
Széljegyzetek Vászolyi Erik „Prolatívusz, tranzitívusz, 
lokatívusz a zürj énben, a votjákban 

és a finnugor alapnyelvben" 3. cikkéhez 

E közlemény írója, mint a szerkesztő bizottság tagja és a folyóirat tech
nikai szerkesztője, már a megjelenés előtt megismerkedhetett VÁSZOLYI E R I K -
nek jelen számunk 47—85. lapjain közölt dolgozatával. Tanulmányában a 
szerző a két esetragot módszertanilag újszerű és sokoldalú vizsgálatnak vetette 
alá. A dolgozatnak különösen értékes része a „Leíró vizsgálatok" c. fejezet 
(56 — 70). Ebben — gazdag anyaggal illusztrálva — meggyőzően tisztázza a 
két Cx egymáshoz való viszonyát, használati körét a zürjénben és a votják
ban. Megállapítja, hogy a zűrjén -ED proszekutívusz- és -TI tranzitívuszrag 
azt a helyet jelöli, „ahol a mozgás, dinamikus cselekvés lezajlik, végbemegy 
(szemben a statikus állapottal, cselekvéssel)" (62 1.). Egyezéseik ellenére azon
ban van egy környezettípus, amelyben csak a proszekutívusz jelenhet meg, a 
tranzitívusz nem. Ezt VÁSZOLYI „a megérintés, megfogás helye (casus tactus 
captusque)" névvel jelöli meg. Pl. Vm. ivan kik pel'edis kutis ' Iwan packte es 
an beiden Ohren' (FOKOS, VdKomi, 353). A votj. -TI és -ETI allomorf szét
választása már nem ilyen egyértelmű. I t t „casus tactus captusque" funkció
ban ui. nem a zürj. -ED alapján várható -ETI fordul elő, hanem a -TI. A szerző 
arra gyanakszik, hogy a -TI ebben a szerepben alternatív viszonyban állhat 
az -ETI-vei, de az adatok elégtelen volta miatt nem lehet a kérdést tisztázni. 
Mivel a VÁSZOLYI által megvizsgált és elemzett — viszonylag terjedelmes — 
korpusz arra utal, hogy a két Cx egy ponton kizáró viszonyban áll egymással, 
nem tartom indokoltnak — votják irodalmi nyelvi forrásokra hivatkozva — 
a -TI és -ETI allomorf -ETI Cx alat t való összevonását. A példák vallomásából 
ui. arra következtethetünk, hogy a votj. -TI és -ETI funkcionális elkülönülése 
úgy történhetett meg, hogy a „casus tactus captusque" szerep kifejezésére a 
-TI foglalódott le. Persze nem tar tom lehetetlennek, hogy előkerülhetnek ilyen 
jellegű adatok az -ETI-re is. Akkor valóban megokolt lesz a két allomorf egy 
szimbólummal (mondjuk: -ETI-vel) való jelölése, de addig helyesebb, ha a 
votjákban is két esetraggal, -TI-vei és -ETI-vel számolunk. 

A harmadik és negyedik fejezetben belső és külső rekonstrukciós vizs
gálatokkal foglalkozik a szerző. Elemzése mindvégig módszeres, logikus, de 
végső következtetéseit nem tudjuk teljesen magunkévá tenni. VÁSZOLYI végső 
konklúziója ui. az, hogy a két Cx (a proszekutívusz és a tranzitívusz) e g y e t 
l e n előzményre, a fgr. -TA ablatívuszragra vezethető vissza. A zürj. -ED és 
-TI azonos eredete véleményünk szerint nem igazolható. Nem akarok i t t a 
gemináta mássalhangzók sokat vi tatot t (és máig eldöntetlen!) problémájába 
bocsátkozni, de akármi volt is a helyzet az uráli vagy a finnugor alapnyelvben, 
annyi bizonyos, hogy a permi nyelvekben (á permjákban és a votjákban csak 
az 1. és a 2. szótag határán) jelentkező p-b, t-d, h-g oppozíció gyökerei az elő-



172 RËDEI KÁROLY 

permi korba nyúlnak vissza (1. UOTILA: SUST. LXV, 80 — 109, 125—42; 
COLLINDER, CompGr. passim; R E D E I : NyK. LXVI, 253 kk.). Ez azt jelenti, 
hogy a szótövekben és a toldalékmorfémákban jelentkező zürj. t (és p, k) 
előzménye mindenkor más volt, mint a d (és b, g) mássalhangzóé. Ezt a szabá
lyosságot több mint száz biztos etimológia és közel harminc képzőmorféma 
támogatja (a képzőkre vonatkozóan 1. UOTILA: i. h.; A. KÖVESI , PermiKépz. 
passim). 

VÁSZOLYI (74) a zürj. -ED és -TI azonosságának az igazolására a zürj. 
kerid 'rénszarvasod' ^ kerté 'rénszarvasodat' oppozícióra hivatkozik. Űgy 
véli, hogy a -T > -D morfonológiai változás a szótagzáró helyzettel függ 
össze. A Px2Sg&Nom. és Px2Sg&Acc. oppozíciójára, mint analóg jelenségre 
való hivatkozás azonban csak látszólagos, s így nyilvánvalóan téves. UOTILA 
(i. h. 107) szerint ui. a Px2Sg&Acc. -TE morféma zöngétlen mássalhangzók 
utáni helyzetből általánosult a zűrjén paradigmarendszerben. A Px2Sg&Nom-
ban a szabályos -ID alak van meg. Ezzel szemben a votjakban zöngés mással
hangzók után -de (nande 'kenyeredet'), zöngétlen mássalhangzók után pedig 
-te (kalikte 'népedet') allomorf jelentkezik. A Px2Sg&Nom. -ed, -id, -d allo-
morfjának a d-je (a várható szabályos -t helyett) a gyakrabban előforduló 
-de allomorf analogikus hatásával magyarázható (vö. UOTILA: i. h.) A Px2Sg&-
Nom és Px2Sg&Acc. zűrjén és votják morfémáiban jelentkező T és D morfo-
fonéma tehát nem a szótagkezdő avagy a szótagzáró helyzettől függ, hanem a 
zöngétlen vagy zöngés hangkörnyezettől. A szótagkezdő és a szótagzáró hely
zettel való operálás azért sem helytálló, mert a zürjénben mindkét helyzetben 
megjelenhet zöngés és zöngétlen mássalhangzót tartalmazó morféma. Pl . nird 
'Landspitze' r^kojt 'Balzplatz, Balz'; lebçd 'Gabel' r^icet 'klein' stb. 

A mondottak alapján úgy látjuk, hogy a zürj. -ED és -TI nem vezethető 
vissza közös előzményre. Mind hangtani, mind jelentéstani szempontból való
színű, hogy a proszekutívuszrag a fgr. *-TA ablatívuszragból származik (1. 
E. ITKONEN: FUFA. XXXII , 64). A tranzitívusz-T7 r a g j a - T + J morfémakap-
csolatra mehet vissza. Az I feltehetőleg a fgr. *J latívuszrag folytatója (vö. 
UOTILA: Vir. 1945 : 327—36). A I Cx önállóan csak defektiv szavakban fordul 
elő, elsősorban prolatívuszi jelentésben. Pl. ili 'weit', vili 'oben, in der Höhe 
(fliegen)'. A tranzitívuszrag -/-je azért nem lehet irreleváns elem (tővégi 
magánhangzó), mert abszolút szóvégi helyzetben a zürjénben nem maradha
to t t volna meg (erről 1. LAKÓ: FgrErt . 2 : 53 kk.). A tranzitívusz / eleme a 
főnévragozásban nem, de defektiv szavakban önmagában is kifejezhet prolatí
vuszi viszonyt. Pl . kit 'wo, welchen Weg', set 'jenen Weg', tat 'diesen Weg'. 
Ugyanezek az adverbiumok kiti, seti, táti alakban is előfordulnak. Ezek -ti-je a 
tranzitívuszraggal azonosítható. A kit r^kiti alternációból arra következtet
hetünk, hogy a tranzitívuszrag eredetibb alakja -T lehetett. Ez az említett 
defektiv szavakban megőrződött, a főnévragozás rendszerében azonban a pro
latívuszi funkció világosabb kifejezése céljából a raghalmozás útján keletke
zett -TI terjedt el. Az adverbiumokban jelentkező -T Cx, valamint a tranzi
tívuszrag -T eleme a finnugorra kikövetkeztethető *-TT lokatívuszragra vezet
hető vissza, amint ezt már WICHMANN (FUF. XVI, 146—63) és nyomában 
mások is (UOTILA, LAKÓ, E . ITKONEN) feltették. A *-TT és a *-NA lokatívusz-
rag között az őspermiben funkcionális elkülönülés történt: a *-NA a statikus 
állapot (>zür j . -vot j . inesszívusz: -IN), a *-TT (>-T, raghalmozással : 
-TI) pedig a dinamikus mozgás kifejezésére foglalódott le.1 

i A *-TT lokatívuszrag voltaképpen csak a vogulban vált a főnévragozás eset-
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VÁSZOLYI tanulmányának egyes részletkérdéseihez fűződő megjegyzéseim 
az alábbiak: 

70-2.1.: A P . -et Cx-nak -eti allomorfja legfeljebb csak az őspermiben 
lehetett. A szóvégi -i ui. ebben a helyzetben a zürjenben nem maradhatot t 
meg, hanem csak mássalhangzó-kapcsolat után, pl. piét'i 'fecske', sorúi 'beszéd' 
(1. fentebb). A B—0 helyzetben előforduló P . -et Cx-nek egyszerűbb és — való
színűbb ! — magyarázata is lehetséges. B—Px helyzetben a proszekutívusznak 
eredetileg *-etji- ~ *-§tja- allomorfjai lehettek (vö. íny. -étim, KK. íny. 
-ettim- ~ -ettam, Ja . -etjam stb.). A -ji ~ -ja adverbiálisrag. Az *-etji- ~ *-etja-
alakokból asszimilációval -et'ti- ~ -ett'a- keletkezett, amelyből aztán elvonták a 
B—0 helyzetben megjelenő — valamint analogikusán a B—Px helyzetbe is 
behatolt et formát. Ezzel magyarázható az íny. nyelvjárásban az -et'i- ~ 
-ett'i- fakultatív előfordulása. Analógiaként megemlítjük, hogy hasonló módon 
keletkezett a P . -ten határozói igenévképző (az eredeti -ten mellett) a B—Px 
helyzetben megjelenő -tenni- ^-tenna- ( < *-tenji- ~*-tenja-) allomorfból (1. 
UOTILA, SyrjChr. 60; RADANOVICS: NyK. LX~ 422). 

72—3.1.: A matiti 'nahe', iliti 'weit (vorbei)', viliti 'hoch, in der Höhe 
(fliegen)', uliti 'niedrig (z. B. fliegen)' adverbiumokban aligha számolhatunk 
-iti toldalékmorfémával, ahol az i ugyanolyan irreleváns elem volna mint az 
-in, -is stb. ragokban. I t t ui. az -i, ill. az -i maga is morféma. Pl . mati ***> mati 
'nahe, in der Nähe', Ui ~ Ui Veit ' , vili ~ vili 'oben, in der Höhe' stb. Az -i ~ -i 
Cx-ról 1. W I C H M A N N : > U F . XVI, 156; F U C H S : F U F XVIII , 2 0 8 - 9 ; UOTILA: 
Vir. 1945 : 327—33. A vili, ili-féle adverbiumokban az -i rag volta, illetőleg 
prolatívuszi funkciója elhomályosult, ezért járult hozzájuk a tranzitívuszrag. 
A tranzitívusznak -iti alakja a mai nyelvben nem létezik. Természetesen a -TI 
tranzitívuszrag őspermi előzménye VCV szerkezetű lehetett, de ennek igazo
lására a VÁszoLYitól felhozott adverbiumok nem alkalmasak. 

RÉDEI KÁROLY 

Randbemerkungen zur Abhandlung „Prolativ, Transitiv, Lokativ 
im Syrjänischen, im Wotjakischen und in der finnisch-ugrischen Grundsprache" 

von Erik Vászolyi 

Erik Vászolyi unterwarf die Prosekutiv- und die Transitivendung der permischen 
Sprachen einer methodisch neuartigen und vielseitigen Untersuchung. Der wertvollste 
Teil der Abhandlung ist das Kapitel „Deskriptive Untersuchungen". Darin klärt er — 
durch reiches Material illustriert — den Gebrauchskreis des zwei Cx überzeugend. Mit 
seinen im I I I . und im IV. Kapitel ausgeführten inneren und äußeren Rekonstruktions-
folgerungen können wir jedoch nicht in allen Einzelheiten einverstanden sein. 

Die Endkonklusion von Vászolyi ist, daß die beiden Cx auf ein einziges Vorbild, 
auf die fiugr. Ablativendung *-TA zurückzuführen seien. So dürfte aber das schwerlich 
richtig sein. Die Prosekutivendung syrj. -ed, P . -et ~ wotj. -eti kann tatsächlich von einer 
Ablativendung *-TA hergeleitet werden (s. ITKONEN: FUFA. XXXII , 64), doch hat die 
Ableitung der Transitivendung syrj. -ti, P . -ti ( ~ wotj. -ti) von einer Form *-TA laut
geschichtliche Schwierigkeiten. Das -T-Element der Transitivendung kann auf die für die 
finnisch-ugrische Grundsprache zu erschließende Lokativendung *-TT zurückgeführt 
werden. Des weiteren fügt der Verfasser Bemerkungen an manche Teilfragen der Ab
handlung hinzu. 

KÁROLY R É D E I 

ragjává. A magyarban — nem számítva a ritkán előforduló Győrött, Kolozsvárt stb. ese
teket —, valamint a többi finnugor nyelvben a *-TT folytatója csupán defektiv szavak
ban van meg. 


