
A permi nyelvek első szótagi magánhangzóinak 
a történetéhez 

1.1. A permi nyelvek vokalizmusának rekonstruálását célul kitűző első 
munka Y. WiCHMANNnak 1897-ben a MSFOu. különnyomataként, majd 
1915-ben XXXVI. köteteként megjelent „Zur Geschichte des Vokalismus der 
ersten Silbe im Wotjakischen mit Rücksicht auf das Syrjänische" c. doktori 
értekezése volt. WICHMANN gazdag anyagra támaszkodva, számos, ma i& 
helytálló, sporadikus jellegű interdialektális magánhangzó-megfelelést állapít 
meg a votjákban és a zürjénben. Alapteóriája a fokváltakozási elmélettel 
összefüggő magánhangzó-váltakozás (Ablaut) volt. Ezért a zürjén-votják 
magánhangzó-megfelelések közül csak azokat tárgyalja, amelyek hangkép
viseletében a két nyelv között eltérés mutatkozik (votj. a ^ z ü r j . o, votj . 
a ~ z ü r j . u, votj. u ~ z ü r j . a, votj. o ^ z ü r j . e, votj. u ^ z ü r j . o, votj. i r^ 
zürj. e stb), az egyező hangmegfeleléseket (votj. a <~^zürj. a, votj. u ^ z ü r j . u, votj. 
i ^ z ü r j . i, votj. i ^ z ü r j . i stb.) teljes egészében figyelmen kívül hagyja. 

1.2. D. V. BUBRICH «K Bonpocy o nepMCKOM B0KanH3Me» (BwjiJieTeHb 
JIOMOYH 4, 1929) c. dolgozatában bírálta WICHMANN vokalizmuselméletét; 
rámutatva arra, hogy több „váltakozás" a votjákban végbement — olykor 
egészen új keletű — hangváltozásban leli magyarázatát (pl. zürj. o ^ v o t j . 

1.3. W. STBINITZ 1944-ben megjelent „Geschichte des finnisch-ugrischen 
Vokalismus" c. műve fordulatot jelentett a magánhangzó-kutatásban, mint
hogy ő alkalmazta elsőnek a fonológiai szempontokat a finnugor nyelvtudo
mányban. STEINITZ munkájában természetszerűleg csak röviden érinti a permi 
nyelvek első szótagi vokalizmusát (124—31). STEINITZ a finnugor alapnyelvben 
a magánhangzóknak két csoportjával számol: három nyílásfokú teljes és egy 
nyílásfokú redukált magánhangzókkal. Feltevését arra a megfigyelésre ala
pozza, hogy az egymástól távoli keleti osztják és hegyi cseremisz nyelvjárás
nak az egyezése a teljes ós redukált magánhangzókat illetően nem lehet vélet
len, hanem ősi, finnugor örökség. Az egyes nyelvek hangviszonyait bonyolult 
magánhangzó-váltakozások feltevésével magyarázza. STEINITZ magánhangzó
elmélete E. ITKONEN részéről kemény bírálatban részesült („Zur Frage nach 
der Entwicklung des Vokalismus der ersten Silbe in den finnisch-ugrischen 
Sprachen, insbesondere im Mordwinischen": FUF . XXIX) . ITKONEN eluta
sítja STEINITZ módszerét és eredményeit. Szerinte a finnugor magánhangzó-r 
rendszer csak a vokalizmus Szempontjából rendkívül konzervatív finn, illető
leg finn—lapp magánhangzóviszonyok alapján tárható fel. Említett tanul
mányában a rekonstruált ősfinn állapotra támaszkodva mutatja be a mordviri 
magánhangzó-rendszer kialakulását. STEINITZ váltakozási elméletét nem szabad 
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teljes egészében elvetni, mivel az eredménnyel alkalmazható az obi-ugor 
nyelvek magánhangzó viszonyainak a kutatásában.1 Ezzel szemben a finn— 
permi ágban a magánhangzó-váltakozásnak alig vagy egyáltalán nincsen 
nyoma, amint ezt ITKONEN meggyőzően bebizonyította. A magánhangzó-
váltakozás tehát viszonylag kései, obi-ugor (esetleg ugor) kori lehet, s ugyan
csak kései, belső osztják, illetőleg cseremisz nyelvi fejlődés eredményei lehet
nek az osztják és cseremisz redukált hangok is.2 Végső konklúzióként leszögez
hetjük, hogy STEINITZ vokalizmuselmélete — noha egyes megállapításai 
helytállóak is (pl. a kvantitáskorreláció tagadása stb.) — a maga egészében 
nem alkalmas az őspermi, illetőleg az előpermi magánhangzó-rendszer rekon
struálására. 

1.4. ITKONEN a STEiNiTZ-bírálatban kifejtett és a mordwin magánhangzó
rendszeren bemutatott módszerét és elméletét alkalmazta a cseremisz és a 
permi nyelvek vokalizmusának a vizsgálatában is („Zur Geschichte des Voka
lismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen" : 
FUF. XXXI) . Az általa rekonstruált őspermi magánhangzó-rendszer a követ
kező fonémákból áll: 

e 
ô e 
9 $ 
i i 

Az őspermi vokálisok rekonstruálásában ITKONEN — különösen az o, ö, 
€ és ó hangok esetében — nagymértékben támaszkodott V. I. LITKIN zűrjén 
hangtani-hangtörténeti kutatásaira. L ITKIN 1930-ban publikált «JJnajieKT 
KoÖpbl» (CÔOpHHK KOMHCCHH 110 COÖHpaHHK) CJIOBapH H H3yMeHHK) flHaJieKTOB 
KOMH H3biKa, Bbin I, 29—47). c. dolgozatában kimutatta, hogy a zűrjén nyelv 
FSz. nyelvjárásában két o fonéma (egy nyílt o és egy zárt o) található, és hogy 
ezeknek az archaikus jellegű K P . nyelvjárásban is kettős megfelelése van: 
FSz. o ^ K P . o, FSz. o ~ K P . u. Később LiTKiNnek azt is sikerült bebizonyí
tania, hogy ez a kettősség az ópermi (vagy másképp: ózürjén) nyelvemlékekben, 
is tükröződik, mégpedig oly módon, hogy a kétféle o hangot két betű jelöli. 
Az ópermi szövegekben ugyancsak két betű jelöli a mai zürj: e ~ K P . e, i 
magánhangzókat is.3 Az interdialektális magánhangzóviszonyok és az ópermi 
szövegek tanúsága alapján tehát ITKONEN jogosan következtette ki az őspermire 
az o : o, ô : ó, e : e magánhangzókat. 

Az archaikusnak tekintett ősfinn magánhangzó-rendszer alapján rekon
struált előpermi (tkp. finnugor) rendszer ITKONEN szerint a következő hango
kat tar talmazta: 

a ä 
o — ô e — ê 

: . . , , • U — Ű Ü i — Ï 

1 Vö. W. STEINITZ, Geschichte des ostjakischen Vokalismus, 1950 és Geschichte 
des wogulischen Vokalismus, 1955. 

< ;«Vö, DECSY G Y . : TJAJb. XXXII , 164—74: Einführung 155—6; Jl. FI. rpy3oe, 
ßp,nnocbi ÄHajieKTOJiorHH H ncropHH MapHÍícKoro ifôbiKa (Tpyflbi MapHHH. 1964, 18): O 
p^yiíHpoBaHHbix rjiacHbix MapHÍícKoro H3biKa H HX HCTOPHH (BOfl. 1964, 15—26). 

3 Vö. B. H. .//wmKUH,TïpeBHenepMCKHH H3MK. 1952; K Bonpocy o B0KajiH3Me nepMCKHx 
iföbiKOB: TpvAbi H R I. 58—106. 
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Az őspermi és az előpermi (finnugor) vokálisrendszer lényegesen külön
bözik egymástól. Az őspermi rendszer csak rövid magánhangzókat ismer, 
ezzel szemben a finnugorban a középső és a felső nyílásfokú magánhangzók 
— az ü kivételével — kvanti tat ív korrelációban vannak egymással. Az őspermi 
magánhangzók elülső, középső és hátsó, a finnugor magánhangzók pedig elülső 
és hátsó sorba csoportosíthatók. Lényeges különbség van a nyílásfok tekin
tetében is: az őspermi rendszerre az elülső és hátsó magánhangzóknál négy, a 
középsőknél három, a finnugorra három nyílásfok jellemző.4 

1.5. V. I. LiTKiN vokalizmuselmélete (HcTOpMqecKHÍí B0KaJiH3M nepMCKHX 
H3biK0B 1964) módszerében és eredményeiben nagyon közel áll iTKONEisréhoz. 
Az ITKONEN által kikövetkeztetett őspermi hangokat elfogadja, de *«' helyett 
*w-t tesz fel, és a palatális soron nemcsak illabiális, hanem három labiális 
magánhangzóval is (*&, *ö, *ö) számol. L I T K I N elmélete abban is hasonlít 
iTKONENéhoz, hogy az őspermi magánhangzókat kvalitatív és kvanti tat ív 
szempontból ugyanazokra az előpermi (finnugor) hangokra vezeti vissza. 

2.1. A finnugor vokalizmus egyik máig megoldatlan problémája az, hogy 
voltak-e az alapnyelvben hosszú magánhangzók. STEINITZ elmélete szerint a 
kvantitási korreláció az alapnyelvben ismeretlen volt, a finnugor magánhangzó
rendszer teljes és redukált hangokból állott. DÉCSY (Einführung 155 — 6) fel
fogása annyiban megegyezik STEiNiTzével, hogy szintén csak egy kvantitással 
számol, de a redukált magánhangzók finnugor kori meglétét tagadja. 

ITKONEN az alapnyelvre hét rövid és négy hosszú magánhangzót tesz fel. 
ITKONEN az alapnyelvi magánhangzók hosszú/rövid ellentétét a finnségi kvanti
tási viszonyok alapján következtette ki. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 
finnugor nyelvek többsége nem ismeri a kvantitási korrelációt. A magyar és a 
vogul hosszú magánhangzók külön nyelvi fejlődés eredményei (1. H A J D Ú , 
Bevezetés az uráli nyelvtudományba 50). A magyarra vonatkozóan 1. még 
BÁRCZI, Htört .2 82. 

B. COLLINDER (CompGr. 149 — 86; Introduktion 123 — 31) — némiképp 
módosított formában — ITKONEN vokalizmuselmóletét fogadja el. A rövid 
magánhangzók számát kettővel megnöveli (*e, *§' = COLL. b, y), hosszú/rövid 
korrelációt csak a középső nyílásfokúaknái tesz fel (o-ö, e-ë, e-ë), de utal arra 
a lehetőségre is, hogy az alapnyelvben egyáltalán nem lettek volna hosszú 
magánhangzók.5 

GULYA (NylOK. 23 : 150) szerint a kvantitási korreláció a finnugor alap
nyelvben ismeretlen volt, de a finn—permi korban a középső nyílásfokúaknái 
létrejött. A hosszú magánhangzók keletkezését az előosztják kvanti tat ív 
magánhangzó-váltakozással állítja párhuzamba. Feltevése nem fogadható el, 
mert — mint látni fogjuk — a finn—permi alapnyelvben nem lehettek hosszú 
magánhangzók. 

A továbbiakban arra a kérdésre szeretnék feleletet adni, hogy a rekon
struálható első szótagi őspermi magánhangzó-rendszer visszavezethető-e hosszú/ 
rövid kvantitású előpermi (finnugor) magánhangzó-rendszerre. 

4 A négy nyílásfokú rendszerek ritkák, de a világ legkülönbözőbb pontjain előfor
dulnak (vö. TRUBETZKOY, Grundzüge der Phonologie 99). 

5 A CoixiNDER által feltett vokálisok közül az *e és az *i alapnyelvi meglétének 
semmi valószínűsége sincs. Az *e valószínűleg a fgr. *o-val azonos. E hang finnugor kori 
voltában Bo WICKMAN (SUST. 125:671) is kételkedik. A feltett *j-t egy külön dolgoza
tunkban fogjuk tárgyalni. 
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2.2. Az ITKONEN kikövetkeztette hosszú fonémák közül először a felső 
nyílásfokú *ü és *S tükröződését vizsgáljuk meg a permi nyelvekben. A finn 
i -nak a permi nyelvekben két szabályos megfelelője van: 1. u, 2. t*. 

Finn 
juo- (*<jüy-) 

' trinken' 

Zürj. 
ju-

Votj. 
ju-

puu 'Baum' 
kuule- 'hören' 

pu 
kil-

pu 
kil-

sou-ta- (*< süy-ta-) 
' rudern' 

sin- — 

uuhi 'Mutterschaf iz il 
muurain 'Sumpfbeere' 
uusi 'neu' 

mir (-pom) 
vil vil 

íbnémának a permi nyelvekben i felel meg. PL: 

Finn 
niini 'Lindenbast' 

Zürj. 
nin 

Votj. 
nin, nin 

viisi 'fünf vit vit 
A fenti összeállításból a bizonytalan etimológiákat kihagytuk. Meg

jegyezzük, hogy a finn uusi-va,l szemben a lapp és a mordvin, a viisi-vel szem
ben a mordvin eredeti rövid magánhangzóra utal. 

A finn rövid u és i képviseletei a permi nyelvekben teljesen megegyez
nek a hosszú hangokéval. A finn u-rmk az esetek többségében permi i felel meg. 
Pl . finn kulke- 'gehen, wandern' r^zür j . kilal-. összesen 32 — 3 példa (1. ITKO-
3STEN: FUF. XXXI , 300, 324). A finn v, ~ permi u megfelelésre alig egy-két 
példánk van (pl. finn pure- 'beißen' ^ z ü r j . pur- r<> votj. puri-) — ezekben az 
u a labiális mássalhangzó-környezet hatásával magyarázható — de a finn ü ^ 
permi u képviseletre is csak két biztos esetet tudunk idézni. A finn z-nek 
többnyire szintén i (pl. finn nimi 'Name' ~zür j . -vo t j . nim, 14—9 példa), 
olykor e (5—6 példa), Ül. e (2 — 4 példa) felel meg a permi nyelvekben (1. i. h. 
309, 311, 315, 326). 

Látjuk, hogy a finn felső nyelvállású hosszú és rövid magánhangzók kép
viseletei a permi nyelvekben azonosak. Ebből azt a logikus következtetést 
vonhatjuk le, hogy ezek a nyelvek nem bizonyítják a finnségi nyelvek alapján 
feltett *ü és *í alapnyelvi meglétét. Egy lépéssel tovább menve, ezt úgy is 
kifejezhetjük, hogy a permi nyelvek hangképviselete olyan előpermi (finnugor) 
magánhangzó-rendszerre utal vissza, amely a felső nyílásfokú magánhangzók
nál nem ismerte a hosszú/rövid ellentétet. 

2.3. A mai finn uo és ie diftongus P F . *ö, ill. *ë magánhangzóból kelet
kezett (vö. HAKULINEN, SKRK.3 3 2 - 3 ) . 

A finn uo<^ *ö hármas képviseletet mutat a permi nyelvekben: 1) u, 
2) p, 3) PP . *ó ( > z ü r j . e, votj. e, i). 

1) Finn Zürj. Votj 
kuole- 'sterben' kul- kuli-
nuole- 'lecken' nul- nulí-
puola 'Preiselbeere' pul — 
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suola 'Salz' sol [silal] 
vuosi ' Jahr ' vo 

A 
ua (-pur)) 

nuoli 'Pfeil' nel rïel 
suomu 'Fischschuppe' sem sem 
siwni' Sehne' seri seri 
tuomi 'Trauben lem lem 

kirschbaum' 
vuole- 'hobeln' velal- vel-
vuori 'Berg' ver vir (<; * ver) 

A votj. silal 'Salz' szóban sporadikus u^>i változás történt (1. ITKONEN: 
i. h. 280). A finn nuole- 'lecken' szóban csak a finn uo utal hosszú magánhang
zóra, a lappban rövid *o, a mordvinban pedig rövid *u tehető fel. A finn suoli 
'Darm' ^> zürj.-votj. sul szót azért nem vettük fel az 1) csoportba, mivel a 
finn uo {<C*ö) a szóbelseji / nyújtó hatására rövid *o-ból keletkezhetett. 
A mordvin és a lapp szó ui. eredeti *èola alakra utal. 

Az 1) és a 2) csoport szavaiban jelentkező u és o nemcsak a P F . *ö-nak 
felelhet meg, hanem a finn rövid o-nak is, sőt ez utóbbi szabályos megfelelői
ként csak u és o fordul elő a permi nyelvekben (1. ITKONEN: i. h. 286, 279, 323). 
Pl. finn o r^jpermi u: finn kotka 'Adler' ^zür j . -vo t j . kuc (16—24 szóban) 
finn o ^ permi o; finn pohti- 'schwingen, wannen' ^ z ü r j . poz 'Sieb' (7 —10 
szóban). 

A permi nyelvek vallomása a P F . *ö esetében ugyanaz, mint amit a 
felső nyílásfokú magánhangzóknál (ü, i) tapasztaltunk. Abból, hogy a PF . 
hosszú *o (^>uo) és rövid *o képviseletei a permi nyelvekben egybeesnek, az 
következik, hogy az 1) és a 2) csoportba sorolt szavak első szótagbeli magán
hangzója egyetlen előpermi (finnugor) előzményre, azaz rövid *o-ra vezet
hető vissza. 

A 3) csoportban a kikövetkeztethető PF . *ö-nak a permi nyelvekben 
e — a votjákban sporadikus hangváltozással olykor i « e) — felel meg. 
A zürj.-votj. e őspermi labiális *ó hangra mehet vissza ( ITKONEN: i. h. 292 
kk.; LITKIN, VokPerm. 140). Az 1) és a 2) csoport szavaitól eltérő hangkép
viselet a permi nyelvekben arra mutat , hogy a 3) csoport szavaiban más elő
permi magánhangzó lehetett. Az eredeti magánhangzó minőségének a tisztá
zásához a permi nyelveken kívül az ugor nyelvek segítenek bennünket hozzá. 
Ezekben a nyelvekben ui. a zürj.-votj. e-val megegyező vagy ahhoz hasonló 
hangot találunk az említett szavakban: m. i « ősm. *§), ősvog. *ë6. Pl. finn 
suoni « *söne) 'Sehne' ~ m o r d . san ~ zürj.-votj. seri ^ v o g . tën ^ o s z t j . 
lan ~ m. ín. Ez az egyezés, ill. hasonlóság nem lehet véletlen. Valószínűleg igaza 
van STEiNiTznek (CIFU. 57; FgrVok.2 149) abban, hogy ezekben az esetekben 
az eredetibb hangot nem a finn, hanem az ugor és a permi nyelvek őrizték 
meg (1. még GOMBOCZ: NyK. X X X I X , 262—3; COLLINDER, CompGr. 161; 
Introduktion 130). STEINITZ finnugor előzményül H-t tesz fel. Véleményünk 
szerint azonban helyesebb PFU. e-ból kiindulni, nemcsak azért, mert a zürj.-
votj. e « PP . *ô) és kvalitatív szempontból a vog. *£ ezzel megegyezik, 
hanem azért is, mert egy feltett *e hangból a többi nyelv képviselete is (osztj., 
mord. a, cser. ü, ö, finn *o > uo) jobban megmagyarázható. 

Az osztjákban és a mordvinban illabiális a van. 
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Négy szóban P P . *ó felel meg az előpermi *o-nak: 1. zürj. kos, P . kes 
'trocken' ^ v o t j . kes ~ c s e r . kwkëd ( < PFU. *koks3) ; 2. zürj. koz P . kez 
'Fichte' r^vo t j . kiz ^ f i n n kuusi « PFU. *kowse); 3. zürj. vos-, P . es- 'er
brechen' ^ votj. eski- ~ f i n n oksenta-; 4. zürj. vij 'Öl, Butter ' (sporadikus i e 
helyett) ~ v o t j . vej ^ f i n n voi. ITKONEN az 1. és a 3. szóban *o > *ö >> *p 
*MÍÓ hangváltozást tesz fel (i. h. 295 — 7). Véleményünk szerint az PP . *ô ezek
ben a szókban magánhangzónyúlás feltevése nélkül is megmagyarázható. 
Az első három szóban a kikövetkeztethető *o k környezetében fordul elő, s így 
magától kínálkozik az a magyarázati lehetőség, hogy a labiális *o a mellette 
álló k-t labializálta, miközben maga delabializálódott: *koks3 > *kQeks3, 
*kowse > *k0ewse, *oks3- >> *ek0s3-. Ennek a hangváltozásnak a korai őspermi-
ben kellett végbemennie, mivel az ily módon keletkezett *e — az eredeti 
*e-val együtt — az őspermi kor folyamán részt vett az általános labializációs 
folyamatban (*e > *p, *ä > *o, *e > *ó stb.). Magyarázatunkat az a körül
mény is támogatja, hogy a labiális magánhangzók labializáló hatása és ennek 
folyományaként bekövetkező delabializációja eddig sem volt ismeretlen a permi 
nyelvekben. Pl. finn kota 'Zelt, Hüt te ' ~ v o t j . kua, finn kolme 'drei '*~ votj. 
kuamin 'dreißig', finn kuusi 'sechs' ~ zürj. kvai, kvait ~ v o t j . kiiat ( < P P . 
*kuof) (1. UOTILA: SUST. LXV, 1 4 - 6 ; ITKONEN: i." h. 281, 284). Hasonló 
jelenséggel találkozunk a vogulban és az osztjákban is (1. STEINITZ, WogVok. 
277 kk.; OstjVok. 111 kk.). — A negyedik példában az őspermi *ó a szóbelseji 
j palatizáló hatásával függhet össze (ITKONEN: i. h. 297). 

ITKONEN (i. h. 301, 326) szerint a finnségi nyelvek alapján kikövetkeztet
hető *ë-nek i a folytatója a permi nyelvekben. A következő öt szó tartozik ide: 

Finn 
kiéli .'Zunge, Sprache' 
liemi 'Suppe' 
mieli 'Sinn, Gemüt' 

Zürj. 
kii 
[lem] 
mil 

Votj 
kil 
lim 
mil 

niele- 'verschlingen' nil- nil-
Lapp 
nierrâ 'Nase' nir nir 

Ezekben a szavakban a zürj.-votj. i « P P . *û) olyan mássalhangzók 
mellett fordul elő, amely mássalhangzó-környezetben (k, m, l, r) az előpermi-
ben — és feltehetőleg a korai őspermiben is — gyakran volt labiális *ü. A mon
dottak alapján valószínűnek tartjuk, hogy a felsorolt szavakban kikövetkez
tethető előpermi *e a mássalhangzó-környezet hatására a korai őspermiben 
*w-vé labializálódott. Az így keletkezett *ü-bő\ aztán az eredeti *ü-vel együtt 
az őspermi kor folyamán *ü >> *û >> i lett. Feltevésünket támogatják azok 
az esetek, amelyekben a finn alapján is rövid *e következtethető ki, amely 
azonban a mássalhangzó-környezet hatására szintén labiálissá vált. Ilyenek: 
finn kehä 'Kreis' ~ zürj.-votj. kic, finn keso 'kleine Fischart ' ^ z ü r j . gic, 
finn mené- 'gehen' ^ z ü r j . mun- (sporadikus i >• u labializáció az m mellett) r^ 
votj. min-, finn neiti 'Fräulein' ~zür j -vo t j . nil « PFU. *nejôe), finn lyö-
'schlagen, hauen' ~ z ü r j . lij- « PFU. Hewe-), finn sepä 'hochgebogener Vor
derteil des Schlittens' ~ z ü r j . sili, sili ~ v o t j . Ml, eil (zürj.-votj. j > Í az 
s- hatására). 

3. Vizsgálódásaink azzal az eredménnyel jártak, hogy a finnségi nyelvek 
alapján kikövetkeztetett hosszú magánhangzók (*ü, *", *ô, *ë) a permi nyel-
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vek tanúsága szerint nem vezethetők vissza a finnugor korig. Ha pedig így 
áll a helyzet, felmerül a kérdés, hogyan jöttek létre a hosszú vokálisok a finn 
nyelvben. A finn hosszú magánhangzók keletkezésének a tisztázásához a tár
gyalt szók hangtani struktúrája adja a kulcsot a kezünkbe. A hosszú magán
hangzó a kérdéses finn szókban mindig nyílt szótagban és többnyire rákövet
kező /, r, m, n és második szótagbeli e előtt fordul elő. Az eredeti rövid magán
hangzó megnyúlását nemcsak a rákövetkező nyújtó mássalhangzó idézhette 
elő, hanem ebben szerepe lehetett a második szótagbeli e-nek is, amely kevésbé 
hangzós voltánál fogva szintén elősegíthette a hangsúlyos szótag vokálisának 
a hosszúvá válását (vö. STEINITZ, FgrVok. 8—10 és legutóbb LEHTINEN: 
UAJb. 39:157 kk).7 A suone-, tuome- stb. típusú szavakban természetesen 
nemcsak nyúlás törtónt, hanem kvalitatív hangváltozással is számolnunk kell. 
A hangváltozás során az új fonéma nyílásfoka azonos maradt az előzőével, 
de az eredetileg illabiális magánhangzó labiálissá vált és egybeesett a hátsó 
sorba tartozó *o-val. Az így keletkezett magánhangzó aztán az ismertetett 
fonetikai tényezők hatására megnyúlt: *§ > *o >> *ö (>> uo). 

4. A hosszú magánhangzók nélkül és az *e felvételével az előpermi 
(finnugor) magánhangzó-rendszer a következő képet mutatja: 

a ä 
o e e 
u [ü] i 

Az *ü-t azért tet tük zárójelbe, mert ez bizonyára kötött fonéma volt, ami 
azt jelenti, hogy csak labiális mássalhangzó-környezetben fordulhatott elő. 

Ezzel a magánhangzó-rendszerrel fő vonásaiban megegyezik a GULYA J . 
(NylOK. 23 : 150) által az osztják magánhangzóviszonyok alapján feltett 
finnugor rendszer. GULYA szerint az *e (nála *3) hangszíne „a hangnak a szóban 
elfoglalt helyétől" függően ingadozott. Az *e ( = *3) hangot STEINITZ és 
COLLINDEE. kutatásai, valamint az ősosztj. *i alapján következtette ki. A PFU. 
*e hangnak azonban nem i, hanem többnyire a a folytatója az oszt jakban 
(1. a 6. sz. jegyzetet). A finnugor alapnyelvben *ü fonémával nem számol.8 

Az általunk feltett előpermi (finnugor) magánhangzó-állományból az 
őspermi magánhangzó-rendszer és a permi nyevek (ill. nyelvjárások) rendszerei 
különböző tényezők (labializáció, zártabbá válás, fonémaegybeesés és -hasadás, 
a vertikális magánhangzó-harmónia horizontálissá válása, ill. eltűnése stb.) 
hatása alat t jöt t létre. 

5.1. Az első szótag vokalizmusában végbement egyes változások elő
idézésében fontos szerepe lehetett a nem-első szótag vokalizmusának. A késő 
őspermi korban abszolút szóvégen a következő magánhangzók állhattak: 
*a, *s, *i, *i (főleg palatális mássalhangzók után). A mai nyelvállapotból 
következtetve, a leggyakoribb magánhangzó az H lehetett (vö. LAKÓ: FgrErt . 
2 : 56; LITKIN, VokPerm. 235 kk.). Ez érthető is, hisz az előpermi (finnugor 
végmagánhangzók a (a), e (e), hangsúlytalan helyzetben bekövetkező redu
kálódásának az első állomása valószínűleg az volt, hogy az alsó és középső 

7 A nyúlás feltehetőleg a korai ősfinnben esetleg a finn-lapp-mordvin nyelvi egység 
korában mehetett végbe, ez azonban még további vizsgálatra szorul. A cseremisz magán
hangzó-rendszer — a permi nyelvekhez hasonlóan — szintén kvantitási korreláció nélküli 
előcseremisz rendszerre vezethető vissza (BEBECZKI : NyK. LXX, 23—34). 

8 GULYA J . (i. h.) az *ü-t allofónnak tekinti. Ez utóbbi azonban aligha helyes, mert 
az *ü-re jellemző mássalhangzó-környezetben mindig állhat ** is. 
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nyílásfokú magánhangzók — ha nem is kivételtelenül — felső nyílásfokúvá 
váltak. Ismeretes továbbá, hogy a redukált magánhangzók a legtöbb nyelvben 
hajlamosak a labializálódásra. Pl. a magyarban az ősmagyar kor végén két 
illabiális (i, ? i) és két labiális (u, ü) sorvadó magánhangzó volt. A karjalai 
nyelv aunuszi nyelvjárásában az eredeti *a-ból u, az *ä-bol ü lett (vö. LOSON-
CZI: NyK. XLIV, 401; BÁRCZI, Htört2 . 1.7 kk.; COLLINDER, CompGr. 187, 189). 
Ennek alapján nagy valószínűséggel feltehetjük, hogy az PP . *i az első szó
tagi *£-hoz hasonlóan *u-n keresztül korai őspermi *u és *ü hangra mehet 
vissza.9 

5.2. A finnugor korból örökölt magánhangzó-harmónia az őspermi kor 
folyamán felbomlott. Az eredeti vertikális harmónia azonban nem tűnt el 
egyszerre, hanem — feltehetőleg a szóvégi vokalizmusban lejátszódott válto
zások (elsősorban a zártabbá válás) hatására — horizontális irányba kezdett 
átalakulni. (A horizontális magánhangzó-harmónia a magánhangzók nyílás
fok szerint való egymáshoz közeledését, ill. nyílásfok szerinti egyezését jelenti.) 
A horizontális magánhangzó-harmónia egykori meglétére utalnak az őspermi 
fonémarendszerben végbement egyes változások, amelyeket legmeggyőzőbben 
a horizontális harmónia feltevésével tudunk megmagyarázni. Ennek tulajdo
níthatjuk a PFU. *e és *o fonéma kettéhasadását *e—*g, *o — *ç fonémákká. 
Pl. PFU. *elä- > P P . *o/- 'leben', PFU. *pele- > P P . *ppl- 'fürchten'. Az első 
és a második szótag magánhangzóinak nyílásfok szerinti hasonulása irányába 
ható horizontális magánhangzó-harmónia alapján érthetők meg a következő 
hangváltozások is: *i >• *e, *i > *e, *ä >• *e, *a §> o, u, *o >>p, u (példákat 
1. ITKONEN: i. h. 279, 286* 309, 311, 314; L ITKIN: i. 'h. 72-3,^139, 218). Ide 
számíthatjuk még az *u > *o változást a zürj. kot: ko%ul-kot 'Ameise' (~c se r . 
KH. kdtkê, U. ku-tk§ ^ észt kuklane) szóban és az *u >• o változást a zürj. 
mod, mojd 'Märchen' ~ votj. mad (^> aunuszi muja- -^^finn muista-) és talán 
a zürj. jon 'stark, kräftig' ^ v o t j . jun (~ ? finn julma) szóban.10 

5.3. A redukálódás és az azt kísérő labializálódás útján keletkezett nem 
első szótagi *u, *ü és a belőlük fejlődött *û labializáló hatásának tartjuk az 
első szótag vokalizmusában jelentkező labializálódási tendenciát: *e >> *ö, 
*e > *ö, *a > *ú. A PP . *p « PFU. *e) és a PP . *o ( < PFU. *e, *ä) 

9 Az őspermi *a a zürjénben megmaradt, a votjákban azonban csak részben, mivel 
az esetek nagyobb számában o lett belőle. A zürj. i, i, e, e és a votj. i, t, i, e, e késői külön 
nyelvi (ill. nyelvjárási) kiegyenlítődés eredményei. Azokban a zűrjén nyelvjárásokban, 
amelyekben az *e-ből e lett, az i is megőrződött (legfeljebb palatális mássalhangzó mel
lett vált i-vé), azokban viszont, amelyekben az *e e hangalakban realizálódott, az i is 
palatális i-vé fejlődött. A votjákban az *s s, ill. e, az *i pedig i, I és (palatális mássalhangzó 
mellett) i hangalakban van meg. — A nem-első szótagbeli magánhangzókról részben 
másképp LITKIN: i. h. 235—41. 

10 Horizontális (nyílásfok szerinti) magánhangzó-harmónia van több paleoszibé-
riai nyelvben, úgymint a csukcsban a korjákban, a kamcsadálban és a giljákban. (Vö. 
BOGOKAZ: JPNSz. I I I , 14; SZTYEBNYICKIJ: i. m. 56, 88; SZKORIK, TpaMM. qyKOTCKoro 
íi3biKa 33—8; PANFILOV, TpaMM. HHBXCKOro H3biKa 19), valamint a mongol nyelv üjümücin 
nyelvjárásában (KÁBA: AOH. XIV, 156). (SZKORIK ós KARA munkájára GULYA JÁNOS 
hívta fel a figyelmemet.) Ilyen típusú magánhangzó-harmónia van a tibetiben is, 1. 
R. K. SPRIGG, Vowel harmony in Lhasa Tibetan . . . Bulletin of the School of Oriental 
and American Studies. XXIV/1: 116, London 1961; R. A. MILLER, Early évidence for 
vowel harmony in Tibetan. Language 42 (1966), 252. (E két bibliográfiai adat URAY 
GÉZA szíves közlése). Hasonló jelenséggel találkozunk a dravida nyelvekhez tartozó 
tamilban, továbbá több afrikai nyelvben is: ibo, lamba, zulu (1. TRTJBETZKOY, Grundzüge 
der Phonologie 100, 250—51). GULYA (NylOK. 23:151) szerint az osztják magánhangzó
váltakozás talán a horizontális magánhangzó-harmóniának köszönheti létrejöttét. 
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közvetlen előzménye ui. aligha lehetett más, mint palatális labiális magán
hangzó (*ö, *ö>).11 A zürj.-votj. u « PFU. *o és *a) is csak úgy érthető meg, 
ha az *a esetében közbeeső fokozatként *â-t teszünk fel. 

A finnugor magánhangzó-állományból kifejlődött korai őspermi rendszer 
a következő fonémákból állhatott: 

à a e 
o e ö e 
9 9 S 
u ü i 

5.4. A hangváltozások további menete az volt, hogy az *w és az *ü egybe
esett, és átkerült a középső sorba: *û. A szóvégi vokalizmustól és a horizontá
lis magánhangzó-harmóniától függő zártabbá válási tendencia továbbra is 
érvényben lehetett, és a következő változásokat (ill. eltolódásokat) eredmé
nyezte: az *â egybeesett az *o-val és zártabbá vált p-vá, ill. w-vá. Ezáltal az 
*w > *û változás következtében keletkezett üres hely a fonémarendszerben 
kitöltődött. Az *o >> o és *o > u hangváltozás útján a fonémarendszerben 
előállott űr azáltal töltődött ki, hogy az *ö a palatális sorból átkerült a veláris 
sorba. Miután az *ü és az *ö eltűnt a fonémarendszerből, az *ö sem maradha
to t t fenn mint a palatális labiális sor egyetlen képviselője, hanem rendszer
kényszer következtében — a votják nyelv DNy. és Besz. nyelvjárása kivéte
lével — szintén átkerült a veláris sorba és az o funkcionális terheltségét növelte 
meg.12 Az *s sorsa igen változatos volt: 1. bizonyos esetekben az egész őspermi 
kor folyamán megőrződött; 2. zártabbá vált *e-vé; 3. velarizálódott a-vá, s így 
az *a >> *á labializáció következtében csökkent funkcionális terheltségû a-k 
számát szaporította; 4. labializálódott *o-vá. Mint látjuk, a korábban meg
indult labializáció nem szűnt meg egyszerre, sőt még a zűrjén nyelv külön 
életében (az őszürjenben) is hatott (1. alább). De az *e labializálódása — mint
hogy a labiális magánhangzók a palatális sorból eltűntek — már nem ered
ményezhetett * 9-t vagy *ö-t, hanem csak *ó-t. A középső soron ui. volt labiális 
fonéma (*ú), sőt a két labiális magánhangzó (*û, *ô) kényszerítő hatása maga 
után vonta a velük egy sorba tartozó *e labializációját is: *e >- *ó. 

5.5. Dolgozatunk célkitűzése a permi magánhangzó-rendszert kialakító 
belső nyelvi erőknek, a fő hangfejlődési tendenciáknak a bemutatása, ezért 

11 LITKIN (i. m. 75) szerint a zürj. p-nak a votjákban kettős megfelelése van: 
1. u (eredeti veláris szavakban), 2. u, DNy. tu, Besz. © (eredeti palatális szavakban). 
Úgy véli, hogy az első esetben az őspermi *p, a második esetben pedig őspermi *ö volt. 
Véleményünk szerint ez a feltevés csak a korai őspermire áll, mivel a két hang a votják 
nyelv DNy. és Besz. nyelvjárása kivételével, ahol is az *p és az *p külön irányba fejlő
dött — még az őspermiben egybeesett *p-vá. 

12 LITKIN (i. m. 220) azokban az esetekben, amelyekben a zürj.-votj. w-nak a 
többi finnugor nyelvben palatális magánhangzó (általában e) felel meg, őspermi *ü-t 
te t t fel. Pl. zürj ul 'feucht' ~ votj. il (<. *ul) ~ cser ile; zürj. una 'viel' ~ votj. uno 
(> fno) r^ finn enä; zürj: tuj 'Weg' <y finn tie (< Heje). Úgy véljük, hogy az ilyen 
típusú szavakban az u *o-n vagy *p-n keresztül korai őspermi *ö vagy *ö magánhangzóra 
megy vissza. A mai u-s képviselet arra vall, hogy az *ö > *o (esetleg némely esetben 
*ö > *p) változás nagyon korán, még az *o > u, ill. *p > u előtt mehetett végbe. — 
I t t említjük meg, hogy a LITKIN (i. m. 223 kk.) által feltett őspermi *ö olyan szavakban 
jelentkezik, amelyekben a zűrjén *ó, a votják pedig *p vagy *o hangra utal. ITKONEN 
(VJa. 1967/1:143) szerint az idetartozó példákban a minőségileg közeli magánhangzók 
csoportos átcsapásával van dolgunk. 
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i t t csak mellékesen szólunk a szabályos hangváltozásokat gátló vagy keresz
tező tényezőkről. Ezek között fontos szerepe van a mássalhangzó-környezet
nek. A palatális mássalhangzók (j, Ï, n, s, z, c, $) a veláris magánhangzó pala-
talizálódása (i >> i, § >- e stb.), ill. a palatális magánhangzó megmaradása 
irányába hatnak. Ugyanilyen szerepe lehet több esetben az « és z mással
hangzónak is (vö. L ITKIN: i. m. 140). Bizonyos mássalhangzók (l, r, s, z) a 
megelőző magánhangzó nyíltabbá válását segítették elő. Pl . őspermi *ú >• *ó, 
votj. *ô > a (l előtt), *o > o, *e > e (r, s, z előtt) (vö. ITKONBN: i. h. 272, 
290 — 1, 323 stb.; L ITKIN: i. m. 90, 128 — 9 stb.; R É D E I : NyK. LXV, 371 kk.). 
A k, g velarizálólag, a k, p, m, v labializálólag hatot t a mellette álló magán
hangzóra (ITKONBN: i. h. 287, 300, 313, 317 stb.). 

5.6. Az őspermi korban lezajlott hangváltozások és fonémaegybeesések 
alapján kialakult késő őspermi magánhangzó-rendszer az alábbi képet mutatja: 

a s 
o ô e 
? 9 e 
u û i 

Ebből a rendszerből bizonyos hangváltozások (*û > zürj.-votj. i, 
* £ > z ü r j . *ô > e, *ó > v o t j . e), ill. hangváltozásokkal társuló fonémaegybe
esések (őspermi *o, *o >• zürj.-votj. o (>>votj. u), *e, e zürj.-votj. e ( > 
szórványosan votj. o), *ô, *ô zürj. e, *ó >> votj. o, *e > votj. e stb.) alapján 
fejlődött ki a hét magánhangzóból álló ún. „általános" zűrjén-votják rendszer: 

a 
o e e 
u i i 

Azért nevezzük általánosnak, mivel ez a magánhangzó-rendszer van meg 
a zűrjén és a votják nyelvjárások többségében, valamint a komi-zürjén, a 
komi-permják és a votják irodalmi nyelvben is (vö. ITKONEN: i. h. 339; 
LITKÜST: i. m. 230). Természetesen egyes nyelvjárások ebből a rendszerből 
hiányzó archaikus fonémákat is megőriztek (pl. zürj. FSz. o, I. e, K P . Ô, UL, 
votj. DNy. KI, Besz. e). 

6. Az új rendszer lényegesen különbözik az őspermitől. Eltűnt belőle az 
*o — *ó —*e sor, valamint az *ó, *ú és *e fonéma. Delabializáció útján viszont 
minőségileg két új fonéma született: az e és az i. 

RÉDEI KÁROLY 

Zur Geschichte der Vokale der ersten Silbe in den permischen Sprachen 

Der Verfasser gelangt in seiner Abhandlung zur Schlußfolgerung, daß die auf 
Grund des Ostseefinnischen erschlossenen langen Vokale (*ü, *i, *ö, *ë) können nach der 
Zeugenschaft der permischen Sprachen nicht auf die finnisch-ugrische Grundsprache 
zurückgeführt werden. Die Vertretungen der finnischen langen und kurzen Vokale oberen 
Öffnungsgrades sind in den permischen Sprachen dieselben: ü/u > permisch i, (selten) u; 
ï/i > permisch i. Dem auf Grund des Finnischen angenommenen langen *ö entspricht 
in den permischen Sprachen in den Wörtern der ersten Gruppe u, in den der zweiten *o. 
Dieselben Vokale sind die regelmäßigen Entsprechungen auch des finnischen kurzen o» 
In den zur dritten Gruppe gehörenden Wörtern entspricht dem urfinnischen *o in den 
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permischen Sprachen §, — im Wotjakischen infolge eines sporadischen Lautwandels 
manchmal j (< e). Das syrj.-wotj. e mag auf einen urpermischen labialen *d-Laut 
zurückgehen (vgl." E. ITKONEN: FUF. XXXI , 292 ff.; V. I. LYTKIN, VokPerm. 140). Die 
von den Wörtern der ersten und zweiten Gruppe abweichende Lautvertretung in den 
permischen Sprachen deutet darauf, daß sich in den Wörtern der dritten Gruppe ein 
anderer vorpermischer (finnisch-ugrischer) Vokal vorfand. In diesen Fällen ist der ur
sprünglichere Vokal nicht im Finnischen, sondern in den permischen und den ugrischen 
Sprachen bewahrt worden. STEINITZ (CIFU. 57; FgrVok.2 149) nimmt als finnisch-
ugrisches Vorbild ein i an, nach der Meinung des Verfassers ist jedoch mehr angebracht 
von einem fiugr. *e-Laut auszugehen. Das dem urfinnischen *e entsprechende permische i 
•(< urpermisch *ú) ist durch die labiale Konsonantenumgebung zu erklären. Unter dem 
Einfluß des labialen Konsonanten entspricht in mehreren Fällen auch dem finnischen 
kurzen e ein i (<: *ù) in den permischen Sprachen. 

Daraus, daß die Vertretungen der finnischen langen und kurzen Vokale in den 
permischen Sprachen zusammenfallen, kann die logische Schlußfolgerung gezogen 
werden, daß das vorpermische Vokalsystem die Korrelation der Länge und der Kürze 
nicht kannte. 

Ohne die langen Vokale und mit der Annahme des *e zeigt das vorpermische 
(finnisch-ugrische) Vokalsystem das folgende Bild: 

a ä 
0 e e 
u [ü] i 

Aus diesem Vokalbestand sind das urpermische Vokalsystem und die Systeme der 
permischen Sprachen (bzw. Mundarten) unter der Einwirkung verschiedener Faktoren 
^Labialisierung, Geschlossenwerden, Zusammenfäll und Spaltung von Phonemen, Hori-
z;ontalwerden bzw. Verschwinden der vertikalen Vokalharmonie) entstanden. 
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