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B. A. SZEREBRENNYIKOV 

A finnugor nyelvek történetének néhány kérdése 





I. 

Az első múlt idő két típusának eredete a mari nyelvben. 

Mint ismeretes, a mari nyelvben az első múlt időnek két, egymástól 
elég világosan elkülönülő típusa van. Az első típust a Aydaui 'olvasni' típusú, 
első igeosztályba tartozó igék múlt ideje képviseli. A Aydaui ige paradigmája 
a múlt időben a következő: 

Egyes szám: Többes szám: 
1. JiydbiM 'olvastam,' jiydna 
2. nydbiH stb. Aydda 
3. ziydo Aydbm 

Ennek a típusnak az eredete már véglegesen eldöntött kérdés. Nem más 
ez, mint annak a közös finnugor *-s praeteritumnak a képviselője, amely a 
ma élő finnugor nyelvek túlnyomó többségében megőrződött. 

A múlt idő második típusát a 603ÜU1 'írni' típusú, második igeosztályba 
tartozó igék múlt ideje képviseli. Ennek az igének a paradigmája a múlt idő
ben a következő: 

Egyes szám: Többes szám: 
1. 603biuibtM 'megírtam', eo3btuiHa 
2. 603blülblH stb. 603blülda 
3. 603blül 603blUim 

Ennek a változatnak az eredete is többé-kevésbé megoldottnak látszik. 
Ez az un. s-es praeteritum. 

A finnugor nyelvészek véleménye szerint a praeteritumnak ez a típusa 
is a közös finnugor alapnyelvből származik. Jelének legrégibb alakja *s vagy 
*z volt. Ez a praeteritum-típus az obi-ugor nyelvekben —' a chantiban és a 
manysiban — terjedt el leginkább; vö. chanti mdnds 'járt', manysi mins ' járt '. 

A magyar nyelvben ennek a praeteritumnak semmi nyoma sem maradt. 
A mordvin nyelvben azonban megtalálhatók a nyomai, vö. az s elemet a múlt 
idő harmadik személyű alakjában, mind az egyes, mind pedig a többes szám
ban: AOBHOCb 'olvasott', AOBHOcmb 'olvastak'. SETALA felteszí, hogy a pala-
talizált s történetileg a palatalizált *á-ből fejlődött, pl. a KyAOCb 'meghalt' 
régebbi *KyA03b-bó\, SZINNYBI véleménye szerint a palatalizált s a többes 



190 B. A. SZEEEBEENNYIKOV 

számú, harmadik személyű igealak hatására jött létre, amelyben a követ
kező zöngétlen mássalhangzó hatására *-z- >• -s-változás történt. 

Egyes mordvin nyelvjárásokban az ősi z még megtalálható a tagadó 
igében, pl. ezin, ezit' stb. 

A permi nyelvekben ez az ősi *z szintén a tagadó igében, az egyes számú 
harmadik személyű alakban jelentkezik, lásd a komiban: ciüö 03 MyH 'nem 
megy', az udmurtban y3 MblHbl 'nem fog menni' stb. 

SZENNYEI1 a *£-nek a nyomait megtalálja a lív nyelvben is, mégpedig 
az iz tagadószóban (eredetileg a tagadó ige egyes számú harmadik személye). 

Az már más kérdés, hogy a múlt idő e két típusának formánsai eredeti
leg milyen jelentésűek voltak. 

SZINNYEI az *-s praeteritum formánsát eredetileg deverbális névszó
képzőnek tartja, amely később más jelentést kapott. SZINNYEI szerint a dever
bális névszók különböző jelentései nem kapcsolódtak meghatározott képzők
höz. Legalábbis a finnugor együttélés korában ez a kapcsolat még jelenték
telen volt. Az általunk vizsgált képzőnek is különféle funkciói voltak, pl. 
lapp mfinn<f>i 'menő' és '(aki) elment', mordvin kuli 'haldokló' és 'halott ' , 
karjala-aunusi {uoi 'ivó (aki iszik)', kuolii 'gyilkos', nevvoi 'tanácsos', finn 
opettaja ' tanító', luoja 'alkotó' és 'aki alkotott'. 

Nehéz megítélni, mennyire helyes ez a hipotézis. Az az egy mindenesetre 
kétessé teszi, hogy nem lehet elképzelni olyan nyelvet, amelyben eredetileg 
ne lettek volna igék és amely csak deverbális névszókból állott volna. 

A másik múlt idő é vagy z formánsát szintén azonosítják egy deverbális 
névszó, illetőleg melléknévi igenév képzőjével, vö. mordvin Kyji03b 'a meg
halt', nymo3b 'állított, helyezett', mari moAiuo 'érkező', manysi ünfos 'ülés', 
urds 'várakozás', chanti norms 'értelem' stb. 

B E K É ÖDÖN lényegében ezt a hipotézist ismétli ,,Zur Geschichte der 
tscheremissischen Konjugation" című cikkében. B E K É számos s-képzős mari 
deverbális főnév vizsgálata alapján arra a következtetésre jut, hogy az eá-
képzős jelentő mód egyes szám harmadik személyű alak deverbális név
szó.2 Ezen az állásponton vannak a szovjet finnugor nyelvészek is, akik 
a 603bltu 'írt ' típusú igék múlt idejének egyes szám harmadik személyét összefüg
gésbe hozzák ugyanannak az igének a melléknévi igenevével, a 603UÜ10 alakkal. 

De ezek a látszatra oly meggyőző hipotézisek nem mentesek bizonyos 
ellentmondásoktól. 

A melléknévi igeneveknek igeidők képzésére való felhasználása termé
szetesen eléggé elterjedt eljárás, amelyet több példával is illusztrálhatnánk. 
Az említett elmélet azonban nem felel két, számunkra igen fontos kérdésre: 
1. miért van az, hogy a múlt idő egy sajátos típusának képzésére a mari 
nyelvben egy, az idő szempontjából teljesen közömbös melléknévi igenevet 
használtak fel (ismeretes ugyanis, hogy a íi/o-ra végződő melléknévi igenév
nek a mariban és az -biCb-re végződő melléknévi igenévnek a komiban nincs 
határozott idő-jelentése; a szövegkörnyezettől függően ezek egyaránt jelöl
hetnek folyamaios és befejezett cselekvést), 2. miért csak a második igeosztály
ba tartozó igéknél van meg az é-es praeteritum a mariban? 

Éppen ezért, hogy világosabban lássunk e kérdésben, nem arra van 
szükség, hogy az é affixumot a melléknévi igenév és a deverbális főnév végző-

X J . SZINNYEI, Fiimisch-ugrjsche Sprachwissenschaft1 143, 144. 
2PUF. XXII, 130. 
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désével összevessük; jobb, ha a kérdés vizsgálatát a második igeosztályba 
tartozó mari igék jelentéskörének a tanulmányozásával kezdjük. 

Annak idején már BTJDENZ észrevette, hogy a mari nyelvben vannak 
bizonyos igék, amelyek mindkét típus szerint ragozhatok. Jelentésük azonban 
e két esetben más és más lesz. Az az ige, mely az -em-es ragozási típus szerint 
ragozódik, cselekvő és tranzitív, az pedig, amely az -am-os típus szerint ra-
gozódik, intranzitív, szenvedő vagy visszaható ige. 

Mivel a marival rokon mordvin nyelvben az ige intranzitív voltát gyak
ran a -v suffixum jelzi, pl. KÜÖOMC 'hagyni', de KadoeoMC 'maradni', neeMC 
' látni', HeeeoMC 'látszani', BUDENZ arra a következtetésre jut, hogy ez a 
suffixum valaha megvolt az -am-os mari igéknél is. 

Érdekes EvLEWYnek erre vonatkozó felfogása a ,,Grammatik dertsche-
remissischen Sprache" c. munkájában. E. L E W Y BEKÉre hivatkozva megálla
pítja, hogy az -e osztályhoz tartozó igék cselekvő és tranzitív jelentésűek, 
az -a osztályhoz tartozó igéknek pedig intranzitív, visszaható és általában 
szenvedő jelentésük van. Ugyanakkor érdekes elméletet állít fel, amely igen 
nagy jelentőségű a két típus eredete kérdésének megoldásában. ,,Beke führt... 
richtig aus, dass den -e-Verba aktive, transitive, den -a-Verba intransitive, 
reflexive, passive Bedeutung zukommt, wie mir scheint, jené mit einer Be-
tonung des Resultates der Handlung, diese der Dauer. Jedenfalls handelt es 
sich nicht nur um das Verháltnis des Genus Verbi, sondern auch um die 
Aktionsart."3 

E. L E W Y részletesen felsorolja a két osztályba tartozó különféle jelen
tésű igék csoportjait. 

A mari igék kétféle ragozásának eredetéről szóló új munkák közül P . R A 
VILA ,,Über die Entstehung des tscheremissischen Konjugationssystems" c. 
cikkére kell utalnunk (FUT. XXV). P . RAVILA ebben a cikkében a mari igék 
két ragozási típusára vonatkozólag önálló elméletet fejtett ki. P. RAVILA 
B E K É elméletének nem tulajdonít különösebb jelentőséget, ő t inkább e tör
vényszerűség megsértésének az esetei érdeklik, sőt azt állítja, hogy „Obgleich 
unter die intransitiven am-verben auch die aufgenommen sind, die als transi
tive entsprechung ein em-verb habén, ist die zahl der transitiven am-verben 
doch grösser als die der intransitiven" (í. m. 13). Kétségesnek tartja BUDENZ-
nek azt a feltevését, hogy ezeknek az igéknek a régiségben volt egy -v suffixu-
muk, mint a tárgyatlanság jele. Éppen ezért igyekszik a kérdést újra meg
vizsgálni és kimutatni, hogy a kétféle mari igeragozás eredetének okai sokkal 
mélyebbek, mint eddig gondolták. P . RAVILA azt az egyetlen eszközt, amelynek 
segítségével a kérdésre világosságot lehet deríteni, a mari igéknek a nyugati 
finn és a mordvin igékkel való összehasonlításában látja, mivel ezekben a 
nyelvekben az első szótag utáni szótagok vokalizmusa viszonylag jobban 
megmaradt, mint a többi finnugor nyelvben. A cikk a mari igéknek két nagy 
csoportját összehasonlítja a finn, a lapp és a mordvin nyelv igéivel, s az össze
hasonlítás eredményekónt arra a következtetésre jut, hogy az -em-es ragozási 
típushoz tartozó mari igék tulajdonképpen régi -a (a) tövű igék, az -am-os 
igék pedig részben régi zártabb tőhangzójú igék, részben* pedig az -a tövű 
igékből valamilyen suffixum segítségével képződtek.(uo. 24). Végeredményben 
P . RAVILA véleménye szerint tehát a kétféle mari igeragozási rendszer a régi 
mari vokalizmus sajátosságait tükrözi. 

3 EBNST LEWY, Tscheremissische Grammatik. Leipzig 1922, 94. 
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Szerintem igen valószínű, hogy a kétféle mari igeragozás létrejöttének 
oka sokkal mélyebben van, mindamellett annak a finnugor nyelvészetben 
meglevő nézetnek, hogy az -em-es igék nagy része tranzitív, az -am-os igék 
nagy része pedig intranzitív, kétségkívül van valami alapja. 

A mari igék jelentéstanának vizsgálata valóban alátámasztja azt a fel
tevést, hogy a niOAüM 'eljövök' típusú, első igeosztályba tartozó igék eredeti
leg intranzitív, a nyAeM 'nyalok' típusú második igeosztályba tartozó igék 
pedig tranzitív igék voltak. Emellett szól az a tény, hogy az első igeosztályba 
tartozó mari igék nagy része ma is az intranzitív igékhez sorolható, pl.: 
eouimbiAüM 'nevetek', UHM 'úszom', KotumaM 'járok', KembütcaM 'sóhajtok', 
KydaAüM 'ugrom', KypuaM 'futok', KyMüAüM 'imádkozom', KeAüM 'gázo
lok', AURAI 'vagyok', ModaM 'játszom', nímcaM 'hozzáragadok, felakadok', no-
WWCIM 'heverek', nyaAüM 'fújok', nyoKüAmaM 'izzadok', moAüM 'eljövök', 
UMJicaM 'érzek', uiyaM 'elérek', ÜOMÜM 'elpusztulok' stb. 

Az első igeosztályba tartozó igék között csak viszonylag kis csoportot 
alkotnak azok, amelyeknek jelentése tranzitív. Ide tartoznak: KOHKÜM 'eszem', 
KypaAüM 'szántok', AydaM 'olvasok', AyKmaM 'kiveszek', nyMüAüM 'viszek', 
nonüM 'kinyitok', nyuKüM 'vágok', nypüM 'rágok', mypedaM 'aratok', ywcüM 
'látok', ymmaM 'seprek', moAummaM 'lopok', uiynuiaAüM 'csókolok', meAüM 
'osztok', 3AmaAüM 'ölelek'. Ez a> csoport valószínűleg valamely későbbi ana
lógiás kiegyenlítődésnek az eredménye, amelynek főbb okai egyelőre nem 
világosak. 

A második ragozási osztályba tartozó igék túlnyomó többsége a tranzitív 
igékhez tartozik. Ilyenek: 

ÜHHÜAeM — javítok AanmupeM — összelapítok 
AanuuimeM — behajlítok 

eauiaKAeM — bepiszkolok AaneMdeM — megalázok 
eomeM — átkelek AodeM — bevágást csinálok 
eydeM — vezetek AOKtneM — elrontok 
603eM — írok AymmeM — elgyengítek 
eypceM — szidok 
eyueM — várok MOKtneM — dicsérek 
eydeM — vetek 
eypAeM — bevérezek ; elájulok nöpmeM — megáztatok 

nyAeM — nyalok 
KapeM — ásítok, eltátom a 

számat 
nepumeM — bemázolok 

KoeapmeM — megégetek oüupeM — elválasztok 
KodeM — elhagyok omeM — nézek 
KondeM — előhozok OAtneM — befutok 
KopeM — rajzolok OHHbiKmeM — megmutatok 
KydM — szövök OpűAeM . — csomóba rakok 
KyeemmeM — felemelek öpdbíMcmeM — megdöntők 
Ky3biKtneM — emelek 
KymmeM — parancsolok •' naeaAeM — tisztelek 
KbmeAtneM — felemelek nepeM — megütök 
KbipeM — csépelek nmmeM — megfojtok 

nöpdeM — köszörülök 
AampmeM — bepiszkolok nummeM — leteszek 
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nymupeM — megcsavarok mypAeM — hímezek 
nyneM — sodrok mympeM — megfüstölök 

pomeM — fölfejtek ywcciAeM — eladok 
py3M — vágok yjfcameM — elkísérek 

ypztM — varrok 
caebipeM — elfordítok ypeM — elások 
cöpeaAeM — könyörgök yaMÖeM — megújítok 
CUAeM — megvendégelek 
coAüAmeM — élesítek HuebiAtneM — csiklandozok 
COAKüAeM — lengetek HumeM — tűrök 
cyAeM — kiváltok 
cuneM — kipróbálok maeeM — vetek 
cupbiKtneM — megharagítok uiaAameM — szétdobálok 

mapeM — kiterjesztek 
mazaHAeM — megpatkolok UlblHÖeM — ültetek 
maHacmapeM — hasonlítok wopawdeM — piszkolok 
mapAeM — felfogadok myaÁdapeM — feltúrok 
moAeM — rabolok mypeM — mázolok 
mouiKeM — taposok uiydbipeM — fonok 
myHbwmeM — tanítok uibidiCbiKmeM — permetezek. 
myKaAeM — meglökök 

A második igeosztályba tartozó igék körében is van azonban egy kis 
csoport, amely intranzitív jelentésű. Ilyen igék a következők: UAeM — 'élek', 
yuianeM — 'reménykedem', MüAeM — 'alszom', MueM — 'megyek', MOKtna-
HeM — 'dicsekszem', MypeM — 'énekelek', MbiCKbueM — 'gúnyolódok', oÜAeM — 
'beszélek', öpKaneM — 'lustálkodom', caebipneM — 'visszatérek', muptueM — 
'törekszem', ynameM — 'vitatkozom', nepAcmeM — 'megbetegszem', moeeM — 
'állok', 3pmeM — 'elhaladok'. 

Ezek a kivételek nyilvánvalóan arról tanúskodnak, hogy az alaki meg
különböztető jegyek elvesztésének folyamata e két igetípusnál már régen 
elkezdődött. A mari nyelv tehát rávilágít az i-es praeteritum formansának 
eredeti jelentésére. Az s formáns eredetileg az ige tranzitív voltának jele volt. 
A finnugor együttélés korában a finnugor alapnyelv keleti nyelvjárásaiban 
a tranzitív és az intranzitív igék különbözőképpen képezték múlt idejüket. 
Az intranzitív igéknek /-s, a tranzitíveknek pedig s-es praeteritum.uk volt. 

Ez az általunk felállított hipotézis nem volna elég meggyőző, ha csak 
a mari nyelv anyagára támaszkodnék, és nem támogatnák a többi finnugor 
nyelv adatai is. De a komi nyelvben megfigyelt egyes jelenségek, véleményünk 
szerint, minden tekintetben támogatják feltevésünket. Mint ismeretes, a múlt 
idő egyes szám 3. személye ,s-re végződik, pl. : MyHÍc 'ment', eittfcic 'meg
írta', öocbtnic 'elvette' stb. A finnugor nyelvészek már rég észrevették ezen s 
végződés ingadozását. A Mynic és a többes számú MynicHU helyett néha 
Myni és MyniHbi alakot találunk. Megfigyeltek egy másik törvényszerűséget 
is: az -s nélküli alakok csak az intranzitív igéknél fordulnak elő. A tranzitív 
igéknél az -s végződés fakultatív használata többnyire nem figyelhető meg. 
E jelenség bemutatására megemlítünk néhány példát. CüAbi m up u dac 
Keaüm apöc „Betöltötte a 16 évet". Baüödic Mean eon opdö eöecö da eucb-
manic, MUÜ ciÖ3U u cid3ü, eöAbidnön úöOKbic opu ,,Iván elvitte a lo-

1 3 Nyelvtudományi Közlemények 
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vat a bátyjához és elmondta, hogy a dolog így és így történt és a lónak lesza
kadt a farka" (Мойд). 

Додь борсяньыс Мылдгнсянь пыр на вотчиссьод пон да от коли боро, 
воши рытья пемыдас „Miidintől kezdve állandóan egy fekete kutya szaladt 
a szán után, de most már lemaradt és eltűnt az esti sötétségben" (И. Пыст., 
Едж. во). 

Волг чой Нюшка — товнас к у л[, пыктгс и к у л[ — „Volt egy 
nővére, Nyuska, télen meghalt, felfúvódott és meghalt" (Б. Полевой, Наст, 
морт йылысь повесть). 

Письмо-то кутысь казакыд шатовмун{ да у си вое вывсьыс „A leve
let tartó legény megtántorodott és leesett a lóról" (А. Пушкин Капи
танской ныв). 

Вася мунгс сё сыв — эбосыс быри, кокъясыс лигышмун1ны, и сийо 
пори лым выло „Vászja ment száz ölet, elfogyott az ereje, lábai össze-
csuklottak és elvágódott a hóban" (Я. Рочев, Кык Друг.). 

Туй выло петом борын весиг мудзомныс в у HÍ раднысла „Amint kiértek 
az útra, az örömtől a fáradtságuk is eltűnt" (K. Турк., Зв. борея). 

Тайо кывъясон сёрниые и ори „Ezeknél a szavaknál meg is szakadt 
a beszélgetés" (B. Юхнин, Дин. ворп.). 

Вылын явной смерть. Медборын ракета кытчоко у с и, кусг „Ferit а 
biztos halál. Hátul valahol leesett egy rakéta és elaludt" (Родн. Лит.). 

Посни пуяс вылысь лымйис лемасис гач пидзосъясо, сыл[ да йиджис 
яйддзные „A csenevész fákról lehulló hó a nadrág hajlásaihoz tapadt, elol
vadt rajta és a testig hatolt" (K. Турк., Зв. борея). 

Вор туй векняммис, лои воралан. тропаон „Az erdei út elkeskenye
dett és vadászösvénnyé szűkült" {B. Юхнин, Биа нюр). 

Марья мужиксо ну иены германской война выло: Сэтчо сто и у си — 
гортас эз волы „Mária férjét elvitték a német háborúba. Ott is esett el, 
többé nem tért haza" (А. Лыюров, Прост. Йоз.). 

Здукся шойовошломыс быри „Pillanatnyi félénksége eltűnt" (Г. Фед.у 
Война лун.). • , 

И куим рюмкалон чокнитчомыс nöpu ömu шью „A három pohárka 
koccanása egyetlen hanggá olvadt össze" (А. Лыюров, Прост, йоз). 

A fentebb említett alakok nemcsak szóvégi s nélkül fordulhatnak elő, 
hanem azzal együtt is. Erről tanúskodnak az alábbi példák: 

Первой торйон, мый у сие синмас Ондрейлы, ciüö волг ва кодг муртса 
дзирдалыштге шахтерской лампочкаясон югдодыштом ствол стенын „Az 
első, ami Andrejnak szemébe tűnt, az a felcsillanó víz az akna falán, amelyet 
a bányászlámpa világított meg" (B. Юхнин, Тундр, бияе), 

Повзьом детинкалон воши с мудзыс „A megijedt fiúnak eltűnt а 
fáradtsága" (Я. Рочев, Кык друг.). 

A komi-zürjén nyelvből vett példák alapján feltehetjük, hogy egy távoli 
korban, a közös finnugor alapnyelv felbomlása után a finnugor nyelvek keleti 
csoportjában kifejlődőben volt a tárgyas ragozás. Igen valószínű, hogy elő
ször a harmadik személyben jelentkezett. A tárgyas igékhez az s tárgyjel já
rult, mely eredetét tekintve minden bizonnyal névmási tőre vezethető vissza. 

A kialakulóban levő tárgyas ragozás sorsa nem volt mindenütt egyforma. 
A p e r m i nyelvekben az s suffixum nem terjedt túl a harmadik személyú 
igealakon. E jel maradványai a jelen és a jövő idejű egyes számú harmadik 
személyű igealakok összehasonlításakor is megmutatkoznak. Pl. : босьтас 
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'el fog venni', öocbmö 'elvesz'. (Valamikor a öocbmac alak volt az ige jelen 
idejű egyes számú harmadik személyű tárgyas ragozású alakja.) A múlt idejű 
egyes és többes számú harmadik személyű igealakok eredetileg ilyenek 
lehettek. 

Alanyi ragozás Tárgyas ragozás 
Myni — ment őocbmic — elvette 

(az -s a tárgy jele) 
A őocbmic alak három alkotóelemből tevődik összeá mégpedig a őocbin-

tőből, az i-jeles praeteritum í-jéből és a tárgyas igék -s tárgyjeléből. Később, 
mikor a permi nyelvekben a cselekvés tranzitív vagy intranzitív voltát mor
fológiailag már semmi sem jelölte, a szóvégi -s analógia útján átterjedt a tárgyat-
lan igékre is. így alakultak ki a nupic 'bement' és a nupimbi 'bementek' 
mai igealakok. A régebbi nyelvállapot maradványai, amint azt fentebb lát
tuk, a komi nyelvben a mai napig is megvannak. 

E jelenség bizonyos maradványai kimutathatók a m o r d v i n nyelv
ben is. BUDENZ4 annak idején moksa és erzá-mordvin nyelvtanában felhívta 
a figyelmet arra, hogy a lenni segédige egyes sz&mú harmadik személyű alak
jában nincsen s, z elem, ha az ige a f f i x u m o s alakban szerepel. 

Az önálló használatú yAeMC ige szokásos egyes számú harmadik sze
mélyű alakjában megvan az -é jel, pl. : KaupcB y Abnecb noKUi deMOHcmpauux 
„Kairóban nagy tüntetés volt", de ilyen esetekben mint uepaAb 'fia volt', 
az -s valóban hiányzik. 

Ugyanez a folyamat ment végbe a m a r i alapnyelvben is. A tárgyas 
igék i-jeles praeteritum-alakjához az -s névmási formáns járult. A továbbiak
ban szóhatár-eltolódás eredményeként a nyelvtudat ezt a harmadik személyű 
alakot fogta fel új múlt idejű igetőként, s így ez analógia útján a többi sze
mélyre is átterjedt. 

Szemléltetésül bemutatjuk a második ragozási osztályba tartozó igék 
első múlt idejű ragozási paradigmáját: • 

Egyes szám Többes szám 
MypuiübiM énekeltem, Mypbimna 
MypbiuibH elénekeltem Mypbituda 

- • Mypbiui stb. Mypbiuim 
• A többes számú harmadik személyű Mypbiuim igealakot három alkotó

részre bonthatjuk: a Myp- igetőre, az *-s praeteritum bi- jelére és a £ « *s) 
tárgyjelre. így tehát a mari múlt idő két típusa eredetét tekintve közös 
forrásra, az i-jeles praeteritumra vezethető vissza. A mari nyelvben a múlt 
idejű igék második ragozási típusa végső fokon azonos a közös finnugor i-
jeles praeteritummal, azzal a különbséggel azonban, hogy a harmadik sze
mélyű igealakokban az s tárgyjelet is tartalmazza, amely analógia útján a 
többi személyre is átterjedt. 

A mari és a komi-zürjén nyelv adatai egy másik fontos következtetésre 
is módot adnak. Az s elemet tartalmazó múlt idő aspektus tekintetében specia
lizálódott. Az s jeles múlt idő a múltban befejezett cselekvést jelölte. A to
vábbiakban a mari igék első típusú tiszta is praeteritum alakjai is egy bizo-

4NyK. XIH, 75. 

13* 
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nyos aspektus kifejezésére specializálódtak. így magyarázható meg az a tény, 
hogy a mai mari nyelv első típusú múlt idejű alakjai — néhány kivételt nem 
számítva — bizonyos aspektusi jelentés kifejezésére vannak lefoglalva. 

A mai k o m i nyelvjárások egyikében egy érdekes jelenség szintén 
támogatja feltevésünket. V. A. SZORVACSEVA,5 aki a komi nyelv udorai 
nyelvjárásával foglalkozott, említi, hogy a felső-vaskai nyelvjárásban az ösz-
szes első múlt idejű harmadik személyű befejezetlen, tartós vagy is
métlődő cselekvést jelölő igék az egyes számban -u, a többes számban pedig 
-UHU személyraggal használatosak. Például: Myncu 'ment', MyHCUHbt 'mentek', 
HÖŐ eaücu 'terhet vitt ' , HÖŐ eaücimu 'terhet vittek', muiaü wcu 'teát ivott', 
muiaű WCUHU ' teát ittak', Kyüöd cöemnu 'fölrakta a trágyát' , Kyüöd cöetmuHU 
'fölrakták a trágyát ' , ud KÖÖ3U 'árpát vetett ' , ud KÖd3UHbi 'árpát vetettek' stb. 

A cselekvés befejezettségét jelentő igék első múlt idejű harmadik sze
mélyű alakjaihoz az egyes számban a teljes -uc, a többes számban pedig az 
-üCHbi végződés járul. Például: eewcuc miCbMö 'megírta a levelet', zed\cucnu 
nucbMö 'megírták a levelet', HÖŐ eaűuc 'terhet hozott', HÖŐ eaüucHU 'terhet 
hoztak', cemic HRHb 'kenyeret adott ' , cemicHU HRHb 'kenyeret adtak' stb. 

A cselekvés befejezett voltát jelentő tárgyatlan igék közül — jegyzi 
meg a továbbiakban V. A. SZORVACSEVA — egyesek a harmadik személyben 
-uc, ül. -umbi, mások -u, ül. -UHU végződést kapnak, eydwcuc 'átkelt', ey-
ÖMCUCHU 'átkeltek', nupuc 'bement', nupucuu 'bementek', mÖAUC AÖHUC 
'a szél elült', de: nemi 'kiment', nemiuu 'kimentek', ycu 'elesett', ycUHU 'el
estek', wcapuc codi 'a hőség fokozódott'. 

Mindez nem véletlen. Ezek a tények arra mutatnak, hogy a finnugor 
nyelvek keleti csoportjában valamikor végbementek bizonyos folyamatok, 
amelyeknek lényegéről ma már csak legfeljebb többé-kevésbé megbízható 
feltevéseink lehetnek. 

II. 

A permi nyelvek add3ü ŐambAUCb KepKü 'látom az apa házát' típusú szer
kezete keletkezésének kérdéséhez. 

A komi-zürjén és az udmurt nyelvnek van egy | érdekes sajátsága, 
amely megkülönbözteti őket más, szomszédos nyelvektől, mégpedig az, 
hogy amikor a birtok a mondat tárgya, a valamihez való tartozást a bir
tokos eset (az adessivus) suffixuma nem tudja kifejezni. A komi nyelvben 
például az add3a őambAÖH Kepna 'látom az apa házát' szerkezet helyett add3a 
ŐambAUCb KepKa szerkezet használatos, ahol a valamihez való tartozást nem a 
birtokos eset (az adessivus) ragja, hanem az ablativus (npHTH)KaTeüfaHbiH 
naAOK). ragja fejezi ki. Az udmurt nyelvtanban ennek az esetnek ,,pa3-
/jeJiHTejibHbiH na/i,e>K" a neve. Ez a szerkezet a permi nyelvekben meglehe
tősen állandó és rendszeresen használatos. Használatára bemutatunk néhány 
példát: 

5 B. A. Copemeea, HetcoTopbie 4)0HeTHHecKne H Mop^OJronmecKiie OCOÖCHHOCTH Bepx-
HeBamcKoro roBopa yflopcKoro jinajieKTa. (KOMH (J)njinaji AH CCCP. JlHHrBHCTHHecKHH cöop-
HHK. CblKTblBKap, 1952, 45.) . 
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K o m i : 

Ю atöpöd кывтысь кватитк пшцальсо, пыж ббжо пидзос выло сув-
möMÖH виччысьыштис уткаяслысь матыстчомсд 'A folyó közepén 
evező férfi megfogta puskáját s a csónak farában térdelve várta a vadkacsák 
közeledését' (Коми писательяслон рассказъяс). 

И Мариа тьоткана ловья, куканьясос колхозлысъ видзо 'Marfa 
néni is él még, borjúgondozó a kolhozban (szószerint: nézi, őrzi a kolhoz 
borjait)' (Коми писательяслон рассказъяс). 

Кыезы, Петра! Kodi KÖCÜÖ Н UH а лыс ь ки кутны, мед ордйыспгъ-
ясон став первой призъяссо босьтас не сомын миян округын, но и Изьваын 
'Hallod Péter! Aki el akarja nyerni Nyina kezét, az nyerje meg a verse
nyekben valamennyi első díjat nem csak a mi kerületünkben, hanem Izsmá-
banis' (Коми писательяслон рассказъяс). 

U d m u r t : 

Койыклэсь саклыксо у ката жутиз вылысен кылиськись куара 
'A szarvas figyelmét magára vonta a felülről hallatszó hang' (Б. Полевой, 
Зэмос адями сярысь верос). 

Зок пужым сылэ. Со лэс ь йылзэ снаряд чигтэм 'Ott áll egy nagy 
fenyőfa. A sudarát letörte egy lövedék' (Б. Полевой, Зэмос адялш ся
рысь верос). 

Я возьматы, кытчы ватиз песятаед вием му р т лэ с ь йырзэ ? дыр-
тыса юаз часовой 'Mutasd csak, hová dugta nagyapád a megölt emberfejét 
— kérdezte sietősen az őr' (M. Петров, Вуж Мултан). 

Ahol nem a birtok a mondat tárgya, a szokásos birtokos eset (az adessi-
vus) használatos. 

K o m i : 

Конюхов воp алысьлон сюсь синъяснас медводз казялк врагос 'Ко-
nyuhov, a vadász éles szemével elsőnek vette észre az ellenséget' (Коми 
писательяслон рассказъяс). 

U d m u r t : 

И гнатлэн синъесыз ик паськытазы 'Ignát szemei tágra nyíltak' (M. 
Петров, Вуж Мултан). 

Т анклэ н пушкаэз гулэн яр бордаз мырэиськиз но чалмиз 'A tank 
ágyúja beleütközött az árok szélébe és elhallgatott' (Асьмелэн герсйесмы). 

А -лысъ végződésű komi birtokos eset és а -лэсь végű udmurt, , elválasztó" 
eset (разделительный падеж) (a kettő tkp. ugyanaz) az -(ы)съ ragos elativus-
ból alakult, például a komiban eöp 'erdő', ворысь 'erdőből', az udmurtban 
луд 'mező', лудысь 'mezőről'. A komi -лысъ végű és az udmurt -лэсь végű 
eset szemantikája hasonlít egymáshoz. Például a komiban: Егор лысъ 
некод HÜHÖM эз юась KÖHÍ CÍUÖ колльодк арся войяссо 'Soha senki egy szóval sem 
kérdezte Jegortól, hol töltötte az őszi éjszakákat' (Ко«и писательяслон рас
сказъяс), az udmurtban: ' Д ыш emü сь лэ с ь книгазэ куроно 'el kell kérni 
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a könyvet a tanítótól', OMCOH mid KU3bnyA3Cb A3CbmÜAARM 'a véső 
nyelét nyírfából készítették'.6 

A permi nyelvek történetében valószínűlég volt egy időszak, amikor 
a fent leírt esetekben még az egyéb esetekben szokásos adessivusos szerkezet 
volt használatos: 'látom az apa házát' = adÖ3a öambAÖH Kepica. Az a szer
kezet, amelyben már ablativus szerepelt, később jelentkezett. E szerkezet 
eredeti alakja valószínűleg a öocbma MOptriAbiCb nypm 'elveszem az embertől a 
kést' típusú szerkezet volt, amelyet megelőzött a öocbma Mopmucb nypm 
típusú, még ősibb szerkezet. 

Az eltávolodás és a valamihez való tartozás fogalma között vannak 
bizonyos érintkezési pontok, amint - ezt a germán és a román nyelvek of, 
af, de, von elöljáróval szerkesztett, birtokviszonyt kifejező analitikus szerke
zetei is bizonyítják. Például: Vindustrie de la Francé, the history of England 
stb. Ez az érintkezés volt az oka annak, hogy abban az esetben, amikor a 
birtok a mondat tárgya, az eredetileg valamitől való eltávolodást jelentő 
elativus eset végződését a öocbma Mopmucb nypm típusú szerkezetekben a 
nyelvtudat birtokviszonyt kifejező eszköznek értelmezte. E szerkezet 
kialakulását elősegítette az is, hogy a permi nyelvekben néhány esetben a 
genitivus helyett elativus állt. Vö. a komiban Ulaőypoe, pyccKÖü apMüRUCb 
coAdam 'Saburoy, az orosz hadsereg katonája' (KOMH rmcaTejibflCJiÖH pac-
CKa31.HC). 

Hogy a -A3Cb, -Abicb végződésű eset valóban az elativusból keletkezett, 
annak legvilágosabb bizonyítéka a két eset összecserélődése az udmurt nyelv
ben. Például: Co ape HapodoeoAeu Bepa 3acyAun Ucmepöypzbicb 
2padoHcmaAbHiiKe3, 3KceÜA3Cb OCKOHO du:andapM33 Tpenoee3 eum 'Ebben az évben 
Vera Zaszulics, a Narodnaja Volja tagja, megölte a cár hűséges zsandárját, 
Trepov pétervári városparancsnokot' (M. ílempoe, By>K MyjuaH). 

A fenti példában egy esetben az -biCb végű elativus a -A3Cb végű abla
tivus helyett áll: Uemepúypzucb 2padoHawAbHUKe3.. .euu3 ehelyett: ílemep-
6yp8A3Cb 2padOHaWAbHUKe3 6UU3. Mivel más esetekben a birtokviszonyt már 
a genitivus ragja fejezte ki, a két rag kontaminálódott. Az -biCb affixum fel
vette a birtokos eset -AÖH, -A3H végződésének -A elemét. 

A k o m i nyelvben a kontamináció csupán az -A átvételéből állott, 
az u d m u r t nyelvben azonban sokkal több történt. A birtokos eset (adessi-
vus) -A3H, az ablativus -A3Cb és az elativus -ucb végződésének összehasonlí
tása azt bizonyítja, hogy az udmurt ablativus eredeti -AblCb végződése a 
birtokos eset -A3H végződésének -3 hangja hatására vett fel -A3Cb alakot. 

A fenti meggondolások alapján az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 
1 1. A -AblCb, -A3Cb végű eset a birtokos eset funkciójában, amikor a bir

tok a mondat tárgya, a közös permi nyelvi egység korában vált használatossá. 
2. A -AblCb, -A3Cb végű eset alapjául az -biCb végű elativus szolgált. 
3. E szerkezet eredeti alakja a öocbma Mopmucb nypm 'elveszem az em

bertől a kést' típusú szerkezet volt. 
4. A továbbiakban e szerkezet elativus esetét a nyelvtudat a valamihez 

való tartozást kifejező esetként fogta fel. 
5. A -AÖH, -A3H végű birtokos eset és az -biCb végű elativus funkciójá

nak rokonsága a két végződés kontaminációjához vezetett. Ennek eredméiiye-

6 L. P. N". Perevoscsikovnak az yAMypTCKO-pyccKHH CJiOBapb-hoz (Moszkva, 1948.) 
csatolt nyelvtani vázlatát (405). 



A FINNUGOR NYELVEK TÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE 1 9 9 

ként az elativus -bicb végződése felvette a birtokos eset -yz-jét, s így új végző
dés keletkezett: a komiban a -AbiCb, az udmurtban pedig a -AdCb. 

6. E szerkezet a maga nemében egyedülálló, más finnugor nyelvekben 
nem fordul elő. 

III. 

A régi magyar nyelv folyamatos és végzett múlt idejének 
tipológiai megfelelőiről 

Ismeretes, hogy a régi magyar nyelvben létezett egy tartós vagy gyako-
rító cselekvést kifejező múlt idő, amelynek két alakja volt. A jelen vagy a múlt 
idejű igealakhoz valamennyi személyben a vala ige járult. Eszerint a tartós 
vagy gyakorító múlt idő ilyen volt: kérek vala, kérsz vala, kér vala stb.; a múlt
ban befejezett cselekvést jelentő igeidő ragozása pedig a következő volt: 
kértem vala, kértél vala, kért vala stb. Ezek az igeidők, amint BALASSA JÓZSEF 
megállapítja,7 csak a székely nyelvjárásban maradtak fenn. 

Érdekes megjegyezni, hogy ilyen szerkezetű múlt idejű igealakok, 
amelyek a főige személy szerint ragozott alakjából és a lenni segédige múlt 
idejű harmadik személyű megkövesedett formájából állnak, a magyarral 
szomszédos indoeurópai nyelvekben nem fordulnak elő. Sőt nem találkozunk 
vele a nyugati finnben s a magyar nyelvhez legközelebb álló obi-ugor nyelvek
ben sem. Egyik-másik török nyelvben előfordul analóg szerkezet, például a 
ta tá r bara idem 'mentem', bara idén 'mentél' stb., de ezek szerkesztésmódja 
•egészen más, mint az említett magyar igealakoké. 

A fenti igealakok nem is érdemelnének több figyelmet, ha a mariban 
és az Urál menti permi nyelvekben nem.fordulnának elő hasonló típusú szer
kezetek. A m a r i b a n például van egy tartós cselekvést kifejező múlt idő, 
amelynek ragozása a következő: 

. Aydcui 'olvasni' 

Egyes szám * Többes szám 
1. AydaM | 'olvastam' stb. Ayduna 1 
2. Aydam \ bue Ayduda > UAe 
3. Aydetu J Aydbim J 

Hasonló szerkezetű igealak van a k o m i nyelvben is: 

MyHHbi 'menni' 

Egyes szám Többes szám 

1. Myna \ 'mentem' stb. MynaM 
2. MymH \ eöAi MymHHbid \ BÖAÍ 
3. Mym J MynöHbi ) 

7 Pl. Banamma, BeHrepcKníi H3HK. MocKBa, 1951, 264. 



200 B. A. SZEKEBEENNYIKOV 

Ugyanez mutatható ki az u d m u r t nyelvben: 

MbiHbiHU 'menn i ' 

Egyes szám Többes szám 

1. MblHÜCbKO 1 MblHÜCbKOMbl ] 
2. MbiHÜCbKod \ eaA ' m e n t e m ' s tb . MbmücbKodu > eaA 
3. Mbim J MblHO J 

Az udmurtban az is előfordul, hogy a 'lenni' jelentésű segédige megkö
vesedett múlt idejű harmadik személyű alakja a főige múlt idejű alakjához 
járul, például: MUHÜ eaA 'korábban elmentem, elmentem volt', MUHÜ3 eaA 
'korábban elment, elment volt' stb. Ez a tény bizonyos mértékben kapcso
latba hozza egymással az udmurt és a magyar nyelvet, mivel a vala szócska 
a magyarban is állhat (ott) múlt idejű igealakok mellett, például kértem vala. 

A magyar nyelv és a permi nyelvek számos rokon szókincsbeli és szer
kezeti sajátsága, továbbá a hangcsoportok fejlődésének néhány közös vonása, 
valamint a magyar nyelv és a baskír nyelv bizonyos rokon hangtani tulaj
donságai arra engednek következtetni, hogy a gyakorító vagy tartós cselek
vést jelentő múlt idő a magyarban még abban az időben keletkezett, amikor 
a magyarság elődei az Urál vidékén, a permi népek szomszédságában éltek. 

* 

A felhasznált irodalom jegyzéke 
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