
Adalékok a permi nyelvek alaktanához 
1. A komi a- és az udmurt o- nomen possessoris képzőről 

1. A valamivel ellátottságot jelentő melléknevek képzésére a komiban 
az -a, az udmurtban pedig az -o nomen possessoris képzőt használják. Mint
hogy a permi -a, -o melléknévképző eredete nincs kielégítő módon tisztázva, 
úgy vélem, nem lesz érdektelen, ha az eddigi, bizonytalan magyarázattal 
szemben egy másik, talán elfogadhatóbb megoldást ajánlok. 

A komi -a és az udmurt -o nomen possessoris képzővel főnevekből 
képeznek valamivel bírót, ellátottat jelentő mellékneveket. 

K o m i : V. bia, biia, I. bija 'Feuer-, Licht-, erleuchtet, feurig (V.), 
glühend (Kohlé) (I.)': V. bia Som 'glühende Kohlé' [vö. V., AV., Sz., Pécs., 
L., I., U., P. bi 'Feuer', W I C H M . — U O T . ]; V., Sz., L., U., P. dona, 1. dona 
'teuer' [vö. V., AV., Sz., Pécs., L., Le., Ú , P. don, I. don 'Preis, Wert (V., 
AV., Sz., Pécs., L., Le., U.,1.), Bezahlung (V., Sz., L., Le., I I , I.); Perle (P.) \ 
uo. ]; V., Sz., I., U., P. gora 'hell klingend, tönend, schallend, laut ' [vö. V., 
U. gor, I. gbr 'Ton, Klang, Laut (U., 1.); Stimme (V., U.)', uo.]; P. Tcine-ma 
'schwanger, tráchtig', V., Sz., L. iedzidkinema 'schwanger' [vö. V., Sz., L., U. 
hinem, AV. Tcinem, I. Tcinem, P. kine-m 'Bauch', uo.] ; V., AV., Sz., Le. musa 
'lieb' [vö. V., Sz!, Pecs.fL., L, U.,~¥.mus 'Leber', uo.; LAKÓ: Fgr. Ért . II, 31]; 
V., I., U., P. sinma '-áugig (V., I., P.), sehend (V., I.), scharfsichtig (U.)';-
I. bugií-sinma 'glotzáugig' [vö. V., AV., Sz., Pécs., L., 1., U., P. sin 'Auge', 
uo. ]; Sz., L., U., P. vira 'blutvoll, vollblütig (Sz., L.), pyMHHbiH, rot, b lut-
rot (ü., P.) ' [vö. V., AV., Sz., L., U., P. vir, I. vir 'Blut' uo.] . 

U d m u r t : burdo 'szárnyas, szárnyú' [vö. burd 'szárny', MUNKÁCSI, 
VotjSzt.]; duno 'drága, áros, becses' [vö. dun, don 'ár, érték, becs', uo.];. 
glzljo 'homokos' [vö. Sz. gi%, gigi, M. gigi, gizi 'homokszem', uo.] ; jlro 'fejes, 
fejű' [vö. jir, Kaz. d'ér 'fej', uo. ]; lulo 'élő, eleven, állat' [vö. lul 'lehellet, 
lélegzet, pára; lélek', uo. ]; sinmo 'szemű, szemes' [vö. sin, Kaz. sin 'szem', 
uo. ]; cecio 'bőmézű' [vö. ceci,.ceci 'méz', uo. ]; tllo 'tollas' [vö. üli, Kaz. tele 
'toll', uo.] ; zoro 'esős, esőben gazdag' [vö. zor 'eső', uo.] . 

Egyes -a, illetőleg -o képzős melléknevek a gyakori jelzői használat, 
folytán jelentéstapadással magukba szívták a jelzett szó jelentését, ós főne
vekké váltak. Ilyenek: 

1. km. P. poda, I. poda 'Vieh' | udm. G. pvido, J., MU. pudo ua.; — 
vö. km. ( W I E D . ) pod 'Fuss', (WICHM.—UOT.) V., Sz., L., U., P. poden, I.. 
poden 'zu Fuss' | udm. (WICHM.) G. pid, M., J., MU. pid 'Fuss' (vö. LAKÓ: 
Fgr. Ért. II, 31.); 

2. (WICHM.—UOT.) SZ., L., U. orda, I. orda 'gestreiftes Eichhörnchen5;; 
viza-orda ua. | udm. (MIJNK.) urdo 'csíkos evet1; — vö. km. (WIED. ) ord 'Seite, 
Umgebung* | udm. (WICHM.) I. urd 'Rippe' (vö. LAKÓ: Fgr. Ért. II, 31); 

3. km. Sz., Pécs., I., U. beza 'Eidechse (Sz.); Hermelin (Pécs., I., U.)'; — 
vö. km. V., AV.; Sz., Pécs., L., Le., U., P. bez, I. bez 'Schwanz (auch beim 
Vogel) (V., Sz., L., Le., P.), Schwanz (Pecs.f, Schwanz (nicht beim Vogel) 
(U.); Schoss am Kleide (V.); Hinterteil (des Bootes (AV.)' (WICHM.—UOT.) ; . 
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4. udm. Sz., G. tílo-burdo 'szárnyas állat, madár'; — vö. udrcu üli ' t o l l ' , 1 
udm. burd 'szárny' (MUNKÁCSI, VotjSzt.); 

5. udm. medo 'napszámos, béres, szolga, hetes ' ; — vö. udm. Sz., Gjfl 
med 'fizetés, jutalom, bér' (MUNKÁCSI, VotjSzt.). 

2. A komi -a és az udmurt -o melléknévképzőt a finnugor */?• ~ */?• I 
nomen possessoris képzővel szokták egyeztetni (BUDENZ, UA. 272—4; J E M E L - | 
JANOV, VotjGramm. 113. 137 §; UOTILA: Vir. 1930 : 182. és SÜSToim. L X V B 
256; LAKÓ: Fgr. Ért . II, 31—2; LEHTISALO: SÜSToim. LXXII, 244—9)M 
A fokváltakozási elmélet szerint tehát a permi képzők a finnugor *pm ~ * / ? • • 
nomen possessoris képző gyenge fokának, a */5»-nek a vokalizációja és a J 
alapszó végmagánhangzójával való egybeolvadása útján jöttek létre. Ha afl 
ma már általában tévesnek tar to t t fokváltakozási elméletet figyelmen k ívüla 
hagyjuk, esetleg arra gondolhatnánk, hogy a finnugor *£>• nomen possessorisjB 
képző */S-vé spirantizálódött, ez a */? az őspermiben vokalizálódott és bele-ij 
olvadt a tővégi magánhangzóba. Ezt a magyarázatot azonban azért kellfl 
elvetnünk, mivel mássalhangzók (zárhangok) spiránssá válása ós vokalizá-S 
lódása a permi nyelvekből egyáltalán nem mutatható ki. 

A permi nyelvekben egyes mássalhangzóra végződő ragok és képzők \ 
mássalhangzó eleme a nyelvtörténet folyamán lekopott, ós a rag, illetőleg I 
.a képző funkcióját a tővégi magánhangzó vette át. 

így még az őspermiben lekopott például az accusativus *-m ragja, ós 
az accusativus funkcióját a tővégi magánhangzó (km. -e, I. -s, udm. -e) vette át. J 
Például: km. mene 'mich', udm. murts 'den Mann' (WICHMANN: FUF. X V I , * 
159; UOTILA: SÜSToim LXV, 220—221; LAKÓ: Fgr. Ért . II, 40). 

Lekopott az igeragozás és a birtokos személyragozás egyes szám első ij. 
személyű személyragja is. Ez mindkét esetben *-m volt. A személyrag szere-fl 
pé t a megfelelő alakokban a tővégi magánhangzók vették át. Például: km. i 
muna 'megyek', muni 'mentem' [ udm. minő 'megyek', mini 'mentem'; k m . i 
pie, piei 'fiam' [ udm. pie, pi%e ua. (WICHMANN: FUF. XVI, 160; U O T I L A : « 
SÜSToim. LXV, 221—7; LAKÓ: Fgr. Ért . II, 32, 39, 41). 

Az illativus ragja a komiban -e (I. -e), az udmurtban -e, -i, -i. Például: # 
km. karé 'in die Stadt ' | udm. karé ua. Ezek végéről, valamint a km. -a, u d m . l 
-a (-o) végű lativusok (km. — udm. kuza 'lángs, entlang', udm. ad'zla, ad'zlo 
'előbb, régebben; előre, előbbi', udm. pedla, pedlo 'ki') végéről a finnugor I 
lativusi *-Á;-rag kopott le (WICHMANN: SUSAik, XXX/6 , 14; B E K É : Nyr . J 
LV, 47—8; UOTILA: SÜSToim. LXV, 130; LAKÓ: Fgr. Ért . II, 32, 41). 

Magánhangzóra végződik ma már az igeragozás egyes szám harmadik ;; 
személye is: km. nule 'er leckt' | udm. nule ua. Ezek végéről a finnugor *-1(M 
igenévkópzővei azonos *-k praesensképző kopott le (SZINNYEI, FgrSprw.^ 
130; LAKÓ: Fgr. Ér t . II, 46—7; másképp: G. STIPA: UAJb. XXVIII , 227 k k . ) j 

A fentiek alapján felmerülhet az a kérdés, vajon a *pm nomen posses-i 
soris képző nem kophatott-e le ugyanígy az őspermi korban. Ez azonban.! 
azért nem lehetséges, mivel a permi nyelvekben — noha kimutatható bennükl 
egyes *-m és *-Jc rag-, illetve kópzőelemek lekopása — *p képzőelem lekopá-J 
sával egyáltalán nem találkozunk: (A finnugor *pm denominális ós deverbálisl 
névszókópző a permi nyelvekben — amint alább látni fogjuk — -b és - M 
nangalakban van meg!). 

Az eddigiekből láthatjuk, hogy milyen súlyos hangtani nehézségekbe , 
ütközik a permi -a, -o melléknévképzőnek a finnugor *p» nomen possessoris A 
Itópzőből való származtatása. Nem valószínű tehát, hogy a permi képzők* 
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a finnugor *£>• képzővel tartoznak össze. SZINNYEI sem a N y ű . hetedik, sem 
a FgrSprw. második kiadásába nem vette fel a permi képzőket a finnugor 
*p9 megfelelői közé. Egy helyütt határozottan kijelenti, hogy ezt a származó-
tatást nagyon kétségesnek tartja (vö. NyK. XXXV, 432). GYÖRKÉ sem említi 
a permi képzőket a finnugor *pm folytatói között (Wortbildungslehre 19—20). 
Legutóbb RAVILA fejezte ki kételkedését ezen egyeztetéssel kapcsolatban. 
Ö a finnugor *£>• denominális névszókópzővel a komi -eb, -ib, P. -ep névszó
képzőt (U. koreb 'blattreich, dichtbelaubt, reich an Blattpflanzen': vö. kor 
'Blatt'; terib 'schnell, lebhaft') kapcsolja össze (vö. FUF. XXIV, 56). 

3. Véleményem szerint a komi -a ós az udmurt -o melléknóvképző a 
finnugor *-&• denominális melléknóvképző folytatója. A *-&• melléknévképző 
még a korai őspermiben lekopott, és a képző funkcióját az alapszó tővógi 
magánhangzója vette át. A *-&• lekopása után melléknóvképzői funkcióban 
több tő végi magánhangzó volt használatos. Később a melléknóvképzői funk
cióban szereplő magánhangzók közül a leggyakrabban előforduló a többit 
kiszorította. Ily módon a képző alakja a késői őspermiben *-# lett, amely 
mind a komiban, mind az udmurtban általában megmaradt -a-nak, csak 
az utóbbiban az *a-ból — tőszótagbeli o vagy u után -o fejlődött. Az udmurt
ban később a képző -o alakban általánosult olyannyira, hogy az -a alak
változat ma már szórványosan, csupán egyes kifejezésekben van meg. Pél
dául: (AMIN.) kenyra-syd 'ryynisoppa' (vö. AMINOFF: SUSAik. XIV/2, 22; 
LAKÓ: Fgr. Ért. II, 32). 

A permi -a, -o melléknévképzőhöz hasonlóan az *-m személyrag lekopása 
után szintén az -a, -o tővégi magánhangzók váltak jelen idejű e. sz. 1. sz. 
igei személyragokká. Például: km. muna 'megyek' | udm. minő ua. Egyes 
példákban a lativus *-k ragjának eltűnése után a lativusi funkciót ugyan
csak az -a (az udmurtban néha -o) tővégi magánhangzó fejezi ki: km. kuza 
'lángs, entlang'; udm. pedla, pedlo 'ki'. 

Ezek a hangtani párhuzamok is támogatják azt a feltevésünket, hogy 
a km. -a és az udm. -o nomen possessoris képző a finnugor *-&• denominális 
melléknévképzőre megy vissza, 

4. A *-km mellóknóvképzőnek a permi nyelveken kívül még a követ
kező nyelvekben vannak folytatói: 

m a n y s i : TJ. iinu°, TCs. isnu', AK., FK. iani, P. ienif, FL. iániy, 
Szo. ia-nif 'gross'; N. nárV 'zárt ' , KL. nári ua. (SZABÓ DEZSŐ: NyK. XXXIV, 
443—7; LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 341); ^ 

c h a n t i : K. nár3 'feucht; roh', J . nardy' (nlrydm) ua. (LEHTISALO: 
SÜSToim. LXXII , 341); 

m a g y a r : lábó, lábú, lábú -'frissig', kiskezű (a magyar ó ~ ú, ő ~ ű 
nomen possessoris képző finnugor *-pm, *-rjm ós *-m» képzőkre is visszamehet; 
vö.: SZLSWYEI, NyH.7 97—8; GYÖRKÉ, Wortbildungslehre 11, 19, 43, 57; 
BÁRCZI, TihAl. 154—6); 

m a r i : JU. djuzya', T. duzya', M., B. juzya- 'kait und durchdringend 
(vom Winde)' [vö. T. d'uz, M. juz 'kalter Luftzug, kalter Wind'] ; U. kurmdzyd, 
T. kurmdzyd, M. kurmszgo 'kohl, krumm, gebogen' [vö. B. kurmwz ua. ] 
(GYÖRKÉ, Wortbildungslehre 11; LEHTISALO: SÜSToim. LXXII , 341); 

f i n n : finnS. vajaa 'icke full, varande után, ofullstándig, ofullkomlig, 
bristfállig, felaktig, saknande; oupptagen, ledig'; vepsze vajag 'unvollstándig'; 
vót vajaga ua. (LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 340—341); 
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l a p p : N. báccá, -c^cág- 'bittér, stinkend'; N. gudá-suorbmág 'seks-
fingret' [vö. suor]bmd 'finger']; N. guovU-juolgág ' tobent' [vö. juoVgé 'fot'} 
(LEHTISALO: SUSToim. LXXI1, 340; NIELSEN, Laerebok i Lappisk.1, 214—5;| 
FOKOS: NyK. XLIX, 333). 

A *&• denominális melléknévképzőnek a szamojéd nyelvekben is vannak 
megfelelői (vö. LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 342—3). 

2. A komi -a és az udmurt -o deverbális névszó képzőről 

1. A címben megjelölt komi -a és udmurt -o deverbális névszóképző 
meglehetősen ritkán fordul elő. Deverbális -a, -o képzős főneveknek, illetőleg 
igeneveknek kell tekintenünk az alább következő szavakat: 

1. km. V. gizta 'Strich, Linie'; — vö. Sz., L. giztini, I. giztini, U. geztini 
'zeichnen, linieren, (Sz., L., U. auch) einen Strich ziehen' (WICHM.—UOT. ) ; 

2. km. L. jóra 'schief stehend (Baum, Haus)'; — vö. L. jorni 'sich krumm 
biegen, sich neigen, schief werden' ~ Sz. nora 'schief stehend (Baum, Haus)'; 
— vö. Sz. norni, U. nornis 'HCKpHBHTbCfl, nomaTbHybCíi, kallistua, sich 
krumm biegen, sich neigen, schief werden' (WICHM.—UOT. ) . A két alak 
(jorni, norni) közül UOTILA az utóbbit tartja az eredetibbnek: a luzai nyelv
járásban szerinte n~> j hangváltozás történt (vö. SUSToim. LXV, 53); 

3. km. (BUBR.) Icöd3a 'ceB', — vö. (BUBR.) KÖÖ3HU 'cenTb', (WICHM.— 
UOT.) V.J SZ., L., P. kedzni, I. kedzni, U. ked'znis 'sáen, besáen' (Eyőpux, 
TpaiVIM. J1HT. KOMH H3. 6 6 ) ; 

4. udm. ( W I E D . ) Jcuo-mutsJco 'Haarflechte', — vö. ( W I E D . ) huny, hujyny 
'flechten, weben', (MŰNK.) SZ. M-, Kaz. hüj- ua. (vö. BUDENZ, UA. 29 §. 189; 
LAKÓ: Fgr. Ért. II, 29); 

5. km. (WICHM.—UOT.) V., Sz. pesa1 'Kienspanhalter', V. bi-pesa ua.r 
Sz. pesa-jeg ua., — vö. Sz., L., P. pesni 'einen Kienspan in den Halter stecken' 
(vö. BUDENZ, UA. 29 §. 189; LAKÓ: Fgr. Ért. II, 29; LEHTISALO: SUSToim. 
LXXII , 253); 

6. km. KP . piéká 'Blatter, Pocke', — vö. (WICHM.—UOT.) V., Sz., L. 
piékedni, I. piékedni, U. piskednis, P. piéke'tni 'npoKOJiOTb, CBepjMTb, tehdá 
reiká, durchstechen, durchbohren, bohren, ein Loch machen'; V. pistini 
'löcherig werden' (1. UOTILA: SUSToim. LXV, 273); 

7. km. L. pira 'Schneewehe', — vö. udm. purdzini 'herumwirbeln, 
staubén (Staub, Blatter im Winde); Lichterloh aufflammen (Feuer)' (WICHM.— 
UOT. ) ; 

8. km. (WICHM.—UOT.) V., U.. sora,2 I. sora 'gemischt, vermischt' [ 
udm. (MŰNK.) suro 'vegyes, vegyült, kevert', -— vö. km. (WICHM.—UOT.) 
Sz., L. sor ni, \. somi 'MÍanaTb, mischen, mengen, vermischen; (L., I. auch) 
stören' | udm. (WIED. ) suryny, (süryny) = surany 'mischen, aufwáhlen, 
-rühren, verwirren', (MŰNK.) sural- ua. (vö. BUDENZ, UA. 29 §. 189; LAKÓ: 
Fgr. Ért. II, 30; LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 253); 

1 A pesa 'Kienspanhalter' szó talán az U. pes 'Kienspanhalter (aufrechtstehende 
eiserne Klammer mit hölzernem Schaft; in die Klammer können im ganzen sechs Kien-
spáne gesteckt werden)' (WICHM.—UOT.) denominális -a képzős származéka. 

2 A km. sora 'gemischt, vermischt' a km. I. óor (WICHM. —UOT.) 'Misehung, 
Gemisch' denominális származéka is lehet. 
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9. udm. ( W I E D . ) tuno 'Wahrsager, Zauberer', (MŰNK.) SZ., M. tuno 
u a — vö. (MŰNK.) tunal- 'varázsolni, bűvölni, bájolni; vlmire ráolvasni,, 
jósolni', (WICHM.) G., U. tunani (tunal-) 'wahrsagen, zaubern'. A tuno 'Wahr
sager Zauberer' főnév egy Hun- alapigéből van képezve (vö. WICHMANN: 
FüF. ' XIV, 112—4; LAKÓ: Frg. Ért . II, 30); 

10. udm. yumo 'xjieÖHHa, Honigbrot, Bienenbrot (das Futter der Bienen, 
ein Brei aus Honig und Blütenstaub)', — vö. OKttl- 'coŐHpaTb, (ein)sammeln'> 
(WIED.) oMyny, (MŰNK.) oJct- ua. (1. JEMELJANOV, Votj. Gramm. 126 §. 105;. 
LAKÓ: Fgr. Ért . II, 30); . 

11. km. ( W I E D . ) vosta 'Öffnung, Loch', P. osta 'offen [z. B. Tür, Fenster] ; 
Loch, Öffnung' j udm. (WICHM.) MU. uéto 'Loch, Öffnung; offen', (MŰNK.) 
usto, üsto 'Loch, Öffnung', — vö. km. (WICHM.—UOT.) V., Sz., Pécs., L., 
Le. vostini, I. vostini, U. vesti nis, P . osni, ostini 'aukaista, öffnen, aufmachen* 
I udm. (WICHM.) G. ustini, mstini, MU. uétini 'öffnen', (MŰNK.) ust- ua. 
(BUDENZ, UA. 29 §. 189; LAKÓ: Fgr." Ért. II, 30;" LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 
253). 

A komi -a és az udmurt -o deverbális névszóképzővel alkotott főnevek 
a cselekvés eredményét fejezik ki. Például: km. gizta 'Strich, Linie', udm. 
kuo-mutáko 'Haarflechte' stb. Néhány példában szenvedő befejezett mellék
névi igenevek képzésére használják őket. Ilyenek: km. sora 'gemischt, ver-
mischt' ^ udm. suro 'vegyes, vegyült, kevert', km. P. osta 'offen' ~ udm. 
MU. usto ua. Az udm. -o képzőnek egy példában nomen agentis jelentése 
van: tuno 'Wahrsager, Zauberer'. 

2. A km. -a és az udm. -o képzőt a finnugor *pm ~ */?• deverbális névszó-
képzőből szokták származtatni (BUDENZ, UA. 180—192; WICHMANN: FUF . 
XIV, 112; JEMELJANOV, VotjGram. 105; LAKÓ: FgrÉrt. II, 30; LEHTISALO: 
SUSToim. LXXIl , 253). SZINNYEI (NyH.7 85; FgrSprw.2 77) és GYÖRKÉ 
(Wortbildungslehre 22—3) a permi képzőket nem tekinti a finnugor *p ~ *jS: 

deverbális nóvszókópző megfelelőinek. 
Véleményem szerint sem lehetnek a permi képzők a finnugor *£>• dever

bális névszóképző folytatói. Ugyanis a km. -a és az udm. -o képzőnek a finn
ugor *£>• deverbális névszóképzővel való egyeztetését ugyanazok a hangtani 
akadályok teszik elfogadhatatlanná, mint amelyeket a permi -a, -o nomen; 
poessessoris képzőkkel kapcsolatban már tárgyaltunk. A finnugor *p* de
verbális névszóképző folytatója a permi nyelvek közül csak az udmurtban 
van meg, ós ot t is csak egy példában: (WICHM.) J. ülep, (MŰNK.) SZ. ulap 
'lebend, lebendig' (vö. ulini 'lében') [SZINNYEI: NyH.7 85; FgrSprw.2 78; 
GYÖRKÉ, Wortbildungslehre" 23; LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 253]. 

3. Én a permi -a, -o képzőket a finnugor *&• deverbális névszóképző 
folytatóinak tartom. A *&• képző még a korai őspermi alapnyelvben lekopott, 
és a névszókópző funkcióját az alapszó vógmagánhangzója vette át. A névszó
képzői szerepben használatos magánhangzók közül a leggyakrabban elő
forduló tő végi magánhangzó, az *-a általánosult a késői őspermi kor folya
mán névszóképzői funkcióban. A késői őspermi *-a deverbális névszóképző 
a komiban megmaradt -a-nak, az udmurtban azonban tőszótagbeli -o vagy u, 
után az *<2-ból -o lett. Minthogy valamennyi felsorolt udmurt példa tőszótag
jában o vagy u van ós így a képző csak -o hangalakban van meg, nem tud
juk eldönteni, hogy a többi esetben az -a alak használatos volt-e. A permi 
-a, -o melléknévkópzők analógiáját figyelembe véve, ez valószínűnek látszik^ 
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A finnugor *&• deverbális névszóképző folytatói a permi nyelvekben 
nem csupán az -a, -o főnév- és igenévképzőkben vannak meg. A *-&• igenév
képzővel azonos praesensképző volt meg a jelen idő egyes szám harmadik 
személyében is. Miután a praesensképző a korai őspermiben lekopott, a képző 
funkcióját ez esetben is az alapszó tővégi magánhangzója (km. -e, udm. -e) 
vette át. Például: km. nule 'er leckt' -v udm. nule ua. (vö. SZENNYEI, FgrSprw.2 

130; JEMELJANOV, VotjGramm. 159; LAKÓ: Fgr. Ért . II, 46—7; másképp: 
G. STIPA: UAJb. XXVIII, 227 kk.). A praesensképző a tagadó ige egyes 
alakjaiban ma is megvan: jelen ós jövő idő: e. sz. 1. sz. km. og ^ udm. ug; 
e. sz. 3. sz. udm. ug; t. sz. 1. sz. km. og, oge; t. sz. 3. sz. udm. ug; múlt idő: 
e. sz. 1. sz. km. eg, ig; t. sz. 1. sz. km. eg, ig, ege, ig&. (A *-&-nak az első és a 
második szótag között a permi nyelvekben g felel meg.) A -g praesensképző 
ezen alakokban eredeti funkcióját elveszítette, és személyraggá vált. Ezért 
a komiban analogikusán a múlt időbe is behatolt (vö. SETALA, TMB. 65 kk.; 
SZENNYEI, FgrSprw.2 120—1; UOTILA: SUSToim. LXV, 136; LAKÓ: FgrÉrt . 
II, 46; LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 348). 

A *-&• deverbális névszó- és igenévképző lekopása nem egyedülálló 
jelenség a permi nyelvekben. E képzővel azonos hangalakú lativusi *-&-rag 
tűnt el az illativus (km. karé, udm. karé 'in die Stadt'), az allativus, valamint 
egyes -a, -o végű lativusok (km. kuza 'lángs, entlang', udm. pedla, pedlo 'ki') 
végéről. Mindezek a párhuzamos jelenségek azt bizonyítják, hogy a permi 
-a, -o névszóképzők valóban a finnugor *-km deverbális névszóképző folytatói. 

4. A finnugor *-&• deverbális névszóképző megfelelői valamennyi finn
ugor nyelvben megvannak. 

M a n y s i : É. ossi' 'szalagforgács' (vö. osyi 'késsel gyalul'); É. erlm 
'ének', éryém 'énekem' (vö. eryi 'énekel'); É. jonV 'játék', jonyém ' játékom', 
KL. jani 'játék', P. jani, T. janu ua.; pűyi 'fogó' (vö. püy- 'fog'). [SZENNYEI, 
NyH.7 86; FgrSprw.2 80; LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 349.]. 

C h a n t i : KAEJ.—Torv . 137b, 138b: Vj. ivgra'k 'schief, sich schief-
spaltend (Holz)', Mj. ifyuyre% 'schief, krumm', L5N. ioure 'schief, Kaz. 
iőurá1 'gewunden' (Fluss, Weg); sich schief spaltend (Holz); unregelmássig 
geformt (z. B. Narte); falsch, nicht richtig (z. B. Wort, Weg)' (vö. Vj. jöyartá 
'drehen, bohren', stb.). [SZTNNYBI, NyH.7 86; FgrSprw.2 80; LEHTISALO: 
SUSToim. LXXII , 349.]. 

M a g y a r : járó, élő, való, ülő, 1055: meneh 'menő', 1109: Zamtou 
'szántó'. [A magyar -ó, -ő melléknévi igenévképző finnugor *-pm, *-r]m és 
*-m« képzőknek is megfelelhet (SZINNYEI, NyH.7 84—5; FgrSprw.2 80; GYÖRKÉ, 
Wortbildungslehre 13; LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 349—350)]. 

M a r i : KB. , J. hrye, JU. seryd, U., T. $erye', B. serye', M. serye-
'Kamm' (KB., J. seram 'bürsten, kámmen');? M. süzye., B. iüzye' 'Stechen, 
Schmerz' (vö. udm. (MŰNK.) K. cuzal- 'brennen (tr.), beissen'). [GYÖRKÉ, 
Wortbildungslehre 12; LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 348; SZINNYEI, 
NyH.7 86] 

M o r d v i n : E. pala-vt, (pala-ft) 'geküsst', M. pala-f ua. (vö. pala-
'küssen'); M. kuld-f 'gestorben' (vö. küld- 'sterben'); E. jakavt, M. jalcaf 'Gang' 
(vö. jaka- 'gehen, wandern'). [SZINNYEI, NyH.7 85; FgrSprw.2 80; GYÖRKÉ, 
Wortbildungslehre 12; LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 348]. 

F i n n : kaste, gen. kasteen 'Tau, Taufe' (vö. kasta- 'nass macheh, 
begiessen; taufen'); side, gen. siteen 'Bánd, Binde' (vö. sito- 'binden'); puhe 
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(Savó: puheh), puheen 'Rede' (vö. puhít- 'reden'). [SZINNYBI, NyH.7 85; Fgr. 
Sprw.2 79—80; LEHTISALO: SUSToim. LXXI1, 346]. 

L a p p : N. calá, cálldg- 'Schrift' (vö. callet 'schreiben'); N. duwdá 
'Stütze', (vö. duw[det 'stützen'); N. doarjá 'Stütze' (vö. doar]jot 'stützen'). 
[SZINNYEI, NyH.7 86; FgrSprw.2 80; GYÖRKÉ, Wortbildungslehre 12; L E H 
TISALO: SUSToim. LXX1I, 343—6]. 

A *-#• deverbális névszóképzőnek a szamojéd nyelvekben is vannak 
megfelelői, a *-lcm képző tehát uráli eredetű (vö. LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 
350—351). 

RADANOVICS KÁROLY 




