
Prolatívusz, tranzitívusz, lokatívusz a zürjénben, 
a yotjakban és a finnugor alapnyelvben 

A dolgozatunk címében jelzett téma az utóbbi fél évszázadban több 
nyelvészt foglalkoztatott. Különféle, egymásnak ellentmondó vélemények 
hangzottak el, különböző oldalakról, más és más módszerrel próbálták meg
közelíteni s megoldani a problémát. Hogy ez mennyire sikerült, mennyire 
nem, szolgáljon rá tanúságul jelen cikkünk. Mint belőle kiderül, elérkezettnek 
láttuk az időt, hogy újra felülvizsgáltassék a kérdés. 

I. A kérdés eddigi kutatása 

1. 1912-ben jelent meg B E K É Ödön tanulmánya ,,A votják és zűrjén 
prolativusról" (NyK. XLI, 241—274). Prolativusnak nevezte a szerző a 
zűrjén—votják -ti és a zűrjén -őd ragot, amelyeket leíró szempontból azonos 
jelentésű változatoknak (mai terminológiánk szerint: alternánsoknak, allo-
morfoknak) tekintett, nyelvtörténetileg pedig azonos eredetűeknek, neveze
tesen a finnugor -*t AblCx1 fejleményeinek. Véleményét szintaktikai és sze
mantikai meggondolások sugallták: ,, . . . a zűrjén—votják prolativus vala
mennyi alkalmazásmódja a legtöbb finnugor nyelvben kifejezhető ablativus-
sal" (i. m. 242). 

BEKÉnek viszonylag csekély zűrjén és votják nyelvi anyag állt rendel
kezésére cikke megírásakor. A zűrjén -ti ragot például csak névutók végén 
ismerte, holott az névszókhoz is járul. Nehézségeit alkalmasint csak növelte, 
hogy — kora nyelvhasonlításának módszereihez híven — kizárólag történeti — 
összehasonlító megközelítéssel kezelte a korabeli szinkron nyelvi tényeket. 
A votják ProlCx-nak például csak egy allomorfjárói (-ti) vett tudomást, 
az -eti r^y -yti alternánsról nem, holott példaanyagában a két utóbbi is jócskán 
előfordul (i. m. 246 — 247, 258—259). Mindezek ellenére cikke rendkívüli 
intuícióról és éles elméről tanúskodik. Különösnek és nehezen érthetőnek 
tűnik, hogy fejtegetéseinek lényegét az utána következő, ugyancsak össze
hasonlító kutatásokban miért mellőzték, holott meglátásai — félig vagy 
gyengén bizonyított voltuk ellenére — igen figyelemre méltók. Annál meg
lepőbb ez, mivel tételét (ami a ProlCx eredetét illeti) valójában senki nem ele
mezte és cáfolta meg, csupán kikerülték és hallgattak róla, amikor pedig 
fejtegetéseinek kevésbé lényeges vonatkozásaival többször és többen is fog
lalkoztak. 

1 A dolgozatban alkalmazott rövidítések és szimbólumok jegyzékét lásd NyK. 
LXIX, 55 és ennek a cikknek a végén. 



48 VÁSZOLYI ERIK 

2. 1923-ban WICHMANN „Zur permischen grammatik" című tanul
mányában foglalkozott többek között ezzel a kérdéssel is (FUF. XVI, 146 — 
163). B E K É prolatívuszát WICHMANN két különböző ragnak tar tot ta : 

(1) proszekutívusz (zürj. rőd, votj. -ti) 
(2) tranzitívusz (zürj. -ti, votj. -ti). 

, ,BEKE vermischt den prosekutiv und den transitiv miteinander" — írja 
a finn tudós (i. m. 155), és ebben leíró szempontból úgy lehet igaza van. De 
éppen leíró szempontból bonyolítja s torzítja WICHMANN is a helyzetet: 
a votják -eti r-^-yti allomorfról említést sem tesz, holott tudomása volt róla, 
a különféle alternánsok egymáshoz való szinkron viszonyát nem tisztázta, a 
zűrjén -ti ragról tévesen állította, hogy ,,im syrjänischen kommt dieser kasus 
nur in postpositionen vor" (i. m. 156), és a rag jelentését is tévesen interpre
tálta. 

B E K É tételét a zűrjén—votják ProlCx finnugor ablatívuszi eredetéről 
látható kétkedéssel ítélte meg, de nem cáfolta: „wir können die möglichkeit 
einräumen, dass B E K E recht ha t " (uo.). Az általa proszekutívusznak nevezett 
rag eredetét illetően WICHMANN csupán egy e l v i l e h e t ő s é g e t vetett 
föl: „Ich will hier nur auf eine andere möglichkeit aufmerksam machen" 
(uo.). A finn kunne(k), sinne(k) típusú határozószókból indul ki: ,,-nne ist 
wahrscheinlich eine lative endung, ähnlich wie -k. Jetzt wäre es ja möglich, 
dass dieses -nne- auf *nte- zurückgeht, und dies würde mit der permischen 
prosekutivendung syrj. -d, -t, wotj. -ti stimmen" (i. m. 155). A tranzitívusznak 
elnevezett -ti ragot tévesen értelmezte WICHMANN lokatívusznak : annak elle
nére, hogy mindkét permi nyelvet helyszíni kutatásai alapján, behatóan 
ismerte, nem vette figyelembe a zűr jenre és a votjákra olyannyira jellemző 
szemléleti és persze nyelvi oppozíciót nyugalmi állapot és mozgás, statikus és 
dinamikus helyzet, a wo ? és a welchen Weg entlang ? között.2 A tévesen meg
ítélt szinkron tények azután téves nyelvtörténeti következtetések sugalmazóivá 
lettek: „Diese endung ist aber aller Wahrscheinlichkeit nach zusammengesetzt 
aus zwei lokativelementen, t und i" (i. m. 158). Míg azonban ötleteinek, nyelv
történeti fikcióinak zömét mindössze elvi lehetőségeknek minősítette ós meg
fogalmazásaiban nagy óvatosságot tanúsított (mondataiban gyakori fordulat 

ist wahrscheinlich", „es wäre möglich", „es würde stimmen" stb.), 
végső következtetésében a feltételes mód a kijelentőnek adja át a helyet: 
„Die in den ugrischen sprachen (im ungarischen, wogulischen und ostjaki
schen) vorkommende bekannte lokativendung -t ist mit der hier behandelten 
permischen lokativendung -t identisch" (i. m. 159). 

A WICHMANN által követett módszertani elvek ma már komoly kifogás 
alá esnek, állításairól (sokszor inkább elképzeléseiről) más a véleményünk, 
mint neki, kortársainak és tanítványainak. Fenti fejtegetéseinek talán csak 
a kisebbik baja, hogy tévesen ítélt meg jelenkori nyelvi tényeket. A nagyobbik 
baj az, hogy néhány követője tovább is fejlesztette ezeket a tévedéseket, 

2 A kettő közötti oppozíciót jól szemléieteti a következő zűrjén mondat: gőra 
pökatjasyn vißöny skőtős, medsaső yzjasős, kodjas koknia vetlöny pökatjasti 
„A h e g y o l d a l a k o n jószágot l e g e l t e t n e k , leginkább juhokat, amelyek 
könnyen m o z o g n a k a h e g y o l d a l a k o n " (Geogr. 37). A statikus helyzet 
megjelölésére az InessCx szolgál, vele szemben a dinamikus cselekvés helyét TransCx 
jelöli. 
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WICHMANN nyomán szintén lokatívusznak minősített egy tranzitívuszt, és azt 
az ugor alapnyelven túl egyenesen a finnugor korra vezette vissza. így szüle
tet t meg a -*t LocCx finnugor alapnyelvi eredetéről alkotott elképzelés. 

3. B E K É Ödön 1926-ban válaszolt WICHMANN cikkére s foglalt újra állást 
e kérdésben (Nyr. LV, 45—50, 78—81, 104 — 108). Korábbi álláspontját 
kisebb helyesbítésekkel és kiegészítésekkel fenntartotta, ugyanakkor rend
kívül éber kritikai érzékkel tapintott rá WICHMANN gondolatmenetének sebez
hető pontjaira. Cikkének talán a tényanyagnál is érdekesebb egy módszertani 
vonatkozása. B E K É sem léphetett ki önmagából: kompara ti vista és csak az 
volt, nagy felkészültséggel és elkerülhetetlen hibákkal; az ő szemléletében is 
gyakran összekeveredett szinkrónia és diakrónia, önmagukban vizsgált nyelvi 
elemeket és gyakorta szem elől tévesztette a rendszert, az egészet, amelynek 
a vizsgált elem csak része. Éppen ezért figyelemre méltó ez a cikke: ösztönösen 
földerengett benne a rendszerszerűség, a morfofonematikai korrelációk és egyéb 
— nagyobb — nyelvi összefüggések felismerése, ha tétován és következetlenül 
is. Ennyivel viszont B E K É előbbre mutatot t néhány kortársánál, sőt követő
jénél. 

4. 1933-ban két jelentős összehasonlító nyelvész is te t t megjegyzéseket 
témánkkal kapcsolatban. T. E. UOTILA a proszekutívusz—tranzitívusz kér
dését a permi nyelvek konszonantizmusának történetéről írott nagyszabású 
monográfiájában érintette (SUST. LXV), LAKÓ György pedig a permi szóvégi 
magánhangzók sorsáról szóló értekezésében (FgrErt. 2). Mindketten hang
történeti kutatásokat végeztek, s ilyen aspektusból érintették ezt a kérdést is, 
amely azonban változatlanul morfológiai probléma maradt és elsősorban ezen 
a grammatikai szinten várt válaszra. Állásfoglalásukból megítélve LAKÓ is, 
UOTILA is Wichmann-tanítványnak bizonyul; mindössze néhány apró meg
jegyzéssel próbálták kiigazítani a finn professzor kisebb vagy nagyobb téve
déseit ebben a kérdésben. Munkájuk kétségtelen érdeme az, hogy hangtör
téneti kutatásaikkal évtizedekre előkészítették az u ta t további nyelvtörté
neti—összehasonlító erőfeszítések számára, és tisztáztak jó néhány morfo
fonematikai összefüggést is (anélkül, hogy az utóbbiakat így nevezték vagy 
egyáltalán tudtak volna róluk). 

5. Ugyanazon esztendőben jelent meg Sz. P. ZSUJKOV votják leíró 
nyelvtana.3 BEKÉhez hasonlóan és WiCHMANNékkal ellentétben a szerző e g y 
prolatívuszi esetet ismer anyanyelvének főnévragozási rendszerében és azt 
npoxodtíblü nctdeMCnak nevezi; ragja — úgymond — a BSg és BP1 után egy
aránt -ti (i. m". 57—59). Szemléltetésül a következő példákat közli. 

(1) zavodeti* „gyáron á t " 
zavodjoseti „gyárakon á t " 
azbareti „udvaron á t " 
busyosti „mezőkön á t " 
korkati „házon á t " 

3 yneÖHHK yAMypTCKOro H3biKa. H>KCBCK, 1933. 
4 I t t és a t o v á b b i a k b a n a B J Ö K N C O L L I N D E B m u n k á i b a n a lka lmazo t t fonologikus 

á t í r á s t használ juk . Különféle forrásokból származó s ezért különféle á t í rások segítségével 
lejegyzet t a d a t a i n k a t — az egyönte tűség és á t t ek in the tőség kedvéé r t — ennek a rend
szernek igénybevételével t ransz l i t t e rá l juk . 

4 Nyelvtudományi Közlemények LXX/1. 



50 VÁSZOLYI ERIK 

(2) A determinált (birtokos személyjeles) paradigmában: 

uroboetim „szekeremen á t " kolxozetimy „kolhozunkon á t " 
uroboetid „szekereden á t " kolxozetidy „kolhozotokon á t " 
uroboetiz „szekerén á t " kolxozetizy „kolhozukon á t " 
uroboostim „szekereimen á t " kolxozjostimy „kolhozainkon á t " 
uroboostid „szekereiden á t " kolxozjostidy „kolhozaitokon á t " 
uroboostiz „szekerein á t " kolxozjostizy „kolhozaikon á t" 

A közölt adatok azonban ellentmondanak egymásnak is, a szerző meg
állapításának is. Ha i t t valóban egy esetről és egy ragról van szó, akkor az 
utóbbinak két alternánsa van: -eti és -ti. A példákból az derül ki, hogy mind
kettő előfordul BSg és BPl után egyaránt. Fakultatív variánsokról lenne szó ? 
Mi az -eti, illetve a -ti alternáns megjelenésének a morfológiai feltétele? Kér
déseinkre ZSUJKOV nyelvtana nem ad választ. Tájékoztatása zavaróan ellent
mondásos és még inkább azzá válik, ha összevetjük egy valamivel korábbi 
közlésével. Kis votják—orosz szótárához5 ZSUJKOV nyelvtani vázlatot csatolt, 
amelyben megtaláljuk a votják főnévragozás táblázatát is (82 — 83). A prola-
tívusz ebben is egy esetként szerepel. Példái (i. m. 82 — 83, 93): 

bakcajyti ~ bakcajit'i „kerten á t " 
bakcaosyti ^bakcaost'i „kerteken á t " 
karyti „városon á t " 

Ezek szerint a ProlCx allomorfjai: -yti, -it'i, -t'i. Kérdés, hogy ezek miféle 
viszonyban állnak egymással, valamint a föntebb szerepelt -eti és -ti alter
nánsokkal. 

A meglepő tarkaság magyarázata csak az lehet, hogy ZSUJKOV különféle 
nyelvjárási változatokat tüntetet t föl, anélkül, hogy rendet teremtett volna 
közöttük, nyelvföldrajzilag vagy morfológiailag rögzítette volna őket. Az 
1930-as évek votják irodalmi nyelve ugyanis (és szerzőnk ennek a szókészletét, 
illetve nyelvtanát kívánta bemutatni munkáiban) a vajúdó formálódás álla
potában volt: írók és nyelvészek nagy erőfeszítésekkel próbálták irodalmi 
szintre emelni azt a votják nyelvet, amely eladdig a különféle dialektusok 
összességének volt csupán tekinthető. 

6. 1945-ben UOTILA érintette ismét a permi proszekutívusz — tranzi-
tívusz problémáját (Vir. 1945: 327 — 336). Fejtegetésének lényege az, hogy 
az -őd, -ti és -eti morfémákat végső soron azonos eredetűeknek tartja, a -t- ele
met WICHMANN után változatlanul lokatívusznak tekinti, az -i részt viszont 
a TOIVONEN által kikövetkeztetett finnugor *j latívuszragra vezeti vissza. 
A -ti és -eti alternánsok ezek szerint egy LocCx és egy LatCx összetapadásából 
keletkeztek, az -őd pedig úgy, hogy végéről lekopott a LatCx -i exponense. 

UOTILA véleményével a későbbiekben részletesen foglalkozunk majd. 
Figyelemre méltó viszont állásfoglalásában, az a körülmény, hogy számos 
ponton elkanyarodik korábbi, nagyjában s egészében WICHMANNÎ ismétlő 
1933-i véleményétől (csupán a -t- elem lokatívuszi minősítését tartotta meg 
WICHMANN tanításából). Véleménykülönbségét burkolt formában közölte, 
egyáltalán nem foglalt határozottan állást a problematika megítélésében, de 

5 ripaKTMMeCKHÍÍ BOTCKO-pyCCKHH CJlOBapb. H>KeBCK, 1930. 
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implicit megfogalmazásai is azt jelentik, hogy a proszekutívusz — tranzitívusz 
probléma új mederbe terelődött, tehát közelebb jutot t az újraértékeléshez 
és megoldáshoz. v ; ; ' '*! 

7. 1948-ban D. V. BUBRIH szolgáltatott újabb adatokat témánkhoz. 
Zűrjén nyelvtani vázlatában (KRSz. 231—296) egyetlen prolatívuszi esetről 
nyilatkozik (nepexodtíblü nadoc-nak nevezi), amelynek két allomorfja van: 
-őd és -ti. Mint példáiból kiderül, ezeket fakultatív változatoknak tekinti: 
muna mujasőd <^mujasti „megyek a földeken", pyri vossa okosod ^őftősti 
„beléptem a nyitott ajtón", bosti sijős kiődys ^kitiys „kézen fogtam őt". 
Adatainak forrásait nem tüntette föl. Ezt különösen azért fájlaljuk, mert az 
első kettővel szemben harmadik példamondatának fakultatív alternációja 
fiktív és abszurd. Egy esztendővel később a zűrjén irodalmi nyelv grammatiká
járól írott munkájában tételesen is kijelentette, hogy az -od és -ti alakokat 
fakultatív változatoknak tekinti.6 

Ez utóbbi kérdéssel részletesen kell majd foglalkoznunk, s akkor meg
látjuk, hogy BUBRIH állítása elnagyolt és kissé félrevezető általánosítás. 

8. Az 1950-es évek elején a finnugor komparativisztika egyik markáns 
egyénisége, LAKÓ György foglalkozott több tanulmányában a vizsgált zűrjén 
és votják ragok problematikájával. 

81 . 1950-ben jelent meg „Zur Frage des permischen Prosekutivs und 
Transitivs" című értekezése (SUST. XCVIII, 219 — 243), amelyben a két rag 
jelentését elemezte, és ebből próbálta kideríteni eredetüket. WiCHMAisnsr 
nyomán LAKÓ is két esettel számolt: 

(1) proszekutívusz (ragja: zürj. -őd, votj. -ti) 
(2) tranzitívusz (ragja: zürj. -ti, votj. -ti). 

A votják -eti <-^ -yti rag nem szerepel a feltüntetett adatok között. 
Vajon miért nem ? Leíró szempontból feltétlenül figyelembe kell venni _ és 
LAKÓ vizsgálata (legalább részben, kiindulásában) szinkron leírásnak értelmez
hető. Vagy talán mégsem? Eleve történeti—összehasonlító interpretációban 
tüntet te volna föl a fenti ragmorfémákat, s így a votják -eti ***> -yti első morfo-
fonémáját hangtörténetileg úgynevezett tővégi magánhangzónak minősítvén 
nem tekintette azt a raghoz tartozónak? Ha igen, akkor viszont ugyanezt 
kellett volna tennie a zűrjén -őd esetében is, amelynek -ő-ja nyelvtörténetileg 
egykor úgyszintén a tőmorfémához tartozott, nem az esetraghoz. 

81.1. A kitűnő dolgozatban LAKÓ nagy filológiai apparátussal és gondos 
elemzéssel vizsgálja a fönti ragok jelentését. Eredményeit a következőkben 
foglalja össze (i. m. 242 — 243): 

„Die Ergebnisse unserer Erörterungen können folgendermássen zu
sammengefasst werden: 

1. zwischen dem Prosekutiv und dem Transitiv lässt sich in den meisten 
Fällen ein feiner Bedeutungsunterschied feststellen oder m. a. W. der Ver
wendungskreis der beiden Kasus weicht im allgemeinen voneinander ab. Da 
zwischen dem Prosekutiv und dem Transitiv auch ein formeller Unterschied 
konstatiert wurde, müssen der Prosekutiv und der Transitiv als zwei ur
sprünglich verschiedene Kasus angesehen werden; 

8 «YnoTpeôJieHHe -öd H -mi KaK noKa3aTejieH nepexoAHoro naflewa coßepmeHHO 6e3-
pa3JiHiH0» (BubrGr. 53). 

4* 
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2. mit der Hilfe des Prosekutivs und des Transitivs werden im allge
meinen verschiedene Aspekte des verbalen Prädikats ausgedrückt. In den 
Prosekutivsätzen kommt oft eine kursive Handlung zum Ausdruck, deren 
zeitliche und örtliche Grenzen unbestimmt sind. Die Bedeutung des Proseku
tivs ist eine prolativische; 

3. in den Transitivsätzen kommt meist der terminativische Aspekt der 
Handlung zum Ausdruck. Der Transitiv bezeichnet den Schauplatz der an 
einen bestimmten Punkt oder an einen engen Raum gebundenen, sowohl 
örtlich als zeitlich beschränkten Handlung. Er dient oft als einfacher Lokativ 
oder gibt eine bestimmte Richtung an. Der Transitiv ist seinem Urpsrung 
nach eine Art Lokativ, hat aber oft eine prolativische Färbung erhalten; 

4. die heutigen Funktionen des Prosekutivs und des Transitivs sind 
einander ähnlich, eben darum machen sich manchmal in ihrem Gebrauch 
gewisse Schwankungen bemerkbar. Es ist möglich, dass die Ursachen dieser 
Schwankungen zum Teil bereits in der urpermischen Sprache zu suchen sind ; 

5. der Gebrauchskreis des substantivischen Transitivs ist im Syrjäni-
schen viel enger als im Wotjakischen. Es ist möglich, dass im Syrjänischen im 
Gebrauch des Transitivs zugunsten anderer Kasus gewisse Verschiebungen 
stattgefunden haben. Anderseits ist es wahrscheinlich, dass sich der Anwen
dungskreis des Transitivs im Wotjakischen im Vergleich zu den urpermischen 
Verhältnissen gewissermassen erweitert ha t . " 

81.2. Számos kitűnő megfigyelésének teljes elismerése mellett LAKÓ 
módszertani eljárásához és következtetéseihez néhány apró megjegyzést kell 
fűznünk. 

81.21. Alább részletesen elemezzük majd a két vi tatott esetrag jelen
tését, s annak során kiderül, hogy mennyi közöttük a morfoszemantikai egye
zés és eltérés. Az eredmény azonban nem fogja támogatni LAKÓ szemantikai 
megállapításait. A ProsCx és TransCx jelentései között csak egyetlen ponton 
létezik lényeges szemantikai eltérés, egyébként csupán stilisztikai különbség 
áll fenn közöttük. Amiben lényegesen eltérnek, az nem jelentéskörük, hanem 
egyrészt hangalakjuk, másrészt nyelvjárási elterjedtségük. A válaszfal tehát 
elsősorban nem morfoszemantikai, hanem morfológiai és nyelvföldrajzi ténye
zőkből emelkedik. 

81.22. Ebből következően: a ,,proszekutívusznak" valóban „prolatí-
vuszi" jelentése (is) van (kérdés, mit értünk az egyiken és mit a másikon), 
ámde a ,,tranzitívusznak" nemkülönben (kérdés, mit tekintünk akkor tranzi-
tívuszi jelentésnek). Az utóbbiról LAKÓ azt állítja, hogy ,,er dient oft als 
einfacher Lokativ". Nos, ha zűrjén vagy votják mondatokat magyarra vagy 
németre fordítunk, a bennük szereplő^tranzitívusz a magyar, illetve német 
szövegben gjœikorta hol? kérdésre felel majd, ez igaz. Tegyük hozzá: ugyanez 
vonatkozik a „prolatívuszi jelentésű" proszekutívuszra is. Például: 

: ;- i a) z ü r j é n 

(1) daduv iskovtis vez nie vyvti, $enydik turuna verőt'ajasti7 ,,A rén
szarvasszán siklott a zöld zuzmón, a kurta fűvel benőtt f ö l d n y e l 
v e k e n " (Rasszk. 81). 

7 A példamondatokban szereplő ritkítás itt és a továbbiakban tőlem származik; 
ha nem, azt jelezni fogom. 
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(2) bőrvylyn loktyslön Jcőrjas byt't'ö lebzisny synödtiys „A hátul érkezőnek 
a rénszarvasai szinte röpültek a l e v e g ő b e n " (Rasszk. 87). 

(3) kodi tajö tujöd munas, sijö kulas „Aki ezen az ú t o n megy, az 
meghal" (Fok. I I , 45). 

b) v o t j á k 

(1) kamt i paroxot lökte „ A u f d e r K a m a kommt ein Dampfschiff" 
(Műnk. I I I , 337). 

(2) so éuresti lökte bajàr „A u f d i e s e r S t r a s s e kommt ein 
Bojare" (Munk. I I I , 168). 

(3) tace murt veé dünn e et i völkkoz „Az efféle ember el fog terjedni az 
egész v i l á g o n " (Munk. I I , 54). 
81.23. Nem egy finnugor nyelvész volt és van, aki tiszteletreméltó ala

possággal foglalkozott egy-egy finnugor nyelvvel úgy, hogy ismereteit kizáró
lag szótárakból, nyelvtankönyvekből és szöveggyűjteményekből meríthette, 
az élő, valóságban beszélt nyelvvel nem volt módja megismerkedni. Ennek 
óhatatlan következménye, hogy az adott nyelv a közvetett megismerés miatt 
ilyen vagy olyan mértékben holt nyelv marad a kutató számára, amelyhez 
csak a segédkönyvekben szereplő értelmezések, fordítások, tehát mindig egy 
másik, idegen nyelv jel- és jelentésrendszerének közvetítésével férkőzhet 
hozzá. Ez pedig — jól tudom magam is — sokszor zavaróan hat és megnehezíti 
a tanulmányozott nyelv objektív tényeinek, összefüggéseinek helyes felisme
rését. Jelen esetben: ami a magyar vagy német nyelvben Wo-kasus, az a zürjen
ben és votjakban nem az. A wo ? és welchen Weg entlang ? lényeges szemléleti 
és nyelvi oppozíciójára föntebb utaltunk már (lásd 2. pont). WICHMANN el
hanyagolta ezt és helytelen következtetésekre jutott , UOTILA és LAKÓ az ő 
nyomán járt, a tévedésben is logikusan: a tranzitívusz egy „einfacher Lokativ", 
s ebből következően eredetileg is az volt („der Transitiv ist seinem Ursprung 
nach eine Art Lokativ"). Hogy mi volt, mi nem volt, majd a további vizsgá
latok döntik el. Egy bizonyos: ma mindenesetre nem az. 

81.24. LAKÓ a ProsCx és TransCx között morfoszemantikai különb
ségeket látott. Következő lépése: „Da zwischen dem Prosekutiv und dem 
Transitiv auch ein formeller Unterschied konstatiert wurde, müssen der Pro
sekutiv und der Transitiv als zwei ursprünglich verschiedene Kasus angesehen 
werden". Ez a következtetés módszertani meggondolásokból szerfölött elgon
dolkodtató. LAKÓ adatközlései szerint a votják ProsCx és TransCx egyaránt 
-ti, akkor pedig nincs közöttük alaki különbség (ha azonban az -eti ~ -yti alter
nánsokat is figyelembe vesszük, tisztázandó az utóbbiak és a -ti mai és egykori 
morfológiai viszonya). A zűrjén -öd és -ti között az alaki különbség valóban 
fennáll a m a i n y e l v á l l a p o t b a n . De a jelenkori morfológiai eltérés 
nem feltétlenül jelent eredeti kettősséget, még csak elvi síkon sem, gyakorlati
lag pedig — mint látni fogjuk — még kevésbé: a mai helyzet nem vetíthető 
vissza maradéktalanul egy korábbi, évezredekkel előbbi nyelvállapotba. I t t 
a szinkrónia és diakrónia veszélyes összekeveredéséről van szó, s'félő, hogy a 
módszertanilag nem megnyugtató eljárás téves eredmények szülőjévé váük. 
Különböző korú nyelvállapotokat nem szabad egy síkon vizsgálni, külöabözo 
nyelvi területek között (pl. szemantika és morfológia) sem szabad elmosni & 
határokat, mert következtetéseink lehetnek tetszetősek, de helyesek aligha* 
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82. 1951-ben „Az egyszerű ragok keletkezésének kérdéséhez" című 
értekezésében LAKÓ ugyanezt a témát fejtegette (MTA I. OK. 210—223): 
„Nincs okunk arra, hogy WICHMANN véleményének a helyességében kételked
jünk, azaz: nincs semmi akadálya annak, hogy a permi -ti transitivusrag -t 
elemét az ugor nyelvek -t locativusragjával rokonítsuk" (i. m. 210). Mint láttuk 
s méginkább látni fogjuk, ennek bizony van akadálya, nem is csekély. De a cikk
ből kiderül, hogy szerzőjét valójában már nem is a permi nyelvek vitatott 
ragjainak tisztázása foglalkoztatja, hanem egy távolabbi időkbe mutató 
fikció. Bizonyítva látta, hogy az ugor *t LocCx és a permi -ti TransCx geneti
kusan azonosak; hozzátette, hogy ZSIRAI a finn nyt adverbium végén ugyancsak 
(nagy óvatosan finnugor korinak tartot t) LocCx-ot keresett, HAKULINEN 
pedig (SKRK. I, 95) a finn nyt és amut alapján egyenesen uráli eredetűnek 
deklarálta ezt a ragot (horribile dictu: a mű idézett — első — kiadásában 
mindössze két finn példa alapján !). LAKÓ megjegyzi, hogy az utóbbi elkép
zeléseket a finnugor nyelvészek nem kis része kétkedéssel fogadta. ,,De ha 
UOTILA és az én vizsgálódásaim alapján elfogadjuk azt a véleményt, hogy 
a permi -t transitivusrag összetartozik az ugor -t locativusraggal, akkor szerin
tem e tartózkodó álláspontnak mindkét oka kiküszöbölődik: 1. ha a permi -t 
rag csakugyan ide tartozik, akkor a -t locativusrag a finnugorság nyugati ágá
ban is képviselve van, 2. ha a -t rag a nyugati finnugorságban egyébként is 
megvan, akkor már jóval nagyobb a valószínűsége annak, hogy az említett 
finn adverbiumok -í-je is kapcsolatban van a permi—ugor -t locativusraggal, 
s így e rag finnugor volta már jó okkal feltehető. Mindehhez kiegészítésül i t t 
röviden csak annyit kívánok még hozzátenni, hogy szerintem a finnugor -t 
locativusrag folytatásai a mordvin és a mari formanskészletben is kimutat
hatók, s ezért a következőkben a -t locativusraggal mint finnugorkori formans-
sal számolok" (i. m. 211). Mordvin ós cseremisz példát ugyan egyet sem közölt 
e cikkében (ezeket egy másik tanulmányában publikálta: ALH. I, 347—371), 
de megszületett a nagy hipotézis: tévesen megítélt permi jelenségekből el
indulva egy puszta kijelentés a finnugor alapnyelv esetrendszerének teljes jogú 
tagjává avat ta a *t LocCx-ot. Erről az ugródeszkáról azonban ismét tovább 
lendült a cikk: BALLY és RAVILA elmélete alapján a paleolingvisztika mély
vizébe ívelt s a finnugor LocCx-ok preuráli eredetét kezdte feszegetni. 

A dolgozatunk témáját képező permi ragok kutatása azonban oda 
kanyarodott vissza, ahol 1926-ban stagnált: WICHMANNIIOZ. 

83. Egy esztendővel később LAKÓ újabb cikkben ismételte meg véle
ményét (NyK. H U , 14—23. és ALH. I, 347—371). Korábbi álláspontjához 
képest egy újdonságot találunk benne: fölvetette a zűrjén -od rag eredetének 
kérdését és ezzel kapcsolatban nem fogadta el WICHMANN 1926-i magyaráza
tá t ; a rag -d elemét illetően inkább finnugor -*nt előzményre gondol, lehetsé
gesnek tar tva, hogy az a magyar ide, oda lativuszok mássalhangzójával azonos 
(NyK. U l i , 20). Legyen szabad ismét egy módszertani ellenvetést tennem: 
egy mai zűrjén és egy mai magyar e l e m e t nehéz összerokonítani anélkül, 
hogy ne tisztáznók mindkettő helyét és szerepét a maga rendszerén belül, to
vábbá a két rendszer egymáshoz való viszonyát. Az efféle összeházasítás bizony 
ötletszerű marad, meggyőző ereje csekély. Egyebekben LAKÓ fő célkitűzése 
e tanulmányában is a -*t LocCx finnugor kori meglétének bizonygatása. 
^«»1*9. Az 1950-es évek derekától kezdve látott napvilágot több zűrjén és 

votjék mű, amelyek — legalább részben — elősegítették a témánkat képező 
probléma tisztázását leíró síkon. 
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91 . A mai zűrjén irodalmi nyelv 1955-ben megjelent grammatikája 
(Szovr.) a főnévragozásban BUBRIHIIOZ hasonlóan e g y esetet tüntet föl 
nepexodHUÜ nadew: néven, amelynek két szuffixuma van: -őd és -ti. Ezek az 
alakok olykor szabadon felcserélhetők (muna vőrőd ^muna vőrti „megyek 
az erdőn át") , de nem mindig, mert létezik például nuödő ki ö dys „ k é 
z e n fogva vezet" vagy kajő p o s kő d „felmegy a lépcsőn", de nincs nuödő 
kitiys vagy kajő p o sti (i. m. 145).8 Ezek szerint az -őd és -ti nem fakul
tat ív alternánsok, de az is kétséges, hogy egyáltalán egy Cx két allomorfjának 
tekintendők-e vagy két különböző ragnak. Ezt a kérdést a nyelvtankönyv 
sajnos nem tisztázta. Az 1961-ben megjelent zűrjén—orosz szótár (KomiSzl.) 
nyelvtani összefoglalása is csak annyit mond, hogy az -őd és -ti legtöbb esetben 
fölcserélhető egymással, ámde nem mindig (i. m. 867). 

92. A másik, úgynevezett permják irodalmi nyelv 1962-ben megjelent 
grammatikája szerint (KPJa») ez a nyelvváltozat nepexodHUÜ nadelte néven 
csak egy ragot ismer: -őt. Sok gondot okoz ennek allomorfja a determinált 
(birtokos személy jeles) paradigmában: kiőt't'am „a kezemen végig", kokőítas 
„a lábán végig" stb. (i. m. 192, 202). Ennek kérdéseit alább a maga helyén 
kíséreljük meg elemezni (lásd 13.11. és 13.12., valamint 18.11—18.14. pont). 

93. A votják irodalmi nyelv grammatikája 1962-ben jelent meg 
(UdmGr.). Ez a mû nepexodHUÜ nadewc néven ugyancsak egy esetet vesz föl 
a főnévragozásba, amelynek ragja BSg— helyzetben -eti vagy -ti, BP1— hely
zetben pedig -ti: 

gurteti „házon á t " gurtjosti „házakon á t " 
busyjeti „réten á t " busyosti „réteken á t " 

Hogy az előbbi alternáció fakultatív-e, vagy ha nem, mikor, mitől 
függően melyik allomorf jelenik meg, erről a nyelvtankönyv hallgat (i. m. 110). 
A főnévragozási táblázatokat áttekintve (i. m. 87—89) bizonytalanságunk 
csak fokozódik, mert a determinált ragozásban a következő képet látjuk: 

Bsg BP1 
ProlCx&PxlSg -étim -ytim 
ProlCx&Px2Sg -étid -ytid 
ProlCx&Px3Sg -etiz -ytiz 
ProlCx&PxlPl -etimy -timy 
ProlCx&Px2Pl -etidy -tidy 
ProlCx&Px3Pl -etizy -tizy 

94. Az 1956-ban megjelent orosz—votják szótár (RUSzl.) nyelvtani 
melléklete azonban három esetben eltér a fentiektől (i, m. 1301), amennyiben 
BP1 helyzetben 

ProlCx&PxlSg -tim 
ProlCx&Px2Sg -tid 
ProlCx&Px3Sg -Hz 

8 A két példamondat közül az egyik helyes, a másik azonban téves. A nuödő 
kitiys mondat valóban abszurd, ebben a disztribúcióban csak az -őd rag jelenhet meg 
(lásd 13.3 és 14.31. pont). A kajő poskőd mondattal szemben viszont a kajő posti nem 
abszurd; ebben a disztribúcióban a -ti rag megjelenhet. Például: kőt asyvnas najő petisrúy 
vo£, no komyn kilometr kuía vőr sa o r dy mt i k aj ny loi vei dyr „Noha reggel korán 
elindultak, a harminc kilométer hosszú erdei ö s v é n y e n fölfelé h a l a d n i mégis 
eléggé sokáig ta r to t t " (Rasszk. 104). 
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Van-e tehát -yti allomorf vagy nincs, ha pedig van, milyen környezetben 
jelenik meg ? Említett forrásainkból nem kapunk rá választ (az utóbbi kérdé
sünkre, sajnos, másokból sem). 

10. 1963-ban újabb összehasonlító nyelvész, B. A. SZEREBRENNYIKOV 
foglalkozott e kérdéskörrel is a permi nyelvek történeti alaktanával foglalkozó 
könyvében.9 A szerző a zűrjén—votják proszekutívusz—prolatívusz— tranzi-
tívusz szakirodalmát ismeri BEKÉtol LAKÓig, ismerteti is, megjegyzést azonban 
nem fűz az előtte elmondottakhoz (i. m. 19—22). Ami a maga véleményét 
illeti, azt olyan módszerrel fejti ki, amely élesen eltér az uráli összehasonlító 
nyelvészet hagyományos eljárásaitól is, a korszerű belső rekonstrukciós 
kísérletektől is. Közléseiben nem találunk bizonyítást, érvelést vagy legalább 
magyarázatot, ehelyett a szerző ex cathedra kinyilatkoztatások formájában 
közli olvasóival véleményét (i. m. 58—60). Az ilyen eljárás azonban — leg
alábbis énreám — a legkisebb mértékben sem képes a tudományos meggyőzés 
erejével hatni. 

11. Ilyen és ennyi előzmény után kérünk perújrafelvételt a prolatívusz-
nak, proszekutívusznak, illetőleg tranzitívusznak minősített zűrjén és votják 
esetragok ügyében. Három síkon vizsgáljuk felül a problémát. Mindenekelőtt 
nélkülözhetetlennek tartjuk az esetragok pontos leírását. Ezt követheti a 
retrospektív belső rekonstrukció, majd ennek eredményeit vizsgáljuk felül a 
külső rekonstrukció segítségével. A munkánk során követett alapelvekről, 
módszertani elgondolásokról fölösleges szólni : kiderülnek azok dolgozatunkból. 

II. Leíró vizsgálatok 

12. A zűrjén -TI rag 

12.1. Alakja a zűrjén irodalmi nyelvben és nyelvjárásokban egyöntetűen 
-ti. A permják irodalmi nyelv és nyelvjárások főnévragozása ma ezt a ragot 
nem ismeri.10 Pozíciója a determinált ragozásban B Px. Névutók, határozó
szók végződéseként is gyakran feltűnik a zűrjén nyelvterület egészén, beleértve 
a permják nyelvjárásokat is. Alakja az utóbbi esetekben is legtöbbnyire -ti. 
Ha azonban a bort'i (<~^bőrti), sorti ^ serti (<<* sorti) változatok -ti szegmen
tumát azonosítjuk a -ti-vel (mást pedig nem tehetünk), akkor mindkettőt egy 
-TI morféma alternánsainak kell minősítenünk. 

12.2. A rag jelentését az alábbi példák alapján tisztázzuk. 
(1) kompas izobretitöm bőryn kutisny plavajtny okeanjasti ,,Az 

iránytű feltalálása után kezdtek hajózni az óceánokon" (Geogr. 3). 
(2) sijő vetlis secom m e s t aj a s t i, kytcő ez na volyvly ni őti jevropejec 

,,Olyan helyeken járt, ahová még egyetlen európai sem jutot t el" (Geogr. 5). 
(3) una lyda jujas löna vizuvtőny stepjasti, pröjditny poztőm 

vörjasti „Számos folyó hömpölyög át a steppéken, az áthatolhatatlan 
erdőkön keresztül" (Geogr. 27). 

9 HcTOpimecKayi Mop$ojiorHH nepMCKHX ÍÖHKOB. MocKBa, 1963. 
10 V. I. LYTKIN szerint a permják irodalmi nyelv főnévragozásában is honos a 

•ti rag: vőrti (~ vőrőt) „erdőn á t " (KJaDial. 44). A K P J a . (193, 201 — 202) nem erősíti 
meg ezt az adatot; a -ti morfémát csak névutók és határozószók végén ismeri (i. m. 
293 — 295, 299, 306). Az utóbbi jelenségre magamnak is számos adatom van, az előbbire 
azonban egy sincs. 
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(4) gőra pökatjasyn vi£őny skőtős, medsasö yzjasős, kodjas kokrda vetlőny 
pőkatjasti „A hegyoldalakon jószágot legeltetnek, leginkább juhokat, 
amelyek könnyen mozognak a lejtőkön" (Geogr. 37). 

(5) amazonka vizuvtő zev ygyd r avninati ,,Az Amazonas egy igen 
nagy síkságon folyik végig" (Geogr. 46). 

(6) zev gyryé sudnojas vetlőny morejasti da okeanjasti bydlaö 
„Igen nagy hajók járnak a tengereken és óceánokon mindenfelé" (Geogr. 65). 

(7) burgyk-i n j a s t i vővsö nyv vőtlis rődjön ,,A jobb helyeken a leány 
ügetésre fogta a lovat" (Rasszk. 37). 

(8) vo kyz vit sajyn udajtcylis meny m projditny tajő mestajastiys 
,,Amúgy huszonöt esztendővel ezelőtt volt alkalmam végighaladni ezeken a 
helyeken" (Rasszk. 63). 

(9) bőrvylyn loktyslőn kőrjas byt't'ő lebzisny synodtiys ,,A hátul 
érkezőnek a rénszarvasai szinte röpültek a levegőben" (Rasszk. 87). 

(10) pu-jyljastis jől-pel'sa vajeni ,,Über den Wipfeln der Bäume 
bringt man einen Zuber Milch" (Fok. I I I , 209; FV). 

(11) cazejur-v y It im sebrasa . . . jur v ylt i s mit oda sebrasis „Gleich 
werde ich die Decke über den Kopf ziehen . . . Die mit' oda zog sich die Decke 
über den Kopf" (Fok. I I I , 280; FV). 

(12) ez mun tuj vy'ti, a sija pramo vozduktiys munis, v y l it i, 
vyliti kycötis „Nem úton ment, hanem egyenesen a levegőben ment. Maga
san, magasan elkanyarodott" (Réd. FV). 

(13) toko nya, kod ungykse ole őst'akjas kostyn, koknyd pomlas i kor oz 
kö kejőny v a t i, kömalenys nukivaj, ősfák kőmkot „Csak azok, akik javarészt 
osztjákok között laknak, a könnyűsége miatt és amikor nem kell vízben 
gázolni, húznak a lábukra nukivajt, ezt az osztják lábbelifélét" (Vász. íz). 

(14) sor vizuvtő kyk beregkostsa uglubl'enijeti, kodi suső sorion rusloön* 
sor vizuvtő vigjas v y v t i, suk vőrjasti „A patak a két par t közti mélyedés
ben folyik végig, amelyet a patak medrének neveznek. A patak réteken, sűrű 
erdőkön folyik á t " (Geogr. 44). 

(15) munisny sorod, munisny vőrőd, munisny derevnati „Általmen
tek a patakon, általmentek az erdőn, végigmentek a falun" (Plesz. 78). 

(16) k y t vetlin-munin ? me vetli-muni daj sarapulati „ Merre 
jártál-keltél ? Szarapuiban jártam-keltem én" (Réd. FV). 

(17) v o r ot at i vőlőn pyrisny „Lóval mentek be a kapun" (Plesz. 72). 
(18) sitantis cynys pete, vomtis őgyr kissé „Az ülepén át füst 

száll ki, a száján át parázs potyog k i " (Réd. FV). 
(19) ősintiyd volyvlő nyv dórod „Az ablakon át jár be a lányhoz" 

(Réd. AV). 
(20) asnys pyrasny saraj ő^őstiys „Sie gehen durch die Heubodentür 

hinein" (Wichm SV. 111; Pec). 
(21) medym sudnojasly ez kov kycovtny, panamskőj da sueckőj pere

se j e kj a s t i kodjisny morskőj kanaljas „Hogy a hajóknak ne kelljen 
kerülni, a panamai és szuezi földszorosokon át tengeri csatornákat ás tak" 
(Geogr. 60). 

(22) daduv iskovtis vez nie v y vti, genydik turuna verőtajasti 
„A rénszarvasszán siklott a zöld zuzmón, a kurta fűvel benőtt földnyelveken" 
(Rasszk. 81). 

(23) kőtasyvnas najőpetisny vo§, nokomynkilometr kuzavőrsa o r dymti 
kajny loi vei' dyr „Noha reggel korán elindultak, a harminc kilométer hosz-
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szú erdei ösvényen fölfelé haladni mégis eléggé sokáig ta r to t t " (Rasszk. 
104). 

(24) kujim tuj-v e zt i kutisny munny kujim bagatyr „A hármas kereszt
úton három hős kezdett menni" (Fok. I I , 128; Sz). 

(25) kor beregys kucas jizyny i ju t iy s kucas munny suga, plavajtem 
estas „Amikor a par t kezd befagyni és a folyón megindul a vékony jég zajlása, 
a kerítőhálóval folytatott halászat véget ér" (Vász. íz). 

(26) jevropa da azija kostyn granica pröjditö ural'sköj görajasti, ural 
ju kuza, kaspíjsköj moreti, kavkazsköj görajasti, cornöj moreti 
„Az Európa és Ázsia közti határ végighalad az Urál hegyein, az Urál folyó 
mentén, a Kaspi-tenger mellett, a Kaukázus hegyein, a Fekete-tenger mentén" 
(Geogr. 26). 

(27) sapka puktis jurö i petis: kucom storönati loktis, s et i i bor 
muni „Fejébe nyomta a sapkát és kiment: amelyik oldalon jött, arra ment 
visszafelé i s" (Plesz. 66). 

(28) mödis b e r ő g t i munny „Megindult a par t mentén" (Fok. I I , 73; 
AV). 

(29) volas belej, volas krasnej, táti peceratiys vetlis „Jöt t a fehér, 
jö t t a vörös [hadsereg], errefelé, a Pecsora mentén vonult" (Vász. íz). 

(30) me kotrali mag azinj a st i, no knigays vuzasyn abu „Végig
szaladtam a boltokon, de a könyv nem kapható" (Vász. íz). 

12.3. A fentiek alapján a rag jelentését így fogalmazhatjuk meg: a -TI 
rag azt a helyet jelöli, ahol a mozgás, cselekvés végighalad, végbemegy, neve
zetesen : 

(1) valamely szilárd, cseppfolyós vagy gáznemű közegen, felületen, terü
leten át, keresztül, végig (lásd 1 — 13. példa). 

(2) A talajból kiemelkedő — természetes vagy mesterséges eredetű — 
tárgyak között áthaladva (lásd 3. és 14—16. példa). 

(3) Valamely körülhatárolt nyíláson át, keresztül (lásd 17—20. példa). 
(4) Valamely sávon, útvonalon történő, annak irányával megegyező 

mozgás (lásd 14. és 21—25. példa). 
(5) Valamely terület, felület vagy sáv mentén történő mozgás (lásd 

26—29. példa). 
(6) Egyik helyről a másikra haladó szakaszos mozgás (lásd 30. példa). 

13. A zűrjén -OD rag 

13.1. Allomorfjai: -öd (zürjLit és a nyelvjárások zöme) 
-ed (FV, íz) 
-öt (PLit és nyelvjárások) 
-öt (íny, Ony) 
-Bt (Ja) 

A főnévragozáson kívül névutók és határozószók végén is azonosítható 
rag. Pozíciója a determinált ragozásban: B Px. Ennek modellje a zűrjén 
irodalmi nyelvben: 

kerkaödym „házamon á t " kerkaödnym „házunkon á t " 
kerkaödyd „házadon á t " kerkaödnyd „házatokon á t " 
kerkaödys „házán á t " kerkaödnys „házukon á t " 
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13.11. Ehhez viszonyítva a permják nyelvjárások és irodalmi nyelv 
eltérő képet mutatnak: 

2. 3. 
őt'im -őt't'im -őt't'am -etjam 
őt'it -őtfit -öttat -etjat 
őtis -őttis -ôïïas -etjas 
őtinym -őftinym -őttanym -etjanim 
őfinyt -őt't'inyt -őtfanyt -etjanit 
őt'inys -őftinys -öUanys -etjanis 

Az első modell az íny nyelvjárás determinált ragozásában ismeretes 
(WUot. 403—405), a második a K K és íny, a harmadik a K K és íny nyelv
járásban meg a permják irodalmi nyelvben (KPJa. 193, 202; DialChr. 42), 
végül a negyedik a jazvai tájnyelvben (KJaDial. 46). A KIK és íny területen 
a két változat, úgy látszik, a fakultatív alternáció viszonyában áll. 

13.12. Az indeterminált és determinált alakok szembenállása nehéz 
kérdéseket vet föl. Az utóbbi paradigmában mindegyik toldalékszegmentum 
egy Cx&Px együttese. Ha viszont az -őt, -őt, -et Cx-ot azonosítván a Cx&Px 
szegmentumok megfelelő komponensével a fennmaradó részt Px-nek minősít
jük, abszurd eredményre jutunk, mert 

& 

17ÏI 

fim 
t'am 
jam 

=£PxlSg stb. 

Egyetlen lehetséges megoldás, hogy a kérdéses szegmentumokat a Px-
okhoz viszonyítjuk, amelyek hasonló pozíció esetén a következő formában 
jelennek meg: 

-m -nym (Ja -nim) 
-t -nyt (Ja -nit) 
-s -nys (Ja -nis) 

Következésképpen az előttük megjelenő szegmentumrész a Cx allomorfja 
Px helyzetben: 

VŐfi 1 

& 

Az indeterminált és determinált ragozásban megjelenő összes allomorfot 
összegezzük -OD szimbólummal. 

13.2. A rag jelentését állapítsuk meg a következő adatok vizsgálata 
alapján. 

(1) tajő pustynaödys vizuvtőny sömyn kyk ju: amu-darja da Syr
darja , ,Ezena pusztaságon csak két folyó folyik keresztül: az Amu-Darja és a 
Szir-Darja" (Geogr. 54). 

őffi őt 
őUa & = & őt 
etja [ et 
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(2) tölys noï kyvtisny korabljas tajö o k eanő dy s „Mintegy négy hó
napig úsztak a hajók ezen az óceánon át [Magellán hajói a Csendes-óceánon] 
(Geogr. 69). 

(3) polusarijejas karta vylys korsoj l'eningrad kar. petkődlőj tajő karyslys 
meridiansö da paralTel'sö. kucöm mestajasöd najö munasny (kucöm svet 
j u k ö nj a s ö d, m o r ej a s ö d, nizmennoét'jasöd, ploskogore-
j a s ö d, görajas vömön, jujas vömön, da s.v.) ? „A féltekék térképén keressé
tek meg Leningrád városát. Mutassátok meg e város délkörét és szélességi 
körét. Milyen helyeken mennek át ezek (mely világrészeken, tengereken, al
földeken, fennsíkokon, hegyeken keresztül, folyókon keresztül s tb . )?" 
(Geogr. 76). 

(4) utka drögnitis, uvlan curgödis kokjassö, sevgodöm bordjassö vörödtög 
dyr slyvgis v ozduxödy s da va vylö sl'opnitcis ,,A kacsa megrázkódott, 
lefelé nyújtotta a lábát, kitárt szárnyakkal mozdulatlanul zuhant a levegőben 
és a vízre csapódott r á " (Rasszk. 38). 

(5) sija sad edy s kucas gul'ajtny „Sétálni kezd a kertben" (Vász. Iá). 
(6) ly m edy s voli koknyd vetlöny „Könnyű volt a havon já rn i" 

(Vász. íz). 
(7) nija boékayn ujönö ok ea' nöt „Egv hordóban úsznak az óceánon" 

(Réd. íny). 
(8) nem ez kol'ccy kerny, ky% veékyta munny v a öt't' a s „Nem maradt más 

hátra, mint egyenest átlábolni a vizén" (Réd. íny). 
(9) pyromas p er em e * naöt „Keresztülmentek az ösvénven" (IFSzb. 

VII, 36; Ony). 
(10) aslam noï jortköd tajö vörjasödys pisködci ezva vylö „Négy 

társammal együtt ezeken az erdőkön keresztül vergődtem át a Vicsegdához" 
(Rasszk. 31). 

(11) vetlönö bydlati vörjasödys „Sie gehen überallhin durch die 
Wälder" (Fok. I I I , 46; Le). 

(12) tujys vööma kuz vörrezöt' „Az út hosszú volt az erdőkön á t " 
(Vász. íny). 

(13) kutas vugny v öl ö st ö d „Er beginnt durch das Dorf hindurch zu 
fahren" (Fok. I I I , 426; KV). 

(14) sokolov tuj vyvsan kezis skolalan, icot'ik kal'itkaöd pyris skolasa 
dvorö „Szokolov az útról lefordult az iskola felé, a kis kertajtón át belépett 
az iskolaudvarra" (Rasszk. 55). 

(15) vigede ösinedis „Er schaut durch das Fenster" (Fok. I I I , 173; FV). 
{IQ) ob es edy s oz vetlynys, etyti mödlati ruz vyjym da seti pyref 

„Az ajtón át nem járnak, hanem errefelé a másik oldalon van egy lyuk, azon 
gyertek be !" (Vász. íz). 

(17) usködóis regydgyk r o zödy d „Hamar rohant a nyíláson k i " 
(Fok. I I , 124; Sz). 

(18) sor panydasö möd sor köd, najö ötlaasöny da vizuvtöny Öt'i r u s l o ö d 
„A patak találkozik egy másik patakkal, egyesülnek és egy mederben folynak 
tovább" (Geogr. 44). 

(19) p r oliv j as öd sudnojas munöny öt'i moresan möd moreö „A ten
gerszorosokon keresztül mennek a hajók egyik tengerről át a másikra" 
(Geogr. 60). 

(20) sija tuj öt' roc mort munöm „Den Weg daher zog ein Russe" 
(WichmSV. 142; Iny). 
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(21) kordilery — medéa kuz gorajas, nalőn xrebetjasys kyésőny t'ixőj 
okean pőlőn severnőj da juznőj amerikaion rytyvvyv beregjasőd „A Kor-
dillerák a leghosszabb hegyek; vonulataik a Csendes-óceán mentén húzódnak 
Észak- és Dél-Amerika nyugati partjain végig" (Geogr. 36). 

(22) kyltő motys v a Őt't' a s, b er eg ott a s „Elúszik a motring a 
vizén, a part mentén" (Réd. KK) . 

(23) te esti b ők ed munf ,,Erre oldalt menj !" (Vász. íz). 
(24) vetvő'tőny gőstrttőn nywkays r odna'őt „Járkálnak vendégeskedve 

a leány rokonainál" (Réd. íny). 
(25) naje c aj n ej ed i b y dlati vetlasnys „Járkálnak a teaház[ak]-

ban meg mindenfelé" (Vász. íz). 
(26) coja-voka zyr v o r o p ő d bostasny „A testvérek a nvelénól fogják 

a lapátot" (Fok. II , 102; Sz). 
(27) ős dinő vois, d o m ő dy s traknitis „Odaért az ökörhöz, megrán

to t ta a kötó'fékszáránál" (Fok. I I , 118; Sz). 
(28) sije pondasni t o s ed i s syledni „Man beginnt ihm den Bart zu 

streicheln" (Fok. III, 338; FV). 
(29) ivan kyk pel'odys kutis „Ivan packte es an beiden Ohren" 

(Fok. I I I , 353; Vm). 
(30) bostom kyknan kinas tu s a Otti s „Mindkét kezével megmarkolta 

a testénél fogva" (DialChr. 42; KK) . 
13.3. A rag jelentését a következőképpen összegezhetjük: azt a helyet 

jelöli, ahol a mozgás végighalad, a cselekvés lezajlik, mégpedig: 
(1) valamely szilárd, cseppfolyós vagy gáznemű közegen, felületen, 

területen át, keresztül, végig (1—9. példa). 
(2) A talajból kiemelkedő — természetes vagy mesterséges eredetű — 

tárgyak között áthaladva (10 — 13. példa). 
(3) Valamely körülhatárolt nyíláson át, keresztül (14 — 17. példa). 
(4) Valamely sávon, útvonalon történő, annak irányával egyező mozgás 

(18—20. példa). 
(5) Valamely terület, felület vagy sáv mentén történő mozgás (21—23. 

példa). 
(6) Egyik helyről a másikra haladó szakaszos mozgás (24 — 25. példa). 
(7) A megérintés, megfogás helye (26 — 30. példa). 

14. A zűrjén -OD és -TI viszonya 

14.1. Mint elöljáróban láttuk volt, ez a kérdés a nyelvészek, nyelvtan
írók egész sorát foglalkoztatta s késztette válaszadásra, amely azonban 
korántsem volt egybehangzó. Éppen ezért a probléma ma is megoldatlan és 
tisztázásra vár. Erre próbálunk vállalkozni most a fenti adatok alapján, a mai 
zűrjén nyelv rendszerének összefüggéseiben, leíró síkon. 

14.2. A két morféma közötti alaki különbség első pillantásra szembe
tűnik: morfonológiai összetevőik is, szerkezetük is eltérő. Ha valamely rend
szerezésben csak ezt a szempontot vesszük figyelembe, akkor a paradigmában 
két külön helyet foglalhatnánk le számukra. 

Hiszen több összehasonlító nyelvész éppen ezt tette — igaz, nem vagy 
nem elsősorban morfológiai szempontok alapján, hanem morfoszemantikai— 
szintaktikai meggondolásból. Megállapításaik azonban (lásd 2. és 8. pont) 
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szerintünk nem tükrözték híven a nyelvi tényeket. Ezért dokumentáltuk fön
tebb viszonylag bőséges és sokrétű példaanyaggal mindkét ragmorféma jelen
tését is. Szemantikai viszonyukat a következőkben foglalhatjuk össze. 

14.3. Nagyjában s egészében megegyezik mindkettőjük jelentése: azt 
a helyet jelölik, ahol a mozgás, dinamikus cselekvés lezajlik, végbemegy 
(szemben a statikus állapottal, cselekvéssel). Ebben nincs közöttük eltérés, 
lehetséges környezeteik megegyeznek (lásd 12.3. és 13.3. pont). Már-már 
hajlanánk arra, hogy fakultatív alternációnak tekintsük viszonyukat, s ennek 
alapján egy morféma két allomorfjának minősítsük őket. 

14.31. Igen ám, csakhogy eme egyezéseik ellenére egy ponton eltérnek 
és kizáró viszonyban állnak. írjuk fel a következő környezetet: 

sijő kutis menő ki ym 
(,,ő megfogott engem a kezem ") 

Nos, ebben a környezetben a -TI rag soha nem jelenhet meg, csak az 
-ŐD. Más szóval az utóbbi használatos (nevezzük hirtelenjében így:) casus 
taxytus captusgue gyanánt is, az előbbi pedig nem (lásd a 13.3. (7) pontot). Az 
-ŐD jelölési köre tágabb: a -TI rag számára lehetséges minden környezetben 
megjelenhetik az -OD is, viszont van egy környezettípus, amelyben csak az 
utóbbi fordulhat elő, a -TI soha. 

14.4. Közös vonása a két ragnak az is, hogy névszó, névutó és határozó
szó végén egyaránt megjelenhet. Mennyiségi eloszlásuk, előfordulásuk gyakori
sága függ a tőmorféma szófajától is, nyelvföldrajzi tényezőktől is. A permják 
irodalmi nyelvben és nyelvjárásokban szinte egyeduralkodói helyzetet élvez 
az -ÖD: névszón kizárólag, defektiv szavak végén túlnyomóan ez jelenik meg, 
vele szemben a -TI alig néhány névutóban és adverbiumban petrifikálódott. 
A többi nyelvjárásban és. a zűrjén irodalmi nyelvben ettől lényegesen eltérő 
a helyzet. Főnévi esetragként mindkettő honos, de — nagy általánosságban — 
az -ŐD összehasonlíthatatlanul gyakoribb a nagyritkán felbukkanó -Tl-vel 
szemben. Az irodalmi nyelvben is ez a helyzet, a népnyelvben még inkább: 
egyes nyelvjárásokban a -TI alkalmasint teljesen vagy csaknem teljesen 
kikopott a főnévragozási paradigmából. Érthető: helyét, szerepét tökéletesen 
átveszi vagy átvette a fölébe kerekedő grammatikai vetélytárs, az -OD. Rá
adásul kettőjükön kívül egész sor névutó is használatos, amely prolatívuszi— 
tranzitívuszi jelentésé n kívül egyéb, finomabb, árnyaltabb hely viszony la
tokat is jelöl (kuza „längs, entlang", polőn ,,längs, entlang", pyr „durch, hin
durch", vomön „quer über" ", vyvti „darüber hin", uvti „darunter hin", dorti 
„längs, darüber hin", bokti „daneben, entlang", dinti „an etwas vorbei", 
borti „nach, hinter", sorti „mitten durch", sajti „hinten vorbei" stb.). Ezek 
többnyire még az -ŐD gyakoriságának, használatának is rovására vannak — 
a -TI periférikus helyzetében játszott nyelvi szerepük ugyancsak kétségtelen. 

14.41. A két rag és a velük egyenértékű névutók mennyiségi megoszlását 
vizsgálva elkészítettünk egy szerény igényű statisztikai kimutatást. Kiválasz
tottunk három, nagyjából azonos terjedelmű (100 — 100 nyomtatott lapnyi) 
korpuszt: 

(1) egy zűrjén novellagyűjtemónyből (Rasszk. 5 — 105; kb. 2236 w/lap); 
(2) egy zűrjén népköltészeti gyűjtemény prózai (népmesei) szövegeiből 

(Plesz. 35 —135; kb. 2726 w/lap); 
(3) egy zűrjén földrajzi tankönyvből (Geogr. 3 — 103; kb. 2255 w/lap). 

/ 
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Mindhárom korpuszban azt vizsgáltuk, hányszor fordul elő bennük 
főnév végén, illetve után a -TI, az -ŐD és a velük egyenértékű névutó (kuzar 
pőlőn stb.). Eredmény: 

-TI -ŐD P P 
Rasszk. 6 18 52 
Plesz. 6 32 44 
Geogr. 23 14 46 

A -TI rag egyedül a földrajzi szakszövegben fordul elő viszonylag gyak
ran, s ez érthető is: a kiválasztott szöveg sokat foglalkozik térszíni formák 
leírásával s a rajtuk történő haladással, mozgással, tehát szüksége van az 
utóbbit jelölő nyelvi eszközökre. A -TI aránylag gyakori megjelenését ebben 
a korpuszban nyilvánvalóan stilisztikai okok magyarázzák: a köznyelvben 
lényegesen használatosabb -OD rag, illetve a megfelelő névutók túltengése egy
hangúvá, szürkévé tenné a tankönyv stílusát, amelynek azonban változatos
ságra, színességre kell törekednie — ezért kénytelen egy nyelvileg egyébként 
periferikusabb, ritkább elemet is bővebben alkalmazni. Érdemes szemügyre 
venni e szempontból a korpusz alábbi kis szövegrészét: 

sor vizuvtő kyk beregkostsa uglubl'enijeti, kodi suső sorion rusloőn. 
sor vizuvtő vigjas v y v t i, suk vőrjasőd. i so sijö panydaső mőd sorköd. 
najő őtlaaéőny da vizuvtőny őt'i rusloőd. ,,A patak a két par t közti m é l y e 
d é s b e n folyik végig, amelyet a patak medrének neveznek. A patak r é t e 
k e n , sűrű e r d ő k ö n folyik át. Egyszer aztán találkozik egy másik patak
kal. Egyesülnek és egy m e d e r b e n folynak tovább" (Geogr. 44). 

Amikor azonban ilyen (jelen esetben stilisztikai) szükségszerűség nem 
áll fenn, a -TI főnévi rag bizony ritkán bukkan föl a zűrjén beszédben: a szép
irodalmi és a népköltészeti szöveg föntebbi számadatai jól szemléltetik ezt. 

14.42. Névutók, határozószók végén annál gyakoribb. Vele szemben 
e két morfémaosztályban az -OD rag megjelenése elenyésző, nyelvföldrajzilag 
is igen korlátozott (nem vonatkozik ez természetesen a permják nyelvjárá
sokra). A tőmorféma hovatartozásától függő megoszlásukat jól szemlélteti 
a következő két tipikus szerkezet: 

(1) vetlőnő bydlati vőrjasodys ,,Sie gehen überallhin durch die Wälder" 
(Fok. I I I , 46; Le). 

(2) naje cajnejed i bydlati vetlasnys „ők a teaház[ak]ban meg mindenfelé 
járkálnak" (Vász. íz). 

A bydla- defektiv tőmorféma, amelynek végén az -ŐD soha nem jelenhet 
meg; a vele azonos szintaktikai ^értékű vőrjas és cajnej a főnévi morféma -
osztályhoz tartozik, utánuk az -OD és -TI egyaránt előfordulhat, az esetek 
túlnyomó többségében azonban az előbbi jelenik meg. 

14.43. Ugyanezt a nyelvi jelenséget más oldalról is megvilágíthatjuk. 
Van a zürjénben több olyan lexéma, amely megjelenik mind a főnévi, 

mind a névutói vagy határozószói morfémaosztályban; az előbbi esetben a 
paradigma teljes értékű tagja, szabad morféma (jele legyen index 1), az utóbbi
ban defektiv alak, kötött morféma (jelölése index 2). Például: 

bok1 N „Seite" dor* N „Ufer, Rand, Seite" 
bok2 „ P P t ő " dor* „ P P t ő " 
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Nos, a két vizsgált rag közül az előbbi tövekhez az -ŐD, az utóbbiakhoz 
a -TI járul; szemléltesse ezt a következő három mondat szembeállítása, 

(1) öt'i bököd munis . . . möd bököd mödis „Az egyik oldalon ment 
(végig) . . . a másik oldalon ment (végig)" (Fok. I I , 96; AV). 

(2) kojkaas kucis nuzedny nyles d o r e dy s ,,Az ágyban kezdte ki
nyújtóztatni a leányt a szélén" (Vász. íz). 

(3) mödis munny podön more dorti, b okti pysjyny ,,Er begann zu 
Fuss am Meer entlang zu gehen, neben ihm zu laufen" (Fok. II , 
70; AV). 

.14.5. A két rag alakjának, jelentésének és mennyiségi eloszlásának 
ismerete alapján ismét fölvetődik a kérdés: milyen hely illeti meg őket a 
zűrjén főnévragozás rendszerében ? Egy rag, két rag, egy eset, két eset — így 
folyt a több mint félévszázados nyelvészeti vita. A magam álláspontját a követ
kezőkben foglalhatom össze. 

(1) A két rag morfológiailag különbözik. 
(2) Jelentésük sem maradéktalanul azonos, annak ellenére, hogy a két 

rag között a lehetséges környezetek jelentős részében fakultatív alternánsi 
viszony áll fenn. 

(3) Ennek alapján a mai zűrjén főnévragozás rendszerében két külön
álló ragmorfémának kell tekintenünk őket. 

14.51. Mindezzel a vélemények zöme megegyezik. A nézetek ott térnek 
el egymástól, hogy egy grammatikai esetnek tekintendő-e a két rag vagy kettő
nek. A kérdés és a felelet nyilván annak függvénye, hogy mit tekintünk 
grammatikai esetnek általában és in concreto a zűrjén nyelvben. Ebben pedig 
igen megoszlanak az állásfoglalások. Többnyire egy olyan fogalommal és szak
kifejezéssel operálunk, amelyet létezőnek fogadunk el és használunk, de ritkán 
definiálunk ; átvettünk egy kategóriát a f lektáló indogermán nyelvek grammati
kájából és azt jól-rosszul iparkodunk alkalmazni az agglutináló uráli nyelvek 
rendszereinek elemzésében, egyszer formális, máskor funkcionális oldalról 
értelmezve, gyakorta a kettő ellentmondásai közé szorulva. 

14.52. Ennek a szétágazó és mély problémának a tisztázását i t t és most 
nem vállalhatom feladatomul: túlságosan messzire vezetne tanulmányom 
témájától, céljától. Azt azonban röviden meg kell határoznom, hogy magam 
mit tekintek a zűrjén nyelvben nyelvtani esetnek (ha már egyszer a nyelvé
szeti kutatás használja ezt a kategóriát). A magam számára kialakított defi
níció szerint a zűrjén névszóragozás esete egy ragmorféma és az ezt megelőző 
tőmorféma agglutinációsa révén létrejött morfémakapcsolat, amely a névszóragozás 
paradigmájában önálló, az összes többi B%cCx kapcsolattal oppozícióban levő 
helyet foglal el. A zűrjén névszói ragmorféma pedig olyan kötött morféma, amely, 
előtt megjelenhet tő-, képző- és jelmorféma, utána a 0 morfémán kívül csak három 
meghatározott jelmorféma (éspedig: Px, a -gyk CompSx és az -ős Pix). Ezen 
meggondolásaink alapján a vizsgált két ragmorféma a főnévi paradigma két 
helyét foglalja le, vagyis két esetnek számít. 

14.53. Még egy ok van, amely miatt az előbbi eljárást tartom helyesnek, 
a két rag összeházasítását pedig egy kázusban következetlenségnek, tehát 
helytelennek. Ez az ok a zűrjén esetrendszer (ha úgy tetszik s valaki az eset 
föntebbi meghatározását elveti: a zűrjén névszóragok rendszerének) össze
függéseiben gyökerezik. írjuk föl a zűrjén irodalmi nyelv esetrendszerét 
UOTILA (UotChr. 46—48), a Szovr. (151) és jómagam interpretálása szerint. 
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UOTILA VÁSZOLYI Szovr. 
1. -0 Nominativ nominatívusz именительный падеж 
2. -ős Akkusativ akkuzatívusz винительный п. 
3. -lőn Adessiv posszesszívusz родительный п. 
4. 4yé Ablativ genitívusz притяжательный п. 
5. -ly Allativ datívusz дательный п. 
6. -la Konsekutiv konszekutívusz достигательный п. 
7. -lan Approximativ approximatívusz приблизительный п. 
8. -san Egressiv ablatívusz отдалительный п. 
9. -kod Komitativ komitatívusz соединительный п. 

10. -tőg Karitiv karitívusz лишительный п. 
11. -yn Inessiv inesszívusz местный п. 
12. -ő Illativ illatívusz вступительный п. 
13. -yé Elativ elatívusz исходный п. 
14. -őn Instrumental insztrumentálisz творительный п. 
15. -4 Terminativ terminatívusz предельный п. 
16. -őd Prosekutiv prolatívusz 
17. -ti Transitiv tranzitívusz переходный п. 

14.54. UOTILA és VÁSZOLYI tehát tizenhét esetet tüntet föl a paradigmá
ban, a Szovr. szerzői s előttük BUBRIH (i. m. 28) eggyel kevesebbet: az utolsó 
helyen egy kázust tar tanak számon, amelynek, úgymond, két ragja (cy0(ßllKC-
ja) van: -őd és -ti. Az imént már mondottuk volt, hogy ezt miért helytelenítjük. 
Az újabb ok a leírt rendszerből következik. Nézzük meg a paradigma harmadik 
és negyedik helyét. Két különböző alakú ragmorféma szerepel ott, amelyet 
a komparativisztika megokolatlanul nevez adesszívusznak és ablatívusznak — 
ilyen jelentésük, funkciójuk (ma már) nincs. A két eset mindkét orosz elneve
zése a latin casus genitivus lefordítása (az egyik calque, a másik értelem szerinti 
fordítás). Helyesen, mert mindkét eset valóban genitívusz (nevezhetnők így is: 
genitívusz I. és genitívusz IL), lehetséges környezeteik azonban olykor külön
böznek. Morfológiai és morfoszemantikai viszonyuk nagyjából olyan, mint 
az -OD és -TI ragé. Tehát: 

-LÖN : -LYS = -ŐD :-TI 

Ha azonban ez a viszonyítás helyes (és az), valamint ha a -LÖN és 
-LYS két különböző esetet képvisel (a zűrjén eset föntebb megfogalmazott 
definíciója szerint helyesen), akkor az -OD és -TI miért egy ragnak számít 
a Szovr. szerzői szerint? Vagy ha igen, akkor az előbbi kettő miért nem „egy 
eset, amelynek két ragja van" (a Szovr. megfogalmazása szerint) ? Az ellent
mondás nyilvánvaló és persze könnyűszerrel fel is oldható. 

14.6. Más lapra tartozik, hogy a témánkat képező két esetet minek ne
vezzük el. Ez végtére is konvenció dolga, bár arra törekszünk, hogy a kázus 
neve lehetőleg tükrözze a rag alapvető vagy legáltalánosabb jelentését. Indí
tékunk tehát funkcionális. Ebből a szempontból a prolatívusz, proszekutívusz 
és tranzitívusz megjelölés mind találó — és mind csak részben az. Érdemes lenne 
előbb pontosan meghatározni, hogy tulajdonképpen mit is értünk közelebbről 
prolatívuszon, prolatívuszi jelentésen s vele szemben a másik kettőn. A három 
latin szó jelentése bajosan választható szét pontosan, határaik elmosódnak, 
szemantikai szférájuk összefolyik. A további és még nagyobb bökkenő, hogy 

0 Nyelvtudományi Közlemények LXX/1. 
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mind az -ŐD, mind a -TI ragnak van tranzitívuszi jelentése is, prolatívuszi 
meg proszekutívuszi is (már ti. amilyen értelemben BEKÉtől, sőt előtte CAST-
RÉNtól kezdve BuBRmig és LAKÓig bezárólag használatos ez a terminus tech-
nicus). Elnevezésük tekintetében ugyanolyan gondban vagyunk, akár a -LŐN 
és -LYS esetében. Eljárhatnánk úgy is, hogy prolativusz I. és prolativusz II. 
megjelölést alkalmazunk, de ez a megoldás szokatlan és (talán csak ezért) 
kényelmetlen. Ezért magam az egyiket prolatívusznak, a másikat tranzi-
tívusznak nevezem (az előbbit B E K É , utóbbit WICHMANN és követői tiszte
letére), túlzott fontosságot egyébként nem tulajdonítva a névadás miként
jének. 

15. A votják -TI rag 

15.1. Allomorfjai: -ti (votjLit, Gl, MU, Urzs, Jel, Kaz) 
-t'i (Gl, MU, Besz) 
-ki (Gl) 

A fenti alternánsokat -TI szimbólummal összegezzük. A rag névutók 
és határozószók végén is azonosítható. Pozíciója a determinált ragozásban: 

15.2. A rag jelentését az alábbi példák szemléltetik. 
(1) ludtim, ludtid, ludtiz „mezőmön át, meződön át, mezején á t " (Wichm-

Chr. 143). 
(2) kone pe bordesa t'asjat'i vel'te ,,A mókus sírva jár az erdőben" 

(Vopr. 1962: 288; Besz). 
(3) vetoskin gurtjosti vetliz „Vetoskin járt-kelt a falvakban" 

(UdmGr. 279). 
(4) vugalti mi koskom, jag vyrti mi koskom „Alacsony helyen 

megyünk el, fenyvesdombon megyünk el" (Műnk. I, 44; Maim). 
(5) peggemjos uknoti no ky ti (tekcysa, potysa) koskiljam ,,A szöke

vények az ablakon át s ahol [lehetett] kiugorván elmentek (kijővén mentek)" 
(Műnk. I, 5; Kaz). 

(6) m ő rj o t i syrjez pote-dyr ,,A füst kijön a kürtőn á t " (Műnk. I, 26; 
Kaz). 

(7) ódig y mt i kad suizy zeml'akjos „A földiek egyhangúlag [szószerint: 
egy szájon át] azt mondták" (UdmGr. 110). 

(8) lymy bördysa no kuasetysa kanavaosti no nukj o s t i koskyny 
kutskiz ,,A hólé hangosan és tajtékozva kezdett folyni az árkokban és mélye
désekben" (UdmGr. 111). 

(9) uramtidy orcon dyrja „Midőn utcátokon elmentem" (Műnk. 
I, 37; Kaz). 

(10) so sur esti lökte bajar „Auf dieser Strasse kommt ein Bojare" 
(Munk. I I I , 168; Szam). 

(11) kamti paroxot lökte „Auf der Kama kommt ein Dampfschiff" 
(Munk. I I I , 337; Kaz). 

(12) adamijez kuktiz kutysa vue ser-paltilï'am „Sie packten den 
Mann bei den Füssen und warfen ihn ins Wasser" (Munk. I I I , 61; Jel). 

(13) kysnoze jyrtiz kutem „Caput uxoris cepit" (Munk. 111, 266; Gl). 
(14) mynam byzy kü%, b y zt im kutoz „Nekem hosszú a farkam, megfog 

a farkamnál" (Munk. I, 10; Kaz). 
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(15) sözytiz Jcyskysa uskytoz „Ruhaaljánál fogva meghúzván el
buktatja" (Műnk. I I , 81; Szar). 

15.3. A -TI rag tehát azt a helyet jelöli, ahol a mozgás, cselekvés lezajlik, 
nevezetesen 

(1) valamely területen, felületen át, keresztül (1. és 4. példa). 
(2) A talajból kiemelkedő — természetes vagy mesterséges eredetű — 

tárgyak között áthaladva (2—4. példa). 
(3) Valamely körülhatárolt nyíláson át, keresztül (5 — 7. példa). 
(4) Valamely sávon, útvonalon történő mozgás (8 — 11. példa). 
(5) A megérintés, megfogás helye (12 — 15. példa). 

16. A votják -ETI rag 

16.1. Al lomorfjai: eti- (votjLit, Tyl, MU, Maim, Jel, Szar) 
-yti (votjLit, Gl, MU, Urzs) 
-eti (Gl) 
-it'i (Gl) 
-yti (Gl) 
-yki (Gl) 

A fenti alternánsokat -ETI szimbólummal összegezzük. A rag névutók 
és határozószók végén is azonosítható. Pozíciója a determinált ragozásban 
B P x . 

16.2. Jelentését földerítendő vizsgáltassanak meg a következő példák. 
(1) peres kysno ludyti vetleno „Egy öregasszony megy a réten á t " 

(Műnk. I, 20; Gl). 
(2) teploxod m o r ej et i kotyrskoz ,,A motoroshajó megy a tengeren" 

(UdmGr. 197). 
(3) tace murt ves dunneeti vőlkkoz „Az efféle ember el fog terjedni 

az egész világon" (Műnk. I I , 54; Szar). 
(4) so busyjeti pici sures vylti dyrte „ ő siet a mezőn, a kis ú ton" 

(UdmGr. 110). 
(5) baké a jeti peg$e val pisaj „A kerten átszaladt egy macska" 

(Vopr. 1962: 282; Gl). 
(6) vetlylTam caccaiti „Sie wanderten im Walde" (Wichm. I, 156; 

Gl). 
(7) siket i bzyt myne „Kicsit ment az erdőben" (Vopr. 1962: 298; Tyl). 
(8) yz gid kapka v i s k y t i jyrze myciz „A birka kidugta fejét az istálló -

ajtó résén" (UdmGr. 363). 
(9)uknojeti so padga vyle tetciz „Az ablakból a lépcsőre ugrot t" 

(UdmGr. 110). 
(10) ő s et i d no pyryli „Ich ging durch deine Tür hinein" (Munk. I I I , 

405; Jel). 
(11) kudetiz gine ul'cajeti en ?nyny, kotkudiz gorodlen centraz 

potte „Bármelyik utcán is menjél, mind a belvárosba vezet" (UdmGr. 199). 
(12) ur am et i vetlon èajinyz „Während er die Strasse entlang ging" 

(Munk. I I I , 2 7 2 - 2 7 3 ; Jel). 
16.3. összegezés: az -ETI rag azt a helyet jelöli, ahol a cselekvés, mozgás 

végbemegy, éspedig: 
(1) valamely területen, felületen át. végig, keresztül (1—5. példa). 

5* 
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(2) A talajból kiemelkedő tárgyak között elhaladva (6 — 7. példa). 
(3) Valamely körülhatárolt nyíláson át, keresztül (8 — 10. példa). 
(4) Valamely sávon, útvonalon történő mozgás (11 — 12. példa). 

17. A votják -TI és -ETI viszonya 

17.1. Alakilag a két ragnak csak morfológiai szerkezete különbözik: 
az egyiké CV, a másiké VCV. Mindkét szegmentum C elemének t -~ ï ^ k, 
illetőleg az -ETI első magánhangzójának e ~ y <-v » variációja alaktanilag 
irreleváns: nem más, mint részben interdialektális, részben a tőmorfémától 
függő alternáció. Ami lényegesebb: az -ETI első magánhangzójának meg
jelenését is ugyanennek kell minősítenünk — akkor pedig a -TI és -ETI 
morfológiai szinten alternánsi viszonyban áll egymással. Következtetésünk az 
alábbi összevetésekből adódik. 

17.11. Interdialektális alternáció a két alak között azonos szerkezetű 
tőmorféma után: 

uknojetf11 Lit ~ uknoti Kaz, Jel 
urameti Szar, Jel ~ uramti Kaz 
azeti Gl, Jel ~ alti Lit 
bakcajeti Gl <•* t'asjat'i Besz 
siketi Tyl ~ vyrti Maim 

Megjegyzendő, hogy a felsorolt alakpárok bármelyike előfordulhat 
ugyanabban a környezetben, morfoszemantikai eltérés nincs közöttük. 

17.12. Morfofonematikai alternáció a két alak között a grammatikai 
tőmorfémától függően :3 2 

a) gurteti BSg&Cx : gurtjosti BPl&Cx 
busyjeti BSg&Cx : busyosti BPl&Cx 

b) busyjeti BSg&Cx : korkati BSg&Cx 
skolajeti BSg&Cx : kualati BSg&Cx 

Az első esetben két különböző morfonológiai szerkezetű tő végén B S g _ 
helyzetben az -eti, BP1 helyzetben a -ti jelenik meg. A Cx jelentése termé
szetesen ugyanaz. 

A második esetben a Cx mindig BSg helyzetben jelenik meg. A szembe
állított tőmorfémák között fennáll az a releváns morfonológiai egyezés, hogy 
mindegyikük magánhangzóra végződik. A Cx jelentése természetesen ugyanaz. 
Ilyen körülmények között az egyik tő után -eti, a másik után -ti jelenik meg. 

A zavaró és elégtelen az, hogy ezt a tényt csak tudomásul vehetjük és 
megfogalmazhatjuk, de okait és körülményeit alaposabban, megnyugtatóan 
földeríteni nem tudjuk. Miféle tőmorféma után milyen alakban jelenik meg 
ez a Cx, milyen feltételektől függően — ezekre a kérdéseinkre forrásaink nem 
adnak választ (lásd 5., 93. és 94. pont). 

11 A tő- és ragmorfema között megjelenő j hiátustöltő, amely V e helyzetben 
paradigmatikusan előfordul. 

12 A nyelvi szint egyneműsége céljából az itt következő példák mind a votják 
irodalmi nyelvből valók. _ • • - • • • ' 
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17.13. Azt azonban tudjuk, hogy más Cx-ok esetében' is jelentkezik 
hasonló, a tőmorfémától függő alternáció. Az InstCx például BSg helyzetben 
-en, BP1__ helyzetben viszont -yn alakban jelenik meg. A következő három 
Cx-nak pedig BSg helyzetben is két-két alternánsa lép föl: 

(1) InessCx: .yn c -n (busyyn, skolayn : korkan, kualan) 
(2) ElatCx: -ys r^-é (busyyé, skolayé : korkas, kualas) 
(3) EgrCx: -ysen ~ -sen (busyysen, skolaysen : kor kasén, kualasen) 

Az utóbbi esetekben morfonológiailag az a releváns, hogy két VC, illetve 
egy VCVC szerkezetű rag meghatározott tőmorfémák után C, illetve CVC 
szerkezetű alakban lép föl, kezdő morfofonémáját, nevezetesen egy magán
hangzót elhagyva. Az -ETI : -TI viszonylatában ugyanez történik. Iménti 
példáink viszont azt bizonyítják, hogy a jelenség a votják névszóragozás rend
szerének egészében, paradigmatikusan fellépő morfofonematikai alternáció: 
Bf_ helyzetben ugyanazon ragmorfémának az egyik, B^_ helyzetben pedig 
a másik allomorfja jelenik meg. Ha ezt a rendszer egészének vizsgálatából 
következő összefüggést vonatkoztatjuk a mi két tanulmányozott ragunkra, 
akkor ezeket is egy ragmorféma két alternánsának kell minősítenünk. 

17.2. A névszóragozáson kívül a -TI és -ETI megjelenik névutók, 
határozószók végén is. Ezekben a morfémaosztályokban éppolyan alternációt 
mutat , mint amilyet föntebb körvonalaztunk. Figyeljük meg a következő 
oppozíciókat: 

(1) berti: jorsyti (2) bordti: bordyti 
dinti: kuspyti urdesti: urdsyti 
dorti: puskyti vylti: vyleti 

17.3. Hátravan még a ragmorféma jelentésének vizsgálata. Föntebb azt 
láttuk, hogy a -TI és -ETI morfoszemantikailag sem különbözik: mindkettő 
azt a helyet jelöli, ahol a mozgás, dinamikus cselekvés lezajlik (lásd 15.3. és 
16.3. pont). 

17.31. Egyetlen pont van, ahol adataink elégtelenek, ismereteink hiá
nyosak, s ezért egy lényeges kérdést nem tudunk megnyugtatóan tisztázni. 
A -TI megjelenik suffixum captus vei tactus szerepben is (lásd 15.3.(5) pont). 
Hogy azonban az -ETI ebben az esetben is alternatív viszonyban van-e vele, 
azt nem tudjuk: a szakirodalom nem tisztázta, nekünk pedig egyetlen adatunk 
sincs rá. Ugyanakkor ez a negatívum nem szolgál bizonyítékul az ellenkező
jére. Forrásaink (UdmGr., RUSzL, ZSUJKOV) explicite vagy implicite arról 
tájékoztatnak, hogy a két alternáns között semmiféle jelentésbeli különbség 
nincs. Ez azt is jelentené, hogy ha felírjuk a következő környezetet: kysnoze 
X z kutoz („Az asszonyt az X-é megfogja"), akkor 

(1) X _ 2 helyzetben -ETI is megjelenhet (X z ±= B&_&Px3Sg) 
(2) X olyan tőmorféma, amely ezt nem zárja Td. 

Ha ez a feltevés megfelel a nyelvi valóságnak, akkor az -ETI és -TI 
jelentése maradéktalanul azonos, tehát mindenképpen egy ragmorféma két 
allomorfjával állunk szemben. Mivel ennek ellenkezőjét nem tudjuk bizonyí
tani, pillanatnyilag — nem nagy örömünkre — csak ezzel a feltevéssel tudjuk 
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áthidalni a rendelkezésünkre álló adatok és kívánt célunk, a dilemma eldöntése 
közötti úrt . A későbbi kutatások hivatottak megalapozottabban ítélni s ben
nünket vagy igazolni, vagy cáfolni. Az utóbbi eset azt jelentené, hogy az 
-ETI és a -TI két különböző rag, tehát két önálló eset. 

17.32. A zűrjén -OD és -TI esetében is hasonlatos, ámde nem azonos 
problémánk adódott. Amiért ott a kérdést megnyugtatóan tisztázhattuk: 

(1) az -ÖD és -TI nem a tőmorféma szerkezetétől függő alternánsok, 
(2) félreérthetetlenül tudjuk (helyszíni kutatások, személyes informá

ciók alapján), hogy suffixum captus vei tactus szerepben kizárólag az egyik 
jelenhet meg, a másik soha. Szemantikai sávjuk tehát (bár egyebekben gya
korta fedi egymást) ezen a ponton eltér, jelentésük nem maradéktalanul 
azonos, következésképpen nem tekinthetők egyazon ragmorféma két alter-
nánsának, hanem két önálló ragnak és esetnek minősülnek. 

17.4. Végezetül a votják -F/TI és -TI allomorfokat vonjuk össze -ETI 
szimbólum alatt . Utolsó kérdés: mi legyen a rag neve? Mivel megnyugtatóbb 
javaslatot nem tudok tenni, nevezzük talán prolatívusznak. Rossznak ez sem 
mondható. 

III. Belső rekonstrukciós vizsgálatok 

18. A zűrjén -OD és -TI belső rekonstrukciója 

18.1. A 13.1. pontban számba vettük az -ÖD morféma különféle allo-
morfjait. Mindegyikük VC szerkezetű volt, amikor is 

ő d 
e & és C = = & t 
e i 

v = & 

Az eltérések, megfelelések a mai zűrjén fonémaállomány interdialektális 
alternációinak ismeretében tökéletesen érthetők. 

18.11. Később azonban (13.12. pont) a ProlCx allomorfjainak minősí
tet tünk négy másik, B Px helyzetű szegmentumot: 

-őU- -Őt't'a-
-őft'i- -etja-

Mindegyikük a permják nyelvjárásokban honos, vizsgálatukat is ebben 
a nyelvi rétegben kell elvégeznünk. 

18.12. A kulcsot a negyediknek feltüntetett jazvai permják adatok 
kínálják. Ennek a nyelvjárásnak az indeterminalt ragozásában a prolatívusz 
ragja -et. A determinált ragozásban viszont ProlCx Px helyzetben meg
jelenik egy -ja -szegmentum, amely más esetekben is fölbukkan a főnévi és 
névmási paradigmában; az előbbiben a TermCx -e£, az utóbbiban a ComCx 
-ket és a CarCx -teg ragja után, mindig Px helyzetben (vö. KJaDial. 46, 
61—63, 73; GENETZ 52). A -ja- szegmentum jelentését ma nem tudjuk meg
határozni; megjelenése morfológiailag teljesen fölösleges, mint sok más, egyko
ron funkciót betöltő nyelvi kövületé. Az őszürjónben meg előzürjónben (vö. 
13. számú jegyzet !) valaha formáns volt a -ja-, alkalmasint esetrag. A jazvain 
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kívül s hozzá hasonlatosan a főnévragozás egy-egy mai kázusragjához tapadva 
megjelenik az indeterminált s a determinált paradigmában meg a névmás -
ragozásban (CarCx -tőgja, ComCc -kődja) a FSz, Ud és íz nyelvjárásban is 
(figyelemre méltó, hogy a jazvaival együtt ezek úgyszintén mind perem
nyelvjárások). Létezett és fentmaradt egy -ji alternánsa is (DialSlov. 466, 
470—473; Vir. XLIX, 331; K P Ja . 306). Defektiv szavak, névutók, határozó
szók végén pedig az egész zűrjén nyelvterületen megtalálható (dyrja ~ dyrji, 
tyrja r^tyrji, pydja ^pydji, uvja, kinja stb.). Ezzel tudjuk azonosítani a 
jazvai ProlCx Px helyzetben megjelenő -ja- szegmentumot. 

18.13. A K K és íny permják nyelvjárásokban, valamint a permják 
irodalmi nyelvben B Px helyzetben -őt't'a- a ProlCx allomorfja, amely kétség
telenül -öt-ja- előzményből alakult, hasonlóan mint a KK, íny, PLi t -ő£ 
TemCx-nak B Px helyzetben megjelenő -ő£$a- allomorfja, illetve az imént 
tárgyalt jazvai esetek. A K K és íny nyelvjárás -őt't'i- allomorfja viszont ugyan
úgy alakult a prolatívusz -őt ragjának és a -Ja-formánsnak összetapadásából 
(KPJa. 282; WUot. 410). 

18.14. A fenti esetektől azonban eltér a permják -őt'i- allomorf problémája. 
Helyzete ennek is B Px, de morfológiai összetevői különböznek az előbbi 
szegmentumoktól. Megalapozatlan lenne -őt'i- < -őt't'i- •< -őtji- fejlődésre gon
dolni, mert ezt az adott nyelvváltozatok morfonológiai törvényszerűségei nem 
támogatják. UOTILA szerint (SUST. LXV, 102) -őt'i- < -őti-, a t < i változás 
az utána következő i hatására következhetett be. Igaza van: ezt a lehetőséget 
jó néhány analógiával tudjuk hitelesíteni számos zűrjén nyelvjárásból (borii < 
börti, őt'ik < őtik stb. Vö. SUST. LXV, 418). Ebből viszont az következik, 
hogy a mai permják -őt ProlCx-nak Px helyzetben megjelenő allomorfja 
e r e d e t i l e g i s -őti- volt. Másrészt ha az -őti- alternáns -í'-je másodlagos 
palataUzáció eredménye, akkor az indeterminált paradigmában megjelenő -őt 
allomorfot is ebből tudjuk származtatni, hiszen -őt < -őt fejlődés, spontán 
palataUzáció ebben az adott esetben lehetetlen. 

Ezzel belső rekonstrukciós munkánknak fontos állomására érkeztünk el. 
Sikerült egyrészt analizálni a B__Px helyzetben megjelenő permják ProlCx 
allomorfokat, másrészt kiderül, hogy ezen a déli—délkeleti zűrjén nyelvjárás
területen az -őt ProlCx-nak van és szükségszerűen volt is -őti- alternánsa. 

18.15. Milyen viszonyban áll és állt ezekkel a többi zűrjén nyelvjárás 
-őd (-ed) ProlCx változata ? A mai zürjénben az -őt és -őd VC szerkezetű mor-
féma második eleme az interdialektális alternáció viszonyában áll. A zűrjén 
morfonológia történetének ismeretében viszont tudjuk, hogy -őd <C -őt, az 
utóbbi alak megelőzte az előbbit (SUST. LXV, 103). A változás idejét nem 
tudjuk közelebbről meghatározni; a ProlCx-ra az ózürjén nyelvemlékekben 
egyetlen példánk van, amelynek kora is, olvasata is bizonytalan: valamikor 
a XV—XVIII. század közötti időkből származhat a lebanőd vagy lebanyd vagy 
lebanid ,,a légen á t " adat. Ebből csak az derül ki, hogy a rag szerkezete (az 
adott ózürjén nyelvváltozatban) akkor már VC volt és konszonánseleme -d 
(Drevn. 103, 105, 135). 

18.16. Annyit azonban kiderítettünk, hogy a zűrjén nyelvtörténet egy 
korábbi szakaszában a ProlCx-nak volt egy -Őt és egy -őti- allomorfja. Sőt 
többet is tudunk. A zűrjén névszóragozás és birtokos személyjelek rendszeré
nek összefüggéseiből megállapítható, hogy az utóbbi alternáns nemcsak B Px, 
hanem B 0 helyzetben is megjelenhetett. B&Cx pozícióban ugyanis a 
PxSg két allomorífal képviseltette magát: 
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B&CX& 
m 
t 
s 

vagy B&Cx& 
ym 
yt 
y s. 

CV vagy (mint jelen esetben) VCV szerkezetű formáns után azonban 
egykor csak C szerkezetű PxSg léphetett föl. Az -öti- i-je tehát soha nem tar
tozhatott a Px morfémájához, következésképpen a ProlCx morféma egyik 
alkotó eleme volt, mint ahogy ma is az. A rekonstrukció eddigi eredményeként 
két egykori ProlCx alternánst vehetünk számba: -öt és -Öti. 

18.17. Van azonban néhány olyan adat, amely módosítja, tovább fino
mítja ezt a képet. Ilyen például: 

matyti ,,in der Nähe vorbei" FSz, Le, Lu, KV, Vm (DialSlov. 218B; 
FWb. I, 582B) 

ylyti „weit vorbei" FSz, Le, Lu, V (DialSlov. 443B; FWb. I, 300A; 
WUot. 70B) 

vylyti ,,in der Höhe vorbei" FSz, KSz, Le, Lu (DialSlov. 72B; FWb. U , 
1230 B; WUot. 340B) 

ulyti „niedrig vorbei" Sz, Le (FWb. II , 1135A; WUot. 312A) 

A felsorolt adatok ma defektiv szavak (nevezetesen adverbiumok), 
elemzésük azonban nem lehetetlen. Vizsgáljuk csak meg a következő oppozí-
ciókat: 

{matyti) 

matyn ,,in der Nähe" 
mato ,,in der Nähe" 
matys „aus der Nähe" 
matyèan ,,aus der Nähe" _ 

A felsorolt alakok deskriptive is világosan szegmentálhatók : B = mat- ', 
-yn = InessCx; -ö = IllatCx; -ys = ElatCx; -ysan = a -éan AblCx allomorfja. 
Ugyanígy az ylyti, vylyti, ulyti stb. alakok esetében is felírhatok a megfelelő 
oppozíciók s elemzésük is elvégezhető. Mindezek alapján számolnunk kell 
egy -yti toldalékmorfémával, amelyet a már ismert -öt és -öti alternánsának 
minősíthetünk, pontosabban: kell minősítenünk. Az -yti és -öti szerkezete azo
nos, csupán első morfofonémájuk eltérő. A rekonstrukció szempontjából 
viszont ez a különbség irreleváns: a zűrjén morfonológia történetének ismere
tében tudjuk, hogy a zűrjén nyelvtörténet egy korai (hozzátehetjük: igen korai) 
szakaszában a mai VC, illetőleg VCVC szerkezetű toldalékmorfémák első, V 
eleme nem a toldalék-, hanem a tőmorfémához tartozott.13 

13 P o n t o s a b b re la t ív kronológia érdekében az t is m o n d h a t n ó k (mint m á r fön tebb 
egyszer t e t t ü k ) , hogy az őszürjénben vagy az előzürjénben — á m d e az ilyenfajta meg
jelöléseknek egyelőre semmi különösebb nye lv tö r t éne t i korszakha tá ro ló ér téke n incs 
addig, amíg a zűrjén nye lv tö r t éne t (legalább hozzávetőleges) per iodizációját megolda t lan 
problémáink , t u d o m á n y o s adósságaink l is táján kell számon t a r t a n u n k . Idézhe t jük 
L Y T K I N V. I . vé leményét ( K J a D i a l . 47): ,,Hy>KH0 nonaraTb, w o B o ö m e K O M H H3biKe 
naAe>KHbie cy<J)(|)HKCbi (-en, -em, -e£) MbicJiHJiHCb KaK eAHHoe uenoe BMecTe c npeAuiecTBy-
lomeft orjiacoBKOH, npeACTaBHínomeft CO6OH B ö o j i e e p a H H i o i o a n o x y , 6e3ycji0BH0, 
KOHê HbiH rjiaCHHH ocHOBbi." (kiemelés tő lem). Az oôujeKOMU H3HK pe r iódusá t L Y T K I N 
hozzávetőlegesen a I X — X I . századra teszi («i<orAa-TO OKOJiO IX—XI BB.»); az é r i n t e t t 
morfológiai s t ruk tu rá l i s vál tozások ezek szer int ezt megelőzően zaj lo t tak le ( L y t k l s z t -
Gr. 24—25, 67, 71). 
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Ha pedig az -őt, -öti, -yti allomorfokat erre a korra rekonstruáljuk, az 
eredmény az, hogy mivel -ö-j-y- elemük nem a Cx része volt, két egykori 
ProlCx alternánssal kell számolnunk: -t és -ti. 

A ProlCx esetében ? Igen, hiszen a föntebbi retrospektív elemzéssel 
a mai zűrjén -ÖD morféma előzményeit kerestük. A rekonstrukció eredménye 
azonban tovább vezet és a mai zűrjén -TI morféma előzményeit, valamint 
az ÖD és -TI egykori morfológiai viszonyának kérdését segít megvilágítani. 

18.2. A -TI TransCx alakját, jelentését, helyét a mai zűrjén ragmorfémák 
rendszerében tisztáztuk. A matyti típusú defektiv alakok -yti szegmentumát 
retrospektive a ProlCx egykori -őti allomorfjávai azonosítottuk. Csakhogy 
az -yti szegmentumot a m a i zürjénben nem a ProlCx -ÖD, hanem a TransCx 
-TI morfémájához kell sorolnunk, az utóbbi allomorfjának kell minősítenünk. 
Hogy milyen viszonyban áll egymással a TransCx mai -ti és -yti alternánsa, 
kár részletezni, jól tudjuk immáron. Ha viszont ezt a viszonyt a rekonstrukció 
aspektusából nézzük, akkor a mai -ti ~ -yti viszony korábbi -ti << -yti előz
ményre megy vissza: ennek fordítottja ugyanis a zűrjén morfonológia törté
netének ismeretében lehetetlen. A -ti ~ -yti morfológiai viszony két különböző 
korú nyelvi fejlemény egyidejűvé válásán és fennmaradásán alapszik. Retro
spektív szemléletünket prospektívval váltva föl, vizsgáljunk meg egy példát: 

(1) a mai zűrjén vyl ( > zürjLit vyv) ,,Oberraum, das Obere" előzménye 
valaha *vffy volt (vö. FUF. XXXI , 300; LytklsztVok. 189). 

(2) Ehhez a (nominatívuszi) tőalakhoz járult a -ti Cx: vylyti. 
(3) Egy későbbi nyelvtörténeti korban bekövetkezett a *vyly > vyl 

változás (a tővégi magánhangzó lekopása, eltűnése). 
(4) Kialakult tehát egy új, CVC szerkezetű (nominatívuszi) tőalak, 

amellyel azonban a vylyti B&Cx esetében változatlanul egy CVCV szerkezetű 
tőmorféma plusz egy CV szerkezetű ragmorféma állt szemben. 

(5) Az utóbbi'viszont paradigmatikusan a kialakult új, CVC Szerkezetű 
tőmorfémához is csatlakozott (eredmény: vylti). 

(6) Az utóbbi szerkezeti típust képviselő B&Cx morfémakapcsolatokkal 
szemben a vylyti típusú struktúrák eltűntek (a névszóragozási paradigmából), 
illetve más morfómaosztály (jelen esetben a határozószók) tartományába 
kerülvén elszigetelődtek, petrifikálódtak, és csak defektiv alakokként marad
tak fönt mindmáig. 

Az -yti szuffixum tehát a m a i zűrjén esetragrendszerben a TransCx-hoz 
kötődik, nyelvtörténetileg viszont az -Öti formánshoz, amely pedig a m a i 
ProlCx alternánsaként jelenik meg. Ez utóbbit -öt formában rekonstruáltuk. 
Retrospektive így írhatjuk fel viszonyukat: 

-yti : -őti == -öti : -őt 

Mivel pedig az -y- és -ő- morfofonémát föntebb már a Cx szempontjából 
irreleváns tényezőnek nyilvánítottuk, egyszerűsítsünk: 

-ti : -ti = -ti : -t 
-ti = -t 

Nyelvileg annyit jelent ez, hogy két olyan Cx, amelyet deskriptive el 
kellett választanunk, diakron síkon valaha alternánsi viszonyban volt. 

18.3. Még egy kérdés merül fel: van-e, illetőleg volt-e analógiája ennek az 
alternációnak a zűrjén ragrendszerben ? Vizsgálatunk igenlő válasszal szolgál. 
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18.31. Vessük össze a következő szembeállításokat 

purtőn „késsel" •<— 
purtnam „késemmel" 
purtnad „késeddel" 
purtnas „késével" 

pőrtys „fazékból" 
pőrtsym „fazekamból" 
pőrtsyd ,, fazekadból' ' 
pőrtsys „fazekából" 

Vagyis az indeterminált ragozás InstCx -ön exponensének Px helyzet
ben -na-, az ElatCx -yé ragjának pedig -éy~ allomorf az egyenértékese. Viszo
nyuk a ProlCx és TransCx morfémáihoz így írható fel: 

-ŐD :-TI = & on 
yé 

& na 
sy J 

& 

Egy igen lényeges pozicionális különbséget azonban nem szabad szem 
elől tévesztenünk : a -TI morféma B 0, a -na- és -éy- ellenben B Px helyzet
ben jelenik meg (amikor is PxSg = C, PxPl = CVC szerkezetű); nyelvtörté-
netileg az utóbbiak B 0 pozícióban strukturális változáson mentek át (CV >• 
> C > VC), amellyel szemben a -TI szerkezete CV = CV. Ezt az eltérést 
pillanatnyilag csak leszögezni kívántuk, értékelni korai lenne; további elemző 
munkánk során azonban visszatérhetünk rá. 

18.32. Még lényegesebb analógiát nyújt számunkra a zűrjén Px2Sg&Nom 
és Px2Sg&Acc mai és egykori oppozíció ja: 

kőryd „rénszarvasod" : kőrtő „rénszarvasodat". 

Ebben a viszonylatban ugyanis deskriptive 

-ŐD :-TI = -YD.-TŐ, 

nyelvtörténetileg pedig 
-T : -TI = -T : -TŐ. 

Megjegyzendők az alábbiak: 
(1) a ProlCx és a Px2Sg&Nbm exponense strukturális és morfonológiai 

változásokon ment át (C >• VC, illetőleg -T >• -D) s z ó t a g z á r ó h e l y 
z e t b e n . 

(2) A TransCx és a Px2Sg&Acc ilyen változásoktól ment maradt; CV 
szerkezetű morfémájuk C eleme s z ó t a g k e z d ő h e l y z e t b e n van. 

(3) A Px2Sg&Acc belső rekonstrukciója kimutat ta (NyK. LXIX, 19), 
hogy ez a szegmentum két kötött morfémából áll: -T- = Px2Sg (B_ AccCx 
pozícióban), viszont -Ö = AccCx (ha pozíciója Px2Sg vagy Px3Sg ). 

(4) Ha a föntebbi -T : -TI = -T : -TŐ viszony valóban nyelvtörténeti 
tényeket rögzített, ez azt jelenti, hogy a ProlCx és TransCx T eleme éppúgy 
azonos eredetű, mint másrészt a Px2Sg&Nom és Px2Sg&Acc T morfofonémája ; 
azt is jelenti viszont, hogy mivel T =f= TI és T =j= TŐ, a TI és TŐ V alkotója 
eredetileg más morféma volt, mint a C alkotó. A Px2Sg&Acc esetében ez ki
mutatható volt és nem abszurd, amennyiben Px&Cx morfémasorrend lehet-
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séges. A TransCx morfémájáról viszont legföljebb annyit mondhatunk, hogy 
genetikusan csak C eleme azonos a ProlCx C összetevőjével, V eleme külön
nemű. Nem derül ki azonban, hogy TI > T változásról volt-e szó vagy meg
fordítva : TI < T + / . A ProlCx és TransCx T eleméről is csak annyit tudunk 
megállapítani, hogy a zűrjén nyelv történetében igen régóta (minden jel szerint 
kezdettől fogva) szerepel, méghozzá kázusragként. Előzményeit, eredetét a 
zűrjén nyelvi rendszer belső összefüggéseiből következtető rekonstrukció segít
ségével megfejteni nem tudjuk. Eljutottunk addig, ameddig ennek a módszer
nek révén tehettük. A belső rekonstrukciót ezek után a külsőnek kell felvál
tania. 

19. A votják -ETI és -TI belső rekonstrukciója 

A votják -ETI ProlCx morféma egy VCV és egy CV szerkezetű allomorf-
párból áll. Az előbbi első, V elemének megjelenése — láttuk — részben inter-
dialektális alternáció, részben a tőmorféma minőségének kérdése. Ebből az 
derül ki, hogy a VCV szerkezetű allomorfnak is morfológiailag releváns eleme, 
morfémamagja a CV szerkezetű -TI szegmentum — az ezt megelőző V morfo-
fonéma ezen a síkon irreleváns. Ha ehhez hozzátesszük azt, amit a votják 
nyelv történeti fonológiájából tudunk: hogy az utóbb említett V elem egykor, 
a, votják nyelv történetének egy korábbi szakaszában nem a Cx, hanem a B 
morfémához tartozott, akkor az -ETI ragot nyelvtörténetileg -TI alakban 
rekonstruálhatjuk. 

IV. A belső rekonstrukció eredményeinek összevetése 
és külső rekonstrukció 

20. Belső rekonstrukciós elemzésünk eredményeként a vizsgált ragmor
fémák előzményének a következőket tartjuk: zűrjén -T és -TI, votják -TI. 
Kérdés, hogy ezek léteztek-e a két nyelv közös előzményében, az úgynevezett 
őspermi alapnyelvben, s ha igen, milyen morfológiai szerepet játszottak. 
Az első kérdésre nyilván igenlő választ kell adnunk. A zűrjén és votják -TI 
morfonológiai, strukturális és morfoszemantikai egyezése közös eredetre utal. 
A zűrjén -T őspermi előzménye, illetve ennek a későbbi -ŐD morfémához való 
viszonya nem problémamentes. Elvi lehetőségeink ugyanis a következők: 

(1) őspermi -T ~-TI, két ragmorfóma egyidejű létezése; ebben 
az esetben a szinkron kettősséget a zűrjén fönntartotta volna, a votják pedig 
nem. 

(2) Lehetséges azonban őspermi -TI > zűrjén -T fejlődés is. A zűrjén 
nyelv önálló létének kezdeti szakaszán ugyanis szóvégi helyzetben végbement 
egy i^> 0 változás (vö. zürj. gob ~ votj. gubi „gomba"; zürj. kojmőd ~ votj. 
kuinmeti „harmadik" _stb.). Az utóbbi szembenállás különösen fontos szá
munkra, mert a zürj. -ŐD ^ votj. -ETI sorszámnévképző ugyanolyan viszonyt 
mutat , mint a zürj. -ŐD ~ votj. -ETI ProlCx. LAKÓ György a votják alakok 
i morfofonómáját eredeti őspermi állapot fennmaradásának tartja, amelyet 
egyenesen finnugor szóvégi magánhangzó-előzményre vezetett vissza (FgrÉrt. 
2, 21—22). Támogatják ezt a véleményt az olyan zűrjén tranzitívuszi alakok, 
mint seti <~^set ,,arra el", táti ~tat „erre el", amelyeknek mai alternációja 
alkalmasint seti^> set előzményből ered (lásd azonban a 25.2. pontot). 
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21. Hogyan értelmezhetők viszont a zűrjén -ÖD permják nyelvjárási 
-ötja- r^> -ötji- allomorfjai, amelyekről belső rekonstrukciós úton már kiderí
tettük, hogy a ProlCx -őt és egy -ja <~^ -ji szegmentum, mi több, formáns 
agglutináeiójából születtek? Az utóbbi elemet külső rekonstrukció révén a 
votják -ja toldalékkal azonosíthatjuk, amely a névszóragozás paradigmájában 
Cx minőségben szerepel. A zürjénben — láttuk — paralizálódott ez a rag, 
de kétségtelenül őspermi örökségnek kell tartanunk, amely a zűrjén nyelv 
önállósulásának hajnalán még alkalmasint a Cx rendszer tagja volt. Mikor 
ment végbe agglutinációja a ProlCx exponensével ? Már a zürjénben vagy még 
az őspermiben ? Ezen kérdésekre bajosan tudunk megfelelni, tehát sehogy. 
Találgatásoknál, ötletszerű feltevéseknél ma még nem jutunk tovább, ezeknek 
pedig vajmi csekély a tudományos hitele. 

22. Akár -TI ~ -T, akár -TI > -T volt azonban a két vizsgált Cx ős-
permi viszonya, annyi bizonyos, hogy ennek az alapnyelvnek volt egy -TI 
esetragja. Ezt és ennek lehetséges előzményeit vizsgálva viszont nem szabad 
szem elől tévesztenünk azt a fogalmat, amelyet az őspermi alapnyelv szak
kifejezés jelöl. Azt a nyelvet értjük ezen, amely az ún. finn—permi alapnyelv
ből vált ki (ennek megtörténtét az i. e. I I . évezred derekára szokták tenni a 
kutatók, természetesen nagyon is hozzávetőleges becsléssel) és az i. sz. VII — 
VIII . századig létezett (a becslés ugyancsak elnagyolt és megközelítő), amíg 
az e nyelven beszélő nemzetségi társadalom kapcsolatai nem lazultak fel 
annyira, hogy utódjaik két — lassan, fokozatosan önállósodó s végül külön
álló — társadalomnak, majd a belőlük kialakuló (zűrjén és votják) népnek 
lettek az ősei. Bármennyire is viszonylagos az a két időhatár, amely az őspermi 
alapnyelv kezdetét és végét jelezni próbálja, a kettő között legalább húsz 
évszázad vagy inkább még több váltotta egymást ! Félelmetesen nagy idő ez, 
nemcsak véges emberi létünk békaperspektívájából nézve, de még akkor is, 
ha a történelem nagy homokórájával igyekszünk mérni az éveket, nem tízével, 
hanem százával. Hogy milyen és mennyi változás történt több mint két év
ezred alatt az ősperminek nevezett nyelv rendszerében — ezt még felvázolni 
sem próbáltuk vagy tudtuk eddig. Elég azonban csak arra gondolni, hogy 
mi lett a honfoglalás és államalapítás korabeli magyar nyelvből napjainkig, 
mindössze egyetlen évezred múltán. Aligha vonható kétségbe, hogy kétszer 
ennyi s még több idő alat t egy nyelvi rendszer sokkalta inkább átformálódik. 
Az is bajosan vitatható, hogy létének bő két ezredéve során az őspermi nyelv 
alapvetően megváltozott: a kései őspermi a koraihoz képest alkalmasint új , 
más nyelvnek tekinthető. Célszerű erről a g y a k o r l a t i tényről nem meg
feledkeznünk, amikor e l m é l e t i kutatásainkban finnugor, finn-permi, ős
permi s egyéb nyelvről, korról, állapotról nyilatkozunk. Amikor tehát azt 
mondjuk, hogy a -TI Cx az őspermi alapnyelv ragrendszerébe tartozott, 
figyelembe kell vennünk a következőket: ezt az eredményt, amelyre belső 
rekonstrukciós eljárás révén jutottunk, vonatkoztassuk ne az őspermi nyelv 
létének egész időtartamára, hanem csak a végére (nevezzük ezt, mint hagyo
mányosan teszik, kései ősperminek). Ez a szűkítés nemcsak célszerűbb, dé 
minden valószínűség szerint pontosabb is, a valóságnak inkább megfelel. 
Ebben a nyelvállapotban a -TI ragot egy és egységes, CV szerkezetű morfémá
nak tartjuk, prolatívuszi—tranzitívuszi jelentéssel. A belső rekonstrukció 
eredményeinek összevetéséből megalapozottnak ítéljük azt a következtetést 
is, hogy a kései őspermire már jellemző volt a wo ? és welchen Weg entlang?, 
a statikus állapot és a dinamikus mozgás szemléleti és nyelvi megkülönböz-
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tetése. Az előbbi jelzésére szolgáltak a zűrjén—votják -YN InessCx, a vylyn, 
doryn, dinyn stb. típusú névutók és egyéb kötött morfémák. Velük szemben 
az utóbbit kifejező nyelvi eszközök sorában tarthatjuk számon a -TI ragot, 
a kuza, vylti, dorti stb. típusú névutókat és más kötött morfémákat. 

23. Nagy kérdés azonban, hogy ennek a kései őspermi állapotnak mik 
voltak az előzményei. Világos, hogy legelébb a kései és korai őspermi között 
tátongó, kétezerévesnél tágasabb szakadékot kellene áthidalnunk. Máiglan 
azonban az elérhetőbb, megfoghatóbb kései őspermit sem vázoltuk fel a maga 
rendszerűségében, nemhogy a korait. Ez utóbbihoz tehát nem viszonyíthatunk. 
Csak megfelelő rekonstrukciós munkálatok után lesz majd többé-kevésbé 
biztos alapunk, s akkor retrospektív módszerrel haladhatunk még visszább 
az idő homályába, körvonalazni törekedvén az őspermi szülőanyját, a finn — 
permi alapnyelvet, hogy aztán ezt az ugor alapnyelvvel Összevetvén elérkez
zünk a finnugorságig. Jelenleg viszont a kései őspermire rekonstruált nyelvi 
elemeket nem tudjuk más előzményhez viszonyítani, mint a finnugor vagy 
éppen uráli alapnyelvre feltett — olykor vitatott vagy vitatható — szimbólu
mokhoz. Ennek veszélyeit s hátrányait fölösleges részletezni, de egyebet 
pillanatnyilag mi se, most sem tehetünk. Eljárásunk során azonban nem 
feledkezhetünk még arról, hogy évezredeket s közbülső nyelvi állapotokat 
ugrunk át, talajunk ezért ingatag, eredményeink fiktív és hipotetikus jellegűek. 

24. Kiindulásunk az a nyelvtudományi tény, hogy rendszernek rendszer 
az előzménye, a kései ősperminek a korai, annak a finn—permi s úgy a finn
ugor. A rendszer egy tagjának ugyanígy megfelel valami a megelőző rendszer
ben.14 Mivel a kései őspermi -TI Cx-nak a finnugor alapnyelvben mai tudásunk 
szerint megfelelése nem volt (sem ilyen alakú ragot, sem prolatívuszt nem 
teszünk fel az alapnyelv ragrendszerében), ebben a formájában nem tartjuk 
finnugor korinak. A finn—permi alapnyelv rendszerét ugyan nem rekonstruál
tuk még, de mivel az ugyancsak belőle sarjadzott volgai és balti finn nyelvek 
ilyen esetragot úgyszintén nem ismernek, a -TI Cx-ot finn—permi örökségnek 
sem tartjuk. Csupán az a feltevés marad hátra, hogy az őspermi alapnyelv 
alakította ki s hagyományozta tovább. 

24.1. A témánkkal foglakozó kutatók BBKÉtől UoTiLÁig zömmel erről 
az elvi álláspontról indultak, s a -TI ragot eredetibben két ragmorféma agglu-
tinációjának vélték: T -\- I. Első elemét (BEKÉ kivételével) az ugor kori, majd 
finnugor, sőt uráli eredetűnek nyilvánított -T LocCx folytatójának minősí
tették. A második elem mibenlétéről lényegesen inkább megoszlottak a véle
mények (összefoglalását lásd JSTyK. -LIII, 23). Elődeinek módszertanilag meg
alapozatlan találgatásai után 1945-ben UOTILA vizsgálta felül ezt a problémát, 
alaposan és a meggyőzés erejével (Vir. XLIX, 327). Eredménye: a -TI második 
eleme latívuszrag, közelebbről a TOIVONEN által kikövetkeztetett finnugor 
-*J LatCx folytatója vagy maradványa. A tétel ugyan részleteiben nem mentes 
problémáktól, de mert egy részüket megoldani nem tudjuk, más részüket i t t 
részletezni nem akarjuk, fogadjuk el. 

14 A megfelelés lehet pozitív vagy negatív. Az előbbin azt értjük, hogy az időrendi
leg korábbi rendszer x eleme átöröklődik az időrendileg későbbi rendszerbe s ott fönn
marad (függetlenül alaki vagy funkcionális változásoktól). Negatív megfelelés: a fiata
labb rendszer x elemének nincs megfelelése a régebbi, megelőző rendszerben. Oka: volt, 
csak mi és ma nem tudunk róla — vagypedig nem volt, s ebben az esetben az újabb, 
későbbi rendszer sponte sua fejlesztette ki az x elemet (mint pl. a permi nyelvek mai 
főnévi többesjelei). 
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24.2. Ha ellene nem, tudunk-e mellette szólni ? Igen, mégpedig a követ
kezőkben. 

24.21. A zűrjén -TI TransCx és -TŐ Px2Sg&Acc morfonológiai szembe
állítása és belső rekonstrukciója föntebb arra a következtetésre vezetett, hogy 
az előbbi is l e h e t eredetileg két különnemű kötött morféma összege (lásd 
18.32. pont). Igaz, ez csak negatív bizonyítás: a lehetőség nem kizárt. Önmagá
ban ezt az egy érvet elégtelennek ítélnők, ha nem támogatnák a következők. 

24.22. Ha a zűrjén -TŐ (és votják -TE) Px2Sg&Acc eredetileg két külön 
morféma volt (őspermi Px&Cx kapcsolat) és második, V eleme csak azért nem 
tűnt el az őspermi magánhangzó-lekopás során, mert morfológiailag releváns 
elem volt, kérdés, nem vonatkozik-e ugyanez a -TI Cx második elemére is. 

24.23. Annyival inkább fölmerül ez a kérdés, mert a hasonló morfono
lógiai szerkezetű (CV) őspermi ragmorfémák második elemüket, amennyiben 
azok irrelevánsakká váltak, szóvégi helyzetben elvesztették ( V > 0 ) ; lásd 
például a zűrjén (és votják) InstCx ós ElatCx allomorfjainak viszonyát a de
terminált meg az indeterminált ragozásban (18.31. pont). 

24.24. A zűrjén és votják Cx egyik fontos morfológiai kritériuma az, 
hogy másik Cx-ot nem tűr meg maga mellett. Ha ez a m a i tény történetileg, 
az őspermire vonatkoztatva is igaz, UOTILA tévedett, a -TI nem lehetett 
Cx&Cx agglutinációja. Van-e azonban példa arra, hogy az utóbbi morféma -
kapcsolat valaha az őspermiben (illetve később a zűrjén és votják nyelvtörté
netben) lehetséges volt, s eredményeként egy történetileg összetett, deskrip
tive viszont egységes, egy Cx-nak tekintendő ragmorféma jött létre? Van. 
Ilyen a zűrjén nyelvjárási -ysőg AblCx (a Le, Vm és Ud nyelvjárásban; 
lásd DialSlov. 466) az ElatCx -YS és a TermCx -ő$ frigyéből, vagy a zűrjén — 
votják -SAJtf AblCx az_őspermi -*S AblCx és -*_$" LatCx agglutinációjából. 

24.25. A zűrjén -OD Cx-nak, mint láttuk, a permják nyelvjárásokban 
van és volt -őtja- ~ -ötji- allomorf ja is. Nyelvtörténetileg ezek ugyancsak 
összetett alakok, mégpedig Cx&Cx morfémakapcsolatok. A -ja ~ -ji őspermi 
Cx-ot UOTILA ugyancsak a finnugor -*J LatCx-ból származtatta (Vir. XLIX, 
330). Ezek szerint viszont az utóbbiak és a -TI Cx második eleme (eredetileg 
ugyancsak LatCx) között egyrészt genetikus kapocs, másrészt az őspermiben 
valaha alternánsi viszony létezett. Sőt nemcsak ezek voltak egy (szimbolizál
juk így) őspermi -*J LatCx allomorfjai, hanem a morfémakapcsolat modellje 
is jellemző volt az őspermire: -T - j - LatCx (a -T mibenlétét, morfológiai 
minősítését hagyjuk eldöntetlenül, amíg meg nem vizsgáltuk, hogy valóban 
feltehető-e az őspermi alapnyelvben a -T - l o k a t í v u s z i rag). 

24.26. Vizsgáljuk tovább: ha az őspermi -TI egy — egyelőre tisztázat
lan — Cx és egy LatCx összege, volt-e erre a morfémakapcsolatra mint 
modellre más példa is ugyanabban a nyelvben ? Volt-e Cx&LatCx agglutináció 
egyéb esetekben is? A kérdésre a zűrjén—votják -SA$ AblCx megadja a 
választ: volt (nevezetesen őspermi AblCx&LatCx formájában). 

UOTILA véleményét tehát több oldalról is támogatja a nyelvi anyag 
(többről, mint annak idején ő maga tudta vagy gondolta): a -TI keletkez
hetett Cx&Cx kapcsolatból, amelynek második eleme eredetileg LatCx volt. 

24.3. Ámde mi hát akkor a megelőző -T, lokatívusz-e vagy valami 
egyéb ? 

24.31. WICHMANN és LAKÓ LocCx-nak nyilvánították, azon az alapon, 
hogy a mai zürjénben és votjákban lokatívuszi jelentést tulajdonítottak neki. 
Mi kimutattuk, hogy ez a megítélés téves: a mai permi prolatívusz és tranzití-
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vusz jelentése nem lokatívuszi. LAKÓ a LocCx-nak nyilvánított -T-t vissza
vezette a finnugor alapnyelvre, s azóta a finnugor kori -T LocCx fikciójának 
éppen a permi -T lenne az egyik perdöntő bizonyítéka: a finn—permi nyelvek 
közül a névszóragozás paradigmájában ez az elem csak a zürjénben és votják-
ban szerepel, s azok a morfológiai megfelelések, amelyeket a finnben, mordvin
ban és cseremiszben ezzel próbáltak összefüggésbe hozni (nem számítva az 
adatok meghökkentően csekély számát, ami önmagában is nagyobb óvatos
ságra int), mindössze néhány defektiv szóban lelhetők meg. Ha viszont a permi 
-T lokatívuszi múltja nem bizonyítható, illetve ennek éppen az ellenkezője 
bizonyosodott be, a finn—permi és finnugor alapnyelvi -T LocCx feltevésére 
úgyszólván semmi alapunk nincs. Az uráli és finnugor alapnyelvben egyetlen 
lokatívuszt ismerünk (-*NA), amelynek a két mai permi nyelvben is megvan 
az eleven folytatása (a nóvszóragozási paradigmában is). 

24.32. Eddig azonban csupán morfoszemantikai alapon tagadtuk a -T 
lokatívuszi minősítését. Ha csak ezzel tudnánk érvelni, magunk se lehetnénk 
teljességgel meggyőződve igazunkról: jelentések jönnek, mennek, változnak, 
és végső soron mindig m a i jelentéseket vetítünk vissza egy-egy évezredekkel 
korábbi nyelvállapotra, alapnyelvre. Rendelkezésünkre állnak azonban nyo
mósabb, mert maradandóbb, nevezetesen strukturális argumentumok is. 

24.33. Lelkünk rajta, tegyük fel, hogy a T egykor LocCx volt, ehhez 
járult az / LatCx, s a kettő agglutinációjából született az őspermi -TYTransCx. 
Van-e analógiája ennek a strukturális modellnek a mai permi nyelvekben s 
volt-e hajdanán az őspermiben? Hogyne ! Nem is egy ! 

(1) A mai zűrjén—votják ApprCx ragja -LA$, jelentése approximatí-
vuszi, tágabban értelmezve általában latívuszi. Ez a másodlagos rag is eredeti
leg két toldalékmorféma összege. Első eleme az uráli eredetű -LA helynévképző 
(vö. K Ö V E S I 182 — 183, 208—211; NyK. LXVIII , 228—229), második pedig az 
uráli -$ LatCx. A modell két komponense tehát: 1) a hely megjelölése, 2} 
amely felé a mozgás, cselekvés irányul. Csakhogy a kettő összege egy l a t í 
v u s z i , approximatívuszi jelentésű ragmorféma ! 

(2) Ugyanilyen szerkezetű modell a mai zűrjén—votják -LY DatCx, 
amely korábbi allatívuszra megy vissza. Struktúrája hasonlatos a -LAJsí 
ApprCx-óhoz: -LA helynévképző plusz uráli -*K LatCx, amely az őspermiben 
szóvégi helyzetben eltűnt. A kettő összege ebben az esetben is egy l a t í 
v u s z i , allatívuszi Cx. 

24.34. Ha tehát a -TI TransCx is ugyanilyen strukturális modell volna 
(Loc&Lat), nem prolatívusz— proszekutívusz — tranzitívusz alakult volna 
belőle, hanem az előbbiekhez hasonlóan valamiféle latívusz, wohin-kázus, nem 
pedig welchen Weg entlang-eset. 

24.35. Az őspermi T tehát a mi megítélésünk szerint nem LocCx volt, 
hanem valami más. De mi ? Lehetne éppen őspermi képződmény is, amelynek 
nincs megfelelése a finn—permi alapnyelvben és annak előzményeiben. A kér
dés: van-e a finnugor alapnyelv máig rekonstruált rendszerében olyan Cx, 
amely finn—permi közvetítésen át öröklődhetett az őspermiben, hogy abban 
megmaradván vagy módosulva része lett légyen a zűrjén és votják esetrag-
rendszernek ? 

24.36. Egyetlen rekonstruált uráli Cx-ot foghatunk gyanúba: az pedig 
a -*TA AblCx. Lehetséges-e, hogy belőle alakult volna az őspermi ProlCx ?" 
B E K É ÖDÖN már 1912-ben igenlő választ adott erre a kérdésre (vö. ITKONEN: 
FUFA. XXXII , 64). Mondottuk volt föntebb, hogy megállapítása miért és. 
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hogyan nem volt kielégítően dokumentálva, érvelésében hol maradtak támad
ható felületek (lásd 1. pont). De azt is mondtuk, hogy gyengéi ellenére B E K É 
állásfoglalását senki nem cáfolta meg, s amikor utódai e kérdésben más véle
ményt képviseltek, B E K É kutatásait egyszerűen mellőzték, hallgattak róla. 
Mi azonban most úgy kanyarodunk vissza az ő éleseiméjü intuícióihoz, mint 
máig meg nem döntött tételekhez. Amit B E K É egykor kifejtett, szószaporítás 
lenne ismételni: scriptum est. Csupán utalunk rá, illetve kiegészítjük olyan 
adatokkal, érvekkel, amelyek neki annak idején nem állottak rendelkezé
sére. 

24.37. Az uráli AblCx és a permi Prol—TransCx összekapcsolása morfono-
lógiailag kifogástalan. Az előző CV szerkezetű rag a finn—permin keresztül 
öröklődhetett ugyanilyen struktúrával a korai őspermibe, amelyben utóbb 
CV > C változáson ment át. Agglutinálódhatott vele az ugyancsak finnugor 
alapnyelvi -*J LatCx; ennek eredményét láthatjuk a mindkét permi nyelvben 
máig meglevő -TI Cx-ban. A mai zűrjén -ÖD ProlCx-ot ugyanerre az előzményre 
vezethetjük vissza, azzal a lényeges bizonytalansági tényezővel, hogy az ős-
permiben lejátszódott CV > C változás közvetlen folytatója éppúgy lehet, 
mint egy őszürjén -TI >> -T morfonológiai fejlődés eredménye. 

24.38. Amennyiben a zűrjén—votják -TI ragot őspermi eredetűnek 
tartjuk, amely korábbi AblCx&LatCx morfémakapcsolatra megy vissza, kísé
reljük meg ezt strukturális analógiákkal hitelesebbé tenni. Nincsen nehéz 
dolgunk. Ugyanilyen modell az ugyancsak őspermi eredetű -ÉÁ$ ablatívuszi 
rag (hagyományosan egresszívusznak is szokták nevezni); két összetevője az 
őspermi S ablatívusz—elatívusz Cx meg az uráli eredetű $ LatCx. Ugyan
ilyen modell a zűrjén nyelv önálló léte során kialakult -yéőg Cx is (-YS 
ElatCx plusz -ő$ TermCx).15 Úgy látszik, az ópermi nyelvnek már éppúgy, 
mint a későbbi zürjénnek jellemzője volt ez a helymegjelölési típus: egy 
(ablatívuszi—elatívuszi) rag rögzíti a mozgás kiinduló pontját, egy másik 
(latívuszi—terminatívuszi) rag az irányát vagy végpontját — a kettő közötti 
útszakaszon halad végig a mozgás, s az a kopulativ ragkettős, amely ezeket 
a tényezőket, illetve az őket jelölő morfológiai elemeket összegezve egy, 
egységes morfémává alakult, prolatívuszi—tranzitívuszi jelentésű lesz. 

24.39. Van még a kérdésnek morfoszemantikai oldala is: hogyan lehetett 
a finnugor ablatívuszból a permi prolatívusz, ha pedig az lett, akkor miért 
c s a k az, miért nem maradt meg ablatívuszi jelentése is ? 

Az első kérdésre annak idején B E K É már megfelelt: ,,A zűrjén—votják 
prolatívusz valamennyi alkalmazásmódja a legtöbb finnugor nyelvben ki
fejezhető ablatívusszal" (NyK. X.LI, 242). Idézett tanulmányában példamon
datok tucatjaival szemléltette állítását a vogul, osztják, cseremisz, mordvin, 

15 Az -yső$ ragot általában AblCx-nek minősítik, ámde több annál: a honnan ? 
kérdésen kívül a hova, meddig ? kérdésre is válaszol, s ilyen értelemben, a mozgás ki
induló és végső pontjának megjelölésével van bizonyos prolatívuszi színezete is. Magam 
egy udorai faluban értettem meg ennek az addig kellőképpen meg nem magyarázott rag
nak a jelentését. Zűrjén vendéglátóink érdeklődtek, hogy én, az idegen, honnan érkeztem 
hozzájuk. Kísérőm így válaszolt: mortyd vengrijaiseg loktis ,,ez az ember Magyarországról 
jött ide". Nem értvén a rag tulajdonképpeni jelentését, őt kezdtem faggatni: miért nem 
azt mondta, hogy vengrijais loktis (ElatCx) vagy vengrijasan loktis (AblCx). A válasz: 
azért, mert azzal csak azt mondottuk volna meg, hogy honnan indultál; ezzel szemben 
az -ise% rag, azon kívül, hogy honnan jöttél, megmutatja azt is, hogy idáig érkeztél és 
most itt vagy, ahol ez a mondat elhangzott. Vö. DialSlov. 466 — 467; IFSb. I I , 41, 52; 
I I I , 82; V, 142, 
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finn, lapp és magyar nyelvből. Ehhez semmi hozzátennivalónk nincs: B E K É 
anyaga a tudományos meggyőzés erejével hat.16 

Viszont miért nem maradt meg ablatívusznak is a -T <~^-TI Cx, miért 
lett belőle kizárólag prolatívusz ? Nyilván azért, mert az őspermi nyelv
közösség több mint két évezredei alat t nem is egy olyan Cx alakult ki és foglalt 
helyet a névszóragozás rendszerében, amely ablatívusz vagy az is volt: az 
-S ElatCx, a -SAS AblCx, a -LYS AblCx (amely a votjákban megmaradt 
ablatívusznak is, a zürjénben csaknem kizárólag genitívuszként használatos). 

24.4. Megjegyzendő, hogy egyes kutatók szerint a finnugor -*TA AblCx 
nyomát őrizné a votják -YS ElatCx -yst- allomorfja a determinált ragozásban: 

gurtys „faluból" 
gurtystym „falvamból" 
gurtyétyd „falvadból" 
gurtystyz „falvából" stb. 

GULJAJEV J . Sz. összekapcsolja ezzel a zűrjén asuliétöm „reggeltől", 
poniistőm „gyermekkortól kezdve", őniistöm „mostantól kezdve" típusú 
határozószók -t- elemét. Nem lehetetlen, de ma még korántsem világos egy
részt az említett votják és zűrjén alakok, másrészt ezek és a finnugor -*TA 
AblCx viszonya. A kérdés tisztázása a jövő feladatai közé tartozik (vö. Fgr-
Sprw. 57, 67; FUF . XVI, 162 -163 ; SUST. LXV, 314; IFSzb. V, 137-138) . 

V. A finnugor -*T lokatívuszrag 

25. A magyarból, vogulból és oszt jakból kielégítően dokumentálható 
-T LocCx-ot SZINNYEI és nemzedéke még csak ugor Örökségnek tar tot ta 
(NyH. 130—131). Az uráli nyelvhasonlítás legújabb összefoglalásai azonban 
a finnugor korra viszik vissza ezt az esetragot (CompGr. 297; HajdúBev. 62, 
121). A felmerülő nehézségeket érzékelteti H A J D Ú Péter megfogalmazása is 
(i. m. 121): „Noha elsősorban az ugor nyelvekből mutatható ki, újabban mégis 
finnugor eredetűnek tartják, mivel egyéb rokon nyelvi határozószókban és 
esetragokban is meglelni a nyomát. Feltehetőleg kapcsolatba hozható e loca-
tivusi raggal a finn lcaike-ti „valószínűleg", perä-ti „teljesen, egészen" mód
határozók -ti ( < -*ttik) eleme, és az ezzel rokonságban álló tä-ten ,,így", 
leu-ten „hogyan", muu-ten „egyébként" határozószók végződése is. Mind
ezek Összefüggnek a zűrjén—votják -ti transitivusraggal, valamint egyéb 
mordvin és cseremisz határozószói végződésekkel (md vel'-t „nagyon", cser 
kdzd-t „most"). 

25.1. Ha nem tévedek, a finnugor -T LocCx fikciójának megteremtésében 
LAKÓ György megnyilatkozásai játszották a döntő szerepet. 0 volt az, aki 
WICHMANN nyomában lokatívuszi eredetűnek nyilvánította a zűrjén és votják 
Prol— TransCx-okat, majd ezeket a finnugor korig vezette vissza. Érvei közül 
a legnyomósabb az volt, hogy az ugor nyelveken kívül a finn—permi ágban 

16 Lásd még FOKOS, NyK. LXIV, 51; KÖVESI, NyK. LXVIII, 226, 231 (jegyzet). 
B E K É példáinak számát mi is több tucatnyi adattal gyarapíthatnók különféle finnugor 
nyelvekből, az osztjáktól a cseremiszen át a finnségi nyelvekig. Nem tesszük, mert 
teljességgel fölösleges. 

6 Nyelvtudományi Közlemények LXX/1. 
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is nyoma van az ősi lokatívusznak, hiszen a zűrjén és votják Prol—TransCx 
paradigmatikusan is megőrizte; ha pedig ez igaz, lényegesen nagyobb a való
színűsége, hogy néhány finn, mordvin és cseremisz defektiv szó egyébként 
nehezen vagy éppen sehogysem magyarázható -t toldaléka (olykor toldalék
eleme) is — összetartozván eme permi Cx-okkal — finnugor eredetű, neveze
tesen a fiktív LocCx folytatója. LAKÓ következtetéseit aztán mások nyelv
történeti tényként vették át, s emígyen gyarapodott a finnugor alapnyelv 
esetragrendszere egy új lokatívuszraggal. 

25.2. Legkomolyabb ellenvetésünk ezzel szemben már elhangzott: a 
permi prolatívusz—tranzitívuszragok nem finnugor LocCx, hanem az uráli 
AblCx folytatói. Az előbbinek tehát nyoma sincs a zűrjén és a votják névszó
ragozás paradigmájában, sőt alkalmasint ebben a két nyelvben általában. 
Egyetlen morfológiai elem van ugyanis, amelyet permi viszonylatban gyanúba 
foghatnék, hogy esetleg összefüggene egy finn—permi vagy finnugor -T előz
ménnyel (legyen az LocCx vagy sem): ez a zűrjén setyn, setys, setóő, illetve a 
votják otyn, otys, otóy típusú határozószók -t- szegmentuma. Ez azonban ha 
leíró szempontból szegmentálható is, továbbá belső rekonstrukció útján ős-
permi -t- előzményre visszavezethető is, megnyugtatóan, hiteles módon nem 
kapcsolható össze az ugor nyelvek -T LocCx-jávai: őspermi lokatívuszi volta 
nem dokumentálható, így hát egyelőre nem bizonyít semmit. Magyarán: a 
permi nyelvekben mai tudomásunk szerint egyáltalán nem látjuk nyomát 
olyan lokatívuszi -T-nek, amelyet a finnugor eredet alapos gyanújába vehetnők. 

25.3. Mi marad tehát az érvekből? LAKÓ k é t finn, h é t mordvin és 
e g y e t l e n cseremisz defektiv szót közölt (NyK. LII I , 20—23), melyekben 
valamiféle t szegmentum (toldalékmorféma) fordul elő. Ezeknek száma persze 
mindhárom nyelvben még néhánnyal gyarapítható (lásd például COLLINDER 
és H A J D Ú i. h.). Nem hallgathatjuk el azonban következő aggodalmainkat 
s belőlük származó ellenvetéseinket. 

25.31. A finn, mordvin és cseremisz nyelvben olyan csekély az ide 
vonható adatok száma, hogy ez a mennyiségi tényező komoly kétkedésre 
ösztönöz. Velük szemben ugyanis a három ugor nyelvben az adatok tucatja 
bizonyítják — minden erőltetettség nélkül — a T LocCx hajdani vagy ma 
meglétét. 

25.32. A finn, mordvin és cseremisz adatok kivétel nélkül defektiv mor
fémák — az ugor nyelvekben a T LocCx egykor bizonyíthatóan az esetrend
szer tagja volt, a vogulban pedig ma is az. 

25.33. Az ide vonható finn, mordvin és cseremisz adatokban valamiféle 
t elem ugyan külön szegmentumnak minősíthető, toldalékmorfémának úgy
szintén, de ez önmagában nem bizonyítja sem egykori esetrag voltát (elvileg 
egyikük-másikuk lehetett például képző is), még kevésbé azt, hogy ez a toldalék 
éppenséggel LocCx volt. 

25.4. Összegezve: kevés és vitatható finn, cseremisz és mordvin adat 
nem tekinthető egy olyan Cx megfelelőjének, amelyet a permi nyelvekből nem 
tudunk kimutatni, velük szemben viszont az ugor nyelvekből bőségesen és 
erőszakoltság nélkül igen. A -T LocCx ugor kori meglétét kétségtelenül bizo
nyítva látjuk, finnugor vagy éppen uráli eredetét azonban megalapozatlannak 
tartjuk, tehát tagadjuk. 

VÁSZOLYI E R I K 
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Rövidítések, szimbólumok 

ALH.: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest). 
Besz: a votják nyelv beszermán nyelvjárása. 
BP1: basis plurális, a többes szám jelével ellátott szótő. 
BSg: basis singularis, egyes számú szótő. 
CompSx: suffixum eomparativum, a melléknév középfokának jele. 
Dat: dativus, részeshatározó eset. 
DialSlov.: Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961. 
Drevn.: Лыткин B. И,, Древнепермский язык. Москва, 1952. 
FgrÉrt.: Finnugor Értekezések (Budapest). 
Fok. I : FOKOS Dávid, Zűrjén népköltészeti mutatványok. Budapest, 1913. 
Fok. I I : FOKOS Dávid, Zűrjén szövegek, Budapest, 1916. 
Fok. I I I : FOKOS-FUCHS D. R., Volksdichtung der Komi (Syrjänen). Budapest, 1951. 
FUF. : Finnisch-ugrische Forschungen (Helsinki). 
FWb.: FOKOS-FUCHS D. R., Syrjänisches Wörterbuch I—II. Budapest, 1959. 
GENETZ: GENETZ Arvid, Ost-permische Sprachstudien. Helsinki, 1897. 
Geogr.: Заславский И. И.—Герасимова Т. П., Физической география. Сыктывкар, 1959. 
Gl: a votják nyelv glazovi nyelvjárása. 
HajdúBev.: H A J D Ú Péter, Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Budapest, 1966. 
IFSzb.: Историко-филологический сборник Коми филиала АН СССР (Сыктывкар) 
íny: a zűrjén nyelv inyvai nyelvjárása. 
íz : a zűrjén nyelv izsmai nyelvjárása. 
Ja : a zűrjén nyelv jazvai nyelvjárása. 
Jel: a votják nyelv jelabugai nyelvjárása. 
Kaz: a votják nyelv kazanyi nyelvjárása. 
KK: a zűrjén nyelv koszai—kámai nyelvjárása(i). 
KomiSzl.: Коми—русский словарь. Москва, 1961. 
KRSz.: Коми—русский словарь. Сыктывкар, 1948. 
Lat: lativus \ 
Lit: irodalmi nyelv(i) 
Loc: locativus 
LytklsztVok.: Лыткин B. И., Исторический вокализм пермских языков. Москва, 1964. 
Maim: a votják nyelv malmizsi nyelvjárása. 
MTA I. ОК.: A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Közleményei (Budapest). 
MU: a votják nyelv malmizsi—urzsumi nyelvjárása. 
Műnk. I . : MUNKÁCSI Bernát, Votják nyelvmutatványok. Budapest, 1884. 
Műnk.II.: MUNKÁCSI Bernát, Votják népköltészeti tanulmányok. Budapest, 1887. 
Műnk. I I I . : MUNKÁCSI Bernhard, Volksdichtung und Volksbräuche der Wotjaken. 

SUST. 102. Helsinki, 1952. 
N: nomen, névszó. 
Nyr.: Magyar Nyelvőr (Budapest). 
Ony: a zűrjén nyelv onyi nyelvjárása. 
Plesz.: Плесовский Ф. B., Коми мойдъяс, сьыланкывъяс да пословицаяс. Сыктывкар, 1956. 
РР : postpositio, névutó. 
Pros: prosecutivus 
Rasszk.: Коми писательяслон рассказъяс. Сыктывкар, 1954. 
Réd.: Rédei Károly 1964-i zűrjén népnyelvi gyűjtésének anyaga (kézirat). 
RTJSzl.: Русско—удмуртский словарь. Москва, 1956. 
S K R K : HAKULINEN Lauri, Suomen kielen rákenne ja kehitys. Helsinki, 1941. 

6* 
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SUSA.: Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (Helsinki). 
SUST.: Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia (Helsinki). 
Sz: a zűrjén nyelv sziszolai nyelvjárása. 
Szám: a votják nyelv szamarai nyelvjárása. 
Szar: a votják nyelv szarapuli nyelvjárása. 
Tyl: a votják nyelv tylovaji nyelvjárása. 
UdmGr.: TpaMMaTHKa coBpeivieHHoro yflMypTCKOro H3bii<a. HnceBCK, 1962. 
UotChr.: UOTILA T.E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und 

etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki, 1938. 
URSz.: YAMypTCKO—pyccKHÍí cjiOBapb. MocKBa, 1948. 
Urzs: a votják nyelv urzsumi nyelvjárása. 
V: a zűrjén nyelv vicsegdai nyelvjárása ( = KV). 
Vász.: Vászolyi Erik 1959 — 1960-i és 1966-i zűrjén népnyelvi gyűjtésének anyaga (kéz
irat). 
Vir.: Virittäjä (Helsinki). 
Vopr. 1962: Bonpocu (JwHHO-yropCKoro ji3biK03HaHHfl. MoCKBa, 1962. 
votj: votják. 
Wichm. I : WICHMANN Yrjö, Wotjakische Sprachproben. SUSA. XI . Helsinki, 1893 
WichmChr.: WICHMANN Yrjö, Wotjakische Chrestomathie mit Glossar. Helsinki, 1954. 
WUot.: Syrjänischer Wortschatz nebst Hauptzügen der Formenlehre. Aufgezeichnet 

von Yrjö Wichmann. Bearbeitet und herausgegeben von T. E. Uotila. Helsinki, 
1942. 

zürj: zűrjén. 

Prolativ, Transitiv, Lokativ im Syrjänischen, im Wotjakischen und in der 
finnisch-ugrischen Grundsprache 

Der erste Teil der Abhandlung bespricht die bisherigen Untersuchungen des 
Problems, nimmt zu den früheren Ansichten Stellung und analysiert ihre Richtigkeit 
oder Irrtümlichkeit in sachlicher und methodischer Beziehung. Im zweiten Teil stellt 
der Verfasser deskriptive Untersuchungen an. Er klärt die Allomorphen und die Bedeu
tung der syrjänischen Kasusendungen -TI und -ÖD, wie auch das Verhältnis der beiden; 
mit statistischen Untersuchungen veranschaulicht er ihre sprachgeographische Ver
breitung und die Häufigkeit ihrer Anwendung in verschiedenen Morphemklassen. Er 
stellt fest: die Morpheme -ÖD und -TI sind in der heutigen syrjänischen Sprache zwei 
verschiedene Suffixe, welche als zwei selbständige Fälle im Deklinationssystem der 
syrjänischen Hauptwörter unterschieden werden müssen, und das wird eben auf Grund 
der Analyse der Ganzheit des Systems und seiner inneren Zusammenhänge erforderlich. 
Demnach unterwirft der Verfasser die wotjakischen Deklinationssuffixe -TI und -ETI 
der deskriptiven Untersuchung. Indem er das Verhältnis der beiden analysiert, kommt 
zu dem Ergebnis, daß -TI und -ETI in der substantivischen Deklination der heutigen 
wotjakischen Sprache nicht zwei verschiedene Suffixe seien, sondern sie stellen zwei 
Allomorphen desselben Suffixmorphems dar, welche im Verhältnis entweder einer inter
dialektalen oder einer morphophonematischen Alternation miteinander stehen. 

Im dritten Teil der Abhandlung folgt die retrospektive innere Rekonstruktion 
der im vorstehenden beschriebenen syrjänischen, sodann wotjakischen Suffixmorphem. 
Für die Anfangsperiode der syrjänischen Sprachgeschichte rekonstruiert der Verfasser 
ein Suffixmorphem -T und ein -TI, wobei er bemerkt, daß das konsonantische Element 
des letzteren Suffixes mit dem ersteren Suffix identisch sei, sein zweites, vokalisches Ele
ment sei dagegen morphologisch anderen Ursprungs, dessen Wesen er aber nicht durch 
innere, sondern im folgenden durch äußere Rekonstruktion zu klären versucht. Für die 
Anfangsperiode der wotjakischen Sprachgeschichte kann ein Suffixmorphem -TI als Vor
läufer der heutigen Alternanzen -TI und ETI rekonstruiert werden. 
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Der vierte Teil der Abhandlung befaßt sich mit äußeren Rekonstruktionsunter
suchungen. Die obig analysierten Suffixe ursyrj. -T und -TI, beziehungsweise urwotj. 
-TI führt der Verfasser auf ein gemeinsames Vorbild zurück: das Morphem -TI sei jeden
falls, das -T möglicherweise urpermischen Ursprungs (der Grund seines Zweifels ist, daß 
es möglich sei, daß das letztere Suffix erst nach der Gestaltwerdung der syrjänischen 
Sprache durch einen Wandel -T < -TI entstanden ist). Er stellt fest, daß das Morphem 
-TI ursprünglich aus der Agglutination zweier Fallendungen zustande gekommen sei: 
ein Ablativsuffix und ein Lativsuffix hätten sich aneinandergehaftet, und aus ihren 
beiden sei die Endung des Prolativs-Transitivs entstanden. Mit Beispielen beweist er, 
daß (1.) die Agglutination zweier Fallendungen in der urpermischen Grundsprache, 
sodann in den aus ihr entsprossenen beiden permischen Sprachen möglich war; ferner, 
daß (2.) das Suffix -TI (im Gegensatz zu den früheren Ansichten) nicht die Verbindung 
einer Lokativ- und einer Lativendung sein kann; dagegen (3.) könnte es die Resultat 
einer Agglutination des finnisch-ugrischen Ablativs und Lativs sein. Im letzten, fünften 
Teil der Abhandlung trennt der Verfasser die Prolativ- und Transitivendungen der per
mischen Sprachen wiederholt von der rekonstruierten finnisch-ugrischen Lokativendung 
-/ ; er hält das Vorhandensein des letzteren Elements in den finnisch-permischen Sprachen 
nicht für bewiesen, und daher verneint er — sein Vorhandensein im ugrischen Zeitalter 
für zweifellos haltend — den finnisch-ugrischen oder gar uralischen Ursprung dieses 
Elements. 

E R I K V Á S Z O L Y I 




