
A iiiéd- és időalakok. 
(Az ugor nyelvek összehasonlító alaktanához.) 

Budenz József hagyatékából. 

61 . 8.1) Modus és Tempus.2) 

Az egyes ugor nyelvek az állítmányul szolgáló egyszerű (nem 
szerkesztett) igealakokon még az állítás milyenségének (módjának, 
modalitát der aussage, ^u/tx-/] Stá&sois) is több kevesebb különbsé
gét fejezik ki, — vagyis felmutatnak az egyszerűen állítón, indica-
tivuson kívül még egyéb i g e m ó d-alakokat is. De ezen igemód-
különbsógek fölfogására és kifejezésére nézve az egyes ugor nyel
vek csak részben egyezők egymással, a mi arra mutat, hogy a közös 
ugor alapnyelvben az állítás modalitásának feltüntetése épen csak 
megindult volt, s e tekintetben a részletes kifejlődés és megálla
podás még csak az u;orság egyes ágaiban, illetőleg egyes ugor 
nyelvekben történt. Azonban az is észrevehető, hogy egyik másik 
ugor nyelv már vesztett is megvolt módalakot (így pl. a mordvin 
az n-es alakot, mely pedig a finnben és cseremiszben, sőt északi 
ugor nyelvben is megvan). 

Megjegyezvén, hogy a szoros modus-érték meghatározására 
a módalakoknak csak f ő m o n d a t b e l i használata szolgálhat, az 
ugor nyelvekben" módalakokat következő három fő é r t é k alá fog
lalhatjuk : 3) 

1) A kőnyomatú íveken 68. §. 
2) Még kérdés melyik előbbvaló: modus-ev . t empus? [Eresz

hez vö. Se tá lá : Zur Geschichte der Tempus- und Modusstammbil-
d u n g in den finnisch-ugrischen Sprachen. Helsingfors 1886.] 

8) Törökben, mongolban speciálisabb fölfogás: hogy ott 
volt-e a beszélő; tapasztalat i és állítólagos (más u tán mondja). 
Bál in t NyK. XI I I . 220. 
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a) I n d i c a t i v u s (egyszerűen, valónak állító), 
ö ^ P o t e n t i a l i s (föltételesen, lehetségesnek állító, pl. a 

finn conc, cond.). 
c) I m p e r a t i v u s ( o p t a t i v u s , kívántnak, óhajtottnak 

iifejező). 
A két utóbbi modusérték egyaránt ellentétben áll az indica-

tivussal, s különben is egymással szorosan érintkezik. így pl. néha 
•a potentialis alak is fejez ki óhajtást (m. enném ich möchte essen), 
kivált alkalmas segédszók mellett (bár jönne, vajha jönne, sAhat-
nám: ich m ö c h t e schlafen). 

Bármilyen módú állítmányige különös (illetőleg mellékes) 
meghatározás nélkül a j e l e n i d ő r e vonatkozik ( p r a e s e n s , 
mely szorosan csak a beszéllőnek idejével azonos, ellentétben 
múlttal és jövővel, — vagy h a t á r t a l a n , illetőleg e l l e n t é t 
n é l k ü l való idő, melyben természetesen a szorosan vett jelen 
is bennefoglaltatik). Az állítmányigének b i z o n y o s időre vonat
kozását az ugor nyelvek csak az i n d i c a t i v u s - m ó d n á l fejezik ki 
(t. i. egyszerű igealakkal, nem szerkesztéssel vagy körülírással, 
pl. jött legyen, jött volna, finn olkoon mennyt, lienee tullut) — s itt 
is az amúgy is értett j e 1 e n id ő ellenében csak a m ú 11 idő nyert 
megkülönböztetett kifejezést (míg a j ö v ő idő értelme benne-fog-
lalva maradt a praesens alakban, vagy tüzetesen körülírással fejez
tetik ki : fog jönni, on tuleva). Ezen functio (tempus p r a e t e -
r i t u m) kitételére alkalmazott alakok közt egy van, mely az ugor
ságnak mindkét ligában előfordul (finn meni, lapp manni, magy. 
mene) s e szerint még az ugor alapnyelvből való. Ezenkívül egyes 
ugor nyelvekben nyilván későbben alkalmazott külön alakok is 
vannak (pl. magy. ment, finn mennyt, lapp mannám), melyek, egyik 
másik múlt időalak mellett, bizonyosan azzal eredetileg nem is 
Toltak teljesen egy értékűek (pl. tuda, mene mellett tudott, ment). 

A modus-, illetőleg modus tempus-jelentéssel járó igealak, 
mely az alanyra mutató személyragokat elfogadván, állítmány-
igévé válik, az ugor nyelvekben részint külön képzőkkel készülj 
részint még a csupa igetővel egyező (jelesen többnyire ilyen az 
indicativus, másutt az imperativus alak, időre nézve az indic. 
praesens-alak). Az ugor modus- és tempus-tőket, a mennyiben az 
alanynyal egyenletben állanak, névszótőszerníeknek, az az nomen 
agentis-féléknek kell tekintenünk (pl. tudunk e h. tudo-muk = 

12* 
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tudó + mi = tudó(k) + mi); némely ugor indicativus-tők (mind 
praftsens, mind praateritumbeliek) csakugyan nomen verbale (nomen 
agentis)-képzésűeknek bizonyulnak (azaz pl. tudo-nk helyett tu* 
dó-nk-féle alakok fordulnak elé). Egyébként a modus és tempus 
kifejezésére használt képzések eredetét részben bizonyos/o#a/om-
határozó (frequentativ—continuativ, momentán—perfectiv) igető-
képzésekben találjuk meg. 

62 . §.*) Indicativus : prsesens. 

A) A c s u p a i g e t ő mint i n d i c . p r a e s e n s - t ő . 
Finn: anta-: 1. onnan, 2. annat, 3. antaa (eh.anda?i,andat,. 

andaa) j ela-: 1. elán, 2. elüt \ tule-: 1. tulen, 2. tulet | sanor: 
1. savion, 2. sanot | kuidu-: 1. kuulun, 2. kuulut | kaánty- : 1. kadn-
nyn, 2. kadnnyt (e h. kdandyn, kaándyt) \ lupaa-: lupaan j tuo-,. 
syö-, saa-, kdy-: tuon, syön, saan, kdyn. 

Lapp: IpS. orro-: 1. orrob, ^.orroh, pl. 2. orrobete \ lokke-: 
lokkab, lokkah, pliixdokkabete J ece : ecab, ecah, ecebete || lpP. lodno- : 
1. lodnom, 2. lodnok, 3. lodno, pl. 2. lodnobáttet | lokka- (loya-) : 
1. loyam, 2. loyak, 3. lokka, pl. 2. lokkabattet | boatte- (boada-) í 
boadam, boaőak, boatta, boattebdttet \ adde-: addam stb. | bagade- : 
bagadam, -dak, -da, bagaddppet. 

NB. e ; a váltakozására nézve: vuoste (f. vasta) : ill. vuostdi 
(vuostasam); IpS. k i f e ; kukkén, kukkét — kukkas messzire 
vnolge- abire : vuolgate- auferre stb. 

Magyar: a) mondg (mondó-, monda-): mondok, mondói, 
mondónk, mondunk (*mondomuk), mondotok, mondanak — mond 
mondán), v. ö. ennek ellenében a praeteritum: monáa); véré* 
(vére-) : verek, ver el, ver'énk, verünk — ver, vertek, vernek stb. 

b) frequentativ igetővel: tesz-, visz-, vesz-, hisz-, isz-, lesz* 
(illetőleg tesze, vésze, iszoj stb. tev-sz, viv-sz stb. helyett; — alusz-
(alsz-),feküsz (feksz), nyugosz (1. 3. §.). 

vagy- e h. valgy- \ megy (mengy-): megyek, méngyek |[ van 
mének is (v. ö. ménsz, menték, ménnek); 1. 7. §. jegyz. 

Osztják: frequ. (-1 képzős) igető (1. fent 4. §.): o s z t B . 
man-: manl- menni: pröes. 1. manlem, 2. manlen, 3. manl 

) A kőnyomatú íveken 69. §. 
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{ = o s z t S . menlem, menlen, meni, T. 1. menleny = oszt, T. 1. 
mendam, 2. mendan, 3. ment, T. 1. menden). 

A zurj.-votj., cser. nyelvek csak részben használnak csupa 
igetőt (1. alább); a m o r d v i n még segédigével is él. 

B.) No m e n ve r ba 1 e (nom. agentis) mint ind . p r a e-
s e n s-t ő. 

Vogul: ol- lenni (val-, vol-), v o g B . pr. 1. ölem, 2. ölen, 
3, qli; Dual. 1, olimen; T. ölen, 2. oleen, 3. ólét = vogK. 1, ölem, 
2,. ölen, 3. oli; T. 1. olov, 2. oline, 3. ólat. 

v o g K . <Le, a-val: 1. ménem, menam; 2. ménen, menan; 
3. (csak) meni, 

meg ö, tf-vel; pl. var-: 1. vargám, 2. vargán, 3. rari 
onc-, <>£•: 1., osgem, 2. osgen, 3. owci. 

jej- jönni (származékai: part. jejm,jejne 
frequ. jejent-, mom. jejmt-) 

l.jejvem, 2. jejven, 3. jejv T.jejgem, 2. jejgen, S.jejg 
Szintígy: te- enni: £ea<?m | mi- adni: migem \ vi- venni: vigem. 
NB. v o g L . (Ahlquist szerint) pil- félni: 1. pilem, %. pilen, 

3. piZi; D. 1. pilima, T. piliva, 2. pilind, 3. piZé-í. V. ö. a vogulban 
< * képzős nom. ag., 30. §. 

Zürj. Votják: <a, o képzős tő (1. fent 29. §.).: 
Z ü r j . egy. 1. kera, 2. keran, 3. keras 

T. keram kerannid (P. kerat) kerasni (P. kerasö) 
V-otj.: egy. 1. A;aro, 2. karod, 3. feam? 

T. karomi karodi karozi 
E mellett még A.-hoz tartozó 3, sz. zürj. kerö, votj. kara 

(59. §.) 
Cseremisz: <e és < a tő; meg részint csupa igető (A. szerint): 

igető pokto : igető toló : 
pr. egy. 1. pöktem pr. egy. 1. tolam 

2. pökted 2. foZad 
3. . . . . . pokta 3 íoZgá (ulo) 

T. 1. poktena T. 1 /ofowa 
2. pokteda 2 íoZoda 
3 poktad 3 ÍOÍOÍÍ 

NB. < a - r a nézve 1. a 29. §. végét, — <«-ben meg az ugor 
-jg nom. ag. képzés ismerhető föl. 
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Mordvin: praes. 3. szem.-alak a -j ( < í , i) nom. agentis: 
igető M. kuli-, E. kulo-: pr. 3. M. kuli, E. kuli 

(Több. kuliht, E. kulit) 
pele- pele- : peli peli 

(Több. peliht, E. pelit, pel't) 
ráma- ráma-: ramaj rami 

(TÖbb. ramajht, E. ramit) 
NB. Az 1. 2. személyű alakok segédigével (1. an, 2. aí, T. 1, 

ama, anok 2. ada, ado); pl. 
pr. 1. kulan, 2. kulat, T. kulitama, kuldanok 2. kulitada, kul-

dado, s itt alapul jóformán a c s u p a i g e t ő szolgál, melyhez mint 
nom. agentis értékű alakhoz, többes-képző is járul kulit-, küld-* 
(Lásd: Mordvin nyelvtan 28. §.) 

63 . §.*) Indicativus : praeteritum. 

A) -j « í , i) képzős praeteritum-tő; eredetileg azonos a 
-j-féle (30. §.) nomen agentis képzéssel, tekintve hogy amúgy is 
múlt időre vonatkozás (illetőleg nom. acti-féle érték) fejlődik ki a 
nom. agentisen: észt minev (f. meneva) «vorig, vergangen»»; finn 
kuolia «mortuus» (lyön kuoliaksi), észt. kölja wleiche, halottw,. 
cser. koloso, kolokso «halott»; cser. oráe «veszett» (pi kutya). 

Finn. Igető: anta-, elá-, tule-, ole-, sano-, kuulu-: 
praet. tő : antoi, eli, túli, oli, sanoi, kuului 
(ragozva 1. annoin, elin, 2. annoit, elit, 3. antoi, eli, stb.) 
igető: lupaa-, kokoa-, lisaa- (e h. lupata-, kokota-, lisatd-): 
praet. t ő : lupasi, kokosi, lisási (e h. lupaíi stb.) — L. Finn 

nyelvt. 22. §. 
Ez ilyen -si végű praet. képzést az észt nyelv kiterjesztette 

olyan tőkre is, melyek végén lappangó t (d) nincsen, pl. Iuge-i6\: 
lugesi-n, pida-: pidasin, omble-: omblesin; ellenben még csakis 
i-vel pl. náge-: n'igi, jö-: joi, tule-: túli, peze-: pezi, sá-: sai. 

Mordvin. 
Tő kuli-, E. kulo-: pele-: ráma- : 
pr. 1. kulin kidtn pelin, E. pelin raman E. ramin 

2. kulit kulit pelit pelit ramaí ramit 
T. 1. kulima kulinek pelimd pelinek ramama raminek 

2. kulida kidide pelidá pelide ramadd ramide 

*) A k. íveken 70. §. 



A MÓD- ÉS IDŐALAKOK. 183 

NB. A 3. szem. egy külön alakú nom. verbale (n. ag., n. 
acti)-val egyező : kules (E. kuloé, kulos), pels (E. pelei, peles, pels) 
s így össze nem zavarható a praes. 3. szem. alakkal (kuli, peli). 

Cseremisz. Azon igetők, melyektől praes. 1. szem. <am végű, 
pt. toló- (tol-) praet.: 1. totóm, 2. totoc (-ec), 3. tol'o, T. 1. tolna, 
tolda, tóteve; — ulo- (ulam vagyok): etem, ete, etna, eteve. 

NB. Egyéb igéktől van s-es prseteritum (pokto-, praes. pök
tem : praet. 1. poktosom), de a több. 3. szem. az előbbiekkel egye-
zőleg alakúi (poktéve). 

Zürj.-votják. 
Z ü r j . ker- (kere-) igető: v o t j . kar- (kare-) : 

1. kéri, 2. kerin, 3. keris 1. kari, 2. karid, 3. kariz 
kerim 'Tcerinnid kerisni karimi karidi kar izt 

Lapp. a) Lp. F. igető lokka- (praes. 1. loyam) : 
praet.: egy. 1. lokkim, 2. lokkik, 3. loyai 

D. loyaime loyaide loyaiga 
T. loyaimek loyaidek lokke. 

Igető bagade- (bagadam) : praet. bagadim, bagadi stb. 
lodno-: lodnum, lonoi, lonoimek stb. 

b) Lp. S. igető: ece- (praes. 1. ecab): 
prt. egy. 1. ecib, 2. ecih, 3. eci orro-: 3. orroi 

D. ecimen eciten ecika(n) valde-: valdi, valdi 
T. ecime ecite ecin vuolge-: vuolgi, vuelgi* 
Igető; tobbele-: tobbeli, tobbeleikan, tobbelijen. 
Magyar. < á - , é-, a' | <é- , e\ Igető mondó- (monda-), vére- : 

1. mondék verek (e h. mondajk, verejk) de mondo-k verek 
2. mondái verél (e h. mondajol, verejöl) mondo-l stb. 
3. monda vére (e h. mondaje, verejg) mond 

T. 1. mondánk verénk stb. mondónk 
2. mondátok veretek stb. 
3. mondának vérének 

1. -kodám, ellenben: -kódom 
2. -kodál -kódol 
3. -kodék (-kodojs-jjt) -kodik (kodo-jok). 

B). Egyéb n o m e n v e r b a l e (n. ag., n. acti) mint i n d . 
p r a e t . - t ö (t. i. olyan, mely személyragokat elfogad, szerkeszt6 
segódige nélkül). 
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Cseremisz. Kendes noru. agentis-alak -so, se (-kso, kse-bö\ 
30. §.: koloéo, kolokso «halott»); az <.em prass.-vel járó igéknek 
általában -so, -sVféle pneteritumuk van (kiv. több. 3. szem <éve). 

Ige'tő pokto- (praes. \ pöktem): mi- (miem) : 
prset. 1. poktosom T. poktosna misem, misna 

2. poktosec poktosta misei, mista 
Z. poktos (poktéve) mis (miévé). 

NB. Más természetű az észt s-es prajteriturn, 1. fent A) alatt. 
Mordvin. Prset. 3. szem. -s (s), z, több. -ét (st) — mordE. 

- i nom. praeteriti, mely jóformán — cser. -so (-kso)*); — pl. kuli-
kulo-től: prt. 3. kulis, E. kulos, kuloé «meghalt» (kuloé amúgy 
«halott mortuus»); többes 3. kulist, E. kulost; —pele-től: pels, E. 
peles, peleé «félt», T. pelst, peleit. 

C) Köz vető i g e t ő k é p z ó s s e l . (mely jóformán eredetileg 
m o m e n t á n é r t é k ű ) alakult p r a e t.-t ő : 

Vogul, és pedig v o g L . (Ahlquist szerint)-kol-tól: 
prset. 1. kolsim, 2. kolsin, 3. kols pil-től: pilsim, pilsin, pils 

D. kolsam kolsan kolsii pilsam pilsán pilsii 
T. kolsan kolsan kolst pilsán pilsán pilst 

v o g B . (ol-) v o g K . 
Egy. 1. olsem, 2. olsen, 3. ols E. 1. olsem, 2. olsen, 3. ols, öles 

D. olsámen olslin olsi T. olsov olsan olset. 
T. olsu olsen olset 

Osztják B. man- menni-től: vog-tól: 
1. mansem, 2. mansen, 3. mans vogsem, vogsen, vogis 

T. mansu manseta manstt vogsu vogseta vogset. 

V. ö. -s-féle momentán igető-képzést 14. §. 

D) Ö s s z e v o n t s z e r k e s z t e t t p r a e t e r i t u m : 
Cseremisz. (Cser. M.) 

1. poktenam, 2. poktenat 3. pokten 
T. poktenna poktenda poktenet 

*) [Itt Budenz az ívek 38. §-a/) pontjára utalt, hol a mord. 
-^-képzős ,nomen prseteriti' volt röviden tárgyalva. De a kidolgo
zott Alaktan megfelelő helyén már más nézete van, 1. 34. §. 4.] 
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CserS. 1. poktenam, 2. poktenad, 3. pokten-
T. pokten-ulona, pokten-uloda pokten-ulod. 

i CserS. 1. tolnám, tolonam, 2. tolnád, tolonad, 3. tolón.. 
T.tolon-ulna, tolon-uloda, tolon-ulod 

NB. Plusquamprf. tolon-elem, elec, ele 
T. eZ'/ia, eZ'da, eieiJf 

NB. Cser. M. (a Bibliában) még eléfordúl: lüdenlam (az az: 
lüden-ulam) e h. lüdenam. 

Magyar. A -t (tt)-íéle prseteritumnak (mentem, mondottam) 
kétség nélkül alapul szolgál a -t (-tt) képzős nom. verbale (n. acti, 
n. praeteriti, meni, mondott 34. §.), mely egyszersmind ragtalan 
egy. 3. szem. alak; hogy a többi alakok nem csupán személyragok 
hozzájárulásával készültek, sejthető a 2. szem. <.ál, él (s nem 
<ol, el, öl) után; tekintetbe jön az állandó a, e (azaz d) vocalis is 
(mondottam, mondottatok, mondottanak; vertem stb.). Ezen alaki 
sajátságok pedig magyarázhatók egy segédige fölvételével, mely 
ügy jutott lappangásba mint a cser. tolonam-b&n az ul- «esse» ige 
(e h. tolon-ulam). Segédigéül állhatott a valék, valál, vala-hoz tar
tozó prsesens, még a val- (nem a továbbképzett vagy- azaz valgy-) 
tőtől: *valom, valol, válunk, váltok, válnak. E szerint pl. mondottál 
ebből mondott-valol, — mondottam, legközelebb e h. mondottam 
ebből: mondott-valom. 

NB. «Esse» igével szerkesztett pryeteritum divatos még a 
f i n n b e n (ölen antanut, ölet a., on a. stb. Nyelvt. §. 31.); a l a p p 
ban : lam addam, lak a., Iá addam stb. 

64. §.x) Potentialis. 

A) -n alapképzővel. 
Magyar: -na\ -ne\ illetőleg -ná-, -né-képzős potentialis-tő; 

vége (<á, é) egészen az ind. prreteritum képzéssel egyező, a mi 
arra mutat, hogy az -w-es alapalak eredetileg fogalomhatározólag 
képzett i g é t ő . Találkozik is a fogalomhatározó igeképzések közt 
egy -n (illetőleg -m)-véi való képzés, melynek értéke (momentán 
cselekvés) a potentialis-féle módérték indicálására czélszerűen föl
használható volt.2) I 

x) A k. íveken 71. §. 
2) De korán külön kellett válnia [a mom. -ra-tőlj, mert a vo-
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pl. adnék, adnál, adna; adnánk, adnátok, adnának, 
vernék, vernél, verne; vernénk, vernétek, vernének. 
1. fáznám 3. fáznék (fáznaik) ; 1. enném 3. ennék (enneik, -nejek) 

S itt pl. az adnék alak (mely mellett még adnák is fordul elé) 
= *adnajk v. adnojk, épen úgy m. adék = *adajk, adojk. 

Finn: -ne képzős potentialis (úgynev. «concessivus», 1. Finn 
nyelvt. 27. §.): 

Igető anta-: conc. 1. antanen, 2. antanet, 3. antanee 
T. antanemme antanette antanevat 

elá-: elánén, elánét, elánee 
elánemme, elánette, elánevat. 

Bagózása tehát olyan mint valamely e-végű igetőnek ind. 
praesense (pl. tulen, ménen stb.); e pedig a finnben elég közönséges 
tővég-vocalis, s ezért a -ne potentialis tőben jóformán csakis az 
•n képzős m o m e n t á n igetőt kell fölismernünkl) (a milyen pl. 
pakene- «elfutni» azon pake- mellett, melytől pako «fuga»). Meg
jegyzendő hogy az észt nyelv, kivált a régibb keltű népköltészet
ben (Kalevi poeg) még sokszor él -ne képzős igetővel (észrevehető 
érték-külömbség nélkül).2) 

Cseremisz: -ne (állandó g-vel, a mi a cser. nyelv speciális 
hangtana szerint, régibb -«J-ra mutat), potentialis: ragozva, pl. 
toló- (tol-)-tőtől; 1. tolnem, 2. tolned, 3. tolneZe; T. 1. tolnena, 2. 
tolneda, 3. toinest; — pokto-tól: poktenem stb. 

Jelentésére nézve: pl. kö olas kajneSe ki akar a városba 
menni (ki menne) ? kolneáe, kuze tudó mura hallaná (szeretné hal
lani), hogy énekel ő; menan coderaske tolgecen, pustnem tudom ha 
a mi erdőnkbe jönne, megölném őt. 

Vogul. V o g L . (Ablquist): -né, -ni képzős potentialis (con-
ditionalis), pl. kol- halni-tól: 

1. kolnem, 2. kolnén, 3. kölni 
Dual. kolnima kolnina kolnii 
Több. kolniva kolnina kolnét 

gulban itt -n van, holott különben -m [1. 10. §. — Későbbi be
jegyzés]. 

x) De vö. cser. [Kes. bej.]. 
2) Maradványa e a modusnak ? 
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Szintígy vogK. 3. y. ultni maradna, mini adna; tb. 1. olnov 
volnánk, 3. joytnat jönnének (vö. ind. praes.). 

v o g B . -nu, pl. ol-: 1. olnum 2. olnün 3. olnu 
D. olnuemen olnuen olnui 
T . olnau olnuen olnut (-nuet). 

NB. vogK.-ban ugyanezen w-es tőtől passivum: pertnove 
eladatnék, urtnove osztatnék (Máté 26, 9. tá vaj jani tinel ele pert
nove, os tom oyce jormitne urtnove = HŐO MOÍKHO Őmio npo.n.aTb 
3TO Mypo . . . H pa3^,aTb HHIU,HMT>). 

NB. vogL. K. -né, -ni = vogB. -nü megelőző -w<Ja, -nava = 
ered. nggB alakra mutat. | vö. a vogul ind. praesensben <e, i és -g. 

Osztják, o s z t S . (Castrén) -na potentialis (Castr. conjunc* 
tivus), pl. men-, pan-tö\: 

1. menfiam 2. mennan 3. mennat 1. patinám 
D. mennamen mennin menüin stb. 
T. mennauy mennin mennil 

B) -ks (-s) alapképzövel: 
Finn. -isi (== észt -ksi) potentialis (conditionalis), pl. anta-f 

ela-, sano-, oZe-tól: antaisi, elaisi, sanoisi, olisi («adna, élne, mon
dana, volna»); olisi a vótban még oleisi, az észtben pedig oleksi ; 
ragozva: 

1. olisin, 2. olisit, 3. olisi 
olisimme olisitte olisivat 

észt. oleksin oleksid oleks 
oleksime oleksite oleksivat v. -ksid 

Szintígy pl. észt andaksin = finn antaisin 
NB. a tő végi i az ind. preeteritumbeli i-vel egyező (3. olisi s 

nem olisii, mint az ind. prsss. ragozása szerint volna); a -ks (-js) 
alaprészben eredetileg momentán értékű igeképzöt ismerhetünk 
föl, ugyanazt, a mely a vogulban a prseteritum kifejezésére szol
gált (63, §. C.); lásd 14. §. 

Lapp. 1. lpF. -si (-fci, -ksi) potentialis (Friis: optativus), pl. 
lokka- (loya-)-tói: 

1. loyasim, 2. loyasik, 3. lofasi 
D. loyaseime loyaseide loyaseiga 
T. loyaseimek loyaseidek loyasegje 
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•adde-tól: 1. addasim (= f, antaisin) diai. bagatucum, 
bagade-tól: 1. bagadifcim, 2. -/ct/i, 3. -/a bagaduksum, 

T. bagadifcimek, -fcidek, -fci T. bagaducimek, 
la-t§\: lifcim, lifcik, lifci stb. 

Jelentésre nézve: cdlkasim, jos dieőaéim mondanám, ha tud
nám | addasik dal munji andagassi (vajha) most nekem megbo-
csátanál. 

NB. Ez tehát -s (fc, ks) képzős igető, ind. prset.-féle ragozás
sal (-imek, -idek s nem 1. -p, 2. -ppet). 

2 . 1 p F . -c potentialis (Friis: conjunctivus), ind. prtesens-féle 
ragozással: /a-től: 

1. loyacam 2. loyacak 3. loyaca la$am la$ak lag^a 
D. loyacddne loyacdppe loyacciva le%§e la^abatte lakába 
T. loyacdp loyaccippet loyacek lággap la Rabattét leggek. 

Jelentésre nézve : majd dal dagacáp was werden wir nun wol 
tun? | go gulacak majdege ikko, da ik galga suorganet ha éjjel vmit 
hallanál (találnál hallani), nem kell megijedni | mon cuovum du, 
gosa ikkenes manacak követlek, akárhova is mégy v. mennél (wohin 
•du immer gehen magst). 

65 . §.*) Imperativus (optativus). 

A) C s u p a i g e t ő , oly ugor nyelvekben, melyekben ez nem 
szerepel mint ind. prcesens-tő : 

Cseremisz. Igető toló- (tol-) : 
imp. 2. tol, 3. tolzo pokto-: imp. 2. pokto 3. poktozo 

Tb. tolda tolost Tb. (pokteza) poktost. 
NB. Különös pokteza s nem (tolda szerint) poktoda. Talán 

egy a cseremiszben is'megvolt /c-s-féle potentialisnak a nyoma ez 
(64. §. B.), olyformán, hogy pokteza hajdani poktojsda-hó\. 

NB. A tagadó (tiltó) igén az imp. 2. (egyes sz.) alakban is van 
sizemélyrag: it, vö. több. 2. ida. 

Mordvin. (L. Mordv. Nytan, 28. §. 3). NB. egyes sz, 2. szem. 
/ és k személyragok. Igetők: soda-, kuli-,pele-, E. vano-: 

*) A k. íveken 72. §. 
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mordM. mordE. 
imp. %. sodak kulik pelht 2. sodak vanok pel't -

3. sodaza kuliza peleza 3. sodazo vanozo peleze 
T. 2. sodada kulida peleda T. 2. sodado vanodo pelede 

3. sodast kulist pelest 3. sodast vanost pelest. 

NB. mordE. a tiltó ige egy. 2. ragtalan: ü'a (több. il'adoj, de 
mordM. tat (több. iada). 

NB. a -za (-zo, -ze) ragos 3. személy mint új imperativustő 
I. személyalak képzésére (sodazan, pelezan) 1. Mordv. Nyelvtan 
77—78. 11. 

Zürj én-Votj ák. Z ü r j . Imp. 2. ker, több. %.kerÖ (zürjP. kerö,. 
keröte). V o t j . imp. 2. sot, több. 2. sota. 

NB. A 3. szem. == ind. praes., segédszóval: zürj. med keras,. 
T. med ker ásni; votj. med sotoz, T. med éotozi. 

Vogul. Vo gB. imp. 2. oln légy | ellenben: ölen vagy | NB. 
vos oli legyen, vos ansi birjon. 

V o g K. 2. ölen légy, T. olan legyetek || oline vagytok. 
NB. vogK. imp. 3. jejmte váljék, joyte jöjjön, maje arijon 

(több. majet) — ellenben ind. jejmti, joyti, mig (több. miget). Itt 
aligha módképző nem lappang (lásd B. alatt az o s z t j á k ot). 

B) -g, s ebből elváltozott -j képzővel: 
Finn. I. imper. anta-: 

2. anno1 ( = anta-k, anta-'') 
3. antakaan (-kahan) (*andagahan) 

Tb. 1. antakaamme (-kahamme) 
2. antakaatte (-kahatte) 
3. antakaat (-kahat) 

II. imp. 2. anta'os rupea-tól: 
3. antakoon (-kohón) 2. ruvetkos, 3. ruvetkoon stb. 

Tb. 1. antakoomme ela-: 3. eláköön 
2. antakootte mene-: 3. menköön 
3. antakoot ole-: 3. olkoon stb. 

NB. az é szt-ben, pl. vala-: imp. 2. vala, 3. valagu ( = f. va-
lakoon); Több. 1. valagem, 2. valage, 3. valagu (=f. valakoot)r 

elagu — eláköön és elákööt. 
NB. A finnben az imp. képző : a) -# ' : 2. anna' e h. anda + k, 

anda-g ; 
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b) -gaha, -gaha — -goho, -g'öh'ó — anta'os, ruvetkos szerint = 
-gasa, -gása, -goso, -gösö. 

Lapp. lpF. 
Iá- 2. láye 3. lekkus T. 1. liikkop 2. lakkét, 3. lekkusek 
boatte-: boade bottus boattop boattet bottusek 
oajdne-: oajne ojdnus oajdnop oajdnet ojdnusek 
bagade-: bagad bagadekkus bagadakkop bagadákket bagadekkusek 

IpS. le: 3. lékus, lekes \ ece-: 2. ece, ecoh, 3. ecos, eces ; Tb. 1. 
ecob, 2. ecote, ecet, 3. ecose. 

Magyar. 1. adjak 2. adjál, adj 3. adjon verjek 
tb. adjunk adjatok adjanak stb. 

Vigyek stb. (viv-jek) ; — NB. fusson (ellenben futja), tanít
son ( — tanítja). 

NB. Kétféle imp. képző: -ja (jo), -je (jé) és -ja, -je || V. ö. 
finn -gaha. 

Osztják. osztS. men-: 2. mene 3. meney, menegaf 
D. meniten menigenat 
T. meniten menidat 

ofztlrt. 2. mena 3. menag (menan), menagat 
D. menaden menagen 
T. menada menat menaget. 

O s z t B . punla maná «félre (el) menj»; Tb. manat, manati 
«menjetek*). 

NB. osztS. meni-tey és magy. menje-tek. BUDENZ J. 

Olasz szavainkhoz. Czibere jus acetosum MA. böjti leves Tsz.: 
cibreo ragout. 

Czipellö: zoppello hoher schuh für einen hinkenden (zoppo hin-
kend, lahm, krumm; vö. zampa, ciampa<icsámpás). Czipellö magán
hangzó-illeszkedéssel könnyen válhatott a zoppello-bó\, de Ducangeból 
azt látjuk, hogy zepellus, zipellus alak is létezett. Alkalmasint ebből a 
latinosított formából lett a régi m. czipellős, czipellés (az utóbbiban -és 
már népetimologiával). Az s nélkül nem is mutathatjuk ki a XVIII. sz. 
előtt. — Czipók alakot is fölvesz Szarvas, de ez a NySz. idézeteiből nem 
tűnik ki világosan ; mert a czipőkós forma így olvasandó : czipókó's, mint 
a Faludinál előkerülő czipőkoje alak bizonyítja. Ez a czipSkŐ a -kő kép
zőt alkalmasint a rokon jelentésű czókó hatása alatt vette föl (illetőleg 
czipőkő—czipellő+czókó). A czipö, czipe alak, melyet először Gvadányinál 
találunk, alkalmasint *czipél-b6l s ez egyenesen egy olasz %zipell alakból 
lett (vö. a comoi sciupel sciupej, zipei formákat Nyr. XVI. 404. —- s 
másfelől a szerb cipela-t uo.). SIMONYI ZSIGMOND. 




