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BEVEZETÉS

Mint ismeretes., az uralisztika hagyományos nézete 

szerint az uráli alapnyelvre kétféle magánhangzos szótö
vet szokás rekonstruálni* egy alsó és egy középső nyelv
állású variánst, azaz Уа-/*£- és *e-/xe- töveket. Újabban 

viszont Gerhard Ganschow nyomán felmerült, hogy az alap- 

nyelvre esetleg nem két magánhangzos tőnek, hanem a mással
hangzóé és a magánhangzos tőnek a szembenállása volt jel
lemző. Ä hagyományos nézetet látszik alátámasztani pél
dául a finn és a lapp, míg a volgai finnugor nyelvek в 

mássalhangzós és a magánhangzos tő szembenállását mutat
ják. Meg kell jegyezni azonban, hogy a hagyományos rekon
strukció alapján a volgai finnugorban is kizárólag magán- 

hangzós töveket szokás feltételezni.
Bár az uralisztikában a szótövek kérdése újra elő

térbe került, és jelennek is meg az egyes nyelvek szótö
veivel. foglalkozó tanulmányok, a mordvin nyelvekkel kap
csolatban kevés ilyen munka jelenik meg. Sőt továbbmenvez 

A' mordvin nyelv alaktanával foglalkozó irodalomban igen 

elnagyoltak általában az igével kapcsolatos részek is.
Az igéről szóló fejezetekben részletesen a különböző ige- 

módoknak* és igeidőknek csak a használatára, a képzők által 
kölcsönzött aspektusárnyalatokra, tehát főként jelentés
tani kérdésekre térnek ki, de a mód- és idöjelölés, vala
mint a képzökapcsolódás morfológiai kérdéseire nem, Kz 

igeragozás morfológiai kérdéseivel sem foglalkoznak, csak 

néhány egyszerű morfonológiai szerkezetű képzetlen ige 

ragozásét adják.meg. Éppen ezért ezekből a ragozási táb
lázatokból az igetövekre vonatkozóan alig derül ki valami,
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s azt mar végképp nem lehet megállapítani belőlük, hogy 

a különböző mád- és időjelek, illetve személyragok milyen 

töhöz kapcsolódhatnak. így ezek a nyelvtanok az igetötí- 

pusok fajtáinak megállapításához rendszerint el sem jut
nak (8. Budenz 1877, 74-. Paasonen 1953, 7- hubrih 1953, 
49. Koljadenkov 1962, 4o. Jevsev'jev 1983, 78- Serebrenni- 

kov 1967, 23. brdödi 1968) ,s ha mégis mondanak róluk va
lamit, akkor a főnévi igenév —ms végződésének mechanikus 

leválasztáséval vélik megkapni az ige tövét, és ennek 

megfelelően a-,
1877: 62-63; 4-9. Koljadenkov 1962: 291-292; 4o. Jevsev'jev 

1963: 198, 2o3, 218, 286; 78. Serebrennikov 1967: 122, 
144-147; 23. Srdödi 1958: 263).

D. T. Nad kin az egyetlen, aki a hagyományos felfo
gással ellentétben mássalhangzós igetöveket is feltételez 

a mordvinra (61. Nad'kin 1968, 63. Nad'kin 1975, 64. Nad'- 

kin 1978, 65. Nad'kin 1979). Neki azonban elsősorban nem 

a rendszeralkotás a célja, hanem csak a mássalhangzós tő - 

magánhangzós tő szembenállásának: megállapítása. Osztályo
zását néhány kiragadott igére fflapozza (64. Nad'kin 1975: 
52.), míg én több ezer, szövegből gyűjtött igére. Éppen 

azért, mert igealakjait nem szövegekből vette, több igé
nek tévesen állapítja meg э tövét és rosszul sorolja be 

őket. A szövegekből való gyűjtés során világosan elkülö
nülő változó tövű igéket például nem veszi észre, és az 

egyik tövük alapján sorolja be. Nad'kin csak a képzetlen

e- tövű igékről beszélnek (8. Budenz0-,

A zárójelbe tett bibliográfiai utalásokban a szer
zők neve előtti szám - a könnyebb megtalálhatóság kedvé
ért - az irodalomjegyzékben szereplő sorszámra utal.



б

igékkel foglalkozik, és mindössze néhány igét sorol be az 

általa megállapított öt töosztályba.
Ízzel szemben én az erza-mordvin irodalmi nyelv ige- 

töveinek (abszolút és relatív igetöveinek) az eddiginél 
lényegesen pontosabb és teljesebb rendszerének a megalko
táséra törekedtem, és ez a rendszer több ezer, szövegből 
vett ragozott igealak vizsgálatára alapul. Az így megál
lapított igeosztályokba besorolom a szövegből gyűjtött 

igéket, és minden olyan igét, amely valamelyik etimoló
giai szótárban (11. FUV, 82. 3KES, 53. MSZFE, 55. KESK) 

szerepel. Jellemzem az egyes tötípusokat, és vizsgálom 

a különböző etimológiai rétegekbe tartozó (ősi, belső ke
letkezésű, idegen eredetű stb.) igék tötípusok szerinti 
megoszlását. Az ősi eredetű igéket tövük szempontjából 
összevetem finn megfelelőikkel és/vagy rekonstruált alap
nyelvi alakjukkal. Külön jegyzékben adom meg az — eddigi 
tudásunk szerinti - összes ősi eredetű erza-mordvin igét, 

feltüntetve finn és/vagy rekonstruált alapnyelvi megfele
lőiket. Adataimat számítógép segítségével dolgoztam fel.
A számítógép által megadott százalékos adatokból követ
keztetéseket vonok le az egyes tötípusoknak az etimoló
giai rétegek szerinti előfordulási gyakorisága alapján, 

és eredményeimet szembesítem Ganschow megállapításaival. 

Ragozási táblázataim pontosabbak és teljesebbek minden 

eddiginél, belőlük világosan kiderülnek az erza-mordvin 

igetöhasználati szabályok, és kiemelödnek azok az alakok,

Ezúton is szeretnék köszönetét mondani testvérem
nek, Mészáros Tibor^okleveles programozó matemetikusnak 
az adataim számítógépes feldolgozásához szükséges prog- 
ram elkészítéséért.
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amelyekben a tövek elkülönülnek.
A mordvin igetövek rendszerének a megalkotása mind 

leíró, mind történeti szempontból elengedhetetlen, hiszen 

segítségével kirajzolódnak a ragok, jelek, képzők tőhöz 

kapcsolódási szabályai, és előrébb juthatunk az alapnyelv
re feltételezett tövek vitájában is.
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1. AZ ERZA-MOKDVIH IGBTOTIPUSOK RENDSZERE

1.1« A vizsgált anyag és feldolgozásának módszere

Az igetőtípusok megállapításához mindenekelőtt a 

Mordwinische Volksdichtung (73. Paasonen 1938-1947, 8б.* 

Zorin 1977), az Üstno-poetiSeskoje tvoröestvo mordovskogo 

naroda (85. Ustno-poetibesköje tvoröestvo... 1963-1972) 

köteteinek és Erdődi József kresztomátiájának (23* Erdődi 
1968) szövegeiből általam gyűjtött több ezer igealakot vet
tem figyelembe.' Ezenkívül felhasználtam a különböző nyelv
tanok és tanulmányok (l. irodalomjegyzék) illusztráló pél
daanyagának igéit és ragozási tábl ázatait. (Az utóbbit 

csak fenntartásokkal, mert a nyelvtanok ragozási tábláza
taiban (’8. Budenz 1877, 74. Paasonen 1953,’ 49. Koljadenkov 

I962,’ 40.; Jevsev’jev I963, 78. Serebrennikov I967, 23. 
Erdődi 1968) sok az egyes esetekben a tőbesorolást is 

(helytelenül) befolyásoló pontatlanság, hiba, illetve a 

nyeljárási alakok belekeverése az irodalmi nyelvi anyag
ba. E nyelvtanok egymásnak ellentmondó tőtípusú alakjainak 

tőbesorolásakor a szövegben található forma tőtípusa volt 

a döntő.1 Így tehát, ha egy ragozási táblázat egy adott for
mát - a tő szempontjából - egy másik nyelvtanban talál
ható formának ellentmondóan adott meg,’ a szöveg alapján 

egyértelművé vált, hogy melyik a hibás vagy esetleg az,’ 
hogy változó tövű igéről van szó.)

Annak ellenére, hogy az erza-mordvin irodalmi nyelv 

igetövei rendszerének a megalkotására törekedtem, nem 

tekintettem el egyes szövegek (elsősorban a Mordwinische 

Volksdichtung köteteiben) vizsgálatától - az inkább csak
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- nyeljárási sajátossá
gai miatt. Ismerve a nyelvjárások jellegzetességeit, köny- 

nyen kiszűrhetők a kizárólag a nyelvjárásokat jellemző voná
sok; s éppen az igetövek minőségének a megállapításához még 

fontos is volt ezeknek a szövegeknek a feldolgozása: a 

nyelvjárások -ugyanis azon túlmenően, hogy az irodalmi nyel
vitől kevéssé eltérő igéttrendszerük van, több olyan alak
ban is mutatják az ige valódi tövét, amelyekben az irodalmi 
nyelv nem. Hiszen az irodalmi nyelv és a nyelvjárások kö
zött a tő szempontjából éppen az a fő különbség,’ hogy az 

igének más-más toldalékos alakjában mutatkozik meg az ige 

valódi töve,' de az adott ige az irodalmi nyelvben és a 

nyeljárásokban is rendszerint azonos tövű.
A vizsgált anyag a szövegekből és a nyelvtani leÍrások 

példamondataiból gyűjtött igéken kívül tartalmazza az eti
mológiai szótárak CU. FUV, 82. SEES, 53.' MSZEE, 55.’ KESX) 

csaknem minden erza-mordvin igealakját. Gyakorlatilag ez 

azt jelenti, hogy a szövegeJä&lvaló igékhez hozzávettem 

azokat a szótárakban szereplő igéket is,* amelyeket a szö
vegekben nem találtam meg.' (Ezeknek az igéknek a száma 

igen csekély.5) Az anyagnak ezt a kibővítését főként az 

etimológiai jellegű vizsgálatok tették szükségessé, hiszen 

ezekhez fontos volt, hogy az anyag minél több ősi eredetű 

igét tartalmazzon.5
Ezt a nagymennyiségű, de az említett szempontok alkal

mazásával -mégis homogénná tett anyagot a következőképpen 

dolgoztam fel:
1. Minden olyan szót feljegyeztem, amelyben igető szere

pel, tehát mindenféle raggal, jellel, képzővel ellátott 

igealakot, igéből képzett névszót és igenevet.5 Emellett

fonémarendszer-beli és szókészleti
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az egy és ugyanazon igetőnek az egymástól eltérő 

toldalékkal ellátott alakjait is.
2. ‘ Ezekből az adatokból először azokat választottam ki,

amelyek a teljes ragozási rendszernek (beleértve az 

igei származékokat is) olyan pontjain, azaz azokban 

a kritikus alakjaiban jelentkeztek, amelyekben a tö
vek elkülönülnek; majd ezekbők a kritikus alakokból 
megállapítottam az egyes igék tövét.' Azoknak az igék
nek, amelyek a gyűjtött anyagban nem szerepeltek a 

ragozási rendszer ilyen kritikus alakjainak valame
lyikében (.tehát nem szerepeltek azoknek az alakoknak 

valamelyikében, amelyik az igetövet mutatja) magam 

állapítottam meg a tövét. Erre azonban a vizsgált 

szövegaryag nagyságából adódóan csak néhány, illetve 

eléggé egyértelmű esetekben volt szükség, ezért fel
tehetően igen kevés hibaszázaiékkai sikerült a tövek 

minőségét meghatározni.
3. ' A többi adatot, tehát azokat, amelyek a ragozási rend

szernek a többi, nem kritikus alakjaiban léptek fel 
(ebből következően belőlük nem is derült ki az ige 

valódi tövének a minősége), arra használtam fel, hogy 

segítségükkel megállapítsam a teljes paradigma tő
használatának szabályait.

1.2.* Az igetövek osztályozásának alapja, szempontjai.
elvei

Mivel a mordvin irodalmi nyelvben nincs a paradigmá
ban abszolút igető - azaz olyan igető, amely toldalék 

nélkül jelentkezne, és ahonnan ebből következően az ige



- 11

valódi tövét közvetlenül meg lehetne állapítani ~, az ige
tövek osztályozásának alapja a paradigmasor kritikus pont
jainak a megtalálása volt.

Az osztályozás szempontja: a teljes paradigmában 

azonosan viselkedő igék egy tőtípusba sorolása, a tövek 

morfonológiai szerkezetét figyelembe véve, képzett vagy 

képzetlen voltától viszont eltekintve. A képzett igék ugyan
is nem alkotnak külön, a tő szempontjából azonos típust, 

hanem beleilleszkednek a rendszerbe.
Leíró szempontból minden mordvin igének két töve van: 

egy magánhangzós és egy mássalhangzós. Azt, hogy egy adott 

igének a kettő közül melyik a valódi töve és melyik a nem 

valódi, azt a paradigma kritikus alakjaiban megmutatkozó 

tő határozza meg. Annak az igének tehát, amelyik a kritikus 

alakokban magánhangzós tövet mutat, a valódi töve magán
hangzós, annak az igének pedig, amelyik a kritikus alakokban 

mássalhangzós tövet mutat, a valódi töve mássalhangzós. A 

valódi tövén kívül azonban a magánhangzós tövű igének van 

(mássalhangzós) csonka töve is, a mássalhangzós tövűnek 

pedig kötohangzoval bővült magánhangzós töve is. Ezek a 

tövek nem valódi tövek, A nem kritikus alakok a tövek szem
pontjából differenciálatlanok, azaz ezekben nem különülnek 

el a tövek; tehát az igének vagy csak a magánhangzós, vagy 

csak a mássalhangzós tövéhez kapcsolódhatnak a toldalékok. 

Ennek megfelelően a nem kritikus alakoknak abban a csoport
jában, amelyben csak magánhangzós tőhöz kapcsolódhatnak a 

toldalékok, az ige jelen lehet a valódi tövével (ha erede
tileg magánhangzós tövű igéről van szó) vagy a nem valódi 
magánhangzóval bővült tövével (ha eredetileg mássalhangzós 

tövű igéről van szó). A nem kritikus alakoknak a másik cso
portjában, amelyben csak mássalhangzós tőhöz kapcsolódhatnak
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a toldalékok, az ige szintén jelen lehet a valódi tövével 
( ha eredetileg mássalhangzós tövft az ige ) vagy a nem valódi," 

csonka tövével (ha eredetileg magánhangzós tövű az ige).2.
Azt, hogy a kritikus alakokban jelentkező tő valódi 

tőnek tekinthető, az indokolja, hogy kizárólag ezekben 

jelentkezik különbség a tövek között. Ezek az alakok törté
netileg ősiek, míg a többi alak későbbi fejlemény a mordvin- 

ban. Ebből arra lehetne következtetni, hogy történeti szem
pontból minden igének csak egy töve van (kivéve a változó 

tövű igéket), éspedig az, amelyet az ősi eredetű kritikus 

alakok mutatnak. Ezt a feltételezést az etimológiai vizs
gálatok adatai erősíthetik vagy cáfolhatják meg.

A fentiek szerint a ragozási rendszernek három egyér
telműen elkülöníthető csoportját kellett vizsgálni:

1. A kritikus alakok csoportját, amelyben a tövek diffe
renciálódnak, és az igének vagy a magánhangzós, vagy 

a mássalhangzós tövét mutatják, as zerint, hogy melyik 

a valódi töve
2Í A nem kritikus alakoknak azt a csoportját, amelyben 

csak magánhangzós lehet a tő
3. A nem kritikus alakoknak azt a csoportját, amelyben 

csak mássalhangzós lehet a tő

1. A teljes paradigma kritikus alakjai a következők:
1. az indeterminált ragozás kijelentő mód jelen idő többes 

szám 1. és 2, személyi! alakjai (jutams : juta-tano, juta-

2 Szándékosan nem a teljes tő - csonka tő megkülönböz
tetést használom, mert ez előre azt feltételezi, hogy erede
tileg minden tő magánhangzós volt, s ami ma mássalhangzós," 
az a magánhangzósból csonkult.
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tado; kadoms : kad-tano, kad-tado; kuloms : kulo-tano, 

kulo-tado; kekSems s kekő-t*ano, kekS-t*ado; aSt*ems : 
ast*e-t*ano, aSt*e-t*ado)
2, az indeterminált ragozás kijelentő mód első múlt idő 

egyes és többes szám 3* személyi! alakjai (jutams : juta-s*, 
júta-s*t*; kadoms : kad-s*, kad-s*t*j kuloms : kulo-s*, 

kulo-s*t*; keksems : keks-s*, keks-s*t*; aSt’ems : aSt*e-s*,' 
ast*e-s*t*)

az indeterminált ragozás imperativus (felszólító mód) 

egyes szám 2, személyit alakja (jutams t juta-к, kadoms : 
kad-t,~ kuloms s kulo-k, keksems : keks-t*,1 ast*ems : 
ast *e-k)
4; a determinált ragozás kijelent6 mód jelen idejű alakjai 
(kajams : kaj a-samak, kadoms : kad-samak, pid*ems : pid*e- 

samak, keksems : fceks-samak, pivsems : pivse-samak)
5* a főigének a tagadó igék (ez*, il*a, avol*, apak) mel
letti első alakja (= -k, -t, -t* jeles alakja,’ amely mege
gyezik az indeterminált ragozású imperativusi egyes szám 

2* személyit alakkal)1/ Ez az alak főként a nyelvjárásokban 

fordul elő (jutams t ez* juta-к, kadoms s ez*kad-t, kuloms : 
ez* kulo-k, kekSems : ez* kekS-t*, afit*ems s ez* aät*e-k).
6.* a főigének a tagadó igék melletti'tőalakja, amely kizá
rólag a nyelvjárásokban jelentkezik, s az egyetlen abszolút 

tőalak a paradigmában (jutams : ez* juta, kadoms s ez* kad/ 

kuloms t ez* kulo, kekäems-: ez* kéks, ast’ems : ez* a§t*e)* 

7« nyelvjárási infinitivusi alakok (jutams s juta-mks/“ 

kadoms : kad-moks, kuloms : kulo-mks, keklems t kekö-meks, 
aSt’ems : aSt*e-mks) '
8; a -me deverbális névszóképzős alak* Ilyen alak nagyon 

kevés van (vid*ems : vid*-me, piz’femss piz*e-me, lotks’ems s 
lotks*e-me)

2.' A csak magánhangzós tövet tartalmazó alakok a követ
kezők:
1* az indeterminált ragozás imperativus többes szám 2/ sze-



14

mélytt alakja (jutams : juta-do, kadoms : kado-do, kuloms : 
kulo-do, kekäems : kekSe-d*e, aät’ems : aSt*e-d*e)
2. ' az indeterminált ragozás optativusi (jelen idejű óhajtó 

mód) alakjai (jutams : juta-zan, kadoms : kado-zan, kuloms s 
kulo-zan, kekSems : kekäe-zan, aSt*ems : a§t*e-zan)
3. az indeterminált ragozás eonjunctivusi (kötő mód) alak
jai (jutams : juta-vl*in*, kadoms : kado-vl’in*, kuloms : 
kulo-vl*in*,’ kekäems : kekSe-vl*in*, aöí*e-vl*in* )
4. a determinált'ragozás imperativus "engem" és "minket” 

tárgyú egyes és többes szám 2* személyül alakjai (kajams * 
kaja-mak, kaja-miz*; kadoms : kado-mak, kado-miz*; pid*ems : 
pid*e-mak,‘ pid*e-miz*; kekSems : kekSe-mak, kekäe-miz*; 

pivsems x pivse-mak, pivse-miz*)
5* a determinált ragozás optativus "engem”, "téged",' "min
ket", "titeket" tárgyú alakjai és "ót" tárgyú egyes számú a- 

lakjai . (kajams : kaja-ssa, kadoms : kado-ssa, pid*ems x 

pid*e-sea,‘ kekSems : kekSe-ssa, pivsems : pivse-ssa)
6.‘ a determinált ragozás'conjunctivusi és conditionalis- 

conjunctivusi (feltételes-kötő mód) alakjai (kajams : kaja- 

vl*imik, kaja-vl*imikd*er*aj; kadoms x kado-vl*imik, kado- 

vl*imikd’er*aj; pid’e-ms x pid*e-vl*imik, pid*e-vl*imikd*er*- 

aj; kekSems x kekSe-vl*imik, kek§e-vl*imikd*er*aj; pivsems s 
pivse-vl’imik, pivse-vl*imikd*er*aj)
7* a főigének a tagadó igék melletti második alakja. Az 

irodalmi nyelvben főként ez az alak fordul elő (jutams : 
ez* juta, kadoms x ez* kado, kuloms x ez* kulo, keksems x 
ez* kekäe, ast’ems x ez* ast*e), A magánhangzós tövű igék
nél ez az alak abszolút tőálakként jelentkezik,
8, az első és a második infinltivus alakjai (juta-ms,* juta- 

mo; kado-ms, kado-mo; kulo -ms, kulo-mo; kekSe-ms, kekSe-mej 
ast*e-ms,‘ ait’e-me)
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9. a —vt /—■vt* és —n* képzős befejezeti; cselekvő és szen
vedő melléknévi igenévi, a -z* képzős befejezett cselekvő 

és szenvedő melléknévi és határozói igenévi, a -ma képzős 

folyamatos szenvedő melléknévi igenévi és a -msto /-mst*e 

és -do /-d*e képzős határozói igenévi alakok (kajams : 
kaja-vt, kadoms : kado-n*, kuloms : kulo-z*, kekSems : 
kekse-ma, jutams : juta-msto, juta-do)
10. 'a -mo /-ma deverbális névszóképzős alak (jutams : 
juta-mo, paloms: palo-ma, kuloms : kulo-ma, kevkst*ems : 
kevkst*e-raa, ast'ems : ast*e-ma)
11. a -v-5 -z»-; -z*ev-; -vt-/-vt*-; -j-, -je-, -ja-; 

-zda-; -nda-; -rd-f -rda- deverbális igeképzős alakok 

(jutams s juta-vtoms; kajams s kaja-voms, kaja-vtoms; 

kadoms : kado-voms; kuloms : kulo-vtoms; kekáems : kekse- 

vems,’ kekse-vt*ems, sirgams : sirgo-z’ems, sirgo-jemsj' 
pel’ems :Ipel*e-z,evems; purgams : purga-vtoms, purgo- 

ndams)
3. A csak mássalhangzós tövet tartalmazó alakok a kö

vetkezők!
1. az indeterminált ragozás kijelentő mód jelen idő egyes 

szám 1. és 2." személyi és egyes és többes szám 3. szemé
lyei alakjai {jutams : jut-an, jut-at, jut-i, jut-it*; 

kadoms : кad-an, kad-at, kad-i, kad-it*; kuloms : kul-an,' 
kul-at, kul-i, kul-it *; kekSems : kekS-an, kekö-at, kekS-i,‘ 
keks-it*: ast’ems s ast*ems-: a§t*-an; aát*-at; aSt*-i," 

ast*-it*}
2. az indeterminált ragozás kijelentő mód első múlt idő 

egyes szám 1. és 2.’ személyd és többes szám 1. és 2. sze
mélyül alakjai (jutams : jut-in*, jut-it*,’ jut-in*ek, jut- 

id*e; kadoms : kad-in*, kad-it*, kad-in*ek, kad-id’ej
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.kuloms : kul-in*, kul-it*, kul-in'ék, kul-id’ej kekSems: 
kekS-in*, kekS-it*, kek§-in*ek, kekä-id’e; ast’ems : 
aSt'-in*, aSt*-it*, aSt’-in'ek, ast*-id*e)
3. az indeteiminált ragozás kijelentő mód második múlt 

idejű alakjai (jutams : jut-il*in*, kadoms : kad-il’in* 

kuloms : kul-il’in*, keksems : keks-il’in5ast’ems i 
aät’-ilün»)
4; az indeteiminált ragozás conditionalisi (feltételes 

mód) és conditionalis-conjunctivusi alakjai (jutams * 
jut-in'd’er’an, jut-in’d’er’avl’in*; kadoms : kad- 

in*d’er'an,' kad-in*d*er*avl* in*; kuloms s kul-in*d’er’an/ 

kul-in’d’er’avl’in*; kekSems : kekő-in’d’er’anjkekö- 

in’d’er’avl’in* j aát’ems : aät’-in* d*er*an,‘ aät’-in’d’er*- 

ayl’in*)
5* az indeterminált ragozás desiderativusi (múlt idejű 

óhajtó mód) alakjai (jutams : jut-iksel’in*, kadoms : kad- 

iksel’in*, kuloms s kul-iksel’in»* keksems : kekS-iksel’in* 

pivsems : pivs-iksel’in*)
6. a determinált ragozás kijelentő mód első és második 

múlt idejű alakjai (kajams s kaj-imik,' kaj-il,imik;’ 
kadoms j kad-imik, kad-iJL’imik; pid’ems t pid*-imik,‘ pid*- 

il’imik; kekőems : kekö-imik, kekS-il'imik; pivsems : pivs- 

imik, pivs-il * imik>
7« a determinált ragozás imperativus "őt" és "őket" tár
gyú egyes és többes szám 2. személyü alakjai (kajams : kaj- 

ik, kaj-ink,’ kaj-it*; kadoms : kad-ik, kad-ink, kad-it*; 

pid’ems t pid*-ik, pid’-ink, pid’-it*; kekSems : kekS-ik, 

kekS-ink, kekö-it *}' pivsems : pivs-ik, pivs-ink, pivs-it*) 

8.' a determinált ragozás optativus "őt” tárgyú többes szá
mú és "őket" tárgyú alakjai. Ezek az alakok nagyon ritkán 

fordulnak elő (kajams : kaj-iz** kaj-in’z’e; kadoms : kad- 

iz», kad-in*z*e; pid’ems : pid’-iz*, pid’-in'z’e; keköems i
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kekS-iz*,’ kekS-in’z'e; pivsems s pivs-iz*, pivs-in’z’e)
9. á determinált ragozás conditionalisi alakjai (kajams : 
kaj-in*d*er*asamak, kadoms : kad-in*d*er*asamak, pid’ems : 
pid*-in*d*er*asamak, kekäems t kekä-in*d*er*asamak, pivsems x 
pivs-in*d*er*asamak)
10. ' a determinált ragozás desiderativusi alakjai (kajams í 
kaj-iksel*imik, kadoms s kad-iksel*imik, pid’ems : pid*~ 

iksel’imik, kekSems : keks-iksel*imik, pivsems : pivs- 

iksel’imik)
11. az -i/-i ás -ic*a/-ic*a képzős folyamatos cselekvő 

és az -iks képzős folyamatos szenvedő melléknévi igenévi 
alakok (jutams : jut-ic’a,' vid'ems x vid*-i, vid'-ic’a, 
kuloms ; kvl-i,’ kandoms : kand-i, kand-ic'a, veSkevems : 
veökev-iks)
12; az -stA-s*^ deverbális névszóképzős alak. Ritka kép
ző (kodams : koct kod-st), kandoms s kan-st, pan*ems : 
pan'-s’t*, t»en,s,ems : t’en’-s’t*)
13«' az —st—/—s* t *—, -sta-Z-s’t’a-, -cta-; -ct-Z-ct*-;
-s*e-, -ce-,’ -se-,’ -c*e-; -l*e-; -no-/-n*e- deverbális 

igeképzős alakok Ckajams x kaj-s'ems, kadoms x kad-noms,’ л 
keksems x keks-n’ems,* kandoms s kant-l’ems, kant-n* ems, 
ast’ems : ast’-sems, vanoms : van-stoms, avar* d* ems : 
avar’c’t’ems C<'avar*d*-s*t*ems), kon’ams x kon*—fctams)

l.:3. Az ige tövek osztályozása

A paradigma kritikus alakjai alapján a következő 

morfonológiai szerkezetű igék állapíthatók megs

^ A szimbolikus jelölés a kettőnél több szótagu, valamint 
a képzetlen és képzett igélpe egyaránt vonatkozik. (Az egy
szerűség kedvéért az általános -kétszótagos szót mutató - 
szimbólumokat használtam.)
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1. CVCa- (juta-ms)
CVCCa- (dpvta-ms)
CVCCCa- (peksta-ms)
CVCCCCa- (pél’kstn-ms)

2. ' CVC- (kad-o-ms, pel*-e-ms, pez-e-ms)
3. CVCo- (kulo-ms)

CVCe- (pid’e-ms)
CVCe-

4. ‘ CVC-/CV- (mij-e-ms)
5. CVC-/CVCO- (vano-ms)

CVC-/CVCe- (tud*e-ms)
CVC-/CVCe-
CVCC-/CVCCo-
CVCC-/GVCCe- (kel»me-ms)

. CVCC—/CVCCe-
6«r CVCC- (kand-o-ms, kekS-e-ms, pizeld-e-ms)

CVCCC- (pand2-o-ms, láks*t*-e-ms)
CVCCCC- (kevks* t*-e-ms)

7* CVCCo- (sorno-ms)
CVCCe- (aSt’e-ms)
CVCCe- (pivse-ms)
CVCCCo- (uksno-ms)
CVCCCe- (kanti*e-ms)
CVCCCe-<
CVCCCCo- (max’avkSno-ms)
CVCCCCe- (kér*ksn’e-ms)
CVCCCCe-
CVCCCCCo-
CVCCCCCe- (ke vks * t »'n* e-ms)
CVCCCCCe-

Ezek a morfonológiai típusú igék a következő igeosztályokba 

sorolhatók:
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1. osztály: CVC(CCC)a- (magánhangzós, a- tövü igék)
2. osztály: CVC- (mássalhangzóé tövÜ igék, amelyek a tőben 

egy mássalhangzót tartalmaznak)
3. osztály: CVCo-, CVCe-, CVCe- (magánhangzós nem a- tövü 

igék, amelyek a toben egy mássalhangzót tartalmaznak)
4. osztály: CVC-/CV- (a toben egy mássalhangzót tartalmazó 

mássalhangzós tövű igék, amelyeknek mássalhangzó nélküli 
alakjuk is van)

5. osztály: CVC(O)- / CVC(C)o-, CVC(C)e-, CVC(C)e- (váltó* 

zó tövü igék, amelyek magánhangzós és mássalhangzós tő
vel egyaránt szerepelnek)

6. osztály: CVCC(CC)- (mássalhangzós tövÜ igék, amelyek a 

tóben kettő vagy több mássalhangzót tartalmaznak)
7. osztály: CVCC(CCC)o-, CVCC(CCC)e-, CVCC(CCC)e- (magán

hangzós tövü igék, amelyek a tőben kettő vagy több mással
hangzót tartalmaznak)

A mordvin igetövek a paradigma kritikus alakjaiban 

kétféleképpen viselkednek: a toldalékok vagy magánhangzóra, 
vagy mássalhangzóra végződő tőhöz kapcsolódnak. Ennek alap
ján minden mordvin ige besorolható az alábbi két csoport 
valamelyikébe:

1. magánhangzós tövü igék (1., 3#» 5.» 7. osztály)
2. mássalhangzós tövü igék (2., 4., 5., 6. osztály)

A magánhangzós tövü igéken belül azonban külön kell 
választani az a- tövÜeket (1. osztály) az o-, e-, 

tövüektől (3., 5. és 7. osztály) azért, mert infinitivusban 

-tövet mutató igék az infinitivusban o-, e-, e- -tövet 

mutató igéktől eltérően viselkednek: míg az előbbiek soha
sem lehetnek mássalhangzós tövttek, az utóbbiak vagy magán
hangzós, vagy mássalhangzós tövüek. Például a jutams, jovtams, 

pekstams, pel’kstams igék töve juta-, jovta-, peksta-,

e-

a-

.
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pel’ksta-; a cacoms, kadoms, vid’ems, paloms, kuz’ems es 

az ucoms, udoms^ pid’ems, kuloms, piz’ems igéké pedig 

cac-, kad-, vid* —, pal-, kuz*- és ubo-, udo-, pid’e-, kulo-,' 
piz’e-.* Mivel tehát az infinitivusban a—tövet mutató igék 

a kritikus alakokban is mindig a magáhhangzós tövttek,* mor- 

fonológiai szerkezetüktől függetlenül egy osztályba tartoz
nak (1. osztály). Az infinit ivusban o-, e-,* e- -tövet 

mutató igék pedig aszerint, hogy a kritikus alakokban 

mássalhangzós vagy magánhangzós tövüek-e, külön osztályt 

alkotnak (2.,4 4*,‘ 6.* és 3., 7. osztály). Ezeknél azonban 

célszerű volt különbséget tenni az igék morfonológiai szer
kezete szerint is; és aszerint, hogy a tő hány mássalhang
zót tartalmaz,*1 külön-külön osztályokat állapítani meg.* Ez 

a különválasztás áttekinthetőbbé teszi a mássalhangzós és 

a magánhangzós tövtt igék egymással való hangtani és alak
tani Összehasonlítását és etimológiai vizsgálatát, amelyek
ből kiderülhet, hogy az infinitivusi tő magánhangzójának a 

kritikus alakokban való megléte vagy hiánya mitől függ.
Külön osztályt alkotnak azok az infinit ivusban o-^ e-,*' e- 

tövtt igék is,* amelyeknek a kritikus alakokban két vfcövük 

(magánhangzós és mássalhangzós) van (5. osztály);' A kritikus 

alakokban kéttövŰek a 4* osztály igéi is, de ezek tulajdon
képpen mássalhangzós tövttek (« ezért végsősoron a 2i* osztály
ba tartoznak), csak tőbeli mássalhangzójukat a kritikus alakok—

S 'ban el is veszthetik.

a mellékletben lévő ragozási táblázatokat, amelyben 
minden osztályból egy igét kiválasztva adom meg az egyes 
osztályok tőhasználatát a teljes paradigmái.1 A kritikus 
alakokat,1 amelyekben az ige valódi töve látszik,aláhúzás
sal jelöltem meg.’
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1.4»' Az igétótípusok jellemzése

1.4«1. Az első osztály

Az első osztályba tartozik minden a- tövii ige* Ezek 

a kritikus alakokban a toldalék előtt mindig a magánhang
zót tartalmaznak (jutams : juta-tano, juta-tado, juta-s*, 

juta-s*t*, juta-к, ez* juta-к, ez* juta,- juta-mks; jovtams : 
jovta-tano, jovta-tado, jovta-s*, jovta-s*t*, jovta-sатак, 
ez* jovta-k, ez* jovta, jovta-mks). A nem kritikus alakok
nak abban a csoportjában, amelyben csak magánhangzóé tő
höz kapcsolódhatnak a toldalékok, az első osztály igéi a 

valódi,' tehát a magánhangzóé tövükkel sze repelnek (jutams : 
juta-do, juta-zan, juta~vl*in*, ez* juta, juta-ms, juta-z*, 

juta-mo, juta-vtoms; jovtams : jovta-do, jovta-zan,’ jovta- 

vl*in*,’ jovta-mak,' jovta-ssa, jovta-vl*imik, ez* jovta,’ 
jovta-ms, jovta-z*,’ jovta-mo,' jovta-voms). A nem kritikus 

alakoknak abban a csoportjában pedig, amelyben csak mással
hangzóé tőhöz kapcsolódhatnak a toldalékok, az a- tövü 

igéknek a csonka (a magánhangzó nélktü.i) töve szerepel 
(jutams t jut-an, jut-in*, jut-il»in*, jut-in* d* er* an, 
jut-iksel*in*, jut-ic*a; jovtams : jovfc-an, jovt-in*,'’ jovt- 

il*in*,’ jovt-in*d’er*an, jovt-iksel*in*, jovt-imik,’ jovt-ik, 

jovt-iz*, jovt-in*d*er*asamak, jovt-iksel*imik, jovt-ic*áp 

jovt-n* ems) .
Ebbe,az osztályba képzetlen és képzett igék egyaránt 

tart óznak,e

6 Az egyes tőosztályokba tartozó igék jegyzékét a 2, 
szánni melléklet (<68-iD&o.) tartalmazza. Itt tüntettem fel 
az alapigéknek, a denominális igeképzős igéknek és azoknak 
az igéknek a jelentését, amelyek képző nélkül nem szerepelnek, 
A 2,', 3» és 4v számú mellékletben használt jelek a következők: 
C+ *c,‘ S+ *=s, Z+ *z és E< se, I<«i,‘¥ W 4
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A képzetlen Igék közül minden lehetséges morfonológiai 

szerkezetű a- tövft ige idetartozik:
1. CVCa- szerkezetű: аса-ms, amol*a-ms, ana-ms, ara-ms, 

ar’estova~ms, bas*a-ms, Ъайа-ms, cvet*a-ms, c* aha-ms, 
capa-ms, öara-ms, 6in*a-ms, öoca-ms, öova-ms, öоvor*a-ms, 
cuka—ms, dooma-ms, ű*eklamirova-ms, er’a-ms, es*kel*a-ms, 

gaga-ms, hol * a-ms, hvat*a-ms, iza-ms, jaka-ms, java-ms, 

ja2a-ms, joma-ms, jora-ms, juta-ms, kaga-ms, kaja-ms, 

kara-ms, káván* a-ms, kengel*a-ms, kér*a-ms, kl*uva-ms, 
кос*kér*a-ms, koda-ms, kola-ms, koma-ms, kon*a-ms, 
кораба-ms, kuökor*a-ms, kuja-ms, kuka-ms, kul* a-ms,

lika-ms, lit a-ms,’* 
l*eka-ms,' l*e2a-ms, man’a-ms, 
mir*a-ms, móra-ms, mun*a-ms, műt*a-ms 

nara-ms, nola-ms,' nur*a-ms, n*ed*a-ms, obid’a-ms,*' 
obiza-ms, ohman*a-ms, ola-ms, organ*izova-ms, otveöa-ms,~ 

oza-ms,* pala-ms, pага-ms, ped*a-ms* , ped’a-ms1,' 
pil * a-ms , pir*a-ms, pojava-ms, pokor*a-ms, poluöa-ms, 
pona-ms, pot a-ms,' pot* a-ms, pova-ms, pros tud* a-ms,~ 

provoza-ms, pr*ikaza-ms, pura-ms, puva-ms, radova-ms, 

raka-ms,** rama-ms, robota-ms, r’ed’a-ms," r*emont*±rova- 

ms, r* es&-*ms, r*isova-ms, sala-ms,‘ sa-ms, sasa-ms,‘ 
skir*a-ms, slu2a-ms,‘ soda-ms, soglas*a-ms,‘ soka-ms," 

sokar*a-ms,’ sola-ms,’* sortova-ms, sor*a-ms, sova-ms,‘ 
stroga-ms,' st rój a-ms,* stuka-ms, s*ukon*a-ms,’ Sata-ms,* 

suma-ms , tap a-ms, tok a-ms, torgova-ms, trava-ms, 
trúd* a-ms, trat * a-ms, t*ir*a-ms, ur*ada-ms, ustava-ms, 

vaj a-ms, ved* a-ms, vei* a-ms, vet* a-ms,' Sala-ms •’
2, CVCCa- szerkezetű: alt a-ms, herd* a-ms,* c’irka-ms,‘ 

calga-ms, cemer*d*a-ms,‘ izn’a-ms,‘ jars a-ms, jovta-ms, 
káig a-ms,’ kalma-ms , kapsa-ms, karda-ms, karma-ms,

kvat * a-ms, lad * a-ms, 1aka-ms, 
1 гака-ms, 1 * e ca-ms, 
mar*a-ms, me 1*a-ms,
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ker§a-ms, kirga-ms, kirta-ms, kirva-ms, kir*n*a-ms, 
коска-ms, körea-ms, кőrta-ms, kunda-ms, len’d*a-ms, 
las’ka-ms, lotka-ms, l*ect*a-ms, l*ezda-ms, 1* ivt * a-iTv', 
mer*ka-ms, murda-ms, narda-ms, nolda-ms, noska-ms, 
nucka-ms, n*evt*a-ms, ojma-ms, orSa-ms, peöka-ms, 
pezne--ms, pi6ka-ms, pol*enca-ms, pomn’a-ms, pra-ms, 

pulta-ms, pul’ka-ms, pul*z’a—ms, purda-ms, purga-ms 

puma-ms, puvr*a-ms, puvta-ms, raöta-ms, ser*n*a-ms, 
sirga-ms, sta-ms, suvta-ms, s*orma-ms, s*t*a-ms, 

s*ulma-ms, Ska-m* v §1* a-ms, §na-ms,Sta-ms, targa-ms, 
tomba-ms, tonda-ms, tr* a-ms,vaSka-ms, vadr*a-ms, 
varsa-ms, vatka-ms, va2da-ms, vel*t*a<-ms.

3« CVCCCFa- szerkezetű': karksa-ms, ker*ksa-ms, l*epät*a-ms, 

porksa-ms.
A képzett, igék közül idetartoznak:

1. Az -i;ja-/-i;ja- denominálta igeképzős igék: alija-ms, 

cemen*i;ja-ms, ejija-ms, langija-ms, l*epija-ms, 

modija-ms, nolgija-ms, nulija-ms, ojija-ms, pekija-ms, 

penks*ija-ms, ponija-ms, rudazija-ms, salije-ms, 

sodija-ms, suksija-ms, tolgija-ms, undija-ms, vazija-ms. 

Ezek az igék mind CVCa- szerkezetűek.
2. A -l*a- denominális igeképzős igék: ek§el*a-ms.

( CVCa- szerkezeű.)
3. A -( n)za-/-(n*) z* a- denominális igeképzős igék: 

kavonza-ms, kémén* za-ms, к e ven z a-ms, кolmonza-ms9'
n*il*enza-ms, pejenza-ms, pel* enza-ms, pel*en*z*a-ms, 
vij enza-ms.' Ezek az igék CVCCa- szerkezetűek.

4. A —ta- denominális igeképzős igék: onksta-ms, 
pel*ksta-ms. Ezek CVCCCCa- szerkezetűek.

5. A -sta- denominális igeképzős igék: anoksta-ms, 
peksta-ms. Ezek CVCCCa- szerkezetűek.
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6. A -va- deverbális igeképzős igék: kukova-*ms.
( CVCa- szerkezetű. )

7. A -da-/-d*a-, -ta-/-t*a- deverbális igeképzős igék: - 
amol*&*a-ms, Sent*a-ms, covorda-ms, es'kel*d*a-ms, 

korcta-ms, kos»t»a-ms, luvta-ms, nur*ata-ms, orSta-ms, 
pect*a-ms,‘ pest*a-ms, pokorda-ms, r*esta-ms, skirrda-ms,’’ 
sokarda-ms,. vált a-ms,’' v ars t a-ms, vei* at a-ms. Ezek
az igék CVCa-, CVCCa- és CVCCCa- szerkezetűek.

8. ‘ A -sta-Z-s* t* a-, -cta- deverbális igeképzős igék:
kon*cta-ms, 1*eks*t*a-ms, n*erksta-ms, ranksta-ms, 

s* anksta-ms,' ven* st* a-ms, veSks’ta-ms, zerksta-ms.‘
Ezek az igék mind CVCCCa- vagy CVCCCCa- szerkezetűek.

9. A -ja- deverbális igeképzős igék: otveöaja-msV 

( CVCa- szerkezetű.)
lo^oA -zda- deverbális igeképzős igék: lükozda-ms.

C CVCCa- szerkezetű.)
11. A -Ida- deverbális igeképzős igék: muzulda-ms.

( CVCCa- szerkezetű.)
12. A -nda- deverbális igeképzős igék: purgonda-ms, 

s’ejenda-ms. Ezek CVCCa- szerkezetűek.
13. A -rda- deverbális igeképzős igék: s'uvorda-ms.

( CVCCa- szerkezetinek.)
Az első igeosztályba tartozik a vizsgált 946 igének 

majdnem egyharmada (29,17%-a), azaz összesen 276 ige»
Ennek igen nagy hányada képzetlen ige, sőt az összes 

igeosztályt' tekintve, ebben a legnagyobb a képzetlen igék, 

száma (211, ez az összes igének 22,3o%-a). Az ebbe az 

osztályba tartozó képzett igék száma viszont az alapigék
hez képest kicsi (65, ez az összes igének mindössze 6,87/£-a)»
Az alapigék igen nagy hányada első igeosztályba tartozó, 

a- tövü ige, szám szerint a 395 alapigéből 53,4-1# (211 ige)
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ilyen. (Tehát nagyobb az a- tövtl képzetlen igék száma, 
mint a többi osztályba tartozóké együttvéve.)^

1.4.2, A második osztály

A második osztályba a CVC- morfonológiai szerkezetű 

mássalhangzós tövű igék tartoznak. Ezek az igék az infi
nit ivusi alakjukban o~, e- és e—tövet mutatnak. Míg a 

paradigma kritikus pontjain a valódi, mássalhangzós tő 

jelenik meg (kadoms : kad-tano, kad-tado, kad-s*, kad-s*t*, 

kad-t, kad-samak,’ ez*kad-t, ez* kad, kad-moks; pel’ems : 
pel*-t*ano, pel*-t*ado, pel*-s*, pel*-s*t*, pel*-t*, ez* 

pel*-t*f ez* pel*, pel*-meks; pezems : pez-t*ano, pez-t*ado, 

pez-s*, pez-s*t*, pez-t*, pez-samak, ez* pez-t*, ez* pez, 
pez-meks), addig a nem kritikus alakoknak a csak magánhang- 

zóa tövet tartalmazó csoportjában a nem valódi, o, e és e 

magánhangzóval bővült tő (kadoms : kado-do, kado-zan, 
kado-vl*in*kado-mak,‘ kado-ssa, kado-vl*imik, ez*kado,' 
kado-ms, kado-z*, kado-voms; pel’ems : pel*e-d*e, pel*e-zan, 

pel*e-vl*in*, ez*pel*e, pel*e-ms, pel’e-z’, pel»e-ma, 
pel*e-z*evems; pezems s peze-d*e, peze-zan, peze-vl*in*, 

peze-mak, peze-ssa,’ peze-vl*imik, ez* peze,‘ peze-ms, 
peze-z’, peze-ma, peze-vt*ems). A nem kritikus alakoknak 

a csak mássalhangzós tövet tartalmazó csoportjában az 

igék valódi tövéhez kapcsolódnak a toldalékok (kadoms :

A számadatokat 1. a 2. számú mellékletben (<£& ~«2o.') 
és az 1*5. fejezetben lévő összesítő táblázatban.
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kad-an,‘ kad-in*, 
kad-imik, kad-ik, 

kad-noms; pel’ems : pel*-an, pel*-in*, pel*-il*in*,' pel*- 

in*d*er*an, pel*-iks|l*in*, pel*-ic*a; pezems : pez-an, 
pez-in*,‘ pez-il*in*, pez-in* d*er*an, pez-iksel*in*, pez-imik, 

pez-ik, pez-iz*, pez-in*d*er*asamak, pez-iksel*imik)*
A második osztályba tartozó CVC- szerkezetű képzet

len és képzett igék tőbeli mássalhangzója - a harmadik 

tőosztállyal összehasonlítva - c* kivételével bármilyen 

lehet* Ebbe az osztályba tartoznak tehát a következő CVC- 

tipusú igék:
1. c- tövüek: 5ac-o-ms, kuc-o-ms, vaü-o-ms képzetlen 

igék
2. d- tövüek: kad-o-ms, kalad-o-ms, sod-o-ms, srad-o-ms,’ 

usodo-ms alapigék. A denominális igeképzős igék 

közül idetartoznak a -d- képzősek (kacad-o-ms, 
pr*ad-o-ms), a -gad-/-kad- képzősek (abungad-o-ms, 
alkin*gad-o-ms, bér*an*gad-o-ms, c*oc*akad-o-ms, 

cir*gad-oms, jakst*er*gad-o-ms, ka5ákad-o-ms, 
kamaskad-o-mskargoc*kad-o-ms, kel*ejgad-o-ms,’ 
kickér*gad-o-ms, lapuskad-o-ms, n*izakad-o-ms, 

pel*askad-o-ms, pocakad-o-ms, rauSkad-o-ms, rudaskad-o- 

msf suvakad-o-ms, tajmaskad-o-ms,"tant* ejgad-o-ms, 

valakad-o-ms, vecakad-o-ms)a -s*kad-, -Skad- kép
zősek (capas*kad-o-ms, lovtaSkad-o-ms, sen*skad-o-ms, 

sepeskad-o-ms, staps* kad-o-ms,’ van*s*kad-o-ms), a 

-lgad- képzősek" (asolgad-o-ms, c*oc*algad-o-ms,
cevt * elgad-o-ms, copolgad-o-ms, curolgad-o-ms, 
kujalgad-o-ms, kuvalgad-o-ms, l*embelgad-o-ms, 

mazilgad-o-ms, nur*kalgad-o-ms, ormalgad-o-ms, 
o2olgad-o-ms, pi2elgad-o-ms, pokSolgad-o-ms,' ps*ilgad-o-

kad-il*in*, kad-in*d*er*an, kad-iksel*in*, 
kad-iz*. kad-in*d*er*asamak, kad-iksel*imik,

< 9 < 9 < C
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stakalgad-o-ms, t*uzalgad-o-ms), a -mgad- keozo-ms,
sek (cevt*emgad-o-ms, £uromgad-o-ms, Cuvtomgad-c mst 
tastomgad-o-ms, tustomgad-o-ms), a deverbális ige
képzős igék közül a -d- képzősek (aSkod-o-ms, londad-o- 

msf luzad-o-ms, piökad-o-ms, po5od«0-ms, polad-o-mst 
stukad-o-ms, s * ormad-o-ms, tandad-o-ms, tavad-o-ms, 
tonad-o-ms) és a -gad-/-kad- képzősek (avar*gad-o-ms, 

carakad-o-ms, salakad-o-ms). A -d- (vagy utolsó 

élemében d-t tartalmazó) képzővel alkotott igék csak 

mássalhangzós tövftek lehetnek.
3. d* - tövftek: keped*-e-ms, l*ed*-e-ms,’ mad*-e-ms,

pejed*-e-ms, vad*-e-ms, vid’-e-ms alapigék. Idetar
toznak a -d* - denominális (l*et*ked*-e-ms, mel*ed*-e-ms, 
n*e£ed*-e-ms,‘ penged*-e-ms, sir*ed*-e-ms, suvod*-e-ms) 

és -d*- deverbális igeképzős igék (bért*ad*-e-ms, 

c*arad*-e-ms, c*irkád*-e-ms, eangod*-e-ms,Öarkod*-e-ms, 

col*ed*-e-mser’ged*-e-ms, inzed*-e-ms, ir*ed*-e-ms," 

jahod*-e-ms, juvod*-e-ms, kapod*-e-ms, kivökad*-e-ms, 

lopod*-e-ms, luvod*-e-ms,orgod*-e-ms, paökod*-e-ms,* 

pested*-e-ms, pockod*-e-ms, povod*-e-ms, pökad*-e-ms,' 
ser*ad*-e-ms, ser*ed*-e-ms, s*ived*-e-ms,topod*-e-ms, 
tutmad*-e-ms,vackod*-e-ms, vasod*-e-ms, vaSöd*-e-ms,* 

ver*ged*-e-ms),'valamint a -kad*-/-ged*- deverbális 

igeképzős (hangutánzó) igék (gl*onkad*-e-ms, s’er*ged*-e- 

ms, tronkad*-e-ms, zer*kad*-e-ms). A -d*- (vagy utol
só elemében d*-t tartalmazó) képzővel alkotott igék 

csak mássalhangzós tövftek lehetnek.
4. h- tövfteks jah-ö-ms alapig®
5. j- tövftek: cij-e-ms-, ka3-e-ms, l*ij-e-ms, sáj-e-ms, 

t* ej-e-ms, űj-e-ms,‘ vij-e-ms alapigék és a -j- de
verbális igeképzős igék (kirvaj-e-ms, sirgoj-e-ms).

- \
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A -j- képzős igék egy része a harmadik tőosztálybV - • • 
tartozik, mégpedig azok az igék, amelyekben a -j- 

képző előtt történetileg -d-/-d*- képző volt.
6. ' 1- tövüek: pal-o-ms, val-o-ms
7. 1*- tövííek: kel*-e-ms, kol’-e-ms, kul’-e-ms, mol’-e-ms, 

n’il’-e-ms, pel*-e-ms\ pel’-e-ms“, ul’-e-ms. Az
-1*- képzővel alkotott igék csak magánhangzős tövüek 

lehetnek.'
8. m- tövftek: kem-e-ms, rozom-o-тш, skim-e-ms, s*im-e-ms. 

Ilyen a tövük az -m-denominális igeképzős (tíevt’em-e-ms/ 
curom^o-ms,’ cuvtom-o-ms, taátom-o-ms, valdom-o-ms),
a -ksom-/-ksem-, -kstom-/-kstem- denominális ige
képzős (cevt’eksem-e-ms, óurokstom-o~ms, öuvtoksom-o-ms, 
kalgoksom-o-ms, kalgot’kstom^o-ms, kemeksem-e-ms, 
paroksom-o-msf’ tastoksom-o-ms) és az -m- deverbális 

igeképzős igéknek'(nuvaz* em-e-ms, sir* em-e-ms, 
sut*am-o-ms, vacom-o-ms, ven*em-e-ms). Az -m- (vagy 

utolsó elemében'm-et tartalmazó) képzővel alkotott 

, igék csak mássalhangzós tövüek lehetnek.;
9«? n*- tövüek: catmon’-e-ms, men,-e-ms'(, men’-e-ms2’, 

pan’-e-ms*1 , pan’-e-ms2". Az -n*- képzővel alkotott 

igék csak magánhangzós tövüek lehetnek.
10. p- tövüek: cap-o-ms, s’op-o-ms
11. r*- tövüek: c’avor’-e-ms, ken’er’-e-ms, kever’-e-ms, 

kir’-e-ms, mer’-e-ms, pamor’-e-ms, pever’-e-ms, 
por*-e-msf tur’-e-ms. Az -r*- deverbális igeképzős 

igék a s’avor’-e-ms kivételével a harmadik tőosztály
ba tartoznak, és általában csak magánhangzós tövüek 

lehetnek.
12* s- tövüek: kas-o-ms
13# s*- tövüek: l’is’-e-ms. Az -s*- képzővel alkotott
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igék csak magánhangzós tövílek lehetnek.
14. ö- tövtiek: veä-e-ms
15« t- tövtiek: put-o-ms, sat-o-ms és a -t- deverhális

igeképzős igék (kajat-o-ms, kundat-o-ms, majat-o-ms, 
targat-o-ms). A -t- képzővel alkotott igék csak más- 

salhangzós tövtiek lehetnek.
16. t’- tövilek: pet*-e-ms, vit’-e-ms és a -t*- deverhá

lis igeképzős igék (képét*-e-ms, 1*ivt*et*-e-ms>.
A -t*- képzővel alkotott igék csak mássalhangzós 

tövtiek lehetnek.
17. v- tövtiek: öav-o-ms, öuv-o-ms, jav-o-ms, lov-o-ms, 

sav-o-ms, sév-e-ms, s*iv-e-ms, s’uv-o-ms. Ilyen 

tövtiek a -v- deverhális igeképzős (acav-o-ms, öalgov-o- 

ms, Savov-o-ms, er*av-o-ms, id* ev-e-ms, izh^av-o-ms,- 

jakaV-o-ms, jársav-o-ms, javov-o-ms,' kadov-o-ms, 
kajav-o-ms,’ kekSev-e-ms, keped*ev-e-ms, ker*av-o-ms,’ 
kir*d*ev-e-ms, kir*n*avtov-o-ms, kon’av-o-ms, 
kopattav-o-ms, lazov-o-ms, lotkav-o-ms, l*eks* ev-e-ms 

l*ivt*av-o-ms,* maksov-o-ms, mat * ed* ev-e-ms, mar*av-o- 

ms, nalks*ev-e-ms, nartn*ev-e-ms, n*ejav-o-ms, оjs*ev-e- 

ms, ozav-o-ms, pan2ov-o-ms,' prostud*av-o-ms, pr’adov-o- 

ms, purnav-o-ms, sodav-o-ms, sravtov-o-ms, s*er*ged*ev- 

e-ms,’ s’imev-e-ms, s*in*d*ev-e-ms, s*olgov-o-ms, 
s’ulmav-o-ms, Satavtn*ev-e-ms,targav-o-ms, tokav-o-ms, 

tomhav-o-ms,' tongov-o-ms, tuv-o-ms, t* ejev-e-ms, 

udov-o-ms, ur* adav-o-ms, ustavav-o-ms, usodov-o-ms,’ 
vasod*ev-e-ms,vastn*ev-e-ms, vastov-o-ms\ veckev-e-ms, 
vei*t’av-^o-ms) és a -z*ev- deverhális igeképzős igék
( avar*d*ez*ev-e-ms, lakaz*ev-e-ms, moraz*ev-e-ms, 
pejd’e^z* ev-e-ms, pel*ez*ev-e-ms, puvaz*ev-e-ms, 
rakaz * ev-e-ms,’ varätaz’ev-e-ms). A -v- (vagy az utol-
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só elemében v-t tartalmazó) képzővel alkotott igék 

csak mássalhangzós tövűek lehetnek.
18. z- tövűek: koz-oms, laz-o-ms, pez-e-ms, r*ez-e-ms 

19* z*- tövűek: kaz’-e-ms, kuz*—e-ms, e’ez’-e-ms és a
deverbális igeképzős igék (kirvaz’-e-ms, sirgoz*- 

e-ms, targoz’-e-ms). A -z*- képzős igék csak mással
hangzós tövűek lehetnek.

2o. 2- tövűek: ez-e-ms, pu2-o-ms
A~ tőben egyetlen, h, j, m, n*, p, s, s*, $, t,-' t* , v és 

z mássalhangzót tartalmazó képzetlen igék csak'másselhang
zás, azaz a második igeosztályba tartozó tövűek lehetnek.
A tőben egyetlen, c, d, d*, 1, 1*, r*, z* mássalhangzót 
tartalmazó képzetlen igék lehetnek mássalhangzós vagy 

magánhangzós tövűek, tehát vagy a második, vagy a harma
dik igeosztályba tartozóak: kuc-o-ms - uco-ms, kad-o-ms - 

s’udo-ms,' vid*-e-ms - pid*e-msi val-o-ms'- kulo-ms, kel’-e-ms 

- kengel’e-ms, ken’er’-e-ms - kicker*e-ms, s’ez'.’-e-ms - 

s’iz’e-ms.

-z * -

Az erzában b, f és nem palatalizált c és r tőbeli 
mássalhangzóként soha nem fordul elő, g és к csak a hato
dik osztály igéiben (ahol kettő vagy kettőnél több mással
hangzó van a tőben), n mássalhangzó pedig csak a hetedik 

osztály igéiben (ahol szintén kettő vagy kettőnél több 

mássalhangzó vem a tőben és az ige magánhangzós tövű).
A második igeosztályba tartozik a legtöbb ige, 28o; 

az összes igének 29,5S^-a, ez azonban nem sokkal több,mint 

az első osztály igéinek a száma. A 28o igéből 2o3 képzett 

Cez az összes igének 21,45%-a) és 77 képzetlen (ez az összes 

igének 8,13%-a). Itt tehát - míg az első osztályban az alap
igék száma dominált - a képzett igéknek nagyobb az aránya, 
sőt az összes igeosztályt tekintve, a legtöbb képzett ige
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második igeosztályba tartozó, mássalhangzós tövű ige. Szám 

szerint a képzett igéknek 36,84£>-a tartozik ide. A képzet
len igékből is - az első igeosztály után - ebben az osztály
ban van a legtöbb (77).

1,4.3» A harmadik osztály

A harmadik osztályba azok az o, e, e magánhangzóé 

tövű igék tartoznak, amelyeknek tövében egy mássalhangzó 

van. Szerkezeti képletük CVCo-, CVCe-, CVCe- lehet. Az 

ebbe az osztályba tartozó igék a paradigma kritikus alak
jaiban a toldalékok előtt tehát o, e, e magánhangzót tar
talmaznak (kuloms : kulo-tano, kulo-tado, kulo-s’. kulo-s’t’,’' 
kulo-k, ez* kulo-k, ez* kulo, kulo-mks; pid*ems : pid’e-t’ano, 
pid*e-t*ado, pid*e-s*, pid*e-s*t*, pid*e-k, pid’e-samak, 
ez* pid*e-k, ez’ pid’e, pid*e-mks). A nem kritikus alakok
nak a csak magánhangzós tövü csoportjában ezek az igék 

a magánhangzós, valódi tövükkel szerepelnek (kuloms : 
kulo-do, kulo-zan, kulo-vl*in*, ez* kulo, kulo-ms, kulo-z*, 
kulo-ma, kulovto-ms; pid’ems : pid*e-d*e, pid*e-zan, pid’e- 

vl’in*, pid*e-mak, pid*e-ssa, pid*e-vl*imik, ez*pid’e, 
pid*e-ms, pid*e-z*, pid*e-ma). A nem kritikus alakoknak 

a csak mássalhangzós tövü csopotjában pedig az o, e, e 

magánhangzó nélküli csonka tőhöz kapcsolódnak a toldalé
kok (kuloms : kul-an, kul-in*, kul-il’in’, kul-in*d’er’an,' 
kul-iksel’in* kul-i; pid’ems : pid’-an, pid*-in’, pid’- 

il’in*, pid*-in’d*er*an, pid*-iksel*in*, pid’-imik, pid*- 

ik,‘ pid’-iz*,‘ pid*-in*d’er*asamak, pid’-iksel*imik, pid*- 

ic’a).
Az első és a második tőosztályhoz hasonlóan ebbe az
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osztályba is képzetlen és képzett igék egyaránt tartoz
nak.

A képzetlen igék közül mindössze tizenhárom olyan 

magánhangzós, nem a- tövű erza-mordvin ige van, amelyben 

a tő magánhangzója előtt egy mássalhangzó található. Ez 

a mássalhangzó lehet ugyanolyan, mint a második igeosztály 

tőbeli mássalhangzója, azzal a különbséggel, hogy itt c* 

is szerepelhet. Lehet tehát a tő magánhangzója előtt:
1. c*: ec’e-ms
2. c: ice-ms, uco-ms
3. d: s*udo-ms,'udo-ms
4. ' d*: id*e-ms,‘ pid*e-ms
5* 1: kulo-ms, kunsolo-ms
6. 1»: kengel*e-ms
7* r*: kieker*e-ms
8,J z*: piz*e-ms, s*iz*e-ms

A képzett igék közül a harmadik tőosztályba tartozik:
1. Minden olyan -l*e- képzős ige, amelyben a -l’e- képző 

-d—/—d* — vagy d/d*—ré-végződő képzőhöz járul. Az 1* 

előtt a d és d* az erzában mindig kiesik, ezért tar
tozhatnak ezek az igék a CVCo-, CVCe-, CVCe- típusu 

tőosztályba: abungal*e-ms (abungad + l*e-ms), 

alkin*gal*e-ms (alkin’gad + l*e-ms), öarakal’e-ms 

(öarakad + l»e-ms), ekSen*gal*e-ms (ekSen’gad + l*e-ms), 

er*gel*e-ms (er*ged* +"l*e-ms), pejel*e-ms (pejed* + 

l*e-ms.}, s* ormai* e-ms (s*ormad + l*e-ms>, tabungal*e-ms 

(tabungad + l’e-ms), tutmal*e-ms (tutmad* + l*e-ms), 

t*u2algal*e-ms (t*u2algad + l*e-ms), uäol*e-ms (uöod + 

l»e-ms),‘ vasol* e-ms "(vasod* l*e-ms).*A -l*e- képzős 

igék mindig magánhangzóé tövtiek, és eredetileg minden 

-l*e- képzős ige CVCC(CCC)e- típusú és a hetedik ige-
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osztályba tartozó volt.
2. Néhány -n*e- képzős ige: s*el*gén*e-ms, valgón*e-ms. 

Mivel ez a képző - ezeknek a kivételével - mindig 

az ige mássalhangzóé tövéhez járul, a többi -n*e- 

képzős ige a hetedik igeosztályba tartozik. A -n*e- 

képzős igék mindig magánhangzóé tövttek.
3. A -r*e- képzős igék: s*ejer*e-ms, A -r*e- képzős 

igék általában magánhangzóé tövttek.
A* A -c*e- képzős igék: pic*e-ms. A -c*e- képzős igék 

mindig magánhangzós tövüek. A pic’ems esetében is 

feltételezhető,* hogy -d*- esett ki a *»c*e- képző 

elől (alapszava: pid’ems).
5. A -je- képzős igék: c*araje-ms, vaSkoje-ms. A -l’e- 

képzős igékhez hasonlóan itt is a *je- -d-/-d’- képzős 

igéhez járult (c*arad* + je-ms* vackod* + je-ms).' A 

-j- képzős igék másik része mássalhangzóé tövtt és a 

második tőosztályba tartozik, ezekben a -j- nem 

-d-/-d*- képzőhöz, hanem magánhangzós tövtt alapszó
hoz járult (kirvajems, sirgojems).

Ebbe a tőosztályba sokkal kevesebb ige tartozik, mint 

az a- tövtt igék osztályába (l. osztály) vagy a másik of* e, 
e magánhangzós tőosztályba (7* osztály). Azokkal az igék
kel összevetve, amelynek a tövében szintén egy mássalhangzó 

van, de mássalhangzóé tövttek is (2. osztály), az ebbe a 

csoportba tartozó igék száma igen csekély (31* ez az összes 

igének 3,27^-a). A 3o igéből 13 képzetlen, s valószinttleg 

nincs is több,harmadik igeosztályba tartozó alapige; 18 

pedig képzett.'
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1.4.4. A negyedik osztály

A negyedik osztályba azok a CVC- szerkezetű mással- 

hangzós tövíl igék tartoznak, amelyeknek a paradigma kriti
kus alakjaiban van egy, a tőben lévő mássalhangzó nélküli 
- tehát CV- szerkezetű - alakja is (mijems : mij-t*anq/mi- 

t’ano, mij-t’ado/mi-t’ado, mij-s’/mi-s*,mij-sft’/mi-s’t*, 
mij-t*/mi-t*, mij-samak/mi-samak, ez’mij-t’/ez* mi-t*, 

ez* mij, mij-meks/mi-meks). Az ebbe az osztályba tartozó 

igék a CVC- típusú tövük alapján végsősoron a második 

igeosztályba sorolhatók. A negyedik osztály igéinek a tő
beli mássalhangzója azonban csak j lehet, s ebből követ
kezően az infinitivusban csak _e magánhangzó jelentkezhet 

a tő után. A paradigma nem kritikus alakjaiban - a máso
dik osztály igéihez hasonlóan - a negyedik osztály igéinek 

is egy tövük van: a csak magánhangzós tövet tartalmazó 

csoportban az £ magánhangzóval bővült j-s tő (mijems : 
mije-d’e," mije-zan, mije-vl’in*, mije-mak, mije-ssa,' mije- 

vl’imik,' ez* mije,*' mije-ms, mije-z*, mije-ma), a csak 

mássalhangzós tövet tartalmazó csoportban pedig a mással- 

hangzósV j-s tő (mijems x mij-an, mij-in*, mij-il’in* 

mij-in*d*er*an, mij-iksel’in*mij-imik, mij-ik, mij-iz*,‘‘ 
mij-in* d * er’as атакmi j -iks el * imik )

Bem minden CVC- típusú tövíl igének van azonban j 

nélküli töve is, csak a következőknek: mijems, mujems, nujems, 
n'ejems, pijems, tujems* ,tujemsz.‘ Ezért tehát csak ez a 

hét j- tövö igs tartozik a negyedik tőosztályba, a többi 
j- tövű a másodikba C^ijems,* kajems," l’ijems, sajems, 
t’ejems, ujeras,’ vijems) ; ezeknek a ragozási sor kritikus 

alakjaiban mindig megmarad a j a tövükben. A negyedik 

osztály hét igéje - a pijems kivételével - minden kritikus 

alakban előfordul mindkét tövével. Ezek az igék mind alap-
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igék; a negyedik osztályba képzett ige nem tartozik.

1.4.5. Az ötödik osztály

Az ötödik osztályba a változó tövű igéket soroltam,* 

azaz azokat, amelyek a kritikus alakokban magánhangzóé és 

mássalhangzós tővel egyaránt szerepelnek. Mivel ilyen igét 

mindössze ötöt találtam, itt egy osztályba vettem fel a 

tőben egy mássalhangzót és a tőben két mássalhangzót tartal
mazó igéket. A lehetséges szerkezetek közül (1. az 1.3. fe
jezetben) ténylegesen csak a CVC-/CVCo- (vanoms), a CVC-/ 
CVCe- (Sud*ems) és a CVCC-/CVCCe- (kel’mems, lajSems, 

vel*memS) fordult elő a vizsgált anyagban.' Ezek az igék 

végsősoron egyidejűleg tartoznak a második és a harmadik, 
illetve a hatodik és a hetedik tőosztályba. A paradigma 

kritikus alakjaiban tehát itt is két tő jelentkezik, mint 

a negyedik osztályban (vanoms : vano-tano/van-tano, vano- 

tadó/van-tado ,* vano-s * /van-s *, vano-s * t * /van-s * t *, vano-k/ 

van-t, vano-samak/van-samak, ez* vano-k/ez* van-t, ez* vano/ 
ez* van, vano-mks/van-moks) • A paradigma nem kritikus alak
jainak a csak magánhangzóé tövet tartalmazó csoportjában 

ezeknek az igéknek a magánhangzós tövéhez,* a csak mással
hangzós tövet tartalmazó csoport jában a mássalhangzós tövé
hez kapcsolódnak a toldalékok. Az ötödik osztály igéi is 

mind képzetlenek *
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1«4»6. A hatodik osztály

A hatodik osztályba azok a mássálhangzás tövű igék 

tartoznak, amelyeknek tövében kettő vágy kettőnél több 

mássalhangzó vaa. Szerkezeti képletük tehát CVCC-, CVCCC-, 
CVCCCC- lehet. A paradigma kritikus pontjain ez a mással- 

hangzós, valódi tő jelenik meg ( kandoms : kand-tano, 

kand-tado, kand-s*, kand-s*t*, kand-t, kand-sатак, ez* 

kand-t, ez* kand, kand-moks; kekSems : kekS-t*ano, kekö- 

t*ado, keks-s* , keks-s11*, keks-t’, keks-samak, ez* kekő-t*,' 
ez’keksy keks-meks;'pandzoms :'pandB-tanő, pandS-tado, 
pandz-s*, pandz-s* t*, pandz-samak, 'ez* pandz-t, ez* pand2, 
pandz-moks)• A nem kritikus aldóknak a csak'magánhangzós' 
tövet tartalmazó csoportjában a nem valódi, o, e, e magán
hangzóval bővült tő, a csak mássalhangzós tövet tartalmazó 

csoportjában pedig a mássalhangzós, valódi tő szerepelje 

toldalékok előtt.
A hatodik osztályba tartozó CVCC(CC-)- szerkezetű 

képzetlen és képzett igék tőbeli utolsó mássalhangzói.a 

következők lehetnek:
1. d: and—o-ms, ard-o-ms, camd-o-ms, kand-o-ms, pand-o-ms 

alapigékben.; A denominális igeképzős igék közül 
Idetartoznak az-Id- képzősek (asold-o-ms, pizeld-e-ms, 

rauzold-o-ms), a deverbális igeképzős igék közül 
pedig a -d- képzősek (buldord-o-ms, cikord-o-ms, 
kuckord-o-ms), az-ld- képzősek (kumbold-o-ms, 
umbold-o-ms), az -nd- képzősek (cumond-o-ms) és az 

-rd- képzősek (c*id*ard-o-ms, c*il*d*erd-o-ms, 

c*itórd-o-ms, c*okord-o-ms, kukord-o-ms, l*ibord-o-ms, 

s*angord-o-ms,’ s*avord-o-ms).' A -d- (vagy utolsó ele
mében d-t tartalmazó) képzővel alkotott igék mindig 

mássalhangzós tövűek.*
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2. d*: kil’d’-e-ms, kir’d’-e-ms, pejd’-e-ms, razd’-e-ms, 
s’in’d’-e-ms, t’er’d’-e-ms, viz*d*-e-ms alapigékben.' 
Idetartoznak a -d*- denominális (jakst’er’d’-e-ms, 
l’emd’-e-ms) és deverbális igeképzős igék (avar*d’-e-ms, 
c’imbel’d’-e-msjkever’d’-e-ms, men’d’-e-ms, poc*er*d*-e- 

ms,’ s’imd’-e-ms, s’umor’d’-e-ms), valamint az -l’d*-
(n*evei*d’-e-ms) és az -n*d*- deverbális igeképzos 

igék (l^mben'á’-e-ms) A -d*-(vagy utolsó elemében 

d*-t tartalmazó) képzővel alkotott igék csak mással— 

hangzős töv&ek lehetnek.
3. g: ajg-e-ms, öeng-e-ms, Culg-o-ms, gajg-e-ms,'' kajg-e-ms, 

kel’g-e-ms, kol* g-e-ms, n*el*g-e-ms, n*er*g-e-ms, 
ong-o-ms, pong-o-ms, rang-o-ms, s*alg-o-ms, s*elg-e-ms, 
s* olg-o-ms, tong-o-ms, valg-o-ms.alapigékben.

4. k: eák-e-ms, кобк-o-ms, kos*k-e-ms, mus*k-e-ms,
nack—o-ms, nalk-o-ms, peck-e-ms, susk-o-ms, t*et*k—e-ms, 
usk-o-ms, veSk-e-ms, veSk-e-ms alapigékben

5. s: maks-o-ms' alapigébefi.
6. S: keká-e-ms alapigében. Ha az S képző, akkor az ige 

magánhangzóé tövtt, és a hetedik'igeosztályba tartozik.
7. t: art-o-ms, a8t-o-ms, avt-o-ms, öaSt-o-ms, jort-o-ms, 

maSt-o-ms , maát-o-ms1, savt-o-ms, stuvt—o-msf*
SaSt-o-ms, uőt-o-ms alapigékben. Idetartoznak a -kst- 

denominális igeképzős igék (ur’vakst-o-ms), a deverbá
lis igeképzősek közül a -t- (baöt-o-ms, kast-o-ms, 

naSt-o-ms, valdomt-o-ms, vast-o-ms), a -kst-
(kir*akst-o-ms), a -vt- (andovt-o-ms, aravt-o-ms, 

capavt-o-ms, caravt-o-ms, copavt-o-ms, covor*avt-o-ms, 

3akavt-o-ms, 3aksavt-o-ms,' javavt-o-ms," 3omavt-o-ms, 
jutavt-o-ms, kalavt-o-ms, kandovt-o-ms, karmavt-o-ms, 
kel*ejgavt-o-ms, kér*avt-o-ms, kézijavt-o-ms, 

kir* n* avt-o-ms, komavt-o-ms, komavtovi-o-ms, kon’avt-o-
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ms, kujavt-o-ms,“ kulovt-o-ms, lanbavt-o-ms, lotlwt-o- 

ms, mel’avt-o-ms, mel’avtovt-o-ms, murdavt-O-ms, 
nur’avt-o-ms, оjijavt-o-ms, ozavt-o-ms, per’gavt-o- 

ms, peznavt-o-ms, pil*avt-o-ms, poCkavt-o-ms, 
polavt-o-ms,.ponBaTt-o-тз, pon2avtovt-o-ms, pravt-o-ms, 

purgavt-o-ms, ramavt-o-ms, solavt-o-ms, sovavt-o-ms, 
sravt-o-ms,.stuvtovt-o-ms, s*t*avt-o-ms, tandavt-o-ms, 
tonavt-o-ms, topavt-o-ms, tuvt-o-ms, undovt-o-ms, 
vajavt-o-msa vastovt-o-mg, vel*avt-o-ms) és az -st- 

(vanst-o-ms) képzős igék. A -t- (Vagy utolsó elemében 

t-t tartalmazó) képzővel ellátott igék csak mással- 

hangzós tövÜek lehetnek.
8. t*s evt*-e-ms, kevks’t*-e-ms, kist*re-ms, l*ivt’-e-ms,' 

pivt’-e-ms, r’ist’-e-ms alapigékben. Idetartoznak &
-kst*- denóminális (n’ikst’-e-ms) és a -t’- (.kus’t *-e- 

ms, lake* t*—e-ms, uks*t’-e-ms), a -vt*- (kel’mevt’-e- 

ms, mól*evt»-e-ms, n*evt*-e-ms,' pan’evt*-e-ms, sevevt*-. 

e-ms,' s’iz*evt*-e-mb, vastn’evt’-e-ms, vén’emevt’-e-ms), 
az -s*t*- (kirvas* t*-e-ms)és a -ct*-, -c*t*- (avar’c’t*- 

e-ms, er*gee*t*-e-ms, mact*-e-ms, peject’-e-ms) dever- 

bális igeképzős igék. A -t*- (vagy utolsó elemében
t*-t tartalmazó) képzővel ellátott igék csak mással- 

, hangzós tövtlek lehetnek.
9. В: рапаВсчз-тз, рапй-o-ms alapigékben

Nem lehet mássalhangzós tövti, s ezért nem tartozhat 

a hatodik osztályba olyan ige, amelynek a tőbeli utolsó 

mássalhangzója c, 1*, n, n*, r* és s*. Az ilyen igék csak 

magánhangzóé tövtlek, azaz a hetedik igeosztályba tartozóak 

lehetnek.' Azok az.igék viszont, amelyeknek a töbeli utolsó 

mássalhangzójuk d,‘ d*, g, k, t és 5, csak mássalhangzós 

tövÜek, tehát a hatodik osztályba tártozóak lehetnek. Csak 

az s, az s és a t* az, amely mindkét osztályban előfordul
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tőbeli utolsó mássalhangzóként. Az s-re mindkét osztályban 

csak egy példa van. Az S a hetedik osztályba tartozó igék
ben képző, mig a hatodik osztályban egymagában álló igái én 

(kekäems) nem. (Az s előfordul egy változó tövü igében is 

(lajSems), tehát ez az ige mássalhangzós és magánhangzós 

tővel egyaránt előfordul.) A t* viszont a hetedik osztály
ban áll egymagában (aöt’ems); ez az egyetlen t*-s és magán- 

.. hangzós tövü ige, a többi mássalhangzós tövíi, és a hatodik 

igeosztályba tartozik. A tőben második mássalhangzóként álló 

m csak néhány igében fordul elő (kel’mems,-vel’mems), ezek • 
mind változó tövüek (5. osztály). Ac*, h, j, 1, p, v, z és 

z* pedig soha nem állhat tőbeli második mássalhangzóként az 

erzában.
A 946 igéből.17o tartozik a hatodik osztályba, ez a 

vizsgált anyag 17,96^-a. A második osztály igéihez hasonló
an itt is nagyobb a képzett igék aránya (108 ige, ez az 

összes igének 11,41%-a),' de képzetlen igéből is - az első 

és a második igeosztály után - ebbe az osztályba tartozik 

a legtöbb (£2 ige, ez az összes igének 6,55%-a).

1.4*7» A hetedik osztály

A hetedik osztályba azok a magánhangzós tövű igék 

tartoznak, amelyeknek tövében kettő vagy kettőnél több 

”***■ " mássalhangzó van. A lehetséges morfonológiai szerkezetek
ből ténylegesen csak CVCCo-, CVCCe-, CVCCe-; CVCCCo-, 
CVCCCe-; CVCCCCo-,\ CVCCCCe- és CVCCCCCe- szerkezeti képlett 

igék fordultak elő.' A paradigma kritikus pontjain, a valódi, 

magánhangzós tő jelenik meg (sornoms : sorao-tano, sorno- . 
tado, sorno-s*, sorno-s*t’, sorno-k, ez* sorno-k, ez’sorno,
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sorno-mks; ast’ems : aSt*e-t*ano, a5t*e-t*ado, aSt*e-s*f 
ast*e-s*t*, ast*e-k, ez’ aSt*e-k, ez*ast*e, a2t*e-mks; 
kevks*t*n*ems': kevks’t*n*e-t*ano, kevks*t*n*e-t*ado, 

kevks*t*n*e-s* , kevks*t*n*e-s*t*, kevks*t*n*e-k, kevks*t*n*e- 

samak, ez* kevks*t*n*e-k, ez* kevks*t*n*e, kevks*t*n*e-mks).
A nem kritikus alakoknak аЪЪап a csoportjában, amelyben csak 

magánhangzós tőhöz kapcsolódhatnak a toldalékok, a hetedik 

osztály igéi a valódi, magánhangzós tövükkel szerepelnek, 

a nem kritikus alakoknak abban a csopor tjában pedig, amely
ben csak mássalhangzós tőhöz kapcsolódhatlak a toldalékok, 

a csonka, magánhangzó nélküli tő szerepel.
A hetedik osztályba tartozó igékben a tő magánhangzó

ja előtt a következő mássalhangzók lehetnek:
1. c: a második mássalhangzóként álló c az erzában csak 

képző lehet Qcon*ce-ms, lan*се-ms, тап*се-щз, men*ce- 

ms). Ezek az igék'mind CVCCe- szerkezetűek. Több más
salhangzóból az utolsó tőbeli mássalhangzóként c-t 

tartalmazó igék csak magánhangzós tövüek lehetnék.’ .
2. 1*: a tőben lévő több mássalhangzó esetén.az utolsó- . 

ként álló 1* csak képző lehet (artl*e-ms, kantl*e-ms, 

kir’akstl*e-ms, kistl*e-ms,'kortl*e-ms, kuntl*e-ms, 

maksl*e-ms,,noltl*é-ms, оjs*evtl*e-ms, ozavtl*e-ms, 

panel*e-ms A -l*e- képző mindig kettő vagy három 

mássalhangzó után áll, tehát ezeknek az igéknek 

CVCCCe- vagy CVCCCCe- a szerkezeti képletük. Több 

mássalhangzóból az utolsó tőbeli mássalhangzóként 

l*-et tartalmazó igék csak magánhangzós tövűek lehet
nek.

3. n: ozno-ms, r’izne-ms, sorno-ms, s*órno-ms, .talno-ms, 
tarno-ms, uksno-ms képzetlen igékben, a -no- dever- 

bális igeképzős (cavno-ms, cuvno-ms, javno-ms, kadno-msf‘
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kamo-ms, lazno-ms, lovno-ms, uvno-ms, valno-ms, '• 
vanno-ms, varno-ms) és а -кзпо- deverbális igekép
zős igékben (calks*eksno-ms, cavksno-ms, kundaksno-ms, 
kuz*eksno-ms,"lad*aksno-ms, lóvnoksno-ms, mar*aksno-ms, 
mar* avksno-ms, muksnóksno-ms, muksno-ms, n* ejavksno-ms, 
оjs*eksnoksno-ms, 03s*eksno-ms, ozaksnoksno-ms, ózaksno- 

ms, ozavksnoksno-ms, ozavksno-ms, ozávtl’eksno-ms, 
ozavtoksnó-ms^ purnaksno-ms, ramaksno-ms, ráms’eké'no- 

ms, rankstaksno-r-ms,' sajeksno-ms, saksno-ms, ser’n’akáno-r 

ms ,' sovaksno-ms, s*t*aksno-ms, tuksno-ms, vannoksno-ms ). 

Több mássálhangzóból az'utolsó tőbéli mássalhangzó
ként n-et tartalmazó igék csak magánhangzós tövíiek 

, lehetnek,
4, n*: lijn’e-ms, mura’e-ms, n’ern*e-ms,' pizn*e-ms,

suvtn*e-ms képzetlen igékben, a -n*e- deverbális ige
képzős (c*il*n*e-ms, o*ir*n*e-ms,’ c*it*n*e-ms, camtn’e- 

ms, capavtn* e-ms, cijn’e-ms, col»n*e-ms, ezn*e-ms, 
gagaksn*e-ms, jomavtn*e-ms, jővtn’e-ms, kantn*e-ms, 
keksn*e-ms,’ kevks*t’n*e-ms, kir*akstn»e-ms, kir*kstn*e- 

ms,'kir*n*avtn*e-ms, kir*n*e-ms, kol*n*e-ms, kortn*e- 

ms, kuntn*-e-ms,' l*ed*n*e-ms, l*is*n»e<4ns, 1»ivtn*e-ms, 
maksn*e-ms,‘ nartn*e-ms, n*er*kstn*e-ms, n*evt*n*e-ms,

polgár*n*e-ms, por*n*e-ms,
sevn*e-ms,‘ s’imn’e-

ms, sol*n*e—ms, tandavtn*e-ms, tonavtn*e-ms, t*ejn’e—ms, 
ujn’é-ms,' vad*n*e-ms, vastn’e-ms, ven*st*n*e-ms, 

vein*e-ms, vet*n*e-ms, vit*n*e-ms, zer*n*e-ms, zojn*e- 

ms^ zol*n*e-ms) és a -ksn’e- deverbális igeképzős 

(avar* kin* eksn* e-ms,’ avar*kin*e-ms, bel*s’eksn*e-ms, 
jaks*eksn*e-ms, késekén* e-ms, kistl*eksn*e-ms, mól* eksn* e* 

ms,*' parkin*e-ms, por* n* eksn* e-ms, pskad*eksn*e-ms,

onkstn*e-ms, ozavtn*e-ms, 
putn*e-ms, r*istn*e-ms, sajn*e-ms,
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.

sajn’eksn*e-ms, tujeksn*e-ms, fejeken*e-msf 

varstaz*evksn*e-ms, vasod*eksn*e-ms)í Több . iással- 

hangzóból az utolsó tőbeli mássalhangzóként n*-et - 
tartalmazó igék csak magánhangzós tövüek lehetnek*

5. r*: a tőben lévő több mássalhangzó esetén az utolsó
ként álló r* csak képző lehet, s ilyen helyzetben is 

igen ritkán fordul elő (s*in*t*r*e-ms). A tőben utolsó 

mássalhangzóként álló r*-es igék csak magánhangzós 

tövüek lehetnek.
6. ss pivse-ms képzetlen igében
7. s*s ar*s*e-ms. juks*e-ms, kuvs*e-ms, laks*e-ms, 

nuvs*e-ms, t*en*s*e-ms, uks*e-ms képzetlen igékben 

és az -s*- devrbális igeképzős igékben (calks*e-ms, 
cavs’e-ms, er*s*e-ms, jaks’e-ms, kaj*s*e-ms, ker*s*e- 

ms, kocks*e-ms, kunts*e-ms, lotks’e-ms, l’eks’e-ms, 
májs’e-ms, mors*e-ms, nalks*e-ms, nur*s*e-ms, ojms’e- 

ms, ojs*e-ms, pan*s*e-ms, purks*e-ms, rams’e-ms, sovs*e- 

ms, s*ulms*e-ms, travs*e-ms, usks,e-ms, vecks*e-ms, 
vesks’e-ms). Több mássalhangzóból az utolsó tőbeli 
mássalhangzóként s*-et tartalmazó igék csak magán
hangzós tövüek lehetnek.

8. s: a hetedik osztályban csak képzőként fordul elő 

(ast*se-ms, javse-ms, tokse-ms), ha az s nem képző, 
akkor az ige mássalhangzós vagy változó'tövű.

9. t*s ast’e-ms képzetlen igében. Ha a t* képző (vagy 

a képzőnek utolsó eleme), az ige csak mássalhangzós 

tövü, tehát a hatodik igeosztályba tartozó lehet.
Az első és a második igeosztály után ebbe az osztályba 

tartozik a legtöbb ige, 177 (ez az összes igének 18, 7<$-a), 

tehát nem sokkal több, mint a hatodik osztályba tartozó 

igék száma. A másik mássalhangzós tövű osztályhoz (a második

V
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osztályhoz) hasonlóan itt is nagyobb a képzett igék aránya 

(157 ige, ez az összes igének 16,5%-a), s az összes ige
osztályt tekintve a második igeosztály után ebben van a 

legtöbb képzett ige. A képzetlen igék száma ebben az osztály- 

- a második és a hatodik igeosztályhoz viszonyítva - 

feltűnően alacsony (20 ige, ez az összes igének 2,11%-a).
ban

1.5» Összefoglalás, következtetések

A mai mordvinbán az igetövek a toldalékok előtt vagy
, vagy mássalhangzóra végződnek. A mássalhang

zóval kezdődő toldalékok előtt - kivéve a paradigma kriti
kus alakjainak toldalékait -- mindig magánhangzós tő talál
ható.. A magánhangzóval kezdődő toldalékok előtt pedig mindig 

mássalhangzós a tő. Pontos azonban, hogy eredetileg ezekben 

is mindig magánhangzós tőhöz járult a toldalék, csak az 

erzában az a, o, e, e magánhangzó + a j (i) jel kapcsolatá- , 
ból - a diftongusok monoftongizációjának eredményeként - 

i/i lett, így a tő átértékelődött, és a mai erzában mással- 

hangzós tő + az i/i jel kapcsolata látszik. A moksa szinte 

fiiinden esetben mutatja az eredeti állapotot.
Egyedül a kritikus alakok azok, amelyeknek mással

hangzóval kezdődő toldalékéi előtt magánhangzós vagy mással- 

hangzós lehet a tő. A kritikus alakok ősiek és a toldalékaik 

is ősi eredetűek;' Az indeterminált ás a determinált ragozás 

igei személyragjai levezethetők az uráli alapnyelvre fel
tételezett igei személyragokból, az erza -k, -t, -t* impe
rativus-jel az uráli *-k imperativus-jel folytatása (a taga
dó igék melletti első alak a mordvinbán megegyezik az im- 

perativusi alakkal) és az infinitivus-képzőis ősi eredetű.' 
Tehát mivel csak a kritikus alakokban differenciálódik a tő,
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és ezek az alakok ősiek, valamint az ugyanolyan morfonológiai 
szerkezetű képzetlen igék összehasonlításából látható, 

hogy a tövek különbözőségének nem fonológiai okai vannak; 
feltehető, hogy a kritikus alakokban ősi - legalább mord- . 
vin alapnyelvi vagy volgai finnugor állapot - őrződött meg,
A moksa igetövek ezt megerősítik, hiszen a kritikus alakokban 

teljesen megegyeznek az erza igetövekkel - természetesen 

itt az erza о és e magánhangzóknak redukált S és г felel 
meg, A nem kritikus alakokban mutatkozó eltérés oka az, hogy 

a moksában a magánhangzó + j hangkapcsolatból nem lett magán
hangzó, hanem megmaradt. Mivel azonban a nem kritikus alakok 

mindkét csoportjában eredetileg magánhangzóé volt a tő és a 

ma csak mássalhangzós tövet mutató csoport alakjaiban is 

ősi toldalék járult a tőhöz, az uráli eredetű j múltidő-jel 
(a mordvin külön életében keletkezett újabb módalakok egy 

részében is erről van szó, hiszen ezek a múlt idő bázisán 

jötteklétre,' ezért i/i kezdetitek), ezért szerintem - legalább
is az ősmordvinra - a következő állapot tételezhető felt a 

mordvinban eredetileg voltak egytövfil és kéttövtt igék:
1, az egytövtt igéknek csak magánhangzós tövük volt (ezek 

a kritikus alakokban és a nem kritikus alkokban egya
ránt magánhangzós tövűek voltak, hiszen a nem kritikus 

alakok mindkét csoportja eredetileg ilyen volt) .
2, a kéttövtt igéknek egy magánhangzós és egy mássalhangzós 

tövük volt (a magánhangzós tövet mutatják eredetileg
a nem kritikus alakok, a mássalhangzós tövet a kritikus 

alkok)
Ebből szempontból tehát az 1,, a 3* és a 7* osztály igéi 
egytövűek, a-2., (az ide besorolható 4*)» az 5* és a 6, 
osztály igéi pedig kéttövűek. Az 5* osztály igéi a kritikus 

alakokban is mutatják mindkét tövet.
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Megerősíti ezt a feltételezést az is, hogy a rokon- 

nyelvek (például a finn) a tövek szempontjából hasonló 

képet mutatnak, és az, hogy mint az eddigiekből kitűnik, 

a mordvinban a tőhasználat eléggé jól szabályokba foglalható,' 
A nem kritikus alakok csoportjaiban egyetlen példa sincs 

más tőnek a használatára, az ugyanolyan képzővel ellátott 

igék nagy része a kritikus alakokban vagy magánhangzós, 
vagy mássalhangzós tövű, a képzetlen igék pedig minden 

kritikus alakban ingadozás nélkül ugyanazt a tövet mutatják, 

a változó tövű igéknek is minden kritikus alakban mindkét 
tőváltozata előfordul* Az ugyanolyan tőbeli mássalhangzót 
tartalmazó képzetlen igéknek a kritikus alakokban való 

különbözősége (vagy magánhangzós, vagy mássalhangzós volta) 

miatt kell feltételezni a magánhangzós tő - mássalhangzós tő 

eredeti szembenállását* A magánhangzós és a mássalhangzós 

tőnek a kritikus alakokban való megjelenését a tőbeli 
(vagy a tőbeli utolsó) mássalhangzó szerint a következő táb
lázat foglalja össze:

a tő
beli 
mgh*

alapigében képzett igében

tőbeli mássalhangzóként nem fordul előЪ
tőbeli mássalhangzóként nem fordul előc

mgh-s tőс’ Imgh-s tő

mgh-s tőC imgh-s vagy msh-s tő

d í mgh-s vagy msh-s tő msh-s tő

msh-s tőd’ ; mgh-s vagy msh-s tő

tőbeli mássalhangzóként nem fordul előf
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msh-s tog
h msh-s to

ragh-s vagy msh-s tőmsh—s tő3
msh-s tőк
mgh-s vagy msh-s tő1

mgh-s tőmgh-s vagy msh-s tő1*
msh-s vagy változó tő msh-s tőm
változó tő mgh-s tőn
rash-s tő mgh-s tőn*
msh-s tőP

tőbeli mássalhangzóként nem fordul előr
mgh-s vagy msh-s tőmgh-s vagy msh-s tőr»

mgh-s vagy msh-d tős
s* msh-s tő mgh-s tő

msh-s vagy változó tő mgh-s tő8

msh-s tő"msh-s tőt
msh-s tőmgh-s vagy msh-s tőt»
msh-s tőmsh-s tőv

msh-s tőz
z9 j mgh-s vagy msh-s tő ! msh-s tő

z msh-s tő

A kritikus alakokban a magánhangzót és valamilyen 

mássalhangzót tartalmazó alapigék száma igen nagy, az o, * 
e, e magánhangzót tartalmazó alapigéké már kevesebb, hiszen
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e, e magánhangzóé igék hátrányára lehet-az infinutivusben o, 
nek az igák mássalhangzós tövuek. Llivel azonban mindhárom
csoportban sok az ősi eredetű ige, a magánhangzóé és a mással- 

hangzós tövek mordvin alapnyelvi létezését ezért is felté
telezni kell. A tőtípusok megoszlásának számadatait a követ
kező táblázat mutatja:

ÖsszesenKépzett igék .Alapigék
1hű

j276 ige 29,Ш1. osztály 211 ige 22,30% 65 ige 6,87%
280 ige 29,58%2. osztály 77 ige 8,13% 203 ige 21,4-5%
31 ige 3,27%18 ige 1,9o%3. osztály 13 ige 1,'37%
7 ige 0,73%4. osztály 7 ige 0,73%
5 ige 0,52%5. osztály 5 ige 0,52%
l7o ige 17,96%6. osztály 62 ige 6,55% 108 ige 11,41%

177 ige 18,7d%7. osztály 20 ige 2,11% 157 ige 16,59%

946 ige 99,93%Összesen 395 ige 41,71% 551 ige 58,22%
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2. AZ ERZA-T.IORDVIN IGETÖVEK ETIMOLÓGIAI
VIZSGÁLATA

2.1« A vizsgált anyag; és feldolgozásának módszere

Etimológiai szempontból azokat az erza-mordvin igéket 

vizsgáltam, amelyek az etimológiai szótárakban (ll.FUV,
82. SKES, 53. MSZFE, 55. KESK) - megtalálhatók. Ezeket az 

igéket egyrészt a mai finn megfelelőikkel, másrészt a re
konstruált uráli vagy finnugor alapnyelvi alakokkal (ha 

ilyen nincs, a finn-permi rekonstruált alakkal) vettem 

össze. A rekonstruált alapalakokat Collinder összehasonlító 

nyelvtanából (12. Collinder I960), A magyar szókészlet 

finnugor elemei című etimológiai szótárból, Lytkin zűrjén 

etimológiai szótárából és néhány tanulmányból vettem.
Nemcsak az ósi igéket vizsgáltam azonban, hanem minden 

igét etimológiai rétegekbe soroltam. Azokat az igéket, 

amelyeknek a rokonnyelvekben vannak megfelelőik, és vala
milyen szinten (Volgái finnugor, finn-permi, finnugor, 

uráli alapnyelvi) ősieknek tekinthetők, különválasztás nél
kül az ősi igék kategóriájába soroltam, de csak azokat 
vizsgáltam külön, amelyeknek van finn megfelelőjük, illetve 

amelyeknek a szakirodalomban megvan a rekonstruált alakjuk. 

Természetesen nem hasonlíthattam össze az igetövek szempont
jából olyan alakot, amely az erzában csak képzett igeként 

szerepel, a rekonstruált alak pedig képző nélküli. A finnel 
való összehasonlításban pedig több esetben vagy a finn ige 

tartalmazott képzőt és a mordvin nem, vagy fordítva. Ezért 

elég kevés valóban összevethető alakot lehetett vizsgálni.
A szakirodalomban kérdőjelesen összetartozó alakokat az 

összehasonlítás kedvéért bevettem az ősi eredetű igék közé.
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Külön kategóriába soroltam viszont azokat az igéket, amelyek
nek etimológiáját semelyik említett forrásban nem találtam 

ugyan meg, de valamilyen okból feltételezhető, hogy szintén 

ősiek.
Belső keletkezésieknek vettem majdnem minden hangután

zó és hangulatiest6 igét, valamint a képzett igék közül 
minden denominális igeképzős igét és azokat a deverbális 

igeképzős igéket, amelyeknek van képzetlen alakjuk is.
(Azokat a deverbális igeképzős igéket, amelyek esak képzett 

alakjukban szerepelnek az erzában és ősiek, az ősi eredeti 
igék kategóriájába soroltam. )

Vannak az erzában idegen (főleg orosz és török) 

eredeti igék is. Ha ezek az átadó nyelvben képzettek, de az 

erzában alapszóként jelentkeznek, képzetlen igéknek tekin
tettem őket. Van néhány idegen eredetrÜ, de mordvin deverbális 

igeképzővel ellátott ige is - ezeket természetesen kép-
—de nem a belső keletkezésű igék kate-zetteknek vettem 

góriájába soroltam. (így jobban láthatók az eltérések a többi
deverbális igeképzős alakkal összevetve.)

Az ötödik rétegbe azok az igék tartoznak, amelyeknek 

eredete ismeretlen. Lehetséges azonban, hogy ezek között 

több ősi vagy idegen eredeti ige van.

2.2. Az igetövek etimológiai rétegek szerinti
vizsgálata

2.2.1. Az ősi .eredeti igék

A vizsgált anyagban összesen 265 ősi eredetű erza- 

mordvin ige található. Ebből 238 a képzetlen és 27 a kép-
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zett. Az ősi eredetű igék igen nagy része, 41,12%-a 

(szám szerint 109 ige) a- tövű, tehát az első igeosztályba 

tartozik. A mássalhangzós tövű igék közül is igen sok az 

ősi eredetű: a második osztályba tartozó mássalhangzós 

tövű igék közül 72 (az ősi igék 27,1-5%-a), a hatodik osztály
ba tartozóak közül pedig 52 (az ősi igék 19,61%-a)* Az ősi 
igéknek majdnem fele (46,76%-a, 124 ige) tehát mássalhang
zós tövű. A harmadik osztály 13 képzetlen igéjének nagy 

része (10 ige) ősi, 3 pedig ismeretlen eredetű. A negyedik 

osztályból az odatartozó 7 ige közül 6 ősi eredetű, és 1 

ismeretlen eredetű. A harmadik osztályhoz hasonlóan a másik 

e magánhangzós tövű osztály (a hetedik osztály) 

képzetlen igéi közül is sok az ősi: a 20 ige közül 12 

(7 pedig ismeretlen eredetű).
A 6 feltételezett ősi eredetű ige az első és a máso

dik igeosztály között oszlik meg.

o, e,

8

való2.2.1.1. Az erza igetöveknek a finn
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ható is; nyelvtörténeti elemzés alapjául ugyanis csak 

akkor szolgálhatna az ilyen összehasonlítás, ha a volgai 
finnugor alapryelvet vetnénk össze a haiti-finn alapnyelv
vel (mert ezek állnak közvetlen, első fokú rokonságban 

egymással, a mordvin és a finn nem). Mégis iígy gondolom, 
hogy a mordvin és a finn igetövek összehasonlítása érdekes 

és szükséges lehet, hiszen nem áll olyan nagy anyag rendel
kezésre a mordvinnak az alapnyelvi alakokkal való össze
hasonlításához, hogy a finn anyagot el lehetne hanyagolni.'

Az erza és a finn igetövek egybevetéséből igen tarka 

kép rajzolódik ki:

finn I . .
ige- a aa ä i У УУ

...J uo ui ie, üö össz.‘ее о uaa e
to

14| 7 I 2221 .о* 7 1 15 5 5 2 80

l! 1 1: 211 5 1 12.0. 11 1 2 1 38!
I11 23«о. 4I

4 • о .s 1 1 ‘ -1 1 51

5.0 1 1 2* í
6.0. 9 281 2 ID 1 1 3 1

27.0. 2 1 1 -12 8
1 (l9OSSZJ46 16522 9 11 3 1 2 1 1 2з 3212

I

Az azonban szembeötlő, hogy a finnben lévő 46 a- 

tövö igéből 22 az erzában is a- tövtt. A 22 finn aa- tövtt 

igéből 14 az erzában szintén a- tövű. A másik alsó nyelv
állású magánhangzós finn tővel is hasonló a helyzet: a 12 

ä- tövűből 7, a 3 ää- tövűből 2 erza a- tövű igének felei meg.
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A két mássalhangzós tövü osztállyal kapcsolatban 

finn igetövekkel összehasonlítva - az derül ki, hogy az 

erza mássalhangzós tövek szinte fele-fele arányban finn 

a-, illetve e—tövekkel egyeznek meg (20 erza mássalhangzós 

tövü ige a finnben a- tövü, 21 pedig e- tövü), Az erzában 

a- tövü igékből 15 pedig a mai finnben o- tövü.^

- a

2,2 .'1.2. Az erza igetöveknek a rekonstruált alap-
alakokkal való összevetése

Az erza ige töveknek a rekonstruált alapnyelvi alakok
kal való összevetésére mindössze 139 adat állt rendelke
zésre, azonban ebből csak 8o olyan volt, amelyben a rekonst
ruált alapalaknak a tőbeli magánhangzója is meg volt hatá
rozva, Ezért ebből az összevetésből sem származhattak min
den kétséget kizáró eredmények. Az alábbi táblázat az urá
li alapnyelvre rekonstruált *a-/*ä- és *e-/*e- töveknek 

és a finn-permi alapnyelvi töveknek a mordvin tőosztályok
ban való megoszlását mutatja (a zárójelbe tett szám azoknak 

az igéknek a számát jelenti, amelyekben az alapnyelvi tő 

minősége meg van határozva):

Az etimológiailag vizsgált ősi eredetű igék a 4. 
számú mellékletben (№>-«lo • ) találhatók, A jegyzék tar
talmazza az erza szó finn megfelelőjét, illetve alap
nyelvi (uráli, finnugor, finn-permi) rekonstruált 
alakját.



- 53 -

t; uráli vagy finnugor finn-permi 'SSZ.I
:,*a- *■*. ¥ •* .. * a—* Ъ- * *3-a- a- e-e- e- I

■j

1. o. i 16 ! 4 14 57 /32/11 2 253
i 33 /27/2. o. 8 2i 4 8 7 9

5 /4/1 1 13« o. ( 2
134* о. I 1 5 /5/

1 /1/15. o.
25 /18/6. o. 6 62 2 1 17
8 /3/2 17. o. 1 31

139 /9о/1612 20ossz. 35 23 2513 3

Ezek az adatok hasonló képet mutatnak, mint ami a 

finnel való összevetésből rajzolódott ki. Az alsó nyelv
állásainak rekonstruált 53 igetőből 24 az erzóban a- tövtt. 

Az erza mássalhangzós tövö osztályoknak a rekonstruált 

alakokkal való összehasonlításának szintén az lett az 

eredménye, hogy az erza mássalhangzós tövek majdnem fele
fele arányban alapnyelvi alsó, illetve középső nyelv
állást! töveknek felelnek megs 21 erza mássalhangzós tövű 

igének a rekonstruált alakja alsó nyelvállású magánhangzó
ra végződő tövet mutat, 24 pedig középső nyelvállásúra 

végződő tövet. Az erzában nem a magánhangzóé tövek több
ségükben alsó nyelvállású alapnyelvi töveknek felelnek meg 

(6 ige), és csak két példa van a középső nyelvállásúakkal 
való megfelelésre.
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2.2.2. A belső keletkezésű igék

Mivel a belső keletkezésű igék közé a hangutánzó és 

a hangulatfestő igéken kívül a denominális igeképzős igék 

és a deverbális igeképzős igék egy része tartoznak, ebben 

a kategóriában a képzett igék aránya jóval nagyobb (513 

ige, az ebbe a kategóriába tartozó 539 igének 96,22?S-a).
A képzett igéknek több mint fele mássalhangzós tövű (281 

ige, a képzett igéknek 52,71^-a), de jelentős a magánhangzós,’ 
nem a- tövű igék száma is (l7l). A képzett a- tövtt igék 

4 kivétellel mind idetartoznak (61 ige)« A 2o, ebbe a 

kategóriába tartozó képzetlen ige fele szintén a- tövű«

'2.2«3« Az idegen eredetű igék

Az idegen eredetű képzetlen igék kivétel nélkül a- 

tövüek. Akár az oroszból, akár a törökből átvett, az 

erzában képzetlen igék csak a- tövüek lehetnek. A mordvin 

képzővel ellátott idegen eredetű igék viszont olyan tövŰek,' 
amilyenek a többi hasonló képzővel ellátott igék. De elő
fordul, hogy ilyen esetben is a- tövű lesz az ige (pél
dául otvecaja-ms).’

2.2.4» Az ismeretlen eredetű igék

Az ismeretlen eredetű igék közé csak alapigék tar
toznak, hiszen a képzett igék mór belső keletkezésüeknek 

tekinthetők. Ebben a kategóriában is az igék nagy része, 

több mint fele a- tövű (43 ige, az ismeretlen eredetű igék



- 55 -

52,43#-a). Mivel az a- tövű alapigék feltűnően nagy része 

ősi eredetű, illetve idegen eredetű, feltételezhető, hogy a 

ma ismeretlen eredetűeknek tartott igék egy része besorol
ható e két kategória valamelyikébe. A harmadik és a negyedik 

osztály igéivel kapcsolatban szintén felmerül, hogy nagy 

részük ősi eredetű, hiszen a harmadik osztály minden kép
zetlen igéje, a negyedik osztálynak pedig minden igéje 

- a néhány ismeretlen eredetűekhez besorolt ige kivételével - 

az ősi eredetűekhez tartozik. De a hatodik és a hetedik 

osztály igéivel kapcsolatban is fel lehet ezt tételezni.'
Az ismeretlen eredetűnek besorolt igék között lehetnek 

belső keletkezésüek is (hangutánzó, hangulatfestő igék).

2.3« Összefoglalás, következtetések

Az erza-mordvin igetövek etimológiai rétegek szerin
ti megoszlását- a következő táblázat foglalja össze:

ősi felt. ősi belső kel. ismeretlenidegen
A ! КA К A A КК к А

I61 i. 49 i. 2 ige 
11,44#81,66#р,зз#

1.O.107Í. 2 ige 
40,37#0,75#

3 ige _ 
50,00#

9 ige 
1,68#

43 i. 
52,43#

57 .Í; 15 i.' 
21,5a#5,65#

2.0. 3 ige 
50,00#“

4 ige 
0,74#

183i.
34,33#"

ige 13 i.~ 
15,85#",33&

18 i.s 
3,37^

3.0.10 i. 
3,77#

3 ige 
3,65#

6ige
2,26#

4.0. 1 ige 
1,21#

5.0,2 ige 
0,75# "

1 ige 
0,18#

2 ige 
2,43#
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6.0J44 i. Ь ige I 
I6,6o33,0l3 "

2 ige 13 i. 
3,333 15» 852

5 ige 98 i.
0,933 ! 18,38ГГ

7.oJl2 i.
14,523

2 ige 7 ige 
3,3355 18,533

2 ige 
0,753

1 ige 153i. 1 
0,183 28,7o3

238i. 27 i.: 6 ige 
89,7721-0,16# 100% “

!2o Í.I513Í. l49 i. 11 i. '82 i.
13,713■96,22^81,66^18,32^99,959f~

ö.

Az erza igetöveknek a finn, illetve az alapnyelvi 
rekonstruált alakok igetöveivel való összehasonlításából 
nem lehet egyértelmű megfeleléseket megállapítani. Csak 

annyi látszik biztosan, hogy az erza a—tövek nagy része 

finn a-/a- és alapnyelvi *a-/*a- tövekkel,az erza nem a 

magánhangzóé tövek nagy része szintén ezekkel, a mássalhang- 

zós tövek nagy része pedig vagy finn a-/ä- és alapnyelvi 
*a-/*a- ,vagy finn e- és alapnyelvi *e-/*e- tövekkel mutat
nak összefüggést. Az erza igetövek másik jelentős része azon
ban teljesen szétszórtan különféle mai finn tövekkel vet
hető össze,- illetve mind a hét tőosztályba tartozó igének 

lehet alsó nyelvállású vagy középső nyelvállású tővel re
konstruált alakja. Ez a rendkívüli kevertség és az egyértelmű 

megfeleltetések hiánya esetleg megerősítheti Ganschow-nak 

azt a feltételezését, hogy a volgai finnugorban minden tő 

potenciálisan mindkét tőtípusban felléphetett, az egyik 

típus átmehetett a. másikba (27. Ganschow 1971: 247, 249;
28. Ganschow 1979). Cáfolja viszont azt a megállapítását 

- igaz ezt a névszótövekre vonatkozóan tette -, hogy a mord— 

vin magánhangzóé tövek csak *a—/*а— ,* a mássalhangzós tövek 

pedig csak *e—tövek folytatásai lehetnek,’ illetve azt, hogy 

a balti-finn “*a-/*a- tő volgai finnugor magánhangzóé tővel, 

a balti-finn *e- tő pedig volgai finnugor mássalhangzós tő
vel egyezne (27« Ganschow 1971: 247,249). Az én vizsgálataim
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ennek az egyértelmű megfeleltetésnek határozottan ellent
mondanak.- A mordvin magánhangzóé tövíí ősi igéknek egy része 

valóban egyeztethető alapnyelvi *a-/'*a- tövekkel, de csak 

körülbelül fele. Ami a mássalhangzós tövű igéket illeti, 

az 4e—tövekkel való egyeztetés méginkább kétséges. A 

mássalhangzós tövek éppen úgy lehetnek alapnyelvi *”а-/*а- 

tövek folytatásai, mint az *e-/*e- tövekéi. A magam részéről 
tehát Ganschow-nak azzal a megállapításával értek egyet, 

hogy az igék az alapnyelvben nem tartoztak feltétlenül a 

két tőtípus valamelyikébe, hanem mindkettőbe egyszerre tar
tozhattak, hiszen a mordvin igetöveknek az alapinyelvre re
konstruált tövekkel való ilyen nagyarányú nem-megegyezése, 
nem-megfeleltethetősége nem lehet véletlen. Ez a kéttövu- 

ség lehet a magyarázata több mai mordvin és mai finn igető 

nem egyeztethető voltának is.
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MELLÉKLETEK

1. RAGOZÁSI TÁBLÁZATOK

Indeterminált ragozás

Kijelentő mód

Jelen idő

1. kaja-ms
E. sz. 1. kaj-an

2. ka j-at
3. kaj-i

T. sz. 1. kaja-tano
2. kaja-tado
3. kaj-it» *

2. kad-o-ms
E. sz. 1. kad-an

2. ka d-at
3. kad-i

T. sz. 1. kad-tano
2. kad-tado
3. kad-it»

3. pid»e-ms

■

E. sz. 1. pid»-an
2. pid*-at
3. pid»-i

T. sz. 1. nid»e-t»ano
2. nid*e-t»ado
3. pid»-it*У

'
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4. miз-e-ms
T. sz. 1. mlj-t»ano/ mi~t»ano

2. mi л-t»ado/ mi-t »adó
3. mij-it»

E. sz. 1. mij-an
2. mij-at
3. mij-i

5. vano-ms
T. sz. 1. vano-tano/ van-tano

2. vano-tado/ van-1ad о
3. van-it*

E. sz. 1. van-an
2, van-at
3. van-i

6. keks-e-ms
T. sz. 1. keks-t*ano

2. keks-t * adó
3. keks-it»

E. sz. 1. keks-an
2. keks-at
3. keks-i

7. pivse-ms
T. sz. 1. pivse-t*ano 

2. pívse-t * adó
E. sz. 1. pivs-an

2. pivs-at

3. pivs-i 3. pivs-it»

Első múlt idő

1. kaja-ms ЁШ|#• -

E. sz. 1. kaj-in*
2. kaj-it»
3. kaja-s*

T. sz. 1. kaj-in’ek
2. ka^-id’e
3. ka,ja-s»t»
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2. kad-o-ms
E. sz. 1. kad-in* 

2; kad-it’ 
3. kad-s*

T. sz. 1. kad-in*ek
2. kad-id* e
3. kad-s*t*

<. •

3. pid’e-ms
E. sz. 1. pid*-in*

2. pid*-it*
3. pid*e-s*

T. sz. 1. pid*-in*ek
2. pid’-id*e
3. pid*e-s*t*

4. mij-e-ms
E. sz. 1. mij—in*

2. mijj-it*
3. mi.j-s*/ mi-s*

T. sz. 1. mij-in’ek
2. mij-id’e
3. mij-s’t*/ ni-s*t*

5. vano-ms
E. sz. 1. van-in*

2. van-it *
3. vano-s*/ van-s*

T. sz. 1. van-in* ek
2. van-id*e
3. vano-s*t*/ van-s’t*

6. keks-e-ms
T. sz. 1. keks-in*ek

2. keks-id*e
3. kéks-s*t*

E. sz. 1. keks-in*
2. keks-it*
3. keks-s*

7. pivse-ms
sz. 1. pivs-in*

2. pivs-it*
3. piVse-s*

T. sz. 1. pivs-in*ek 

2. pivs-id*e
E.

3. pivse-s*t*
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Második múlt idő

1. kaja-ms
T. sz. 1, kaj- il’in’ek

2. kaj-il’id*e
3. kaj-il*t*

E. sz. 1* kaj-ilin*
2. kaj-il»it*
3. kaj-il*-

2. kad-o-ms
E. sz. 1. kad-il»in»

2. kad-il*it *
3. kad-il»

T. sz. 1. kad-il*in’ek
2. kad-il*id»e
3. kad-il»t*

3. pid*e-ms
E. sz. 1. pid*-il*in*

2. pid*-il*it*
3. pid’-il*

T. sz. 1. pid’-il*in*ek
2. pid*-il»id*e
3. pid»-il*t»

4. mi^-e-ms
• i

1. miD-il’in*
2. mij-il*it*
3. mij-il*

E. sz. T. sz. 1. mij-il»in*ek
2. mij-il’id’e
3. mij-il*t*

5. vano-ms
E. sz. 1. van-il’in*

2. van-il’it*
3. ran-il*

T. sz. 1. van-il*in*ek
2. van-il*id*e
3. van-il’t*<

.

.-
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6* keks-e-ms 

T. sz» 1. keks-il’in*ek
2. keks- il’id*e
3. keks-il*t*

1. keks-il*in*
2. keks-il*it*
3. keks-il*

E. sz.

7. pivse-ms
T. sz. 1. pivs-il*in*ek 

2. pivs-il*id*e 

3• pivs-il919

E. sz. 1. pivs-il*in*
2. pivs-il*it*
3. pivs-il*

Jövő idő

1. kaja-ms
E. sz. 1. karm-an kaja-mo

2. karm-at kaja-mo
3. karm-i kaja-mo

T. sz. 1. karma-tano kaja-mo
2. karma-tado kaja-mo
3. karm-it* kaja-mo

2. kad-o-ms
E. sz. 1.* karm-an kado-mo

2. karm-at kado-mo
3. karm-i kado-mo

T. sz. 1, karma-tano kado-mo
2. karma-tado kado-mo
3. karm-it * kado-mo

3. pid*e-ms
T. sz. 1. karma-tano pid*e-me

2. karma-tado pid*e-me
3. karm-it* pid*e-me

E. sz. 1. karm-an pid*e-me
2. karm-at pid*e-me
3. karm-i pid*e-me

4. mij-e-ms
E. sz. 1. karm-an mije-me

2. ' karm-at mije-me
3. kaim-i mije-me

T. sz. 1. karma-tano mije-me
2. karma-tado mije-me
3. karm-it* mije-me
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5. vano-ms
T. sz. 1, karma-tano vano-no

2. karma-tado vano-rao
3. karm-it* vano-mo

E. sz. 1. karm-an vano-mo
2. karm-at vano-mo
3. karm-i vano-no

6. keks-e-ms
T. sz. 1. karma-tano kekse-me

2. karma-tado kekse-me
3. karm-it* kekse-me

1. karm-an kekse-me
2. karm-at kekse-me
3. karm-i kekse-me

E. sz.

7. pivse-ms
T. sz. 1. karma-tano pivsg-me 

2. karma-tado pivse-me 

3* karm-it* pivse-me

E. sz. 1. karm-an pivs|-me
2. karm-at pivs^-me
3. karm-i pivse-me

4.

Felszólító mód /imperativus/

Jelen idő

1. ka^a-ms
. 2• kaja-k ' T. sz. 2. kaja-doE. sz

2. kad-o-ms
T.' sz. 2. kado-doE. sz. 2. kad-t

3. pid*e-ms
E. sz. 2. pid*e-k T. sz. 2. pid*e-d*e

4. mij-e-ms
E. sz. 2. mi.j-t*/mi-k T. sz. 2. mije-d*e
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5. vano-ms
E. sz. 2. vano-к/ van-t T. sz. 2. vano-do

6. keks-e-ms
T. sz. 2. kekse-d'e2. keks~t*E. sz.

7. pivse-ms
T. sz. 2. pivse-d’eE. sz. 2. pivse-k

Óhantó mód /optativus/

Jelen idő

1. kaja-ms' 1

E. sz. 1. kaja-zan
2. kaja-zat
3. kaja-zo

T. sz. 1. kaja-zdano
2, kaja-zdado
3. kaja-st

2. kad-o-ms
T. sz. 1. kado-zdano

2. kado-zdado
3. ‘ kado-st

E. sz. 1. kado-zan
2. kado-zat
3. kado-zo

3. pid'e-ms
T. sz. 1. pid’e-zdano

2, pid’e-zdado
3. pid’e-st

E. sz. 1. pid’e-zan
2. pid’e-zat
3. pid’e-ze
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4. mij-e-ms
E. sz. 1. nije-zan

2. mije-zat
3. mije-ze

T. sz. 1# mije-zdano
2, mije-zdado
3. mije-st

5. vano-ms
E. sz. 1* vano-zan

2. ' vano-zat
3. vano-zo

T. sz. 1. vano-zdano
2. vano-zdado
3. vano-st

6. keks-e-ms
1. kekse-zan
2. kekse-zai
3. kekse-ze

4

T. sz. 1. kekse-zdano
2. kekse-zdado
3. kekse-st

E. sz.

7.' pivse-ms
T. sz. 1. pivse-zdano

2. pivs|-zdado
3. pivse-st

E. sz. 1. pivse-zan
2. pivse-zai
3. ' pivse-ze 4.

Kötő mód /conjunctivas/

Jelen és múlt idő

1.' kaja-ms
E. sz. 1. kaja-vl’in*

2. kaja-vl’it*
3. ‘ kaja-vol*

T. sz. 1. kaja-vl’in’ek
2. kaja-vl’id’e
3. kaja-vol’t*



«q.«T9A-asAxd •£ 

a«PI«TA-3SAxd 

^Qí^TtlA-asA-pd *х *zs •£

«XSA-asAfd •£ 

«*Т«ТЛ“Э0лр1 *з 

lnx<iA-IsAxd *x *zs *g;
sm-lsAfd 4

«Ч-«1ЭЛ-9331Э31 •£
Э«РТ«ХА-ЭВЗ[Э31 *з

^з^их^Д-эв^эз! »x *zs *űi
вш-э-в^эз^ *9

,ХЭА-ЭВ31ЭЗ[ •£ 
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з«РТ*1Д-оивл *3 
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,Х«ХЭА-эСри «С 
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4ХЭА-э(!ря •£ 

*Ч-Т41Д-зСхш *з
^XiXA-spx1“ *х *2S *а

ВШ-Э-рХШ

*Ч-«ТЭЛ”Э tPXd •£ 

9*PI«TA-3tpxd *3

^a^XtXA-s^xd «х *zs *qí

«XSA-a^pd •£ 

«q.T.IA-a.pxd *з 

»uT^XA-^pxd • x * zs *a
вш-a.pxd •£

*Х«Тол-ораз1 •£ 

9«pxtxA-op^ «г

ЛЭ*их*хД-0РЩ *x *zs *x

«ХОА-Орщ •£

«Vf »ТД-ортзз *з 

tUXjXA-OP^ »X *zs *3
SUI-0-PS3Í • 3
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Pelteteles mód /conditionalis/

Jelen idő

1. kaja-ms
T. sz. 1* kaj-in*d’er*atano

2, kaj-in*d*er*atado
3. kaj-in*d*er*a;)t’

E. sz. 1. kaj-in*d*er’an
2. kaj-in*d*er*at
3. kaj-in’d*er*aj

2• kad-o-ms
T. sz. 1. kad-in*d*er*atano

4.
2. kad-in*d*er’atado <
3* kad-in* d* er’a;jt*

E. sz. 1. kad-in*d*er*an
2. kad-^n*d*er*at
3. kad-in*d*er*aj

3. pid*e-ms
E. sz. 1. pid*-in*d*er*an

2. pid»-in»d*er»at
3. pid*-in*d*er*aj

T.-sz. 1. pid*-in*d*er*atano
2. pid*-in*d*er*atado
3. pid’-in’d’er’ajt*

4» mij-e-ms
T. sz. 1. mij-in’d*er*atano

2. mij-in*d*er*atado
3. mij-in*d*er*a;jt*

E. sz. 1. mij-in*d*er*an
2. mij-in*d*er*at
3. mij-in*d*er*aj

5. vano-ms
E. sz. 1. van-in*d*er*an

4.

2. van-in*d*er*at
4.

3. van-in*d*er*aj

T. sz. 1. van-in*d*er*atano <
2. van-in*d*er*atado4.

3. van-in*d’er*ajt*
4.
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6. keks-e-ms
. T. sz. 1. keks-in’d’er’atano

2. keks-in’ d’ er* e.tado
3. keks-in*d*er’ajt’

E. sz. 1. keks-in*d’er’an
2. keks-in’d’er*at
3. keks-in’d’er*aj

7. pivse-ms
T. sz. 1. pivs-in’d*er*atano

2, pivs-in’d’er*atado
3. pivs-in’d*er*ajt*

E. sz. 1. pivs-in’d*er*an
2, pivs-in’d’er*at
3. pivs-in*d*er*aj

Feltételes-kötő mód /conditionalis-conjunctivus/

Jelen és múlt idő

1. kaja-ms
E. sz. 1. kaj-in*d*er*avl*in* T. sz. 1. kaj-in*d*er*avl*in*ek

2. kaj-in*d’er*avl*it* 2. kaj-in’d*er*avl*id*e
3. kaj-in*d*er*avol* 3. kaj-in’d*er’avol*t*

2* kad-o-ms
E. sz. 1. kad-in’d*er*avl*in* T. sz. 1. kad-in*d*er*avl*in*ek

2. kad-in*d*er*avl*it*
3. kad-in*d*er*avol*

2. kad-in*d*er*avl*id*e
3. kad-in*d*er*avol*t*г.

3. pid*e-ms
E. sz. 1. pid*-in*d*6r*avl*in*T. sz. 1. pid*-in’d*er*avl*in*ek 

2. pid*-in*d*er’avl*it*
3* pid*-in*d*er*avel*

2. pid*-in’d*er*avl*id*e
3. pid*-in*d*er*avel*t*
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4. mi?-e-ms
E. sz. 1. rr.ij-in’d’er’avl’in’ T. sz. 1. mij-in* d*er’avl’ in’ ek

2. mij-in’d’er’avl’i.t* T. sz. 2. mij-in*d*er’avl’id*e
3. mij-in’d’er’avel’ 3. mij-in’d’er’avel’t*

5. vano-ms
E. sz. 1. van-in*d’er*avl*in’ T. sz. 1. van-in’d*er’avl*in’ek

2. van-in’d*er’avl*it*
C

3. van-in’d*er*avol’
2, van-in’d’er’avl*id’e
3. van-in’d*er*avol*t’

4.

6. keks-e-ms
E. sz.' 1. keks-in’d’er’avl’in’T. sz.

2. keks-in’d’er’avl’it*
3. keks-in’d’er’avel*

1. keks-in’d’er’avl’in’ek
2. keks-in*d*er*avl*id*e
3. keks-in*d*er*avel*t*

7* pivse-ms
E. sz. 1. pivs-in*d*er*avl*in*T. sz. 1. pivs-in*d’er’avl*in*ek

2. pivs-in*d*er*avl*it* 2. pivs-in*d*er*avl*id*e
3. ' pivs-in*d*er*avel* 3» pivs-in*d’er’avel’t*<. <

Óhajtó mód /desiderativus/

Múlt idő

1. kaja-ms
E. sz. 1. kaj-iksel*in*

2. kaj-iksel*it*
3. kaj-iksel*

T. sz. 1. kaj-iksel*in*ek
2. kaj-iksel*id*e
3. kaj-iksel*t*



*
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2. kad-o-ms
E. 1« kad-iksel*in’

2. kad-iksel»it»
3. kad-iksel*

1. kad-iksel* in* ek
2. kad-iksel*id*e

4 <•

3. kad-iksel*t*
4 <

T. sz.ss.

4

3. pid»e-ms
E. sz. 1. pid»-iks|l*in*

2. pid*-iks|l*it*
3. pid*-iksfl*

T. sz. 1 pid*-iks|l*in*ek
2, pid*-iksel*id*e
3. pid*-iksel*t*

4. míj-e-ms
E. sz. 1; mij-iks|l*in*

2. mij-iksel’it*
3. mij-iksel*

T. sz. 1. mij-iksel*in*ek
2, mij-iksel*id*e
3. mij-iksel’t*

5. vano-ms
E. sz. 1. van-iksel’in* 

2. van-iksel*it*
4 4.

3* van-iksel*< 4

T. sz. 1. van-iksel»in»ek
4 4.

2. van-iksel*id*e4. 4.

3* van-iksel*t*

4L4.

6. keks-e-ms
T. sz. 1, keks-iksel»in*ek

4

2. ' keks-iksel»id*e
4

3. keks-iksel*t*<

E. sz. 1* keks-iksel*in* 

2* keks-iksel’it* 

3* keks-iksel*

7* pivse-ms
T. sz. 1. pivs-iks|l*in*ek

2. pivs-iksel»id*e
3* pivs-iksel»t*<

E. sz. 1. pivs-iksel’in*
C 4 4

2. pivs-iksel*it*
<4

3* pivs-iksel*
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Determinált ragozás

Ki .jelent 6 mód

Jelen idő

engem

1. kaja-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. kaja-samiz*
3. kaja-samiz*

2. kaja-samak
3. kaja-samam

2. kad-o-ms
T. sz. 1.E . sz * 1.

2. kad-samiz*
3. kad-samiz*

2. kad-samak
3. kad-samam

3. pid’e-ms

T. sz. 1. -E. sz. 1.
2. pid*e-samiz*
3. pid*e-samiz*

2. pid*e-samak
3. pid*e-samám

4. mij-e-ms
T. sz. 1. -E. sz. 1. -

2. mij-samak/ mi-sатак
3. mij-samam/ mi-samam

2. mij-samiz*/ mi-samiz*
3. mij-samiz*/ mi-samiz*
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5• vano-ms
T. sz. 1,E. sz. 1.

2. vano-samiz */van-samiz♦
3. vano-samiz*/van-samiz *

2. vano-samak/ van-sатак
3. vano-samam/ van-samam

6. keks-e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.

2. keks-samiz*
3. keks-samiz*

2. keks-samak 

3* keks-samam

7. pivse-ms
T. sz. 1.E. sfc. 1.

2. pivse-samiz*
3. pivse-samiz*

2. ' pivse-samak
3. pivse-samam

téged

1.' kaja-ms
T. sz. 1. kaja-tadiz*

2. I ~
3. kajja-tad^z*

E. sz. 1. kaja-tan
2.
3. kaja-tanzat

2. kad-o-ms
T. sz. 1. kad-tadiz*

2,- -
3. kad-tadiz* <

E. sz. 1. kad-tan
2.
3. kad-tanzat
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3# pid’e-ms
E. sz. 1. pid*e-t,an T. sz. 1. pid’e-t’adiz*

4.

2. 2.
3* pid*e-t* anzat 3* pid,e-t*adiz*

4

4. mij-e-ms 

T. sz.E. sz, 1, mi.i-t *an/mi-t9an 1,' mij-t’adiz’/mi-t’adiz *
2. 2.
3* mij-t * anzat/mi-t* anzat 3, mij-t’adiz’/mi-t*adiz *

5, vano-ms
T, sz, 1, vano-tadiz*/van-tadiz*

2r - ~ ~
3, vano-tadiz’/van-tadiz*

E, sz. 1,' vano-tад/van-tan
2.
3. vano-tanzat/van-tanzat

6. keks-e-ms
T, sz.‘ 1, keks-t’adiz*E, sz. 1, keks-t*an 

2.' -
3. keks-t * anzat

JL.

2.
3. keks-t*adiz*

4.

7, pivse-ms
E. sz. 1, pivse-t*an T, sz. 1. pivse-t’adiz*

2. 2.
3* pivse-t* anzat 3. pivsg-t*adiz*
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őt

1. kaja-ms
T,‘ sz. 1* kaja-sin'ek

2. kaja-s^nk
3. kaja-síz*

E. sz. 1* kana-sa
2. kana-sak
3. kaja-si

2. kad-o-ms
T. sz. 1. kad-sin*ek

___________ 4_________

2. kad-sínk
___________ 4

3. ' kad-sizT

E. sz. 1. kad-sa
2. kad-sak
3. kad-si4

3. pid*e-ms
T. sz. 1. pid*e-sin*ek 

2. pid*e-sink 

3« píd’e-siz*

E. sz. 1. pid»e-sa
2. pid,e-asak
3. pid*e-si

4. mij-e-ms
T. sz. 1. mij-sin’ek/mi-sin’ek

2. mij-sink/mi-sínk
3. mij-siz*/mi-siz*

E. sz. 1. miri-sa/mi-sa
2. miл-sak/mi-sak
3. mij-si/mi-si

5. vano-ms
E. sz. 1. vano-sa/van-sa

2. vano-sak/van-sak 

3..vano-si/ van-si

T.' sz. 1. vano-sin’ek/van-sin’ek
2. vano-sink/van-sink_________ < c
3. vano -síz"7"/van-siz*

4 4
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6. keks-e-ms
T. sz. 1. keks-sin*ek

2. * kekä-sink
3. kekä-sizT

E. sz. 1, keks-sa
2. keks-sak
3. keks-si

7. pivse-ms
E. sz. 1. uivs§-sa

2. pivse-sak
3. pivse-si

T. sz. 1. pivse-sin’ek
2. pivse-sink
3. pivse-sizr

minket

1. kaja-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. kaja-samiz*
3. kaia-samiz*

2. ka,ja-samiz*
3. kana-samiz*

2.' kad-o-ms
E. sz. 1. T. sz. I.- -

2.- kad-samlz*2. kad-samiz*
3. kad-samiz*3. kad-samiz*

3. pid*e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. pid*e-samiz*
3. pid*e-samiz*

2. pid*e-samiz*
3. pid*e-samiz*
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4. mij-e-ms
T.- sz. 1.E. sz. 1.

2. miti-aamiz*/nii-samiz*
3. mi.1-samiz*/mi-aamiz*

2. min-samiz*/mi-samiz*
3. mi.1-samiz * /mi-samiz *

5. vano-ms
E. sz. 1.' - T. sz. 1. -

2. vano-samiz */van-samiz *
3. vano-samiz*/-van-samiz*

2. vano-samiz * /van-samiz *
3. vano-samiz*/van-samiz*

6. keks^e-ms
T. sz. 1.E. sz • 1 •

2. keks-samiz*
3. keká-samiz*

2. keks-samiz*
3. keks-samiz*

7. pivse-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.

2. pivse-samiz* 

3* pivse-samiz *
2. pivse-samiz*
3. pivse-samiz *

titeket

1. kaja-ms
T. sz. 1. kaja-tadiz*

2. 3 ~
3. kaja-tadiz*

E. sz. 1. kaja-tadiz*
2. -
3.' kaja-tadiz*
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2. kad-o-ms
T. sz. 1. kad-tadiz*<

2. -
3. kad-tadiz’

E. ez, 1. kad-tadiz*
2.=-------------
3. kad-tadiz*

3* pid’e-ms
E. sz. 1, pid*e-t*adiz* T. sz. 1, pid*e-t*adiz* 

2. —
3. pid*e-t*adiz*

2.
3. pid*e-t*adiz*

4. mij-e-ms
1. mi3-t*adiz*/mi-t*ad^z*
2. -
3. mi j-t*adiz*/mi-t*adiz*

1. mi;j-t’adiz*/mi~t*adiz*
2. -
3* mij-t*adiz*/mi-t*adiz*

E. az.

5• vano-ms
E. sz. 1, -vano-tadiz’/van-tadiz*

2. - ~ "
3. vano-t adiz */van-t adiz *

1* vano-tadiz*/van-tadiz’
2. - ~ ~
3. vano-tadiz*/van-tadiz* < <

6. keks-e-ms
T. sz, 1, keks-t*adiz*

2; r ;
3. keks-t*adiz*

E, sz, 1, keks-t*adiz*
2.'=---------~
3, keks-t*adiz*

7, pivse-ms
T. sz. 1, pivse-t *ad|.z* 

2. - "
E, sz. 1. pivse-t’adiz* 

2. - ' "
3. pivse-t*ad£z* 3. pivse-t’adiz*
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okét

1. ka 3 a-ms
E. sz. 1. kaja-sin*

2. kaja-sit*
3* kaja-sin*z*e

T. sz. 1. kaja-sín*ek
2. kaja-sínk
3. kaja-síz*

2. kad-o-ms
E. sz. 1. kad-sin*

2. kad-sit4
3. kad-sin*z*e

T. sz. 1. kad-sin*ek 

2; kad-sink 

3. kad-siz1"

3. pid*e-ms
E. sz. 1. pid*e-sin*

2. pid»e-sit*
3* píd*é-sin*z*e

T. sz. 1. pid*e-sin*ek
2, pid*e-sink
3. pid*e-siz*

4. mij-e-ms
E. sz. 1. mij-sin*/mijein* T. sz. 1. mij-sin*ek/mi-sin*ek

2. ' mij-sitr/mi-síf* 2. mi j - si nk/mi-sínk
3. mij-sin*z"^e/mi-sin*z*e 3* mij-sizT/mi-sízT

<. C 4 <

5. vano-ms
E. sz. 1. vano-sin*/van-sin* T. sz.

2. vano-silT/van-sit *_________* - _______ <
3. vano-sin* z * e/van-sin* z * e

<. 4

1. vano-sin* ek/van-sin’ek
2. vano-sink/van-sink
3. vano-siz */van-siz*< 4
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6. keks-e-ms
T. sz. 1. keks-sin*ek

2. keká-s^.nk
3. кекё-siz*

E. sz. 1. kek^-sin*
2. Eeká-s'it*
3« kekő-sih* z * e

7. pivse-ms
E. sz. 1. pivse-sin*

2. pivse-sit *
3. pivse-sin*z*e

sz. 1. pivse-sin*ek*______ < 4_______
2. pivse-sink 

3# pivse-siz*

T..

Első imílt idő

engem

1. kaja-ms
E. sz. 1. T. sz. 1.

2. kaj-imik
3. kaj-Imim

2. kaj-imiz*
3. kaj-imiz*

2. kad-o-ms
E. sz. 1. T. sz. 1. -

2. kad-imik<.
3. kad-imim

2. kad-imiz*<
3. kad-imiz*<.

3. pid*e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1." -

2. pid’-imik
3. pid*-imim

2. pid*-imiz*
3. pid*-imiz*
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4. mij-e-ms
T. sz. 1, -E. sz. 1. -

2. mij-imiz* 

3..mij-imiz*
2. mij-imik
3. mij-imim

5• vano-ms
E. sz. 1. -

2. van-imik
3. van-imim

T. sz. 1. -
2. van-imiz*
3. van-imiz*

4

6. keks-e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.

2. keks-imik
3. keks-imim

2. keks-imiz*
3. keks-imiz*

7. pivse-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2• pivs-imik 

3. pivs-imim
2. pivs-imiz*
3. pivs-imiz*

téged

1. kaja-ms
T. sz. 1.‘ kaj-id’iz*

2. -
E. sz. 1. kaj-it*in*

2.
3. kaj-id’iz*3. kaj-in*z*it*
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2. kad-o-ms
E. sz. 1.' kad-it’in*

2 ♦ •*

3. kad-in*z9it*

T, sz. 1. kad-id*iz*
4. <

2.
3. kad-id’iz*<

3. pid’e-ms
E. sz. 1. pid’-it*inf T. sz. 1. pid’-id’iz* 

2. -
3. pid’-id’iz*

2.
3. pid»-in»z*it»

4. mij-e-ms
E. sz. 1.‘ mij-it*in* T. sz. 1. mij-id’iz* 

' 2. -2.
3. mij-in’z’it* 3.' mij-id’iz*

5. vano-ms
E. sz. 1.' van-it *in* T. sz. 1. van-id’iz*<

2. 2.
3* van^in’z’it* 3. van-id’iz*<

6. keks-e-ms
T. sz. 1. keks-id’iz* 

2. -
3. keks-id*iz*

E. sz. 1. keks-it’in*
2. -
3* keks-in'z’it*

7* pivse-ms
E. sz. 1. pivs-it’in*

2. -
3* pivs-in’z’it*

T. sz. 1. pivs-id’iz*
2.
3*' pivs-id’iz*
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őt

1. kaja-ms
E. sz. 1. kaj-ija

2. kaj-ik
3. kaj-iz’e

.T. sz, 1, kaj-in’ek
2, kaj-ink
3, kaj-iz*

2." kad-o-ms
E, sz* 1, kad-ija

2. kad-ik
4.

3. kad-iz’e

T, sz. 1, kad-in*ek
C

2. kad-ink
3. kad-iz*

3. pid’e-ms
E. sz, 1, pid*-ija

2. “ pid*-ik
3. ; pid’-iz'e

T, sz. 1. pid*-in*ek
2. pid’-ink
3. pid'-iz»

4, mij-e-ms
E. sz. 1. mij-ijja 

2. mij-ik 

3* mij-iz’e

T. sz. 1. mÍ3-in*ek
2. mi 3-ink
3. mij-iz*

5• vano-ms
E. sz. 1. van-ija

2. van-ik<
3. van-iz’e

T. sz. 1. van-in’ek<
2. van-ink<
3. van-iz*
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6. keks-e-ms
T. sz. 1. keks-in’ek

2. keks-ink
3. keks-iz*

E. az, 1. keks-ija 

2• keks-ik 

3, keks-iz»e

7* pivse-ms
E. sz. 1. pivs-ija

2, pivs-ik
3. pivs-iz*e

T. sz. 1. pivs-in*ek 

2* pivs-ink 

3* pivs-iz*

minket

1. kaja-ms
E. sz. 1.* -

2. kaj-imiz» 

3* kaj-imiz»

T. sz. 1. -
2, kaj-imiz»
3. kaj-imiz*

2. kad-o-ms
E. sz* 1* - T* sz. 1* -

2 * kad-imiz *<
3* kad-imiz*

4

2. kad-imiz*<.
3* kad-imiz»

3* pid*e-ms
T. sz. 1*E. sz. 1* -

2. pid*-imiz*
3. pid*-imiz*

2. pid*-imiz* 

3* pid*-imiz*
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4* mi3-e-ms
T. BZ, 1,Е. az, 1. -

2, mij-imiz*
3. mij-imiz*

2, mij-imiz’ 
3* mij-imiz*

5. vano-ms
E. bz, 1. - T. sz. 1.

2, van-imiz*
3. van-imiz*

2, van-imiz*
3. van-imiz*

6. keks-e-ms
E. sz. 1. -

2, keks-imiz*
3. keks-imiz*

T. sz. 1. -
2, keks-imiz*
3. keks-imiz*

7* pivse-ms
E. sz. 1. - T. sz. 1. -

2. pivs-imiz* 

3* pivs-imiz*
2. pivs-imiz* 

3* pivs-imiz*

titeket

1. kaja-ms
E. sz. 1. kaj-id*iz* 

2. -
3. kaj-id*iz*

T. sz. 1. kaj-id’iz* 

2. -
3. kaj-id»iz*
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2• kad-o-ms 

T. sz. 1. kad-id’iz*
4.

2. -
3. kad-id*iz*

E. sz. 1, kad-id’iz*
4

2.
3. kad-id’iz*

C

3« pid*e-ms
E. sz. 1.' pid»-id*iz* T. sz. 1. pid’-id’iz*

2. -
3. pid»-id»iz»

2.
3. pid»-id»iz*

4. mij-e-ms
E. sz. 1. mij-id’iz* 

2. -
3. mij-id’iz»

T. sz. 1. mi3-id*iz* 

2. -
3»‘ mi^-id’iz*

5. vano-ms
E. sz. 1.' van-id’iz*

a, - *
3. van-id’iz*

T. sz. 1. van-id’iz*
2.
3. van-id’iz*

6• keks-e-ms
T. sz. 1. keks-id'iz*E. sz. l.: keks-id’iz* 

2. -
3. keks-id'iz*

2. -
3. keks-id’iz*

7. pivse-ms
E. sz. 1.* pivs-id’iz* 

2. -
3. pivs-id’iz*

T. sz. 1. pivs- id’iz*
2. -
3« pivs-id’iz*
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okét

1. kaja-ms
T. sz. 1* kaj-in'ek

2. * kaj-ink
3. kaj-iz*

E. sz. 1.' kaj-in*
2; kaj-it*
3. kaj-in*z*e

2« kad-o-ms
E. sz. 1. kad-dja*

2; kad-^t*
3. kad-in*z*e

T. sz. 1.‘ kad-in*ek 

2. kad-ink 

3* kad-iz*

3. pid’e-ms
E. sz. 1. pid*-in*

2. - pld’—it*
3. pid*-in*z*e

T. sz. 1. pid*-in*ek
2. pid’^ink
3. pid*-iz*

4. mij-e-ms
E. sz. 1. mij-in*

2;* mij-it*
3. mi3-in*z*e

T. sz. 1. mij-iri*ek
2. mi3-ink
3. - mij-iz*

5. vano-ms
E. sz. 1.' van-in*<

2. van-it*<
3. ‘ van-in* z*e

T.' sz. 1. van-in*ek
2. van-ink
3. van-iz*

4
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6. keks-e-ms
T. sz. 1, keks-in*ek

2, keks-ink
3. keks-iz*

E. sz. 1, keks-in*
2. keks-it*
3* keks-in*z*e

7* pivse-ms
E. sz, 1, pivs-in*

2• pivs-it *
3* pivs-in*z*e

T, sz. 1, pivs-in*ek
2, pivs-ink
3, pivs-iz*

Második múlt idб

engem

1. kaja-ms
E. sz. 1. -

2. kaj-il»imik
3. kaj-il»imim

T. sz. 1. -
2. kaj-il*imiz*
3. kaj-il*imiz*

2. kad-o-as
E. sz. 1. - T. sz. 1. -

2. kad-il*imik
3. kad-il*imim

2. kad-il*imiz*
3. kad-il*imiz*

3* pid*e-ms
E. sz. 1. - T. sz. 1» -

2. pid»-il»imik
3. pid»-il*imim

2. pid»-il»imiz*
3. pid*-il*imiz*
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4. mij-e-ms
T. sz. 1* -Б. sz. 1»

2. mij-il*imiz* 

3« mij-il’imiz*
2« m±d-il»imik 

3« m±3-il*imim

5. vano-ms
E. sz. 1. - T. sz. 1. -

2. ' van-il*imik<
3. van-il*imim

2, van-il*imiz*
3. van-il*iraiz*

6. keks-e-ms
E. sz. 1. -

2. keks-il’imik
3. keks-il*imim

T. sz. 1.‘ -
2. keks-il*imiz*
3. keks-il*iraiz*

7* pivse-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. pivs-il*imik
3. pivs-il*imim

2. pivs-il*imiz* 

3* pivs-il*imiz*

téged

1. kaja-ms
E. sz. 1. kaj-il*it*in*

2.* -
3. kaj-il*in* z *it *

T. sz. 1. kaj-il*id*iz*
2.
3. kaD-il»id»iz»
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2.' kad-o-ms
E. sz. 1* kad-il*it*in*

2.' -
3. kad-il*in*z*it*

T. sz. 1. kad-il*id*iz*
2.’ -

3. kad-il»id*iz*

< <

3. pid*e-ms
E. sz. l.: pid • -il * it * in*

‘ 2. -

3. pid*-il*in*z*lt*

T. sz. 1. pid»-il»id*iz*
2.
3. pid*-il»iá*iz*

4. mij-e-ms
E. sz. 1. mij-il*it*in*

2.* -
3. mi3-il»in»z»it*

T.' sz. 1. mij-il»id»iz* 

2.' -
3. mij-il*id*iz*

5. vano-ms
E. sz. 1. van-il*it*in*

2. - ‘ .

3. van-il * in* z * it *

T. sz. 1. van-il*id*iz*
2. -
3.' van-il*id*iz*

<

<.

6. keks-e-ms
E. sz. 1i keks-il*it*in*

2. -
3. keks-il*in*z*it*

T.‘ sz.' 1.- keks-il*id*iz*
2. -
3. keks-il*id*iz *

7* pivse-ms
T. sz. 1. pivs-il*id*iz*

2. -
3. pivs-il*id*iz*

E. sz. 1." pivs-il*it*in*
2. -
3. pivs-il*in*z*it*
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St

1. kaja-ms
1. - kaj-ilM. ja
2. kaj-il'lk
3. kaj-il»iz*e

T. sz. 1. kaj-il’in’ek 

2. kaj —il * ink 

3; kaj-il'iz*

E. sz.

2. kad-o**me
E. sz. 1. kad-£l*ija

2. kad-il*ik
3. kad-il’iz’e

T. sz. 1. kad-il’in’ek
2. kad-^1*ink
3. kad-il'iz*

3. pid*e-ms 

T. szE. sz. 1. pid’-il’ija
2. pid*-il*ik
3. pid*-il*iz,e

. 1. pid*-il*in*ek
2. * pid’-il’irik
3. pid’-il’iz*

4. mij-e-ms
E. sz. 1.' mij-il’ija 

2. mij-il*ik 

3* mij-il*iz*e

T. sz. lir mij-il’in’ek
2. ‘ mi j-il’ink
3. ' mij-il’iz*

5. vano-ms
T. sz. 1.' van-il’in’ek

2. * van- il’ink4

3. van-il’iz*

E. sz. 1. van-il’ija
2, van-il * ik<
3. van-il*iz*e
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6. ke ka-e-ms
T. az. 1* keкв-il*in*ek

2, keks-il*ink
3. keks-il’iz*

E.- sz. 1. keks-il’ija
2. keks-il*ik
3. keks-il*iz*e

7. pivsg-ms
E. az. 1. pivs-il *i;Ja 

2• pivs-il*ik 

3. pivs-il*iz*e

T. az. 1, pivs-il*in*ek 

2, pivs-^l*ink 

3# pivs-il*iz*

minket

1. kaja-ms
E. az. 1.” - T. az. 1. -

2. kaj-il*imiz*
3. kaj-il’imiz*

2. kaj-il*imiz*
3. kaj-il»imiz*

2« kad-o-ms
E. sz. 1* - T. sz. 1. -

2. kad-il*imiz*
3. kad-il*imiz*

2. kad-il*imiz*
3. kad-il*imiz*< <

3* pid*e-ms
E. sz. 1. T. sz. 1. -

2. pid*-il*imiz*
3. pid*-il*imiz*

2. pid»-il*imiz*
3. pid*-il*imiz*
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4. mij-e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. miз-il,imiz,
3. mi3-il,imiz*

2. mij-il,imiz,
3. mij-il’imiz*

5• vano-ms
E. sz, Ír - T. sz. 1. -

2. van-il’imiz*
3. van-il*imiz*

2, van-il’imiz*<
3.< <

6. keks-e-ms
E. sz. 1.‘ - T. sz. 1.

2. keks-il’imiz*
3. keks-il’imiz*

2. keks-il’imiz*
3. keks-il’imiz*

7. pivse-ms
T. sz. 1. -E. sz. 1.' -

2. pivs-il’imiz*
3. pivs-il’imiz*

2. pivs-il’imiz*
3. pivs-il'imiz*

titeket

1. kaj a-ms. *.
E. sz. 1. kaj-il’id’iz»

2. -
3. kaj-il*id*iz*

T. sz. 1. kaj-il’id’iz»
2. - %
3. ka3-il»id»iz*

■

f

*?•
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2« kad-o-ms
E. sz. 1.' kad-il*id*iz* 

2. - \
3. kad-il*id»iz*

T. sz. 1. kad-il»id»iz* 

2. - \
3. kad-il’id’iz*

3* pid’e-ms
T. sz. 1.- pid*-il’id»iz* 

2. -
3. pid»-il*id»iz»

E. sz. l.; pid'-il’id'iz*
2.‘ -

3.' pld*-il»id*iz*

4. mij-e-ms
E. sz. 1. mij-il,id,iz,

2. -
3. mij-il*id*iz*

T. sz. 1. mij-il»id»iz*
2. -
3. mij-il’id’iz*

5# vano-ms
E. sz. 1. van-il*id*iz*<

2; - .
3/ van- il*id*iz*

T. sz. 1. van-il^id’iz* 
2. - ‘
3.' van-il*id*iz*

6. keks-e-ms
E. sz. 1. keks-il’id’iz* 

2. - '
3. keks-il*id*iz*

sz. 1. keks-il’id'iz»
2. -
3. keks-il*id*iz*

T.

7. pivse-ms
E. sz. 1. pivs-il’id’iz* 

2. -
3. pivs-il’id’iz*

sz. 1. pivs-il’id’iz*T.
2.
3* pivs-il’id’iz*
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őket

1. ka ja-ins
E. sz. 1. kaj-il'in*

2. ka3-il*it*
3. ‘ ka3-il*in*z*e

T. sz. 1. ka3-il*in*ek
2. kaj-il»ink
3. kaj-il*iz*

2.' kad-o-ms
T. sz. 1.' kad-il*in*ek

2. kad-il’ink*
3. ' kad-il’iz *

E. sz. 1. kad-il*in*
2. kad-il*it *
3. kád-il*in»z*é

3. pid’e-ms
E. sz. 1.' pid*-il*in*

2. pid*-il*it * ;
3. ' pid* -il* in* z*é

T. sz. 1. pid'-il’in'ek
2. pid*-il»ink
3. - pid*-il*iz*

4. mij-e-ms
E. sz. 1. mi3-il*in*

2. mi3-il*it*
3. mij- il*in»z*e

T. sz. 1. mi3-il*in*ek
2. ‘ mi3-il*ink
3. mij-il*iz*

5. vano-ms
E. sz. 1. van-il*in*

2. ' van-il’it*
^ * 't

3. van-il*in*z*e

T. sz. 1. van-il*in*ek <
2. ' van-il * ink
3. van-il*iz*
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6. keks-e-ms
T. sz. 1. keks-il*in* ek

2. keks-il’ink
3. keks-il’iz*

E. ez, 1. keks-il’in*
2. keкв-il*it*
3« keks-il’in’z’e

7. pivse-ms
E. sz. 1* pivs-il’in*

2; pivs-il»it*
3# pivs-il’in’z’e

T. sz. 1. pivs-il*in*ek
2, ’ pivs-il * ink
3. pivs-il’iz*

Felszólító mód /imperativus/

Jelen idó

engem

1. kaja-ms
E. sz. 2, kajja-mak T. sz. 2, kaja-miz*

2, kad-o-ms
E. sz. 2, ka do-inak T. sz. 2, kado-miz*

3. pid'e-qns
E. sz. 2, pid’e-mak T. sz. 2, pid’e-miz*

4* mij-e-ms
T. sz. 2, mije-miz*E. sz. 2, mije-mak

5. vano-ms
E. sz. 2. vano-mak T. sz. 2. vano-miz*
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6. keks-e-ms
T. sz. 2.' kekse-miz*E« sz.: 2« kekse-mak

7# pivse-ms
Б. sz. 2* pivse-mak T. sz. 2. pivse-miz*

ót

1. kaja-ms
E. sz. 2. kaj-ik T. sz. 2. kaj-ink

2. kad-o-ms
T. sz. 2. kad-inkE. sz. 2. kad-ik

3. pid’e-ms
T. sz. 2; pid’-inkE. sz. 2.' pid’-ik

4. mij-e-ms
E. sz. 2. mlj-lk T. sz. 2*. ml3-ink

5. vano-ms
E. sz. 2. van-ik T. sz. 2. van-ink

6. keks-e-ms
T. sz. 2; keks-inkE. sz; 2. keks-ik

7* pivse-ms
E. sz; 2. pivs-ik T. sz. 2. pivs-ink

<
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minket

1. kaja-ms
E. sz. 2, kaja-miz* T. sz. 2.‘ kaja-miz*

2. kad-o-ms
E. sz. 2. kado-miz* T. sz. 2. kado-miz*

3. pld*e-ms
T. sz. 2. pid*e-miz*E. sz. 2. pid*e-miz*

4.' mi;j-e-ms
E. sz. 2i mije-miz* T. sz. 2. mije-miz*

5. vano-ms
E. sz.- 2. vano-miz* T. sz. 2. vano-miz*

6.* keks-e-ms
T. sz. 2. kekse-mlz’2. kekse-mlz*E. sz.

7. pivse-ms
sz. 2. pivse-miz*E. sz. 2. pivse-miz* T.

őket

1. kaja-ms
E. sz. 2i kaj-it* T. sz. 2. kaj-ink

2. kad-o-ms
E. sz. 2i kad-it* T. ez. 2. kad-ink

<
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3. pld*e-ms
E. sz. 2. pid’-it* T. sz. 2. pid*-ink

4. mij-e-ms
E. sz# 2# mij-it* T. sz. 2# ml3-Ink

5# vano-ms
T. sz. 2# van-inkE. sz. 2. van-lt*

6.1 keks-e-ms
T. sz. 2# keks-inkE. sz.' 2, keks-it*

7. pivse-ms
T. sz. 2j pivs-inkE. sz. 2. pivs-it*

Óhajtó mód /optativus/

Jelen Idő

engem

1. kaja-ms
E. sz. 1. - T. sz. 1. "

2. kaja-zmiz*
3. kaja-zmiz*

2. ' kaja-zmak
3. kaja-zmam

2. kad-o-ms
E. sz. 1. - T. sz. 1. —

2. kado-zmak
3. kado-zmam

2. kado-zmiz* • 
3.1 kado-zmiz*
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3.' pid*e-ms
E. sz• 1. - T• sz• 1. «

2, pid*e-zmak 

3# pid*e-zmam
2« pid*e-zmiz* 

3." pid*e-zmiz*

4* mlj-e-ms
E. sz. 1. T. sz. 1. “

2. ' mije-zmak
3. mijje-zmam

2.‘ mi je-zmiz* 

3# mi^e-zmiz*

5.‘ vano-ms
E. sz. 1. - 7. SZ. 1. “

2. ' vaho-zmiz*
3. vano-zmiz*

2. vano-zmak
3. vano-zmam

6. keks-e-ms
E. sz. 1. T. sz. 1. -

2. ' kekse-zmiz*
3. kekse-zmiz*

2. kekse-zmak 

3« kekse-zmam

7. pivse-ms
'E. sz. 1. - T. szí? I;3 -

2*.s pivse-zmiz* 

3« pivse-zmiz*
2* pivse-zmak 

3. pivse-zmam
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téged

1. kaЗа-ms
T. sz. 1, kajja-zdiz*

, <
E. sz. 1# ka^a-zdan

2. -
3. kaja-nzat

2.
3* kaja-zdiz*

2j kad-o-ms
T. sz. 1. kado-zdiz* 

2. -
3. kado-zdiz*

E. sz. 1. kado-zdan
2. -
3. kado-nzat

C

3. pid'e-ms
T. sz. 1.‘ pid’e-zdiz*

2; -
3. pid’e-zdiz*

■,

E. sz. 1. pid*e-zdan 

2. -
3. pid’e-nzat

4. mij-e—ms
E. sz. 1. mije-zdan 

2. -
3. mije-nzat

T. sz. 1. mijje-zdiz*
2. -
3. mije-zdlz*

5. vano-ms к

E. sz. 1. vano-zdan 

2.' -
3* vano-nzat

T. sz. 1. vano-zdlz* 

2. -
3* van о-z di z *

4

<
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6.' keks-e-пш
E. sz. 1. kekse-zdan T. sz. 1.' kekse-zdiz*

2. -
3. kekse-zdiz*

2.
3 . ke к se-nz at

7» pivse-ms
T. sz. 1# pivse-zdiz* 

27 -
E. sz. 1. pivse-zdan 

2. -
3# pivse-nzat 3. pi”wse-zdlz*

ót

1. kaja-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. ka^a-ssa

2. kaja-ssak
3. ' ka^a-sso

2* -

3.; kaj -iz*

2j kad-o-ms
E. sz. 1. kado-ssa 

27 kado-ssak 

3. kado-sso

T. sz. 1. “ 

2. -
37 kad-iz*

4

3* pid,e-ms
E. sz. 1. pid*e-ssa 

27 pld*e-ssak 

3. pid*e-sse

T. sz. 1. ■■
2* -

3. pid’-iz*
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4. mij-e-ms
T. sz. 1.E» az. 1. mije-ssa

2. mi^e-ssak
3. mije-sse

2. -
3. mij-iz*

5. vano-ms
T. az. 1. -

2. -
E. sz. 1« vano-ssa

2. vano-ssak
3. ! vano-sso 3. van-iz*

6« keks-e-ma
T • sz . 1« ••E. sz. 1. kekse-ssa

2. kekse-ssak
3. kekse-sse

2. -
3. keks-iz*

7. pivse-ms
9? • sz • 1. •* 

2* -
E. sz. 1. pivse-ssa

2. ' pivse-ssak
3. pivse-sse 3. pivs-iz*

6ket

1. kaja-ms
T. sz. I.4 -E. sz. 1. - 

2. - 2.
3. kaj-iz*3. kaj-in,z,e
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2. kad-o-ms
T. sz. 1.Б. sz. 1. -

2. 2.
3. kad-in*z*e 3. kad-iz*

£<

3. pidfe-ms
T. sz, 1.1.E. sz.

2. 2. -
3, pid’-iz*3, pid’-in’z’e

4* mij-e-ms
T. sz. 1,Б. sz. 1.

2. 2.
3. mij-in’z’e 3, mij-iz*

5• vano-ms
E. sz. 1. T. sz. 1.

2. ■2.

3. van-in*z*e 3. van-iz*

6. keks-e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. - 

2. -
3. keks-in’z’e

2.
3. keks-iz*

7, pivse-ms
•c

T. sz. 1.E. sz. 1. -
2. 2.
3. pivs-in'z’e 3. pivs-iz*
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Kötő mód /con.iunctivus/

Jelen és múlt idő

engem

1. ka;Ja-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.

2. kaja-vl’imik
3. kaja-vl’imim

2• kaj a-vl* imiz * 
3. kaja-vl*imiz*

2. kad-o-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.

2 • kado-vl * imiz * 
3. kado-vl*imiz*

2, kado-vl*imik
3. kado-vl*imim

3. pid*e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. pid*e-vl*imik
3. pid*e-vl*imim

2.' pid*e-vl*imiz* 

3» pid*e-vl*imiz*

4. mi j-e-ms
E. sz. 1. T. sz. 1. -

2. mi je-vl*imik
3. mije-vl*imim

2. * mije-vl*imiz*
3. mi je-vl* imiz *

5• vano-ms
E. sz. 1. T. sz. 1. -

2. vano-vl*imik 

3• vano-vl*imim
2. vano-vl*imiz *
3. ' vano-vl*imiz*
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6. keks-e-ms
T. sz. 1. -E. sz. 1.

2. kekse-vl*imik 

3• kekse-vl*imim
2, kekse-vl*imiz*
3. kekse-vl*imiz*

7. pivse-ms
T. sz. 1. -E. sz. 1.

2. pivse-vl*imik
3. pivse-vl*imim

2. ' pivse-vl*imiz*
3. pivse-vl*imiz*

téged

1. ka^a-ms
E. sz. 1. kaja-vl*it*in* T. sz. 1. kaja-vl*id*iz*

2. -2.
3. kaja-vl*in*z*it* 3.' ka;ja-vl*id*iz*

2• kad-o-ms
E. sz. 1. kado-vl*it*in*

2. -
3. kado-vl*in*z*it *

T. sz. 1. kado-vl*id*iz*
2. "
3. kado-vl*id*iz*

3* pid*e-ms
E. sz. 1. pid*e-vl*it*in*

2. -
T. sz. 1. pid*e-vl*id*iz*

2. -
3. pid*e-vl*id*iz*3. pid*e-vl’in*z*it*



- 106 -

4. mij-e-ms
E. sz. 1. mije-vl’it’in* T. sz. 1. raije-vl’id’iz*

2. 2.
3. nli;je-vl,in,z,it, 3. miáe-vl»id»iz»

5. vano-ms
E*. sz. 1. vano-vl*it*in*

2.' -
3. vano-vl’in'z’it*

T. sz. 1. vano-vl’id’iz*
2.
3. vano-vl’id’iz*

6. keks-e-ms
T. sz. 1. kekse-vl’id’iz*E. sz. 1. kekse-vl’it’in*

2. 2.
3* kekse-vl’id’iz*3. kekse-vl’in’z’it*

7. pivse-ms
T. sz. 1. pivse-vl’id’iz*E. sz. 1. pivse-vl’it'in* 

2. - 2.
3. pivse-vl’in’z’it* 3. pivse-vl’id’iz*

ót

1. kaja-ms
E. sz. 1. kaja-vl*i;}a

2. kaja-vl*ik
3. kajja-vl’iz’e

T. sz. 1. kaja-vl*in*ek
2. kaja-vl’ink
3. kaja-vl’iz*
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2• kad-o-ms
E. sz.'l. kado-vl’ija

2. kado-vl’ik,
3. kado-vl*iz*e

T. sz. 1. kado-vl’in’ek
2. : kado-vl'ink
3. ' kado-vl’iz*

3. pid»e-ms
sz. 1. pid*e-vl*ija

2. pid*e-vl*ik
3. pid’e-vl’iz’e

E. T. sz. 1. pid’e-vl’in’ek
2. pid*e-vl*ink
3. pid’e-vl’iz*

4. mij-e-ms
E. sz. 1. mije-vl’ija

2. mije-vl’ik
3. mije-vl’iz’e

T. sz. 1. mije-vl’ln’ek
2, mi je-vl*ink
3. mije-vl’iz*

5. vano-ms
E. sz. I.1 vano-vl’ija 

2; vano-vl’ik 

3. vano-vl’iz’e

T. sz. 1. vano-vl*in*ek
2. ' vano-vl’ink
3. vano-vl*iz*

6. keks-e-ms
E. sz. 1,; kekse-vl’ija

2. kekse-vl'ik
3. kekse-vl’iz’e

T. sz. 1. kekse- vl’in’ek 

2. kekse-vl'ink 

3V kekse-vl’iz*

7. pivse-ms

E. sz. 1. pivse-vl’ija
2. pivse-vl?ik
3. pivse-vl’iz*e

T. sz. 1.' pivse-vl’in’ek
2. pivse-vl’ink
3. pivse-vl’iz*
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minket

1. kaja-ma
T. sz. 1«Б. sz. 1.

2, kaja-vl’imiz*
3. kaja-vl’imiz*

2. kaja-vl'imiz*
3. kaja-vl’imiz*

2. kad-o-ms
T. sz. 1.Б. sz. 1.

2. kado-vl’imiz*
3. kado-vl*im±z*

2. kado-vl’imiz*
3. kado-vl’imiz*

3. pid*e-ms
T. sz. 1.E. SZ. 1.

2. pid’e-vl’imiz*
3. pid’e-vl’imiz*

2. pid’e-vl’imiz*
3. pid’e-vl’imiz*

4. mij-e-ms
T. sz. 1.Б. sz. 1.

2. mije-vl’imiz*
3. mije-vl’imiz*

2. mije-vl’imiz*
3. mije-vl’imiz*

5. vano-ms
Б. sz. 1. T. sz. 1.

2. vano-vl’imiz*
3. уало-уХ^нй-г’

2. vano-vl’imiz*
3. vano-vl’imiz*
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6. keks-e-ms
E. sz. 1. T. sz. 1.

2. kekse-vl*imiz*
3. kekse-vl*imiz*

2. kekse-vl*imiz* 

3* kekse-vl*iraiz*

7. pivse-ms
T. sz. 1. -E. sz. 1.

2. pivse-vl*imiz* 

3* pivse-vl’imiz*
2. pivse-vl*imiz *
3. pivse-vl*imiz*

titeket

1. kaja-ms
T. sz.' 1. ka ja-vl*id*iz*E. sz. 1. kaja-vl’id’iz*

2. 2.
3. kaja-vl*id»iz* 3. kaja-vl’id*iz*

2.' kad-o-ms
E. sz. 1. kado-vl*id*iz*

2. -
3. kado-vl*id*iz*

T. sz. 1. kado-vl*id*iz*
2. -
3. kado-vl*id*iz*

3. pid*e-ms
E. sz. 1. pid*e-vl*id*iz* T. sz. 1. pid*e-vl*id*iz*

2. 2.
3. pid* e-vl* id*iz * 3. pid*e-vl*id*iz*
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4. mij-e-ms
E. sz. 1. mije-vl*id*iz* T. sz. 1. mi;je-vl*id*iz*

2. 2,
3. mije-vl»id»iz* 3. mi;je-vl*id*iz* *

5. vano-ms
E. sz. 1. vajno-vl *id*iz* T. sz. 1. vano-vl’id*iz*

2. -
3. vano-vl*id*iz*

2.
3. vano-vl*id*iz*

6. keks-e-ms
E. sz. 1. kekse-vl*id*iz* T. sz. 1. kekse-vl*id*iz*

2. 2.
3. kekse-vl*id*iz* 3* kekse-vl*id*iz*

7. pivse-ms
sz. 1. pivse-vl*id*iz*E. T. sz. 1. pivse-vl * id* iz*

2 » —'2.
3. pivse-vl*id*iz* 3. pivse-vl*id*iz*

okét

1. kaja-ms
E. sz. 1. kaja-vl*in*

2. kaja-vl*it*
3. ka;ja-vl*in’z*e

T. sz. 1. ka;ja-vl*in*ek
2. kaja-vl*ink
3. ka;ja-vl*iz*
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2. kad-o-ms
E. sz. 1* kado-vl*in*

2. kado-vl’it*
3. kado-vl*in*z’e

T. sz. .1. kado-vl*in*ek 

2V kado-vl*ink 

3. kado-vl*iz*

3. pid’e-ms
E. sz. 1. pid*e-vl*in*

2. pid*e-vl*it*
3. pid*e-vl*in*z*e

T. sz. 1. pid*e-vl*in»ek
2. pid*e-vl*ink
3. pid»e-vl*iz*

4. mi3-e-ms
E. sz. 1. mije-vl*in*

2; mije-vl’it*
3* mi;je-vl*in*z*e

T. sz. 1. mije-vl*in*ek
2. mije-vl’ink
3. mije-vl’iz*

5. vanо-ms
E. sz. 1. vano-vl*in*

2. vano-vl*it*
3. vano-vl*in*z*e

T. sz. 1. vano-vl*in*ek
2. vano-vl * ink
3. vano-vl*iz*

6. keks-e-ms
T. sz. 1. kekse-vl*in*ek

2. ' kekse-vl*ink
3. kekse~vl*iz*

E. sz. 1. kekse-vl’in*
2. ' kekse-vl'it*
3. kekse-vl*in*z*e

7« pivse-ms
E. sz. 1. pivse-vl*in*

2. ' pivse-vl*it*
3. pivse-vl*in*z*e

T. sz. 1. pivse-vl*in*ek
2. pivse-vl*ink
3. pivse-vl’iz*
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Feltételes mód /conditionalis/

Jelen idő

engem

1. kaja-ms
E. sz. 1. T. sz. 1.

2. kaj-in’d*er*asamak
3. kaj-in*d*er*asamam

2. kaj-in*d*er’asamiz*
3. kaj-in*d*er’asamiz*

2• kad-o-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.

2. kad-in*d*er’asamiz*
3. kad-in*d’er’asamiz*

2. kad-in*d*er*asamak 

3* kad-in*d*er*asamam<

3. pid*e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. pid’-in’d*er’asamak
3. pid*-in*d*er’asamam

2. pid’-in’d*er’asamiz*
3. pid’-in’d’er’asamiz*

4* mi j-e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.

2. mij- in*d’er*asamak
3. mij-in*d’ar*asamam

2. mij-in*d*er’asamiz*
3. mij-in*d*er’asamiz*

5« vano-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.

2. van-in*d*er*asamak 

3» van-in’d*er* asamam •
2. van-in*d*er’asamiz*<
3. van-in*d*er’asamiz*<<
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6, keks-e-ms
. T. sz. 1. -

2. keks-in»d*er»asamiz»
3. keks-in*d*er*asimiz*

Б. az. 1. -
2. keks-in*d*er*asamak
3. keks-in*d*er*asamam

7. pivse-ms
T. sz. 1.E• sz. 1• -

2. pivs-in’d*er*asaraak
3. pivs-in*d*er*asamam

2. pivs-in*d*er’asamiz* 

3* pivs-in * d ’ er * asamiz *
<

téged

1. kaja-ms
T. sz. 1. kaj-in*d*er*atadiz*E. sz. 1. kaj-in*d*er*atan

2. 2.
3. kaj-in’d*er*atanzat 3. kaj-in*d*er*atadiz*

2. kad-o-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. kad-in*d*er*atan< kad-in* d* er*atadiz *<. <

2. 2.
3. kad-in* d* er*ataiizat 3. kad-in*d*er*atadiz*<<

3« pid*e-ms
E. sz. 1. pid*-in*d*er*atan T. sz. 1. pid*-in*d*er*atadiz*

2. 2.
3. pid'-in’d’er’atanzat 3. pid*-in*d*er*atadiz*<
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4. miз-e-ms
E. sz. 1* mij-in’d’er’atan T. sz. 1. mij-in’d'er’atadiz*

2. 2.
3. mij-in’d’er’atanzat 3. mij-in*d*er*atadiz*

5. vano-ms
E. sz. 1. van-in*d’er*ataii T. sz. 1. van-in*d*er*atadiz*<< <

2. 2.
3. van-in*d*er*atanzat 3. van-in*d*er’atadiz’

< <<

6. keks-e-ms
T. sz. 1. keks-in*d,er*atadiz*<

3. keks-in*d*er’atadiz*

E. sz. 1. keks-in*d*er*atan
2. 2.
3. keks-in*d*er*atanzat

4

7. pivse-ms
E. sz. 1. pivs-in*d*er*atan T. sz. 1. pivs-in*d*er’atadiz*

< 4
2. 2.
3. pivs-in*d*er*atanzat 3. pivs-in* d* er’atadiz*

ót

1. kaja-ms
E. sz. 1. kaj-in’d*er*asa

2. kaj-in*d*er*asak
3. kaj-in*d*er*asi

4

T. sz. 1. kaj-in*d*er*asin*ek
2. lcaj-in* d* er’asink
3. kaj-in* d* er’asiz*
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2. kad-o-ms 

T. sz. 1* kad-in* d* er’asin’ek
4 <

2. ’ kad-in*d*er’asink
3. kad-in*d*er’asiz*< <

E. sz. 1. kad-in* d* er’asa<
2. kad-in*d*er*asak

4

3. kad-in*d*er’asi< <

3« pid’e-ms
E. sz. l.; pid*-in*d*er’asa T. sz. 1. pid*-in* d* er’asin’ek 

2. pid*-in’d*er’asink 

3* pid’-in’d*er*asiz*
2. pid*-in*d*er’asak
3. pid*-in*d*er’asi

4. mij-e-ms
E. sz. 1. mij-in*d* er’asa

2. mij-in*d*, er*asak
3. mij-in*d*er’asi

4

T. sz. 1. mij-in’d*er’asin’ek
2. ’ mi j-in* d* er’asilnk
3. mij-in*d*er*asiz*

5. vano-ms
E. sz. 1. van-in*d’er*asa

4
2. van-in* d* er* asak
3. van-in*d*er’asi

T. sz. 1. van-in’d’er’asin’ek
< 4.

2. van-in*d’er’asink
4 4

3. van-in*d* er*asiz*
4 4

6. keks-e-ms
T. sz. 1. keks-in’d*er’asin’ek

4

2. keks-in’d*er’asink
■yj <3. keks-in’d*er*asiz*

E. sz. 1.' keks-in*d*er’asa
2. keks-in’d*er*asak
3. keks-in’d*er’asi

4

7* pivse-ms
T. sz. 1. pivs-in’d*er’asin’ek 

2• pivs-in* d * er * asink
4 <

3. pivs-in*d*er*asiz*
4. <

E. sz. 1. pivs-in*d*er’asa
4

2. pivs-in’d*er*asak
3. pivs-in*d*er*asi

4 <



- 116 -

minket

1. kaja-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. kajj-in* d* er* asamiz*
3. kaj-in*d*er*asamiz*

2. kaj-in*d*er’asamiz*
3. kaj-in*d*er*asamiz*

2. kad-o-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.

2, kad-in*d*er* asamiz*
3. kad-in*d*er*asamiz*

2. kad-in*d*er*asamiz*<
3. kad-in*d’er*asamiz*

3. pid*e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. - • »

2. pidgin*d*er*asamiz*
3. pid*-in*d*er*asamiz*

2. pid*-in* d* er* asamiz* •'
3. pid*-in*d*er*asamiz*

4. mij-e-ms
T. sz . 1.E. sz. 1

2. mij-in*d*er*asamiz*
3. mij-in’d*er*asamiz*

2, mij-in*d*er*asamiz*
3. mij-in*d*er*asamiz*

5. vano-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.

2. van-in* d* er*asamiz*
3. van-in*d*er*asamiz*

2. van-in’d*er*asamiz*<
3. van-in*d*er*asamiz’

4
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6. keks-e-ms
T. sz. 1, -

2. keks-in*d*er*asamiz*
3. keks-in*d*er*asamiz*

. E. sz. 1.
2, keks-in*d’er*asamiz’ 
3# keks-in*d*er*asamiz*

7. pivse-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. pivs~in*d*er’asamiz*
3. pivs-in’d*er*asamiz*

2. ' pivs-in*d*er’asamiz*
3. pivs-in*d*er’asamiz*

titeket

1. ka;ja-ms
E. sz. 1. kan-in*d*er*atadiz* T. sz. 1. kan-in*d*er’atadiz*• <. • <

2. -
3. kaj-in’d*er’atadiz’

4

2.
3. kan-in* d* er’atadiz*c

2. kad-o-ms
E. sz. 1. kad-in*d*er*atadiz* T. sz. 1. kad-in*d*er*atadiz*<4 < 4

2. 2.
3. kad-in*d*er*atadiz* 3. kad-in*d*er*atadiz*c < <

3* pid*e-ms
E. sz. 1. pid*-in*d’er*atadiz*T. sz. 1. pid*-in*d*er*atadiz*

2. 2.
3. pid*-in*d*er*atadiz* 3. pid’-in*d*er*atadiz*

<
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4. mij-e-ms
E. sz. 1. mi:j-in*d*er*atadiz* T. sz. 1. mi:i-in*d* er’atadiz*

/ 4

2. 2.
3. mij-in*d*er’atadiz* 3. mij-in’d*er’atadiz*

4<

5. vano-ms
E. sz, 1, van-in*d*er’atadiz* T. sz, 1, van-in*d* er’atadiz*

< ^ t. <

2, -
3, van-in’d* er’atadiz*

2.
3. van-in*d* er’atadiz*

4

6, keks-e-ms
E. sz. 1. keks-in*d*er*atadiz*T. sz, 1. keks-in*d*er’atadiz*

2. -
3. keks-in* d* er’atadiz*

<
2.
3. keks-in*d*er’atadiz*

4

7. pivse-ms
E. sz. 1. pivs-in*d*er*atadiz’T. sz, 1, pivs-in*d*er’atadiz*

2. -
3. pivs-in *d* er’atadiz*< <

2, —
3* pivs-in* d’ er*atadiz*

44

őket

1. kaja-ms
E. sz. 1. kaj-in’d’er’asin*

2. kaj-in’d’er’asit*
3. kaj-in’d’er’asin’z’e

T. sz. l.kaj-in*d*er*asin*ek
2. kajj-in*d*er’asink

4
3. kan-in*d*er*asiz*<4
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2. kad-o-ms
T. sz. 1. kad-in *d*er*asin*ek

С * <
2. kad-in*d*er*asink
3. kad-in* d’er’asiz*

E. sz. 1. kad-in*d*er*asin*
2. ktul-in* d’er’asit’< <
3. kad-in*d*er*asin*z*e

< 4

3# pid*e-ms
T. sz. 1. pid*-in*d*er*asin*ek

2. pid*-in*d’er*asink*
3. pid»-in»d* er*asiz’

E. sz. 1. pid*-in*d*er*asin*
2. ' pid*-in*d’er’asit*
3. pid*-in*d*er*asin*z*e <

4« mij-e-ms
E. sz. 1. mii-in’d’er’asin* T. sz. 1, mii-in*d*er*asin*ek

< <
2. mij-in*d*er’asit* 2. mij-in*d* er’asink
3. mij-in*d*er*asin*z*e 3* mii-in*d*er*asiz*

5* ,vano-ms
1. van-in*d*er*asin*

< ‘ <

2. van-in*d*er*asit*< <
3. van-in*d’er*asin*z’e< <

T. sz. 1. van-in*d’er*asin*ekE. sz.
2. van-in’d* er* asink< * <.
3. van-in*d*er*asiz*< c

6. keks-e-ms
E. sz. 1. keks-in*d*er*asin* T. sz.

V 42. keks-in*d’er’asit*
V • <

3. keks-in*d*er*asin*z*e

1. keks-in*d*er*asin*ek
V *'2. keks-in*d*er*asink

3. keks-in*d*er*asiz*4

7. pivse-ms
E. sz. 1. pivs-in*d*er’asin’ T. sz. 1. pivs-in*d*er*asin*ek

2. pivs-in*d’er’asit’ 2. pivs-in*d*er*asink
3. pivs-in*d*er*asin*z*e 3* pivs-in*d*er*asiz*
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Feltételes-kötő mód /conditionalis-con.iunctivus/

Jelen és múlt idő

engem

1. kaja-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. kaja-vl’imikd’er’aj
3. kaja-vl’imirad’er’aj

2.
3.

2. kad-o-ms
T. sz• 1.E. sz. 1.

2. kado-vl’imikd’er’aj
3. kado-vl’imimd’er’aj

2.
3.

3. pid’e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. pid’e-vl’imikd’er’aj
3. pid’e-vl’imimd’er’aj

2 -
3. -

4.' mij-e-ms

E. sz. 1. - T. sz. 1. - 

2. -2. mije-vl’imikd’er’aj
3. ' mije-vl*imimd*er*aj 3.
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5. vano-ms
T. sz. !•E. sz. 1. -

2; vano-vl*imikd*er*aj 
3. vano-vl*imimd*er*aj

2.
3. -

6. keks-e-ms
T. sz, 1,E. sz. 1,

2. ‘ kekse-vl * imikd * e r* aj
3. ' ke kse-vl * imimd * e г * aj

2.
3. -

7. pivse-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2, pivse-vl’imikd'er’aj
3. pivse-vl*imimd*er*aj

2.
3. -

Óhajtó mód /desiderativus/

Múlt idő

engem

1. kaja-ms
E. sz. 1. - T. sz. 1.‘ -

2. kaj-iksel*imik
3. kaj-iksel*imlm<

2. kaj-iksel*imiz*
3. : ka j-iksel*imiz*

2. kad-o-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.' -

2. kad-iksel*imik< <
3. kad-iksel’imim< <

2. kad-iksel’imiz*
3. kad-iksel*imiz*<<
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»
3~. pld e-гав

T. sz. 1. -Е. sz. 1. -
2. pld*-iksel*Imik
3. : pld* -iksel* Imim

2, pid*-iksel*imiz* 

3* pid*-iksel*imiz*

4. mij-e-ms
E. sz. 1. - T. sz. 1.' -

2«; mijj-iksel* imiz* 

3. mij-iksel’imiz*
2. ' mij-iksel’imik
3. miэ-iksel*imim

5. vano-ms
E. sz. 1. - T. sz. 1.

2. van-iksel*imik< <
3. ' van-iksel*imim< <

van-iksel * imiz *< <
3* van-iksel*imiz*< <

6.' keks-e-ms
T. sz.' 1. -B. sz. 1.‘ -

2. keks-iks el*Imik<
3. ’ keks-iksel*imim<

2. keks-iksel’imiz*
3. ' keks-iksel*imiz*

7. pivse-ms

E • sz • 1 • - T. sz. 1,
2. pivs-iksel*imik
3. pivs-iksel*imim

2. ; pivs-iksel*imiz*
3. pivs-iksel*imiz*
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tépjed

1. ka За-ms
E. sz. 1. kaj-iksel*it*in* T. sz. 1. kaj-iksel*id*iz*<.

2. 2.
3. kaj-iksel*in*z*it* 3« kaj-iksel*id*iz*

2. kad-o-ms
E. sz. 1. kad-iksel*it*in* T. sz. 1. kad-iksel’id*iz*

2. -
3# kad-iksel’id*iz*

£ <

< <C
2.
3. kaj-iksel*in’z*lt*

< <

3* .pid’e-ms
E. sz. 1. pid*-iksel*it*in* sz. 1. pid’-iksel*id*iz* 

2. -
3. pid*-iksel*id*iz *

T.
2.
3. pid*-iksel*in*z*it*

4. mij-e-ms
E. sz. 1.' mij- iksel*it*in*

2. -
3.' mij-iksel*in*z*it *

T. sz. Ív mi j-iksel* id* iz*
2.' •<*
3’# mi j-iksel* id* iz’<

5. vano- ms
.' van-iksel*it’in*

< <

3. van-iksel*in*z*it*

E. s z. 1 T. sz. 1. van-iksel*id*iz*
2. -
3. van-iksel’id’iz*< <

<C
2.
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6. keks-e-ms
. 1. keks-iksel*it*in* T. sz. 1. kelis-iksel*id*iz*< <

2. -
3. keks-iksel*id*iz*

E. sz
2.
3. keks-iksel*in*z*it*

.7* .pivse-ms
E. sz. 1. pivs-iksel*it*in* T. sz. 1.* pivs-iksel*id*iz*

2. -
3* pivs-iksel*id*iz*

C <

2.
3. pivs-iksel*in*z*it *

őt

1. kaja-ms
E. sz. 1.' kaj-iksel’ija

2. kaj-iksel*ik
3. kaj-iksel’iz’e<

T. sz. 1; kajj-iksel’in’ek
2. kaj-iksel’lnk
3. kaj-iksel*iz*

2. kad-o-ms
E. sz. 1. kad-iksel*ija

2. kad-iksel’ik
3. kad-iksel*iz*e< <

T. sz. 1. kad-iksel*in*ek
2. kad-iksel*ink
3. kad-iksel*iz*

c <

3# pid*e-ms
E. sz. 1. pid*-iksel*ija

2. pid*-iksel*ik
3. pid*-iksel*iz’e

T. sz. 1. pid*-iksel*in*ek
2. pid*-iksel*ink
3. pid*-iksel*iz*
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4. mij-e-ms
E. sz. 1. mij-iksel*ija 

2.' mi j-iksel*ik 

3« mij-iksel*iz*e

T. sz. 1. mij-iksel*in*ek
2. mij-iksel*ink
3. mij-iksel* iz?

5. vano-ms
T. sz. 1. van-iksel*in* ek

< ^2. r van-iksel*ink< <
3. van-iksel*iz*< <

E. sz. 1. van-iksel* i ja
2. van-iksel*ik
3. ' van-iksel* iz*e

6,- keks-e-ms
T. sz. 1. keks-iksel* in* ek

2. keks-iksel*ink
3. keks-iksel*iz*

E. sz. 1. keks-iksel*ija
2, keks-iksel*ik<
3. keks-iksel*iz*e<

7. pivse-ms

E. sz. I.1 pivs-iksel*ija
2. pivs-iksel*ik
3. pivs-iksel’iz*e< <

T. sz. 1. pivs-iksel*in*ek* <. <
2. pivs-iksel*ink*^ <. < *
3. pivs-iksel*iz*< <

minket

1. kaja-ms

E. sz. 1. T. sz. 1.
2. kaj-iksel*imiz*
3. kaj-iksel*imiz*

2. kaj-iksel*imiz*
3. ' kaj-iksel*imiz*
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2. kad-o-ms 

T. sz.E. sz. 1. 1. -
2, kad-iksel’imiz’

*. < ■

3* kad-iksel,iIlliz,< <-

2. kad- iksel’imiz* 

3* kad-iksel’imiz*

3. pid’e-ms
E. sz. 1. T. sz. 1. -

2. pld’-iksel’imiz’
3. pidt-iksel’imiz*

2# picP-iksel’imiz* 

3* pid*-iksel * imiz *

4. mij-e-ms
F. sz. 1. T. sz. 1. “

2. mij-iksel’imiz*
3. mij-iksel’imiz’

2. ' mij- iksel’imiz’
3. mij- iksel’imiz’

5* vano-ms
T. sz. 1. -

2• van-iksel’imiz’ 
3. van-ikselfimiz *

< 4

E. sz. 1.' -
2. ' van-iksel’imiz*< <
3. van-iksel’imiz*< <

6.^ keks-e-ms
T. sz. 1. -1. -

2 •* keks-iksel’imiz* 

3. keks-iksel’imiz’

E. sz.
2* keks-iksel’imiz* 

3*' keks-iksel’imiz’

7. pivse-ms
T. sz. 1.. E. sz. 1* -

2. pivs-iksel’imiz’
3. pivs-iksel*imiz *

2. ‘ pivs-iks^l’imiz*
3. pivs-iksel*imiz*
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titeket

1. kaja-ms

E. sz. 1. ka;J-iksel*id*iz’
2. -
3. kaj-iksel*id*iz*

T.' sz. 1. ksj-iksel’id’iz*
2.
3.“ ka;j -iksel * id * iz *

2,' kad-o-ms
T. sz.‘ 1. kad- iksel* id’iz*< <

E. sz. 1* kad-iksel’id*iz’< c
2. - 2.

3* kad-iksel*id*iz*
4 <

3.' kad-iksel’id*iz*

3# pid*e-ms
sz. 1. pid*-iksel*id*iz*E. T. sz. 1,- pid*-iksel’id*iz*

2. 2.
3. pid*-iksel’id*iz’ 3. pid»-iksel»id»iz’

4. mij-e-ms
E. sz. 1. mij-iksel’id’iz’ 

2. -
T. sz. 1. mij-iksel»id’iz*

2* -

3. mi3-iksel’id*iz*
<

3. mij-iksel’id’iz*

5. vano-ms
T. sz. 1. van-iksel’id’iz*

< 4

2* -

3. van-iksel*id»iz*<

E. sz. 1.' тгап-iksel’id’iz*<
2. -
3. van-iksel*id*iz*

4 4
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6. keks-e-ms
T. sz. 1, keks-iksel*id*iz*

2. -
3. keks-iksel*id*iz*

E. sz. 1. keks-iksel*id*iz*<
2. -
3. keks-iksel*id*iz*<

7. pivse-ms
E. sz. 1. pivs-iksel*id’iz* T. sz. 1.' pivs-iksel*id*iz*

2. 2.
3. pivs-iksel*id*iz*< < 3» pivs-iksel*id*iz*

okét

1. kaja-ms
E. sz. 1. kaj-iksel*in*

2. kaj-iksel*it*
3. kaj-iksel*in*z’e

T. sz. 1. ka;)-iksel*in*ek
2. kaj-iksel’ink
3. kaj-iksel’iz*

2. kad-o-ms
E. sz. 1. kad-iksel* in*

2* kad-iksel’it*
3. kad-iksel*in’z*e

T. sz. 1. kad-iksel* in* ek< <
2. kad-iksel*ink
3. kad-iksel*iz*< <

3* pid*e-ms
E. sz. 1. pid*-iksel*in*

2. pid*-iksel’it*
3. pid’-iksel’in’z’e

T. sz. 1. pid*-iksel*in’ek
2. " pid*-iksel*ink
3. pid*-iksel»iz*
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4. mij-e-ms

E. sz. 1* mij-iksel*in*
2, mij-iksel*it*
3. ’ mi;J-iksel*in*z*e

T. sz. 1. mi j-iksel*in*ek
2. mij-iksel’ink
3. mij-iksel*iz*

5• vano-ms
E. sz. 1. van-iksel*in*< <

2,' van-iksel*it*
T. sz. 1. van-iksel*in*ek

2, van-iksel*ink
3. van-iksel*iz*3.' van-iksel*in*z*e< <

6.' keks-e-ms
E. sz. 1. keks-iksel*in*

2. keks-iksel*it*
3. keks-iksel*in*z*e

T. sz. 1. keks-iksel*in*ek
2. keks-iksel*ink
3. ’ keks-iksel’iz*

7• pivse-ms
T. sz. 1. pivs-iksel*in*ek

2. pivs-iksel*ink
3. pivs-iksel*iz*< <

E. sz; 1. pivs-iksel*in*
2." pivs-iksel*it*
3* pivs-iksel*in*z*é
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Tagadás

Indeterminált ragozás

Ki .jelent 6 mód

Jelen idő

Az a tagadószó + a megfelelő állító alakok

Múlt idő

1. kaja-ms
E. sz. 1. ez*-in? ka.ja-к. kaja

2. ez'f-it* kaja-k. kaja
3. ez* dcaja-k, kaja

1. ez*-in*ek kaja-kt kajja
2. ez*-id*e kaja-k, kaja
3. ez*-t* kaja-k, kaja

2, kad-o-ms
E. sz. 1,' ez*-in*kad-t. kado /kad/

2. ez*-it* kad-t, kado /kad/
3. ez* kad-t, kado /kad/

1. ez*-in’ek kad-t, kado/lca<
2. ez*-id*e kad-t. kado /kai
3. ez*-t* kad-t, kado /kad/

3. pid*e-ms
E. sz. 1,' ez*-in* pid*e-k. pid*e 

2, ez*-it* pid*e-k. pid*e 

3* ez* pid*e-k, pid?e

1, ez*-in*ek pid*e-k. pid*e
2, ' ez*-id*e pid*e-k. pid’e 

3* ez*-t* pid*e-k, pid*e

4. mij-e-ms
E.-sz. 1. ez*-in* mij-t*/ mi-t*, mije /mij/

2. ez*-it* mij-t*/ mi-t *, mije /mij/
3. ez* mij-t*/ mi-t.*. mije /mij/
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1. ez*-in*ek mij-t*/ mi-t*, mije /mij/ 

2« ez*-id*e miл-t1/mi-t*, mije /mij/
3. ez*-t * mij-t*/ mi-t*, mije /miл/

T. sz.

5. vano-ms
E. sz. 1. ez *-in* vano-k/ van-t. vano /van/

2, ez*-it* vano-k/van-t. vano /van/
3. ’ ez* vano-k / van-t. vano /van/

T. sz. 1. ez/-in*ek vano-к/ van-t. vano /van/
2. ' ezfid’e vano-к/ van-t. vano /van/
3. ez*-t* vano-k / van-t. vano /van/

6. keks-e-ms
E. sz. 1. ez*-in* keks-t*. kekse /keks/

2. ez*-it* keks-t*. kekse /keka/
3. ez* keks-t *. kekse /keks/

T. sz. 1. ez*-in*ek keks-t*, kekse /keks/
2. ez*-id*e keks-t*, kekse /keks/
3. ez*-t* keks-t*, kekse /keks/

7. pivse-ms
E. sz. 1; ez*-in* pivse-k, pivse

2. ez*-it* pivse-k, pivse
3. ez* pivse-k, pivse

1. ez*-in*ek pivse-k, pivse
2. ez*-id*e pivse-k,. pivse
3. ez*-t* pivse-k, pivse

Jövő idő

Az a tagadószó + a megfelelő állító alakok
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Felszólító mód / Imperativus/

Jelen idő

1. kaja-ms
T. sz. 2.‘ il’a-do kaja-k. kajaE. sz. 2. il’a kaja-к. kaja

2. kad-o-ms
E. sz. 2.' il’a kad-t. kado /kad/ 2. il’a-do kad-t. kado /kad/

3. pid’e-ms
E. sz. 2; il’a pid*e-k. pid’e 2; il’a-do pid*e-k. pid’e

4. mij-e-ms
E. sz. 2. il’a mij-f/ml-t*. mije /mij/
T. sz. 2. il’a-do mij-t * /mit *. mije /mi ,i/

5• vano-ms
E. sz. 2.; il’a vano-k/van-t. vano /van/
T. sz. 2.' il’a-do vano-k/van-t. vano /van/

6. keks-e-ms
E. sz. 2. il’a keks-t* .kekse /keks/
T. sz. 2; il’a-do keks-t’. kekse /keks/

7. pivse-ms
2; il’a-do pivse-k, pivseE. sz. 2. il’a pivse-k, pivs|
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Óhajtó mód /optativus/

Jelen idő

1. kaja-ms
E. sz. 1. il’a-zan kaja-k. kaja

2. il’a-zat kaia-k. kaja
3. il*a-zo kaja-k. kaja

1. il’a-zdano kaja-k. kaja
2. il ’a-zdado kaja-k. kaja
3. il’a-st kaja-k. kaja

2.kad-o-ms
1. il’a-zan fcad-t. ka do /kad/
2. il’a-zat kad-t. kado /kad/
3. il’a-zo kad-t. kado /kad/
1. il’a-zdano kad-t. kado /kad/
2. il’a-zdado kad-t. kado /kad/ 

3: il’a-st kad-t. kado /kad/

E. sz.

T. sz.

3.' pid’e-ms
E. sz. 1. il’a-zan oid’e-k. nid’e 

2; il’a-zat nid’e-k. pid’e 

3. il’a-zo -pid’e-k.' pid’e

1. il’a-zdano pid’e-k. pid’e
2. il’a-zdado nid’e-k. pid’e
3. il’a-st nid’e-k. pid’e

4. mij-e-ms
1. ' il’a-zan mij-t*/mi-t*. mije /mi,i/
2. ' il’a-zat mi.i-t*/mi-t*. mije /min/
3. ' il’a-zo min-t’/mi-t*. mije /min/
1. : il’a-zdano mi j-t;* /mi-t*. mije /min/
2. ; il’a-zdado mij-t*/mi-t*. mije /mi ,i / 

3; il’a-st mij-t’/mi-t*. mije /min/

E. -sz.

T. sz.
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5• vano-ms
E. sz. 1* il*a-zan vano-k / variét,vano /van/

2* il*a-zat vano-k / van-t .vano /van/
3* il*a-zo vano-k /van-t. vano /van/

T. sz. 1. il’a-zdano vano-k /van-t. vano /van/ 

2.' il*a-zdado vano-k /van-t. vano /van/ 

3* il*a-st vano-k /van-t. vano /van/

6.' keks-e-ms
E. sz. 1. il,a-zan keks-t * .kekse /keks/

2. il'a-zat keks-t *. kekse /keks/
3. il'a-zo keks-t*. kekse /keks/

T. sz. 1. il'a-zdano keks-t*. kekse /keks/
2. ' il*a-zdado keks-t*. kekse /keks/
3. il*a-st keks-t*. kekse /keks/

7* pivse-ms
E. sz. 1. il*a-zan pivse-k, pivse

2, ' il*a-zat pivse-k, pivse
3. il*a-zo pivse-k, pivse

1. il*a-zdano pivse-k, pivse
2. ' il*a-zdado pivse-k, pivse
3. il*a-st pivse-k, pivse

Kötő mód /con.junctivus/

Jelen és múlt idő

1. kaja-ms
E. sz. 1. avol*-in* ka.1a-k.‘ kaja 

2." avol*-it* kaja-k.’ kaja 

3* avol* kaja-k.’ kaja

1. ' avol*-in*ek kaja-k. kaja
2. avol*-id*e kaja-k. kaja
3. avol’-t* kaja-k. kaja
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2. kad-o-ms
Et sz* 1. avol*-in* kad-t, kado /kad/

2. avol*-it* kad-t, kado /kad/
3. avol* kad-t, kado /kad/

T. sz. 1. avol*-in*ek kad-t, kado /kad/
2. avol*-id*e kad-t, kado /kad/
3. avol*-t* kad-t, kado /kad/

3* pid*e-ms
E. sz. 1. avol*-in* pid*e-k, pid’e

2. avol*-it* pid*e-k, pid’e
3. avol* pid*e-k, pid’e

1. avol*-in*ek pid*e-k, pid’<
2. avol*-id*e pid*e-k, pid’e
3. ' avol*-t* pid*e-k, pid*e

4. mi j-e-ms
E. sz. 1. avol*-in* mij-t* /mi-t*, mije /mij/

2. avol*-it* mij-t* /mi-t*, mije /mij/
3. avol’ mij-t* /mi-t*, mije /mij/

T. sz. 1. avol*-in*ek mij-t*/mi-t*, mije /mij/
2. avol*-id*e mij-t*/mi-t*, mije /mij/
3. avol*-t* mij-t*/mi-t*, mije /mij/

5• vano-ms
E. sz. 1. avol*-in* vano-k/van-t, vano /van/ 

2. avol*-it* vano-k/van-t, vano /van/ 

3* avol* vano-k/van-t, vano /van/
T. sz. 1. avol*-in*ek vano-k/van-t, vano /van/

2. avol*-id*e vanó-k/van-t, vano /van/
3. avol*-t* vano-k/van-t, vano /van/
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6. keks-e-ms
1* avol*-in* keks-t* , kekse /keks/
2. ' avol*-it* keks-t* , kekse /keks/
3. avol* keks-t* , kekse /keks/
1. avol*-in*ek keks-t* , kelese /keks/
2. ' avol*-id*e keks-t* ,’ kekse /keks/
3. ' avol*-t* keks-t* , kekse /keks/

E. sz.

T. sz.

7. pivse-ms
1* avol*-in* pi*fcse-k, pivse 

2*' avol*-it* pivse-к, pivse 

3. avol* pivse-k, pivse

1* avol*-in*ek pivse-k, pivs 

2, avol*-id*e pivse-k, pivse 

3* avol’-t* pivse-k, pivse

E. sz.

Feltételes mód /conditionalis/

Jelen idő

Az a tagadószó + a megefeleló állitó alakok

Fel tételes-köt 6 mód /conditionalis-con.jímctivus/

Jelen és múlt idő

Az a tagadószó + a megfelelő állító alakok

Óhajtó mód /desiderativus/

Múlt idő

Az a tagadószó + a megfelelő állító alakok
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Determinált ragozás

Kijelenté mód

Jelen idő

Az a tagadószó + a megfelelő állító alakok

Műit idő

engem

1. kaja-ms
T.’.sz. l.: -E. sz.' 1. -

2. ‘ ez’-imiz* karia-k. kaja
3. ez * -imiz* ka.ia-k. kaja

2» ez’-imik ka na-к. ksjp. 
3* ez’-imim kaja-k. kaja

2'.' kad-o-ms
1. - .

2. ez’-imik kad-t f kado /kad/ 2, ez’-imiz’ kad-t. ka do /jjsd
3. " ez’-imim kad-t. bado /kad/ 3» ez’-imiz* kad-t« kado /}£&ű

e; sz; 1.' - .

3. pid’e-ms
T, sz* 1.' -E; sz. 1.‘ -

2V ez*-imiz* pid’e-k. pid’e 

3* ez*-imiz* pid*e-к,1 pid'e
2. ez’-imik pid’e-k. pid’e
3. ez*-Imim pid’e-k. pid’e

4. mij-e-ms
E. sz. 1. -

2. ez’-imik nin-t*/ mi-t*. mije /mij/
3. ez’-imim mij-t*/ mi-t*, mije /mij/
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T. sz. 1. -
2. ez’-imiz* mij -t * / mi-t* . mije /min/
3. ez*-imiz* mij-t*/ mi-t*. mije /mij/

5• vano-ms
E. sz. 1#" -

2.7 ez*-imik vano-k / van-t. vano /van/ 

3v ez* -imim vano-k / van-t. vano /van/
T. sz. 1.'

2. ez*-imiz* vano-k / van-t. vano /van/
3. ez*-imiz* vano-k / van-t. vano /van/

\y

6. keks-e-ms
E. sz. 1.

2; ez’-imik keks-t*. kekse /кекв/ 

3. ez*-iraim keks-t*. kekse /keks/
T. sz. 1.

2. ez*-imiz* keks-t*kekse /кекв/ 

3* ez *-imiz* ke кв-t *. kekse /кекв/

7* pivse-ms
T. sz. 1.E. sz.' 1. - .

2. : ez*-imik pivs|*=k, pivse
3. ez*-imim pivse-k, pivse

2. ez’-imiz* pivse-k, pivse 

3* ez*-imiz* pivse-k, pivse

téged

1. kaja-ms
E. sz. 1. ez*-it*in* kaja-k. kaja 1. ez*-id*in* kaja-k. kaja

2.2.
3v ez*-in*z*it* kana-kl kaja 3. ez*-id*is* kaja-k. kaja
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2. kad-o’-ms

E. sz. Ív ez’-ifin* kad-t, kado /kad/
. г

2.
3; ezVin’z’it* kad-t, kado /kad/

T. sz, 1, ez’-id’iz* kad-t, kado /kad/
2V - .
3« ez’-id’iz* kad-t, kado /kad/

.3* pid’e-ms
E. sz.lV ez,-it*in,pid,e-k, pid’e

2.
3V ez,-±n,z,it*pid,e-k, pid’e 

T. sz. Ív ez’-id’iz* pidL’e-k» pid’e
2.' —
3. ez’-id’iz* pid,e-k,' pid’e

4. .mij-e-ms
E. sz. IV ez’-it’in* mi j-t */ mi-t*, mije /mij/

2.
3V ez,>in*z,it, mij-t*/mi-t», mije /mij/ 

Tv sz. IV ez*4id*iz* mi j-t * / mi-t *,' mije /mij/
2.
3. ez*4id*iz* mi j-t * / mi-t *, mije /mij/

5. vano-ms
E. sz. IV ez*-it*in*vano-k / van-t, vano /van/

2.
3. ez*-in* z* it* vano-k /van-t, vano /van/ 

T. sz. 1. ez*-id*iz* vano-к/van-t, vano /van/ 

2.-
3. ez*-id’iz* vano-к/van-t, vano /van/
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6, keks-e-ms
E. sz. 1. ez*-it*in’ keks-t*. kekse /kékв/

2.
3. ez’-in’z’it* keks-t *. keüse /кекз/ 

T. sz. 1,; ez*-id*iz* keks-t*. kekse /кекз/
2.
3* ez*-id*iz* kéks-t*. kekse /кекз/

7# pivse-ms
E._ sz. 1.' ez*-it*in’ pivse-k, pivse

2.
3. ez’-in’z’it* pivse-k, pivse 

T. sz, 1; ez’~id*iz* pivse-k, pivse
2.
3. ez*-id’iz* pivse-k, pivse

őt

1, kaja-ms
E. sz. l; ez*-ija kaja-к. kaja

2. v ez*-ik kaja-k. kaja
3. ez*-iz*e kaja-k. kaja

1. ez*-in*ek kaja-k. kaja
2. ez*-ink kaj a-к, kaja
3. ez*-iz* kaja-k. kaja

2/ kad-o-ms
E. sz. 1; ez’-ija kad-t. kado /kad/ 1.‘ ez’-in’ek kad-t. kado /ke

2. ez’-ik kad-t. kado /kad/ 2. ez*-ink kad-t. kado /kad/
3. ez’-iz’e kad-t. kado /kad/ 3* ez*-iz* kad-t. kado /kad/
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7. pivse-ms
E. sz. 1. ez*- ija pivse-k, pivse 

2. ez’-ik pivse-k, pivse 

3» ez’-iz’e pivse-k, pivse

1. ez’-in’ek pivse-k, pivse
2. ez’-ink pivse-k, pivse
3. ez’-iz* pivse-k, pivse

minket

1. kaja-ms
E. sz. 1* - T. sz. 1.

2. ez’-imiz* kaia-k. kaja 

3* ez’-imiz* kaia-k. kaja
2. ez’-imiz* kaia-k. kaja
3. ez’-imiz* ka.ja-k. kaja

2. kad-o-ms 

T. sz.E. sz. 1. - 1. -
2. ez’-imiz* kad-t. kado /kad/2. ez’-imiz* kad-t. kado /ka<
3. ez’-imiz* kad-t. kado /kad/З. ez’-imiz’ kad-t. kado /ka<

3. pid*e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. ez’-imiz* nid*e-k. pid’e 

3* ez’-iraiz* pid’e-k. pid’e
2, ez’-imiz’ pid*e-k. pid’e
3. ez’-imiz* pid’e-k. pid’e

4* mij-e-ms
E. a:. -1. - -

2. ez’-imiz* mi.i-t’/mi-t*. mije /mi.i/
3. ez’-imiz* mii-t* /mi-t *, mije /mi.i/

T. sz. 1.
2. ' ez’-imiz* mii-t*/mi-t*, mije /min/
3. ez’-imiz* mii-t*/mi-t*. mije /min/
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5. vano-ms
Б. sz. 1.

2. ez*-imiz* vano-k / van-t. vano /van/
3. ez*-imiz* vano-k / van-t. vano /van/

T. sz. 1. -
2,5 ez’-imiz* vano-k / van-t. vano /van/ 

3. ez*~inriz* vano-k / van-t. vano /van/

6. keks-e-ms
E. sz. 1.

2. ; ez’-imiz* keks-t*. kekse /keks/
3. ez’-imiz* keks-t*. kekse / keks

T. sz. 1.
2. ez*-imiz* keks-t*. kekse /keks/
3. ez*-imiz* keks-t *.' kekse /keks/

7. pivse-ms
E. sz. 1. T. sz. 1. —

2.* ez*-imiz* pivsf-k, pivse 

3* ez*-imiz* pivse-k, pivse
2. ez*-imiz* pivse-k, pivse
3. ez*-imiz* pivse-k, pivse

titeket

1. kaja-ms
1.’ ez*-id*iz* kana-k. kajaE. sz 1. ezVid’iz* kaja-k. kaja• *

2. 2.
3. ez*-id*iz* kana-k. kaja 3. ez*-id*iz* kaja-k. kaja
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2. kad-o-ms
E. sz. 1. ez*-id*iz* kad-t. kado /kad/

2.
3; ez * -id* iz* kad-t. kado /kad/ 

T. sz. 1. ez*-id*iz* kad-t. kado /kad/
2.
3. ez*-id*iz* kad-t. kado /kad

3. pid*e-ms
E. sz. 1. ez*-id*iz* oid*e-k. pid*e 1. ez*-id*iz* pid,e-k. pid*

2.
3. ez*-id*iz* pid*e-k. pid*e 2. ez*-id*is* pid*e-k. pid*

4* .mi j-e-ms
E. sz. 1. ez*-id*iz* mii-t * /mi-t *. mije /mii/

2.
3. ez*-id*iz* mii-t*/mi-t*mije /min/ 

T. sz. 1. ez’-id*iz* mii-t*/mi-t*. mije /min/
2.
3.' ez*-id*iz* mi.i-t*/mi-t*. mije /mii/

5* vano-ms
E. sz. 1. ez ’-id* iz* vano^k/ van-t. vano /van/

2.
3. ez*-id*iz* vano-к/ van-t. vano /van/ 

T. sz. 1. ez*-id*iz* vano-к/ van-t. vano /van/
2.
3. ez*-id*iz* vano-к/ van-t. vano /van/
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6. keks-e-ms
E. sz. 1. es*-id*iz* keks-t*. kekse /кекв/

2.
3. ez*-id*iz* keks-t*. kekse /кека/ 

T. sz. 1. ez*-id*iz* keks-t* f kekse / keks/
2.
3« ez*-id*iz*keks-t* f kekse /кека/

7. pivse-ms
E.' sz. 1. ez*-id*iz* pivse-k, pivse 1. ez*-id*iz* pivse-k, pivse

2. 2.'
3« ez*-id*iz* pivse-k, pivse 3. ez*-id*iz* pivse-k, pivse

okét

1. kaja-ms
E. sz. 1.‘ ez*~in* kana-kr kaja

2. ez*-it* kana-kf kaja
3. ez*-in*z’e kana-k. kaja

1. ez*-in*ek kaia-k. kaja
2. ez*-ink ka.ia-k. kaja
3. ez*-iz* kana-k. kaja

2. kad-o-ms
E. sz. 1. ez*-in* kad-tT kado /kad/ 1. ez*-in*ek kad-t. kado /kai

2. : ez’-it* kad-t. kado /kad/ 2. ez*-ink kad-t. kado /kad/
3. ez*-in*z*e kad-t. kado/kad/3. ez*-iz* kadr-.t. kado /kad/

3* pid*e-ms
E. sz. 1. ez*-in* nid*e-k. pid*e

2. ez*-it* nid*e-k. pid*e
3. ' ez*-in’z*e pid*e-k. pid*e 3. ez*-iz* pid*e-k. pid*e

Ív ez*-in*ek nid*e-k. pid*e 

2. ez*-ink nid* e-k. nid* e
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4. mij-e-ms
E. sz. 1. ez*-in* mij-t*/mi-t*, mije /miл/

2. ez*-it* mij-t*/mi-t*. mije /mij/
3. ez*-in*z*e mij-t*/mi-t*. mije /mij/ 

T. sz. 1. ez*-in*ek mij-t*/mi-t* , mije /mi.i/
2. ez*-ink mij-t*/mi-t1, mije /mij/
3. ez*-iz* min-t*/mi-t*. mije /mij/

5. vano-ms
E. sz. 1. ez *-in* vano-k-/van-t. vano /van/

2.' ez*-it* vano-k /van-t. vano /van/
3# ez*-in*z*e vano-k /van-t. vano /van/ 

T. sz. 1. ez*-in*ek vano-k /van-t. vano /van/
2. ez*-ink vano-k /van-t. vano /van/
3. ez*-iz* vano-k /van-t. vano /van/

6. keks-e-ms
E. sz. 1.' ez*-in* keks-t*.' kekse /keks/

2.' ez*-it* keks-t*. kekse /keks/
3« ez*-in*z*e keks-t*. kekse /kéks/ 

T. sz. 1. ez*-in*ek keks-t*. kekse /keks/ 

2. ez*-ink keks-t*. kekse /keks/
3* ez*-iz* keks-t*. kekse /keks/

7« pivse-ms
. . E. a. 1. ez*-in’ pivse-k,-pivse

2. ‘ez*-it’ pivse-k, pivse
3. ez’-in*z*e pivse-k, pivse

1. ez*-in*ek pivse-k, pivse
2. ez*-ink pivse-k, pivse
3. ez*-iz* pivse-k, pivse
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Felszólító mód /imperativus/

Jelen iáó

engem

1. ka jja-ms
E. sz. 2. il’a-mak калa-k, kaja 2. il’a-miz’ kaja-k, kaja

2. kad-o-ms
2. il’a-mak kad-t. kado /kad/ 2♦ il’a-miz’ kad-tkado/katE. sz.

3. pid*e-ms
E. sz. 2. il’a-mak pid*e-k, pid’e 2. il’a-miz*nid’e-k, pid’e

4. mij-e-ms
E, sz. 2. il’a-mak mij-t*/mi-t*. mije /min/ 

T. sz. 2. il’a-miz* mij-t*/mi-t*, mije /miл/

5. vano-ms
E. sz. 2. il’a-mak vanо-к/ van-t. vanо /van/ 

T. sz. 2. il’a-miz* vanо-к/ van-t. van о /van/

6. keks-e-ms
E. sz. 2. il’a-mak keks-t*. kekse /keks/ 

T. sz. 2. il*a-miz* keks-t* f kekse /keks/

7. pivse-ms
E. sz. 2, il’a-mak pivse-k, pivse 

T. sz. 2. il’a-miz* pivse-k, pivse
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őt

1. kaja-ms
E. sz. 2.: il’a-k kaja-k. kaja T. sz. 2. il’ -ink ka.ia-k. kaja

2. kad-o-ms
E. sz. 2. il’a-k kad-t. kado /kad/ 2. il* -ink kad-t. kado/kad

3« pid*e-ms
E. sz. 2." il’a-k nid’e-k. pid’e 2. il ’-ink pid* e-k. pid’e

4. mij-e-ms
E.' sz. 2. il’a-k mii-t*/mi-t*. mije /min/ 

T. sz. 2. il’-ink mij-t’/mi-t*. mije /mi.i/

5. vano-ms
E. sz. 2. il’a-k vano-k /van-t. vano /van/ 

T. sz. 2. il*-ink vano-k /van-t. vano /van/

6. keks-e-ms
E. sz. 2v il’a-k keks-t*. kekse /keks/ 

T. sz. 2» il’-ink keks-t’« kekse /keks/

7* pivse-ms
E. sz. 2. il’a-k pivge-k, pivse 2. il’-ink pivse-k, pivse

minket

1. kaja-ms
E. sz. 2. il’a-miz* kaia-k. kája 2. il’a-miz’ kaja-k. kaja
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2. kad-o-ms
E. sz. 2, il*a-miz* kad-t. kado /kad/ 
T. sz. 2.' il*a-miz* kad-t. kado /kad/

3. pid*e-ms
,E. sz. 2. il’a-miz* -pid*e-k. pid*e 2. il*a-miz* óid*e-k. pid*e

4.' mij-e-ms
E. sz. 2; il*a-miz* mi.i-t*/mi-t*. mije /mi.i/ 

T. sz. 2. il’a-miz* mij-t*/mi-t*, mije /mi.i/

5 • vano-ms
E. sz. 2. il’a-miz* vano-k /van-t. vanо /van/ 

T. sz. 2. il*a-miz* vano-k /van-t. vano /van/

6. keks-e-ms
2. il*a-miz* keks-t*kekse /keks/ 

2. il*a-miz* keks-t*. kekse /keks/
E. sz.
T. sz.

7. pivse-ms
E. sz. 2. il*a-miz* pivse-k, pivse 2. il*a-miz*pivse-k, pivse

ókét

1. ka ja-ms
E. sz. 2. il*-it* kana-k. kaja 2. il*-ink kaja-k. kaja

2. kad-o-ms
E. sz. 2. il*-it* kad-t. kado /kad/ 2. il*-ink kad-t. kado /kad
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ЗУ pid4e-ms
Е. sz. 2. il’-it’ pid’e-k. pid*e 2.‘ il’-ink oid’e-k.pid’e

,4* mij-e-ms
E. sz, 2; il’-it* mij-t */mi-t*. mije /min/ 

T. sz. 2. il’-ink mij-t*/mi-t>. mije /min/

5, vano-ms
E. sz. 2. il’-it’ van о-к/ van-t. vano /van/ 

T. sz. 2. il’-ink vano-к/ van-t. vano /van/

6. keks-e-ms
E. SZ.-2.' il’-it’ keks-t *. kekse /keks/ 

T. sz. 2. il’-ink keks-t*. kekse /keks/

7. pivse-ms
E. sz. 2. il’-it’ pivse-k, pivse 2.’ il’-ink pivse-k, pivse

Óhajtó mód /optativus/

Jelen idő

engem

1. kaja-ms
E. sz. 1. T. sz. 1.

2. il’a-zmak ka.ia-k. kaja
3. il’a-zroam kaja-k. kaja

2. il’a-zmiz’ kaja-k. kaja
3. il’a-zmiz’ kaja-k. kaja
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2. kad-o-ms
E. sz. 1. -

2. il’a-zmak kad-t. kado /kad/
3. il*a-zmam kad-t. kado /kad/

T. sz • 1 •
2. ' il’a-zmiz* kad-t. kado /kad/
3. il’a-zmiz* kad-t. kado /kad/

3. pid’e-ms
T. sz. 1.E. sz. 1. -

2. ' il’a-zmiz’ pid*e-k. pld*
3. il’a-zmiz* nid’e-k. pid’

2. il’a-zmak óid* erk# pid’e
3. ' il’a-zmam óid*e-k, pid’e

4. mij-e-ms
E. sz. 1.

2. il’a-zmak mlj-t*/mi-t*. mije /mi,j/
3. il’a-zmam mi.i-t’/mi-t*. mije /mi,i/

T. sz. 1.
2. il’a-zmiz’ mi3-t* /mi-t*. mije /mij./
3. il’a-zmiz’ min-t»/mi-t*. mije /mij/

5 • vano-ms
E. sz. 1. - .

2. il’a-zmek vano-к/ van-t. vano /van/
3. il’a-zmam vano-к/ van-t. vano /van/

T. sz. 1.
2. il*a-zmiz’ vano-к/ van-t. vano /van/
3. ' il’a-zmiz* veno-к/ van-t. vano /van/
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6. keks-e-ms
E. sz. 1.' -

2. il*a-zmak keks-t*. kekse /kekg/
3. ±l*a-zmam keks-t*. kekse /keks/ 

T. ez• 1. - . ,
2. il*a-zmiz* keks-t*. kekse /кекв/
3. il*a-zmiz* keks-t *, kekse /keks/

7# pivse-ms
T. sz. 1E. sz . 1.'

2. : il*a-zmak pivse-k, pivse
3. ' il’a-zmam. pivse-k, pivse

2. ' il*a-zmir* pivse-k, pivs
3. il*a-zmiz* pivse-k, pivs

téged

1. kaja-ms
E. sz. il*a-zdan kaia-к. kaja 

2.‘ -

3.' il*a-nzat kaia-k. kaja

1. il*a-zdiz* kaja-k. kaja
2.
3. il*a-zdis* kaja-k. kaja

2. kad-o-ms
E. sz. 1.' il*a-zdan kad-t. kado /кad/

2.: -
3. il*a-nzat kad-t. kado /kad/ 

T. sz. 1. il’a-zdiz* kad-t. kado /kad/
2.
3. il*a-zdiz* kad-t. kado /kad/

<. “ '
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3.7 pid*e-ms
Е.' sz. 1. il’a-zdan pid*e-k. pid*e 1, il*a-zdis* pid,e-ktpid*e

2.2.
3; il*a-nzat pid*e-k. pid*e 3. il’a-zdiz* pid»e-k, pld»

4 " “

4. mij-e-ms
1. ll’a-zdan mij-t * /mi-t*, mije /mi.i/E-. sz.
2#
3.‘ il * a-nzat mi n -t * /mi-t *. mije /min/ 

1# il’a-zdiz* mli-t*/mi-t*. mije /min/T. sz.
2.
3.; il*a-zdiz* mij-t’/mi-t*. mije /mij/< 1-1 1 1 ' 1,41 1

5* vano-ms
E. sz. 1." il*a-zdan vano-k /van-t. vano /van/

2.
3. il*a-nzat vano-k /van-t. vano /van/ 

T. sz. 1^' il’a-zdiz* vano-k /van-t. vano /van/
2.
3. il*a-zdiz* vano-k /van-t. vano /van/

6.‘ keks-e-ms
1. il*a-zdan keks-t*.‘ kekse /keks/
2. -
3* il*a-nzat keks-t*. kekse /keks/ 

1.' il*a-zdiz* keks-t*. kekse /keks/

E. sz.

T. sz.
2.
3. il*a-zdiz* keks-t*. kekse /keks/
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7. pivse-ms
sz. 1.‘ il’a-zdan pivse-k, pivse 1. il’a-zdis’ pivse-k, pivsiE.

2.2,
3. il’a-zdiz* pivse-k, pivs3, il’a-nzat pivse-k, pivse

őt

1. ka3a-ms
sz. 1. il’a-ssa kana-kr kaja

2. ' il’a-ssak kana-k. kaja
3. il’a-sso kana-k. kaja

E. 1.- - 

2. -
3* il’-iz* kana-k. kaja

2. kad-o-ms
sz. 1. il*a-ssa kad-t. kado /kad/ 1. - 

2. il’a-ssak kad-t. kado/kad/ 2. -
3* il’a-sso kad-t. kado /kad/ 3# il* -iz* kad-t. kado / ka

E.

3* pid’e-ms
sz. 1. il’a-ssa nid’e-k. pid’e 

2.' il’a-ssak t>id*e-k. pid’e 

3* il’a-sso oid’e-k. pid>-e

1.E.
2.
3* il’-iz’ -pid’e-k. pid’e

4. mij-e-ms
sz. 1. il’a-ssa ajj^i’/ffii^t ’, mije /mij,/ 

2.‘ il’a-ssak min-t*/mi-t’. mije /min/ 

3* il’a-sso min-t*/mi-t*. mije /min/ 

sz. 1. -

E.

T.
2.
3. il*-iz * mij-t’/mi-t *, mije /min/
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5 •' vano-ms
E. sz. 1. il’a-ssa vano-к/ van-t. vano /van/

2. ' il*a-ssak vano-к/ van-t. vano /van/
3. il’a-sso vano-к/ van-t♦ vano /van/

T. sz. 1.
2.
3. il’-iz* vano-к/ van-t. vano /van/

6. keks-e-ms
E. sz. 1. il'a-ssa keks-t*. kekse /keks/ 

2. il’a-ssak keks-t*. kekse /keks/ 

3.5 il*a-sso keks-t*. kekse /keks/
T. sz. 1. -

2.
3.' il*-iz* keks-t *. kekse /keks/

7.' pivse-ms
E. sz. l..xl*a-ssa pivse-k, pivse 

2 .‘ il*a-ssak pivse-k, pivse 

3* il*a-sso pivse-k, pivse

1..
2.
3. il*-iz* pivse-k, pivse

okét

1. kaja-ms
T. sz. 1. -E. sz. 1.

2. - 2.
3. il*-in*z*e kana-k. kaja 3. il*-iz* kaja-k. kaja

2. kad-o-ms
• T. sz. 1. -E. sz. 1 •

2.2.' -
3.' il*-in*z*e kad-t. kado/kad/3. il*-iz* kad-t. kado/kad
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3. pid*e-ms
E. sz. 1, - T. sz. 1. -

2. 2.
3. il»-in»z»e pid*e-k, pid*e 3. il*-iz» pid»e-k, pid*e

4. mij-e-ms
E. sz. 1.

2
3. il*-in»z*e mij-t*/mi-t*, mije /mij/

T. sz. 1,
2.
3* il*-iz* mij-t»/mi-t», mije /mij/

5. vano-ms
E. sz . 1.

2.
3. il’-in*z*e vano-к/ van-t, vano /van/

T. sz. 1.
2.
3. il»-iz* vano-к/ van-t, vano /van/

6. keks-e-ms
E. sz. 1.

2.
3. il’-in’z’e keks-t’, kekse /keks/

T. sz. 1.
2.
3. il'-iz* keks-t*, kekse /keks/

7• pivse-ms
T. sz. 1.E. sz. 1.

2.* 2.
3. il*-in*z*e pivse-k, pivse 3. il’-iz* p.ivse-k, pivse
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Kötő mód /con.iunctlvus/

Jelen és múlt idő

engem

1. kaja-ms
T. sz. 1. -Б. sz. 1.

2. avcl*-ir:iz* kaja-k. kajt 

-3* avol*-imiz* kaja-k. kp.jí
2. ’ avol*-imik ka.1a-k. kaja
3. ; avol* -imim kaja-k. kaja

2 .' kad-o-ms
E. sz. 1. -

2 .' avol * -imik kad-t. kado/kad/
3. avol*-imim kad-t. ka do /kad/

T. sz. 1.
2. ' avol*-imiz* kad-t. kado /kad/
3. " avol*-imiz* kad-t. kado /kad/

3. pid’e-ms
T. sz. 1. -E. sz. 1.

2.' avol’-imiz* nid*e-k.pid1 
3; avo^-imiz* •pid,e-k.pid<

2. avol-imik pjd*e-k. pid’e
3. avol-inim pid*e-k. pid*e

4. mij-e-ms
E. sz. 1.

2. ' avol * -imik mi j-t * /mi-t *, mije /mi j/
3. avol*-imim mi j-t*/mi-t*. mije /min/ 

T. sz. 1,- -
2. * avol*-imiz* mi j-t * /mi-t *, mije /mi,j/
3. avol*-imiz* min-t*/mi-t*. mije /mi.i/
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5. vano-ms
Б. sz. 1«

2. avol*-imik vano-k /van-t. van о /van/
3. avol*-imim vano-k /van-t. vano /van/

T. sz. 1. -
2. avol*-imiz* vano-k /van-t. vano /van/
3. avol*-imiz* vano-k /van-t. vano /van/

6. keks-e-ms
E. sz. 1. -

2. " avol*-imik kekg -t*. kekse /keks/
3. avol*-imim keks -t*. kekse /keks/

T. s z. 1.
2. avol*-imiz* keks-t*. kekse /keks/
3. avol*-imiz* keks-t*. kekse /keks/

7. pivse-ms
T. sz. 1.

2. " avol*-imik pivse-k, pivse
3. avol*-imim pivse-k, pivse

E. sz. 1. -
2* avol*-im±z* pivse-k,pivs 

3. avol*-imiz* pivse-k,pivs

téged

1. kaja-ms
E. 3Z. l.: avol’-it*in* kaia-k. kaja

2. ~
3. avol*-in*z*it * kaia-к. kaja
1, avol*-id*iz* kaia-k. kaja
2. -
3. avol*-id*iz* kaia-k. kaja

T. sz.
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2. kad-o-ms
E. sz. 1. avol*-it’in* kad-t. kado /kad/

2.
3.' avol*-in*z*it* kad-t. kado /kad/ 

T. sz. 1. avol*-id*iz* kad-t. kado /kad/
2.’ —

• I . i >

3. avol*-id*iz* kad-t. kado /kad/

3# pid*e-ms
E. sz. 1. avol*-it* in* -pjd*e-k. pid*e

2.
3. avol*-in*z*it* pid*e-k. pid*e 

T. sz. IV avol*-id*iz* pid*e-k. pid*e
2.
3. avol*-id*iz* pid*e-k. pid*e

4. mij-e-ms
E. sz. 1. avol*-it*in* mij-t*/mi-t*. mije /mij/

2.
3. avol*-in* z*it * mij-t*/mi-t*. mije /miл/ 

T. sz. 1. avol*-id*iz* mij-t*/mi-t*. mije /mij/
2.
3. avol*-id*iz* mij-t*/mi-t*. mije /mij/

5* vano-ms
Ey sz. 1. avol*-it*in* vanо-к/ van-t. vano /van/

2. -
3. avol*-4n* z*it* vano-к/ van-t. vano /van/ 

T. -sz. l.; avol*-id*iz*vano-к/ van-t. vano /van/
2.
3* avol*-id*iz* vano-к/ van-t. vano /van/



- 160 -

6. keks-e-ms
Е. ж. 1. avol*-it*in* keks-t*t;’ kekse /keks/

2.
3. ayol*-in’z*it* keks-t*f kekse /keks/ 

T. sz. 1. avol’-id’iz* keks-t * T kekse /keks/
2. - . .
3. ayol*-id*iz* keks-t * r kekse /keks/

7. pivse-ms
E. sz. 1.' avol*-it*in* pivse-k, pivse 

2. - . .
3. avol*-in*z*it* pivse-k, pivse 

T. sz. 1. avol*-id’iz* pivse-k, pivse
2.
3.' avol*-id*iz* pivse-k, pivse

őt

1. kaja-ms
E. sz. 1.‘ avol*-ija kana-k. kaja 

2avol* -ik kana-k. ka ja 

3. avol*-iz*e kaia-k. kaja

1. avol*-in*ek kaja-k.kaja
2. avol*-ink kana-k. kaja
3. avol’-iz’ ka.ia-k. kaja

2.' kad-o-ms
E. sz. 1. avol*-ija kad-t. kado /kad/

2. avol*-ik kad-t. kado /kad/
3. avol*-iz*e kad-t. kado /kad/ 

T. sz. 1. avoü?-in*ek kad-t. kado /kad/
2. avol*-ink kad-t. kado /kad/
3. avol*-iz* kad-t. kado /kad/
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3.’ pid*e-ms
E. sz. 1. avol’-ija pid*e-k. pid’e

2. avol’-ik pid*e-k. pid’e
3. avol’-iz’e pid*e-k. pid’e 3. avol’-iz’ pid*e-k. pid’e

1. avol’-in’ek pid’e-k.pid*
2, avol’-ink pid*e-k. pid’e

4. mij-e-ms
E.' sz. 1. avol’-ija mi.i-t*/mi-t*. mije /min/

- 2; avol’-ik mi.i-t * /mi-t *. mi.ie /min/
3. avol’-iz’e min-t*/mi-t’. mije /min/ 

T. sz. IV avol’-in’ek mi.i-t’/mi-t* mi je /min/
2. avol’-ink min-t>/mi-t*. mije /min/
3. ' avol’-iz* mii-t*/mi-t*. mije /mij/

5» vano-ms
E. sz. 1.‘ avol’-ija vano-k/ van-t. vano /van/

2. ' avol’-ik vano-к/ van-t. vano /van/
3. ' avol’-iz’e vano-к/ van-t. vano /van/ 

.T.* sz. 1. avol’-in’ek vano-к/ van-t. vano /van/
2. avol’-ink vano-к/ van-t. vano /van/
3. avol’-iz* vano-к/ van-t. vano /van/

6. keks-e-ms
E. sz. 1.' avol’-ina keks-t*. kekse /keks/

2. ‘ avol’-ik keks-t*. kekse /keks/
3. avol’-iz’e keks-t*. kekse /keks/

T. sz. avol*-in * ek keks-t *. kekse /keks/
2. ' avol’-ink keks-t*, kekse /keks/
3. avol’-iz* keks-t*. kekse /keks/
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7. pivse-ms
Е. sz. 1; avol’-ija pivse-k, pivse 

2,' avo 1 * -ik p i vse-\c, pivse
1. avol*-in*ek pivse-k,pivs
2, avo1*-ink pivse-k,pivs e 

3.' avol’-iz’e pivse-k, pivse 3. avol’-iz* pivse-k, pivse

minket

1. kaja-ms
E. sz. 1. T. sz. 1.

2.1 avol*-imiz* kaja-k, kaja 

3. avol*-im±z* ka.ja-k, kaja
2. avol*-imiz* kaja-k. kaja
3. avol*-imiz’ kaja-k. kaja

2. kad-o-ms
E. sz. 1.

2. avol*-imiz* kad-t. kado /kad/ 

3« avol*-imiz* kad-t. kado /kad/
T• sz. 1. —

2.7 avol*-imiz* kad-t. kado /kad/ 

3# avol*-imiz* kad-t. kado /kad/

3. pid*e-ms
T. sz. 1. “

2. ‘ avol*-imiz* t>id* e-k. pid*e 2. avol*-imiz*pid*e-k.pid>€
*3. avol*-imiz* t>id* e-k. pid*e 3* avol*-imiz* pid*e-k.pid «

E. sz. 1. -

4. mij-e-ms
E. sz. 1. -

2. avol*-imiz* mij-t*/mi-t*. mije /min/
3. avol*-imiz* min-t*/mi-t*. mije /mij/

T .• sz. 1-
2. avol*-imiz* mi j-t * /mi-t *, mije /min/ 

3* avol*-imiz* mij-t*/mi-t*« mije /mij/
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5. vano-ms
Е. sz. 1.‘ -

2. avol’-imiz* vano-к/ van-t. van о /van/ 

3# avol’-imiz* vano-к/ van-t. vano /van/
T. sz. 1* «

2. avol’-imiz * vano-к/ van-t. vano /van/
3. avol’-imiz * vano-к/ van-t. vano /van /

6. keks-e-ms
E. sz. 1. -

2. avol’-imiz’ keks-t*. kekse /keks/
3. avol’-imiz’ keks-t’. kekse /keks/

T. sz. 1. -
2. ‘ avol’-imiz* keks-t *kekse /keks/
3. avol’-imiz’ keks-t *. kekse /keks/

7. pivse-ms
E. sz. 1.

2. avol’-imiz* pivse-k, pivse 2. avol*-irdLz* pivse-k,pivs
3. avol’-imiz* pivse-k, pivse 3« avol*-imiz* pivse-k,piví

titeket

1. kaja- ms
E. sz. 1. avol’-id*iz* kana-k. kaja 

2; -
3. avol’-id’iz* kaia-k. kaja 3.' avol*-id>iz* ’ka ja-k.kajt

1. avol’-id’iz’kaja-k.ka.jt
2. -
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2. kad-o-ms
E. sz. 1. avol’-id’iz’ kad-t. kado /kad/

2 .
3. avol’-id’.iz’ kad-t. kado /kad/ 

1. avol’-id’iz’ kad-t. kado /kad/T. sz.
2.
3« avol’-id’iz’ kad-t. kado /kad/

3.' .pid’e-ms .
E. sz. 1.' avol’-id’iz’ pid*e-k. pid’e

2.
3. avol’-id’iz’ old*e-k. pid’e 

T. sz. 1. avol’-id’iz’ pld*e-k. pid’e
2.
3« avol’-id’iz* pid’e-k. pid’e

4. mij-e-ms
E. sz. 1* avol’-id’iz' mi.i-t’/mi-t*. mije /min/

2. -
3- avol’-id’iz’ min-t*/mi-t*. mije /min/ 

T. sz. 1/ avol’-id’iz' mi.i-t'/mi-t'mije /min/
2.
3. avol’-id’iz’ min-t*/mi-t’mije /min/

5* vano-ms
E. sz. 1.. avol’-id’iz* vano-k/ van-t. vano /van/■ V

2.
3. avol’-id’iz' vano-к/ van-t. vano /van/ 

T.' sz.' 1. avol'-id'iz' vano-к/ van-t. vano /van/
2.
3.- avol’-id'iz’ vano-к/ van-t. vano /van/
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f

6. keks-e-ms
E. sz. 1. avol’-id»iz* keks-t*. kekse /keks/

2.
3. avol*-id*iz* keks-t*, kekse /keks/ 

T. sz.' 1*: avol*-id*iz* keks-t *. kekse /keks/
2.
3. avol*-id*iz* keks-t*. kekse /keks/

7. pivse-ms
E. sz. 1. avol’-id’iz* pivse-k, pivse 

2. - . ~
3. avol*-id*iz* pivse-k, pivse 

T.- sz. l.! avol*-id*iz* pivse-k, pivse
2.
3. avol*-id*iz* pivs^-k, pivse

okét

1. kaja-ms
E. sz. 1. avol*-in* kana-k. kaja 

2avol*-it* kana-k. kaja 

3.' avol*-in*z*e kana-k. kaja 3. avol*-±z* kaja-k. kaja

1. avol*-±n*ek kaja-k.kaj
2. avol*-ink ka.ia-к. kaja

2. kad-o-ms
E. sz. 1.' avol*-in* kad-t. kado /kad/

2. avol*-it* kad-t. kado /kad/
3. avol*-in*z*e kad-t. kado /kad/ 

T. sz. l.: avol*-in*ek kad-t. kado /kad/
2. avol*-ink kad-tr kado /kad/
3. avol*-iz* kad-t. kado /kad/
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3* pid’e-ms
Е. sz. 1. avol*-in* pid*e-k. pid*e

2. ; avol*-it* Bid*e-k. pid*e
3. avoidin'z*e Did*e-k. pid*e 

T. sb. \1.: avol*-in*ek t>id*e-k. pid*e
2. avol*-ink -pid* e-k. pid* e 

3* avol*-iz* pid* e-k. pid*e

, 4. mij-e-ms
E. sz. 1. avol*/-in* min -t */ mi-t*, mije /min/

2. ' avol*-it* mii-t* / mi-t*. mije /min/
3. avol*-in*z*e miil-t*/ mi-t*. mine /min/ 

T..SZ, 1.' avol* -in* ek min-t* / mi-t*. mije /min/
2. avol*-ink min-t*/ mi -t *. mije /mij/
3« avol*-iz* min-t*/ mi-t*. mije /min/

5. vano-ms
E. sz. L# avol*-in* vano-k/ van-t. vano /van/

2,1 avol*-it* vano-к/ van-t. vano /van/
3. avol*-in*z*e vano-к/ van-t. vano /van/ 

T.' sz. 1. avol*-in*ek vano-к/ van-t. vano /van/ 

2* avol*-ink vano-к/ van-t. vano /van/
3. avol*-iz* vano-к/ van-t. vano /van/

6. keks-e-ms
E. sz. 1. avol*-in* keks-t*kekse /keks/- 

2.4 avol*-it* keks-t*. kekse /keks/
3; avol*-in* z* e keks-t* .* kekse /keks/ 

. 1; avol* -in* ek keks-t * .* kekse /keks/ 

2. avol*-ink keks-t*. kekse /keks/
3# avol*-iz* *keks-t*, kekse /keks/

T. sz
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7* pivse-ms
Е. sz* - 1.' avol*-in* pivse-k, pivse

2. avol’-it* pivse-k, pivse
3• avol*-in*z*e pivse-k, pivse 

T. sz. 1* avol*-in*ek pívse-k, pivse 

2* avol*-ink pivse-k, pivse
3. avol’-iz* pivse-k, pivse

Feltételes mód /conditionalis/

Jelen idő

Az a tagadőszó + a megfelelő állító alakok '

Feltételes-kötő mód /conditionalis-con^nnctivus/

Jelen és máit idő

Az a tagadószó + a megfelelő állító alakok

Óha.jtó mód /desiderativus/

Múlt idő

Az a tagadószó + a megfelelő állító alakok
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2. AZ IGÉK TÖOSZTÁLYOKBA VALÓ BESOROLÁSA

1, osztály

Képzetlen igék
—J

szétterítr beborít
igér, áldoz
merít
aksrr kér
lesz, válik

letartáztat
beszélget
igyekszik, akar, vágyik 

döf
virágzik 

nyerít 

visít
rálép, tapos 

üt, csap, ácsol 

forog, fordul 
kinyom
megbüdösödik 

begombol 
dörzsöl, reszel-, eprit 

összekever, gyúr 

üt, ver 

gondol 
SZ8V81

AC AMS

ALT A«is

amol'a*is

ANArtS

ARAMS

ar;estovams

BASHAMS

BAA+AMS

PEROTS

cvbt;,ams 

c^ahams 

c * irkais 

C+ALÜAMS 

W+APAMS 

CfAKAMS 

K+EMEr*D^AMS 

CViN’AMS 

OOC + aMS 

t+OVAMS 

c+ovor^ams 

C4ÜKAMS

ъ.......

'

■ '
■ ■>'

ÜUMAMS

ö’EKLAMIROVAMS

ER^AMS él
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lép

gágog

törődik

észrevesz, ráeszmél

boronái

legyőz

jár, megy, vándorol, 

eszik

es^el^s

flOl/AMS 

HyAT^AiS 

1 Z*MS

ízn;ams

ti А К A rt S

J AKSAMS

bemelegszikJ AVAMS
dröljAi+AMS

elveszik, eltűnik, elpusztul 

készülj gondoskodik 

elmond, elmesél 

vonul, kerül, jut, halad 

gágog

ha-jít, dob, vet 

rág, azétrág 

eltemet 

siet

kiváj, kivés 

megtilt, megállít 

övez, körülvesz 

kezd

megvendégel 

hazudik 

köröz 

vág, üt

felfűz, gombolyít 

összegereblyéz, kapar* 

perzsel

J О А А П S

J 0«Ans

JQVTAMS

J UT Ans

KAöAns

*A«i AMS

AAUüAMS

KA^MAMS

kaps*a^s

AA«AMS

KAADAMS

KAKKSA^S

KA«nAMS

RAVAN*AMS

kengel'Ans
*ERS»AÍS

kér*ams

KEK^KSAMS

MRGAMS

KIRTAMS
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lángol

ugrik, hajlít, görbít 

csipeget

levakar, lecsiszoz 

szed, gyűjt 

fon, köt, sző 

elront

к 1 r v а к ь

kirn' a, rí ь

К L • ü V A М s
к.

KOc.>ER * А Г» S

К о С + К a Pi S

К О [’AM s

КО LAM $

К и М А М 5 meghajol, lehajol 

huny, hunyorít 

beburkol

K(j . ‘ A MS

к 0 r A C. + A l*i S

szürcsöl, kanalaz 

beszél 

rúg, rugdos 

hízik

* О A C «■ A M S

KORT.AMR

Kút «- fi 0 R í A fl S

К U J A M s

К U К A M s kakukkol

hall

KUMDAvS f.og, megfog 

észrevesz, ráeszmél 

elrendez, rendbetesz 

forr

kvat; а-s

LADJ/v,S 

LAKA И s 

L A N " D • A M ь 

i А ЬК А К S 

L I < КАм $

leguggol

fut

ring, leng 

kódorog, ténfereg 

megáll, megszűnik, abbahagy 

ring, leng

megemlekézik,.visszaemlékezik

gyógyít

lélegzik

szorít, nyom

’ -

LI<TA.ws
l. О T К A M S

C U К AM $

L•ЕСТ'AN Ь
á.

I ’ L t ♦ A fi S« ;

L’EKAMS

l ' f PS-*-T * Ar.S• •
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segít, gyarapít, pótol 

fekszik

l'EZ DAMS

L * EZ+ams

L * 1 V 1 * f M :■ repül

Man^ams csal, becsap

ball, érez

gondolkodik

összegyűr, összenyom

kibékül

énekel

varázsol

visszatér

M a R ' A м s

mel^ams

MERLKAMS 

mir;ams 

MoftAMs 

MU«;, AMS
Nu« с» A MS 

мит;/, ms

NARAMS

í f -

zavar
nyír

naRL»ams letöröl
NO A A;>iS nyal

elenged, kibocsát 

szuszog 

hajol, görbül 

ring, himbálódzik 

felfűz

N0EDAMS

N 0 S К A M S

N UI + ;< A M S

NuK'AMS
kt

N * L D * A M Sк • »-

N't VT‘ЛMS kopaszt

megsért

megsért

becsap

pihen

ob 1D*ahs

о в 1 z ♦ A M S / •»*>

ORMAN * AMS•

ojm.r.s

U LAOS ki falcul

URliAN ’ I ZCVAMS szervez
ors+ams felöltözik • 

felel, válaszol 

leül

ÜTVLC+AMS

OZAMS
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csókol

bőg, béget

átgázol, átkel

fej
odatapad, odaragad
bezár, becsuk
beleskad, beleragad
begyógyul
fűrészel
bekerít

PAWAMS

KARATS

KgC+KAMS 

PE0>MS * 

MEP;/MS 1

perstams

ME2NAMS

HJC + KA'IS

PlL^AMS

pir;/ms 

MqJ AVA^S megjelenik

megsérül

kap

hasábfát vág, rakásba rak 

emlékezik

pof.or ' ams

HQUüC+AMS

PO^ENCA^S

pomn'a^s

PO* A»S fon
szétver, megver 

hátrál, visszamarad 

szopik
odaköt, megköt, felakaszt, megfojt 

esik, leesik, hullik 

meghüt 
elkísér

PORASA«S

KOTA^s

POT.>MS 

P О V A M $

PRAMS

PR0STuD4’(AMS

PROVOZ^A^S

PR- IKAZAMS •»

PULTAMS

.

megparancsol
eléget

csobogtat

térdel

PUL'KAflS 

PUL’Z'АМБ 

PURAMS forog
forgat, csavarpurdams

PURGAMS fröcsköl
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összegyűjtH U К N A M S 

*ÍUV Aris 

^UVR.'.AMS

fúj
forog

felébreszthuvtamS

KAPOVA^S örül
KANALS nevet

vásárolN А П A14 S

К A b ♦ T A ' *! S növekszik, szaporodik 

dolgozik** ROBOTA^S 

R * ED'AMS
Ш» •«

R/feMONT 4R0VAM8 

R^fcS^AMS 

R ’ I SOVAMi»

S A ^AI*S 

b AMS

t

eszrevasz 

kijavít 

megold 

rajzol 

lop
érkezik, jön 

űz, hajt 

begyűjt, összegyűjt 

megmozdul, felkel 
csíp, csipked 

szolgál 
tud, ismer 

beleegyezik 

szánt 
turkál

SA6AI4S

bE<R.'XAms 

5 I <R GAMS

skír;.ais

SLUÍ»AMS

SoD AKIS

bOBLAsJ/MS

S0RA!*1S •> —-«Bfc

SOKAR* AftS

SO^APIS olvad 

válogat 

szár, hint 

bemegy

SORTOVAMbTi.. , .

Ь 0 R ^ A M S 

BQVAHS

STA^S varr
bTKQGA^S gyalul
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építbJKÜJ A:v1S

b TUKmMS kopog
\

füstölbuVTAMS 

Ъ'лÜRMA^S

S * ÜKÖN * А ИSa* •«

SjULMAlS 

S+ATAMS 

b+KAms 

b+L^AMS 

5 + N A f*1 S

redöz^ ráncol

felkel

meghajol, Lehajol -

köt, összeköt, csomoz

mozog

szül

mos

dicsér

mos

zajog

szétzúz, szétver 

húz, kihúz, kiszed 

érint

megüt, megsért 

alkalmazkodik 

kereskedik 

uszít, izgat 

dolgozik 

‘ eszik, fal 

nevel, táplál 

nevel, táplál 

tisztít, rendbehoz 

elkezd

rak, hajít, csap 

simít

elmerül, belefullad 

megízlel, megpróbál

S + TAf.S

S* UMA^IS

1 AHAMS

1 akga'IS

,',0*A.4S
- l.OH&AMS 

TONÜAMS 

TOKGÜVAMS 

TRAVAMS 

TRUD^AflS 

TRUT.'.A'IS

!r;,a*s

t.;ír*ahs

ür^adams

USTAVA^S

**■>

VAC+KA^S

VAUfTA-’S

vaj ams

vaks+a^s
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lehántУ А T К A v, S

УА^+РА^Б

VEP^AMS

VEL>MS

VEl^T'AMS

VET^AmS

l*A LAmS

megnyugtat

vezet

forog

betakar, beborít

vezet

sajnál

211 Ige

E* 22*30 %

Képzett igák

tojikALKJAflS 

amol;i0;(A!4s 

anukstams 

C + EMEn I w AMS 

C + ENT *AMS

készít, felkészül 

rozsdásodik

c+üvordamd

EJ I JAMS jegesedik
tKS+ELÍAMS

E szelíd;. AMS
KAVONZAMS 

KÉMÉN *Z AMS 

KEVENZAMS

fürdik

'megkettöz 

megtízszerez 

kövesedik, köve válik 

meghároms zoro z

» - ■ f—

KOtMONZAMS

KON^C+TAMS

K0«C»TAMS

KOS'T'AMS

MJKOVAMS

LANGIjAMb terhes
kUKOZoAMS
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l* U v T AMS
L'tKS'T'fcMS 

l ’ fc P I JAMS megfullad, fuldokol

földessé válik, bepiszkolódok

mosolyog

taknyos

rongyolódik

mqDI<JAMS
muiULoAMS

N0 1*Ь I J AMS 

NUUi<JAMS 

NUN^ATAMS 

N * ER * KSTAMS 

NMlJ.enZams 

OJ 1 JAMS
megnégyszereződik 

bevajazódik, bezsírozódik 

megmérunkSTa^S

URS+Ta^S

WT VEC + AJMMS

PEC + T * AMS

fogaz

teherbe esik, terhes 

elfelez

PEJ ENZAMS

PEM J A^S 

PEL^ENZAMS

pei.^en.‘.z;ams

pe^kstams

PENKS;I JAMS 

PES + T * AMS

í* * *

felhösödik

versenyez

kérgesedik

POKOROAMS• '«й« Л '>
POM<JAMS gyapjasodik

PuRGONDAi’iS

PANKSTAI^S

bepiszkolódikRyüAZI<JAMS

H’tSTAMS

sali<jams sóssá válik
SKIR'dAMS
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bekormozódikbob 1<J Амь

megfárgesedik

b;/NKSTAl*'S

S’EJENDAfiS

s;uvoroai''is

TOLGljAMb

ÜNUl<JAMb

V A LT AMS

fásülködik

tollasodik

odvasodik, odvassá válik

VAKS+TAMS

borjazik, ellikva*1<jam&

VEL^ATAMb 

vénást.’,A^S 

ves+ks^tams 

VIWENZAMS 

2E<R*KSTAMS

tb Ige 

E2 6*87 X

erősödik

2, osztály

Képzetlen igák
r

- ■

. :T~,V■ ■ '

C *AVOR * E^S
• » b*

C4-AC*0^S

leesik, lehullik, lezuhan

születik

ácsol.W ♦ A P 0 M S

6 + ATM0N,’,EMS hallgat 

üt, csapC+AVÜMS

C+I JEMS siet
tC+üVOMS as
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melegedikE 2F MS

JaHUM$ csapkod

J a v ом s oszt
K A D О M S hagy

kicsírázКд-l^s .4«

Ka ka DOMS elpusztul, leomlik

Ka sums nö

ad, ajándékoz

átgázol

hisz, bízik

beérik, elér, megérik

felemel

gurul

összezsugorodik

elromlik

К A i ' í M s

к fi * Г; и S 

к i M fc M S >

Кем’Er’Ems
kt •»

К E P fc C> ' PMS

KEVER*EHS

KlR^tMS 

К о к Í P M s
Kp/OMs köhög

küldК и t + и м S

к U К Е И S hall

kúszik

hasít

Kuz* f MS 

LA Z U M S

LUV ÜMS olvas

lö, vág, kaszál 
járkál, nyüzsög

kijön, eljön

lefekszik

l;ld;ems 

l;íjems 

l; is;r-is
M A D í f M S 

M e M' E M s \ előkerül, elfut, kitör 

meghajolME*T U'S 1 

M t R • tr К S mond

M(jL ' F MS megy

ьуе1N ' I L ' fMS
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éghaloes

morzsolódik 

hajt, tiz, nyom 

süt

p Ahüp ' EMb
4HAN^EMS

han^ems 1 

pejed'e Mb 

hel;,ems * 

pel^ems 2

PET^EMS 

PEVER * EMS

nevet

fél

fúrr szaggat, nyilall 

hígít

hull, lepereg

PEíE<mS mos.

rag, nyelr harap

helyez

elhervad

hozzáfog

sül, sorvad
vesz, elvesz, fog

elég

PON^EMS 

PU TOP'S

PU2+0MS *»

KO* +OMOM!»
R'EZE<MS

SAJ Ef*iS

*ATO*S .
kellbAVOxtS
eszik, megeszik 

epad

megköt, odaköt 

szétszóródik 

letép, leszakít 

iszik

&E*VEMS

SKIMEMS

SODO^S

bRAOOMS

S*E2'e^S »« *•

5 ' iWEMS 

5 * I V E M S 

S‘OPOMSA'

s'UVOMS • «

S+AC+oflS

tur;ems

T‘fcJEMS
♦ * *«

* > t -«•.• T

összetör

elrejt

szorít

születik

harcol

csinál, tesz
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úszikUjfcMS

üL;t«s

US + 0U0yiS

van

kezd

megéhezik, éhes

beken

önt

kér, óhajt 

vet

visz, vezet 

kiegyenesít, kijavít

vAC+OMS

VAO^EMS

VALOMS

V E Ь ♦ E M S

VI ITEMS 

VI JEMs i*

v I T^iMS

7Г ige 

ez 8.13 %

Képzett igék --Ц-.

megzavarodik, csodálkozikА в U N G A D 0 Fi S 

ACAVOMS 

ALKlN'GAUOMS 

AS*KODOMS

as+olqadums

AVAR *D’EZ * EVEMS- •< « •»

AVAR'gADOMS

BE«T:aD*6MS

bek>n*gadoms 

C*arao;,EHS 

c;»r:kad;ems 

c;oc;,akadoms 

c'oc*AUGADOMS 

C+ALCoVOMS 

C+ANGOO*EMS 

C+APAs*КАООМБ

alacsonyodik, kisebbedik 

elrej'tözik 

fehéredik

megromlik

dörög

élesfedik, keményedik ’ 

élesedik, keményedik

segít

megsavanyodik
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CfKRAKADOMS

megértC + AR^KOD.'.EMS 

CfAVQVOtfb

me gl ágyúid, megpuhul 

meglágyul., megpuhul 

meglágyul, megpuhul 

meglágyul, megpuhul 

elferdül

CfEVT ’ЕКЬЕ<М6М6

CfE VT ' ELüADOKS

CfEVT 1 EMfcMS 

CfEVT * ЕМ6А00МБ .

Cf IRj.GAOÜMS

CfOL’ed * EMS»t * •

CfUPOLGAÜOHS

csicsereg

sötétedik

ritkulCfUROKSTOMOMS
ritkulCfURQLGA&OMS

ritkul.CfUROMfAWOMS 

Cf UROMOilS ritkul 

f ásul 

fásul 

fásul

CfUVTOKSÜMOMS

CfUVTOMG^DOMS

CfüVTo^OHS

ER^AVO^S

fcR^GED^E^S

ttL'ONKAD^EMS

ID^EVEMS

lN2E<D;.EmS

iR'ED'EMS »•

l zrTAVOMS 

JAHOD'ЕМБ

kell

megörül

bugyborékolva iszik

levakar, lekapar* 

berúg, lerászegedik••• '' t.

JAKAVOKS

*akst1 er;gado^s

J AKSAVOrlS

-pirosodik, vörösödik

v AVOVo^S 

WUVOD*EMS kirostál, elvet



- 182 -
illatozik, füstölMC+AoOMS

Mt + AK*Du|y,S

KAÖüVo"1S

*A<J ATO^S

KAJAVO^S

kemeuyedik

keményedik 

romlik, gyengül 

megragad, elkap 

besarozódik, bepiszkolódik

К A L G О К S 0 l’i 0 M S

АД LGűx^KSTO^O^S 

KAMAS+KAOOMS 

kapod'EMS

KARGC*C.',K^DuKS

KEKS+EVEmS

»-
:•

szélesedikKEl^EJGAUO *IS 

КЕГ*.EKsE<i EMS

.... -

erősödik

aEREU • EVEMS

KEHET »EMS

KER^AyOMS 

MC + KER*GADOf"S 

KIRVAJEM5 

AI RVAZ 'Ei’iS 

АI R ' D * E V E H S 

MR *N,AVTOVO«S 

Rí VOkAD^EMS 

AON,'(AVOMS 

AO^AC^AVO^S 

KUJALgADOMS 

AUNDATOMS 

AUVALgADUMS 

LA*AZ‘EVER>S

görbül

felcsattan,, felvillan, villámlik

elhízik

megnyúlik

tARÜS^KACOMS belapul, ellaposodik
WAiÜVolS
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leereszkedik, lerogy 

megázik, nedvessé válik
UONDAdOKS

LO^OU * EMS

UOTK^VOMS

elsápad, halványodik 

leszakít, elválaszt 

összeesik, Összedől

LOVTAS+K^DO^S

UyVOD'EMS

ки**АоОМЬ

k'ькь *evems #• * **

U*EMBELG^OOMS 

k’tT.'.KEDlEMS 

к•1 VT • AVOMS

melegedik, felmelegedik 

megnedvesedik, nyirkossá válik

*r

L'IvT'ET’EmS
*. *1

l*iAJ ATqMS
■

i*iANSOVOMk 

«AH'AV0M5 

«AT'Ed’EVEMS
*4 ** *4

WAÍI<LGAüOMS 

«eí.;ed:e«s 

KOR AZ * EVEMS

megszépül

evez

NAkKS‘EVEMS

NARTN ‘EVEMs 

NUR>ALGAOOMS 

N и V A Z* EMfcMS 

N‘EJAVOMS 

N*EZ*ED*EMS 

N 1 IZAkADOKS

rövidül

У:

‘ X-4■ i

támaszkodik 

hegyesedik, élesedik* I

oj s;evoms

O R G 0 01EMb elmenekül, elfut 

megbetegedikORKAkGADOMS

UZAVOMS

elsápad, elsárgulOZ*OkGADUMS
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elvetödik, elbolyong, megérkezikpac+kqd*ems

HANÍ^OVO-'S

PAHOKSOMUKS

^EJÖ'EZ'EVEMS
• * li

f*EL’AsKADO<AS 

PEU^EZ’EVEMS 

PENGEO’EÜS

pes + ked;.ems

Plb+KADOMS

megjavul.

megveszik

hant
megtelik
felkiált:

pií+elgauoms kizöldül 
megkeményedik 

keresztültör 

behint, beszór 

nö, nagyobbodik 

felcserélődik

HOC+AkADUMS 

POC + AOÖ,',EMS 

HO^+ODOMS

POKS + Qt-GADOMS

POPADOf)S 

ROVOD ‘ EMü 

PROSTUO.'.AVOMS 

PR^AOO^S 

PR^AOOVOMS 

PS4‘,I LgADOMS 

PS+Kbo[Ens 

RU^NAvOMS 

PUVAZ * EVEMS

rakaz'evems

befejez

felmelegszik

közbeszól

megfeketedik
besározódik, bepiszkolódik 

petyhüdtté válik 

savanyodik 

megkékül 
megkeseredik

RAüS+kADOMs

RUÖASKAOÜMS

R* IPAKAOUMs

R * liAKADUMS.*»

SE<N's*KADOMS

SE<PfcS*K^DOMS
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felcsettan&E<K’ AD.’.EMS 

bE<K'ED*EMS
4- W é*

SI<RGoJE^.S 

bI<RGoZ.',tMS

s i < r : E о: e M s 

81<R.’EME^S 

SODAVO^S 

bRÄVTOVO'’ S 

bTAKALGAÜOcIS 

bTUl^A[)OMS 

buT^AMOMS

suvakadoms

bу VüD *EMb

5 *AVOR ’ E‘’‘S *' •*

S'tR'QED'EiS 

S'fcR * GED‘EVEKS
•« •< »4

S*IMEvEMS 

S*IN’d'EVEMS 

S'IVEd'ENS»« M

S‘OieoVO'nS 

b^ORWAPO^S

s;ulmavo"is 

S+ALAkADOMS 

b + AT AVTN^EVErS 

S+TAPs;,KADOWS 

TAJMASKAÜCHS 

T ANDAqOMS 

T AM’eJQADOMS 

TARGAtOMS 

TARGAVOMS

■ betegeskedik

megöregedik 

izzásba jön

elnehezül

VJi • ~

elszunnyad

ködösödik

ködösödik

leesik:, kidől 

felkiált

.

felzúg' **>v •г*»1'?.*....

lemeztelenedik, csupasszá válik

elcsendesedik
• >

megijed 

édessé válik
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,1 A^bUZ.'.E" S 

TAS+TOKSÜMOrs elavul

elavuLTaS + TO^IöaDOMS

elavuL

bezár,. Leterít

TAt» + T0«0ns

AVADQ4S

tOKAVO^S

TOPiBAVOMS

megtanul, megszokik, alkalmazkodik1ONADO^S 

TONUüVOMS

topod;e«s

tr;onkad;ems

tustomgaooms

1UTMAß^EMS 

T IJVO^S 

T'tüEVEMb

jóllakik,eltelik 

dobbant 

sűrűsödik- 

meglök, eltaszít
'

• •*<

sárgulVUÍ + UGADOHS

UDOVOMS

URjADAVOCiS 

ÜST AVAVOl’iS ■

ÜS^-ODoVO^S 

VAC+KOD'EMS 

V A C♦OMOMS

simává válik
világosodik

kitisztul.

VALAKADOi*'S

VALOümOMS

VAN’s * KADOMS

VARS+TAZ^EVE^S

VASOD'EMS találkozik

VASOD’EVEHs

VASTN'EVEMs

V аЬ TOVOMS
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igyekrszik

nedvessé vélik,

va£ + üd;.E'-S 

VeLAKADO' s vizessé vélik
vek*kevews 

Vel;.T ' AVUMS 

VEN^EMf-^b 

VER^GED‘EHS 

ze^r^kad^ems
20J ige

kinyúlik

meggyújt, meggyullad, villémlik

dördül, üt, csap

EZ 21.45 X

3. osztály

Képzetlen igék

bekúszik, tölt, bever, bemászik

dagaszt

megment

ha zudik

ЕС * tws 

IC*E*S 

»D^EMS 

KENGEL.',EMS

kic»ker;(Ems

KU^OfriS

KUN50L0MS

ИВ'Емб 

RlZ:kMS

■:»*:ehs
s 'UDOMS 

ÜC+OMS

görbül

meghal

hallgat

főz

esik 

elfárad 

megátkoz, szid

W>ÍS • ::A

var

alszik ■UDUClS

}& IGE

EZ 1.37 X

Képzett igék
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AßUNGAL^hS

ALK IN ' SALZENS

C * ARAJ EMS • <

C+arAKAL^EMS 

Ersten‘GAL'EkS

,er^gel:ems

PEJEL'EMS

S’EJER'EMS 

S’tL'GlN’EMS 

S^URmaL.'.SMS 

tabungH^ems 

tutmal;,ems 

t;uz*awgal;.ehs

US+OW*EMS

kiált, kiabál

VAC*KoJEMS
valgqn;ems

VASüL’EMS

ib ige

ez 1.90 X

■«»«w

4. osztály
V

Képzetlen isik

eledMI JEWS
találMyJ fcMS 

NU•> EMs 

N’eJEMS

arat

lát

f
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föPlJ fcMS 

1 UJ E r- 5 

I UJ

elmegy, eltávozik 

elvisz, elhoz

r ige

ez 0.73 %

Képzett igék

MlN^S ILTEN

3. osztály

Képzetlen igék

oud;,e!1s

kel'wems

LAJ S + E'IS

folyik; 

fázik, lehűl

sír

néz, őriz

feléled, megélénkül
v anüms

vel;*e"is
* ige

EZ 0.52 *

Képzett igék.
:

NlN«S ILTEn

6« osztály

Képzetlen igék

eltol, elhalasztAJGEI4S
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etetANDÜi s

futMRUÜ^S

befestartüms

AS*T0mS van

AVTŰtfs kinyit

kiürítС+лпрсПБ

C + MS4-T0MS 

(.♦ENGELS

.mozog, mozgat 

elég

széthasít, felaprít, felvég 

megüt, megver 

megmért 

lángok, cseng 

dob

lángol., cseng 

hord, visz 

elrejtőzik, elrejt 

van valahok, elhelyezkedik • 

kérdez

OULGonS

ES+KEMS

fcVl

GAJüEmS

JOKTOMS

RA^GEMSГ*
RANDOMS

RERS*E*iS 

*E«-'6E«S 

REVKS'T*EMS 

KH*D*EMS 

RIR^O'EMS 

к I s«-T* EMb

befog,, beköt 

tart, kibír 

táncok 

gyomlál, gyűjt, választ 

folyik, csepeg 

szárad

ROC+KOHS

KÖPESS 

ROS^KE^S 

L* IVT'EMS elvisz, kihoz•>
admaksoms

i képes, tud 

tönkretesz, megöl

i,'Ab*Tof1S
lМАЬ+TOMS

nus^KErts
nac+ko^s

mos

átázik
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játszikma LKoms 

\>l:gEMS» 

N J fc R ’ 6 E M S 

ÜNüOWs

elvesz, elszed, elra-gsú 

tapos.

ugat

fizet►»anuoms

nyit

nyit

levágj leöl 

nevet

•''ANDZ + 04 5

RANZ+O^S

REC+KgMS

»e-d;e4S

rivt;>e*is

^ONGOMS

köpüL 

jut, kerül 

üvölt

megkarmol, tép 

ömlik, zuhog 

hoz

elfelejt
harap

beleszúr, beledöf 

köp

kangoms

KA*D'EMS 

R*IST'EMS
>

• <

SAVTOMS 

bTUVToDS 

bUbKOMS 

í> • Aueo^s
r. 4«

S Ü L 6 о 4 S 

S»AS+J0«S

- '0%
összetör, tördel 

becsuk, bezár 

mozog, mozgat 

bedug 

hív

■

TONGOMS
■ ■

■ -m*.

T ' fcR ‘ p ' E"iS
4» éi At

1 ’tT’KEMS
él *i

ÜSKO«S

kinyit, felnyit 

szállít

fütus+TOMS

leereszkedikVAUüOMS

szeretvec+KeMS
fütyül.VEb + KE.^S
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szégyenkezikvll* и 1 емь
Ш4

b'd Ige

Е г 6 • 5 5 у.

Képzett igék

AMD 0VfОМЬ 

ARAVToMjS ' 

AS+üLqOMB

ävär;c;t:ems

avar*d;(ems

buldorDoms

c^id;íArdoms

C;il:d:eroom8
c;.imbeu>:ems

c*ITORDOMS

C^OKORDOMS

C-fACtfOMb

W+APAyTOMS

C+ARAVTOMS

fehéredik

fsir
motyog, kotyog 

kibír, elvisel 
játszik

. ragyog, csillog 

szikrázik 

énekel /fülemüle/
♦>< L»>

savanyít

csikorog
belemért

C*iKOR dO^S

C+OPAVTOMS

C+üVOrJAVTOMs

Сч-UMONDOMS vádol ■S-l

fcR.eec:T;EMs

bz*D;iE»s

4AAAVfOMS

WAAST'ER’D'EMS 

JAKS+AVTüMS

pirosodik, vörösödik
lehűl

JAVAVfOMb

WQMAVfОМБ



- 193 -
Jul Л Vf CMS

KA UAVjOMS

KANDOVTOÍ’ s

KáKI’IAVTOHIS

KAbTOMS

KEL-EJGAVTOMS

kel^evt^ems

KERJ/vTO^S 

к E V E R ' D * E M S 

KEZ+lJAVTOMS 

KIRVAs'T'EMS 

MR * AKSTUMS 

KIR'N'AVTOMS 

KOnAVfOMS 

KOI'iAVTOVTOMS 

KON * AVTOilS 

KU^+KORDOMS 

KUJAVTOMS ‘ 

KUKORqOWS

• '-VY.*

■n -megharagszik

lecsúszik, legurul

. \
■ n-

—

KULÜVjOMS 

KunBOLOOnS 

KUS ’ T ’ERIS
»J <• *

LAKS’T’E^S 

UAHBAVTOf'S 

UOTKAvTOr.S

l:e«öeh:o;.ems

L * 6 MD *EMS *»

k*IBORDOMS 

mact’ems

MEUJ/VTO^S

hullámzik

' Ы
; “ ’ 'Vv.

nevez

susog, suhog
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fiEL^AvTOVTOMS 

M E N’0'EMS
tu

r'iOl'ÉVT’fcMSм • »

MyRDAvTOMS

NaC+TqMS

nuk;avtoív'S 

N * E V E у ' D * Ef'S 

N'tVT * EMS

kitép, kicsíp
f

* •

megbízásitN * I KST’Ems
kJ nt

OJlJ АуTOMS

C2AVT0MS 

RAM'EvT'EMS
tu Ф*

PEJ ECt^EMS 

PER'GAVTOMS 

P E £ N AvTOM S 

RIL^AVTQMS

RI2*EL0E<MS • 

*oc:er:d:ems 

ROC+KAVTOMS

у

befog

zöldell

szemerkél, csepereg
w.. m

POL.AVTOMS

PONZtAVTUMs

RQM2+AVTOVT0MS

PRAVTOÜS .А Ш,- - ''ll з**йй&

RyRGAVTOMS

ramavtoms

feketéllRAU21-01.DOMS

*e<vevt•ems

SO^AVtOMS

SOVAVtOMS

SRAVTQMS
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bTUVToVTÜMS 

b^NGoRDUHS 

SJ AVORDOr.S 

S *IMD* EMS
kJ

s:íz;.evt;,ehs

e:.i;AVTO"S

TAMDAV TOMS 

TONAVTOMS 

To^AVtOMS 

TuVTOMS 

UDUVToi^S 

ÜKS^T.1 EMS 

UMbOLDOMS 

UR-VAKSTÜMS
íi

VAJAVTOMS 

VALDOmTOMS

szomorkodik

bánkódik, busul

■ *’ ** .

kivajodik, kivésödik 

házasodik

VANSToMS

»ASTN * SVT*EM* 

VAST QMS

VASTOVTOMS

VEL^AVTO^S

VEN*'EmEVT*EM8 

108 IGE 

EZ 11.41 %

:S''

7. osztály

Képzetlen i^ék
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gondol, töpreng 

van, található 

kibont,, szétbont 

sóhajt

gyalul!, kifarag

lobog, leng

szidalmaz

bóbiskol

jóllakik

imádkozik

csépel

kiált, kiabál 

bánkódik

AR'S *EHS 

AS^T^E^S 

•»UKS'EIS 

auvs;(ems

LAKS^EMS 

LI<Jn*EMÜ 

MyK ’ N ‘ ЕМБ
A*

NUVS^E^S 

N * tRN * EMb
A# •

OZMOI^S

Rí VSE<^S 

RI2*N *EMS

r;izne<ms 

soknoms

bUVTN* EMb
remeg, reszket 

szitál

S‘üVNOrtS

TALNOMS

TAKNOMS

T'fc N * s *EMS

UKbNOMS

veszekedik, vitatkozik 

• izgul

■ ti

remeg

söpör

hány
ж.

2t Ige

ez 201 X
A

■ÍB* -

Képzett igék

artu;,e?is

aS+t;,s»ems

AV^RlKS^N'EKS+N^EMb

AVAR*kS*n;ems

BELJS * E К 8 * N * EMS 

c* U*N*EMS
Ai Ai játszadozik
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visítК ' I R * N * E M S

l;IT>:e^s

C + lsLKs.'.E^S + Nn^S 

G + ALKs ' El* S 

C + AMTn.*,EMS 

C + ft H A V T N E И S

C+ftVKs?NOMS

C+ftVNOKStNOMS 

C+ftVNOMS 

C + AVS * EMS 

C+lJN*EMb

ragyog

~ V» ■ -

c+ol>;e^s

C+UVNoMS

er;s;,e^s

ez+n^s

«•ABAKSM'EMS

jaks;eks»n;.ems

jaks;,ems

éAVNOMS

JAVS+E^S 

WOfAVTN*EMS 

WOVTN'EMS

• s * ''

MONOMS Л

^ A J S ^ E1S 

AANTL'EMb

KftNTN * EMb

károgKftHNOMS

KERS»EKSfN’EM5

AE^S^N*EMS*>«

^ER^KSIK.'EMS

- .



- 198 -
KEK'S'E МЬ •<

KEVKS'T *N *EMS *• »*

mr>kstl;.ews

KIR'AkSTN’EMS 

MR * KsTn;,EMS 

MR'H'AVTN'EMS
*é ml

KI К'N•EMS
4J

KIS + Tl;,EKS»N *EMS 

kIS+TlJEms 

KOC»«s *.EMS 

KoL'N• EMS 

KON 4<*-EMS 

KORTL*EM8 

К о R T N * E MS

köröz

hajlít, görbít

KUNDAKS^NOMS

K(JNT L * EMS 

KUNTN'EMS 

KUNTS * EMS 

Ku2^E«S^NOMS 

UAD^AkS+NOMS 

LAN 4 + EMS

laanoms

LolKS'EMS** »

LOVNUKS+NOMS 

LoVNOMS 

fED'n*EPS 

L'fcKS'EMS
ÜJ

lms:.n;.ems 

L* I VT*&;tMS 

MÁJ s;,EPS

%- •

• -A
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MAKSL* EMS 

MAKSN'EMS 

MAN^C+EMS

«ar;aks*noms

MAR^AVKS*NOMS

MEN^C+EMS

MOt^KS + N^EMS 

moks;,ehs

MUAS»N0^6+M0rS

PlyNS + MOMS 

NALKS 1 E Mb 

NARTN1EMS 

N 01T L * E M S 

NOUN • EMS 

nur;,s ‘EMS 

NJtJAvKS^NOMS 

N.’fcR:KSTN*EM8 

N•tVT * N * EMSm •• •*

OjrsS^EMS

OjS^EKS+NOKSfNOMS 

ÜJS ’EkS + NOMS

ojs^Sms

OJb;EVTL;EMS

ONRSTN*E«S

ORS+N»EMS

•a • -

4ÄS "

~

Ü2AKS+NOKS+NOMS

Ü2AKS4-NOM S

ozavks*nuks+noms

OZAVKS*foUMS

uzavtl.',eks*no*s
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UZftvTL’Ef-'S

• i

ozavtn;e' s

UZAVTOKS+NOMS 

PANC^L’EMS 

MAATS'EMS 

HAKKS + H* EMS

holgar;n;,e*is

ИОК • N * EKS + 4 • El- S
üä » •

MQR * N 1 EMS 

HS'I'KAdJ EKS^N' EMS 

M|jKkS * EMS

kiguvad, kidülled .

T •
■m

HuKNAKS+ftOMS

PUTNAMS

kamak$*noms

kAMS*eKS*N0M5 

KaMS;,EMS 

RANKStAKS+NO^S 

R*iSTN'EMS
»< %l

SAJEKS^NOMS

sajn^eks*n;ems

5AJN*eMS

SAKS^NOMS

SE<K*N>KS*N0MS

SE<VN *EMS

■’V

«■

V

- Í-*
SQVA<stNOMs

sovs;.ems

S•1 MN*EMS
k>

s’in’t'R’Ems
él ál 1 «i

S*T ' AkS»NOMS 

S•ULMS'EMS
ki ti
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csobog, csörgedezikЬч-üL ' N * Eí'.S 

TANUAyTN^EMS 

T0I'>SI,‘E,,1S 

TONAVTN^EMS 

TRAVS1EMS 

1 UJEKS + N.;EMS 

TUKSti^OMS 

1,‘EJEkS + N* EMS

T ’ t J N * EMS

* ’

*

•*

ujn^ems

U К Ь ^ E M S 

ul;,n;,e4s

usks’eíís

UVNOWS

VAD>'EMb

valnoms

" 5 *í . •"• V

.

*►*

üvölt

VANN0K54-N0MS ■

vannoms

károgVAKNOMS

VAKS + TAZ^EVKS + N^EW!» 

VASOD 1EKS*N* EMS 

VASTN•EMS 

VECfKS;(EMS 

VEN'ST’N’E^Sb 1 t! «4

VEb-fKg * EMS 

VES+N‘EMS 

VET^N'EMS 

V IT•N*EMS

íe<r;n*ems

ZfÜJN *EMS

»

dörög, dübörög 

csobog, csörgedezik
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csobog, csörgedezikí»ul; n * ei-s*

15/ Ige *

EZ 16.59 X

. V' i

•>k

V

r—
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3. AZ IGÉK ETIMOLÓGIA.! HÉTEGEK SZERINTI BESOROLÁSA

Csi eredetű

1. osztály

Képzetlen igék

au Aws

AMOt*AflS

ANA4S
'

t+ALGA^S

C+APAMS

C+ARAMS 

Ь+fcMERjD^AMS 

С + ОСч-A^S 

t+OVAMS

c+uvür; Afns

C+UKAMS

ER^AWS

es„kel:a*s

JARSAMS
i.

JA^+A^S

щJQVTAMS

J UT Af"S

A AJ Af^S

KA LG Ar^S

KAUMAMS

KAKAÓS

kakdams

KAKMAMS
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KE*S*A^S

KEK*AMS
KERJ/S АМЬ

KIKTAMS

KIRVAmS

KI К'N * AMb 

KOC+KAMS

KOD AMS

KQ L* AK Hí S

КОГ. AMS 

KON^AMS

- .. !

KORT AMS

KUJAMs

ки и;, AMS 

KUKDAmS

wakams

tAN'D'AMS
■ I J»»

WAb^KAMS

LIKKAMS ft.

LOTKAMS

l* U К A M S 

W4Í0AMS 

MEW'AMS

mer^kams 

MORAMS 

MUN^AMS 

N A R A M S

■

N 0 W A M S

NOSKAMS

NUC+KAMS



- 205 -
Nu^'/MS 

N * te * A-4S

N'fcVT* АКБ

ÜJKAfcS

URb*AMS

0Z APIS

PA^APiS

rec+kaks

KED^AMS

KEO'AMS

KE2NAniS

' V

kIC+KaMS

КIK^AMS 

P 0 N A M $

P0KK5AKS

PQV AKS

PRAMS

Pyl-TAMS

P U ^ 4’ 2 * A M b 

PLlKAMS . *•<*
'

PUKDAMS

^U^GAMS

PyHNAKS

P U V A r S

PUVR.'.AMS

puvtams

К A A A h s

kas+taks

SA LAWS . •

SAMS



- 206
ЬI*KGA4S

5« *«.', A "^S

SOKAK•АМЬ

S0LA"iS

bOVANS

ÜUVTAMS

s;URhfÜS 

S"TAMS

s^ulhanis

S * К A I»| s

• *

Ьч-L^ämS 

S ♦ T A r s

T ARAo.S
r.

• • *.l.ARGAMS
----- I О ^ A f*i $

* Í

TR^A^S

t;ir;A4S

VAC+KA^S

VAJ Ans -4

YATKAMS

yeu^ams

V E L’T * АМЬ
Ai

VET^AmS
**Щ?Л*':

10f Ige

ez 40»J7 x

Képzett igék

MUiUkoAMS

b'tJENeAPlS.

* IGE



ж
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ЕZ 0.7Ь 7.

2. osztály

Képzetlen jg;éki

C+HC^OMS

C+APQMS

Ct-AVÜMS

c+iJEMS

EZ+E^S

»>«■; FtvflJAVOWS

KACOf^S

*AJEM$

ЛАLADO^S

KASOMs 

*A*’EMS 

KEl^EMS

aen;er;ews

NEPEÜ *EMS

"«EVER 'EMS

MR^EmS

*01.’6mS

A020p>s

kui.;ems

ки*;,ьм$

uovoms

L'EO'e^S 

L * i J E M S t

tf AÜ *EMS
•4

men;,ems

men^Ems

%

.-
••
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IM 0 6 MS

N * 1L'EMS »> •*

PAtOWS 

PAN^E^S 

Pfcl* E*|S

hel’Ems

PEi£<M5

PQR^EmS

PUTOfMS

KUi+OMS

»AJErtS

S A T 0 s

Ь A V 0" S

SE^VEMS

bOUUMS

bRMUOMS

& * tl•EHS

S*IflEMS

S * 1VEMS

&*OPOMS *»

S'UVOMS *'

S+AC+olS 

T.UH'ENIS 

T • t JEtf5 

ÜJ fcMS

ul^ems

iiS + Ol)oMS

£-*X-

■

' ' ' '. -
“ÍV--V .- .••

•>

w Л I ПМл T n m ц,, , 0
.

' V IlT EMS 

V 1 JEMS
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vir ems

Ы Ire

E Z 21 *50 7.

Képzett igék!*•

C + ANGoD.’.EMS 

C + AITkOD.'.EMS 

IR'ED * EMS

KAPOD'EMS

LONDAqOMS 1 ■

UpPOD'EMS
■■■rtf'

ürüOD * EMS ' ~v

PIS+KADOMS

POC+ODOMS

8e<r;.eo;.ems

TANŰA0OMS

TAVADQMS

1ONADOMS

1OPOD* EMS**

VASOD'EMS

á-

i* ige

EZ 5*65 X

?. osztály rr *

v

ГrKépzetlen igék

EC^EMS 

lC+EMS

KJC+KE**EMS 

KUEüMS

KUNSOLOMS

.
r
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Hiir fcwis 

HU ' EmShé

b 'UOOMS*«

UC^OMS

UDUMS

i u ige . J

El 3,77 *

Képzett igék-i _

NINCS ILTbN

4. osztály

Képzetlen igék■4

M I J t f*I s

WuJ tns

N * fcJ EMS

PNERS

TuJ EMS

I и J E M S •*.~r

0 IGE

EZ 2*26 X

Képzett ig;ék

NlN^S ilyen

S. osztály

Képzetlen in;ék
K£ L ^“E“5

VANOMs .

t Ige
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0.?S УL?

Képzett igék

HU )ы I N '• s

6. osztály

Ker-zetlen igék

Amoüms

А ц DOM s i •

AVIOMS
C+AS^tOMs

C+uLGoMS

evT' f.ms 4*•
KANUOvS
keks+eus

KLL4EMS

kevks*t*fms

к I l. * D ' EMC

к I R * D ♦ t M b -v
К 1 £ + T1EttS

KoC♦Ko^S

kol;gems

KOS ' KEKS
-í-----•TV- - .:.i~

L’ 1 VT *ПМ$

И M, f4 $ О M s

И Л b •* Ю M S

'V b +TOILS'

«us;/f ms 

млс + Kons-

МА I кOMS
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м; í L; gtms 

random$

ra^dz+omi

P*NZ 4 QMS

P^t + Kf-MS

p i v t; jtps 

P о N ü Or.| $

ft A'^bOPiS

P A Z U ’ £ M b

R 1 I ST * Etfb

6 A V T i) Pi S

Ь и Ъ К c t i-i s

ь;aLGQrts 

S.’tL’GfMb 

S'iN ' 0'EMS
*« »( 4.

ba* OLGor.S

b-rnS + fOMb

1 L M b О Pi $

lSKUMS

t‘S + TüKS

v ALGOmS

I (-1

f ? 1 6. A U */.
■

Képzett jg;ék

^CVER’P^Mf. 

< UP. ß О L D ОМ S

1. л M b А V T C'P S

Isl'EVEL’O'brS

Ро^г+AVTons
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ь *UMOp'D'DMS

1 ' ml AJ

t’(V Р> О UГ) о -iS

v h С1OMS

8 I Г. L

Е2 31 С 1 %

?♦ osztály

Képzetlen i^ék

J U к S ; E!' s 

t- h к Ь ; E И S 

L I «. J M ‘ E И b

NU VS4*EMS 

n; гrn * Éiib 

OZWOMS

У

PlVSfcCMS

SORNOViS

b U V T tv ‘ E И b

T А К NiM S

l'KbNl'MS

1 и 1 Б c

EZ 4.SP /.

Képzett i~ék

<IR‘H*EMS

USKS'EMS

г 11 • e

r 7 0 * 7 -3 %

Feltételezett ősi eredetű

1. osztály
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Képzetlen igék

J Л V h H s

I OHbAMS

TONUAf.iS \

b 1 t

E ? 5 0.' 0 *

Képzett igék

M I rj ь S 1 l у fc r

2. osztély

Képzetlen igék

l; ib.'rns

pan'eml 

V/.D ’ E MS
• i

3 I 6 É •

5 U » oO /.

Képzett igék

N I N L S I L v t í;

5. osztály
■

Képzetlen igék
NI иcs ilye e

Képzett igék

N I Ub S ilye N .

4. osztály

Képzetlen igék
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\ 1 W«- S I LTt-,

Képzett ifték

M I N C S ILYE,;

5. osztály

Képzetlen igék

MINE'S I L Y E «

Képzett igék

M 1 U <- Ь ) LvL»;

■о. osztály

Képzetlen igék
fjlij'-s I LYt J

Képzett igék

NI N С Ь I L y E«! %

7. osztály

Képzetlen igék

M I Ns k’El,
-4s

Képzett igék

N 1 NuS ll't <■ í."

Bel. sb keletkezésű

1, oS/., tél у
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"try.-- ~,V л i ~é-k

L•АНЛиБ

l ' í f; n'AHS

L fKÜ AMs

К A G A MS

К А ЯК SAMS

KyRC+AMS

KgKAMS

P A A A PA S

нуI^KaPS

9 l6fc

1 . 6P */-

Képzett igék >

AL*AMS

A A PL ’ f) ’ A*S *> l/ •/
A № О К E T A :1 ü

C+EMEN*1^AUS 

C + EN7* АМЬ

C40 V i)RDAMD

EJ 1 J A M S

EkStF L *AMS
4 J

e Sj,Kt L AMS 

К А V О N 2 A M S

kémén * za*s

К L V t Ni Z A M E

KqI MOk; 7 AMS

KoKj.C +T AMS

KöRCnA MS
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Kos;.! ’ AMS

< U ft ü V a M S

l- a N Ы J A Ki b

luKozdams

LUVT АMS

L * eks • т '/ms

L ' £ Р I J А И Ь

HqPI<JAMS

N 0 L ü 1 J A rt S

Mи L1< JAMS

NUR'/TAMS

N'ER'KSTAMS• /

w;íl•ewZams

0 J i J 14 S

OnjKST AMS

o Rb♦TДМS

P E С + T 1 f И S

P E J t N 7 А К b

P E A I J a м S 

PEL/.N7AMb

‘iELlEH‘Z«AMS

PEL^KsTAHb 

P E N К S•I JAPS

P£S+T*AMb

PoNl<JAM^

PuPQOhjOAMS

RmWKStAMS

RtjDPZ I < JAMS

p;fst AMs

bA Ll<J AMS
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Skip. ; p д ч ь 

ь с р1<J АМЬ

ь О К A R [) А М ь

SpKS 1 < J APIS

ь;ANKSTA^S 

Ь'UVORDAHS

То LG 1 J А 1*1 Ь

Owl' Í <J AMS

vALTAMS

V f< ЯЪ + у £МЪ

V..2 i < J AMS

V E L'AT AML
mi

Vf-M ' LT ’ AMS
mJ mi

VES-rKs 'TAMS
*

ч

VíJENZAMS

ZE<K*KSTAMS

61 Ige

E г 1 1 . L A %

-S

2. osztály

Képzetlen igék
c; A»or;em§

J A HOMS

P E j t0 ' LH S

PE VL fi * EMS

A I G l

E? 0.7/, %

Képzett igék'
AbL'lslGADOMS
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ft c A v с и s

alk ik) ' gadoms

rsS4 kooomíj

ft S ■*" О L G A О 0 M s

ftvAF?'D’E/*t'VEMS «• *» »»

A v а к ’ gADOm;:

ßt*T ' АО; F.MC 

6lE P ’ АЦ ' G AD OM S 

l ' ft R A D ’ E M S

c • 1 к ;.kau;.ems 

i;oc;,akaooms 

i-' oc;(algadoh£ 

i: +A LUq VfjMS 

C+APA S(* KA DOMS 

c+akakapohs

у

W

С + Л V C> V OMü

C + É VT ’ L КSE<MEMS

C + EVT * E LGM3GM.S

C + E vT ‘ FMt-ME --

C + tVT * EMCADOMS

c+ir;gADoms

C + p L ’ E 0 ' fc M S 

C+OPOLGADOMS

C + uROKSTOK.QhS

C + UROLG ftDOMS

C+URüMGA^ÜMS

c f и R О) hl Í3

c+üVTo^SOMOHS•

C + U VTOMC AOOrtS

C+üvToHOMS
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I ‘Г/'VüMw

f fT btd;EMS

ь l;, jwk^d;fms

I D E V f m S 

1мг t <D'fcHs 

Í ZN^AvOMS

j aHüu * ihb

J А К A V о П S

J АКЫ * Г-R ' GhDCJHS»<

JARSAvONlb

•J АЛ О V О M S

JUV UD*FMb

KAC +AQOHS

kaC+akadoms
W •• RAROVqMS

KaJ ATOMS

KA*» AVQMS

KMLGO«SOMOMS

К A Lб0f’KbTОМОМs

КаМАЬ+kADOMS

К a R G 0 c’KADOMs

<eks*evems

Kfc L ' F J G Al»OKS
Mi

A t MtКS Г <Mt MS

A f P t 0 * E V f M S

Af PIT *FMS

Kér *,AVOWS 

Г 1 G + Kf. R.'.GADOM b

. К IhVAJ[Mi

К IRVAz;ENS
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KI R 'P'F VC HS* /

К 1 R ' \i • AVI OVOMS

<1Vt+KAÜ^EKS 

KoMJ^VOMS 

KoPAC+AVOMS

t<UJ ALc,AD°Mc.

KUNOA TO'lb

^UVALgAOOMS

L А К А ? • Е V Е М S

LftPUSfKADOMS

а г о V о м S

lot каvomь

L О V 1 A S + К л D О И Б

Lu * DO'EMS

yu^+AoOMS

l'eks.; fvems 

l;f vi r E l g а п о к $ 

L*t T'«F0*Ev,S 

L' X VT•AVOMS

L*IvT*fT'fc1S
k. ki

WAJ ATofiS

MaKSUVOHS

Млй'г vo'ib

mat:ed;eveks

H;..2 I <LGAPOMS 

E L ' t: о ’ E M S». •

MQRh? ' F V b: $

NALKS'EVtMS

N A f< T N ‘ P V t M s

N у H'К A LGADoMS

.
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WliVKZ'FMfMS

N; e j АуоУм»

N ' 1.1 * £ í> ' t" M s 

N’iL*KADOhs 

oj s; Evnrí 

OkMALgAiK^s

t

ŰZAVONiS

OZ+ÜLgáDOMS

HAC+NOO‘tHS

paNZ+ovums

^AROt^cnrlOMs 

P E J D £ Z *( E V £ У b 

PfcL ' AsKADqmS

Pt Lj z;EV EMS 

PENGED’EMS

PES + KeD;,EMS 

f U4 E-LGAi'O- s

POC+AKAOOMS

p О С + К о Dfc У S 

P U К 5 4 О L G '• D Л К $

PüpAl’OMS

PüV UD * Ei’>S

PR‘ADOHS 

PfT AOüVOMS

P Sj, 1 l gAŰOHS 

Ps4 кAD’EMS 

PuRNAyOMS

PÜVAZ'EVEMS

РАКА/ 'EVEN’S

P A U Ь к H) О M $
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RUD^SKADOMS

p; 1 ракаоомь

p• 1 ГAKADOMs• •

bE^Njs+KADOMS 

bf<HES+KADOM$ 

SE<k‘AD *tMS 

b I <.Rtod EMS

ь i<RGoz;,eMs 

ь i<k ; fd.’ems

S I < R *E M E M s 

SoDAVqMS

bpAVTOVOMS

ьт aKalgadoms

bUT’amoms

S u vAKADOMS

ÜUVOD ' FMb

Б * AVOti * EMS
а I Xi

S * ER*gED* EMS 

ь * tR * ged’Evemsa. xj k<

S * 1 ME VEM*
Al

s; i k; d;,evems

ь•1VCD*EMS * > »»

b*ULCoVOMS

S’ORMADOMS **

Б 4'LMAVOMS 

b + h L А к A D О M s 

b+TAPs;KADOMS 

'I ajmaskadoms 

1 ANT *EJGADOMS 

1 ARG ATOMS

fs

.
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TARGAVOMC

Т ARürО 7 * EMS

1AS+TOKSOMOMS

1 аь + т omgado^s

tas+tqmoms

T о К AV OM s
■

TOHUAVUML.

T OrtGOvCMS

IR’ÜWKAO’EMS

TüSTOMGAC'OMS

1 UTMAD•EMS 

TUVOMS

T'EJEvEMb

T’V7 + A LGADOMS

U D О V О M 5

US^üDOVOMS

vAC + KoC* EMS 

VaC+UMOMS

V A L А К А О °[М S

VA LüOMOhS

V AM * 5 *KADOMS• -

VaRS*T/,^EVEMS 

VaSOD »FVEMS

VAbTN'EVE! * c

VASTOVOMb

\ лг + 'JD *,EMS

vpCAKADOMS

VfC+KpvEMS

V f L■T * AVOMS
»4

VEM'cMEMS
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V 181 G E 0C M S 

ZE^R * KÁDAMÉ 

1 ß? Uí

34.^3 Ä

5. osztály

Képzetlen ia;ék

N I Mi. S I L к M

Képzett iffék
А в и N r, a L * t м 5 

ALK i N * GAL.;,EMS 

i; * ARA J EMb 

C + AKAKAL’.EMS 

EkS>En'6AL4mS

. fcR bCL'EMS
+ t */

P EJEL.’EMS

hjc^ems

t•fJ er’EMS

ь 'll’gfk'ems
k. t * w

S*ORMAL*EMS
4 • **

TABüNgAL^EmS 

T и T viA L ' Ens
• • »t

T •l/Z + ALGAL'EMS

Ж

u S4 0 L * EMS

VAC+KOJEMS- •;*»._

V ALGOn'EMS 

vasül’ems

Iß Icf

3»-'.? %E Z
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4. osztály

Képzetlen ip;ék
1 L v ГNli.CS

Képzett jg;ék
nincs i l Y I: J

6. osztály

Képzetlen igék
C + u i)' E M S

1 ige

fz о, 1 в /»

Képzett jg;ék

N I N c S T L v L ;.

6. osztslj

Képzetlen igék

bAJGtMS

KAJ GEtfS
и N G Q M s

. Hfcv'ülEMS

VEb+KEMS

5 Ige

0 *93 XEZ

Képzett igék

ANfOOVfOMS

A R А V T OMS

AS+OlqOMS

#
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АV Лfi‘с’т'емь

ЛVИft * D’1МЬ• *•

ßli ODOR DOME

С ' U, * о ’ EHDUf'iS 

с; 1И в Е L: DF: м ^

С’1ТOftDONS

с;okordums

Гч-AC + tOMS

i: + APAV TOMS

C+ARAVTOMS

C+iKORDOMS

C+ORAVTOMS 

Сч-OVur * A^TOMs 

C+UMONCOMS 

ETft GtC’T.'EMS

t2 + o;.Erts
. J А К A V X O M S

JAKST • er:O'EMS »< -/

J AKS + AVTOMS.

JAVAVjOMb

JOMAVTi>Mb

JulAVTOMS

KhLAVXOMS

Ka NOOvTOMS

karmavtoms

K.ASTOmí;

KF>* EJgAVToMí

KEL■MEVT'tMS»' » •

<ER’A V TOMS

kez+ijavtoms



- 228
KlRVAs'T'fcMS

«. ял

К 1 R 'AKSTOMS

К I P/Ni* AVTOMS 

К О M A V т 0 M Ь

RomavtoviOMS

kqn;ау toms

Ku<»'»KORDCMS

кU J А V т OMS

к и < О Я Ü ОPÍI 

К U L О V j О I'i S 

KUb 'Т * EWS»
«4

LАкЬ ' Т'ЕНБ
*-■

1*0 Т К А V ТОМ S

L ' Е М В £ R J D ^ Е М Б 

L ' ЕМ0'ЬМБ» •

I*1SOrDüMS

паст;ems

Mf к/А vT OHS 

Mfc'L^AVTOVTOMS 

MEM ' D'E M S 

wot'tVT*fcMS 

Multрл VTOMS

Nßft toms 

nur.' avtomsis

N ‘ Ev T * FMS

tu

м; 1 kst • ems

ojij avtoms

ozavtoms

PAN * FVT * CMS
ét T n

pe-ject; ems
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PeR.'.GAVTOMS 

P £7 WAV TOMS

P17 + £ l D E * M S

poc;,fr:d:ems 

Put+KíyTOHS

PQ PMV у DNS

PONZ^AVTOVTOMS

pravtoms

PUftöAVTUMS

R A NA VT OMS

R A U L + о L l) О M S

5 £ < VI V T ’ tr- f‘"i S 

ÜOL p- v Tc) F, b

SOVAVfOMS 

s R A V T 0M S

S T U v T о v ТО M s

S ' Я N GÓRD‘ s

S■AVOR&OKS

S ’ i О ' £ M b %

S *iZ•EVT•EMS
_ a: ■ •

s *T;AyTO^s 

1AMÖAVTOMS

T о M А У T О N ü

T ü'P A VT PMb

TyV ГОИ?

üDO VT CMS

uks.;t • ehs

UR ' VAKS TOM-j» •

V^J AVTOM'S ■ •

valdоптомs
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vamьToms

vas ты * с Vi Чмь

VaSTOVTOHü

V t iA VT uns 

VtN4f.|E VT * t-Mr.

9ß 1 G t

Ё 1 1 3 , % >: 7.

2. osztály

képzetlen igék

Kuvs;EMS

I I Gfc

E 7 П , 1 P. 7.

Képzett igék

ART L.' EMS

as+t;:s + ehs

А у AR ’ KS+W•EKS + W'fcM5 

AyAtT<S + M *,EMS 

L-* íL’k’EMS 

c; ir.’n^ems 

c; i T; n.’.ems 

C+ALKs*EKS+NOMS 

С t ■A U < s ' E M S 

C+АИТМ'EMS

C +AHAvTN.’.EHS 

c + л vк S4 MOMS

C + AVNOKS-» NOrt£

t+AVN0MS

С + A V S ’ E M S
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С + i J M ' £М£ 

Cf OL .’Ki ’ LMS

L+ÜVWOHS

LR S ' EMS
»t *■*

£ Z ♦ N .* t И S 

bAGAKSN,'tMS 

J AKS * EKS^N.'EMS 

J h К S • E M S 

«» А V NOMS

*M\VS*EKS Ф

JqMasTN’thS

JOVTW1 EMS

radnoms

*a*> s ’ ems 

kamtl * емь

ГчАКТЫ ' EMS

К a f? N OM S

Kt NS«'E<S,Mvr EMS 

KEKS+n'EM5 

Kf FTKsM.’L MS 

к er;$’ems 

КE V К S ‘ T ' H ’ EM6
• * »i

MR' A<STL ’ EMS
* i ii

К I R ’ А к S T M ’ t; M s •>< •«

KIR‘rsTM*EmS*<

КIR'N’А V1 N’EMS»<

KIb + TL ’ EKS + N.’FHb 

KJ b + T L‘EMS 

KQC+Ks’EMS

-
KOL'Ы’EMS» -
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KoW C + EMS•»

KORT I * EM--

K.rjRTK) ‘ [Hi

KbkJ Jrks + ^oms

КUNT L * EMS

К U M T W 1 E M - V

кLtN T S ' EMS

KUZ;,£kS + NÜMS

lao^ks+noms

lan^c+ems

La^NDMS

к

LolKS* EMS

t 0 v NUKS+lsiOHS

LOVUOMS

L* ED * N*EMS

L ' t К b * F M S

L * I S ’ M • EMS 

l ; i v г • fi; t и s 

MAJ 5.'EMS 

MAKSL'EMS»

•«

mmksm ' ms
MARlA« S + MOMS 

M а и А у К S + N 0 M s 

MEN^C+EMS 

MO C i E К S + N * EM s 

MOL S.’ EMS 

MU^S + M0KS4 i^OMb

MgNS+MOMS

MftUs't-Mi)
. -NARTN'EMS
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WO ^ТI'EMS

NOLTN * ENS

WuR'S’&Hb

N *fcJAvKS + N0Mb 

N*EK'<S1N'FMS

N ’ 6 V T * n * C M S

ÜJMS'EMS

ujS4*fE|<S+NOKStNOMS 

Uj fc 4'KS+NÜMS 

ÜJlJF M S

ujs;(Evt l.^ems

ÜNKSTN’tMs

OfcS+N'FMS

0?AKS+Nüi<S + NfMS

OZ*KS+hQMS

ÜZMVr,S+ NOKS + WüMb

UZ'' VKS + NÜHS

UZ AVTL.’EKS+rJOME 

игл VT L ' EMS

ÜZAVTN'EMS

«ZAVToKS+NOMS

>ANC+L'EMS 

man’s1ehs

paRks+n ’ EMS.

Rolüar;n;.ems

PqR’n'EKS+n'fmS

PqR ' Kl ’ EMS

PS + KAd;.EKS + M;,F MS 

pu’rrs * ems

Pl)RNAKS + tJOMS
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f’uTNj.EMS

rAMb'EKS+NOMS

Rams.'.ems 

R AMr>ST AKS+MOMS

R ' l bT|g ’ EMb

bAJ fcKS + NOMS

bMJ NT EKS + NT F.Mb

shj n;,ems

ЬмКЬ + wOríi*

SE<R*N’AKS+MüMS
<*V *•

S t 4 V H ' f: • 1 *

SOVMCS + NOMS

Ь О Y b ’ E M S 

b’iMM‘EMb
■■5/

s ’ 1 rj ’ T ' R ’ E M S
ki .>

s;/r * к s+N ом $ 

s•ulms ;.ems

b + CL ' Ki * E M S
■=*.

*. -■ <t j

TANDAvTN^EMS 

TQKS+EMS 

T 0 ’ Á V T V * t H s 

Г R АVS* EMS 

TüJ E<S + N.’,EMS 

TuKS + fjOMb

t;ej екг+n^ems

T■CJM'EMS

u J N; E ,M s

и к SE ч S 

L ' M * E H S
ki
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UVNOV*s

v A D Н ' E м ь

\ АЛ NOM 5

VANNOKS+tfQMS

V аЫНОМБ

VARNOMS

yARS + TAZ^EVKS + N;4tMS

V a. SOP * ГКЬ+М* EMS

V а Ь Т N * Е М Ь 

VFC+KS;EMv

vrм ’ st * N'Ems

V E S + К S *, E и s

VES + Nl ' EMS

V £T ’ M 1 EMb
ht

v IT ' N TMS

$

Zf>f< To TMS 

Z + OJ N * EMS

Z+OL;N'EMS

153 ige

ez 26*70 Ä

JTicn eredetű

I, osztály

- Óm L, Т-1, с11 n ; ók

^R.TStoVAMS 

С V E T ' А H S

DtiMAMS
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О'Е К IД М 1RrVAMS

ti

Н о L ' Л М S

HvAT *AMS 

KL.; uv AMS

кос; г fr; лмг, 

к у at; C.MS

L aD ’ AMS
• I

L*Fc+AMS

L * F. Z f дм S 

MAW * Ams

MIRIAMS

ИуТ'Ams**

об 1 d;,ams 

Obj^+AMS
■jOSMAN ’ AM-

Organ) 11 zovam$
OTVЬС+AKS

RE^STa^S

pIt ^AMS 

R 0 J A V A M S
as.

И О К О R * A M S

PoUJCtAMS

Pci .‘.tue AMS 

ROMW* AMS 

PROSTuD‘AMS 

pro v(?7 + ams

p R.; 1 <AZ AMS

RA00V4MS

R ОSO jA^S

R' l MONT * * ROVAMS- .
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r; t s + <\ms

R_' i SOVAMÍ 

Ь LüZ +AMS

SgGLAs’AMS
*í

b О К A M $
•’ *

büRTOVAMb

Sf RüGaMS

bTROJ AMS

ь T Ü К А NjS

ь + /, T h M S

b+UMAMS

TOROOVAMb

TftUO • AMS

l' R „, A P AIM b 

ÜST AVAMS

a+alams

A9 I Г F

F 7. S 1 < 6 6 7.

Képzett i.^ékV'

01 \, tC + AJAMS

PGííÜRqAMS

г ire

Li 3*35 %

osztály2.

Képzetlen igék
NINE’S IMftr.ii

Képzett igékI
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í'HOST'jP ' AVOMS

STU илDOMS

St AT AVTf^EVEMS 

URJ/PAVUMS

IJSTAV AVOMS

5 I Gt

EZ 8*Í3 X

3. osztály

képzetlen igék

is; 1 M V S I И t >;

Képzett iyék

t-jlNts 11 y t ;

. osztály

önzetlen i;ck

NIN f s Ily t \*

Képzett i^ék

NINCS iltEn

osztály5.

Képzetlen iyék

N I N L $ I L ’ t

Kér>zott iyék
Nincs i l y t

8. osztály

Képzi i,lcn i T;ék
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|g I Ü <» S I L' t

■képzett i^-ék

r.; 1D * ARDOMS 

* 1L*AVTOMS

i- IGF

r z 3 • 3 ?-

7. osztély

Képzetlen i^ék

M I N t- S J L У t ч

Képzett igék
bel ' S ' EKü + N’rMS**

MAN Ч' + EfiS

2 I G F .

E Z 3 * ? 3 %

Ismeretlen eredetű

1. osztály

Képzetlen ip;ék

a c A N ь

ar амь

Bag’AhS

еьг* AM.s

6fRP;.AMS
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с + I м 1 í, м S

1 7 АМЬ

i7 N'Ам$

J AKAMS

J Oft AN'S

Каиы-ams

kavan•дмь

KCNGtL‘AMS

KIftGAMS

л* MКоРАС+АМЬ

KüC + KO«t>l''S 

LI<TAmS

L ’ f i- T 1 АК.Ь
к •

L ; i KAt-iS 

L’EPS+T'AMS

L’ iV T'AMS

M A R 4'_ А M S

MUR 0AMS

NAROAMS
*%■

N ü U> А M S

oL a m s

R О T A ti S

»от‘a ms
k.

P А M А M S

r;l°;AMS

Ь A s А M s

ь ei v к• цa M s

S Ljt* K M S

BOR"AMS^ -

STAMS
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SVUKON’/Nb 

S+MkMS

т К А V А К, Г)

1 RL..1 >МЬ 

V A ű R ’ АИ S

VaRS+AWS

S А 4+0AMS

vél;. AM 5

42 I ( Ь

гг 5г.A3 %

Képzett ia;ék
К; I Г' L S 1 L T t i

2. osztály

Képzetlen is;ék
L + fsTMOW; fcMS

L> U V и M s

SEMEMS

E и 4 + 0 M S

L/UPMS

MER'fMS 

RÁMOL; * EИó

pet;.ems

Roz+pmohs

R*fZE<Mb
.

S* i RlCMS

VaC+OHS

v E s + E и S

13 IGE
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E? 15*85 л

Képzett igék
N 1 r; t $ ILYE N

3. osztály

Képzetlen igék

1 и'E ms
► ■

KfcNGÉL’EWS 

S * lL[EMS

IGE

FL 3*65 X

Képzett igék

Nll^S ILYE;

4. osztály

Képzetlen igék
N и jt Ms '4.

1 Ic-E

EZ 1 . ? 1 X

■

Képzett igék

N 1 ;j'- s í L Y t

osztály.5

Képzetlen igék

S^FMS

v £L^ИЕИ5

2 i c; t:
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E 1

Képzett ig;ék

M I l'J f s II yi-i

6, osztály

Képzetlen ig;ék

AjCtMs

A R T О M s

As+toms

C+AhOoMS

C+ENCEMS

£ S + к í> s 

JORTOMS
U’t R•GEMS• *

Ь f U V T O.M s

T•fcR’D’EM S

T'ET^kEMS 

V f C *•- К E M S
^7

V\l•D#E Mь

12 IGF

. £2 15.8b %

épzett iyék

N. I M b s i L у ь M

osztályn
/ ♦

Képzetlen i,~ék

as+t’ems

MyR*N * Ettb v
■
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PU + M* f.

ft • 1 г н F < м ь

Ь ' О V N Q М S

1 A L Гч О М S

т; t'\; 5' F.мs
>*

7 Itt

ЕI 6* 53 7.

Ccpzett igék

N IN t s t L V l
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4. - F ..■! : л. >(J AiJAa ViZSG'h V/ll EREDET*! IGÉK ö JEGYZÉKE

I. osztály
fgr.xa!3- (хэ1кз-~)alt am$ a 3

aMöl 1AMS fi. ammenta- ammelta—F a

fi. ano-FOAM AMS

fi-p.xc 'sl'b - 

fgr.xc 'аррз-

JzC+ALG^MS
•J.AС+АРЛИЬ

С + A H A M S

fi. humerta-C+EMér'le ams Г К

fi-p.x Cíí6ó-z 3C+OC+AMS

fi. hio-, hijo-, 
hivő-, hiho- 

fi. hiero-

F 0C+GVíi M S

F Оc+ovor'ams

C+uKAMS fi-p.*ö*kk3- 

ur. xelS- 

fgr,*as'kelé- 

fi-p."jüri-

*AA 3 fi. hakkaa-

P8 вER'AMS fi. elS-

P E 9ES ' КЕЧ ' AMS*> w

J A Ä S A N’, S

fi. askele-

* 8ö 3 fi. jSrsäS-, jörsi-

J А V AMg

FAJAZ+AMS fi. jauha-

fgr.yóama-,xóabs- 

fi. juttele-, johta- fgr.y0ukta-

fgr.*jukta- 

fgr.Xkaja

ki O M A M s A A

РЕ AJ C T ТАМ Б

fi. jutaa—- 

fi. kaiva-

PAAAJU1AMS

РД AAA JAMS

Fa fi. kalva- kalvea-K a l ь A M s

fgr.>kalraa- 

fgr.> kara-

KAEMAMS fi. kalma-PA A

KaiíaMs A A

FA fi. kartta-K A R 0 к M S

ur.'karma-AК A R M A N1S A

KpRb-F APíS F) fi. kerho-

Z '8К г R ' A M S
ti fi-p.*k*rS-
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KfR'KSftM»

F A AК I R T A м Ь fi. kortaa-

fgr.xkorpe-R A Éк 1rvams fi. korpea-

Ki R'N' amsь. F A. A fi. kirmaa-

F EKqC+KaMS fi. kitke-

fi-p.xku&3-Kqűams 2xo fi. kuto-

<CAAMS F i fi. kolehti-

fi. kumoa-, kumarta— ur.xkuma-

ur.xkun'a-

RA A<ÜMAMS

A AК ü H ’ A M S

fi. kerto-FOKoft T AMS

fgr.x ku j e- 

fgr.y'kule- (xküle-) 

fi. kuntee-,kuuntele-ur. y kunta- 

fi. lakatta-

A tKyjAMS

Pí 9 fi. kuule-K и i- 4’, A M s 

К и M t» A M s R F E A

FAА А К А К $

ur.'lamt3-Rf. 3 fi. lante-L A N D • A MS

fi. laske^las’кAMS 

lI<KAMS

FE

fi-T».y' 1зJks-- v. 
*1экз-

xu 2 fi-, liekku-

fi. lotkaa-i. ü i к A M S F P A

xu 3L и К A M S fi. liekku- fi-p.yl3<jk3- v. 
y1зк b—L * E L 0 A M S Fe« fi. lisSfe*—

F I'•'■t L ^AMS 

MEK 4,A 1S
fi. mieli-

hqR AMs

ur.*mani-RAA3HüM'AMS fi. manaa-

F A AMU^UlDAWb fi. muliaa—

NAP AMS

Ft 9 ur.xn/ole-M 0 L А и S fi. nuole-
J

F A A fi. nuuskaa-N о s fs A M S

fi. netka-, netku- 

fi. norja-, norea-

F AAU; f -í- К AMS

Fi и R * A M S FA
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Ы' E.D ' AMS• •
М*EvT'АИь

F j fi. nito- 

fi. nyhta-F8

О j HiKHs FO fi. vaimo-

Ors+ams fa fi. verhoa-

02 Ams F-u fi. istu-
FoFALAMS fi. palvo-, palvaa-

PEC + KAFiS

PELT AMS 

T[^-Mr

f~r.*pita- 

fgr.xpSo 3 -

fi. pitS-P 8 A

A Í £

fi. pysy- 

fi. pateS-

F Y

fi-p.yp3Ck3- 

ur.xpirb- 

ur.ypuna-

X8 iT j L ♦ К A A S

PI lp ivams

F»0*V/ А И S

fi. piiri- 

fi. puno-PO A

POR AS AMS

P 0 V P И S p ч ; fgr.Apuw3- v.
*pur)3- 

fi~p.y'P^r3~

fi. penty-, pönty-
zPRAMS A

. fi. poltta-PüLTAhS f f

ur.xpolve- 

fi-p.xpora-

p I 9PUL.’/ ‘ AMS 

PuH P.Hs

fi. polvi-

7 Í

P и P 0 r- M s

fi-p.y purkka-fi. purua-, purka-p и R 6 A M s *A A

p и P :i >' M s

■RUVA S 

. P U V P. A M S 

F U V T / M S

ur . xpuv.r3- V . XpUY 3 —A 3

sa fi. pyortS- 

fi. pohta-p A

■R A KaP\S

Ti A b + T AMS fa fi. rahva- .

ur.'sala- 

ur .* S3Y3 -

Salams P AAA fi. salaa-

SaMS F 4AÄ fi. saa-

SIvROAMS' Fj fi. sorku-, sirke-
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ГОs к 1R; á ms fi. kisko-
ГЛSor.AP'AMS fi. sokerta-

fgr./ sula- 

ur / sope-

P:\ ASO^AMS fi. sula-
Pl 9S о V A M S fi. sopi— sovi-

& Ü v T A M s fa fi. savutta-

s;Ь J к NOAMS

fgr. xsurrni-

fgr . ysar) 'с'з

fgr. ,4c /’olme- 

fi-p.x бгккь-

Pü 3Ъ 4'RKAWS

S•T *AMS• ••

b ' ULMAÍ^S

fi. cormu-
PO i fi. seiso-

PA E fi. solmia- solmua- 

fi. hakkaa-
. •

ХАЛ 3S + r>*Hs
r 1 fi. huuhto-S -f L * _ A M Г 

S+TÁMS

FO

fi. huuhto-rFO

fi—p.xteppa- 

fi—p.x társ-

fi. tappa-Tapai^s x A A
*TnRGAMS L

fi. tokkaa-F A ATqKaKS

TolAŐAMS

TONföAMS

fi—p.xter3-

fi—p.xter3-

ur.S/atka-
yur, W3J8- 

ur.^watka- 

fgr .xv;ett'-

L й1 V. ' «MS
йт * iH'AMS« * >

VAC+KAMS

L A

fi. vatkaa-P a a a

fi. vajoa-vaj AMS P,-, A

fi. vatkaa-P A A AVAT RAMS

fi. veta-V f; t "t AM 5

V EL'T1 AM S 

VET AMS

НА ft

fgr,xwetS-P8 8 fi. vetS-

0

" . о or. tál у

ur / бэбе-fi. ostca-, sata-Pr, Al.** ACf Q.MS

C4 ANL- C.)0 ' £Mb

fgr.y" бэррз-рааЗ fi. hakkaa-CtAPCKS'
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Í4 Ар,; к О О 'Ш1 F К ь

С 4 Л V О V: S fi. haavaa-F f к

fgr ,xöija-^öikb-, 
yCirii- v.xffej3-,xCeb

28 ♦ 1 J E M $ А

xCer|b —А 8EZ+EMS fgr.xaCa—

1 « ' fc I> Ч íi J

ur. хдэка- 

ur,xka5'a-

fi. jaka-pa аJ А V О M S

fi. kadoa-рл ЛKi<DOMS

.хкадэ-p л*fi.J u»s fi. kajasta-' ur

KALADoMS 'S*

Kf^f-üO * EMS

fgr.' kaswa- 

ur/ kas 3 - 

ur. *kfe'lä-

p Л лKAbUMs fi. kasva—-
1KaZ'EMS 

К E L ’ С M ?

А

PAAS fi. kaalaa-•.jс* -
Ken'ER’E*S

*-• »f

KfcPES’EMS

kévék'eme F 8 fi. kivertä- 

fi. kire-K1 к * t M S 

коl;Ems 

«czüms 

KuL’EMS 

Киг•ems

Ft;

f i fi. kolehti-
A 9 ur.' kuse-

fgr./kule- (xkule-^ 

fgr.Akuc^- (xküc %

F’E ? fi. kuula-

A 5
ы

LONüActOHS

LOPoa’EML

fgr . 4 lükre-
V

fgr.*lewe- 

fgr.' lorje-

P E 9 fi. luke-LOVOMS

PYüt fi. lyö-l;td;ems 

l • i j é и s fi. luo-РУО c

.MAP'Ems 

M E N * E M s 

M E N £ M S

F A i\ fi. maa-

ur, ;raSnb- 

ur.xmin8—

F’t - fi. mene-

A &
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fgr."mule-

ч/

У / /-Х * —иг. n ele- ( п ele-

но L Ч MS

N ' I L ’ Е М S

9А

fi. niele-Р F £

OftbOD ‘ ГМ:.

fgr." pal 'э- 

иг.*рэпе-

РА А fi. pala-Р А £ O.v S

fi. рэпе-Ppß’EMS ре е

р А N * Е м S

иг.хре1е- 

fgr.vpe5ä“

fi. pelkäb-PE l'Ems P 8 8 c

SP E L ' E M S*<

PEZE<MS

А

FE fi. pese—
И IS + KaDOMS - >

P0C + 0[)0Mb

PE 9 fgr.xpure-p 0 R ' b M S fi. pure-k<

Pu Г 0Ms

F UPu^+OMS fi. puutu-

S-AJ EMS PA A3 ur. XS8T2>- 

ur . X S'3 Y2> —

fi. saa-

Р.Л S5 А T UM s fi. saatta—
xsAVUMs A i> ur. sayi —

se<k;fo;.e> ь
prüf fgr.xseye- v. 

x sewe-
St<VEMS fi. syb- 

fi. sito-
~T

SouQMS КЗ

Fa fi. siroa-srrDOMS

fi-p.xseS ь-z is * E l ' E M S

S•IMEMS F E fi. siemaise-•.

fgr. xc 'Spki-A 7S * i v t M s

S’OPQMS

fi-p.'S^ppb-

ür ,у бзб’э-

fi. supea-

fi. satoa-, sata-

A А 3S * t1 V 0 ,.i S

S + ACf QMS PA E

T А ’ • U А о О П Ь

T А V ADOMS

T() .APOHS
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TcjpUp; EPIC

TIJ R ' £ и s Pu A íi. toru-, torju- 

fi. teke-
ur. tora- 

fgr.yteke-

ur.'uje- (xwoje-)
V/ 'J

fgr / wole-
v/

pc eT; t j t ц s

p и 1 9 fi* ui-uj t M$

fi. ole-PÉ ?U L J E M s

US4G DqMS

v A 0 ’ ь M s

(■AV A COMS fi. vala—

VÁSOD* CMS

V 154 M $

ur.’wíye— V. 
Yweye-

H1EEvij ems fi. vie-

vIT^fMS

5. osztály

fi-p.A «35- 

fgr/eCS-

ЬС ' CMS L i

6i c e n s A

KlP + KER.’.tMS 

l< и C GM s . kole- (xkole-)fi. kuole-Hfc 9 ur

fi. kuuttele-KU^bOLOl'.b Ft

p i D \ t M S 

F ír 4MS 

b•UPOmS fi. soti-F i
К оба- 

fgr .>оба-

fi. odotta—PA AUC4 DM'S ur.

ÜDOMS h A

4. oastaly

vP T Y CMN CHS fi. myy- ur. miye-

MyJ CMS PA л fi. muista— fgr.x muja- 

fgr.xn8ke-N'EJ EMS ре e fi. nSke-
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XA £PIJt M$ ur. peje- 

' toye-
ч/

fi. tuo-TuJ fcnS PUŰf Ur .

fi. toipu-FUTu-* tMs

5. osztály

-■*8 ßKf L*MfcWS fi. kylmS- 

fi. vaani-
f i—r . kűlmS-*.

FivaNOM$

6. os; tál?/

fgr . v'amta-fi. anta-PA AA i? 0 M s

AROOMs

fgr.*akta- 

ur,’ öaSa-

fi. ahta-PA AAvTOMs

A AC+AS+jOMb

fi. halko-, haljea-FOp + U L G о M S

FI fi. viipsi-, vyhti-tvT^feMS

Kc.NDOMS ur. kenta

ur .‘kakCa— 

fgr.' kelke-

fi. kanta-p A A

PF. ß< E К S 4EMb

kel;_gems 

FEVER ‘ 0•EMS 

К Е V К S ’ T ; t FI s 

К I L ' D * f ■*. ь

FIR’D* E И S

fi. kStke-

A e
F 8 fi. kivertS-

F 4 fi. kysy-

FI fi. kSrsi-

К I s ♦ T * E pi s .

FtKQt+KOPS

K0P4iEMS ' PF ?

Kot ’■ К EMS 

KurtSOLOUMS

fi. kitke-

ur, kulke-
'J

ur, kus *ka-

fi. kulke- kulje-

A A

P A M-D AVTOMS

L * I V T ' E И S fi. lb’hte-
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fi. maksa-KSOMS FA

Г' * Ж ^ w Pp. тъп C 3-, 
* man 'б 'ъ — 

fi—p.x тьп'с 'ъч_ '* ' 4man 5 5-
mos 'ke-

V/

fi—p.x nzC 'i-

MAS+To^S * E 3 fi. mase-, masi- 

fi. mahta—A A ЛHAb + TOMS
XA 9м u s [, ^ f M s ur.

fi. nahke-F t.NaC+KQMS

fi. naljaa-PaaNa lkoms

fi—p.' п'«1з —n;el;gfms 

«J'CvEl ’ D'EMS. k ky Aj

Randoms

fi. nylke-

fgr.*pan6e- 

fg- . Xpan6e- 

ur.'peökS-

PaNDA+OHS A 9

A 9panz+okS

fi. p&'tki-Pgu+KfpS f i 5

pivt;,ems fi. pettS—F о

p 0 N Ь 0 M S

PqNZí-aVTOMS

FURAMCOMS fi. ranku-

fi-p.x габ 'ó - v. 
xran'ö 'ъ -

KA 3fázd; .ems

R*1ST'EMS

fi. raasta-

*/
ur.лБауз- 

ur.xsoske-

HA Ъsavtoms fi. saatta-

A 9StjSKOMS
vy

s; al.i-.oks 

s; E l; (Gek,s

S ; 1 N ' DEMS 

s;ŰLGoMS 

S • uMUr ' D ' EKE 

s+AS+yDMS 

TOKüOMS

fa fi. saloa-

fgr. y s 'ül 'kept L fi. sylke-

F t fi. sulke-

x wcaca-A A ur.
xFF. 9 fi. tunke- fgr. tur)ke-

uкВ oldoms

f i—p/ ssk3-

fi—p.y *Só-

L. . ЪUS kums

Z 3US* T C M s

. /
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fi. valka- xValGcmS PA A fgr. walka-

VaStoms

7. osztály

fgr.'arwa- v. 
xarya-

fi-p.y joksa- 

fgr.’kerS- 

fi-p.ylXksi-

fi. arvaa-Ar ' í> ’
Л.)

J иKS • P_KS 

KlR*N* TMS 

L А К S ’ E M 5 

LI< J M *EMS 

MU «S'EMS 

M'tkM'EMS

HAAA

fi. jaksa-XA A

p 8 a fi. kierta-

L 3

fi. leijaa-FAA

fgr n'uT]3-A 5

fi-р.' iíSi-

ur.>;peksb-

xo 5 fi. usko-o?nüms

p e ? fi. piekse-Pl v'St<nb

üoRnOms

boV-TW 1 FMS FO fi. seuhto-

1 AK.M0M5

fi-p.yoks .íj-ka 3 fi. oksenta-UKbNÍOMS

USKb*EMS

Az igék mellett, a második oszlopban lévő ködök jelentése 

a kővetkező:
F = finn tő
A = alapnyelvi ( uráli vagy finnugor ) tő 

P = finn tő és alapnyelvi (uráli vagy finnugor) tő 

Z = finn-permi alapnyelvi tő 

X = finn tő és finn-permi alapnyelvi tő
A kádban az első helyen állá betűjel arra utal, hogy van-e 

a finnben vagy az alapnyelvekben a mordvinnak megfelelő tő. 

A második és a harmadik helyen állá jel(ek) a finnben lévő 

. tő minőségére, a negyedik helyen állá jel az uráli vagy 8 
finnugor álapnyelvban lévő tő minőségére, az ötödik helyen 

állá jel pedig a finn-permi alapnyelvben lévő tő minőségére

V

írem í r.

•rlrrr
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utal.
A betűjelek jelentése a kővetkező** 

8 = S
9 e
Q ö=

33

t.

•n* ■J ■ - »í-t-,
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