
A létige jelen idejű alakjai a permi nyelvekben 

1. Az uráli nyelvek ősi sajátossága, hogy a névszó a kijelentő mód jelen 
idejére vonatkozólag egymagában is használatos állít mányi funkció kifejezé
sére. A magyarban a névszói állítmány ma már általában csak akkor fordulhat 
elő, ha az alany egysz. vagy tbsz. 3. személyű. Pl. : Apám katona; Ezek a virágok 
szépek. Az 1. és 2. személyre vonatkozólag ez a szerkesztésmód ritka. PL: 
Kéd is jó, én is jó (MikTLev. 217); Te is jó katona, én is jó katona, ne bántsuk 
egymást (KovKra. 88) (vö. KLEMM, TörtMondt. 44 kk.). A rokon nyelvekben 
1. és 2. személyű alany mellett is gyakori a névszói állítmány. Lássunk néhány 
példát: v o g u l : É. kuner, nar\ varmétl' namtirj %um 'Szegényke, te igen okos 
ember [vagy]' (VNGy. IV, 33); o s z t j á k : E. mot] nvmsdn-ki 'Ha okos 
[vagy]' (PÁPAY, ÉONyt. 26); z ű r j é n : V. a mi pe tÇigeè 'mi meg éhesek 
[vagyunk]' (FOKOS, ZürjSzöv. 19); v o t j á k : mon ta-berä kUnoed ini ! 'én 
ezután immár feleséged [vagyok]' (MUNKÁCSI, VotjNH. 69); m o r d v i n : 
E. mon lomanan 'én ember [vagyok]' stb. (A mordvinban igei személyragok 
a névszói állítmányhoz is járulhatnak). 

2. A névszói állítmányú mondatok gyakori előfordulásával függ össze az, 
hogy a létige egyes finnugor nyelvekben a kijelentő mód jelen idejében rend
szerint csak eredeti 'van, létezik, létező' jelentésében használatos. Ebből a 
szempontból különös érdeklődésünkre tar thatnak számot a permi nyelvek. 
Ezekben ui. a létige ragozása nemcsak abban tér el az általános igeragozási 
rendszertől, hogy a fgr. *wole- 'sein' (>zür j . vei-, vil-, votj. vil-, val) ige mellett 
egyes igemódokban és igeidőkben kiegészítő igetövek is használatosak (fgr. 
He(yä)- 'sein; werden' > zürj. lo-, votj. lu-, fgr. *elä- 'leben' > zürj. ol-) — ez 
más finnugor nyelvekre is (magyar, cseremisz, finn) jellemző —, hanem abban 
is, hogy a létige jelen időben hiányos ragozású. A zürjénben egyes nyelvjárások
ban (V., FV., FSz., KSz., Lu., Le., Pécs., P. , KP.,) minden személyben em, K P . 
im (tbsz. emes, K P . ímes) 'ist, es gibt', más nyelvjárásokban (FV., AV., L, Ud.) 
pedig vijim, vijim, vijim, vijim, vim (tbsz. vijimes stb.) ua. alakok fordulnak 
elő (1. WUo.: SzrSzlKomi; FOKOS—FUCHS, SyrjWb.). A votjákban az egyes 
és a többes számban mind a három személyben a (MŰNK.) SZ. van, G. wan, Uf. 
wân (tő: vanm- stb.) 1. 'van, létezik', 2. 'létei, levés, létezés', 3. 'levő, létező', 
4. 'meglevő (mind), mind, összes, egész', (WICHM.) G. uan (tő: uanm-), J., MU. 
van (tő: vanm-) 'ist, es gibt; was vorhanden ist, all, ganz' használatos. Mivel a 
zürjénben és a votjákban — amint erről fentebb már szóltunk — a névszói 
állítmányú szerkesztésmód járatos, a zürj. em, vijim és a votj. van alakok csak 
nyomatékos 'van, létezik stb. ' jelentésben szerepelhetnek. Például: z ű r j é n : 
V. esten, esten em izjas 'dort und dort sind ( = gibt es) Schafe'; V. meam em 
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muzik 'ich habe einen Mann' ;Ud. silen ölem-vilemis tirjis vijim 'sein Eigentum 
ist reichlich, groß' (WUo.: em, illetőleg vijim címszó alatt) ; v o t j á k : cecied 
Van-a% van, tîros van, táu Inmarlî] 'hast du Honig? ich h a b e , habe viel, 
Gottlob! ' (MUNKÁCSI, VotjSzt.: van címszó alatt); MU. tsurit kimlos van 'es 
gibt herbe Worte' (WICHMANN, WotjChr.2 165). — A teljesség kedvéért meg
említjük, hogy a votjakban a jelen idő kifejezésére ritkábban a lu- 'sein; wer
den' ige személyragozott alakjai is szolgálhatnak: MU. luiiskomi 'wir sind' (i. 
m. 164). Egyébként 'sein' jelentésében a lu- tő a jövő idő, továbbá a feltételes 
és a felszólító mód képzésére használatos. A zürjenben a lo- személyragozott 
alakjai a létige jövő idejét fejezik ki. (A zűrjén és a votják létigére vonatkozóan 
1. még WIEDEMANN, Gramm. 188; UOTILA, SyrjChr. 61; CoBp. KÓMH H3MK 219; 
KoMH-nepMHUKHH H3HK 254; WICHMANN, WotjChr. 164; TpaMMaTHKa coBp. 
yAMypTCKoro H3MKa 213.) 

3. Az alábbiakban a zürj. em (KP. im), vijim és a votj. van alakok erede
tével, hangtani és alaktani vonatkozásaival foglalkozunk. Azért ezekkel csupán, 
mivel a zürjén-votják létige többi alakja (zürj. velr ~ vil-, lo, ol-; votj. vil- ^ 
val, lu-) világos, illetőleg ezeknek az alakoknak az eddigi magyarázata kielégítő. 
WICHMANN (FUF. XV, 43; 1. még UOTILA: SUSToim. LXV, 65, 342) szerint 
a zürj. em, vijim, votj. van etimológiailag összetartozik a finn on 'ist, es gibt', 
vepsze om ua., lív um ua. stb. (<.*oma) szókkal. A kikövetkeztethető ősfinn 
*oma azonos a finn oma 'eigen; Eigentum' szóval. A szó belsejében *-?m-
hangkapcsolatot tesz fel. A SKES. csak a zürj. em, K P . im alakot kapcsolja 
össze két kérdőjellel a finn oma, on családjával. 

Véleményünk szerint a zürj. em, im és vijim alak összekapcsolása hang-
tanilag nem lehetséges: egyfelől a v-s és magánhangzós szókezdet, másfelől a 
veláris i és palatális e, i, (<őspermi *e) nem felelhetnek meg egymásnak. In
duljunk ki a zürj. vijim magyarázatából. Ez ugyanis nehezen volna elválaszt
ható a zürj: vil- ^ vei- létigétől. A szóvégi -(i)m elem nyilvánvalóan azonos a 
zürj. -(e)m, -(e)m, -(i)m, -(i)m ~ votj : -(e)m ( < fgr. *-m3) participíum-, 
illetőleg névszóképzővel (e képzőre vonatkozóan 1. WIEDEMANN, Gramm. 163; 
LEHTISALO: SUSToim. L X X I I , 98; A. KÖVESI M., PermiKépz. 214 kk.). 
Hogyan magyarázható azonban a vijim-loeli -j- a vil- tő alapján várható -l-
helyett? A vijim kikövetkeztethető őspermi előzménye vÜ3m3 vagy *vilm3 
lehetett. Ebből a szóbelseji / után feltehető palatális magánhangzó (őspermi *e 
vagy *i (hatására *vil3m3 (*vilm3) lett; emebből viszont *-lm- > -jm- (-jim, 
-jim) hang változás útján jöhetett létre a mai vijim, vijim stb. alak. Az i t t 
vázolt fejlődési sor valószínűsége mellett szól a zürj. kujim, kuiim, kuim 'drei', 
koimed 'dritte ( ~ votj. krnin, töve: kiainm- ~ finn kolme stb.) számnév. Ennek 
-jim, -im stb. eleme szintén eredeti *-lm- kapcsolatra megy vissza. A zürj. 
pejim, pejim 'Asche' (votj. pen ua. ^ finn pelme 'Stäubchen, Schmutz') szó
ban feltehető fgr. *-lm- vagy Hm- kapcsolatból a zürjenben ugyancsak ;-jim, 
-jim lett (vö. Beitr. 45; UOTILA: SUSToim. LXV, 341; E. ITKONEN: FŰF. 
XXXI , 283: COLLINDER, CompGr. 243). 

Míg a vijim alak kétségtelenül a vil- ige participiumképzős származéká
nak tekinthető, addig az em, im hangtanilag nem magyarázható meg a vil-
tőből. De erre nincs is szükség. Tudjuk, hogy a létige a permi nyelvekben nem 
egy, hanem két (votják), illetőleg három (zűrjén), egymással etimológiailag 
össze nem tartozó igetőből építi fel paradigmarendszerét. A vil- és a lo- tő 
hangtanilag nem jöhet számításba az em, im alakok megfejtésénél. Marad 
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tehát az ol- tő. Az ol- jelentése 'leben', de ezt az igét használják a zürjénban a 
felszólító mód alakjainak a képzésére is (pl. ol 'légy', med olas 'legyen' stb.). 
Az em, im -m eleme valószínűleg ugyanaz a participiumképző, mint amit a 
vijim is tartalmaz. Az e, K P . * magánhangzó őspermi *e-re vezethető vissza. 
Äz ol- 'leben' előpermi *elä- alakból keletkezhetett. Az em, im feltehető korai ős-
permi előzménye tehát *eleme vagy *elm3 lehetett. Az *-/- az utána következő 
magánhangzó (őspermi *e vagy *i) hatására palatalizálódott, a palatális Ï 
pedig a szókezdő *e zártabbá válását idézte elő: *eÏ3m3(*eJme). Ebből *-lm- > 
*-jm- > m változással jöhetett létre a mai em, KP . im alak.1 Ugyanilyen *-lm-
> > - m - változással magyarázható a zürj. pemid 'finster' -ra-je is a votj. Sz. 
pelmlt, G. peimít, K. penmèt ua. -lm-, im-, -nm- hangkapcsolata helyén (vö. 
UOTILA: SUSToim. LXV, 341). Hasonló hangtani fejlődést mutatnak a zűrjén 
tagadó ige múlt idejű alakjai is: eg (KP. ig) 'én nem. . .', en (KP. in) 'te nem . .', 
ez (KP. iz) 'ő nem . . .' stb. (A jelen időben og, on oz stb. használatos.) A múlt 
idejű alakokban nemcsak a feltehető őspermi *e, hanem az ugyancsak múlt 
idejű votj. ei 'én nem . . .' i eleme is világosan utal az e-, i-igető után az *i (j) 
múlt időjel egykori meglétére. Tehát a múlt idejű tagadó alakok — az em, K P . 
im (<*ejm, *eim) létigéhez hasonlóan — *ejg (*eig) > eg, K P . ig stb. hang-
fejlődés útján keletkeztek. Az előpermi *e-nek megfelelő szabályos hangképvi
seletet a létigénél az ol-, a tagadó igénél pedig a jelen idejű og, on, oz stb. mu
tatja. 

Az őspermi *eÏ3m3 (*elm3) folytatója lehet a votj. van, uan (töve: vanm-, 
uanm-) 'ist, es gibt' is. Az *eÏ3m3 (*elm3) alakból vagy közvetlenül, vagy 
el3m3 (*ejm3) fokon keresztül az őspermiben *ol3m3 (olm3) > *uoÏ3m3 (*uol'm3 
fejlődhetett. Az őspermi *wp-nak a votjákban szókezdeten va-, ua-, az *-?ra-nek 
pedig -nm- felel meg szabályszerűen. Az -m abszolút szóvégen lekopott, szóbel-
seji helyzetben azonban megőrződött (vanmiz 'all, ganz'). — A van, uan szó
nak a *vil- ~ *vól- 'sein' igéből való származtatása: van, uan < *uonm- < 
*uolm- (SKES. olla címszó alatt) hangtani nehézségek miatt nem fogadható 
el. A *vil- »y *vôl- ige v-je ugyanis eredeti, a van-, uan-beli v-, u- pedig másod
lagos (vö. UOTILA: SUSToim. LXV, 65 kk.; E. ITKONEN: FUF. XXXI , 280 kk.). 
Ennek az eredeztetésnek a vokalizmus is ellene mond: őspermi *o > votj. a 
hangváltozás csak / előtt lehetséges ( ITKONEN: i. h. 290; R É D E I : NyK. LXV, 
372), l, illetőleg n előtt nem. 

A zürj. em, im, vijim és a votj. van, uan eredeti igenévi voltából érthetjük 
meg a zűrjén szó 'AOÖpo, HMymecTBo' (SzrSzlKomi) és votják szó 'levő, létező, 
létezés, levés, meglevő (mind), mind összes, egész' (MŰNK : VotjSzt.) jelenté
seit. Vö. még zürj. em-bur 'Vermögen, Habe' ; votj. van-bur 'birtok, jószág, 
vagyon; Vermögen, Habe, Gut' . (A zürj. em, vijim stb., votj. van stb. fő
névi használatáról 1. még SZEREBRENNYIKOV, IsztMorf. 279.) 
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1 Az em, im szót UOTILA (SUSToim. LXV, 342) is őspermi *eim-re vezeti vissza, 
(je ő — tévesen — a finn orna 'eigen', on 'ist, es gibt' alakokkal véli azonos eredetűnek. 


