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A mordvin tagadó és tiltó szerkezetek története. 
Az uráli alapnyelvben a tagadás és tiltás fogalmának kifeje

zésére két szó szolgált: az e-, a- és a ne-. Az i g e szófaji kate
góriájának kifejlődésekor mind az e-, a-, mind a ne- tagadószó 
i g e i természetűvé lett annyiban, hogy fölvett igenévképzőket, ige
képzőket, mód-, időjeleket és személy ragokat (Vö. SZINNYEI: FgrSpr."2 

117—124; KLEMM: NyK. XLVI, 393—6). A ne- tagadószó a szamo
jédban ma is t a g a d ó i g é ü l szerepel még (NyK. XLVI, 395—6; 
NyH.7 159), azonban a fgr. nyelvekben idővel háttérbe szorult az 
e-, a- tagadó ige mögött, úgyhogy ma már csak határozószóvá 
merevedett gyér nyomai vannak az egyes fgr. nyelvekben (vog., 
osztj., ztirj.) tagadó névmások és névmási határozószók előtagjában 
(vö. NyH.7 159, SUSToim. LXVIÍ, 195) és a magyar tagadó s tiltó 
ne-m, ne határozószócskában. Az e-, a- tagadó ige a finn-permi 
nyelvekben ma is többé-kevésbbé használatban van. A legdúsabban 
fejlődött ki a mordvinban ; ott az e-, a- tagadó ige nemcsak személy
ragokat vesz föl, hanem igenév- és igeképzőket, mód- és időjeleket 
is, sőt még tárgyas személyragozású alakjai is vannak. 

A vogul at'im, at'i, ata, at ,nem', ul ,nel és az osztják andám, 
éndam, and, ant, arí ,nem', al ,ne' tagadó és tiltó határozószók m 
a tagadó e-, a- igére vihetők vissza. Vö. FgrSpr.2 118; NyK. 
XLVI, 393 skl. 

A ne tagadószónak votják-, cseremisz-, vepsza-, karjalai nnn-y 

kólái lappon kívül a mordvinban is vannak még nyomai tagadó 
névmások és névmási határozószók előtagjában. A mordvin nyelv
tanok és szótárak (AHLQVIST, WIEDEMANN) ezt nem említik. A ne 
tagadószónak az indogermán, illetőleg orosz ne tagadószóval val6 
összefüggésére vö. MUNKÁCSI : ÁKE. I, 477; PAABONEN : FUF. VII, 25;. 
KERTÉSZ M.: SUSToim. LXVII, 190 skl. 

Pl. mdE. orcaftums poksat'nin layks neméé a, andums kdk 
nemzd'ü, eét'an orcams nemeid jHa^Tb Ha ^Tefi Heverő,. 
HaKopMHTb HeniMi), Ha ceőn O^ÍÍTB Heverő' SACHMATOV: Mordovszkij 
etnograficseszkij szbornik. 1910. 646. Jarcams t'enek' nemezda 
,-fecTb HaMt Heverő.' Uo. 650. Simmiks jartsamks nem ez de . . . .. 
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vijist aráét ,inni, enni valamit (tkp. nem-valamibői) . . . . erőik 
nincsenek' NyK. V, 83. nekou gadums, nedlan b'ert' nujink' 
ejsénja ,HeKy4a ocTaBMTt, rvfe^yio Hê a/fc-iio MH ee üKajm' SACHMATOV, 650 ; 
nej nekuva tánek guíajamks ,most sehová nem lehet sétálnunk' 
NyK. V, 107. 

Előfordul ily mordvin névmásokban a ne- előtag helyett az a-
tagadószó i s : mdE. t'el'na a-mdzdd ul'ci jartsams ,télen nem lesz 
miből enni' KLEMM : Mordv. Szövegek 42; to a-mast' toúdt' tosa ul'nis 
vanimstak ,akkor neked sem volna ott mire vigyáznod* uo. 2 7 ; 
mdE. a-ki-jak ,senki', a-koso-jak ,sehol', a-kov ,sehová', a-meze-jak 
,semmi' NyK. V, 155. 

A magyarban vannak né-s előtagú h a t á r o z a t l a n névmá
sok ós névmási határozószók: néki ,quidam, nonnullus' NySz. 
némi, némely, néhány; néha, néhol Nyr. XVIII, 165, LEHR. Toldi 
187. Ezekben az összetételekben SÁNDOR I. (Sokíéle VIII, 97), 
SIMONYI Zs. (NyK. XXIV, 368), BEKÉ Ö. (Nyr. XLIII, 81) szláv hatást 
látott. Lehetséges azonban, hogy ez csak véletlen találkozás, s hogy 
ezek az összetételek ős-fgr. szerkezetek maradványai. A ne tagadó
szó más esetekben is megnyúlt: né-talám, né-valaha, né-valaki 
NySz. A magyarban a ne- tagadószóval összetett névmások és 
névmási határozószók ma h a t á r o z a t l a n fogalmat fejeznek ki, 
a megfelelő vogul, osztják, zűrjén, votják, cseremisz, mordvin, finn, 
lapp alakok pedig t a g a d ó jelentésűek, pl. osztj. nem-%oiat ,senki'; 
vog. ne-matdr ,semmi1; zürj. ne-kin ,senki ;; cser. ni-mat ,semmi* 
NyH.7 159. E kétféle jelentés nem állja útját annak, hogy a 
né-s előtagú névmásokban és névmási határozószókban ne keressük 
a ne tagadószót. Ugyanaz az alak kétféle jelentésű lehetett: h a t á 
r o z a t l a n és t a g a d ó . Pl. Nem láttál ott nékit? Eredetileg = 
nem-valakit. Nem hoztál némi ajándékot? Ered. = nem valami 
ajándékot. Ily szerkezeteket kétféleképpen lehetett érteni, miként 
ma is kétféleképpen mondhatjuk: Nem láttál ott senkit ? Nem láttál 
ott valakit ? Nem hoztál semmi ajándékot ? Nem hoztál valami 
ajándékot ? BEGULY is a fent idézett mdE. mondatban a ne-s előtagú 
névmást (nemezde) h a t á r o z a t l a n névmásnak fordítja, nem 
tagadószónak. 

Ma a mordvinban a tagadás mind a névszói, mind az igei 
állítmányú mondatban az e-, a- tagadó igével, illetőleg határozó
szóval történik. Vizsgáljuk tehát részletesebben a mordvin tagadó 
szerkezetek különböző fajainak történetét. 

26* 
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Az állímányi névszó az egyes- és többesszám 1. és 2. személyé
ben fölveszi az alanyi személyragokat, a többessz. 3. sz.-ben a 
többesjelet; az egyessz. 3. sz.-ben a névszó tőalakja szerepel. 
Pl. mdE. a séfe-ja-n, a poksa-n ,nem vagyok magas, nem vagyok 
nagy' SUSAik. IX, 190; mdM. af cebar ,nem jó1 NyK. XIII, 133. 

I. A jelentő mód jelen idejében a mordvin tagadás úgy törté
nik, hogy az állítmányi n é v s z ó elé vagy a f ő i g e jelentő módú 
jelen idejű alakjai elé odakerül az mdE.-ban az a (eMar., 
eJeg.), at (eKal., eKaál.) tagadó ige, a mdM.-ban pedig az af 
Az a, at, af tagadó ige az egyes- és többesszám minden személyé
ben változatlan marad, úgyhogy a md. tagadó ige ma már tagadó 
h a t á r o z ó s z ó v á merevedett a jelentő mód jelen idejében, 
ezért ma már ily használatban is előfordul: mdE. a-lamo, mdM. 
af-lama ,nem-sok£; mdE. a-pan ,nem-jó'; mdM. af-ot'su ,nem-nagy' 
PAAsChrest. 58, NyK. XIII, 93—4. 

Ha ige szerepel a tagadásban, akkor a fóigéhez az egyes- és 
többesszám 1. és 2. személyében az alanyi személyragok járulnak; 
az egyessz. 3. sz.-ben a főige -*j, -*% képzős igenévi alakja szere
pel, a többessz. 3. sz.-ben pedig ennek többese. Pl. mdE. a pala-n, 
a pala-t, a pali, a pala-tano(k), a pala-tado, a pal-it' ,nem csókolok 
stb.'; mdM. af pala-n, af pala-t, af pala-j, af pala-tamá, af pala-
tadá, af pala-xt' ,nem csókolok stb.' PAAsChrest. 06. 

Ez azonban nem az eredeti finnugor tagadó szerkezet a 
mordvinban. Eredetileg bizonyára a mordvinban is hozzátették az 
egyes- és többesszám 1. és 2. személyére vonatkozólag a tagadó 
e-, a- igéhez az alanyi személyragokat, miként még a finnben lát
juk {en, et, ei, emme, ette, eivat anna ,én nem adok stb l) vagy a 
mordvinhoz legközelebb álló cseremiszben (om, ot, ok, ona, oda, 
cydt nal ,nem veszek stb.' Vö. BEKÉ: Cseremisz nyelvtan 367). 
A mordvinban a tagadó ige egyesszámi 3. sz. alakja (mdE. a, at; 
mdM. af) állandósult az egyes- és többesszám minden személyében, 
azaz a tagadó ige tagadó h a t á r o z ó s z ó v á merevedett, s a fóigé
hez tették hozzá az alanyi személyragokat: mdE. a pala-n, a pa
la-t stb.; mdM. af pala-n, af pala-t ,én nem csókolok stb.' PAAs
Chrest. 06. A tagadó ige egyessz. 3. sz. alakjának általánosulására 
és határozószóvá való megmerevedésére más finnugor nyelvekben 
is találunk példát, így a finnben. Pl. Kiskóban az egyes- ós többes
szám mindhárom személyében az egyessz. 3. személyű ei általáno
suk. Lappajarviben (Savó) az egyesszám mindhárom személyében 
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gyakran használatos az egyessz. 3. személyű ei: ei mina, ei sina 
,én nem, te nem*. Némely helyen, pl. déli Pohj'anmaaban a többes
szám mindhárom személyében az egyessz. 3. személyű ei használa
tos ; ei me, ei te, ei ne ,mi nem, ti nem, ők nem'. Nurmijárviben a 
többesszám 3. személyében ei használatos, s a személyrag a főigé-
hez járul: ei óvat (ten) ,ők nincsenek'. Agricolánál is előfordul a 
megmerevedett ei: ei te voipalvella ,ette voi palvella' NyK. XVI, 434. 
Az észtben az egyes- és többesszám mindhárom személyében az 
egyessz. 3. személyű ei vagy ep (^p) állandósult; a lívben 
pedig az egyessz. 3. személyű ab (vö. az utóbbi kettőre vonatkozó
lag részletesebben alább); ei anna ,nem adok stb. ' ; ep ole 
f5"- pole) ,nem vagyok stb.' WIEDEMANN : Gramm. d. ehstn. spr. 
1875, 478; ab tapa ,nem ölöm meg stb.' SJÖGREN: Liv. gramm. 1861. 
156; SUSAik. II, 29. 

A magyar nem tagadószó is a fgr. ne tagadó ige általánosult 
alakja, mégpedig ennek fgr. *-m ~ *-f$ deverbalis névszóképzős 
származéka. Vö. a szerző értekezését: NyK. XLVI, 395. 

A két erzá-mordvín alak: a, at eredetibb *ak-böl keletkezett 
k^t hangváltozással, illetőleg a -k lekopásával:*) *ak =- at, *ak **~ a. 

Hogy az a eredetibb *ak-hó\ lett, azt a következő jelenségek 
bizonyítják. A cseremiszben is lekopott némely nyelvjárásban az 
egyesszám 3. sz.-ben a tagadó ige -&-ja. Vö. BEKÉ : Csere
misz nyelvtan 367. A szóvégi -k lekopására más példáink is van
nak a mordvinban, pl. a tagadó ige imperativusában is lekopott 
néha a -k: mdE. egyessz. 2. szem. ilalc =*- iía; a tagadó szerkezet
ben a főige végéről szintén lekopott néha a -k deverb. névszóképző, 
mely eredetileg azonos az imperativus -k módjelével: praeteritum: 
mdE. eéin pala(-k), vano(-k), niíe\ mdM. asm {dZdn) pala(-k), vana, 
nile ,én nem csókoltam, én nem néztem, én nem nyeltem stb.'; 
participium: mdE. apák pala(-k), vano(-k), nile ,nem csókolván, 
nézvén, nyelvén' PAASONEN MordwChrest. 011, 013, PAASONEN Mordw. 
Lautl. X. 15, 67. 1. Szórványosan előfordul a mordvinban szóvégi 
-t lekopása is (PAASONEN Mordw.Lautl. 67. 1.), úgyhogy az a alakot 
at-ból is lehetne részben megmagyarázni. 

Az a mellett a másik erzá-mordvín tagadó határozószó az at, 
ez is eredetibb *ak-hől lett: *ak >- at. Hogy az at eredetibb *a7c-ból 

') SZINNYBI szerint (NyK. XLV, 286) az eredeti szóvégi -k magánhangzó 
után megmaradt a mordvinban, nem szokott lekopni, sem -t nem lett belőle. 
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lett, arra már SETALA is gondolt (*a-k ? ^ a-t, SUSAik. II, 63). Köz-
mordvin szóvégi -&-ból mássalhangzó utáni helyzetben rendesen -t 
lett, így pl. az imperativusban: mdE. vano-k ^ van-t .nézz'; nil-k' 
=~ M-t' ,nyelf, mdM. nilK-t' ua.; mdE. Ua t'eyt' {-*• *t'ej-k') ,ne tégy1! 
PAAsChrest. 013. A -k deverb. névszóképzőből, amely eredetileg 
azonos az imperativus -k módjelével, szintén -t lett: praeteritum 
mdE. eéin vano(-k) *- van-t., nil-t' (-= *nií-k'), mdM. dédn niV-t' ,én 
nem néztem, nyeltem1. Participium: apák vano{-k) ^~ van-t, nil-t' 
(^*nil'-k') PAAsChrest. 011—013; mdM. apák nil'% patt' NyK. 
XIII, 99 ,nem nézvén, nyelvén, hajtván (nézve stb.).' PAASONEN 
Mordw. Lautl. 22, Chrest. 013, BUDENZ : NyK. XIII, 94, 117, 
SZINNYEI: NyK. XLV, 284. 

Előfordul azonban a mordvinban magánhangzó utáni helyzet
ben is szóvégi -k =*—1 hangváltozás, így a tagadó ige imperativusá-
ban i s : mdE. ila-k, mdM. t'a-t, da-t. Máskép SZINNYEI : NyK. XLV, 
287, vö. alább. 

SETALA szerint (SUSAik. II, 79) a mordvin a tagadószó erede
tibb *a-i-bó\ való, a végében a fgr. deverb. *-j, *-j névszóképző 
rejlik. PAASONEN szerint (MordwLautl. 38, 63) az a, at tagadószó 
eredetibb közmordvín *a%t-hó\ való. Arra vonatkozólag, milyen 
elemeket látott az utóbbi alakban, részletesebben nem nyilatkozott. 

Az mdE. *ak tagadó igében levő -k nem más, mint a fgr. 
*-k<»*-y deverb. névszóképző, mely prsesensjelül szokott szerepelni 
a fgr. nyelvekben, így a tagadó e-, a- igében is, vö. cser. a-y§-m, 
o-yd-m ,én nem'; a-y§-t, o-yd-t ,te nem'; a-k, o-k ,ő nem' BEKÉ: 
Cseremisz nyelvtan 362, 367; votj. u-g ,ő nem'; zürj. o-g ,én nem, 
mi nem', SETALA: TUM. 6 1 - 3 , SZINNYEI: FgrSpr.2 79, 118, 120, 
NyH.7 84, 109, 

A mdM. af tagadó ige /-jében a fgr. *-p ~ *-p deverb. 
névszóképző rejlik, mely szintén praesensjelül szokott szerepelni a 
fgr. nyelvekben, így a tagadó igében i s : mdM. a-f; mdE. M. 
a-pa-k (participium, vö. a szóvégi -k mivoltára alább); votj. e-v-, 
e-v-, e-b- (evei, ev§l, eb" ,ő nem'); zürj. a-b- (abu ,én nem, te nem, 
ő nem'); észt e-p (^p) ,én nem, te, ő nem, mi, ti, ők nem'; livL. 
a-b ua. BUDENZ (NyK. XIII, 94) a fgr. *-p ~ *-fi deverb. névszókép
zős tagadó igealakokhoz sorolja a finn epa- szót is, mely össze
tételekben fordul elő, pl. epa-tasaise- ,insequalis, non planus'. A finn 
epa- szó tehát e szerint azonos volna az mdE. M. participiummal : 
a-pa(-k). Vö. SETALA: TUM. 14, 27, 29, SZINNYEI: FgrSpr.3 77, 122, 
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NyH.7 84, 109 WIEDEMANN: Gramm. d. syrj. sprache. 1884. 189. 
Ez a *-p<x>*-ft deverb. névszóképző az erzá-mordvínban ritkábban 
használatos (NyK. XIII, 29), azért fordul elő az erzá-mordvín 
tagadó ige végén is *-p<»*-fi képző helyett *-&<»*-/ (mdE. *ak *- at, 
a co mdM. af); de már a participiumban az erzá-mordvínban is 
*-p cs> *r§ képző van: mdE. M. a-pa-k. 

II. Megvan azonban még a mordvinban a fgr. tagadó szerke
zet eredetibb alakja i s : a tagadó igéhez járulnak hozzá az igenév
képzők, mód- és időjelek, az alanyi és tárgyas személyragok, a 
főigéhez pedig igenévképző, s az utóbbi alak azután az egyes- és 
többesszám minden személyében változatlan. Itt tehát még megvan 
az eredeti fgr. n é v s z ó i (nominális) tagadó szerkezet, azaz még 
t á r g y f o g a l m a k (nomen agentis) alakjában van a gondolati 
tartalom kifejezve, még nem á l l a p o t f o g a l m a k (nomen actionis) 
alakjában, a főige tudniillik i g e n é v. Pl. praeteritum : mdE. ein 
pala-(k) ,én nem-é-k csókoló', értsd: ón nem (a múltban) csókoló, 
azaz; nem valék csókoló, t. i. lény. Vö. a finn tagadó praesens 
szerkezetet: en anna-k ,én nem adó', értsd: én nem (vagyok) 
adó lény. Meg kell azonban jegyezni, van a mordvinban újabb, 
nem-névszói praeteritumos szerkezet i s : mdE. a tokit ,nem érint 
vala'; a pelil't ,nem félnek vala'. Ez az ú. n. T-es praeteritum. 
Vö. alább. 

1. A mordvin praeteritumban a tagadás úgy történik, hogy a 
tagadó e- (i-) igetőhöz hozzájárul a fgr. *-j (*-i) deverb. nóvszóképző, 
mely a finnugor nyelvekben praeteritum-jelül szokott szerepelni 
(SETALA: TuM. 99,106, 170, SZINNYEI: FgrSpr.2 80, 122—4, NyH.7 86), 
utána pedig az egyes- és többesszám 1. és 2. sz.-ben a praeteritum-
személyragok, miként más igéknél (mdE. palién, palH\ palrnek 
(palrme), palvde; mdM. pala-n, pala-t' pala-me, pala-dfe. Pl. ePensa.: 
Egyessz. 1. sz. e-i-n, 2. sz. e-i-t'. Többessz. 1. sz. e-i-nek', 2. sz. 
e-i-de] PAAS. MordwChrest. 011, MordwLautl. 27. Az egyes- ós 
többesszám 3. sz.-ben csak a puszta *-s<»*-é deverb. névszóképzős 
igető szerepel személyrag nélkül, miként más igéknél is (mdE. M. 
pala-s, pala-ét'): mdE. egyessz. 3. sz.: e-s, többessz. 3. sz.: 
e-s-tf; mdM. egyessz. 3. sz.: Q-Z (i-i), többessz. 3. sz.: d-s-f (i-s-tf), 
PAAsChrest. 011. Az egyes- és többesszám 3. sz.-nek hatása alatt 
belekerült a -é praeteritum jel az egyes- ós többesszám 1. és 2. 
sz.-be is (SZINNYEI, FgrSpr.2 82, 124), úgyhogy a praeteritumban 
kétféle alakok vannak: mdE. egyessz. 1. sz.: e-é-i-ú, 2. sz.: e-é-i-t'] 
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többessz. 1. sz. e-z-i-nek (e-é-i-me), 2. sz.: e-é-i-d'e; mdM. egyessz.: 
1. sz.: dé-d-n (i-é-d-n), 2. sz.: 9-é-d-t' (i-z-d-t'); többessz. 1. sz.: 
d-é-d-me [i-é-(d)-me], 2. sz.: 9-z-d-ave[i-z-(d)-d'eJ PAAsChrest. 011, NyK. 
XIII, 197. A főigéhez a fgr. *-k<^*-y deverb. névszóképző járul, 
miként a tagadó szerkezetben más fgr. nyelvekben is (SETALÁ : TuM. 
28, BEKÉ : Cseremisz nyelvtan 362). Ez a -k néha lekopott, 
vagy mássalhangzó utáni helyzetben -í-vé lett, miként följebb is 
láttuk már: mdE. pala-(k), vano-(k),van-t, nüe,nü-t'; mdM. pala-(k), 
vana, vanők, nile, niP-t' PAAsChrest. 011, BUDENZ : NyK. XIII, 97. 

A mdM.-ban a fent tárgyalt didú (ihn) stb. praeteritum alakokon 
kívül más praeteritum alakok is vannak: Egyesszám 1. sz.: asd-n, 
2. sz. usd-t\ 3. sz. asd-z. Többesszám 1. sz. aso-me, 2. sz. aso-d'e, 
3. sz. asd-st' PAAsChrest. 011. Ezek az alakok nem egyszerűen 
az a- tagadó igének -s praeteritum-jeles vagy -s gyakorító képzős 
(vö. Nyr. XIII, 148) alakjai, hanem a mdM.-ban külön fejlődött az 
a- tagadó ige és az ast- ,leben, sein, sich befinden' ige összetételé
ből a létezés fogalmának tagadására (non est, nincs, nincsen) külön 
tagadó ige: *a-ast-k [vö. fS. (Savó): ei anna-k ,nem adok1; fi. ei 
sao-k ,ich sage nicht'; IpK. el-lea-k .nincs' NyK. XLV, 278, 284] 
*- *ask ==- as. Lehetett ilyen fejlődés is: *a-ast-k =- *a-sk »- (hézag
töltő -J-vel:) *a-j-ask =- ajak. Vö. alább. 

A létet tagadó moksa-mordvín as, ajas igéből egyszerűen 
tagadó ige lett, sőt tagadó határozószó is (non est *- non). Pl . : mdM. 
as kosdyga ,sehol', as-kovmga ^ehovh'; as k'ivők ,senki'; as-meédv§k 
^semmi', PAAsChrest. 61, NyK. V, 155, XIII, 100; kut' sasi, kut' as 
,akár jöttek, akár nem' NyK. XIII, 100; jakat' ervaks ali as,mentél-e 
férjhez vagy nem?' uo. Hasonló jelentésfejlődést találunk más eset
ben is, így az erzá-mordvín avol', amely tulajdonképen = a-voT, 
á-uí (vö. f. ei ole) ,non est', egyszerűen tagadó határozószó gyanánt 
fordul elő: mon avol sen kis sin ,én nem azért jöttem' NyK. 
XIII, 100; avol' sonze, a tat'anzo sonze ,nem őt, hanem az ő atyját' 
uo.; avol' ist'a ,nem így* PAAsChrest. 62. 

Az így keletkezett mdM. as- tagadó ige tövéhez hozzátették 
a rendes praeteritum-végzeteket: egyesszám 1. sz. ah ii 2. ah-f 
3.! ase-é; többesszám 1. sz. asd-me 2. asd-d's 3.. aso-st' PAAs
Chrest. 011. Az egyes- és többesszám 1. és 2. személyének praete-
ritum-végzetében bennerejlik az alanyi személyragokon kívül a *-j 
(*-i) praeteritumjel is: mdM. egyessz. 1. sz. *nil'e-i-n =- nil'd-nl; 2. sz. 
*nile-i-l =- nil'df stb. Az egyesszám 3. személyében (ase-é) csak a 
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praeteritum-jel {-£) van alanyi személyrag nélkül; a többessz. 3. sz.-
ben (asd-st') a praeteritum-jel és a többesjel: *-é-t' *- -st'. Hogy a 
mdM. asd-n, asd-t' stb. praeteritum-alakokban az -s- nem praeteritum-
jel, azaz nem a fgr. *-s<**-é deverb. névszóképző változata (vö. SUS-
Toim. XXII, 32), azt mutatja egyrészt az egyes- és többesszám 
3. sz. -é, -ét' végzete (aso-é, aéd-st'), mely nem más, mint a fgr. 
*-s<s>*-é deverb. névszóképzőből való praeteritumjel, úgyhogy még 
-s praeteritumjel fölösleges volna; mutatja továbbá másrészt az a 
körülmény, hogy az as- tőből praesens is van: mdM. egyessz. 
1. sz. asan % ásat 3. as; többessz. 1. sz. astama, 2. aslada 
3. asit, ast ,én nem vagyok stb.' NyK. XIII, 100. A gyakorító -s 
képzővel (NyK. XIII, 65. PAAÖ. MordwLautl. 32, Nyr. XIII, 100) 
sem lehet azonos a mdM. asd n, asd-t' stb. praeteritumalakok -s-se, 
1. a megokolást alább. 

A l é t tagadására a mdM. praeteritumban nem az ason-féle 
praeteritumalakok szolgálnak, hanem az l'-es praeteritumalakok, az 
asdú-féle praeteritumalakokban ugyanis elveszett a l é t tagadásá
nak a fogalma, s csak a t a g a d á s fogalmát fejezik ki: mdM. egyessz. 
1. áz. aselen 2. aselet 3. asel; többessz. 1. sz. aselemá 2. aseleda 
3. aselt ,nem valék stb.' NyK. XIII, 100, PAAsChrest. 61. A -len, 
-let stb. végzetek itt nem mások, mint az ul'e-, ul'd- létige praeteri-
ttimalakjai, vö. NyK. XIII, 75, 79, XIX, 127, SüSAik. Ií, 81, 99, 159. 
Az erza-mördvínban más ige szolgál a l ó t tagadására: arás .non 
est', praeteritum: arasdl ,nem volt', vö. alább. 

A mdM. asd-n-fé\e tagadó praeteritumalakok újabb eredetűek, 
mint az dédú (ié9n)-féle tagadó praeteritumalakok. Az előbbiek már 
csak azután keletkezhettek, miután már az a- tagadó ígérői átkerül
tek a praesensben a személyragok a főigére (*a astk^as: mdM. 
asa-n, asa-t stb.), s az a tagadó ige tagadó határozószóvá mere
vedett. 

2. C o n j u n c t i v u s . AHLQVIST és PAASONEN (Chrest. 012) így 
nevezte; BUDENZ (NyK. XIII, 78, XIX, 117) potentialisnak, lehető
ség-módnak; WIEDEMANN és REGULY conditíonalisnak. Ezt az alakot 
úgy képezik, hogy az erza-mordvín a, moksa-mordvín af tagadó 
igéhez, illetőleg határozószóhoz hozzáteszik az ul'e (^*vole-) létige 
praeteritum-alakjait (*vol-i-n): mdE. a-vol'in (a-vol'en, a-ul'in); mdM. 
af-dl'dú stb., vö. PAAsChrest. 012. SETALÁ szerint (SUSAik. II, 28, 
82, 159) az erza-mordvinban is a *-p<s>*-@ igenévképzős tagadó 
igékhez, az *a-vo-hoz járulnak hozzá a létige praeteritnm-alakjai, 
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miként a moksa-mordvínban az a-f-hoz; de vö. a tagadó conjunc-
tivus alakokat a nem-tagadó conjunctivus alakokkal: mdE. pala-
vol'en, pala-vl'in stb. ,ich würde küssen, ich hatte geküsst' (PAAS-

Chrest. 08); seredével' ,beteg lenne' NyK. XIX, 128; hduvui'ne 
(^ kuluvul'ine) ,meghalnánk' SUSToim. XXII, 87. Az egyes- és 
többesszám 3. sz.-ben nem az *-á ~ *-£ igenévképzős tő szerepel 
praeteritum-tőül, miként a nem-tagadó igeragozásban (vö. mdE. M. 
nil's, nil'st'), hanem a *-j, *-i igenévképzős tő: mdE. avol\ mdM. 
afél'. Az utóbbi két alakban a tagadó ige végén levő Z-be bele
olvadt a *-j, *-i igenévképző, illetőleg praeteritum-jel (vö. NyK. 
XIII, 94, 95, 100, SUSAik. II, 28, 159). A tagadó ige ezen 
praeteritum alakjai után a főige *-k « *-y igenévképzős alakja 
szerepel. Ebből a szóvégi -ife-ból néha itt is 4 lett, vagy néha 
eltűnt. Pl. mdE. egyessz. 1. sz. avol'in (avol'en, aul'in) 2. sz. 
avol'it' (avol'et', aul'it') 3. sz. avoV (aul!) többessz.; 1. sz. avolinek 
{avol'nek', aul'inek) 2. sz. avol'id'e (avol'd'e, aul'idé) 3. sz. avott' 
(aul'f) jmla(k), vano(k), vant,nil'e, nil't'\ mdM. egyessz. 1. sz. afdl'dfi 
2. sz. afdl'dt' 3. sz. af§l'\ többessz. 1. sz. aféhme 2. sz. af'Sl'od'e 
3. sz. afdl'H' pala(k), vana, vanék, úil'e, úil'H' ,én nem csókolnék 
v. nem csókoltam volna stb.' PAAsChrest. 012. 

A jelentésfejlődésre (praeteritum ->• conjunctivus, potentialis : 
' c s ó k o l o k v a l a - > c s ó k o l t a m v o l n a , c s ó k o l n é k ' ) vö. a 
szerző Magy. Tört. Mondattan 94. 1. 

3. D e s i d e r a t i v u s . így nevezte AHLQVIST, BUDENZ (NyK. 
XIII, 82) ÓSPAÁSONEN (SUSKAik. II, 164), WIEDEMANN pedig o p t a -
t i v u s p r a e t e r i t u m n a k. Ez az igealak a következő alkotó 
elemekből tevődik össze. A mdE. a, mdM. af tagadó igéhez, illető
leg határozószóhoz hozzájárul a létige töve (a mdE.-ban vol-, a 
mdM.-ban f§l- alakban), ehhez pedig a fgr. *-sk- gyakorító képző, 
melyből hangátvetéssel ks lett a mordvinban, vö. SUSToim. XXII, 
32, 69, XL1, 70, 83. A finnben is előfordul ez a gyakorító képző 
ily hangátvetéssel: uiskentele- ~ uiksentele- ,úszkál' SUSAik. II, 179, 
BUDENZ UA. 27. SACHMATOV (i. m. 820) is evvel a képzővel magyarázza 
a nem-tagadó desiderativust. Az így alakult tagadó igetőhöz azután 
hozzájárultak a praeteritum-végzetek (mdE. -Un, -íit\ -l'; mM. -l'dn, 
-ht', -X stb.), mert idő szempontjából ez a desiderativus praeteritum. 
A tagadó ige ezen alakjai mellett a főige *-k igenévképzős; ebből a 
szóvégi -/c-ból néha itt is -t lett, vagy néha itt is elveszett. Pl. mdE. 
egyessz. 1. sz. avol'-ksdl'in stb. pala{k), yano(k), vant, nil'e, nil't'; 
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mdM. egyessz. 1. sz. af§l'ks§l'm stb. pala(k), vaná, van§k, nil'e, 
nil'H' ,nem akartam csókolni stb.' PAAsChrest. 012. 

A mdE.-ban a tagadó igevégzetek néha a főige végére kerül
nek, s az ily alakú főige elé a puszta tagadó a határozószó: 
a palijcsd'in stb. PAAsChrest. 012. Ezek tehát már újabb tagadó 
alakok, mint az előbbiek, nem névszói természetűek. 

SETALA kissé máskép magyarázta (SUSAik. II, 28, 164, 178—9, 
182) a desiderativusi alakokat. Szerinte ezek a következő elemek
ből állanak: *a-vo ( = a tagadó a- ige fgr. *-p <s *-/? deverb. névszó
képzős származéka; de vö. ez ellen, amit fent a conjunctivusnál 
mondtunk a mdE. pala-vl'iú alakra való hivatkozással) -f- létige -f-
-JcsH- ( = konjunktivsuffix = frequentativ-continuativ-inchoativ suffix) 
~f" ~h~ (— konjunktivsuffix = frequentativ-continuativ suffix; de vö. 
ez ellen alább a conditionalis conjunctivust: mdM. palafíferel'm 
PAAsChrest. 012). 

A desiderativusi igealakok jelentésfejlődését pedig így magya
rázta SETALA (SUSAik. II, 180): „Eine iterierte oder beginnende 
Thátigkeit kann leicht als eine k o n a t i ve aufgefasst werden und 
dem Versuchen verwandte Vorstellungen sind die Begriffe eines 
Beabsichtigens und Wollens." 

BUDENZ is az itteni magyarázatunktól eltérően magyarázta a 
desiderativus alakját és jelentését (NyK. XIII, 83). Szerinte: „a mordM. 
-Iksilen stb., s a mordE. -leseim stb. végű igealakok tulajdonképen 
nem vehetők külön desiderativ (v. optativus) módnak, hanem inkább 
desiderativ (conativ) értelmű igétől való indicativusbeli praeteritum-
nak tűnnek föl (sa- mellett: salksÜ- ,kommen wollen', praet. salk-
sllen stb.). A desiderativ órtelemhatározást, az afílksilen maJcsa 
,nem akartam megadni' tagadó alak szerint, nyilván segédige 
eszközölte, s ilyenül alkalmasint a kelge- (o: PAAsChrest. 75 . : 
mdM. k'el'gd-, mdE. k'él'ge-) ,szeretni, akarni' igének frequentativuma 
szolgált (Jcelkse-, kelksele-), miszerint pl. salkstlen-nek régibb teljes 
alakja ez volt volna: sa-gelksden (tkp. „jönni akargattam"), amiből 
a mordE. sakselin is válhatott." 

Az 1821-ben kelt erzá-mordvín Újtestameníom-fordításban ily 
alakok vannak: jartslkskelin (újabban: jartsakselin) ,enni akartam'; 
simekskelin ,inni akartam'; cavikskelen sonze ,meg akartam ölni őt'; 
purníkskelen ,össze akartam gyűjteni', NyK. XIII, 82. Tehát itt 
-ksel-, illetőleg eredetibb -skel- helyett -kskcl- van. Ez a jelenség 
összefügg valószínűen azzal, hogy a mordvinban egyes mással-
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hangzó csoportok elé k- kerül, így st- elé : mdE. síardoms: mdM. 
kstarddms ,überwaltigen' PAAsChrest. 129; sn- elé: snav.ksnav 
,erbse' PAAsMordvLautl. 5 3 ; sn- elé: mdM. E. sna: mdE. ksna 
,riemen'. uo.; st- elé: mdE.M. stams^ mdE. kstams ,waschen' PAAS-
Chrest. 137; mdE.M. sta,™ mdE. ksta ,wachs' uo. Más mással
hangzó is kerülhet egyes mássalhangzócsoportok elé. így p- kerül
het sk; st- elé, PAAsMordwLautl. 54. 

4. C o n d i t i o n a l i s . Az eredetibb conditionalis tagadó szer
kezet ma már csak a moksa-mordvínban fordul elő. Minthogy a 
tagadó conjunctivus afSl'dn stb. alakot a nyelvérzék így elemezte: 
af ( = tagadó határozószó) -\- dtdfi (conjunctivus végzet), azért a 
conditionalisban is az af tagadó határozószóhoz hozzátették a ren
des conditionalis-végzeteket, vő.: mdM. palanderan (praesens), 
palanderen (praeteritum), palandefetdn (conjunctivus): -d'efan stb. 
(praesens), -derén stb. (praeteritum), -defetdú stb. (conjunctivus): 
af-tefan stb., afférén stb , af-tefetdú stb. Az így alakult tagadó 
ige után eredetileg bizonyára a főige -k deverb. névszóképzős 
alakja következett s ennek fent látott alakváltozatai (-k *- -í, 
-k»- 0), miként a tagadó praeteritumban, conjunctivusban, desi-
derativusban: affefan stb., afférén stb., aftefetdn stb. pala(k)y 

vaná, vandk, nil'e, niVf. Ma azonban már nincs meg ez az eredeti 
szerkezet, hanem ma már a -k vesztett főigéhez hozzáteszik a 
praesensben az afferan stb., a praeteritumban az affefen stb., a 
conjunctivusban az afterehn stb. tagadó conditionalis igealakokat: 
Praesens egyessz. 1. sz. pala-ftefan 2. -fferat 3. -ffefej stb. 
,ha ón csókolok, wenn ich küsse stb.' Praeteritum egyessz. 1. sz. 
pala-ffefen 2. -ffefef 3. -fferes stb. .wenn ich küsste' stb. AHLQVIST 
a kulinddran alakot így fordítja: ,wenn ich gestorben ware' 
NyK. XI11, 81. Conjunctivus egyessz. 1. sz. pala-ff eret dú 2. -fterel'df 
3- -fferet stb. ,wenn ich küssen wiiide, wenn ich geküsst hátte 
stb/ PAAsChrest. 012. 

Kérdés, milyen elemekből áll a conditionalis praesens -deran, 
praeteritum derén, conjunctivus -defetdú végzet. Vizsgáljuk e vég
zeteket a nem-tagadó conditionalisban. A nem-tagadó conditionalis 
praesensben az erza-mordvín nyelvjárásokban kétféle alakot találunk: 
mdE.1) egyessz. 1. sz. pala-nenan 2. sz. pala-nenat 3. sz. pala-nene, 

x) A moksa-mordvín nyelvjárásokból ily alakokat nem közöl PAASONEN, 
de ott is kellett lenniök ilyeneknek, mert az ott előforduló conditionalis alakok 
hangtanilag csak ilyenekből magyarázhatók. 
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többessz. 1. sz. pala-net'amk 2. sz. pala-net'adk 3. sz. pala-nenii' 
,wenn ich küsse stb.' Ezek mellett előfordulnak ily alakok i s : 
mdE. egyessz. 1. sz. palinderan 2. palind'erat 3. palindefej; 
többessz. 1. sz. palinderatanok 2. palindefatonok1) 3. palmderejt' 
,wenn ich küsse' PAAsChrest. 09 ; mdM. egyessz. 1. sz. pala-nderan 
2. sz. pala-nderat 3. sz pala-ndefej; többessz. 1. sz. pala-ndsfa-
tamá 2. sz. pala-ndsratadá 3. sz. pala-ndefe%t' {pala-ndefsst') ua 
PAAsChrest. 09. 

Hangtanilag csak az előbbi alakok (mdE. pala-neúan stb.) 
lehetnek az eredetiek. Ezek közt vannak oly alakok, amelyekben 
csak egyszer szerepel az -n-: a többessz. 1. és 2. sz.: pala-net'amk, 
pala-net'adk; a többi alakban kétszer fordul elő az -n-: pala-nenan 
stb., vö. följebb. Az eredeti alakok azok, amelyekben az -n- csak 
egyszer szerepel, a többi alakban az -n- csak elismétlődéssel került 
oda. Ily elemismétlődések éppen a mordvinban gyakoriak, pl. az 
allativusban :2) mdE. moda ,föld': moda-nen (határozatlan alak) 
moda-nt'en (határozott alak); vel'e ,falu': vel'e-neú, vel'e nt'en 
PAAsChrest. 01—02; az ablativusban -de helyett -dede, így a 
személynévmásban : mdE. mon-deden, ton-dedet, son-dedenze, eOrk. 
sondedendzd PAAsChrest. 128. stb. ,tőlem, tőle, tőle stb.', NyK. 
XIII, 53 — 4 ; mdM. mo(n)-ddd§n stb. ua. PAAsChrest. 96. A kicsinyítő 
-ka képző is előfordul elemismétlődéssel: idaka»- daka gyer
mekecske' : eKazl. dakaka PAAsMordwLautl. 11. A mutató név
mások előfordulnak nyomatékosítva tőismctléssel: mdE. t'e-t'e. mdM. 
t'i-t'e ,eben dieser', PAAsChrest, 140, NyK. XIII, 56; mdM. set-sd 
,az' NyK. XIII, 56; mdE. se-t'e ,eben jener' PAAsChr. 122. A deter
mináló névmási elem (-n) is előfordul megismételve : (gen.) ava-s-n§-n 
PAAsMordwLautl. 123. 

Hogyan keletkeztek a mdE. pala-nenan-íéle alakokból a 
palijídefan-féle alakok? Az első tá-ből úd lett, vö. ily hangfejlő
dési e: mdE. kenerems, kánifims >- k'endirims .reifen, fertig wer-
den' PAAsChrest. 77, MordwLautl. 42; eKal. k'enir =~ k'endif, eKazl. 
Tc'anif *? k'and'if ,vorderarm, elle'; vö. f. kyynar. 

A második w-ből elhasonulással (dissimilatio) r lett, mdM. 
k'enenddms co mdM. k'enefddms, mdE. k'enardoms ,sich freuen' 
(tatár: kinán) PAAsChrest. 75. Vö. még az elhasonulásra: d^r: 

*) Ez a többes 2. sz. a többes 1. sz. eltolódásából keletkezett. 
2) Máskép: BUDENZ, NyK. XIII, 32; PAASONEN, MordwLautl. 41, 65, 96. 
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mdM. t'ede^-t'ere ,mutter' (anredeform) PAAsChrest. 140. A többessz. 
1. és 2. sz.-ben nincs elismétlődés, mint fent láttuk, ezen alakok
nál tehát az f a többi alak analógiájára keletkezett, hasonlóképpen 
a conditionalis conjunctivusának minden alakjában. 

A conditionalisban szereplő elemismétlődéses -n hangtani 
fejlődésének tisztázása után fölmerül a kérdés, milyen szerepe van 
ennek az -w-nek. Ez az -n nem más, mint a fgr. *-n -f- *-Jc<»*-y 
conditionalisjel (NyH.7 112, FgrSpr.2 125), melyben az -n mozzana-
tos történésfélét jelölő képző, a *-k •* *-y pedig praesensjel, mely 
eredetileg deverb. névszóképző, azaz igenévképző volt, SUSAik. IIr 
152 stb., NyH.7 84, FgrSpr.2 119. A további jelentésfejlődésre 
vö. a szerzőnek A mondattan elmélete c. m. 163. 1. 

A moksamordvín nyelvérzék a palandefan (praes.), palanderen 
(praet), palandefel'dn (conj.) conditionalis alakokban csak a -der-t 
vette conditionalis-módjelnek, az előtte levő -n-et pedig az igetőhöz 
vonta oda, úgyhogy az -nder- conditionalis-módjel mellett -def-
alakváltozat keletkezett. Erre okul szolgálhatott az, hogy a mordvin
ban az -nd- hangcsoport váltakozni szokott -£?-vel, pl.: mdPsen. 
mondina »- modina ,nekem'; moúdeúdh' >- mddendk' ,nekünk' PAAS.-

MordwLautl. 42; mSel. inddn *» eMar. idem, mPsen. id'dú ,vad' uo. 
A mdE. -d'er-, mdM. -d'er- conditionalis-módjelhez hozzájárul

nak a rendes praesens személyragok, praeteritum- és conjunctivus-
végzetek: mdM. -d'efan stb., -d'eren, stb. d'efel'sn stb. Ezeket a 
conditionalis-végzeteket hozzátették a mdM. af tagadó határozó
szóhoz, miként a conjunctivusban és desiderativusban a conjuncti-
vus, desiderativus végzeteket: mdM. af-t'efan stb., af-t'eren stb., 
af-t'efel'dn stb. 

BUDENZ (NyK. XIII, 80, 96) máskép magyarázta a md. con
ditionalis alakok alkotó elemeit. Szerinte a conditionalis alakok 
utórészében külön ige rejlik, a dara- (dara-) segédige indicativus 
praesens ragozással; előrészükben pedig az igetőhöz lappangó j 
meg -n képző járult (mdM. sodan-, mdE. sodm). A dara- segédige 
BUDENZ szerint még külön állva is előfordul az egyessz.. 3. sz.-ben: 
taraj alakban; iplJHaraj mon mol'an, kandan tol ,ha én megyek, 
hozok tüzet'. A taraj megfelel itt szerinte az orosz bud'e-, hűdet-
nak ,wenn etwa, falls etwa', eredetileg: ,leszen', s a magyar törté
nik igével tartozik egybe. „A mordvin tara- mint encliticus segéd
ige (dáran, darát stb.) az -n végű igealakon (mdM. sodan-, mdE. 
sodm-), melyben gerundium-félét láthatunk, tkp. csak az állított 
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cselekvésnek ,történetes beállását' emeli ki, miszerint pl. náindaran 
,ha látok' eredetileg csak ezt tette: ,látva-történem, látva-leszekf 

,(v. látni-történem, látni-ieszek)', azaz: ,történetesen látok, látni 
találok', mert náindaran helyett ez is mondható: taraj, mon nájan 
,lesz (történik), hogy én látok'. BuDENznek e magyarázata ellen szól
nak a fent tárgyalt külöüféle md. nyelvjárási alakok, amelyek 
BUDENZ elméletével nem magyarázhatók meg. SACHMATOV is (i. m. 
815. 1.) a d'afa ige és az -n participium-képzős ige összetételéből 
magyarázza a md. conditionalis igealakokat, miként BÜDENZ. 

Az mdE.ban a conditionalis praesens így van szerkesztve: 
a sodlúdáfan ,ha nem tudok stb.' (NyK. XIIÍ, 94), az ily alakok 
azonban már újabb eredetűek, mert itt nem a tagadó ige személy-
ragos alakjai kerülnek az igenévképzős íőige elé, hanem az a 
tagadó határozószó járul a nem-tagadó conditionalis igealakok elé. 

4. I m p e r a t i v u s . A tiltó igető a mordvinban az i- tagadó 
ige és az -l gyakorító igeképző összetételéből áll: közmordvín 
*il'a-, miként más fgr. nyelvekben is, pl. fS . : elei- (el-), áld- (dl-) • 
IpS. ele-, álé-, ale- (el-, al-, ál-); vog. ul-; osztj. al-, Nyr. XIII, 148. 
Az itt szereplő -l SZINNYEI szerint (Nyr. XIII, 148, 149. Volt-e a 
magyar nyelvnek tagadó igéje ?) azonos „az -l momentán v. inten-
siv képzővel, mely a cselekvés hirtelen beállását vagy erősségét, 
energiáját jelezvén, nagyon alkalmas a tiltó ige tövének képzésére, 
ill. arra, hogy az egyszerűen tagadó igét speciálisabb, energikusabb 
értelművé tegye". 

i A mdM.-ban és egyes mdE. nyelvjárásokban az eredeti il'a 
imperativustő szókezdő i-je lekopott (vö. imperativus egyessz. 2. sz. 
eMar., eJeg. il'a » eKal., eKazl. l'a, PAAsMordwLautl. 103), miként 
s-ok más esetben i s : eJeg. il'iscan ~ eKal. liscan ,ich schlage' uo. 
mdE. id'aka <*> d'aka, t'aka ,gyermekecske' PAAsChrest. 62, 139, 
MordwLautl. 10, 49; mdE. iét'a e*> ét'a. mdM. sta ,so' PAAsChrest. 66. 
mdE. ist'amo ey mdM. stama ,solcher' uo. A tagadó ige tárgyasragozású 
optativus-alakja: mdE. il'inde <s> l'inde PAAsChrest. 019. Más magán
hangzók is lekoptak a szó elejéről: mdE. udalo oo mdM. ftalá pintér* 
PAAsChrest. 146; mdE. umaf <*> mdM. mar ,alma' PAAsMordwLautl. 
103; mdM. ifk'e ~ f'k'e ,egy' PAAsChrest. 152, NyK. XIII, 59. 

Az így rövidüléssel keletkezett l'a-ból a mdM.-ban d'a lett, 
majd ebből t'a (vö. az utóbbi hangváltozásra: mdE. id'aka =* d'aka 
*- t'aka ,gyermekecske' PAAsMordwLautl. 49). 

A mdE. il'a-, mdM. d'a-, t'a- tiltó igetőalakhoz járult, miként 
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más igék imperativusában, a -k deverb. névszóképző, melyből 
praesensjel lett. így tehát a ind. tiltó igealakok fölszólítólag ejtett 
indicativus praesens alakok, miként a fgr. imperativus igealakok 
általában, SUSAik. II, 182, FgrSpr.2 126. Ez a -k néha lekopott 
(mdE. egyessz. 2. sz. il'a-k *- il'a), néha -t- vé lett (mdM. egyessz. 
2. sz. d'a-t, t'a-t). SZINNYEI szerint (NyK. XLV, 287) „az mdE. il'a-k-
nak megfelelő mdM. t'a-t, d'a-t nem k =-1 hangfejlődés útján jött 
létre, hanem a plurális 2. sz. t'a-dá-, d'a-dá mellett nyilván más 
igék ind. praesensének analógiájára alakult (palatadá: palát™ t'adá, 
d'adá: t'at, d'at)a. Az imperativus egyessz. 2. sz.-ben nincs személy
rag, a többessz. 2. sz.-ben mdE. -do, mdM. -da: mdE. il'a-do, 
mdM. d'a-dá, t'a-dá. 

A főigéhez a fgr. *-k <*> *-y igenévképző járu', néha a fgr. 
*-j (pl. mdM. t'at moraj ,ne dalolj' AHLQVIST : Mokschamordw. 
Sprachproben 132, NyK. XIII, 99, SUSAik. II, 177). A -k néha 
lekopott, mássalhangzó után pedig néha -t lett belőle. Vö. előbbre. 
Pl. Egyessz. 2. sz. mdE. il'a (il'ak): mdM. t'at (d'at) mdE. pala(k), 
vano(k), varit, nü'e, nil't'; mdM. pala(k), vaná, vanők, nil'e, nitt' 
,ne csókolj, nézz, nyelj* PAAsChrest. 013. Többessz. 2. sz. mdE. 
il'ado, mdM. t'adá (d'adá) -f- főige, mint előbb: ,ne csókoljatok, 
nézzetek, nyeljetek' uo. 

5 O p t a t i v u s . Az optativustő azonos az imperativustővel 
(mdE. il'a-, mM. d'a-, t'a-), ehhez járulnak a rendes optativusi 
személyragok. A főige ugyanolyan alakú, mint az imperativusban. 
PL Egyessz. 2. sz. mdE. il'a-zo, mdM. d'a-zá, t'a-za \ mdE. pala(k) 

f vano(k), vant 
Többessz. 2. sz. mdE. il'a-st, mdM. d'a-st, t'a-st í mdM. pala(k) 

J vana, vanSk 
stb. Vö. az imperativusnál. 

6. P a r t i c i p i u m . A participium praesensben az mdE. a, 
mdM. af tagadó határozószó kerül a fgr. *-j (*-i) képzős igenév 
elé: mdM. af sodaj ,nem tudó'; af sudi ved ,nem folyó víz' 
NyK. XIII, 94 ; isaken afsaj injis kulls ,a tegnap el nem jött vendég 
meghalt' NyK. XIII, 117. Vő. isaken saj injis ,a tegnap jött ven
dég' NyK. XIII, 89 ; mdE. a sodl ,nem tudó'; a teji ;nem tevő' 
NyK. XIII, 94. 

A participium praeteritumban a fgr. *-p ~ *-/? képzős igenév 
elé járul az mdE. a, mdM. af tagadó határozószó: mdM. afkenerf 
mar ,nem érett alma' NyK. XIII, 94, 117. Néha apák tagadószó 
kerül a fgr. *-p <*> *-/? képzős igenév elé; mdM. apák kistedíndáf 
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oe-azirln cora ,nem keresztelt királyfi' NyK. XIII, 29, 94. Az mdE.-
ban a participium praeteritumban inkább fgr. *-é <» *-i igenévkép
zős főige szerepel az a tagadószó után: a sodaé ,nem-tudott', a kundaé 
^nem-fogott' NyK. XIII, 29,94, a paláé ,nem-csókolt', PAAsChrest 013. 
A participium praeteritumban előfordul mind az mdE.-ban, mind a 
mdM.-ban a fgr. *-k <» *-y képzős igenév is, a -&-ból néha -t is lett; 
azonban ezen igenév elé nem az mdE. a, mdM. af tagadó határozószó 
kerül, hanem az mdE. M. apák: mdM. apák kenert mar ,nem érett 
alma' NyK. XIII, 117. Ez az apák tagadószó az a- tagadó ige fgr. 
*-p ~ *-/? képzős igenévi alakja (vő. a nem-tagadó igenevet: mdE. 
pála-v-t (pala-f-t), mdM. pala-f), melyhez a fgr. *-k w> *-y igenév-
kópző is odajárult még, valószínűen a -k igenévképzős főige hatása 
alatt (mdE., mdM. apa-k pala-k), a -k képzős igenév előtt ugyanis 
mindig csak apák tagadószó fordul elő, más képzős igenév elé 
rendesen mdE. a, mdM. af tagadószó kerül, ritkábban kerül eléjük 
az apák tagadószó (mdE. apák caőtoéis ,der nicht erzeugte' SUSAik. 
XII, 25; a i képzős igenév végén -s determináló jel van itt), s 
valószínűen csak a -k képzős igenév mellől került azok elé. A főige 
végéről néha itt is lekopott a -k, néha pedig h*~i hangváltozás 
történt, vő. előbbre. 

Az apák tagadószó a -k képzős igenévvel együtt ge run- -
d i u m u l is szolgál (NyK. XIII, 99). Pl. mdE. M. apák jartsak 
(jartsa) ,ohne gegessen zu habén', PAAsChrest. 60; mdM. apák sodak 
^nem tudva' NyK. XIII, 99 ; mdE. kol'isatúe apák vad'nek' ,a kerekek 
nem lévén megkenve' SUSAik. XII, 49; — mdE. apák cuvt 
,ohne dass man es ausgegraben hat' uo. 25; mdE. apák tsavt 
,anélkül, hogy megölte volna' PAAsChrest. 5; mdM. apák vadint 
lapinat ,a nélkül, hogy be volnának kenve, puhák' NyK. V, 148; 
mdM. apák mol't af packed'&t ,nem menvén nem érsz oda' NyK. 
XIII, 117; — mdE. apák pal' ,a nélkül, hogy félnének' KLEMM: 
Mordv. Szöv- 19; mdE. apák l'emtf ,ohne getauft zu sein' SUSAik. 
XII, 33; mdE. apák serét' ,ohnn krank zu sein' uo. 25; mdE. 
apák tonavtne ,ohne gelernt zu habén' uo. 76 és PAAsChrest. 
60; mdE. apák vel't'a ,ohne gedeckt zu habén' uo.; mdM. min 
apák azent-enk-enga {azlntt-ink-lnga) sodasí ,ha mi nem mondjuk 
is, megtudja' NyK. XIII, 117; mdE. apák simt ,nem iván' NyK. 
XIII, 99. 

A tagadó participiumot a mordvinban n é v s z ó i á l l í t m á -
n y u l is használják, ilyenkor hozzájárulnak a jelenre vonatkozólag 

Nvelvtudományi Közlemények XLVIII. 27 
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az 1. és a 2. személyben az alanyi személyragok, a múltra vonat
kozólag a praeteritum-végzetek (mdM. -ilen, -Uet, -il vagy -len, -let, 
-l stb., mdE. -elin, -elit' -el' vagy -Un, -liif, -V stb. NyK. XIII, 75), 
miként a nem-tagadó participium állítmányi használatában is. Vö. a 
participium nem-tagadólag van használva névszói állítmányul: 
*-p °° *-/? képzős igenév: mdM. ervdjaft/a-t,nősítve vagy'; vantfa n, 
vantfa-ma ,őrizve vagyok, őrizve vagyunk'; vantfe-len, vantfe-lemd 
,őrizve voltam, őrizve voltunk'; ion preatsd kerf-il ,a te fejed le 
volt vágva'; sija véts navaf narizd ,ezüst vízbe mártva az orrom'. 
A mdE.-ban a -s <*> -i- képzős igenév fordul elő névszói állítmányul: 
kuco-z-an, kuco-é-d''anok .küldve vagyok, küldve vagyunk' NyK. 
XIII, 89. 

PJ. mdM. apák ervdjaftf-an ,nem-nősített vagyok' NyK XIII, 94 ; 
apák purnak-an, séfnak-an ,ich bin nicht ausgerüstet, geschmückt' 
SUSAik. IX, 178; apák orcak-an, karak-an ,ich bin nicht bekleidet, 
geputzt' uo.; mdE. t'éigan lauksis sl'a ,a cigány gyermek nincs 
megmosva' KLBMM : Mordv. Szövegek 19; mdE. minik' sed'ik'Üd 
apák l'dmd'ak^l'H' ,mi előttünk nem voltak megkeresztelve' PAAS-
Chrest. 21. 

7. A mordvin tárgyas ragozású igevégzetek is hozzájárulhat
nak a tagadó igéhez, azonban ezek az alakok a tagadó igealakok 
történetéhez már nem szolgáltatnak fontosabb tanulságokat, azért 
tárgyalásuk itt fölösleges. Az alakokat 1. PAAsChrest. 017 skl. 

Van a mordvinban még két tagadó ige, mely a l é t e t tagadja 
(,meg nem lenni, nem létezni, nincs, nincsenek'), az mdE.-ban aráé, 
aráét',ist nicht, gibt nicht, nein; sind nicht* PAAsChrest. 60. A mdM.-
ban: asan, ásat, as, astama, astada, asit, ast ,nem vagyok stb.' 
NyK. XIII, 100, PAAsChrest. 61. E mellett előfordul ajas alak is, 

Az mdE. arás az a tagadó ige és az era- ,leben, wohnen, 
zu sein pflegen' ige összetételéből áll: a eraé^aras. Az arás alak 
tulajdonképpen fgr. *-s <*>*-£ képzős igenév, mely névszói állítmá
nyul szerepel (vö. mdE. pizes navaz nereze ,rézbe mártva az orra'; 
kucoza-n, kucoz-d'anok ,küldve vagyok, vagyunk' NyK. XIII, 29, 
89, V, 98, PAAsChrest. 011). 

A mdM. as, ajas tagadó létige SZINNYBI (Nyr. XIII, 148) 
szerint az a- tagadó ige -s gyakorító képzős származéka (vö. NyK. 
XIII, 65). Azonban e magyarázat ellen több kifogás merül fel, 
még pedig: 1. akkor hogyan magyarázzuk a hosszabb ajas alakot? 
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2. az a tagadó ige nem a l é t e t tagadja, hanem a puszta tagadás 
fogalmát fejezi ki, tehát kell hozzá létezést jelentő ige is. A létet 
tagadó ige szokott e g y s z e r ű t a g a d ó s z ó v á fejlődni (,nem')} 

így fejlődött az mM. as, mdE. avoV is (vö. előbbre), de fordítva 
nem szokott fejlődós történni, amilyent a SzmNYEi-féle magyarázat 
esetében kellene felvenni. 

A mdM. as magyarázatára alkalmasabbnak kínálkozik, ha 
feltesszük, hogy az as az a- tagadó ige és az asto- főige fgr. 
*-k <*> *-y igenévképzős alakjának összetételéből áll. Vö. mdE. asto-ms 
,leben, sein, sich befinden'; ast'e-ms, astse-ms ,sich befinden, sein, 
verweilen* PAAsChrest. 61. Hogy az asto- igének a mdM.-ban is 
meg kellett lennie, azt mutatja a belőle képzett mdM. gyakorító 
származék: astsd-ms ua. 

A fejlődés kettős irányban történhetett: 
1. *a-ast-k >* as. Két magánhangzó találkozásakor az egyik ki 

szokott esni a mordvinban: mdM. ava elén =*- avalen ,asszony valék* 
NyK. V, 117, 118; Ha avaráé >*£? avarde ,ne sírj* uo. 113; vaVma 
algáival'maga ,az ablak alatt el' SACHMATOV i. ni. 734; mdE. kudo 
ik'el'ks =- kadiJc'eXks ,vorhaus' PAAsChrest. 85 ; mdE. azoro afka *-
azrafka ,herrin' PAAsChrest. 61. 

2. *a-ast-k =~ a as ,hézagtöltő -^"-vel: a-j-as: ajas. Vö. a hézag
töltő -j-re: SACHMATOV i. m. 753, 821. SETALA szerint a -j- az ajas 
tagadó létigében igenóvképző (*ai) SUSAik. II, 79. 

Gyakran előfordul az mdE.-ban ily mesekezdet: efáé ass 
vagy érdé ajsé, a többesben érdét' asét' ,es lebte, es war, es leb-
ten, es waren'. Pl. mdE. Eres asé maz\ Damaj ,es lebte der 
schöne Damaj' SUSAik. XII, 134; efdé ajsé inazoro ,es lebte, war 
einmal ein Kaiser' uo. 87 ; efaét' asst' at'at babát ,es lebten, waren 
einmal ein altér und eine alté' uo. 120, 80, 114. 

Az, ass, asst' igealakok az mdE. asto-ms ,leben, sein, sich 
befinden' ige praeteritumai (vö. mdE. mastoms ,können, vermögen, 
verstehen': másé (praet. egyessz. 3. sz.) PAAsChrest. 93). Az -s- előtt 
a mordvinban gyakran -j- fejlődik k i : másé **• majsé (vö. mdE. 
mastoms, mdM. mastdms ,können, vermögen, verstehen' PAAs
Chrest. 93); vess *- vejsé (vö. vesems ,bitten, verlangen' PAAsChrest. 
154). NyK. XIII, 21, XIX, 126, SUSToim. XXII: XIII, 21, 26. 
így lett ass-böl ajsé. E magyarázat szerint tehát az említett mord
vin mesekezdet két r o k o n é r t e l m ű kifejezésből állana : élt(ek), 
volt(ak). 

27* 
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Lehetséges azonban e mordvin mesekezdetnek más magya
rázata is. Hangalaki szempontból az mdE. ass *~ ajss az as- tagadó 
létige praeterituma is lehet, ezért arra is lehetne gondolni, hogy 
az idézett mdE. mesekezdetet eredetileg így értették: élt(ek), nem 
élt(ek); volt(ak), nem volt(ak), azaz eredetileg két e l l e n t é t e s 
é r t e l m ű , ú. n. p o l á r i s kifejezésből állt, miként a magyar 
mesekezdet (Hol volt, hol nem volt) és a zűrjén (vö. SOLYMOSSY : 
MNy. XVIII, 104). Idővel az ass, ajss, asét' igealakok kétféle 
értelme miatt [élt(ek), volt(ak) — nem élt(ek), nem volt(ak)] a tár
gyalt mdE. mesekezdet r o k o n é r t e l m ű kifejezésekből álló mese
kezdetté lett [élt(ek), volt(ak)]. Az eredeti poláris mesekezdet 
kiszorítására hatással lehetett az orosz mesekezdet is, mely mindig 
két r o k o n ó r t e l m ű kifejezésből áll: 3KHJ.H, ŐKMII ,éltek, voltak'. 
E magyarázat mellett szól az a körülmény, hogy a poláris mese
kezdet a mordvin nyelvterület közelében a Kaukázustól kezdve 
északra az Urálig szokásos (vö. MNy. XVIII, 109); továbbá az, 
hogy a mordvinban gyakoriak a poláris kifejezések, pl. mdE. 
lamo a-lamo eraé kuloé ,sokáig, nem sokáig élvén, meghalt' 
NyK. XIX, 101, 131, XXI, 54 ; kuvat' a-kuvat' eraé ,hosszú 
ideig, nem hosszú ideig élvén' uo. Feltűnő az is, hogy az éltek 
fogalom egymagában soha sincsen az mdE.-ban asét' igealakkal 
kifejezve, hanem ascist' igealakkal; ellenben a tárgyalt mdE. 
poláris mesekezdet mellett előforduló ú. n. r o k o n é r t e l m ű 
(synonym) mesekezdetben {érdét' ascist' ,éltek, éltek') előforduló 
ascist' (,óltek, voltak') egymagában is előfordul az éltek, voltak 
fogalom kifejezésére. 

Az mdE. p o l á r i s mesekezdet föltevése ellen szól azonban 
az, hogy az mdE.-ban az as-, ajas- tagadó létigét nem tudom 
kimutatni a meglevő mdE. szövegek, nyelvtanok és szótárak alap
ján, ezekben arás ,es ist nicht, gibt nicht' tagadó létige fordul 
elő. Ha azonban előkerülne az mdE. nyelvjárásokból is az as-, 
ajas- tagadó létige, vagy ha a mdM.-ból is előkerülne az asé, ajss, 
asét' igealakokkal szerkesztett mesekezdet, akkor az említett föl
tevésnek semmi sem állana útjában. 

A tárgyalt mordvin tagadó szerkezetekből azt lehet következ
tetni, hogy az eredeti mordvin tagadó szerkezet n é v s z ó i t e r m é 
s z e t ű volt. Az a-, e- fgr. alapnyelvi tagadó szó a ' mordvinban 
külalakra nézve i g e i természetűvé lett azáltal, hogy igenév
képzők, igeképzők, mód-, időjelek járultak hozzá, továbbá az 
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egyes- és többesszám 1. és 2. személyében alanyi szernélyragok, 
sőt a tárgyas személyragok is az egyes- és többesszám mind
három személyében. A tagadó szerkezet azonban ilyenkor is 
n é v s z ó i természetű maradt még, minthogy a tagadó ige mellé 
odajárult a főige valamely igenóvképzős, tehát n é v s z ó i alakja: 
mdE. *a-nt pala-k, *a-t pala-k, *a-k (*? at, a) pala-k stb.; mdM. 
*a-m palák, *a-t pala-k, * a-f pala-k stb. ,én nem (t. i. vagyok) csókoló 
(t. i. lény)' stb. Vö. cser. o-m kap (*kaje-k), o-t kap, ok kap ,én 
nem megyek stb.' BEKÉ : Cseremisz nyelvtan 363. 

Idővel a mordvin tagadó ige egyessz. 3. személyét (mdE, 
*ak a- at, a; mdM. af) kezdték használni a jelentőmód jelen idejé
nek egyes- és többessz. mindhárom személyében, így tehát a mord
vin tagadó i g e (mdE. at, a^ *ak; mdM. af) t a g a d ó h a t á r o z ó 
s z ó v á merevedett a jelentőmód jelen idejében; ennek következ
ményeképpen azután a személyragok, sőt már a módjelek is az 
mdE. desiderativusban, átkerültek a tagadó igéről a főige végére: 
mdE. M. a-m pala(k), a-t pala(k), mdE. at, a, fa* *a-k), mdM. af 
pala(k) — > mdE. a, mdM. af pala-n, mdE. a, mdM. af pala-t, mdE. a 
pal-i, mdM. af palaj stb. A mordvinból azt is lehet következtetni, 
hogy az eredeti mordvin névszói természetű tagadó szerkezetnek 
igei természetű tagadó szerkezetté való eme fejlődése a jelentő 
mód jelen idejében indult meg, a praeteritum-, conjunctivus-, 
desiderativus-, imperativus-, optativusban ugyanis fennmaradt még 
az eredeti n é v s z ó i tagadó szerkezet, azonban az mdE. desidera
tivusban az eredeti n é v s z ó i természetű tagadó szerkezet mellett 
már i g e i természetű tagadó szerkezet is előfordul, mint előbb láttuk. 

A mordvin és általában a finnugor n é v s z ó i természetű 
tagadó szerkezetből az i g e i természetű tagadó szerkezetbe való 
átmenet különböző fejlődési fokozatait megfigyelhetjük még a mai 
finn nyelvjárásokban. Ezekben azt látjuk, hogy a fejlődés úgy 
indul meg, hogy az egyessz. 3. személyű tagadó igealak (ei) beha
tolt az egyes- és többesszám 3 személyébe is, s onnan kiszorította 
a rendes tagadó igealakokat. így sok helyütt (Lappi, Pyhámaa, 
Rauma stb. Vö. Nyr. XIII, 146) a tagadó ige jelentő módjának 
egyessz. 3. személyű alakja a többesszám 3. személye helyett is 
használatos: eivat helyett ei. Lappajárviben (Savó) az egyessz. 1. 
és 2. sz.-ben, déli Pohjanmaaban a többesszám mindhárom sze
mélyében, Kiskóban minden személyben kiszorította az egyessz. 
3. sz. tagadó ei alak a rendes tagadó alakokat. 
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A főige azonban eleinte még eredeti változatlan igenévi alak
jában marad meg {annak <v anna ,adó'), s a személy és szám jelö
lésére a személynóvmások megfelelő alakjai, vagy a 3. sz.-ben a 
mutató névmás kerül a tagadó ige után a főige elé, így pl. Hámé
ben : Egyessz. 1. sz. ei mind, 3. sz. ei hdn vagy se; többessz. 
1. sz. ei myö, 2. sz. ei työ, 3. sz. ei hyö. Lappajárviben: Egyessz. 
1. sz. ei mind, 2. sz. ei sind. AomcoLÁ-nál: ei te voi palvella ,ti 
nem tudtok szolgálni'. Nyr. XIII, 146. NyK. XVI, 434. Az utolsó 
fejlődési fokon a személyragok a főigóhez járulnak, s a tagadó 
ige egyessz. 3. személyű alakjának tagadó h a t á r o z ó s z ó v á 
merevedett alakja (f. ei, mdE. at, a, mdM. af) kerül eléje. így a 
a mordvin jelentő mód jelen idejében: mdE. M. egyessz. 1. sz. 
*a-m pala(k), 2. sz. *a-t pala(k) stb. ,én nem (értsd; vagyok) csókoló 
(t. i. lény) stb.'; mdE. egyessz. 1. sz. a pala-n, 2. sz. a palát, 
3. sz. a pal-y, többessz. 1. sz. a pala-tano(k), 2. sz. a pala-tado, 
3. sz. a pal-itf. mdM. egyessz. 1. sz. af pala-n stb. ,én nem csó
kolok stb.' PAAsChrest. 06. A finn jelentő mód jelen idejében is 
találunk erre a fejlődési fokra példát: Nurmijárviben: ei óvat (ten) 
,ők nincsenek', ei menevdt ten ,ők nem mennek.' 

KLEMM ANTAL. 




