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A permi nyelvek szóvégi magánhangzói. 

A nominativus az összes finnugor nyelvekben ragtalan, és a 
névszótő, ül. a tőalakok egyike szolgál egyesszámi nominativusul. 
A névszótövek az alapnyelvben többnyire két- vagy többtagúak vol
tak, s — mint a névszóképzők is — rövid magánhangzóra végződtek 
(vö. Fgr. Sprw.2 53). E rövid magánhangzó több fgr. nyelvben eltűnt 
a nominativus végéről, megőrződött azonban valamilyen alakban a 
ragos alakok egy részében. Ahol eltűnt a szóvégi magánhangzó, 
ott tehát a szó teljes töve nem a nominativus, hanem az a magán
hangzóra végződő teljesebb alak, melyet az „eredetibb" formánsok 
(a magyarban pl. a 4 tárgy- és az -n locativusrag) elhagyásával kapunk. 
Ha a különféle ragok és képzők előtt más-más tővéghangzó mutat
kozik, ez már az ill. teljesebb alakú rag vagy képző magánhangzó
jának hasonító hatása, mert eredetileg minden szónak csak egy 
ragtalan alakja élhetett. 

A fgr. nyelvcsalád tagjai közül a permi nyelvek is olyanok, 
amelyekben a ragtalan alakokban a fgr. korból származott szóvégi 
magánhangzó a legtöbb esetben eltűnt. Első felmerülő kérdés: 
honnan tudjuk, hogy a névszók a fgr. alapnyelvben magánhangzóra 
végződtek, és hogy e végmagánhangzók a zűrjén és votják nyelv 
ősében, a permi alapnyelvben, egyáltalában még megvoltak, azaz 
hogy ez — legalább részben — nem már végmagánhaugzó nélküli 
alakrendszer öröklője volt? Először megkísérlem a kérdésre nagy 
általánosságban feleletet adni, s csak azután térek át a részletekre. 

Nemcsak a fgr. nyelvekben, hanem általában tapasztalható a 
nyelvek életében az a fejlődési irányzat, hogy a szóvég mindinkább 
színtelenné válik (jól ismert ez a jelenség pl. a német és francia 
nyelvtörténetből, — az angolban is a szóvégi magánhangzó meg
voltát már legfeljebb csak az írás őrzi). Ezen az alapon feltehetjük, 
hogy a legszínesebb szóvégi vocalismust mutató fgr. nyelv, azaz 
a finn, az alapnyelvihez legközelebb álló állapotot őrizte meg, s a 
permi nyelvekénél eredetibb állapotot őriztek meg mindazok a fgr. 
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nyelvek, melyek szóvégi vocalismusa színesebb.1) Ilyenek a finn 
mellett a lapp és a mordvin. (Van ugyan végmagánhangzó olykor 
a cseremiszben is, de színesebbnek, mint pl. a votjákban, nem lehet 
a cseremisz végmagánhangzó-rendszert mondani.) — Ha valamit a 
szóvégi vocalismusról meg akarunk tudni, akkor ehhez az említett 
nyelvek, elsősorban a lapp és keleti-tengeri finn nyelvek szóvégi 
vocalismusának összehasonlító tanulmányozása feltétlenül szükéges 
volna, s mindaddig míg ez meg nem történt, a fgr. nyelvek szóvégi 
vocalismusáról szólva nem csekély bizonytalanságot érzünk. 

Még e nyelvek felületes összehasonlításából is kitűnik azon
ban annyi, hogy legalább is a finn-volgai egység végén a szóvégi 
vocalismus a mai permi nyelvekénél sokkal teljesebb volt, s a 
szavak túlnyomó része magánhangzóra végződött. Ismerve mármost 
a nyelvek fent említett fejlődési irányzatát, e magánhangzóra való 
végződést, ill. színesebb szóvégi vocalismust eredetibbnek kell tar
tanunk annál a kopottabb állapotnál, melyet a permi (és ugor) 
nyelvek feltüntetnek, azaz ezt nemcsak a finn-volgai alapnyelv, 
hanem a finn-permi, sőt fgr. alapnyelv sajátságának kell tekintenünk. 
Ebből egyszersmind az következik, hogy az egységes permi nyelv 
szavai e nyelv külön élete kezdetén még magánhangzós végűek 
voltak, s a mai végmagánhangzó-hiány, ill. eredeti színességéből 
vesztett szóvégi vocalismus a permi alapnyelv (ú. n. ős-permi), 
ill. a zűrjén és votják nyelvek életében végbement fejlődés ered
ménye. 

Tisztán elvi szempontból nézve a dolgot, nem szabad még
sem úgy gondolnunk, hogy ha a lapp, finn és mordvin összehason
lításából a finn-volgai alapnyelv állapotát ismernénk és ezt a permi 
nyelvekével szembeállítanánk, akkor magunk előtt látnánk az ős-
permiben és a permi nyelvekben történt összes változásokat. Ugyanis 
a finn-volgai egység kora maga is kb. 1000 évig tartott, ami alatt 
sok változás történhetett, tehát a lapp, finn, mordvin és cseremisz 
összehasonlításából sem kaphatnánk meg azt az állapotot, melytől 
a permi nyelvekben történt fejlődést vizsgálva ki kellene indulnunk. 
Meg kellene tehát akkor is elégednünk a szóvégi vocalismusnak 
azzal a talán kevésbbé teljes képével, mely a finn-volgai egység 

J) Szóvégen előforduló teljes hang nem jelent mégsem minden esetben 
eredetibb állapotot Pl. a cseremiszben vannak korábbi redukált hangból fejlett 
teljes magánhangzók, vö. BEKÉ, CsNy. 58-63; ugyanígy a mordvinban (RAVILA : 
FUF. XX. 95). 
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korának végére rekonstruálható. A finn-volgai alapnyelv különállásá
nak kezdetére rekonstruálandó állapot rajzán pedig — legalább is 
elvileg — csakis épen a most vizsgálandó permi nyelvek össze
hasonlításának eredményeit figyelembe véve tehetnénk újabb voná
sokat. 

Dolgozatom tárgyának voltakép már némi kis története is van. 
WIEDEMANN ily kérdést még egyáltalán nem ismer és felsorolva az itt 
számbajövő szavak egy részét, a zürjénben látható mássalhangzós 
végződéssel szemben álló votják magánhangzós végződést úgy 
magyarázza, hogy a votják szavakban külön képző van, azonban 
e „képző" funkcióját nem tudja megállapítani, sőt bevallja, hogy a 
legtöbb esetben csak a zürjénben van meg a „képzőtlen" alapszó 
(1. WIEDEMANN, SyrjGr. 44. §). Tévedését legjobban mutatja, hogy 
példái között van egy jövevényszó: zürj. tsip, votj. tsipi 'Küchel', 
amelynek csuvas eredetije nyilvánvalólag magánhangzós szóvéggel 
került át a votjákba (1. WICHMANN, TLP. 115), s magától értetődik, 
hogy a rövidebb zűrjén szónak a votjákhoz való viszonyát nem úgy 
magyarázzuk, hogy korábban a votják is a zürjénhez hasonlóan 
egytagú volt, s azután képzővel toldották meg, hanem úgy, hogy a 
votjákban még máig is megőrződött, eredetileg tőhöz tartozó magán
hangzó a zürjénben lekopott. — BODENZ már óvatosabb, s csak 
„néhány" 4 {-%) végű szót tart határozottan képzettnek, tekintetbe 
véve már azt, hogy képzőtlen alapszó legtöbb esetben nem található 
(vö. UA. 38. §.). Figyelembe véve a szavak jelentését, ő az -l (-i) 
végmagánhangzóban kicsinyítő képzőt lát. A végmagánhangzónak 
eredetileg a szóhoz tartozó elemként való felfogását AMINOPP votják 
nyelvtanából ismerem legkorábbról (1. JSFOu. XIV 2, 9). Hatá
rozottabb kifejezést ad e nézetnek WICHMANN „Die tschuwassischen 
Lehnwörter in den permischen Sprachen" című munkájában (vö. 
35. és 129- o.), de hasonló értelemben vehető nyilatkozatot találunk 
már doktori értekezésében is (1. Vok. 13). — WICHMANN után legalábbis 
a zűrjén végmagánhangzó-lekopás befejezett tényként szerepel 
a nyelvészeti irodalomban (1. pl. LANDGREN : FUF. IV, Anz. 21) a 
nélkül, hogy bárki részletesebben vizsgálta volna: mikor és milyen 
körülmények között ment végbe e végmagánhangzó-lekopás, mily fel
tételek mellett történt meg már az ős-permi korban, milyenek mellett 
csak a zürjénben, s hogy a bizonyos esetekben megőrződött vég
magánhangzó milyen változásokon ment át. — Ezek előrebocsátása 
után áttérhetünk a részletes tárgyalásra. 
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A) C s a k a v o t j á k b a n v a n v é g m a g á n h a n g z ó . 

I. 

a) Zürj. 0 <v volj. (WICHM.) MU. J. M. S. 4, U. G. Bess. -f, 
(MŰNK.) S. 4, K. -6 <v mdE. -e, M. -e ~ fi. 4 (~=alapfi. *-e) ~ IpS. 
-a, N. -<t, K. 0 . PL 

1. Zürj. giz | votj. (WICHM.) U. gjzf, MU. #m, J. M. gizjy 

G. <7Í#?, (MŰNK.) #?£&, Kaz. <7$r<? | cser. &9Ís stb. | mdE. Mendze, Menze, 
M. lcendze | fi. &?/mii | lpN. gajja, K. &ím£s 'Nagel, Klaue' etc. [1-
TOIVONEN, Affr. 132. sz.].1) 

2. ZürjI. pon | votj. (WICHM.) MU. pwniu, piuni, G. _pwnf, 
U. pfnf, (MŰNK.) punt, Kaz. pme 'kutya, eb' | cser. pi, piné'yd stb. | 
mdE. pine, M. pine | fi. jpem | lpN. baena [l. SETALA: JSFOU. 

XXX5, 46]. 
Bár a megfelelő szó a ztirjénből ismeretlen, bizonyára idevaló 

még a következő két példa i s : 
3. Votj. (MŰNK.) huri (Sar.) 'rézgyűrű' | fi. kéri (Lönnr.) 

'krets, omkrets, rundéi, rand, kant, omkring ngt' [TOIVONEN : Vir. 
1918, 77-8. o.]. 

4. Votj. (WICHM.) U. G. sogi, MU. J. M. sogi 'Hanfhechel, 
Flachs-', (MŰNK.) soql gereben; tölcséralakú kefe, mellyel a ken
der- v. lenszálakat gerebenezik' | ? fi. sanki [WICHMANN, Vok. 52, 
WotjChr. 822. sz.]. 

fi) Zürj. 0 y votj. (WICHM.) MU. J. M. S. 4, U. G. Bess. -f, 
(MŰNK.) S. 4, K. -é -v md. 0 [-a] ~ fi. 4 (~= alapfi. *-e -= *-e) -^ 
IpS. -a, N. -<t, K. 0 [S. -e, N. 4]. Pl. 

1. Zürj. (WICHM.) lim, P. » | votj. (WICHM.) U. G. Ifmf, MU. 
J. M. limi, (MŰNK.) llmi, Kaz. lémé | cser. 2um | mdM. lov, E. Zovr 

Zov? I fi- lumi | IpS. lobme 'hó' [1. pl. BUDENZ, MUSz. 706; WICHMANN : 
FUF. XV, 8 (zürj., votj.)]. 

2. ZürjI. Ud. V. S. L. P. isaii 'Füllen' | votj. (WICHM.) MU. 
J. S. t'suni, G. tsunf, U. Uuini, M. tsuvhi, (MŰNK.) S. OÍ?M, K. cwwe 
id. | cser KB. J. tsama, M. Üsoma, 0P . fcoma, UT. Csorna id. | fi. 
sowm 'Stier, Bulle' [1. WICHMANN: FUF. Xí, 193]. 

— Bizonyára e típushoz sorozhatok még: 

*) Amennyiben az idézett forrásmunkában az ill. szavak csak egyik 
vagy másik kutató feljegyzésében vannak közölve, kiegészítéseim forrásai, ha 
azokat külön meg nem nevezem, a közkézen forgó nyelvészeti kézikönyvek 
(mint SZINNYEI, NyH.7, WICHMANN, WotjChr. stb.) 
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3. Votj. (WICHM.) J. M. ug$, G. ugi, MU. igi, U. gi : pelgi 
(^=*pelr-ugi) 'Ohrring, Ohrgehánge', (MŰNK.) S. M. ugi. K. ege 
'fülbevaló' stb. | cser. B. oygo 'eine Öhse im Kleide, im Strick • 
Kreis', P. (GEN.) oygo 'Bügel, Henkel', KB. (RAMST.) orjg§ 'Schlinge' | 
f. önki [1. WICHMANN, TLP. 121 (votj. -= tsuv.), Tscher T. 697. sz. 
(cser. fi.); RÁSANEN, Tschuw. Lehnw. 272 (cser., votj.)]. 

4. Votj. (WICHM.) U. putsf, M. putsi, J. putsi, (MŰNK.) puc% 
puci rügy, bimbó, fakadó barka-virágzat' | cser. pul, poc 'fistula', 
0 . (GEN.) -fpuc 'StengeP, Rohrpfeife', B. (RAMST.) pcits 'Stengel, 
Rohr' | mdM. (REG.) pocka 'heracleum sibiricum', E. potéka, potska 
'Röhre, Spule' | fi. putki 'Röhre' | IpN. boska (auch botka) angelica 
archangelica' [SETALÁ: FUF. II, 235]. 

y) Zürj. -IS -v votj. (WICHM.) MU. J. M. S. -i, U. GI-. Bess. -i, 
(MŰNK.) S. -I, K. -é ~ mdE. M. -a, vagy E. -o, M. -á -v fi. -a ~ 
IpN. (FBIIS) -e. Pl. 

1. ZürjI. dz\r, Ud. V. S. L. P. dzir] 'Angel, Tür-', (OsztjÉ. 
(AHLQV.) seri, síri Türangel' SETALÁ szerint jövevényszó a zürjén-
ből. Ha e megállapítás helyes, az osztják szó -i-je az egykori zűr
jén végmagánhaDgzót őrzi. Azonban KAEJALAINEN szerint az AHLQVIBT 
feljegyezte alakok helytelenek. Vö. SETALÁ: FUF. II, 241, KARJALAI-
NEN, OL. 108, jegyzet) | votj. (WICHM.) J. d'ziri, Gr. dzfri, MU. dzvriy 

(MŰNK.) S. jlrí, K. jeré | cser. KB. tsar 'der Seitenteil der Weichen* 
etc. | fi. sarana, sarana 'Scharnier, Angel; Gelenk', Kar., aun. 
sarana id. [1. WICHMANN, Vok. 21, FUF. XI, 251]. 

2. ZürjL. zak (-= *dzak) 'Eine Art Specht, wsch. Schwarz-
specht' | votj. (WICHM.) MU. J. M. S. dzakj, G. dzakf 'Nussháher, 
Mandelkráhe, Blauracke', U. zdki 'Mandelkrahe, Blauracke', (MŰNK.) 
\aki (Sar.), Jel. jaki magtörő holló' | fi. tikká 'Specht' [I. WICHMANN : 
FUF. XI, 246]. 

3. Zürj. (WIED.) lék 'Knöchel, Fuss-', (WICHM.) V. l'ek 'Spiel-
knöchel' | votj. (WIED.) leky 'Knöchel' | fi. linkka 'Bein, SchenkeP 
[1. WICHMANN : FUF. XI, 247]. 

4. Zürj. (WIED) nős 'Klöpfel, Klopfholz, Bláuel' | votj. (WICHM.) 
U. nusf, J. M. nusi, G. nu(tsf 'Holzkeule, -hammer', (MŰNK.) S. nusl, 
Kaz. nusé 'sulyok, mosó sulyok' | fi. nuhja, nuija 'Hacke; Dresch-
keule; Streitkolbe, Keule' [1. TOIVONEN, Afí'r. 114. sz.]. 

5. ZürjI. V. S. L. P. pan 'hölzernes Scháufiein, hölzerne 
Mauerkelle, Schleiíholz (I), (hölzerner) Löffel' (V. S. L. P.), Üd. 
kosa-pari 'Schleifholz für Sensen' | votj. (WICHM.) M. J. MU. pum, 
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G. U. pun} 'Löffel', (MŰNK.) punt, Kaz. puné 'kanál, evő-' | cserM. 
panf, B. pane id. | md. (PAAS.) pents, pcints id. (-s, -ts képző!) | fi. 
piena 'hölzerne Leiste' [WICHMANN : FUF. XII, 133]. 

6. Zürj. Ud. suv : s.-tsez 'Taucher', S. ául-lsez, sult-Uez, L. 
éulka (-ka képző!) 'eine Ente' | votj. (WICHM.) G. sülj : pestro s. 
'grauer Taucher' | cser. KB. soé : ala-s. 'necTpaa yTica', (RAMST.) 
<lie Tauchente (?)' | md. (PAAS.) E. sulgo, M. sulgá 'irgendein Was-
servogel, der gut taucht' | fi. sotka 'fuligula clangula' | IpN. coadge 
id. [1. WICHMANN: FUF. XI, 208-9]. 

7. ZürjI. sor 'Sparren (etw. aufzuhangen)' etc. | volj. (WICHM.) 
G. surf 'Stange od. dünner Sparren zum Aufhángen nasser Kleider', 
(MŰNK) surí, Kaz. süri 'rúd, pózna,' | fi. sarja [l. WICHMANN, WotjChr. 
891. sz.]. 

8. [Zürj. (WIED.) saktar'Schaum auf Kochendem'] | ?votj. (MŰNK.) 
ÉUB, Kaz. suké, Uf. slki 'hab, tajték' | cser. sor/ id. | mdM. sov, E. 
tsorj, tsov id. | fi. hiiva 'Hefe' [1. PAASONEN : KSz. XVI, 59-60; vö. 
még WICHMANN : FUF. XIV, 104]. 

9. ZürjI. moi 'Biber' | votj. (WICHM.) G. mfi és mfj% (MŰNK.) 
mlj (Jel. Glaz.) Sar. mijl 'hód' | mdE. (WIED.) mijav, EMar. mijal 
id. | fi. majava (= maja-va) \ lpK. majjeg, N. majjij id. [1. WICHMANN, 
WotjChr. 568. sz. (zürj., votj., fi.) és JSFOu. XXX6, 9 (Ip. fi.); 
EAVILA : FUF. XX, 98 (md. fi.')]. 

10. ZürjL. ül : íserig til-oord 'Flosse, Flossfeder', P. tiv v. 
t.-bord 'Schwung- od. Schwanzfeder' | votj. (WICHM.) U. G. Iflj, J. M. 
til% J. MU. tjwi 'Féder', (MŰNK.) üli, Kaz. télé | cser. ül, tel \ mdE. 
M. tolga | IpN. dolgge [1. BUDENZ, MUSz. 225; vö. még WICHMANN: 
FUF. XVI, 205-6]. 

11. ZürjP. tirp 'Lippe' | votj. (MŰNK.) térpé (Kaz.) | cser. KB. 
td'rfid, U. türfid 'Lippe, Mául, Schnauze' | mdE. túrva, M. t§rva • \ 
fi. turpa 'Mául' [1. SETÁLA, JSFOu. XIV3, 7]. 

ő) Zürj. 0 <v votj. (WICHM.) MU. J. M. S. •>, U. G. Bess. 4, 
(MŰNK.) S. 4, K. -é, Pl. 

1. Zürj. (WIED.) 6a7'Lamm' | votj. (UmK.)pUl (Mai.) 'bárány'.— 
A votják szónak legfeljebb csak a zürj. bal s nem az Ud. V. L. 
P. hala, ül. hala-, S. balé- a pontos megfelelője. Valószínű, 
hogy a bála változat -a-ja kicsinyítő képző, melynek még több 
példájával fogunk találkozni, de elképzelhetjük a két változat 
viszonyát úgy is, hogy a zürj. bal átment az oroszba, itt -a 
végzetet nyert (vö. or. óájid) — mint pl. or. KUCÚ, Kbicá -* zürj. 
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kis stb. (vö. KALIMA : FUF. XVIII, 13-4) — és azután ilyen alakban 
visszakerült a zürjénbe [vö. WICHMANN, Vok. 76 (?zürj., votj.), KALIMA ; 
FUF. XVIII, 15]. 

2. ZiirjI. bed, Ud. bed, V. S. L. Le. P. bed 'Stock, Stáb' | 
votj. (WICHM.) ü . G. bodf, MU. J. M. bodi, (MŰNK.) bodi, K. bódé ebot; 
növényszár, szál' | cser. (WICHM.) KB. J. pa'ndd, J. U. po-nds, U. 
po'ndő, T. — fio'riD§, M. — fio'nDO 'Stock, Síab, Schaft, Stielr 

Stange' [WICHMANN: FUF. XIV, 81]. 
3. Zürjí. dad, död, L. dod (SyrjVolksd. 137), P. dad, 

dod | votj. (WICHM.) G. d§df, M. dedi, J. dödi, U. ded'i, MU. dödi, 
(MŰNK) dodl, Kaz. düdé 'szán' | cser. ietsd, jéj'Sd stb. 'hófalp, ski' 
[1. WICHMANN, Vok. 7 6 ; WotjChr. 104 sz., BEKÉ : NyK. XL, 78 
(zürj., votj., cser.)]. 

4. Zürj. dar | votj. (WICHM.) duri 'KochlöfTel', (MŰNK.) duri 
[WICHMANN, Vok. 74]. 

5. Zürjí. Ud. V. S. L. P. dzadz 'Wandbrett, Regal' | votj. 
(WICHM.) S. dza(dzi, MU. J. M. dzazi. U. dzazi, (MŰNK.) gap (Sar.),. 
Mai. Jel. jazi, Kar. jazé 'polc' | mdE. (WIED.) sotsko 'Balken', M. 
(AHLQV). socka id. | IpL. soso 'die Mittelstange in dem Gerüste' etc. 
[1. ZSIEAI: MNy. XXIII, 318; TOIVONEN, Affr. 84. sz.]. 

6. Zürjí. dzin | votj. (WICHM.) U. zjyi, MU. J. M. dziyi, S. 
dziyi, G. dzhii, (MŰNK.) $M (Sar.), Mai. Jel. jlni, Kaz. zené 'fél; 
fele vlminek' [1. WICHMANN, WotjChr. 133. sz.; PENTTILA: FUF. XVIII, 
109]. 

7. Zürj. ed 'Kraft' | votj. (WICHM.) G. ed} 'Kraft, Stárke' | fi. 
intő [1. WICHMANN: MSFOU. XXI, 35 és WotjChr. 180. sz.]. 

8. Zürj. (WIED.) gag 'Wurm, Insekt, Ungeziefer' | votj. (MŰNK.) 
kaki (Jel.) 'bogár7. 

9. Zürj. (WIED.) geb 'kleine Stechfliege, Blasen-', (JEMELJANOV) 
Vwowíka' | votj. (MŰNK.) kibl (Sar.) 'hernyó, kukac, féreg; apr6 
légyfaj', (JEMELJ.) kib\ *MOWKCU [JEMELJANOV, VotjGramm. 37]. 

10. Zürj. geg 'Nabel' | votj. (WICHM.) gogi, (MŰNK.) gogl (Sar. 
Mai. Jel.) 'köldök' [1. WICHMANN, TLP. 35]. 

11. Zürjí. gez j votj. (WICHM.) G. gozf, J. MU. gozi 'Strick, 
Seil, Tau', (MŰNK.) gozl, Kaz. gőzé 'kötél, spárga, zsinór' (WICHMANN,. 
WotjChr. 208. sz.]. 

12. Zürj. (WIED.) gum 'Stengel, Halm, Rohr, -pfeife', (WICHM.) 
P. kok-gum 'Beinröhre', ki-gum 'Röhrenknochen des Unterarmes' | 
votj. (WICHM.) MU. J. M. gumi, G. gumi, U. gfmf, (MŰNK.) guni$y 
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Kaz. gumé 'csöves növényszár; fűszársíp' | fi. Mami 'Weberspule' 
lpN. gabme 'caulis pennae' [WICHMANN: FUF. XVI, 189-90] 

13. Zürj. (WIED.) id 'Gerste' | votj. (WICHM.) U. didi, MU. 
didi, J. M. S. jidi, Gr. jfdi, (MŰNK.) jldl, Kaz. dédé árpa' [1. WICH
MANN, Vok. 81]. 

14. Zürj. (WIED.) jog, jög, tok j . 'Schutt, Kehricht, Unreinig-
keit, Unkraut, Flechten (an Bálimén)' | votj. (WICHM. Vok. 13) MU. 
J. l'ugi 'Ackerdistel', M. S. lugi, G. lugi, (MŰNK.) lugi, Kaz. lúgé 
bojtorján, bogács; lapu, laboda' (votj. I- ~ zürj. j - , mint votj. 
l'ukini ~ zürj. jukni etc.) 

15. Zürj. (WIED.) jon, jön 'Nessel (I), Beifuss (Artemisia vul
gáris), Kiette, meistens Distel' | votj. (WICHM.) J. jöni, G. jeni, 
(MŰNK.) jeni (Sar. Jel.); jeny (WIED.) 'tövisfű, bogács, bojtor
ján1 [1. WICHMANN, Vok. 60 és TOIVONEN: FUF. XV, 69 (zürj., 
votj., vog.)]. 

16. ZürjUd. k§§ 'steinige od. kiesige Stelle im Fluss od. am 
Flussufer', S. L. k§za 'Kies, Griess' {-a képző!) j votj. (WICHM.) U. 
gjzj Teines Sandkorn', (MŰNK.) gi\, gl\i (Sar.), Mai. glji, glzl 
'homokszem' [TOIVONEN, Affr. 25. sz.]. 

17. ZürjI. Ud. kyh 'Polarfuchs' | votj. (WICHM.) MU. J. M. 
koni 'Eichhörnchen', (MŰNK.) S. koni, Kaz. koné 'evet, mókus' [WICH
MANN, WotjChr. 425. sz. (zürj., votj. kérdőjellel kapcsolva); vö. még 
FUF. XVI, 192 (zürj., osztj.)]. 

18. Zürj. kifs : an-k. \ votj. (WICHM.) M. kedgi, U. kézi, G. 
keB, IslJ. közi (MŰNK.) ke\í (Sar.), Mai. Jel. keM, Kaz. kiizé 'borsó' 
[1. WICHMANN, Vok. 60 és 75]. 

19. Zürj. (WIED.) kök 'Kakuk' | votj. (MŰNK.) klkl, kikl (Sar.), 
Jel. kuki, Kaz. kuké id. | ? cser. (SZIL) kuku id. | lpN. giekka 
[SETALA: JSFOU. XXX5, 48 (zürj., lp., fi.)]. 

20. ZürjI. mam \ votj. (WICHM.) U. mumi, J. MU. U. mumi, G. 
mumi, mumi, (MŰNK.) mumi, Kaz. műmé anya, nőstény' | fi. maammo 
[WICHMANN, WotjChr. 583. sz.]. 

21. ZürjI. Ud. V. S. L. mól, P. turi-m. 'Moosbeere' | votj. 
(WICHM.) MU. J. M. muli, U. muifi, G. muli és moli, MU. mul'i és 
mwl'i 'Beere' [1. legutóbb TOIVONEN: FUF. XX, 68]. 

22. Zürj. nek 'Sahne' | votj. (WICHM.) U. G. neki, MU., Isi. J. 
noki, M. neki 'dicker Milchrahm; halb ausgestossene Butter', (MŰNK.) 
Kaz. nüké; neki 'félig köpült tejföl, íróval vegyes vaj' [l. WICHMANN, 
Vok. 17-8 és MSFOu. XXI, 35]. 
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23. ZürjI. ngm, Ud. V. S. L. P. nom 'Mücke' | votj. (WICHM.) 
S. nimi id., (MŰNK.) ními (Sar.) 'szúnyog' | cser. KB. Vmé, J. tomei, 
M. lumii, B. lume eine sehr kleine Fiiege' | IpS. namek 'minima 
species culicum' [WICHMANN: FUF. XII, 133]. 

24. ZürjI. nop 'Ouersack' | votj. (WICHM.) G. nfpf, (MŰNK.) 
mpl, Kaz. népe 'teher, málha, podgyász' [WICHMAMN, Vok. 58]. 

25. Zürj. (WIED.) oz 'Erdbeere' | votj. (MŰNK.) uzl, Kaz. uzé 
szamóca, földi eper* [PAASONEN : KSz. XVI, 29]. 

26. ZürjI. péi (-*= *pel), Ud. V. P. pev, S. L. pel 'Daumen' | 
votj. (WICHM.) U. p§lj, M. peli, J. pöli, J. MU. pömj id., (MŰNK.) 
p'öli, Uf. Kaz. pöle \ mdE. pelka, M. pelk'e id. | IpN. baelgge [PAASO
NEN: KSz. Xlír; 268; vö. még MUNKÁCSI: NyK. XLVII, 462-3]. 

27. ZürjI. pert | votj. (WICHM.) G. U. purtf, MU. puríi 'Késsel', 
(MCNK.) purtl 'katlan' | fi. pursi 'Fahrzeug', purti-lo 'Kahn, Trog' | 
lpN. boarite 'labellum ex tunicis betulae confectum' [1. WICHMANN, 
WotjChr. 779. sz. (zürj., votj.), TOIVONEN : Vir. 1924, 20-1. o. (zürj., 
votj., fi. lp.)]. 

28. Zürj. pis : ke-p. | votj. (WICHM.) pö'éi, pöé 'Handschuh', 
{MŰNK.) peél, Jel. pez, Kaz. püze 'fejes v. ujjatlan kesztyű' [1. 
WICHMANN, Vok. 75 (zürj.-votj.)]. Vö. ehhez cser. (WICHM.) piz U. M. 
Vollener Handschuh'. 

29. Zürj. (WIED.) pys 'Loch, Oehr' | votj. (WICHM. Vok. 20) 
U. pfsf 'Loch', (MŰNK.) pisi, Kaz. pése id. 

30. Zürj. (WIED.) P. pol, polk 'Blase' (a -k ered. nem tartozik 
a tőhöz!) | votj. (WICHM.) puli id., (MŰNK.) puli, Kaz. pul'e 'buborék; 
hólyag, pörsenés, kiütés' | é. poiz (gen. poié) 'Blase, Harn-; Gebar-
mutter' [SETALA : NyK. XXVI, 401 ; 1. még WICHMANN : FUF. XVI, 
207 (zürj. votj.)]. 

31 . ZürjI. Ud. Pécs. V. S. L. Le. P. rut's 'Fuchs' | votj. 
(WICHM.) G. déjjsi, dzijsj, M. J. S. dzijsi, MU. d'zwt'Ji, U. djit\éf, 
(MŰNK.) S. M. jicl, G. Jiéi K. dúcé, Juci, Jücé id. | cser. (WICHM.) 
KB. rd'foz etc. id. | mdE. (PAAS.) rives id. [1. TOIVONEN, Affr. 297. sz.]. 

32. Zürj. (WIED.) selt {sevt), éölt 'Fussfessel der Pferde (an 3 
Füssen)', (WICHM.) P. sevt id. | votj. (MŰNK.) éeltí (Mai.) Sar. éoltt 
"nyűg, békó' (az utóbbi alakban metathézis!) [1. SETALA : FUF. 
II. 263]. 

33. Zürj. ses-pu 'Vogelbeerbaum; Erle' | votj. (WICHM.) U. 
sisf-pu, MU. siusi-piu, G. susf-pu 'Wachholder', (MŰNK.) susl-pu 
"borókafenyő, gyalog-' [1. WICHMANN, Vok. 14 és 77-8]. 
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34. Zürj. (WIED.) SOH 'Spiess, Speer, Lanze, Pflock' | votj. 
(WICHM.) U. sal'% J. M. sáli 'Stecken, Stock' (M.), 'Stöckchen' (J.), 
'Ballholz, Ballschlagel' (U.), (MŰNK.) Jel. saU 'Stáb, Stock' [1. PAABONEN : 
MSFOu. XLI, 57]. 

35. ZürjL. P. sul 'zum Flechten praparierter Baststreifen* 
(L. S.), S. §úí: sumed-s. 'Streifen Birkenrinde' | votj. (WICHM.) U. 
sUf "zum Flechten praparierter Baststreifen', M. sil'i: kut-s. id., 
(MŰNK.) siü (Sar.) 'szalag alakjára hasított hárshéj' [1. WICHMANN: 
FUF. XV, 5.]. 

36- ZürjV. S. L. P. t'sgl, I. tsaT-fsun, Ud. fsain 'kleiner 
Finger' | votj. (WICHM.) J. t'seE, G. U. is§l'% M. S. tseli, MU. tsb\ 
(MŰNK.) celí, Kaz. cuíé | éD. tsil'l'i: t.-sőrm id. | lpN. cdkis id. [1. 
WICHMANN: FUF. XI, 254-5]. 

37. ZürjL Ud. V. S. L. P. fsun 'Finger' | votj. (WICHM.) M. J. 
MU. S. tsini, G. U. Bess. isin}, (MŰNK.) cini, Kaz. ciné id. [1. WICH
MANN : FUF."xi , 200]. 

38. ZürjUd. v§z 'anas penelope', L. vez 'eine Entenart' | votj. 
(MŰNK.) S. VOCÍ Vad réce, vad kacsa' | ? cser. (BUD.) VOC : sar-v. 
anas acula'; (WICHM.) B. ftofs : sar-p. grosse Ente' etc. | é. vaiz, 
vöiz 'Sammetente' | lpT. (GEN.) vaj-lojnte 'ein Seevogel' etc. [1. 
TOIVONEN, Afír. 301. sz.]. 

39. Zürj. (WIED.) vol 'Ausgebreitetes, Pelzdecke. Renntierhaut 
zum Schlafen' j votj. (MŰNK.) vell, Kaz. vülé, Jel. vell 'szérűs ágy, 
beágyás, ágyazat (a cséplésnél)'. 

Bár a zűrjén megfelelő nem, vagy pedig csak tovább képzett alak
jában ismeretes, bizonyára e csoportba sorozhatok még a következők is: 

40. Votj. (MŰNK.) blcl (Sar.) 'csat' | cserT. pofskama 'eine Art 
Brustspange der Frauen' [TOIVONEN, Afír. 189. sz.]. 

41 . Votj. (WICHM.) U. G. kéld, MU. IslJ. köki, M. keki, (MŰNK.) 
kekl, Kaz. küké nyír- és hársfakéregből szerkesztett gyermek-hordó 
kosár' stb., (WIED.) köky 'Schaukel', nuny-k. 'Wiege' | fi. katkyt 
IViege' | lpN. gietka id. [SETALA : FUF. II, 243; vö. még WICHMANN,, 
Vok. 17]. 

42. Zürj. (WIED.) murka (P.) 'gelte Kuch' (-ka képzős alak 
feltehető *mur alapszóból) | votj. (WICHM ) MU. muiri, (MŰNK.) mére 
(Kaz.), Sar. muri 'meddő tehén' [TOIVONEN : Vir. 1918; 79-80 (zürj.,, 
votj., fi.); 1. még WICHMANN, Vok. 13]. 

43. Votj. (WICHM.) MU. J. M. nőni, U. G. nonf, (MŰNK.) nonl, 
Kaz. nőné csecs, emlő' | fi. ndnni [WICHMANN, WotjChr. 607. sz. Az 
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uo. említett zürj. non idetartozása valószínűtlen a szókezdő n-
miatt]. 

44. Votj. (MŰNK.) K. percé 'After, Ársch' | fi. perse natis, 
podex' [TOIVONBN, Affr. 363. sz.]. 

45. ZürjUd. pirik, V. pirig, S. P. pirig 'Stückchen, Brocken, 
Krümchen' (-k ~ -g képzővel!) j votj. (WICHM.) J. M. piriy U. pri, 
(MŰNK.) pirí, Kaz. píri 'morzsalék, törmelék' stb. | cserKB. J. pert, 
U. T. B. p§rt. 'Krümchen, Bisschen' | fi. páré 'Kienspan' | IpN. 
bara 'rudis pinea, quam pro face habent' [1. TOIVONEN : FUF. XX, 
139; vö. még WICHMANN : FUF. XI, 221]. 

46. Votj. (WICHM.) U. puzi, M. puzi gesticktes Muster, Stickerei; 
Zeichen; Masern', Gr. pusi 'Masern', (MŰNK.) puM, Kaz. puM 'hímzés' 
stb. | cserP. (GEN.) pac 'Flecken' J IpT. (ITK.) pieHsad 'Fleck' [1. 
TOIVONEN, Affr. 64. sz.] 

47. Zür jV. r§ped 'Rauchloch in der Waldhütte' {-d képzővel!) | 
votj. (WICHM.) MU. M. S. dzopi, U. zopf, (MŰNK.) \opi (Sar.) 'szelelő-
lyuk a fürdőkamra falának felső részén' | fi. reppa-na, reppana stb. 
'Rauchloch im Dache' j IpN. rappen 'fumarium' [WICHMANN: FUF. 
III, 100]. 

48. Votj. (WICHM.) M. S. tsizi, MU. köi-ts., U. kei-tsfzf 'Griepe, 
Speck-', (MŰNK.) BM (Sar.) 'töpörtyű, pöre' | karj. fsaksu 'Griebe von 
geschmolzener Butter' | IpN. cavca 'lardum phocae in frustula 
tenuia dissectum' etc. [1. TOIVONEN, Affr. 113. sz.]. 

49. Votj. (WICHM.) U. G. uzj, S. u$zi jüngere Schwester des 
Mannes', (MŰNK.) uzi (Glaz.) 'sógorasszony, férjem húga' | m. öcs 
[1. TOIVONEN, Affr. 220. sz. (votj., vog., osztj., m.)]. 

A fönnebb látott hangviszonyt találjuk még egyes ős-permi 
korban átvett csuvas jövevényszavakban i s : 

50. ZürjI. kúd, U. V. S. L. P. hud 'Korb von Rinde' (I. P.), 
'Korb, Schachtel, Kasten' (U.), 'aus dünnen, rundgebogenen Espen-
scheiben verfertigte Schachtel' (V. S. L.) | votj. (WICHM.) G. kudf 
'(Saat)korb', hadi 'Korb von Rinde', M. MU. kudi 'Korb von Rinde, 
Schachtel', IslJ. kudi 'Korb von Rinde, Kasten', U. Jcedf 'kleine 
Schachtel von Rinde', (MŰNK) kudi, Kaz. kude 'kisebb fajta kosár.' 
[WICHMANN, TLP. 76]. 

Az az átadó nyelvi alak, melyből a permi szavak származtak, 
egy, már a mai csuvashoz közel álló *kundy-íéle alak lehetett. 

51. Zürj. (LYTK.) zun 'n,Hii.ieHOKi>, Kypima' | votj, (WICHM.) G. 
féipf, fájpi, S.• M. IslJ. MU. t'sipi, U. fsipu, (MŰNK.) o p v K a z . 

Nvelvtudományi Közleméynek. LXVIII. 30 
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cipé 'csibe, csirke'. Hogy milyen volt az átvett csuvas szó vég
magánhangzója, ránk nézve kevésbbé fontos. Annyi bizonyos, hogy 
az ős-permi alak *fáipi (? *tsipi) volt [1. WICHMANN, TLP. 35 és 115]. 

Ez utolsó (ő) csoportba soroztam azokat a permi szavakat, 
melyeknek etimológiai megfelelői a finn-volgai nyelvekben vagy 
nem ismeretesek, vagy pedig a végmagánhangzóra vonatkozólag 
ellentmondanak, ill. következtetésekre elegendő támaszt nem nyúj
tanak, továbbá azokat a jövevényszavakat, melyek még az ős-permi 
korban meghonosodva, az eredeti szókinccsel egyformán fejlődtek. 
Az előbbi 3 csoportba (a, /?, y) osztottam az oly szavakat, melyek 
alapnyelvi végmagánhangzójára következtetést tehetünk. Az els& 
két csoport felvételére csak a finn nyelv késztet, u. i. a feltételezett 
alap finn -V és -*§-ve\ szemben a lappban legnagyobbrészt ugyanazt 
a képviseletet találjuk, a mordvinban pedig mindkét esetben — 
legalábbis mássalhangzó-csoport után — legvalószínűbben a vég
magánhangzó-hiányt tekinthetjük általánosnak, amint ez a továbbiak
ból ki fog tűnni. A 3. csoportban a lapp ismét egyező képvise
letet mutat egy, csak később említendő csoporttal, melyben a mai 
finn végmagánhangzó -a, azonban a mordvin alapján nyilvánvaló, 
hogy itt két különböző, mind a finn, mind a mordvin alapján *a-nak, 
ill. *-a-nek rekonstruálandó hanggal van dolgunk. — Mivel a mai 
finnben található többi szóvégi magánhangzók — legalább is rész
ben — diftongusból fejlődtek, ill. ezek az esetek ma már sokszor 
nem választhatók el azoktól, melyekben a szóvégen monoftongus 
állt, több csoport felvételét mellőztem. Mellőzhetőnek tartottam ezt 
annál is inkább, mert a többi mai finn végmagánhangzó tekinteté
ben a lapp és mordvin semmi útbaigazítást nem ad, másfelől pedig-
nem célom e felosztással az, hogy a permi alapnyelvnél régibb álla
potra végleges megállapításokat kíséreljek meg nyújtani, hanem 
csak be akartam mutatni, hogy ma ugyanaz a zürjén-votják szóvégi 
képviselet több feltételezhető alapnyelvi végmagánhangzó folytatója
ként jelenhet meg. Ennek előrebocsátása után rátérek tulajdon-
képeni feladatomra, annak a megállapítására, hogy milyen volt az 
ős-permi állapot. 

Mindenekelőtt látjuk, hogy már az eredetibb állapotra utal6 
votjáknak is bizonyos nyelvjárásai a permi egység megszűnte óta 
szóvégi változásokon mentek át. A votják nyelvjárások többsége 
alapján e csoportban a feltehető közvotják, ill. egyszersmind (késői) 
ős-permi végmagánhangzó *-$, mely már a votják nyelv külön éle-
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tében az U. G. és Bess. nyelvjárásokban tökéletlenül képzett -2-vé, 
a K.-ban -e-vé lett, a zürjénben pedig lekopott, [f hangértékéről 1. 
WICHMANN, Vok. VI. o., e-ről MUNKÁCSI VNpk. XIII. o. MUNKÁCSI -!-je 
a tőle adott leírás alapján (l. VNpk. XIII. o.) azonos WICHMANN f jé
vel (erről I. Vok. VI. o.), WIBDBMANN -y-je = j , ill- f.] A szóvégi 
*-i-nek az említett votják nyelvjárásokban való továbbfejlődése bizo
nyára egykorú ugyanennek a hangnak a szó belsejében is megtör
tént továbbfejlődésével (1. erről WICHMANN, Vok. 18—19) s követ
kezőleg aránylag fiatal változás, mert a tatár jövevényszavakban is 
kivétel nélkül végbement. Néhány esetben, különösen a G. nyelv
járásban, -i (f) helyett -i-t találunk, sőt -i (f) és -i végű alakok 
egymás mellett is előfordulnak. Főleg olyan mássalhangzók után 
figyelhetjük ezt meg, melyek szomszédságában ily változás az első 
szótagban is törtónt (vö. WICHMANN, Vok. 22). Mindenesetre ez csak 
szórványos jelenség (esetleg az ilyen szók tőbeli -i-jének általáno-
sulása a nominatívusba) épúgy, mint az -i =- -w változás (első-szó
tagbeli -w hatására) és mint a néhány példában egy-egy nyelvjá
rásban látható végmagánhangzó-hiány (olykor magánhangzós alak 
mellett). Az utóbbiakat azonban — legalább is az esetek egy részé
ben — kétfélekópen lehetne felfogni. Első tekintetre gondolhatnánk 
arra is, hogy a végmagánhangzó-nélküli alak szórványos lekopás 
eredménye. Ezt az ötletet azonban — emlékezve arra, hogy a vot-
jákban a hangsúly az utolsó szótagon van — mint valószínűtlent 
mihamarabb el kell vetnünk. Hátra marad a másik lehetőség: a 
mássalhangzóra végződő alak végmagánhangzóját még az ős-permi
ben elvesztett szó, melynek magánhangzós változatában képző rejlik. 
De micsoda képző? Ez az első fontos kérdés, mely itt felmerül. 
S ezt köveii aztán a másik i s : ha -i végű származékszavak való
ban vannak, mikor tekintsük mármost az -i végű szavakat tősza
vaknak, s mikor származékoknak? A kérdés tisztázására induljunk 
ki a már eddig kifejtett nézetek ismertetéséből és mérlegeléséből. 

Előszőris WIBDBMANN véleményével kell leszámolnunk. 0 finn 
ugor szempontból nem foglalkozik e szavak hovatartozásának eldön
tésével. Nyelvtana 44. szakaszából mindössze annyi tűnik ki, hogy 
ő az összes votják -i, -i végű szavakat képzetteknek tartja, és 
valamennyiben ugyanazt a képzőt látja. E nézet tarthatatlan voltára 
már bevezetésemben kitértem, s ott említettem egyik ellenérvemet 
is, miszerint e szavak képzett voltának ellentmond az a körülmény, 
hogy legnagyobb részükhöz nem tudunk magából a votjákból alap-

30* 
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szavat kimutatni. Minthogy azonban közönséges jelenség, hogy a 
képzős alak mellett a képzőtlen alapszó feledésbe megy, ez magá
ban még nem ellenállhatatlan fegyver. A mi véleményünk igazo
lására találhatunk azonban még egyéb támpontot is, még pedig a 
jövevényszavak vizsgálatából. Ugyancsak a bevezetésben utaltam 
már arra, hogy vannak a permi nyelvekben szóvégi -i- ill. -i-vel 
átkerült csuvas jövevényszavak. Mivel ezek a votjákban ma is -i, 
ill. -i végűek, nyilvánvaló, hogy az eredeti szavak -i, -i végmagán
hangzója is megmaradhatott a votjákban egész a mai napig. Az 
utóbbiaknak a ragozása azonban a kétségtelenül kópzőtlen csuvas 
jövevényszavakéval teljesen megegyezik, alaktanilag sincs tehát 
támaszunk arra, hogy az utóbbiaktól az előbbieket külön válasszuk, 
s bennük bármiféle képzőt tételezzünk fel. 

De még bonyolultabbá teszi e kérdést egy más, eddig még 
figyelembe nem vett körülmény, mégpedig az, hogy e szavak — 
habár csak részben — anélkül is származékok lehetnek, hogy ben
nük bármiféle képző rejlene. Ha összevetjük pl. az azonos jelen
tésű aj, és ajf (Gr.) vagy a BUDENZÍŐI említett surzl 'jüngere Schwes-
ter' és suzer id., vin jüngerer Brúder, Neffe' és vlnl \Neffe' alak
párokat (1. BUDENZ, UA. 38. §), azt látjuk, hogy ezek tagjai között 
alakilag semmi más különbség nincs, mint pl. nil 'leány' és nili 
"leányom', sulem 'szív' és sulmi 'szívem' alakpárok tagjai közt. 
A föntebbi alakpárok is ily módon jól megmagyarázhatók úgy, hogy 
az 1. személy birtokos személyragja csatlakozott bennük az ős-permi 
korban végmagánhangzóját vesztett nominativushoz, s mivel e szavak 
éppen ily szemólyragos alakjukban fordultak elő leggyakrabban 
(„atyám", „húgom", „öcsém" jelentésben) — mondhatnám vocati-
vusként, — könnyen válhattak ezek az alakok a nyelvérzék számára 
személyi vonatkozás nélküli nominativusokká, annál is inkább, mivel 
e személyragos formájukban (történeti szempontból: végmagán-
hangzós alakjukban) teljesen megegyeztek azokkal a gyökérsza
vakkal, melyek végmagánhangzójukat nem vesztették el. (Jól ismer
tek a magyarból is ilyen eredetileg személyragos nominativusok, 
pl. epe, vese, zúza, száj stb.). Jól magyarázható így BUDENZ példái 
közül a kusky és kus „Hüfte" alakok párhuzamos előfordulása is. 
A kaby = kab „Mattensack" viszonyára kielégítő magyarázatot 
adott már MUNKÁCSI (1. Vnyt. 145). — De most nézzük az érem 
másik oldalát! Annak ellenére, hogy a WiEDEMANNál található példák 
legnagyobb része a föntebb írottak alapján kicsinyítő képző félté-
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telezése nélkül is megfejtést talál, nem tagadható, hogy mégis vannak 
•i végű defflinutiv jelentésű alakok is a votjákban. Ilyenek: 

1. (MŰNK.) bami (Sar.) arcocska', alapszava: ban (Kaz. Mai.), 
Sar. Glaz. ham arc, pofa', [MEDVECZKY, NyK. XLI. 453]. 

2. víltiri 'Glied', alapszava: vlltír 'Körper' (1. BUDENZ, UA. 
38. §, 244. o.). 

3. (WICHM.) G. tusti, Ü. husti, MU. tuisti, M. tusti, (MŰNK.) 
tusti, Kaz. tüsté 'tál, tányér, különösen a fából készült széles mély 
csésze', alapszava: (WICHM.) G. MU. tus Trog', (MŰNK.) tus 'itató-
vályú, abrak vályú, kivájt fatörzsből álló csatorna; teknő; fatál, fa-
csésze; koporsó' (I. WICHMANN, WotjChr. 1021. sz. és Vok. 9). MUN
KÁCSI e szót tatáreredetűnek tartja, de kézzelfoghatónak semmi 
esetre sem mondható egyeztetéseit WICHMANN, úgy látszik, nem 
fogadja el. Annyi bizonyos, hogy a két szóalak egymáshoz való 
viszonya magából a votjákból fejtendő meg — oly módon, hogy a tus 
tőalak, a tusti pedig -i képzős származék, melynek -í-je eredetileg 
a tőhöz tartozott s a tus ragos alakjaiban is megvolt. 

4. votj. (MŰNK.) kuni (Mai.) 'borjacska', vö. kuúan, Kaz. künan, 
kuúan 'borjú', melyből az -an kicsinyítő képzőt elvonva, *kun 
gyökérszót kapunk. — Legalább is a jelentés alapján ilyennek 
tartható még: 

5. Votj. (MŰNK,) nugi (Sar.) 'fejecske'. Konstatálva mármost 
ily kétségtelen -i végű deminutivumokat, nézzük, hogy értelmezen-
dők ezek. Végig menve mindenekelőtt pl. a ham szó ragozásán, 
azt látjuk, hogy -i magánhangzó ennek nemcsak deminutiv alakjá
ban jelenik meg, hanem inessivusábau, elativusában, birtokos sze-
mélyragos alakjaiban is a nélkül, hogy ez alakoknak deminutiv 
jelentést adna. Ebből az tűnik ki, hogy nem az -i az, ami a bami 
alakot deminutivummá teszi, hanem valamely, a nominativusban 
ma már nem látható, az -i tővógi magánhangzóval egybeolvadt 
deminutiv képző. Ha a bami deminutivum ragos alakjait nézzük, 
azokban még fel is fedezzük ezt a képzőt, ui. a tő bamii-, ép 
úgy mint viltirii-, tustii-, kunii- stb., ahol világosan megkülönböz
tethető egy külön -i elem. Ez a tulaj dónk épeni deminutiv képző, 
folytatója a fgr. *-j v. *-i képzőnek. Hogy a votják -i valóban tő* 
végi magánhangzó + -i-ből rövidült, azt megerősítik a rokon nyelvek 
is. Az aunusi moamoi 'Mütterchen', az inkerii emoi 'Mutter', kukkoj 
'Hahn' úgyszintén az ó-magyar *opai mutatják a képzés eredeti 
módját, mely szerint az -i a íeljes tőhöz járult, a fi. kukkoi =- kukko, 
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m. *opai =- *opd ^ opd >~ apa fejlődésben pedig világos példák 
vannak előttünk eredeti diftongusok monoftongizálódására. Miután 
ez a monoftongizálódás megtörtént a votjákban is, a tárgyalt demi-
nutivumok nominativusukban teljesen egyenlőkké lettek az -i végű 
tőszavakkal, s ez a magyarázata annak, hogy a két, eredetileg 
különböző típus összekeveredett: ma az összes -i végű szók -$-vel 
bővült tőből képezik eseteiket, másfelől az -i végűvé vált deminuti-
vumok a nyelvérzék számára általában képzőtlen alapszónak tűntek 
fel, s mellettük az igazi alapszó annál könnyebben feledésbe merült. 

A másik kérdésre a felelet csak az lehet, hogy képzőtlen 
alapszónak tekintünk minden -i végű szót, hacsak deminutiv vol
tának kimutatására nyilvánvaló bizonyítékok nincsenek. Ilyenek 
lehetnek a jelentésen kívül az alapszó megléte és a megfelelő 
zűrjén szó magánhangzóra végződése. Az utóbbi esetet azonban 
egész külön kell tárgyalnunk. 

II. 

Zürj. -§) ~ votj. -%. 
A votjákban s ritkábban a zürjénben is előforduló szóvégi 

-i már több kutatót foglalkoztatott. WICHMANN csak bizonyos hely
határozók végén előforduló -i-ről nyilvánít véleményt (vö. FUF. 
XVI, 158). FUCHS szintén elsősorban határozók végén előforduló -i-re 
van tekintettel (1. FUF. XVIII, 208-9). BEKÉ már említést tesz 
majdnem az összes számba jövő -i- esetekről, s lehetőnek tartja 
azt, hogy ez a „ma már valószínűleg jelentesteién elem" minden 
esetben azonos eredetű (vö. Nyr. LV, 108). 

Az én nézetem szerint itt többféle eredetű -i-vel van dolgunk, 
s külön kell tárgyalnunk az olyan i-t, mely egyazon etimológiába 
foglalandó szavak végén, ill. azonos alaktani kategóriába tartozó 
alakoknál mind a zürjénben, mind a votjákban megjelenik, s külön 
kell tárgyalnunk azt az i-t, mely csak votják szavak ill. alak
tani elemek végmagánhangzójaként fordul elő. Lássuk előbb az 
utóbbi esetet. 

a) Sorszámnevek. Pl. zürj. I. koimed, U. V. S. Pécs. L. koimed, 
UV. Jcoimed, P. kuiime't "dritter' | votj. (WICHM.) M. hwi'nmeti:, 
U. kwiinme'ti, G. Bess. kiui-.nmé'ü, MTJ. kwi:neti', J. kmi'.nmeti', 
(MŰNK.) kwinmati, (Kaz.) künmati 'harmadik' | fi. kolmante-, nom. 
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Jcolmas | lpN. goalmad [1. WICHMANN: JSFOU. XXI3, 20 és Vok. 88]. 
— Ugyanez a képző van meg a következő szóban: zürj. P. (WIED.) 
söröd 'das mittlere v. Kindern oder Geschwistern' | votjj. soreti 
"mittler, mittlerer' [WICHMANN, WotjChr. 925. sz.]. 

/i) Zürj. -I ^ votj. -fi (-= *-li) -végű deminutivumok (vö. FUF. 
XX, 52-3 és 77). 

1. Zürj. U. bobuv, V. S. bobul, L. bobil, P. babiv 'Schmetter-
ling' | votj. (WICHM.) U. G. bubUi, J. M. bubiti, MU. bubili, bugil'i 
^Schmetterling; Eintagsfliege' (MU.), (MŰNK.) bubUi (Sar. Mai. Glaz.), 
Kaz. bugeli-papa pillangó, lepke, pille' [1. WICHMANN : JSFOu. XXI3, 
20, XXXS, 20]. (4 példa). 

7) Zürj. -r c\> votj. -ri végű deminutivumok (vö. BUDENZ, UA. 
2 9 4 - 5 ; WICHMANN: J S F O U . XXX6, 21—2, FUF. XVI, 191; GOMBOCZ: 
MNy. XX, 60—2). Ilyenek pl. 

1. Zürj. I. U. V. S. L. P. gudir 'trüb, trübes', WIED. SZ. 'Ge-
tümmel, Tumult' is | votj. (WICHM.) U. gfdjri, G. gudfri, J. M. gudiri, 
MU. gwdiri, (MŰNK.) gucüri (Sar.), Jel. guduri, Kaz. güdori 'menny
dörgés' [í. WICHMANN: FUF, XI. 213]. 

2. Zürj. (WICHM.) kopir 'Vorragen, Bausch, Ausbuchtung' | votj. 
(WICHM.) kupiri : pid-k. 'Kniebeuge', (MŰNK.) kuplrl: pid-k. 'térdhaj-
lás' | cser. (WICHM.) U. T. koptéra (-= *kopra) 'rauh, uneben' | md. 
M. (AHLQV.) kopyr 'Rücken, Boden eines Gefásses', E. (WIED.) kupof, 
~rks 'Erdhaufen, kleiner Hügel' | f. koppara; koppura rauh, uneben; 
krummer, zusammengetrockneter und geschrumpfter Zustand' [WICH
MANN: FUF. VII, 40—1]. 

3. Zürj. (WICHM.) t'seran (metathézissel!) | votj. (WICHM.) U. fso-
nari, MU. J. S. fsonari, G. t'senari, (MŰNK.) conari (Sar.), Kaz. conari. 
Uf. conari 'pók' [WICHMANN, Vok. 59 és 79]. 

ő) Magánhangzós végzetükkel az előbbiekhez csatlakoznak 
még a votj. -isi, -isi-képzős, nomen actoris értékű főnevek is (vö. 
TOIVONEN, Affr. 164). 

Ilyenek pl. 1. (WICHM.) U. tunojsi, (MŰNK.) tunoci (Kaz.) Varázsló, 
bűvölő, jós, táltos'. 2. Votj. (WICHM.) M. vusfsi, J. vuzt'si, (MŰNK.) 
vuzci (Kaz.) 'kalmár, kereskedő, szatócs'.— MUNKÁCSI e képzőt török 
eredetűnek tartja (1. NyK. XVIII, 151); TOIVONEN — bár csak kérdő
jellel — a következő rokonnyelvi képzőkkel egyezteti: karj. -cca, 
md. E. -{i)tsa, Legalábbis az utóbbiakhoz kétségtelenül hozzátar
tozik még a zürj. (WIED.) -ts (d:-fs) végzet ebben a szóban: (WIED.) 
kokats 'Impfer'. vö. kokalny, (kokavny) 'rupfen, ausraufen, picken, 
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aufpicken, auspicken, — impfen (!)', piski к. 'die Pocken impfen'; 
vö. (SACH. 69) кокач (kV.) 'оспа' кокавны 'прививать оспу'. 

в) Hasonlók a votják -fsi, -fsi-végű deminutivumok, melyek 
képzőjét TOIVONEN a fi. -tsa w cser. -гз, -£э stb. <» vog. -si <v osztj. 
-p, -41 w (?) m^gy. -cs kicsinyítő képzőkkel veti össze. (1. Affr. 291. 
sz. és u.-itt irod.). Példái: 1. votj. (WICHM.) G. pekt'éi, poktéi, 
J. poMsi, (MŰNK.) polcéi, Glaz. poci 'klein' [1. id. h.]. (Alapszavát 
JEMELJANOV a fi. poika | vog. ply- :höz kapcsolja, 1. VotjGramm. 109); 

2. votj. (WICHM.) vektsi, vetsi, (MŰNK.) vekci 'vékony, finom, 
karcsú, nyúlánk, apró, kicsiny' [1. id. h. ; etymológiájához vö. még: 
SZINYEI, NyfF 34]; 

3. votj. (WICHM.) G. kaptái, J. kctptsi 'leicht; Leichtigkeit, 
Regsamkeit', (MŰNK.) kapci, Glaz. kapci 'könnyű; en>he' [1. id. b.]. 
Alapszavát JEMELJANOV a vog. kup-nid, zürj. kok-nid alakokban találja 
meg [1. VotjGramm. 109]. — Ezekhez csatolhatunk még egyet: 

4. votj. (WICHM.) G. U. éarfsj, M. MU. sarfsi, IslJ. sartt'si, 
(MŰNK.) éartci, Kar. carce 'répa', vö. zürj. sortni, éorkni, id. A votj. 
szó korábbi *sarkfsi -= *sarkfsi -c *éarik- fsi -bői való, melyből az alap
szó csuvas eredetű (vö. csuv. sárik id.), a -fsi pedig a föntebbiek-
ben található votj. kicsinyítő képző, [1. JEMELJANOV, VotjGramm. 109; 
WICHMANN TLP. 97]. 

C) Néhány kicsinyítő jellegű szó. Pl. 
1. ZürjI. Щ (-= *kel), Ud. kev, S. L. Le. kel, P. kevja {-a 

képző!) 'Schwägerin (Frau des Mannesbruders)' | votj. (WICHM.) G. J. 
káli, (MŰNK.) káli (Glaz.) 'meny' | md. (PAAS.) М. k'el, k,}el 'Schwä
gerin1,? E. k'ijál, k'ijalo id. | f. käly 'soror mariti; uxor fratris; 
soror uxoris; uxor fratris mariti 1. fratris uxoris' | lpN. gallojaedne 
'fratria (mariti)' [1. WICHMANN: FUF. XV, 32]. 

2. Zürj. (WIED.) sol, sol'a (-a képző!) 'Graupeln, Schneekörn
chen' | ? votj. (WICHM. Vok. 4) U. sáli 'Kieselstein', М. sali, (MŰNK.) 
sali 'kavics, kövecske'. 

3. Zürj. V. S. L. Р. t'sir : nqn-t. 'Brotkrümchen' | votj. (WICHM.) 
U. fsiri, MU. fsiri, M. fsiri, (MŰNK.) cerl-plrl, Kar. ceri:peri, Uf. ciri-
pirl 'apró-cseprő, csiri-biri, holmi, apróság' | cser. KB. tsorä 'sehr 
fein, sehr dünn', Т. t'sqrq i 'dünne Eiskruste' | fi siru, siro 'Splitter, 
Scherbe, Span, Krume, Brocken' [1. WICHMANN: FUF. XI, 194]. 

Van egy csuvas jövevényszó is, mely ős-permi alakjában fel
tehetőleg *-i-re végződött: zürj. U. P. Pécs. S. L. gob | votj. (WICHM.) 
G. M. J. gubi, MU. gibi, U. gibi, (MŰNK.) gubi, Kaz. gibe 'gomba'. 
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[WICHMANN, BTL. 57—8]. Az átvett csuvas alak *humbi-nék rekon
struálható. E miatt kétes, hogy nem a kisebb számú -i végű ala
kok-e az eredetibbek, s az -i-s alakok csak e két csoport kevere
désének eredményei. Ily keveredés következményeként állhattak elő 
föntebbi példáimban is az egy-egy nyelvjárásban előforduló -i-s 
alakok. 

Karjalai jövevényszavak közvetlenül az ős-permi egység meg
szűnése után kerülhettek a zürjénbe. Közülük -*i-re végződtek a 
következők : 

1. zürj. U. S. L. Le. has (= macska) -« karj. *hasi (vö. WICHMANN: 
Valvoja, 1920, 404. o.). Ma: fiS. hasi, karj. házi id. 

2. Zürj. 1. U. hozat (= guzsaly) -* karj. *hösali (vö. id. m. 
401. o.). Ma: fiS. huosali, huoseli, karj. huosali id. 

3. Zürj. (nyűg. és északi nyelvjárások) paté (= kemence, 
kályha) -< karj. *pafsi v. *pattsi (vö. id. m. 404. o.). Mai finn: 
patsi, karj.-aun. pat't'si. 

4. Zürj. U. virb (= szurkos fonal, WICHMANN : 'suutarinlanka, 
pikilanka') -<= karj. virbi. (Vö. id. m. 402. o.). Mai finn: virpi, 
karj.-aun.: virbi. 

Vegyük ezek után sorra e csoport egyes alosztályait. Össze
hasonlítva először is az a) /?) f) 8) e) alatt említett képzőket rokon
nyelvi megfelelőikkel, azt látjuk, hogy az alapnyelvi alakja mind
egyiknek magánhangzó3 végűnek rekonstruálandó. A sorszámnév
képzőnél ezt legjobban a finn bizonyítja, hol a nominatívusbeli 
-s csak korábban megvolt -i-vel magyarázható (vö. BUDBNZ, UA. 42. 
§, 253. o., SETALÁ, ÁH. 128). Másik 3 képzőnknél szintén nyilván
való az eredeti magánhangzóra végződés a finn (ós cseremisz) alap
ján. Ezek figyelembevételével, úgy vélem, nincs semmi akadálya 
annak, hogy a votják szók végződésében a fgr. korbeli végmagán
hangzó folytatóját lássuk, s nincs semmi szükség arra, hogy az 
-i-ben újabb képzőt keressünk (mint pl. BUDENZ, UA. 39. §, 247. o.). 
Az a körülmény pedig, hogy ily -i végződést az -l, -r végű csuvas 
jövevényszók is felvettek (a példákat lásd WicHMANNál, TLP. 34. o., 
39. §), csak megerősít bennünket e hitünkben, mert ez éppen arra 
vall, hogy a mintául szolgált eredeti permi szavak -i-jét nagyon is 
a szóhoz tartozónak érezték, s hogy ez tehát az említett képzőknek 
ősrégi eleme. Kétségtelen ugyan az a megfontolásra indító tény, 
hogy e képzők közül néhány nagy számmal előfordul a votják-
ban szóvégi -i nélkül is. Ez azonban nem olyan jelenség, ami 
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miatt az -i végmagáuhangzónak való felfogása logikátlan volna. 
Valószínűnek tartom, hogy e képzők korábban nemcsak egy alak
ban éltek, hanem magánhangzó-elemük az alapszó magánhangzó
jának hatására más és más volt, mely megőrződött akkor, ha -i 
volt, elveszett, ha oly magánhangzó volt, amely az ős-permi vég-
magánhangzó-lekopásnak alá volt vetve. — A zűrjén végmagán
hangzó-hiányt pedig természetesen úgy kell felfognunk, hogy a 
ziirjénben a gyökérszó- és képzővégi -i éppen úgy lekopott, mint 
az -i is. Teljes összhangban van az utóbbi megállapítással, amint 
fentebb láttuk, a zűrjén nyelv jövevényszavainak a tanúsága. — A 6) 
alatt felsorolt eredeti szavak a ziirjénben képzőtlen tőszavak foly
tatásai, a votják alakok azonban a jelentésből ítélve valószínűbben 
a fentebb említett kétségtelen deminutivumokhoz sorozhatok. 

Teljesség kedvéért hozzáfűzöm, hogy az előbbi képzős ala
kokkal egyformán magyarázom a zűrjén és votják prosecutivus 
viszonyát is. Ennek alakja a zürjénben: I. -ed, Pécs. V. S. L. -ed, 
P. -et, a votjákban minden nyelvjárásban: eti. Pl. zürj. I. tujed, 
Pécs. V. S. L. tujed. P. tujet 'lángs dem Weg', votj. vueti = vízen, 
víz mentén (AMIN. 'vesitse'). 

Itt. 
Zürj. -iS °° votj. -ei. 
Ily viszonyt mindössze egy példámban találtam: zürj. (WIED.) 

pez junges, ungehörntes Kenntier', (WICHM. TLP. 150) I. pe£:p.-ku 
Henntierkalbhaut' | votj. (WICHM.) U. G< M. J. MU. puzei, (MŰNK.) 
pu\ej (Sar.), puzej rénszarvas' | cser. (WICHM.) KB. pu\ts§ stb. 'Kenn
tier', | lpN. boaco 'tarandus domitus' [1. TOIVONEN, Afí'r. 70. sz.]. 
Az -ei végzet mégsem áll magában a votjákban. Ugyanezt találjuk 
pl. a következő szókban: 1. votj. (WICHM.) M. J. fséj'sei, S. t'sej'sei 
'Vatercheu' | vog. (MŰNK.) L. M. sasé, L. U. sás | ostj. (KAEJ.) Kr. 
fdt3 etc. 'Vater' [TOIVONEN, Afitr. 275. sz.], 2. votj. (WICHM.) eJcsej 
(G-. J. MU.), (MŰNK.) aJcsej [uski (Mai.)] császár, fejedelem', (AMIN.) 
elesei. — Vannak csuvas jövevényszavak is, melyek talán ily votják 
továbbképzések, pl. Isi. M. becséi alterer Brúder', (Bess.) erjgei 
*Schwágerin' stb. 

Kérdés: mi ezekben az -ei végzet ? Nézetem szerint az e tő-
végi magánhangzó, a vele diftongust alkotó -i pedig a fgr. *-j v. 
*-i kicsinyítő képző maradványa, s így ez a típus semmiben sem 
különbözik pl. egy votj. pi§j, 'fiacskám', vagy zürj. sarei 'cárom' 
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(nominativus: pi, ill. sar) alakoktól A t'séjsej jelentése még ma is 
kicsinyítő. Az elesei alak mind jelentését, mind képzésmódját tekintve 
a deminutiv értékű zűrjén 'sar^ megfelelője. Hogy pedig a rén
szarvas neve csak ily deminutiv alakban maradt fenn, nem pedig 
*puS-n&k (? *puzi-nek) hangzik, annak is megvan a maga oka: 
mind a pué, mind a puzi alak megvan a votjákban rosta' ill. 
'hímzés' jelentésben, s így a rénszarvas jelentésű szó képzőtlen 
alakjában ezek valamelyikével alakilag teljesen összeesett volna. 
Az -i előtti magánhangzót tővéghangzónak kell felfognunk, nem 
pedig birtokos személy ragnak, mert a személyi vonatkozás kifeje
zésére analógiás úton behatolt külön végzet szolgál, pl. elesei 'feje
delem', eksej'é 'fejedelmem' (1. AMINOFF: JSFOU. XIV2, 14). — A zűrjén 
pez természetesen az ős-permi képzőtlen *peze y *puse alak folyta
tása, s így a votj. pusei mellé állítása történeti szempontból nem 
is jogos. Egyébként azonban a zürjénben a sarei típusú deminutí-
vumok igen nagy számban találhatók s a mai nyelvben is nagyon 
kedveltek. 

Ami a votják szavakat illeti, ezek tehát eredetükre nézve nem 
különböznek az -i végű (tényleges) deminutivumoktól. A mai alaki 
eltérés onnan ered, hogy míg az oly diftongusok, melyek sonans-
eleme magas nyelvállású tő végi magánhangzó volt, monoftongizá-
lódtak (*-ij, *-ii >- -i, -i), addig a középső nyelvállású sonanselem-
mel alakult diftongusok (-ej, -ei) változatlanul megmaradtak — leg
alább is kéttagú szavakban. 

B) M i n d a z ü r j é n b e n , m i n d a v o t j á k b a n v a n 
v é g m a g á n h a n g z ó . 

a) Zürj. -a -v votj. -a. 
1. Zürj. (WIED.) darga (P.) 'Kaulbarsch, Perca cernua', (ROG.) 

NyP. dapza: d.-ejyp 'ro^ioBacTUKt', (WICHM.) U. V. S. P. darga 
(U. V.:) 'Gründling (cyprinus gobio, russ. ríMCKapb)', (S. P.:) 'ein 
dem Kaulbarsch áhnlicher Fisch' | votj. (WICHM.) M. darga 'mj&&h 
ptiőa', (MŰNK.) darga (Sar.; *durga (WIED.) 'bogár'. WICHMANN e szót 
a m. durda acerina cernua' szóval veti össze, de csak kérdőjellel 
— tekintettel a szóbelseji -d-ve. MUNKÁCSI a dörgicse halnévre gondol, 
s a MESz. tévesen tulajdonítja neki a durdáv&l való egyeztetést. 
[1. MUNKÁCSI, Hal. 1 1 ; WICHMANN : FUF. XI, 234; MESz. 'durda' és 
'dörgicse' címszó alatt.]. 
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2. Zürj . (WIED.) döra, (ROG.) NyP . döpa, (GEN.) KP. döra, 
(WICHM.) I. der a, (ÖACH.) döpa 'Leinwand' | votj. (WICHM.) G. U. MU. 
J. M. dera, (MŰNK.) dera; dira id. [1. WICHMANN, WotjChr. 103. sz . ; 
F U F . XI, 234-5]. 

3 . Zürj . (WIED.) söla, Р . sela, (ROG.) NyP. сева, села, (GEN.) 
KP. sola, (WICHM.) U. I. V. S. L. sela, P . seva, seva, (SACH.) сола 
'Haselhuhn' | votj. (WICHM) U. J. M. G. sola, J. MU. säua, (MUNK.) 

sala id, [1. WICHMANN: F U F . XV, 11]. 

4. Zürj . (WIED.) tsatsa (tsatsa), (GEN.) KP. éáca, (WICHM.) U. 

V. S. fsa/éa , L . P . tsq/sa, S. tsajse is, (SACH.) чача 'Kinderspiel-
zeug', U. ezenkívül : nett, hübsch' | votj. (WICHM.) U. tsqßa, M. 

S. tsafsa, (MUNK.) caca (Sar.) id. | cser. KB. J. tsättsä, M. tsqzq, 

tsqzq, U. tsqfsq', Т. fsq/sq id. [1. TOIVONEN, Affr. 277. sz. Vö. ehhez 
ZBIBAI: N y £ XLVII, 150]. 

5. Zürj . (WIED.) vö'ra, (ROG.) NyP. вора, (GEN.) KP . vyra, (SACH.) 
вора 'Euter ' | votj. (WICHM.) U. J. M. S. vera, (MUNK.) vera, (Kaz. 
Glaz.), Sar. vera id. | cser. (WICHM.) ßä'öar KB, ßooa'r U. id. | md. 
M. E. odar id. | fi. utar, udar, utara \ észt : udar (gen. udara, 
oara), udaras (gen. udara) [1. SETÄLI: NyK. XXVI, 4 0 5 - 6 ; WICH
MANN, Vok. 6 1 . Vö. még MARK: MNy. XXIV, 89]. 

Bár a zürjénből a megfelelő alakot nem ismerjük, bizonyára 
ide valók m é g : 

6. Votj. (WIED.) méla, (MUNK.) míía (Glaz.), Sar. méla, mol 
Brust, -stück, W a m m e ; Brust am Hemde ' | m. mal 'Brust, Wamme' 

[TOIVONEN : F U F . XX, 56]. 

7. Votj. (WICHM.) ES . peza 'Meise' | md. E. pizas 'Kohlmeise'. 
[WICHMANN : F U F . XII , 134] 

8. Os-permi korból megőrzött -a végmagánhangzó van a zürj.-
votj. -ha kicsinyítő képzős alakokban is, pl. zürj. nilka ' leányka' 
votj nilka id. (alapszavuk : nil). Több példát 1. BUDENZ, UA. 245-9, 
39. § ; WIEDEMANN, SyrjGramm. 26. § ; JEMELJANOV, VotjGramm. 130. § ; 
SZINNYEI, NyH7 92-3 , Fgr . Sprw.2 83-4 ; WICHMANN: J S F O U . XXX 6 , 12-3. 

9. Itt említendő meg, amennyiben valóban ős-permi korbeli 
jövevényszóval van dolgunk, zürj. V. S. L. sabala angenageltes 
dreieckiges Brettchen zum Abwälzen der Erde ' | votj. (WICHM.) G. 
M. J. U. sabala id., (MUNK.) sabala 'ekerud' r? csuv. sabala. [1. WICH
MANN, T L P . 103]. RÄSÄNEN szerint azonban lehetséges, hogy e szó a 
permi nyelvekben ta tár eredetű, ahonnan csak később került át 
orosz közvetítéssel [1. RÄSÄNEN: M S F O U . XLVIII , 193]. 
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ß) Zürj. -a oo votj.-o. 

1. Votj. (WICHM.) U. J. bio, (MUNK.) bio (Sar.) — csigabiga' | ? 
lpN. bogge, bogé animalcula maris (alimenta piscium)' [I. WICHMANN: 

FÜF. XI, 224. Vö. ehhez : ВЕКЕ: KSZ. XIII, 201 és MESz. 396 
'biga' címszó alatt]. 

2. Zürj. (WIED.) burúa 'Brunneneimer, — Ständer (?)', (WICHM.) 

I. V. S. burna 'Brunnen (I), Tschetwerik (V), grosses . . . Gefäss 
(S)' | votj. (WICHM.) U. M. J. b§rno 'ßraukufe (U.), Mühltrichter (M. 
J.)' | cser. (WICHM.) p^'rna J., рэгпд,- JU. 'Korb aus Linden- od. 
Birkenrinde' | fi. purnu 'Kornkasten' | lpK. pürn 'Häusehen, wo die 
aus dem Fuchsban 'genommenen jungen Füchse gefüttert werden' 
[1. WICHMANN, TLP. 148; TscherT. 834. sz.; EÄSÄNEN: MSFOU. 

XLVIII, 258; TOIVONEN: MSFOU. LH, 312]. 

3. Zürj. (WIED.) gola, 'Hals, Gurgel, Schlund, Hals an Gefäs-
sen', (LYTK.) гола 'шея', (ROG.) NyP. гол/а id. | votj. (Lytk.) гул о 
(1. zürj. гол'а címszó alatt), (WIED.) gulo 'Kehle, Hals'. MUNKÁCSI csak 
képzővel ellátott alakjait ismeri e szónak : gulim (Jel.) adám csut
kája', gulon (Űf.) 'torok; ádám csutkája'. 

4. Zürj. (WIED.) gorda 'Enterich, Märzente (anas boschas)', 
(WICHM.) U. V. S. L. gorda 'кряковная утка; Kriekente; anas 
crecca', (SACH.) горда 'кряква' | votj. (WICHM.) G. gurdo tsez 'eine 
graue, grosse Ente' | lpN. gurtte 'colymbus septemtrionalis'. fl. 
WICHMANN: FUF. XI, 211; FUF. XVI, 189; TOIVONEN: FÜF. XVIJI, 183]. 

5. Zürj. (WIED.) katsa, (ROG.) NyP. кача, (GEN.) KP. Ыса, 
(WICHM.) I. kattsa, (SACH.) каща 'Elster' | votj. (WICHM.) G. J. MU. 
kojso, (MUNK.) koeo (Sar.), Mal. Jel. косо, Kaz. koso id. [1. WICH
MANN, WotjChr. 437. sz.]. 

6. Zürj. (WIED.) kuda (I) [= kud 'geflochtener Korb, — Tschet-
wert'] j votj. (WICHM.) U. kudo 'grosser Korb', (MUNK.) kudo (Sar.) 
id. | fi. kotti 'hylsa; puppa; pung'. [1. TOIVONEN: MSFOu. LH, 310; 
Affr. 23. sz.]. 

7. Zürj. (WIED.) lyva, lya, (WICHM.) I. Ud. S. L. lia, U. liva, 
(SACH.) лыа7 лыва (FV.) 'Sand' | votj. (WICHM.) U. MU. J. M. G. luo, 
(MUNK.) luo (Sar. Kaz.) id. | fi. liiva 'sonder Krossad 1. Kokad grötig 
1. slemmig massa, gélé, kras; sjöslem, gyttja' [1. WICHMANN: FUF. 
XV, 8 ; TOIVONEN: FUF. XX, 51]. Vö. ezekhez cser. (SZIL.) lomoz 
'hamu; homok' ("??); a cser. -z képzőről 1. WICHMANN: JSFOU. 
XXXß 22-3. 
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8. Votj. (WICHM.) U. G. nulo, MU. J. nuiuo 'Ulme', (MŰNK.) 
nulo id. I cser. (WICHM.) KB. U. no'lyő id. | fi. jalava id. [1. WICHMANNT 

Vok. 1 1 ; SETÄLÄ : FUF. XII, Anz. 105]. 
9. Zürj. (WIED.) tyla 'Neubruch, neu aufgebrochenes Land, 

Rodeland, Rodung' keralöm tyla '(im Herbst) niedergehauene Bäume 
zum Roden', (SAW.) тыла 'новина; земля, въ первый разъ при
готовляемая или приготовленная для посвва5, (SACH.) тыла сподсека 
(вырубленная под ПОСЕВ)3 | votj. (MŰNK.) telő (толо Gavr. Mal. d̂  
12.) 'rét, mező1; 1. még ülo (Sar.) 'agyagos földön növő erdő5.* 

10. Zürj. (WIED.) Mt'a (tovta) 'Pfuhlschnepfen1, (ROG.) NyP. 
njoeuja, чрлчу'а 'кулик, прибережникъ1, (WICHM.) L. téovtéa 'трав-
никъ (птица), wahrsch. Scolopax arquata (-fi. kuovi)1, U. S. tovtar 

SACH.) тоета 'вид. водной птицы5 | votj. (WICHM) G. tsuitt'so 'песоч-
никъ; eine Tringa-Art, möglicherweise Calidris arenaria1 [1. ToivoNENr 

(Affr. 360. és 303. sz.]. 
11. Zürj. (WIED.) una 'viel, reichlich, — Menge1, (ROG.) NyP. 

уна 'многш1, (GEN.) KP. und 'viel1, (WICHM.) I. una id., (SACH.) уна 
'много1 | votj. (WICHM.) M. J. MU. S. G. uno, J. utno, U. fno, (MUNK.) 
uno, Uf. то id. | md. E. ine, M. ine 'gross1 | fi. enä- | lp. N. cednag 
'viel1 [1. SETÄLÄ: JSFOU. XXX5, 34]. 

Ugyanily viszony van a köv. ős-permi korban átvett jövevény
szavakban : 

12. Zürj. I. U. V. S. kotta, P. kotta- 'Garbe, Bündel' | votj. 
(WICHM.) G. J. MU. U. Jciul'to, M. kutto, (MUNK.) kutto, Kaz. kütto 
'kéve' -* csuv.; vö. k'»We, Ыое, Ыт id. [1. WICHMANN, TLP. 79-80 
és 34]. WICHMANN *kutda *kotda átvett alakra gondol; 

13. Zürj. P. torta' 'Krücke od. Rechen zum Zusammenscharren 
des gedroschenen Getreides1 | votj. (WICHM.) MU. turto 'Femerstange,-
Deichsel, Gabel-', U. turto: gerf-t. 'Deichsel am Pflug', (MUNK.) 

turto 'kétágú kocsi- v. szánrúd' -^ csuv. turüa, toma, [1. WICHMANN,, 

TLP. 111]; 
14. Zürj. (WICHM.) I. U. V. Pecs. S. L. fsarla, P. tsarva',. 

(GEN.) KP. éerlá (éarlá) 'Sichel' | votj. (WICHM.) G. M. J. MU. U. 
surlo, (MUNK.) surlo id. -« csuv.; vö. surla, sorla etc. id. [1. WICHMANN, 

TLP. 102]. 

* SACH. = Л. А. Шахов. Краткий коми-русский словарь. 1924 г. 
Устьсысольск. SACHOvnak a jésitett mássalhangzók jelölésére használt módo
sított orosz betűit nyomdai okokból a megfelelő normális betűtípusokkal és a 
jésítettség közönséges jelével pótolom. 
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Látjuk, hogy az átvett csuvas alakok szóvégi -a-ját a zűrjén 
őrizte meg, azaz a zürj. -a <*> votj. -o megfelelés esetén a zűrjén 
tüntet fel eredetibb állapotot. Következőleg a votj. -o zürj. -a-val 
szemben mindig későbbi fejlődés eredményének s az eredeti permi 
szavakban is másodlagosnak tekintendő. Két példában nemcsak a 
votjákban, hanem a zürjénben is továbbfejlődésen ment át az ős-
permi -*a, de a föntebbiek után nem kétséges, hogy ős-permi 
szempontból ezek is az előbbiekkel egy csoportba sorozandók: 

1. Zürj. (WIED.) Jcuée 'Waldgeist', (WICHM.) Pec. kuée -= *kuéa 
(s nem *ku£o, mint WicHMANnál) | votj. (WICHM.) G. U. kméo, M. J. 
MU. kuéo, (MŰNK.) kujo, Mai. kujo, Glaz. Jel. Kaz. kuéó, Uf. küzo 
gazda; úr ; birtokosa, v. ura valaminek' -«= csuv. %uéa etc. Wirt r 

Hausherr.' [1. WICHMANN, TLP. 86]; 
2. Zürj. (WIED.) ZUS. ulmö (o: ulm§, '-< *ulma, 'Apfel' J votj. 

(WICHM.) MU. ummo (~= *ulmo), (MŰNK.) ulmo id.; éérés ulmo (Kaz.) 
Vadalma' •** csuv. ulma id. [1. WICHMANN, TLP. 123]. 

Szembe állítva a zürj. -a ~ votj. -a és a zürj. -a s» votj. -o 
megfelelések példáit, azt figyelhetjük meg, hogy az -a =--o változás 
a votjákban akkor történt meg, amikor az első szótagban o v. u 
állt. Mindössze 3 szóban van -o más első-szótagbeli magánhangzó, 
után, amiben vagy valamely hangalakilag avagy jelentés szempont
jából hasonló -o végű szó hatását kell látnunk, vagy fel kell ten
nünk, hogy a mai első-szótagbeli'magánhangzó késői s eredetibb o- ill. 
w-ból fejlett (vö. WICHMANN, TLP. 26]. A változás kétségtelenül egész 
késői, mivel nemcsak a votják nyelv külön életében átvett csuvas 
jövevényszavak, hanem még a tatár jövevényszavak is részt vettek 
benne. Pl. 1. votj. (WICHM.) U. sfso, MU. smso, M. suso, (MŰNK.) 
suso, 'Weberschiffchen' -= tat. susa id. [1. WICHMANN, Vok. 14.]; 

2. Votj. (WICHM.) puto G. J. MÜ., (MŰNK.) puto 'Gürtel' .-= tat. 
puta (id.) [1. WICHMANN, WotjChr. 785. sz.]; 

3. Votj. (WICHM.) U. MU. J. M. S. uko, (MŰNK.) uko (Kaz. Jel. 
Sar.) 'Grold- od. Silbertresse, -faden' -= tat. uko, id. — Ellenben, 
ha az első-szótagbeli magánhangzó nem o vagy u, akkor a tatár 
-a-nak -a felel meg. Pl. 1. votj. (WICHM.) MU. kapka, (MŰNK.) kapka 
Tor, Pforte' -«tat. kapka id. [1. WICHMANN, WotjChr. 324. sz.]. 

2. Votj. (WICHM.) J. M. S. G. kaita, (MŰNK.) kajta (Sar. Jel. 
Glaz.) 'künftig, folgend, kommend' ^ tat. kajta id. Ez mutatja, hogy 
az -o az előbbi csoportban nem hanghelyettesítés, hanem hang
változás eredménye. — A változás későiségét mutatja az is, hogy 



460 LAKÓ GYÖBGY 

Р. S. PALLAsnak a „Reise durch verschiedene Provinzen des rus
sischen Reiches" című munkájában (megj. Szt.-Péterváron, 1771-76) 
a tuno 'Wahrsager, Zauberer' szó még tóna-nak van írva [1. bőveb
ben MUNKÁCSI: NyK. XVIII, 40-44]. 

E változásnak természetesen alá voltak vetve oly szóalakok 
is, amelyek véghangzója nem szóvégi magánhangzó volt, hanem 
valamely képző maradványa. Ha pedig a votják alak ismeretlen, 
akkor nincs semmi támaszunk ahhoz, hogy a kérdéses zűrjén szót e 
csoportba sorozzuk-e vagy az előbbibe. Ilyenek pl.: 

1. Zürj. (WIED.) tupka (P.) 'Kauz; Syrnium Aluco', t.-sué 'Etile', 
(ROG.) NyP. туша 'сычь', (WICHM.) Р. iupka 'strigidae-heimoinen 
lintu, pöllö', (Sach. 59. о.) Р. тута 'сова' | fi. tuuJckaja 'uggla' 
[1. WICHMANN : Vir. 1927, 44-45. o.]; 

2. Zürj. (WIED.) gada (P.)'Mőwe', (ROG.) NyP. zabja 'чайка, 
рыболовка', (WICHM.) Р. gada : tseri-g. 'kalalokki, kajava' | t. 
kajava, alapszava: kaja, vö. aun. kaja id. | lp. N. gaja 'larus argen-
tatus' [1. WICHMANN: Vir. 1926, 35-37. o.; UOTILA: Vir. 1930, 
173-4. o.]; 

3. Zürj (WICHM.) U. ona 'Schwiegertochter, Schnur.' | lp. N. 
oayyje 'uxor fratris natu majoris' [1. WICHMANN : FUF. III, 105-6 
(zürj. m. vog. osztj. lp.)]; 

4. Zürj. (WIED.) jala 'Flechte (Liehen)', (LYTK.) ]ала 'лишай, 
мохъ ', (Sach. (, ]ала 'ягель' | fi. jäkälä 'Flechte, Liehen, Renntier-
moos' (v. aun. (Gen.) jäli 'Flechte' ?) [1. KALIMA : MSFOu. XLIV, 250]; 

5. Zürj. (WIED.) déöl'a, dzoXa 'klein, wenig', (ROG.) NyP. дзрлуа 
'малый', (LYTK.) дз'ол'а, дз'ол'а 'малышъ, ребенокъ', (WICHM.) I. d'éol'a, 
V. d'éol'a, d'éel'a 'klein, kurz, klein gewachsen', I. még: jung, 
Kind', (SACH. зол'a (FV.), зол'а (Р. V.) 'малый' | észtÉ. tili, tillu 
etc. 'klein' [vö. WICHMANN: FUF. XI, 265 (е., zürj., vog.); FUF. 
XV. 21-22; TOIVONEN: FUF. XX, 69 (osztj., vog., zürj.)]; 

6. Zürj. (WIED.) etsa wenig', (ROG.) NyP. ечпа 'мало', (GEN.) 
KP. ica 'wenig', (LYTK.) еча 'мало', (WICHM.) I. ectsa, U. V. S. L. 
ejsa, P. jejsa id. (SACH.) еща 'мало' | lpN. ucce, ucces, (dial.) ucce 
'parvus, exeguus' [1. TOIVONEN, Affr. 5. sz.]. 

7. Zürj. (WIED.) nasa, úatsa 'Schaum, Ausgekochtes (aus 
Fleisch)' | fi. natta, Karj. noatta 'Kahm auf saurer Milch' és fi. 
naatikka 'schlammiges Ufer' ? [1. KALIMA : MSFOu. XLIV, 175]; 

8. Zürj. (WIED.) nija, nia, n.-pu 'Lärche (Larix sibirica)', 
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(ÖACH ) n%jßi u'ijauy 'лиственница' | vog. nix, nirjq, паук id. | osztj. 
näyk etc. [1. SETÄLÄ: FÜF. XII, Anz. 6]; 

9. Zürj. (WIED.) oza : o.-Tcaga 'kleines Kind, Knirps, Säugling' | 
votj. (WICHM.) Gr. ezet, J. özit, MU. özö't, öMt, M. S. §Ш, K. izit 
Venig', (MŰNK.) °Mt (Sar.), Kaz. üéet, ezét 'kevés, néhány; egy 
kevéssé, keveset, egy kicsit' (a -t képző!) [ f. oha, ohut, ohea 
'tunn, tunn o. bred, platt; fin, smäcker' [1. WICHMANN, WotjChr. 188. 
sz.; TOIVONEN, Affr. 5. sz.]; 

10. Zürj. (WIED.) éakta 'Lungenmoos ÍSticta púimon.)' | lp. K. 
sieyter 'weisses Moos' | K.-osztj. Lupii 'Art Moos' [1. PAASONEN: FUF. 
XII, 303; 1. még: KALIMA : FUF. XVIII, 48]; 

Hogy a föntebbi eredeti permi szavak némelyikében valamilyen 
képző rejlik, nem lehetetlen, de legalább is legnagyobb részükben 
bármiféle képző feltételezése felesleges. WICHMANN szerint lehetséges, 
hogy a tupka és gad'a szavak végső -a-ja a finnségi *-a-ya szó
végzet megfelelője, ahol a -ya külön elem (kicsinyítő képző). Láttunk 
azonban elég olyan példát, amelyekben a végmagánhangzót nincs 
okunk eredeti tővégi magánhangzó + valamilyen képző összevoná
sának tekintenünk, hanem csakis a fgr. korbeli végmagánhangzó 
folytatójának, nincs tehát okunk ezekben sem arra, hogy a *-ya 
képzőnek e szókhoz való járulását már a ígr. korra téve, az -a 
végmagánhangzóban képző maradványt lássunk. Hiszen pl. a kajava 
szó mai is megvan képzőtlen alakban a finnségi nyelvek egyikében 
is (1. a WICHMANN említette aun. kaja alakot). 

Már biztosan képzettek azonban pl. a következők: 
1. 1. Votj. (WIED.) kuo-mutsko 'Haarflechte'; — vö. (WIED.) 

кипу, kujyny 'flechten, weben', (MŰNK.) кг- (Sar.), Kaz. кщ- id. 
[1. BUDBNZ, UA. 29. §, 189. o.]; 

2. Zürj. (WIED.) pesa 'Kienspanhalter', sie -р. 'Leuchter', (DACH.) 
пеша (бтош) (AV.) прибор для вставки зажеженой лучины'; 
vö. (WIED.) pesny (Р.) anzünden, leuchten, den brennenden Kien
span in den Halter stecken', (ROG.) NyP. пешны 'засветить, еажечь, 
вложить злажженную лучину въ св'втецъ [vö. BÜDENZ, UA. 29-
§, 189. о.]; 

3. Zürj. (WIED.) sora 'gemischt, verbunden, enthaltend, -stof
fig, aus Ingredientien zusammengesetzt', (ROG.) NyP. сора coc-
тавный, смешанный, им-вющш составъ, смйшеще', (SACH.) сора 
'смешанный' | votj. (MŰNK.) suro 'vegyes, vegyült, kevert'; vö. zürj. 
(WIED.) sorny = soralny 'mischen, mengen, vermischen', (ROG.) сорны =? 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. У* 
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соравны, соралны мъшать, смт>шать, пом-вшать, с п у т а т ь ' | votj. 
(WIEB.) suryny (süryny) = surany mischen, aufwühlen, -rühren, 
verwirren' (MUNK.) sural- id [vö. BUDENZ, id. h . ] ; 

4. Votj. (WIED.) tuno 'Wahrsager, Zauberer ' , (MUNK.) tuno (Sar. 
Mal.) i d . ; vö. (MUNK.) tunal- Varázsolni, bűvölni, bájolni ; vlmire 
ráolvasni, jósolni ' , (WICHM.) U. G. tunänj, MU. J. M. tunäni ( tő : 
tunal-) id. *-tun- alapigéből, -ah gyakorító képzővel. [1. WICHMANN : 
FUF. XIV, 112-4] ; 

5. Zürj . (WIED.) vosta 'Öffnung, Loch' , (ROG.) ocjma 'дира-, 
OTBepcTie, нора' , (SACH. 11 . о.) оста (Р.) 'открытый' | votj . (WICHM.) 
usto MU. meto U-, (MUNK.) usto ; üsto 'Loch, Öffnung', MU. m é g : 

'offen'; vö. zürj. ( W I E D ) vostny 'öffnen, aufmachen, -decken, -er

klären, deutlich machen' e t c . ; (ROG.) ocjmubi 'отворить, открыть, 
вскрыть, отпереть, сдвлать диру, отверстие', (SACH.) востыны, 
востны (AV) , ос'ны (Р.) id. | votj. (WICHM.) uéifnj, uistfnf GL ustini 

MU. offnen', (MUNK.) uét- id. [I. WICHMANN, T L P . 126 és WotjChr. 

1137. sz . ; BUDENZ, UA. id. h . ] ; 

6. Votj. vozo 'маскированный, соб. МИФИЧ. существо в период 
солноворота. витающее на земле', (MUNK.) VOZO (Sar. Mal. J e l . ) : 
гп-v. 'hulló csillag, meteor; l idérctűz; vad szekfü; bolygó mocsár-
fény', (WIED.) 'Zeit der Roggenblüte ' ; vö. (WIED.) voztyny 'loskaufen 
auslösen, ersetzen, -tauschen, wechseln, ver-' , (MUNK.) vost- id. [1. 
JEMBLJANOV, VotjGramm. 126. §, 105. o.]; 

7. Votj. укто 'хлебина', 'Honigbrot, Bienenbrot (das Futter 
der Bienen, ein Brei aus Honig und Blütenstaub), vö. окт- Yo6ii-
рать ' ' (e insammeln ' , (WIED.) oMyny, (MUNK.) okt- id. [1. JEMEL-
JANOV, id. h.]. 

A zürj. -а ~ votj. -o végzetet e szavakban a fgr. *p > *ß 
deverbális névszóképző maradványának szoktuk tartani (vö. BUDENZ, 
UA. 29. §, 180-192. o.; hasonló ér telemben: WICHMANN: F U F . XIV. 
112. és JEMELJANOV, VotjGramm. 126. §, 105. е.]. JEMELJANOV szavai 
szerint a képző gyenge foka (*/?) vokalizálódott és az alapszónak 
redukált végmagánhangzójával együtt egy állandó, le nem kopó és 
nem váltakozó -a vagy -o hangot eredményezett. Hogy a felsorolt 
példákban a votják alakokban mégis minden esetben -o-t találunk, 
annak csak az a magyarázata, hogy nem ismerünk olyan idetartozó 
szóalakot, melynek tőszótagjában nem и vagy о volna. 

II. 1. Zür j . (WIED.) poda, (ROG.) NyP. пода, (WICHM.) I. poda 
'Vieh' | votj. (WICHM.) G. pmdo, J. MU, pudo, (MUNK.) pudo id. 5 vö. 
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zürj. (WIED.) pod 'Fuss' etc., (GEN.) KP. pud: püden zu Fusse', 
(WICHM.) I. pod:poden id. | votj. (WICHM.) U. Gr. pfd, MU. J. M. 
pid, (MŰNK.) pld, Kaz. ped 'Fuss'. 

2. Zürj. (WIED.) orda, viza o. 'gestreiftes Eichhorn', (WICHM.) 
I. ördo, Ud. S. L. orda, V. orda:viza o. id., | votj. (MŰNK.) urdo 
id. Vö. zürj. (WIED.) ord, (WICHM.) I. ord 'Seite, Umgebung' | votj. 
(WICHM.) J. urd, (MŰNK.) urd 'Rippe'; zürj. (WIED.) vié 'Strich, Streif 
etc., viza 'streifig' [vö. SETÄLÄ: FUF. XII, Anz. 35; KALIMA: FÜF. 
XVIII, 34-5; ВЕКЕ: NyK. XLV, 355 (zürj., votj., cser., vog.). 

3. Zürj. (WIED.) musa 'lieb, geliebt' (SACH.) муса 'милый, лю
бимый' | votj. (WICHM.) G. J. MU. muso 'lieb, gewogen, hold', (MUNK.) 
muso id.; vö. zürj. (WIED.) mustöm (= mus + töm) 'unlieb, unange
nehm, unliebenswürdig, widerwärtig, hässlich, garstig, unbeliebt, 
Hass', (SACH.) мустом 'немилый, противный', мусук 'любовник, 
-ца' | md. Е. mazi, maze, М. mazi, mazi 'hübsch' [vö. WICHMANN, 

WotjChr. 508. sz. és Vir." 1921, 109. o . ] / 
4. Zürj. (WIED.) omra, o.-gum 'wilde Angelika (angelica 

sylvestris)', (WICHM.) I. U. V. omra, P. umra 'eräs korkea paksuvar-
sinen niittykasvi' (I), 'niityillä kasvava putkikasvi' etc. (V. U. Р.), 
'iso koiranputkilaji' (P.) | md. (PAAS.) E. umbrav, umburav, M. 
umbra' v 'Ampfer', (AHLQV. umbrau 'Porsch' [UOTILA : Vir. 1930, 
181-3. o.]. 

E szavak voltakép nem egyebek mint -a, ill. -о végű mellék
nevek (1. WIEDEMANN, SyrjGr. 20. §, JEMELJANOV, VotjGrramm. 137. §, 
113. o.). A felsorolásra csak azért tartottam érdemeseknek, mert 
az első kettőben a képzett alaknak az alapszóval való összetartozása 
már nem olyan világos, mint rendesen, az utóbbi kettő alapszava 
pedig ma már nem ismeretes, ill. legfeljebb csak különféle szárma
zékokból következtethető ki. Zürj. poda, votj. pudo 'Vieh' voltakép 
annyi mint lábas', s 'lábas jószág'-féle kifejezésből kiválva jutott 
mai jelentéséhez. Az a kifejezés, melyből a zürj. orda, votj. urdo 
'gestreiftes Eichhorn' vonódott el, máig is él a zürjénben: viza orda 
voltakép annyit tesz, mint 'csíkos oldalú'. A zürj. musa, votj. muso 
alapszava *тш-пак hangozhatott, s ezek viszonya olyanféle mint 
pl. a magyarban a 'báj' és 'bájos' szavaké. A zürj. umra mellék
név-volta csak a megfelelő mordvin alakból következik. Bebizonyo
sodván mármost, hogy e szavak valójában olyan melléknevek mint 
a zürj. zárnia aranyos' (vő. zárni arany'), votj. daso 'tízes' (vö. 
das 'tíz'), végmagánhangzóik megfejtése a zürj. -a ~ votj. -o végű 

31* 
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melléknevek magyarázatához tartozik. Az utóbbiakban a ígr. *p ~ 
*(i nomen possessoris képzőt tételezik fel (vö. BUDENZ, UA. 272-4. 
o., 45. §; ugyanily értelemben JEMELJANOV Votj Gramm. 113. 137. § 
és UOTILA : Vir. 1930, 182). SZINNYEI egy ízben határozottan kijelenti, 
hogy e véleményt nagyon kétségesnek tartja (vö. NyK. XXXV, 432). 
Kételkedő álláspontját, úgy látszik, máig sem adta fel, mert a permi 
képzőket nem vette fel a NyH. és a Fgr. Sprw. legújabb kiadásaiba 
sem a fgr. *-p •* *-/? folytatói közé. Ránk nézve annyi a fontos, 
hogy a képző késői ős-permi alakja kétségtelenül *-a volt, mely a 
zürjénben megmaradt -a-nak, a votjákban pedig -o-vá változott. 
A votjákban tulajdonképen -a *v -o alakpár volna várható, mert 
hiszen az eredeti *-a-ból csak tőszótagbeli u vagy o után lett -o. 
Kétségtelen, hogy e képző mai egyalakúsága csak az -o végű alak 
általánosodásának eredménye, mert a nyelvtörténet arra tanít ben
nünket, hogy ugyanaz a képző két alakban nem élhet sokáig. Vagy 
kiveszik az egyik alak, s aztán legfeljebb csak megmerevedett 
szólásokban stb. maradnak nyomai, vagy pedig a két alak jelentés-
belileg differenciálódik, más-más jelentéstani szerep betöltésére 
használja fel őket a nyelv. A votjákban az előbbi eset állt be; -a 
végű alakoknak találhatók is maradványai az ufai nyelvjárásban, 
pl. (AMIN.) kenyra-syd ryynisoppa' (vö. AMINOFF: JSFOU. XIV2, 22). 

III. Az előbbiekhez sorakoznak az igeragozás alakjai közül a 
praes. 1. személy alakjai, amelyek a zürjénben -a, a votjákban -o 
végűek, pl. zürj. muna '(én) megyek' | votj. minő id. Ez alakok 
végéről az 1. sz.-re mutató *-m személyrag még a zűrjén és votják 
nyelv szétválása előtt lekopott (vö. WICHMANN: FUF. XVI, 160), 
tehát legalább is az ős permi kor végén itt már csak puszta *-ct-val 
van dolgunk, mely a zürjénben megmaradt, a votjákban pedig tő-
szótagbeli o és u után o-vá vált s — a melléknévképzőhöz hason
lóan — ily alakban általánosult, személyre mutató erőt nyerve. 

IV. A nóvragozás alakjai közül ide valók az -a végű lativusok, 
amelyek végéről a fgr. *-k y *-y lativusrag kopott le még az ős-
permi korbau. Ilyen pl. zürj.-votj. kuéa 'langs, entlang' (több példát 
1. WICHMANN : JSFOu. XXX6, 14; BEKÉ : Nyr. LV. 47-8). A votjákban 
az -a végű alakok mellett -o végűek is vannak (1. uo.) 

y) zürj. -i (-i) *• votj. -i (-i). 

Bízvást itt tárgyalhatjuk azokat a zűrjén -i végű szavakat is, 
amelyeknek votják megfelelője nem ismeretes. 
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1. Zürj . (SAW. és SACH.) кычи 'щенок', (WIED.) kytsi ' junger 
Hund, Hunde Junges ' , (GTEN.) KP. kíéka 'Hündchen', (LYTK.) кычг 
'щенок малый', (WICHM.) I. Ud. S. L. ki<téan, P . ki/éa'n, v. ki/éi 

(WIED.) kytsan (Р.), kytsan (I.) = kytsi, (SACH. 33 . о.) кычан, кычыл 
Р. id. ]| votj. (WICHM.) ku(féa-pi Gr., ku/sa-pi M., кшДа-pi U. 
junger Hund', (MŰNK.) kuca-pi 'kutyakölyök' [vö. WICHMANN, WotjChr. 
483 . sz.; KALIMA: F U F . XVIII, 30]. 

2. Zürj . (WIED.) kol', koli, goli 'Kätzchen, Zapfen (an Bäumen), ' 
(GTEN.) K P . kuli 'Zapfen', (ROG.) NyP. *гол% еловая шишка' , (LYTK.) 
КОЛ' 'древесная шишка, SACH.) КОЛ', КОЛ'Ъ (Р.) id. кола оз, (AV.) 
'еловая шишечка, (WICHM.) I. Ud. V. S. L. kol' Р . goli guli 'Zap
fen, Tannen- ' | votj. (WICHM.) J . kuli, Gr. kuli, U. kfl'f id. [1. WICHMANN: 
F U F . XI, 209 és XV, 4] . 

3. Zürj . (WIED.) to.éty (tasti) 'Napf, Schüssel, Schale, Tasse , 

Becken' , (SAW. macjmbi 'чаша, чашка, миска', (LYTK.) tacmm id. 
(WICHM.) I. tasti, id., (SACH.) mac'mi (AV.) 'столовая чашка, миска' | votj. 
tusti ' T a s s e ' e t c . (1. 17. о.). E mellett á l l : zürj. (WIED.) tas = tasty, 

votj. tus 'Trog. ' [1. WICHMANN, WotjChr. 1021 . sz.]. 

4. Zürj . SAW.) UÍCJKÍ 'оспа, variolae', (WIED.) piéki, pisti 'Pocke, 

Blatter ' , piskia 'mit blättern behaftet, — blatternarbig ' , (ROG.) NyP. 

TIÍCJKÍ', uicjmi 'оспа; оспопрививатель', (G-EN.) KP . piská 'Blatter, 

Pocke ' , (SACH. 69) UÍCKÍ (AV.), mcm'i 'оспа' | votj. (WICHM.) U. poékj, 
Isi. J. M. poéki, Gr. peskf, (MŰNK.) poskí (Sar. Mai.), Kaz. poske 'bőr
kiütés, kanyaró, himlő' [1. WICHMANN, Vok. 55 és 77]. 

5. Zürj . (FUCHS) Ud. pisti (^*pisk'i) 'Schwalbe' , | votj. (WICHM.) 
Gr. poskf, J . p§ski, poéki, (MŰNK.) poéki, Kaz. poéke, Sar. poékl. 
id. | md. (PAAB.) E. peégun, M. pízgata stb. | fi. pääsky, -nen \ lp. N. 
beskus | m. fecske [1. FUCHS : KSz. XVI, 2 6 5 ; TOIVONEN, Affr. 372. sz.]. 

6. Zürj . (WIED.) tsiktsi (vsz. --t'éikt'éi) 'Möwe (Larus) ' | fi. 
sääksi, sääski 'Weihe' etc. | lp. N. ciefca, cikca 'falco hal iaetus ' 
[1. TOIVONEN, Affr. 306. sz.]. A szó fgr. alakjának szóbelseji mással
hangzói *kc vagy *kc. 

7. Zürj . (WIED.) tsuktsi 'Auerhahn (Tetrao urogallus)', (WICHM.) 
I. Ud. V. léukt'si id., (SACH.) 4yK4Í ' глухарь ' | cser, (WICHM.) su'z§ stb. 
id. | md. (PAAS.) E. suvoéej stb. id. | lp. N. őukca ' tetrao urogallus ' 
[1. TOIVONEN, Affr. 307. sz.]. A szó belsejében eredetileg *kc vagy 
*ké állott. 

8 . Zürj. (WICHM.) Ud. tokti 'colymbus' | cser. J . tokt§:t. -loőo 
id. | f. tohtaja 'colymbus arcticus' | lp. R. (GEN.) N. to%tiy e t c 
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Tauchervogel ' | ostj . ta%tör), bpytbrrj1 'colymbus' [1. WICHMANN: F U F . 

XIV, 111]. 

9. Zürj . (SAW. LYTK.) лат 'серьга', (WIED.) lapi 'Ohrring' | cser. 
KB. lapsa-ßdhs | fi. luppa, l.-Tcorva 'auris pendula e. c. canis ' | lp. KT . 

lummbo 'en hund med nedhsengende 0ren ' [1. WICHMANN F U F . XI, 184]. 

10. Zürj . (WICHM.) I. sobdi, V. V. sobdi, L . sobi, Le. sobgi, 

sobdi, P . sogdi, (GEN.) KP. súgdi 'Weizen', (ÖACH.) шобдг, шобды (AV.) 
пшеница' | cser. (WICHM.) KB. säoä'ygd, J. Sddäj), JU. s^őa'yj, U. T. B. 
s§őa"!), M. sióa-y id. [1. WICHMANN: F U F . XIV, 105 és 89, jegyz . ; 
TOIVONEN: M S F O U . LVIII, 231]. 

11 . Zürj . -matsky : tyry-m. (WIED.) 'Faustschlag ' | kar j . mat'sku 
.Schlag ' [1. WICHMANN: F U F . XIV, 93]. 

12. Zürj . (WIED.) songöi songéi (Vym, U.) -sondy 'Sonne', (SAW.) 
шонды 'солнце, Фебъ', (ROG. és LYTK.) шонды "солнце', (GEN.) KP-
sóndi id., (WICHM ) J . sondi, (FOKOS) KV. sondi (1. Zürj . Szöv. 32), 
(SACH.) mouői, шонге] (Ud.), шонды (AV. Vym) id. | votj. (WICHM.) G. U. 
sundf, J. MU. sundi, (MŰNK.) sundi, Kaz. sunde id. [1. WICHMANN, 
WotjChr. 940. sz.], vö. még zürj. éondini 'wärmen', votj (WIED.) 
sundyny ' leuchten' . 

13. Zürj . (WIED.) túri 'Kranich (Ardea Grus)', (SAW. LYTK. ROG.) 
mypi 'журавль' , (GEN.) KP. turí, (SACH.) mypi, туру id. | votj. (MUNK.) 
turi id. [1. MUNKÁCSI: NyK. XVIII, 8 5 - 6 ; WICHMANN, T L P . XXI, 

XXIII . o . ; vö. m é g : SZINNYEI, NyH7 , 144. (m. osztj. vog. zürj. 

votj .) ; MESz. 1280—1]. 

14. Zürj . (WIED.) sorni, (GEN.) KP. sorúi, (WICHM.) sorni 'Rede, 

Gespräch' , (Rog.) NyP. cjopui 'говоръ, разговоръ, слово', (LYTK ) сорнъ, 
р&ч, разговоръ, бесЬда' (ÖACH.) с'орнъ id. | cser. sarnem 'meminisse, 
recordari | fi. saarna oratio sacra, contio' [1. SETÄLÄ : F U F . II, 267]. 

15. Zürj . (WIED.) zárni (zarny), (WICHM) I. V. zárni, (LYTK.) 

зарт, (ÖACH.) зарн'г 'Gold' | votj. (WICHM.) G. MU. zárni, (MUNK.) 
id. | cser. (WICHM.) sö'rüni stb. id. | mdM. sifne, E. sirne. — SETÄLÄ, 
PAASONEN és a MESz. szerint az -s-szel kezdődő osztják alakok való
színűleg zűrjén jövevényszavak; ez esetben a CASTEÉN feljegyezte 
sarna (SO.) és sorna (10.) alakok a zürjénben még magasnyelv
állásúvá nem vált végmagánhangzóra (-a-ra) utalnának, [vö. MUNKÁCSI, 
ÁKE. 1 4 1 ; SETÄLÄ: F U F . II, 256 és 2 7 5 ; PAASONEN: M S O F U . 

XLI , 2 5 ; MESz. 122]. 

LAKÓ GYÖRGY. 




