
A mordvin tárgyas igeragozás. 
A fgr. nyelvek közül a magyar-, vogul-, osztják-, mordvin

nak az alanyi igeragozáson kívül tárgyas igeragozása is van. 
A tárgyas igeragozás nem fgr. alapnyelvi sajátság, kifejlődése a 
névszói állítmányú mondatszerkezeten alapszik. Leggazdagabb a 
mordvin tárgyas igeragozás alakrendszere, a mordvin nyelv ugyanis 
kifejezheti az egyes- és többesszámi mindhárom személyű alanyon 
kívül mindhárom személyű egyes- és többesszámi tárgyat i s : az 
alany személyét a birtokos személyragokkal, a tárgy személyét 
a ma, ta, sa személynévmástövekkel (vö. mo-n, to-n, so-n ,én, 
te, ő'), illetőleg ezeknek többesével. A praeteritumban az egyes-
és többesszámi 3. személyű tárgy nincs külön névmási elemmel 
kifejezve; a conjunctivusban, az optativusban, a conditionalisban 
és a desiderativusban pedig egyik személyre vonatkozólag sincs 
kifejezve külön névmási elemmel a tárgy személye. A md. tár
gyas igeragozás közelebb áll alaki szerkezetére nézve a vog.-osztj. 
tárgyas igeragozáshoz, mint a magyarhoz, a magyarban ugyanis 
a tárgy személye nincs külön alaki elemmel megjelölve (hacsak 
a -lak, -lek tárgyas személyragban nem vesszük az -l-t egyes-
és többesszámi 2. személyű tárgyjelölő elemnek),1) ellenben az 
osztj.-ban és különösen a vog.-ban vannak a mordvinhoz hason
lóan azokon az igealakokon kívül, amelyekben a tárgy személye 
nincs megjelölve, oly igealakok is, amelyekben a tárgy 3. sze
mélye is meg van jelölve külön névmási elemmel. A md. tár-
gyasragozású igealakok közt sok eltolódás, kiegyenlítődés történt, 
úgyhogy sok alak egybeesett. 

A md. tárgyas igealakok rendszere közölve van: ORNATOV 
Mordovskaja Grammatika-jában (1838), AHLQVIBT Mokscha-mord-

x) A -lak, -lek rag -Z-jének eredetére nézve 1. a hagyomá
nyos fölfogástól eltérő magyarázatomat: MNyv. XXI. 256. 
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winische Grammatikjában (1861), WIEDEMANN G-rammatik der ersa-
mordwinischen Sprache-jában (1865) és PAASONEN Mordwinische 
Chrestomathie-jában (1909). A md. tárgyas igealakok elemzésével 
már HUNPALVY P. (MNy. II. 345—52) és WINKLER H. (FUF. XIII. 
135) is foglalkozott. Az egyes md. tárgyas igealakok magyará
zatára vonatkozó feltevéseik a következő fejtegetések után már 
nem szorulnak cáfolatra. Elemezzük tehát sorban az egyes md. 
tárgyas igealakokat mindkét főnyelvjárásban: az erzáben (E.) és 
a moksában (M.). 

I. A tárgy egyesszámi 3. személyét a praesensben a *sa 
3. személyű névmástő fejezi ki, mely bizonyos hangtani helyze
tekben sa ~ si-nak hangzik. Az alany személyét a birtokos sze
mélyragok fejezik ki, mégpedig az egyes szám 1. személyében 
~n, mely az erzáben lekopott, de a moksában néha még meg
van : M. pala-sa-n -= *pala-sa-m ,én csókolom őt', vö. E. fsora-m 
,fiam'. A md.-ban előfordul néha szóvégi m^n hangváltozás, úgy
hogy nem szükséges a több-birtokú alakból kiindulni: E. féora-n 
,fiaim'. Az egyesszámi 2. személyű alanyt -k fejezi ki (E. M. 
pala-sa-k ,te csókolod őt'.), holott az egyesszámi 2. személyű 
birtokos szemólyrag -t (E. fsora-t ,fiad, fiaid). Itt nem szóvégi 
t ^ k hangfejlődés történt, ily hangfejlődés eredeti md. szavak
ban nem történt, csak néhány orosz jövevényszóban (PAASONEN, 
Mordwinische Lautlehre= SUS.Toim. XXII. 23). A -k itt analó
giás úton került az eredeti -t helyére. Az imperativusban ugyanis 
az eredeti szóvégi -k-hól -t lett mássalhangzó utáni helyzetben: 
E. vano-k <» van-t ,nézz(, úil'-k' ^ úil'-f ,nyelj'. PAASONEN, Mordw. 
Chrest. 010. mol'-t ,menj'. PAAsMordwLautl. 22. Ily alakpárok
nak analógiájára jött létre: *pala-sa-t mellett pala-sa-k. Az 
egyesszámi 3. személyű alanyt az erzáben néha -zo birtokos sze
mélyrag fejezi ki (vö. téora-zo ,fia'): E. pala-sa-zo fi csókolja őt'. 
eMar. rama-sa-zo. eKazl. rama-sa-z fi megveszi azt'. PAAs.Mordw-
Lautl. 13. A -zo személyrag ma rendszerint hiányzik már mind
két nyelvjárásban: E. M.: pála-si(. Előfordul a többesszámi 3. 
személyű birtokos személyrag is néha az erzaben eltolódással: 
pala-sa-sk -= *palása-z.k fi csókolja őt'. (Vö. ejdisk gyer
mekeik', bratusk ,fitestvéreik'. REGULY : NyK. V. 8 9 ; PAAsMordw-
L vutl. 22. tolga-sk ^ tolga-st ,tolluk'; kudo-sk >~ -st .házuk*. Fgr. 
Spr.a 101.) 

13* 
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A többesszámi 1. sz. alanyt az erzáben -nek személyrag 
fejezi ki (pala-sj-nek ,mi csókoljuk őt'). Ez tulajdonképpen több-
birtokú személyrag, de eltolódással egyesszámi birtokot is fejez 
ki : *-n.k ~= *-n-m.Jc, vö. E. tsora-nok ,fiaink, fiunk', Tisme-nek 
,lovaink, lovunk'. PAAsChrest. 05. A praesensbeli -nek palatali-
zált mássalhangzója a praeteritumbeli -nek személyrag hatása 
alatt keletkezett. A M.-ban: pala-sa-sk' alak van, ennek személy
ragja, miként a praeteritumé is (pala-sk') összefügg a -údék' (vö. 
fsora-údék' ,fiunk') nehezen elemezhető birtokos személyraggal (vö. 
PAAS.MordwLautl. 123. Chrest. 05.). A többesszámi 2. személyű 
alanyt az erzáben -yk személyrag jelöli: pala-si-rjk ,ti csókoljá
tok őt'. Ez több-birtokú személyrag (E. fsora-yk ,fiaitok, fiatok'.): 
-rjk ~= *-nik ^ *-nd.k. NyH6. 111. Fgr. Spr.2 101. A M.-ban a 
praeteritum és a többesszámi 3. sz. tárgyat kifejező igealakok 
hatása alatt -nk és -pút személyrag is előfordul; de rendesen 
-sf, miként a praeteritumban is, ez utóbbi összefügg a -noste, 
-wfosf nehezen elemezhető birtokos személyraggal (vö. PAAS.Mordw
Lautl. 123. Chrest. 05.). A többes 3. személyű alanyt mindkét 
nyelvjárásban -i személyrag fejezi k i : E. pala-sj-é, M. pala-sa-é 
,ők csókolják őt*. Itt a névmástő végén nem volt -k többesjel, 
a md.-ben ugyanis szóvégi vagy a véghangzó elvesztével a szó 
végére került k magánhangzó után meg szokott maradni. Az 
alanyi ragozásban is előfordulnak -k többesjelnélküli személy
ragok : E. 1. -me, 2. -do, -de, -de. M. 1. -me, 2. -da, -de. vö. 
SZINNYEI, A fgr. -k többesképző: NyK. XLV. 286; PAAS.Mordw
Lautl. X, 67. Más fgr. nyelvekben is előfordulnak -k többesjel
nélküli személyragok: votj. éoto-mi és soto-m, éoto-dl, soto-zl és 
éoto ,adunk stb.', praet. sotl-ml és soti-m, sotl-di, éotl-zl ,adtunk 
stb.' murt-ml, murt-dl, murt-zi ,emberünk stb.' Budenz-Album. 
1884. 279. Más fgr. nyelvekre vö. SZINNYEI i. értek. A md. -é 
személyrag végén néha még megtalálható a tővégi magánhangzó: 
E.pala-si-ze ,ők csókolják őt'; vö. WIEDEMANN, Erza-mordw. Gramm. 
77; BuDENz:NyK. XIII. 84; PAAS MordwLautl. 13. A többesszámi 
3. személyű alanyt az egész md. tárgyas igeragozáson végig -é 
személyrag fejezi ki. A -z személyrag palatalizált volta is arra 
vall, hogy utána még palatális magánhangzó volt. A -í zöngés
sége a szó végén azért maradt meg, mert utána eredetileg magán
hangzó volt (PAAS.MordwLautl. 13). 
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II. A praeteritumban nincs ott a sa ~ sj névmási elem, mely 
a tárgy egyesszámi 3. személyét jelölné. Az egyesszámi 1. sze-
mélyű alanyt jelölő birtokos személyrag (-n) itt is lekopott, mi
ként a praesensben: *pal&-i&-n s- E. paljja ==~ pal\ ,én csókoltam 
őt'. A M.-ban szóvégi helyzetben^* vagy palatalizált mássalhangzó 
után az a a-(o:f-vé)vé változott: palaje. PAAs.MordwLautl. 100. 
Az E.-ben pálcák is előfordul, a -k itt valószínűleg analógiás 
fejlemény oly alakok hatása alatt, amelyeknél -k-s alakok válta
koznak -k nélküliekkel; E. eéin pala-k v. pala. M. ásón pala-k 
v. pala ,nem csókoltam'. PAAS. MordwChrest. 011. MordwLautl. 
X, 67. A M.-ban előfordul palajne és ebből fejlődött palánk is. 
Ezek az alakok a többesszámi 3. személyű tárgyat kifejező prae-
teritumi alakok {palajne, palánk ,én csókoltam őket') hatása alatt 
keletkeztek. ORNA-rovnál (42) a -fe végű alakok csak egyesszámi 
3. személyű tárgyra vonatkoznak, a -jne végűek csak többes
számi 3. személyű tárgyra. Az egyesszámi 2. személyű alanyt 
a M.-ban -t birtokos személyrag jelöli: *pala-i-t =- palajf ,te csó
koltad őt'. Itt a praeteritum -j jele palatalizálta az utána követ
kező személyragot. Előfordul a M.-ban -k személyrag is, az E.-
ben csak -k: E. paljk, M. palajk. Ez a -k éppoly eredetű, mint a 
praesens egyesszámi 2. személyű alakjának (E., M. pala-sa-k ,te 
csókolod őt') -k személyragja. Az egyesszámi 3. személyű 
alanyt az E.-ben -ée (-ze), a M.-ban -se személyrag fejezi k i : 
E. pali-ée, palj-ze, M. pala-ée ,ő csókolta őt'. Ez egyesszámi 
3. személyű birtokos személyrag: *-z. (vö.: E. féora-zo ,fiV. 
li$me-z$ ,lova'). Az eMar.- és eJeg.-ben szabálytalanul -ée for
dul elő: eMar. *kad&-j-z& =- kadj-ée ,ő elhagyta őt', *fejé'-j-zé' =-
feji-ée ,ő megtette azt'. Az eKazl.-ben is így: kadi-éd, fejj-éd, 
a M.-ban is : kad§-éa, fejd-éd. Csak az eKal.-ben van meg a 
hangtörvényszerű alak: kadi-z%, feji-z%. PAAS.MordwLautl. 109— 
10. Előfordul az E.-ben -éek' személyrag is eltolódással (palj-
fak'), ez eredetileg többesszámi 3. személyű birtokos személy
rag: *z.k. 

A többesszámi 1. személyű alanyt az E.-ben -nek, a M.-ban 
-ndk, de rendesen -ék', a többesszámi 2. személyű alanyt az E.-
ben -rjk, a M.-ban -nk, -ni, -ét', a többesszámi 3. személyű alanyt 
az E.-ben és a M.-ban -i személyrag fejezi ki, miként a praesens
ben, vö. ott. E. palj-nek. M. pala-ndk, pala-ék' ,mi csókoltuk őt'. 
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E. palf-yk, M. pala-nk, palap-nf, pala-sí ,ti csókoltátok őt'. E. 
palj-é, M. pala-é ,ők csókolták őt'. 

III. A többesszámi 3. személyű tárgyat a *su (vö. so-n) 
névmástőnek *-i-vel való többese fejezi ki : *$s-i ^ E. si (vö, sj-n 
,ők'), M. saj. (A többesszámi 1., 2., 3. személyű tárgyat jelölő 
személyragokat meg lehetne magyarázni az egyesszámi személy
névmástőből (ma, ta, sa) is, ebben az esetben a praesens sze
mélyragjait analógiás hatásból kellene magyarázni, leginkább a 
praeteritum hatásából. Azonban egyes hangtani jelenségek ez 
utóbbi feltevés ellen szólnak, pl. eMar. vanumié ,nézzetek, nézz 
minket' csakis *vanu-majé-böl magyarázható. PAAs.MordwLautl. 
8 9 - 9 0 ) . 

Az egyesszámi 1. személyű alanyt -n birtokos személyrag 
fejezi ki, miként az egyesszámi 3. személyű tárgynál i s : *pala-
ss-i-n =~ E. pala-sj-n. M. pala-sajd-n v. pala-sa-n ,én csókolom 
őket'. A M.-ban előfordul: pala-saj-ne is, itt a -ne több-birtokú 
szemólyrag, vö. M. fsora-ne ,fiaim', ava-ná ,asszonyaim' -= *ava-n 
(birtokos személyrag) -na (többesszámi mutató névmástő). Az 
egyesszámi 2. személyű alanyt -t birtokos személyrag fejezi ki : 
*pala ss-j,-t =- E. *pala-sjj-t =- pala-si-t M. pala-saj-i ,te csóko
lod őket'. A -.# néha lekopott az E-ben: pala-sj, a M.-ban ren
desen hiányzik : pala-saj, de előfordul itt pala-saj-k is, azaz az 
eredeti -t személy rag helyén -k van, miként az egyesszámi 3. 
tárgynál is (E., M. pála-sa-k), vö. ott. Az egyesszámi 3. személyű 
alanyt -nz. személyrag fejezi ki, mely eredetileg több birtokot 
jelölt. *pala-s8-i-nz. ^ E. pala-s\-iúe. M. pala-si hd'fe ,ő csókolja 
őket'. Az E.-ben előfordul: pala-si-nd$, palasi-nde is. A fejlődés 
menete: -nz% =- -ndz% =*- -nde, vö. a birtokos személyragnál is:' 
E. koéájkandza ,feleségét'. tarvazindza ,sarlóját' ~ alasanda ,lovát', 
pfanda ,fejét'. A M.-ban rendesen: pala-sj-ne fordul elő. Ez az 
alak úgy keletkezhetett, hogy az egyesszámi 3. személyű tár
gyat kifejező alakhoz hozzátették a -ne többesszámi mutató név
mástövet. Itt tehát nincs birtokos személyrag. Mivel az egyes
számi 1. személyben volt pala-saj-ne mellett: pala-sajd-n, pala-
sa-n, azért az egyesszám 3. személyében is keletkezett pala-si-né 
mellett: pala-sjjd-n, pala sj-n. 

A többesszámi 1. személyű alanyt az E.-ben -nek, a M.-
ban -nek', néha -ék', a többesszámi 2. személyű alanyt az E.-ben 
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-rtJc, a M.-ban -úk, a többesszámi 3. személyű alanyt az E., M.-
ban -é fejezi ki, miként az egyesszámi 3. személyű tárgynál is, 
vö. ott. E. pala-sj-úek, M. pala-saj-údk', pala-sa-sk' ,mi csókoljuk 
őket', E. pala sj-yk, M. pala-sa-úk ,ti csókoljátok őket'. E. pala-
sf-i, M. pala-sa-h ,ők csókolják őket'. A M.-ban a többesszámi 
2. személyű alanyt -út (=- út) is fejezi ki. Ez több-birtokú bir
tokos személyrag: M.: fsora-útte (-úte),fiaitok, fiatok'. PAAs.Chrest. 
05. avaúútá ,asszonyaitok, asszonytok' «c *ava-úö-útt -< *ava úó' 
(többesszámi mutató névmástő) -ne (többesjel) -tnh (többesszámi 
2. sz. személynévmástő). A szóvégi -a valószínűleg a M. -k's si
muló nyomosító elem, mely főképpen számneveknél, névmások
nál fordul elő. (PAAS.MordwLautl. 122—3; SZINNYEI: NyK. XLV. 282.) 

IV. A praeteritumban a többesszámi 3. személyű tárgy 
nincs külön névmási elemmel kifejezve, miként az egyesszámi 
3. személyű tárgy sem. Az egyesszámi 1. személyű alanyt az 
E.-ben -n birtokos személyrag fejezi ki, mely a praeteritum jelé
nek hatása alatt palatalizálódott: *palu-i-n =~ E. palj-ú, M. palap-ú 
,én csókoltam őket'. Az -ú néha lekopott az E.-ben, miként az 
egyesszámi 3. személyű tárgynál is: pali-ja. A M.-ban rendesen 
-ne a személyrag, miként a praesensben: palaj-úe, ebből lett: 
pala-úe. A palane és palajdú vegytiléséből lett: palaúdú. Az 
egyesszámi 2. személyű alanyt -t birtokos személyrag jelöli: 
*pala-it s-E. pali-t. M. palaj-t ,te csókoltad őket'. A -t helyett 
a M.-ban -k is előfordul, miként a praesensben, vö. ott. Az E.-
ben néha lekopott a -f, miként a praesensben, vö. ott. Az egyes
számi 3. személyű alanyt -nz. birtokos személy rag jelöli: *pal&-
i-nz. >- E. palt-úze. M. pala-née ^ pala-nd'ie ,ő csókolta őket'. 
Az -née helyett az E.-ben -nde, -nde is előfordul, miként a prae
sensben, vö. ott. Eltolódással a többesszámi 3. személyű birto
kos személyrag is előfordul itt: -úéek', miként az egyesszámi 3. 
személyű tárgynál (E. palj-éek' ,ő csókolta őt'). A M.-ban -hú 
fordul elő rendesen, itt tehát az egybirtokú személyrag szerepel, 
vö. a szóvégi -n névmásképzőre M. ava-nza mellett: ava-nz§n. 
,asszonyai'. 

A többesszámi 1. személyű alanyt az E.-ben -úek, a M.-ban 
-údk\ -údk, -ék\ a 2. személyű alanyt az E.-ben -y)k, a M.-ban -úk, 
-út, -út, a 3. személyű alanyt az E., M.-ban -é birtokos személy
rag jelöli, miként a praesensben, vö. ott. E.: pali-úek, M. palaj-
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iidk', pala-ÚQk, pala-ék' ,mi csókoltuk őket'. E.pali-yk, M. pala-nk, 
palajd-nf, palaj-nt ,ti csókoltátok őket'. E. palj-é, M. pala-é ,ők 
csókolták őket'. 

V. A tárgy egyesszámi 1. személyét eredetileg bizonyára 
csak ma (vö. mo-n ,én') személynévmástő fejezte ki, erre mu
tatnak a praeteritumi alakok: E. palj-mek, M. pala-ma-jf ,te en
gemet csókoltál' stb. Eredetileg tehát ilyenek voltak a praesens 
alakjai: E. M. *pala-mak ,te csókolsz engemet' stb. Majd az 
egyesszámi 3. személyű tárgyat kifejező alakokból (E. M. pala-
sa-k ,te csókolod őt'. M. pala-sa-ét ,ti csókoljátok őt' stb.) át
került a sa: E., M. pala-sa-ma-k ,te csókolsz engemet', M.pala-
sa-ma-ét ,ti csókoltok engemet' stb. 

Az egyesszámi 2. személyű alanyt eredetileg -t birtokos 
személyrag fejezte ki, de ennek helyét elfoglalta az E., M.-ban 
-k, miként az egyesszámi 3. személyű tárgyat kifejező alakban 
is (E., M. pala-sa-k ,te csókolod őt'): E., M. pala-sa-ma-k ,te csó
kolsz engemet'. Az egyes 3. személyű alanyt az E.-ben -m, a 
M.-ban -n jelöli: E. pala-sa-ma-m, M. pala-sa-ma-n ,ő csókol 
engemet'. Eredetileg a 3. személyű birtokos személyragos alak 
mellett volt talán személyragnélküli alak is: *pala-sa-ma-zo ~ 
*pala sa-ma (vö. az egyesszámi 3. személyű tárgynál is így: E. 
pala-sa-zo <*> pala-sj ,ő csókolja őt'), vagy talán nem is volt itt 
eredetileg birtokos személyrag. A *pala-sa-ma alakból lett elem
ismétlődéssel E. pala-sa-ma-m. Ebből azután szóvégi m ^ n 
hangváltozással: M. pala-sa-ma-n. Az E.-ben a többesszámi 2. 
és 3. személyben -mié használatos a praeteritumi és a többes-
Számi 1. személyű tárgyat kifejező -mié hatása alatt az eredeti 
*-m\r)k, *-mié (*-mayk, *-moé) helyett. A M.-ban a tőbbesszámi 
2. személyű alanyt -sf, a 3. személyű alanyt -é fejezi ki, vö. 
eredetüket az egyes 3. személyű tárgyat kifejező alakoknál, -ét' 
helyett előfordul -ék is, vö. ennek eredetét az egyesszámi 3. 
személyű tárgynál. E. pala-sa-mié ,ti c-ókoltok engemet, ők csó
kolnak engemet'. M. pala-sa-ma-ét\ pala-sa-ma-sk ,ti csókoltok 
engemet', pala-sa-ma-é ,ők csókolnak engemet'. 

VI. A praeteritumban az egyesszámi 1. személyű tárgy a 
3. személyű tárgytól eltérőleg meg van jelölve, mégpedig a ma 
személynévmástővel. A M.-ban a praeteritum jele, a -j hangát
vetéssel a ma végére került. A md.-ban a hangátvetések gyako-
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riak, vö. PAAs.MordwLautl. 69—71. Az egyesszámi 2. személyű 
alanyt -t birtokosszemélyrag jelöli, helyette -k is előfordul. A 
t oo k felcserélődését vö. feljebb, *pal8-i-m&-t ^ E. pali-me k, 
palf-mi-k. M. pala-maj-f, pala-maj-k ,te csókoltál engemet'. A 3. 
személyű alanyt az E-ben -m, a M.-ban -n fejezi ki, miként a 
praesensben. Az -n a praeteritum jelének hatása alatt palatali-
zálódott (-jn^ -n), miként a 2. személyben a -jf^jt. E. pal\-
me-m, palj-mi-m, M. pala-ma-n ,ő csókolt engemet'. 

A többesszámi 3. személyű alanyt az E.-, M.-ban ~z, birto
kos személyrag jelöli (vö. az egyesszámi 3. személyű tárgynál): 
*pála-i-ma-z. =- E. pal\-mi-é. M. pala-ma-é ,ők csókoltak enge
met'. Az E.-ben a -mié eltolódott a többesszámi 2. személybe: 
palj-mi-é ,ti csókoltatok engemet'. A M.-ban a többesszámi 2. 
személyű alanyt -éf, -ék fejezi ki, miként a praesensben (vö. ott): 
pala-ma-éf, pala-ma-ék ,ti csókoltatok engemet'. 

VII. A többesszámi 1. személyű tárgyat a *ms személy-
névmástő többese *ms-i^ E. mi (vö. min ,mi'), M. *maj jelöli. 
A többesszámi 3. személyű alanyt a *-z. birtokos személyrag 
jelöli, vö. feljebb: *pala-sa-m8-i-z. =- E. pala-sa-mié. M. pala-sa-
ma-é ,ők csókolnak minket'. A többesszámi 3. személyű alak 
általánosult az E.-ben minden személyben, a M.-ban pedig át
került az egyesszám 3. személyébe: E. pala-sa-mié ,te csókolsz 
minket, ő csókol minket, ti csókoltok minket', M. pala-sa-ma-é 
fő csókol minket'. A M.-ban a többesszámi 2. személyű alanyt 
réf (-ék) fejezi ki, vö. ennek eredetét feljebb, pala-sa-ma-éf, 
pala-sa-ma-ék ,ti csókoltok minket'. Ez az alak áttolódott az 
egyes szám 2. személyébe is. 

VIII. A praeteritumban is ugyanazok a végzetek fordulnak 
elő, amelyek a praesensben: E. palj-mi-é ,te csókoltál, ő csókolt, 
ti csókoltatok, ők csókoltak minket'. M. pala-ma-éf, pala-ma-ék 
,te csókoltál, ti csókoltatok minket', pala-ma-é ,ő csókolt, ők 
csókoltak minket'. 

IX. A tárgy egyesszámi 2. személyét a *te (vö. to-n ,te') 
személynévmástő jelöli. Az egyesszámi 1. személyű alanyt -n 
birtokos személyrag jelöli, miként a 3. személyű tárgynál: E. 
pala-ta-n ,ón csókollak tégedet'. A M.-ban az -n lekopott, miként 
az egyesszámi 3. személyű tárgynál, s ta-böl -fs lett a többes
számi 1. és 3. személy hatása alatt: pala-fe. Az egyesszámi 3. 



202 KLEMM ANTAL 

személyű alanyt az E.ben *-nz.k ^ *-nz.t, birtokos személyrag 
jelöli, mely tulajdonképpen több birtokot és több birtokost jelöl, 
de eltolódással több birtokot és egy birtokost is: E. tsora-nzok 
,fiai'. (Vö. a 3. személyű tárgynál is a több birtokost jelölő 
személyrag eltolódását: E. pala-sa-sk fi csókolja őt'. pal\-zétí 
fi. csókolta őt', palj-nzek' fi csókolta őket'.) E. pala-ta-nzat. A 
M.-ban *-nz. jelöli az egyesszámi 3. sz. alanyt: M. pala-ta-nza 
fi csókol téged'. 

A többesszámi 3. személyű alanyt az E.-, M.-ban a -z» 
birtokos személyrag jelöli: *pala-ta-z. ^ E. *pala d\z (vö. az egyes
számi 3. személyű tárgynál: *pala-s&-z. =~pala-sj-z). A t=^d 
hangváltozásra vö. az alanyi ragozású: -tado, -tada, -tad személy
ragokat. PAAs.MordwLautl. 13, 18> Az egyes szám hatása alatt 
(pala-ta-n stb.) megismételték a ta névmást: pala-ta-dj-é ,ők 
csókolaak téged'. Ez az alak eltolódott a többes szám 1. szemé
lyébe is: pala-ta-di-é ,mi csókolunk téged'. A M.-ban *pala-ts-z.-
ból *pala-dez lett a praeterilum és a többesszámi 2. személyű 
tárgyat kifejező alakok hatása alatt, majd ebből az egyes szám 
hatása alatt elemismétlődéssel: pala-h-deé. Ez eltolódott a töb
besszámi 1. személybe is ,ők csókolnak, mi csókolunk téged'. 

X. A praeteritumban is *t& személynévmástő fejezi ki az 
egyesszámi 2. személyű tárgyat. Az egyesszámi 1. személyű 
alanyt -n birtokos személyrag fejezi ki: *pal&-i-ts-n >- E. pali-
fe-n, pali-ti-n; M. *palaj-td-n =- palai- fo-ú «•» palás-fd-n ,én csó
koltalak téged'. PAAs.MordwLautl. 35, 36, 68. 84. XII. Az egyes
számi 3. személyű alanyt. *-nz.k >. *-nz.t v. *-nz. birtokos sze
mélyrag jelöli, miként a praesensben, a tárgy személye azonban 
itt nincs megjelölve: *pala-i-nz,k ^ E. pal\-nzet. M. pala-nédf 
fi csókolt téged'. Az E.ben előfordul palj-nd^f is, vö. a többes
számi 3. személyű tárgynál. Néha a tárgy személye itt is meg 
van jelölve: E. palj-fi-nde. A M.-ban -nz. birtokos személyrag
gal van az egyesszámi 3. személyű alany rendszerint megjelölve: 
*pal&-i-nz. >- pala-née. 

A többesszámi 3. személyű alanyt az E.-, M.-ban -z, bir
tokos személyrag jelöli: *palu-i-t&-z. > E. pal\-di-é. M. pala-ds-é 
fik csókoltak téged'. Ez az alak eltolódott a többes szám 1. sze
mélyébe : E. palj-dié, M. pala-deé ,mi csókoltunk téged'. 

XI. A többesszámi 2. személyű tárgyat a *ta névmástő 
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többese jelöli. A többesszámi 3. személyű alanyt -z. birtokos 
személyrag jelöli, a ta meg van ismételve, miként az egyesszámi 
2. személyű tárgynál: *pala-ta-i-z. =- E. *pala-dj-é =- pala-ta-di-é. 
M. *pala-ds-z =*. pala-h-de-z. Ez az alak eltolódott a többi sze
mélybe : ,ők csókolnak titeket, mi csókolunk, én csókollak, ő 
csókol titeket*. 

XII. A praeterituniban is a többesszámi 3. személyű alanyt 
jelölő alak lett általánossá a többi személyben: *pal&-i-Ui-i-z. =-
E. pali-di-é, M. pala-ds-é ,ők csókoltak titeket, mi csókoltunk, 
ő csókolt, én csókoltalak titeket'. 

XIII. A conjunctivusban a tárgy személye nincs külön név-
mási elemmel megjelölve. Az alany személyét a birtokos sze
mélyragok jelölik, miként a 3. személyű tárgyat jelölő praeteri-
tumi alakokban. E. pala-uli-ée, pala-vti-ée, pala-vli-ze, pala-vol-s'e. 
M. pala-h-ée, pala-X^-fsk ,6 csókolná, csókolta volna őt'. E. pala-
uli-é, pala-vlí-é, pala-voli-é. M. pala-h-é ,ők csókolnák, csókolták 
volna őt'. E.pala-uli-née, pala-vli-nze, pala-vli-7ide, pala-vole-nse; 
M. pala-h-née, pala-V-Udn ,ő csókolná, csókolta volna őket'. E. 
pala-uM-é, pala-vli-é, pala-voli-z. M. pala-h-é ,ők csókolnák, csó
kolták volna őket'. 

XIV. Az optativusban sincs megjelölve a tárgy személye, 
az alany személyét a birtokos személyragok jelölik: E. pala-za-
(= optativustő, mely tulajdonképpen az igetőből és az egyes
számi 3. személyű személyragból áll, vö. SZINNYEI : NyK. XLI. 
237) -zo =~ pala-sso =^ pala-so. PAAs.MordwLautl. 20. M. *pala-
za-za s- pala-za-ée, pala-sa ,csókolja őt'. M. pala-za-é ,csókolják 
őt'. M. *pala-za-z.n (vö. v. neg. sg. 3. ta-za-zdn. PAAs.Chrest. 
019.) :=- pala-sén ,csókolja őket', pala-za-z ,csókolják őket'. 

XV. A conditionalisban és a desiderativusban sincsen meg
jelölve külön névmási elemmel a tárgy személye. Az alany sze
mélyét a birtokos személyragok jelölik, mégpedig a conditionalis 
praesensében, miként az indicativus praesensben, a conditionalis 
praeteritumában és conjunctivusában, valamint a desiderativusban, 
miként az indicativus praeteritumában. Az alakokat 1. AHLQVIST 
és WIEDEMANN nyelvtanában az idézett helyen. (PAAB. Mórdw. 
Chrest.-ban nincsenek.) 

XVI. Az imperativusban az egyesszámi 1. személyű tár
gyat *mö személynóvmástő jelöli, a többesszámi 1. személyű 
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tárgyat a *ma névmástőnek *-i-vei való többese; a 3. személyű 
tárgy nincs megjelölve külön névmási elemmel. Az alanyt a 
birtokos személyragok jelölik, az egész igevégzet a tárgyasrago-
zású imperativusban olyan, mint az indicativus praesensben. Az 
imperativusban vagy a puszta igető vagy az *-% képzős nomen 
agentis szerepel. Ha az egész igevégzet az utóbbihoz járul, az 
egész igealak legtöbbször hasonlít az indicativus praeteritum 
tárgyasragozású alakjaihoz, mert a praeteritum *-i képzős nomen 
agentis, kivéve az egyes ós a többes szám 3. személyét, ahol az 
*-i képzős nomen agentis indicativus praesenstőül szerepel. E. 
pala-mák, palj-mak, M. pala-mak ,csókolj engem'. E. pala-mié, 
palj-mié, M. pála-maét\ pala-mask ,csókoljatok engem'. E. pala
mié, palj mié, M. pala-maéf, pala-mask ,csókolj minket'. E. pala
mié, palj-mié, M. pala-maéf, pala-mask ,csókoljatok minkéi'. E. 
palj-k, M. pala-k ,csókold őt'. E. palj rjk, M. pala-ét, pala-jent 
,csókolj átok őt'. E. palj-f, M. palajf, pala-jk , csókold őket*. E. 
palyrjk, M. pala-pnf, pala-jnf, pala-nk ,csókoljátok őket'. 
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