
Egy zűrjén kötőszóról 
— A zűrjén -5/ 'ha' kötőszó — 

1. A zűrjén nyelv udorai nyelvjárása egy olyan 'ha' jelentésű enklitikus 
kötőszót ismer, mely — tudomásom szerint — eddig más zűrjén területről 
nem került elő. Ez a feltételes kötőszó a -si. Különösképpen van ugyancsak az 
udorai nyelvjárásban egy ezzel a kötőszóval azonos alakú 'akkor' jelentésű 
szó, továbbá egy -si hangalakú kérdőszó, amely — úgy latszik •— szintén 
nincsen más nyelvjárásból följegyezve. Mind a három szó vagy szócska először 
az 1916-ban megjelent udorai szövegeimben szerepelt; azóta azután 1952-ben 
V. A. SZORVACSEVA közölt példákat a feltételes -si kötőszónak és a -si kérdő 
partikulának a használatára az udorai nyelvjárás déli (felsővaskai) területéről 
(«HeKOTOpbie ^OHeTHqecKHe H Mop(J)OJiorHqecKHe ocoÖeHHoera BepxHe-BamcKoro 
roBopa yÄOpCKoro ßHajieKTa" című cikkében) a sziktivkari JTHHrBHCTHqecKHH 
cöopHHK 2. füzetében. 

Ezeknek a partikuláknak, elsősorban a két si alakú elemnek az eredeté
vel kívánunk a következőkben foglalkozni. 

Talán leghelyesebb lesz, ha mindenekelőtt e partikulák használati körét 
tisztázzuk, amennyire ezt a rendelkezésünkre álló adatok csekély száma lehe
tővé teszi. 

Forrásaink a Zűrjén Szövegek (ZSz.), a Syrjänisches Wörterbuch (SWb.) 
és SZORVACSEVA említett cikke. 

2. Példák a feltételes enklitikus -si kötőszó használatára: 
a) csak a -ai utal a mellékmondat feltételes jellegére: kole-si, at'nid vette 

biisla! 'ha kell, magatok menjetek tüzért!' (ZSz. 178); vai spit'ska'te, vijim-si 
'add ide a gyújtódat, ha van' (uo. 176); so t'selke'vei seta-si, nante setan-e? 
'ha száz rubelt adok, ideadod-e a gabonádat?' (uo. 175); menim vremja loe-si 
(vagy: loe-ke), me vola 'ha lesz rá érkezésem, eljövök' (SWb. 887). L. még i t t 
b) alatt és SWb. 887—8. 

SZORVACSEVA (i. h. 48) a következő példát idézi: on rebit si, on soi 'ecjiH 
He nopaöoTaeiUb, TO H He noeuib' ['ha nem dolgozol, (akkor) nem fogsz enni '] 
és utána megjegyzi: ,,cp. on ke rebit, on soi". A példát ezzel vezeti be: ,,H3C0K)30B 
B BepXHe-BaUICKOM TOBOpe CJie^yeT OTMeTHTb C0K>3 SÍ 'eCJIH', COOTBeTCTByKDIIIHH 
no 3HaqeHHio coio3y ke 'ecjin'." 

b) A mondat feltételes jellegére a -si mellett, vele együtt más kötőszó 
is utal, nevezetesen jesli 'ha' , vagy -ke 'ha ' : jéél'i tedan-si, medes tede'da i 
medse ke tedan, koime'des tede'da, a on ted-si, i at'te soja ' [én valami feladatot 
adok neked.] Ha megfejted (megoldod), másikat adok, és hogyha a másodikat 
is megoldod, harmadikat adok. De ha nem tudod (ha nem oldod meg), tégedet 
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magadat is megeszlek' (ZSz. 159); jèéïi me teda-si, tene soja 'hogyha én meg
fejtem, én megeszlek' (uo. 160); tedan-ke-si, seki viétav 'ecjiH 3Haeiüb, 
paccKa>KH!' (uo. 161). 

c) Fenti példáinkban a tagadó igével kapcsolatban is szerepel a -si (on 
rebit si; on ted-si). De járulhat a -si magához a tagadó igéhez is; pl. so t'selke'vei 
éeta, a sije og. — no on-si, i me og vuzav 'száz rubelt adok, de azt nem [teszem 
meg] én. — Nos, ha te nem [teszed meg], én se adom el [neked a tehenemet] ' 
(ZSz. ,171). 

Új jelentós fejlődésére adott alkalmat a -s«-nek a 3. személyű tagadó 
igével foz-zal) való kapcsolata. 

A következő mondatban az oz még szorosan kapcsolatos a megelőző mon
datbeli petal- igével: pétale, dak peta'le, a oz-si, a/éis tedas ' [ha] megterem 
[a répa], hát megterem, de ha nem, ő maga tudja (értsd: az ő dolga, az ördög 
dolga)' (ZSz. 173)> de már teljesen önállósult az oz-si (a magyar hanem kötőszó 
keletkezésére emlékeztető módon) ebben a mondatban: in berd, oz-si lat'ska 
'He njia%, He TO BbiCTeraio' ('ne sírj, különben elpáhollak') (uo. 166). Az oz-si 
jelentése it t megfelel az orosz He To-énak: „B npoTHBHOM cjiyqae", pl. „yxo/m, 
He TO nporoHjrr" (OZEGOV 354; 1. még TpaMMaraKa pyccKoro H3LiKa (AKafl. 
HayK CCCP) II/2, 241—2), vagyis 'ha ez nem [következik be] ' , azaz 'ha nem 
történik meg az, hogy nem sírsz', tehát a. m. 'ellenkező esetben (B npoTHBHOM 
CJiy^ae), különben'. Ugyanígy van szerkesztve a következő mondat is: jèêïi 
te on mun, oz-si vetla 'ha nem mész, akkor [tkp. ha ez nem következik be] én 
elkergetlek' (ZSz. 164), a közlő orosz fordítása szerint: 'ecJM Tbl He noÖÄeuib, 
He TO BbirOHK)\ 

Teljesen elhomályosult az oz-si eredeti jelentése és éppen csak az orosz 
He TO fordítás ('különben') magyarázza meg a következő mondatokban az 
oz-si-t: nol\ oz-si sinaliSti! 'nos hát, fésüld meg! Hy-KO no^euiH, He TO no^euiw, 
JíaBaH no^euiH!' (ZSz. 165, 166); mun-ine, oz-si [íáka-vate vaili'men] csak, ha 
nem hozol-e gombalevest, hozz gombalevest!' ('He TO npHHecn rpHÖHbiH cyni') 
(uo. 163, 164). 

d) Ugyancsak si az alakja annak az 'akkor' jelentésű rámutatószónak 
(határozószónak), mely a főmondatot bevezeti és a megelőző feltételes (vagy 
feltételes értelmű) mondatra utal (orosz megfelelője TO, Tor^a); pl. kujim-so 
fselke'veivai, si i vistala 'adj 300 rubelt, akkor megmondom' (vagy: 'úgy meg
mondom') (ZSz. 174, 175). A si-hdz a sek 'akkor' határozószó is csatlakozhatni: 
pat'é-vilas ka, si sek oz addzi 'másszál föl a kemencére, akkor majd nem lát meg' 
('TO Tor/ja OH ne yBHAHT') (uo. 170, 173). 

e) Csak hasonló alakú az '-e?, vajon?' jelentésű -si enklitikus kérdő
szócska. Ez gyakrabban az -e kérdőszócskával együtt használatos; pl. og ted, 
verman-e-si korérni 'nem tudom, hogy meg bírod-e (M0>Kemb JIH) keresni' 
(ZSz. 155, 161); og ted, verman-e-si karni 'nem tudom, vajon el bírod-e végezni' 
(uo. 156); abu-e-si silen vit pi 'KaweTCH y Hero 5 .neTeíí' (uo. 164; tkp. 'vajon 
nincs-e neki öt fia?'); tedan-e-si? '3Haeuib JIH?', ' tudod-e?, vajon tudod-e?' 
(uo. 161).1 

Előfordul azonban — a rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint 
gyakrabban — kérdő névmásokhoz vagy kérdő határozószókhoz függesztve 

1 Az uo. szereplő tedan-si eredeti feljegyzéseimben is így van ugyan írva, de ez 
vagy íráshiba *tçdan-sj helyett, vagy pedig inkább csupán utalás kívánt lenni a -si és -si 
közti különbségre (jèéU tedan-si 'ha tudod' uo. 159 és tedan-e-si 'tudod-e?' uo. 161). 



EGY ZŰRJÉN KÖTŐSZÓRÓL — A ZŰRJÉN -si 'ha' KÖTŐSZÓ 191 

ugyancsak nyomósító értékkel. Pl. sin sajas mui-si i oz §uni: 'mit nem beszél
nek az ember háta mögött (tkp. szem mögött)! ('aa i\na3aMH HTO H He roBopHT!') 
(uo. 161, SWb. 902). SZORVACSEVA csak ezt az utóbbi nyelvhasználatot figyelte 
meg; erről (i. h.) így nyilatkozik: „ . . .Heo6xo,n,HMO ynoMHHyTb TaiOKe 
ycHJiHTejibHyio qacraiiy -si, KOTopafl ynoTpeÖJifleTCfl c BonpocHTejibHbiMH 
MecTOHMeHHHMH : kotsi [ < kod-si] 'KTO y>K', kutëemsi 'KaKofí y>K', korsi 
'Kor^a y>K', muisi 'qTo y>K', kensi 'rji& y>K\ kut'ssi [ < kutfz-si] 'KaK y>K* ". 

3. Ha mármost a -si feltételes kötőszóra vonatkozó példáinkat nézzük, 
két jelenség vonja magára figyelmünket. 

Az egyik az, hogy a -si önállóan is szerepel ugyan 'ha' jelentésben, de 
gyakrabban más, szintén feltételes értelmű elemmel párosul (jesti vagy -ke), 
és így nyomatékosabban fejezi ki a feltételes jelleget. Ugyanolyan ismétlés, 
kettőztetés ez, mint mikor az utóbb említett két kötőszó (a jesti és a -ke) szere
pel együtt, mint pl. ebben a mondatban: Ud. jesti-ke kebilais sitalas nivli 
'hogyha a kanca leányra ganójoz' (ZSz. 209), jèsti-ke sije te §uan. . . . 'hogyha 
te azt mondod. . . .' (uo. 178), Le. jesti ti-ke vo'ßzala:de mené 'hogyha t i előz
tök meg engem' (NyK. XLV, 408). (Több példát 1. SWb. 314.) Hogy a -ke és 
a -si is csakugyan azonos jelentésű, azt világosan mutat ta egyfelől fent idézett 
példánk (amelyben egyformán állhatott loe-ke és loe-si), másfelől SZORVACSEVA 
megállapítása a -si és a -ke azonos értelméről. 

A másik jelenség, mely figyelmet érdemel, a si-nek a helye a mondatban. 
A jeéti rendszerint első vagy második helyen áll a mondatban, a -ke mint simuló 
feltételes kötőszó a hangsúlyos mondatrészhez kapcsolódik és rendszerint 
szintén a mondat első szavainak egyikéhez járul (pl. Ud. nebivatstèina-ke 
kuzan vista'vni, tak séta bi, a on-ke kuz vista'vni nebivatStsina, dak mùkwsid 
tasma jera 'ha lehetetlenséget tudsz mesélni, úgy adok tüzet, de ha nem tudsz 
lehetetlenséget mesélni, úgy a hátadból szíjat hasítok' ZSz. 177). Ezzel szem
ben a -si mindig a mondatnak a legvégén áll, az utolsó szóhoz függesztve. 
Jellemző ebből a szempontból a különbség is egyfelől a most idézett on-ke kuz 
és másfelől az on ted-si vagy tedan-ke-si szórendje között. 

Ezzel szemben a d) pontban tárgyalt <ŝ  rámutatószó éppen ellenkezőleg 
1. mindig a maga mondatának az élén áll, ennek legelső szava, 2. nem simuló 
szócska, hanem önálló rámutató szó (határozószó), 3. nem a feltételes mondat
nak, hanem az összetett mondat utótagjának: a második helyen álló mondat
nak, a főmondatnak egyik része, végül 4. nem 'ha', hanem 'akkor' (vagy 'úgy') 
a jelentése. 

Kérdés mármost, két különálló szóval van-e dolgunk, vagy van-e, lehet-e 
a kétféle si között valami kapcsolat. 

4. Nézzük először a feltételes -si kötőszót! 
Fent láttuk, hogy ez a -si olyan kötőszó, mely mindig a mondat legvégén 

áll, (viszont a másik si-t mindig a másik mondatnak a legelején találjuk). 
Nézzünk hát körül, nem találunk-e a zűrjén kötőszók körében más ehhez 
hasonló esetet. 

Es csakugyan három olyan zűrjén kapcsoló kötőszót ismerünk (hogy 
mind a három orosz eredetű, azon — kötőszóról lévén szó — nem fogunk cso
dálkozni), amely szórend tekintetében élénken emlékeztet a -si szórendjének 
kettősségére, nevezetesen a da 'ós', a 'de, és', ós az -i 'és, is' kötőszókat. 

Nézzük hát először ezeket az utóbbi kötőszókat és vegyük talán azt a 
példát, melyet BUBRICH említ az 1948. évi komi—orosz szótárhoz csatolt rövid 
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zűrjén "nyelvtanában. I t t a 292. lapon azt írja, hogy a zűrjén a következő 
mondatot háromféleképpen mondhatja : 1. dod'dad p uk é a da sila tenid 
miike 'fl B caHH CHAy Aa cnoio Te6e qTo-HH6yAb' ['szánodba ülök és énekelek 
neked valamit '] , vagy (alárendeléssel) 2.: dodd'ad púké a da, sila tenid 
miike 'Korßa n cHAy B caHH, cnoio TeŐe qTo-HHÖyAb' ['mikor szánodba ülök, 
énekelek neked valamit '] , vagy végül 3. : sila tenid miike, doddad pukéa da 
'H cnoio Teöe MTO-HHÖyAb, KorAa B caHH cflAy' ['énekelek neked valamit, mi
kor szánodba ülök']. — [Ez a mondat WICHMANN szövegeiben így szerepel 
(mint mellérendelt mondatokból álló összetett mondat) : dod vilad pukéa da 
m'^i-ke sila 'in deinen Schlitten setze ich mich und singe etwas' (SVd. 79), 
me tenid mii-ke sila, dod'jad pukéa da 'ich werde dir etwas singen, in deinen 
Schlitten setze ich mich nieder' (uo. 77), es: me tenid mii-ke sila, dod vilad 
pukéa da 'ich werde dir etwras singen, in deinen Schlitten setze ich mich' (uo. 
78).] 

Részben hasonlót állapít meg BUBEJCH a tagolásra vonatkozólag a 
TpaMMaTHKa JMTepaTypHoro KOMH H3biKa-ban (190—1) mind a három kapcsoló 
kötőszóról. I t t azt olvassuk, hogy a zürjénben a kapcsoló kötőszó az ezt meg
előző szóhoz kapcsolódhatok, és ezért például a következő mondat: ne-una 
éojim i juim 'Mbi HCMHoro CbejiH H BbinHüH' ['mi egy keveset ettünk és i t tunk'] 
kétféleképp érthető: ne-una éojim \ i juim, és így is: ne-una éojim i j juim. 
Éppígy: me gaza da éila 'a Beceji H noio' ['én víg vagyok és énekelek'] kétféle
képpen tagolható: me gaza | da sila, és me gaza da \ éila. Ugyanígy: me gizi 
nin, a te vek na gizan 'fl Harwcaji y>K, a Tbl Bee eme nnuieuib' ['ón már elkészül
tem az írással, de te még egyre írsz'] lehet: me gizi nin \ a te vek na gizan, és 
me gizi nin a \ te vek na gizan. 

Ezekben a mondatokban tehát a da, a, i — mindamellett, hogy tkp. a 
mondat második részével kapcsolatosak, hiszen ezt kapcsolják a megelőzőhöz 
és a második tag nélkül nem is lenne szükség a kötőszóra — éppúgy lehet 
(szólam- és mondattagolás szempontjából) az első mondatnak a végén, mint 
a másodiknak az elején. Sőt a beszédben egyenesen általános a kapcsoló kötő
szónak az első taghoz (mondatrészhez vagy mondathoz) való szoros (enklitikus) 
kapcsolódása, miként ezt már a SWb. 116. lapjának jegyzetében is megemlí
tet tem. De persze nemcsak a permi nyelvekben van ez így. A magyarral 
kapcsolatban is kifejti KLEMM (MTörtMond. 405), hogy ,,az összetett mondatot 
alkotó egyszerű mondatok közt levő kötőszó, vonatkozó névmás rendesen az 
előző mondat nyomatékába s hanglejtésébe illeszkedik bele szünet nélkül, 
azonban retorikai, logikai és más okból szünet lehet a kötőszó előtt, s akkor 
a kötőszó az utómondat előtt nyomatéktalan szakaszelőzőt alkot". (A megelőző 
taghoz kapcsolódik az 'és' (de) a törökben is; 1. pl. KUNOS, OTNy. 339. A né
metben az und az utána következő szólamhoz, illetőleg mondathoz kapcsoló
dik; 1. pl. DUDEN, Die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 597.) 

így tagol pl. ZsiLiNA is (alább említendő tanulmányának 85. lapján): 
me jeßse kesji liini juras da eg liéti, dumaita, Me, oz inmi da, piëjas 'H eme xoTeji 
BbicTpenHTb, HO He nocMen, Ayiviaio, MTO He nonaAÊT H yöe>KHT', és hasonló 
tagolást találunk LiTKiisrnél is (CoBpeMeHHbifó KOMH H3biK 276): gimale-a, 
keßzid 'rpeMHT. XOTH H XOJIOAHO'. 

A szólam-, illetőleg mondattagolásnak ez a módja különösen versek
ben figyelhető meg. Pl. : 

kvait-vozase boétas da 'hatágú [korbácsát] fogja — és 
(50) neitas da neitas da üti meg veri és 
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alei viris islcovtas rózsaszínű vére folyik 
pet-pom vijenis. egészen a válláig'. 

(SY±2h.) 
tsikises kole kiini da 'fecskét kellene fogni és 
sadeke kole suini kalitkába kell zárni'. 

( P L E S Z O V S Z K I J , KOMH MOH/TbflC, CbblJiaHKblB'bflC . . 163.) 
Persze van példa versben is a másik fajta tagolásra is; pl.: 
petkajas lebzisni — 'a madarak elrepültek 
da zudjis veji. és a köszörűkő elmerült'. 

(SVcL 315.) 

E szólamtagolás eredménye a da-nak 'is' jelentése (amiben az i kötő
szónak ilyen szerepe is közrejátszhatott), mint pl. ezekben: munam kiken: te 
da me da 'noHßeM BflBoeM: H Tbl H W (KoMH-pyccKHH CJioßapb 59), vagy: oleni 
da vileni da ta-lun 'még ma is élnek és vannak' (VdKomi 336). 

Hangsúlyoznunk kell: csakis a kötőszónak az e l s ő m o n d a t v é g é 
h e z való szoros kapcsolódása (me gaza-da sila) te t te lehetővé a k é t t e l 
j e s m o n d a t sorrendjének azt a megváltoztatását, mely a sila tenid miike, 
doddad pukèa da-ïéle mondatszerkezetet eredményezte, amelyben a da jelen
tése is már némileg módosult is, sőt BUBRICH fordítása szerint már időhatározói 
kötőszó-félévé alakult ( 'H cnoio Te6e qTo-HHÖyÄb, K o r A a B caHH cflÄy')-
Ez az utóbbi szerkezet a zürjénben különösen magyarázó értelemmel gyakori. 
Értelmét tekintve a két mondat sorrendje tulajdonképpen meg van fordítva, 
a kötőszó azonban szorosan ugyanannak a mondatnak a végén marad. Hogy 
csak néhány példát említsünk: mededt'sis munni, vë vile puksis da'elindult, 
hiszen (hiszen már) lóra ült ' ('lóra ült ugyanis') (VdKomi 378; < lóra ült és 
elindult); bereg buzde, vais miskas da 'a par t beomlik, mert (ugyanis) a víz 
alámossa' (SWb. 117; < vais miskas da bereg buzde); oz vermini Űe'rpitni, abu 
féunnas da 'nem bírják elviselni, hiszen nincsen ujjuk' (VdKomi 363); goraase 
en sorúit, gaske kodke kivzise da 'rpOMKo He roBopH, noTOMy ^ITO, MoweT 6bm>, 
KTo-HHÖy/ib noACJiyiuHBaeT' (LITKTN, CoBpeMeHHbiü KOMH H3HK 271); vidéjas 
turunaes, gozemis bur véli da 'jiyra oÖHJibHbi TpaBoö, TaK KaK JieTo öbiJio xopouiee' 
(uo. 274) ('a nyár jó volt, és a rétek füvesek' -> 'a- rétek füvesek, a nyár ugyanis 
jó volt'); ti unator na addéilannid, bidmannid da 'BH eme MHoroe yBHÄHTe, 
Korfla BbipacTeTe' (uo. 289); sije dit'ase kole kemedni, kokis kinme da, illae 
pete da 'arra a gyerekre cipőt kell adni, hiszen fázik a lába, hiszen (vagy: ? 
mikor) kimegy a szabadba' (SWb. 117). — Példa az a kötőszónak ilyen hasz
nálatára: ivlais zere, Sondia-a 'Ha yjiHije ÄO>KÄB HfleT, HecMOTpH Ha TO [annak 
ellenére, hogy; pedig], HTO COJIHCHHO' (LITKIN, i. m. 273—4). 

Ez a szerkezet annyira gyakori volt, hogy idővel az első mondat elhagyá
sával (a kötőszónak mintegy indulatszói, vagy csupán nyomósító alkalma
zásával)2 emfatikusan ezt is mondhatták: a/sid t'sisUtin da! 'hiszen magad 
tisztítottad!', tene p'eéks vsledim da! 'mi biz — mondják — megtanítottunk 
volna téged, megmutattuk volna neked!' (SWb. 117).3 

2 Vö. az orosz aa 5nos' jelentésével. 
3 A da és i kötőszóknak fent tárgyalt (talán részben orosz hatást is feltüntető) 

mondat- vagy szólamvégi használatára sok példát lehetne idézni azokból a népmesék
ből, amelyeket F . V. PLESZOVSZKIJ közölt 1956-ban Sziktivkarban (KOMH MOHRbnc, 
ChbijiaHKbiB'bflc «a nocjiOBima»c [ = Zűrjén mesék, dalok és közmondások] cím alatt) . 
Ilyenek: Sz. gortas loktis da, nilid juale ['hazajön, és a lánya kérdezi'] (i. m. 57); Vm. 

13 Nyelvtudományi Közlemények 1961/1. 
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A fejlődés menetét, egyes fázisait a következő példa szemléltethetné: 
jei Sue: énei tsektei da! me eg list 'der Blödsinnige sagt: „Ihr habt mir das ja 
nicht aufgetragen! Ich habe es nicht gewagt" ' (SVd. 95). 1. A két utóbbi mon
datból egy összetett mondatot alakíthatunk: ,,Ti nem parancsoltátok meg 
nekem é s én nem mertem megtenni". 2. E két mondat sorrendjót megfordít-
hatnók: me eg list, énei fektéi da! 'nem mertem megtenni, h i s z e n t i nem 
parancsoltátok meg', végül 3. az utómondat el ismaradhat, ahogyan csakugyan 
ezt olvassuk (uo.): jei Sue: énei tsektei da!" 'der Blödsinnige sagt: ,,Ihr habt 
mir das j a nicht aufgetragen!" 

5. Az analógia szembeötlő; egy kötőszó a szólam (vagy mondat) elejéről 
a másik (megelőző) szólam (vagy mondat) végére kerülhetett és jelentése módo
sulhatott. Hiszen a magyarból is ismerünk tanulságos analógiát: az is meg az 
és egyeredetű, az is ma is enklitikus nyomósító szó (maradt), és az olyan 
mondat, mint futni akarnék is, ti ne hagyjatok (RMKT. IV, 120; 1. Klemm, 
MTörtMond. 408) a maga feltételes előtagjával meglepően emlékeztet (ha nem 
is a fejlődés irányával) az i t t tárgyalt zűrjén nyelvi jelenségre. (Az analógia 
annál találóbbnak látszik, minthogy az orosz /ja kötőszónak 'ecjin; ha' is 
lehet a jelentése; 1. D A L I, 423.) 

Igen tanulságos a v o t j á k analógia is. A votják no (<or . HO) ma általá
nosan használatos enklitikus kapcsoló kötőszó is; pl. Marijän-no Darijän 
vaca sin uckisa ulo: voldätän-no polän 'Mária ós Daria szembe nézegetnek egy
mással: fedél és padló' (VotjSz. 517); tile no, vue no 'H B oroHb, H B BO/iy* 
(YflM.-pyccK. onoBapb 206). PEREVOSCSIKOV (UO. 382) külön is utal arra, hogy 
kapcsoló kötőszói szerepben a „COK)3 no pacnonaraeTCfl B KOHue nepBoro 
npeAJio>KeHHfl", pl. Jcuaz zoriz no, turin vozektini kutskiz 'npoiuëji AO>KAB, H Tpaßa 
3a3ejieHejia', ós még hozzáteszi, hogy „CHHTaKcnqecKafl nay3a, o6o3HaqaejviaH 
3anflT0H, jjeJiaeTCfl n o c j i e coK)3a". (Ha azonban ellentétes mondat kötő
szavául szerepel a no, akkor határozottan a második mondat élére kerül: 

vo tiras da, ebed getevita ['az év le fog telni, és én ebédet készítek majd (számodra)'] 
(uo. 38); Vm. voiis da, viéié nivte pivéane leUéedisni ['odajött, és a beteg leányt levitték 
a fürdőkamrába'] (uo. 39); Vm. mij heran, sidz loii dal ['mit csináljon az ember, hiszen 
(vagy: ha már) így let t! ' ] (uo. 38); Vm. viée sutki i med i, koimed i ['beteg egy teljes 
napig és egy második (nap) is, harmadik nap is'] (uo. 39); Jel'ena Prekrasnali abu i sog, 
muzikis rak da ['Világszép Ilona nem is búsul, pedig férje rák '] (uo. 71); Vm. mii veíéan, 
sid'z udaiítéis da ['mit csinálhat az ember, hát (vagy: ha már) ez így ütött ki?'] (uo. 116); 
Vm. ittaid, juiis da, zev jona jonmis ['Illya ivott és igen nagyon megerősödött'] (uo. 122)j 
Vm. vißzede da, ekmis pi si voßzin ['nézi, és (hát) kilenc fiú van előtte'] (uo. 121); 
Vm. kis pe loii taje di%s i taje domis, ez pe tan vev da ['honnan került ide ez a sziget és 
ez a ház, hiszen nem volt i t t ! ' ] (uo. 118). Ud. veilam vezajid orde, éelajaste hostam téets da 
['menjünk a keresztapádhoz, és vigyük magunkkal a császármadarakat!'] (uo. 136); 
Ud. kerkais, vißzede da, mednei ['a ház, nézi, hát rézből való'] (uo. 97); Ud. nalen eéke 
eni aslanis stavis em da, kid'z on mun, sar korema da ['nekik maguknak ugyan most min
denük van, de hogyne menne az ember, hiszen a cár hívta őket'] (uo. 137); Ud. d'edié 
pole, tom na véli da ['(a. . . fiú) fél az öreg apótól, hiszen ő még fiatal volt '] (uo. 136). 

Legújabban STIPA utalt — egy e dolgozatom elkészülte után megjelent munká
jában — a da-nak erre az alkalmazására (Punktionen der Nominalformen des Verbs in 
den permischen Sprachen 201—2). WicHMANN-nak egy mondatát idézi: pukûle vurée 
biaéema da 'und nachdem sie Licht angezündet, sitzt sie [und] näht ' (SVd. 133), és a 
mondat utolsó tagját így értelmezi: ,,sie hatte j a Licht angezündet" és úgy magya
rázza, hogy a da a mondat végén az alárendelő (határozói viszony) jelölésére szolgál 
(éppúgy, mint a -ke kötőszó vagy partikula vagy a névutók). (Vajon szándékosan kezdi-e 
WICHMANN a mondat fordítását ,,und"-dal?) 
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gurte bertem pote vilem, no najsalnik ug lezi 'ÄOMOH ci.e3AHTb xo^eTCH, HO 
Ha^aJibHHK He pa3peiuaeT'; ilyenkor a no a második egyszerű mondat élére 
kerül és „CHHTaKctmecKan nay3a npoHCxoAHT n é p e « STHM COK)3OM" (UO. 
383.) 

6. Most térjünk vissza a két si partikulához! 
Ami tehát a két sí-nek mondatbeli helyét illeti, hogy ti . az egyik -si 

az első mondat végén, a másik si pedig a második mondat élén áll, ez a mon
dottak alapján elvben nem lenne akadálya a két si egymással való azonosí
tásának. 

De vajon jelentéstani szempontból lehetséges-e ez az azonosítás? A jelen
tés valamennyire módosulhat a helyváltoztatás következtében, de a két jelen
tésnek mégis kapcsolatban kell egymással lennie. 

Mármost ha a da mintájára próbáljuk az összetett mondatot az eredeti
től eltérően tagolni, telic^on más lesz a mondat értelme, mint amit a beszélő 
eredetileg mondani akar; *on rebit, si on soi azt jelentené, hogy 'nem dolgozol, 
ha nem eszel', *on éoi si, on rebit meg azt, hogy 'ha nem eszel, nem dolgozol'. 

Ilyen módon tehát ez az ú t járhatatlan, az analógia nem alkalmazható, 
éppúgy nem alkalmazható, mint ahogyan a -ke feltételes enklitikus kötőszó 
sem csaphat át a következő mondatba. 

De hátha talán abból indulnánk ki, hogy — miként a da a második 
mondat éléről csapott át az előző mondat végére — ugyanúgy it t is nem a 
mondatvégi -si az eredeti, hanem a m á s o d i k mondatot k e z d ő 'akkor' 
jelentésű si? 

Ekkor egy csapásra megszűnik minden nehézség! 
Könnyű belátni, hogy ezekben a fenti mondatokban: ,,ha nem dolgozol, 

nem fogsz enni", ,,ha ráérő időm lesz, eljövök", ,,ha száz rubelt adok, ideadod-e 
a gabonádat?" stb., a föltételes mondat eredetileg kötőszó nélküli mondat 
(kötőszó nélküli alárendeléssel), sőt eredetileg kérdőmondat volt (1. még alább) 
és csak a második mondat 'akkor', 'úgy' rámutatószava jelezte az egész 
mondatszerkezet jellegét: „nem dolgozol(?) — akkor nem is fogsz enni", 
„ráérő időm lesz(?) — akkor eljövök" stb. Amikor azután a mondathatár 
(vagy mondattagolódás) eltolódásával az 'akkor' jelentésű si átkerült az első 
mondathoz, az így odatapadt si-hen látták (a -ke-nek pontosan megfelelően) 
a feltételes jelleget jelölő elemet, azaz ennek tulajdonították azt, hogy ez te t te 
a (tkp. amúgyis már feltételes értelmű) mondatot feltételes értelművé; viszont 
a második mondat az onnan elszakadt rámutatószó nélkül is megtartotta teljes 
eredeti jelentését. Es ahogyan a da esetében is megmaradt az eredeti és a belőle 
fejlődött új használat, úgy it t is a si megmaradt régi helyén 'akkor' jelentésű
nek, de új környezetében ráértéssel felvette a 'ha' jelentést, vagyis i t t jelentés
hasadás következett be. (Vö. még a votj. no-vól mondottakat.) 

Persze ahhoz, hogy a si megtarthassa 'akkor' jelentését, ennek a jelen
tésnek nagyon, tudatosnak, szilárdnak kellett lennie. Erre alább vissza kell 
térnünk, előbb azonban még egy fontos körülményre akarunk rámutatni. 

7. Fenti magyarázatunk, a föltételezett fejlődési folyamat, egyelőre 
azonban csak elméleti lehetőség; mellette persze az szól, hogy a si bifurkációját 
teljesen megmagyarázza. De talán megszűnik magyarázatunk hipotetikus 
jellege és meggyőzővé válik, ha ki tudjuk mutatni, hogy ez a folyamat valóban 
végbement és hogy ilyen folyamat valóban egy 'akkor' vagy 'úgy' jelentésű 

13* 



196 FOKOS DAVID 

rámutatószóra és egy erre visszamenő feltételes kötőszó keletkezésére vezetett 
magában a zürjénben. 

És — szerencsére — ezt csakugyan ki tudjuk mutatni . 
T. I. ZSILTNA a sziktivkari HcTopHKO-4)HJioJiorHqecKHÍíc6opHHK 1956. évi 

3. füzetében a letkai körzethez tartozó Szludka falu nyelvét ismerteti és ott 
(a 85. lapon)ezt írja: „YnoTpeÓJiHeTCíiHe BCTpeMawiUHHCfl B KOMH JiHTepaTypHOM 
K3biKe ycJioBHbiH COK)3 sidz (sißzi): zar siêz, bara petni mezne 'ecjiH >KapKo, 
onHTbMO>KHO BbiHTH' ", vagyis [nem azt jelenti ez a mondat, amire gondolhat
nánk,4 hogy 'nagyon meleg van, úgyhogy megint ki lehet menni', hanem:] 
' h a nagyon meleg van, [akkor] újra ki lehet menni' . A mondat pontos fordí
tása ez: 'meleg van így (v. úgy), ismét ki lehet menni'. 

Semmi okunk sincs arra, hogy ZSILUSTA megfigyeléseinek helyességében 
kételkedjünk. 

Nézzük most idézett példáját. Világos, hogy a sidz ('így; úgy') eredetileg 
csakis a második mondathoz tartozhatott :5 ,,meleg van, ú g y újra ki lehet 
menni" (az első mondat tehát i t t is kötőszó nélküli, jelöletlen feltételes, eredete 
szerint kérdő mondat: ,,meleg van?"); ebből lett szólamhatár- vagy mondat
határ-eltolódással, de az első mondat feltételes értelmének fönntartásával, 
majd azáltal, hogy az átvonódott 5 ^ - n e k tulajdonították a feltételes értelem 
jelzését: „ h a meleg van, újra ki lehet menni". 

íme : a fent feltételezett folyamat v a l ó b a n végbement, mégpedig 
éppen magában a zürjénben; feltételes enklitikus kötőszóvá lett egy 'úgy' 
jelentésű szó: a sidz (ugyanúgy, mint ahogyan ezt fentebb a szintén 'úgy' 
jelentésű si-rői mondottuk), mely pedig eredetileg a feltételes mondatra utaló 
rámutatószó volt a főmondatban. Feltételes kötőszóvá vált olyan mondatban, 
mely pedig már az adott beszédhelyzetben amúgyis (persze kötőszó nélkül) 
feltételes értelmű volt (mint akár pl. a következő mondatok: V. tui lesale, 
pit'ere muna ' [ha] az út jó lesz, Pétervárra megyek' ZNépk. 7. Vm. leßza'n — 
peta-, on-let'é — peta' ' [ha] elengedsz, kimegyek, nem engedsz el — [mégis] ki
megyek' (VdKomi 367); Vm. istan pe — muna, i on isti — muna ' [ha] küldesz, 
megyek, és [ha] nem küldesz, [mégis] megyek' (KOMH Moií/rbHC 117); 1. még 
SZENDREY: NyK. XLVI, 220). 

8. Mondottuk, hogy ZsiLiNÁnak a sidz jelentésére vonatkozó megálla
pítását kétségtelenül helyesnek kell tartanunk, és arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a sidz eredetileg csakis a második mondatban állhatott. 

Ha még kétségünk lehetett volna, hogy valóban helyes-e ZSILENA értel
mezése az idézett összefüggésben, az utolsó kétségeket is eloszlatja egy olyan 
adat , melyet KUZNYECOV—SZPOROVA permják szótárában (a PyccKO-KOMH-
nepMHHKÖH CJioBapb-ban) találunk. Ott (a 83. lapon) az orosz ecAU permják 
megfelelőjéül ezek szerepelnek: jezeïi, ke, kißzi. Vagyis a kißzi-nek nemcsak 
'hogyan' a jelentése, hanem 'ha' is. Ez az adat a mi szempontunkból fokozot
tan fontos, mer t a szludkai nyelvjárás a Letka-Luza területén van ugyan ós 
ennek a nyelvjárásnak sok sajátságát tükrözi, de ZSILINA mégis megjegyzi, 
(i. m. 79), hogy Szludka lakói a perm jakokhoz számítják magukat, és kiemeli 

4 E z é r t talán nem a legszerencsésebben van ez a példa megválasztva. 
5 Vö. a magyarban: ha ..., úgy . . . (1. pl. KLEMM, i. m. 596), nem. wenn ..., 

so . . . ; a zürjénben is az orosz TaK-kal: Ud. nebivatäfsina-ke kuSan viétct'tmj, t a k séta 
'na lehetetle nséget tudsz mesélni, ú g y adok [tüzet] ' (ZSz. Ï78); 1. még SWb. 119, 1017. 
Ilyen összefüggésben az orosz eredetű dak [= tok] váltakozbatik ío-val, 1. SWb. 119. 
A sidz t e h á t i t t ugyanolyan jelentésű, mint a to és — mint a si! 
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hogy szókincs tekintetében valóban közös vonásokat tüntet fel a szludkai és a 
Kosza-vidéki permják (Z-es) nyelvjárás. (A Kosza a Kámának egyik mellék
folyója.) 

Mármost, ha a kiß'ei csakugyan 'ha' jelentésű, a feltételes mondat
szerkezet eredeti teljes alakja (hogy megmaradjunk ZSILIJSTA példájánál) 
tulajdonképpen ez lenne: *kißei zar, sid'z bara petni mezne, azaz 'ha meleg van, 
úgy megint ki lehet menni'. Ebből lett a feltételes kißzi elhagyásával: *zar, 
sid'z bara petni mezne, majd a mondattagolódás eltolódásával: zar sid'z, bara 
petni mezne. (A kißzi ilyen alkalmazása későbbi eredetű is lehet: a fő mon
datbeli sid'z korrelativ kötőszavául is alkalmazhatták.) 

Talán nem is áll nagyon messze a permják kidé kötőszónak 'ha' jelentésé
től a következő prupi mondatban betöltött szerepe: kidé loue éizim aresa es, 
seki ii nat'éka 'amint [a cinke] hétéves ökörré lesz, levágom' (VdKomi 204); 
i t t a kid'é nemcsak 'amint ' = 'mihelyt', hanem 'h a' jelentésű is lehetne ('ha 
akkora lesz. . . ., akkor levágom'). 

9. De bizonyításunk még most sem teljes. Eddig hallgatólag elfogadtuk, 
hogy a «i-nek 'akkor' a jelentése. Ez persze bizonyosra vehető, hiszen csak így 
váltakozhatott és párosulhatott is a sek(i), to rámutatószókkal (éppen úgy, 
mint ahogyan ezt a jeéU és a -ke, a da és i esetében mint azonos értelmű szavak
nál látjuk; vö. még SWb. 116—8). (A to és sek váltakozására jellemző példa: 
jeél'i kule a/éis ïibe as semja'éis kod-ke, to éed vié pukéas Ube l'i/ée'is pikte, a 
jeéU veres saje mune Ube getrá'éas, to sek venet'é pukéas jur-vilas 'ha meghal ő 
maga vagy valaki az ő családjából, akkor [a jövőt tudakoló varázsláskor] 
fekete vonal mutatkozik (tkp. ül oda), vagy földagad az arca; hogyha azonban 
férjhez megy, illetve megházasodik, akkor koszorú látszik a fején' ZSz. 208). 
L. még például SWb. 116—8, 894—5. 

10. De vajon igazolható-e az ö n á l l ó si-nek ez a feltételes mondat
szerkezetben mutatkozó 'akkor' vagy 'úgy' jelentése? 

Ennek a kérdésnek a megvilágításában a következő két nyelvi jelenség 
lehet segítségünkre. 

a) Ami a kérdés hangtani oldalát illeti, emlékeztetnünk kell arra, hogy 
az udorai nyelvjárásban a veláris i bizonyos hangtani helyzetben és külön is 
egyes esetekben palatális i-vel váltakozhatik. Gyakori ez j vagy palatalizált 
mássalhangzó közvetlen szomszédságában. í gy például: V., Ud., Le. lid 
'szám, mennyiség': V., Sz. liddini, Ud. lid'dini(s) (Nev.) ~ liddini (Pavl.) 
'számol, olvas'; V. liétni, Le. liétini, Pr . liétni ~ Ud. listini (Pavl.), 
Uétini (Nev.) 'merészel'; V.jiv, Sz., Le., Pr. jil, FV. jï ^ Ud. jiv 'csúcs, felső 
rész'; V., AV., Sz., Le., Vm. aj'éim ~ Ud. a/éim 'magam', stb. (1. még L ITKIK, 
J3,HaJieKTOJior. xpeCTOMaTHfl I, 33). De nem-palatális mássalhangzó mellett 
is: Ud. nida^ niezda 'ők' (LITKIN, i. m. 34), niezde, nide 'őket' (SZORV. 43). 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az udorai nyelv járásterület 
nem jelent minden tekintetben egységes nyelv járásterületet (1. erre vonatkozó
lag a tanulmányutamról írt jelentésemet, KSz. XIV, 209—10). És ahogyan az 
udorai -jez ~ -jez '-szór' esetében arra kellett hivatkoznunk, hogy ez a kettősség 
(az e ^ e váltakozás) az udorai nyelvjárás megosztottságán, (legalább is 
kettősségén) alapszik (UAJb. XXVIII, 220—2,1. még SWb. 16—7), ugyanúgy 
rá kell mutatnunk az i ^ i váltakozásban megnyilvánuló kettősségre is : 
WICHMANN vaskai (alsóvaskai) nyelvmestere perié 'öreg', mortlié 'az embertő 
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(abl.)', kiéim 'kezemből (elat.)', kiéinis 'kezükből' stb. alakokat mondott (1. 
W I C H M . — U O T . 199, 398), én csak Ud. perié, kiéim, kiéinis alakokat hallottam 
(SWb. 17, 405, 774), és SZORVACSEVA is csak ilyen a-s alakokat jegyzett fel a 
felsővaskai nyelvterületen: veled't'éié ' tanuló' (i. m. 39; V. ~ -ié), Skelaié 'az 
iskolából (uo. 41), tenéid, teéid 'belőled, tőled' (uo. 43). [LITKIN (i. m. 22) és 
KOLEGOVA (uo. 64—5) szerint g-s alakok használatosak az udorai nyelvjárás
ban.] 

Mármost éppen a bennünket i t t közelről érdeklő sj 'ő, az' névmásnak is 
van (bár nem az udoraiban, hanem két másik nyelvjárásban) si alakja is: 
V., AV., Ud., Sz., Pécs., FV., Vm. si ~ Le.6 si és PJ. (Genetz) si és sida (1. még 
LITKIN, i. m. 118), sőt a sija 'ő' alakban (bár j előtt) az egész zűrjén nyelvterü
leten i van az első szótagban (WICHM.—UOT. szerint az udoraiban is), csak az 
izsmaiban és (nálam) az udoraiban van sia; W I C H M . — U O T . szerint V.-ben van 
sije és sije, én az udoraiban (a nom. sia mellett) acc. sije-t jegyeztem föl és 
SZORVACSEVA is ismer Ud. sia ~ sija váltakozást (i. m. 42, 47). 

Ugyancsak a si szóval kapcsolatban ingadozást vagy váltakozást látunk 
az 'így, úgy; ilyen módon, olyan módon' jelentésű alakokban is: nálam min
denütt, Ud.-ban is: sidz, esidz, (SzoRVACSEVÁnál is: esißzen 'BOT TaK'; i. m. 
47), viszont WICHM.—UoT.-nál V., Sz., Lu., P. sidz, I. sidz, Ud. sidz (V. sidz 
ze és sidz ze), V., Sz., Ud. esidz stb. Nevezetes dolog, hogy ez a kettősség ebben 
a szóban a régi nyelvemlékekben is jelentkezik: cu£ ~ cbl$, cbtgbl (1. LITKIN, 
flpeBHenepMCKHM H3MK 142). 

b) Ami pedig a jelentéstani szempontot illeti, utalnunk kell arra, hogy 
számos mutató névmás nemcsak a zürjénben, hanem más finnugor, sőt uráli 
nyelvekben is, ragtalan alakjában is használatos határozószóul. így pl. a 
zürj. ta 'ez', ti 'az' azt is jelentheti, hogy 'itt ' , illetőleg 'ott ' ; pl. ti voitiëte, ta 
voitiëte jelentése 'ott (TyT) csöppen, i t t (Tajw) csöppen' (VdKomi 321, SWb. 1015, 
1037).7 Éppígy: zürj. ta-ne ' i t t (bizony)' (SWb. 1015), ti 'ott ' (uo. 1037), a-ti 
'íme ott ' (uo.). Ugyanígy más rokon nyelvekben: vog. ta, tä 'az' és ta 'hát, 
akképp' (VNGy. II, 706); ëkwan ti püwawei'', ta pûwawef 'az asszony hol 
i t t kap feléjük, hol o t t kap feléjük' (uo. I, 19); — osztj. tam 'ez; erre, most' 
(PATK.) , 'ez, ilyen; most, ím' ( P Á P A Y — B E K É ) ; Trj. t'i 'jener; auf der Stelle, 
soeben' (K.—T. 895), É. si 'dieser, dér; nun, so, ja; da, das' (STEINITZ: OGramm. 
157, OVd. II, 99, 134, 163, 164, 187); (fent idézett vogul példánk osztják párja 
a következő:) tam gas kätpjajtn, éi gaé kätzjiajtn 'beinahe werden sie hier 
(tarn 'dies') gepackt, beinahe werden sie da (éi 'das') gepackt' (OVd. I, 
81, II 134); — SzamO. to 'dieser da' (CASTE, Wb. 148), 'dort ' (CASTR.—LEHT. 
334) stb. [Sőt a tunguzban is: lamut: er 'da; der da'; tar 'jener dort; da; der da' 
(BENZING, LamGramm. 56, 77, 171, 234).] L. még B E K E , VogHat. 46; P A T K . — 
FUCHS 121, 147; FOKOS: NyK. LVIII, 66. 

1 1 . Az előbbiek alapján tehát hangtanilag lehetséges, jelentéstanilag 
pedig közelfekvő az 'akkor' jelentésű si határozószónak a si 'ő; az' mutató 

6 Talán annak is van némi jelentősége, hogy éppen a letkai nyelvjárásnak van 
sok közös vonása az udoraival. 

7 WICHMANN bizonyára tévesen fordítja le ebben a találós mesében a ti — ta 
alakokat 'jener — dieser'-rel. LITKIN G. SZ. is (3bipHHCKHH Kpafi II, 174) 'TyT' — 'TaM'~ 
nak fordítja le a két szót, és LITKIN V. I . szerint is ez a fordítás: 'Ta M coÖHpaeTCH 
KartHyTb, 3 Ä e c b co6npaeTCH KarmyTb' (K Bonpocy o B0i<ajiH3Me nepiwcKHx Í)3HKOB. TpyA« 
HHCT. H3HK03H. AH CCCP 1952. I, 93). 
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névmással való azonosítása. Márpedig, ha a si jelentése csakugyan 'akkor', 
illetőleg 'akkor' is (gondolhatunk nyelvjárási különbségre, de olyan differen
ciálódásra is, hogy si megmaradt 'ő; az' jelentésű névmásnak, viszont a si 
az 'akkor' jelentésben állandósult), akkor fenti magyarázatunk teljesen meg
nyugtató; igazolva van a si-nek (önállóan is) 'akkor' jelentése, így szerepelt 
mint a feltételes mondatra utaló rámutatószó a főmondatban, így csapódott 
á t a megelőző mondat végére, ahol azután feltételes kötőszónak fogták fel. 
Lát tuk azt is, hogy a fejlődés egyes fázisaira hatással lehetett az orosz mo, 
melynek megfelelőjót lá t ták a zűrjén si-ben (vö. egyfelől mutató névmással: 
OÖHO u mo dice; mo őbuo enepa, a smo cezodna —- másfelől 'akkor' jelentéssel: 
ecAU U03ÔH0, mo ne xodu!;l. OZEGOV 739, 743—4), és így ma is együttesen vagy 
egymással váltakozva használatos a feltételes mondatra utaló 'akkor, úgy' 
jelentésű rámutatószóul a si és a to, továbbá si seh ós to seh (1. fent és ZSz. 
170, 173, 208). 

12. Magyarázatunk bizonyára meggyőző és nem is szorulna újabb meg
erősítésre. De egy helyes magyarázatnak éppen az lehet a próbaköve, hogy 
utóbb újabb, addig észre nem vett jelenségek is igazolják. 

Ahogyan fent egy véletlenül felbukkant nyelvjárási adat megmutatta, 
hogy egy 'akkor; úgy' jelentésű szóból valóban fejlődött — az általunk csak 
feltételezett úton-módon — feltételes kötőszó, úgy most egy — ugyancsak 
véletlenül felbukkant (és alább bemutatandó) — adat a valóságban is elénk 
tárja az 'az' -f*- 'akkor, úgy' fejlődést egy feltételes mondatszerkezetben. 

A (véletlenül) hasonló alakú északi-osztják sí-ről fent megállapítottuk, 
hogy — bár 'der, dieser' a jelentése, mégis gyakran 'nun, so, ja' jelentésben is 
használatos. A sí eredeti jelentése kétségtelenül 'ez' vagy 'az' (1. K.—T. 895, 
STEINITZ, OGramm., PAASONEN: Beiträge 142, stb.) pl. V. ti loh '3Ta aopora' 
(K.—T. 895), Obd. si8 pampái 'ezt a fűrakást' (PAPAY, Nyelvtanulm. 1), Szi. 
si härti eüpi 'diese eiserne Keule' (STEINITZ, OVd. I, 96), mégis igen gyakori a 
'so, nun; ja; íme' jelentése is, pl. XÜSL si ëti 'die Morgenröte erscheint nun' 
(uo. I, 110, II, 163) (1. még P Á P A Y — B E K É 69). 

Mármost ez a si teljesen ugyanúgy használható feltételes mellékmondatra 
utaló rámutatószóul, mint a zűrjén si. STEINITZ osztják népköltési gyűjtemé
nyében (OVd. I, 109) a következő mondatot olvassuk: manluw, £üjr\dn! 
soram-hi, si sordml 'gehen wir Männer! Wenn [es] der Tod [ist] , s o [soll 
es] der Tod [sein]!' és STEINITZ (UO. I I , 162) megjegyzi, hogy „auch diese 
Formel kommt in ostj. und wog. Märchen oft vor". És ez csakugyan nem egye
dülálló használat. PÁPAYnál is egészen hasonló mondatot találunk: uèllèn, 
si uèllèn ' [ha] megölsz, hát megölsz' (Nyelvt. 35). Az előbbi osztják mondatot 
így mondaná az udorai zűrjén is: *hulem~he, si hulem, vagy *émert-ke, si 
émert. 

Sőt a vogul ti 'ez', valamint az 'az' jelentésű vogul ta és ton is lehet 
'hát, akkor' jelentésű határozószó, de feltételes mellékmondatra utaló rámu
tatószó is. (Erről azonban más helyen szólunk bővebben.) 

A föltételezett, vagy helyesebben: kikövetkeztetett zürj. si 'az' ~ 'akkor', 
'úgy' jelentéspárnak tökéletes mása az osztják si 'ez' ry 'akkor', 'úgy', 
(továbbá az idézett három vogul mutató névmás). 

8 PÁP AYnál si és si a névmás alakja; 1. pl. PÁPAY—BEKÉ 69. 
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12. Összefoglalólag tehát megismételhetjük fenti megállapításainkat. 
A -si feltételes kötőszó bizonyosan az 'akkor' jelentésű határozószóra megy 
vissza. Az utóbbi eredetileg a feltételes mondatot követő főmondatbán be
vezető rámutatószó volt és azonos a si ~ si mutató névmással (melyet i t t 
határozószói funkcióban használtak); ez a rámutatószó szólamhatár- vagy 
mondathatár-eltolódással (azaz tagolódási eltolódással) a megelőző mondat 
végéhez csatlakozott, és idővel ezt érezték az amúgyis feltételes értelmű mondat 
nyelvi exponensének, jelének, és így kapta 'ha ' jelentésót. 

13. Ami az oz-si különféle használatát illeti (1. fenti c) pontunkat), már 
a példák bemutatása során érzékeltettük a fejlődés menetét. I t t a különféle 
szerkezetek keveredésével és orosz hatással is van dolgunk. Először bizonyosan 
csak 3. személlyel kapcsolatban használták (,,ő elmegy; ha nem [megy el, 
ha ez nem következik be, He TO], én elkergetem"), majd az oz-si-nek 'He TO; 
különben, ellenkező esetben' értelmezésével más személlyel kapcsolatban is 
alkalmazták („menj el; ha nem [következik ez be, He TO, különben] elkerget
lek"); ez a, mun, oz-sif,] vetla azután keveredett a jeèïite on mun, (si) vetla 
'ha nem mész, (akkor) elkergetlek' szerkezettel, így keletkezett a jeéïi te on 
mun, oz-si vetla kifejezésmód, majd az eredeti jelentés teljes elhomályosulásá-
val (az orosz He TO-nak teljesen megfelelően) olyan mondatok keletkeztek, 
mint mun-ine, oz-si téaka-vate vaui 'menj csak, hozz gombalevest!'. 

A ne-to-nsük egyébként egy olyan jelentése is fejlődött, melyet ezekben az 
utóbbi mondatokban is tekintetbe vehetünk, nevezetesen: 'különben' -> 
' v a g y ' . L ITKIN a JjHaJieKTOJior. xpecTOMaran 52. lapján a permják nyelv
járásból a következő mondatot idézi: na'nis tirmilis tel'ko tel dzineddzis, 
a si'berin mwnlim kure'ne ke'mi pes, n e't o zavo'de ta'l'ni kirpi'Ű ponda gl'i'na 
'xjieöa XBaTajio TOJIBKO ÄO cepe/uiHbi 3HMM, a 3aTeM yxo/mjiH B Kypenb (6apaKH, 
MecTo pyÖKH Jieca RJIH 3aB0A0B) /npoBa pyÖHTb (6yKB. aejiaTb flpOBa), H JI H 
(H e T o) Ha 3aB0^ — TonraTb rüHHy RJIH KHpnnqa.' — Vö. fenti példáinkban: 
'ne sírj, vagy megverlek'. — Az orosz HeTÓ szónak a jelentése valóban 'aJib, 
H J I H , JIHÖO' is; 1. DAL II, 555. Vö. még LIIMOLA: J S F O U . LVIII3, 44—5. 

14. Foglalkoznunk kellene még azzal a kérdéssel, hogy a fent e) alatt 
bemutatott -s{ enklitikus kérdőszónak mi lehet az eredete, főképpen: össze
függ-e a most tárgyalt -si feltételes kötőszóval. 

Elvben lehetséges volna ez a kapcsolat. Ahogyan t i . a -ke eredetileg nyo-
mósító szócska, majd kérdőszó és utóbb feltételes kötőszó lett belőle (1. 
W I C H M . — U O T . 94—5, SWb. 384; NyK. L, 95; hasonlóan a magyar -ë is, 1. 
KLEMM: MNy. XVIII, 11, MTörtMond. 17, 595, FOKOS: NyK. L, 95), ugyan
úgy, illetőleg hasonló módon lehetne a feltételes -si-t a kórdőszó szerepű -si-vei 
összekapcsolni és az azonosítást talán hangtanilag is lehetne elfogadhatóvá 
tenni. 

Lehetséges azonban, hogy it t egy a -si-től független nyomósító szerepű 
partikulával van dolgunk, olyannal, mint amilyen a zűrjén -te, -ne, -se,-sa, 
-èa, -ze (1. SWb.; W I C H M . — U O T . ; ZSILINA i. m. 85). Emellett szólhatna az, 
hogy mindig valamilyen kérdő szerepű szóval együtt, ezt nyomatékosítva 
fordul elő. 

Nem lehetetlen talán az sem, hogy az -e-si a nyomósító -e-mui mintájára 
keletkezett és második tagja közvetlenül azonos a si mutató névmással (1. 
SWb. 901) (ami végeredményben az első helyen említett lehetőséggel azonos). 
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Érdekes, hogy az északi-osztjákban is van egy hasonló alakú kérdő
szó, illetőleg határozószó (bár nem lehet i t t szó a zűrjén szócskával való 
kapcsolatról): a %undsi (PÁPAY), 0tsi (STEINITZ); ennek jelentése PÁPAY-
nál 'mikor?' (Nyelvt. 86), 'majd, egykor' (uo. 86, 91), 'valamikor' (uo. 160), 
'már' (uo. 116), STEINITZ szerint 'einst, in Zukunft, ein anderes Mal' (OVd. 
II, 118; vö. uo. I, 74); 1. még P A T K . — F U C H S 122. A %ütsi szóról STEINITZ (OVd. 
II, 118) a következőt jegyzi meg: „xütsi ist eine Ableitung mit dem seltenen 
Suffix -si von gün wann . . . . Vor s wechselt Syn. n regelmässig mit £." 

Az eddig ismert adatok azonban nem teszik lehetővé a kérdés eldöntését. 
Mindenképpen több adatra lenne szükségünk, hogy a zűrjén -si: kórdőszó 
eredetének kórdósében állást tudjunk foglalni. 

15. Talán ritkán sikerül egy szó alak- és funkció-változásának minden 
— eleinte csak elméletben feltételezett — mozzanatát, minden fázisát annyira, 
főleg ugyanabból a nyelvből vett adatokkal és analógiákkal úgy megvilágítani 
és tisztázni, mint ahogyan ez ennek az i t t tárgyalt kötőszónak az esetében 
lehetséges volt. Lépésről lépésre haladva, világosabbá vált egy csomó nyelvi 
jelenség és közben váratlan összefüggések és közös jelenségek tárultak fel. 
Egy tünet, egy nyelvi jelenség nyomon követése elvezetett a nyelvi jelenség 
mélyen elrejtett gyökeréhez. És ha az a körülmény, hogy analógiáinkat, 
bizonyító anyagunkat kivétel nélkül a mai nyelvállapotból vettük, a nyelv 
nagy konzerváló erejéről tanúskodik, vagyis arról, hogy régibb fejlődési folyama
tok egyes fázisai nyomokban megőrződtek, — úgy a mi feladatunk csak abban 
állott, hogy ezeket a nyomokat felkutassuk, hogy a különféle jelenségek hát
terében vagy a mélyükön rejtőző egységes elvet felismerjük. 

Bármily kevéssé jelentős is talán maga a jelenség és bármily kevéssé 
jelentős is talán fejtegetéseinknek az eredménye, mégis úgy éreztem, hogy a 
nyelvalkotás és nyelvalakítás szelleméhez közelebb jutottam, Unland szavai
val: ,,deines Geistes hab ' ich einen Hauch verspürt". 

FOKOS DÁVID 
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