
NYELVTUDOMÁNYI 

KÖZLEMÉNYEK. 

KIADJA 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. 

SZERKESZTI 

I I Ü N F A L V Y P Á L . 

TIZENHARMADIK KÖTET. 

ELSŐ FÜZET. 

BUDAPEST, 1876. 

A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁBAN. 

(Az Akadémia bérházában.) 



TARTALOM. 

Lap, 

Moksa- és erza-mordvin nyelvtan. Budenz József . . . . . . 1 

Az ugor módalakok. Simonyi Zsigmond 135 

Egy ál-szó. Budenz József 167 



MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN NYELVTAN. 

A mordvin nyelvnek két fődialectusa: a Moksa-mordvin és 
az Erza-mordvin nyelv (rövidített jeleléssel: mordM., mordE.). 
Amazt, a Moksát, ismerjük, mint legújabb és legbővebb forrás
ból, Ahlqvist Ágost „Moksa-mordvin grammatikája"-ból, mely
hez nyelvszövegek és szógyűjtemény is vannak hozzácsatolva *); 
emerre, az Erzára nézve fő forrásunk Wiedemann „erza-mordvin 
grammatikája", szintén egy kis szótárral, de szövegek nélkül.2) 
Ez ismeretforrásokhoz nyertünk még becses adalékot Reguly 
hagyományának a mordvin nyelvre vonatkozó részében, melyet 
a Nyelvtudományi Közlemények V. kötetében „Mordvin közlé
sek," czím alatt kiadtam: 1. Néhány erza-mordvin mese és dal 5 
2. Regulynak nyelvtani jegyzetei a moksa-mordvin nyelvről ; 
3. Moksa- és erza-mordvin szótár (azaz Regulynak mordvin 

x) Versüeh einer Mokscha-mordwinischen Grammatik nebst Texten 
und Wörterverzeichniss, St. Petersburg 1S6Í. Ahlqvist magok a mord
vinok közt tette tanulmányait 1857-ben. — Az első, bár még gyarló, 
moksa-mordvin nyelvtan ered Ornatov Pál-tói (oroszul: Mordovskaja 
grammatika. Moskva 1838). / 

2) Grammatik der Erza-mordwinischen Sprache, nebst einem kleinen 
mordvinisch-deutschenund deutsch-mordwinischen Wörterbuch. St. Peters-
burg 1865. Wiedemann szintén több vidékről való erzáktól is tanulmá
nyozta a nyelvet. Első grammatikai kisérlet, mely azonban csak a sok 
tekintetben gyarló és hibás erza-mordvin újtestamentom-forditást (Sz. Péter
vár 1821.) vehette alapúi: Conon von der Gabelentz, Versuch einer Mord-
winischen Grammatik, Göttingen 1839. Az említett bibliaforditásból ugyan
csak Wiedemann adta ki igazítva javítva a Máté evangeliomot (Das 
Evangélium des Matthaeus, ersa-mordwinisch. London 1865.). — A legelső 
erza nyomtatvány egyébiránt egy kis kétnyelvű (orosz és mordvin) Káté, 
Moskva 1808. 
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szógyűjteménye, az Ahlqvist-féle moksa és a Wiedemann féle 
erza szógyűjteményekkel összehasonlítva, s belőlük, valamint az 
erza-mordvin szövegekből kiegészítve). 

Czélom levén most, a mordvin nyelvet mint az össze
hasonlító ugor nyelvtanulmánynak egyik anyag-részletét nyelv
tanilag is ismertetni, legalkalmasabbnak tartom mind a két 
dialectust egyszerre s összehasonlítva tárgyalni, föltüntetvén 
mindkettőben a közöst s mindegyiknek külön alakulását. Mel
lőzni, ily czél mellett, úgy sem lehet a két mordvin dialectus 
közül egyiket sem, minthogy ezek nem állanak oly viszonyban 
egymáshoz, hogy az egyik a másiknak csak kopottabb, fogyat-
kozottabb változata volna, melynek már a további nyelvhason
lításra nézve nincs különösebb fontossága. Végre az összefoglaló 
tárgyalás annyiban előkészület is a mordvinnak más ugor nyel
vekkel való összehasonlítására, a mennyiben nagyrészben már 
a még egységes mordvin alapnyelv, vagyis mindegyik jelenleg 
ismeretes mordvin nyelvváltozatnak jóval régibb phasisa, ily 
módon kifejthető. 

I. Hangtani rész. 
\. 1. Egyszerű n y e l v h a n g o k : 

a Moksa-mordvinban : 
a) önhangzók: a, o, n, l (e) 

a, e, i (é) 

az Erza-mordvinban 
a) a, o, u, í 

a, e, i 
b) mássalhangzók : 

c-> J> 5? z 

P, b, f, v, m 
r, / 

b) mássalhangzók : 
k, g, h, j , n 
c, f, s, z 

t, d, s, z, n 
p, b, —, v, m 
r, I 

A c, j , c, j - t is számítjuk az egyszerű hangokhoz, mert 
c, c szó elején is fordulnak elé s, 5-vel váltakozva, s esetleg 
valóban egyszerű mássalhangzók felelnek meg nekik egyéb ugor 
nyelvekben: mordE. cavo üres — M. sava, curo ritka = M. 
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sura (v. ö. finn harva); capamo savanya — M. sapama (finn 
happamé) ; mordM. cilgá, cilgá szömölcs: E. siIdeje (v. ö. 
finn sjylü, m. sülj, MUg. Szót. 358. I.); mordM. cerá, cerá 
makk: E, sera. — Ah (^-nak ejtve) gyakrabban csak a Mok-
sában fordul elé, de csak szóközepén s egyéb mássalhangzó 
előtt {vir: virht erdők, virhná az erdők, vaní: vaniht néznek, 
nirhká rövid); az Erzában fölötte ritka (tehter és tejter leány). 
— Az n-t, mely csak k, g előtt fordul elé, w-vel írjuk (nk, ng). 

§. 2. I k e r ö n h a n g z ó k (diphthongusok): 

mordM. aj>, oj, uj, áj, ej 
au, ou, ea (eá) 

mordE. aj, oj, uj, áj, ej 
{av, ov, ev) 

Hosszú önbangzók: a, í, ü, a, e, i csak a Moksában (de 
részint már rövidekkel váltakozva: inzáma borona, panjhna v. 
panjuma kulcs, sama-vamma tükör, siftema v. siftem szita, 
naivan látszom, kiilímá halni, zu sterben; ilá, ilá más; ervá, 
ervá feleség). 

§. 3 . J é s í t e t t m á s s a l h a n g z ó k , mind a két dialec-
tusban: t\ d, c, s, z, n, r, l\ A jésités különböző eredetére 
nézve, v. ö. a) tá ez: t'asta ebből (E. te, teste); alá ember, 
atya: plur. al'at; erá-, E. era- élni, lakni =r finn elá-; moúls, 
mons magam, e h. mon-es; soks ősz, autumnus = f. syksy; — 
b) sir, sirá szél, part (E. cir, cire); vide- vetni, serére: pr. 1. 
jndan; — c) sada, sado száz = f. sata; sura szarv = f. sarvi; 
solgí-, E. solgo- ' zárni = f. sulke-; ellenben sur ujj ±=t f. 
sormi, sola- olvadni = f. sídaa-. 

§. 4 . A szónak különböző h a n g a l a k j a a két mordvin 
dialectusban : A). 0 n h a n g z ó k r a n é z v c. 

1. 
Moksa: Erza: Moksa: Erza : 

aksa fehér — aso kafta két — kavto 
ofta medve — ovto kársa adversus — karso 
omá más, másik — ombo kalma sír — kalmo 
usa külső — uso kota hat — koto 
nnda odu — undo kolma három — kolmo 
kanda ledőlt fa — kando kuza rét — kuzo 
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Moksa: Erza: Moksa: Erza: 
knva héj — kuvo nurda szán — nurdo 
kurga száj — kurgo panga gomba — pangó 
jotka köz — jutko panda begy — pando 
sapa rovátk — capo pára jó — paro 
sava üres — cavo pila,pula fark, nyél — pulo 
socka gerenda — socko potma bél, has — potmo 
sufta fa — cuvto vaca éhes — vaco 
suma, sum adósság — cumo zW<i<2 világos — valdo 
suta gyér — curo maksa máj — makso 
lakta ó, ócska — tasto morga görcs (fában) — morgó 
tust a sűrű — tusto ronga test — rungo 
ÍMWZ disznó — tuvo langa fölszín — lango 
íwma tölgyfa — túrná /ama sok — lamo 
tula ék, csap — tulo /o/7h2 gödör — latko 
S'ÍZŰÍŰ száz — s'ado, sada /q/ca tej — lovso 
sarda fácska, — sardo szálka kalgida kemény — kalgodo 

pálcza jaksáma hideg — faksamo 
sarda jávor szarvas — sardo jaksarga része — - jaksargo 
supa domb — supo sapama savanyú — - capamo 
sula bél, darm — sulo naksada rothadt — • naksado 
siilma csomó — sulmo moráma hangszer — - moramo 
nolga takony — nolgo 

0 

— avá 

iidtma álom -- udomo 

ava, ava asszony 

— nolgo 

0 

— avá tlrva, túrva ajak — túrva 
urna, urna szántóföld • - urna tuza sárga — tuza 
urma, urma betegsé g — orma sorma hímzés, irat — sorma 
kuja kövér ~ kuja staka nehéz — staka 
kuckd közép — kunska navla, nold háncs — no la 
cora, cora fiú — cora noska tompa — noska 
sobda sötét. — copoda pona szőr — pona 
sama, samá arcz — cama pola feleség — pola 
sü^at vékony — cova varrna, -ma szél, — varrna 
sumbra egészséges ~ sumbra ventus 
sta viasz — sta, ksta mala közelség — mala 
sna szíj — ksna moda föld — moda 
ío/^a toll — lolga lopa levél, lomb — lopa 
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Meg kell jegyezni; hogy az 1. alatt fölhozott mordM. 
íz-végü. névszótők, melyeknek a mordE.-ben o-végtiek felelnek 
meg, ezt az a-t' mihelyt (ragok vagy képzők hozzájárultával) 
megszűnik a szövegén lenni, fölcserélik z-val vagy egészen el
ejtik (pl. asa-tó\ usisa kunt =s E. usoso \ panda-tö\: gen. 
pandín, elat. pandsta [pantsta] = E. pandon, pandosto \ 
kalma-tö\: halmit sírok == E. halmot \ panga-tól: pangt [panht] 
gombák; — a 2. alatt fölhozott a-végű tők, melyeknek a 
mordE.-ban szintén a-végiiek állanak ellenében, ezt az a-t nem 
gyengítik z-vá, sem el nem ejtik (pl. a^a-tól: gen. avari, plur. 
nom. avat '== E. avari, avat \ mala-tól: malasa mellett = E. 
malaso). Ez utóbbi a az elsőhez képest nyilván hosszú á-val 
ér föl, s egyes esetekben még elé is fordul hosszúnak (Ahlqvist 
följegyzése szerint: pl. ava, avá; sama, sama; tírva, túrva). 
Hogy az 1. rovatbeli mórdM. a (= mordE. o), mely csak a 
nyilt szövegen marad meg s különben z-vel váltakozik vagy ki 
is szorul, valóban rövid végvocalis, a milyen a finnben mély-
hangú szóban rendesen a vagy e, abból is megtetszik, hogy 
néha a ragtalan nominativus alakban is elmarad (udíma helyett 
udim, sapama h. sapam), sőt némely névszótőknek a mordM.-
ben általában már csak mássalhangzón végződik az egyes-számi 
nominativus-alakjok, míg az a mordE.-ban még egy vég o-t 
mutat föl (melynek mordM. a felelne meg): 

Moksa: Erza: Moksa: Erza; 
azír úr, gazda — azoro kud ház — kudo 
al alsó rész, al — alo numíl nyúl — numolo 
útim éléskamara — utomo ftal hátul való — udalo 
honűr maroknyi — komor o mor dal — moro 

Szintígy van a mordM.-ban kétféle a ragos szóalakok végén, 
azaz a = E. o (s további rag hozzájárultával a helyett megint 
z), és a = E. a, pl. cora-tól: abl. corada, elat. corasta =• 
E. corado, corasto'; még -«, -t 1. 2. személyraggal: coradín, 
corastin j tosa ott, tovilda onnan r= E. tosoy tovoldo \ kulída 
haljatok, vanltada nézték. = E. kulodo, vandado \ ramaza 
vegyen, emat = E. ramazo [| masür föld, kud ház-tói: prolat. 
mastirga, kudga = E. mastorga, kudova. 

Szóközepén, az első szótagon túl, a mordE. o-nak, a 
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mordM.-ban rendesen í felel meg (a mennyiben ily i még ki 
nem szoríüt), s néha l helyett u • a mordE. a-nak pedig szin
tén a: 

Moksa: Erza: Moksa: Erza : 
anik kész — anok kaftuva ketté — kavtova 
azir úr — azoro kolmuva háromfelé — kolmova 
urís árva — uros krandas szekér — krandas 
samlr sánta — camor sokai szakái — sakál 
salmiks tíí — salmoks potmaks fenék — potmaks 
sokir vak — sókor ftal hátul való — udalo 
numil nyúl — numolo tonadan tanulok — tonadan 
pakir konkoly — pakor sovar mozsár — covar 
pamirks morzsa — pamorks kulan halok — kulan 
puvirks hólyag — puvorks kulat halsz — kulat 
mastir fold — mástor \ 

E hangviszonyt föltüntetik különösen a mordM. I (=z E. o)~ 
végíí igetők szemközt az a-végüekkel, melyek e hosszúval föl
érő végönhangzőjukat, kevés kivétellel, minden ragozott és 
származott alakokban változatlanul megtartják : 

3. 

Moksa: Erza: sati- elérni — sato-
andí- etetni — ando- sodi- kötni — sodo-
ardi- futni — ardo- solgi- zárni — solgo-
udi- aludni — udo- sudi- átkozni — sitdo-
uski- húzni — nsko- suski- harapni — susko-
kádi- hagyni — kado- nalhki- játszani — nalko-
kast- nőni — kaso- panji- nyitni — panzo-
kandi- hordani — kando- pandí- fizetni — pando-
kuli- halni — kulo- piti-,puti- letenni — puto-
javl- osztani — javo- vanl- nézni — vano-
sami- ürülni. — cavmo- vali- önteni — való-
samdi- üríteni — camdo- valgi- leszállni — valgo-
savi- csapni, ütni — cavo- maksi- adni — makso-
suvi- ásni — cuvo- masti- tudni, érteni — masto-
sulgi- szétnyomni — culgo- masti- apadni — masto-
tongi- tömni — tongo- lázi- hasítani — lazo-



MOKSA- ES ERZA-MORDVIN NYELVTAN. 7 

Moksa: Erza: Moksa: Erza : 
luvi- olvasni 
Hadi- maradni 
ozmdi- imádkozni -
uksindi- okádni 

- lovo-
— liado-
— ozno-
- nksno-

sormadi- írni 
poladi- toldani 
palgindi- leszállni 
lupindi- számlálni 

— sormado-
— polado-

— valgono-
— IOPHO-

usidi- elkezdeni 
kadíndí- hagyogatni 
kaladi- repedni 
tavadi- befedni 
tonadi- tanulni 

— usodo-
— kadno-
— kai ad o-
— tapadó-
— tonado-

imafti- veszteni • 
ozafti- ültetni 
japindi- osztogatni 
pirimi- gyűlni 

— jomapto-
— ozavto-
•— japno-
— puromo-, 

promo-
tonafti- tanítani - tonapto-

aca- teríteni — aca- sola- olvadni — sola-
ana- kérni — ana- supa- bemenni — sopa-
ara- odaállani — ara- sulma- csomózni — sulma-
ima- veszni — joma- sta- varrni — susta-
oza- leülni — oza- . napa- bemártani — nava-
köda- fonni, szőni — koda- nara- nyírni — nara-
koma- lehajolni — koma- narda- törülni — narda-
karma- kezdeni — karma- narva- kotlani — narva-
korhta- beszélni — korta- niksa- szagolni — niksa-
kona- hunyni — kona- nola- nyalni — nola-
kóla- rontani — kola- noída- ereszteni — no'lda-
kunda- fogni — kunda- pára- bőgni — pdra-
jaka- járni — jaka- pona- fonni — pona-
jaza- őrleni —• jaza- pópa- fojtani — pópa-, pura-
jarhtsa- enni — jartsa- pra- esni — pra-
jota- múlni, átkelni — jota- fa- fújni — pupa-
sopa- dörzsölni — cova- packa- tapsolni — packa-
sora- keverni — copora- patka- hámozni — patka-
sna- dicsérni — sna-, ksna- parza- megnézni — varsa-, 
targa- húzni —- targa- paca-
tómba- zúzni — tómba- murda- megfordulni — murda-, 
tora- dörögni — tora- mupurda-
sala- lopni — sala- mora- dalolni — mora-
soda- tudni — soda- mára- hallani — mára-
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Moksa: Erza: 
raka- kaczagni — raka-
rama- venni, emere — ráma-
lotka- megakadni — lotka 
eret-, efa- élni — efa-
trd-, tfa- (trea-) etetni — tfa-

Moksa : Erza: 
peckd-, pecka-

gyógyúlni — picka-
vela-, vel'a- eldűlni — vel'a-
velhtd-, velht'a- fedni — velta-

Szóvégi a is, úgy mint a, van a mordM.-ban kétféle: 
egyik a rövid a., mely rag vagy képző kozzájárultával c-vel 
(néha /-vei) cserélődik föl, vagy pedig egészen elesik, s mely
nek a mordE.-ban e felel meg ; — a másik az az a, melyet 
Ahlqvist néha hosszú d-nek hallott (ild, ild), s mely a szó 
közepébe kerülvén, megmarad á'-nek vagy a-vá leszen, valamint 
a mordE.-ban is ilyen á'-nek rendesen csak a felel meg; pl. 
vir erdő-tői: abl. virdd = E. virde \ pelimd, pelidd féltünk, 
féltetek == E. pelime, pelide j] ingei-tol: prolat. ingei gd = E. 
ikelga, | ervd-től: g. ervah, transl. ervaks = E. efvan, ef-
vaks | vir-tö\\ prol. virgd SÉ= E. virga. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a mordM.-ban, az önhangzó-illeszkedés meg-
fogyatkoztánál fogva (lásd §. 7.) szóvégi rövid a is jóval keve
sebb fordul elé, mint a mordE.-ban szóvégi e. — A fent (1. alatt) 
elsorolt rövid a ( = E. o)-végüekkel párhuzamos magashangú a 
(= E. e)-végix névszótők : 

5. 
Moksa: Erza : Moksa ; Erza: 

dsd hiivös — ekse fisa fü — tikse 
dfhkd, jdfhka tó — erke sdskd szúnyog — sdske 
eckd vastag — acke sapa, sdpa epe — sdpe 
kapa mezítláb — kdpe selma szem — selme 
kdmd csizma — kéme sidd sürti — sejede, sajed' 
kenjd köröm — kdnze, kdns sivd gallér — sive 
kemd kemény — kdme sira öreg — sire 
kelma hideg — kdlme, kelme neskd méhkas — neske 
kird gomolyag — kire ni la négy — nile 
sira, sir szél, part — cire, cif pasa hársfa — pese, pekse 
tdstd csillag — tesce pastd mogyoró — pdsce 
tardd nyűg — tdrde pala, pdl fél — pele,pe 
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Moksa Erza: Moksa: Erza: 
pekd has — pdke vela falu, raj — vele 
pingd abroncs, idő — pinge vidd, vide rectus, 
pica fenyü — jt?/ce dexter — viede, vied 
piza zöld — .jtóée mezd, mez mi — meze 
pitna ár, becs — pitne mirdd, mirde férj — mirde 
pina kutya — pine Iámba meleg — lambe 
pild fül — jpzVe lepd égerfa — Idpe 
pilgd, pilge láb — pilge lisma ló — lisme 
vará\ var felső — zw<? viiftemd erőtlen — vievteme 
vet a öt — vate mirtftemd férjetlen — mirdev-

teme 
6. 

cerd, cera makk — sera (/mw&ra apró kagyló —kumbía) 
ervd, ervd feleség, (vara, vara lyuk — vara) 

meny — erva, urva sijd, sid ezüst — sifa 
ild, ild más, idegen — /JÁ pdlhkd hüvelyk. —pelka 
(koza, kőzd gazdag — koza) 

Látjuk azonban, hogy a mordM.-ban szóvégi á helyett e 
is lép föl (== E. e), v. ö. pilga és pilge j mirdd és mirde \ 
vidd és vide; ilyen végűek kivétel nélkül a sorszámnevek: 
omíce második, kolmice harmadik, nilece negyedik stb. (E. 
omboce, kolmoce, nilece). — Végre a mordM.-ban szóvégi a 
néha már egészen elkopott, hol a mordE.-ban még megvau az e: 
kener alkar — kenere, kdnir sed' híd — sede 
kistir, kstir orsó — scere pinem zab — pinime 
kistim szénaasztag — sceme lam leves, zsir — lamé, lam 
kicklr görbe — kickere lem név — lemé, leirt 

Mint szóközépi rövid önhangzó, az első szótagon túl, meg
felel a mordE. e-nek a rnordM.-ban rendesen szintén e, s néha 
i, de (az önhangzó-illeszkedés tökéletlen voltánál fogva) nem 
ritkán í is; pl. kémen tíz = E. keimen \ sisem hét =z E. sisem \ 
viren, vinn erdei — E. viren \ menel, menü ég, menny — 
mdnel' \ keden-tii timár — keden-teji | ingeid előtt — ikele 
azim lócza: azem, ezem j | sembd mind-tői: gen. sembín \ selma 
szemtől: plur. n. selmlt (E. selmet). — Egyezőleg mind a két 
dialectusban rövid e-végíí igetők; 
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7. 
Moksn: Erza : 

dsele-^jdsele- fürödni — eksele-
ice- gyúrni 
eze- melegedni 
kasé- rejteni 
kenere- megérni 
kepe de- emelni 

kirde- tartani 
kiste- tánczolni 
kstirde- fonni 
kilde- befogni 
jace- bedugni 
tárdede- nyűgözni 
sciske- meggyőzni 
saze- szakítani 
saradé- fájni 
size- elfáradni 
seve- enni 
sime- inni 
selge- köpni 
sinde- törni 

— ice-
— aze-
— kekse-. 
— kenere-
— kepide-, 

kapede-
— kirde-
— kisce-
— scerde-
— ki Ide-
— jece-

— tardede-
— seske-
— seze-
— serede-
— size-
— seve-
— sime-
— selge-
— sinde-

Evza 
— teje-
— neje-
— nile-
— nelge-

Moksa: 
tije- tenni 
náje- látni 
nile- nyelni 
nelge- elvenni 
pájárde- elszórni — pdverde-
pejede-,pejde- nevet — pejede-
pecke- metszeni — pecke-
peze- mosni —paze-, peze-
pele- félni — pele-
pije- főni — pije-
vese- keresni, kérni — váse-
vide- vetni, serere — vide-
vizde- szégyenleni — vizde-
mane- menekülni — mene-
marge- mondani 
mije- eladni 
leidé- kaszálni 
lise- kimenni 
mije- aratni 
műje- találni 
kuce- hágni 

-- mere-
— mije-
— lede-
— lise-
— nuje-
— muje-
~ kuze-

Szóvégi l és 2-vei él ugyan mind a két mord. dialectus, 
de csak részben egymással egyezőíeg: 

8, 
vandí holnap — vandi 
mazi szép — mazi 
kuli moritur {kuli-) — kuli 

(kulo-) 
paní néz {vani-) — vani (vano-) 
peli fél {pele-) , —peli {pele-) 
{ramaj emit) — rami {ráma-) 
ramasí emit éum — ramasazo 
ingeli előre — ikelev, -lej 

meki vissza 
vari fölfelé 
sedi sziv 
varsi varjú 
maci lúd 
mani derű 
sitii szagos 
keli széles 
inizi málna 

— mejcev, mekej 
— vdrev 
— sedej, sddi 
— varsej 
— macej, maci 
— manev, -nej 
— cinev, cinej 
— kelev, kelej 

inzej 
Szóvégi u csak a mordM.-ban fejlődött ki, még pedig, a 

mint a megfelelő mord$, szóalakok mutatják, ^-ből7 mely ön-
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hangzóvá válván [sicau: E. cucav), azután a megelőző önhang-
zóval összeolvadt (usu: E. usov, ettől: usa, E. uso). 

Moksa: 
alu alá 
odu újra 
usu ki, kivé 
kudu haza 
ftalu hátra 

Erza: 
— alov 
— OÍ/OZ^ 

— í/io^ 
— kudov 
— udalov 

vasú előre — vasov messzire 
Wfíaö odvas 
kulu hamu 

— undov 
kulov, kulo 

Moksa: 
sicau bolha 
sódu kormos 
nolga taknyos 
vasú vemhes • 
vazu borjas 
lefksu terhes (köly-

kös) 

Erza : 
— cucav 
— sodov 
— nolsrov 

vasev, vasej 
— vazov 

— levksev 

Végig nézve a fentebbi (1 — 8) példajegyzékekben egybe
állított sok moksa- és erza-mordvin szót, könnyen azt is vesz-
szűk észre, hogy a k e z d ő - s z ó t a g b e l i önhangzóra nézve 
aránylag igen kevés eltérés van a két mordvin dialectus közt. 
Majdnem teljes egyezés van a kezdő szótagbeli a, i, o, zí-ra 
nézve; legnagyobb váltakozás van a és e közt, de még sem 
úgy, hogy az egyik dialectus csak az a-vei élne a másiknak 
e-je ellenében. Csak az ? váltakozik igy, némileg szabályosan 
w-val, úgy hogy amaz a mordM., emez pedig a mordE. szóalak
ban van, noha esetleg a mordM.-ban mind a kétféle (z-val, w-val 
való) alak is fordul elé : 

9, 

Moksa: Erza: 
kirhta- leégetni — kurta-
kítmírda- szorítani 

— kutmorda-
símbra, sumbra 

egészséges - sumbra 
tírva, túrva ajak — túrva 
shnany siiman kaftán — suman 
sxrafti- szétszórni — suravto 
pikéf puksa czomb — pukso 
piti, pufi- letenni — puto-
pípa- szúrni — pupa-
pípírda- botlani — puporda-

Moksa: Erza : 
pírim, burím pocsök 

— puromo, promo 
pífhc, purhe malacz — purc 
pirimi- gyűlni — puromo-, 

promo-
pila, pula fark, nyél — pulo 
pllmanja, polmanja 

térd —pumaza 
míkír, mokír, mukír 

alfel — mukoro 
mírda-, murda-

megfordúlnj — murdq~ 
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Moksa: Erza: Moksa: Erza: 
írdas, ardas sár — rudas náje- látni — neje-
írva, ervá feleség — ufva, nár orr — ner 

erva pálá- fél 
pálhká hüvelyk 

— pele 
— pelka 

pálá- fél 
pálhká hüvelyk 

— pele 
— pelka 

kirda szer, szór — kirda vád'má gyeplő — ved'me 
nírhka rövid — nifkine, mástá mell — mesce 

nerkine mái kedv, ész 
láde- kaszálni 

— mel' 
— lede-

mái kedv, ész 
láde- kaszálni 

— mel' 
— lede-

kot'kede- csiklandaui — kuta- Iámba meleg — lembe, 
jotka köz — jutko lámbe stb. 
ronga test — rungo ecká vastag — ácke 
lotka gödör — lutko kenjá köröm — kánze 
unksta- mérni — onksta- kemd kemény — káme 
unna betegség — orma kémen tíz — kámen 
suva vékony — cova sejer egér — cáver, ceir 
turks keresztül — troks sedi szív ~ sádi, sedej 
suva- bemenni — sova- ned' nyél —- nád', ned' 
pur kréta — por peká has — pake 
luvi- olvasni — lovo- ped'a- ragadni — pái'a-, ped'a-

vetá öt — váte vetá öt — váte 
ázna íz — ezne lepa égerfa — lápé 
ásd hűvös — ekse lefks kölyök — lávks, levks 
káse- rejteni — kekse-káse- rejteni — kekse-
kál' nyelv — kel' id, ed gyermek — eed', áed',ájed' 
sámen rozsda — cemen tije- tenni — tefe-
sáfár szőr — ceer sidá sűrű — sejede, sájed' 
tá ez — te 
tástá csillag — tesce, tásce vaj vaj, zsír ~ oj 
sá az — se vajmá lélek — ojme 
sáze- szakítani — seze- vaj ma- pihenni — ojma-
s arád e- fájni — serede- ima- veszni — joma-

§. 5. A szónak különböző h a n g a l a k j a a két mordvin 
dialectusban •: 

B) M á s s a l h a n g z ó k r a nézve. 
A mi kevés eltérés a mássalhangzókra nézve a mordM. 

és mordE. hangalak közt van; az inkább a csoportban álló 
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mássalhangzókat illeti (st, ft, ks, nd), mintsem a magukra való 
egyszerű mássalhangzókat. Jelesen nincs eltérés az explosivák 
fokára nézve, a milyen p. ó. van a finn és észt nyelv között, 
melyekben szóközepén egymásnak megfelelők k és g, t és d, 
p és b (p. o. finn Inku: észt Iugu, sata: sada, tupa: tuba). 
Jellemző következetes eltérés mássalhangzóra nézve a két mord
vin dialectus közt tkp. csak egy van, t. i. hogy s z ó k e z d ő 
mordM. s-nek mordE. c áll ellenében: 

Moksa: Erza : 
sací- születni — caco-
sapa rovátk — capo 
sapama savanyú -— capamo 
sava tál — cava 
sava üres — cavo 
savi- csapni — cavo-
sama- arcz — cama 
samlr sánta — camor 
sarí- fordulni, kerülni — cara-
sarhkede- érteni — carkode-
saj mocsár, sás — cei 
sajar szőr — ceef 
sav fáklya (kienspan) — cev 
sámen rozsda — cemen 
sejer egér — ceir, caver 
sicau bolha — cucav 
si nap — ci 

Moksa: 
sind szag 
sira szél, oldal 
sobda sötét 
sov hab (spuma) 
sov kés-hát 
sov a- dörzsölni 
sovar mozsár 
sora- keverni 
sude- folyni 
sufta fa 
suva vékony 
suví- ásni 
suma adósság 
sura gyér 

Erza: 
— ciné 
— étre 
— copoda 
— cov 

- cov, covone 
— cova-
— covar 
— covora-
— cude-
— cuvto 
— cova 
— cuvo-

cumo bűnösség 
— curo 

surhká vörös hagyma — curka 
sulgl- szétzúzni — culgo-

De meg kell jegyezni, hogy szókezdő s a mordE.-ban sem 
teljesen ismeretlen: sasto- tolni (M. sasufti- mozdítani) J sarsia 
rozsda (v. ö. M. sarjú szürke) | seksej harkály (M. saksi) \sum-
bra egészséges (M. símbra, sumbra) \ socko gerenda (M. socka); 
— másrészt meg a mordM.-ban is találkozik néha ci caka-
kopogni, canga villa, cafa- nyeríteni, cepade- egyet csapni, 
civgá kányafa-bogyó, cilga szömölcs (E. sildeje), c7//árnyék. 

Szókezdő f = i, s csak ezekben : mordM. tbzdá, lozddnd 
könnyű: E. sozdine \ tdci ma: E. cece | mordM. stir (*sitir) 
leány: E. lejter, tehter. — Van ezenkívül még eltérés a szó-
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kezdő mássalhangzókra nézve, mely tkp. nem hangcsere vagy 
változás, hanem a szó elörészének csonkulásából ered; így 
pl. abban, hogy mordM. fan fúvók = E. pnvan nem / : p 
mutatkozik, hanem az f megelőző ^ - b ő l való {fan e h. pVan); 
v. ö. alább a „szókezdet"-ről. 

S z ó k ö z é p i mássalhangzókra nézve találhatók ilyen el
térések : a) mordM. § = E. ks: asa : E. ekse hűvös | asele : 
eksele- fürödni J ustír: ukstor iharfa [ kasé-: kekse- rejteni | 
tisa: tikse fű, széna | pasa: pekse hársfa j mes: máks méh | 
musende- találgatni: muksne- (azaz -s-nd: -ks-n frequ. ige
képző, lásd az „igeképzés" alatt); de ellenkezőleg mordM. 
aksa fehér == E. aso; — egyezőleg Ari: M. jaksama, E. jak-
samo hideg | saksi, E. seksej harkály j puksa, pukso czomb | 
maksa, makso rothadt fa | moksínda, moksna ököl | loksa, 
lokso ostor | -ks-ne, némi kivétellel (v. ö. musende-) rendes 
frequ. igeképző a Moksában is. 

b) mordM. st = E. se: kiste-: kisce- tánczolni j kistir, 
kstir: scere orsó | kistim, kstim: sceme asztag | tastá: tcisce, 
tesce csillag j pasta: pasce, pesce mogyoró | másta: mesce 
mell; — azonban tasta: E. tasto ó, ócska | rasta-: rasta-
szaporodni | masti-: masto- tudni, érteni | ustí-: nsto- fűteni. 

c) mordM. fi — E. vt || M. fk ~ E. vk \ M. fc, fc, 
fs = E. vs, vs. 

Moksa: ; Erza: 
ofta medve — ovto 
kafta két — kavto 
jofta- mesélni, mon

dani — jovta-
sufta fa — cuvto 
laftu váll — lavtomo, lavtov 
tonafti- tanítani — tonavto-
nafte- mutatni — nevte-

Moksa: 
viiftema erőtlen 

Erza : 
vievteme 

kafksa nyolez — kavkso 
lefks kölyök — levks, lavks 
jofks mese —jovks 
ponafks fonadék — ponavks 

lafca ernyedt, gyenge — lavso 
lofca tej — lovso 

d) mordM. nd = E. n: 

mokshida ököl — moksna 
javíndí- osztogatni — javno 
savtndl- csapni (fr.) — cavno-

valgindi- leszállni — valgono-
luvíndí- olvasni — lovno-
sazende- szaggatni — sezne-
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Moksa: Erza : 
misende- árulni — miksne-
oztndi- imádkozni — ozno-

De egyezőleg nd: 
unda odu — tíndö 
kandi- hordani — kando-
kunda- fogni — kunda-

Moksa: Erza: 
pandi- fizetni — pando-
vandi holnap — vandi 
manda bot — mando 

M. kod'ama -ként — kondamo. 

e) mordM. ng = E. k, csak ebben: ingei: E. ikele 
előrész; különben egyezőleg ng: p. o. panga, pangó gomba; 
ronga, rimgo test, tangí- tangó- tömni; tinga, tinge széríí. 

f) mordM. m. == E. mb, csak ebben: oma, E. ombo más, 
másik; v. ö. mordM. semba, séma mind. 

g) mordM. rht, rhk, Iht, Ihk — E. rt, rk, It, Ik: 
nírhkana rövid 
kulhtsíndí- hall

gatni 
polhta- égetni 
velht'a- fedni 
nalhki- játszani 
pálhkd hüvelyk 

— nerkine 

— kultsono-
— pulta-
— velta-
— nalko-
— pelka 

arhtí- festeni — arto-
kírhtl- leégetni — kurto 
korhta- beszélleni — korta-
jarhtsa- enni —jartsa-
parhci selyem — parcej, parsi 
árhka tó — árke, erke 
sarhkede- érteni — carkode-
surhka vöröshagyma — curka 

Az itt a mordM. r? / és t, k közé iktatott h (%) nyilván 
csak a t, k utóhangzóknak kemény ejtését kiemelő segédhangzó, 
melyet a mordM. különben néha ragozás által összekerülő r, / 
és t közé is szokott közbevetni (p. o. vir erdő: nom. plur. 
virht, menel ég: menelht). Más eredete van ily /j-nak ebben: 
valhtí- (E. valto-) „leszállítani", mely a valgi- „leszállni" 
igének causativuma. 

§. 6. Szó k e z d e t és s z ó v é g . 
Rendes s z ó k e z d ő hangzók (a melyek t. i. valóban 

külön álló, megelőző szóval szorosabban össze nem kapcsolt 
szónak elején állhatnak) a mordvinban az önhangzókon kivitt 
még a következő mássalhangzók : k, j , c, c, s, t, s, w, p, /(M.), 
p, m, r, /. Az explosiv mássalhangzók közül szókezdők csak a 
kemények (k, t, p), mert a lágyak g, d, b (néhány kevés, 
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részint .idegen eredetű szót kivéve) csak kapcsolt szónak elején 
fordulhatnak elé (p. o. kalín-gundaj e. h. kundaj hal-fogó, 
halász; lou-borf hó zivatar, e h. porfi mon-dapan én ütök, 
e. h. tapan); szintigy nem szókezdők a lágy j , j , z, z. 

Különösen eltér azonban a mordvin szókezdet más ugor 
nyelvek (p. 0. a finn vagy magyar nyelv) szókezdetétől az által, 
hogy kettős, sőt hármas mássalhangzó-csoport is fordul elé 
szóelején: pl. mordM. stir leány, skam egyedül, magára, fka 
egy, ftal hátul való, ina- dicsérni, skaj isten, sta viasz, kstir 
orsó, ksti földi eper, pra- esni, tra- etetni, krandas szekér; 
mordE. skam, ma- v. ksna- dicsérni, ska idő, sta v. ksta, 
scere orsó, pra-, tra-, kravto, kergetni; ksla- v. sl'a- mosni stb. 
De könnyen észrevehetjük, hogy e különös jelenség a mord
vinban nem eredeti, hanem aránylag újabb korban keletkezett, 
— még pedig a hangsúly folytán, mely esetleg nem az első 
szótagra esvén, az első szótagbeli önhang-zónák végső elrövidü-
lését (kiszorulását), sőt az egész megvolt első szótagnak elesé
sét is okozta. Meglátszik ez azon, hogy többször még az épebb 
szóalak is megvan, mely csak egyszerű mássalhangzón vagy 
önhangzón kezdődik, pl. mordM. kste- „tánczolni" mellett még: 
kist e- (E.-ban csak kisce-); étit mellett E. tejter (miszerint 
stir e h. sitir); sta- „varrni" mellett E. susta-; fka „egy" 
mellett még ifkd (E. vejké); tra-tól tráj „eltartó, nevelő" =s 
E. tiri. A mordE.-ban van mezardo és zardo „ mikor % pedig 
épen a kérdő „mi" foglaltatik az elkopott we-ben. Csakis ily 
szókezdeti kopásnál fogva merült föl a mordM.-ban szókezdő f 
mely hangzó különben rendesen szóközepén t, k előtt mutatko
zik (ft, fk): fka (e h. ifkd, iftka, v. ö. finn yhté) és fti 
„egyenlő" (E. vej ke egyszersmind „egyuJ: ftal „hátúi való" 
(e h. „ftal == E. udaló); fa- „fújni" (ebből: p'va- = E. puva-), 
fat'a- „megkapni" (E. kvat'a-, oroszul: yvata-, yyati-). — 
Kettős, hármas mássalhangzón kezdődő szók a két mordvin 
dialectusban : 

M. kstir, E. scere orsó | M. ki stir 
„ kstim, E. sceme asztag | M. 

kistim 
„ kste- tánczolni | M. kiste-, 

E. kisce-

M. ksi, E_ kse, ksi kenyér 
„ ksna- prüsszent J E. keséd-
„ ksni vas, E. ksne, ksine 

E. ksumado- taszítani 
E. ksta, sta, M. sta viasz 
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E. ksna, M. sna szíj 
E. ksna-, sna-, M. sna- dicsérni 
M. ksniy E. ksne, ksine vas 
M. ksti földi eper; E. síé; 
M. E. krandas szekér | or. 

karandás, tarantás 
M. kandís, krants, E. krants 

holló | v. ö. cser. knrnos 
E. kravto- kergetni | v. ö. finn 

karkaa-, cser. kurguz- futni 
E. krambas nyereg | M.kambras 
E. ifoz idő 
M. i/fo/ isten, E. ski-paz 
E. i/ttf- apróra törni 
M. scakanagynéne| = ocu-aka 
M. iífft^á nagyanya, sTaM nagy

atya, E. scavaj, scatáj | ~ 
ocu-ava, ocu-tat'á 

M. íca- fölölteni | E. orsa-,orca-
E. scV éles 
M. sto- mosni, E. kéld-, sl'a-
E. stavto- nyilvánítani 
E. strapo, stapo, srapo mezíte

len | M. kirtapa 
M. E. tra- etetni | /rá'/, 

E. tiri etető 
E. tráva- ingerelni 
E. tfamo ördög 
E. troks | M. turks keresztül 
M. stand úgy [ E. isíá, ist'ana 
M. stama olyan | E. istamo 
M. E. skam magára való | v. ö. 

es mása 

M. E. skal tehén j v. ö. cser. 
uskál) skal 

M. E. sta&a nehéz 
M. sta- varrni J E. susta-
M. E. st'a- fölkelni 
E. starto- megfogni, megkapni 
M. stir leány | E. tej te f-
M. snap, snan borsó, E. snap, 

ksnáp 
E. snarto- megkísérteni 
E. spanst kantár 
E. s?-a-, stra- elszélyedni | 

M. síradí-
E. promo- \ puromo-, 

M. pírímí- gyűlni 
M. E. psi | pisi forró (pije-, 

pi- főni). 
M. pstije- rugdosni | E. piste-
M. pstide-\pistide- egyet rúgni 
E. praksta láb tekercsek | 

M. pakstra 
M. E. pra- esni | fr. pirse-
M. pra, prea, E. pra fej 
E. prape ész, okosság 
M. prdrísd törülköző 
E. prude- lerakodni 
M. br dirid fa-kanta 
M. bra-mes posz-méh 
M. fka egy J E. pejke 
M. fial hátul való | E. udalo 
M. fti egyenlő | v. ö. finn 

yhte egy 

S z ó v é g z ő hangzókúl, az önliangzókon kivíü (ide értve 
a j és u vagy p-yégü ikerönhangzókat is) — leginkább ezen 
mássalhangzók fordulnak elé : t, k, s, ri, f (M.), z; ritkábban 
(többnyire csak megvolt rövid végönhaugzó elkopása utáu) c 
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(ís), 5, r , /, my d (pl. lem és 'lemé név, ked e h. ftede bőr, 
pálii és jt?á7 fél); — igen ritkán találhatók: c, á (E. vac és 7^eb 
éhes, j9<2w£ virág, M. / o i és joza ész) ; — egyáltalán nem: j , 
5, jE7, g, b. — De a szóvégi hangzóknak ezen megszorítása 
mellett a mordvin nyelv korántsem idegenkedik a szóvégen 
összetorlódó mássalhangzó-csoportoktól, oly annyira, hogy nem 
ritkán hármas, négyes, sőt néha ötös csoportot is tür meg (míg 
pl. a finn nyelv a kettős ks-et sem engedi a szó végén, hanem 
s-vé egyszerűsíti); pl. morcJM. kirinks csomag, sotks kötelék, 
reskafts leesett, vesentst kerestek, valkst leszálltak, pilkt lá
bak, kirhkst passeris; mordE. eramks élni, tundatsi megijed
tek, apak-arkst hirtelen, egyszerre, pack keresztül, stb. Egyéb
iránt a mordM. ily mássalhangzó-torlódás tekintetében valamivel 
többet enged meg, mintsBm a mordE., minthogy amabban a 
rövid végönhangzónak ragok és képzők előtt" való elejtése na
gyobb terjedelmet nyert; p. 0. mordM, pilkt lábak, kutks házzá 
= E. pilget, kudoks. 

7. §. O n h a n g z ó - i l l e s z k e d é s (vocalharmonie). 

A mordvinban is oszolnak az önhangzök (úgy mint a hun-
ben, magyarban) két párhuzamos hangzósorra, t. i. 

a) mélyhangnak (alhanguak) : a, o, u, t; 
b) magashanguak (fölhanguak): általán véve 

(a mordM.-ban több, a mordE.-ban kevesebb kivétellel) a mord
vin nyelv is megválasztja a szónak második és következő tag-
jaibeli önhangzókat (tehát különösen a képzők és ragokbeli ön-
hangzókat) az első vagy alapszótagbeli önhangzó hangzósora sze
rint, vagyis ehhez alkalmazza, úgy hogy két vagy többtagú 
szóban is csak egyik (mélyhangú) vagy másik (magashangú) hang-
zósorbeli önhangzók fordulnak elé, pl. kolma,kolmo bárom: nila, 
nile négy ;' sormadí-, sormado- írni: tárdede- nyűgözni; ingelda 
ikelde elülről: ftalda, udaldo hktiüxól • apaftíma, avavtomo 
asszony nélkül: mirtftemá, mirdevteme férj nélkül. V. ö. a fen
tebb (4—7. és 8 — 10. 11.) elsorolt mély- és magashangú szótőket. 

Kivételek, melyek az önhangzó-illeszkedést, kivált a mordM.-
ban, megszorítják : 

a) Az eredetileg hosszú a (a)-nak megfelelő magash. á 
(a) csak a mordM~ban maradt meg, de itt is már váltakozik 
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vele a (1. fent a 8. 1.); a mordE.-ból azonban egészen eltűnt, s 
helyette csakis a szerepel. Ennélfogva eléfordúl a magashangú 
szótőknek (képző; rag által való) hosszabbításában is, s utána 
következnek megint csak mélyh. önliangzók (vagyis: képzőben 
vagy ragban fölmerülő a a szónak utórészét mélyhangúvá teszi, 
akármilyen hangú az előrésze), pl. era-, era- élni-től: E. efamo 
élet j kdz harag-tói: kdzjaftl-, E. kdzejavto- haragítani | 
melgd, E. jnel'ga-tól: E. mel'ganok utánunk, mel'ganzo utána | 
pele- félni-töl: praes. 1. pel'an, tb. 1. pel'htama, E. pel'damo, 
tb. °2. pel'htada, E. pel'd'ado. 

b) Mélyhangú szóban előforduló j vagy jésített mással
hangzó (§. 3.) után magashangúság áll be (ha csak nem követ
kezik mindjárt a = a), pl. vaj vaj, zsir-tól: abl. vajda (E. oj : 
ojde) | kai füzfa-tól: kaldd, E. kal'de \ moll-, mol'o- h. mol'e-
től: E. mpl'me menés | loman ember-tői: M. lomanftemá ember 
nélkül | E. vanks tiszta-tói: vankste tisztán (ellenben paro-tói : 
parsto jól) | muskl- h. muske- mosni-tól: frequ. muskende-. 
Ugyané hatása van azonban gyakran az i (y)-végti ikerönhang-
zóból (pl. aj-bó\) Összevont i, z-nek is : midi (E. nudej) nád-tói : 
nadiftemá J E. vano- nézni-től: praet. 1. vanln, tb. 1. vaninek 
2. vanide (s nem: vanínok, vanidó). 

c) A mordM.-ban némely ragok csak mélyhangú rövid 
íi-val végződnek, habár a szótő magashangú, vagyis az illető 
ragoknak már csak egyféle (mélyhangú) alakjuk van, míg a 
mordE.-ban a megelőző önhangzók szerint vagy o-val vagy e-vel 
alakúinak, pl. az inessivus-, elativus-ragok -sa, -sta (E. -so, -sio 
és -se, -ste: virsa, virsta, E. virse, virste); 3. birt. szem.-rag 
-nza (E. -nzo és -nze), optativus 3. egy. -za (E. -zo, zeipe-
leza féljen, E. peleze). Ily szóvégi a) mihelyt még következő 
rag által szóközepébe kerül, szintén mélyhangü x-vá leszen, pl. 
virsta: virstín, jnrstlt. Szintigy a magashangú szótőnek rövid 
a véghangzóját (8. 1.), mihelyt szóközepébe kerül, gyakran e, i 
helyett í váltja föl: pl. selma szem-tői: gen. selmin (de pild 
fül-tői: pilen), sapii epe: g. sapín. — Már a szótőnek vég á'-je 
is csapott át a-ra ezekben: mordM. kiza nyár: mordE. kize 
(finn kesá) \ M. tála tél : E. tele (magy. tél) \ piza fészek: E. 
pize, piza (f. pesd). 

d) Némely képzők és ragok rendesen csak állandó egyféle 
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önhangzóval fordulnak elé, mind a két dialectusban, p. o. -na 
és -ka diminutivumképzö (mordE. -ne, -ke); -M(E. -ne) többes
számi vég-articulus; -samak tárgyi igeragozásbeli rag ( = „te 
— engemet", pl. pélsamak „times me"). 

§. 8. M á s s a l h a n g z ó k a l k a l m a z k o d á s a . 

a) Megelőző szóval szorosan egybetartozó s ezért vele 
összekapcsolva ejtett szót kezdő k, t,p kemény mássalhangzók 
lágyulnak gy d, b-vé, föltéve hogy az a megelőző szó is önhang-
zón vagy lágy mássalhangzón végződik (v. ö. §. 6.). A mordé
ban lágyulnak így 5, éf c, c is z, z,j, 5-vé. Példák: m o r d M . ' 
kolma-gemen (kémen) harmincz, lou-borf (porf) hózivatar, 
roz-brea (pred) rozs-fej (kalász), vajgel-be (pe) hang-vég (egy 
versztnyi út), kád-gucka (kucka) tenyér (kéz-közép), mon gun-
dan (kundan) én fogok, tol-gev (kev) tűzkő, mon dapan (ta-
pan) én ütök, pengan-geri (kein) favágó | m o r d E . mon-gun-
dan fogok, sarazon dolga (tolga) tyúk-toll, mon bid'an v-
mom-bid'an főzök, tol-gel' (kel')' tííz-láng (tűz-nyelv); — son 
zaz (saz) ő jött, iámon zocko (socko) tölgyfa-gerenda, moh 
joram (coram) én fiam, lomanen jama (cama) ember-arcz \ 
a-zdavi (a-sodavi) ismeretlen. 

b) Szóközepén lágy g, d, b, z, z, melyek következő k, 
t, s, f (M.) kemény mássalhangzókkal kerülnek össze, kemé
nyednek k, t, p, s, s-vé, pl. (mordM.) pilge láb-tói: pilkt lá
bak | Hadi- maradni-tól: ilats maradt | semba mind-tői: iness. 
sempsa \ pej de- nevetni-től: peitftan nevettetek || (mordE.) 
pilks (pilgs) lábba | liatks (liad-ks) maradék | kunda-től: 
kiintse- fogdosni j kuze-töl: kuste- fölvinni | kasteme- (kaz) 
harag nélkül. — A mordM.-ban még a v is lesz f-vé érintkező 
t ejőtt pl. kev-tö\ keft kövek j w z - t ö l : safta ütlek. 

c) Lágy mássalhangzó az előtte való keményt nem lágyítja 
meg, hanem maga alkalmazkodik hozzá; így pl: a rda, -M{M. 
~do, -de) ablativus-rag s a -ga> -gá prolativus-rag lesz k, t, 
p, f ;(M.), s, s után -ta, -tii és -ka, -ka, pl. (mordM.) saldak 
katona: abl. saldakta j brat fráter: bratta, prolat. bratka \ 
os város: osta, oska \ tulup suba: tulupta, tulupka \ pirf 
udvar: pirfta, piYfka || (mordE.) cep láncz: cepka \ zamok 
lakat: zamokto, zamokka \ usat kád: usatto, usatka \ vens 
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hajó: venste, venska. — Sőt a lágy d, mely g, d, b-ve követ
kezik, ezekkel együtt maga is keménynyé válik (t), pl. (mordM.) 
pilgá, kud, semba-tö\: abl. pilkta, kiitta, sempta \ láskende-
töl: laskentta fussatok | panga-tó\: abl. pankta. 

§. 9. Egyéb mássalhangzó-változás. 

á) Csak a mordM.-ban néha az m-et p váltja föl rákövet
kező t előtt; pl. nthn éléskamara: nom. plur. ntipt (e h. utimt), 
stama olyan: n. plur. stapt \ aksimi- fehéredni: aksipt- fehé
ríteni (e h. aksimt-) \ sime-: sipt igyál (e h. simt). E különös 
hangzócsere a pt-t megelőző mpt-böl magyarázható (v. ö. lat.' 
sumptus e h. sumtus). A mordE.-ban részint még elé nem 
fordul az m-t-nok ily Összekerülése (utomot = M. utípt; M. 
aksiptí- helyett más képzéssel: asolgavto-), részint" megmaradt 
az mi {simt igyál sx M. sipt). 

b) Névszótő végén való n, n a többesi t előtt elenyészik, 
illetőleg ezzel együtt ti-vé (Ahlqvist szerint intensiv ejtésü t-vé) 
válik: lomah ember: (M. E.) lómat (lomatt) emberek | narmhi, 
E. narmon madár: narmit, narmot {-itt, -ott). — Ugyanez 
történik igető végebeli w-vel, az „én tégedet" értékű rag előtt, 
de csak a mordM.-ban: paúé-tÖ\ pattá „elhajtlak" (v. ö. rámá
tól ramata megveszlek), vaní-to\ vatta ;)nézleku (a mordE.-ban 
rano-tól vandan, v. ö. rama-tól ramatan). 

c) A mordE. a szótő végén álló s, z-t hozzá járuló másik 
s előtt j -vel váltja föl, pl. kardas udvar-tói: illat, kardajs, 
rudas sár-tói: rudajso, oza- ülni-től: frequ. ojse- (e h. oz-se-); 
meze mi-től: illat, mejs (e. h. mez-s). E különös hangváltozás 
történetére nézve számba vehető, hogy a mordE.-ban már meze 
„mi" helyett is fordul elé meje, meg ezin (tagadó ige, praet. 
1. sing.) helyett éjin. A mordM.-ban: mezs {mess), ozse-
{osse-), ezín.' 

§. 10. Mássalhangzók betoldása és elejtése. 

a) A mordM. i} j (aj, áj) meg l, r végű szótőhöz járuló 
többes-számi -t előtt h (^)-t told be : ili vessző: iliht, eráj 
lakó: erájht, vir erdő: virht, kar bocskor: karht, val szó: 
vallit, menel menny: menelht \ joraj akar: jorajht akarnak, 
joral'ht akarnának | kuli meghal: kulíht halnak | peli fél: 
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peliht félnek (tnordE.-ban: virt, vált, jorí: jorit, peli: pelit). 
Magában a szótőben is fordul elé ily betoldott k, v. ö. §. 5, g. 
(pl. arhtl- festeni: E. arto-). 

b) Szinté a a mordM. szeret összetalálkozó n és s közé 
t-t betoldani: pl. trioúts, íonfs, sonts magam, magad, maga; 
mints, tints, sints magunk, magatok, maguk (E. ffions, tons, 
sofiSy mins, tíns, shts), ebből: mon-es stb. | loman-tél: elat. 
Iomantsta (E. lomansta) \ máne-íö\: mdnts menekült (^.rnehs) \ 
kuckan-töl: kuckants „a sas". 

c) Szóközepén keletkező htn és ftn mássalhangzó-cso
portokból a mordM. rendesen elejti a t-t, pl. virhnd az erdők 
iyirht-nd), kefna a kövek (keft-na), erdjhnd a lakók (erdjht-
na); jotafti- átkeltetni-től: frequ. jotafne-; vel'hta- fedni-tői 
frequ. vel'hne-. Szintígy a mordE.-ban többnyire elesik t a vtn, 
vtl csoportokból, pl. jovle- (és jovtle-), jovne- (e h. jovtne-) 
„mondani" (alapige: jovta-); sornovle-, sornovne- rázni (frequ.: 
sornovto-); livle- (és livtle-) kiereszteni. -- Ezenkívül a mordM.-
ban a kt, pt9 st, st végű többesi névszótők elejtik í-jüket, 
mihelyt még a na végarticulus járul hozzájuk, pl. saldaknd a 
katonák, sarvasna a tyúkok, utipna az éléskamarák, osna a 
városok (e h. saldaktna stb.). 

Mind a két mordvin dialectus ndn-hő\, néha rdn-hö\ is, 
meg a mordE. néha ndl-bŐ\ elejti a d-t, pl. (M.) andí-tó] frequ. 
anne- (E. anne- és andne-) etetni | sinde-töl: frequ. sínné-
törni | pandí- foltozui-tól: pqnne- | ardi- futni-tól: arne- (E. 
ardne-) j | E. panle- e h. pandlc- (pando- foltozni). 



II. Alaktani rész. 

Névszó. 

§. 1 1 . A n é v s z ó t ő n e k t e l j e s a l a k j a a mordvin 
nyelvben is, úgy mint a finnben, általában Önhangzón végződő 
csakhogy nagyrészt mellette kopott végű tőalak is szerepel, 
mely rövid' végönhangzóját elejtette — még pedig nem csak a 
ragtalan egyes-számi nominativusban, Lanem más casus-alakok-
ban valamint képzett származékokban is, meg néha az utób
biak egy részében, mig a nominativus még .a teljes tőalakkal 
egyező, pl. (mordM\) panga-tól: abl. pank-ta \salmlks, E. sa/-
moks tü : t. tő salmíksa, salmokso: gen. salmíksin, salmokson: 
abl. salmiksta, salmoksto \ lem, E. lem, lemé név: lemde-
nevezni. Néha a tővég, az eredeti végönhangzó elkopásán kivíü 
még összevonás által is rövidült, pl. ha a tővégen / vagy v ma
radt, mely a megelőző önhangzóval összeolvadt í, t-ié és w-vá, 
pl. M. eráj (t. tő eraja ~. fion elaja) élő, lakó = E, éri \ sala) 
(t. tő: salaja) lopó = E. sáli \ undov (t. tő undovo = finn on-
teva) odvas — M. undu. • 

E szerint a mássalhangzón végződő e g y t a g ú névszótők 
is mind még rövid végönhangzóval (M. a, á: E. o, e, 1. §. 4.) 
egészíthetők ki kéttaguakká, a milyenek még számos esetben 
a megfelelő finn tőalakok (de néha a mordM. ellenében még a 
mordE. tőalakok is): 

al — E. alo al — f. ala kád - kád,kedkér& — kate(d) 
od — od új — aiite {üde) kai — kel' nyelv — kiele 
on — on somnium — ane ked — ked bőr — kete(d) 
es — es maga — itse kev — kap kő — kivé 

kai — kai hal — kala kud —• kudo ház — koto(d) 
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kuz — kuz fényű. — kuuse 
jur — jur gyökér, bokrok — 

juure 
tol — tol tűz — üde 
sed' — sede híd 
sed' szén — sjte(d) 
sel — sál' öl — s/le 
nal — nal nyíl — nuole 
ned' — ned' nyél — észt. lüde 
pál, pala — pel, pele fél — 

lp. pele 
vaks — vaksa araszt — f. 

vaaksa 
vaz, váza — vaz borjú — vasa 
val — val szó — vala eskü 
var — varé, vére fölső 
ved — ved' víz — vete(d) 
ver — ver vér — vére 
£[. mel' kedv, elme — f. mi ele 

med — mád, med — mete(d) 
lám — lám, láme leves — 

lieme 
lem — lem, lemé név — nime 
lop, lou — lop hó, nix — lume 
fáj, áj — ej, je (i, ie) jég — 

f. jáá, m. jege 
pej — pej, pev fog — f. pH, 

oszt. penk 
vij, vi — vi, vie erő — f. 

váke \vage) 
E. i, ie év — f. iká (igá) 

aetas 
kov hó, hold — f. kuu, m. hó 

(hava) 
pov kebel — f. pöre 
E. sov szárny (dini. sovo-ne) 
sov — cov hab (covo-v habos) 

Önhangző-vcgü egytagú névszótők, melyek a finn nyelv 
tanusága szerint eredetileg is egytaguaknak (azaz nem össze
vonás által ilyenekké rövidülteknek) mutatkoznak, csak ezen 
(kérdő, relativ, mutató) névmástők: ki (gen. kin-, abl. ki-dá) 
„ki" ; ko (adverbiumokban: kosa, E. koso hol | kosta, kovilda 
honnan: E. kosto, kovoldo \ koda hogyan | származékai: ko-
dama, E. kodamo milyen; kona mely); iá, sá (ia, sa) = E. 
te, se „ez, az" ; to (tosa, E. toso ott [ tosta, tovílda: E. tosto, 
tovoldo onnan J tona az, amaz). V. ö. finn ke (part, ketá i±s 
mord. kidá; n. plur. ket), ku, tá, se (si), tuo (to). — Egyéb 
ily rövid tők főleg /-végűek, s csak elrövidíilteknek látszanak 
(úgy mint vi,'vij, vie==í< váge): ni nő (1. M.Ug. Sz.427. sz.) J 
si tetű. (még sie ebben: E. sie-v tetves), 1. MUg. 223. | ki út 
(prol. E. kija-va) \ E. ki moly (f. koi) \ sí geny (E. sija-v ge-
nyes), v. ö. MUg. 286. 1. | si, E. ci nap (E. ciava livtima napra
forgó) || ve (vej, veá) éj (f. y'ö [ö], lp. ija, m. éj) \ E. ve egy 
(és: vej ke = M. fka, ifká e h. ift-ká)\pe vég (f. páá, m.fej). 
— Mint egynél több mássalhangzón kezdődők amúgy sem le
hetnek eredetileg egytaguak: kii kenyér, ksti eper, E. i a éles, ' 
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ksni vas, fti egyenlő || sta, ksta viasz, sna, ksna szíj, E. ska 
idő^ pra (pra, prea) fej j lásd fent 16. 1. 

§. 12; N é v s z ó k é p z é s : A) N é v s z ó t ő t ő l n é v 
s z ó t ő . 

ÍZ) K i c s i n y í t ő névszó (nomen d i m i n u t i v u m ) képzője 
mordM. -na, E. -ne, pl. kudná, E. kudine házikó: &«<i, &MŰ?Ó 
ház | tástaná, tescene — tásta, tesce csillag \ suvana, covine 
— suva, cova vékony, finom | kevnd — kev kő | stb. E kép
zővel alakúltnak látszik ez i s : azná, E. ezne íz, tag, v. ö. 
magy. íz. 

Egy másik kicsinyítő képző : -ka, E. -ke (vagy néha még 
-ka is, a mordE.-ban), pl. lefkska; E. levkske csibe: lefks, levks 
madárfi, kölyök | pilkská — pilks fülbevaló | sukska — suks 
féreg, szú | E. riveske: rives róka | E. panske — pan'z virág 
|| E. ataka hím (mannchen): ata öreg ember \*avaka nőstény 
(weibchen) — ava asszony, anya | povka — pov gomb (M. 
pnna). — Ide számítható M. fka, ifka „egy" (e h. ift-ká, ift 
=:fmn yhte), v. ö. É. pej ke és'pe „egy." 

E két dim. képző (-ke -f- ne) egybekapcsolva -kine alak
ban : E. alkine alacsony, sekély : alo al, alsó; szintígy a mordM.-
ban -na-{-na (-nena): akta és alnend alacsony: al. 

b) „Valamihez tartozót, vmire valót" jelentő névszó: -ks 
képzővel 5 pl. surks gyürü (M. E.) : snr ujj | pilks, E. pileks 
fülbevaló: pilá, pile fül | klrgaks nyakravaló: kirga nyak | E. 
kuroks fék: knrgo száj. — Ugyané képzés, az alapszóétól 
alig különböző értékkel, ezekben: E. sodaviks és sodavi isme
retes | ercijks, E. ariks élemetes: cráj élő | langaks fedél, 
fedő (acam-l. ágylepedő; tod-L, E. todov-l. párnahaj): langa 
fölszln, rajtavaló \E.ikelks elülső, előrész (kad-i. pitv.ar, i.pilge 
elülső láb): ikele elő, előrész (M. ingei: kud-ingel) | E. alks 
(pil'g-a. zsámoly): alo al | udalks hátulsó (u. pilge): udalo 
hátulvaló, hátrész, 

c) „Valamivel bírót" jelentő névszó (nomen p o s s e s s o -
r i s), -V hépzővel, illetőleg az alapszó végönhangzójával együtt 
(í) á mordE.-ban ^ov, ev vágy (legközelebbről eü h.) *. ej, — 
a'mordM.-ban meg ^u, i; példák: 
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E. lopav lombos: E. lopa 
E. konav magas homlokú: hona 
kevi — kávev, kdvej köves: 

key, kdv 
peki — pákev, pdkej hasas: 

peká, pdke 
veri — verev, verej véres: ver 
vii — viev erős: vi, vij, vie 
kázi — kázev, -ej haragos : 

Ház 
E. pilev füles, nagy fülű — 

pile 
tásti, tástii — tescev csilla

gos : tastd, tesce 
vasú — vasev, vasej vemhes: 

vasa. vasé. 

undu, E. undov odvas: unda, 
undo 

jozu — jozov eszes: joz,jozo 
sovu — covov habos: sov, cov 
salu — salov sós: sal 
sodu — sodov kormos: sod 
nolgu — nolgov taknyos: nol-

ga, -o 
pandu — pandov hegyes : pan

da, -o 
vazu — vazov borjas: váza, 

vaz 
lovu — lovov havas: Ion, lov 
ponau -r- ponav szőrös : po-

na (a) 
E. varav lyukas: vara 

d) Szintén „valamivel bírónak" van elnevezve némely fa 
és bokor az illető gyümölcséről, -A-s képzővel: iniziks, É. in-

jejks málnaszederj : inizi, injej málna | suksteruks, E. suksto-
ruks ribiszke-bokor : -ru ribiszke | E. umariks almafa : umar 
alma | lengaks, E. lengeks fiatal hársfa: lenga, lenge hárs | 
pdsks mogyorófa-bokor: pdstá, E. pdsce mogyoró \ M. civgiks 
nyafa: civgá kányafa-bogyó. 

e) „Valami nélkül valót" jelentő névszó (nomen c a r i t i -
v u m : mi -talán, -telén): M. -ftíma, ftemá, E. -vtomo, -vteme 
v. -tomo, -teme képzővel, pl. ponafthna, E. ponavtomo sző-
retlen: pona \ pej ftemá, E, pevteme fogatlan: pej, pev \ salf-
thna, E. saltomo sótalan: sal \ mirtftemá, E. mirdevteme 
férjetlen, özvegy: mirde. 

f) „Valamiféle állapotot" jelentő névszó (ra. -ség, -ság) 
M- -si, E. -ci képzővel (mely egyébiránt még önálló szóul is 
„napot" teszen): M. sumbrasi, sumbraci egészség: sumbra 
egészséges j M. sudufsi szegénység: sndnf miser | kozási, E. 
supavci gazdagság : koza, supav gazdag | E. paroci jólét, egész
ség, jószág, M. parsi jószág, vagyon: paro, pára jó. 

g) Csak az Erzában járul a -j (- i, i) képzős nomen agen-
tishez (§. 13.) rendesen még -ca, mely által az kizárólagosan 
főnévi jellemet nyer; erica lakó (einwohner): eri élő, lakó | 
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moríca énekes (sanger): móri cantans | tonavtica tanitó (leh-
rer), seredica beteg ember, ramsica vevő (kaufer), miksnica 
árus (verkaufer), pengén kerica favágó (holztiacker) stb. (Elő
fordul azonban, úgy mint általában a mordM.-ban, a csupa nő
mén agentis is főnévileg használva: kedeúzteji timár (bőr-tevő), 
kse-pani kenyérsütő, pék). 

h) Csak a Moksában „valamely tárgy által jelzett helyet" 
(különösen fanemről elnevezett erdőt) jelentő névszó, egyféle 
-nal képzővel: kevnal köves hely: kev \ sálinál szilfaerdő: 
sáli | húznál fenyves: kuz \ tumínal tölgyes (erdő): tuma \ 
aksíksnal füzes, salicetum: akstks \ kelunal nyires, nyirfaerdo : 
kelu. Aligha úgy nem támadt ez a -nal képző, hogy az alap
szónak -n ragos genitivusához járult al „al" a „valami által 
befedett tér" értelemben: kevnal, azaz: keven-al, mintegy „kő-
al", vagyis „kő befedte tér"; v. ö. finn ala: olla alallansa a 
helyén maradni, huoneen ala házhely, tynnyrin ala peltoa egy 
tonna [vetésre való] föld, jalan ala talpalatnyi tér). 

§ . 1 3 . N é v s z ó k é p z é s : B) I g e ' t ő t ő l n é v s z ó t ö 
(nomen verbale). 

a) „Cselekvőt" jelentő névszó (nomen a g e n t i s v. a c t o-
r i s ) -j képzővel (—finn -ja, -ja), mely az igetőnek ! (o) és 
c véghangzóival összeolvad - í, í'-yé; csak az a, a-végü tőktől 
készül a nomen agentis a Moksában még = aj, aj-ve\, az Erzá-
ban azonban szintén =/, /-vei; pl. M. vanl néző, őrző (stada-
vaní pásztor): vanl- nézni j ozadi ülő: ozadí- \ kalmín-suví, 
E. kalmo-cuví sírásó: suvi-, cuvo- \ laskendi futó, laufer: las-
kende- \ jotafni révész: jotafne- átkeltetni J fii, E. teji tevő 
(pl. keden-t. timár): tije-, teje- | peli félénk: pele- félni | nni 
arató: mije- \ nai látó, tanú: náje- (| salaj lopó, E. sáli: sala-
| sodaj, E. sodí tudó: soda- \jotaj, E. jnti járó-kelő: jota-, 
juta- j eráj, E. eri élő, lakó: erd-, era-. Dê  az Í aj alaknak is 
van még nyoma a mordE.-ban: targaj v. targi nyúlós, szívós : 
targa- húzni | salmokson-salaj (tü-lopó) „sáska". — A mordE.-
ban rendesen még -ca utóképzővel (§. 12.) -Ica, -ica : tonav
tíca tanító, erica lakó. 

b) Magát a „cselekvést", vagy annak „eredményét, tár
gyát" jelentő névszó (nomen a c t i o n i s , n. a c t i ) -ma, -ma. 
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-m, E. ~mu, -me képzővel ( = finn -ma mii) ; pl. udhna, udím, 
E. iidomo álom, alvás (udlm-vasta alvóhely): udi-y udo- aludni 
| salama, E. salamo lopás: sala- \ suskím, E. suskomo hara
pás, falat: suskí-, susko- | si-valguma, E. ci-valgomo napnyu
gat: valgí-f valgo- leszállani | vid'md vető m&g'/'vide- vetni | 
pizem, JL-pizéme eső: pize- pluere | kasíma növés (k. vasta 
születőhely, hely ahol vmi nőtt), E. kasmo növés, növény: kasí-> 
kaso- nőni | E. maksmo adomány (gabe): makso-&dm\ kisceme 
táncz: kisce- tánczolni. 

c) A mordM.-ban különbözik a -ma végű nomen actionis-
tól a „cselekvésre szolgáló eszközt" jelentő névszó (nomen in-
s t r u m e n t i ) az által, hogy a megelőző önhangzó (az igető 
végönhangzója) meghosszabbodik, vagyis a nomen iustrumenti 
készül = ama, ima (ümd), ema képzővel (v. ö. finn = ime)> pl. 
vanhna néző eszköz (sama-v. azcz-néző, tükör): vanl- nézni | 
panjíima, panjüma kulcs (nyitó eszköz): panji- \ áifíema ma
dár-ijesztő : aifte- ijeszteni | váskema síp : váske- fütyölni j 
sav-lazíma szilánk-kés (hasító): lazí- hasítani | tál'áma csép: 
tála- csépelni | mordma hangszer: mora- dalolni, hangszeren 
játszani | inzama borona: inza- boronálni. — A mordE.-ban 
jobbadán eltűnt már ez a különbség, s csak abban maradt meg 
némi nyoma a nomen actionisétól eltérő eszköznév-képzésnek, 
hogy az igetőnek e véghangzója i re változott; pl. moramo 

% hangszer (M. morama) \ kundamo fogantyú: kunda- fogni | 
veskeme v. veskima, síp (M. váskema): veske- fütyölni | ledme, 
ledima kasza: ledé- kaszálni | pivseme, pivsima csép: pivse-
csépelni | panzomo kulcs (M panjima). Sőt a Moksában is 
elrövidűl már az eszköznevet megkülönböztető hosszú önhangzó 
siftema és siftem szita: sifte- szitálni | fáma (nem fáma) 
fúvó (blasebalg): fa- fúni | vciskema Reg. (váskema Ahlq.) síp. 

d) Főleg „nomen acti", de részint „nomen actionis" is a 
mordM.-ban -f képzővel, pl. kantf teher: kandi hordani | la-
zuf, lazf repedés, rés, hasadt: lazí- hasítani | rástaf sült, pe
csenye : rásta- sütni j kenerf érett: kertére- megérni j palf 
fagyott: pali- égni, fagyni J sodaf ismeretes, ismerős: soda-
tudni, ismerni | eráf élet: erá- \ jakaf járat: jaka- | stb. Ide 
tartozik még (f helyett 2 -̂vel) tev tétemény, ügy, dolog: tije-, 
teje- tenni (tehát tev régibb tej-v, teg-v helyett). — Az Erzá-
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ban csak ritkán fordul elé a megfelelő -v (-ve) képzés: tev, 
teve(=M. tev) \ nil've nyelet, schluck: nile \ solgov: plur. 
solgöv-t zárás, gát: solgo- zárni | kando teher (e h. kandov 
— M. kantf): kando- hordani. — V. ö. finn =M, J vagy p'ó:, ö 
(pl. nauru nevetés, kuolo halál, kasky parancs, láhtö elmene
tel : naura-, kuole-, káske-, liihte-). . . 

e) Az előbbi helyett alakúi az Erzában rendes „nomen 
acti" -z képzővel, pl. kuloz halott, gestorben: kulo- halni \so-
daí ismeretes (M. sodaj): soda- \ kénéret érett (M. kenerf): 
kenere- \ promoz összegyűlt: promo- \videz vetés (die saat): 
vide- j stb. Néha ugyané képző nomen agentist alkot: sere
det (v. seredi) beteg: serede- aegrotare | kamez hü: kdme-
hinni, bízni. — A mordM.-ban megvan ugyan a megfelelő -z, 
'-z, képzés, de csak gerundiumnak használva (morajz, moraz 
dalolva, -ván; peliz, pelei félvén; luvíz, luvíz olvasván); szint-
így az Erzában is (pl. usodoz meilcetneste elkezdve ,az utol
sóktól. 

J) Több értékű nomen verbale (főleg „nomen acti") M. 
-fks, E. -vks, képzővel (v. ö. -/, -v, és finu ^ukse, fkse), pl. 
ponafks, E. ponavks liajíbnadék•; pona- | E. sodavks ismertető 
jegy: soda- ismerni | mujevks találmány (fund): műje- \ sus-
tavks varrás (naht): susta- \pandovks fizetés: pando- \ simevks 
ital: sime- \ cudevks patak: cude- folyni. Összevont dákban 
az f, v azonban kiszorul: M. sotks kötő, kötelék (e h. sod-fks) 
sodí- kötni j ilatks maradék : Hadi- | E. puromks gyűlés: pu-
romo- gyűlni. 

§. 14. N é v r a g o z á s . 

A mordvin nyelv a névszón kifejezendő viszony esetek egy 
részére nézve kétféle alakot képez: egyike a tisztán csak vi-
szonyragos alak (melyhez még a rag hiánya által megkülönböz
tetett nominativust kell számítanunk); a másik alak meg a 
viszonyraggal egyszersmind a névszó fogalmát határozó ragot 
kapcsol össze, melynél fogva ezt csak bizonyos amúgyis vagy 
az előbb mondottakból ismert egyénről kell érteni, — mely 
határozó (determinativ) rag tehát a más nyelvekben szokott ha
tározó névelő (névtámasz, articulus) tisztét teljesíti s így helyé
nél fogva akár vég-articulusnak is nevezhető. A viszonyragtalan 
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nominativusban természetesen csak ez a végarticulus járul az 
(e°yes- vagy többes-számi) névszótőhöz. — E szerint a mord
vin n é v r a g o z á s n a k kétféle, azaz egy h a t á r o z a t l a n s 
egy h a t á r o z o t t alakját különböztetjük meg; megjegyezvén, 
hogy az utóbbi az egyesszámi casusalakoknak csak egy részére 
terjed, a többesszámbeliek azonban (a nominativuson kivííl) 
csakis határozott alakban fordulnak elé. 

§. 15. H a t á r o z a t l a n n é v r a g o z á s . 

Valamennyi viszonyragokat a mordvinban csak a mondat
beli alanyul és tárgyúl állható névszó (főnév és főnévi mellék
név, névmás) fogadja el; a melléknév ragozása csak néhány 
casusra szorítkozik (nominativus, translativus és modalisnak 
használt elativus), s különösen a jelző helyzetben mindig egyes-
számi nominativus vagy tőalakját tartja meg a melléknév (tehát 
másképen mint a finnben, hol rendesen a jelző melléknév is veszi 
föl a jelzett főnév viszonyragját). 

A jobbadán minden ragozható névszón (főnéven) kitehető 
viszonyesetek (casusok) a következők: 

1) N o m i n a t i v u s — egyes-számi alakjában egyező a 
névszótővel, csakhogy részint (kivált a Moksában) az eredeti 
végönhangzó híjával s néha még ezeakivtil az eredeti tövégnek 
összevonás által lett rövidülésével (§. 11.) : ava (ava,), E. ava 
asszony | sula, E, sulo bél J selma, E. selme szem || azír, fi. 
azoro úr | kud, E. kado ház | lem, E. lemé, lem név j | mas-
ttr, E. mastor föld (t. tő mastíra, mastoro) \ se jer, E. caver 
egér (t. tő sejerá, cávere) || sálaj, E. salí lopó (t. tő salaja, 
salajo) j todu, E. todov párna (t. tő todova, todovo) \ vij, 

, vi, E. vi, vie erő (t. tő inja, vije). — A nominativus többes
számi alakja egyező a f-vel készülő többesi névszótövei (mely
hez egyéb casus-ragok nem is járulnak): M. E. avat, corat 
(cora fiú), tolgat (tolga toll) | ervat (M. erva feleség). A 
mordM.-ban a rövid a, a ( = E . o, é) végű névszótők gyengí
tik e végönhangzójukat í, e-vé, vagy egészen elejtik (fent 5. 1.), 
s e mellett az összekerülő mássalhangzók egymáshoz alkalmaz
kodnak (§. 8. 9. szerint): pl. sulii, E. sulot belek (sula, sulo) 
| selmít, E. selmet szemek {selma, selme) \ azírht, E. azoroi 
urak (azír, azoro) \ kodapt, E. kodamol milyenek (kodama, 
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kodamo, \ pilkt,'E. pilget lábak (pilgá, pilgé). Már az egyes-
számi nomiuativusban is kopott végű tők ilyenek maradnak 
(csak a kellő mássalhangzó-alkalmazkodással) a többesi -t hoz
zájár ultával? pl. ost városok (os) \ virht, E. virt erdők (vir) \ 
keft, E. kavt kövek (kef) \ narmit, E. narmoi madarak (riar-
min, narmori) || M. erajht lakók (eráj), iliht vesszők (ili), 
sicaft bolhák (sicau) \ sarzuft szürkék (sarzu). 

2) G e n i t i v u s — M. -n, -n, E. -n raggal; pl. avari (ava 
asszony) | M. kudln Reg., kudin Ahlq., E. kudon (kud, kudo 
ház) | azírln, -ín, E. azoroh (azír, azoro ür) | selmín, E. sel-
men (selma, sehne) \ keveri, E. kávén (kev, káv kö),\ lomanen, 
-eh (lomari ember) || M. kehivhi (t. tő kelnva, nom. kehi nyírfa) 
| injiin (inji vendég) | E. sáderi (sádej szív). 

3) A c c u s a t i v u s — a genitivüséval teljesen egyező 
alakkal (-n, -n) raggal, úgy mint a finnben is e két casusnak 
most egyféle -n ragja van. Tekintve hogy a cseremiszben a 
genitivusnak -«, az accusativusnak pedig -m a ragja, azt kell 
tartanunk, hogy régibben a mordvinban is megvolt e különbség, 
vagyis hogy a mostani mordvin acc. -n régibb m-ből változott 
el, azon okból hogy egy időben az m nem kedveltetett szóvégző 
hangzónak, a mint most is ilyenül aránylag gyér divatú (s csak 
újabb szóvégkopás által nyerte e helyet). Erre nézve számba 
kell vennünk, hogy a mordvinban (csak úgy mint a finnben) 
szintén nem m hanem n az 1. személy ragja az igén (kulan 
halok, kulin halék), meg casusragok után (kudstl-n, kudosto-n 
házamból), de a cseremiszben -m (kolem, kol'om halok, halék, 
men-eskelecem én magamtól), épen úgy mint az acc. rag is. — 
Még* meg kell jegyezni, hogj a mordvinban még a nominativus 
vagyis a ragtalan tőalak is osztozik az accusativus tisztében 
(lásd alább, a casusok használatáról), s jóformán ezt is csak a 
nem kedvelt m-nek elkopásának kell tulajdonitanunk, minthogy 
hasonló rag-elkopást még egyéb esetekre lehet bizonyítani. 

4) A b l a t i v u s (egyszersmind p a r t i t i v u s ) — ragja M. 
-da, -dá (alkalmazkodással -ta, -ta), E. -do, -de (-to, -te); a 
Moksában magashangú tőkön is gyakran -da (-ta); pl. avada, 
E. avado: ava, ava \ Hada, E. liado: ilá, Ha más | ost a, E. 
osto: os város | kiitta, E. kudodo : kud, kudo \ virdá/E,. vir de: 
vir erdő | ML pirftii: piff udvar | E. venste hajó: vens | M. 
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: sina, ciné szag j lomanda, E. lomande: 
loman ember |j M. selmída (E. selmede): selma szem | sempta : 
semba mind. 

5) T r a n s l a t i v u s (pr a e d i c a t i vus ) — -ks raggal 
(m. ,,-vá, -nek" [mondani]), pl. avaks: ava \ ervaks: ervd \ 
kutks, E. kudoks: kud, kudo \ virks: vir \ tuvíks, E. tuvoks : 
tuva, tuvo disznó | lomanks: loman. 

6) P r o l a t i v u s („vmin el, mentében, -n által") —ragja 
-ga, -gd {-ka, -ka) és -va, -vd; E. -ga (-ka) és -va\ pl. mas-
tírga, E- mastorga: mastír, mastor föld | virga, ^/virga: 
vir erdő | kudga, E. kudova: kud, kudo \ oska: os | M. pirfkd 
pirf | E. venska: vens \ M. E. ortava : orta kapu | E. tar
kává: tarka hely | M. vastiva: vasta hely || M. kigd, E. ki-
ava, kijava: ki út j M. dsigd: dsi kút j M. kucuga : kucu 
kanál. 

7) I n e s s i v u s („-ben") — M. -sa,, E. -so, se; 
8) E l a t i v u s („-böl") — M. -sta, E. -sto, -ste, 
9) I I la t i v u s („-be") — M. E. -s raggal; pl. kuckasa, 

kuckasta, kuckas; E. kunskaso, kunskasto, kitnskas: kucka, 
kunska közép | kutsa, kutsta, kuts, E. kudoso, kudosto, ku-
dos: kud, kudo ház | velesa, -sta, -s, E. velese/ -ste, -s: veid, 
vele falu | velsa, vetsta, véts, E. vétse, 'vetste, véts: ved víz 
|j M. lomantsa, lomantsta, lomahts, (E. lomanse, -ste, -s): lo
man || E. kardajso, -sto, kardajs (§. 9.): kardas udvar. 

10) A l i a t i v u s ( d a t i v u s ) — ragja M. -ndi, -ndi, E. 
-nen, pl. avandi, E. avanen: ava \ kudhidi', E. kudonen: kud, 
kudo I virindi, E. virnen: vir stb. Ez az allativus rag bizo
nyosan nem egyéb, mint a ti (tej, E. te, tej) „-hoz, -nek" 
névutó (postpositio), mely a genitivusi -72-hez járult (a mint 
általában genitivussal járnak a mordvin postpositiók): avandi 
e h. avan-ti (§. 8, a); az E. avanen pedig e h. avan-den (§. 
5, d), e h. avan-ten (a ti, tej névutónak teljesebb alakjával: 
ten). Megtetszik ez a személynévmás illativus-alakjából: M. tein 
v. mon-diin, mondind-=^. monen és mondén „én nekem" | 
tet v. ton-diit =-- E. tonent, tonei „te neked" | teinza v. son-
diinza = E. sonenze ö nekie stb 

Jegyzet. Külön easus a b e s s i v u s (vagy caritivus: „vmi 



MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN NYELVTAN. 3 3 

nélkül" — úgy mint a finnben -tta, -tta raggal) nincs meg a 
mordvinban; mert az annak nevezett -ftíma, -ftema, E. -ptomo, 
-vteme (-tomo, -temé) végű alak tkp. caritiv névszótő (§. 12, e.) 
(= f. -ttorna, -ttöma), mely igaz egyéb rag nélkül is használ
ható módadverbiumnak, pl. son mol's tolftíma ő ment tííz nél
kül (tkp. „tüzetlen" e h, tüzetlenűl, vagy finnül: talettoma-na). 
— Szintígy nem igazi viszonyrag azon ska, mely „mennyiség-, 
nagyságbeli egyezést" jelent (pl. M. alasaska oly nagy mint 
egy ló, v. lónagyságü, E. zornaska magszemnyi, kolongamen-
ska körülbelül harmincz). Ez a -ska alak is, melyet Ahlqvist 
casus co m p a r a t i vus-nak nevezett, tkp. „megfelelő mennyi
séget" jelentő (tehát magy. -nyi-íélo) névszótő, mely maga is 
elfogad casusragot (pl. ablativusragot, ebben: nedl'aékado lamo • 
„egy hétnél több", szószerint: „hétnyitől sok"); csak annyiban 
tűnik föl casusalaknak, a mennyiben egyéb rag nélkül adver-
bium gyanánt használható (pl. E. pufsez kajs poks tuvoska a 
malacz megnőtt nagy disznóvá, tkp. „disznónyi" e h. „disznó-
nyira"). 

§. 16. A fent ismertetett tíz rendes casusalakon kiviü 
eléfordtil még két helyviszonyi casus, de már csak szűkebb 
körű alkalmazással, t. i. csak oly névszókon, melyek bizonyos 
helyet vagy relatív helyzetet, vagy időt jelentenek. 

1. L a t i v u s (czél felé haladó irányról) — ragja: E. -p, 
illetőleg z-av, ov, ev v. ej; M. -u {^au) és =«, i ( = ' E. ^op, 
ev), pl. usa, uso tőtől: usu, E. usov ki (hinaus) | ingei, (kelé
től : ingeli, E. ikelev, ikelej előre, elé J kud, kitdo-tó\: kudu, 
E. kudov haza, nach hause | ptr-töl: piri, E. pirev az erdőnek, 
erdő felé (nach dem walde) | os-tól: osu, osov városba (zur 
stadt, nach der stadt) | mastor-tól: E. mastorop földre (pl. 
esni, azaz: leesni) | M. cerkau-tól: cerkapu templomba (zur 
kirche .— gehen) | Sloboda-tó\: M. Slobodau Szlobodára, -ba 
(Krasznoszlobodszk-ba) | od-tö\: oduy E. odov újra. 

2. L o c a t i v u s — néha még -na, E. -ne, -na raggal, 
mely nyilván a finn -na, -na (most essivus, de eredetileg) 
általános locativus-ragnak a mása: M. fka sina egy napon (si), 

fka falna egy télben (egy tél alatt): iala | E. ciné, pene nap
pal, éjjel: ci, ve | E. skane időn (tempore), telne télen | E. kar-

NyELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I . 
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dasna kiint (udvaron): kordás \ M. taftama írdazne ily sárban 
(bei solchem kote): írdas. 

De van olyan locativus-alak is, melynek már semmi ragja 
sem látszik, s. mely esetleg csak az által külömbözik a nomi-
nativustól, hogy a teljes névszótőnek végönhangzóját megtar
totta, hol azt a nominativus már elejtette; pl. E. alo, M. al 
(nom.) „al"-tól: alo, M. ala alatt, alant („albau") | ingei (nom.), 
E. ikele-to\: ingeid, E. ikele előtt J ftal, E. iidalo-tö\: ftala, 
E. udalo hátul, mögött | pdl {pala), E. pel (pele) fél, oldal
tól: M. td-pdla itt (e félen), E. tona-pele túlsó félen. 

Az a ktilömbség, mely mégis némely esetben a nomina
tivus- és locativus-alak közt még fönnmarad (pl. M. al, ftal, 
ingei és ala, ftala, ingeid közt), határozottan arra mutat, hogy 
régibben még külön ragja volt a locativusnak, mely most ugyan 
elkopott, de mégis a szótőnek végönhangzóját megóvta. Te
kintve, hogy az idézett locativus-alakok mellett állanak -da, dd 
(-do, -de) ragos ablativusalakok (alda, aldo alól j ingeidd, 
ikelde elől, eliilről | ftalda, udaldo hátulról, mögől j ta-palda 
innen, tona-pelde túlnan, túlsó félről), azt kell tartanunk, hogy 
az elkopott rag mása volt a finn -na, -na locativus (essivus) 
ragnak, mely szintén alkot locativus-féle adverbiumokat -ta, -ta 
{-da, -dd) ragos ablativus-félék mellett (pl. ulkona kiint: ulkoa 
[ulkota] kivülről | kankana messze: kankaa [kaukata] messzi
ről), — a milyen mása különben még meg is maradt a néhány 
fentebb idézett példában (cind, ciné: si, ci, v. ö. finn pdiva-nd 
napon). E szerint M. ala, E. alo „alatt' ' régibb alán, álon (alana, 
alono) helyett való. 

Jegyzet. Látnivaló, hogy a mordvin elativus- és inessivus-
ragok -sta (-sto, -ste) és -sa (-so, se) egyazonok a finn nyelv
nek szintezen nevű casusragjaival -sta, -sta és -ssa, -ssd. A 
íinn -ssa rag pedig, a mint tudjuk, régibb -sna helyett áll, a 
melyben az elat. -sta-vsd közös s alaprész ,,belső"-t teszen, a 
-na utórész meg tkp. a hely viszonyrag, t. i. az átalános locati
vus ragja, úgy mint -sta-ban utórészül az eredeti ablativus-
(most partitivus)-rag -ta (-da) szerepel. E szerint a mord. 
inessivus -sa (-so, -se) is, minthogy := finn -ssa (v. ö. mord. 
-sta = finn -sta), megelőző -ssa (-sso, -sse), s továbbá -sna 
(-sno, sne) alakra vihető vissza. Fönn is maradt még, mint e 
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régibben megvolt inessivus ragalaknak nyoma, a mordE.-ban: 
onsne „álomban (im traume)": on „álom, somnium". S most 
már érthetjük azt is, hogy miért marad meg a mordvinban az 
inessivus s-je, további személyrag hozzájáruitával, kemény s-nek 
(pl. malasit, E. malasot „melletted") mig az illativusnak s-je 
z-vé gyengül (pl. malaztt, malazot). — De még egy másik 
igen különös jelenség magyarázható meg a mord. inessivus-
ragnak régibb -swa-féle alakjából, melynek az amúgy is a 
mordvinban még fönnmaradt -na locativusrag az utórésze, — 
t. i., a -sta ragos elativus-alaknak, a mint látszik, gyakran 
inessivus helyett való használata (főleg időbatározóúl, pl. M. 
kolma kizista három évben, három év alatt, nedálá-sista vasár
napon, am sonntage J E. te véste ez éjjel, in dieser nacht, 
kolmo iste három évben, nedla-ciste vasárnapon, onsto álom
ban). Hiába kisértenők meg ezen tisztán inessivus (illetőleg 
locativus)-féle időhatározókat az elativusalak szoros jelentésével 
megfejteni (mert pl. „ez időből" nem tehet mást mint „ez idő
től fogva", meg a „három évből" legfeljebb ezt teheti: „három 
év múlva"). Ellenben semmi nehézség sincs, ha ezen inessivus 
gyanánt használt elativus-alakokban (-sta) csakis valóban ines-
sivus-alakokat látunk, melyekben a mostani -sa ragnak eredeti 
-sna alakja elváltozott -sfa-vá, épen úgy, amint a magyarban 
disznó helyett némely vidéken disztu-t ejtenek. E szerint pl. 
onsto, a mennyiben „álomban", csak változata a szintén még 
meglevő onsne (ows«o)-nak, míg „álomból" jelentéssel elejétől 
fogva volt onsto. — Összevethető, hogy a lapp nyelv északi 
dialectusában szintígy egyfélévé vált (-st) az elativus- meg az 
inessivus-rag, míg a déli-lappnak meg külön elativus -st és 
inessivus -sne ragja van. 

§. 17. N é v u t ó k ( p o s t p o s i t i ó k ) . 

A névutók, melyek a különösebb relatív nemzeteket (pl. 
valaminek alatta, fölötte, előtte, mögötte stb. valóságot) és vo
natkozásmódokat (pl. okot, czélt) is jelelő szorosabb névszó-
viszonyitást eszközlik, átalában az illető helyzetek és vonatko
zások kifejezésére alkalmas névszók- (névutói alapszók) tói való 
casusalakok. A mordvinban ily névutók képzésére rendesen az 
általános helyviszonyi ragok szolgálnak : 1 o c a t i v u s, a b 1 a t i-

3* 
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v u s, l a t i v u s , p r o l a t i v u s ; de a belsőségre vonatkozó hely-
viszonyi casusragok ( i n e s s i v u s , e l a t i v u s , i l l a t ivus) is 
alkotnak névutókat, — noha szorosan véve már maguk is. név
utók („belső"-! jelentő alapszótól, úgy mint a magy. -ben, -bői, 
-be), valamint az allativus- (dativus)-rag is (fent 32. 1.). Néme
lyek egyszersmind adverhiumok, pl. M. ingeli „elé" (ház elé) 
és „előre" (menni),, 

1. dl {alá), E. alo „al"-tól: M. ala, E.alo, alatt; lent J alda, 
aldo alól; alulról ( alu, alov alá; le | alga alatt el. 

2. ftal, E. udalo „hátul való, mög^-tol: M. fíala, E. ndalo 
mögött; hátul | ftalda, ndaldo mögől; hátulról | ftalu, 
E. ndalov, udaloj mögé; hátra [ ftalga, udalga mö
gött el. 

3. ingei „előrész", (E. ikele: ikelce első, ikelks előrész, 
elülső) alapszótól: M. ingeid, E. ikele előtt; elül (vorn) J 
ingelda, ikel'de elől; elülről | ingeli, E. ikelev, ikele] 
elé; előre j ingelga, ikel'ga előtt el j | M. ingelsa előtt, 
ingelsta elől, inge Is elé. 

4. langa, E. lango „fölszín, rajtavalóktól': langa (e h. 
lánggá) -n át, -n el |[ lanksa, E. lankso -n(rajt) j lank-
sta, lanksto -ról, -ről j lanks -ra, -re. • 

5. prd, prea, E. pra „fej, tető"-tői: M. prav, preau tetejébe, 
-ra || pfasa, preasa^ E. pfaso tetején, -n (rajt) | pfasta, 

preasta, E. prasto-i'ö\ (pando p. hegyről) j pras, preas, 
E. pras tetejébe, -ra. 

6. (velf, E. vei' — v. ö. vel'ks fölső rész: lovso-vel'ks tejföl) 
velf, velfka, E. vel'ga -n által, fölött át. 

velks, E. vel'ks „főnt való, fölső rész"-től: E. vel'ksne, 
vel'ksse fölött; fönt | velks ka, E. vel'kska -n át, fölött 
át || M. velkssa fölött | velkssta, E. velks este fölülről | 
velksls, E. veí'kses fölé. 

7. potma, E. potmo „has, méh, belsőrész"-tői: potmii -be; 
belé | potmíva, E. potmova -ben el, -n belül || M. 
potmha -ben; bent | potmísta -bői | potmis -be, belé; 
— E. (pot-tö\): potso -ben, potsto -bői, pots -be. 

8. usa, E. úsó „külső" -tö\: usu, E. nsov -bői ki ; ki, kivé | 
usiva, E. nsova (adv.) kivtíl el || usisa, E. usoso -n kivttl; 
kunt | usista, usosto (adv.) kívülről. 
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9. kucká, E. kunska „közép"-től: kuckava, E. kunskava 
közepén át, között át || kuckasa, E. kunskaso közepén, 
közepett | kuckasta, kunskasto közepéből | kuckas, 
kunskas közé. 

10. jotka, E. jutko „köz"-tol: jotkiva, E. jutkova között át, 
k. el || jotksa, jutkso között | jotksta, jntksto közül | 
jotks, jutks közé. 

11. (kársa, E. karso)-í(A: E. karso átellenében, ellen || M. 
karsha átellenében, szemközt | karsísta átellenéből | 
kafsis (Ahlq. karsíza) átellenébe, ellenébe. 

12. — : M. turks, turkska, E. troks -n keresztül (keresztbe át). 
13. — : E. pack, packa, E. pack által. 
14. (kiívalma, kuvalmó): M. kuvalma, E. kiivalmo hosszában, 

szerint | M. kuvalmuva u. a. || kuvalmis, E. kuvalms u. a. 
15. peff, pirf „udvar, kerítés" (E. pire kert): M. perf perfka 

(perfka), E. perka (pert, perk) körül. 
16. (mald)Aó\: maian, E. malav közelébe | malava -hoz közel 

el, mellett el || malasa, E. malaso közelében, mellett | 
malasta, malasto közeléből, -tői | malas közelébe, -hoz. 

17. kad „kéz"-tői: M. katsa, E. katse -nál | katsta, E. kat-
ste -tői | kats -hoz. 

18. paks „arasztMól: E. vaksne -nál | M. E. vakska -nál 
el, mellett el || vakssa, E. vaksso -nál, mellett | vaks-
sta, vakssto -tői, mellől | vakss, vaksís, E. vakss, vak-
sos -hoz, mellé. 

19. sird, sir „szél, oldal^-íól: M. siri széléhez, mellé | sirga 
v. sireva mellett el || siresa szélén, mellett | siresta szé

léről, mellől | sires mellé. 
20. pal, pala, E. pel', pele „fél, oldal"-tól: M. pala, E. pele 

félen, -nál | palád, pdl'de felől, -lől j pali, E. peleih 
pelej felé, -hoz | M. palgd -nál el, mellett el. 

21. — : E. tnrtov -hoz, -nek. 
22. (te, tej) -tői: M. ti, tej, E. te, tej -hoz, -nek j | M. tesa, 

tejsa -nál j M. testa -tői | M. tes, tejs -hoz. — (V. ö. 
magyar tő [-szomszéd] és -tol; finn tyk'ö : tyköna 
-nál, tykba -tői, f̂ *ö -hoz; lásd M. Ug. Szót. 229. 1.) 

23. — : M. márhia, E. marto -vei (-vei együtt); — (ragtalan 
locativusnak látszik, szintén mariit a, marto tőtől; van 
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ugyau M. mar „rakás, csoport", s tőle marsa „egyben, 
együtt", mars „egybe, öszve", de a marhta, marto 
„-vei" nem lehet e tőtől való casusalak; egyébiránt 
v. ö. cserM. mtrt-tó\: loeat. mírtna ,,-nál, mellett" és 
magy. mart „part"). 

24. vasta „hely"-tői: || M. vastísa helyett j vasth helyébe. 
tarka „hely"-tői: || E. tarkaso helyett. 

25. ázem „lócza", azaz ,,[tilő]-hely" (v.ö. karks-azem derék, 
tkp. „öv-hely"), E. azem, ezem, „lócza"-tól: M. azemsa 
helyett | M. azems helyébe, -ért, E. ezems helyett, 
gyanánt. 

26., (ez, es) -tői: M. ezda, E. estede \ ezga || M. esa, E. ej se, 
esne \ esta, E. este | es, E. esés, ejs — a határozott 
névragozásban (lásd alább) s némely névmások rago
zásában az ablativus (ezda), prolativus (ezga), inessi-
vus (esa), elativus (esta) és illativus (es, esés) casus
alak ok képzésére használt névutók. 

27. ki „út"-tói: M. kiga után (nyomában) || E. kis (e h. kise) 
-ért, végett; M. -ksa (e h. kisa) -ért, végett (pl. vinah-
ksa borért — menni) — vagy a viszonyított névszónak 
genitivusragjával együtt -nksa (ínksa, inksa, mely 
néha megint teljes genitivusalak után áll, pl. sormanzm 
inksa, tkp. sormanzínin-ksa írásaiért). 

28. — : E. eks mögé, -hoz (asztalhoz, férjhez) | E. eksne mö
gött, -nál (mirden e. férjnél), -tol (nem látszik lomat-
nen eksne, az emberektől, tkp. „az emberek mögött"); 
— v. ö. M. ásd, E. ekse hűvös (M. ásks „árnyék, hű
vös hely"). 

29. (mekel, mel, E. mele, mejle, majele): M. mekela, meld, 
E. mejle (c. abl. „után" időben: sada meld az után) | 
M. mekelda, melda u. a. | melgd, E. mel'ga, majelga 
„után" (térben); v. ö. meki, mekev „vissza". 

30. (a tatárból kölcsönvett szó): baska, E. paska (c. abl.) 
„-n kívül, praeter" (pl. E. avatnede i ejkakstnede paska 
az asszonyokon és gyermekeken kívül). 
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§. 18. I g e h a t á r o z ók ( a d v e r b i u m o k ) . 
A) H e l y r e vonatkozók (loc, abl., lat., prol.; iness., elat., 

illat, ragokkal): 
1. ko (kérdő névmástő): kosa, E. kosto hol | kosta, E. kosto 

honnét | koza, E. kos hová jj kov, ko, E. kov, koj 
hova J knva, kuvana hol el, merre, E. kuva hol. 

(kopíl, E. kovolo): kopílda, kolda, E. kovoldo honnét. 
2. to (mutató névmástő): tosa, E. toso, tosko ott j tosta, 

E. tosto onnét | toza^ E. tozop oda |j £o^, tup, tu, to, 
E. ío^ oda j tupand azon el, arra el. 

(topil, É. topoló): tovílda, tolda, E. topoldo onnét. 
3. td, E. íe (mut. névmás): tasa, E. tese, teske itt | tasta, 

E. íesfe innét | íáza ide || tej, te, E. tev, tej ide | 
ízawa ezen el, erre el. 

(fene): E. tenese itt, teneste innét, feweí̂  fene/ ide. 
4. sa, E. se (mut. névmás): esa, E. sese ott | esta, E. sesfe 

onnét J M. eza oda j| sej, se, E. seẑ , se/ oda | M. sidna 
azon át, arra el. 

5. M. ingeid, ingeidd, ingeli j E. ikele, ikel'de, ikelev 
(§• 17.) 

— : M. ickezd messze j ickezda messziről J ickezi mesz-
szire. 

(vas, E. vaso): E. pasop messzire, M. pasu (előre): mek-
pasu oda és vissza (tkp. „vissza-előre"). 

(E. pasoló): E. vasolo messze, távol | vasoldo messziről 
| vasolga messzire, • messze el. 

(mekd, E. meké): meki, mekej, E. mekev vissza. 
(mekel, mel, E. mejle): M. mekela utói, hátul; meld, E. 

mejle (§. 17.) j mekeldd utóiról; meldd (§. 17.) 
M. ftala, ftalda, ftalu, ftalga | E. ndalo, udaldoy uda-

lop, udalga (§. 17.). 
(mala): malasa, E. malaso közelben, közel | mai ásta 

közelről | M. E. malas, malap közelre | M. E. malava 
közel el. 

M. ala, alda, alu, alga | E. a/o, aldo, alov, alga 
(§. 17.). 
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vdra, var, E. veire fölső-tői: M. vara, E. veire fönt | 
varda, E. var de fölülről J vari, E. varev föl, fölfelé | 
varga, varga fölül át, fölül el. 

M. néha, usísta, nsu, usíva | E. usoso, usov, usova (§. 17.) 
kardas udvar-tói: E. kardasna kiint | kardajso u. a. | 

kardajs ki (kivé). 
M. potmha, E. potso bent | potmís, potmu, E. potmos, 

pots belé (§.17.) 
M. J?<?r/5 perfka, E. perka, pert körül. 
M. mar „rakás" : M. marsa együtt, mars egybe, öszve. 
E. ve, vejke „egy": E. vejkese, vejkse, vej se egyben, 

együtt j vejkes, vejks, vejs egybe, öszve. 
kud, kudo „ház" : M. kutsa, E. kudoso otthon | M. kut-

sta hazulról | kudu, E. kudov haza. 
6. M. ta-pala itt, td-paldd onnét, ta-pali ide. 

M. sd-palá ott, sd'páldd onnét, sá-pali oda. 
E. tona-pele túlsó félen, tona-pel'de t. félről, tona-pelev 

t. félre J erz'íz pel'de mindenünnen, minden oldalról. 
M. perf-pdlda mindenünnen | perf-pali köröskörül. 
E. se jondó onnan-felől, se jonov arra-felé | erva jonga 

mindenütt. 
7. Prolativus-raggal számnevektől: M. kaftuva „kétfelé, két 

részre, ketté": kdfta két | kolmuva, nileva, veteva, 
kotova, sisemga, kafksuva, vehksova, kemenga 3—10 
felé (kolma, nilá, vetá, kota, sisem, kafksa, vehksa, 
kémen) \\ E. kavtova, kolmova, nileva, vateva, kotova, 
sisemga,kavksova, vejkseva,kamenga 2 — 10 felé (kavto, 
nile, vate, koto, sisem, kavkso, vejkse, kamen). 

B) I d ő r e vonatkozók (szintén helyviszonyi ragokkal, 
csak hogy az inessivusnak rendesen az elativuséval egyező 
alakja van, t. i. -sta, E. -sto, -ste (§. 16, jegyz.), melynek í-je 
néha megint &-val cserélődik föl; — ezen kivül még locativus-
féle időhatározó ragok: M. E. -t és M. -nda): 

1. M. kosik mikor J esta akkor (v. estük e h. estik, azaz 
esta + nyomatékosító k; v. ö. kosík e h. kosa + k) [| 
E. seste, seske akkor (azután, tehát). 

M. mezarda, mzarda, E. mezardo, zardo mikor | me-
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zars, zarts meddig-|j M. senarda, senarda akkor ( M. 
senars, senars addig J tevars eddig, 

2. M. kunara, kínára régen (af-k. nem régen) J kunarsta 
régóta |J E- umok régen, umoksto régóta. 

M. ingeid előbb (sad-ingela az előtt), E. ikele {sede ikele) 
| ingeli eleve, előre.. « 

M. méla, E. mejle utóbb (sada-meld azután, E. tede-mejlé) 
| M. meldd (sa-meldd, sdmeldd, sdldd azután) | M. me-
keli utoljára (E. mejlce pelev). 

M, vastsd, vassá (v. vasenda) legelőbb, legelsőbben j E. 
vasna előbb, eleinte. 

M. dska, dskend az imént, nem rég J M. idhka, ulhkend 
a minap. 

M. lamis, lamís soká (af-l. nem soká, E. a-lamos) \ kír-
jas kevés ideig. 

3. M. tallnda télen (fala tél), E. telne (tele) \ soksínda ősz
szel (soks) \ kizinda nyáron (kiza) v. évben (saj-ki-
zíndajoYÖ évben) | iladinda estve (Hat) jj tunda tavasz
kor (tunda, tunda tavasz). 

4. M. szí, E. cit nappal (si, ci nap) | vet éjjel (ve) j E. 
coksnet estve (coksne) j M. kizít (saj-k. jövő évben, 
jotaj k. múlt évben, tavai): kiza év. 

5. E. nej, nej ke most; M. ni már, tani (td-ni) most | E. ne-
jak épen most, még; M. nenga, nenga még | taga, 
E. £<2g*o megint, ismét j kolaj, E. ja/a mindig. 

6. tdci, E. cecíe ma (td-ci), M- tdcis máig | M. E. isak teg
nap | kolmicis, E. kolmoce ciste tegnap előtt, harmad 
nap J M. E. vandl holnap j vandída meld, E. vandído 
mejle holnap után | M. ombit u. a. | M. i'adda ez idén, 
mélámba tavai. 

ta pinksta ez időben, sd p. akkor, kona p. a mikor, Ha 
p. máskor | ta pinks (v. pinkti) eddig, sa p. addig || . 
E. te skane, te skasio most, ez időben, kona skasto 
a midőn, mikor | te skas, nej skas eddig j te jutksto? 
se j . a közben, 
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C) M ó d h a t á r o z ó k . 
1. Kendes modalis-ragúl, mely melléknévi névszótőkhez já

rul, szolgál az elativus-rag -sta {-sto, -ste, v. ö. finn 
-sti, pl. pahasti rosszul, hyvdsti jól): M. cebarsta 
jól, osalsta rosszul, kuríksta gyorsan, sidesta gyakran 
(sida), surísta ritkán j E. parsto jól {paro), vietste 
igazán (viedé), sozdineste könnyen, kuroksto gyorsan, 
vankste tisztán {vaíiks), seetste gyakran (sejede). 

2. M. koda, kodaná hogy, hogyan (és kida, kídik ha) ; E. 
koda hogyan (a mint, ha) J stand, stak úgy (meg: stak 
„ingyen"), E. is fa, isfana, isfak úgy (stako ingyen) | 
M. taft a, laftand, faftana így. 

3. sa latsa oly módon, akképen, sembd latsa mindenképen 
(lad mód) j E. se latso, te latso, akképen, ekképen | 
M. lats jól, af-lats nem jól || ilaks másképen iila), 
E. liaks különben. 

4. kurok gyorsan, hamar (v. ö. kuríksta) | M. savir, savírnd 
lassan | M. valóm, valomna lassan, halkan | pak, E. 
pek igen, nagyon {pdksta erősen). — Szintilyen rag-
talan módadverbium a gerundiumnak használt -z, -z 
képzős nomen verbale (§.' 13, e., pl. kisciz tánczolva, 
laskiz futva, -moraz dalolva), meg az abessivusnak 
használt nomen caritivum (33. 1.). 

D) M e n n y i s é g r e , s z á m r a vonatkozók: 
1. M. mezara mennyit, mennyire; senara, senara annyit, 

-íra; tenara, tenara ennyit, -ire j láma, E. lamo so
kat, nagyon | af-lama, af-lamnd, E. a-lamo, a-lamoska 
keveset, egy keveset {ska, lásd 33. Ip.) j M. kerza, 
kírja keveset. 

2. -kst raggal (,,-szor, szer") : M. mezarkst hányszor {me
zara mennyi) | tenarkst ennyiszer, senarkst annyi
szor | lamakst sokszor || pest, E. pest, vejst egyszer 
(E. ve, pej-ke egy) j kafkst, E. kapkst, kavst kétszer 
(kafta, kavto) \ kolmíkst, E. kolmokst, kolmost, kolmst 
háromszor {kolma, kolmo) \ nilekst négyszer (nild, nile) 
| vetekst, E. vatekst ötször {veta, vdté) stb. — V. ö. 
finn -sti: kahdesti kétszer, kolmasti háromszor. 
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1. Jegyzet. Míg az inessivusnak -sa ( so, -se), illetőleg -sta 
(e h. -sna), meg az elativusnak -sta (-sto, -ste) ragjaiban a kö
zös s alaprészhez járult locativus- és ablativusragok (-na és -ta) 
még tisztán kivehetők, a szintén „belső" helyviszonyt kifejező 
i l la t i v u s rag -s végén hiányzik már a várható általános 
„lativus"-rag (v. ö. a finnben: iness. -sna, elat. -sta és illat. 
-sen, -seen, -sehen). De még megvan a nyoma ilyen lativus-
ragnak, mint a teljes illativusrag utórészének, a mordE. tozov 
„oda" adverbinmban (v. ö. elat. tosto „onnét", iness. toso „ott"), 
tekintve hogy e tozop-nak lágy Z-JQ egyezik azzal, hogy kü
lönben is az illativusi s, mihelyt szóközepébe kerül, z-vé gyen
gül (pl. malas közelbe: M. malazit, E. malazot közeledbe, 
hozzád). A mordM. toza „oda"-ban az illativusrag már közel 
áll a közönséges kopott -s alakhoz; v. ö. még t'aza „ide", eza 
(e 1). seza) „oda" és karslza „ellenébe" (karsh mellett). 

2. Jegyzet. Némileg eltérő prolativusalakok: tidnd „erre 
el", siána és tuvan'á „arra el". A -na végszótag csak nyoma
tékosító particulának látszik, v. ö. kuvana mellett, a rendes 
prol. raggal; kupa; meg: kodana és koda „hogyan, hogy", 
taft and és t'qfta „így" ; szintüyen -n ablativus-alakon : E. mez-
den „miért (mitől)", séden „azért (attól)", és ~ma allativusrag 
után: M. mezendi és mezendemd „minek, miért" (összevonva: 
mestema). Az igj fönnmaradó tid, sia tiszta prolativusalakok 
könnyen válhattak tája, sajd-n át régibb taga, ságá-Vó\. 

3. Jegyzet. Ha a mekel tőnek loc, abl., és lat. ragos alak
jait (M. mekela, mekeldá, mekeli) magának a mekel-mek alap
tője meká, meke mellé állítjuk (melynek lativusa: meki, mekev), 
az így elváló -la, -Idd, -li viszonyragos szóvégek teljesen meg
felelnek a finn névragozásnak ügynevezett „külső" helyviszonyi 
casusragjainak (adessivus -Ua, -lla e h. -Ina, -Ind; ablativus 
-Ita, -Itá e h. -Ida, -Idd; allativus -He), melyek szintén közös 
/ alaprészből és átalános locat., abl., lat. ragokból állanak. 
Szintigy vasoldöy vasolo a vasov, vasu-heli vaso alap tő mellett, 

§. 19. H a t á r o z o t t n é v r a g o z á s . 

Névhatározó ragnak vagy végarticulusnak alkalmazott a 
mordvin nyelv két mutató névmástőt sa (se) és ta (te) „az, ez", 
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melyek egyes-számi névszón -s és -t (O-vé rövidültek, míg á 
többes-számi névszón még a td (íe)-nek teljes többes-számi tője 
na (ne) szolgál határozóul (v. ö. a finnben a váltakozó t, s és 
72-en kezdődő egyes- és többes-számi matató névmástőket: td 
„ez", se, si „az", több. na és ne, ni, vagy még többesképzővel 
ndi és nii). 

1) N o m i n a t i v u s . Egyes-számi határozott alakja mind 
a két dialectusban -s raggal, a határozatlan nominativus- vagy 
a csupa (de nagyrészt, kivált a M.-ban, gyengült vagy kopott 
végű) töalaktól; pl. apa asszony-tói: M. E. avas az asszony | 
tuma, tumo tölgyfa: M. tumís, E. tumos \ kud, kudo ház: 
kuts, E. kudos \ pina, pine kutya: pinís, E. pines | tuva, 
tuvo disznó: tuvis, tuvos \ jaksarga, -go récze : jaksarks, E. 
jaksargos \ kov hold: M. E. kovs \ mastlr, mastor föld: mas-
tírs, mastori\ vir erdő: virs \ lomah ember: lomants (§. 10. b.), 
E. lomans \ os város: osis, E. osos j virgas, E. verges: vir-
gasís, E. vergezes j E. ej kaki gyermek : ejkaksos || si, ci nap : 
sis, E. cis J M. kein nyírfa: kelus || M. pe vég: pets. — A 
többes-számban a határozatlan nominativus-alakhoz, tehát köz
vetlenül a többesjelelő í-hez járúi határozó ragul: M. -na, E. 
-ne; de a mordM. egyes esetekben azután meg magát a többes
jelelő t-t ejti el (§. 10. c.); pl. ava: tb. avat: ht. tb. M. avatna, 
E. avatne j tuva, tuvo: tb. tuvlt, tuvot: ht. tb. tuvítna, tu-
votne j pina, pine: ht. tb. pinetnd, -ne \ narmín, narmoh; 
bt. tb. narmítnd, narmotne || M. vir: tb. virht: ht. tb. virhnd 
(E. virtne) | erdj lakó: erdjht: erajhnd \ kev kő: keft: kefna j 
pilge láb: pilkt: pilknd \ saldak: saldakt: saldakna \ sarvas 
tyúk: sarvast: sarvasnd | os: ost: osnd j utíp éléskamara: 
utípt: utipnd. 

2. A g e n i t i vus (s vele egyezőleg az a c c u s a t i v u s ) 
egyes-számi ht. alakját a mordM. -t (Ahlq.), -t' (Reg.) raggal 
alkotja, mely előtt a szótőnek rövid végönhangzója jobbadán 
kiszorul; a mordE. azonban még megtartja a -t határozórag 
előtt a genitivusragot is, vagyis -wí-vel képzi a ht. genitivust; — 
ezenkívül, és pedig leggyakrabban; a mordE. az -s ragos nomi-
nativustól, mint tőtől is képzi a genitivust, a mordM. módjára 
-t határozóval, vagyis -nt helyett -sí-vel. Ezen utóbbi ht. geni-
tivusragban tehát megvan mind a két határozó névmástő {se> te), 
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de kiszorult belőle a tulaj donképi genitivusrag -á, a melynek 
eleinte ott kellett lennie a -t előtt (-s'í régibb -se-t, -se-w-í-ből). 
Példák: 
ava, g. avah — ht. g. M. avat (avat') j E.avant, apást 
tuva, tuvo, g. tuvín, -on — ht. g. tuvit it') | E. tuvoíit, tuvost 
azir, azoro, g. -rin, -ron — ht. g. azlrt \ E. azoront, azorost 
vir, g. vi'Mfi, vireh — ht. g. virt | E. virefit, virít 
knd, kudo, g. kudín, kudon — ht. g. kutt | E. kudoút, kudost 
pilge, g. pilgen, -eh — ht. g. j?z7/rí | E. pilgent, pilgest 
Ionian, g. lomanen — ht. g. lomaht | E. lomanent, lomahst 
os, g. osm, oscm— ht. g osí j E. osont, osost 
kacam, g. kacamln — ht. g. kacamt | E. kacamoht, -ost 
pej, pev,g. pejin,peveh — ht. g. 'pejt \ É.pevent ,pevst . — Meg 
kell jegyezni, hogy a mordM. a ht. genitivusrag -t előtt nem 
told be bizonyos esetekben h-t, úgy mint a többesjelelő -t előtt 
(§. 10. a.), pl. w~-től tb. nom. virht, de ht.. gen. virt \ pej-tö\ 
tb. pejht, ht. gen. pejt; szintigy nem váltja föl p az m-et 
(§. 9. a.), sem ki nem esik a szótőnek vég w-je (§. 9, b.), pl. 
ntim-tó\ tb. nom. nüpt, ht. gen. utintt \ narmin-től tb. nom. 
yiarmit, de ht. gen. narmínt. Mind ennek oka csak abban 
lehet, hogy a határozott genitivusrag í előtt még a tulajdonképi 
genitivusrag -w lappang (a mint még meg is van a mordE. 
-wí-ben). 

A többes-számi határozott genitivus egyszerűen a ht. no-
minativustól alakúi, mint tőtől, -n, -n genitivusraggal, pl. M. 
avatna, E. avatne „az asszonyok": gen. avatnen, avatnen \ 
M. virhná (E. virtne) „az erdők": gen. virhnen (virtneh). 

3) A 11 a t i v u s (d a t i v u s). Úgy mint a határozatlan 
névragozásbaü (§. 15, pont 10.) itt is a kész genitivusalakhoz 
ragad a ti, tej (E. te, ten) ,,-hoz, -nek" névutó (§. 17, pont 22.), 
a miért is a többes-számban a ht. allativus ugyanazon végű 
mint a határozatlan allativus az egyes-számban. A mordM.-ban 
az egyes-számi ht. genitivusrag -t mellett az allativus ragja 
-ti (e h. -t-ti), a mordE.-ban -út és -sí mellett -nten} -nte és 
•éten (e h. -nt-ten, -nt-te,é$ -st-ten); a többes-számi ht. geniti
vusrag -nen mellett az allativus ragja: M. -nendi, E. -nenen. 
Példák: ava: ht. g. M. avat — ht. áll. avati \ ht. g. E. avant 
— ht. all. avaúte, -nten \ ht. g. E. avast — ht. all. avasten \ 
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tb. ht. g, avatnen — ht. alk M. avatnendi, E. avatnenen || 
w r ; bt. g. M. z^'rí, E. virent, virít — ht. all. M. virti, E. 
virente, vireúten, virsten | tb. ht. g. M. virhnen, E. virtneh — 
ht. all. M. virhnendi, E. virtnenen. 

4) Az a b l a t i v u s , p r o l a t i v u s , i n e s s i v u s , e l a t i -
vus és i l l a t i v u s viszonyeseteket a határozott névragozásban 
a mordM. csakis ügy teszi ki mint az allativust, azaz: a hatá
rozott genitivus-alakhoz járuló névutókkal; a mordE. is így jár 
el, de a többes-számban e viszonyeseteket a határozott nomina-
tivuson, mint határozott többesi töalakon is teszi ki, az illető 
casusragokkal. Névutókül a nevezett casusok határozott alakjá
nak képzésére szolgálnak rendesen az es, ez (már elhomályoso
dott jelentésű) alapszótól valók: ab la t . M, ezda, E. estedé; 
p r o l a t . ezga\ i n e s s . esa, E. ejse, esne; e la t . esta, E.este; 
i l l a t . esy E. esés, ejs (1. §. 17. p. 26.); s ablativusra még 
kátsta, E. katsie „-tői" (u. o. 17.). Példák: vir: ht.g. M. virt, 
E. virent: abl. virt-ezda, (E. virent-estede) \ prolat. virt-ezga, 
E. virent-ezga | iness. rirt-esa, E. virení-esne \ elat. virt-esta, 
E. virent-este | illat, virt-es, E. virent-eses, -ejs || több. abl. 
M. virhnen-ezda | prol. virhnen-ezga, E. virtnen-ezga stbv 
vagy az Erzában: több. abl. virtnede, prol. virtneva, iness-
virtnese, elat. virtneste, illat, virtnes. 

5) A t r a n s l a t i v n s (praedicativus)-nak nincsen határo
zott alakja. 

§. 20. P a r a d i g m á k 

A) E£ 
Határozatlan alak. 

Moksa: Erza: 
Nom. tolga tolga 
g. a. tolgan tolgan 
abl. tolgada tolgado 

transl. tolgaks tolgaks 
prol. tolgava tolgava 
iness. tolgasa tolgaso 
elat. tolgasta tolgasto 

a kétféle névragozásról. 

yes-szám. 
Határozott alak. 

Moksa: 
Nom. tolgas 
g. a. tolgat 
abl. tolgat-

ezda 

Erza: 
tolgas 

tolgaht, tolgast 
(tolgant-

kátste) 

prol. tolgat-ezga tolgant-ezga 
iness. tolgat-esa tolgant-esne 
elat. tolgat esta tolgant-este 
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illat, tolgas 
állat, tolgandi 

Nom. kud 
g. a. kudin (n) 
abl. kutta 
transl. kutks 
prol. kudga 
iness. kutsa 
elat. kutsta 
illat, /TMÍS 

állat, kudlndi 

Nom., w'r 
g. a. pirin 
abl. virdd 
transl. z>/rZrs 
prol. virga 
iness. MVSÍZ 

elat. virsta 
illat. MVS 
állat, virindi 

tolgas 
tolganen 

illat, tolgat-es 
állat, tol gáti 

tolgant-ejs 
tolganten, 

tolgasten 

kudo 
kudoh 
kudodo 
kudoks 
kudova 
kudoso 
kudosto 
kudos 
kudonen 

Nom. kuts kudos-
g. a. kutt kudont, kudost 
abl. kutt-ezda (kudont-kdtste) 

prol. kutt-ezga 
iness. kutt-esa 
elat. kutt-esta 
illat, kutt-es 
állat. &wífí 

kudont-ezga 
kudont-esne 
kudont-este 
kudont-ejs 
kudonten, 

kudosten 

vi r 
vireh 
virde 
virks 
virga 
virse 
virste 
virs 
virnen 

Nom. Wrs virs 
g. a. z'irí virent, virst 
abl. virt-ezda {virent-katste) 

prol. virt-ezga virent-ezga 
iness. virt-esa virent-esne 
elat. virt-esta vireht-este 
illat, virt-es vireht-ejs 
állat. rár# virenten, virsten 

B) Többes-szám. 
Határozatlan alak : 

Nom. M. tolgat, kutt, virht — E. tolgat? kudot, virt. 

Határozott alak : 
Nom. tolgatnd E. tolgatne 
g. a. tolgatnen tolgatneh 
abl. tolgatnen-ezda tolgatnede 
prol. tolgatnen-

ezga tolgatneva 
iness. tolgátnen-ésa tolgatnese 
elat. tolgatnen-

esta tolgatneste 
illat, tolgatnen-es tolgatnes 
állat, tolgatnendi tolgatnenen 

Nom. virhna E. virtne 
g. a. vir^hnen virtnen 
abl. virhnen-ezda virtnede 
prol. virhnen-ezga virtneva 

iness. virhnen-esa 
elat. virhnen-esta 

illat, virlinen-es 
állat, virhnendi 

virtnese 
virtneste 

virtnes 
virtnenen 
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§. 2 1 . B i r t o k o s-s z e m é 1 y r a g o k. 

A két névszó közt való birtokviszony kifejezésére a mord
vin nyelv ugyan a birtokost jelentő névszónak jelző genitivus-
alakjával él, de ezen kivtil egyszersmind a birtokjelentő névszón 
is fejezi ki a birtokos-személyre mutató rag által; sőt csupán 
csak az utóbbi által is fejezheti ki, ha a birtokos-szó személy
névmás, melynek genitivusával a birtokos személyrag teljesen 
egyértelmű. Á birtokos-személyragok pedig, úgy mint a finnben, 
rendesen a birtok-szónak már viszonyított alakjaihoz járulnak, 
s így csak a casusragok után foglalnak helyet. Birtokos-sze
mélyragokat fogadnak el a névutók (postpositiók) is, ha sze
mélynévmásokat viszonyítanak, minthogy a névutók csakis 
casusragos névszóalakok, s alapszavuk az általuk viszonyított 
szóhoz birtokviszonyban áll. Sőt a személynévmások egyenes 
viszonyragozására is alkalmaz a mordvin nyelv még fölös birto
kos-személyragokat. 

A birtokosragok alakjára nézve van némi eltérés a két 
mordvin dialectus közt, főleg annál fogva, hogy a mordM. né
mely esetben az amúgyis határozó természetű birtokosragot 
még az általános névhatározó raggal (végarticulussal) toldja 
meg, úgy hogy pl. „atyám" helyett „atyám-az"-ot mond (úgy 
mint az olasz „il mio padre", a franczia „mon pere" ellené
ben). Ez által pedig a mordM. egyszersmind módot nyer, hogy 
a birtokosragos alakokban a többes-számi birtokot biztosan 
megkülönböztesse az egyes-számitól,' a mely különbség a hatá
rozó ragot nem alkalmazó mordE.-ban csakugyan egészen elvész 
(úgy mint részint a finnben, hol pl. kirjani lehet „könyvem" 
és „könyveim"). — Nem tekintve e különbséget a tisztán a 
személyekre vonatkozó birtokosragok, melyek a két mordvin 
dialectusban egymásnak megfelelnek, a következők: 

Egyes-sz. 1. szem. M. -n 2. M. -t 3. M. -nza 
E. -n E. -t E.-nzo}-nze 

Többes-sz. 1. szem. M. -nk 2. M. -ntt {~nt) 3. M. -st 
E.~nokrnek E. -nk E. -st, -sk. 

Míg a mordM. ezen tisztán személymutató ragokat csak az 
egyes-számi birtokot jelentő névszón a helyviszonyi (prolativus, 
inessivus, elativus, illativus, s részben ablativus) casusragok 
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után, valamint a helyviszonyi ragokkal képzett névutókon hasz
nálja, a mordE.-nak csakis ezek a személymutató ragok vannak 
rendelkezésére mint birtokósragok azzal az egy eltéréssel, hogy 
az egyes-számi 1. és 3. személyek ragjai a nominativus-alakban, 
ha egyes-számi, birtokot kell érteni, nem -n és -nzo, -nze, 
hanem -m és -zo, ~ze, pl. kudom (nem kudon) „házam", ku-
dozo „háza" • ellenben kudon „házaim", kudonzo „házai". -~ 
A határozó raggal összekapcsolt birtokosragok, melyek részben 
a birtok számát is megkülönböztetik, a mordM.-ban: 
Egyes-sz. birtok, egyes-sz. 1. -zd, 2. -tsá, 3. -ts 
többes-sz. birtok, „ „ 1 . -na, 2. -tnd(-ttnd) 3. -nza 
Egyes-sz. birtok, tohhes-$z. 1. -nka (-úkd),®,. -nttd (-úttá), 3. -sna 
többes-sz. birtok, „ „ 1. u. a., 2. u. a., 3. u. a., 
pl. ava-tő\: 1. avazd asszonyom, avand asszonyaim, tb. 1. 
avanka asszonyunk (asszonyaink) | 2. avatsa asszonyod, avatna 
(avattha) asszonyaid, tb. 2. avanttd asszonyotok (-aitok) | 3. 
avats asszonya, avanza asszonyai, tb. 3. avasna asszonyuk 
(aik) [| kev-tö\: kevezd, kevnd, kevinka kövem, köveim, kövünk ( 
kevtsd, kefna, kevinttd köved, köveid, követek | kevets, ke-
venza, kevsna köve, kövei, kövük || kud-tól: kudizd, 'kudnd, 
kudinkd házam, házaim, házunk | kuttsa, kuttna, kudinttd 
házad, házaid, házatok | kudlts, kudhiza, kittsna háza, házai, 
házak. — Még egészen világos a. birtokos-személyrag és név-
határozórag (articulus) kapcsolata az avatsa „asszonyod" alak
ban = avat + sa (a határozó s-nek eredeti teljes alakjával: sa); 
szintígy avattnd „asszonyaid" =zavat-t + na (v. ö. avat + na 
„az asszonyok"). E szerint az avazd „asszonyom" alak is ebből 
lett: avan + sd (avanza), s Ornatov grammatikája föl is hoz 
még egy ilyalakú példát: nuj (aratő)-tól nujnze („aratöm", 
ellenben coraze „fiam"); a mostani -zd helyett megvolt nza-i'e 
a, megelőző önhangzónak megmaradása is utal, ilyen alakokban ; 
kevezd „kövem" (nem: kevzd), kedezd „kezem", ovíza „vőm". 
Hasonlóképen a több. birtokra utaló avana „asszonyaim" ebből: 
avqt-n + na, avan + na; más példák: kevnd köveim (kev), kalna 
halaim (kai), kudnd „házaim", pejnd fogaim (pej). A többes-sz 
1. szem. -nka, 2. -nítd ragokban az -a végönhangzó teljesíti a-
határozórag tisztét, mert a tisztán személymutató ragok ezen a 
nélkül: 1. -nk, 2. -ntt. — Kevésbbé világosak a 3. személyre 
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vonatkozó vegyes ragok. Az egyes-számi -ts, pl. avats, nyilván 
nem válhatott a mordE. avazo-nak megfelelő avaza-hó], mely
hez még névhatározó (t vagy s) járult volna (avaz-t v. avaz-s)' 
Úgy látszik, itt megelőzi a névhatározó, még pedig t, a sze
mélymutató ragot, vagyis avats ebből lett: avatá-za, avat sa. 
A többes-számi birtokot mutató -nza (avanza) meg az n-jét 
ióformán a többesi névhatározó ná-től nyerte, vagyis avanza 
ebből lett: ava-na-za, s e szerint az. E. avanzo-be\i -nzo {-nze{ 
sem vehető csupa személyragnak. A -sna (avasna) többes-sz. 3. 
személyragbeli na azonban nem vehető többesi névhatározónak 
{na), minthogy az egész rag főleg egyes-számi birtokra vonatko
zik ; ennélfogva csak különös alakú többes-számi személyragnak 
tarthatjuk. Ilyen ugyanis alakúihatott a 3. személy számára is n 
segédraggal, úgy mint az 1. szem. -nok, -nek, -nk (e h. -n-mok) és a 
2. szem. M. -ntt, E. -nk (e h. -n-t-t, -n-t-k, v. ö. E. -st, -sk „-jok"); 
azaz: szintilyen n segédraggal támadt az egyszerű -st (sk) 
többesi 3. személyrag mellett a 2. -ntt-hez hasonló ragalak 
-n-st (-n-sk), vagy a régibben megvolt önhangzókkal ejtve: 
-nist (-nőst, -nosk), s még teljesebben -mzít (-nozot, -nozok), 
v. ö. a raagy. --nak, -nek többesi 3. személyrag-alakot (tudnak, 
vernek, tudjanak, verjenek). A mordM. -swa-beli -na-t tehát 
ilyen fölvehető régibb -níst (-nőst) alakból elcsonkúlt 3. sze
mélyragnak kell vennünk; e mellett lehet a rag eleje (s) akár 
csak névhatározó sci (avasna: avasa-níst, avasá-na), akár még 
megelőző személyrag-f névht. sci h. való (avasna: avast-sa-na), 
úgy hogy a -sna ragban eredetileg kétszer volt meg ugyanazon 
3. személymutató (-st), s közben a névhatározó (sá)- Ez utóbbi, 
bár nehezebbnek látszó, fölfogás mellett ugyanis fölhozható, 
hogy Ornatov grammatikája még különös többes-számi 1. és 2. 
személyrag-alakokat is említ, melyek szintén csak ilyen személy
rag-ismétléssel keletkezhettek, t. i. 1. -neke, 2. -nnte (—l.-nkci, 
2. -úttá Ahlq.) mellett, melyek szerinte egyszersmind többes
számi birtokra mutatnak (coraneke „fiaink"), még ezeket: 
í. -tlesk, 2. -ntesf (pl. coranesk „fiunk", coj^antest' „ü&tok"); 
v. ö. -sk és -st tárgymutató igealakok végén, pl. 1. ramasask, 
2. ramasast „veszszlik, veszitek (őt)" — E. ramasínek, rama-
sínk | M. 1. ramask, 2. ramast „vettük, vettétek (őt)" = E. 
raminek, ramink. 
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„fiú"). 
Paradigma a birtokos ragokkal való névragozásról (cora 

A) Egyes-számi birtokosragokkal. 

1) Egyes-számi I. személyre : 

Moksa : Erza : 
Egy. („fiam") T ö b b . („fiaim"). Egy. T ö b b . 

Nom. coraz'd corana nom. coram> coran 
g. a. corazen coranen g. a. coran 
állat, corazti2) coranendi állat, coranen -
abl. coradhi*) coranen-ezda abl. coradon 
prol. coravan coranen-ezga prol. coravan 
iiiess. corasin coranen-esa iness. córason 
elat. corastin coranen-esta elat. coraston 
illat, corazín coranen-es illat, corazon 

2) Egyes-számi II. személyre: 

Moksa : Erza: , 
Egy. („fiad") Több . („fiaid") Egy. (TÖ bb.) 

Nom. corat sd corattná (-tná) nom. corat 
g. a. coratsen corattnen g. a. corat (corant) 
állat, coratsti' ) corattnendi állat, coranent (-aten) 
abl. coradítl) corattnen-ezda abl. coradot 
prol. coravat corattnen-ezga prol. coravat 
mess. corasit corattnen-esa iness. corasot 
elat. corastit corattnen-est a elat. corastot 
illat, corazít corattnen-es illat, corazot 

3) Egyes-számi III. szei nélyre: 

Moksa: Erza : 
Egy. („fia") Több. („fiai"). Egy. Több . 

Nom. corats coranza nom. corazo coranzo 
g. a. corants coranzín g. a. coranzo 
állat, corantsti coranzindi all. coranenze{ -ansten) 
abl. coradhiza l) coranzín-ezda abl. coradonz 0 

prol. coravanza coranzín-ezga prol. coravanzo 
iuess. corasinza coranzín-esa iness. corason zo 

-1) vagy: corazen-ezda, coratsen-ezda, corants-ezda. 
2) vagy: corazendi, coratsendi (Ornatov). 

i« 
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elat. corasthiza 
illat, corazlnsa 

coranzín-esta 
coranzín-es 

elat. corastonzo 
illat, corazonzo 

B) Többes-számi birtokosragokkal. 

1) Többes-számi I. személyre. 

< Moksa: 

Egy. („fiunk"), Több. („fiaink") 

Nom. corankd 
g. a. coranken 
állat, corahkendi 
abl. coranken-ezda 
prol. coravank 
iness. corasink 
elat. corasthik 
illat, corazínk 

Erza: 
Egy. (Több.) 

nom. coranok 
g. a. coranok 
állat, coranenek 
abl. coradonok 
prol. coravanok 
iness. corasonok 
elat. corastonok 
illat, corazonok 

2) Többes-számi II. személyre. 
Moksa: Erza : 

Egy. Több. („fiatok, iáitok") Egy. (Több.) 

Nom. corantta nom. corank 
g. a. corantten g. a. corank 
állat, coranttendi állat. coranenk 
abl, corantten-ezda abl. coradonk 
prol. coravantt prol. coravank 
iness. corasíntt iness . corasonk 
elat. corastíntt elat. corastonk 
illat, corazintt illat. corazonk 

3) Többes-szám i III. személyre. 
Moksa : Erza: 

Egy. Több. („íijok, fi aik") Egy. (Több-) 
Nom. corasna nom. corasi (corask) 
g. a. corasnen g. a. coranst 
állat, corasnendi állat. coranenst 
abl. corasnen-ezda abl. coradosí 
prol. coravast prol. coravast 
iness. corasist iness . corasost 
elat. corasttst elat. corastost 
illat, coraztst illat. corazost 
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Megjegyezhető, hogy az illativusrag -s személy ragok- hoz
zájár ultával z-vé válik, míg az inessivusrag s-je kemény 5-nek 
marad (lásd. §. 16, jegyz.; §. 18? 1. jegyzet). S ezen -z előtt 
többnyire a szótőnek esetleg elejtett végönhangzója is megint 
helyreáll: M. povs kebelbe: povízínza kebelébe j kuts házba: 
kudizhiza házába | lanks: langízhitt, E. langozonk reátok. 

§. 2 2 . N é v m á s o k . 

A) S z e m é l y n é v m á s o k . 

1) mon „én" — E, mon min „mi" — E. min 
g. a. mon mon g. a. min minek 
állat, teitij mondiin monen, ten állat, teink minenek, tenek 
abl. mondén mondén abl. minzdink mindenek 
prol. mongan mongan prol. mihzgank mihganok 
in ess. montsin monsen iness. mintsínk minsenek 
elat. montsthi monsten elat. minstínk minstenek 
illat, monzin < monezen illat, minzink minzenek 

2) ton „te" 
g. a. íow 
állat. íe/, tondiit 
abl. tondet 
prol. tongat 
iness. tontslt 
elat. tontstít 
illat, tonzlt 

— E. íow 
torit 

tonent, tent 
tondet 
tongat 
tömet 
tonstet 
tonezet 

3) SO;Í „ő" — E. so;z 
g. a. sow 
állat, teinzüy 

sondiinza 
abl. sondenza 
prol. songanza 
iness. sontsínza 
elat. sontstínza 
illat, sonzínza 

sonze 

sonenze, tenze 
soíidenze 
sotiganzo 
sonsenze 
sons tenze 
sonzenze 

tin „ti" 
g. a. ím 
állat, teintt 
abl. tinzdlntt 
prol. tinzgantt 
iness. tintsíntt 
elat. tinstíntt 
illat, tinzintt 

sin „ők" — 
g. a. sm 
állat. íez'sí 

abl. sinzdíst 
prol. sinzgast 
iness. sintsíst 
elat. sinstíst 
illat, sinztst 

E. íiw 
tlnk 
tínenk, lénk 
tindenk 
tlfigank 
tinsenk 
tinsténk 
tínzenk 

E. s w 
smsí 

sínenst, tenst 

síndest 
síngast 
sínsest 
slnstest 
sínzest 

Jegyzet. Az ablativus-alakok ismételt casusraggal (-<ie h. 
-dede) is fordulnak elé: E. mohdeden., tondedet, sondedenze; 
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mindedének, tlndedenk, síndedest; a Moksában csak az egyes -
számiak: mondeden, tondedet, sondedenza. — A többes-számi 
szem. névmásokon meg csak a mordM. képezi az ablativust 
meg a prolativust nem az egyszerű casusragoikal, hanem a 
határozott névragozásra használt -ezda, ezga névutókkal: min-
zdínk e h. min-ezda + nk. 

B) E e f l e x i v n é v m á s : es {= finn itse), a mondatbeli 
alanyhoz illő személyragokkal. — Közvetetlen viszonyragozása, 
az alanynyal azonos tárgy kifejezésére („magamat, magadat, 
magát" stb.), csak az Erzában fordul elé: ezét „magadat" 
{yanok ezét óvd meg, mentsd meg magadat), ezenze „magát", 
ezest „magukat" {lovnlt ezest paroks tartják magukat jónak); 
szintilyen ablativusa: ezedet {meze ton jovtat ezedet mit mon
dasz magadról). — Kendesen azonban, még pedig mind a két 
mordvin dialectusban, csak maga es áll mint genitivus, személy -
ragos viszonyított névszó vagy névutó előtt, a hol a személy
ragnak a mondatbeli alanynyal való összeillését tüzetesen ki
emeli, pl. M. kantt es vinadít hozz a borodból (magad borából) | 
er-vsak es nalínts tástiza mindegyik a maga . nyilát megje
gyezte | es kudízínza a maga házába | E. a nejsak socko es 
selmset nem látod a gerendát saját szemedben (magad szemé
ben) | E. pickaz es ormastonzo meggyógyult a maga betegsé
géből | E. murdado es mastorzonk térjetek vissza saját or
szágtokba (magatok országába) || M. es palínza magánál | E. 
mezen kis tin kortlide es jutkovank miről beszélhetek maga
tok közt (szószerint: saját köztetek) | E. es malazonzo magá
hoz, es martost {martosk) magukkal ]| allativus (dativus) a ti 
névutóval: M. es-tiin, es-tiind magamnak, es-tit magadnak, 
es-tiinza magának, es-tiink magunknak, es-tiintt magatoknak, 
es-tiinst maguknak | E. esten, es-tet {es-tent), es-tenze; es
tének, es-tenk, es-tenze. — A mordM.-ban igy az ezda, ezga, 
esa, est a, es (§. 17, p. 26.) névutók előtt is állhat a'reflexiv es 
(genitivus), a kellő személyragokkal: es-ezdin (abl.) magamtól, 
es-estit (elat.) magadból, es-ezlnza (illat.) magába, es-esintt 
(iuess.) magatokban, es-ezgank (prol.) magunk mellett el. 

Eeflexiv névmás gyanánt szolgál a kellő személyragokkal 
a prea, pra „fej" szó is, de csak az accusativusban (a „maga
mat" stb. kifejezésére). Jelesen a mordM. ezzel pótolja a refl. 
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es-nek accusativusalakjait (v. ö. E. ezét, ezenze), s néha már 
csak a puszta prea-t is használja minden rag nélkül. De gyak
ran még előtte áll, kivált az Erzában, a refl. es (genitivus, úgy 
mint más viszonyított névszók előtt): E. es pran magamat 
(tkp. „fejemet" : mon es pran mija eladtam magamat), nevtik 
prat mutasd meg magadat, vanodo prank óvjátok magatokat \ 
M. preatsen magadat (preatsen misendat magadat árulod), son 
preants miza ő eladta magát, es preants misenísí magát 
árulja, preants sudisi átkozza magát, preazen magamat |[ M. 
non tijan prea sáradiks teszem magamat betegnek, nafts prea 
stirti mutatta magát a leánynak. 

Ugyancsak a refl. es a különálló személynévmásokhoz já
rul, mint nyomatékosító, s velük egybeejtve elveszti saját ön-
hangzóját, pl. mons, monts (§. 10, b) e h. mon-es „én magam", 
mins, mints e h. min-es „mi magunk" stb. Az ekképen kapcsolt 
es-nek a mordM.-ban rendes gen. és acc.-aiakja van, személy
rag nélkül; a mordE.-ban pedig személyraggal: 

1. mohts, tb. mints E. mons, tb. mins 
g. a. montsen, minisen g. a. mohsen, minsenek 

2. tonts, tb. tints 
g. a. tontsen, tinisen 

3. sonts, tb. sints 

E. tons, tb. tins 
g. a. tonset, tinsenk 

E. sons, tb. síns 
g. a. sontsen, sintsen sonsenze, sinscnst. — A 

mordE.-ban szintigy az allativus: 1. monsten, minstenek, 2. 
tonstet, tínstenk, 3. sonstenze, sínstenst. » 

C) M u t a t ó n é v m á s o k . 
1) td „ez", sd „az" = E. te, se; a td, íe-nek megfelelő 

többes-számi tő : na, ne (v. ö. a finnben td, nom. tdmd „ez" és 
ná-tp\ nama, ndmdt „ezek") 5 ragozásuk: 

Moksa: 
Nom. td ez nat ezek 
g. a. tan nan, natnen 
állat, tandi, ndndi, ndtnendi 
abl. t'ada, nan-, natnen-

• tan-ezda ezda 
transl. taks — 

Erza: 
Nom. te ez ne, net ezek 
g. a. ten nen, netnen 
all. tenen nenen, netnenen 
abl. tede nede, netnede 

tr. teks neks, netneks 
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prol. tan-ezga nan-, natnen-
ezga 

iness. t'asa, tan- nan-, nátnen-
esa esa 

elat. t'asta, tan- nan-, nálnen-
est a esta 

illat, t'aza, tan- nan-, nátnen-
eza eza 

prol. teva neva, netneva 

in. tese nese, netnese 

el. teste neste, netneste 

ill. tes nes, netnes. 

Hasonló ragozása van az egyes-számban a sd, sc?-nek, pl. 
M. sán, sándi, sada {san-ezda) stb., E. sen, sede, seks, seste 
stb.; csak hogy a mordM.-ban az iness., elat., illat, esetek, ad-
verbiumnak használva (úgy mint tá-töl t'asa, t'asta, t'aza §. 18, 
A.) kezdő mássalhangzójukat elejtik s ilyen eltérő alakkal van
nak : esa ott, esta onnét, eza oda. — A többes-számban csak 
a mordM. ragozza a sá tőt: nom. sat, g. satnen, abl. satnen-
ezda stb., mig a mordE. vagy a te-nek megfelelő we-vel, vagy 
a határozottabban távolra mutató íowa-nak többesével él. A sá, 
se úgysem tisztán csak „az", hanem néha még „ez" jelentésű, 
s a mint látszik magának a M-nek régi változat-alakja, mely 
az eredeti távolra mutató /o-nak elavultával (v. ö. §. 18. A. 
tosa, tosta stb.) mind inkább „az" értelemben használtatott. 

2) Tőismétléssel nyomatékosított mutató névmások. 
M. tá „ez" mellett (Reguly följegyzése szerint): tetá (titá), 

gen. tetán, állat, tetandi; több. nenat, gen. nenán v. nenát-
nen, all. nenátnendi (Orratovnál is- titá, de több. titat) j | E. te 
mellett, a kezdő mássalhangzó elejtésével: ete, gen. éten, all. 
etenen,- több. ene, gen. énen, all. enenen. 

M. sá „az" mellett (Reg.): setsá (sitsá), gen. setsáh, all. 
setsándi; több. setsat, gen. setsátnen, all. setsdtncndi || E. se 
mellett: ese, gen. esen stb. Ezen tőtől, s nem az egyszerű se-től 
való E. ista, ist'aná úgy (M. stand), ist'amo olyan (M. stama), 
§. 18, C. 

3) M. t'aka „ugyanez" (g. t'akín, abl. takín-ezda stb.), több. 
nakt, nakitná (g. nakítnen) \ s'aka „ugyanaz" (g. sakín, abl. 
sakin-ezda), több. sakt, sakítna (g. sakitnen) || E. teke „ugyan
ez", több. neke | seke „ugyanaz". 

4)-M. tona „az, amaz" (g. tonan, abl. tonada v. tonan-
ezda, transl. tonaks, prol. tonan-ezga, iness. tonan-esa stb.); 
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több. nonat (g. nonan, nonatnen, abl. nonada, nonatnen-ezda 
stb.) || E. tona (névhatározóval tonas), gen. tonan; több. no
nat', tonat (ht. tonatne), gen. nonatnen, tonatnen, abl. nonado. 

E. /e?ze „ez, emez", több. werce. 
E. tovata (ht. tovatas) „az, amaz", több. novatat, tova-

tat | tevate (ht. tevates) „ez, emez" (Bibi.). 
5) taftama „ilyen" (g. t'aftamín, abl. t'aftamda stb.), 

több. t'aftapt v. t'aftamít (g. t'aftapnen stb.) | stama „olyan" 
(g. stamin stb.), több. stajpí v. stamlt (g. stapnen stb.) || E. 
istamo „ilyen, olyan" ; — v. ö. ííz/Ya így, stawá" úgy, E. zstá 

•(§. 18, C). 

/)) K é r d ő és r e l a t i v n é v m á s o k . 

1) M. /a (nom. /na) „ki, a ki" (g. /n"w, all. kindi, abl. 
/n'tfa v. kin-ezda, tvansl, kiks, prol. kingd, iness. /n'sa v. /Vm-
esa, elat. kin-esta, ill kin-es); több. (csak nom.) /ni „kik" }| E. 
ki (g. a. /n?z és kinze), több. &zY. 

M. mezá, mez „mi, a mi" (g. mezen, all. mezendi, abl. 
mezda, in. mezsa stb.); több. (csak nom.) raesf „mik" || E. 
meze, meje, mez (g. mezen, abl. mezde, mejde, all. mejnen, 
iness. mezese, mesne; elat. mejste, mejs); több. mesí. 

2) M. /ro7Z<2 „mely, a mely" (g. a. konan, all. konandi, 
abl, konada, konan-ezda, in. el. ill. konan-esa, -esta, -es • vagy 
határozott ragozással nom. konats, g. a konants, all. konanis-
ti), több. konat (ht. konatna, g. konatnen stb.) || E. /rozza 
(g. a. konan) v. hat. raggal nom. /rowas ;y több konat, konalne 
(g. konatnen). 

3) M. mezama „mi, micsoda, miféle" (g. mezamín, abl. 
mezamda, stb.); több. mezapt, mezamít (g. mezapnen, stb.). 

M. kodama „milyen, a milyen" (g. kodamín, abl. /ro-
damda, stb.); több. kodapt (g. kodapnen) || E. kodamo, több. 
kodamol (v. kodat). 

E) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k . Ilyenekül szolgálnak 
esetleg a csupa kérdő névmások, természetesen kérdő hangsúly 
nélkül ejtve, pl. E. A-/ kidíndaraj „ki ha-meghal ( = ha valaki 
meghal)" | M. /n<ia /ccwa z/«<2/' min-ezdink „ha valamelyik el
vész köztilünk." Rendesen azonban még ,a kérdőnévmás elébe 
tett vagy utána rakott partieulák fejezik ki a határozatlanságot. 
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1. M. kaf (Reg. kati)-ya\ (v. ö. kot', kos „bár, noha" = 
or. X°0 '• kat'-kia (kati-kia) valaki, kat'-mez valami, kat-kodama 
valamilyen, valamely, kat'mezama valami. 

E. ta (tavo)-ysd: ta-ki (tavo-ki) valaki, ta-kodamo (ta-
koda), ta-kona valamely, valamelyik, valaki; több. ta-kodat, 
ta-konat némelyek 5 ta-meze (tavo-mejé) valami. 

2) M. -g<2i -ga, -nga, -vik encliticus partieulákkal: kivik 
akárki, mezevik, mezamivik akármi, kodamivik akármilyen, 
akármely, konatska akármely; ragozva: 
Nom. kivik, mezevik abl. kidivik,kidinga,mezdivik 
g. a. kingd, mezengá in. kisivik, mezsivik 
all. kindiga, mezendigá Több., nom. kitka, mestká. 

Az Erzában -ga, -jak, -gak-Ysd: kijük akárki, valaki, 
mezejak (mejejak) akármi, valami, kondamojak akármely, va
lamely, konasjak v. konaskak u. a.; ragozva: ki jak, g. kinga, 
kingak, all. kinenga, -gak, több. nom. kitkak. — Az ezen 
alakú határozatlan névmások, a melyeken a -ga, -vik, -jak 
particulák tkp. nyomatékosító értékkel bírnak, egyszersmind a 
tagadó mondatban a „senki, semmi" jelentéssel állanak, pl. M. 
tat jota kingd „ne múlj el senkit (senkit se hagyj ki)", me
zendigá af peckáj „semmire nem érő (semmire sem használ
ható)", E. kinengak Ha fovta „ne szólj senkinek", mezejak ez, 
máksok „semmit sem adott". 

3) M. ar, er minden, er-vsak mindegyik, mindenik | E. 
erve (erva), ervejke minden? mindegyik; erva-ki mindenki. 

§. 23. S z á m n e v e k . 
A) Alapszámnevek: 

M. E. M. E. 
1. fka, ifka ve, vejke 10. kémen kdmen 
3, kafta kavto 20. komé komi 
3, kolma kolmo 30. kolmagemen kolorigdmen 
4. nila nitt 40. nildgemen nilengamen 
5. vet a vdte 50. vedgemen vddgdmen 
6. kot a koto 60. kodgemen kodgamen 
Ti sisem sisem 70. sisgemen sisgamen 
8. kafksa kavkso 80. kafksagemen kavksong'ámen 
9. vehksa vejkse 90. vehksdgemen vejksengamen 
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M. E. 
100. sada sado 
%)§. kafta satt kavto satt 
300. kolma satt kolmo satt 

M. E. 
1000. tbzan kámen satt, 

tbzov, tisca 
2000. kafta tbíátt komé satt, 

kavto tiscat. 
A 11 — 19 meg 21—29 additionalis számnevek a két-két 

szám összefoglalását kiemelő képzővel alakúinak: E. -vo, -ve 
{-jé),-ga; M. -va, -ja (-iá), -gci: 

11. kefkiá — E. kávejkeje, kávejkeve j 12. kemgaftuva 
— E. kamgavtovo | 13. kemgohnuva — E. kámgolmovo j 
14. kemnilia, -nilijci — E. kámnileje, -nileve J 15. kevetia, 
kevetijá — E. kávateje, káváteve | 16. kemgotuva — E. kám-
gotovo | 17. kemsisemgá — E. kámsisemga, -sismeje, -sis-
meve | 18.' kemgafksuva — E. kámgavksovo \ 19. kevehksiá, 
kevehksuva— E. kávejkseje, kávejkseve v. kámvejkseje, -seve 
| 21. komsfkiá — E. komsvejkeje, -veikévé | stb, 

A kétféle mordE. „egy" közül a ve melléknévi {ve loman 
egy ember), a vejke főnévi és ragozható. Ez utóbbival alakilag 
egyező a M. fká, ifká (ebből: iftká, úgy mint E. vejke ebből: 
vehká, veht-ká, v. ö. finn yMé), mely szintén ^főnévileg hasz
nálva („egy, egyik") ragozható, sőt névhatározót is fogad el : 

fkás „az egyik". Különösen a viszontosságot kifejező igehatá
rozói kitételekben fordulnak elé a fká, pejke-nek casusalakjai: 
M. fká fkán kullms savst „egymást (egy egyet = egyik mási
kat) agyon ütötték"; fka fkandi korhtajht „egymáshoz (egy 
egynek) szólnak" 5 fká fká mel'gá laskiht, fká fkán af satíht 
„egymás után futnak, egymást (egy egyet) nem érik" | E. jav-
nosazo vejken vejkest „elválasztja egymástól (egyet egytől)". 
— Az ellentétes „egyik" értelemben a mordE. vejke többes
száminak is érthető („die einen"), pl. pejkenek vejkenek veck-
síze „unsere einen lieben unsere anderen (egymást szeretjük)", 
kortlest vejkest vejkest turtov „ihre einen sprachen zu ihren 
anderen (egymáshoz szóltak)"; sőt a mordM.-ban van erre a 
fká-nok különös többes-számi alakja fintst „die einen", gen. 
fintsnen (ellentéte: ombíntst, omíntst „die anderen"), a mely 
tkp. a fká alaprészét tevő fte, ifte = finn yhte-tő\ való s 
egyik collectiv számnév-képzés szerint alakult {fintst e h. 
ftinest, v. ö. kafhiest „Ők ketten" e h. kqftínest). 
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B) C o l l e e t i v s z á m n e v e k -r- annak kifejezésére, 
hogy a többséget jelentő alapszámnév nem különváló, hanem 
együttvaló, egymáshoz tartozó, egységes csoportot tevő egye
sekre értendő. 

1) -n képzővel és személyragokkal : M. kolmínek (e h. 
kolmín-nek), E. kolmonek mind a hármunk, mi hárman j kol-
mínentt, E. kolmonenk mind a hármatok, ti hárman | kolmí-
nest, E. kolmonest (-nesk) mind a hármuk, ők hárman. 
kafínek, E. kavtonek, kavonek mind a kettőnk, mi ketten 
kafínentt, E. kavtonenk, kavonenk m. a kettőtök, ti ketten 
kaftnest, E. kavtonest, kavonest m. a kettejük, ők ketten. 
Ezek nominativus-alakok, s nem fogadnak el más casusragot; 
pl. M. kolma bratt kolmínest, fkáé síb. „három testvérek [van
nak], hárman, egyik . . stb.", nilá bratt m'lenest „négy testvér, 
négyen". Ugyanily alakok lamo „sok"-tól: E. lamonek, lamo-
nentt, lamonest, sokan közülünk, „közületek, közülük"; ombo 
„más, másik"-tól: ombonek, ombonenk, ombonest ,,mások kö
zülünk stb."; meg -11 helyett -m képzővel, vese „mind^-től: 
E. vesémének, vesemenk} vesemest ,,mindnyájunk, -átok, -uk", 
vagy -m és -w-vel: vesemenenk, vesemenest. — Ide tartozik 
végre a ,,magára v. egyedül valóu-t jelentő skam (mely mintegy 
az , ;egy''-en is a colleetiv egységet fejezi ki, pleonastice) : 
M. skamín „egy magam, én magamra", skamít, skamínza (E. 
skamon, skamot, skamonzo ; skamonek, skamonk, skamost). 

2) M. kaftská „mind a kettő", kolmítska „mind a három", 
niletska „mind a négy", vetetska „mind az öt" stb. Ezek föl
vehetnek viszonyragot: gen. acc. kolmítsken, all. kolmítskendi, 
s jelzőül is állhatnak (pl. nileiská stenatnendi „mind a négy 
falra"; kolmítsken mizen „eladta mind a hármat", kolmit-
skendi maksan „mind a háromnak adok"); nominativus-alakokúl 
alanyhatározók: kulíst kaftská „meghaltak mind a kettő (meg
halt m. a k.)", tust kolmítska kudii „elmentek (elment) mind 
a három haza". — Reguly ezek helyett Szindorov-ban -ksná 
végű alakokat talált, pl. kaftíksná, kolmíksná, kemenksná 
{kémen tiz), a melyek is azt mutatják, hogy a -tská-félék is 
{kolmítska) olyan névhatározó á-n végződnek, mint az -nka 
-nttá többes-számi személyragok (§. 21.). Tekintve, hogy a 
mordM- névhatározóval szereti a birtokos-szernélyragokat meg-
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toldani, s bogy másrészt a mordE.-ban csak .személyraggal való 
eollectiv számnév divatozik, a kolmítskd-beli s/m-ben ilyen 
névhatározóval megtoldott többes-számi 3. személyragot ismer-
-hetiink fői (-st helyett -sk, mint gyakran az Erzában). Az egész 
-tskci végtt alak meg úgy támadhatott, hogy pl. a mordE. kol-
monesk-iiofc megfelelő M. koimínesk, összevonódva kolmínsk, 
a szokott ejtéskönnyitő í-vel (§. 10, b.) kohrintsh lett. s csak 
ez után magát az -n képzőt elejtette (kolmitsk), úgy hogy a 
névhatározóval együtt a meglevő kolmítskd állott elé. E mellett 
fölhozható, hogy Reguly a kafinesi, kolmínest mellett ilyen 
összevont alakokat is jegyzett föl: kafíntst, kolmlntst (v. ö. 
finist), s névliatározóval: kafintsnd, kohrintsna („a három 
együtt", tkp. „a hármójuk"), v. ö. a szindorovi kaftiksna, 
kolmíksna-t. 

C) S o r s z á m n e v e k alakúinak az 1. és 2.-n kivül az 
alapszámnevektöl -cd, -ce képzővel, s főnévileg használva még 
névhatározóraggal: ,,3-dik" M. kolmíca (kolmices „a harmadik"), 
E. kolmoce \ 4-ik: nilecd (-ces), E. nilece j ÍO-d\k-.kemencd, 
kámence. Á ,-,11 — 19-diku sorszáranevekben a mordE. elejti az 
alapszámnévnek (-PO, -ve, -je) képzőjét, pl. kávejkeje, 12. kdm-
gaptopo mellett: 11 -ik kdpejkece, 12-ik kamgavtoce stb., de 
a mordM.-ban 11-dik kefkieca (-ces), 12-dik: kemgaftupicd, 
14-ik kemnilieca, 17-dik kemsisemgecd stb.; „20-dik" M. ko-
miscd, E. komsece. — Az „első" M. perpajs (or. pennj, per-
vof\ v. vascd (pasces), E. pasin, vasince (v. ö. vassá, rasenda, 
vasna, fent 41. 1.) v. ikelce | a „második" M. oímcd, ombica 
(-ces), E. omboce (oma, ombo „más"). — Ide tartozik még: 
E. mejlce „utolsó" (mekel, mejle, §. 17, p. 29). 

Ismételt cselekvés sorhelyét a sorszámnév ablativusa jeleli: 
omíceda, E. ombocede másodszor | kohmceda, E. kolmocede. 
harmadszor stb. 

D) Adverbialis alakok: 

1. rest, vejst egyszer; kafkst, E. kavkst, kavst kétszer; 
kolmíkst, E. kolmokst háromszor, stb. (§. 18, D, 2). 

2. kaftuva, E. kaptopa kétfelé, két részre, ketté ; kolmupa, 
E. kolmopa háromfelé, stb. (§. 18, A, 7). 
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I g e. 
§. 2 4 . A legrövidebb e r e d e t i , nem képzéssel szárma-, 

zott i g e tőnek teljes alakja a mordvinban rendesen még két
tagúnak és pedig önhangzó-végűnek mutatkozik, vagy annak 
még könnyen kimutatható, tehát szintolyan alakú mint a nem
származott névszótők nagyobb része (§. 11.).' v. ö. a §. 4-ben 
3., 7. és 4. rovatokban elsorolt kéttagú igetőket, melyek közül 
sok még a finnben találja biztosan kéttagú megfelelőjét, pl. 
andi-y E. ando- etetni (ételt adni): f. anta- (anda-) j kandi-
kando- hordani: f. kanta- (kanda-) \ javí-, javo- osztani: f. 
jaka- (jaga-) | íongí-, iongo- tömni: f. tunke- {tunge-) \ sodí-
sodo- kötni: f. sito- (sido-) \ pali-, való- önteni: f. pala- | 
maksi-, makso- adni: f. maksa- \ luvi-,lopo~ olvasni: f. luke-
{luge-) | selge- köpni: f. sjrlke- (sülge-) j napé-, neje- látni: 
f. náke- (nage-) | nile- nyelni: f. niele- |peze- mosni: f.pese-
j | pona- fonni: f. puttó- \ ana- kérni: f. ano- j nola- nyalni: 
f. nuole- f koda- fonni, szőni: í.kuto-{kudo-)\era~, era- élni: 
f. el a- | sopa-y copa- dörzsölni: f. hijo-, hipo- | sola- olvadni: 
f. sulaa-, sula-. Sőt úgy látszik, hogy az egyezőleg mordM. és 
E.-ban a-végüek (4. §., 4. rovat) szorosan véve nem is eredeti 
igetők, hanem hosszúval fölérő a végönhangzöjukban (melynek 
a finnben többször o felel meg) régibb s a mordvinban külön
ben elavult származtató képzés lappang; s hogy azon kevés 
esetben, hol ez igetők vég #-ja származtató képző előtt mégis 
kiszorul (§. 25, 3.), voltaképen az ezen lappangó képző nélkül 
való s így rövid ?, o, e önhangzón végződő igető szolgál alapúi. 

Egy taggal rövidebb igetőalak támad esetleg a rövid vég-
önhangzónak kiszorulása által továbbképzett és ragozott alakok
ban, pl. pele- h. pel- ebben : pel't (pel'ht) „félj"; valgi-, valgo-
h. palg-: palksl „leszállának"; maksí-, makso- h. maks-: E. 
maksmo „adomány". Kéttagú igetők, melyeknek így a végön-* 
hangzó elkopásával /' marad a végén, egyes alakokban még ezt 
is elejtik s így végre egytagú önhangzóu végződő tőkké lesz
nek: ptje- (pij-), pi-: pif megfőtt, pide- főzni | mije-, mi-
eladni : M. misende-, E. miksne- árulni | tije-, ti- tenni: M. 
tifte- tétetni | nje-, uj-, u- úszni: E. uksne- frequ. | tűje- el-
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menni: M. tus elment; tushidí-, E. tuksne- frequ. j nuje-, nu-
aratni: M. numa, E. numo aratás | miije-, mu- találni: frequ. 
musindi-, E. muksne- \ndje-, na- {neje-, ne-) látni: caus. nafte-, 
E. nevte- \ saje- (pr. 1. sajan M.), sa-: pr. 1. san E., caus. 
savto- E. (v. ö. finn saa~). Az egytagú mordM. fa- „fújni" tő
nek megfelel a még kéttagú E. puva-. 

§. 25 . I g e k é p z é s : A) I g e t ő t ő l i g e t ő . 

1) M i v e l t e t ő igető (verbum c a u s a t i v u m ) — M. -ftl, 
-fte, E. -vto, -vte képzővel: oza leülni: ozaftl-, E. ozavto-
tiltetni j soda- tudni: sodaftl-, sodavto- jövendölni, tudósítani 
j pra- esni: prafti-, pravto- elejteni, ledönteni | kasi-, kaso-
nőni: M. kasifti-, kasufti- növeszteni | udi-, udo- aludni: E. 
ndovto- altatni | pecke- átkelni: M. pecfte-, E. pecevie- átkel
tetni, átvinni J E. kéme-, kame- hinni: kámevte- hitetni, bizo
nyítani, igérni || tije-, teje- tenni: tifte-, tevte- tétetni, csinál
tatni | naje-y neje- látni: nafte-, E. nevte- mutatni. 

Néhány igétől még egyszerű -t, -d (-ti, -dl, E.— to, -do, 
v. -te, -de) képzővel: valgí-, valgo- leszállaai: valhtí-, E. 
valto- leszállítani | pije- főni: pide- főzni | kelemé- kiszéle
sedni : M. kelepte- (e h/1 kelemte- §. 9, a) | aksímí- fehéredni: 
M. akslpti- fehéríteni | serime- meggyúladni: seripte- meggyúj
tani | sime- inni: simde- itatni | saml-, cavmo- ürülni: sámdí-, 
E. camdo- üríteni | eze- melegedni: ezde- melegíteni | E. ke-
me-, kame- hinni, bízni: kamde- bizonyítani | sací-, caco- szü
letni, teremni: E. cacto- szülni, teremni vmit (M. sacíftt-, sa-
cufti, sacfti-). 

2) V i s s z a h a t ó igető (verbum r e f 1 e x i v u m) — v (M. 
-ví, E. -vő) képzővel; a mordM.-ban a megelőző önhangzó néha 
meghosszabbül, de másrészt a képzővel össze is olvad w-vá (nd-
jev- h. naiv-tol: naivan látszom, náivín látszottam, najus lát
szott) ; pL kádi-, kado- hagyni: E. kadovo- maradni (hagyódni) | 
panjí-, E. panzo- nyitni: E. panzovo-, M. panjívl- (panjíví-) 
nyílni (nyitődni) | sinde- és sindere-, sinlre- törni, frangere: 
sindevl-, E. sintrevo- frangi | tómba- ütni, zúzni: E. tombavo-
hozz'áütődni, megütődni | usodo- kezdeni: E. usodovo- elkez
dődni | tije-, teje- tenni: tieví-, E. tejevo- tevődni stb. — 
Különös jelentése az era-, era- „élni" ige reflexivumának {era-
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pír, eraví-, E. eravo-) „kelleni, hasznára lenni". Egyébiránt a 
mordvin reflexív ige a „tehetés (posse)" kifejezésére is szolgál, 
ilyen mondatokban: E. te kinengak a tejevi „ez senkinek nem 
tevődik (ezt senki sem teheti)", monen te kandovi „nekem ez 
hordódik (én ezt hordhatom)", es corazo vanovi tenze „a maga 
fia megmentődik neki (megmentheti a maga fiát)" | M. alasattna 
tet af miiviht „lovaid neked nem találódnak (lovaidat meg nem 
találhatod)", skamínza nnrdits af kepidivi „egymagának a 
szánja nem emelődik (egymaga a szánját föl nem emelheti)", 
mon tet kepidevan „én neked emelődöm (engem te fölemel
hetsz)", t'aftama krantas teinga tievi „ilyen szekér nekem is 
csínálódik (i. szekeret én is csinálhatok)". A mordM. e részben 
még tovább megy mint az Erza, s egyenesen a logikai alanyra 
is vonatkoztatja a ^reflexív igét a „vmit tehetés" értelmével: 
mon jakavan v. molevan (molivan) én járhatok, mehetek (e h. 
tein jakavi. molevi), af molivan nem mehetek. 

3. G y a k o r i t ó (ismételt, elaprózott vagy folytonos cse
lekvést jelentő) igető (verbum f r e q u e n t a t i v u m, c o n t i-
n u a t i v u m ) : 

a) M. -fid, E. -n, -n (-ndí, -nde, E. -no, -ne) képzővel 
(v. ö. §. 5, d), pl. javí-, javo- osztani: M. jainndí-, E. javno-
osztogatni, kis darabokra osztani j hivl-, lovo- olvasni: luvindl-, 
E. lovno- | azí- mondani: azindi- beszélleni, el-b. | valgl-, 
valgo- leszállani: valgíndí-, E. valgono- j savi-, cavo- csapni, 
ütni : savíndí-, E. cavno- \ kádi-, kado- hagyni: kadhidl-, E. 
kadno- \ tije-, teje- tenni: tiende-, E. tejne- \ saze-, seze-
szakítani: sazende-, E. sezne- \ nje- úszni: ninde-, E. njne-
úszkálni J selge- köpni : selgende-, E. selgne- J nile- nyelni: 
nilende- \ ide- lenni: ulende-, E. ülne- (gyakran lenni, zu sein 
pflegen, óbiBart). — De az -nd helyett már a mordM.-ban is 
fordul elé az ebből gyengült -n (-ne) képzőalak, pl. nafte- mu
tatni: frequ. ndfne- (e h. naftne-, §. 10, c) \jotaftí- átkeltetni: 
jotafne- \ kizifte- kérdezni: kizifne- \ kiste-, kisce- tánczolni: 
kisne- \ kandi-, kando- hordani: kanne- (e h. kandne ) || nol-
da- ereszteni: nolne-. 

P) -/ (-le) képzővel, főleg a mordE.-ban, pl. kando- hor
dani: E. kandié- (M. kanne-) \ nevte- mutatni: E. nevtle- (M. 
ndfne-) \ kravto kergetni, űzni ? kravle- (e h. kravtle-) | to-
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navlo- tanítani: tonavle- \ nezede- támasztani: nezele- (e h. 
nezedle-) || narda- törülni: E. nardle- \ jártsa- enni: jartsle- \ 
jovta- mondani: jovtle-, jovle- elbeszélleni. 

Y) -S (-se) képzővel, pl. nalhki-, nalko- játszani: nalh-
kse-f E. nalkse- \ solgi- zárni: M. solkse- \ kel'ge- szeretni, 
ölelni: M. kel'kse- \ javo- osztani: E. javse- \ andi-, ando-
etetni: antse-, E. anse- | uskí-, usko húzni: uskse- \ kere-
vágni: kerse- \ sulgl-, culgo- szétzúzni: sulkse-, culkse- \ taje-
seperni: tdjse- \ sudí-, sudo- átkozni: sutse- (sutse-) káromkodni, 
szitkozódni | nelge- elvenni: nelkse- | pane- hajtani: pantse-, 
E. panse- \ pecke- metszeni: peckse- (E. peckseme hasrágás) | 
pije-, pi- főni: pise- (pisi forró, hév). — Meg kell jegyezni, 
hogy az a-végű igetők (4 §.,4 rovat), melyek pl. a causativ és 
reflexiv képzők előtt, valamint a mordM.-ban az egész igerago
zásban ezen végönhangzójukat változatlanul megtartják, azt mégis 
a frequ. -s előtt gyengítik, sőt rendesen egészen elejtik, pl. kunda-
fogni: M. E. kuntse- fogdosni | targa- húzni: targese-, E. 
targse- \ narva- kotlani: narvese- \ nola- nyalni: nolse- \ 
nuva- szunnyadni: nuvse- \ jaka- járni: M. jakse- J urna- resz
ketni : M. tírnese- \ pára- bőgni: parse- J ped'a- ragadni: 
petse- | vafma-y ojma- lélegzeni, pihenni: M. vajmese-, E. 
ojmse- 1 laka- lihegni: l'dkse- \ stb. Csak pra- esni-től: prase-
(Ahlq.), de pírse- is (Reg.). Szintígy tűnt el az a véghangző 
néha az -nd (-n) és -/ freqn. képzők előtt: lásd a. p. alatt: 
nolne-, nardle, jartsle-, jovtle-; s így van petse- mellett 
peda-tó\ fr. pedinde-. E jelenségnek lehető okára nézve 1. §. 24. 

5) -s képzővel, a mely láthatólag csak az -i-nek kevéssé 
külömböző változata, pl. kone- „hunyni"-tói: E. kontse- (és 
konse-), meg a mordM.-ban néhány egytagúvá vált igetőtől még 
ezenfelül hozzá csatlakozó frequ. -nd képzővel (-sí-ndí, -se-nde): 
mije-, mi- eladni: M. misende- árulni j műje-, mu- találni: 
fr. musende- \ saje-, sa- jönni: sasindí- j tűje-, tu- elmenni.: 
tuslndi- J nuje-, nu- aratni: nusíndl-. A mordE.-ban ezen (ket
tős képzővel való) frequ. alakoknak -ksne végűek, t. i. miksne-, 
saksno- v. saksne-, inuksne-, tuksne- felelnek meg, a melyekből 
egyszersmind az -s, -s képzőnek teljesebb alakjául -Ars válik ki 
(v. ö. finn -sAre v. -kse, a -skele v. -ksele, meg -skentele v. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIII . 
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•ksentele kettős, hármas frequ. képzőkben, pl. myy- „eladni"-
tól: myyskentele- v. myy ksentele-). 

Ugyancsak -ksne (= -s-nd) szolgál még az említett ese
teken kivül, még pedig a mordM.-ban is, frequ. képzőül, mely 
kivált többtagú (s néha máris frequ. képzős) igetőkhez járul, 
pl. sormadi- írni: M. sormatksne^ | tonadí- tanulni, hozzá
szokni : tonatksne- \ usídí- kezdeni: usitksne- \ pejde- nevetni: 
pejtksne- | pírimi- gyűlni: píríinksne- \ korhta-, korta- be-
szélleni: korhtaksne-, E. kortaksne- \ sna- dicsérni: M. snaks-
ne- || E. pra- esni: praksne- \ jaka- járni: jakaksne- \ luvo-
olvasni: luvksne- \ teje- tenni, fr. tejne-: tejeksne-, tejksne-
és tejneksne- \ pane-, panse- hajtani: panseksne- \ sova-, sovse-
bemenni: soi>seksne- \ korta-, kortle- beszélleni: kortleks-
ne-, stb. 

s) Néhány -je (-ja) képzős continuativ igető (-d képzős 
momentán igető ellenében): M. jajije-, jafie- csóválni, inteni 
(mom. jafide-y jafode- egyet csóválni, inteni, hajítani; v. ö.jafca-
csóválni) | M. cepije- vágni folyvást (cepade- egyet csapni, 
vágni; v. ö. cepende- vagdalni) | M. tostije-, E, tosteje- (Reg.) 
kopogatni, taszigálni (M. tostede- egyet taszítani) | M. pstije-
rugdosni (pstide-, pistide-, E. stede- egyet rúgni) j líkstíje-
csattogtatni (líkstade-, E. lakstede- csattantani) | kitekerj e-
(kuckere-), E. keckerja- (keckefa-) bökdösni, öklelni (kuckerde-
egyszer megböknij j M. ndefa- (nderja-) simogatni (uderda-
megsimítani) J M. angíra- (angifja-) vakarni, vakaródzni, E. 
angere- (angerje-) gyapjút kártolni (angerda- egyet vakarni) j 
M. jóra- (Jorja-) hajigálni, dobálni (jorda- hajítani, dobni). 

W: 4) „Kezdődő cselekvést" jelentő igető (verbum i n c h o a-
t i v u m) — -gadi (-gídí), E. -gado (-gede) képzővel, pl. fűre-, 
tűre- verekedni: turgadi-, E. turgado- verekedésbe ereszkedni | 
avarde- sírni (v. ö. avarksne- frequ.): E. avargado- elkezdeni 
sírni | Pizde- szégyenleni, szégyenkedni: M. vizdelgídí- Reg., 
E. vizdilgado- (yizde-l-gado-) magát elszégyenleni J sall- czi-
vakodni, veszekedni: M. salgadi- veszekedésbe eredni I sere
kiáltani : M. sergadí-, E. ser gede- magát elkiáltani. 

5) „ E g y s z e r i , hirtelen beálló (s egyszersmind bizonyos 
erővel végrehajtott, tárgyvégző v. eredményes) cselekvést" jelentő 
igető (verbum m o m e n t a n e u m — illetőleg intensivum v. 
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perfectivum) — -d, -t {-de, -da, E. -do, -de stb.) képzővel, pl. 
vacka- tapsolni: vackede-, vackade-, E. vackodé- megütni, 
ráütni, csapni | ilise- inteni: E. ilisce- (eh. ilisle-) neki huzal-
kodni, ausholen | amel'a-, amul'a- merni, meríteni: amelde-, 
amulde- egyszer meríteni | varia-, E. varca-, vaca- nézni: E. 
varsta-, vacta- tekinteni, föl-t. | sati-, saio- elérni, elég lenni: 
E. satodo- jutni, részül esni | E. topó- (ebben: topovto- elé
gíteni) : topodo- elég lenni, kitelni | mane-, mene- és mande-, 
E. mende- meghajtani, inflectere J kórsa- szörpölni: M. korsla-
hörpenteni j askil'a- lépni: M. askílda-, E. esküdé- egyet lépni. 
Ide tartoznak még a 3, s. alatt fölhozott -d képzős igék, melyek 
-je-féle continuativ igékkel állanak szemközt : jafide-, tos-
tede- stb. 

§. 26. I g e k é p z é s : B) N é v s z ó t ő t ő l i g e t ö (verbum 
denominativum). 

1) „Valamit-tevést, -csinálást (vmivel-müködést, -illetést, 
-ellátást, vmit-alkalmazást)" jelentő igető: 

a) -d (-dt,- de, E. -do, -de) képzővel, pl. sorma himzés, 
czifraság: sormadi-, E. sormado- hímezni, írni | tdrdd, E. tarde 
nyűg: tárdede- nyűgözni j lemé, lem név: lemde- nevezni | 
kistir, E. scere orsó: kstirde-, E. scerde- fonni | E. laze tol
dalék : lazde- hozzátoldani (v. ö. finn lisd és lisaa- e h. lisada-) \ 
samír, camor sánta: samír di-, camordo- sántítani (mintegy 
„claudum agere"). 

P) =a képzővel, pl. kalma, E. kalmo sir: kalma- temetni J 
sulma, E. sulmo csomó: sulma- csomóba kötni j mar rakás, 
csoport: mára- megrakni J mor, E. moro dal: mora- dalolni | 
kariks gyöngyfüzér: kariksa- fölfűzni | karks öv: .karksa-
övedzeni | sed', sede híd: sed'a- hidalni J perd, pere, E. pire 
kert: per a-, pira- bekeríteni | koz köhögés: E. koza- kö
högni | vajma, E. ojme lélek, lélegzet: vajma-, ojma- léleg
zeni -| M. piifhc, purhcez málacz (purhcezn malaczos): purh-
ciza- malaczozni | soka eke: soka- szántani | kockára lábsark: 
kockára- lábával megrúgni. 

y) -ja képzővel (főleg oly igék, melyekben a ,,valamit 
tenni'-' jelentés szorosabban így értelmezhető: „vmit teremni, 
szülni, magából eléhozni, magára fölvenni"), pl. vasa, vasé csikó: 

5« 
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vasija- csikót elleni | váza, vaz borjú: vazija-, vazja- borjad-
zani | E. levks kölyök, madáríi: levksija- megfiadzani | E. veris 
bárány: verisija- bárányozni | al tojás: altja-, alja- tojni, ova 
parere | E. pufc malacz: purcija- malaezozni (M. pufhciza-, 
lásd 0) || lop a levél, lomb: M. lopaja- levelezni | sov, cov hab, 
spuma: sov ja-, covja- habzani | ver vér: verj a-, E. verija-
vérzeni | kai harag: kázja-, E. kazija- haragudni, | E. ojme 
lélegzet: ojmija- föléledni || sod korom: sodija- kormosodni 
(„kormot teremni") | samen, cemen rozsda: sámenja-, E. ceme-
nija- rozsdásodni | kulcun penész: E. kulcunija- penészedni l 
sal só: M. salja- sóssá lenni | suma, sum adósság: sumija-
eladósodni | pekd has: pekija- terhesedni | E. nolgo takony: 
nolgija- taknyosodni | M. erva nő, feleség: ervája- nősülni | 
írdas, ardas sár: írdazja-, ardasifa- sárosodni | siná, ciné 
bűz: sinija-f E. cineja- büzölni, büdösödni. 

S) -gando (azaz -ga - j - frequ. -nd) képzővel, csak ezen 
egy példában: E. algando „tojni, ova parere" (al tojás; v. ö. 
alija-). 

s) -kst, (-ksti, E. -ksto) képzővel: E. urvaksto- nőt venni, 
nősülni, (urva nő, feleség; v. ö. M. ervája-) \ M. klrgaksti, 
kurgakstí- fölböfögni (kírga nyak). 

2) „Valamivé-levést, válást" jelentő ígető: a) -m (-mi, -me, 
E. -mo, -me) képzővel, pl. sava, E. cavo üres-tői: M. sami-, 
E. cavmo- megürülni, elpusztulni | M. aksa fehér: aksími- fehé
redni | M. sura (E. curo) ritka, gyér: surími- gyérülni | lafca, 
E. lavso ernyedt, gyenge: lafclmi-, E. lavsomo- gyengülni | M. 
vidd egyenes: videme- egyenesedni | M. noska tompa: noska-
mi-, noskimi- tompulni | sidá sűrű: sideme- megsűrtídni J tusta, 
tusto sürü, vastag: tustímí-, E. tustomo- megsürüdni | tasta, 
tasto 6, ócska: tastiml-, E. tastomo- avulni j valda, valdo 
világos: M. valdimi-, E. valdomo- világosodni, | E. cevte lágy: 
cevteme- lágyulni. — Reguly följegyzése szerint van e képzés
nek bővebb alakja is, az -m-et megelőző -kst képzővel (v. ö. 1, 
s. E. urvaksto-), pl. sura, curo-tő\: surlkslhní-, E. curukstumo-
(=z surími-) | kema kemény-tői: kemekstíml-, E. kemikstime-
keményedni | sidá, E. sájede sürű-től: sidekstími-, E. sajede-
kstime- megsürüdni. 

£) 4gad (M. -Igadi v. Reguly följegyzéseiben gyakran 
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-Igídí, E. -Igado) képzővel, melynek utórésze -gad nyilván nem 
egyéb, mint a §. 25, 4. említett inchoativ képző; pl. tusta, tusto 
sürü, vastag: M. tustílgadí-, tustílgídí-,JL. tustolgado- vasta
godni | pizá, pize zöld: pizilgadl (pizelgídi-), E. piielgado-
zöldülni j aksa, aso fehér: E. asolgado- fehéredni | kuja, E. 
kuja kövér: kujalgídl-, E. kujalgado- kövéredni | staka 
(sta-ka) nehéz: stalgidí-, E. stalgado- nehezedni, stb. — 
Gyakran e képzőnek előrésze el is marad, s csak -gad (v. más
salhangzóhoz alkalmazkodva, de néha önhangzó után is -kad) 
járul közvetetlenül az alap-névszóhoz, pl. sokír, sókor vak: 
sokírgadi-y E. sokorgado- vakulni | kőzd gazdag: M. kozd-
gadi- gazdagodni | kromoj sánta: E. kromojgado- megsán
tulni || palás, E. pelas dühös: palaskadi-, E. pel'askado- meg
dühödni | irdas, E. rudas sár: trdaskidi-, E. rudaskado- meg-
sárosodni | E. alamo kevés: alamokado- kevesbedni. 

•y) Némely -ja képzős ige is (lásd 1, y.) fordítható „vmivé-
válás" (magy. ^úl)-íé\% igének, olyan t. i., melynek alapszava 
tulajdonságot tevő tárgyat jelent, pl. sodija- kormosodni (tkp. 
„korom-tenni"), samenja- rozsdásodni stb. 

3) „Valamivé-tevést" jelentő (magy. ^zí-féle) igetőül szol
gál rendesen a „valámivé-válást" jelentő igének causativuma, 
(§. 25. 1.) még pedig : 

a) az -m képzős igék caus. alakja, mely azonban csak a 
mordM.-ban divatos, (§. 9, a. szerint) -pt végű, pl. aksímí-tö\ 
aksíptí- „fehéríteni" (aksa fehér) | videme-tÖ\ videpte- „egye
nesíteni" (vidd egyenes); — eltérő csak sami-, E. o^rao-tól: 
samdí-, E. camdo- „üríteni" (sava, cavo üres). 

£) a -gad képzős igékhez tartozó caus. alak M. -gaftí-, E. 
-gavto (*kaftí, -kavtó) pl. tustílgaftí-, E. tustolgavto- „vas
tagítani" | sokírgafti, E. sokorgavto- „vakítani" | E. alamo-
kavto- „kevesbíteni". 

•y) a -ja képzős igék causativuma: -jaftí, E. -javto, pl. 
írdazjaftí- „sárosítani", saljafti- „sóssá tenni, sózni"; — eset
leg hiányzik is a -ja képzős ige, úgy hogy az egész -jaftí, 
-javto egyenesen az alapnévszótól származtat, pl. E. stajavto-
viaszolni (sta viasz), M. mazijaftl- szépíteni (mazl szép). 

4) Névszótővel egyező igetők, származtató képző nélkül: 
M. ola- haloványodni: ola halovány | ME. kelme- hidegülni, 
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fagyni: kelma hideg | kuja- kövéredni: kuja kövér j M. taste-
megjegyezni : tasta csillag, jegy | ME. setme- csendesedni: 
setma, E. setme csendes, csend | E. lapso- gyengülni (lavsomo-
id.): lavso gyenge | E. valdo- fényleni, ragyogni (valdomo- id.): 
valdo világ, világos j M. paci-, E. vaco- éhezni, megéhezni : 
paca, paco (és pacída, pacodo) éhes | M. nacki-, E. nacko-
nedvesedni, ázni: nacka, nacko nedves | naksadi-, E. naksado-
rothadni: naksada, naksado rothadt | E. kalgodo- keményedni: 
kalgodo kemény | kaladt-, E. kalado megrepedni, bomlani: 
E. kalado romlott, rongy., — Némely ily igének hihetőleg volt 
származtató képzője, mely azonban alakgyengülés utján lappan
gásba jutott (ilyennek látszik pl,Jqste-, mint vmit-tevést jelentő 
denom. ige). De nagyobbrészt a fölhozott esetekben a névszó 
olyan jelentésű, hogy mondatbeli predicatumnak használva a 
megfelelő igének indic. praesens-alakjával meglehetősen egyet-
érő (pl. paldo „lux, lucidus" és paldo- „lucere"), ügy hogy itt 
egyenesen, származtató képzés nélkül, igének használt névszót 
ismerhetünk el. E mellett ugyanis még számba vehetjük, hogy 
a mordvin nyelv egyéb csupa névszókat is, ha praedicatumül 
állanak, az ind. praesensben épen úgy ragoz, mint más ere
deti igéket (pl. M. aksan fehér vagyok, aksat f. vagy, aksitama 
fehérek vagyunk, aksltada f. vagytok; v, ö. kulan halok, kulat 
halsz, kiditama halunk, kulitada haltok). — Egynémely eset
ben azonban nem is a névszót, hanem az igét kell elsőnek tar
tanunk, úgy hogy amaz ez utóbbitól való származék (nomen 
verbale), elkopott vagy lappangó képzővel (ilyen pl. paca, paco 
e h. pacodo, vagy a csak E. kalado \ v. ö. mordE. kando teher, 
azaz „hordat", a kandi-, kando- „hordani" igétől == M. kant/, 
§. 13. d.) 

Ezen részint lappangó képzős, részint képzőtelen igékhez 
kell még számítanunk olyan denominativ igéket, melyeknek 
képzőjük különben kész igetőhez szokott járulni. Ilyenek már 
a fent (3, ^.) említett -gad-íélék, a mennyiben a származtató 
-gad tkp. inchoativ képző (pl. sokirgad- „vakulni" tkp. ezt 
teszi: „anfangen blind zu sein"); sőt az -m képző is (2, a.), 
a mely átalában igével fölérő névszókhoz (adjectivumokhoz) 
járul, szintén tkp. igétől származtató (deverbalis) képzőnek 
tekinthető, v. ö. mordM. penime-, peneme- „nyúlni, kinyúlni" 



MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN NYELVTAN. 71 

az ugyanezt jelentő E. véne- (finn vény-) mellett. Ezeken kivül 
van ilyen látszólag denominativ szerepük az -nd és -/ frequen-
tati-v képzőknek ezekben: M. kirinde- összegömbölyödni (kira, 
kire csomó, gombolyag) | M. lambindí- (v. pedig lámbeme-) 
melegedni: Iámba meleg jj M. áseh-,jasele-) E. eksele- fürödni 
(hütözni): asá, ekse hűvös | E. nolazle- sikamlani, csúszkálni: 
nolaza síkos. 

§. 27. I g e r a g o z á s . 
A szerint, a mint az állítmányszókúl szolgáló igealakok

ban, az állításnak m ó d r a és i d ő r e nézve való különbségein 
kivül, vagy csupán csak személykülönböztető a 1 a n y r a-mutatás, 
vagy pedig ezen kivül , szintilyen t á r g y r a-mutatás is van 
kitéve, — a mordvin nyelvnek két , a ragok alakjára nézve 
egymástól meglehetősen eltérő i g e r a g o z á s a van, ügy mint: 

1) a l a n y i r a g o z á s , mely egyaránt transitiv és intran-
sitiv meg reflexív igékre terjed ki, s ragjaival az egyes- és 
többes-számi 1. 2. 3. alany-személyekre mutat; 2) t á r g y i 
r a g o z á s , mely csak transitiv jelentésű igékre szorítkozik, s 
ragjaival egyszersmind 1. 2. 3. tárgy-személyre mutat (csakhogy 
annak egyes- vagy többes-számiságát részint már meg nem 
külömbözteti). 

§. 28. A l a n y i i g e r a g o z á s . 
Az 1. és 2. alanyszemélyre mutató r a g o k az egyes

számban ugyanazok, mint az egyszerű birtokos - személyra
gok (§. 21.): 1. szem. -n, 2. szem. -t, mind a két dialectus-
ban,- a többes-számi ragok: 1. szem. M. -ma, -ma, E. -nok, 
-nek; 2. szem. M. -da, -da, E. -do, -de, s e szerint csak a 
mordE. 1. szem. ragja egyező a birtokost jelelő ragalakkal. — 
A 3. személynek csak egyik igemódban, az imperativusban, van 
ragja: egy. 3. M. -z#,E. -zo, -ze, több. 3. -st, míg a többi 3. alany
személyre való igealakok egyes-számban csupa tőalakok (mód-
és idő-tők), melyeken még csak a többes-szám a névszó-többe-
sítő -í-vel jelöltetik. Némely ilyen tőalak, képzése szerint, 
maga is névszó (azaz: nomen verbale). 

1) I n d i c a t i v u s (jelentő mód): p r a e s e n s (jelen-idő 
alakja, mely rendesen jövő időre is érthető). Ezen igetőktől 
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jora- akarni j M. erd- {era-), E. era- élni | &#/!--, E. Arw/o-
halni | pele- félni: 

M. E. M. E. 
Egy- 1. joran joran Egy. 1. eran eran 

2. jorat jorat 2. erat ' erat 
3. joraj jorí 3. eraj eri 

Több, , 1. joratama joratanok Több. 1 eratama eratanok 
2. joratada joratado 2. erat ad a erat ado 
3. jorajht 

1. /rw/aw 

jorít 3. erájht 

1. pelan 

érit 

Egy-

3. jorajht 

1. /rw/aw kulan Egy. 

3. erájht 

1. pelan pelan 
2. &M/<3Í kulat • 2. pe/<zí pelat 
3. kuli kuli 3. pe/z peli 

Több , 1. kulitama kuldanok Több. 1. pel'htama pel'd'anok 
2. kulitada kuldado 2. pel'htada pel'd'ado 
3. kulíht kulit 3. peliht pel't 

Ha csak az egyes-sz. 1. joran, 2. jorat (v. <?r<27í, erűi) alako
kat tekintjük, azt vélhetnők, hogy az -w, -t személyragok köz-
vetetlenül a jóra- {era-) igetőhöz járultak, miszerint az igető, 
úgy mint pl. a finnben, egyszersmind ind. praesens-tő volna. 
Ámde kulan, kidat (v. pelan, pelat) is ilyen an, at-végü, pedig 
itt már az igető nem kula- (pela-), hanem kuli-, kulo- {pele-). 
A többes-számi 1. -ma, -nok, 2. -da, -do személyragok előtt 
is ilyen, mind a két dialectusban egyformán maradandó a mu
tatkozik, s egyszersmind az igetőhöz t (d) járult {kulit-, kuld-
v. pel'ht-, pel'd-), mely nyilván nem más mint a többes-jelelő 
-t, úgy hogy az egész igealaknak 1. -ama, -anok, 2. -ada, -ado 
előtt való része többesitett, még pedig névszójellemü állitmány-
szónak mutatkozik. Már ebből is sejthetjük, hogy ezen ind. 
praesens-alakokban az igető nomen verbale (n. agentis) értékű, 
s hogy a személyragokat megelőző a-ban „esse" jelentésű segéd
ige rejlik {kulít-ama, kuld-anok tkp. „halók-vagyunk"; kulan 
e h. kuli-an, kulo-an „haló-vagyok"), s e szerint a mordvinban 
ezen ind.-praesens-alakok tkp. nem egyszerű tőképzéssel és 
ragozással keletkezett, hanem segédigével szerkesztett (körülírt) 
alakok. 

Az 1. -an, 2. -at, több. 1. -ama, -anok, 2. -ada, -ado 
személyragos praesens-végek egyébiránt állítmányszóúl álló akár-
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milyen névszókhoz, sőt adverbialis (casusragos) állítmányszókhoz 
is járulnak, egyenesen ind. praesensbeli ,,esse" igének („sum, 
es ; sumus, estis") értelmével, s a többes-számiak előtt az állít-
mányszónak szintén a í-vel többesített alakja van, pl. M. afa, 
áfa öreg ember: at'an öreg ember vagyok, at'at ö. e. vagy 5 
atatama öregek vagyunk, atatada ö. vagytok j ruz orosz: 
nizan, ruzat; rustama, rustada \ vani őr: vamján őr vagyok, 
pániját; vanihtama, vaniht'ada őrök vagyunk, vagytok | ossa 
városban: ossan városban vagyok, ossitama városban vagyunk j 
mon t'asan én itt vagyok, min fasítama mi itt vagyunk | veid 
falu (gen. velen): fka velennan egyazon falubeli vagyok || E. 
paro j ó : páran jó vagyok, párat jó vagy; pardanok jók 
vagyunk, pardado jók vagytok | kucoz küldött (missus): kuco-
zan missus sum, kucozdado missi estis | toso ott: tosan ott 
vagyok | poks nagy: tín sede pokstado ti nagyobbak vagytok | 
ossto városból: min te osstotanok mi e városból [valók] va
gyunk. Egy úttal megjegyezhetjük, hogy 3-ik alanyszemély 
mellett a jélenidőre értendő létige („est, sünt") már nem tétetik 
ki az állítmányszó után: M. son ata ő öreg (senex est), sin 
at'at ők öregek (senes sünt) J son tasa, sin t'asít ő itt van, ők 
itt vannak || E. son paro ő jó (bonus est), sin part ők jók | 
son toso ő ott van, sin tost ők ott vannak. 

Az ind. praesens 3. szem. alakja nem egyéb, mint a -/ 
képzős nomen agentis (§. 13. a.), melyet a mordE. főleg itt 
használ a -ca utóképző nélkül {son eri ő él, lakik; erica élő, 
lakó). 

Egyéb példák az ind. praesens-beli ragozásra : 

M. naje- látni: 1. nájan, 3. nai; több. 1. na-jhtama, 3. naiht j 
E. neje-: 3. we/V, tb. 1. nejd'anok, 3 .neji t , nejt. 

M. tije- tenni: 1. tijan, 3. fii] tb. 1. tiht'ama j E. teje-: 3. teji, 
tb. 1. tej dánok. 

M. sári- forogni: 1. sarán, 3. sári, tb. 1. sarhtama, 3. sariht. 
M. mole- menni: 1. maian, 3. moli, tb. mol'htama \ E. 3. moli, 

tb. 1. mol'd'anok, 3. ?«o/'í. 
M. WZ/2Z- nézni: 1. vanan, tb. 1. vattama, 3. vaniht j E.• tb. 

1. vandanok. 
M. símé- inni: 1. simán, tb. 1, sipt'ama, 3. simiht. 



74 BUDENZ JÓZSEF 

M. kádi- hagyni: 1. hadán, tb. 1. kattama, 3. kadiht | E. tb. 
1. kattanok. 
Beflexiv igetőnek (§. 25, 2) praes. ragozása

id najevi-: 1. naivan, 2. naivat, 3. naivi; tb. 1. najuftama, 
3. naiviht. 

E. nejevo-: 1, nejevan, 2. nejevat, 3. nejevi, tb. 1. nejevtanok, 
3. nej évit. 

M. eravi-: 1. efavan, 2. -z>aí, 3. era^z'; tb. 1. eraftama, 3. eraviht. 
E. efavo-: 1. eravan, 2. -z^í, 3. eravi; tb. 1. eravtanok, 3. eravit. 

2) I n d i c a t i v u s : p r a e t é r i t ' u.m ; a fentebbi igetőktől: 
M. E. M. E. 

1. jdran jorin Egy. 1. eraw erin 
2. jorat' jorit' 2. eraf érit' 
3.joras joraz, -as 3. er<25 efaz, -as 

, 1-joramá jorinek Több . 1. eramd érinek 
2. joradd joride 2. efada eride 
S.jorast jorast 3. erasí 

1. jt?e/m 

efast 

1. &w/m kulin Egy. 

3. erasí 

1. jt?e/m pelin 
% kulit kulit' 2. jpe/ií pelif 
3. ZTM/IS kuloz, -os 3. jce/s pelez, 

pelz {-es, -s) 
1. kulimá kulinek Több. 1. pelima p élinek 
2. kulídá kulidé 2. p el idd pelide 
3. kulist kuiost 3. pe/sí peleit, pelét. 

Az igetőtől külömböző praeteritunitőt legjobban a mordE. 
tünteti föl, hol /onz-, &z//o~ ellenében a praet. 1. 2. szem. alak
jaiban jori, kuli- van. Tekintetbe véve, hogy ezen praeteritum-
tök után a többes-számi 1. 2. személy ragoknak magashangu 
alakjok van (jorinek, joride, s nem: jorínok, -do), s szintigy 
a mordM.-ban a látszólag az igetővel egyező praeteritumfcők 
után (jora-ma, -dd, kuli-ma, -dd, s nem jorama stb.); biztosan 
fölismerhetünk a praeteritumtő képzésére szolgáló (bár lappangó) 
-j képzőt, mely jelesen a pele- igetőt is peli-vé teszi (v. ö. a 
szintén nagyrészt lappangó -;* nomen agentis-képzést, §.13, a., 
s a finn nyelvnek -z'-vel való praeteritumkópzését. — A 3-ik 
személyre megint, úgy mint a praesensben, eltérő alak van, a 
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1. -ílen {-elén), -len (E.) egy. 1. -elin, -lm 
% -Uet (-elet), -let % -elit', -lit 
3„ -ti (-el), -l 3. -el', -l' 
1. -ílemá (-elema) több. 1. -élinek, -linek 
á. -íleda (-eleda) 2. -elide, -lide 
3. -íl'ht, -ilt(-elt) 3. -éli, -l't 

mi határozottan az Erzában tűnik ki: kuloz (nem kuliz, úgy 
mint 1. kulin, 2. kulit'), joraz (nem joríz, úgy mint 1. jorín, 
2. jorit'). E szerint a mordM. -s, -s (joras, kulls) sem tartható 
3-ik személyragnak, hanem csak annak a minek a kuloz-húi 
-z különben ismeretes, azaz nomen verbale-képzőnek, mely ezen 
praeteritumbeli 3. személyalakon kivül kivált a mordE.-ban 
használatos (§. 13, e.: E. kuloz „halott, mortuus"). 

Allitmányszóúl álló névszóhoz járuló létigének praeteritimia, 
mely a praesensbeli 1. -an, 2. -at, több. 1. -ama, -anok, 2. -ada, 
-ado ragszerü létigének felel meg („eram, eras, erat, stb."): 
(M.) egy. 

több. 

pl. M. soldatílen katona valék (voltam), son sajtanll ő ördög 
vala (volt), tazalen egészséges valék, tazalelemá egészségesek 
valánk, muvirhtílt bűnösök valának | E. parolin, -lit', párol' 
jó valék, valál, vala; partelinek (parotelinek) jók valánk stb. || 
M. t'asa itt: t'asil (tasel) itt vala, t'asílt itt valának, fka-velen-
níl'ht egy falubeli[ek] valának | E. ossolin városban valék.: 
ossolinek v. valánk. — Ezen -len, -let, -l (E. -lift, -lit', /') 
rövid encliticus létige-alakok egyébiránt az ule- (finn ole-, magy. 
vol-) „lenni, esse" igének praeterituma helyett valók. Ennek 
teljes alakja (praet. 1. nlin (ulen), E. ulin, praes. 1. ul'an stb.) 
ugyanis csak akkor áll, ha nyomaték esik a létigére (ulen ossa, 
ancak af teci „voltam a városban, csakhogy nem ma"), míg a 
praes. id'an kivált futurumra értendő (esta sire ul'an „akkor 
öreg leszek"); ezenkivül a teljes alakú ule- ezt teszi: „létezni, 
meglenni (vorhanden sein)", pl. moh uli alasazci „nekem van 
lovam", moh uliht alasaná „vannak lovaim". — Még meg kell 
jegyezni, hogy az encliticus létige praet. 3-dik személyalakja 
nem -s (-£)-vel készült, hanem az 1. 2. személybeli praeteritum-
tőből rövidült el (egy 3. -/' e h. -li) vagyis a finn olt „válás
nak felel meg; ellenben a teljes alakú ule-től praet. 3. szem. 
ul's, E. ulz (ul's), több. ul'st (ul'st). 
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3) I m p e r a t i v u s — parancsoló mód, a kívánt cselekvés 
kifejezésére, — a mordvinban csak praesensre (szorosb és áta-
lánosb jelenidőre) vonatkozik. Alapjául maga az igetö szolgál, 
egyéb módképző nélkül 5 személyragja: egy. 2. -t (a mással
hangzón végződő rövidült igetőkön) és -k (önhangzó végű teljes 
igetőkön); egy. 3. M. -za, E. -zo, ze; több. 2. M. -da, E. -do, 
-de; 3. -st. Az 1. személy alakjait rendesen pótolja az indiea-
tivus (praes.), pl. M. erda, tihfama „gyertek, csináljunk" (tkp. 
„csinálunk") J erda,piditama „gyertek, főzzünk (tkp. főzünk)" J 
koda af avard'an „hogy ne sírjak" (tkp. „hogy nem sírok") | 
E. st'ado, moldanok „keljetek föl, menjünk el (tkp. megyünk)" I 
daj zerebejse kajatanok „hadd vassünk nyilat (vetünk)" ; v. ö. 
„jó atyafi, hadd fizetek! kérem azt a kötlevelet" (Arany J.). — 
PL soda- tudni; maksí-, E. makso- adni, pele- félni, seve-
enni igetőklől: 

M. E. M. E. 
Egy. 2. sodak sodak Egy. 2. makst makst 

3. sodaza sodazo 3. maksiza maksozo 
Több. 2. sodada sodado Több. 2. maksída maksodo 

3. sodast sodast 3. maksíst maksost 

Egy. 2. pel'íit pel't Több. 2. peleda pelede 
3. peleza peleze 3. pelest pelest 
Egyéb példák: M. sime- inni: 2. sipt, simeda \ suví-

ásni: 2. suft, suvída j kandi- hordani: kantt, kanttá J azindl-
elbeszélleni: azíntt J azt- mondani: azík J tije- tenni: tiht, 
tieda {tijedd) \ erd- élni: erak || E. sime: 2. simt, simede \ 
cuvo-: cui^t, cuvodo j sormado- írni: sormatt, sormadodo \ 
teje- tenni: feji (tejek) \ vano- nézni: vanok, vanodo \ udo-
aludni: udok, ndodo \ mole- menni: mol't, molede. 

Az imperativus 3. szem. alakjaiban az egyes-számi -za, 
E. -zo, ze, több. -st ragok ugyanazok mint a birtokosra mutató 
tiszta személyragok (E. -zo, -ze, több. ME. -st, pl. E. kudozo, 
kudost, 1. §. 21.). E 3. személyalakokra nézve a mordvin nyelv 
egyszersmind teljesen egyezik a szintén déli-ugor szomszédjával, 
a cseremiszszel,, a melyben pl. tol- (toló-) „jönni",, pokto-
„hajtani" igéktől imp. 3. tolzo, poktozo, több. tolost, poktost 
(v. ö. kudozo háza, kudost házuk). Különös, hogy a mordM.-ban 
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a -za (=: E. -zo, -zé) ragos imp. 3. személyalak mellett, ezt 
töalak gyanánt alapul véve, 1. személyalakok is merülnek föl, 
az ind. praesensben szereplő személyragos létigealakokkal 1. -an, 
-ama, csakhogy a tőül szolgáló alaprészen (-za) több. 1. -ama 
előtt nincs jelölve a többes-szám úgy mint az ind. praes.-ben 
(-zama, s nem -stama). De meg kell jegyezni, hogy ez ilyen 
alakokra csak nagyon ritkán akadunk: az Ahlqvist közölte 
nyelvmutatványokban hiába kerestem, s csak Reguly jegyzetei
ben fordul elé ilyennel való néhány példamondat: son joraj, 
mon martenza molezan „ő akarja, [hogy] én vele menjek" j 
son marks, kudu iladezama „ő mondta, [hogy] haza maradjunk 
(itthonn maradjunk)" | pancka ortdt, stobí suvavezama „nyisd 
ki a kaput, hogy bemehessünk". Csak a paradigmákban hozzák 
föl Ahlqvist és Reguly a 2. szem. alakjait is, -zat, -zada végek
kel, s amaz ez alakokat, a -za, -st végű 3-dik személybeliekkel 
összefoglalva, o p t a t i v u s módnak nevezi, s az imperativusnak 
csak a 2. személy béli eket hagyja meg (pl. sodak, pel'ht, több. 
sodada, peleda), de megjegyezvén, hogy e módnak 3. személy
alakjait az optativus {-za, -st) pótolja. Szerinte az optativus 
ragozása: 

egy. 1. sodazan, pelezan több. 1. sodazama, pelezama 
2. sodazat, pelezat 2. sodazada, pelezada 
3. sodaza, peleza - 3. sodast, pelest. 

Ornatov grammatikája semmit sem tud 1. -zan, -zama, 2. -zat, 
-zada-íéle imperativus- vagy optativusalakokról, hanem csak a 
-za, -st végű 3. szem. imperativusalakot ismeri. 

Wiedemann'" szerint az Erzában is volna meg ez a -zan-
féle optativus, noha maga is úgy találja, hogy az csak „igen 
gyéren fordul elé (kommt nur sehr sparsam vor)", kivéve a 
3-dik személyalakot, mely az imperativus pótlására szolgál. 
Példamondatot csak egyet hoz föl (1. szem. alakkal): inaldsa-
mam, sovazan kudozonzo „kér engem, [hogy] menjek be az ő 
házába". De a paradigmákban, melyeket az optativusról ád, van 
olyan egyenetlenség is, mely arra mutat, hogy az 1. 2. szemé
lyekre csakugyan nem sok példát találhatott. A mélyhangú vano-
„nézni" és a magashangú teje- „tenni" igetők optativus-rago-
zása ugyanis Wiedemann szerint a következő: 



7 8 BUDENZ JÓZSEF 

egy. 1. vanozan, tejezen több. 1. vanozanok, tej zenek 
2. vanozat, tejezet % vanozado, tejzede 
3. vanozo, tejeze 3. vanost, tejest. — Itt 

nagyon is föltetsző, hogy vanozanok (s nem vanozonok), vano-
zado (s nem vanozo do)-nak megfelel tejzenek, tejzede s nem 
tejzanok, téjzado, úgy mint az ind. praes.-ben van tejdanok, 
tejdddo (az önhangzó-illeszkedésnek a mordE.-ban szokott egyik 
megszoritása szerint, lásd §. 7-ben az a. kivételt); szintígy 
vanozan, -zat mellett tejezan, -zat kellene. — Még csak azt 
kell constatálnunk, hogy a rendelkezésünkre levő mordE. textu
sokban nem is fordul elé 1. 2. személyre való -z<zw-féle optati-
vus-alak; igy nem a Nyelvt. Közi. V. kötetében közölt eredeti 
mesék és dalokban, sem a Máté-evangeliom forditásában, melyet 
maga Wiedemann újra kiadott; pedig van abban több hely, hol 
a fent idézett mordM. példamondatok szerint állhatott volna az 
optativus-alak, pl. Máté 8, 31. „engedd meg, hogy menjünk" 
(a fordításban infinitivussal: mert minenek molems tkp. „mondj 
nekünk menni"); 13, 28. „akarod-e hogy elmenjünk" {melezet 
tuji li molems minenek tkp. „kedvedbe jut-e menni nekünk", 
azaz „[hogy] menni [van] nekünk r= hogy mennünk kell"); 
26, 17. „hol akarod hogy megkészítsük" (koso minenek mefai 
anokstams tkp. „hol mondasz nekünk készíteni"). Végre C. v. 
d. Gabelentz sem talált -zan-íé\e 1. 2. szem. optativus-alakot 
mind a négy evangeliom forditásában. 

Tekintve, hogy a mordM.-ban- csak a -zan, -zama egy. és 
többes-számi személyalakokra, a mordE.-ban meg csak -zan-m, 
van igazoló példánk, legczélszertibb lesz ez alakokat nem tekin
teni külön (akár optativus, akár II. imperativasnak nevezendő) 
módnak, hanem a többi 2. 3. személyi imperativus alakokhoz 
foglalni, ügy hogy ez lenne az imperativusnak teljes ragozása, 
pl. sa- „jönni" igétől: 

M. E. M. E. 
egy. 1. sazan sazan több. 1. sazama (sazanok) 

2. sak sak 2. sada sado 
3. saza sazo 3. sast sast. 
4) P o t e n t i a l i s lehetőség-mód, csak lehetőnek, föltétel

től függőnek képzelt cselekvés kifejezésére; rendesen jelen, 
illetőleg jövő időre, de néha múlt időre is vonatkozik (magy. 
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M. E. M. E. 
1. sodalen sodavlin egy. vanílen vanovlih 
2. sodalet sodavlit vanilet vanovlii' 
3. sodal sodavol' vanil vanovol' 
1. sodalema sodavlinek tb: vanilemd vanovlinek 
9, sodaledá sodavlide vaniledá vanovlide 
3, sodal'ht sodavol't vaníl'ht vanovol't 

„jönne" v. „jött volna", másképen „jő vala"). Ahlqvist e módot 
conjunctivusnak, Wiedemann és Reguly meg conditionalisnak 
nevezik. — Pl. soda-, vani- (E. vano-), pele- igéktől. 

Egy. 

Több. 

Egy. 1. pelel-en pelevlin Több. 1. pelei ema pelevlinek 
2. peleiét pelevlif 2. peleiedd pelevlide 
3. pelei pelevel 3. pelel'ht pelevel'L 
Reguly jegyzeteiben a több. 3. szem. -It (-l't) végű: las-

kelt futnának, ideit volnának. — A potentialisnak mordE. alak
jai még világosan mutatják, hogy ez igemód képzését az ige-
igetőhez járult ule- létige, még pedig ind. praeterituma eszkö
zölte, miszerint az tulaj dónk épen az -an, -at stb. végű ind. 
praesensnek megfelelő szerkesztett alakú praeteritum (v. ö. ilyen
nek lehető potentialis jelentésére nézve, magy. adok vala •=. 
„adtam volna"). Itt-ott még a rövidületlen ule- is fordul elé: 
karma-ulin „kezdenék, fognék" Reg. (—M. karmalen) \ kunda-
ulin „megfognék"; (2. kunda-ulif, 3. kunda-id'; 1. kunda-uli-
nek, -idnek; 2. kunda-idide, -ulde\ kunda-id't) Reg. j miiske-
mosni-tól: 1. muskivilin (e h. muskevlin, M. muskelen) Reg. I 
magától az ule- „lenni" igétől: 1. ulivilin, 2. idivilif, 3. üíi-
vil; 1. idivilinek, -vilnek, 2. ulivilide, -vilde, 3. ulivil't Reg. 
( = W. ulevlih stb., M. ulelen). 

5) C o n d i t ion al is — föltételező mód, mely egyszerűen 
állított vagy csak lehetőnek tartott cselekvést fejez ki, annak 
következményére való utalással. 

a) Conditionalis: praesens (futurum), egyszerűen állított 
cselekvésről; pl. soda- igétől: 

M. E. 
Egy. 1. sodanddran sodínddran 

2. sodandardt sodinddrat 
3. sodandáraj sodínddrdj 
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Több. 1. sodandárátama so din daratanok 
2. sodandárátada sodíhdáratado 
3. sodanddrajht sodindarajt 

'M. kulindaran ha meghalok (kuli-), pelindárán ha félek 
{pele-), náindáran ha látok (naje-), márglndárán ha mondok, 
parancsolok | E. vanindáran ha nézek (pano-), molindafan ha 
megyek (mole-), tejindafan ha teszek {teje-). — Példamonda
tok: M. matidupindárát, teinza af steaftupat ha elalszol (el 
fogsz aludni), ő téged föl nem kelthet; son molenddráj, monga 
mol'an ha ő megyén, én is megyek | E. ki tenk joptindáráj, 
il'ado kamt ha valaki nektek mond, ne higyetek; pezet tefin-
dáraj karsot bratot Iont, moll ha vétket tesz ellened a te 
atyádfia, menj el, stb. 

Látni való, hogy a conditionalis-alakok utórésze dard-
(dára-) segédige, ind. praes. ragozással; a személy szerint nem. 
változó elörészében pedig az igetöhez lappangó -j meg n járult 
(soda-tól: M. sodan-, E. sodín-;~&. vano-tó\ varán- (s nem ra-
non-). A dara- segédige még külön állva is fordul elé, az egy. 
3. szem.-ben (taraj), pl. M. taraj mon mol'an, kandan tol „ha 
én megyek^ hozok tüzet" (Ahlqv. 113. 1.); Eeguly jegyzeteiben 
(terej): terej mon savine, moh sutsesamak „vájjon talán (pa3Blí>, 
etwa) én vettem, [hogy] engem szidasz". Hogy mit jelent vol
taképen ezen taraj (egy. 3. szem. igealak), megsejthetjük a 
hasonló mordE. mondatokban megfelelő (orosz) bud'e, budi-bó\ 
pl. bnde ki kepstt'adiz, joptado „ha valaki kérdez titeket, mond
játok . . . " (Wied.) | budi mon nej letsamak, estet a-paros uli 
„ha engem most meglősz, magadnak baj lesz" (mordE. mese, 
NyK. V, 87.). Az oroszban ugyanis bud'e, bűdet (öjne, őv/ten,) 
„wenn etwa, falls etwa", tkp. „leszen". E szerint a táráj-t is 
így értelmezhetjük, pl. az idézett „taraj mon mol'an" mondat
ban: „leszen (megesik, történik), ón megyek", azaz „leszen, 
hogy én megyek", a mi a következményt közlő utómondattal 
együtt csakugyan ezt teheti „ha én megyek, (hozok tüzet)". 
Valószínű is, hogy a mordvin tara- ige épen a magy. tor-tén-
igével tartozik egybe. Ezen értéke szerint a mordvin tara- mint 
encliticus segédige (darán, darát stb.) az -n végű igealakon 
(sodan-, E. sodin-), melyben gerundium-felét láthatunk, tkp. 
csak az állított cselekvésnek „történetes beállását" emeli ki, 
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miszerint pl. náindárán „ha látok" eredetileg csak ezt tette: 
„látva-történem, látva-leszek (v. látni-történem, látni-leszek)", 
azaz : „történetesen látok, látni találok", mert ndinddran helyett 
ez is mondható: tár áj, mon najan „leszen (történik), hogy én 
látok". 

f3) Conditionalis: praeteritum — a mordM.-ban a dara-
segédigének egyszerit praeteritumával: 1. -darán, -darát', -da
rás, több. 1. -dárámá, 2. -dáradd, 3. -darást, pl. sodandárán, 
kulíndárán stb. Példamondatot ily cond. alakra csak Reguly 
jegyzeteiben találtam: son tosa ulenderes (ulendárás), sodasi 
„ha ő ott volt, (hát) tudja". Ahlqvist szerint ez alak a múltra 
vonatkozólag lehetőnek tartott cselekvést jelentene (pl. a kulin-
dárán-t így forditja a paradigmában: „ha meghaltam volna" 
— „wenn ich gestorben ware"). 

A mordE.-ban ellenben a dara- segédigének praesense 
járul az igének létigével szerkesztett praeteritum- (s egyszers
mind potentialis) -alakjához: 1. sodavlindáran, % sodavlindá-
rat stb.; ulevlindáráj son vedun, sodavlize „ha ő jós volna, 
tudná"j nejevlindaratanok „ha láttunk volna, (köszöntöttünk 
volna)" ; ulevlindárájt kin kátsenze s'ado revet i vejke sín-
stest kadovlindáraj „ha valakinek száz juha volna (,tkp. ha 
volnának kinél száz juhok), s egy közülök elveszne, [nem men
ne-e keresni]". 

y) Conditionalis: praeteritum — a dárá- segédigének lét
igével szerkesztett praeteritum- vagyis potentialis-alakjával, a 
mordM.-ban: 1. -dárálen, 2. -dárálet, 3. -darál, több. 1. -da
rál emá, 2. -dáráledá, 3. -dárál'ht, pl. kulíndárálen „ha meg
halnék" („wenn ich sterben würde" Ahlq.). — Reguly szerint 
az Erzában is van ilyen cond.-alak: mon ulind'era-idin (ulin-
dáravlin) „ha én volnék" vagy „ha én voltam volna". 

Úgy látszik, hogy a (3. y. alatt leirt conditionalis-alakok 
csak igen gyéren fordulnak elé, minek részint az is az oka, 
hogy helyettük a potentialis szerepelhet conditionalis előmonda-
tokban, pl. M. klda tani muvil teink kistedindaf loman „ha 
most találkoznék hozzánk megkeresztelt ember, [engem adnának 
neki] | E. koda min avolidiz mu, ton jomavlit' „ha mi nem 
találtunk volna téged, elvesztél volna". 

NVELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIIT. 6 
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Több. 1. sodandáratama sodíndaratanok 
2. sodandardtada sodíndafatado 
3. sodandárajht sodínddrájt 

"M. kulindaran ha meghalok (kuli-), pelindaran ha félek 
(pele-), naindarán ha látok (ndje-), mdrgíndardn ha mondok, 
parancsolok | E. vaníndaran ha nézek (vano-), molindafan ha 
megyek (mole-), tejindaran ha teszek (teje-). — Példamonda
tok: M. matiduvíndarat, teinza af steaftuvat ha elalszol (el 
fogsz aludni), ő téged föl nem kelthet; son molendardj, monga 
mol'an ha ő megyén, én is megyek | E. ki tenk jovtindardj, 
il'ado kamt ha valaki nektek mond, ne hi gyetek; pezet tejin-
dárdj karsot bratot torit, mol't ha vétket tesz ellened a te 
atyádfia, menj el, stb. 

Látni való, hogy a conditionalis-alakok utórésze ddra-
(ddra-) segédige, ind. praes. ragozással; a személy szerint nem 
változó előrészében pedig az igetőhez lappangó -j meg n járult 
(soda-tó\: M. sodah-, E. sodih-; E. vano-tó\ varán- (s nem va-
non-). A dara- segédige még külön állva is fordul elé, az egy. 
3. szem.-ben (taraj), pl. M. taraj mon mol'an, kandan tol „ha 
én megyek^ hozok tüzet" (Ahlqv. 113. 1.); Reguly jegyzeteiben 
(terej): terej mon savine, mon sutsesamak „vájjon talán (pa3Bt, 
etwa) én vettem, [hogy] engem szidasz". Hogy mit jelent vol
taképen ezen taraj (egy. 3. szem. igealak), megsejthetjük a 
hasonló mordE. mondatokban megfelelő (orosz) bud'e, budi-hö\ 
pl. bude ki kevstfadiz, jovtado „ha valaki kérdez titeket, mond
játok . . . " (Wied.) | budi moh nej letsamak, estet a-paros idi 
„ha engem most meglősz, magadnak baj lesz" (mordE. mese, 
NyK. V, 87.). Az oroszban ugyanis bud'e, bűdet (óy$,e, óy/ieTi.) 
„wenn etwa, falls etwa", tkp. „leszen". E szerint a tardj-i is 
igy értelmezhetjük, pl. az idézett „taraj mon mol'an^ mondat
ban: „leszen (megesik, történik), én megyek", azaz „leszen, 
hogy én megyek", a mi a következményt közlő utómondattal 
együtt csakugyan ezt teheti „ha én megyek, (hozok tüzet)". 
Valószínű is, hogy a mordvin tara- ige épen a magy. tor-1én-
igével tartozik egybe. Ezen értéke szerint a mordvin tara- mint 
encliticus segédige (darán, darát stb.) az -n végű igealakon 
(sodaú-, E. sodín-), melyben gerundium-felét láthatunk, tkp. 
csak az állított cselekvésnek „történetes beállását" emeli ki, 
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miszerint pl. naindáran „ha látok" eredetileg csak ezt tette: 
„látva-történem, látva-leszek (v. látni-történem, látni-leszek)", 
azaz: „történetesen látok, látni találok", mert naindáran helyett 
ez is mondható: taraj, mon najan „leszen (történik), hogy én 
látok". 

j3) Conditionalis: praeteritum — a mordM.-ban a dárá-
segédigének egyszeríí praeteritumával: 1. -darán, -dará% -da
rás, több. 1. -dárámá, 2. -darádá, 3. -darást, \>\. sodandárán, 
kullndáráú stb. Példamondatot ily cond. alakra csak Reguly 
jegyzeteiben találtam: son tosa ulenderes {ulendárás), sodasi 
„ha ő ott volt, (hát) tudja". Ahlqvist szerint ez alak a múltra 
vonatkozólag lehetőnek tartott cselekvést jelentene (pl. a kulin-
dárán-t így fordítja a paradigmában: „ha meghaltam volna" 
— „wenn ich gestorben ware"). 

A mordE.-ban ellenben a dara- segédigének praesense 
járul az igének létigével szerkesztett praeteritum- (s egyszers
mind potentialis) -alakjához: 1. sodavlindáran, 2. sodavlihdá-
rat stb.; uleplindáráj son vedun, sodavlize „ha ő jós volna, 
tudná", nej evlindáratanok „ha láttunk volna, (köszöntöttünk 
volna)" ; uleplindárájt kin katsenze sado revet i vejke sín-
stest kadovlindardj „ha valakinek száz juha volna (,tkp. ha 
volnának kinél száz juhok), s egy közülök elveszne, [nem men
ne-e keresni]". 

y) Conditionalis: praeteritum — a dara- segédigének lét
igével szerkesztett praeteritum- vagyis potentialis-alakjával, a 
mordM.-ban: 1. -daráién, % -daráiét, 3. -darál, több. 1. -da-
rálemá, 2. -dáráledá, 3. -dárál'ht, pl. kulindárálen „ha meg
halnék" („wenn ich sterben würde" Ahlq.). — Reguly szerint 
az Erzában is van ilyen cond.-alak: mon idind'era-ulin (ulin-
dáravlin) „ha én volnék" vagy „ha én voltam volna". 

Úgy látszik, hogy a '§. y. alatt leírt conditionalis-alakok 
csak igen gyéren fordulnak elé, minek részint az is az oka, 
hogy helyettük a potentialis szerepelhet conditionalis előmonda-
tokban, pl. Hí. kida tani muvíl teink kistedindaf loman „ha 
most találkoznék hozzánk megkeresztelt ember, [engem adnának 
neki] | E. koda min avolidiz mu, ton jomavlit' „ha mi nem 
találtunk volna téged, elvesztél volna". 

NYELVTUD. KÖZT EMÉNYEK. XIIT. G 
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6) Ahlqvist a niordM.-ban még egy modus d e s i d e r a t i -
vus - t is vett föl, ezen niódjellenizővel: -Iksíl, s a potentialis-
beli (vagyis a létige praeteritumában használt) ragozással, pl. 
sq- „jönni" igétől: egy. 1. salksilen, 2. salksílet, 3. salksll• 
több. 1. salksllema, 2. salksiledd, 3. salksil'ht; vagy a kuli-, 
pele- igéktől: 1. kulílksílen, pelelksílen stb. Szerinte pl. salk-
silen ezt jelentené: „ich will kommen" v. „ich wollte kommen". 
— A mordE.-ban ezen -lksll-íé\e alakoknak megfelelnek -ksel-
félék, melyeket Wiedemann o p t a t i v u s praeteritumának nevez, 
pl. jártsa- , „enni", sime- „inni" igéktől: 1. jarisakselin, sime-
kselin, 2. -kselit', 3. -ksel'; több. 1. -kselinek, 2. -kselide, 3. 
-ksel't. Ez alakok jelentésére nézve azonban megjegyzi (Gramm. 
104. 1.): „das praeteritum des optativs gibt nicht sowohl dem 
satz den ausdruck des wunsches, als es vielmehr das zeitwort 
»wollen, wünschen« selbst in sich schliesst, z. b. purnakselin 
ich wollte versammeln, ich hatte gern versammelt". S csakis 
ily jelentéssel fordulnak elé a mordE. Máté-evangeliomnak né
hány helyén: M. 25, 35. mon jartsakselin, i tln makside mo-
nen jartsams; simekselin, i tín simdimiz mon „éheztem (enni 
akartam) és adtatok ennem; szomjúhoztam (inni akartam) és 
itattatok engem" [ 14, 5. i cavokselize sonze, a pelz naroddo 
„s meg akarta ölni .(XOTE.II. yóiiTt ero), de félt a néptől" j 23, 
37. mezardo razt mon purnakselin tont ejkakst „hányszor 
akartam összegyűjteni (XOTÍIT. a coópan.) a te fiaidat". Meg 
kell jegyezni, hogy a 1821-ben kelt mordE. újtestamentom e 
helyeken -kskel-íéle alakot használ: jartsíkskelin, simekskelin, 
cavikskelen sonze, purnikskelen. 

A mordM. -Iksíl-féle alakra csak Reguly jegyzeteiben ta
láltam példát (egy. 3. szem., egyszersmind tárgyi raggal: nalna 
makselkseleze ( = maksílksílezá Ahlq.) „sőt meg akarta adni 
(Aaase xoi"fe.n> OTAaTb)", s tagadólag: afelkseleze {afllksíleza) 
maksa „nem akarta megadni (He XOTÍSI-L OT/iaTt)". E példa pedig 
az Ahlqvist adta két fordítás közííl csak az egyiket igazolja, 
t. i. ezt: salksllen „ich wollte kommen". Ily jelentésüknél fogva 
pedig a mordM. -Iksllen stb., s a mordE. -kselin stb. végű ige
alakok tulaj donképen nem vehetők külön desiderativ (v. opta
tivus) módnak, hanem inkább desiderativ (conativ) értelmű igé
től való indicativusbeli praeteritumnak tűnnek föl {sa- mellett: 



MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN NYELVTAN. 8 3 

salksil- „kommen wollen", praet. salksílen stb.). A desiderativ 
értelemhatározást, az afílksilen maksa tagadó alak szerint, 
nyilván segédige eszközölte, s ilyenül alkalmasint a kelge- „sze
retni, akarni" igének frequentativuma szolgált (kelkse-, kelk-
sele-), miszerint pl. salksílen-nek régibb teljes alakja ez volt 
volna : sa-gelkselen (tkp. „jönni akargattam"), a miből a mordE. 
sakselin is válhatott. 

§. 29. T á r g y i i g e r a g o z á s : 

A) III. személyi tárgyra (egy. „őt, azt", több. „őket, azo
kat") mutató ragozás ; igető: soda- tudni, ismerni. 

1) I n d i c a t i v u s : p r a e s e n s . 
Tárgy: „öt '. Tárgy : „őket". 

M. E. M. . E . 
Egy. 1. sodasa sodasa egy- 1. sodasajnd sodasín 

2. sodasak sodasak 2. sodasajt sodasít 
3. sodasi sodasazo 3. sodasind sodasínze 

több 1. sodasask sodasínek tb. 1. ) 
2. sodasast sodasink 2. 5 = tárgy „öt". 
3. sodasaz sodaslze 3. 

Egyéb példák: M. tonaftí- tanítani: tonaftísa | sime-
inni: simsa \ maksi- adni: maksisa \ tije-, ti- tenni: tisa \ 
pane- hajtani: pantsa \ seve- enni: sevsa jj E. tonavto-: to-
navtsa \ sime-: simsa \ makso-: makssa \ teje-: tejsa \ puto-
letenni, rakni: putsa \ pele- félni: pel'sa \ vano- nézni: vansa \ 
lovno- megolvasni: lovnosa. 

2) I n d i c a t i v u s : p r a e t e r i t u m . 
Tárgy: 

M. 
„öt". 

E. 
• 

Tárgy. „őket". 
M. E. 

Egy. 1. 
2. 
3. 

sodajnd 
sodajt 
sodazd 

*) sodija 
sodík 
sodíze 

egy. 1. 
2. 
3. 

= „őt" *) 
== »öt« 
sodasín2) 

sodín 
sodít 
sodinze 

több. 1. sodask sodlnek tb. 1. \ 
2. sodast sodink 2. 1 — f «+« 

\ , l,. „Uü . 
3. sodaz sodíze, sodíz 3. ] 

Jegyzetek: *) Ornatovnál az „öt"-alak sodaja, ellenben 
sodajnd csak „őket" tárgyra mutató, egészen úgy mint a 
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1) I n d i c a t i v u s i p r a e s e n 
Tárgy: „téged". 

M. E. 
Egy. l.sodata sodatan 

3. sodatansa1) sodatanzat 
tb. l.(min)sodatadaz2) sodatadiz 

3. (sin) „ . » 

Tárgy: „titeket". 
M. E. 

Egy. 1. (mon) sodat'dddz sodatadiz 
3. (son). „ „ 

tb. 1. (min) „ „ 
3. (sin) „ „ 

Egyéb példák : M. savi-tói: saftá ütlek, megöllek, saf-
tansa megöl téged | naje- látni: 1. nájhta, 3. najhtansa \ kule-
hallani: kul'hta, kul'htansa \ latse- lőni: latsita, -tansa \pane-
hajtani: pattá (§. 9. b.) | vani- nézni: vatta || E. vano-: van-
dan nézlek, vandanzat néz téged | lovno- megolvasni: lovnotan, 
-tanzat \pele- félni: pel'd'an \ seve- enni: sevtan \ teje-: tejtan 
teszlek, tejtddiz teszünk téged. 

Jegyzetek: *) Reg, -tanza (pl. sodatanza, ndjhtanza); — 
2) Reg. -tadez (sodatadez, najhtadez). 

2) I n d i c a t i v u s : p r a e t e r i t u m . 
Tárgy: „téged". 

M. E. 
Egy. 1. sodajhten sodltin 

3. sodajnsa x) sodínzit 
tb. 1. (min)sodaddz2) sodidiz 

3. (szw) „ 

Tárgy: „titeket". 

M. E. 
egy. 1. (mon) sodaddz sodidiz 

3. (téti) 
tb. 1. (min) „ „ 

. 3. (sin) „ „ 
Példák: M. kandi-tói: kandíhten hordottalak, kandínsd 

hordott téged | naje- látni: 1. naihten, 3. nájensa \ pdne- haj-
tani: panihten \\ E. ^a?ío-tól: 1. vanítin, 3. vanínzit \ pele-: 
pelitin, pelinzit \ saje-: sajitin, sajinzit (v. sajdin, sajnzit). 

Jegyzet. x) Reg. sodanjd v. sodanza (pane-töl: paninja, 
-nzd); — 2) Reg. -á?ez. 

3) I m p e r a t i v u s . — Reguly szerint a mordM.-ban e 
módot, melynek 2-dik alanyszemélyre való főalakja itt elé sem 
fordulhat, az ind. praesens pótolja (mon ton pattá „én hajtsa
lak", tkp. „hajtlak"); de az imperativus alakú tagadó vagyis 
tiltó igének fölhozza a 2. szem. tárgyra mutató alakjait, ind. 
praet.-beli ragozással: tdzajhten, fazanza, tazadez (pl. tazajh-
ten pan ne hajtsalak). S ilyen Ahlqvistnál is az imperativus 
(nála: optativus) ragozása, 2. szem. tárgygyal: 
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Tárgy, „téged": 
Egy. 1. sodazajhten, 3. sodazajnsd', több. 1. 3. (min, sin) 

sodazadaz. 
Tárgy: „titeket": 
Egy. 1. 3. (mon, son) sodazadaz; több. 1. 3. (min, sin) 

sodazadaz. 
A mordE.-ban, Wied. szerint, a megfelelő (optativus)-ala

kok részint ind. praes.-beli ragozással vannak: 
Egy. 1. sodazdan (nem sodazítin), 3. sodazanzat; tb. 1. 

3. sodazadiz. 
Egy. 1. 3. (mon, son), tb. 1. 3. (min, sín) sodazadiz. 
4) P ot e.n t i a l i s . 

Tárgy: „téged". 
M. E. 

Egy. 1. sodaliMen sodcwlitin 
3. sodalensa sodavlinzit 

tb. 1. (min) sodaledaz1) sodavlidiz 
3. (sin) 

Tárgy : „titeket". 
M. E. 

egy. 1. (mon) sodaldaz *) sodavlidiz 
3. (son) „ „ 

tb. 1. (min) „ „ 
3, (sin) „ „ 

Jegyzet. 1) Kegulynél egyformán -lidez (pl. pane-tö\: pa-
nelidez). 

5) C o n d i t i o n a l i s . — A dara- (dara-) segédige ind. 
praes.-beli ragozással: a) „téged" tárgyra: M. egy. 1. -ddratd, 
3, -ddrdtansa; több. 1. 3. (min, sin) -ddrdtaddz || E. egy. 1. 
-ddratan, 3. -daratanzat, több. 1. 3. -ddratadiz ; 

$) „titeket" tárgyra: M. ddrdtaddz, E. -ddratadiz; 
pl. sodanddrdta, E. sodíndaratan „ha tudlak, ha ismerlek". 

§„ 31 . T á r g y i i g e r a g o z á s : ' 
C) I. személyi tárgyra (egy. „engem", több. „minket") 

mutató ragozás; igetö: soda- tudni, ismerni. 
1) l n d i c a t i v u s : p r a e s e n s . 

Tárgy : „engem". 
M. E. 

Egy. 2. sodasamak sodasamak 
3. sodasaman sodasamam 

tb. 2. sodasamast sodasamiz 
3. sodasamaz sodasamiz 

Tárgy: „minket". 
M. E. 

egy. 2. (íow) sodasamast -samin 
3. (sow) sodasamaz „ 

tb. 2. (mm)| 
3.(sin) ±=t. „engem" 
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Egyéb igetők épen úgy tartják meg vagy ejtik el végön-
hangzójukat; mint a III. szem. tárgyra való ragozásban {so-
dasa stb.) 

2) I n d i c a t i v u s i p r a e t e r i t u m . , 
Tárgy: „eng 

M. 
em". 

E. 
Tárgy: „minket". 

M. E. 
Egy. 2. 

3. 
sodamajt 
sodaman 

sodimik 
sodlmim 

egy. 2. {ton) sodamast sodlmiz 
3. (son) sodamaz „ 

tb. 2. 
3. 

sodamast 
sodamaz 

sodlmiz 
sodlmiz 

tb. 2. {tin) \ 
3.{sin) \ = t " 6 n g e m 

Egyéb példák: M. ndje- látni: najemajt {ndemajt) \pane-
hajtani: panemajt \ műje-, mu- találni: mumajt j | E. vano-: 
vanlmik \ pele-: pelimik \ saje-: sajimik (sajmik). 

3) I m p e r a t i vus . 
Tárgy: „engem". * Tárgy: „minket". 

M. E. 
Egy. 2. sodamak sodamdk 

3. sodazaman sodazamam 

tb. 2. sodamast sodlmiz 
3. sodazamaz sodazamiz 
4) P o t e n t i a l i s . 

Tárgy: „engem". 
M. E. 

Egy. 2. sodalemajt sodavlimik 

3.sodaleman sodavlimim 
tb. 2. sodalemast sodavlimiz 

3. sodalemaz „ 
5) C o n d i t i o n a l i s . A -

ragozással: pl. („engem") egy, 
dcifasamak, stb. 

M. E. 
egy. 2. {ton) sodamast sodlmiz 

3. {son) sodazamaz sodaza
miz 

tb. 2. {tin) 
3. {sin) = „engem1 

Tárgy : „minket". 
M. E. 

egy. 2. {ton) sodalemast 
sodavlimiz 

3. {son) sodalemaz „ 
tb. %{tin) \ 

n ) . { \ = „engem . 
3. {sin) j " s 

dara- segédige ind. praes.-beli 
2. sodanddrasamak, E. sodin-

§. 32; P a r t i c i p i u m o k . 
1) A -j {^l, i) képzős nomen verbale (nom. agentis, §. 13, 

a.), mely az alanyi igeragozásban ind. praes.-beli egy. 3. sze
mélyalakúi szolgál (§. 28, l.)? — egyszersmind mint participium 
a jelen időben cselekvőt (illetőleg a más cselekvéssel egyidejű-
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leg cselekvőt) jelenti: p a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s, pl. M. 
pali égő (ta pali kuts rnoií ez az égő ház enyém) J moli menő 
(molit kulind hallottam a menőt) [jotaj járó (kigd jotqj ser-
gats es-tiinza posablamá egy úton járót hívott magának segí
teni || E. sodi tudó (se keksevi lamo soditnen az elrejtezik, a 
sokat tudóknak) | ozadí ülő {marat ten taki ozadítnen jutk-
sto martonzo hallá ezt valaki a vele ülők közül). — A mordE.-
ban még a -ca képzővel való (== íca, iád) nomen actoris is lehet 
participium, pl. Máté 27, 54. sotnik ze i martonzo vanicat 
Jisuson „a százados pedig és a vele Jézust őrzők". — A 
mordM,-ben meg a -j képzős nomen verbale néha múlt időre 
vonatkozik, pl. saj injis a jövő vendég: isaken saj injis a teg
nap jött vendég" ; jotaj járó, kelő: jotaj kiza múlt év. 

2) P a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i a mordM-ban az- /kép
zős, a mordE.-ban pedig a -z képzős nomen verbale (n. acti, 
§. 13, d. e.), — még pedig intransitiv igéktől ac t iv , transitiv 
igéktől meg p a s s i v értelemmel: M. ramaf vett (gekauft: ba
zár st a ramaf vásárból vett), kulif halott, megholt (gestorben), 
sofjött (gekommen), naraf nyírott (n. prea nyírott fej); sasf 
szakított {pilista sasf kolma tolgat farkból kiszakított három 
toll) || É. kulot halott, jomaz elveszett (j. revet e. juhok), 
panez kihajtott (verjagt), kajaz vetett (geworfen), kucoz kül
dött (missus). — E participium főleg állítmány szóul áll (encli-
ticus létigével: praes. -an, -at stb., praet. -ilen, E. -elin stb., 
§. 28, 1. 2.): M. ervajaftfat nősítve vagy (nős vagy) | toh preat-
sd kerfll a te fejed le volt vágva | vantfan, vantftama őrizve 
vagyok, vagyunk, vantfelen, vantftelemd őrizve voltam, vol
tunk | sija véts navaf narizd, sima véts navaft kafta pil-
gena ezüst vízbe [van] mártva az orrom, arany vízbe mártvák 
a két lábom || E. kucozan, kucozdanok küldve vagyok, k. va
gyunk | pizes navaz nereze, sijas navaz pilgenze rézbe mártva 
az orra, aranyba mártva a lábai. 

§. 33* G e r u n d i u m o k . 
1) Mód ha t á r o z ó g e r u n d i u m u l szolgál mind a két 

mordvin dialectusban a mordE. participium praeteriti vagyis a 
-z képzős nomen verbale, melynek mordM. alakja: -z, -z és 
a-végü igetőktöl z>ttjz (Reg. ^ az), pl. M. laskiz futva {tus h 
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elment futva), avardez sírva, madiz fekve (m. luvi fekve olvas), 
morajz vagy moraz dalolva jj E. usodoz elkezdve (u. mejlcet-
neste elkezdve az utolsóktól) | manaz csalva, kisértve (Máté 
16, 1. manaz inaltét tenze). 

Néhány -da, E. -do-végti ilyen gerundium is van, mely 
szintén csak viszonyragtalan nom. verbale-tőnek látszik: M. 
oza-tol ozada ülve, stea~: steada (stáda) állva, koma-: ko-
mada lehajolva | E. ozado, stado, komado, pulzado térdepelve. 

2) Az -m (M.-ma, -má\ E. -mo, -mé) képzős nomen actio-
nisnak ezen helyviszonyi casusai, ti. m. lativus, translativus, ab-
lativus, inessivus, elativus, illativus, — szolgálnak főleg ez él-
h a t á r o z ó (— infinitivus) és i d ő h a t á r o z ó g e r u n d i u -
mokül, — s ezek, a mennyiben transitiv igéktől valók, részint 
még tárgyszemélyre, vagy pedig alanyszemélyre mutató ragokat 
is fogadnak el (a birtokosragokéval egyező alakban). 

a) La t i v u s - g e r u n d ium (vagy I. infinitivus): M. -ma 
(Reg. -ma, -ma), E. -mo, -me végű alakkal (melyben a megvolt 
lativusragnak már alig van nyoma: v. ö. 18. §, 1. jegyzet); pl. 
M. sarimd {tus mastírínts §• elindult az országát átkerülni, 
megjárni — azaz: „hogy megjárja") j vajmama (mats v. lefeküdt 
pihenni — „hogy pihenjen") | tus alasafi vesendimd elindult 
lovat (v. a lovat, lovakat) keresni | mon jofksín azhidimd af 
mastan én mesét elbeszélleni nem tudok | karmáét tumín ke-
rimd kezdtek tölgyfát vágni J (Reg.) noldamak simemá eressz 
engem inni j (Reg.) posabl'an kandíma segítek [neki] hordani J] 
E. udomo (matst u. lefeküdtek alunni) J moleme (tus kijava m. 
elindult az úton menni) j sovaz vanomo ozicatnen bement meg
nézni a vendégeket — „hogy megnézze" | karmáét ksnavdost 
jartsamo elkezdték borsójukat enni J karmit mon mdjelga 
panseme kezdenek (fognak) ennem üldözni. — Tárgyi személy
ragokkal : M. usits kereminza kezdte őt vágni j jalganza tűét 
vesendíminza társai elindultak őt keresni J sori karmáét steaf-
neminza kezdték őt keltegetni j sírhkaé varrna i durakt kar
máé serftíminza szél támadt és kezdte a bolondot himbálni | 
karmáé serftímin kezdett engem himbálni |j E. nejize jakéar
gon i artsi cavmonzo meglátta a réczét s gondolkodik megölni 
öt — „azon gondolkodik, hogy megölje" | tont noruvit kun-
damot téged igyekeznek megfogni (tkp. megfognod) j (Máté 
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16, 25) konas karmi vanomonzo es ojmenze a ki kezdi (akarja) 
megóvni a maga lelkét (életét) j (M. 24, 9) karmit maksmonk 
tínk mucamo lanks fognak adni titeket kínzásra. 

(5) T r a n s l a t i v u s - g e r u n d i u m (vagy II. infinitivus): 
rendes M. E. alakja -ms, pl. kundams fogni, sevems enni, va-
níms, E. vanoms nézni. Első tekintetre ügy látszik, hogy ez az 
-m képzős nom. aetionisnak illativusa • a mordE.-ban azonban 
eléfordíü még -moks, -meks is (usodmoks, sevmeks, molmeks) 
s az önhangzó elejtésével -mks (igy és -moks, -meks gyakran 
az 1821-ki újtestamentum: cavomks, kandomks, noldamks, kal-
mamks, ucomks; maksmoks, molmeks; v. ö. mordE. mesében, 
NyKözl. V/83, efamks, astomks, 90. sevmeks, 92. kundamks), 
a miből látható, hogy -ms csak megelőző -mks-hö\ rövidült, s 
hogy ez alaknak casusragja voltaképen a -ks translativusrag (a 
melylyel a finnben is készül egyik infinitivus: juoda-kse-ni in
nom, syödd-kse-ni ennem). Példák: M. joran valgims, a val-
gims as kodana akartam leszállni, de leszállni nincs hogyan 
= sehogy sem lehet leszállni J ved idi, a simems as mezsa 
viz van, de inni nines mivel = nincs mivel inni | alázd teinza 
af jorasaman maksims atyám neki engem nem akar adni \jo-
raj simems akar inni \pdlksllmsta sokirhna salíndíms felese
lés után a vakok [kezdenek] veszekedni | uskoms uskta vinni 
ugyan viszlek, [csakhogy...] (NyK. V, 146.) J mondien teci láma 
sokams nekem ma sokat [kell] szántani (Reg.) Jj E. ol'azo uli 
noldams pezetet hatalma van megbocsátani vétkeket ] ili ucoms 
minenek ombocen vagy [kell-e] #nekünk mást várni j kucinze 
sluganzo tergems tergezetrien küldte az ő szolgáit elhívni, a 
hivatalosokat J sonenze eravi molems neki kell menni | kin 
sede ikele sevmeks kit legelőbb kell megenni (NyK. V, 90.) I 
satots numolont sevmeks kijött a nyulat megenni = kijött, 
hogy a nyulat kell megenni (u. o.) j artseme karmáét: koda 
eramks, astomks kezdtek gondolkodni; hogyan élni, ellenni. — 
Tárgyi személyraggal: vdtnemsíst „vezetni őket" (Ahlq. 125. 
kona teist maksífíl sin vdtnemsíst a mely nekik adva volt 
őket vezetni = „hogy őket vezesse"). 

Y) A b l a t i v u s - g e r u n d i u m : M. -mda, E. -modo, -mede 
végű alakokkal; pl. M. pelin maksimda sormattnen tet féltem 
adni az Írásaidat neked | tani mdrgída teintt moramda most 
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parancsoljatok nektek muzsikálni (azaz: hogy én nektek mu
zsikáljak) | pilgenzen pelsi modafamda, panarínts pelsi rása-
jamda fél hogy a lábai megsárosodnak, fél hogy az inge meg
nedvesedik (tkp. a lábait, az ingét féli attól hogy . . .) (Ahlq. 
131.) j alasazen simdemda maksin kati-mez azért hogy lova
mat itatta, adtam neki valamit (tkp. lovamat itatásért) j moramd 
tonaftlmda er maksísask tonafnems rázna] kals semhogy éne
kelni tanítsuk, [inkább] adjuk őt tanítani különféle nyelvre (tkp. 
„énekelni tanítástól [inkább] adjuk") || E. lisez nejmede ikele 
sonze kiment, mielőtt őt látta volna (tkp. látástól előbb) | sa--
modo mejle mdlav jovtaz miután közel jött, mondta (tkp. közel-
jövés után). — Tárgyi személyraggal: M. simdimdht meld ki~ 
ziftít miután őket megitattad, kérdezd őket (tkp. megitatásuk 
után) Ahlq. 108. — Alanyi személyraggal: M. tumdist meld 
tumis velás miután ők elmentek (elmentük után), a tölgyfa le
dőlt (Ahlq. 116). 

5) I n e s s i v u s - g e r u n d i u m : M. -msta, E. -msto, -mste 
(-meste) végű alakkal (a -sta ragnak ínessivus értékéről 1. §. 
16. jegyz.), pl. M. molemsta menetkor, menetközben [cerkavu 
molemsta satnen scasind templomba menetkor azokat fölölti = 

. mikor t. megyén) ]| E. mujinze sínst udomsto találta Őket alvás 
közben (aluva) j inalts tenze kortlemste könyörgött neki mond
ván. — Alanyi személyragokkal: M. coras tus i molemstínza 
najus oc-azírín kud a fiú elindult s a közben hogy ment, föltűnt 
egy királyi palota j kosa üdít torgovamstít a hol aludtál, mikor 
kereskedtél j samstín muind jöttömben (mikor jöttem) találtam 
|| E. ulmestenze kudoso a közben hogy a házban volt (mikor 
a házban volt) j karmamostonzo lovnomo vedize'sonenze tako-
dámon mikor ő kezdett számot vetni, vezettek hozzá valakit. 

s) E l a t i v u s - g er u n d i u m melynek alakja egyazon az 
előbbiével, csakhogy a -sta {-sto, -ste) valóságos elativus-rag, 
pl. M. pdlkstímsta soklrhnd salíndims, a salindlmsta fka 
fkdn marhta turgatsi feleselés után (miután feleseltek) a vakok 
[elkezdenek] veszekedni, meg veszekedés után egymással össze
verekedtek (Ahlq. 125.) 

£) 111 a t i v u s-g e r u n d i u m: M. -ms, E. -ms (-mos, -mes) 
végű alakkal, mely a hasonló translativus-gerundiumtól az által 
külömbözik, hogy személyrag hozzájárultával az s rag z-vé válik 
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(1. § .21, végén), pl. M. fka fkán kullms savst egymást halá
lig (halálra, agyon) ütötték | i tosa kulimlzíst efast marsa s 
ott holtiglan (holtukig) együtt éltek | ilatt moh samozen (saml-
zin) maradj, míg eljövök (Reg.) \jartsamezink (-mízínk), sem-
ben anoklazen addig hogy ettünk, mindent elkészítettek (Reg.) 
J ten tiems af noldan míg ezt meg nem csinálja, nem eresztem 
öt (Reg.) || E. samozonzo míg eljön | cavize sonze kulomo-
zonzo ütötték őt, míg meg nem halt (tkp. holtáig, halálára). 

Jegyzet. A -mati végű allativus-alak, melyet Ahlqyist ter-
minativ jelentéssel a gerundiumokhoz számít (pl. kulimati „bis 
zum sterben"), nyilván a határozott névragozás szerint készült, 
a mi arra mutat, hogy a benne alapúi levő nomen verbale már 
merev névszóvá vált. Ez a Reguly jegyzeteiben előforduló pél
dákból is látható (melyek szerint a -mati alak nem is termina-
tiv jelentésű): son tozdend laskemati ő könnyű a futásra (zum 
laufen) | son nenga kaldau molemati ő még gyenge a menésre 
(o/iaö-b HÍTH) j son neng' od ervájamati ő még fiatal a nősü
lésre | avardemqti silmenza jakstergetst a sírástól (tkp. a 
sírásra) szemei megvörösödtek. 

§. 34. T a g a d ó i g e r a g o z á s . 
Az állíímányszóúl álló igealakok tagadósítását a mordvin 

nyelv háromféle módon eszközli: a) egyrészt úgy, hogy egy 
változatlan tagadó szót (tagadó adverbiumot teszen a kész rago
zott igealakoknak eleibe; 

b) úgy, hogy a segédigével szerkesztett igealakokat föl
bontván, a változatlan tagadó szót a ragozott segédigének rakja 
eleibe, s magának a főigének bizonyos egyforma ragozatlan alak
ját vagy utána veti, vagy előre bocsátja; 

. c) úgy, hogy egy ige gyanánt ragozott tagadó szó (tagadó 
ige) mellett magának a tagadósítandó igének bizonyos egyforma 
ragozatlan alakját teszi ki. 

A) Az első mód szerint történik az indicativi praesensbeli 
alakok, meg a participiumok, s a mordE.-ban még a conditio-
nalis-alakok tagadósítása, — mordM. af, E. a tagadó szóval, 
mely egyébiránt névszók tagadósítására is szolgál (pl. M. af-lama, 
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E. a-lamo nem-sok, kevés, E. a-poks nem-nagy, kicsiny), s 
maga nomen verbale alakúnak látszik (v. Ö. finn epd, pl. epd-
tasaise „inaequalis, non planus", e- tagadó igető mellett). 

1) Ind. p r a e s e n s , alanyi rogozás: M. egy. 1. afsodan 
nem tudok, 2. af sódat nem tudsz, 3. af sodaj nem tud; több. 
1. af sodatama, 2. af sodatada, 3. af sodaj ht \\ E. egy. 1. 
a sodan, 2. a sódat, 3. a sodí; több. 1. a sodatanok, 2. a 
sodatado, 3. a sodit. 

Ind. p r a e s., tárgyi ragozás : 
M. af sodasa nem tudom őt | E. a sodasa | stb. (§.29, 1.) 
M. af sodatd nem tudlak téged | E. a sodatan | stb. (§. 

30, ti) 
M. af sodasamak nem tudsz engem | E. a sodasamak I 

stb. (§. 31, 1.) 
2) C o n d i t i o n a l i s : 
E. a sodinddran ha nem tudok | stb. (§. 28, 5.) 

a sodínddrasa ha nem tudom őt | stb. (§. 29, 5.) 
3) P a r t i e i p i u m o k : 1) part. praes.: M. af sodaj nem 

tudó, af sudi nem folyó (pl. ved víz) |j E. a sodí nem tudó. 
a teji nem tevő, v. a sodica, a tejica (1. §. 32.); — 2) part. 
p r a e t . : M. af sodaf nem tudott, nem-ismert (Reg. szerint, pl. 
af kenerf mar nem ért v. éretlen alma; Ahlqv. szerint part. 
praet. apák sodak, a mi egyszersmind tagadó módgerundium, 
az ige-tagadósítás harmadik módja szerint; de az ugyancsak 
Ahlqvist közölte mordM. textusokban eléfordúl apák sodaf féle 
alak is, pl. 100. 1. apák kistedíndaf oc-azirín cora nem ke
resztelt királyfi, 106. apák ervajaftfan „nem-nősített" vagyok 
= nőtlen vagyok) || E. a sodaz nem-tudott (Eeg. a kundaz 
nem-fogott, nicht gefangen). 

4) Mint az -ms végű gerundium (infinitivus) tagadósítója 
fordul elé af e mordM. mondatban: inon radan iladims adu, 
stobi soh marhtinsa marsa af erams én Örülök a polban ma
radni, hogy ő vele együtt nem élni (hogy ne éljek). 

B) 1) Az af, a tagadó szó a létigének praeteritumával 
(-ilen, -elin stb.) mint a potentialis mód segédigéjével: 
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M. egy. 1. afilen (afelen Reg.) 
2. afilet (afelet) 
3. afil (afel) 

több. 1. afílemá (afelemá) 
2. afíleda (aféledd) 
3. afil'ht (afelt) 

E. egy. 1. avolin (avulin) 
2. avolit' 
3. avol' 

több. 1. avolinek 
2. avolide 
3. <3zWí 

Ezen tagadósitott segédigével a p o t e n t i a l i s - alakok 
tagadósítása úgy történik, hogy utána a főigének bizonyos egy
forma alakja tétetik ki, — még pedig a mordM.-ban az a-végü 
igetöknek ezen teljes töalakjuk (fa-: fa, soda-: soda), s egyéb 
igetőknek kopott végű töalakjuk (pane- i pan, sime-: sim,muje~ : 
mu), vagy ^ a, á ragos alakjuk (így rendesen Aklq. szerint, pl. 
kuli-: kula, pele-: pelá) || a mordE.-ban pedig szintén a több
tagú a-végü igetöknek teljes töalakjuk (ráma-: ráma), de az 
egytaguaknak -k ragos alakjuk (st'a-: stak); egyéb igetök
nek hol teljes töalakjuk (neje-: neje, műje-: műje, vano-: 
vano), hol -k vagy -t ragos alakjuk (vano-: vanok, vant; teje-: 
tejt, mole-: mol't). így a M. sodalen, vanilen, E. sodavlin, 
vanovlin stb. állítólagos potentialisnak (§. 28, 4.) megfelel ta
gadólag : 

K 
egy. 1. avóhú soda (vano v. z>a-

2. avolit' soda „ 
3. Ű^O/' soda „ 

több.l. avolinek soda (vano, va
nok, vant) 

2. avolide soda „ 
3. avol't soda „ 

M. 
Egy. 1. afilen soda (vana) 

2. afilet soda „ 
3. afil soda „ 

több. 1. afílemá soda (vana) 

2. afíleda soda „ 
3. afil'ht soda „ 

Szintígy történik a tárgyi igeragozásbeli potentialis-alakok ta
gadósítása oly módon, hogy a tagadósitott afil, avol' segédige 
veszi föl a kellő tárgyi ragokat : 

egy-

Tárgy : „őt". Tárgy: „őket". 

M. E. M. E. 
1; afilina avolija egy. 1. = „ötu avolin 
&. afilit avolik 2. = „őt" avol't 
3= afilezá, avolize 3. afilhtsin, avolinze 

afilhtsd afelizen 
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több 

egy-

tb. 

egy-
3 

több. 2 
3 

,M. E. 
. 1. afílisk (-lesk) avolinek 

2. afílist (-lest) avolink 
3. afiliz- (lez) avolize 

Tárgy: „téged". 
M. E. 

l.afílihten , avolitin 
3. afílensa avolinzit 
l.iniin) afíledáz*)avolidiz 
3. (sin) „ „ 

Tárgy: „engem". 
M. ' E. 

2. afílemajt avolimik 
afilemah avolimim 
afilemast avolimiz 
afjlemaz „ 

M. E. 
több. 1. \ 

i = t. „öt" 
.3. ) 

Tárgy: „titeket". 
M. E. 

egy. 1. (mon) afildáz*) avolidiz 
3. (son) „ 

tb. 1. (min) 
3. (sin) 

Tárgy 
M. 

, minket". 
E. 

eg 

PL, mordM. afilina soda 

2. (ton) afilemast avolimiz 
3. (son) afílemaz „ 

több. 2.(mm)| 
3.(sin) \ 

nem tudnám Őt" v. 

engem 
„nem tudtam 

volna őt"; min afíledáz mu „nem találnánk téged" v. „nem ta
láltunk volna téged". Meg kell jegyezni hogy a mordE.-ban ezen 
tárgyi ragos tagadósított segédige mellett a főigének csak teljes 
vagy kopott végtt töalakja áll: avolija soda, vano (van), lovno, 
pel' (pele), saj (saje), pl. koda min avolidiz mu „ha nem ta
láltunk volna (téged)". 

2) Az af tagadó szó a dara- (tara-) eonditionalis segéd
ige praesensével, a mordM.-ban : 
egy. 1. af tárán több. 1. aftáratama 

2. aftárát 2. aftárátada 
3. aftaraj 3. aftárájht 
Ezen tagadósított segédigével történik a c o n d i t i o n a l i s -

alakok (egy. í. sodandárán, kulindarán, §. 28, 5) tagadósítása 
oly módon, hogy eleibe tétetik a főigének töalakja, s ennek 
végönhangzöja a tag. segédigének kezdő #-jába egészen beleol
vad ; pl. soda-, kuli-, pele-töl: 
egy-

egy. 

1. sodaftárán több. 
2. sodaftárát 
3. sodaftáráj 
1. kulaftárán, pelaftárán stb. 

1. sodaftárátama 
2. sodaftárátada 
3. sodaftárájht 

K) Regulynél egyformán: afeledez. 
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Tag. conditionalis, távgyi ragozással: sodaftárása „ha nem 
tudom őt", stb. (§. 29, 5.) | sodaftáratá „ha nem tudlak téged" 
stb. (§. 30, 5) | sodaftarásamak „ha nem tudsz engem" (§. 31, 5.,) 

C) 1. T a g a d ó i g e, ind. praeteritum-beli ragozással: 

E. egy. 1. ezin {éjin) 
2. ezif {éjit') 
3. ez 

több. 1. ezinek {éjinek) 
2. ezide {ejide) 
3. est 

M. egy. 1. asin v. ezín 
2. ásít ezít 
3. Í2Í2£ 

több. 1. asímá 
2. asTífó 
3. asist 

ez 
ezímá 
ezldá 
est 

Egy. 

több. 

Ugyanez tárgyi ragozással 
Tárgy: „őt". 

E. 

Egy. 

több 

M. 
1. asiná 
2. asit 
3. asizá 
1. asisk 
2. asist 
3. <3SÍ£ 

Tárgy: 
M. 

1. asihten 
3. asinsá 

ezija 
ezik 
ezize 
ezinek 
ezink 
ezize, eziz 

Tárgy: „őket" 
M. 

egy- = „őt" 
= „őt" 

E. 
ezin 
ezit, est 

3. asishíy asizen ezinze 

(téged' 
E. 

ezitin 
ezinzit 

1. (min)asidáz ezidiz 
3. (sin) „ 

egy-

több 

gadó 
t u m 

Tárgy: „engem 
M. 

2. asimajt 
3. ashnan 
2. asimast 
3. asimaz 

E. 
ezimik 
ezimim 
ezimiz 

több.l . \ 
2. = t. „öt". 
3. ) 

Tárgy: „titeket". 
M. E. 

egy. 1. (mon) asidáz ezidiz 
3. {son) „ 

több. 1. (min) \ .. , u Q ) • A I = „téged" 3.(sin) i 

Tárgy : „minket". 
M. E. 

egy. 2. (tön) asimast ezimiz 
3. (son) aslmaz „ 

tb. %(tin) \ 
3.(««) | = " 6 n g e m 

Ezen, praeteritumi (alanyi és tárgyi) ragozással való ta-
-igével tagadósittatik bármely igének i n d . p r a e t e r i -
a — a mordM.-ban úgy, hogy utána vetve tétetik ki az 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIII. 
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igének, ha tője a-végű, teljes tőalakja, egyéb igéknek meg ko
pott végű töalakjuk vagy pedig ? a, a ragos alakjok (tehát épen 
úgy mint a tag. potentialisban); — a mordE.-ban meg úgy, hogy 
az igének csakis -k v. -t ragos alakja követi a tagadó-igét; pl. 
M. asin soda nem tudtam, asíma soda nem tudtunk, jasina soda 
nem tudtam őt, asisk soda nem tudtuk őt [ maksí-: ásít maksa 
nem adtál, asihten maksa nem adtalak téged | ndinde-: ashi 
naindd nem láttam | ez ilad nem maradt, est Had nem marad
tak | műje-: asín mu nem találtam j náje-: ásít naj nem lát
tál, asímajt naj nem láttál engem || E. ezin sodak, ezinek 
sodak, ezija sodak \ makso-: ezif makst j sa-: ez sak nem 
jött, est sak nem jöttek | neje-: eziz nejk nem látták őt | 
orca-: tín ezimiz orcák nem ruháztatok eugem | stb. 

2) Imperat ivus-ragozással való tagadó ige (vagyis 
tiltó ige): 

M., egy. 1. fazan E. i lazán 
2. tat Ha 
3. tdza Hazo 

M., több. 1. t'azama E. Hazanok 
2. tádo il'ado 
3. t'ast il'ast. 

Ugyanez, tárgyi ragozással 

Tárgy: „őt". 
M. E. 

Egy. 1. tazajnd — 
2. tak ilik 
3. t'azaza Hazo 

több. 1. fazask il'nek 
2. t'ast ilink 
3. t'azaz , ilize 

Tárgy: „őket". 
M. 

egy. 1. = „őt" 
2. fajt 
3. fazasín 

több. 1. 
2. | = t. „őí 
3. 

E. 
ilin 
il't 
ilinze 

Tárgy: „téged". 
M. E. 

egy. 1. fazajh ten il'azdan 
3. fazajnsa il'anzat 

tb. \.(min) fazadáz iVdiz 
3. (sin) „ „ 

egy. 1. 

tb. 

Tárgy: „titeket". 
M. E. 

(mon) fazadaz il'diz 
(SOJÍ) „ 
(tin)\ 
(sin) — „téged". 
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Tárgy: „engem". Tárgy : „minket". 
M. E. M. E. 

Egy. 2. tarnak ilamak egy. 2. (ton) tamást ilimiz 
3. tazaman il'amam 3. (son) t'azamaz ilimiz 

több. 2. tamást ilimiz tb. 2. (tin) 
3. t'azamaz ilimiz 3. (sin) 
Ezen ragozott tiltó igéhez a mordM. a tagadólag impe-

ra t ivus -ba teendő igének azon alakját mellékeli; mely a tag. 
potentialis és ind. praeteritumban is a tagadó-igét kiséri, pl. 
tat soda ne tudj; tat jarhtsa ne egyél, sime-: tat sim ne 
igyál, madi~: tat mad ne aludjál, kére-: tamást ker ne vág
jatok engem, naje-: tazaz ndj ne lássák őt | azíndl-: tat azinda 
ne mondj, kadindi-: t'ak kadlnda ne hagyd őt, uci-: fajt uca 
ne várd őket, avarde-: tat avarda ne sirj; de eléfordúl az 
igének -t ragos alakja is, pl. NyKözl. V, 150. egy mordM. dal
ban) latse-töl: tarnak latst ne lőjj meg engem | szintén elté-
rőleg mora-töl: tat moraj „ne dalolj" (Ahlq. 132. 1., mordM. 
dalban). — A mordE.-ban rendesen az igének teljes vagy ko
pott végű tőalakja követi a ragozott tiltó-igét: il'azo soda ne 
tudjon, il'azo murda ne térjen vissza, Ha makso ne adjon, Ha 
kengele ne hazudjál, il'-avarde ne sírj | cavo-: ilamak cav ne 
ölj meg engem, ule~: il'azo ul' ne legyen, makso-: ilink maks 
ne adjátok őt, sovavto-: ilimiz sovavt ne vigy be minket | 
ritkábban az igének -t ragos alakja, pl. lise-: il'ado list ne 
menjetek ki, kame-: il'ado kamt ne higyetek, pele-: il'ado 
pel't ne féljetek. 

3) Tagadósított mód g e r u n d i u m o t , mely az -£, -í 
végű állítólagos gerundiumnak (§. 33, 1.) felel meg, képez e 
külön tagadó adverbium apák, 2JL igének -k és -t ragos alak
jával, pl. M. apák sodak nem tudva (nem tudván), apák mol't 
nem menve (apák mol't af packedat nem menve nem érsz oda), 
apák robotak nem dolgozva [af ad'elasak el nem végzed], 
pane-t'ó\: apák patt' nem hajtva, (hajtatlanül: a; p. ilats ki 
nem hajtva maradt, pl. a marha, azaz: ki nem hajtották, otthonn 
maradt) || E. apák jartsak nem evén, éhezve, apák simt nem 
iván, szomjúhozva, apák udok nem alva, apák nejt nem látva, 
nem látván, apak-arkst hirtelen, egyszerre (e h. apak-artst 
nem gondolva, nem vélve; ige: arse-, artse-). 

7* 

= t. „engem". 
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1. Jegyzet. A mordM. as- tagadó-igének van még ind. prae-
sense és létigével szerkesztett ind. praeterituma is, ezen telje
sebb jelentéssel: „meg nem lenni, nem létezni" (praes. 3. „nin
csen, nincsenek"): 
praes., egy. 1. asan több. 1. astama 

2. ásat 2. astada 
3. as 3. ásít, ast 

praet., egy. 1. aselen több. 1. aselemd 
2. aselet 2. aseledd 
3. asel 3. aselt. így a praeteritum Keg. 

szerint, s Ahlqvistnál eléfordül (120. 1.) egy. 3. asil „nem vala 
(meg)": asil alasats nem vala lova. Egyéb példák: as viza 
nincs erőm | pekits uli, sulinza as hasa van, belei nincsen[ek] J 
sorits as aniklaf gabonája nincs elkészítve (Ahlq. 126.) | val-
gims as kodand leszállni nincs hogyan = sehogy sem lehet 
leszállni (ib. 114.) j mon aselen kutsa nem voltam otthonn 
(Reg.) 1 ásat koda kadims nem lehet téged hagyni (tkp. „nem 
vagy, hogyan hagyni") Reg. — A mordE.-ban arás „nincsen", 
több. árast „nincsenek"; teljes praeterituma, létigével: egy. 1. 
araselin „nem voltam (meg)", 2. araselit\ 3. arasel'; több. 1. 
araselinek, 2. araselide, 3. arasel't. 

2. Jegyzet. Kihagyott, illetőleg nem ismételt állítmányszó-
hoz tartozó tagadó-szó a mordM.-ban rendesen af pl. kuf ce-
bdr, kuf af mon ramasa akár jó, akár nem [jó], megveszem 
(Reg.) | jakat toza ili af jártál-e oda vagy nem ? (NyK. V, 
145.) | mon ton sormattnen maksiná af tándi én a te írásai
dat adtam [valakinek, de] nem ennek (Ahlq. 102.) | snasaz 
soúga, ancak af sembd vastiva dicsérik őt is, csak hogy nem 
mindenütt (ib. 119.) | sevimajt, af ilanksa megettél engem, 
nem másért., (ib. 135). — Szintígy as, pl. jakat' ervaks ali 
as mentél-e férjhez vagy nem? (Ahlq. 106.) | mols oc-azirt 
kudlzinza, nenga castka as oda ment a király házába, még 
egy óráig sem [ment] (ib. 101.) | kuf sast, kuf as, mondien 
semba soka akár jöttek, akár nem, nekem mindegy (Reg.). — 
A mordE.-ban avol', mely tkp. „non est" ( = a-uf), egyszerű 
tagadó-szó gyanánt fordul elé: mon avol'sen kis sin én nem 
azért jöttem j avol' soűze, a tdfanzo sonze nem őt, hanem az 
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§. 35. M o n d a t s z e r k e s z t ö s e g é d s z ó k (conjunc-
tiók, nyomatékosító particulák). , 

A) E n e l i t i c u s eonjunctiók és nyomatékosító particulák: 
M. -ga, -ga, illetőleg -ka, -ka „is", pl. songa ő is, toht-

sengd magadat is, tontskd te magad is Jj E. -gak, -jak és -kak 
„is", pl. tongak te is, mastor lanksojak a földön is. — Ugyan
ezek meg M. -vik (==s E. -gak, -jak) és E. -ga ( = M. -ga, 
-ga), mint nyomatékosítók a határozatlan névmásokon, 1. §. 22, E. 
— Néha nyomatékosító -ga, -ga {-ka, -ka) imperativus-alakon: 
M. ascika (e h. ascik-kd) „maradj csak, ülj csak" Ahlq. 128. ; 
miké (miká e h. mik-ka) „add el csak" u. o. 130.; erka (er-ka) 
„gyere csak" u. o. | E. erga (er-ga) „gyere csak" NyK. V, 84., 
tuka (tuk-, tujk-ka) „hozz csak" u. o. -95. 

M. -kok (nyomat.): tdnikok „ugyancsak most, épen most", 
tácikok „ugyancsak ma, még ma" (Reg.). 

M. -na, E. -na, -n (nyomat.), némely kérdő és mutató 
névmástól való adverbiumokon: kodana, stand, fa/tana (§. 18, 
C), tiand, sidnd, tuvana, kuvand (§. 18, A.) J E. isfand (18, C); 
E. mezdeh (mezde mitől, miért), séden (sede attól, azért), NyK. 
V, 107. 111. 85,, kodan a mint csak, mezen ugyan mi NyK. 
V, 87. 

M. -nga, -ngd (nyomat.): kidinga (ki: abl. kidd + nga; 
1. •§. 22, E. 2.), kosínga valahol, akárhol (kosa hol),"as-kosínga 
sehol, as-kovlnga sehova (kov hova); pestingd csak egyszer 
is (rest egyszer). 

M. E. -k (nyomat.), némely kérdő és mutató adverbiumo
kon: M. kosík mikor (kosa + k), estük (ós esta) akkor; stak 
( — stand), kidík (ós klda) „ha", 1. §. 18, B. C. | E. istak (és 
is fa) úgy. 

E. -zo, -ze (nyomat.), és „pedig" (=or. KG) : ad'a-zo „rajta 
csak", isfazo szintúgy, épenúgy (MyK. V, 83.), nej keze épen 
most (nejke, nej most); ton-ze oznínddrat „te pedig, ha imád
kozol, . ." (Máté 6, 6.). 

M. -li (-eli, -ili), E. -li kérdő szócska (==of. JTH). 
B) K ü l ö n á l l ó conjunctiókúl a mordvin nyelv saját szó

készletéből használ ugyan néhány adverbiumot, mely relatív 
vagy demonstratív névmástól származván alkalmas a mondat-
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kötésre; de nagyrészt nem is szorul ilyenekre, minthogy mel
lékmondatok helyett többféle gerundiummal is élhet, sőt gyakran 
a mondatok kapcsolatát még meg sem jelöli (azaz áauvSsrov-nak 
hagyja). Az orosz nyelv hatása azonban már megéreztette a 
mordvin nyelvvel több külön kötőszóknak szükségét s ezeket 
a mordvin nyelv egyenesen át is vette az oroszból (a honnan 
már egy-két encliticus particulát is kölcsönvett); egy-két eset
ben meg az orosz conjunctiónak fordításához folyamodott {mez, 
meks ±= ITO, ist'a meks úgy hogy = Taio. ITO, avol' koda sem
mint, Heaíein). De meg kell jegyezni, hogy az egyes kölcsön
vett orosz conjunctióknak csak egy részük szerepel általánosan 
s jóformán nélkülözhetetlen (pl. a de, ali vagy, di meg, de, 
kut] kos habár), más részük csak az erősebben oroszos táj- vagy 
akár egyéni beszédben fordul elé (általán véve oroszosabb az 
erza, mintsem a moksa-mordvin). 

1) Mordvin eredetű conjunctiók : M. kida, kidik „ha" (v. ö. 
koda „hogyan" §. 18, C, 2.), koda „a mint, ha" | M. estínga, 
estinga „mégis" (esta akkor) | M. sas, E. seks „azért"; E. seks 
„mert" | M. mez, E. meks „hogy" (dass; v. ö. ITO) | M. kílá 
ugyanis (ton k. simsak te ugyanis megiszod Ahlq. 99.) | M. 
taraj „ha" (1. §. 28, 5.) [ E. nesak „mert" (alkalmasint e h. 
nejsak „látod") | M. nalna „sőt, még — is". 

2) Az oroszból átvett conjunctiók: ME. a „hanem, de, 
meg" | M. ali, E. ali, ili „vagy" | M. dí, da „meg, és, de", 
E. da J ME. i „és, is" | M. kut', hús, E. kot] kos „habár" 
(xoTb) j kut' i (kaf i Ahlq. 131.), E. kot' i „habár — is" | M. 
kuli „minthogy, ha", E. koli „mikor, ha" (KOJH) | M. píta, E. 
buttabi „mintha" (óy^io, óy&io óbi) j E. bu (sor. ÓM) mint a 
potentialis módnak fölös kísérője (Nyit, V, 91. inon bu nejwi-
lin, mon bu vanuvulin)', kodabi „ha" (koda-óbi, v. Ö. ecua-óbi) J 
E. búdé, budi „ha" (fent 80. 1.) J M. sta, sto, E. sto „hogy 
(dass)" (mo) | M. stobi, E. stobí, stobu „hogy (dass, damit)" 
(<ÍTOÓH) I E. nezeli comparativus után „mint, mintsem" (Heacem) [ 
M. adnaka, E. odnako „de, azonban (opaKb). ' 
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III. Nyelvmutatványok. 

1. (Moksa). 
Erast at'at babát kafinest. fka corasna; i korhtajht: 

„mess irnez-s) tonaftlsask coranká, sokamd ali moramá?u. 
bahas korhtaj atati: „tonaftíndarasask sokamd, pák son si-
nivi; a ér tonaftlsask morama.u atas korhtaj babati: „mo-
ramd tonaftímda er maksisask tonafnems raznaj kals." 

Maksíz corasnen atandi tonafnems. sd atas korhtaj 
corat alantsii: „er lad'asask stand: kida ton kolma kizlda 
melá coratsen sodasak, savk estit, mon tonafnemda mezevlk 
af saván; a kida af sodasak, uleza son moh." — karmas 
atas tonafnemínza. pervaj tonaftizá sembd lomah-kalhnendi; 
tosa tonaftizá zuvatan kalti, i mekeli tonaftizá narmin-
kdlti. coras kolma kizista tonats, i atada láma sodaj. son 
sodasi, kona pinkt saj al'ats; son tus al'ants karsis, a atati 
lattá asíz az. coras korhtaj alantsti: „varjak alaj, ton ko-
sik mol'at, min son tisamaz sakolks; son tdftama tonafnidinza 
koms-vehksiá, mon kolma-gemencesan. son min noldasamaz 
pirfi, min valktama fká olginá lanks, mon ul'an vide siresa 
kolmices. sá-meldá tisamaz fká-ponasa ajglrks, mon tijan 
prea sárádiks. kohmceda tisamaz gtdiks, min taga valktama 
olginá lanks, mon ul'an kerji siresta kolmices." 

Coras tus meki at'at pali, corat al'ats mol's toza. atas 
tisin sembin sakolks, noldasin pirf, sin valkst olginá lanks, 
i korhtaj corat alantsti: „sodak es coratsen11. son corants 
sodazá: „mon corazá, at'aj, tá*. — tosa son tisin fká-po
nasa ajglrks, corat al'ats taga sodazá; mekeli tisin guliks, 
sin valkst semba olginá lanks. atas korhtaj corat alantsti: 
„er sodak coratsen". son corants sodazá i savizá kudu. — 
Moliht kigá, karsizist liikrandis; krandisis korhtaj, a atas 
af sodasi, mest son korhtaj, i kizifnisi corants: mest, coraj, 
korhtaj krandisls?íl. coras márks: „mon tet, alaj, af azsa, 
mon azindárása, ton mon, kutsta pantsamak". al'ats márks: 
„mon ton, coraj, mess pattá; tráizivík mon ancak ton-at". 
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coras al'antsti azlndizd, mest korhtaj krandísís: „pa mest, 
al'aj, son korhtaj: ton kila moh pilgin-stama-vedezen sim-
saku. at'as corants kutsta panizd. 

( A h l q v i s t , 97. 1.) 

(Eövidités: p == oroiz szó.) 
at'a öreg ember; baba (p) öreg asszony, anyus; cora, cora 

fiú, ifjú, legény — i (p) és — korhta-, korta- beszélleni, mon
dani — tonafü- tanítani, soka- szántani, mora- dalolni, hang
szeren játszani — pak igen, nagyon, erősen — sinivi-, sinive-
törődni, gyötrődni (v. ö. sinde- törni, frangere) — raznaj (p) 
külömböző, különféle — kai (E. kel') nyelv — maksi-, E. 
makso- adni. 

tonafne- freq. tonafü al'a atya ; ember (mann), paraszt 
— láda- alkalmazni, intézni (p lad'i-); stand (§. 18, G.) — kida 
ha — kiza nyár, év — meld §. 17, 29. — soda- tudni, ismerni, 
megismerni, kitalálni; savi-, sdve- venni, elvenni, kapni (E. 
saje-); — karma- kezdeni, hozzá fogni; — pervaj (p) első; 
elsőben, először — sembd mind — loman ember, menseh — tosa 
§. 18, A.— zuvata, zivata (p) állat (tier) — mekeli §. 18, B, 2. — 
narmín madár — tonadl- tanulni — láma sok —• pingd abroncs ; 
idő, kor (pinkt, v. ö. §. 18, B, 4.) — sa- jönni — tűje-, tu- el
menni, elindulni — karsis §.• 17, 11. — lad (p) mód (af lattá 
semmiképen, semmit sem) — azl- mondani — varja-, varza-
nézni — kosik mikor (§. 18, B.) — mole- menni, oda menni — 
tije-, ti- tenni, csinálni — sakol (p) sólyom — taftama ilyen, 
§. 22, C, 5. — tonafni tanuló — komé húsz, vehksid §. 22, A. — 
nolda ereszteni — pirf udvar, kerítés — valgl- leszáll, olga rúd, 
pózna {olgina dim.) — lanks §. 17. — vide egyenes, igaz, jobb 
(dexter) — sird szél, oldal — samelda%. 18, B, 2. — ajgír mén, 
csődör — pona szőr — prea §. 22, B. — sdrddi beteg — gúla, 
gulu (p) galamb — tagú megint — kerji bal. 

meki §. 18, A. — pali §. 17, 20. — kud ház (kudu §. 18, 
A, 5.) — ki. M —karsízíst: karsis — lije- repülni — krandis 
holló — a (p) de — mest: mezd — kizifte- kérdezni: kizifne-
v. frequ. — mafge- mondani, parancsolni — pane- hajtani, elhajt, 
elkergetni — pattá-: pane tra- (trea-, tra-) etetni, táplálni, 
nevelni: trdj etető, eltartó vik (nyomatékosító) §. 35. (v. ö. 
§. 22, E, 2. mezevik, kivik) — ahcak csak — azíndí- frequ. azl-
— va nézd! (vaní- nézni) — kíld ugyanis — pilgd, pilge láb 
— sta- mosni — ved víz — sime- inni. 
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' 2. (Moksa). 
Erast ascist atat babát kafinest. sin kafta tráj corasna, 

kafta savf ervdndsna. ocu corasna ervan pdldd pavasci. ocu 
ervanants kockdravat panarínza, pilmanzavat sormanza, sur-
preavat ozanza, kener-pakarga sormanza. 

jolma corats ervan pdldd af pavasci; pilmanzavat pa-
narinza, kener-pakargat ozanza, sur-preavat surildanza. 

suvas kudu sa suduft mirdits, korhtaj ervantsti: „ada, 
saftd at'ah kudu ddddtsen pali injiksu. — est a uslts loskí-
dinzín kockamd, son aniklas pasten-sukskdt ednanzín. mirdíts 
aniklas kucema-peti alasants, ervats lihnisín ednanzín, ozast 
nurtti, tust injiks. tusta virga lasma-tirvas nat sudufnen 
targasin; vassá jorasin pasten-sukskat ednanzín, tosa povas 
aksa loksti ervants. 

alasants sarftizd, kudu tus. virga jotas javsez, paksava 
jotas vdskiz, veleti suvas moraz; panjízd ortat, pirfi suvas 
kistiz, kucemasta kucis laskíz, kudu suvas vackai. 

ddddts kizifnisi: „peskats-eli, ednaj, moh uniknanendi 
scavasna?Li — „peskats, dddaj, scavasna, pak cebdrsta sin 
asciht." 

kuva jakaj sa pinis, avardi, selma -vedenzin af naftsind; 
son ddddnats ndisin: „ton ko tiit, palás pina, ervdndzen 
marht<a uniknen?a — ton unikittnen, ddddkaj, fajt uca\ ton 
unikna kurta lasma potmisiht, ddddsna lasma-tírvasa langi-
zist vani,pejdi.u — „mess taftana, coranáj, ton tiit? — „mon 
t'aftana sas tiin: Hat mádat, mon sutsat; sobdava steat, mon 
sutsat'1. 

esta sodniz ftalu kddenzin, ksnis kavádindaz pilgenzin; 
est a saviz paksa kuckas, mást a videva lotks pitiz, langizinza 
marást pengat, kirvastiz, son pinet polhtaz. 

. (Ahlqv i s t , 136. 1.). 
asci- lenni, létezni, el lenni, állni, maradni — ervd nő, fele

ség — ervdnd meny, menyasszony — pdldd §. 17. — -pavasci 
szerencsés — ocu, ocu nagy — kockára sark, lábsark — panar ing 
— pilmanza, -nja térd — sorma hímzés, czifraság; írás — sur 
ujj — oza ruha-ujj — kener alkar: k.-pakar könyök — jolma 
kis, kicsiny (v. jomla) — surildá'rojt, czafrang — suva- bemenni 
— suduf átkozott, szegény (sajnálni való) — mirdd férj — ada 
gyere, rajta! — dada (dada) anya — inji vendég — usidh kez-
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deni — losklt (p) folt, rongy — kocka- összeszedni — anikla-
késziteni — páétá mogyoró — suks féreg, szü: sukskd (dim.) — 
ed, id gyermek: edna (dim.) — kucema lépcső — pe vég — 
alasa ló — lihte-, fr. lihne kihozni, kiereszteni — oza- leülni — 
nurda szán — tusta sürü — vir erdő — lasma mélyedés, völgy, 
mélyút — tirvd, túrva ajak; szél (margó) — jota- mellette el
menni, átkelni — targa- húzni, vinni — vassá, vasenda legelőbb, 
legelsőben — jóra- hajigálni — pova- fojtani, fölakasztani — 
aksa fehér — loksti hattyú — éarfti- megfordítani — javse- jaj
gat, ordítani — paksa mező, szántóföld — váéke- fütyölni — vela 
fala — panjt- nyitni — ortd, tb. ortat (p) kapu — ki ét e- tán-
czolni — kuce- hágni, fölmenni — laske- futni — vacka- tapsolni 
— peékdde • kiáltani — uník (p) unoka — écava nagyanya — 
cebdr jó, szép — kuva §. 18, A. —- jaka- járni — pina kutya — 
selma — szem, ndfte- mutatni, náje- látni — ko §. 18. — palás 
dühös, veszett — marhta §.17. — ucl- várni — kurta meredek 
(p) — potmlsa §. 17. — pej de- nevetni — t'aftana §. 18, C. — 
Hat este — madi- lefeküdni, elaludni — sutse-, fr. sudi- átkozni 
— éobda sötét: éobdavakorán reggel—stea- fölkelni; esta akkor 
(§. 18, B.) — sodi- kötni: sodne- (frequ.) — kád kéz — keni vas 
kavádínda- kovácsolni (p. kova-) — kuckas §. 17, 9. — mást a 
mell — lotka gödör — piti-, puti- letenni, odatenni — mara-
rakni — pengd tűzifa — kirváste- meggyújtani — polhta- égetni. 

3. (Erza) . 
Erast atat babát, ejdisk (ejdist) arasel't. mols at'as ba-

zarov, ramas pursez, tujize kudov. antst, antst sonze, kajs 
poks tuvoska. kardazusk (st) ul'nes beran: tavo-koda pan-
zinze udals ortatnen, mens paksav. mol's, mols kijava, go-
d'avs tenze numolo, kevstize: „tuvo pataj, kov molat ?u „mo-
l'an kov selmen nejit; mánel't mastort kaladitu. „sajimak i mon 
martot!" sajize martonzo. artst, artst, god'avs verges: „tüvo 
pataj, kor mol'tado?u „molTanok kov selmenek nejit, mánel't 
mastort kaladít". „sajimiz i mon!" sajiz i vergezent. artst, 
artst, god'avs ovto: „tuvo pataj [stb.]. — sajiz i ovtont. 
artst, artst, god'avs rives: [stb.]". — sajiz i rivezent mar-
tusk. artst, artst vasov, ué meri tuvos: „davajte, jama cuv-
tanok, kekétanok /" karmait cuvmo, tuvos sudosonzo, ovtos 
lapasonzo; cuvst poks jama. tuvos meri: aído tin famante 
(-nteri), a mon tavattadiz. sín vejks sovast tov, a tuvos su-
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dosonzo tavadinze, i sohs tus kudov. — a sin toso erast ci 
kavto, i lamo vacomst jamant-esne. korlít jutkovast: vdaj 
zerebejse kajatanok, kin sede ikele sevmeksil. kajáit zerebejse, 
satots numolont sevmeks. stb. 

(Nyelvt. Közi. V, 90. 1.). 

éjed' (M. ed, id) gyermek — arás nincs — bazár vásár — 
ráma- venni, einere — pursez malaez — tűje- hozni — ando-
etetni — kajs e h. kasé (kaso- nőni) — poks nagy — tuvo disznó 
— kardas udvar — beran rossz — tavo-koda: tavo §. 22, E., 
koda 18, C, — panzo- nyitni — udals hátulsó — mene- mene
külni, megszökni. — kijava §. 15, 6. — god'avo- találkozni — 
numolo nyúl — kevste- kérdezni — pata néne — mdnel' ég, 
menny, mastor föld — kalado- bomlani, összeszakadni — saje-
venni — marto -val, -vei — ardo- futni, utazni — verges farkas 
— ovto medve — rives róka — vasov §. 18, A, 5. — us (p) már 
— davajte (p) „adjatok, hadd" — jama verem (p) — kekse- rej
teni ; elrejtőzni — cuvo- ásni — sudo orr, lapa (p) talp (medve-t.) 
— mere- mondani-— azo eredj! tavado- befedni, betakarni — 
— vejks egybe, öszve — sova- bemenni — lamo sok — vacomo • 
megéhezni — korta- = M. korhta — jutkova §. 17, 10. — daj (p) 
„hadd" — zerebej sors (loos) (p) — kaja- vetni — seve- enni, 
megenni — satodo- jutni, esni (részül). 

: - 4. (Erza) . 
Paksas páros, poks paksas! kel ej paksaso kal'-pulo, kal'-

puloso cej-pulo, cej puloso jaksargo. pizes navaz nereze, 
sijas navaz pilgenze; vason-pejel't pulozo, kavto tarvast 
sovnonzo. 

sado jutást, eziz nejk; kavto jutást, eziz nejk. kijava 
juti o)(otnik, ledemazo lanksonzo; nej ize jaksargon i artsi 
cavmonzo. „H'amak cav o%otnik, il'amak cav od coral kal'nes 
peskse pizede, pizes peskse alnede, alnetne peskse levkskede. 
kodah livtsín levksketnen, seste moh cavomak, seste moh le-
demak. budi moh nej letsamak, estet a-paros uli.u i tut sajize, 
cavize; i lavtov langa kajize, tus kijava moleme. 

vele cires packules, ojmseme lotkaksnos: lazamo-valgej 
kajatuts. orta lanks packules: kardazos peskets lomahde, ku-
dos peskse raskide. sazorozo lisniksnes lazamo-paca ketsenze, 
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i ist'a mefneksnes: „al'akaj al'akaj, mezen paro ton tujif, me
zen idi ton kandit'} ne ezemnes kulos tetanok, omoce ezems 
kulos avanok; kerc pelej kulos sajih polat, kijaks jans l'uks-
t'adih lanss (lansis) pize takat. 

Paksa mező, paro jó, poks nagy — kelej, kelev széles 
— kai' fűzfa; pulo fark, nyél, bokor; cej sás — jaksargo ré-
cze — pize zöld; réz — nava- mártani — ner orr — sija 
ezüst — pilge láb — pej el' kés: vasoh-pejel't olló — tamás 
sarló — sov, sonone, sonno szárny — sado száz — juta- mel
lette elmenni, múlni, átkelni — eziz §. 34. — o%otnik (p) va
dász — ledema (lövő szer) puska — artse-, arse- gondolni, 
vélni, tanakodni — cavo- (M. savi-) ütni, megölni — il'amak 
§. 34. — od új, fiatal — kal'ne: kai' §. 12, a. — peskse tele, 
jtííze fészek, #/ tojás, levks kölyök, madárfi: lenkske §,12. — 
kodah, §. 35. — livte- (M. lihte-) kihozni, kivinni, kikölteni — 
seste §. 18, B. — ledé- lőni; kaszálni — budi (p), §. 2S, 5. — 
a-paro, §. 34, A. — í" fz/í (p. i to) s csakugyan (mégis) — 
lanton váll — kaja- vetni — íM/e-, í«- elmenni, elindulni — 
vele falu — cires, M. sVres, §. 17, 19. — packule-, packude-, 
érkezni (§. 25, 3, $.) — ojmse- pihenni — lotka- megállni (25, 
3, §.) — laza- jajgatni, megsiratni {-mo §. 13, b. c.) — nalgej 
(M. vajgel) hang, szó (vox) — kajatudo- hirtelen hangzani, 
fülhez ütődni (hang) — peskede- megtelni — raski rokon, ro
konság — sazor húg — lise, lisne- kimenni, kijönni (§. 25, 3, 
a. 6.) — paca kendő — ked, kdd kéz — mere- mondani — 
al'a, al'aka bátya — mezen {-n §. 35.) — kando- hordani, 
hozni, vinni — ne, omoce (omboce) §. 24, A. C. — ezem lócza — 
tet'a, tata atya — ava asszony; anya — kerc,kers bal; pelej 
§. 17. — pola feleség —sajih e h. saji-ne, v. ö. tirine, tirin 
= M. trdjnd (eltartó, nevelő); sajine itt nom. acti értékével, 
v. ö. §. 13, e., §. 32,1.) — kijaks házföld — javs középre (tő: 
javo e h. javov = M. jauf [haj-választék]: ige \javo-, M.javí-
„elválasztani, osztani", 1. §. 13, d.) — l'ukst'ade- hintálni, rin
gatni — lavs, dim. lavske bölcső — pize zöld (újon született), 
t'aka gyermek. 

5. (Erza). 
Máté evangéliumából: V, 1. nejei ze narotst son kuzez 

pando pras, i koda ozas, seste malav sast tenze tonavlicanzo. 
2. i son panzoz kurgonzo karmaz tonavtomost slhst, kort-
lez: 3. talanont niscejt ojmse, seks slhst uli mdneleh ina-
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zoro-kirdima. — 11. talanovdado tín, zardo tink karmíí 
cavnomonk, kravtomonk, erva beran val tindenk tergeme 
naprasno moh kis. 12. kecado, vesela ulede, lamo pandavk-
sonk uli tink manel'se; istaze kravtlze proroktnehgak, konat 
ulest tindenk ikele. — 13. tín sal modanen; jomavtindara-
sazo vienze, mejse saltoms? son mejle mezeks-gak a mas-
tovi, ancák kajams mastorov, pilgen alov lomatnenen. — 
14. tín mastoron valdotado\ a keksevi os ascemste pando 
praso. — 15. kurvastlez sta-tol a putsíze sonze keksez po-
siída alov, no sandái lanks, i valdovi vesemenen, konat ascit 
kudoso. — 16. ista tink valdonk valdozo lómat ikele, nejev-
lize sin tink paro tevénk i slavavlize manel'se tatánk fink. 
— 17. ilink arsek, meks mon sín kalavtomo zakonon ili pro-
roktnen; mon sin avol' kalavtomo, no pradmo. 

VI. 6. ton-ze oznindárat, sovak utomozot tont i solgík 
kenksest es mel'gat, oznok tataién konas tajnaso, i tatát tont 
nejez salava pantsazo' tent valdova. — 7. oznomsto-ze Ha 
kortle nskula, koda idolon sukunicat; sin arsit, meks lamo 
kortlemstest marest idit. — 8. il'ado ul't slnst kond'amost, 
seks tatánk tink sodasazo, mejse asci nuiank link, vásmedenk 
ikele tink sonze kátstenze. — 9. oznodo tín ista: „tatanok 
minek, kona erat manel'se, uleze lemet tont svatoj; — 10. 
sázo minenek inazoro-kirdimat tont; uleze olat tont, mastor 
lanksojak ista-koda manel'se; 11. erva cin kesének maksík 
minenek te ciste; 12 i kadík minenek pandomonok minek, 
koda min-gak kattanok pandícatnenek minek; 13. ilimiz so-
vavt minek bedas, no vanomiz minek beransto; seks tont uli 
inazoro-kirdimat i viet, i slavat pinges, amin}1 

XIII, 24. máneleh inazoro-kirdima lomanen kondamo, 
konas videz paro videkst paksazonzo. — 25. zardo-ze lómat 
udost, saz a-veskica sonze, i videz pakort tojzurost jutks 
tuz. •— 26. zardo lisest videkstne i karmast kolos tejme, 
seste nejevst pakort-gak. — 27. samsto-ze slugat jovtast azor-
nen: bojárom, avol'-li paro videkst vidit' ton paksasot tont ? 
kosto-ze prast pakortne? — 28. son jovtaz tenst: a-paro 
loman teh tejize. slugatne jovtast tenze: melezet tuji-li, min 
moldanok, kockssínek sínst? — 29. no son jovtaz : il'ado, stobí 
kockamsto pakortnen ilink targa vejse martost tojzurost-gak-



1 1 0 BUDENZ JÓZSEF 

— 30. kadink kasoms ten i ombocest vejse numoh skas, i 
numon skasto mon jovtan nujicatnenen: purmínk vasha pa-
kortneh i sulmsínk slnst puls pultamon kis sífist, a tojzurost 
purnink utomozon mon. 

IV. Moksa-mordvln mondatok Reguly 
jegyzeteiből. 

Midőn a Nyelvtud. Közi. V. kötetében Reguly hagyomá
nyának a mordvin nyelvre vonatkozó részét kiadtam, melynek 
II. számát „Regulynak nyelvtani jegyzetei a moksa-mordvin 
nyelvről" teszik (115—145. l.)7 még nem volt kezemnél egy 
csak későbben elékerült csomó „Mordvinische Notata", melyek 
szintén főleg a moksa-mordvint illetik. Ez utóbbi „jegyzetek
ben" Reguly közöl ugyan a név- és igeragozásról is néhány 
paradigmát, de jobbadán a nyelvtani alakok használatát, szó-
és mondatkötési viszonyokat illustráló mondatokat gyűjtött össze, 
melyek látnivalólag a mindennapi beszéd nyelvének töredékei. 
Mint ilyenek ez elég nagy számü mondatok bátran fölérnek ösz-* 
szefüggő szövegekkel, a milyeneket maga Reguly nem írt le ; sőt 
sokhelytt olyan nyelvalakot találunk e mondatokban megvilá
gítva, melyre az Ahlqvist közölte hosszabb szövegekben is hiába 
keresünk példát. Másutt még meg nem figyelt nyelvalak is fordul 
elé bennük, pl. személyragos tag. módgerundium (apák azínttink 
187. sz.), -nek ragos comitativus (43 — 45. sz.). Végre annál 
fogva is érdekesek e mondatok, hogy a moksa-mordvinnak 
olyan árnyalatát tüntetik föl, mely az Ahlqvist által ismertetett 
nyelvtől némileg eltérő, még pedig hangalakjával már az erza-
mordvin felé közeledik (pl. rövid szóvégi a és szóközépi l helyett 
gyakran o; rendesen hiányzik a t előtt betoldott h, §. 10, a.). 

A mi az itt következő közlésemet illeti, Regulynak az ő 
mondataihoz csatolt orosz vagy német fordítását, a hol félreértés 
nem lehetett, egyszerűen magyarra tettem át, s esak ritkán 
mellékeltem az eredeti oroszt vagy németet. De a mordvin szók 
átírása gyakran némi igazítást is kívánt; mert felismerhető, 
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hogy Reguly ez utóbbi „jegyzeteiben" nem annyi gondot for
dított a mordvin szók leírására, mint az előbbi (Nyelvt. Közi. 
V. kötetében közölt) jegyzetekben vagy a mordvin szógyűjte
ményében, így gyakran elhanyagolta a szükséges jésitést (pl. 
molanA írva mol'an helyett); rendesen csak e-vel írta nem csak 
az a-t, hanem az e-t is, mely átírásomban í, mely helyett néha 
i is fordul elé nála (mélyhangú szóban is, meg a hol beleol
vadt j nem jöhet számba). Ilyen, különben Regulynak másutt 
követett írásmódjához alkalmazkodó igazításokra följogosított 
már az is? hogy egyes helyeken maga Reguly is későbben ki
igazította előbbi írását (pl. e-i a-re). Természetesen érintetlenül 
hagytam olyan hangalakbeli külömbözeteket, melyek az ö spe
ciális moksa-mordvin táj nyelvére nézve jellemzőknek látszanak 
(pl. láma, marta mellett lamo, marto; tejenza, teinza stb.). 

I. fása láma pengada itt sok tűzifa [van] | 2. saldatks 
(-tiks) sluzas katonául szolgált, saldatka arás katona lett | 3. 
postufoks (v. postuflndi) sivetksnes pásztornak szegődött | 4. 
mon son saldatks tiend én őt katonává tettem; popíndi tiend 
pappá tettem (őt); kockask golovandi bírónak választottuk | 
5. mon tejenze obmancik mérgen én őt csalónak mondtam [ 
6. mon cajendah: son ruzen gondoltam, [hogy] ő orosz | 7. ro-
botnikesta kupeceks arás munkás (napszámos)-ból kereskedő 
lett | 8. alaks vaststa bajarks arás parasztból (paraszt helyből) 
úrrá lett | 9. popoksta (v. popoks siste) saldatks tiend papból 
(papságból) katonává tettem J10. modamarin vina, modamarista 
tif pina krumpli-pálinka, krumpliból csinált p.; lovin loman v. 
lovlsta loman tien hó-embert v. hóból embert csináltam. 

II. td sufts serista kasis (kasis) ez a fa fölnőtt maga
san j 12. pokardvsta kerizd kivágta gömbölyűre (Kpĵ rjio) | 13. 
aksasta ndivi fehérnek látszik | 14. aksasta rauckíts fehérből 
fekete lett (feketedett); kozasta skudnajgats gazdagból sze
gény lett; serista alnenesta tiend magasból alacsonynyá tettem ; 
ocusta jolma tien nagyból kicsinyt csináltam | 15. kolmova (ni-
luva, kemenga) sazns háromfelé, három részre (négy-, tízfelé) 
szakadt | 16. nileste kavksa tiis négyből nyolczat csinált j 17. 
td uztr-kdciks (v. kdckiks) ez fejsze-nyélre való (Ha Tonopame) j 
18. uzír-kaciksendi uskin fejsze-nyélnek hoztam | 19. urmat-
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ezda (v. iirmada) kald'augíts a betegségtől (v. betegségtől) 
megsoványodott | 20. td sájs psit-ezda (v. psida) kosks e mo
csár a hőségtől (v. hőségtől) kiszáradt. 

21. robotada (v. robotat-ezda) sizen elfáradtam a mun
kától | 22. ta innat-ezda Íreden e bortól megrészegedtem | 23. 
javidemat-ezda (v. javidemada) asez masto kortamo az ijedt
ségtől nem tudott szólni [M. psit-ezda (v. psida) kajaza oronts 
a hőségtől levetette a subáját-J 25. pizimt-ezda asen molu az 
esőtől nem mehettem | 26. vorovaman-ksa (vorovamants^inksá) 
piksez lopásért (lopásaért) megverték őt j 27. alasanksa sas a 
lóért jött j 28. kals v. kallnksa tus halért ment; inizis v. int-
zinksa málnáért | 29. inzit^inksa ramajnd a vendég számára 
vettem J 30. son kuvalmanza san, eran t'asa ő érte jöttem, élek 
itt; al'dtsen kuvalma kerd'an a te atyádért (atyádra való tekin
tetből) tűröm. 

31. alasan kuvalma kot^tan beszéltem [vele] a lóról \ 
32. kalín kundamants marto eraj halászatból (halfogással) él; 
torgovamants marto kozakats kereskedés által meggazdago
dott | 33. mon son vazents kőrás (v.jakafints kords) sodajnd 
megismertem őt sapkájáról (v. járásáról) | 34. robotnik veldd 
kuciz egy munkástól (m. által) küldték el; son veldenza ert 
part kucin ő tőle (ő általa) üdvözletet küldtem | 35. son tan 
rucanksa makslza ő ezt egy kendőért adta | 36. mon tan valfta 
ramajnd én ezt egy rubelen vettem; jarmakta robotaj pénzért 
dolgozik j 37. peilsa kersan késsel vágok; kdtsa amel'aj kézzel 
merít | 38. mon son mantsa piksind megvertem őt bottal; vihtsa 
nelgezd erővel (erőszakkal) vette el | 39. mon son lemsenze 
serind én őt nevével kiáltottam | 40. kit vajgelbesa unksnez 
az utat verszttel mérték. 

41. ta peilt marhta ezzel a késsel; mon kucuvlzen marto 
jartsaj az én kanalammal eszik j 42. al'ants marta sas eljött 
az ő atyjával; sabana marta sas gyermekkel jött J 43. sufta 
tar adnék lopanek (~neg) a fa ágastul levelestül; vaíneg asci 
sapkában (sapka a fejében) áll J 44. panarneg vetti pras ing
ben esett a vízbe | 45. seveza preanek tol ganék megette fejes
tül tollastűi | 46. ocu varmane (v. varmasta) as kodand mo-
lems Volgává nagy szélben (bei grofíem winde) nem lehet a 
Volgán menni j 47. taftama irdazlsta (v. írdazne) ilyen sár-
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ban (azaz: mikor ilyen sár van); kald'au kine (v. kiste) rossz 
útkor (mikor r. üt van, bei schlechtem wege) | 48. sort mosklks 
kort aj ő mordvinül (moksáúl) beszél j 49. lomaniks asci embe
rül (úgy mint ember) áll; lomaniks ndivi embernek (ember 
gyanánt) tűnik föl | 50. son erdj kőzd lomaniks ö gazdag em
berül él (als reicher mann). 

51. mon latson eckd oly vastag mint én; varsi latso 
ravza oly fekete mint egy varjú | 52. son mon kelsaman es co-
rants latsa ö engem szeret mint a maga fiát | 53. ruzín-gords 
jakaj orosz módra (öltözve) jár | 54. tan-gords tik tedd e 
módon, ekképen J 55. jakamants koras sodavi járása szerint 
(járásáról) ismerhető meg | 56. pilge-kinken koras mumaz láb
nyomunk után talált meg bennünket j 57. Idmbesta scas mele
gen öltözött j 58. tiften tiften egyenként, kaftan kaftan ket-
tenként, kemenen kemenen tízenként, stadan stadan nyájasként 
(cia/iaMH), ajlamín ajlamin apránként, lassanként ,• valfin val-
fín luvsajnd rubelenként olvasom (no pyöJHMn) J 59. er lomants 
tiften valf pandi minden ember egy-egy rubelt fizet J 60. jalga 
jakaj gyalog jár, lastd jakaj lóháton jár, krandassa v. nurtsa 
jakaj szekerén v. szánon jár, lotkasa ujendi csónakon jár (tkp. 
úszik). 

61. kirtapa madíz asci mezítelen fekgzik; kapa (pilksa) 
mezítláb | 62. pilkta (v. pilgeda) pouftaf lábánál fogva föl
akasztva | 63. prants lanks véts pras fejével (fejére) esett a 
vízbe j 64. as kast moli (minden csendes — ha társaságban 
mindenki elhallgatott) | 65. mon td vastiva jotan en ezen a 
helyen mentem át j 66. veles suvatama bemegyünk a faluba; 
véli Hadi a faluban marad | 67. prd-potmeza, mdstd-potmezd 
sdrddi fejem, mellem fáj (belül) J 68. stenaso nurgi falon függ J 
69. pikss (piksti, pikst-es) kundas kötélbe (a kötélbe) fogott 
(kapaszkodott) | 70. suftopredsta fáról; kuct kudpredv mászsz 
föl a házra. 

71. sett langa moli a hídon megyén; pengdtnen langa 
jotas átment a hasábfákon | 72. kdz-girdi mon lanksín harag
szik (haragot tart) én reám | 73. mon ervezd saceftemd lanksa 
feleségem azon van hogy szüljön j 74. alxnza lihtemd lanksit 
tojásai kiköltésen vannak (közel a kiköltéshez) | 75. art bajarti, 
azint menj az úrhoz, mondj (neki); bajart tes ilats az úrnál 
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maradt | 76. popín tesa erdj a papnál él (lakik) | 77. loman tes 
mol'an emberhez (valakikez) megyek j 78- tona at'dt testa saj 
attól az öregtől jő | 79. cerkavt vakssa erdj a templom mel
lett lakik; kdskavt vakss, vakssta a zsák mellé, mellől | 80. 
alázenpdlá atyámnál; saratst (siratst) loman pdlga szétmen
tek más-más emberekhez (pa3oni.iiicb no mum-b). 

81. ost pali tus elment (indult) a város felé; ost pdlda 
sas a város felől jött | 82. varmas td-pdldd faj a szél erről 
fuj ; pal-ve pdlda éjszakról, sin-valgoma pdlda nyugatról J 83. 
kida siresa erdj az úttól félre lakik | 84. ila sires tus más 
vidékre ment | 85. omo sirgdkis ceber a túlsó oldalon az út 
jó | 86. vort siri eredj félre (az útból) | 87. álasatnen jotksta 
kafta kockán a lovak közül kiválasztottam kettőt j 88. álasat
nen jotkova jakaj a lovak között jár | 89. coranetnen jotksta 
konan konah piksen a fiúk közül néhányat megvertem | 90. son 
es vastazanza moh kucuman ő maga helyett (helyébe) engem 
küldött. 

91. jarmaknen ázems tovar makss pénz helyett árút 
adott; es azemesenza maga helyett (helyében) j 92. tan valf 
kigd maksizá ezt egy rubel helyett adta (pedig nem annyi) | 
93. juksk kingd perfsta oldd le valakiről (az övet) j 94. perf 
pdlda poromksnest min-deznek mindenfelől összegyűltek hoz
zánk J 95. ta velet perf vesema son e falu körül kell őt ke
resni j 96. ost perf (v. perfsa) lamo veleda a város körül sok 
falu van | 97. ingeidd cebár, ftalda af cebdr elülről szép, há
tulról nem szép J 98. kolmo si pe-vastsa három napi távolság
ban (tkp. három nap vég-helyében) | 99. cerkavt vakssta min 
kudinken vakss kolaj ved a templomból a mi házunkig min
denütt víz van J 100. lajt vakska jakarna a patak mellett (p. 
mentében) jártunk. 

101. ulicdt kuvalmís jakan az utczán végig jártam j 102. 
kit kuvalmís lamo drkta ndivi az út hosszában sok tó lát
ható j 103. sedavin pack latsenden a deszkán keresztül lőttem; 
osln pack a városon keresztül j 104. inzihnen karses mol'an 
eleibe megyek a vendégeknek J 105. marsa jakarna együtt jár
tunk ; pirhnida mars gyűljetek össze, egybe; mars sovirst 
összekeveredtek (két nyáj) | 106. jaksamnavik moliht hideg 
időben is mennek | 107. méla ramajnd tavai vettem; melen sora 
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itavali gabona; manan v. manacen sora harmadévi gabona | 
108. jotaj kizáti asiná náj múlt nyárig nem láttam | 109. océ-
zin perf tosa érán egész húsvétén át ott éltem | 110. talin 
perf na pengetná af satiht egész télre (e. télen át) e tűzifa 
nem lesz elég. 

111. kafto kizen jotams (v. jotamsto) af sodasa, me-
zama jotaj preámn két év múltáig (multában = két év alatt) 
ínem tudom, mi történik velem (tkp. mi múlik, kel át fejemen) | 
112. tá kizet jotams pest ancak ulen az év folytában csak 
•egy-szer voltam | 113. kafto kizesta (v. kizeti) vest ulen két 
évben egyszer voltam (itt) j 114. kolmo sista tisa három nap 
alatt megcsinálom | 115. sin-lisemá jotksta nap-fölkelte idején | 
116. ko mol'at pizem pack hova mégy az esőben (esőn ke
resztül) | 117. kafto kizeska erás tosa körülbelül két évig la
kott ott j 118. kolmo siskasta (k. sista) kenri három nap alatt 
megérik j 119. td pinksta son tesenza érán ez időben ő nála 
J aktám | 120. oci-zida ingelá húsvét előtt, o.melá húsvét után. 

121. ingeli sodajna előre (eleve) tudtam, mekeli sodajná 
azután (utóbb) tudtam meg | 122. sameldá son tejesenza suvah 
azután bementem hozzá | 123. sad-ingelá kozál, tani skudni az 
előtt gazdag volt, most szegény; sad-ingelen lomathá az előbbi 
<régi) emberek j 124. mek-páli sevesask ezentúl (későbben) meg-
eszszük | 125. ingel-páli mon son af noldasa toza jövőben 
nem eresztem Őt oda | 126. kínara mon son asiná náj régen 
nem láttam Őt | 127. lamís ucen sokáig vártam | 128. son nenga 
mez sa ő még nem jött; son nengá (v. ancák tani) sajs (sas) 
ő csak imént (csak most) jött | 129. son ni sajs ő már eljött; 
hurok (kuroksta) saj hamar (mindjárt) jő | 130. odsta [kulis 
fiatalon halt meg. 

131. od pinksten kigá aselen tosa fiatalságom óta nem 
toltam ott 5 jolmaks pinksten kiga kiskorom óta J 132. jot sa* 
cin asiná náj a mióta születtem, nem láttam őt | 133. kines 
pezeftezá pejilt kibe szúrta a kést? J 134. eslik tus jakarna 
maga magától kezdett (indult) járni | 135. es pránts nájsi sa-
ma-varzamava maga magát látja a tükörben | 136. mez preá 
vestingá af náft'at miért nem mutatod magadat egyszer sem ? | 
137. iznat táci saj csakugyan eljön ma (or. 3HaT&) | 138. af-
kalks (v. vida Szindor.) kortas valóban (igazán) mondta? | 



116 BUDENZ JÓZSEF 

139. videsta kortas igazan (helyesen) mondta | 140. meld (míla) 
koda tiema hát hogyan kell csinálni? meld kin, af son kié 
hát, [ha] nem az övé? 

141. statinga mol'an úgyis megyek, statinga af mol'an 
ügysem megyek | 142. mon i molan megyek is, mon af i mo
l'an nem is megyek | 143. koda son, af son hogy [volna] az 
övé ? nem az övé; koda, sa af son hogy, az nem az övé \ 
144. koda af son hogy ne [volna] az övé? J 145. kodana af 
saj ? isak kortas, sajan hogy ne jönne ? tegnap mondta, hogy 
jön j 146. padi ni sas talán már eljött j 147. jofsi af stand 
teljességgel nem úgy (COBCÍM'B He Taiei.) | 148. mon nalna sado 
méla resting' asin jaka én azután egyszer sem voltam nála 
(tkp. jártam) j 149. er ramak hát vedd meg; er mon ina mo
l'an úgy hát én megyek (ha te nem mégy) (HO HH-B H noü/iy) 
(or. HHO) | 150. el a tani épen most (Tenepbate) ,• ancak eld sah 
csak imént (csak épen most) jöttem; tani ancak eld tasíl csak 
épen most volt itt. 

151. esta sira ul'an akkor öreg leszek | 152. kida bajar 
ul'an, esta saját moh-tezen ha úr leszek, akkor eljösz hozzám f 
153. ulen ossa, ancak af taci voltam a városban, de nem ma \ 
154. ulen kőzd (v. kőzd ulen) vest, tani bednaj#w voltam gaz
dag egyszer, de most szegény vagyok j 155. mon tosa ulen (v. 
toselen), kosta coranelen (jolmanelen) én ott voltam, mikor 
még kis fiú voltam | 156. ul'an sira mizardovik valamikor 
öreg leszek | 157. teása uli corand itt van egy fiú; toso uliht 
alasat ott vannak lovak | 158. td alasas moh ez a ló az 
enyém ; td moh alasas ez az én lovam | 159. moh uli alasaza 
nekem van lovam; moh uliht alasand nekem vannak lovaim [ 
160. mizara toh alasaded (v. alasadné) hány lovad van ne
ked? nild alasaden (v. alasand) négy lovam van. 

161. uliht-elli ton jarmakne van-e v. lesz-e neked pén
zed? | 162. moh kafto traksana nekem két tehenem van (v„ 
pedig: az én két tehenem) | 163. son teina mdrks saldatks 
ulemda ő nekem parancsolta, hogy katonává legyek (er befahl 
mir sóidat zu werden) |[ 164. tosa as koda ulems ott nem 
lehet lenni (Hei&3Ji óim, tkp. ott nincs hogyan lenni) | 165, 
kulemezen (kulímízín) af joran soh-tesenza ulems nem aka
rok holtomig ő nála lenni | 166. moh ulemstan pizemel ko-
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laj [ott] létem alatt (míg ott voltam), eső volt mindig j 167. 
moh af ulemstan af robotajht otfnem létem alatt (ha ott nem 
vagyok) nem dolgoznak \ moh-ftlman (v. moht-ftiman) ^álam 
nélkül, 6e3i. MeHa (azaz: jelen nem létemben) J 168. mohpirik-
sün vestingd af moli toza jelen létemkor (mikor énjeién va
gyok, npn MeHa) egyszer sem megyén oda | 169. moh af pink-
sün toza jakaj jelen nem létemkor (mikor én nem vagyok ott) 
oda jár | 170. mon ingeiden azendezd (azíndizd) jelen létem
ben (előttem, coram me) beszéllte el. 

171. mon toz ulemezen anokt ulesí míg ott nem leszek, 
teszek legyenek (tkp. oda létemig = bis ich dahin komme) | 
172. mon ulemezen af saj míg [itt] leszek, nem jő | 173. alat-
,sen ulemez (v. ulems) tet lad erdms míg atyád él, neked jó 
•élni (jó dolgod van) | 174. mon af ulemezen cebdrsta sin af 
robotajht míg ott nem leszek, ők nem dolgoznak jól | 175. ta-
nin pops a mostani pap, sad-ingelin-pops az előbbi pap, ingel-
pelin pops az ezentúli (leendő) pap | mindeink as koda tosa 
ulendems nekünk nem lehet ott lennünk | 177. kodand mol'an, 
kuli alasan as hogyan menjek, ha nincsenek lovaim | 178. kodand 
mollen (v. motelen), kuli alasand aselt kutsa hogyan mentem 
volna, midőn lovaim nem voltak itthonn | 179. koda af avar-
d'an, jarmakenen salaz hogy ne sírjak, [midőn] ellopták a pén
zemet | 180. kodand treasa, kuli af robot aj hogy etessem 
(tartsam el) őt, ha nem dolgozik ; taraj tein treama, kuli af 
robot aj vájjon etessem-e (nekem etetnem kell-e) őt, ha nem 
dolgozik ? 

181. panendaralind (v. kída mon panelina), tenars toso 
ullen ha én hajtanám, eddig ott volnék j 182. mon soh ndjsa 
meglátom őt (fogom látni); mon soh kid'sa meghallom őt (meg 
fogom hallani) j 183. mon soh karmán kirdemenza fogom őt 
tartani j 184. isaken af saj inzis kulis a tegnap el nem jött 
vendég meghalt | 185. af kenerf mar (v. apák kenert mar) 
makss tein nem-ért (éretlen) almát adott nekem j 186. apák 
mol't af packed'at nem menvén nem érsz oda J 187. min apák 
azentenkenga (azínttinkinga) sodasl ha mi nem mondjuk is 
(mi nem mondván is), [mégis] megtudja J 188. surizd kerus 
megvágtam az ujjamat (tkp. ujjam megvágódott) | 189. mon 
soh valind lakáj vetsa elöntöttöm őt forró vízzel | 190. tdcien 
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kundafna sembd fásét a ma fogottak (a mit ma fogtunk), míná 
itt vannak. 

191. mon toza af molan, tosa vaskqftemaz én oda nem 
megyek, ott engem megcsaltak | 192. mon náiná, panez sas 
láttam, [hogy] hajtva jött j 193. vett turks uiz jotan a vízen 
keresztül úszva keltem át } 194. stand drasta árts, pítá liez 
oly sebesen vágtatott, mintha repült volna (tkp. mintha repülve) [ 
195. posabl'an kandima segítek (neki) hordani | 196. noldamak 
simemd (v. simmá) ereszsz eDgemet inni | 197. mon molan sors 
panemínza én megyek őt elhajtani | 198. simemá-ved ivó víz, 
stama-ved mosó v. mosdó víz, eselemá-vasta fürdő hely; kaim 
kundama vastínká halfogó (halászó) helyünk ; itt lisema-vastats 
a napnak fölkelő helye | 199. vandi pandema sumizá holnap 
fizetni [való] az adósságom | 200. kémen panart muskemats-
(v. kémen panaren muskemas) valf tii a tíz ingnek a mosása 
(v. tíz ingnek a mosása) egy rubelt teszen (v. egy rubelbe 
kerül). 

201. son tus alasan kildemá elment lovat befogni, son 
tus ajasat kildemenza elment a lovat befogni j 202. ere si-
mems Y.jartsams adj inni v. enni (tkp. gyere inni, nosza inni) | 
203. ere simán, jartsan hadd igyam, egyem (tkp. iszom, eszem) [ 
204. mondien táci lamo sokams nekem ma sokat [kell] szán
tani | 205. nengá lamo ilats sokams meg sok maradt fönn 
szántani (maradt sok szántani való) | 206. kandan ved stams-
vizet hozok mosásra | 207. tá tbzdene lihtems ez könnyű ki
vinni v. kihordani (könnyen kivihető) | 208. tá cebár kaim 
kundams ez jó halat fogni (halfogásra) | 209. tácien kundamas 
isakcen kundamada cebárel a mai fogás a tegnapi fogásnál 
jobb volt j 210. kadlzá pengén kermants, tus nalksemá el
hagyta a favágást, elment játszani. 

211. son loka kaim kundamati ő ügyes (OHT. IOBOKT.) a 
halfogásra | 212. son sizes kaim kundama marto ő elfáradt 
halfogástól (tkp. fogással) | 213. kaim kundamsta vetti pras 
halfogás közben a vízbe esett | 214. kaim kundamstink pák 
varrnál' halfogásunk közben (mikor halásztunk), erős szél volt | 
215. jot kalln kundamsta náin („még láttam, mikor halásztam, 
s azóta nem láttam" = ) utoljára láttam, mikor halásztam [ 
216. arak náimá vasts állj olyan helyre, a hol megláthatnak 
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(szósz. : állj látó helyre) | 217. son tosta saj, kosta min samd 
ő onnan jő, a honnan mi jöttünk | 218. panemesta náina lát
tam Őt hajtás közben (mikor hajtottam); samstín muind jöttöm
ben találtam j 219. sit lisemd jotksta (v. lisemesta) nap föl
kelte közben (fölkeltekor), sit lisems nap fölkeltéig, jot sit li
semesta nap fölkelte óta | 220. sit volgimda ingeid tosa ul'an 
nap leszállta előtt ott leszek. 

221. son tein marks tozo molemda ő nekem parancsolt 
oda menni (parancsolta, hogy oda menjek) | 222. son af anaj 
mezevik, dncak dselemda mdrgest ő nem kér semmit, . csak 
engedjenek neki fürödni (engedjék, hogy fürödjön) | 223. mon 
kelgan sokamat' szeretek szántani (szeretem a szántást) j 224. 
mon mdrgan kranddst' nskemda (v. uskemdenza) parancsolom, 
hogy vigyék a szekeret | 225. tein viziks morams szégyenlek 
(MH* CTHAHO) dalolni | 226. robotat-eli taci fogsz-e dolgozni 
ma ? tdcienga robotan ma is fogok dolgozni J 227. karman-
ddran robotama,. af lotkan ha elkezdek dolgozni, nem sztinök 
meg | 228. mon vizddn td mórt moramants szégyenlem ezt 
a dalt dalolni | 229. mon pel'an tan tiemants félek (nem me
rem) ezt tenni | 230. mon pel'an toh martot karsok vasffems 
félek veled szembe találkozni. 

231. son jorsemaz min t'azk kenerems ö bennünket itt 
akart elérni | 232. staka fása kalín kundamas nehéz itt a ha
lászás | 233. tosa cebar erdmas ott jó az élet; t. c. efams ott 
jó élni (es ist dórt gut zu lében) j 234. td' virgd jakamas pelks 
az erdőn át a járás félelmes | 235. sondeenza kerza, nedelati 
vest dncak molems neki kevés, egy hétre (egy hétben) csak 
egyszer menni [oda] | 236. ta kerza teenza maksims ez kevés, 
hogy neki adjuk (um ihm zu gebén) | 237. td lamo vest pan-
dtms ez sok, bogy egyszerre fizessük (zu bezahlen) | 238. ton 
nolat robotamati rest vagy a dolgozásra | 239. son taza, son 
kepetsi ő erős, fölemeli (v. teenza kepidevi ő fölemelheti) | 
240. alasazen simdemda (v. alasazen simdemdanza) maksín 
kati-meze azért hogy lovamat itatta (lovam itatásáért) adtam 
[neki] valamit. 

241. ton kudu uskemdit maksín valf azért hogy téged 
haza vitt, adtam egy rubelt | 242. simmada (v. simmadanza) 
ild mezevik af anaj azon kivűl hogy igyék, nem kér semmit 
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243. son af kelgi mezevik nalkamada ila ő nem szeret sem
mit játékon (játszáson) kivül J 244. son dselemada (v. dsele-
mat-ezda) sdrdtksts ő fürdéstől (a fürdéstől) megbetegedett | 
245. avardemada silmenza jakstert sirástól a szemei vörösek J 
246. avardemati silmenza jakstergltst a sirástól (tkp. a sí
rásra) szemei megvörösödtek | 247. trupkaso targamati pehnd 
(pejhná) lotkajht saradémda a pipázástól a fogak megszűnnek 
fájni | 248. javidemati iirnazus az ijedtségtől elkezdett resz
ketni ; jaksamti tirnaj reszket a hidegtől | 249. jakarna marta 
sizen a járástól (tkp. járással) elfáradtam | 250. torgovaz ko-
zakíts kereskedve (kereskedés által) meggazdagodott. 

251. son lotkas kálin kundamda ö megszűnt halászni j 
152. td panars stamanek meznik kolmo valf' tii ez az ing var
rással és egyébbel (tkp. varrásostul mistül) három rubelbe kerül; 
stamada baska varráson kivül | 253. mon son martínza kortan 
tosttn torgopamat kuvalma beszélltem vele az ottani kereske
désről | 254. mimda monts kanesa semhogy eladjam, [inkább] 
magam hordozom (a ruhát) j 255. t'azk kadlmda martínk sáf-
sask semhogy itt hagynók, [inkább] elviszszük magunkkal | 
256. kandimat t'aza, kandizá tozo a helyett, hogy ide hordta 
volna, oda hordta (tkp. ide hordani vala, azaz: h. kell vala) j 
257. samstln jaksamel mikor jöttem, hideg volt j 258. ilatt 
t'azk mon samozín maradj itt, míg eljövök; — sergádemest 
míg téged hívnak | 259. mon ucsiná st'amazanza vártam őt, 
míg fölkelt j 260. mon samozín semba, mezd ereivel, sin anok-
last míg eljöttem, Ők mindent, a mi kellett, elkészítettek; son 
samozlnza semba anok-el eljöttére (míg eljött) minden kész volt. 

261. min molema sopldims mi mentünk, míg sötétedett [ 
262. tán tiems af noldasa míg ezt meg nem csinálja, el nem 
eresztem őt | 263. Volgát tlrvas molemstan kolaj sudnat nain 
mikor a Volgához mentem, mindig hajókat láttam j 264. mizarls 
apák sott-el, kolaj ulicava arnes a míg nem volt megkötve, 
mindig az utczán futosott (a kutya) j 265. samdln méla asina 
náj eljöttem után (eljöttem óta) nem láttam öt; jot samstln 
naina még a mikor jöttem [utoljára] láttam őt J 266. san sodamdo 
méla semben noldazen miután ezt megtudta, mind eleresztette 
Őket | 267. samdínza ingeid teink cebdr-el mielőtt ő eljött, 
nekünk jó volt [dolgunk] | 268. mondeden ingeid v. moh sam-
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din ingeid sas előttem v. [még] jöttem előtt jött el j 269. lovit 
pramda (v. lövit prams) er sind toza jakalen mielőtt hó esett 
(v. míg hó nem esett) mindennap oda jártam | 270. samdínza 
ingel-kiga semben anoklask még mielőtt eljött, mindent elké
szítettünk. 

271. paksaso pinkstenza jurtits pals tasa a közben, hogy 
a mezőn volt, elégett itt a háza | 272. mon tasa robotamstin, 
tosta semben salaz az alatt, hogy itt dolgoztam, onnan mindent 
elloptak | 273. son tein jarmakt makss, af sodasa mezinksa 
nekem pénzt adott, nem tudom miért | 274. son tus mon apák 
sodakín ő elment a nélkül, hogy tudtam (tudtom nélkül, tkp. én 
nem tudvám) | 275. mezendi savit, mon apák kizeftin miért 
vetted el, a nélkül hogy engem megkérdeztél (engem meg nem 
kérdezve) | 276. mon kucsa son pengdn kerema elküldöm őt 
fát vágni; mon tertsajartsama hívom őt enni J 277. td ialít 
nengd pickdj kundams ezen a télen még alkalmas fogni (ha
lászni) | 278. son mon martinza sdvindeman kálin kundama 
ö engem [mindig] magával vitt halászni | 278. son martxnza 
sdvents nevod kálin kundams ő magával hálót vitt, hogy halász-
szon j 280. mon tonaftit tuind sabanen tonaftima (v. tonafti-
mht) elhoztam a tanítót gyermekeimet tanítani. 

281. mon tun kniga sabanendi tonafnems hoztam könyvet 
a gyermekeimnek tanulni (tanulásra) | 282. karmás kaiidma 
kezdett haragudni, usits seremd kezdett kiabálni j 283. teenza 
uzal son noldams sajnálja (eiviy majib) őt elereszteni j 281. mon 
mol'an son kundaminza megyek őt megfogni | 285. mon kucan 
kinga vetemit küldök valakit téged vezetni | 286. son sdvs moh 
kdtsten, asezd azinda mezendi elvette tőlem, [s] nem mondta, 
mire | 287. mon pelán ezdenza félek ő tőle, tein viziks ezdenza 
szégyenlem magamat tőle, sas viziks tein azért szégyenlem ma
gamat | 288. mon joran tdci osu molems akarok ma a városba 
menni | 289. aldza joraj sams atyám akar jönni | 290. mon 
jorsen son palenza tani molems, ancdk af sodasa, kuts' af 
szeretnék (tkp. akartam, MHÉ XOTÍJOCI. 6ti) most ő hozzá menni, 
csak nem tudom, otthonn-e vagy sem. 

291. mon salksllen akartam jönni, son tulksll ő el akart 
menni, mon tielksilina akartam azt megcsinálni, maksil'ksMind 
akartam adni azt, kundal'ksilizd meg akarta fogni j 292. afel-
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kselen sa nem akartam jönni, afelkselina maksa nem akartam 
adni azt | 295. udimazd sas alhatnám (cnan. xoieica), tkp. álmom 
jött, simmazd sas ihatnám, sdremazd sas hugyozhatnáni | 296. 
mondein toza molema (v. molems erávi) nekem oda kell menni; 
teink osu molema nekünk a városba kell menni | 297. tein tdci 
osu molemal nekem ma a városba kellett (v. kellene) menni [ 
298. mondein toza molems erável nekem oda kellett menni; 
erávendaráj ha kell | 299. af erdvat skamít nem élhetsz egy
magad | 300. luums (luvíms) af pickaj olvasni nem lehet (nem 
járja, nem alkalmas, es geht nicht an, He xo/(HTca); af luvviht 
meg nem olvashatók (sie lassen sich nicht záhlen). 

301. táci af mol'an, robotatama ma nem megyek, dolgo
zunk | 302. mon tet kepidevan te engem fölemelhetsz; tein 
kepidevi én fölemelhetem; mondina tievi csinálhatom J 303. taf-
tama krantaskd teingd tievi ilyen szekerecskét én is csinál
hatok | 304. tdci baj ars as kutsa, mondina mozna numíh 
molems ma az úr nincs itthonn, lehet nekem nyulak után menni 
(nyulat vadászni) | 305. mondina as koda moletns nekem nem 
lehet menni (nem mehetek) j 306. mozna ulenddral molems, 
molelen ha lehet vala menni, mentem volna J 307. koda asel 
koda molems, mon afelen mol' ha nem lehet vala menni, nem 
mentem volna | 308. ásat koda kadíms nem lehet téged [itt] 
hagyni j 309. sdradenddrdj ilddeza kudu v. kadk Hadi kudu 
ha beteg, maradjon (hadd m.) itthon; iladest {kadk iladiht) kudu 
maradjanak (hadd m.) itthonn j 310. kadest Hadi kudu hagy
játok, maradjon itthon | kadit iladiht kudu hagyjátok (őket), 
maradjanak itthonn. 

311. kadímak (kadimast) ilddan kudu hagyj (hagyjatok) 
engem, itthon maradok | 312. sak, kelktama jöjj, szeretünk 
(szeressük egymást — mondja az anya a gyermekének, mire 
megöleli, megcsókolja) | 313. dzkd martot kelgin, tani af 
kelgan nem rég szerettelek (tkp. szerettem veled, szerettük egy
mást), most nem szeretek | 314. isaken saj inzina tdci tust a 
tegnap jött vendégek ma elmentek j 315. ta saka, konan isak 
naima ez ugyanaz, a kit tegnap láttunk | 316. ta af sa, konan 
mon azindin ez nem az, a kit én mondtam | 317. sa at'ds, kona 
isak sas (v. kona at'ds isak sas), sdrddi az öreg, a ki tegnap 
jött (a mely öreg t. j.), beteg | 318. son kémen velenzd, sembd 
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moksat (v. son kémen moksin velenza) neki tíz faluja van, min^ 
moksa (v. neki tíz moksa faluja van) | 319. mon sodasa sa ostr 
konan kuvalma tin kortatada ismerem a várost, a melyről ti 
beszélitek (v. kona ost kuvalma tin kortatada, mon sodasa) j» 
320. sa alasas, konan ramaz, cebar iramaf alasats cebar) a lóy 
a melyet vett, jó (a vett lova jó). 

321. stama loman, kona moksaks kortamo lats af mastir 
afpickaj tein tolmacendi olyan ember, a ki mordvinül (moksáül) 
beszéllni jól nem tud, nem való nekem tolmácsnak j 322. son af 
joraj stama alasa, kona lats af ardi nem akar olyan lovat, 
a mely jól nem fut | 323. stama sira lomaínd, kodama son 
sira, min (így!) afjakajht robotama olyan öreg emberek, amilyen 
öreg ő, nálunk nem járnak dolgozni | 324. kodama alasa ton 
vesend'at, stama t'asa afmujat a milyen lovat te keressz, olyat 
itt nem találsz j 325. mon uli stama kotfízá, kodama tet erávi 
nekem van olyan vásznam, a milyen neked kell | 326. mon so
dasa sa vastt, koza kadiza (v. kona vastti kadízá) tudom a 
helyet, a hol hagyta (mely helyen hagyta) | 327. mon sodasa' 
sa kit, kona kiga sin tust (v. konan-ezga sin tust) ismerem 
az utat, a melyen ők elindultak | 328. sa pinksta, kosta mon 
sabana jolmatelt az időben, mikor gyermekeim kicsinyek voltak 
(v. sabanen jolmaks pinkstest gyermekeimnek kiskorukban) f 
329. mon taciinga sa skada (sa pingena) mol'an, kona skada-' 
(k. pingena) isak jakan ma is azon időben megyek, a mely 
időben tegnap jártam | 330. taci taga saka vastizin ozan, koza 
isak ozesen ma megint ugyanarra a helyemre ülök, a melyre-
tegnap ültem (v. isakcen v. isaken vasüzín ozan a tegnapi 
helyemre ülök). 

331. t'asa lemba pita banasa itt meleg van, mint akár egy' 
fürdőben (pita = : or. óŷ To) | 332. ton ul't pita es kutsít légy 
úgy mint otthonn (mintha otthonn volnál) | 333. stama kald'au 
pita sdrddi loman olyan sovány, mint egy beteg ember (v. s.. 
loman latsa b. ember módjára); son stand kald'au, pita sdrats 
ö oly sovány, mintha beteg lett volna | 334. panar marto (v. 
fka simantsa) jakaj pita kizenda ingben (v. egy vászon kaf-
tánban) jár, mint akár nyáron | 335. son kazias mon langizin, 
pita mon kolajnd megharagudott rám, mintha én rontottam volna 
el | 336. stama kacamel, pita vir pals olyan füst volt, mintha 
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<erdó' égett volna | 337. stama drdsta liis, plta nal oly sebesen 
repült, mint akár egy nyil (v. nal latsa liis, v. nalks liis nyíl 
módjára v. nyilúl repült) | 338. píta monts afsodasa, mezama 
tein tiema, son tonaftsaman mintha nem tudnám, mit keli 
tennem, úgy tanít engem j 339. mon sondedenza lats sodaza 
én jobban tudom, mint ő J 340. tá tonada pák sizes ez inkább fáradt 
jel, mint amaz. 

341. sada láma makss, mizara antsen többet adott, mint 
-a mennyit kértem | 342. mon sondedenza kurok packeden én 
nálánál hamarább érkeztem | 343. stama ickezá, kolmo sista 
af packett'ama olyan messze van, [hogy] három nap alatt nem 
érünk oda | 344. stama jaksam-el, nalna sufttna lazindust 
olyan hideg volt, [hogy] még a fák is megrepedeztek | 345. stand 
arden, nalna alasas soviás úgy vágtattam, [hogy] még a ló is 
habzott j 346. son stand javets, nalna mezevik asez kortava 
annyira megijedt, [hogy] még nem is szólhatott semmit is | 
347. pest stand pelét malaselen, pinetnen marajná nvama egy
szer oly közel voltam a faluhoz, [hogy] a kutyákat hallottam 
^ugatni | 348. son teenza senare makss, nonandi mezevik asez 
Hada ö annyit adott neki, [hogy] amazoknak (a többieknek) 
semmi sem maradt (v. estienzenga asez ildtt mezevik hogy ma
gának sem maradt semmi) J 349. stama vari kucs, cuf najus 
-oly magasra ment föl, [hogy] alig látszott | 350. mizara tet 
maksi? láma {pák láma), valf maksendáráj mennyit ád neked? 
sok (igen sok), ha egy rubelt ád (v. pák láma valf maksi leg
följebb egy rubelt ád). 

351. son sá marto kozákíts, kaftln-kírda pitna sávi ő 
az által gazdagodott meg, [hogy] kétszeres árt vészen | 352. sd 
marto vants pra, vetti komets az által mentette meg magát, 
.[hogy] a vízbe ugrott (v. vetti kometemants marto vízbe ugrá
sával) | 353. son san-gorás sodamaz, pilge-kinken náizen ö 
annálfogva ismert meg bennünket, [hogy] a lábnyomunkat látta | 
354. panarlnts kora? sodajná, moks'ava az ingéről (inge sze
rint) ismertem meg, hogy mordvin asszony j 355. kagídíts asel, 
sas kord mon arsen, vorgáj nem volt papirosa (útlevele), azért 
gondoltam, hogy szökevény | 356. son javets, mez sin sast 6 
megijedt, hogy ők jöttek | 357. son ancák (sas) kaziás, mez 
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son asez kizefta ő csak azért haragudott meg, hogy öt nem 
kérdezték j 358. mez son makss, sas monga joran tejenza 
maksims hogy ö adott, azért én is akarok neki adni j 359. son 
stand kazids, stand (v. kodand) mizardinga asind ndinda 
kaziama ügy haragudt meg, úgy (v. a mint) még soha sem lát
tam őt megharagudni | 360. tosa stama ocu sudna'uli, kodama 
(v. jobban: stama) mizardovík asin nainda ott olyan nagy haja 
van, a milyent (v. stama olyant) még sohasem láttam. 

361. son alants-eska ocu ö oly nagy, mint az atyja {son' 
alants-eska ö atyja-nyi, OJTB ct oma) j 362. son moneskan v, 
monskan ö akkora mint én (OHT. CB nieHa); td kutt-eska akkora 
mint ez a ház | 353. vett vajgelpeska kelets a viznek (folyó
nak) egy versztnyi a szélessége j 364. son sáska vaststa sasT 
konaska vaststa min sama ö oly messziről jött, a mily messzi
ről mi jöttünk | 365. mestema sáska vasts jakaf miért jártál 
oly messzire? j 366. konaska vastsel son, sáska vastselen mon 
a mily messze volt ő, oly messze voltam én | 367. véts vajgel-
pen kelesa a viz egy versztnyi széles (egy verszt szélességé
ben) ; tan kuvalmása ily hosszú (ennek hosszúságában); dsien 
kirkalmasa ktit-mélységű | 368. son td suftt seresa jordaj oly 
magasra hajit, mint ez a fa (tkp. e fa magasságában) J 369. son 
sáska vasts jordaj, konaska vasts mon jordan oly messzire 
hajít, a mily messzire én hajítok | 370. son sdn seresa jordaj7 
konan seresa mon jordan ő oly magasra hajít, a mily magasra 
én hajítok. 

371. mizarís mon robotan, senarís songa robotaj a 
meddig én dolgozom, addig ő is dolgozik j 372. mizara son 
kandi, senara monga kandan a mennyit ő hord, annyit én is 
hordok; son senara kanté, mizara mon kanden annyit hordottr 
a mennyit én hordtam | 373. senara tien, mizara tijus annyit 
tettem, a mennyit tehettem | 374. mizara anas, senara maksen 
teinza a mennyit kértj annyit adtam neki | 375. mizarkst 
mon jakan, sinarkst tonga jakas a hányszor én jártam, annyi
szor ő is járt | 376. er sajan, as kutsa valahányszor jövök, §-
nincs itthonn (v. er af sajan, as kutsa) \ 377. mez stand 
malati jakat mit (miért) jársz oly közelre ? j 378. mez tafta 
(v. stand) lamh ucsit miért vártál ily (v. oly) sokáig ? j 379. 
mez fafta (v. stand) surísta sasendat miért jösz oly ritkán ? [ 
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380. stand stak, taza ndju varrd meg ügy, [hogy] ne 
lássék. 

381. salavanaazk, Hat tazaz kul' mondj ad halkkal (lopva, 
titkon), [hogy] a többiek ne hallják | 382. ladnas kortak, stobl 
Jarkedest beszéllj jól, hogy megértsenek | 383. aksínasta stak 
mosd ki fehéren (fehérre — hogy fehér legyen) | 384. jdrtsams 
asel mezevik, stak maden enni nem volt semmi, s csak úgy 
(étlenül) feküdtem le | 385. kodand esta tients, tdniinga stand 
iiendi a mint ő akkor tett (tenni szokott), ügy most is teszen | 
386. son stand tis, kodand mon mar gin ügy tett, a mint én 
parancsoltam | 387. son mon al'azen latsa tii úgy tesz, mint 
„az atyám (atyám módjára) j 388. taftama taza kotf, kodama 
taza ta, af mujat ily erős vásznat, a milyen erős ez, nem ta
lálsz (v. td latsa taza kotf af mujat) J 389. mon stama sudna 
ndin, kodama nengd mizardovík asen najenda olyan hajót lát
tam, a milyent még soha sem láttam j 390. mon nengd son 
s.odalind od pinkstenza (v. od coraks. pinkstenza) én őt ismer
tem még fiatal korában. 

391. mon son ndina ataks pinkstenza láttam őt öreg ko
rában | 392. son moh latsán kőzd ő oly gazdag, mint én; 
lov latsa aksa fehér, mint hó; dsi latsa kirka mély, mint egy 
kút | 393. t'asa bana latsa lembd itt meleg van, mint egy für
dőben; bana latsa ustezd fűtötte úgy mint fürdőt (fürdőként) j 
394. isaken sis fala latsa jakiaméi a tegnapi nap hideg volt 
úgy mint télen J 395. mon alasaza toh alasatsen latsa drdsta 
ardi az én lovam oly gyorsan fut mint a tiéd | 396. son stama 
Jats kortaj ruztks, kodand tatariks kortaj ő oly jól beszéli 
oroszul, mint tatárúi | 397. sembeda cebar karandas, konan 
tis a legjobb szekér, melyet csinált (v. sembeda cebdresta tif 
karandas) \ 398. ton-elet sed, konan min ndjemd te voltál az, 
a kit mi láttunk j 399. sembendi, kid saj son palenza, kazi 
mezevik mindenkinek, a ki hozzá jön, ajándékoz valamit j 400. 
semben san, mezama sonts ramas, pandeza mind azt, a mit 
vett, megfizette. 

401. sdn min sodasask, konat vires-elema azt mi tudjuk, 
kik az erdőben voltunk | 402. son) tosa, kosa lomatnd robo-
tajht ő ott van, a hol az emberek dolgoznak | 403. vdtemast 
ioza, kosa lotkas vezessetek engem oda, hol a csónak van [ 
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404. vcitit toza (v. sd vastti), kosa min udomá vezesd őket 
oda (arra a helyre), a hol mi aludtunk | 405. son sa pali tus, 
kona pdldd min sama ő arra felé ment, a honnan mi jöttünk | 
406. kuvand mon jotah, sidnd cebdr jotams a hol én mentem 
át (a vízen, sáron), arra jó átmenni | 407. kuvand mon jakah, 
(tosa) kosovík virg asez pal a merre én jártam, (ott) seholsem 
égett az erdő | 408. kosta sas, esta ndind a mikor jött, akkor 
láttam őt; mizarda sah, esta jakiaméi mikor jöttem, akkor 
hideg volt | 409. kona pinksta mon sah, esta son tus a midőn 
jöttem, akkor ő elment | 410. mizarda tan tisi, esta noldasa 
mikor (mihelyt) ezt megcsinálja, akkor őt eleresztem. 

411. mizarís teet lats, senarís erak task a míg neked 
jól lesz (jó dolgod lesz), addig élj itten J 412. ilatt t'azk se
narís, mizarda sergdttadez maradj itt addig, míg téged hív
nak | 413. mizarís mon af anasa, af makssaz a míg nem ké
rem, nem adják meg I 414. mon ucsina senarís, mizarda st'eds 
vártam őt addig, míg fölkelt (v. ö. 259.) j 415. tdldma, miza
rís lov af pizi csépelni kell, a míg hó nem esik j 416. miza
rís kis cebdr-el, (senares) sidesta jakalen toza a míg az űt 
jó volt, gyakran jártam oda | 417. jot tasan, taft ama sora 
asez sacenda a mióta itt vagyok, ilyen gabona még nem ter
mett | 418. jot sah, asina na] hogy jöttem, azóta nem láttam 
öt (a mióta jöttem —) j 419. kosk (v. kodak) sama, esk (v. 
esta) tus mikor (a mint) mi jöttünk, akkor ő elindult j 420. mi
zarda tin pelínt eran, esta son nengd jolmal mikor nálatok 
éltem, akkor ő még kicsiny volt (v. tin p. eramsten, son..). 

421. kosta kozal, esta semba skudnahnendi ceberel mi
kor 'gazdag volt, akkor minden segényeknek jó volt (jó dolguk 
volt) | 422. pervoj, kosta assta sas, kolaj teink tusents me
zévik az előtt, mikor a városból jött, mindig hozott nekünk va
lamit (v. pervoj, ossta samstínza —•) j 423. tan tiemesta si
desta sasents mikor ezt csináltam, gyakran jött | 424. ervd-
jamstin alázd nengd ziv-el mikor megnősültem, az atyám még 
életben volt | 425. mon sah, semba anokt-elt, esta kiga tumd 
eljöttem, minden készen volt, s mindjárt elindultunk J 426. vandi, 
véts molemsten (v. véts molendaran), azisa holnap, mikor víz
ért megyek (ha vízért megyek), megmondom [neki] | 427. son 
ancdk esta peli, mizarda lomah saj csak akkor fél, mikor 
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idegen ember jő | 428. son ancak loman pinksta peli ő csak 
akkor fél, ha ember van itt (tkp. ember idejében fél) | 429. ro-
botants ad'elamda meld (v. r. adelanddrdsi, v. r. adelandd-
raza) noldak ha munkáját elvégezte, eresszd el | 430. ancak 
loman saj, sembd caband vorgediht [ha] csak idegen ember 
jő, a gyermekeim mind elszaladnak. 

431. udomistan mestka af kastirdiht mikor alszom, ők 
egyátalában nem moczczannak (meg sem m.) | 432. mizarda 
tertsaman, est a (v. senarda) mol'an a mikor engem hív, akkor 
megyek | 433. mondiná aram, sin sodasaz nekem ugy látszik 
(gondolom), [hogy] ők tudják | 434. sondeenza aram, min tazk 
kenersamaz azt gondolja, [hogy] minket itt utolér | 435. son 
nájsamaz, min semba sizemd Ő látja (tkp. lát minket), [hogy] 
mind elfáradtunk | 436. sodasa, nat sembd od lomatt', konat 
strug lanks jakajht tudom, [hogy] ezek mind fiatal emberek, 
kik bárkára járnak (t. i. bárkát vontatnak) | 437. mon naina, 
(sto) saj láttam, (hogy) jő; mon marajna, kate-gi suvas hal
lottam, [hogy] valaki bement; son sodazd, ickezd tudta, hogy 
messze van | 438. mon kulind, son ni sas hallottam, [hogy] ő 
már eljött | 439. son mdrks, vir-kudnezd pals ő azt mundta, 
[hogy] erdei kunyhóm elégett j 440. monga ndina, son sori pik-
sezd én is láttam, hogy Őt megverte. 

441. son mdrks teest, lihtezaz tan (v. lihtemda, v. stobi 
lihtezaz) parancsolta nekik, hogy vigyék ki ezt | 442. son 
mdrks, kudu ilddezama Ő mondta, [hogy] maradjunk itthonn [ 
443. son seres (v. serezen), tozo molest ő kiáltott (v. kiáltotta 
őket), [hogy] menjenek oda | 444. sin sormatst, mizajnd ala-
sasnen ők írtak, adjam el az ő lovukat j 445. son joraj, mon 
martínza molezan ő akarja, [hogy] vele menjek j 446. mon 
ternind, vandi min palink saza én hívtam őt, [hogy] holnap 
hozzánk jöjjön | 447. son joraj, (stobi) tdcikok tust akarja 
hogy még ma menjenek el | 448. son moli, mon maksinddran 
mezevik tejenza ő megyén, ha valamit adok neki | 449. son 
peli, sin vetti prajht fél, [hogy] a vízbe esnek; sonpeli, taci 
afelt sa fél, [hogy] ma nem jönnek | 450. mon kizeftizd, 
kid son kérdeztem, ki ő? 

451. mon ndina, ko son tus láttam, hova ment; son so-
dasi (v. sodasind), kosit sin ő tudja, hol vannak | 452. son 
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sas kizeftemíst, mizardo tuiht eljött őket kérdezni, mikor men
nek el ] 453. af sodasak, mizardo moli nem tudod-e, mikor 
megyén? | 454. aztntk tein, kodana tán tiezá mondd meg 
nekem, hogyan csinálta ezt | 455. mon mdrajnd, mizara sin 
uskst hallottam, mennyit hoztak | 456. kizeftk son, ickezá 
nengá oss kérdezd őt, messze-e még a város? [ 457. son jóra-
sina sodams, sajht af sin akarja tudni, jönnek-e, vagy nem? | 
458. mon san kuvalma kortan martínza, kodana sd tiema 
arról beszéltem vele, hogyan kell azt csinálni | 459. son nái-
maz, kodana min sizemá ő látta (látott minket), hogyan (meny
nyire) fáradtunk el | 460. skaj sodasi, koda mol's tosa isten 
tudja, hogyan ment oda. 

461. son meze tevits, seri neki mi köze hozzá (eiviy *ITO 3a 
Atio), hogy kiabál ? j 462, kid sindeza, sdndi pandima a ki 
eltörte, annak fizetni kell | 463. sdndi cebar, konan jarma-
kinza uliht annak jó (jó dolga van), a kinek pénze van; kin 
jarmakínza uliht, tani ramaza a kinek pénze van, vegyen 
most | 464. mezd (v. konan) kolan, san pantsa a mit (a me
lyet) elrontottam, azt megűzetem | 465. mezd osu miz 
(v. semben miz) a mit a városba hoztak, azt eladták (v. mind 
eladták) | 466. son af melaftsi san, mezin kuvalma kortan 
martínza nem emlékszik arra, miről beszélltem vele J 467. son 
san kualma seri, mezd af sodaj (v. kosa af tevets) arról kia
bál, a mit nem tud (v."*hol nem az ő dolga = a mihez nincs 
köze) | 468. mondien semben ndftezen, mezamat tosa uliht 
nekem mindent megmutatott, a mi ott van (tkp a mik vannak) | 
469. mon mezevik af jukstan, mezd tein mdrgiht én semmit 
sem felejtek, a mit nekem mondanak j 470. lamo mon jukstan, 
mezama tonafnen sokat felejtettem, a mit tanultam. 

471. mon af ossa eran, d velesa nem a városban élek, 
hanem falun; mon af ramama san, a mimd nem venni jöttem, 
hanem eladni | 472. af son ndiza, mon náiná nem ő látta, 
[hanem] én láttam | 473. áli ossa erdj ta falit, ali tdd'ants 
tes moli vagy a városban lakik e télen, vagy anyjához me
gyén j 474. alijukstazá, ali asezá jorse kucems vagy elfelejtette, 
vagy nem akarta küldeni | 475. tdci ali vandi keneri ma vagy 
holnap elkészül j 476. kizefnen, saj af kérdeztem, jön-e vagy 
nem? molan, varzasa, kuts'af megyek, megnézem, otthonn-e 
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vagy nem? | 477. mon af sodasa, moltam' af nem tudom, me
gyünk-e vagy sem (moltama ali ilattama kuda megyünk-e 
vagy maradunk itthonn) | 478. tuma, a tu af packettama kudu 
indulni kell, különben (a TO) nem érünk haza J 479. son bednaj, 
dl pak staratelnoj ő szegény, de nagyon szorgalmas | 480. ta 
alasas cebdr, dí ni sira ez a ló szép, de már öreg. 

481. son jorsezen tums, dí jukstazen akarta őket elhozni, 
de elfelejtette | 482. toso vir cebdr, ancdk pak ickezd ott az 
erdő szép, csakhogy nagyon messze van J 483. viiel lovs, estingd 
tust erős volt a hó, mégis elmentek | 484. art son tezenza, 
(dí) máksk teenza eredj Ő hozzá, s add át neki | 485. son dí 
mon oss-elemd ő meg én a városban voltunk | 486. liss kutsta, 
ozas krandasti, dí tus kiment (a házból), a szekérre ült s el
indult | 487. mon aselen kutsa, dí estinga sodasa, toso kivik 
ul's nem voltam otthonn, s mégis tudom, [hogy] ott valaki volt | 
48^ mondein asez azenda, dí estínga sodasa nekem nem 
mondták s mégis tudom | 489. son vasfteman kar sík, dí asezd 
azenda ő találkozott velem, s nem mondta meg [ 490. son ancdk 
mon kolaj kuci, a sonts kuts' erdj ő mindig csak engem küld, 
s maga otthonn ül (él, lakik). 

491. ta tus, a nonat ilatst mariink ez elment, de azok 
velünk maradtak | 493. paleskants lihnez, pdleskats vajdz a 
felét kihúzták, a fele vízbe fúlt j 493. kosta krandasesa, kosta 
vedga uskez hol szekéren, hol vízen (hajón) vitték | 494. kosta 
kutsa robotaj, kosta kait kuntsi hol otthonn dolgozik, hol 
halakat fog | 495. soldava (így, 's nem sobdava) tumd kutsta, 
abetti packedemd bradezen tes, ilats kenerema osu reggel 
elindultunk hazulról, ebédre a testvéremhez érkeztünk, estére a 
városba értünk J 496. monga songa kaftskd toselemd én is ő 
is, mindaketten ott voltunk; af mon af son aselemd tosa sem 
én sem ő nem voltunk ott | 497. mon t'asa kafta traksend, 
dí sado baska aldzen kdtsd fka alasazd nekem itt két tehe
nem van, meg ezenkívül az atyámnál egy lovam van | 498. min 
argedemd vet; jakiaméi, varrnál', saka lanks taga pizem tus 
eltévedtünk az éjjel; hideg volt, szél volt, s még ezen felül eső 
jött | 499. son sira, taga saradéi (saradil) sd pingend ő öreg, 
meg beteg is volt azon időben | 500. son af ancdk sira, esta 
taga saradéi ő nem csak öreg, [hanem] akkor még beteg is volt. 
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501. mon af ancak náind, taga kortan martinza nem 
csak láttam őt, [hanem] még beszélltem is vele | 502. son af 
áncak ruziks körtaj, tatarlkska kortaj nem csak oroszul be
szélt, [hanem] tatárúi is j 503. son af ancak ruziks kortamo 
masti, tataríks kortamovlk (v. kortamíngá) masti nem csak 
oroszul tud beszéllni, [hanem] tatárúi beszélni is tud | 504. a f 
űncak kizinda, taündavlk (v. t'alindanga) ulinden nem csak 
nyáron, [hanem] télen is voltam (ott) | 505. son af ancak suva-
tanza láma, jarmaktenzavlk láma nem csak marhája, [hanem] 
pénze is sok van | 506. af ancak al'ats tasel, tadats-ka tasel 
nem csak az atyja, hanem az anyja is itt volt | 507. kopekavík 
(v. gros^ka) af maksan egy kópékat (v. egy garast) sem adok | 
508. pestinga asel min-tesink egyszer sem volt mi nálunk | 
509. savomda pára, flcevik asemá náj nem csak nem öltünk 
(vadat), [de még] egyet sem láttunk | 510. min sodamdink 
pára, singá af sodasaz nem csak hogy mi nem tudjuk, [hanem] 
<ók sem tudják. 

511. vastsa (v. vasenda) mondiná aram: minnet; toso 
(y. sado-melda, -méla, sameldá) sodajna: ilánnet eleinte úgy 
tetszett, hogy a mieink; azután megismertem, hogy máséi (ide
genek) j 512. son mon (i) andaman (i) simdemah, dl valfjar-
maksa makss Ő engem etetett s itatott, meg egy rubelt adott 
pénzben j 513. nalna maksílkselezá sőt meg akarta adni; nalna 
afelkseleza maksa még nem is akarta adni | 514. nalna se 
kulus még oda is hallatszott j 515.' nalna afel jakava (annyira 
beteg volt), [hogy] még nem is járhatott j 516. kuf tasto kuf 
od, mon raman akár ócska, akár új, én megveszem J hll.jart-
sams asel mezda, da maden nem volt mit enni, s [így hát] 
lefeküdtem | 518. vet soldal (így, s nem: sobdal,\. 495.), teink 
Msel koda sad-ickeze molems az éjjel sötét volt, [s így] nekünk 
nem lehetett messzebb menni | 519. mon af sodasa, mez son 
t'afta lamh af saj nem tudom, miért nem jön oly soká | 520. 
mon af molan, alasaná aset kutsa nem megyek, [mert] lovaim 
nincsenek itthonn. 

521. mon martinza af-lamnes kortaksnen, sameldá kudu 
tuh én vele egy kevésig beszéltem, azután haza mentem | 522. 
son tdci saj, anoklada mez eravi ö ma eljön, készítsétek [tehát] 
# mi kell j 523. ion as alasatná, kodana jorasajt uskems ne-

9* 
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ked nincsenek lovaid, hogyan akarod [hát] őket vinni j 524. son 
anas mon-kátsten, mon maksiná (v. sas maksan) ő kért tőlem,. 
[s így tehát] adtam (v. azért adtam) | 525. sánksa, mez palin 
sas, ruca kazin azért hogy hozzám jött, egy kendőt ajándékoz
tam neki | 526. son sas asez sa: asezá soda, sama af ő azért 
nem jött: [mert] nem tudta, kell-e jönni vagy sem J 527. mon 
sas tiin, mez son marks én azért csináltam, hogy ő parancsolta ; 
mon tiin, son márks én csináltam, [mert] ő parancsolta | 528. 
mon sas af mol'an, mez kis irdazo azért nem megyek, mert 
az út sáros | 529. mez aset sa? saradén miért nem jöttél? 
beteg voltam | 530. son znat'kerza lomandenza, sas asez kener 
neki bizonyosan kevés embere van, azért nem készült el. 

531. son znafcebar loman, sas semba kelksaz ő bizonyosan 
jó ember, hogy mind szeretik (tkp. azért szeretik) j 532. mon 
af sodasajná sa lomathen, vestingá asen jaka tejezest nem 
ismerem ez embereket, egyszer sem voltam náluk (tkp. jártam 
hozzájuk) j 533. mondein taftama alasas af erápi, kuli af 
pák ardi nekem az ilyen ló nem kell, ha jól nem fut) 534. mon 
sodajná, ton tisak, kuli son marks tiemda tudtam, [hogy] te 
megcsinálod, ha ő parancsolta csinálni | 535. sondeinza koza 
ulemal, kuli láma suvatats neki gazdagnak kell lenni, ha sok 
marhája van | 536. teint tácijok tuma, vandi sobdavati toza 
kenereda nektek még ma kell elindulni, [hogy] holnap reggelre 
oda érjetek J 537. mon sas márgin tiemda, stobi semba nájzaz 
én azért rendeltem csinálni, hogy mind meglássák | 538. lam-
baftk kett, stobi koskeza (v. koskel) függesszd föl a bőrt, hogy 
kiszáradjon | 539. pancka ortat, stobi suvavezama nyisd ki a 
kaput, hogy bemehessünk | 540. náftk kit, stobi mon odu 
sodazajna mutasd meg az utat, hogy ezentúl tudjam; náftk kit, 
tazan árgedá (v. afelen árgedá) mutasd meg az utat, hogy el 
ne tévedjek. 

541. kirdezen, t'ast pra (v. afelt prd) tartotta őket, hogy 
ne essenek j 542. son sas i tus, alasanzin varzama ő el is 
ment azért, hogy a lovait megnézze (tkp. a lovait megnézni) í 
543. son molendáráj, monga mol'an ha ő megyén, én is me
gyek [ 544. náims jorandárásak, tet áráskidima ha meg aka
rod látni, sietned kell j 545. sáfk, jorandárásak vedd el, ha 
akarod | 546. tonts tat ti lomanendi osal, estitká af tiiht te 
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ne tégy másnak rosszat, neked (magadnak) sem tesznek j 547. 
son tosa ulenddrds, sodasi ha ö ott volt, [hát] tudja | 548. mdr-
gat: tihtama, af mdrgat: af tiht'ama ha parancsolod: csinál 
lünk, ha nem parancsolod: nem csinálunk | 549. taraj (Szin-
dorovban aristaj) mon sdvina, moh sutsesamak vájjon talán 
{pasB*, etwa) én vettem el, [hogy] engem szidasz? | 550. kuf 
af azíntsask, estingd son sodasi habár nem mondjuk is, mégis 
tudja ö (v. apák azínttínkínga sodasi, 1. 187). 

551. kuf moliht, (estmgd) mon af mol'an habár mennek, 
én nem (mégsem) megyek 1 552. kuf sado koza, estinga as 
senara suvatats, mizara tonan habár gazdagabb, még sincs 
annyi marhája, a mennyi annak van J 553. kusqflamel lomahda, 
robotol' ad'elaz habár kevés ember volt, a munkát [mégis] elvé
gezték | 554. klda monts afelina soda, kodand tiema, kuf 
tonaftelemajt akár megtanítana engem, mintha magam nem 
tudnám, hogy kell csinálni | 555. koza fok plrda, son musi 
bár hova rejtsd, ő megtalálja (tkp. hova ne rejtsd) | 556. miza-
res asen antsa (v. koda asen antsd)> asez maksa bár mennyire 
(v. bár hogyan) kértem, nem adott (tkp. mennyire v. hogyan nem 
kértem) | 557. koda taza ana, af maksan bár hogyan kérjen, 
nem adok (tkp. hogyan ne kérjen) j 558. kid faza sa, fák nolda 
bár ki jöjjön, ne eresszd (tkp. ki ne jöjjön) | 559. mizariksi 
.asind terna, asez sa bár hányszor is hívtam, nem jött (tkp. 
hányszor nem hívtam) | 560. mi zárda faza sa, mon anok ul'an 
bár mikor jöjjön, én kész leszek. 

561. kuf kdziazd, kuf faza, mon azintsa akár haragud
jék, akár ne, én megmondom neki | 562. kuf sast, kut as, 
mondein sembd sdka akár jöttek akár nem, nekem mindegy 
563. kuf mizara faza ana, tat maksa bár mennyit kérjen, ne 
adj neki (tkp. mennyit ne kérjen) j 564. kodand af tisa (v. 
kodand fazajnd ti), af cebdr bár hogy csinálom (v. csináljam), 
nem jó (tkp. hogyan nem csinálom v. ne csináljam). 

BÜDENZ JÓZSEF. 



Igazítani valók. 

13. lap, 9. sor al., e helyett: sasufti- — olv.: sasufti-
kandié — olv.: krandis 
kosto hol — olv.: koso hol 
ta-pdldd onnét — olv.: ta-palda innét 
utip — olv.: útim 
csakugyan egészen elvész -— olv. t 
nagyobbrészt elvész 
Orratovnál — olv. Ornatovnál 
vejken vej kést— olv.: vej ken vejkeste 
joratanok — olv.: joratanok 
narizd — olv.: nariza. 

17. » . 7. n föl., e h. 
39. V) 4. n föl., e h. 
40. » 15. rt föl., e h. 
44. n 11. n al., e h. 
48. n 12. fi al., e h. 

56. n 14. j) al., e h. 
59. n 11. 7) al., e h. 
72. r> 7. » föl., e h. 
89. n 10. J? al., e h. 



AZ UGOR MÓDALAKOK. 

Az ugor igemódok kétszer voltak tudományos vizsgálatnak 
tárgyai. Először Boller tárgyalta őket a bécsi akadémia bölcs. -
tört. osztálya közleményeinek (Sitzungsberichte) tizenharmadik 
kötetében; másodszor Riedl a magy. akadémiai nyelv- és szép
tud, osztály Értesítője első kötetében (1860.). Mind a két dol
gozat oly időbe esik, midőn még az ugor hangtannak is alig 
voltak meg első elemei; pedig nyilvánvaló, hogy e nélkül az 
alaktanban csak szubjektiv v é l e m é n y e k e t lehet koczkáztatni 
s legföllebb eltalált, bizonytalan eredményekre szert tenni. Bol
ler már csak azért sem juthatott határozozott, hasznavehető 
eredményhez, mert nem szorítkozott az ugor nyelvekre, mint 
egyelőre kellett volna, hanem az altáji családnak valamennyi 
tagját, sőt a japáni nyelvet is bele vonta vizsgálódása körébe, 
és habozás nélkül azonosított egy-egy osztják vagy mordvin 
segéd igét valamely török-tatár igével, úgy hogy nem csoda, 
ha az egész egy nagy khaosz benyomását teszi ránk. — Riedl 
csak rövid átnézetet nyújt s az alakoknak magyarázatára nézve 
nem sokkal többet tesz, mint hogy Boller nézeteit ismétli. — 
Nem lesz tehát fölösleges most, midőn az ugor nyelvek hang
tani törvényei fő vonásaikban meg vannak állapítva, s a szó
képzés titkai sem rejtvények többé: az alaktannak ezt a részét 
újra szemügyre venni. Boller, Riedl és mások nézeteire termé
szetesen mindenütt tekintettel kell lennünk. 

A teendő munkát, azt hiszem, legczélszerübb lesz könnyebb 
átnézhetőség kedveért három részre osztani. Az elsőben össze
állítom röviden az egyes nyelvek alakjait; a másodikban ezen 
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alakokat egymással összehasonlítva iparkodom eredeti alakju
kat meghatározni és megállapítani, mi volt már az ugor alap
nyelv tulajdona; végre a harmadikban föladatom ezen alapala
koknak eredetét vizsgálni, a mennyire ez az ugor nyelvek esz
közeivel s a nyelvtudomány jelen állása szerint lehetséges. 

Még két megjegyzést kell előre bocsátanom. A jelentő 
módot egészen kirekesztem, mert a mi szempontunkból nincs 
rajta mit vizsgálni. — A körülírt alakokat, melyek külön beható 
vizsgálatot érdemelnek s különösen a majdan megalkotandó ösz-
szehasonlító mondattanra nézve válhatnak fontosokká, itt csak 
annyiban veszem figyelembe, a mennyiben az egyszerű alakok 
megértését és magyarázatát elősegítik. 

I. Az egyes ugor nyelvek módalakjai. 
A magyarból kiindulva előbb az északi, azután a déli ág 

nyelveit sorolom föl. 
A. Magyar. 

1. P a r a n c s o l ó mód ( i m p e r a t i v u s ) : 
írjak írj{ál) írjon, írjunk írjatok írjanak; 
keressek, vadászszak, húzzak; íleszje, helhézje HB; vess, 

láss, jorgossun, bulcsássa, keássatuk HB; bonts, tarts, költs, 
ejts; fűts, taníts; 

régi és nyelvjárási alakok: alóhad, s\omoróhad, szaba
dakon, tanúhon (szabadítson, tanítson • Tih. cod.); világoséhon \ 
takaríjjon, taníjjon; — éhed (ejtsed B. cod. 30.); — zobo-
ducha HB.; 

légfék, tégjek, vigyek, higgyek; 
jövel, jövetek; — jer, jertek. 

2. Óha j tó ( o p t a t i v u s ) és f ö l t é t e l e s mód (condi-
tionalis): 

írnék írnál írna, írnánk írnátok írnának; eneyc HB; 
(régi tárgyas alakok: 3. sg. adnaja, akarnaja, s\ér\eneje, vé-
hetneje; 1. pl. tudnojok, bocsátanajok, mivelnejek, küldene-
jek; 3. pl. bocsátanajok; — Göcsejben 3. pl. mégtudná]ék, 
mégvénnéjék). 
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B. Vogul-osztják. 
Vogul. 

3. P a r a n c s o l ó m ó d : 
vogB.1) oln2) oli, du. ölen ölei, pl. ölen ölet; 
kietn kieti, kieten3) kietei, kieten kietet; 

„foglaló m." 4) öleim ölein ölei v. oliem olien olt; 
vogK. ölen ole, pl. olan ölet; 

tárgyas; varjaién varat a, pl. 2. var elán. 
4. F ö l t é t e l e s mó d: 
vogB. olnüm -nün -nü, -nuemen -nuen -nui, -nuu -nuen 

-nut; 
vogK. sg. 3. ölni, pl. olnov, olnine 5), olnat6); 
vogL.7) kvolnem -nen -ni, -nima -nina -nií, -niva -nina 

-net; 
pilnem -nen -ni, -nima -nina -nii, -niva -nina -net; 
5. F ö l t é t e l e s m ó d , b e f e j e z e t t c s e l e k v é s : 
vogB. kietsenulem „küldtelek volna" (Egy v. m. 306. 1.) 

Osztják. 
6. P a r a n c s o l ó m ó d : 
osztB. sg. 2. mana pona*), pl. 2. manat ponat v. manatí 

ponati; 

x) „.A vogul föld és nép" nincs kezemnél s így az ész. 
vogulnál csak Hunfalvy „Egy vogul monda"- já ra vagyok utalva. 

2) Egy vog. m. XVII. jálen, vouen, XXXII. kangesen, 
vouen, kinzen. 

3) Egy vog. m. X X I X . lauen, XI I I . majcn. 
*) U. o. 305. 1. 
5) NyK. IX, 86. olnan van fölvéve; ez kijavítandó NyK. 

X, 206. szerint. 
6) NyK. X I , 147. egész vogul paradigma á l l : olnem olnen 

ölni, olnov olnine olnat; nem tudom, az 1. és 2. honnan van 
v é v e ; NyK. IX , 86. azt mondja Hunfalvy: „Az evangéliumi 
nyelvben az egyes-számbeli 1. és 2 . személyt nem vet tem észre." 

7) Bulletin hist.-philol. de l 'Acad. Imp. de St .-Petersb. 
16. köt. 

8) Eegulynál egy eltérő engi a lak (NyK. XI . 133). 
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osztl. sg. 2. mena l); (3. menag, menan, menagat, me-
nanat); 

du. 2. menaden, 3. menagen; pl. 2. menada> 3. menat 
(menaget); 

sg. 2. pane, pl. 2. panaden (a többi mint mewa) j 
osztS. sg. 2. mewe, (3. mene% menegat); pane (3. pane% 

panega)) 
du. 2. meniten, paniten, 3. menigenat paneganat; 
pl. 2. menüéi -ita%, paniten, 3. menidat {-itat, -itet C. 

57. 1.), panitat. 
7. F ö l t é t e l e s . m ó ' d : 
osztB. %adnaP); 
osztS. verham -nan -hal, du. -namem -nin -nin, pl. -iíau% 

-nin -nil; 
osztl . a<iím 3) = volna. 

C. Zürjén-votják. 
Zűrjén. 

: ) a „wechselt auch mit andern vokalen" Castrén. 
2) Nagyon valószínű, hogy ezt az alakot így kell magya

rázni (v. ö. Hunf. nyelvt. 147); akkor egészen megfelel az osztS. 
vernal-nak. Nem kell tehát egy %adna igét fölvenni (mint Hunf. 
szót. 45 . és nyelvt. 126.) ; w-es igeképzést úgy sem találunk az 
osztjákban. 

3) Ebben: ma verem adan „ich würde tun", szó szerint „tet
tem volna", és ma verdém adan „ich mag tun", szó szerint 
„teszek volna" (v. ö. teszek vala; votj. líktlla val •=. megy 
vala Máté 6,56. sojos mlno val =-fik mennek vala 16,12; 
ztirj. kolo voli = cserS. kelés ílen =~ kell vala; cserM. tolod 
ele gen „ha jössz vala"; s a hegyi cseremiszben ez az el'e a 
e o n j u n c ti vus mellett is áll. De leghasonlóbb a cser. tolam 
olgec „si venero", szó szerint „jövök volna.") — Castrén sze
rint (nyt.2 56.) adan „particula" és at-bö\ származik. (Ép így 
tar tot ta Gabelentz a cser. He segédigét föltételes kötőszónak; 1. 
Wied. gramm. 159. jegyz.) C. úgy látszik azt az at-ot érti, mely 
a %aj-at „valaki", med-at „valami" szavakban fordul e lő ; s 
azt hiszi, hogy ez a particula vette föl a módjegyet. Ez nem 
valószínű, s minden esetre egyszerűbb adan-t a létigétől szár
maztatni . Ennek a déli oszt. hangfejlődés sem mond ellent (l:d 
nagyon közönséges, és üdém „ v a g y o k " ; adat;í: üdém = al „év" : 
ülem „évem"). 



AZ UGOR MÓDALAKOK. 1 3 9 

8. P a r a n c s o l ó mód : 
sg. 2. bőst, kerav, lej, — kwzi, vivtí, aji, 
pl. 2. bosto, leje, korié. 

Votják. 
9. P a r a n c s o l ó m ó d : 
sg. 2. sót, ul, lu, si, vera (tő veralí-), — kílzi, aji'; 
pl. 2. ioiá', /wa> s/a, ajá. 
10. F ö l t é t e l e s mód : 
sg. 1. és 3. sotsal, ajisal1), pl. -salmí -saldi -salzí* 

D. Lapp. 
11. P a r a n c s o l ó mód : 2 ) ; 
lappS. kite kites, du. {-em) -en (eska), pl. (eb) -et -es; 
lpE. kite kitus, du. kitton kitté kittus, pl. -wp -eö*e -ws ,-
lpF. gite gittus, du. gi'f fo gi'f íe -usga, pl. -ojt? -eí -wse& ,• 

bagad bayadekkus, pl. -kkop -kket -kkusek; /<%# lákkus, lak-
kop stb. 

12. H a t á r o z a t l a n mód ( i n d e f i n i t u s 3 ) : 
IpS. kiticab -cah -c, -cen -cebeten -ceba, -ceba -cebet -ceh ; 
lpE. (kitem kiteh^) kitic, -can -evetté -cava, -cep:-cpet-

ted -ceh; (lovvem lovveh) luvay, luvvacan -cvatte -cava, stb, 
lpF. giticam -cak -ca, -cádne -cáppe -cáva, -cdp -cap-

pet -cek; lajjam lajjak lájja, lajje stb. — loyacam stb. 

x) A 2. szem. az evangéliomford.-ban nem fordul elő. Wie-
demann szerint a 3 / sem; de ott van Máté 26; 9 : luisal vuzani 
„lehetett volna eladni". 

2) Lönnrot (Acta Soc. Scient. Fenn. IV.) külön rogativust 
is állít föl a svéd-lappban: kitöm -oh -os, -on -öten -oska, -ob 
-ote -ose, s ezt így fordítja finnre: „kiittáon kiittdös kiittá-
koön.u Az egésznek úgy látszik, nincs elég positiv alapja s-
csak a finnre való tekintet vihette rá e külön mód fölállítására. 

3) így nevezi Lönnrot és a finn kiittánen alakkal fordítja 
(Acta Soc. Se. F. IV. 157); Hunf.-nál (NyK. V.) e o n j u n c t i -
vus . — Megjegyzendő, hogy az utóbbi helyen Lönnrot után 
közölt lpE. kitie (sg. 3.) sajtóhiba és kitic-ve javítandó (v. Ö. a 
tagadó paradigmát L.-nál). 

á) így andm, anah, onij; nurvom, nurvöh, nurvoj; de 
mutticam, muaducam, cuojaticam, kaccacem. 



1 4 0 SIMONYI ZSIGMOND 

lpE. (lém léh) laj, laj jen stb. 
IpS. lejeb lejeh lejja, lejen stb. és licab licah lica, li-

cen stb. 
13. F ö l t é t e l e s m ó d (és ó h a j t ó ) : 
lpE. kítacim -ih -/, -eim -eid -ein, -ím -id - í ; luvvucim 

— arvediccim; lipcim *) -ih lijij (liji, lipci), du. lijim (lip
cim) lijin, pl. lijim lijíd lipci; (luvujim, oajnajim stb.2) J 

lpF. gitasim -ik -i stb.; loyasim — arvedifőim; lifcim 
-ik -i stb. — és likcim, lukcum. 

14. F ö l t é t é l e s m ó d (és ó h a j t ó ) : 
IpS. kitalib -ih -i stb. lulib -ih -i stb. 

E. Finn csoport. 
15. P a r a n c s o l ó m ó d . A finn köznyelvben kétféle ma

gánhangzóval dívik némi jelentésben" külömbséggel ; az o-mhang-
zósat r o g a t i v u s nak (vagy o p t a t i v u s nak is) nevezik 3) : 

*) Andelin így i s : lidcim, azaz liccim. 
2) Lönnr. Acta IV. 187. 
3) Ez a külömbségtevós nem lehet nagyon régi s csak a 

finn köznyelvben fejlődött k i . Ezt mindjárt látjuk, ha ösz-
szehasonlítjuk a mia tyáoknak ezt a mondatát „Jőjon el a te 
országod, legyen a t e akaratod" a külömböző nyelvjárásokban. 
A finnben így hangzik: Lahestfköön sinun valtakuntasi. 01-
koon sinun tahtosi; s már Agricolánál 1542: Lehestulkon sinan 
valdakunnas. Olcon sinun tactos; egy 1550-diki miatyánkban: 
Tolkohon siun valtakuntasi: olkohon siun tahtosi. A k a r j a -
l a i miatyánkban már tulgah és olgah áll, a vepsáben is 
tulkaha és t'ehkahaze (vagy tulgha és olkha); a v ó t ban ismét 
tulkö és olkö, a l í v b e n tulgo és sugüg, az ész tben tulgu 
és sündigu. A krévingek nyelvéből viszont csak a-s alakok 
vannak_ megőrizve: elka er sei, kulaka er gehorche (vótul olko, 
kültako); Wied., Naz. u. spr. der Krev. in Kurld. — De ma
g á b a n a f inn k ö z n y e l v b e n sem l e h e t v o l t a k é p e n 
k é t k ü l ö n m ó d r ó l szó, mint a következő adatokból látható, 
melyeket finn barátom, Grotenfelt Osszián ür szivességének kö
szönök : „ O p t a t i v i l l a on paate kohó, kohó ja i m p e r a -
t i v i 11 a kaha, kdha, joita useimmiten supistetaan: koo, köo 
j a kaa, kad. a) T a v a l l i s e s s a p u h e k i e l e s s a káytetaan 
e r i p e r s o n e i s s a e r i t a p a a (modus), niin etta toisessa 
personassa on imperativi tavailinen, kolmannessa optativi. En-
simainen persona monikossa káytetaan harvoin ja silloin impe-
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sg. 2. anna\ 3. antakaan, pl. -kaamme -kaaite -kaat; 
sg. 2. anta'os, 3. antakoon, pl. -koomme -kootte -koot. 

Anna' tájejtésileg még nagyon erős hehezettel, Savóban majd
nem annak; sőt néhol („dialektvis" Andelin, Acta Y. 52) an-
naka, annakka hallik (Karj. liekkdh). A vótban is 2. sg. jÖr 
uju, alga vagy j'o&tf, ujuka, algaka (1. II.); pl. jöka, ujuká, 
alkaka: 3. sg. \A.jdkö, ujuko, alkako. 

Sanokee hallható gyakran Savóban sanokaatte helyett 
(Krohn, Viron kielioppi 106. 1.); v. ö. az észtet. 

Vepsá. 3. sg. tulkaha, svatikahaze, t'ehkahaze (refl.). 
Karjala, 3. sg. hüvitidcekdh, tulgah, olgah. 
LÍV. 3. sg. tulgo, saag, sugog; 2. pl. pangid, algid 

krajigid. •» 
Észt: uzu uskugu, pl. uskugem -ge -gu (dorp. gu helyett 

gais). 
16. F ö l t é t e l e s mód : 
antaisin -sit -si, -simme -sitté -sivat; olisi. 
VÓt: oleisi, imeisi, — joisési, veisesi (/ö-, ve-; más nyelv-

rativimuoto. Siis saatta- imp.-opt. 2. saata1', 3. saattakoon 
(harvoin saattakaan, mon. [1. saattakaamme], 2. saattakaatte 
eli lyhennettyna saattakaat ja viela enemmin saattakaa, 3. 
saattakoot (harvoin saattakaat). [Tehát így lehetne fölállítani a 
mintát: saata' saattakoon, saattakaamme saattakaatte saat
takoot ; v. ö. az észtet!] — b) R u n o- j a " s a t u k i e l e s s a löy-
tyvat viela ne tavallisesta kielesta jo unohtuneet muodot; siis-
2.sg. opt. ottaos, antaoS j . n. e. — c) K i e l t á v a s s a konjuga-
tionissa kaytetáan kieltoverbista samat tavat (módi), kiiin posi-
tivisessakin lauseessa, mutta páaverbista useimmiten kaytetáan 
optativia. Toisessa personassa kuitenkin lyhyt imp.-muoto kay
tetáan molemmasta verbista, siis esim. elei ota' (runo- ja satu-
kielessá kuitenkin myös optativi: ellös ottako7). Mutta sitten 
esim. 3. sg. elkoön ottako', (1. pl. elkáamme ottako''), 2. el-
kaatte ottako', 3. elköot ottako'. — d) Yksinaisiná runomuo-
toina ölen viela tavannut: saduissa 1. sg. opt. neg. enjuopuko 
mind tastdf ja runoissa 1. imp. lakkan [* lahdekadn] karja 
muille maillé}'' — A vótban a több. 2. sz. a tagadásban is 
a-val van: elkd jöka „ne igyatok", ellenben a 3. sz. elkÖ jöka 
„ne igyék" és „ne igyanak." — Az o-s alaknak 1. személyét 
is említik, így Lönnrot (Acta IV. kittdon) és Eurén (nyelvt* 
114. §. jegyz.). 
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járásokban is vannak ilyen alakok: söisisi, joisisi, myysisi, 
4iai-: naisisi, soi-: soisisi; Suomi 1870. 315. L). 

ÉsztD. palusi -sit -s, -sime -site -siva v. -se; R, paluk-
•sin -ksid -ks, -ksime -ksite -ksivad v. -ksid; ks h. ss: upusse 
<1. Krohn, Viron kiél. 222. 1., d.). 

Lív: volks volkst volkstö (= olisi olisit olisitté). 
17. H a t á r o z a t l a n m ó d ( i n d e f i n i t u s 1 ) : 

* antanen -net -nee, -nemmé -netté -nevat. 
Vót: vottanen, tullen, — sönenen, jönenen. 
Lív: nincs. 
A vepsá és a karjalai nyelvj.-ban más jelentésárnyalattal 

•Q. erről alább III.). Vepsá: línob, linnob (=lieneé)y olnou. Karja
la i : rikkonnov, tahtonnov, liene, tappanov. 

Észt. Csak a verro-észtben teljesen, rendes használatban: 
sáne -net -nes, -neme -nete -neva v. -nese. Különben csak egyes 
nyomok (fölsorolva Wiedemannál). 

18. H a t á r o z a t l a n m ó d , b ef e j e z e t t c s e l e k v é s : 
V ó t : noznuizin fölkeltem volna; mönuisin „jag skulle 

jhafva salt" 2). 
19. E v e n t i v u s n a k nevez Lönnrot3) egy alakot, mely a 

vepsaben fordul elé és lehetőséget jelöl: sada rublat mind, 
maksneisin J a g kunde möjligtvis betala 100 rubel". A Kaleva
lában is elékerül két helyen: 

23,219. Tuosta sulho suuttuneisi, 
Mies nuori nuristuneisi. 

23,427. Tuosta sulho suuttuneisi, 
Kaunosi kamaltuneisi. 

F. Mordvin. 
20. P a r a n c s o l ó m ó d : 
M. 2. sg. ramak, kulik, pel'ht; pl. ramada, kullda, peleda; 

1) így nevezi Lönnrot (1. Om det nord-tschudiska spraket 
36.fi.), s ez véleményem szerint — legalább a finn köznyelvre 
nézve — alkalmasabb, mint a c o n c e s s i v u s nevezet; ennél 
még p o t e n t i a l i s is jobb (Wied.). 

2) L. Kieletar 4. füz. 23. 1. és Lönnr. az id. h. 37. 1. 
3) Az id. h. 37. 1. 

v 



AZ UGOR MÓDALAKOK. 1 4 3 

E. 2. sg. ramak, vanok, mol't\ pl. ramado, vanodo, molede. 
2 1 . Ó h a j t ó m ó d : 
M. fazan fazat faza stb. — kulizan — pelezan; 
E. ramazan -zat -zo stb. — molezen. 
22. Ó h a j t ó m ó d : 
M. falksilen -let stb. — kulílksílen, — pelelksílen1); 
E. ramakselih -elit' stb. — molekselin 2). 
23 . F ö l t é t e l e s m ó d : 
M. falén falét fal stb. — kulílen, peleien 3); 
E. ramavlin -vlif -vol' stb. — vanovlin, molevlin. 
24. Kö tő mód ( c o n j u n c t i v u s 4 ) : 
a) M. fandaran fandarát stb. — kulindárán, — pelin-

dárán; 
E. ramíndáran -at stb. — vamndáran, — molindáran; 
M. fandáránfandárát'stb.— kulindárán,—pelindárán. 

b) E. ramavlindáran -ndárat stb. — vanovl. — molevl, 
c) M. fandáralen fandárálet stb. — kulínd. — pelind. 

G-. Cseremisz. 
25 . P a r a n c s o l ó m ó d : 
S. 2. sg. tol} pokto; — (3. ío/io, poktozo); pl. tolda, 

pokteza (így); — (tolost, poktost); 
M. 2. ío/_, zifa, — nalbky istok, — istema, kelesemaj pl. 

tolda, olmuktada, — istemada, kelesemada. 
26. Ó h a j t ó m ó d : 
tolnem -ned -neze (v. röv. -áé), -nena -neda -nezt. 

*) „Desiderat iv" Ahlq. * 
2) „Opt. praet ." Wied. 
3) Ahlq. conjunctiv „der bedeutung nach mit dem finni-

schen c o n d i t i o n a l i ibereinstimmend". 
é) í g y nevezi Wiedemann, s ezt a nevezetet a lkalmasabb

nak vélem, mint a c o n d i t i o n a l i s nevet (Ahlqvist), mert ezek 
a,z a lakok csak is összekötött mondatokban fordulnak elé, még 
pedig mindig feltételes mellékmondatokban; ellenben azok az 
alakok, melyeket közönségesen föltételes módnak, conditionalis-
nak nevezünk (antaisin, adnék), ép oly gyakran vagy még 
gyakrabban fordulnak elé önálló fő-mondatokban, mint mellék
mondatokban. 
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27. F ö l t é t e l e s mód : 
S. tolgecem -ced -c v. -cen, tolgetha -t'ta -cest ; 
M. tolgecem -cet -c, -cna -cda -cezt. 
A h i á n y z ó a l a k o k a t a külömböző nyelvek különféle-

kép pótolják. 
Mint átnézetünkböl látható, módalakokban legszegényebb 

a z ű r j é n , melynek csak jelentő és parancsoló módja van. 
Föltételes mondatokban a votják fölt. alaknak (sal) megfelelő-
leg a vesko szócskával összekötött jelentő módot használ. 

A p a r a n c s o l ó m ó d r a csa"k a 2.-személyű alak van 
minden nyelvben megőrizve. — A h a r m a d i k s z e m é l y r e 
a zürj.-votj. a jelentő módot használja med szócskával, mely 
alkalmasint nem egyéb, mint a votj. mid „mi" névmás, s az 
egészen hasonló franczia kifejezésmódra emlékeztet (qu' il sóit 
béni, qu' il parte *), s ép úgy magyarázandó, mint ez (lásd II.). 
A mordvinban mindig az óhajtó mód helyettesíti s talán ezt 
kell felvennünk a cseremiszre s az osztjákra nézve is. Egészen 
máskép segít magán a finn csoportnak néhány tagja. A livben 
a parancsoló mód elé sokszor járul a las szócska, azaz „hadd" 
(lask = f. laskea hagyni2), pl. las ma jeds soög hadd egyem 
én előbb, las sa jera kadog essél el, las meg iegod tan ma
radjunk itt3). Már most a las szócskával parancsoló mód értel
mében egyszerűen jelentő mód is állhat: las ta rokándob •= pu-
hukoon han. Egészen így fordul elé gyakran a vótban is láss, 
la, laka, pl. 1. sg. laka kukun, laka vilistan^), '% sg. la saat 
ukkaase („hukku'os"), és ismét jel. móddal: la Nesteri votab, 
la vannob („ottakoon, vannokoon" 5). De legnevezetesb s legfon-

*) V. ö* ném. dass du mir nicht wiederkommst s hason!. 
2) Sjögrén a las szót kölcsönvételnek tartja a lettből (hol 

las = lai), de Krohn ez ellen joggal hivatkozik a mindjárt em
lítendő analógiákra, Suomi 1870. 503. 

3) Egészen rendesen így az angolban: let us dwell here; 
v. ö. ném. lasst uns bleiben, láss uns gehn. 

4) V. ö. magy. hadd látom, hadd nézem (Dntúl hal lám, 
han ném). 

5) A Krohnnál fölsorolt példákhoz járuljanak még az Ahl-
qvist közölte vót dalokból (Acta V.): 18. dal 18. sor. anna tupá 
tullahseni, la tancin hagyj a szobába lépnem, hadd tánczolok; 
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tosabb, hogy az aboi nyjárasban is már 2 — 300 év előtt lah 
(*las) használatos indulatszóvá süllyedt; Agricola bibliafordítá
sában akárhány példa található, még ilyen is: lach mind tad~ 
hon minulleni jhden swren honén rakéta (Jerem. 22,14; 
most csak mind tahdon). Az észtben is közönséges a laze 
„hadd" használata jel. móddal par. helyett: laze ma nden = 
hadd látom, laze téma nüd ragib szó szer. „hadd szól most ő"; 
de laze nélkül is eléfordúl a jel. mód maga: mina ei voi teid 
lepitada, teeb linna-kohus mis teeb én nem tudlak benneteket 
kibékíteni, ám tegyen a törvényszék a mit akar (szó szer. „tesz 
a mit tesz"; Wied.). A tveri karjalai nyelvjárásban a laze-hez 
hasonló szereppel egészen közönséges az ana szócska, mely 
rendesen jelentő mód kíséretében fordul ele *), még pedig nem 
csak 3. személylyel, mint Krohn mondja. Pl. 1. sg. ana mie 
otan (7,4), 1. pl. ana niammd („hadd lássuk" 27,49.), ana 
emma luai heila pahua mieldd (17,27.), 2. sg. ana sie annatf 
2. pl. anaze {ze orosz nyomosító szócska) tüö tíjdtta (9,6.) -n 
különben 3. szem., pl. a miatyánkban: ana hüvittiacöv nimi 
sivn; ana tulov sivn kuningahus, ana on sivn valld stb. Ezt 
az ana-t Krohn kétség kivül helyesen magyarázza úgy, hogy 
csak könnyebben ejtett anna\ tehát a. m. las, laze és hadd, 
mert anta- minden finn nyelvjárásban jelent megengedést. Még 
kétségtelenebbé teszi ezt a vót, melynek igeragozásában Grenetz 
(Kieletar 4,27 és 29.) egyenesen így állítja föl a 3. pl.-t: anda 
pestdu, anda salbatau, anda pezezettdu2). Magában a finn 
köznyelvben is találkozunk néha jel. móddal par. helyett; igy 

16,1. laka vatan loekkuani hadd nézem hintámat; továbbá 
9,34. 15 ,4 -6 . 16,27. 1 7 , 9 - 1 1 . stb. 

1) Máté fordításáaan a következő helyeken: 1,22. 2,15. 
2,23 ( = 4,14. 8,17. 12,17. 20,4. 26,56). 4,6. 5,15. 5,16. 
5.25. 5,29. 5,31. 6,9.10. 7,4. 9,6. 9,29. 15,4.15,28. 16,24. 
17,27. 18,6. 18,16. 20,21. 20,26. 20,28.20,33.21,19.22,24. 
23,11. 23,26. 23,35. 24,16. 26,33. 26,35. 26,39. 27,22 ( = 
23). 27,42. 27,43. 27,49. 28,10. Föltét. móddal csak: 5,16. 
6,2. 6,3. 6,5 (=6,16.6 ,18. 23,5). 9,38. 14,15. 19,13.24,20: 
csupa czélzatos mellékmondatban; úgy látszik, idegenszerűség. 
Egyszer ana lienettd 5,45. 

2) A vótban még az az orosz davai „adj" is eléfordúl 
ilyen „hadd" jelentéssel: Kiél. 5, 8. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIII. 10 
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a bibliában Máté 4 , 3 : sano, etta namat kivet leiviksi tulevat 
mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak. — Különösen 
el van pedig terjedve a jel. mód használata a parancsoló pót
lására a t ö b b e s szám e l ső s z e m é l y é b e n 1 ) . így az oszt-
jákban (Castr. nyt.2 56), a moksa-mordvinban (pl. posablatama 
„segítsünk" Ahlq. 125. 1.), az erdei cseremiszben (Wied.), az 
észtben („stattder 1. pl.-person ist jetzt durchaus vorherrschend 
die des praes. im gebrauch; alsó teeme kauba ara statt teh-
kem, lasst uns den handel abschliessen"; Wied.), a vótban (pl. 
az id. h. 16. dalban 58. lahemma menjünk, 63. panemma sa~ 
nat beszéljünk), a vepsaben (pl. vargastamme, müomme Kiél. 
5,17), s a karjalaiban (pl. Máté 11,3. vuotamma, 13,28. ki-
temma). így a zürj.-votjákban is, csakhogy itt azonkívül egy 
teljesebb alak is van még, mely csak parancsoló módúi hasz
nálatos: pl. zürj. Máté 27,49. vijedam lássuk, 26,46. munamö 
menjünk, 21,38. vijamo öljünk; votj. Márk 4,35. vísom men
jünk, 1% 7. mínomd, viom menjünk, öljünk. 

II. Az alakoknak Összehasonlítása. — Az ugor 
alapnyelv tulajdona. 

Ha az egyes módalakoknak eredetibb hangálladékát és 
jelentését s végre az ugor alapnyelvnek e részbeli tulajdonát 
meg akarjuk határozni, nyilván az összehasonlításhoz kell folya
modnunk. Azonban ha itt-ott nem bízzuk magunkat egészen és 
tisztán az induktiv módszer vezetésére, ennek megvannak a 
maga okai, melyek a vizsgált kérdéseknek természetén alapúi
nak. Mert ha el is ismerjük, hogy az induktiv, az úgy nevezett 
természettudományi módszert egész kiterjedésében kell alkal
mazni a nyelvészet terén: mégis a kutatásnak legtöbb ágában 
nem szabadulhatunk némely előítéletektől, nem kerülhetünk 

x) A franczia nyelv is a jel. módot alkalmazza: allons, 
aimons „menjünk, szeressünk" (a többi román nyelvek conjunc-
tivusalakkal élnek). Ugyanaz történik a szamojédban, a mon
golban s a török-tatár nyelvekben. 
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némely föltevéseket, melyekről sejtjük, hogy a tények összeha
sonlító vizsgálatából nyerendő eredményeknek megfelelnek. így 
hagy az előttünk álló tárgyon belül maradjunk, mielőtt még a 
tények tanúságát meghallgattuk, okvetetlen föl fogjuk tenni, 
liogy már az egységes ugor nyelvnek volt határozottan kifejtett 
parancsoló alakja, s legalább is valószínűnek fogjuk találni, 
.hogy ezt az alakot —• habár elváltoztatva, rövidítve vagy kom
binálva — minden egyes nyelvben megtaláljuk. Továbbá ha lát
juk, hogy három északi (a magyar, vogul, osztják) és két déli 
*igor (a finn és cseremisz) nyelvben van egy-egy alak, melynek 
íkülömböző jelentései könnyen megegyeztethetők egymással, s 
melynek jellemző mássalhangzója n: akkor természetesen mind
járt sejtjük, hogy mind ez alakok egy alapalakra mennek vissza 
s hogy ez már az ugor nyelv tulajdona volt; és törekvésünk 
oda, fog irányulni, hogy meghatározhassuk magát ezt az alap
ullak ot és keressük az utat, melyen a mostani alakok fejlődtek 
fcelőle. 

A. A parancsoló mód. 
Ezt a módot, mely természeténél fogva főleg a második 

^személyre szorítkozik, szereti a nyelvszokás elrövidíteni s ez 
által mintegy nyomósabbá, hathatósabbá tenni, mint ezt az indo
germán nyelvekben is látjuk. S csakugyan két ugor főnyelrben 
{a zürj.-votj.-ban s a cser.-ben) semmi nyoma sem mutatkozik 
-a módképzőnek, s az egyes számban a személyragnak sem. Az 
utóbbi az osztjákban, mordvinban és finnben is hiányzik (a 2. 
személyről van szó) s a magyarban is a személyragtalan írj 
&L írjál-féle alak mellett annyira használatos, hogy az egyél 
és igyál igéken kivül alig tudnék egyet is említeni, melynél 
ík közbeszédben a személyrag okvetetlen mindig megvolna *). 
De a módképzőt egészen határozott alakban megtaláljuk nyel
veinknek nagyobb részében. Induljunk ki 

*) Megemlíthetjük itt az ilyen rövid alakokat: la (ládd-é 
Y.lásd h.), ni és ne. (Nyelvőr III. 561. nézd), 'gye v. gye (u. o. 
11. 513, 370. gyere), muti (=mutizsd, mutasd, u. o. III. 523).; 
Sk f i n n b e n ka (katso); a l í v b e n van (e. h. vahklÖ „katso!"); 
a m o r d v i n b a n va (e h. vanok „lásd, ime!"); a v ó t b a n 
la (e h. láss „hadd"); votj. vera (e h. veral) stb. — Csak 
könnyebb ejtés kedveért votj. puk (e h. pukt) stb. 

; .5 í ? 
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A m a g y a r b ó l . A köz-divatű alak, melyet fönt az L 
számnak elejére állítottunk, a módtöt írja- (ill. írjo-, írju-) 
alakban tünteti föl minden személyben, kivéve a másodikat. De 
ha írnék mellett írnál minden esetre egy na képzőnél teljeseb
bet enged következtetni: írjak mellett írjál nyilván keveseb
bet nyom, s alkalmasint csak úgy fejlődött tisztán hangtanilagr 
egy régibb *írjál'a alakból, mint & fonala-, tehene- tőkből fo
nál, tehén, melyek mellett táj divatos fonal, tehén is találkozik, 
sőt nem is lehetetlen — ámbár határozott adatokra nem emlék
szem — hogy egyik-másik vidék nyelvében él még egy írjál-
féle alak *). A magyarban tehát ja, je a par. mód képzője, mely 
előtt az igetőnek végönhangzója mindig kiesik (írja-, igető íro-)7 
s mely a keress, húzz, vess, bonts stb. és higgy, légy stb. 
igékben csupán hangváltozásnak van alávetve. 

Akartak fölvenni a magyarban még egy eltérő-alakú par.-
képzőt, t. i. ha képzőt. Meg kell engednünk, mint alább látni 
fogjuk, hogy ez lehetséges; csak hogy véleményem szerint nem 
elég valószínű, mert ama tények, melyekre e fölvétel támasz
kodik, máskép is magyarázhatók. Mindenek előtt a hallhadsza-
féle nyelvjár. alakok itt nem nyomnak semmit, mert könnyen 
támadhattak ebből: hallhatodsza, hallhatds^a, mint ládd-é 
szintén par. jelentéssel e h. látod-é, látd-é. Továbbá jövel 
épen nem megy szükségképen *jövhel-ve vissza, hanem lehet 

jövelj helyett (jöve-l freq. vmint hato-l stb.), a mint pl. So
mogyban mindig azt mondják tanulton, bomoll meg e h. ta
nuljon, bomolj2). Jövetek pedig nem is tudom, meg van-e 
eléggé bizonyítva; de akkor sem kell *jövhetek-ve visszamen
nie, hanem megfejthető háromféle utón is máskép: 1) elveszt
hette a módjegyet, mint a jertek szó (jövetek e h. *jövejetekT 
mint hamva, lova e h. *hamvaja, lovaja); 2) lehet jertek-kél 
együtt a jel. módból kölcsönözve (v, ö. az I. fejezet végét) j 
3) támadhatott a jövel hasonlóságára, melyben a nyelvérzék az 
/-et személyragnak vehette, s akkor jövetek: jövel = játszo-

x) Egészen így kell fölfognunk az írtál alakot is írtam 
mellett. 

2) V. ö. jer, mely régebben alig lehetett más, mint *jerj\ 
Ide számítható még mint eredetileg par. mód az akar — akar 
kötőszó; v. ö. a hasonló eredetű lat. vel-t 
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tok: játszol. Tehát csak azok a par. alakok maradnak, melye
ket az -ít végíí igék tüntetnek föl a régibb nyelvemlékekben, 
minők szomoróhad, szabadúhon, világoséhon s már a HB.-ben 
zoboducha e h. szomorojtsad, szabadujtson, világosítson, 
szabadojtsa, s minő a tájdivatos fordíh, fordíhon *) e h. for
díts, fordítson. Nyilván való, hogy * szomorótjad-höl nem igen 
lett volna a magyarban szomoróhad, hanem igenis lehetett 
*szomoróthad-bó\, mint rothad: rohad (Dn túl). De nem sza
bad felednünk, hogy szomoróhad nem *szornorót-hó\, hanem 
szomorojt-hól lett, sőt légvalóbbszínü hogy *szomoroyt-bó\2). 
Ezt a HB.-beli zoboducha alakból következtetem, melyet véle
ményem szerint nem elég így olvasni szabadóha (mint Mátyás 
F. Magy. Nytud. II. 56) vagy szoboduhha (mint Budenz Blom-
stedtnél Hal. Besz. 13), hanem igj kell olvasni szoboduyya 3). 
Ezt azután nem nehéz magyarázni. A teljes alak * szoboduyjja 
volt, ebből * szoboduyja lett, mint *osztlop: oszlop, ereszt-
vény•}. Ereszvény (Nyelvőr IV. 186), tarthatják: tarhattyák 
{u. o. 524), mindjárt: minnyát (u. o. lt. 230,), bolondnak : 
bolonnak (Erd. nd. II. 28), bolondra: bolonra (u. o.), kertbe: 
kerbe (u. o. 17, 20, Toldy, debr. leg. könyv 203) stb.4) Tovább 
* szoboduyja szoboduyya lett nagyon lehető hanghasonulással. 
Ebből később szabadohha, szabadóha lett (v. ö. Moln. A. pihhen,' 
ma pihen), a mint majdem minden HB.-beli ch-hó\ h lett.5). 
Éhed (B. cod.) ép úgy lett az ejt igének régibb eyt alakjából6). 

x) így NyK. VII. 257. jegy. Különben mindig foj-díj, for
díjon alakban láttam közölve, s Esztergomban is, a hol két évig 
éltem, mindig igy hallottam. 

2) Eredetileg * szomorogot (mint joytat e h. jogotat); 
1. NyK. XI. 64. 

3) #"-nak olvasandó a HB.-ben minden eh, kivéve termé
szetesen uromehuz (uromkhuz) és zumtuchel (mely szerintem 
a.' m. szömtokkel.) 

4) V. ö. mdE. jovtlems, kravtlems stb. mellett és helyett 
fovlems, kravlems (Wied. nyt. 13). 

5) Csak turchucat lett torkukat, s azért talán a ch-t itt 
is inkább k-nak kell olvasni (mint zumtuchel). 

6) Mind az ejt, mind a fejt igének (esik és feslik mellett) 
mostani alakját minden esetre egy * eyt, *feyt alak előzte meg, 
mely ismét * est, *fest-bői lett (t előtt általában nagyon vál-
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Csak az szorul még magyarázatra, hogyan lett szomoróhon, 
szabadúhon, világoséhon, s végre fordíhon, mikor mind ennek 
az eddigiek szerint így kellene hangzania: szomorohon, sza
badokon, világosokon, fordohon? Erre a felelet nem lehet 
nehéz. Nagyon gyakran észlelt tünemény a legkülömbözőbt> 
nyelvekben, hogy a hangváltozások folytán a többitől elütővé 
fejlődött — űgj nev. rendhagyó — név- és igealakok később 
szeretnek megint egészen vagy félig a ragozásnak többi alak
jaihoz közeledni. A míg azt mondták szobodujt, szábadojtr 
addig szoboduha, szabadoka járta; mikor az előbbiekből sza
badat és szabadot lett, akkor az utóbbiak is alkalmazkodtak 
és hosszú magánhangzóval igy hangzottak: szabadúha és sza-
badóha; mikor aztán az igék szabadét és szabadít-nak hangzot
tak, a par. mód is szabadéha, szabadíha lett; s végre ma azt 
illető vidékek a ríjon, híjon, nőjön, beszé(l)jen, kerű{l)jön stb^ 
hasonlóságára jobbára úgy mondják szabadíjon, takaríjon, for
díjon. — Azt hiszem, a dolognak ilyen fölfogása nem csak le
hető, hanem valószínű is, s így azt mondhatjuk, hogy a ma
gyarban csakis ja, je a par. mód képzője. Mindjárt fogjuk látni,, 
hogy a par. módnak ilyen alakot már a magyar-vogul-osztják 
nyelvegység korában tulajdoníthatunk. Ugyanis: 

A v o g u l hangfejlődés szerint semmi sem áll útjában an
nak, hogy az oln ill. ölen, továbbá kietn, jdlen s még inkábl> 
a foglaló módbeli ölein v. olien 2. szem. alakokat ilyenekből 
eredtessük : •* olejen, * kit éjen, *jálejen. A többi vogul alakok, 
is mind meg engedik a j \ , j s képző fölvételét, sőt a tárgyasok. 

tozók a spiránsok; v. ö. az épen megfordított %t: st változást 
ebben: f. táhte — md. tásiá Bud. szót. 213. 1., továbbá a mord
vin és lapp yt:ft cserét, pl. a „kettő" számnévben; viszont a» 
mordvinok az oroszból kölcsönzött fonar, funt, fevral' szavak, 
elején f helyett %-t hallanak s azért ejtik e szavakat többnyire 
konar, kunt,-kevral-nak (v. ö. Wied. nyt. 13); ugyanott kavtr 
skavt helyett azt-is mondják kahvt, skahvt (u. o. 34); v. ö. 
még pl. ném. ankunft: svéd tillkomst, ném. sacht: ang. soft)~ 
Mért hogy e szavakban s az eredeti mássalhangzó, azt a rokon 
nyelvek kétségtelenné teszik. Feslik mellett a fejlik alak csak 
is az analógiának köszöni létét {rejt: rejlik '==. hajt: hajlik = 
fejt: fejlik); hasonló analogikus képzés („analogiebildung") dől 
és dönt mellett dömlik, melyet Dunántúl párszor hallottam. 
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(varaién, varata) meg is követelik az a magyarázatára régibb 
* paraj len, * varajta alakok fölállítását. Hasonlókép áll a dolog 

Az o s z t j á k 2. szem. a-jára nézve; mert mana, pona 
ép úgy állnak *manaj, *ponaj helyett, mint pl. u. o. tuba 
* tubaj h. (pl. tubaje-t), joura jouraj h. (az utóbbi még meg 
is van az irt. osztjákban), és a cselekvésnevek végén -psa e h. 
-psaj (pl. -psajet). — A surg. mene, pane a szóvégi a-t e-vé 
gyöngítette. — A Regulynál talált engi 2-je vagy még további 
gyöngüléssel e-ből, vagy egyenesen o/'-ból lett, mint pl. on-ban 
mely cselekvöt jelölő név egy ov- igetőből, tehát * ovaj, mint 
* tubaj. Ép így keletkezett az / a surg. kettős és többes szám
ban, tehát menite% * menejte% (* menej'etek, s innen a magyar 
menjetek is), míg a másik két nyelvjárásban pl. manat úgy 
van * manajt helyett, mint u. o. mata „adni" e h. maj-ta, 
tinit a „árulni" e h. tíníj-ta (így osztl.) vagy mint &.YOgK. va
raid e h. * varajta. — Az osztl. és osztS. 3. sg.-ról 1. alább. 

E szerint pl. az egy. 2. személyt már a magyar-vogul-
osztják nyelvegység korában így állíthatjuk föl: 

*mene-je-de (ered. *mene-je-te); ebből lett 
magy. * menej ele: menjél; 
vog. * menejene: menein és ménen; 
oszt. * meneje: mene. 

Szintén ezen alakra vezethetők vissza az erősen elkopott 
Z ü r j é n - v o t j á k alakok, s kívzi, aji — kílzi, aji és 

hasonlók vég z-jökkel még ama j - s szótagra mutatnak vissza. 
— Mert ama 3. szem.-beli metko-heia.1), melyet Flörow az udori 
zürj.-bői fölhoz s mely Wiedemann szerint (79.1.) az észt ku, gu 
s a finn koo-m emlékeztet, nem ismerhetünk el módragot. Ez 
nem is volna helyén a med szócska mellett, mely a zürjénben 
s a votjákban a jel. móddal kapcsolatban fejezi ki a par. módot, 
s mely alig lehet más, mint a votj. mid kérdő névmás, mely 
visszamutatóvá válva a votjákban med és ma, a zürjénben med 
és mij alakban czélzatos kötőszóul is használatos2), a paran
csoló módot tehát ép úgy jelöli, mint az I. fejezetben említett 
franczia que és német dass kötőszók, melyek eredetükre nézve 

*) Hasonulva mettö. 
2) L. Wiedemann votj. nyelvt. 250. s 251. 1. 
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is hasonlók a mi me<i-ünkköz. Már most a votják ma mellett 
szintén kötőszóul szerepel a kettős ma-ka isx), és a Flörow 
metk'ó-}§ nyilván nem egyéb, mint a megfelelő zűrjén med-kö. 
— Jobban megőrizte a mi ja, je képzőnknek ős alakját az 
északi-ugor nyelvegységből legkorábban kivált 

L a p p nyelv. Itt is elveszett ugyan a módképző egészen 
a kéttagü igetőknél, de ez itt csak a hangsúly nagy befolyá
sának tulajdonítandó. Azonban egy- és háromtagú töknél már 
találunk egy képző szótagot, mely változó rövid magánhangzó
ból s ezt megelőző kk-hó\ áll. Ez a kk pedig a lappban hang
súlyos szótag végén és magánhangzók közt, mint itt, mindig 
eredeti g-ve mutat vissza (v. ö. pl. takke- Bud. szót. 215. 1.). 

E szerint az egységes északi-ugor nyelv parancs, módjának 
-gv, -gs volt a képzője s az eddigi -j\, -j$ nem egyéb, mint 
ennek elváltozása. 

A kk-s alakok mellett ama hosszú e-vel való lappE. ala
kokat, melyek fönt a 12. szám alatt vannak fölhozva, nem tart
hatjuk a vogul par. alakkal egy fokon állóknak, noha annyira 
hasonlítanak hozzá; hanem inkább inchoativ képzéseknek te
kinthetjük 2), s ilyenekkel hasonló szerepben alább is fogunk 
még találkozni. 

Ha most áttérünk a déli-ugor nyelvekre, az eddigiektől 
eltérő alakot találunk mindjárt 

A f i n n b e n. Itt tisztán kiválik mint mődképző -kohó, 
-köhö, -kehe, s az észt és lív par. is természetesen erre megy 
vissza. Már most a finn hangfejlődés szerint -kohó eredeti -gogo 
vagy -goso-va, mutat. Magából a finnből ezt alig lehet eldönteni, 
mert nekem úgy látszik hogy a második lehetőség még nincs 

•9 L. u. o. 251. 
2) ~je gyakori inchoativ képző a lappban; v. ö. koca-je-

fölébredni, oda-je- elaludni, jella-je- föléledni stb. — Az en. 
lapp indef.-hoz az első és második személynek eltérő alakjára 
nézve nevezetes analógiát mutat a ,nézek, nézel, néz' ige, mely 
ugyanazon nyelvjárásban így hangzik: küjem, kajeh, káca, pl. 
kaceb, kácevetteő, kaceh (Lönnr.) — tehát a többi személy 
nyilván freq. tovább-képzéssel, s ez is igazolja Budenz vélemé
nyét (szót. 2. 1.), hogy a lapp káce- (*kájce-) a finn kaitse-
igével s nem katso-val egyezik. 
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biztosítva anta'os által, pedig ez az egyedlili alak, melyben az 
az o után s-et találunk. Ugyanis itt az -s könnyen lehet az a 
nyomósító -s*), mely más szavakhoz is járul, de különösen a 
par. mód 2. személyéhez szeret ragadni (mint a magy. -sza, 
-sze: addsza, hozdsza, hallhaddszá), s pl. az eurajokii nyelv
járásban, úgy látszik, egészen közönségesek az ilyen par. ala
kok 2 ) : annas, sőt annast3) ami' mellett. — De biztosítja a 
-goso-t 

A c s e r e m i s z föltételes módból (fönt 27. szám) tisztán 
kiváló -gece, -gece képző, melyet szorosan egyező alakjánál 
fogva inkább ide vonok, mint a jelentésre nézve jobban hason- . 
litó finn -ksi-s fölt. módhoz4). A jelentésre nézve is alkothatunk 
hidat a kettő között. Mint alább a magyarban és finnben vilá
gosan fogjuk látni, szolgálhat az óhajtás és a föltételesség kife
jezésére egyazon módalak. Tehát csak azt kell föltennünk, hogy 
mikor a finn külön nyelv lett, ezt az óhajtó módot használta a 
par. kiegészítéséül is, különösen a 3. személyben. Mert 

A f i n n 2. személyről (anna, azaz * andak) talán nem 
merészség azt tartanunk, hogy még az eredeti egyszerű -ga 
képzős par. módot őrizte meg5). E szerint pl. ela', azaz * elak 
egészen megfelel az egyszerű 

M o r d v i n ereik, ramak stb. alakoknak (pel'ht, möl't csak 
sajátságos mordvin hangtörvény következtében *pel'k, * mol'k 
helyett). A mordvin többes számban a módjegy nyomtalanul ki
esett: ramada e h. * ramakada. Ugyanez történt 

A c s e r e m i s z b e n , csak hogy itt már az egyes számban 
is elveszett a módképző. Ezen kopott tol, tsta stb. mellett a 
cserM. nalbk, istok &-jában nem a módjegy van megőrizve, mert 
ezek szakasztott olyan nyomósított szavak, mint az imént (jegy-

x) * Antakoo'-s — * antakoos — * antakos. — V. ö. 1. 
sg. ép így rövidülve * antakoon h. anta'on. 

2) Suomi 1870, 367. 
3) Vagy talán itt a t-t személyragnak kell tekinteni ? Ak

kor annast mégis * antagjisa-t-bó\ volna összerántva. 
4) Ezzel azonosítja Budenz, NyK. IV. 81. és VI. 210. 
5) Ellenben más -ka van a (15. sz. a.) fölhozott annaka, 

joka stb. alakokban; ez a ka, mint annakka (azaz anna'-ka) mu
tatja, külön nyomósító szócska. 
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zetben) említett finn annakka stb. Az itt föllépő nyomósitó 
szócska legtöbbször a par. mód (2. sg.) mellett mutatkozik, de 
gyakran fordul elé más igealakok és más beszédrészek mögött 
is1). — Van még e mellett a hegyi-cseremiszben egy ma-val 
bővült 2. sg., s ezt alig lehet másnak magyarázni, mint a minek 
a zürjén-v. med-ti fölismerttik, csak hogy itt ez a segéd kötő
szó hátúi ragadt az igéhez, mint néhány nyelvben a föltételes 
kötőszó2), s úgy egygyé lett vele, hogy a több. számban a 
személyrag is mögötte áll: istemada 3). 

1J L. Wied. cser nyt. 54. 1. A szláv és litván nyelvekben 
is szerepel egy nyomósitó k, mely föltünoleg egyezik e csere
misz és finn elemmel, s valószínű, hogy ez mind a két nyelv
ben orosz befolyásnak köszönhető. 

a) így a votj. ku és ka: sed'todi-ku sod ha megtaláljá
tok; todísaldi-kd ha tudnátok; a vog. ke és %e: jalpiri mdm 
rotmi-ke ha szent földem megáll; %oltem ol-%e ha ki volna 
jelentve ; a vepsá ku: pufiimét ku sina ha el találsz esni stb. 
De egyéb kötőszók is, pl. magában a cseremiszben gin, vel'a 
stb. soha sem állnak mondat elején. — Különben lehetséges itt 
a ma szerepét még máskép is fölfogni, t. i. azt is lehet hinni, 
hogy istema eredetileg kérdés volt s így hangzott istet-ma. 
Mert a ma ilyetén használata megfelelve a magyar -é kérdő szócs
kának, egészen közönséges a cseremiszben (Wied. 218.1.).. Az 
pedig gyakori jelenség, hogy a parancsot kérdés helyettesíti, 
különösen élénk beszédben. Azt mondjuk pl. mész már? még 
sem mész ? takarodsz ? (v. ö. non taces ? Plaut. Men. 1026. = 
quin taces? 1114. „ugyan hallgass!") — Az észtben, hol ilyen 
értelemben tagadó kérdés használatos (az eks, azaz eikas „nem-é, 
nonne" szóval, 1. Wied. 582. 1.), az a különös, hogy ilyen kér
désekben maga a par. mód is állhat: eks tehko noremad ka 
jarele („mögen doch die jüngern es auch nachmachen", szó 
szerint „nemde tegyék meg a fiatalabbak is") =: eks n. tée ka 
j . vagy tehku n. ka j . (u. o.). 

3) Egészen hasonló eseteket találunk, sőt föltünőbbeket, a 
vogulban és votjákban. A ke „ha" kötőszó, mely az ige mögött 
áll, az ész. nyelvj.-ban megelőzheti a személyragot: kisken e h. 
kisen-ke „ha kérsz" (1. Egy vog. m. 317. 1. és hasonló esetet 
A k. vog. ny. 123. 1.). A votjákban ez a szerkezet egészen kö
zönséges (1. Wied. 134. §.): kizikuz e h. kiziz-ku „midőn vet 
vala". 
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B. Az n-es alak. 
A m a g y a r b ó l indulhatunk ki itt is legczélszerübben. I t t 

módképzó'nek magashangú szavaknál -né (ver-né-k, ver-né-l)T 
mélyhanguaknál -né és -ná mutatkozik (ír-né-k, ír-ná-l), s előtter 
a to vég-Önhangzója csak ott marad meg, a hol mássalhangzócso
port előzi meg (horda-na, ejte-ne; ide valók az ilyenek is;: 
taníta-na, fűte-ne, azaz tanojta-na, füjte-ne). Az imék alak 
imái mellett leghamarabb adja kezünkbe a kulcsot az eredetibb
alak föltalálására. A hol mélyhangú magyar szóban az é ma-
gánh. fordul elé, ott az rendesen aj-böl vagy o/-ból le t t : gané 
= ganaj, kaczé*.) — kaczaj, sétár = sajtár, létra = lajtorja^ 
világosét = világosojt, géva 2) =r gojva, golyva, kéréczár 3) == 
karajczár stb. Ily eredetű az é alél, koiorész, bámész, ágészr 
maradék s hasonló-képzésű szavakban. E szerint írnék is ré
gebben bizonyosan igy hangzott : * ímajk. De szintén közön
séges magyar hangfejlődés, hogy aj-böl á lesz; így támadt a& 
á magában az idézett bámész szóban (v. ö. votj. pajmon, Bud 
szót.); így az -ás végű főnevekben; s igy van alél mellett 
dobál, kotorész bámészkodik ágész mellett kotorász bámász-
kodik vadász; s ép így van írnék mellett írnál, írnánk, azaz 
'* írnajl v. inkább * írnajol és * írnajmuk, * írnajomuk. E-
szerint a magyarban mint képző kimutatható -naj, -nej, ilU 
-najo, -nejé. Verne és írna egyenesen * ver nej és * írnaj-böl 
lett, mint szüle, kósza *szülej, *kószaj-böl (kósza: kószál =z 
írna: írnál), vagy mint az oszt. par. módban mana * manaj-
ból (1. fönt A. alatt). — Még csak írnok szorul magyarázatra, 
írnok írnojok-böl állott elé, mint a nyelvemlékeinkben eléfor-
duló ilyen alakok bizonyítják: tudnojok, bocsátanojok, mivel-
nejek sth. Irnojok pedig * ír noj] ok, azaz * írnaj' + juk-böl lett^ 
A régi adnaja, szerezneje s hasoaló alakok szintén könnyen 
lehettek ilyenekből * adnaj-ja, * szere'znej-je stb. 

A v o g u l L . kvolnem ép úgy magyarázható * kvolnajm-
ból, mint írnék * írnajk-böl 5 s a vogK. ölni, olnov, olnine, 
olnat alakok minden nehézség nélkül vihetők vissza ilyenekre r 

x) Matkónál; 1. Nyelvőr II . 119. 
2) U. 0. III. 233. 
3) U. 0. II. 477. 
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*olnoj, * olnoj'-ov, * olnojne, * olnajt ( a j sorsára nézve v. ö 
fönt a vog. par. módot). Tehát a két déli-vogul nyelvj.-ban a föl
tételes mód képzőjéül szintén -nojo mutatkozik, mint a magyar
ban. — De az ész.-vog. egészen mást mutat: itt az n után u 
magánhangzót találunk, még pedig részben hosszú ü-t, s ez 
összevonásra enged következtetni, ügy hogy -nü ebből lett: 
-novo. Természetesen nem lehet csöppet sem kételkednünk a 
felől, hogy az ész.-vog. -novo s a déli-vog. -nojo egy alapalak 
változatai. Ez pedig alig volna lehetséges máskép, mint hogy 
mind a kettő eredetileg -nogo volt s aztán a magánhangzőközi 
^-bol itt j vált, amott v — mind a kettő rendes hangváltozás 
az ugor nyelvekben. Midőn tehát a magyar nyelv a vogullal 
még egy volt, a föltételes alak képzője még nyilván -nogo volt. 

Az o s z t j á k ugyanazt bizonyítja. A déli osztják nyelv
járásokban a jellemző mássalhangzó n s az egész módképző 
-na. Ez a -na, azt hiszem, -nga-böl lett (v. ö. u. o. perien e h. 
pengeti „fogas"), ez meg összevonással -ndga-bbl, úgy hogy 
itt is ugyanazt az alakot leljük, mint a vogulban, esak hogy 
egészen másképen elváltozva. — Az osztB. padnál, úgy látszik, 
megint nem úgy fejlődött, mint a déli alakok, mert itt nem 
íi-et, hanem n-et találunk, s így inkább azt hihetjük, hogy 
padnál közvetetten * %adnaj-l-bó\ lett, mint a par. panat *pa-
naj-t-hó[ (v. ö. u. o. mai „ád" e h. * majl). Azonban legtaná-
csosabb erre az egyetlen adatra nem sokat építenünk, mert nem 
csak az lehetséges, hogy hibásan van közölve, hanem még az 
is, hogy az ész.-osztjákban is -na a módjegy és ^adnal-baxL 
csak a d miatt hallik a foghangú n. — Végre nem csak azt 
tarthatjuk valószínűnek (Castrénnal,2 56), hogy a par. módbeli 
menah alak is voltaképen ide számítandó; hanem hogy menag 
és mene% sem egyéb, mint menait-nak vagy inkább a fölveendő 
régibb * menang-nak elváltozása. Hogy egy óhajtó módalak a 
par. 3. személyt helyettesíti, az könnyen érthető; ugyanezt látjuk 
a mordvinban s a finnben isx). — Állítsunk össze itt is egy 
magyar, egy osztják s egy vogul alakot: 

x) Riedlnek (az id. h. 71. 1.), úgy látszik, az a véleménye, 
hogy megfordítva az n lett a par. g*-jéből ( = magy. j). De erre 
a hangváltozásra nem tudok példát, s azon fölül, mint láttuk, 
valószinti, hogy a par. mód jegye már az osztják, vogul, ma
gyar nyelvek különválása előtt j-nek hangzott.' 
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adnánk: * adnámok: *adnajamuk: *adnogomuk 
vernau%: * verngavwfc: * vernogovuk: * vernogomuk 

^ olnov: * olnojov : * olnojavuk : * olnogomuk. 
Nem őrizték meg ezt a módalakot az ész. ugor nyelvek 

közül a zürj.-votják s a lapp, a déliek közül a mordvin. Tehát 
még csak a finnt és cseremiszt kell szemügyre vennünk. 

A f i nnben -ne képzőt találunk s itt föltűnő az e, ámbár 
vannak eltérő alakok is (vp. llnob stb.). Hogy ezt az e-t talán 
ai, aj-ből származtassuk, arra a finnben alig találunk bizonyí
tékot ; s igy alig marad egyéb hátra, mint hogy (a finnben nem 
gyakori) hanggyöngülésnek tekintsük, a milyent pl. a -le kép
zős frequent. igék láttatnak, s a milyen, ügy látszik, különösére 
h mellett szokott beállani: a -he végű cselekvésnevekben (pL 
kattehe- s nem * kattaha) és a befejezett cselekvés igenevében 
(antanehe-, antanuhe-, s nem antanuha-). S úgy látszik, anta-
nen is ebből lett * antanehen, * antaneen x), ügy hogy a kép
zőnek eredeti alakjául itt is ezt vehetjük föl -naga. Az ön-
hangzóközi g: h hangcserét látjuk az imént emiitett -he kép
zőben is, mely ugor -ga-bö\ lett. 

A c s e r e m i s z tolnem * tolnejem-Vó\ lett, valamint a 
cser. omest-, songéit-* s hasonló denom. igékben az igésítő - j w 
képzőnek2) csak az e, magánhangzó minőségében maradt nyoma. 
Talán a j hatását ismerhetjük még föl a tagadó ige jésült n-jé-
ben: énem. — Megkapjuk tehát is a -neje, azaz -n^g* képzőt. 

Még csak egy-két szót ezen alakoknak jelentéséről. A 
magyarban óhajtó és föltételes módúi szerepel (mint a görög 
optativus s a latin conjunctivus), a vogulban és osztjákban, úgy 
látszik, csak föltételes jelentéssel. A cseremiszben, mint a ma
gyarban, részint szándékot vagy óhajtást (Wied. 151. §. 1. és 4.)/ 
részint föltételes vagy lehető cselekvést jelöl („néha potentia-
lisnak is nevezhetjük" Budenz szerint NyK. IV.), s első jelenté
sénél fogva Reguly egyenesen v o l u n t a r i u s n a k nevezi. A 
finn köznyelvben rendesen lehetőséget, valószínűséget, határo
zatlanságot fejez ki, ügy hogy sokszor ható igével fordíthatni: 

*) V. ö. fönt anta'os és anta'on e h . * antakoos, * antakoonr 
s az észt. par. módban -kohó h. -ku, -gu. 

2) L. Budenz, NyK. X. 
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íietdnethan sensanomattanikin t u d h a t o d ha nem is mon
dom ; hávitjs lienee ollut varsin kova, silla a pusztítás igen 
nagy l e h e t e t t mert . . Ezt a jelentést a nyelvjárásokban dívó 
használattal együtt alább a III. szakaszban fogjuk magyarázni. 

C. A -scr-képzös mód. 
A m o r d v i n óhajtó mód -za képzővel készül, mely az 

•erzában hangrendi különbséggel majd -za {-zo), majd -ze alak
ban járul az igetőhöz. A z rendesen két magánhangzó közt áll 
& itt ép úgy keletkezett s-ből, mint van E. kudozot ,házadba' 
•e mellett kudos ,házba'. Hogy ilyen módalak már az ugor alap
nyelvben volt,1) azt valószínűvé teszi 

A l a p p indefinitus (12.), melyben az egyszerű c (J) ott 
ás megmarad, hol a föltételes módban (13.) mássalhangzócso
portot találunk helyette (likcim, lifcim, lipcim, de licab, le
jeb2). Valószínű tehát, hogy a lapp indef. -ca, -ja képzője 
eredeti -s#-ra megy vissza (v. ö. coarve szarv, calme szem 
stb.). Jelentésre nézve megfér az óhajtó móddal, hisz épen az 
imént ilyen társaságban találtuk a finn indefinitust is. 

A mordvinban a parancsoló mód 3. személyét is az óhajtó 
•mód pótolja (mint az osztjákban s a finnben), s talán így kell 
fölfognunk, azaz a -sa-képzős óhajtó mód' maradványának te
kintenünk 

A c s e r e m i s z par. mód 3. személyét, melynek ~ze és 
-'s(t) végzetéről Budenz is sejtettes), hogy nem személyrag, 
hanem módjegy. Ide vonható a Regulynál talált több. 2. szem. 
pokteza és liza is elveszett személyraggal4) (mint f. antakaa 

*) De a magyar adsza, mondsza-íéléket (közönségesen 
igy írva addsza, monddszá) nem merném ezen mód marad
ványainak tekinteni, mint Riedl teszi az id. h. 73. 1. Én azt 
hiszem, hogy ez az adsza nem egyéb, mint teljesebb alakja a 
jel. mód adsz-jának, mely egyszer úgy is * adszol volt. 

2) Lajjam, bayadajjam csak erősebb ejtéssel a hangsúly 
;következtében; 1. fönt a par. mód M-ját. 

3) NyK. IV. 80. 
4) V. ö. Bud. az id. h. — Ellenben nem vonom ide az 

egy-két esetben találkozó -zena, -zeda és -naze végű alakokat 
{1. u. o.), melyeket egészen máskép lehet magyarázni. 
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e h. antakaatte), mert a cseremiszben alig lehetett volna a -da 
személyragból -za1). 

D. A -&s-képzős alakok. 

A finn antaisin fölt. mód, mint már a revali észtből s a 
livból kitűnik, andakstn-rsú megy vissza, mint a putoomaise-
igenév putoomakse-\'&2), a puraise- mom. ige *puraksa-m, a 
kalaise- dim. * kalakse-va. 

A m o r d v i n M . második óhajtó mód falksílen nem ma
gyarázható máskép, mint hogy halmozott freq. képzésű, igéneks) 
múlt ideje4). Freq. igék sokszor fordulnak elé inchoativ és to
vább conativ vágy d e s i d e r a t i v jelentéssel6); a múlt időt 
pedig nem egy nyelv találja alkalmasnak mind az óhajtás, mind 
a föltételesség kifejezésére : a német wüsste, ginge, táte misste, 
ging és tat-tdl függ össze; a román nyelvekben latin plus-
quamperf.-ból (cantaram) és lat. imperf.-ból (cantare habebam) 
lett alakok szerepelnek föltételes és óhajtó jelentéssel6); s a 
magyar irodalmi nyelv is használja a folyó cselekvés mait ide
jét föltételes mondatokban (ha eljön pala). — Ha e mellett az 
e r z á b a n szintén múlt idejű ramakselin (v. ö. praet. molin) 
alakot találunk 2. óhajtó módúi, akkor ezt nem tarthatjuk más
nak, mint a a moksának szorosan megfelelő * ramalkselin-höl 
rövidültnek. 

Alig fogunk csalatkozni, ha ezek után a finn fölt. módot 

*) V. ö. NyK. VI. 210. 
2) L. Kiél. II . 25. 
3) V. ö. mdE. kuta-ks-le-y mdM. pírlm-ks-ne-. 
4) Ha jelen idő volna, * falksílan-nsik hangzanék. A múlt 

időben ellenben nem csak kulin kulit kulis van (Ahlq.), hanem 
kulen kulét kuls is (Reg.). 

5) Desiderativ igeképzésnek értelmezte ezt az alakot már 
B o 11 e r is, Sitzungsber. XIII. 505. — V. ö. an indogermán 
nyelvekre nézve Delbrück, Gebrauch des conj. und opt. 14 1., 
„Mithin ware der ursprüngliche grundbegriff des conjunctivs der 
der dauernden handlung. Diese kann leicht als eine conative 
aufgefasst werden, und an den begriff des conates schliesst sich 
sehr natürlich der des willens." 

6) L. Diez, Gramm, der rom. spr. II .3 122. — A franczia 
chanterai, az olasz canteria tulajdonképen optativus: u. o. 123. 
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is -ks- képzős freq. ige múlt idejének veszszükx). Megjegyzendő, 
hogy ez a mód még néha óhajtást is fejez ki, a finn köznyelv
ben is (pl. menisit matkaasi! bár mennél már Isten hirivel! 
voi, jos kdvisit meillakin! jaj , csak eljönnél mi hozzánk is ! 
v. ö. Lönnr. Om d. nordtsch. spr. 36. 1. jegyz.), de még gyak
rabban az észtben (pl. saksin ma vei koju, enne kui páev löja 
laheb! jutnék csak haza, mielőtt a nap lenyugszik!2). Megle
het, hogy ilyen -Zcsz-képzős mód már akkor kezdett kifejlődni, 
mikor a finn és mordvin még egy nyelvet képeztek, s hogy 
aztán a mordvin csak a még akkor ilyennek érzett desiderativ, 
illetőleg freq. képzést bővítette. De minden esetre csak esetleges 
találkozásnak fogjuk tekinteni, hogy e finn alakhoz olyan meg-
lepőleg hasonlít 

A z é s z a k i - l a p p föltételes-mód (13.), melynek egyes 
alakjaiból szintén eredeti -ksi képző következik 3). Sőt, úgy lát
szik, ez az alak a lappban nem is igen régi képzés, mert már 

A d é l i - l a p p — ámbár a finn nyelvterülethez közelebb 
áll s így egyező alakoknál még a finnel nagyobb hasonlóságot 
mutathatna — ugyanazon jelentéssel egészen más freq. képzést 
alkalmaz t. i. /-eset: (14.) kita-li-b, lu-li-b4). Mind az északi, 

x) Kellgren antaisin-h&n az első t-i tartja múlt időt jelö
lőnek. Ez természetesen lehetetlen, minthogy ez az i nem 
eredeti. 

2) Wied. gramm. 472. 1. és Lönnrot az id. h. ezeket ki
hagyásos föltételes mondatok gyanánt akarják értelmezni, me
lyekhez fő mondatűi ilyesmit kellene gondolni: se olisi hyvá, 
az jó volna. De a módalakok jelentését általában nem összetett 
és mellék, hanem egyszerű és fő mondatokból tanácsocs elvon
nunk (v. ö. Delbrück az id. h. 12. 1.), s azt hiszem, valamint a 
görög tplpotjjn, eredetileg tisztán és kizárólag óhajtó mód (az id. 
h. 13. és 14.), úgy tulajdoníthatjuk ezt mint eredeti jelentést a 
finn fölt. módnak. 

3) A lifcim és arvedifcim-hen mutatkozó első i-t nem 
tarthatjuk a módjegyhez valónak, annál kevésbé a finn antaisin 
első Í-jévei azonosnak, mint Riedl (az id. h. 76. 1.) — Az ugor 
freq. ~sk képző a lappban s (guoddase-), c (vajece-), de ks és 
vs (=fs) i s : tobdahakse-, IpF. cabasavsa-. 

4) Tulajdouképen szintén óhajtó; v. ö. sávab vaitodn kuh-
keb viesuW kivánom, hogy soká élj; NyK. XII. 212. Ép így 
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mind a déli megint mult-időalaknak mutatkozik, ép úgy minta 
finn és a mordvin. 

E. Külön álló új képzések. 

Ide valók mind az újabb körülírt, összetett alakok, minők 
adtam pala, f. ölen tehnyt = lapp leim takkam „tettem", 
lapp likke lat (Genes. I. 2) „leng vala", f. ölen antava „fogok 
adni", észt ma hakka söma „fogok enni" stb. De ezeket, mint 
már a bevezetésben említve volt, itt mellőzzük. Csak azokat em
lítjük, melyekben az elemek egységes alakot öltöttek s első 
tekintetre egyszerűnek látszó módkifejezést eredményeztek. Ezek 
közül még egészen átlátszó 

A vó t noznuizin (18.), mert ez egyszerűen e helyett van 
mondva noznu olizin, a köz-finn olisin nousnut „fölkeltem 
volna"1). Tehát noznuizin-hsua. a segédigének egész tőszótagja 
el van nyelve, úgy hogy olyan mordvin kifejezésekre emlékez
tet, minő pl. mazian e h. mazi ul'an ,szép vagyok'. 

Az er za-m or d v in ramavlin (23.) eredetileg szintén 
nem egyéb, mint * ramaj volin {= ramaj ulin) „vevő valék", 
azaz „veszek vala" föltételes jelentéssel {ha veszek vala). Wie-
demann nem tartja valóságos körülírt alaknak, mert a létige 
előtt álló rama-han ő a puszta igetőt látja, ez pedig nem lép
het ilyen szerkezetbe. Ez azonban nem tartja vissza attól, hogy 
a -vlih végzetben mégis a mult-id. ulin segédigét lássa. Itt 
aztán mesterségesen magyarázza, hogy az ulin w-jából hogyan 
lett vo a 3. személyben {ramavol') és v az elsőben {ramavlin). 
A mi magyarázatunk szerint azonban az egész processus olyan 
egyszerű, hogy egyszerűbbet kívánni sem lehet. Mert hisz az 
ulin ige eredetileg * volin-nak hangzott; hogyha ez a ramaj 
igenévhez 2) járult, gyakori együtt-ejtés következtében könnyen 

az északi-lapp alak; v. ö. ovdil valddacim, kuo addelicim 
inkább vennék, mint adnék; Acta Soc. Se. F., V. 459. 

*) Nem állhat meg Lönnrot magyarázata, ki az id. h. 37. 
1. azt mondja, hogy ez az alak úgy van képezve, hogy a befej. 
csel. igenevéhez járult a módjegy f„af perf. adj. med tillfogande 
af conditionalis modustillag"). Névszóhoz módjegy nem járulhat. 

2) V. ö. eráj lakos, moraj énekes. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIII. 
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támadhatott a mostani ramavlin, ramavlit', ramavoP). — A 
m o ks a falen-t természetesen ugyanolyan összetételnek kell 
vennünk, azaz *favlen, * fapolen-bő\ rövid ültnek (v. ö. a két 
mordvin ks-e$ fölt. alak viszonyát D. alatt). — Nem körülírás 
által támadt 

A v o g u l kietsennlem (5.). Kietilem a. m. küldelek, kie-
tislem küldtelek, kietnulem küldenélek. Tehát kietsenulem úgy 
keletkezett, hogy a befejezett cselekvés tőjéhez (kietise- vagy 
kietse-) — mely úgy sem egyéb, mint mom.-képzős igetó' — 
járult a fölt. mód jegye2). 

A v ó t eventivus suuttuneisi nyilván úgy készült, hogy 
az elgyöngült jelentésű indefinitivushoz járult a fölt. mód jegye, 
és nem hiszem, hogy ennek az alaknak jelentése észrevehetőleg 
külömböznék az egyszerű föltételes alakétól. 

A v o t j á k föltételes módnak (10.) -sal a jegye. Ezt a 
jakut -tar módképzővel azonosítani, mint Boller teszi3), termé
szetesen egészen haszontalan és czéltévesztő vagy inkább útvesztő 
eljárás. Riedl4) a mordvin -za, optativus-képzőt látja benne freq. 
képzővel (melyre itt akkor -al jut, nem csak -/) folytatva. Mint
hogy még a zürjénben sem találok nyomát, legvalóbbszinűnek 
tartom, hogy egészen külön votják képzés, melylyel e nyelv 
módokban való szegénységén segíteni akart. Mint ilyent pedig 
freq. igének vehetnők, a közönséges -s és -al képzők társításá
val, melyet különben is több példában megtalálunk: pulsal-
evezni5), salzal- köpködni (mellette salz-, alapige * sal-), 
ponzal- helyezni, ulzat- féléleszteni (ulzalt- helyett, tehát ulzal-
éledni); v. ö. zűrjén vol'sal- teríteni (vol' ágy), vogK. lalsal- fol
dozni. — Csak az feltűnő, hogy e -sal végzetti módtő a 3. sze
mélyen kivűl is előfordul személyrag nélkül, pl. mint több. 2 

x) Épen ilyen szerkesztményt találunk a lappban (1. NyK. 
XII.) viesoluluh, összerántva viesulf, e helyett viesoje luW 
,élnél', szó szerint ,élő volnál'. 

2) így készültek az írandjak, írandanék alakok, melyeket 
némely nyelvtanírók gyártottak. 

3) Sitzungsberichte XIV. 346. 
4) Nyelvtud. Ért. I. 76. 
5) L. Nyelvőr V. 4. — Máskép NyK. X. 49. 
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személy jaratísal, potsál, vílsal, mint.több. 3. szem. vílsal, s 
az egy. 1. szem. is a csupasz módtőből áll. — Mégis talán 
legközelebb járunk az igazsághoz, ha ez alakot összetételnek 
tekintjük a -sa-Yégü igenévből és a létigének múlt (val) vagy 
jelen idejéből (v\l\ ez csak tagadással divik). E szerint sotsal 
ebből lett sotsa val „adva valékmadó valék = adok vala = 
adnék". 

Még csak egy van hátra a sok közül, t. i. 
A m o r d v i n kötőmód (24.), mely mindig egész fölté

teles mondatot fejez ki: fanddran „ha fújok". A második rész 
külön is előfordul, sőt az ige elé téve, és tarai-nek hangzik, 
pl. Ahlq. nyelvt. 133. 1. tarai mon mol'an ,ha én megyek* = 
mon molindarán x). Wiedemann partieulának nevezi és Ahlqvist 
is a kötőszók közé állítja. De nem nehéz fölismerni, hogy itt 
voltaképen segédigével van dolgunk. Minthogy pedig ezzel 
egyeztethető szót sem a mordvinhan, sem más ugor nyelvben 
nem ismerek, nem látok más magyarázatot lehetőnek, mint hogy 
valami hasonló jelentésű i d e g e n (talán csuvas2) s z ó n a k 
á t v é t e l e . — Az erza ramíndafan-han az első rész nem le
het múlt idő (noha egészen olyan alakú), mert az egész annyit 
tesz, ,wenn ich kaufe'. Nem lehet továbbá első személyi! ige
alak, mert változatlanul megmarad az egész egyes és többes
számban. De igenévféle sem lehet3), mert hasoló képzésű név
szót a mordvinban hiába keresünk. Ha tehát vélményt kell mi
voltáról mondanunk, csak egyet tarthatnánk valamennyire való-
valószinünek: azt, hogy fan-, ramin- a közös ugor w-es módalak 
maradványa, mely tarai előtt — ennek engedve át a személy-
ragokat — erősen megkopott. Hogy jelentése is annyira elha-
laványult, arra analógiát nyújt a finn nyelvcsoport; v. ö. karj. 
(Máté 8, 2) hűin tahtonet, voit ,ha a k a r s z , tudsz', (8, 31) 
kuin sie miijdt porottannet ,ha k i h a j t a s z bennünket', 
(16, 19) min sivonnet — min kerittdnnet ,a mit k ö t s z — 

: ) A t h. d csak a megelőző n miatt. 
2) A jakutból való kölcsönvételre a nagy távolság miatt 

nem lehet gondolni, pedig épen nagyon hasonló j a k u t szóval 
egyezteti Boller Sitzungsber. 15, 280. 

3) Mint Boller hiszi az id. h. 
i i * 
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a mit o l d a s z ' ; sőt lienöv egészen jelentő módúi szerepel és 
van belőle új múlt idő {lieni 7, 27. 8, 26. 12, 13) és föltételes 
alak (lienis 24, 2. 24, 20. 26, 5). — A fandarán szerkezetére 
nézve v. ö. az ilyen cseremisz szerkezetet: kióenet He, nal'enem 
He, sőt Menet ulgece , voltak volna'1). — Fahdaran analógiá
jából nem nehéz a 24. szám alatt fölsorolt többi alakot meg
fejteni. 

F. Eredmény. 

Az u g o r a l a p n y e l v n e k tehát a jelentő módon kivül 
három módot tulajdonithatunk: 

1) p a r a n c s o l ó m ó d o t -gvi -gs képzővel (megvan va
lamennyi nyelvben); 

2) ó h a j t ó módot , mely egyszersmind föltételes volt 
-n^g*, -n$gs képzővel (megvan a magyar, vogul, osztják, finn 
és cseremisz nyelvben, és nyoma a mordvinban; 1. E. végén); 

3) ó h a j t ó módot -s^^-ss képzővel (megvan a lappban, 
mordvinban, ós nyoma a cseremiszben). 

Az u g o r n y e l v e k s z é t v á l á s a u t á n keletkezett ala
kok igy csoportosulnak képzésük szerint: 

a) A régi m ó d k é p z ő k t á r s í t á s á v a l keletkezett: 
a) a déli-ugor nyelvegység korában egy -g£Sv, -gs^s kép

zős óhajtó és föltételes mód, mely a cseremiszben föltételes 
módúi szolgál, a finnben pedig a 2. személyen kivül elnyomta 
a parancsoló módot (15, 27); 

P)'a vót eventivus (19). 
b) Idő - és mód k é p z ő t á r s í t á s á v a l a vogul kietse-

nulem (5). 
c) F r e q u e n t a t i v k é p z é s ű tők mul t - ide jű a l a k j a : 

a) -/ képzővel a lappS. föltételes mód (14); 
|3) -ks (sk) képzővel a lappF. (lappE.) és finn föltételes 

mód (13, 16); 
y) -l-kse-l képzőkkel a második mordvin óhajtó mód (22) 

d) K ö r ü l í r á s s a l (segédigével, többnyire a létigével): 
a) a votják föltételes mód (10); 
£) a vót noznuizin (18); 

x) L. Wiedemann cser. nyelvt. 159. 1. 
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•y) a mordvin föltételes mód (23); 
8) a mordvin kötő mód (24). 

III. A közös ugor alakok eredetéről. 

Vizsgálatunknak eredménye tehát az, hogy az ugor alap
nyelvnek négyféle módja volt: a jelentő mód, a parancsoló mód 
(-g# képzővel), és két óhajtó mód (-n^ és -stf képzőkkel), me
lyek közül az első már akkor föltételes módúi is szolgálhatott, 
mint ezt két szélső tagnak — a magyarnak s a cseremisznek — 
ilyetén használatából következtetjük. Az ugor nyelvnek tehát 
nem volt túlságosan sok eszköze a cselekvés módozatai kifeje
zésére, de mégis elég gazdag volt és nagyon jól beérhette avval, 
a mije volt. 

Az volna tehát föladatunk ez utolsó fejezetben, hogy a 
három régi módjegy eredetéről adjunk magunknak számot. Ezt 
a fejezetet kénytelen vagyok sokkal rövidebbre szabni, mint 
voltaképen terveztem; mert óvatosságra int az a körülmény, 
hogy mind a három képzőhöz hasonló hangú és jelentésű mód
képzőt találunk egyéb altáji nyelvcsaládok terén is. így a mi 
-g„ képzőnkhöz hasonlít a török parancsoló módnak jellemző g 
mássalhangzója s az ujgur óhajtó mód -ka képzője. A mi -n^g* 
képzőnkéhez hasonló szerepű -ni, -ni stb. képzőt látunk a sza-
mojédban. Végre a mi -sv képzőnk mellé a török-tatár nyelvek 
állítanak ugyanolyan -sa módképzőt. Minthogy tehát könnyen 
meglehet, hogy mind a három módalak az ugor alapnyelven túl 
egy régibb nyelvegység korába nyúlik, nem is volna szabad 
anticipálnunk a jövendőbeli egyetemes altáji összehasonlító nyel
vészet döntő ítéletét. A mit tehát ez úttal megtehetünk, csak 
annyiból áll, hogy az ugor nyelvek szűkebb horizonján belül 
kijelöljük az anyagokat, melyekből e módképzők készülhettek. 

1. A p a r a n c s o l ó mód képzőjét össze lehet vetni azon 
-gv elemmel, mely a köz-ugor -ng,, frequ. képzőben mutatkozik, 
mert nem lehetetlen, hogy ez eredetileg olyan kettős freq. képző. 
a milyent sürüen találunk minden egyes ugor nyelvben (pl. 
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-skv + lx, -ndv + sk,,, -ndf + I,,, -j\ + lv stb.). De már ezen freq. 
-g„ képző is bizonytalan alapon állana. Hozzá járul még az, 
hogy a parancsoló mód, mely mindig nyomósán jelenti ki a 
cselekvést, inkább intensiv igéből, vagy is — a mi ilyenül szo
kott szolgálni — momentán, egyszeri, rögtöni cselekvést jelölő 
igéből állhatott elő. Ilyent pedig csak egyet találunk, mely va
lamennyire hasonlít a mi módjegyünkhöz, t. i. a köz-ugor -kVJ -kg 
mom. képzőt. Igaz, hogy ezt már az ugor alapnyelvben tenuis-
sal kell felállítanunk, ha magyar k alakját veszszük tekintetbe 
(serken, nyomkod, futkos, tuszkol, haldokol, turkász, turkál). 
De vannak esetek, melyekben eredeti média helyett is — 
melyből rendesen spiráns lesz (g:j v. v, b : v, d:z v. /) — 
tenuis mutatkozik magyar szók belsejében ; v. ö. gyakor, gyö
kér, kapar, tapint, gyapon, hupolyag1). Lehet tehát, hogy e 
mom. képző eredetileg -gv volt, s hogy ilyen képzővel ellátott 
ige szolgált aztán a parancsoló mód kifejezésére. 

2. Az e l s ő ó h a j t ó mód képzőjét az ugor nyelvek kö
rén belül kétfélekép lehet magyarázni. Vagy úgy, hogy az egy
szerű -út módjegynek a par. -gv képzővel való összekapcsolá
sával keletkezett, a milyent fönt az újabb képzések a) pontjá
ban láttánk. Vagy — s ez valóbbszinü — úgy hogy egy -n*-
képzős igetőhöz az ugor -gv igenévképző járult (a finn -ja) s 
ehhez aztán a személyragok 5 úgy hogy az eredeti * volo-no-go-m 
(vog. olriüm és olnem) a. m. ,való én' azaz ,váló vagyok', vagy 
inkább ,leszek, akarok lenni, 'volnék ' . Mert -% azonos lehet 
a mom. -ns képzővel2), s e szerint az óhajtó mód alapjául in-
choativ, conativ jelentésű igető szolgált. Mert beálló cselekvést 
jelölő alak alkalmas az óhajtás kifejezésére. A finn -ne-s alak 
a nyelvjárásokban sokszor egyenesen beálló cselekvést jelöl. 
V. ö. vepsá Mát. 6, 23 Kut silm sinun paha, se kaik hibj si-
nun pimed Unob „niin koko ruumiisi on o l e v a pimea, akkor 
egész tested sötét l e s z " ; karj. Mát. 13,12 i liaksi hánellá 
lienov és bőven lesz neki; 21,21. nin i lienov úgy is lesz; 

x) L. Budenz szót. 
2) Vagy, minthogy ennek ugor alakjául -m^ mutatkozik, 

inkább egy freq. -ns képzővel, melyet talán szabad az -ndM freq. 
képzőből következtetni; ennek második eleme akkor az a -da 
volna, mely a finn jouta-, souta- stb. igékből válik ki. 
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421,4 ken langiev tdman kivn pialla, murenov, a kénen pi
alla langiev, ze mázenov; itt rendesen föltételes mellék mon
datokban fordul elő s a latin futurum exactumnak felel meg: 
5,19. ken rikkonov ühen naista pienista káisennöista, i nin 
opastannov ihmizie, pienin liev taivas-kuningahussa, a ken 
Inadiv i opastap, zen süreksi pannah ( s o l v e r i t . » doc*%* 
r i t, f e c e r i t . . d o c u e r i t, az első kettő -ne-Yel, az utóbbi 
kettő jelentő móddal!). A finn köznyelvben ez a mód valószí
nűséget jelöl s ezt a szolgálatot is nem egy nyelvben a b e-
á l l ó c s e l e k v é s alakja teszi meg; pl. tietanet-hán így for
dítható magyarra és németre: hiszen fogod tudni, du w i r s t 
e s j a w i s s e n ; sőt ilyeneket a múlt időben is találunk : „Ki 
is monda a minap ? — izé foga mondani — no, kivillant a 
fejemből"1); s egymás mellett egyenlő jelentéssel: „Azt N. 
mondhatta, — ő mondta lesz" (u. o.); v. ö. „Mondta lesz: tán 
mondta, v. fogta mondani; — elmenyen lesz: tán elmegy; — 
ha kérné lesz: ha fogná kérni" stb.2) 

3. A m á s o d i k ó h a j t ó mód -stf képzője egy lehet azon 
mom. -ss képzővel, melyet az ugor alapnyelvben fölvehetünk. 
Talán még ezt az egyszerű mom. -stf-t őrizték meg a mom. -tv 
előtt olyan igék, minő pl. a finn katsasta-, a lapp jukkeste-f 
sőt egészen magányosan a vog. sangves- és hasonlók; több
nyire azonban a mom. -kv képzővel együtt járul az alapigéhez : 
mordv. kuriksta-, finn puraise- (* pnrakse-), zürj. juktst-
m jukíkst-) 

SIMONYI ZSIGMOND. 

Egy ál-szó. 
„ Ál-szó "-nak (ad normám „ál-arcz") nevezhetünk bátran 

oly szót, melynek szótáraink külön czikket vagy legalább czikk-
pontot szentelnek, önálló értelmet tulajdonítva neki, s melynek 
erre való jogczímét kutatva, azt találjuk, hogy csak egy azelőtt 
egységesnek tartott szónak utórészéül fordul elé, a neki tulaj
donított értelem pedig alapjában e szónak előrészét illeti, s neki 
magának csak határozó képző értéke tulajdonítható. 

*) Háromszékből, NyK. III. 18. 
2) Kapnikbányáról, NyK. II. 369. V. ö. Magyar Nyelvészet 

IV. 227. 
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Ilyen az a csík v. esik, melyet M. Nyelv Szótára ugyancsak. 
e szóról szóló czikkének 4-dik pontjában értelmez: „a ma
darak farának hegye, csúcsa, szokottabban: farcsík11, s utána 
Ballagi Teljes Szótára a csík czikknek 4-dik pontjában: „a ma
darak farának csúcsa: farcsík" (Ballagi magyar-német szótára 
még nem hozta föl a csík-iiük e külön jelentését). De már 
Kresznerics is igy írja át a Molnár A.-nél talált farczik, far-
czika szót: far-esik, far7 csika (esik alatt, s igy legalább még 
elválasztva a rendesen hosszú /-vei ejtett csík szótól, mely bizo
nyos „halacskát, tésztát, vonalt" jelent). — Ezek ellenében 
constatálnunk kell, hogy Molnár Alberttől le Márton Józsefig a 
magyar szótárak még csak egyszerűen egy farcsík v. farcsika 
szóról tudnak, még pedig szerintök e szó csak rövid /-vei való 
(B. Szabó D.-nál, meg Sándor I.-nál is, a kik pedig megkülön
böztetik a hosszú z-t), a mint mai nap is igy (rövid z'-vel) ejtik, 
a hol még eléfordúl, pl. Dunántül, vagy a székelységben, a hol 
még farcsok alakja is fönnvan. A MNyelvSzótára ezen sza
vait: „szokottabban farcsík", tehát így kell megigazítani: „csak 
ebben: far csík (helyesen farcsiKf. 

Nyilván a farcsok csak ugyanaz a mi farcsík, még pedig 
amazt egyszersmind régibb alaknak kell tartanunk, melynek 
o-jából ügy gyengült el a farcsik-beli i, mint a hamis (—régi 
hámos, homus) szóbeli i (v. ö. lapis Gömör, Orm. = lapos, 
kacsint e mellett: kacsong-at, azaz kacsont-gat). S csakugyan 
legrégibb eléfordulásában a farcsok {forcsok) alakot találjuk: 
Bécsi cod.-ben farcsok, Müncheni cod.-ben farcsok és forcsok. 
Hogy e szót compositumnak tekintsük, melynek utórésze esik 
v. csók, azon kivül hogy alkalmas jelentéssel való ilyen sző ki 
nem mutatható, már az egész szónak birtokos-ragozása sem 
igen engedi meg (farcsokom, s nem farom csóka); de meg 
nem is kívánja azt a szónak jelentése, mely lényegesen, csak 
ugyanaz, a mi az egyszerű far szóé (Moln. „coxa, coxendix, 
uropygium", Bécsi és Münch. codexekben „femur, lumbi", mai 
nyelvben „uropygium, coxa" ; farcsokom fáj Széki.), legfeljebb 
hogy a far-n&k értelme az elnevezett tárgy terjedelmére nézve 
némi. megszorítással vétetik. E gyenge értelem-módosítás a far
csík, farcsok utórészében (esik, csok-htm) ki lehet fejezve, ha 
az nem is egyéb mint kicsinyítő képző , s csakugyan szembe 
is tűnik benne két olyan kies. képző-elem (cs és k), mely kü
lönben is a legközönségesebb magy. kies. képzőben (cska, -cske) 
ugyané rendben egymással egybekapcsolódott. E szerint far
csok, melynek teljes tője farcsoko, e h. farocsoko, nem egyéb 
mint farocska, azaz: ennek változata, mely történetesen más 
önhangzó elejtésével támadt (az eredeti farocsoko-íéle alakból). 
Megmaradt végönhangzójával a képezhető farocska-nak egészen 
megfelelő alak: farcsika. BüDENZ JóZSEF. 





A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 
Kaphatók a m. t, Akadémia könyvkiadó hivatalában Budapesten 

(Akadémia-épület) s minden hazai könyvárusnál: 
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. Tud. Akadémia 

Nyelvtudományi bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y P á l . 1—X. kötet 
30 füzetben 1862—1873. (Sad rét 300 iv.) Ára egy 10 kötetből álló 
teljes példánynak 12 frt. — Egy-egy kötetnek külön véve 1 frt 50 kr. 
(Az I-sö és X:ik kötet külön nem adatik.) 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. XI. kötet ( H u n f a l v y P á l : 
Az éjszaki osztják nyelv.) Ara 3 frt. — XII. köt., I. II. füzet. Ára 2 frt. 

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL) 
I. kötet (1—11. szám) 1869. Ára 2 frt 20 kr. II. kötet (1 — 12. szám. 
1869—72. Ára 1 frt 80 kr. III. kötet (1—11. szám) 1872—73. Ára 1 frt 
80 kr. 'iV. kötet (1—10. szám) 1874-75. Ára 2 frt. 

MAGYAR UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. I r t a B u d e n z J ó z s e f 
' I. II. füzet (1-27 ív) 1873-75. 8ad rét. Ára 2 frt. 

NYELVEMLÉKTÁR. Régi. magyar Codexek. és Nyomtatványok. Kiadja 
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi bizottsága. Szerkesztik B u d e n z 
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n , I—III. kötet. 
1874. Sad rét. Ára 5 frt. 

E g y e n k i n t : 
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Godex. Közzéteszi V o l f G y ö r g y 

(XXX. és 381 1.) Ára 2 frt. 
II. kötet. Weszprémi C. — Peer G. — Winkler G. — Sándor C. - -

Gyöngyösi C. —Thewrewk C. — Kriza C. — Bod C. Közzéteszi: 
V o 1 f G y ö r g y. (XVIII. és 406 1.) Ára 2 frt. 

III. kötet. Nagyszombati C. — Szent Domonkos C. — Virginia C. — 
Közzéteszik : K o m á r o m y L. és K i r á 1 y P. (IX. és 3541.) Ára 2 frt. 

A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s G á b o r . Ára 1 frt. 
A KONDAI VOGUL NYELV. Irta H u n f a l v y P á l (Nyelvtud. Közi. 

IX. köt.) Ára 1 frt 50 kr. 
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította. B a r n a F. Á r a i frt. 
A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2. kiad. Buda 1847. Ára 24 kr. 
A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. V a s s J ó z s e f jutalmazott pályamun

kája. Pest 1860. Ára 60 kr. 
MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1833. Ára 70 kr. 
RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 

1838. 5 frt — U. Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 
1840. 5 frt. — III. Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok. 1842. 5 frt. — 
IV. 1. Guary-codex, Buda 1846 ^ Ára 1 frt 30 kr. 

MAGYAR LEVELESTÁR. I. S z a 1 a y Á.-íól. Pest 1864. Ára 1 frt 20 kr. 
ABUSKA. Csagatájtörök Szógyűjtemény. V a r a b é r y Á.-tol, Pest 1862. 24 kr. 
A RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK Erdösitöl Tsétsiig (Corpus Grammati-

corum linguae Hungaricae veterum), Kiadta T o l d y F. Ára 2 frt. 
ERDEI- ÉS HEGYI-CSEREMISZ SZÓTÁR (Vocabu.larium ceremissicum 

utriusque dialecti). B u d e n z J ó z s e f (A Nyelvt. Közlemények IV. 
kötetéből). Ára 50 kr. 

REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A vogul föld és nép. Kidolgozta 
H u n f a l v y P á l . Ára 2 frt. 

A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Irta P. T h e w r e w k E m i l . 50 kr. 
A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások 

bírálata. Irta I m r e S á n d o r . Ára 1 frt. 
Pesti könyvny"m<Ui-resiVény-iúrsulaL 
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