
Az -71 egyes-számi 2-dik személyrag a zürjénben. 

Csak mint alanyi rag szerepel a zürj. -n személyrag az ige
ragozásban: pl. praes. 1. séta adok, 2. setan adsz, 3. setas ad; 
praet. 1. seti, 2. setin, 3. setis; de birtokos ragul szolgál -d, pl. 2.. 
vokid testvéred, 3. vokis testvére. Tudván, hogy a zürj. szó középi 
(és végi) d általában régibb nd helyett való, íziben azt sejtjük, 
hogy az -n alanyi rag ezen régibb nd-ből keletkezett, természe
tesen olyan korban, midőn a nasalis + explosiv hang csoportokban 
a nasalis-vesztés még nem hatott teljesen keresztül, úgy hogy 
egyes esetben akár az explosiv hang is enyészhetett el. Ilyen eset 
pl. az ng-Ye nézve: zürj. zin, votj. zin = m. szag (1. MUg. Sz. 
364 1.) | zürj. yoii, pom vég, votj. pun = vog. pofi,ponk (páfi, pánk) 
fej (MUg. 503 1.). Hogy jelesen a zürjénben a 2. személyrag haj
dan -nd volt, bizonyítja még a legközelebbi rokona, avotják, melv 
csakis -r/-vel él, épen úgy alanyi mint birtokos-ragúl: zürj. 2. 
setan, 3. setas ellenében, votj. 2. éotod, 3. sotoz. A többesi 2. sze
mélyrag is d-vel való a votjákban: -di (pl. sotodi), s ennek meg
felel még a zürjP. -t, -tő (pl. setat, setoíö^mígatöbbi zürjénségben 
a raghalmozással alakult -nnid (setannid) már nem igen világos, 
vájjon = setan-nid v. setad-nid (e h. setand-nid). 

Azt tartjuk, hogy szintily módon, azaz teljesb nd-hől vált a 
v o g u l és o s z t j á k - b a n is az -n mint egyes sz. 2. szemólyrag 
(egyaránt alanyi és birtokos rag), pl. vog. lü : lün lovad, min-
menni: 2. minin v. minéin te mégy (1. minem, mineim) ; oszt. poy-. 
pogen fiad, mansen mentél (1. mansemj. Mert hogy itt is eredetibb 
nd ragalak szolgált alapúi (melyben d a tulajdonképi személy-
mutató, az n pedig másutt is föltűnő segédrag), abból kell követ
keztetnünk, hogy legalább az osztjákban még megvan dentalis 
explosiv hangon kezdődő 2. többesi rag, pl. manseta, mentetek. 

Érdekes analógiául felhozható a s z a m o j é d nyelvekből is 
•nd meg -n 2. személyrag, az alanyi igeragozásban: pl. osztják-
szamojed cöndand. betakarsz == jurák-szam. töndan (mig az erede
tileg csak -c?-vel volt 2. szem. a tárgyi igeragozásban: oszt. cöndal, 
jur. tündar) ; a jeniszej-szam. -ddo 2-dik alanyi rag is ndo h. való 
(motaddo = jur. madan vágsz); ellenben tárgyi alakban: motalo = 
jur. madár vágod). Megjegyzendő hogy más szóvégi -n is akad, 
melynek nd-bö\ való eredése kimutatható, pl. az n mint dativusi 
casusrag a jurákban : pl. nuda kéz-tői nudan = oszt. szám. udond 
(erről bővebben szól: «Alaktani egyezés az ugor és a szamojéd 
nyelve/.ben: a localis casusragok» ez. czikkem, a Hunfalvy-
Albumban). BUDENZ J. 




