
Utólagos megjegyzések a permi és az ősmagyar szóvégi 
magánhangzóinak történetéhez 

Az NyK 1974. évfolyamában egy tanulmányt közöltem „A permi 
nyelvek szóvégi magánhangzóinak történetéről" címmel (76: 77 — 118). Az 
ebben fölmerült kérdések némelyikéhez fűznék további gondolatokat. Ezekkel 
kapcsolatban most sokszor nem idézem az eddigi irodalmat, csupán említett 
írásomra utalok, amelyben az megtalálható. A zárójelben álló puszta szám 
ennek a lapszámára utal. 

1. Korábbi cikkemben kimutattam, hogy a finnugor alapnyelvből 
(PFU) az őspermibe (PP) átszármazó szóvégi magánhangzórendszer tendencia
szerű zártabbá váláson ment át, s ez a változás a P P második szakaszában 
történt, ugyanis a P P -a és -à végű óiráni jövevényszavai a későbbi közép
bolgár (ócsuvas) kölcsönzésekkel szemben még részt vettek a zártabbá válás
ban. A P P körülbelül i. e. 1500-tól i. sz. 800-ig, az óiráni kor i. e. 850-től 
i. e. 250-ig tar tot t , közép-bolgár hatással az i. sz. 7—8 századtól számol
hatunk (92). A zártabbá vált magánhangzók aztán még jórészt a PP-ben 
lekoptak, s eltűnésük a zürjénben gyakorlatilag teljesen, a votjákban pedig 
majdnem teljesen végbement. A hajdan meglevő vógvokális egyik apró 
bizonyítékaként L I T K I N után (IsztGramm. 82, VokPerm. 241; ESzK) négy 
olyan elhomályosult összetételt, illetve toldalékolt szót idéztem (114), amely
ben az előtag valószínűleg az egykori szóvégi magánhangzót tar to t ta meg. 
Ezek a szavak eggyel még megszerezve a következők: 

zürj. bara, perm. bera 'onflTb, CHOBa1 < P P *bóra < *bórak (ESzK), 
vö. finn perä !3aAHHH *racTb'; 

zürj. úela-min '40', vö. finn neljä '4 ' , zürj. not '4 ' , votj . n$'4'; 
zürj. veti-min '50', vö. finn viite- ' 5 ' , zürj. vit ' 5 ' , votj. vif ' 5 ' ; 
zürj. kvajti-min '60', vö. finn kuute- '6 ' , zürj. kvajt '6 ' , votj. kwaf '6 ' ; 
zürj. (nyelvj.) eéimes 'KOJio^eu', ? vö. mdE eSi 'KOJioaeu;1 , finn ihistää 'Ha-

BOÄHHTb, Te^b1 (VokPerm. 241). 

L I T K I N a PermVok.-ban a felsorolt szavak után stb.-t ír, mivel azonban tud
tommal máshol sem ad több példát, egyelőre ennyivel kell beérnünk. 

Tisztában vagyok azzal, hogy ilyen kevés szóból kockázatos nyelvtör
téneti tanulságokat levonni, mégis azt hiszem, kár volna, ha ezt legalább 
h i p o t é z i s formájában nem tenném meg. Látható, hogy a zűrjén bara 
és éela-min szavakban a finn (és a PFU) szóvégi -ő-nek a felel meg. Egy P P 
-ä > -a változással már számolt a szakirodalom, ez azonban még további 
vizsgálatokat igényel. Az -a > -a lehet szórványos és a késői PP-ben már a 
zártabbá válás után történt is (106). SZEBEBRENNYIKOV a bara, bera vég-
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hangzóját is nem a tőhöz tartozónak, hanem lativusragnak tartja (IsztMorf. 
6 5 - 6 6 ) . 

A másik jelenség, amit megállapíthatunk az, hogy az illető szavak elő
tagjában az eredeti középső nyelvállású végvokális felső nyelvállásúként, az 
alsó nyelvállású viszont a nyelvállás szempontjából változatlanul marad meg. 
A finnugorságnak csak 1-től 6-ig közösek a számnevei, s a tízes számrendszerre 
való áttérés az ugorban, illetve a finn-permi alapnyelvből kiváló nyelvekben 
ment végbe. Az idézett zűrjén számnevek ősei is ekkor, nyilván nagyjából 
egy időben, a korai PP-ben keletkezhettek. Ugyanekkor jöhettek létre a zürj. 
kekjamis '8 ' , votj. Hamis '8 ' (tkp. '2 a 10-hez'), zürj. ekmis '9 ' , votj. ukmis '9 ' 
(tkp. '1 a 10-hez') közös alapalakjai is. A -mis utótag P P előzményének eredeti 
jelentése '10', a -min P F U előzményéé pedig 'bizonyos mennyiség, sok', amely 
a magyar, a vogul és a permi nyelvek összetett tízes számneveiben ' 10' jelen
tést vett fel. A -mis előzménye feltehetőleg a permi számnevek utótagjának 
átvételével bekerült az ősmagyarba, ez lehet meg a harminc (eredeti jelentése 
'három tíz') és a kilenc (tkp. 'egy kivételével tíz') (n)c elemében. A -min a 
magyar összetett számnevekben szereplő -van(-ven) elemmel egyeztethető 
(hatvan, negyven stb.). Az sem lehetetlen, hogy a magyar -van (esetleg ugor 
kori) permi jövevényszó (L. MSzFE; TESz.; irodalommal). Az ősmagyar 
kort — amelyet a honfoglalással zárhatunk le — H A J D Ú i. e. 500-tól (FgrNNy 
59, BUNyt. 14), BÁRCZI pedig i. e. 1000—i. e. 500-tól számítja (BÁRCZI— 
BEÍTKŐ—BEERAB, A magyar nyelv története 18). 

A permi—magyar érintkezés az i. e. évezred középső századaiban akkor 
lehetett viszonylag a legintenzívebb, amikor a finn-volgai csoport nyugatra 
húzódása után az őspermi népesség még hosszabb ideig az ugor ágból kiszakadó 
nyugat, délnyugat felé húzódó ősmagyarok szomszédságában élt (vö. H A J D Ú , 
A magyarság kialakulásának előzményei 45—46; KÖVESI : MNyj. 9: 59; a 
magyar—permi kapcsolatokra 1. R E D E I : NyK 66: 253—261). Az ősmagyar 
P P jövevényszavai szintén arra vallanak, hogy az említett összetett szám
nevek valószínűleg a magyar—permi kontaktusok előtt, tehát a P P korai 
szakaszában alakultak ki. A számnevek rendszere ekkor még nem a maihoz 
hasonlóan fejlett. Noha a fenti összetett számnevek tanúsága szerint a PP-nek 
már volt '10' jelentésű szava, ezt később egy iráni jövevény szorította ki: 
zürj., votj. das '10' <C óiráni *dasa- vagy középiráni *das (93), amely a zűrjén 
siíimdas '70', kekjamisdas '80', ekmisdas '90' stb. szavakban is megvan. 
A magasabb tízes számnevek a '30', '40', '50', '60' jelentésűek után alakul
hat tak ki, vagy válhattak gyakoribbá, mert az előbbieknek a -min vagy -mis 
elemekkel való kifejezésére a nyelvjárásokban sincs példa. E tényben talán 
a hajdani hatos számrendszer hatását kereshetjük. Az egyes finnugor nyel
vek számnevei közt levő iráni kölcsönzések az irániakkal való kereskede
lem erősségét mutatják. Ha mármost LiTKiNnel (i. h.), SZEREBRENNYIKOV-
val (i. m. 220, 224) ós az ESzK-kel elfogadjuk azt a nézetet, hogy számneveink 
előtagjában az eredeti végmagánhangzó maradt meg, akkor arra a megálla
pításra jutunk, hogy a P P szóvégi magánhangzóinak zártabbá válása két 
szakaszban történhetett. A P P első felében a középső nyelvállásúak záródtak, 
s az alsó nyelvállásúak csak később, a második szakaszban követték őket. 
Ezt támogatná egy hangtörténeti meggondolás is, a zürj. nelamin P P alakjá
nak már i. e. 250 előtt összetett szóvá forrottnak kellett lennie, különben az 
előtag végmagánhangzója még zártabbá vált volna. A zürj. kekjamis ja 
elemének eredete nem világos (IsztMorf. 221), az ESzK szerint lehet, hogy 
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elhomályosult duálisjel. SZEEEBBENNYIKOV a kvajtimin előtagjának i-jét 
nem tartja etimologikusnak, hanem úgy véli, hogy a kvajtimin-ba, a vetimin 
analógiájára hatolt be az * (i. m. 224). 

2. UOTILA a zürj., votj. das '10' és a zürj. dar 'Schöpflöffel, Kochlöffel' ~ 
votj. durî, duri 'ua.' szavak előzményeit a finn-permibe vagy a korai PP-be 
került jövevényszavaknak tartja (MSFOu. 65: 5). Az ősmagyarba '10' jelentés
ben más P P szó került át, a permi das-t így feltehetőleg később, a P P második 
szakaszában, az óiráni korszak vége felé, vagy még inkább a középiráni kor (i.e. 
250-től) elején vették át. Az ősmagyar korszak elején kölcsönzött tíz előzménye is 
ugyanarra a forrásra megy vissza, mint a permi szó, csak más iráni nyelv
változatból való (BÁBCZI, Szók.2 52). Az iráni eredetű szó a magyarban szintén 
kiszorította a PP-ből átkerült és úgy látszik még nem eléggé meggyökeresedett 
'10' jelentésű számnevet. A zürj. dar ~ votj. duri esetében HABMATTA JÁNOS 
professzor levélbeli közlése szerint iráni oldalról kronológiai kritérium nincs. 
Ugyanez mondható a zürj., votj. das-ról (93). A B A J E V szerint a das valószínű
leg a szkítából származik. J O K I a tíz-ről azt írja, lehetséges, hogy a középiráni
ból való (L. Uralier und Indogermanen. MSFOu. 151: 257, 329—330; iro
dalommal; J O K I könyvét 1. a többi iráni szóra is). 

3. A P P és az ősmagyar alsó nyelvállású szóvégi magánhangzók zártabbá 
válásának mikéntjéhez szintén tennék egy-két újabb megjegyzést. A zártabbá 
válási tendencia, a magyar nyelvtörténeti irodalom gyakorlatának megfe
lelően is, magában foglalhatja a fokozatosságot, tehát azt, hogy az alsó 
nyelvállású végmagánhangzók előbb középső nyelvállásúvá lettek, s csak 
azután váltak felső nyelvállásúvá. Nem óhajtom ezt a lehetőséget sem 
elvetni, megjegyzem azonban, hogy pusztán fonetikai és logikai meggondolá
sok alapján tehetjük fel, bizonyítékunk nincs rá. A nyílt végmagánhangzó 
záródása például a finnben — noha OJANSTJTJ ( M S F O U . 30/17: 15) i t t ugyan
csak föltesz egy közbülső *e hangot — szintén végbemehetett a középső fok ki
hagyásával: kumpi <C *kumpa; menevi < *meneßä stb. Ajärvi (järven), kaksi, 
pieli stb. szavak korábbi *järvä, *kakta, *peeljä nominativusai pedig az *-a, 
*-á > -i változás után a polvi : polven típus analógiájára vonódtak az -e 
tövű szavak közé. Az a, ä >> i változás a finnben sincs kellően tisztázva 
(L. HAKTJLINEN, SKRK 3 35 — 36). A végmagánhangzó (egyszerre) két fokkal 
való záródása — s utána esetenként eltűnése — az aunuszi finn nyelvjárásból 
is kimutatható: silmä >• silmü, jumala ^>jumalu y>jumal (SIMONYI, TMNy 
286; P A P P L: NytudÉrt . 40: 290). 

A P F U *-a, *-ä középső nyelvállásúvá válását a magyarban szintén nem 
tudjuk bizonyítani. Ebben a kérdésben az óiráni jövevényszavak sem igazí
tanak el, az óiránira szóvégi középső nyelvállású magánhangzót ritkábban 
szoktak rekonstruálni (vö. Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung, Band 
JV, Iranistik. 222—224; HABMATTA, Studies in the History and Language of 
the Sarmatians.2 125—127; J O K I i. m.). Bizonyos török nyelvekre, a permi 
nyelvekre és az ősmagyarra is jellemző (volt), hogy szóvégen vagy csak felső 
vagy csak alsó nyelvállású magánhangzók állnak (GOMBOCZ: MNy. 23: 127; 
LAKÓ: FgrÉrt . 2: 56). Az iráni jövevényszavak a permi nyelvek mellett talán 
a magyarban szintén támpontot nyújtanak az alsó nyelvállású vógmagán-
hangzók záródása kezdetének datálásához. Igaz ugyan, hogy nem ismerjük 
azt az iráni nyelvváltozatot, amely néhány jövevényszót adott a magyarnak, 
a következő kölcsönzések közt azonban talán lehetett -a vagy -ä végű: tehén ~ 
óind dhenúh 'tehén; tejelő tehén', dhé?ia 'ua.'; tej ~ ó i n d dháyati 'szopik', 
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dhäydh 'tápláló, gondozó'; tíz ~ ó i n d dáéa '10'. Ezek az átvételek föltehető-
leg az uráli őshaza korában (kb. i. e. 500—i. sz. 500) történtek (1. BÁRCZI, 
Szók.2 52), ennek pedig legalábbis első 250 éve még az óiráni idejére esik. 
Természetesen az is lehet — sőt valószínűbb —, hogy fenti szavaink a közép
irániból valók, a tíz-zél kapcsolatos időrendi problémákat már láttuk. 

4. Korábbi cikkemben L I T K I N nyomán (IsztGramm. 71) megjegyeztem, 
hogy a főleg a PEU *-e tőre visszamenő zűrjén szavak ragozott alakjaiban 
jelentkező j toldóhang a lekopott -i véghangzó maradványa lehet (79, 114). 
A 4 toldóhang feltehetőleg az e cikkben tárgyalt két hangváltozás valamelyi
kéből magyarázható. Ha korai -ä >• -a fejlődést teszünk fel, akkor az -e 
tövűek j-]e az -a tövűekkel szemben hangrendi különbséget takar, s a szóvégi 
palatális vokálissal függhet össze. Ha pedig arra tekintünk, hogy a középső 
nyelvállású végmagánhangzó, korai P P *-e záródása, -i-vó válása hama
rabb ment végbe mint az alsó nyelvállásúaké, arra gondolhatunk, hogy az 
előbbiek -i-jének — tovább állván a szóvégen — nagyobb lehetősége volt 
palatalizáló hatásának kifejtésére. Hasonlóan magyarázza LAKÓ (i. m. 19) 
majd K Ö V E S I (NyK 55: 120) azürj . I ~ votj. l'i képző viszonyát. Természetesen 
&j toldóhang, a vógmagánhangzó palatalizálódása esetében analógiás hatások
kal is számolhatunk. A P P és az ősmagyar végvokálisainak fejlődésében és 
e nyelvek számneveinek kialakításában is föltétlenül volt szerepe az analó
giának. Például egyes összetett számnevek első tagjából (a hangtörvónyek 
mellett) az egyszerű számnevek analógiája tüntethette el a hajdani véghangzót. 

5. A permi nyelvek egyszótagú szavaiban — különböző hangtörténeti 
fejlődés következményeképp — részben más a szóvégi magánhangzórendszer, 
mint a többszótagú szavakban (106 — 108). Ilyesmire a magyarban is van 
példa, az -í szóvégen csak egyszótagú szavakban fordul elő: hí ( < hiu < *hißx), 
rí, sí, ví stb. 

6. Végül ,,A permi nyelvek szóvégi magánhangzóinak történetéről" 
című tanulmányom pontatlan jelöléseit és sajtóhibáit szeretném helyreigazí
tani. Ezek nem a forrásokból származnak, nagyrészt engem terhelnek, s 
sajnálatos okokból kerültek be a szövegbe, főleg az iráni ós a karjalai jőve 
vényszavakat tárgyaló részekbe. Néhány kisebb hibát nem számítva a javí
tások az alábbiak (a helyes alak a h. = helyett után áll): zürj. kosmi- h. 
kosmi- (8113), 'Waare' h. 'Ware' (8710), szóban h. szavakban (9020), *buris h. 
*buris (9320), av. barasa h. baraëa (9321), óiráni *barsa- h. *bar§a-, av. bardsa-
h. bardéa- (9323), av. maêëi- h. maëaï- (93j), ói *maiSi- h. *mai§i- (941), munjí 
mdskády h. mdSkay (9416), óiráni *hamhuskaka- h. *hamhuSkaka- (9417), ősiráni 
*osura*, h. *osurax (9421), előpermi *8skä h. *8§kû (952), oska h. oëka (954), 
vog. uskä h. uskä (955), óriáni *pätaka h. *pätaka- (9516), av. saeta h. ëaeta-
(9522)> ki *sëd h. *§ëd, *sëti h. *ëëti (9521), előpermi *snd,3- h. *s8d3- (95n), 
macmi h. macmbi (9612) 'nepeHb1 h. 'napeHb1 (964) Izs. Ud. K03'aA 'npHHJiKa, 
npHHJiHija1 h. KO^ari npHJTKa, 'npHJiima1 (10112) vepsze-karjalai *K03CLÁ h. *KO-
3CLA\ vepsze K(meaÂy h. HOMCCLA' (10113), liv alli h. allï, karjalai aXli h. alli 
(10123), *-e-n h. (*-e-n) (1075), NyK 79 h. NyK 70 (10713), permi *sou h. *ëgu 
(10814). A hibás alakok tanulmányom angol nyelvű fordításában (Studia 
Uralo-Altaica V. Szeged 1974 [1975]) egy vagy két kivételtől eltekintve he
lyesen szerepelnek. 
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Additional Remarks on the History of Permian and Proto-Hungárián Word-final 
Vowels 

by FERENC A. MOLNÁR 

The author has recently published a paper entitled „A permi nyelvek szóvégi 
magánhangzóinak történetéről" [On the History of Word-final Vowels in the Permian 
Languages] (NyK 75: 77 — U8). In this article new reflections are added to one or two 
parts of the paper referred to. The vowel présent in the anterior constituent of several 
Ziryene Compound numerals (nel'a-mjn '40', vetj-mjn '50' , kvajti-mjn '60') has been 
regarded in the special literature since LYTKIN (IstGramm 82, etc.) as continuing the 
aneient Finno-Ugric word-final vowel. On the basis of an examination of certain Permian 
and Hungárián numerals, the author sets up the following hypothesis: the Proto-Permian 
half-close word-final vowel (e) underwent the process of raising as early as the first part 
of this period, the open word-final vowels (*a, *ä), however, were raised only in the 
second half of the same period, andperhaps by a direct transition from open intő close, 
avoiding the middle stage. Then the author writes about several concordant features 
existing between the historiés of the word-final vowels of Proto-Permian and Proto-
Hungarian. Next he expounds his opinion on the origin of the j linking sound appearing 
in the declination of certain Ziryene words. Finally, a correction of the misprints in the 
previous paper is provided. 




