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MÁSODIK RÉSZ. 

A z u g o r n y e l v e k szóragozása . 

I. Igeragozás. 

54. 8.*) 

Alanyra (meg tárgyra) mutató s z e m é l y r a g o k , — melyek 
többször egyszersmind birtokosragok (a névszón). 

Eleve is föl kell tennünk, hogy a szemólyragok eredetileg 
•csak encliticus személynévmások s így ez utóbbiaknak legalább 
-egyszerű alaptőjével egyeztek. Ebhez képest találunk is még teljes 
alakú személynévmást személyragnak használva, pl. a törökben 
1. ben, meri én, biz, miz mi, 2. sen te, siz t i ; mint ragok (özbég-
"tatár): 1. alirman, itermen, 2. alirsan, itersen, több. 1. alirmiz, 
itermiz, 2. alirsiz, itersiz (az oezmanliban már : 1. alirim, iderim, 
több. 1. aliriz, ideriz): e mellett azonban rövidült alakok is for
dulnak elő: pröet. 1. aldim, 2. aldifi, s ugyanily m, n mint 1. 2. 
birtokosrag (pl. hasim fejem, basifí fejed, basimiz fejünk, basifdz feje
tek) ; — noha azonban a személyrag akár még teljesebb alakú 
mintsem maga a különálló személynévmás, pl. több. 2. -sifiiz (e h. 
siz) az oszmanliban: alirsiniz — tat. alirsiz. 

Az ugor nyelvekben azonban a személyragok mostani alak
jukban sok esetben meglehetősen eltérők, sőt néha merőben külön
bözők a különálló személynévmásoktól, s gyakran többféle alakkal 

•) A kőnyomatú íveken 61. §. 
NYELYTUD, KÖZLEMÉNYEK. XXII ^ I 
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is jelennek meg, pl. a magyarban -k mint 1. szem. alanyi ragja 
(tudok, tudék, tudnék, tudjak) a különben 1. személyt jellemző 
-m ellenében; a mordvinban több. 2. ntt, E. -nk, és -da, E. -do, 
-de; a finnben több. 2. -nne' (bírt.) és -tte (al. rag). Ennek okát és 
magyarázatát a) abban kell keresnünk, hogy a ragokká vált sze
mélynévmások jellemző kezdő-mássalhangzói más hangtani hely
zetben (t. i. szóközépi és szóvégi helyzetben) estek az egyes nyel-
vekbeli általános alakfejlődés alá; — b) abban, hogy a személy
ragokúi használt névmástökhez még határozó vagy nyomatékosító 
ragok (még pedig előragok is) járultak, s a tisztán személykülöm-
böztető elemekkel összeszorulva, ezeknek eredeti alakjukat többé-
kevésbbé elváltoztatták vagy egészen felismerhetetlenné tették, pL 
mordM. ava^a e h. avaw-sa, avara-s« 1. birtokosrag névhatározó 
raggal; a magy.-ban, finnben -n 3. al. rag (vészen, éljen, finn eld-
köön e h. *eldköönsd). Természetesen a különálló személynévmások 
kezdőhangzói (a személykülönbségnek főkifejezői) sem maradhat
tak az ugor alapnyelv egysége óta minden egyes ugor nyelvben 
változatlanul; — s mindenek előtt ezeknek eredeti ugor alakját 
kell nyomoznunk, hogy magukat a személyragokat is, a tisztán 
személymutató elemekre nézve, az eredeti ugor alakban construál-
hassuk. 

a) I. szemólynóvmásnak jellemző kezdő és alaphangzója már 
az ugor alakban kétség nélkül -m volt; lásd a névmáskópzésről 
szóló 54. §.-ban: f. mind én (me mi), cser. men (me), votj. mon 
(mi), Ip. mon (mije) stb., csak magy. én (engem., enyém) *) de több. 
még mi. 

b) II. Személynévmás : déli-ugor : f. tiná (siná), te | cser. ten : 
te | mord. ton (tin) 

északi-ugor: m. te : ti \ lp. todn : tije [F. don : dij \ votj 
ton : ti | zürj. te : ti || oszt. nen: nen \ vog. nan : nan. 

E szerint jellemző hangzók t és n, — az utóbbi csak egyik ugor fő 
nyelvben, miszerint csak explosiva : nasalis-csere folytán keletke
zettnek látszik, s eredeti ugor hangzó az esetben dentalis e x p l o 
s i v a volt; csak az kérdés, ű-e vagy d ? 

) Vog. am (dm). 
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c) III. személynévmás (a mennyiben még a közönséges mu
tató névmástól eltérő alakja van); 

déli-ugor: mord. son ő : sin ők | finn hán : he (e h. sán : se) | 
(cser.-ben = mut. névm.). 

északi-ugor: lapp. sodn : sije | (zürj. votj. = mut.)jmagy. 'ő (övé) : 
ők || vog. tan, vogK. tav : tan | oszt. teu : teg, osztB. 
lu : li. 

E szerint itt is utolsó fokon dentalis explosiva a jellemző 
hangzó, csakhogy ez több egyes ugor nyelvben gyengülő fejlődés 
utján haladt. — A különbség a III. II. személyjellemzők közt tehát 
korántsem éles, sőt egészen elenyésző, — s erre nézve még az az 
expediens sem látszik elfogadhatónak, hogy az egyik, pl. a II. sze
mély jellemzője d volt volna (d : n szerint, a vog. oszt. nen után), 
a III. személyé pedig ű,1) — mert itt is van változatképen l (mely 
cZ-re mutat: osztBo lu, li), s végre a személynóvmások egyerede-
tűek a mutató névmásokkal, melyeknél a közelre- meg távolra
mutatás megkülönböztetése nem a dentalisban, hanem a magas
vagy mélyhangú önhangzóban rejlik; s meg kell jegyezni, hogy az 
ugor nyelvekbeli mutató névmásnak kezdő dentalis explosivája 
általában váltakozik n-vel, úgy hogy tekintet nélkül a közel- vagy 
távol-mutatásra, eredeti ugor kezdőhangzóúl lágy d-t kell fölven
nünk. Ha ennél fogva föl is kell vennünk, hogy a II. III. személy
névmások sem külömböztek eredetileg a kezdő mássalhangzójuk 
által, de mégis látjuk, hogy az ily biztosabb megkülömböztetés 
csakhamar létrejött egyik vagy másik (főleg a III.) személynévmás
tőn beállott hangváltozás által. 

II. szem. d (? d£) III. szem. d (? dj%) 
t n s (h,y) t l 

x) Cf. ad öl, asz, hét MUgSz. [Későbbi bejegyzés]. 
2) Vagy II. szem. t, lll. s? — NyK. XXI. 190. stb. «A III. 

személynévmás az ugor nyelvekben.» 

27* 
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5 5 . §.*) 
Egyszerű és (nyomatékosító) segédraggal kapcsolt s z e m é l y 

r a g o k . 

a) MordE.-ban egyes-számi 3. birtokosrag (nominativus ala
kon) : -zo, -ze, ellenben a többi casus-alakokon (a tisztán önhangzó-
végüeken is): -nzo, -nze = mordM. -nza, pl. mordE. kudozo háza: 
kudosonzo házában, kudostonzo házából = mordM. kutsinza, kut-
stinza; E. lismeze lova: lismestenze lovából. 

Ennek megfelelőleg a finn-ben : -nsa, -nsá (egyes- és többes
számi-rag: «-ja, -joh)) — a -h-n (s-n, f-n), a,z&z a teljesb 3. sze
mélynévmástővel (háne) egyező ragalak ellenében, pl. luonansa és 
luonahan (luonaan) nála, náluk, luoksensa és luoksehen (luokseen) 
hozzája, hozzájuk; kádestansa (kezéből) és kadestdhan (kddes-
tadn). 

b) MordM. -ntt, E. nk több. 2. birt. rag. — M. -da, E. -do, 
-de al. rag (pl. M. kutstintt, E. kudostonk házatokból — vanida, 
E. vanodo nézzetek) || NB. E. -nk e h. -ntk, -k többesjelölő 
(§. 50. B.) 

MordE. -nok, -nek, M. -nk több. 1. birt. rag. — M. -ma (de 
E. szintén -nok, -nek) al. rag, pl. E. kudostonok, M. kutsunk há
zunkból — M. kulitama halunk (E. kuldanok). 

Finn. -nne' (e h. -nde + ') több. 2. birt. rag — -tte (-tta, 
-ttd — diai.) al. rag, pl. luonanne' nálatok, ködesMmn^ kezetek
ből — tulette (tuletta) «venitis»; NB. déli Pohjanmaa dialectu-
sában a praet. és conditionalisbeli több. 2. ragalakot egyszerű í-vel 
ejtik vagy egészen el is ejtik a dent. explosivát, pl. saita (= saitte), 
tuWa tulitte, sanoosVa sanoisitte, sanoota v. sanoja = sanoitte, 
lupasi'a — Iwpasitte (lásd: Suomi IX, 284.) || v. ö. maa-tót: maidén 
(mai'en) és maitten gen. plur. 

Finn. -mmé* (e h. nme + ') több. J. birt. rag — szintén -mme 
(-mma, -mma) al. rag (v. ö. mordE.), pl. luonamme nálunk, kades-
tamme1 kezünkből — tidemme jövünk, tulimme jövénk, <— azonban 
déli Pohjanman-ban a 2. -ta f-'o^-nak megfelelőleg: -ma : muis-
tima emlékezénk (muistamma emlékezünk), muistaasima (muistai-
simme), lupasima igérénk (Iwpaamma Ígérünk). 

*) A kőnyomatú íveken 62. §. 
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c) Finn. -si (* -ti) egyes-számi 2. birt. rag helyett régibb ira
tokban előfordul nsi (lásd Suomi IX, 275) *): pl. 1714-ből: ole 
terve tultuansi (= tidtuasi) | tuoppas rauha tullesansi (= tulles-
sasi) ; 1733-ból (Maxenius : Loihtorunot) : tuo rauta-rukkaisens 
( = -esi) ; még most is van ennek nyoma Iiti-ben : ála anna hat-
tuans «ne add a kalapodat)) (hattuasi) \ sin tuvassans, sin kontis-
tans ( = sinun tuvassasi, kontistasi). E szerint pl. a mostani luonasi 
«nálad» régibb luonansi helyett való, illetőleg Huonati régibb *luo-
nanti helyett || v. ö. kolmas harmadik, e h. kolmansi (*kolmanti, 
tő : kolmante). 

d) Cseremisz, -na több. 1. birt. és al. rag (egyes-számi -m 
ellenében; több. 2. -da egy. -d ellenében), pl. kudona «házunk» — 
tolona «jövünk» (v. ö. mord. -nok : kudonok és finn tulemme). 

e) LappS. -« egy. 1. birt. rag (csak a nominativus alakon 
-m : accam atyám) pl. accestan atyámból, -tói, kojkosán ad me (v. ö. 
kojkosat ad te, kojkosas ad se) — ellenben al. rag m helyett -b : 
lokkab olvasok, Ub vagyok || a IpF.-ben birt. és al. rag csak m : 
lusam hozzám, lokkam olvasok, liim vagyok. 

IpS. -ne több. 1. birt. rag — ellenben -me és -be al. rag (leimé 
valánk, lokkabe olvasunk). |J IpF.-ben -mek birt. rag és al. rag, s 
ezenkívül még p al. rag (lokkap). 

Találunk tehát némely személyragalakban, a személynévmás
tővel egyező részen kívül, még megelőző n-t, még pedig egyaránt 
mind a bárom személy ragjaiban, miszerint az nem tekinthető 
személykülömböztető, hanem csak mutató, vagy a névmásban kife
jezett mutatást nyomatékosító elemnek. Nevezhetjük tehát ((nyo
matékosító segéd-ragnak». 

56 . 8.2) 

Nyomatékosító n-vel alakult személyragok vannak a fent 
említetteken kívül olyanok is, a melyekben maga az n, az egyes 
ugor nyelvek hangfejlődése következtében lappangásba jutott. 

a) Zűrjén, -d egyes sz. 2. birt. rag, pl. vokid testvéred (vok), 
purtid késed, sinmid szemed, doriéid tőled. — Tudva hogy a zűrjén 

) Setálá Áánn. 57. (Agr. sinun edestens, páansi, tulduansi). 
!) A könyomatú íveken 63. §. 
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nyelv eredetibb -nd-bő\ el szokta ejteni a nasalist (kid kedv = oszt-
kend \ ud- adni, nyújtani = f. anda-), de egyszerű d-t l-vé változ
tatni (sölöm : sydáme) : vokid helyett régibb vok-nd vehető föl. || 
NB. zürj. kojmöd «harmad» íkolmande), dor'ód- (frequ. dor-) sze
rint tkp. *voköd kellene, s csakugyan még tükröz is ilyen alakot a 
v o t j á k, pl. uíed dolgod, oskoned hited, hébered gondod (nem uzid 
vagy uiid, oskonid, keberid), tehát zűrjén ö-nek megfelelő e-vel — 
mely önhangzó szinezetben pedig még némi nyoma van a megvolt 
nasalisnak. 

b) Cseremisz: egy. 1. -m, 2. -d birt. ragok. Ezeket lehetne 
bár egyszerű (névmástövei egyező) ragalakoknak tekinteni (mint
hogy eredeti d a cseremiszben meg szokott maradni) — ha ezen 
ragok előtt a szótőnek végvocalisa nem változnék, a mi m, d hoz-
zájárultával külömben nem történik (pl. jumo ,isten'-től: acc. ju
tnom, jumum, tolo-d jönnek): 

1. jumem, 2. jumed | 3. jumozo 
1. kudem, 2. kuded j 3. kudo&o háza 
több. l.jumuna, Q.jumuda, d.jumust 
több. 1. kudona, 2. kudoda, 3. kudost. 

Ez alakok (jumem, jumed) pedig magyarázhatók régibb *ju-
monm, *jumond-ból, közvetítő *jamojm, *'jumojd-Ya,\ (v. ö. magy. 
tanojt: tanét; v. ö. finn neide e h. nende «nedv» MUgSz. 419. 
sz.; — v. ö. votj. penmit, pejmit = zürj. pemid, f. pimiá sötét); 
v. ö. magában a cseremiszben az < e d frequ. igeképzést, pl. tol-
(tolo-)-től tőled-, kodo- jhagyni'-tól: koded- (tolónd-, kodond- he
lyett, az utóbbi = mordM. kadind-J. 

c) Magy. -d egy. 2. birt. rag; pl. véred, fejed, házad, hozzád 
stb., — a mennyiben pl. véred épen úgy eredetibb *vérend helyett 
való, mint harmad, negyed == f. kolmante, neljánte; v. ö. még frequ. 
-d (köpöd-, rakod-) = ug. -nd; — ellenben egy. 2. al. rag -l 
(alszol, tudol, tudál, tudnál) — egyszerű 2. -d rag (d : l- változás: 
velő, álom, nyél, dobol, ölel). 

d) Magy. -nk több. 1 . birt. és al. rag (urunk [uronk, urank], 
kezünk [kezönk, -énkj — v a g y u k , -ónk, tudunk, tudónk, verünk, 
verőnk, -enk) — tudvalevőleg régibb -muk, -miik helyett való (vogy-
muk, vimadjomuk, uromk HBeszéd); — több. 1. al. rag még (tárgyi 
rag után) <uk, ük (<ok, Ők), pl. tudjuk, verjük, s ezekben -juk, 
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-jük régibb -javok, jevök-ve utal (v. ö. tudjátok, veritek e h. verjé
tek) ; s az ezekbeli -vok, -vök-ben a személymutató hangzó nyilván 
v (m helyett, v. ö. név, leves, nyelve stb., mi szerint a tudjuk-beli u 
épen úgy lett mint pl. nyúl, nyulat-b&n = mord. numtl, numolo) : 

urunk (uromk): *uromuh tudunk : *tudomuk 
kezünk (kezömk) : *kezemük verünk : * ver emuk 

-mmok, -mmök — -nmok, -nmök (v. ö. mordE. -nok, -nek) 

tudjuk (tudjuk) : *tudjavok : *tudjamok 
verjük (verjük) : *verjevök : *verjemök 

-mok, -mök (v. ö. mordM. -ma). 

e) Magy. -m, egy. 1. birt. rag: uram, kezem \ lovam, fe
jem; — ezenkívül -ra egy. 1. al. rag, a tárgyi igeragozáson kívül 
is: alszom (v. ö. 2. alszol), nyugszom stb. 

NB. 1. a megfelelő többes-sz. ragban (uramk, *uramúk) az 
előbbi pont szerint az m = régibb mm, ebből: n-m ; 

% a magyarban, szóközepén és végén, főleg akkor maradt 
meg m, ha megelőző consonanssal (l, r, j) érintkezett s arra tá
maszkodott, s maga e támasztó consonans nagyrészt elenyészett, — 
azaz m-hez assimilálódoLt, úgy hogy a mostani megmaradt m-et 
kettős mm előzte meg (v. ö. hármo, álmo, féléim, hím == vog. kajm ; 
szeme = f. silmá, csomó — f. solme, hom-lok — f. kulma, emel — 
vog. oszt. alm- stb.). •— E szerint uram (urama-i) = régibb *uramma-
nak vehető, a mi *uranma-ból lett; v. ö. urada = ered. *uranda 

Finn. -ni egy. 1. birt. rag: jalkani lábam, káteni kezem (ja-
•lassani, jalastani lábamban, -ból, luonani nálam stb.) — -nmi 
(v. ö. 2. birt. rag -si e h. -nsi, nti), — mert egyszerű -mi-nek nem 
kellett -m-vé változni, minthogy az m még nem került szóvégre 
(sydán e h. sydáme, pahin e h. pahimpa, onneton e h. onnettoma), 
v. ö. nimi, lumi, liemi stb.; — ellenben az -n al. rag (tulen jövök, 
•ölen vagyok) lehet = egyszerű -m. 
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5 7 . g.1) 

Személyrag nyomatékosító k (g).2) 

aj Magy. -k egy. 1. al. rag: tudok, verek, leszek | tudjak, ver
jek | tudék, verek, tudnék, vernék (v. ö. 2. tudol, leszel \ tudál, verél f 
tudnál, vernél). 

Zürjén-votj. tagadó-ige («nem» — v. ö. finn. en, et, ei; 
emme, ette, eivat a rendes igeragozással egyezőleg): 

Praesens: 
Zürj . 1. og set (nem adok) Votj. 1. ug sot 

2. on set 2. ud sot 
3. oz set 

zürjP. 
3. uz sot 

plur 1. og setö og setö plur. 1. um sotá 
2. on setö od setö 2. ud sotá 
3 . oz setni oz setö 3. uz sotá 

Praeteritum: 
zürj. 1. eg set (Udori) ig set Votj. 1. öj sot 

2. en set in set 2. öd sot 
3. ez set iz set 3. öz sot 

plur. 1. eg setö plur. ig Setö plur. \. óm sotá 
(P.ed)- 2. en setö in setö 2. öd sotá 

3. ez setni iz setnis 3. öz sotá. 

I t t tehát -g (csak votj. praet, -j) az 1. szem. ragja, még pedig; 
tkp . egyes-számi, noha a zürj énben a többes-számban is jár (a vot-
j ákban azonban om, öm), — de csak úgy, hogy a többes-szám a 
mellékelt igetőn van kifejezve (setö = votj. sotá). 

NB. A zürjén-votják tagadó igének többi ragozása lényegesen 
egyező egyéb igéknek prses. praet. a lakjaival : 

zürj . praet. 
2. on — v. ö. setan adsz, keran csinálsz | 2. en( in) — v. ö. setin, kerin 
3. oz — setas ád, keras csinál 13. ez (iz) — v. ö. setis, keris* 

1) A kőnyomatú íveken 64. §. 
2) Cf. pronomenképzés . 
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praet. 
2. öd — v. ö. sotid 
3. öz •— éoús 

plur. 1. öm — sotim (-mi) 
2. öd — sotidi 
3. öz — sotizi 

Ebből az látszik, hogy a közönséges egy. 1. személyalak, mely 
most ragtalan (zürj. séta, votj. soto adok | praet. seti, soti adtam), 
régebben a tagadó igéével azonos raggal bírt, azaz *setag, *setig, 
votj. *sotog, *éotig (*sotlj) volt, — vagyis hogy a ragra nézve 
ugyanaz a különbség volt az egy. és többes-sz. 1. személyalakok 
közt, a mely van a magyarban tudok ós a többesi tudomfk] közt. 

Ezen egy. 1. ragalakok (magy. -k, zürj. votj. -g) sehogy sem 
vihetők vissza az 1. szem. eredeti jellemzőjére, -m-re; — ezért a 
k, g-hen csak segédragot láthatunk, mely mellett a természetesen 
valaha megvolt tkpi személymutató m lappangásba jutott. Csak az 
a kérdés, vájjon a k (g) nyomatékosító az eredeti teljes ragalakban 
előtte állt-e a személymutató m-nek vagy utána? vagyis -k-m volt-e 
vagy -m-k ? A magyarban az m bizonyosan v-Yé gyengült, s így 
csakhamar -k-v vagy -v-k lett, s csakugyan akármelyikből válhatott 
könnyen -k, pl. tudok akár *tudokvg, *tudokv-ból (v. ö. mag : 
magva), akár *tudov-kB, *tudovka, *tudokka-böl. Az utóbbit már a 
zürj. votj. g, mely megelőző ng (mg)-ie mutat, teszi valószí
nűbbé ; — ezen kívül még számba kell venni, hogy a vogul a kü
lönálló szem. névmást is -k képzővel nyomatékosítja: v o g K . amk 
magam, nak magad, tak maga, több. mánk, nank, tank, vogB. 
dmki, nanki stb. — (v. ö. mordM. toka, saka, mordE. teke, seke 
ugyanez, ugyanaz | IpS. tatek ugyanez, tahkak hi ipsi); — végre 
hogy szintén a magyarban van még egy személyrag, melyben k a-
személymutató részt nem megelőzi, hanem követi (lásd b) alatt). 

b) Magy. <ik (-jsk, -jsk), egy. 3. al. rag: *) alszik, lépik (lép 
helyett) | eszik, iszik \ ennék (e h. enneik, ennejék), innék (innaik) ||' 
Göcsejben még hébe-hóba hallható pl. fáznaik (=fáznék), történ-
nejé'k (= történnék). A tkpi személymutató itt nyilván az i-ben fog
laltatik, mely -ja, -ji helyett való, vagyis a 3. birt. rag -ja, -je-Yel 

*) Nem refl., pl. lépik, állapik. 

V.ud 
3. uz 

plur. 1. um 
2. ud 
3. uz • 

votj. 
v. ö. sotod 
v. ö. sotoz 

- sotom (-mi) 
- sotodi 
sotozi 
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egyező. E szerint -ik = -j„ (js) -\- nyomatékosító -k (v. ö. vogK. 
tok, tav-k ő maga), pl. válik ebből: *válojok, válojk, válék, válik. 

NB. Az -ik-nek esetleges reflexív értéke (törik, hallik, szüle
tik) csak a tkpi reflexiv képzés lappangásánál fogva támadt (lásd 
18. §.) || NB. eszén : eszik \ aluszon, aludjon : aluszik, aludjék | 
adjon, legyen : adjék, legyek Debreczenben. 

Cseremisz. Tagadó-ige: 

1. om, 2. od, 3. og (ok), pl. og pokto nem hajt 
plur. 1. ona, 2. oda, 3. og (ok), pl. og poktep nem hajtanak 

cserM. 1. am, 2. at, 3. ak Conj. 1. énem, 2. éned, 3. eneSe 
ama, ada, ak enena, enéda, enest. 

Egyszerű 3. személyrag a cser.-ben -Üt), -£e (-s), több. -sí — 
s ennek a nyomatékosító k mellett megmaradt volna nyoma (-ék, 
-ks) ; — ezért a tagadó 3. szem. og (ok), a/c-ban csak 3. szem. ér
tékű csupa tőalakhoz járulhatott a k (o-k, a-k). 

NB. Az egyik cser. igeragozásban az egy. 3. prses. vöcalis 
végű, pl. pokto-tól (1. pöktem, 2. pökted), 3. poktá (több. pok-
tád) : — de nem igen lehet itt (a tagadó og, ok, ak szerint) ellap
pangott ragot (t. i. g, k-t) venni föl. 

58. §.*) Nyomatékosító -p (-b) az igeragozásban. 

A finn-ben a -pa, -pá (-ha, -bei) nyomatékosító encl. parti-
cula (sepá, jopa, miksipá — siksipá), különösen az akár csak gyen
gén kiemelt praedicatum-szóhoz szokott járulni (olipa impi ilman 
tytt'ó . . . | nousipa merestá miesi \ tulipa merestá Tursas, uros aal-
loista yleni \ Kalevala; 1. Finn gr. §. 33.). Innen gyengült vocalis-
sal -pi, mely az ind. praes. és concess. egyes-sz. 3. személyalak
jához gyakran hozzájárul, de kivált egytagú ilyen alakon rendesen 
előfordul: antaa vagy antaapi, conc. antanee v. -neepi j tulee : tu-
leepi | saapi (v. saa), kaypi (v. kay), juopi (juo) stb. Némely finn 
dialectusban ez a -pi az egy. 3. személyalakban egészen állandóvá 
vált, pl. é s z t andab, tuleb, saab, joob = antaapi stb.), parandab, 
valab, pezeb stb. (NB. [ep-olej, 'pole nincsen = f. eipá-ole); — s 
a nyugati-finnben is i lyenéi (-pá, -pá)-vei megtoldott alak teszi a 

) A kőnyomatú íveken 65. 
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több. 3. személyalak alapját: antavat adnak, antanevat, antoivat\ 
eldvdt, elivát stb. | tulivat = tulipa + t. , , 

NB. Déli Pohjanmaa-ban meg több. 3. muistaavat, tuloovat, 
löytádvat (egy. 3. tuloo, muistaa, löytdd), s más tájon meg az egyes 
számbán is rövid tővéggel: tulevi, antavi (tuleepi, antaapi he
lyett) || NB. a praet.-ban pl. tulivat mellett túlit is ; így az észt-ben : 
túlid és tulivad, jóid v. joivad (de praes. csak : tulevad, joovad). 

Lapp. l p F . praes., dual. 2. -hétté, 3. -ba: plur. 1. p, 2. bdttet. 
I p S . « -beten, 3. -ba; plur. 1. -be, 2. -bete. 

Pl. IpF.-ben a lokka «olvasni» igének ind. praesense: 

őgy. 1. loyam 
2. Zo/-afc 
3. lokka 

cf. praet. 1. lokkim 
2. to&fctA; 
3. io;-ai 

dual. 1. ZO/Í/ÍŐ 
2. lokkabdtte 
3. lokkek 

dual. loyaime 
loyaide 
loyaiga 

I p S . ece- szeretni: praes., dual. 1. ecera 
2. ecebeten 
3. eceta 

cf. praet., dual. 1. ecimen 
2. eciten 
2>.ecika 

több. 1. lokkap 
2. lokkabattet 
3. lokkek 

több. loyaimek 
loyaidek 
lokke 

több. 1. eceöe 
2. ecebete 
3. ece/& 

több. 1. eciwie 
2. eciíe 
3. ecm. 

Cseremisz, -te több. 3. (ind. praet.-ban = finn -vaí, -táíj , 
pl. ele vala: eZ'ete valának, toló jött: íofeve jöttek (f. túli : tulivat), 
kondeve hoztak (kantoivat), pokteve hajtottak. 

cserM.-ben: uzebe videbant, jüebe bibebant. 
cserM.-ben néha az ind. praes., több. 3. is -ebes végű,*) 

egyesszámi -es*) ellenében (tolebes : toles). 
NB. og-ul (finn. ei ole) : og ülep «eivát ole» | og p&kto nem 

hajt: og poktep nem hajtanak. 

*) Bed[eutet] ét. 
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59 . g.1) 
A tisztán alanyi, meg birtokos-mutató személyragok, a mint az 

egyes ugor nyelvekben egymás mellett előfordulnak. 

I. Finn. a) Birt. ragok: egy. 1. -ni, 2. -si (-nsi), 3. -nsa, -nsa; v. -h-n 
több. 1. -mme', 2. -nne', 3. « « « 

egy. 3. Savo-dial. -nsa h. -sek, pl. itsensa h. Hitesek «magát,magukat«. 

b) al. ragok: egy. 1. -n, 2. -í 3. —, -n (-nsa) 
több. \.-mme, 2. -ffe, 3. — (több. -t) 

meg: 1. -ma, 2. -ías (-'a).-

1. íiííew tb. tulemme praet. 1. íw&n tb. tulimme 
2. í«Z«i íwte&e 2. ftifo'í í^Ziííe 
3. tulee2) (tuleepi) tulevat 3. íwít tulivat (túlit) 

tb. tulima 2. íwZi'a 

Imper. (opt.) egy. 3. tulkokon, tulkahan (tulkahansa) 
több. 3. tulkohot tulkahat 

NB. praes. egy. 3. : fide- : íuZee (diai. tuloo), anta- : antaa, 
synty- : syntyy, mene- (marióö) : menee, sano- : sanoo, ampu : 
ampuu. 

NB. imper., egy. 3. -ma: Kalevala 36, 185. 171. 199. kunlie 
kuollut, kuolkahansa. 

II. Cseremisz, a) Birt. ragok: 1. -m, 2. -cl, 3. -zo, -ze 
több. 1. -na, 2. -da, 3. -sí 

pl. kudo: 1. kudem, 2. kudet, 3. kudozo 
kudona kudoda kudost 

jumo : l.jumem, 2. jumed, 3. jumuzo 
erge fiú: 1. ergem, 2. erged, 3. ergeZe 
old város: 1. oiam, 2. oZ#d, 3. ola£e. 

b) al. ragok: egy. \. -m 2. -d f-£, é) 3. —, s (-zo, -ie) 
tb. 1. -na 2. -da 3. (tb. -c^, ét, -ve' 

pl. pokto-, tolo-től: 

x) A kőnyomatú íveken 66. §. 
2) Cf. cser. toles, vp. tulehe-k! — On, ompi. 



5 9 . §. ALANYI ÉS BIETOKOS SZEMÉLYEAGOK. 4 2 9 

Ind. praes. 1. pöktem tolam több. 
2. pökted tolad 
3. pokta toles 

praet. 1. tolom tb. íoZna conj. 
2. ío£'wc íoZda 
3. tol'o toleve 

1. poktena tolona 
2. pokteda toloda 
3. poktad tolod 
1. tolnem tb. tolnena 
2. tolned tolneda 
3. tolneze tolnest. 

2. -í ffcj 3. -n^a, E. -wzo (és -só, 
III. Mordvin. 

•â ) Birt. ragok: egy. 1. -w (m) 
tb. 1. -nfe 2. ntt 3. -sí f-afc; 

E. -nok, -nek E. »& 
pl. E. kudoson, kudosot, kudosonzo 

M. kutsin, kutsitf kutsinza 
kudosonok, kudosonk, kudosost 
kutsink, kutsintt, kutsist 

NB. E. kudom házam: M. kudizd névhatározóval; kudozo 
háza: M. kudits (v. ö. Mord. Nytan. 21. §.) 

b) al. ragok : egy. 1. -n 2 . - t 3. —, -JWJ, E. -zo, -ze 
tb. 1. -ma 2. -da 3. (tb. -t), st 

E. -no/c, -we/í E. -do, -de 

pl. ind. prses. (kidi-, kulo- halni): 
1. kulan, 2. kidat, 3. ftwZí, tb. 1. kulitama-, 2. -tada, 3. -í/ií. 

E. kuldanok, kuldado, kidit, 
imper. 2. fttt^/í (E. kulok, kult) | 3. kuliza, E. kulozo 

tb. 2. kulida, E. kulodo I 3. kulist, E. kidost. 

Ind. pra?i 
egy. 1. ZcuZm E. kulin sódart E. sodííí 

2. M t kulit sódat sodU 
3. ftttlls *) kuloz, -os *) sodas sodaz, -aé 

tb. 1. kulima kulinek sodamd sodinek 
2. kulida kidide sodadd sodide 
3. /CMZISÍ kidost sodast sodast 

(soda- tudni) 

*) Egy másik praet.-tő (cf. [cser.] poktoso — a melybe belé
kerül poktéve); cf. vog. mines — alkfalmasintj mom. -ks. — NB. 
*kuloks-i = finn conditionalis [V. ö. Mord. Nytan. 28. §. 2.)]. 
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egy. pelim E. peliú tb. pelimd E. pelinek 
pelit pelii pelidá pelide 
pels felez, -eé peUt peleit (pele- félni). 

Imp. egy. 2. pelht, E. pelt; 3. peleza, peleze ; 
tb. 2. peleda, E. pelide ; 3. pelest, pelest. 

IV. Lapp. a) Birt. ragok: 

I p S . egy. 1. -n, -ni 2. -í 3. -s 
dual. — % -ten 3. -ska 
több. 1. -ne, -me 2. -te 3. -se 

1 p F. egy. 1. •m 2. -d 3. •8 

dual, 1. -me 2. -de 3. -sga 
több. 1. -mek 2. -dek 3. -sek 

pl. IpS. kojkosan hozzám, kojkosat, kojkosas; •— accam atyám; 
kaskabten inter vos, ecebska se ipsos (duos) 
lusame ad nos, lusate ad vos. 
accestane atyánktól | accestate \ accestase atyjoktól. 

lpF. jeccam magam(at) jecad magad jecas magát 
jeccame jecade jecasga 
jeccamek magunkat jecadek jecasek magukat 

giettasam, -sad, -sis kezembe stb. 

-samek, -sadek, -sasek \ lusam hozzám stb. 

b) Al. ragok: 

I p S . egy. 1.-6 2 . - / i ,— 3. —, -s f-ba 
dual. 1. -men, -n 2. -ten; -betéti 3. (dual. kan) ; -skan ; 
több. 1. -me; -be, -b 2. -te ; -bete 3. (több.); -se; -n. 

l p F . egy. 1. -m 2. -k, — 3. —, -s 
dual. 1. -me; — 2. -de, -t; -bátte 3. (du. ga), -sga, -ba, 
több. 1. -mek; -p 2. -dek, -bdttet 3. (tb.), -sek 

pl. IpS. ind. prses. 1. orrob 2. orroh 3. (orro) 
dual. orron orrobeten orróba 
több. orrobe orrobete (orroh). 
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ecib 2. ecih 3. eci 
ecimen eciten ecika[ n] 
ecime ecite ecien [ecin] 

Ind. prset. 1, 

Imper. egy. 1. ecom 2. ecoh 3. ecos (le- : lekus legyen) 
dual. econ ecoten ecoskafn] 
több. ecoh ecote ecose 

pl. IpF. ind. prses. egy. 1. loyam 
dual. 1. lokke 
több. 1. lokkap 

praet. egy. 1. lokkim 

2. loyak 3. lokka 
lokkabatte lokkába 
lokkabáttet lokkek 

2. lokkik 3. loyai 
dual. 1. loyaima loyaide loyaiga 
több. 1. loyaimek loyaidek lokke. 

I p F . imper. egy. 1. 
dual. 1. lokku 
több. 1. lokkop 

2. loya 3. lokkus 
lokke lokkusga 
lokkat lokkusek 

lekkus legyen, du. lekkusga, tb. lekkusek legyenek. 
NB. lekus (IpF. lekkus) : finn. antakoonj' sa], eláköön(sa). 

V. Votják. 
a) Birt. ragok: egy. 1. -m és <d (i) | 2. -d (<ed,id) 

több. 1. -mi j 2. -di 
egy. 3. -2 (<##, íz) 
több. 3. -#l 

pl. sinmistim szememből, sinmistid, sinmiétiz 
nila (nili) leányom | 2. uskoned hited, milid eszed 

3. sionez étele, niliz leánya, 
több. 1. bordistimi tőlünk, 2. -di, 3. bordistizi tőlük 

1. atajmi atyánk, 2. atajdi, 3. kuMmzi erejük. 
&; Al. ragok: egy. 1. f-g, jj 2. -tf 3. -z, {<&).*) 

több. 1. -mi (-m) 2. -dt 3. -zi 
prses. egy. 1. s'oío és ug (§. 57.) 2. sotod 3. s'oíô r és soíá 

több. 1. sotomi (sotom) 2. sotodi 3. éotozi 
Praet. egy. 1. soíí és öj stb. (lásd §. 57). 

(Imper. egy. 2. éot, tb. 2. s'oíö). 

*) Nomfen] verb[ale] -j — v. finn <aa, cf. illativus-végzet. 
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Zűrjén. 
a) Birt. ragok: egy. 1. -m és<öj, ej (P. ö, e) 2. -d (P. -t, -d) 3. -s 

több. l.-nim Q.-nid(P.-nit) 3.-nis 

pl. vok fráter: 1. voköj, (kiej kezem) 2. vokid 3. vokis 
elat. voksim vokéid voksis 

1. voknim 2. voknid 3. voknis 
voksinim voksinid vokíinis 

b) Al. ragok: 
egy. 1. [g] 2. -n 3. -s, ( < Ö ; . 
több. 1. -m 2. -nnid 3. -sní (-snis), (<iöni) 
(P. -m, raö; (P. -Í, ÍÖ )̂ (P. -sö) 

pl. praes. egy. 1. séta ós o# (§. 57) 2. s<?ta?i 3. seías és setö 
több. 1. setam setannid setasni és setöni 

(P. seíaí; (P. seíasö^) 

prset. egy. 1. setin és e#, i# 2. seííw 3. seíís 
több. setim setinnid setisni 

(P. sőítíj (P. setisö) 

NB. Z ü r j . - U d o r : v'ólim valánk, v'ólinnid valátok, völisnis 
valának. 

Imper. egy. 2. set, több. 2. setö.(P. setö, setöte). 

J e g y z e t , a) 

Zürj. birt. egy. 1. -m és <öj, ö — votj. -m és < á 
zürj. birt. egy. 2. -d, 3. -s = votj. 2. -d, 3. -z 
zürj. al. több. i. -m = votj. több. 1. -mi (-m) 
zürjP. al. több. 2. -í f-íö^), 3. -sö = votj. 2. -ál, 3. -zi 
zürj. al. egy. 1. -g, 3. -s = votj. egy. 1. g (j), 3. -z. 

Mindezeket tekintetbe véve, azt látjuk, hogy a zürj. birt. 
több. 1. -nini, 2. -nid, 3. -nis-böl csak -m, -d, -s = votj. -mi, -di, 
-^melyek pedig már többesi alakok, hogy tehát amazok -nimi, 
•nidi, -nisi (illetőleg zürjP. -nimö, -nitö, -nisö) helyett valók. Látni 
való hogy a -nini, -nid, -nis ragok előrésze ni olyan segédrag, me
lyet a zűrjén (csak a votjáktól különválta után) a végett alkalma
zott, hogy a nagyon elkopott többesszámi személyragokat (v. ö. 
setam — votj. sotomi) megkülömböztesse az egyes-számiaktól, me-

* 
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lyekkel egyenlőkké váltak volt. Ezen m-ben, tekintve annak csak 
többesítő értékét — (a miért nem lehet csak az egyéb ragok előtt, 
pl. -d, -di előtt lappangó nyomatékosító w-nek ismétlése) — fölis
merhető a zürj. si mutató névmástőnek több. alakja ni, miszerint 
-nim (-ni, -mi), -nid, -nis tkp. határozott (még pedig többesszámra 
utalólag határozott) személyragok (v. ö. a mordM.-ban a nóvhatá-
rozóval v. végaiticulussal kapcsolt birtokos-személyrag-alakokat). 

J e g y z e t , b) 

Z ü r j . al. rag. több. 2. -tinid == -d -f- nid (v. ö. zürjP.-ben 
még csak -t == votj. -di); — s szintígy a több. 3. -sni rag először 
is teljesebb -snis helyett való (v. ö. zürj.-Udor völisnis) = s -f- nis 
(többesi -s = votj. -zi, v. ö. zürjP. -sö); tehát több. 3. setöni is 
tkp. setö-nis. 

J e g y z e t , c) 

Z ü r j . al. rag egy. 2. -n — votj. -d (setan == sotod), mind
kettő = régibb -nd (*setand, éotond) —: s miképen magyarázható 
votj. sotod ellenében a zürj. setan, tekintve hogy külömben a zür-
jénben és votjákban cgyaiánt -d = ered. nd? •— V. ö. zürj.-votj 
zin, zin a MUgSz.-ban szag ez. alatt, 265 1.; v. ö. votj.^wzT, zürj 
j)on, pom vég; votj. zürj. pin «fog». 

J e g y z e t , d) 

Z ü r j . birt. egy. 1. (nominativus) <öj, ö, v o t j . <<í (i)-m 
nézve v. ö. v o t j . -mtá = -mtem (vormemtá bírhatatlan, kilimtem 
nem halló; zürj.-ben csak •töm)/ — meg zürj. votj. <.öj,aés m-re 
nézve * ) : IpS. -m és -n (accam és accestan). 

VI. Osztják, a) Birt. ragok: 
o s z t l r t . egy. h-m 2. -n 3. t (-1) 

dual. 1. -men 2. -den (S. <.in) 3. -den (<.in) 
több. 1. -u (<eu), 2. -den (<in) 3. -t (-1) 

(S. -tt̂ :, <euy) 
o s z t B . egy. 1. -m 2. -n 3. -Z 

több. 1. -u {<en) 2. -?i 3. -I 

*) Arra nézve t. i. hogy a nominativusban s a viszonyragos 
alakokban külömböző alakja van a személyragnak. — S. Zs. 

NYELVTUD KÖZLEMÉNYEK. XXII, 28 
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pl. o s z 11 r t. (kerap hajó) : 
egy. 1. kerabem 2. keraben 
dual. 1. kerabemen 
több. 1. kerabeu 
NB. ménem nekem 
dual. minemen 
több. meneva nekünk 
Surg. kara föld: egy, 

3. kerabet 
3. kerabeden 
3. kerabet 
tevét neki 
tineden 
teget nekik 

2. kerabeden 
2. kerabeden 
nefien neked 
nineden 
neneda nektek 
1. karám 2. karán 3. Zraraí 

dual. 1. karamen karin karin 
több. 1. karaiig karin karil 

o s z tB. 1. pogem fiam 2. pogen 3. poaeí 
1. pogeu pogen pogel 

2. -n 3. — 
2. -dm 3. (dual. -gen) 
2. -da (S. -c%; 3. (több. -t) 

2. -M 
2. -ía 

3 . — 
3. (több. -t) 

b) Alanyi ragok: 
o s z 11 r t. egy. 1. -ra 

dual. 1. -men 
több. 1. -u f<eu), 

(S. -u%, <.ew/) 
o s z t B . egy. 1. -m 

több. 1. <u 
pl. o s z 11 r t. (men- menni): 

prtes. egy. 1. mendam 2. mendan 
dual. mendemen mendeden 
több. mendeu mendeda 

(S. menleu%) (menlede-/) 
o s z t B . egy. 1. malem adok 2. malen 

több. 1. maZw 2. maieta 3. wai«í 
manlem megyek stb. 

egy. 1. mansem mentem 2. mansen 3. wan« 
több. 1. mansu 2. manseta 3. manset 

ment 
mendegen, 
mendet 
(menlet) 
mai 

Vogul, a) Birt. ragok : 
vogB. egy. 1. -m 

dual. 1. -men 
több. 1. <?t 

pl. (lü ló): 
egy. 1. lüm 2. Zwn 
dual. lumen lüen 
több. ZMW Zwerc 

2. -n 3 . -tó f-d, -<?j 

2. O r a 3. <ew 
2. <en 3. -nZ 

3. fe (neta, kumita, ajtá) 
lüen 
luanl 
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egy. 1. kvolem házam 2. kvoln 3. kvole 
több. kvolu kvolen kvolánl 

NB. manau nekünk, nánan nektek, tandnl nekik. 
(V. ö. oszt. meneva oszt. neneda oszt. teget, -l.) 

b) Alanyi ragok: 
vogB. egy. 1. -m 2. -n 3. -—• 

dual. 1. -men 2. -n (<en) 3. (dual.) 
több. 1. <u (<eu) 2. -n {<en) 3. (több. -t) 

vogK. egy. 1. -m 2. -n o. — 

dual. 1. -men 3. (dual. <a) 
több. 1. <.ov 2. -ne,*) <an 3. (több. -t). 

pl. vo gB. foZ- lenni): praes. egy. 1. ölem 2. ólén 3. oZi 
dual. olimen oleen ölei 
több. oüe?i oleen ölet 

prset. egy. 1. olsem 2. oZsere 3. oZs 
dual. olsamen olsdn oZs, 
több. oZ.m olsen olset 

Imper. 2. oin légy. 

v o gK. prses. egy. 1. ölem, 2. ölen, 3. oli 
több. 1. olov, 2. oline (ol rc<?), 3. ólat 

prset. egy. 1. olsem, 2. oZíen, 3. oZs 
több. olsov, olsan, olset. 

J e g y z e t . Vog. birt. al. több. 1. <u (eu) <ov = osztj. -u, 
uy (<eu) || v. Ö. IpS. egy. \. b és magy. több. 1. <uk (j-uk : 
tudjuk). 

J e g y z e t . Vog. birt. al. egy. 2. -n = oszt. -n. Vog. birt. al. 
több. 2. -n (-ne) = oszt. -da (ta), -de%. || v. ö. zürj. egy. 2. n = 
votj. -d (seton : sotod). 

J e g y z e t . Vog. birt. egy. 3. -ta (<ti), több. 3. -ni, -nel = 
osztB. egy. 3. -Z, több. 3. -I, osztirt. -t, -t. || v. ö. zürj. -nis vagy 
finn -nsa1

} -nsd\ 

*) Cf. finn -nne. 
28* 
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VII. Magyar, a) Birt. ragok: 

egy. 1. -m 2. -d 3. -ja, -je és <Ca, e 
több. 1. -nk(-mk) 2. -tok, -tök 3. -jok, -jök, -juk, -jiik és <.ok, ök, 

[uk, ük. 
pl. egy. 1. napom, 2. napod, 3. napja, kertje, ura, lova, keze; 

NB. akaratja és akarata, életi (életje) és éZeíe. 
több. 1. napunk, 2. napotok, 3. napjuk, kertjük, uruk, lovuk, 

kezük. 
b) Al. ragok: 

egy. 1. -m, -A; 2. - í ; /s^7 3. -n, <ik; — 
több. 1. -nk (-mk, -muk) 2. -tok, -tök 3. -nak, -nek; -k (tud-já-k) 

pl. egy. 1. alszom 2. ais^oi 3. alszon, alszik 
tudok tudol [tudsz] 

több. 1. alszunk alusztok alusznak stb. 
NB. birt., egy. 3. -ja, -je, pl. napja, érthető régibb: *napoja, 

*napol!a, *napola alakból || v. ö. osztB. -I, vog. (n)-l. 
birt., egy. 3. <Ca, e, pl. Zom, /ceee : *lova-jg, lova-ls; *keze-js, 

*keze-ls || lovát, kezét : *lovaj„t, *kezeje-t; 
több. 3. <.uk, ük, pl. lovuk, kezük: *lova-jttk, *lova-ltík, -vek; 

*kezejsk, * kezeink, -vsk. 
NB. al., egy. 3. -n (leszen, tudjon, éljen) : v. ö. finn -n(sa), 

-n(sd) ; kuolkahan(sa) ; vagyis -n e h. -nls, -nls; 
al., több. 3. -nak, -nek : v. ö. finn -nsa\ -«sa' (lp. -sek e h. 

-nsek),a, mennyiben -nak,-nek érthető régibb -n-lak, -n-ltk (=n-jsk, 
n-jgk) alakból. 

v. ö. tudunk (tudonmuk) : tudjuk (tudjBmuk, -vuk) 
tudnak (tudonl^k, -nj„k) : tudják (tudja-jBk). 

NB. több. 2. -tok, -tök s nem -dok, -dök.1) 
NB. al. egy. 2. -sz (tudsz, mondasz, versz) eredeti értékére 

nézve v. ö. prsesenstő: sz (lesz, tesz, vonsz stb., votják: -ék : 
todiéko = frequ. -sk) és v. ö. te vagy, te mégy. 

60. S.2) Tárgyszemélyre mutató ragok. 

Mind a három személyre való tárgyragok (az alanyi ragok 
mellett az igén) — még csak a mordvin-ban vannak meg, hol a 

l) Nur lautlich. — 2) A kőnyomatú iveken 67. §. 
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tárgyi igeragozás, legalább részben (egyes-számi alany mellett), a 
targyszemélynek egyes- vagy többes-számi voltát is megkülöm-
bözteti. (Lásd Moksa-Erza mord. nyelvtan 19—31. §. Nyelvt. 
Közi. XIIL). 

Praesens ind. 
(Csak alanyi raggal: ,tudok* 1. sodan, 2. sódat, 3. sodaj, E. sodi.) 

III. tárgyszemély II. tárgyszemély I. tárgyszemély 
egyes: , tudom Öt,* egyes : ,tudlak téged/ egyes : ,tudsz engem*. 

1. sodasa 1. sodata, E. sodatan 1. — 
2. sodasak 2. — 2. sodasamak 
3. sodasi, E. sodasazo 3. sodatensa, 3. sodasaman, 

E. -tanzat E. -samam 

tb . : ,tudom őket.' tb . : ,tudlak titeket*. tb.: ,tudsz minket*. 

1. sodasajná 1. (mon) sodatddáz 1. — 
E. -tadiz 

2. sodasajt 2. — 2. (ton) sodasamast 
E. -samiz. 

3. sodasiná 3. (son) sodatddáz, 3. (son) sodasamaz 
E. -tadiz E. -samiz. 

Prset. ind. 
(Csak alanyi raggal: ,tudék* 1. sodan, 2. sódat', 3. sodas 

E. soíítrí, 2. sodit', 3. sodaé.) 

III. tárgyszemély II. tárgyszemély I. tárgy személy 
,tudám őt* ,tudálak téged*. ,tudál engem*. 

1. sodajná E. sodija 1. sodajhten E. soditin 1. •— 
2. sodajt sodik 2. — 2. sodamajt 

E. sodimik 
3. sodazd sodize 3. sodajnsá sodinzit 3. sodaman sodimim 

(A teljes paradigmákat 1. Mordvin Nyelvtan 29—31. §§). 
Vogul. Csak al. raggal: III. tárgyszem. («őt»): 

Ind. prses. 
egy. 1. kietem vgK. 1. ketem 1. kietilem vgK. 1. ketilem 

2. kieten 2 . Zceíerc 2. kietilen 2. ketilen 
3. /ciefi 3. /ceíi 3. kietilá 3. ketitd 
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Ind. press. 
több. 1. kieteu vgK. 1. ketov 1. kietilu 

2. kieteen 2. ketine 2. kietilen 
3. kietet 3. ketet 3. kietidnl *) 

vgK. 

Ind. praet. 
egy. 1. kietsen 

2. kietsen 
3. kietes 

több. 1. Z^ísit 
2. kietsen 
3. kietset 

1. kietislem 
2. kietislen 
3. kietistd 
1. kietislu 
2. kietislán 
3. kietsánl 

egy. 1. ketsem 
2. ketsen 
3. /ceíes 

több. 1. ketsov 
2. ketsan 
3. ketset 

1. ketilov 
2. ketilan 
3. ketianel (ur-

[ganel) 

1. keteslem 
2. keteslen 
3. ketestá 
1. keteslov 
2. keteslan 
3. ketsanel. 

Imper. (egy. 2.) /cycme íoíeZn vidd ki őt ( í̂oí/i, íoíew vigy) | fcoí 
peseteln oldjad meg. 

J e g y z e t , kietitü és kietiánl-re nézve, v. ö. pi-től pici «fia» — 
«l, aj, Zeumi-tól: weía, ajtó, kumitá (neje, leánya, embere, férje). 

J e g y z e t . II. tárgyszem. (== III), pl. ndngen kietilem téged 
küldlek (Vog. föld 180. 1.) | ndngen át tar etilem nem bocsátlak 
179. | ndngen puilem foglak, tartóztatlak 181. n. lauilem áldlak 
122. | miiem adlak 124. vo gK. nagen uslov, ti teslov, ajteslov téged 
láttunk, etettünk, itattunk | nagen masteslov téged ruháztunk. 

J e g y z e t . I. tárgyszem. ( = al. rag) drcom pattén engem ej
tesz (Vog. föld 148) || (=111.) dnom kvone patmesta engem kihají
tott | v o gK. anem migta engem ad | anem at yanéilen engem nem 
ismersz | anem tuleslan engem befogadtatok. 

Osztják. Tárgyi ragozás nyomai az o s z tB.-ban: lu imel vtsle 
ő nejét vette (vis vett); la jos joulman luel yatsasle (megütötte őt, 
y^apnaTb ero) | ma liel arattel oltman vislam (a HXTJ cpa^y BCIÍXT. 
nepe^pajit) | luel eslale őt ereszti (esi-: csak al. ragozás: esll 
[eslilj) | v. mijila add (mija adj) | uslalan megismeritek őket 
(uéleta ismertek) | purindlalal tapossák őket. 

*) NB. ni s nem plur. t. — Tárgyrag után a plurális már 
csak szintén plurális személyrag által fejezhető ki. [Későbbi be
jegyzések.] 
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E e g u 1 y följegyzése : 
al . rag. 1. eutlem metszek III. tárgy. 1. eutlüem 

'% eutlen 2. eutlilen 
3. eutl 3. eutlile. 

O s z t S . (Castrén): ind. praes. 
•egy. 3. panlada*/ (oda teszi) — csak al. rag.: meni (nagyon) 
duai. 1. panladamen : menlemen 
több. 1. panladaw/ : menleuy 

NB. vog. kietilem, kietislem v. ö. osztB. eutlüem, vislam | vog. 
kietilu v. ö. osztS. panladau/ | vog. kietitd, kietistd v. ö. osztB. eut
lile, visle. 

E szerint III. tárgyszem. ragnak eredeti oszt.-vog. alakjául 
fölvehető: d — mely többnyire Z-vé vált, s egy esetben egészen el 
is tűnt (vog. kietidnl — v. ö. kietiPi \ kietsánl — kietistd). 

Magyar. A) II. tárgyszem.: tudlak,1) verlek (tudálak, veré-
lek | tudtalak, vertelek \ tudjalak, verjelek | tudnálak, vernélek) || v. ö. 
tudói, alszol (l mint II. szem. al. rag). 

NB. ragok rendje: -l-k (tárgy-alany). 

B) III. tárgyszem. tudja (tudi) —veri || * tudó-ja1 (tudo-la) — 
v. ö. napja || oszt. eutlile, visle. 

tudjuk verjük || *tudo-je-vuk\\ v. ö. oszt.panladauy, vog. kietilu. 
tudják verik || *tudo-jg-jok 
tudjátok veritek \\ *tudo-já-tok (NB. ja talán2) eredetileg 

«őket»). 
NB. Imper. tudja, tudjuk, tudják, tudjátok || *tudjo-ja, tudjo-

juk stb. 
verje (ind. veri), verjük, verjék (ind. verik), verjétek (ind. 

veritek). 
Erdy cod. zeressee (szeressé), vezessee (vezesse). 
b) tudá, véré || *e h. tudója, veréje 
NB. HBesz. ülutoa, mundoa, hadlava (olv. áva), feledeve, 

veteve (olv. éve) ; v- és -j- er. Z-ből. 
tudná, verné || e h. tudná ja, vernéje 

1) NB. a [nyilt magánhangzó, nem oj. 
2) ? — j a (cf. vog. td, 'a, osztj. -le) wol c a s u s ? 
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tudák, verek || *tudájok, veréjék 
tudnák, vernék || *tudnájok, vernéjük. 
Régi nyelvbeli példák (Révai 756, 752): vigasztalná]a, tehet-

neje, azt mivelnéje, mutatná ja stb. — hívná jak, mernéjek, megkeres-
néik és megfognájak stb. 

c) tudók *) (al. tudánk), verők 
tudnók (al. tudnánk), ver nők 

Régi alakok (Révai 759): akarná jak, — adnójok, látnójokr 

szeretnőjök, ennőjök stb. 
d) tudom, verení, tudjam, vei jeni, tudóm, verem tudnám, verném, 

tudod, vered, tudjad, verjed, tudád, vered tudnád, vernéd, 
*tudolm, *tudold. 
e) tudtam, vertem ( = a l . tudtam, vertein) || v. ö. d). 

tudtad, verted || v. ö. dj 
tudta, verte || v. ö. lova, vére 
tudtuk, vertük\\ v. ö. karancsvidéki palócz dohuk e h. dobjuk* 
tudtátok, vertétek 
tudták, verték 

f) tudatok, veretek \\ = al. 
tudnátok, vernétek || = al. 

(v. ö. tudánk, tudnánk e b. tudnók, tudók). 
J e g y z e t . A m o r d v i nban némely gerundiumhoz is járul

nak tárgyra mutató személyragok, a birtokos ragokéval egyező
alakban (§. 59.), pl. karmáé serftimin kezdett «engem himbálni*) |j 
(mord. E.) karmit maksmonk fognak «titeket adni» J vátnemsist 
• vezetni őket» (L. Mordvin nyelvtan §. 33, 2.). 

') *-ávok. 




