
A komi a végű nomen possessoris melléknevek 
kialakulásának a történetéhez* 

A mai komi-zürjén nyelvben és nyelvjárásokban igen elterjedtek az -a 
végű nomen possessoris melléknevek. Az a szuffixum segítségével szinte min
den főnévből képezhetünk melléknevet, vö. például: vin 'erő': vina 'erős'; 
ver 'erdő': vera 'erdős'; nur 'mocsár': nura 'mocsaras'; gos 'zsír': gosa 'zsíros'; 
gor 'hang': gora 'hangos'; lim 'hó': limia 'havas'; vii 'vaj ' : viia 'vajas'; gaz 
' jókedv': gaza 'jókedvű'; lov 'lélek': lovia 'élő, lelkes'; don 'ár, érték': dona 
'értékes, drága'; vom 'száj': voma 'szájas, fecsegő'; gen 'szőr': gena 'szőrös'; 
miz 'hiba': miza 'hibás'; bi ' tűz ' : bia ' tüzes' stb. 

Az a végű melléknevek jelentése meglehetősen széles körű. Nemcsak 
az orosz nyelvben eléggé általánosan használatos yMHblü, CüAbHblü, depeexHHblü, 
wceM3Hbiü, MCHOÜ stb. típusú nomen possessoris mellékneveknek felelnek 
meg, hanem gyakran olyan jelentésben is szerepelnek, amely az oroszban nem 
szokásos, például: piza mort 'qeJioBeK, eflymuH Ha JiOÄKe'; vêla mort 'BcaAHHK' 
nopia mort 'qejioBeK, Hecymuíí KOTOMKy'; Sapkaa mort 'qenoBeK B manne'; 
sed pidzakazon 'napeHbB qepHOM nHßwaKe'; gerd rema derem 'pyöauiKa KpaCHoro 
UBeTa' stb. 

A komi-zürjón a végű nomen possessoris mellékneveknek az udmurt 
nyelvben rendszerint o végű nomen possessoris melléknevek felelnek meg, 
például: Sud 'szerencse': ëudo 'szerencsés'; jel ' te j ' : jelo 'tejes'; lui 'lélek': 
lulo 'lelkes, élő; burd 'szárny': burdo 'szárnyas' stb. 

A komi-zürjén nyelv a végű nomen possessoris mellékneveihez jelentés
ben igen közel álló nomen possessoris melléknevek elég gyakoriak más finn
ugor nyelvekben is. Ezzel kapcsolatban megemlítjük a mari nyelv -an végű 
nomen possessoris mellékneveit, például: cobra 'erdő': coôran 'erdős'; vür 
,'vór'; vüran 'véres'; kurdk 'hegy': kurdkan 'hegyes'; mardez 'szól': 
mardezan 'szeles'; páram 'haszon': parêman- 'hasznos'; vii 'erő': viian 'erős' 
i 'jég': iian 'jeges'; p§lM 'fül': pêlêSan 'hosszú fülű, füles'; maiak 'bajusz': 
maiakan 'bajuszos'; pürém ' ránc': püreman 'ráncos' stb. 

A mordvin nyelvben meglehetősen elterjedtek az -n, -en végű nomen 
possessoris melléknevek, vö. például: ved! 'víz': veden 'vizes'; varrna 'szól': 
varman 'szeles'; kize 'nyrá ' : kizen 'nyári ' ; olgo 'szalma': olgon 'szalma-, szalmás'; 
moda 'föld': modan 'földi, föld-; oë 'város': oSon ' rárosi ' ; paksa 'mező': paksan 
'mezei'; erke ' tó ' : erken ' tavi ' stb. 

Az obi-ugor (manysi és chanti) nyelvekben igen elterjedt a nomen posse-
soris melléknevek -rj, -ar\ típusa, vö. például: manysi: avra% 'szakadék': 

* Ugyanerről a kérdésről 1. RADANOVICS: NyK. LXI, 79—82. — A SZERK. 
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avra%df) 'szakadékos'; ant 'szarv': antdr) 'szarvas'; as ' lyuk': asdr\ ' lyukas'; 
vay 'erő': vaydr\ 'erős'; vit 'víz': vüdr\ 'vizű, vizes'; voi 'zsír': voir\ 'zsíros'; vot 
'szél': votdr) 'szeles'; jor 'büszkeség, gőg': jorer) 'büszke, gőgös'; keras 'szikla, 
szirt ': Jcerasdrj 'sziklás, szirtes'; leöl 'ház': koldr) 'házi, házat bíró'; livi 'iszap': 
livir\ 'iszapos'; Uli 'lélek': lilir\ 'élő, lelkes'; luv 'csont': luvdr) 'csontú, csontos'; 
mohari 'púp' : mokarirj- 'púpos'; ner 'hab, tajték': nerdr\- 'habos, tajtékos'; 
nomt 'ész': nomtdr\ 'eszes, okos'; o% 'szurok, kátrány' : o%er) 'szurkos, kátrányos ' ; 
pal 'fül': palirj 'hosszú fülű, füles'; %ansi 'minta, dísz': %ansir\ 'mintás, tarka ' 
kas 'jókedv': kasdiq 'jókedvű' stb. Példák a chanti nyelvből: nor 'iszap': 
nororj 'iszapos'; kant 'harag': kantat] 'haragos'; poi 'nyárfa' poiar) 'nyárfa-, 
nyárfás'; Un 'érték'; Unir) 'értékes'; yoram 'szépség': %oranidr) 'szépséges'; 
umes 'csoda': umdéir) 'csodás'; jur 'erő': jurdr) 'erős' stb. 

Érdekes nyelvészeti probléma merül fel: genetikai kapcsolatban van-e 
a komi-zürjén nomen possessoris melléknevek a végződése más finnugor nyel
vek nomen possessoris mellékneveinek -en, -n, -an, dr) végződéseivel, vagy 
pedig önálló úton alakult ki. 

Azok a kutatók, akik a komi-zürjén a végű nomen possessoris mellék
nevek szuffixumának eredetével foglalkoztak, rendszerint nem hozták gene
tikai kapcsolatba ezt a szuffixumot az -en, -n, -an, -dr) szuffixumokkal. 

A komi-zürjén nyelv a végű nomen possessoris mellékneveinek a szuffixu-
mát genetikailag rendszerint a finnugor *b szuffixummal egyeztették, amelynek 
megfelelői megtalálhatók több finnugor nyelvben, például: manysi man samap 
'kis szemű', hanti joura kurba 'görbe lábú'; finn kirjava ' tarka', lihava 'kövér'; 
mordvin kävev 'köves'; magyar 'kék szemű, mari vüoän 'vizenyős'. 

Az n végződés a mari nyelvben (vüöä-n) BUDENZ véleménye szerint 
kicsinyítő szuffixum.1 

Ennek a feltevésnek az a gyengéje, hogy a komi-zürjén nyelvben nehéz 
találni meggyőző példákat, amelyek azt bizonyítanák, hogy a régi p vagy b 
a-vá, illetve a pa, ba a-vá változott. 

Nem lehetne-e inkább azt feltételezni, hogy a mai komi-zürjén nyelv 
nomen possessoris mellékneveinek a végződése után valamikor valamilyen 
nazális és nem labiális mássalhangzó volt? 

Magától értetődik, hogy a nomen possessoris melléknevek a szuffixuma 
nem keletkezhetett a^-ból. A permi nyelvek szóvégi r) hangjának megfelelőit 
elég alaposan tanulmányozták. A régebbi r) végződés a komi-zürjén nyelvben 
egyszerű n-né változott, vö. déli udmurt ar) 'állkapocs'; komi-zürjén an-
'foghús, íny'; déli udmurt bar) 'orca'; komi-zürjén ban 'arc'; déli udmurt zir) 
'szag'; komi-zürjén zin 'szag', déli udmurt cirj 'füst'; komi-zürjén cin 'füst'. 

Ha az r) hang előtt labializált magánhangzó volt, akkor az r) m-mé vál
tozott, vö. mari ar) ' torkolat'; udmurt im 'száj'; komi-zürjén vom 'száj'; 
déli udmurt pur) 'vég', udmurt pum; komi-zürjén -pom.2 

Másképp áll a kérdés azzal kapcsolatban, hogy mit mondhatunk a permi 
nyelvek szóvégi w-jéről. A permi nyelvek történeti hangtanának kutatói elég 
szűkszavúan és határozatlanul nyilatkoznak. 

í gy például T. UOTILA feltevése szerint a régi permi n megmaradt. Fel
tevésének igazolására ilyen deverbális főneveket hoz fel példának: zűrjén 

1 BUDENZ J., Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. 272, 273, 274. 
2 V. I. LITKIN, HcTOpHHecKan rpaMMaraKa KOMH H3bii<a. M. 1. BßeAeHHe. OcmeraKa. 

CuKTHBKap, 1957. L. még: D. V. BUBRIH, HcTOpimecKaa (})0HeTHKa yAMypTCKoro íöbiKa. 
H>KeBCK, 1948. 92. 
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kiskan, udmurt kiskon 'vonszolás', az inessivüs -in végződése, például karin 
'városban'; az instrumentális-comitativus eset végződése komi-zürjén -en, 
votják -en, például zűrjén morten 'emberrel', udmurt murten.3 

D. V. BUBEIH az udmurt nyelv történeti hangtanában rámutat arra, 
hogy a k, j , m mássalhangzó a nem egytagú szavak végén eltűnt.4 A szóvégi 
w-ről azonban egyáltalában nem beszél. 

Az ezzel kapcsolatos érveléseknek az a gyengéjük, hogy a kutatók egyet
len meggyőző példát sem találtak, ahol az n valóban abszolút szóvégen lett 
volna és ne követte volna magánhangzó. 

A mai komi-zürjén nyelvben vannak n-re végződő szavak, de a szavak 
eredetét elemezve gyakran kiderül, hogy ez az n a múltban nem volt baszolút 
szóvégen, vö. például turun 'fű, széna', •< turn < túrna, vö. finn tárna? pon 
'kutya', udmurt puni, finn peni®, gen 'szőr, haj ' , finn kynä; sen 'ér', finn suoni 
(suone-) sin 'szem' <C sinm «< silm, vö. finn silmä;1 jen 'isten' << jenm, vö. 
jenmes 'istent', finn Urna 'levegő, időjárás'; on 'álom' < onm, vö. onmis 'álma', 
jon 'erős', finn julma 'kegyetlen, szörnyű', kin 'fagyos, fagyott', erzä-mord. 
kelme 'hidegség, hideg', finn kylmä; éon 'völgy, alacsony hely' finn salmi 
'öböl, tengerszoros'.8 

UOTILA példái szintén nem bizonyítják, hogy az n régen abszolút szóvégen 
állt. A kiskan 'hurcolás' típusú főnevek kétségtelen genetikai rokonságban 
vannak az -an végű igenévvel, pl. munan 'menő'. A munan régebbi alakja 
munants lehetett. Hogy az n után magánhangzó állt, azt bizonyítják a manysi 
nyelv igenevei: minne 'menő'. 

Ismeretes az is, hogy a komi-zürjén nyelv -in inessivüs végződése egy 
régebbi finnugor inessivusi *-n végződésre vezethető vissza, amely után 
magánhangzó következett. 

A permi nyelvekben vannak olyan jelenségek, amelyek inkább azt 
bizonyítják, hogy a szóvégi n eltűnt, mintsem hogy megmaradt. 

Nézzük meg először ezzel kapcsolatban azt a feltevést, hogy a szóvégi m 
eltűnt. 

Feltételezik, hogy a szóvégi m még a permi korszakban kopott le, vö. 
mené 'engem', tene 'téged'. Ezek a következő régebbi alakokból fejlődtek: 
msnem, tünem.9 

A komi-zürjén nyelv mai m végű szavait azzal magyarázzák, hogy valaha 
az m után magánhangzó következett, például: munam 'megyünk', régen: 
*munsm8, pinim 'fiunk', régen: *pinims, kiam 'kezemben', régen: *kiamö, 
ölem 'élet', votják ulem, régen ^slsma, vö. finn elämä.10 

A szóvégi m eltűnésének a permi nyelvekben különböző oka lehetett. 
A magánhangzótól nem védett szóvégi m éppen úgy eltűnhetett, mint ahogy 
például a román nyelvekben is eltűnt, vö. latin periculum 'veszély', olasz 
pericolo, spanyol peligro; latin verbum 'szó, ige', spanyol és olasz verbo, francia 
verbe. 

3 T. E. UOTILA, Zur Geschichte des Konsonantismus in den permischen Sprachen. 
Helsinki 1933. 227. 

4 D. V. BTJBRIH: i. m. 106. 
5 V. I. LITKIN, HeropHMecKafl rpaMManiKa KOMM ii3faiKa 75. 6 Uo. 71. 7 Uo. 68. 

. 8 Uo. 77. 9 V. I. LITKIN, HcTopH êcKan rpaMMaraKa KOMM ^3biKa. 84. 10 Uo. 86. 
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Ugyanakkor a szóvégi m lekopása szoros kapcsolatban lehetett más 
jelenségekkel, nevezetesen a permi nyelvekben jelentkező denazalizációval. 

Különösen érdekes ezzel kapcsolatban az -mp-, -nt-, -ne-, -ne-, -r\k-
kombinációk denazalizációjának folyamata, például: komi-zűrjén gibavni 
'csapkodni (halról mondva)'; manysi %ump 'hullám'; komi-zűrjén pad 'ú t ' : 
ebben a kifejezésben: pad-vezen lőni 'keresztezni egymást az úton', vö. chanti 
pánt 'ú t ' ; komi-zűrjén vof, 'elülső', mari onßdl 'elülső'; komi-zürjén vug 'fogan
tyú, kampó', finn önki 'horog'.11 

Feltételezhető, hogy a permi nyelvek történetében az említett mással
hangzó-kapcsolatok nem egyszerűen denazalizálódtak, hanem az a, o, u, e, i 
magánhangzók az m és n előtt à, *ő, ü, ë, % orrhangú magánhangzókká váltak, 
majd később elvesztették a nazalizált ejtést, és egyszerű magánhangzókká 
alakultak át. 

Hogy az orrhangú magánhangzók egyszerű magánhangzókká alakulhat
nak át, arra például szolgálhat a litván nyelv, vö. litván kainq 'árat, értéket' 
< kainä; {traukti 'behúzni' < Uraukti. 

Ha a permi nyelvekben a magánhangzó + m, n kapcsolatok valóban 
átalakultak orrhangú magánhangzókká, majd egyszerű magánhangzókká, 
akkor ez azt jelenti, hogy minden régi magánhangzó + m, n kapcsolat, amely 
abszolút szóvégen állt, vagy szóközépen mássalhangzó vagy mássalhangzó
csoport előtt, eltűnt, illetőleg megváltozott. 

A magánhangzó + m, n kapcsolatok átváltozása orrhangú magánhang
zókká a szóvégi magánhangzók lekopása előtt történt. Ezzel magyarázható 
az a tény, hogy az om, an, em, in, im stb. kapcsolatok, amelyek után régebben 
magánhangzó állt, nem változtak át orrhangú magánhangzókká, például 
komi-zűrjén l'em 'enyves anyag', finn liima 'enyv'; komi-zürjén pon 'kutya ' , 
finn peni. 

Vizsgáljuk meg, hogy a komi-zürjén nyelv szókészlete mennyiben mond 
ellent ennek a feltevésnek. 

Már említettem, hogy az m mássalhangzót, amely a mai komi-zürjén 
nyelv egyes szavaiban és nyelvtani alakjaiban abszolút szó végen fordul elő, 
valamikor magánhangzó követte. Ennek alapján leszögezhetjük, hogy az m-re 
végződő szavak nem mondanak ellent a hipotézisnek. Ilyen szavak például: 
§um 'mély hely', jem ' tű' , vem 'velő', nem 'örökké', viiam 'régi folyómeder', 
lim 'hó', gim 'mennydörgés', nom 'szúnyog', sam 'értelem, ész', tom 'fiatal', 
com 'sátorfajta, kunyhó', sim 'rozsda' stb. 

Nem mondanak ellent a feltevésnek azok a szavak sem, amelyeknek 
szóvégi m-je rj-ből keletkezett, például: vom 'száj', pom 'vég' stb. Magától 
értetődik, hogy a feltevésnek ellent nem mondó szavakhoz kell sorolni az orosz 
nyelvből átvet t m végű szavakat is, például dum 'gondolat', dom 'ház', kum 
'koma' stb., mivel ezek a szavak aránylag későn kerültek be a komi-zürjén 
nyelvbe. 

Nem mondanak ellent a feltevésnek a mai komi-zürjén nyelvnek azok 
a szavai sem, amelyekben n áll abszolút szóvégen. Mint már említettem, a szó
végi n gyakran *^-re megy vissza, például cin 'füst' < cir\, ban 'arc' < bar]. 

Sok esetben a mai szóvégi n után valamikor magánhangzó állt, vö. 
komi-zürjén pon kutya, régen: *poni, vö. finn peni, sen 'ér', vö. finn suoni. 
Egyes szavakban, mint például turun 'széna', a szóvégi n valamikor mással-

1 1 V. I. LITKIN: i. m. 91. 

f 
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hangzó után következett (turun < Hum). Nem mondanak ellent a hipotézis
nek az orosz nyelvből átvet t n-re végződő szavak sem, például hran 'daru' , 
cuían 'kamra, éléskamra' stb. 

Nehezebb megmagyarázni azokat az eseteket, amikor a magánhangzó + 
m vagy n + mássalhangzókapcsolatok a szó belsejében állnak, de sok esetben 
ezeket a látszólagos ellentmondásokat is meg lehet oldani. így például a 
munni 'menni', sinni 'evezni', vunni 'feledésbe menni' típusú főnévi igenevek
ben a magánhangzó -f- n kapcsolat megmaradása azzal magyarázható, hogy 
régen az n után magánhangzó következett, vö. komi-zürjén munni 'menni', 
udmurt minini, komi-zürjén vunni 'feledésbe menni' udmurt vunini stb. 

Nem mondanak ellent a hipotézisnek az olyan esetek sem, mint sinmis 
'a szeme', jenmes 'istent', mert az inm, enm kapcsolatok régebbi ilm (elm) 
kapcsolatokra vezethetők vissza, vö. finn sümä 'szem', Urna 'levegő'. Ebből 
azt a következtetést lehet levonni, hogy az ilm típusú kapcsolatok inm-mé 
változása a permi nyelvek történetének abban az időszakában zajlott le, ami
kor az orrhangú magánhangzók kialakulásának folyamata már befejeződött. 

A komi-zürjén onmis 'az ő álma' szóban az n szintén /-bői keletkezett, 
vö. déli manysi ulm 'álom'. 

Sokkal nagyobb nehézségek merülnek fel, ha meg akarjuk magyarázni 
a magánhangzó -j- m vagy n kapcsolat megmaradásának okait a -dini, -tini, 
-mini, -gini, -javni, -éavni végű igékben, továbbá a tem fosztóképző előtt, 
például vundini 'vágni', indini 'mutatni ' , pemdini 'sötétedni', remdini 'alko
nyodni', gumdini 'besüppedni', mintini 'fizetni', Sontini 'felmelegíteni',nimtini 
'nevezni', donjavni 'értékelni', limiavni 'havazni', éammini ' tudni, képesnek 
lenni', venzini 'veszekedni', gumgini 'mélybe dobni', vinéavni 'megerősödni', 
dontem 'értéktelen, olcsó', vintem 'erőtlen' stb. 

De ezekre is lehet magyarázatot találni. Figyelembe kell venni, hogy a 
komi-zürjén nyelvben a denominális igeképzők csonka névszótövekhez járul
nak. Erről könnyű meggyőződni, ha elemezzük az olyan példákat, mint bigzini 
'habzani'. Az ige a big 'hab' főnévből képződött, amely elvesztette végmagán
hangzóját. Valamely szuffixum magánhangzója előtt ez a magánhangzó i 
alakban jelentkezik, például bigiis 'az ő habja', bigies 'habos'. Tanulságos ebből 
a szempontból a nimtini 'nevezni' ige, vö. finn nimi 'név'. A pemdini típusú 
igékben a magánhangzó + m kapcsolat valamikor magánhangzó előtt állt, 
pemdini <C *pemidini, vö pemid 'sötét'. Ugyanezt mondhatjuk a limjavni, 
'havazni' típusú igékről,, amelyekben a i (j) bizonyára magánhangzóból lett 
annak helyén keletkezett, vö. finn lumi 'hó'. 

Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a -mini végű igék is, amelyekben a ni 
szuffixum szintén csonkatőhöz járult, vö. komi-zürjén burmini 'megjavulni', 
bur 'jó', vö. erzä-mordvin paro 'jó', mari poré. 

A tem fosztóképző szintén csonkatövekhez járult, vö. komi-zürjén 
sintern 'vak'. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a tem szuffixum m 
hangja után valamikor magánhangzó állt, vö. a megfelelő szuffixumot a mord
vin nyelvben: -vtomo, finnben: -ttoma. 

Egy másik nem kevésbé fontos probléma, amely azonban már nem a 
történeti hangtan, hanem a történeti alaktan területére tartozik, az a kérdés, 
hogy milyen kapcsolatban vannak a komi-zürjén nyelv a végű nomen possesso-

- ris melléknevei más nyelvtani formákkal. 
A permi nyelvek egyes kutatói azt állítják, hogy az a nomen possessoris 

képző más nyelvtani formákban is jelentkezik. 
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így például A. I. JEMELJANOV úgy véli, hogy ez; az a szuffixum van meg 
egyes igék -dl szuffixumában,12 továbbá az ún. adverbiális eset ja szuffixumá-
ban az udmurt nyelvben, például tel 'szél', tel\a 'szél szerint'.13 

JEMELJANOV véleménye szerint ugyanez az a szuffixum van meg a birto
kos személyragozás inessivusában és illativusában is, például, busiiam 'mezőm
ben', és busiiam- 'mezőmbe'.14 

Végül JEMELJANOV szerint megtaláljuk az a (udmurt o) szuffixumot a 
jelen és jövő idő tövében is.15 

A komi-zürjén nyelv nomen possessoris mellékneveinek a szuffixuma, 
amely egy régebbi an szuffixumra megy vissza, véleményem szerint volta
képpen esetrag volt, eredetileg a régi comitativus an ragjával azonos, amely 
a locativus na ragjára vezethető vissza. 

A vina 'erős' (<C*vinan), vija 'vajas' (<^*viian), gena 'bozontos' (<i*ge-
nan) típusú nomen possessoris melléknevek eredetileg ezt jelentették: 'erővel', 
'vajjal', 'szőrrel' stb. 

A komi-zürjón nyelv nomen possessoris mellékneveinek jelentése igen 
széles körű. Jelenthetnek például olyasmit, ami egyáltalában nem felel meg az 
orosz nyelv nomen possessoris mellékneveinek: vela 'lovas' (oroszul: 'BcaÄHHK'), 
piza 'csónakos' (oroszul: qeJiOBeK eflymnii Ha JiOAKe) stb. Mindez a fenti felte
véssel magyarázható. A vela, piza stb. eredetileg szintén azt jelentették: 'lóval', 
'csónakkal' stb. 

Az eredeti comitativus jelentésből fejlődhettek ki az elvontabb jelentések, 
olyan típusúak, mint: 'valamilyen tárgy tulajdonságaival rendelkező' stb. 

Azt, hogy a nomen posessoris melléknevek a comitativusból fejlődhettek 
ki, igen jól alátámasztják a mongol nyelvek, vö. például az olyan típusú burját 
mongol nomen possessoris mellékneveket, mint ujdycurtaj 'unalmas' (ujd%ar 
'unalom'), dabir%ajtaj 'gyantás' (dabiryaj 'gyanta'),16 mongol cingtaj 'nedves, 
nyirkos' (cing 'nedvesség'), dujtej 'tehetséges' (duj 'tehetség'), simtej 'tápláló, 
nedvdús' (§im 'nedv'), ajuultaj 'veszélyes' (ajuul 'veszély'), nele&tej 'befolyá
sos' (nelee 'befolyás'),17 kalmük: elstä gazr 'homokos hely', evtä jumn 'kényel
mes dolog', gemtä Jeun 'beteg ember'. Ezeknek a szavaknak az alapszavuk a 
következő: els 'homok', ev 'kényelem', gern 'betegség'.18 

A burját-mongol, a khalkha-mongol és a kalmük nyelv nomen possesso
ris mellékneveinek végződése ténylegesen azonos a mai comitativusi esetrag
gal, amely a burját-mongol és a khalkha-mongol nyelvben taj, tej, toj a kalmük 
nyelvben tä. 

A mongol nyelvek nomen possessoris mellékneveinek jelentósköre sokkal 
szélesebb, mint az orosz nyelv nomen possessoris mellékneveinek jelentésköre, 
s jelentésüket tekintve a mongol nyelvek nomen possessoris melléknevei közel 
állnak a komi nyelv nomen possessoris mellékneveihez, vö. például, a khalkha-
mongol nyelvben a taj (toj, tej) affixumot a 'valamit bíró, valamivel rendel-

12 A. I. JEMELJANOV, TpaMMaraKa BOTflUKoro jßbiKa. JleHHHrpaA, 1927. 67. 
i 3 Uo. 125. 
i* Uo. 135. 
15 Uo. 159. 
16 K. M. CSEREMISZOV, BypHT-MOHrojibCKo-poccKHii cjiOBapb. MocKBa, 1951. 232, 233. 
17 V. N. TODAJEVA, TpaMMaTHKa coBpeMeHHoro MOHTOJibCKoro íi3biKa. OoHeraKa H 

MOp$ojiorHH. MocKBa, 1951. 77. 
18 G. D. SzANzsEJEv,rpaMMaTHKaKajiMbimKoro«3biKa.MocKBa—JleHHHrpaA, 1940.35. 
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kező' jelentésben használják. Így a moritoj (móri 'ló') szót többféleképpen lehet 
fordítani: 'lovat bíró', 'lovas (ember)', 'lovas' és 'lóval együtt'.19 

Igen valószínű, hogy az udmurt adverbiális esetnek, amelynek ia a vég
ződése, például telia 'szél szerint', eredetileg ez volt a jelentése: 'széllel'. Ebből 
kiindulva, meg lehet magyarázni, hogy miért van a szuffixum egyes határozó
szókban, például komi-zürjén smela 'bátran' , veslcida 'egyenesen'; ezek erede
tileg ilyen jelentésben szerepeltek: 'bátorsággal', 'egyenességgel' stb. 

Érdekes megemlíteni, hogy más nyelvek tanúsága szerint is lehet ilyen 
módon határozókat képezni; például a maláj nyelv a dengan '-val, -vei' prepo
zícióval képez határozókat, például dengan segera 'gyorsan' (szószerint 'gyor
sasággal'), segera 'gyors'. 

Ha a permi nyelvekben valaha volt egy an végű comitativus, amely az 
an végű locativus egy változatából keletkezett, akkor jogosan kereshetjük 
ezekben a nyelvekben ennek az an végű esetnek a nyomait. 

Az an locativus van meg minden valószínűség szerint az olyan szavakban, 
mint pizas 'csónakjában', Jcerlcaas 'házában' stb. (eredetileg: *pizans, *Jcerkaans). 
Az orrhangú magánhangzók eltűnése után alakult ki a pizas és a kerhaas. 

Ugyanez az an locativus van meg a személyes névmások többesszámának 
birtokos esetében, például miian 'mienk', tiian 'tietek', amelyek valaha így 
hangzottak: miia 'hozzánk tartozó', tiia 'hozzátok tartozó'. A mai miian, 
tiian alakok n eleme később tapadt hozzájuk a locativus -n, in végződéséből. 

Az sem kétséges, hogy az a végű nomen possessoris melléknevek szuffi-
xuma van meg a következő típusú denominális igékben: giziavni 'karcolni', 
giz 'köröm', gorigavni 'virágozni', gorig 'virág', bezavni 'csónakot kormányozni', 
bez 'farok, csónak fara', mert az a végű nomen possessoris melléknevek igen 
alkalmasak voltak denominális igék képzésére. A jelen idő a jele mint például 
muna 'megyek 'stb., valószínűleg szintén kapcsolatban van a denominális 
igék -al szuffixumában levő a elemmel. 

A permi nyelvekben a locativusnak minden valószínűség szerint több 
változata volt. Ilyen változatok lehettek: an, -dns, és -ns. 

A ns változat van még a mai -in locativusban, vö. komi-zürjén verin 
'erdőben', udmurt gurtin 'faluban'. Az dns változatra vezethető vissza a mai 
en instrumentális a komi-zürjén nyelvben és az en instrumentális az udmurt 
nyelvben, például komi-zürjén ceren 'fejszével', udmurt tiren. A locativusi 
jelentésű an fonetikai változat jelentkezik, mint már említettem, a birtokos 
személyragozás locativusában, például komi-zürjén herhaam 'házamban', 
udmurt gurtam 'falumban', továbbá a személyes névmások első és második 
személyű többes számának birtokos esetében, vö. komi-zürjén miian 'mienk', 
timn ' tietek'. Comitativusi szerepben ez a változat az a végű nomen possessoris 
melléknevek és egyes határozók végződósében jelentkezik. 

B . A. SZEREBREKNYIKOV 

1 9 V, N. TODAJEVA, i. m. 77. 


