
A zűrjén j - tövek történetének kérdései 

1. Mint ismeretes, a finnugor nyelvekben a névszótöveknek egy csak tör
ténetileg elemezhető dichotómiája mutatható ki. így a finnben és a lappban 
szemben áll egymással kétféle magánhangzós tő, nevezetesen a korai közfinn 
*-a/*-ä ( > f. -aj-ä; lpN -e) és *-e ( > f. -e, -i; lpN -à), a volgai finnugor nyelvekben 
viszont a mássalhangzos tő áll szemben a maganhangzóssal. A zürjénben ez az 
ellentét a következőképpen jelentkezik: mássalhangzos tő — mássalhangzos 
tő -f j , tehát főleg (x)ox- : (x)oxj-, ritkábban (x)oxx- : (x)oxxj- is. Az egyszerűség 
kedvéért a következőkben j^-tövekről ( = (x)ox-; (x)oxx-) és /-tövekről ( = 
{x)oxj-; (x)oxxj-) fogok beszélni. 

2. A zűrjén /-tövek kérdését a nagyérdemű zűrjén finnugrista, V. I. 
LYTKIN az utóbbi időben több munkájában is érintette, a legrészletesebben 
azonban a helsinki I I . Nemzetközi Finnugor Kongresszuson szólt róla: HeKOTOpbie 
Bonpocbi B0KajiH3Ma BToporo cjiora (J)HHHO-yropcKHx «3MKOB (CSIFU 1968. 324— 
331). Ebben a cikkben Lytkin történetileg magyarázza a zürjénben jelentkező /-
és j^-töveket. Magyarázatának eredményeit négy tézisben lehet összefoglalni: 

1. A zűr jénáilapotok levezethetők két magánhangzós tő (*-a/*-ä és *-e) ősi 
finnugor oppozíciójából, amiként azt a mai finn is tanúsítja. 

2. A zűrjén /-tövek régi finnugor *-e-tövek folytatói. 
3. A zűrjén j^-tövek régi finnugor *-a/*-ä-tövek folytatói. 
4. Azokban az esetekben, amelyekben — a fenti szabályokkal ellentét

ben — zűrjén 0-tövek finn e-töveknek, illetve zűrjén /-tövek finn -a/-ä-töveknek 
felelnek meg, a régi állapotok a másik tő alkalmilag érvényesülő hatására meg
változhattak; a szóban forgó névszótövek analógiás hatásra elveszíthették köz
vetlen kapcsolatukat a régi finnugor tövekkel. 

A következőkben ezt az elméletet szeretném kritikailag megvizsgálni. 

3. Alapvető kifogásaim közé tartoznak mindenekelőtt a Lytkin-féle fel
fogás fonetikai és hangtörténeti nehézségei: 

Fonetikai szempontból nehéz a j-t és *e-t minden további nélkül ilyen 
szoros történeti kapcsolatba állítani ; mindenesetre az *e és a / között semmivel 
sem több a közös vonás, mint pl. az *ä és a j között. A / <C *e tétel védelmezője 
ezért egy áthidaló i magánhangzót is feltesz az *e és j között. Azonban ez sem 
problémátlan. A finn -i nem jöhet számításba, mivel ez finn különfejlődés ered
ménye (-e >• -£). Már nagyobb a súlya a votják szóvégi -2-nek, mely igen gyak
ran (lásd alább) a zűrjén -j megfelelőjeként jelentkezik. Felvetődik tehát a 
kérdés: lehet-e a zűrjén -j-t egy, a votjakban megőrződött permi *i-ből 
származtatni ? Válaszunk erre tagadó, mert a zűrjén nyelv önálló fejlődése során 
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éles különbség jött létre a permi *-i és a permi *-/ folytatása között. Más szóval: 
a permi *-»- a zürjénben megmaradt i-nek, miként arról a következő példák 
tanúskodnak: ëondi 'Sonne' elativusa a vicsegdai nyelvjárásban nem sondjis, 
hanem sondiis (a rag -ié); a belőle képzett melléknév (-aképzővel) a VLe.-ban 
nem sondja, hanem sondia 'napos' (F1 1001); a jodi 'Brachsen' birtokos alakja 
Sg3. sz-ben (Px3 -is) nem Le. jodjis, hanem jodiis (F 330). Ezzel szemben a j -
tövek megfelelő alakjai a következők: V zudja (adj.), Le. zudjis (Px3Sg) a zud, 
zudj- 'Schleifstein, Wetzstein' főnévből (F 1286). Ilyen s hasonló adatok egyér
telműen bizonyítják, hogy a zűrjén i és j fejlődésük és eredetük szerint világo
san különböznek egymástól. Megállapítható tehát, hogy a zűrjén /-tövek ;-jét 
nem permi *i-re, hanem permi */-re kell visszavezetnünk. Másutt foglalkozunk 
majd azzal a kérdéssel, hogyan értékelendő a votják tővégi -i hang. Semmi eset
re sem fogható fel azonban átmeneti állomásnak az e és a között, s ezért a -/-nek 
a régi *e-ből való magyarázata továbbra is nehézségekbe ütközik. 

További fenntartásaink is vannak a 0 < *-a/*-ä, és *-;' < -*e feltevéssel 
kapcsolatban. Lytkin elemzése hangtörténeti ellentmondást hord magában, 
legalábbis a szóvégi magánhangzók történetének hagyományos szemlélete sze
rint. Lytkin ugyanis egyrészt az eredetileg mindenütt jelenlevő szóvégi magán
hangzók lekopásának és eltűnésének hagyományos felfogását képviseli, más
részt azonban — a zürjénre vonatkozó magyarázatával — e hagyományos nézet 
egyik alaptételével kerül szembe, azzal tudniillik, hogy egy „nehéz" magán
hangzó (a vagy a) hosszabb idő alatt enyészik j^-vá, mint egy „könnyű" magán
hangzó (pl. e). E szerint tehát az *e teljes eltűnésekor az *-aj*-ä magánhangzók
nak még valamelyes nyoma volna várható. Lytkin kutatásainak az a diametrá-
lis végeredménye, amely szerint tehát éppen a „könnyű" e magánhangzónak 
mutatkozik valamelyes tükröződése {-j formájában), míg a régi *-aés *-ä han
gok, azaz a „nehéz" magánhangzók nyom nélkül 0-v& enyésztek, ellentmond az 
eddigi finnugor hangtörténeti vélekedéseknek, és így még a hagyományos szem
léletmód követőjének is egész hihetetlenül hangzik. 

4. A következőkben még egy tárgyszerű kifogást is szóvá kell tennem. 
Ez Lytkin vizsgálati anyagának a tárgyalt névszók esetragos és birtokos for
máira való korlátozását érinti. Lytkin ugyanis azt vallja, hogy az említett rago
zási alakok j-jét a képzett formákban (melléknév, denominális igék) fellépő -j-
től történetileg külön kell választani. Véleményem szerint az ilyen megkülön
böztetés nem indokolt, mert nehéz elhinni, hogy a V gezjen (instr. < : gez 
'Strick, Seil, Schnur' F 230 k.), V gez ja (gez-hol képzett melléknév) 'aus Strick 
gemacht, Strick-' és V gezjavni (denominális ige) 'mit einem Strick umwickeln' 
továbbá számos más eset nem ugyanazt a j elemet tartalmazza. 

Ha az ilyen /-elemű alakokat megfelelő, ; nélküli formákkal összehason
lítjuk [pl. V ninen (instr. < : U nin 'Lindenbast' F 685), V nina (melléknév) 
'Linden-' és V ninavni (denom. ige) 'Lindenbast abziehen'], akkor arra a követ
keztetésre kell jutnunk, hogy valamennyi esetben ugyanazon -en (instr.), -a 
(melléknév) és -av- (denom. igeképző; + inf. -ni) suffixumokról van szó. 
A különbség csak annyi, hogy ezek a suffixumok a /-tőhöz (gezj-), máskor 
pedig a 0-tőhöz (nin) járulnak. Az -a és -ja vagy -av- és -jav között azonban épp 
úgy nem fedezhető fel funkciókülönbség, mint az -en és -jen között sem. A ma
gam részéről tehát nem látok semmi okot arra, hogy a ragozásban és a szókép-

1 D. R. FOKOS-FUCHS, Syrjänisches Wörterbuch. Budapest 1959. 
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zésben. fellépő j-t elválasszuk egymástól, ezért az alábbiakban megvizsgálandó 
anyagban ilyen korlátozást nem alkalmazok. 

5. Utolsó alapvető, ám bizonyára legfontosabb ellenvetésem Lytkin fejte
getéseivel szemben a nyelvhasonlításnak általa használt módszerét érinti. Ez a 
módszer véleményem szerint nem elégíti ki igényeinket és használhatatlannak 
bizonyul. 

Már a finnugor névszótövek történetének szentelt eddigi két munkámban2 

is alkalmaztam egy, a nyelvi anyagnak megfelelő, egzakt rekonstrukciós mód
szert, és közülük a másodikban részletesen kifejtettem módszertani koncepció
mat, mely a genealógiai elv alkalmazásában látja a helyes következtetés feltéte
lét.3 E szerint az egyes nyelvek csak akkor szolgálhatnak nyelvtörténeti elemzés 
alapjául, ha elsőfokú genealógiai kapcsolatban állnak egymással, mint pl. az 
osztják és a vogul, vagy a balti finn és a lapp, vagy a zűrjén és a votják, tehát 
akkor, ha egymással a legközelebbi rokonságban vannak. A legközelebbi rokon
ság nem mellőzhető elve természetesen nemcsak a mai önálló nyelvek (pl. 
osztják, vogul stb.) elemezhetőségét érinti, hanem nyelvi előzményeikét is: pl. 
ős-obi-ugor (és magyar), lappo-finn ( = korai ősfinn) és volgai finnugor, permi 
és finn-volgai stb. A nyelvtörténeti elemzés szempontjából semmi esetre sem 
lehet kielégítő Lytkinnek az az eljárása, hogy a zűrjén és finn (vagy lapp) adato
kat közvetlenül hasonlítja össze. A zürjént csak a votjakkal lehet közvetlenül 
összevetni, amint azt Lytkin a zűrjén nyelv etimológiai szótárában4 általában 
meg is tette. Am az így nyert őspermi alakot elemzés céljából nem szabad a finn 
(vagy lapp) adatokkal egybevetni, hanem csak olyan alakkal, amelyet a lappo-
finn ( = korai ősfinn) és volgai finnugor formákból finn-volgai alapnyelvi előz
ményként rekonstruáltak. Természetesen senkit sem lehet megakadályozni ab
ban, hogy távolabb álló rokon nyelvek adatait közvetlenül hasonlítsa össze egy
mással. Ezek kétségkívül érdekesek és ösztönzők lehetnek, mindazonáltal job
bára olyan fáradozásoknak minősíthetők, amelyeknek a nyelvi rekonstrukció 
szempontjából csupán spekulatív értékük van. 

' • 

6. Tekintsük át ezek után a zűrjén nyelvi anyagot, amelyet vizsgálataim
hoz fölhasználtam. LYTKIN és GTJLJAJEV etimológiai szótárából kicéduláztam 
minden olyan zűrjén névszótövet, amely a vizsgálandó problematika szempont
jából hangtanilag és etimológiailag érdekesnek, használhatónak látszott. A szó
ba jövő őspermi névszókészletnek kb. 85%-át vettem figyelembe. Azoknál a 
zűrjén névszótöveknól, amelyeknek a permin kívül más rokon nyelvekben is 
vannak megfeleléseik, teljességre törekedtem. Végezetül összesen 280 zűrjén 
névszótő állt rendelkezésemre, a legtöbb az (#)o:r-típusból, szám szerint 252, 
ezen kívül 11 az {x)oxx és 17 az (z)o-típusból. Anyagomból 224 szónak van meg
felelője a votjákban, 117-nek a cseremiszben, 98-nak a mordvinban, 150-nek 
a finnben és 91-nek a lappban.5 Ezt a terjedelmes névszói anyagot azután az erre 
leginkább alkalmas szótárnak, FOKOS-FUCHS kétkötetes Syrjänisches Wörter-
buch-jának a segítségével dolgoztam föl részletesen. Megvizsgáltam minden 

2 Zur Geschichte der Nominalstämme in den ugrischen Sprachen. CSIFU 134 — 145; 
Zur Geschichte der finnisch-ugrischen Nominalstämme. SFU 7 : 239 — 250. 

3 SFU 7 : 240 k. 
4 B. H. JIMTKHH—E. C. TyjiHeß, KpaTKHÜ araMOJionmecKHÍí cjroßapb KOMH H3biKa. 

MocKBa 1970. 
5 Az etimológiákat a SKES alapján vizsgáltam felül. 
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nyelvjárásban valamennyi névszótőnek a magánhangzóval kezdődő raggal vagy 
képzővel ellátott alakjait, s így olyan vizsgálati anyagra tet tem szert, amely ki
tűnő áttekintést nyújt az 0- és j - tövek előfordulásának jellegéről és mértékéről 
a zűrjén nyelvjárásokban. A 280 névszótő szám szerinti eloszlása a különböző 
nyelvjárásokban: V 228, Ud. 192, Le. 189, Pr. 152, Vm. 87, S 76, FV 59, AV 51, 
AL 16, Mez. 3. 

7. A két tőtípus egymáshoz való viszonyának kérdésében Lytkin a szó
kincsnek csupán 3%-ánál állapított meg nyelvjárási tő váltakozást, azaz a 0- és 
-j-tövek szokatlanul éles különbségét és elhatároltságát. Lytkinnek ezt az ered
ményét saját anyagom vizsgálata n e m támasztja alá. Az egyes zűrjén nyelv
járásokon belül ugyanis a tövek viszonya egymáshoz sokkal bonyolultabb, mint 
azt Lytkin viszonylag egyszerű földolgozása sejteti, ám nemcsak bonyolultabb: 
érdekesebb is és a történeti vizsgálat szempontjából tekintve többet is nyom a 
latban. 

A vicsegdai nyelvjárásban (V), mely Fokos-Fuchs szerint a legbővebben 
adatolt nyelvjárás (anyagomban 228 névszótő, 1. fent), az (x)ox típusban fellépő 
(x)ox^ (x)oxj- tő váltakozás részaránya 18% (szemben 50% tisztái?-és 32% tiszta 
?-tővel). Ez konkrétan azt jelenti, hogy ebben a nyelvjárásban a 208 ilyen típusú 
névszóból 37 váltakozó tövű. Ugyanazon névszó ragozásán belül 0- és j-tő egy
más mellett 10 esetben fordul elő, pl. V-ben lovjen 'lebendig' és lolen, loven instr. 
a lov « *lol) 'Seele, Atem, Leben' főnévből (F 550 k.); V t'éirié és t'éirjié elat., 
fsiren és téirjen instr. a ïéir 'Funke, Körnchen' főnévből (F 1103); V ëom-korjen 
és ëom-koren instr. a som-kor 'Sauerampfer' főnévből (F 476); V kulié es kulï'ié 
« *kuljiè) elat. a kul' 'Teufel, böser Geist' főnévből (F 501). A denominális név
szók között (lényegében a mellóknévképzésben) 17 hasonló eset fordul elő pár
huzamos tővel, pl. V bigéé és bigjeé 'schaumig', a big 'Schaum' főnévből (F 84); 
V bona és bonja 'aus zerfasertem Lindenbast' a bon 'in Wasser geweichter und 
zerfaserter Lindenbast' főnévből (F 94); V jageé és jagjeé 'mit einem Wald be
wachsene (sandige Fläche)', valamint joga és jag ja (a j . in 'trockener, sandiger 
Ort') szóban a jag 'Wald auf trockenem, sandigem Boden' főnévből (F 305 k.); 
V vodza (a v.-aéivéa összetételben: 'was vergangenen Morgen war') és voddza 
« *vodzja) 'früher, vorig, ehemalig' a vodz 'vor etwas anderem (in zeitlichen 
Sinne)' szóból (F 1239 k.). A denominális igék közt 7 esetben van adatunk pár
huzamos tőre, pl. V kelavni és kevjavni 'anhängen, aufhängen' a kev « *kel) 
'Bindfaden, Schnur, Band' főnévből (F 389); V vozavni (a dumen v. szókapcso
latban: 'Zweifel hegen, nachdenken'; a dumen instrumentalisi alakja a dum 
'Gedanke, Sinn' szónak, F 157) és vozjavni 'buhlen, ein liederliches Leben führen 
(von einem Mädchen)' a voz 'Gabelung, Abzweigung, Zweig' főnévből (F 1263 
k.); mindkét igealakban tulajdonképpen: 'abzweigen, sich verzweigen': a gon
dolatban, ül. az életmódban). Az ilyen párhuzamos tövek mind a ragozásban, 
mind a képzésben esetenként jelentésmegkülönböztető szerepűek is lehetnek, 
pl. V kiv ( < *kil) 'Zunge, Sprache, Rede, Wort' , ahol a konkrét jelentésű 
'Zunge' szóban a j-tő használata a szokásos, míg a 'Wort, Sprache, Rede' jelen
tésűben mindkét tő használatos; pl. V kiv jen 1. 'mit der Zunge', 2. 'mit einem 
Wort, mit Worten', de kilen jelentése csak 'mit einem Wort, mit Worten'. Ezzel 
szemben a származékokban alig tapasztalhatók jelentéskülönbségek: kiv ja 
(kuz-k. 'plauderhoft, geschwätzig' és kila (k.-vora 'geschwätzig, redselig'); 
kivjasni és kilaéni (l'ok-k 'unflätige, unzüchtige Rede, führen') (F 420 kk.). 
Ez a viszonylag széles körben elterjedt tőváltakozás azonban nemcsak a rago-
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zásban vagy képzésben fordul elő, hanem természetesen aképpen is, hogy az 
egyik tő az egyik, a másik tő pedig a másik kategóriára jellemző. Az alábbi ese
tekben a, j-tö például csak a ragozásban lép fel: V fserjis elat. és t'éerjen instr. a 
t'éer 'Schienbein' főnévből, de képzett alakja: t'éeres ' . . . bis an die Knie reichen
der Stiefelschaft aus Tuch und Leinwand' (F 1096); V -podjis elativ. és -podjen 
instr. (összetételekben) pl. a ki-pod 'Handwerk, Handarbeit ' főnévből, de igei 
származéka: ki-podavni 'Handwerk treiben, sich mit Handarbeiten beschäfti
gen' (F 804 k.). A V gerjen gerni 'mit dem Hakenpflug pflügen' szókapcsolatban 
« : ger 'Hakenpflug'; F 238) is a ragozott alakban (instr.) a^-tő fordul elő, de a 
képzett ige főnévi igenevében már a 0-tő jelentkezik. Más esetekben pedig a 0-tő 
csak a ragozásban van meg: V telis elat. és telin iness. a tev ( < *tel) 'Winter' 
főnévből, de a tevja 'winterlich, Winter-' melléknévben és a tevjini 'überwintern' 
képzett igében (F 1031) már ;-tő jelentkezik; V vazen 'einst, vor alten Zeiten, 
vor langer Zeit' (— instr.) a vaz 'alt ' szóból, de j-tő fordul elő a vazja 'alt, was 
lange vorher war, altertümlich früher' melléknévben (F 1161 k.); V d%umis elat. 
a dïum 'Tiefe, tiefe Stelle im Wasser, Abgrund' főnévből, de ^'-tő szerepel diumja 
'tief, steile Stelle im Fluß' szóban (F 170). Vannak esetek, melyekben a ;-tő csak 
a ragozásban és a melléknévképzésben fordul elő, a 0-tő pedig csak az igeképzés
ben: V edjen (instr.) 'schnell, laut' az ed 'Hitze, Glut, Eile, Stärke' főnévből, 
valamint edja (melléknév) 'heiß, glühend', de 0- tő vei: ededni 'Hitze, Dampf 
vermehren' (F 199 k.) ; V zugjen instr. és zugjié elat. a zug 'Abfall beim Dreschen, 
Spreu' főnévből, valamint zugja 'Spreu habend, spreuig' /-tővel, de a kétség
kívül idetartozó, Fokos-Fuchs által mégis elválasztott képzett igékben csak a 
j^-tő jelentkezik: zugavni 'zerbrechen (intr.)', zugedni 'zerbrechen (tr.)' (F 1296). 

Az ugyancsak bő adatokkal szolgáló letkai nyelvjárásban (Le.) is hasonló 
a helyzet: 174 (x)ox „szabványtípusú" névszóban 23 eset = 13% (x)ox- ~ 
(x)oxj- tőváltakozással szerepel 54% j^-tövűvel és 33% ?'-tövűvel szemben, és itt 
is ki lehet mutatni a V nyelvjárásban is szemléltetett valamennyi variációt. 
Szinte ugyanezeket a százalékarányokat láthatjuk az udorai nyelvjárásban 
(Ud.); (x)ox- ~ (x)oxj- tőváltakozást 25 névszó mutat a 176-ból (azaz 14%). 

8. Ezek után fölmerül a 10—20%-ban jelentkező tőváltakozások történeti 
értékelésének kérdése a zűrjén nyelvjárások eredeti névszókincsében. Talán 
közelebb jutunk a kérdésre adandó válaszhoz, ha előbb elvégezzük a névszó
tövek nyelvjárások közti összehasonlítását. A zűrjén eredeti szókincs általam 
vizsgált részében 209 (x)ox típusú névszótő található, melyek 2 vagy több nyelv
járásból ragozott vagy képzett alakban adatolhatok. A 209 névszóból 83 vala
mennyi nyelvjárásban csak j^-tővel fordul elő, 56 csak ^"-tővel és 70 ( !) többé-
kevésbé vegyesen: így is, úgy is. A nyelvjárások közti összehasonlítás azt mutat
ja tehát, hogy a kéttövű névszók részaránya 33,5% (míg a 0 tövűeké 40%, a 
pusztán ;-tövűeké pedig 26,5%), vagyis a nyelvjárások közötti megoszlásban 
lényegesen magasabb ez az érték, mint egy nyelvjáráson belül. Néhány példa 
a nyelvjárások közötti tőtípus keveredésére: V tseg 'Fett , Talg' főnévből: 
tsegis elat. és tëegen instr., tsega (melléknév) 'fett', tSegavni 'fett sein' igei szár
mazék, de Ud. tseg jen instr. és a melléknévi képzés: tiegjesjtë. jaj 'fettes Fleisch' 
a tseg alapalakból (F 1074); a pek 'Rogen' főnévből Űd. péken instr., Ud. Le. 
peka, Ud. pekes melléknév, de V pekjis elat., pekjen instr. és V FV pekja 'Rogen 
habend' melléknév (F. 755 k.); V U d . Sz. Le. gid 'Schafstall' elativusa a V-ban és 
Lie.-b&ngidis, deazUd.-ban^i^ïs '^UativusaaSz.-banésLe.-ban gide, de az Ud.-
ban gidje, az egyes számú 3. személyű birtokos alak a Le.-ban gidis és gidjié is 
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lehet (F 244); a V Ud. suv « *éul) 'Darm' instrumentálisa: V suvjen, de Ud. 
éulen (F 975); V Ud. Le. lern 'Grind, Krätze; Schorf' : instrumentálisa Ud. lemjen, 
de V lemen, az e. sz. 3. személyű birtokos alak Le.-ban lemis és lemjié egyaránt 
lehetséges, a melléknév Le. lemja, deVlema, Ud. lenijéé, de V lemeê 'mit Krätze, 
Grind, Schorf bedeckt' (F 536); V Le. kor 'Rinde des Baumes': e. sz. 3. személyű 
birtokos alakja a Le.-ban korjis, de a melléknévi származék V Ud. kora &kora-dod 
kapcsolatban 'Korbschlitten, vor den zwei Pferde eingespannt werden, die 
Seiten aus Baumrinde' (V), 'Brustbein des Vogels' (Ud) (F 476); V Ud. Le. Pr. 
ner 'Rute, Gerte' : instrumentálisa V nerjen és igei származéka 'mit einer Rute 
zusammenbinden, umbinden', ennek megfelelően Le. nerjen és nerjalni, de Ud. 
nerjen mellett neren is, ill. az igében csak neravni (F 680); Le. Pr. gar 'Birken
knospe': Pr. elativusa garjis, igei származéka garjisni 'Knospen pflücken', az 
e. sz. 3. személyű birtokos alak a Le.-ban garjis, de a képzett igében garalni 
'Knospen pflücken' (F 225); stb. 

9. A szabálytalan, „ tarka" viszonyoknak a nyelvjárások között megmu
tatkozó magas arányszáma aligha teszi hihetővé egymástól élesen elváló tőosz-
tályok eredeti oppozíciójának föltevéseit, de éppúgy ennek az ellenkezőjét sem, 
hogy ti. az eredetileg tetszőleges viszonyok fokozatos normalizációjára és cso
portosítására irányuló tendenciával számoljunk. Lássuk azonban, hogy mit 
mutat a zűrjén és a votják összehasonlítása, s mire következtethetünk ebből a 
permi alapnyelvre vonatkozóan. 

A 224 zürjén-votják megfelelésből 204 az (x)ox típusba tartozik [9 a 
(x)oxx, 11 pedig a (x)o t ípusba]. Mivel 15 esetben sem ragozott, sem képzett ala
kok nem állnak rendelkezésre, az (x)ox típusból csak 189 összehasonlítható név
szótő marad. Ez a 189 megfelelés 6 csoportra oszlik; álljon itt mindegyikhez 
néhány példa: 

a) zürj. 0-tő = votj. 0-tő; összesen 7 adat; pl. zürj. V Ud. Sz. Le. Pr. kok 
'Fuß' , instr.: V Ud. Sz. Le. koken, Pr. koken — votj. kuk (F 461; KESKJ 4 129); 
zürj. V Ud. Le. gor 'Ton, Laut, Klang, Stimme', instr.: goren — votj. gur (F 256; 
K E S K J 78); zürj. Ud. gut 'Fliege', melléknév: gutes 'voll Fliegen' — votj. kut 
(F 276; K E S K J 83); zürj. V Ud. iz 'Schaf, instr.: V izen, e. sz. 3. szem. birt.: 
Ud. izis - votj. iz (F 303 k.; K E S K J 328; L.6 326); zürj" V Ud. jev ( < *jel), Le. 
Pr. jel, Vm. je 'Milch', instr.: V Ud. jelen, e. sz. 3. sz. birt.: V Le. Vm. jelis, akk.: 
Pr. jeles — votj. jel (F 316; K E S K J 112). 

b) zürj. j-tö — votj. i-tő; összesen 21 adat; pl. zürj. V Ud. Le. Pr. lim 
'Schnee', instr. : V Ud. Le. limjen, elat. : V limjis, Ud. limjis, e. sz. 3. sz. birt. : Le. 
limjis, Pr. limjis, melléknév: V Ud. Le. limja 'schneeig, verschneit', képzett ige: 
V limjavni, Le. limjalni 'schneien' — votj. limi (F 545 k.; K E S K J 164; L 327); 
zürj. V Ud. gez, Le. FV gez 'Strick, Seil, Schnur', instr.: V Ud. gezjen, Le. gezjen, 
FV gezjen, melléknév: V gezja 'aus Strick gemacht', képzett ige: V Ud. gezjavni 
'mit einem Strick umwickeln' — votj. gozi (F 230 k.; K E S K J 76); zürj. V Ud" 
Le. FV geg 'Nabel', instr.: V gegjen, e. sz. 3. sz. birt.: Ud. Le. gegjis, FV gegjis, 
melléknév V geg ja — votj. gogi"(F 232; K E S K J 79); zürj. V Üd. Le. Pr. giz 
'Nagel, Huf, Kralle', instr. : V Ud. Le. gizjen, melléknév: V Pr. gizja, képzett ige: 
V Ud. gizjavni, Le. gizjalni, Pr. gizjalni 'kratzen' — votj. gizi (F 252k.; K E S K J 

6 B. H. JIMTKHH, HeKOTopbie Bonpócbi B0KajiH3Ma BToporo cjiora (J)HHHO-yropcKHx H3u-
KOB. CSIFU 1968:324—331.» 
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84; L 326); zürj. Le. Pr. dar 'Koch-, Schöpflöffel', e. sz. 3. sz. birt.: Le. darjis, 
Pr. darjis — votj. duri (F 119; K E S K J 87). 

c) zürj. 0-tő = votj. i-tő; ez a leggyengébben képviselt csoport: csak 8 
adat áll rendelkezésre: zürj. V Ud. Le. Pr. FV aj 'Vater', ill. 'Männchen von 
Tieren', e. sz. 3. sz. birt.: V ajej, akk.: V ajes, elat.: Ud. ajié, melléknév: V Ud. 
Le. Pr. FV aja, képzett ige: V ajavni : vez-a. 'Taufvater sein' — votj. aji (F 36 k., 
K E S K J 31); zürj. V Le. an 'Frau', e. sz. 3. sz. birt.: Vanej, e. sz. 2. sz. birt.: Le. 
anid — votj. ani (F 39; K E S K J 32); zürj. V Le. Pr. jen 'Klette o.ä', e. sz. 3. sz. 
birt . : Le. jenmis — votj. jeni (F 318; K E S K J 113); zürj. V Le. Pr. non 'Frauen
brust, Zitze', instr.: V nonen, e. sz. 3. sz. birt.: Le. nonis, e. sz. 3. sz. birt. illat.: 
Pr. nonas, melléknév: V noná, képzett ige: V nonavni, Le. nonalni, V nonásni, 
Le. nonásni, Pr. nonásni 'saugen' — votj. nőni (F 689 k.; K E S K J 189); zürj. V 
Ud. Pr. rufe 'Fuchs', instr.: V Ud. rut'sen, Pr. rut'sen — votj. dzit'éi (F 871; 
K E S K J 246); zürj. V su! 'Baststreifen, . . . ', képzett alakok: sul'as 'Streifen, 
Schicht' suïavni 'Baststreifen abziehen; zerschneiden, in Streifen schneiden', 
sul'ásni ua, — votj. sil'i (F 1005; K E S K J 323); zürj. V Le. fsán 'Füllen, Fohlen', 
instr.: V féánen, e. sz. 3. sz. birt.: Le. t'sánis, melléknév: V fsána, képzett ige: V 
fsánásni, Ud. fsánavni 'fohlen' — votj. t'suni (F 1082; K E S K J 301); zürj. V Le. 
Pr. Vm. fsun 'Finger', elat.: V t'sunis, e. sz. 1. sz. birt.: Vm. fsune, e. sz. 3. sz. 
birt. Le. t'sunis, melléknév: V Le. Vm. fsuna, képzett alakok: V fsunavni, V Ud. 
fsunáéni 'mit den Fingern graben, o.ä' — votj. térni (F 118 k.; K E S K J 314). 

d) zürj. j-tő = votj. 0-tő; összesen 29( !) adat; pl. zürj. V Ud. Le. Pr. zud 
'Schleifstein', instr. : Ud. zudjen, e. sz. 2. sz. birt. : V zudjid, Pr. zudjid, e. sz. 3. sz. 
birt.: Le. zudjis, melléknév: V zudja, képzett ige: V zudjini, V Ud. zudjavni, Pr. 
zudjalni 'schleifen' — votj. zud (F 1286; K E S K J 106); zürj". V U d . uv, Le. Pr. ul, 
Vm. ü 'Zweig, Ast; Knorren', elat.: V uvjis, e. sz. 3. sz. birt.: Le. uljis, Pr. uijis, 
Vm. üjis, melléknév: V uvja, V uvjes, Ud uvjes, Le. uljes, képzett ige: V uvjini 
'abästen' - votj. ul (F 1130 k.; K Ë S K J 295); zürj. V Üd. Pr. t'sag 'Holzspan\ 
instr. : V Ud. (sagjen, Pr. fsag jen — votj. t'sag (F 1081 ; K E S K J 300); zürj. V Ud. 
Le. Pr. pur 'Floß, Fähre' , instr.: V Ud. Le. pur jen, Pr. pur jen, képzett alakok: 
V Ud. purjavni, Le. purjalni 'ein Floí3 machen', V Ud. purjásni 'Flösse machen' 
- votj. pur (F 845; K E S K J 232; L 326); zürj. V Ud. Le. ker, Pr. ker 'Balken', 
instr. : V Ud. kérjen, elat. : V Le. kerjis, Pr. kerjis, melléknév: V Ud. ker ja — votj. 
kor (F 375; K E S K J 121). 

e) zürj. 2 tő = votj. i-tő; összesen 13 adat, pl. zürj. VUd . Le. ger 'Haken-
pflug', instr.: V geren és gerjen, Ud. Le. gerjen, de e. sz. 2. sz. birt.: Le. gerid, V 
Ud. gerjen ger ni 'mit dem Hakenpflug pflügen' — votj. geri (F 238; K E S K J 80); 
zürj. V medz, Ud. modz : ki-m. 'Handfläche', instr.: Ud. mod'd'zen (<< *mod'zjen), 
de képzett alak: V medzir 'Faust ' — votj. muzi (F 599; K E S K J 172); zürj. V 
Ud. Sz. Le. Pr. Vm. pon 'Hund', elat.: VVm. ponjis, TJd. ponis ésponjié,Vv. 
ponjis, Le. Vm. ponmis, e. sz. 2. sz. birt. : Pr. ponjid, de Sz. ponid, Le. ponmid — 
votj. puni (F 815; K Ë S K J 224; L 327); zürj. V Ud. Le. mol' 'Perle', instr.: V 
mott'en, mol'jen,Ud. mol'jen, de e. sz. 3. sz. birt.: Le. molïs — votj. mulï (F 623; 
K E S K J 173"); zürj. V Ud. Le. Pr. big (tő: big-, bigj- V) 'Schaum', melléknév: V 
bigéé és bigjes, Ud. bigjes, Pr. bigjes — votj. bigi (F 84; K E S K J 43). 

f) zürj. 2 tő = votj.#-tő; a második legnagyobb csoport, összesen 48 adat
tal; pl. zürj. V Ud. Le. gin 'Filz', instr.: Ud. ginen és ginjen, de egyébként csak 
;/-tő: V ginjen, elat.: Le. ginjis, melléknév: V ginja — votj. gin (F 250; K E S K J 
85); zürj. V Ud. kev, Le. Pr. kel, FV ke 'Bindfaden, Schnur, Band', instr.: Ud. 
kevjen és kelen, V kevjen, FV kéjen, e. sz. 3. sz. birt. : Le. keljis, képzett névszók: 
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Ud. kela 'Eimer mit Bügelhenkel', V Ud. kevja, Le. kelja 'mit Schnur versehen', 
V Ud. kelis,~Pr. kelis 'Kragen u. Brustleiste bzw. Schlitz des Hemdes' Le. kelas : 
mol'-k. 'Perlenschnur', képzett ige: V kelavniés kevjavni 'anhängen, aufhängen', 
Ud. kelasni 'sich mit den Händen irgendwohin hinaufziehen', kevjavni 'anhän
gen, aufhängen' — votj. kal (F 389; K E S K J 137; L 326); zürj.~V faiTTeufel', 
instr.: kul'enés, kulï'en « *kid'jeri) — votj. M ' ( F 501; K E S K J 145); zürj. V U d . 
Le. kor, e. sz. 3. sz. birt.: Le. korjis, de melléknév: VUd. kora — votj. kur (F 476; 
K E S K J 133; L 326); zürj. V Ud. suv, Le. sul 'Darm', elat.: V suvjis, Le. suljis, 
instr.: V suvjen, de Ud. etilen — votj. sul (F 975; K E S K J 273; L 328). 

10. Ha ezek után a permi alapnyelv, vagyis a zűrjén és votják közös előz
ménye szempontjából történetileg akarjuk értékelni ezt az anyagot, akkor elő
ször is egy olyan megállapítást kell tennünk, amelyet senki sem vitat, ti . azt, 
hogy a permiben kétségtelenül létezett két szembenálló tőtípus: az egyik 0-tő 
volt, tehát (x)ox, ill. (x)oxx, a másikban viszont olyan képzőelemmel kell számol
nunk, amely a votjákban > i, a zürjénben > j lett. Ezt az elemet teljes bizo
nyossággal nem, de nagy valószínűséggel rekonstruálni lehet. Magánhangzó (pl. 
-$, mint a mai votjákban, vagy -e) különböző okok miatt — ahogyan arról már 
szó volt — nem lehetett, és így minden bizonnyal közpermi -;-vel kell számol
nunk. Természetesen föl kell tételezni, hogy a permi korban a -j nemcsak ma
gánhangzó, hanem mássalhangzó előtt is állhatott, következésképpen tehát 
rekonstruálnunk kell előtte egy, a szótagalkotást lehetővé tevő magánhangzós 
előtétet (vagyis *-ij). A zürj. V Ud. Le. Pr. lim, lim)- 'Schnee' és votj. limi 
szavak közpermi alapalakja ezek szerint *limij lehetett, a zürj. V Le. Pr. pert, 
pertj- 'Kessel' és votj. purti szavaké pedig *psrtij. így a b) csoport 21 adatát 
(zürj. j-tő — votj. i-tő) permi *-j';-töveknek, az a) csoport 70 adatát (zürj-
j0Ltő = votj.j^-tő) pedig permije-töveknek tekinthetjük. De hogyan kell törté
netileg a többi 4 csoportot (c, d, e, f) értelmezni ? Az a) és b) csoport tiszta 0-
töveinek, ill. tiszta *-^'-töveinek „egyenes vonalú" megfelelései az összehasonlí
to t t anyag 48,1%-át teszik ki (37% j^-tő; 11,1% *-$-tő); a c), d), e), f) csoport 
nem adekvát megfelelései viszont, amelyekben vagy a nyelvek között, vagy a 
nyelvjárások között, vagy egy-egy nyelvjáráson belül mindkét tő előfordul, az 
összehasonlított anyag 51,9%-át teszik ki. Megállapítható tehát, hogy 
lékarányok továbbra is erős szabálytalanságot és szóródást mutatnak. Ezt a 
következő táblázat szemlélteti: 

zűrjén 
nyelvjárások 

belüli 

zűrjén 
nyelvjáráson 

közti zűrjén votják 
Le. Ud. V 

zűrjén 
nyelvjáráson 

közti zűrjén votják 

Csak 1 tő 
(csak -j v csak -0) 

87% 86% 82% 66,5% 48,1% 

mindkét tő 13% 14% 18% 33,5% 51,9% 

E viszonyok kialakulására kétféle magyarázat adható : 
1. A permi korszakban valamennyi névszó egyszerre csak egy tőtípusba 

tartozott, azaz szigorú oppozíció állt fenn a két egymástól elkülönülő tőosztaly 
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között; ez az oppozíció az egyes nyelvek önálló életében analógiás hatásra szinte 
teljesen érvényét veszítette és csak egyik-másik zűrjén nyelvjárásban (vagy 
éppen a votjákban) őrződött meg jól. 

2. Már a permi korszakban is szabadon jelentkezhetett valamennyi névszó 
mindkét tőtípusban. Más szóval: a tőosztályok ma megállapítható oppozíció ja 
történetileg másodlagos állapot, nevezetesen az egyes nyelvekben vagy nyelv
járásokban többé-kevésbé differenciált, fokozatosan érvényre jutó normalizáció 
eredménye, egy olyan nagy erejű tendenciáé, amely minden egyes névszót egy 
meghatározott tőhöz iparkodott rögzíteni. 

Lytkin ide vonatkozó művei szerint alighanem eddig csak az első magya
rázat jött szóba. Ez azonban a fenti vizsgálatok alapján számomra elfogadha
tatlannak tűnik. Az első hipotézis alapján pl. leküzdhetetlen nehézségekbe üt
közik annak a fontos ténynek a magyarázata, hogy 50 zűrjén tiszta ;'-tőből [b) 
és d) csoport] csak 21 (tehát 42%) eset felel meg votják i-tőnek, de 29 eset 
(tehát 58%) votják j^-tővel áll szemben. Másrészt pedig a zűrjén 78 tiszta#-tövé-
nek [a) és c) csoport] 70 esetben (tehát 90%-ban) felel meg votják ^-tő,azaz a 
votjákban igen magas a j^-tövek aránya az £-tövekhez képest. Az összehasonlí
tásba bevont 189 névszóból i nélkül jelentkezik a votjákban 147, i-vel pedig 42 
adat; ezzel szemben a zürjénben -j nélkül csak 78 tő lép föl, 50 mindig -;'vel, 
61 pedig olykor -/-vei. Az első hipotézis szerint tehát: 1. az érintett nyelvek (ill. 
nyelvjárások) közül valamelyiknek különös és viszonylag archaikus jelleget kel
lene tulajdonítani; 2. erre az archaikus jellegre támaszkodva világos magyará
zatot kellene adnia a másik nyelvben (ill. nyelvjárásonként) tapasztalt sokféle, 
diffúz eltérésekre. Nem hiszem, hogy ez sikerülhetne. Hiszen analógiás változá
sok nemcsak teljes szabálytalanságok közepette történnek, hanem meghatáro
zott törvényszerűségeket követnek. Viszont a második hipotézis ellen, melyet 
magam meggyőződéssel vallok, alig lehet komoly kifogásokat emelni. Ebben az 
esetben a kétféle tőtípus tetszőleges föllépését, tehát valamennyi névszó poten
ciális kóttövűségét a legjobban és legkönnyebben a két tő funkcióbeli különbsé
gével lehet magyarázni. Ha azután a névszóknak a permi alapnyelvtől a mai 
nyelvek, ill. nyelvjárások felé vezető fejlődésében ez a funkcióbeli különbség 
elhalványult és végül megszűnt, akkor a kétféle tő megkülönböztetésének szük
sége is fölöslegessé vált. A további következmény pedig a kiegyenlítődés és az 
e g y tőre korlátozódó norma kialakulása volt. Ez a fejlődés, mint mondottuk, 
nem egységesen zajlott le, hanem nyelvenként, ill. nyelvjárásonként hol az 
egyik, hol a másik tő vált általánossá. Egy nyelvjárásban egymás mellett két tő 
többnyire csak akkor őrződött meg, ha ezáltal jelentésmegkülönböztetés vált 
lehetővé (egyes ragozott esetalakokban persze ez nem feltétel). A magam részé
ről tehát a permi alapnyelvben, különösen annak korai fázisában számolok a 
névszók kéttövűségével, vagyis azzal, hogy e korban valamennyi névszó elvileg 
mind a j^-tővel, mind pedig az *-ij-tővel fölléphetett. 

Ez az eredmény, mely a fenti vizsgálatokból véleményem szerint szükség
szerűen következik, teljes összhangban áll azon megállapításaimmal, amelyeket 
néhány éve finn-volgai anyag földolgozásával értem el.7 I t t is nagy a valószínű
sége egy olyan nyelvi előzménynek, amelyben a névszó alapvetően két, külön
böző, egymást kiegészítő tőtípusban tetszőlegesen elfordulhatot t . így hát 
zűrjén etimológiai szótárában az őspermire rekonstruált alakok túlnyomórészt 

7 G. Ganschow, Zur Geschichte der finnisch-ugrischen Nominalstämme. SFU 
7 : 239—250. 

5 Nyelvtudományi Közlemények 81/1 
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csak féligazságokat tartalmaznak, mert a szerzőknek — az elkülönült tőosztá-
lyok hagyományos elméletét követve — a zürjén-votják egyezések ellentmondó 
eseteiben pusztán spekulatív módon kellett dönteniük. A legtöbb esetben a ki
indulásul szolgáló őspermi tövet megokolás nélkül a votják adat alapján re
konstruálták (pl. 106 zor [zorj-] . . . ~ votj. zir . . . < közpermi *zor), eseten
ként persze a zűrjén alapján is (pl. 301 t'san . . . <«y votj. t'éuni . . . <C közpermi 
*èa°n). 

11. A permi nyelvek köréből kilépve további vizsgálódásainkba bevonjuk 
a finn-volgai nyelvterületet is. Ahogyan említettük a nyelvtörténet metodoló
giájának mai állása szerint az egymástól távolabb álló, azaz nem közvetlenül 
rokon nyelvek direkt összevetése egy közös nyelvi előzmény viszonyainak re
konstruálására már nem elfogadható. Röviden mégis foglalkozni szeretnénk egy 
olyan elfogadhatatlannak minősített eljárással, amilyet Lytkin ide vágó mun
káiban a finn és a zűrjén összehasonlításában alkalmazott. 

Lytkin tudvalevően viszonylag sok adatot sorolt föl a finn -e-, -i = zürj. 
-;*, illetve a finn -aj-ä = zürj. -0 megfelelésekre és viszonylag keveset az ellen
kező, finn -e, -i — zürj. -0, illetve finn -a]-a = zürj. -/ megfelelésekre. Terjedel
mes etimológiai anyagom alapján felülvizsgáltam ezt az adathalmazt, mégpedig 
— gondolom: jó okkal — a zűrjén névszók derivativ viszonyainak figyelembevé
telével. Ez a következő és aLytkinétől jelentősen eltérő eredményekre vezetett. 

a) Az 59 -e-, -i- végő finn névszótőből 28, azaz 47,5% felel meg zűrjén 
tiszta jí-tőnek, mégpedig 21 az (x)ox típusúnak, nevezetesen tyvi, vaski, uuhi, 
juuri, kusi, moni, neiti, niini, nänni, pieli- (— zürj. pel',Ohr,)) *piele- ( = zürj. 
pel 'Seite, Hälfte'), savi, hiiri, teeri, tuuli, túli, sonni, vuori, veri, viisi, uusi; 
további 7 (x)o típusú, nevezetesen joki, käsi, kivi, mesi, povi, vési, vuosi; 

Az 59-ből 19, azaz 32,2% zűrjén kéttövű névszóknak felel meg, mégpedig 
(x)ox- ~ (x)oxj- : kausi, köysi, kiéli, kéri, lansi, tuomi, nysi, nudli, nimi, ponsi, 
peni, suoni, syli, suoli, solki, heppi, sääri, sukki, yli; 

Az 59-ből 8, azaz csupán 13,5% felel meg zűrjén tiszta i-tőnek, mégpedig 
az (x)oxj- típusúnak: pieli ( = zürj. 6eZ"Fenster- od. Türpfosten'), kynsi, käämi, 
kesi, kaski, kuusi, kansi, lumi. A fennmaradó 4 névszóban (pilvi, parvi, talvi, 
sarvi) a zűrjén -j megfelelőjének bizonyára a -v- tekinthető. 

b) Összesen 45 -aj-ä végű finn névszótőből 26, azaz 57,8% felel meg zűrjén 
tiszta 0-tőnek, mégpedig 23 (x)ox típusúnak, nevezetesen äijä, para(s), fera, 
kierä, kynä, jyrä, kiima, koira, kehä, kotka, lama, tymä, miniä, neljä, rokka, sula, 
hahnä, hyvä, hinta, setä, ora(va), viha, ota(va), 3 pedig (x)o- típusúnak, nevezete
sen rita, sota, suka; 11 példa, vagyis 24,4% zűrjén kéttövű névszóknak — az 
(x)ox- ~ (x)oxj- eseteinek — felel meg: perä, syvä, kenttä, kanta, käpsä, louna, 
päkkä, ala, vanha, otsa, vanka; 8 példa, vagyis 17,8% zűrjén t iszta/-tőnek felel 
meg, mégpedig az (x)oxj- típusúnak: kansa, méla, pesä, puola, tynkä, sauna, sara, 
sompa. 

Ha összehasonlítjuk egymással a fenti százalékszámokat, a legjobb aka
rattal sem beszélhetünk már a zűrjén /-tövek és a finn -e-, -i tő különösen szoros 
kapcsolatáról. A zűrjén -j viszonya a két finn tőtípushoz inkább teljesen semle
gesnek tűnik — ahogy az egyébként várható is. 

12. Térjünk azonban vissza ahhoz a metodikához, amelyet történeti elem
zésünkben követünk, nevezetesen az egymással legközelebbi rokonságban álló 
nyelvek összehasonlításához. Az ősperminek (a zűrjén és a votják közös előzmé-
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nyének) közismerten legközelebbi nyelvi rokona a finn-volgai (a lappo-finn 
vagy korai ősfinn és a volgai finn közös előzménye). A névszókincs vonatkozásá
ban mindkét alapnyelvre olyan közös állapotot tudtunk rekonstruálni, amelyre 
a potenciális kéttövűség jellemző. Semmi okunk tehát arra, hogy a finn-volgai-
ból és a permiből rekonstruálható korábbi alapnyelvre, a finn-permire ettől el
térő állapotot tegyünk föl. E tekintetben persze legnagyobb érdeklődéssel a 
finn-volgai és az ó'spermi tövek történeti azonossága felé fordulhatunk. — Mint 
a tőképzésről szóló legutóbbi tanulmányomban (vö. 7. jegyzet) rámutat tam, 
meglehetős bizonyossággal beszélhetünk a finn-volgai korra rekonstruálható 
mássalhangzós tő : magánhangzós tő oppozícióról, amely az egyes volgai finn
ugor nyelvekben máig is megőrződött. (Ez egyébként olyan tény, melynek első
rangú jelentősége van a volgai finn nyelvek egymás közötti, ill. a szomszédos 
nyelvekhez fűződő rokonsági fokának megítélésében.) A permi alapnyelvre 
vonatkozó, most végrehajtott vizsgálati eredményeinkkel együtt tehát 2 oppo-
zícióból indulhatunk ki, amelyek a két tő egyikében, nevezetesen a 0-, ill. más
salhangzós — (x)ox — tőben teljesen azonosak. Ebből logikusan csak az követ
kezik, hogy a másik két tő (vagyis a finn-volgai *-«/*-« és permi *-ij) egymáshoz 
való viszonyában szintén ősi azonosságot kell keresnünk. Nehezebb dönteni 
abban a kérdésben, hogyan hangzott az a végződés, amelyből mind a finn-volgai 
*-a/-ä, mind az őspermi *-ij kifejlődhetett. I t t — sajnos — nehezen jutunk 
tovább föltételezéseknél. Legegyszerűbb megoldásnak *-aj/*-äj föltevése kínál
kozhatna, de ezzel igen bizonytalan területre jutunk, ahol nehéz volna akár ezt, 
akár egy másik megoldást a túlzott hipotetikusság bélyegétől megszabadítani. 
Végül azt is meg kell jegyezni, hogy az eddigiekben az egymással világos oppozí-
cióba állítható legfontosabb két finn-permi névszótövet vettük figyelembe, de 
a többi tő kimaradt a vizsgálatainkból, így pl. a mai finnben gyakori -e', -o, 
-u/-y és -vi végződés. Az etimológiai anyagot alaposan meg kellene vizsgálni 
azután egyéb — a töveket befolyásoló — jelenségek, pl. a finn-volgai nyelvek
körében jelentkező régi hangátvetés szempontjából is. Mindenképpen elképzel
hetőnek látszik tehát, hogy az eddig még figyelembe nem vett tények megfelelő 
felhasználásával itt előtárt kutatási eredményeimet bizonyos mértékben módo
sítani kell majd. Ez az esetleges módosítás azonban valószínűleg csupán a tövek 
konkrét formáinak eredetét érinthetné, eredeti fakultatív föllépésük elvét azon
ban nem, hiszen ezt; voltaképpen már bizonyítottnak tekinthetjük. 

A finn-permi kéttövűséget ezek szerint — az említett fenntartással — az 
aszcendencia szempontjából — a következőképpen ábrázolhatjuk: 

finn-volgai 
1. 0 
2. *-a/*-<r 
korai ősfinn 
1. *-e 
2. *-aj*-ä 

lapp (N) balti finn 
1. -a 1. -e-,-i 
2. :-fi •.,•.„'. v •, .... 2., raj.-ä. . 

finn — permi 
1.0 
2. *-aJI*-äj ? 

. 

permi 

volgai finnugor 
1. 0 
2. *-§j*-3 

mord. èser; 
1. -0 1.^0 
2. -o/-e(E),r2..-à/-a 

V 2. *-ij 

votj. zürj. 
1. -0 1. -0 
%-Í 2. r f 

5* 
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13. Összefoglalás: 
A) A mai zűrjén 7-tövek és a #-tövek -j nélküli mássalhangzós tövek szem

benállása a névszótövek ősi finn-permi dichotómiáját tükrözi vissza. 
B) Eddigi kutatási eredményeinket azonban döntő pontokon felül kell 

vizsgálni, mégpedig a következő okokból: 
1. Az eddigi kutatás a ;-s alakokat csak a ragozásban vette figyelembe, 

a szóképzésben nem. Ilyenfajta megkülönböztetést nem lehet igazolni. 
2. Az eddigi kutatás eredményei a zűrjén nyelvnek a finnel vagy más 

finn-volgai nyelvvel való direkt összevetése alapján születtek. Ez az eljárás 
megengedhetetlen, mert a genealógiai elv következtetési szabályaival ellentét
ben áll. 

C) A genealógiai elven nyugvó rekonstrukció alkalmazásával és a képzett 
alakok bevonásával kibővített anyag vizsgálata révén a zűrjén névszótövek 
történetének következő új eredményeire jutottunk: 

1. A névszótövek belső zűrjén és zürjén-votják viszonyai a permi nyelvek 
tekintetében is ellentmondanak az egymástól elválasztott, nem érintkező tőosz-
tályok oppozíció ját hirdető dogmatikus elméletnek. Ahogyan a finn-volgaiban, 
úgy az őspermiben és ezzel együtt a finn-permiben is föltehetj ük valamennyi 
névszónak a — nyilván eredeti funkciómegoszláson alapuló — potenciális két-
tövűségét. 

2. A mai viszonyok, amelyek máig eleven tő változást egy nyelvjáráson 
belül csak viszonylag ritkán őriztek meg, normatív tendenciák érvényesülésé
nek, tehát valamelyik tő irányában ható kiegyenlítődés eredményének tekin
tendők. A norma érvényesülésének nyilván kedvezett a két tő régi funkció-
megoszlásának elhalványulása és teljes megszűnése, sőt e jelenség tar tható a 
normalizáció alapvető feltételének. 

3. A zűrjén -j votják -í'-nek felel meg; mindkettőnek permi *ij az előzmé
nye. A permi *-ij : -0 kettősség finn-volgai megfelelése *-a/-ä : *-0 kettősség. 
Más szóval: a finn-permi alapnyelvben volt egy j^-tő ( = mássalhangzós tő) és 
egy olyan tővégződés, amelyből a finn-volgaiban *-a/*-ä, a permiben pedig *ij 
lett. 

4. A zűrjén -j és a korai ősfinn *e történeti azonosságának föltételezése az 
eddigi kutatások tévútja volt. 

GERHABD GANSCHOW 

Zur Geschichte der syrjänischen j - Stämme 

von GEBHAHD GANSCHOW 

Der Verfasser gelangt zu dem Ergebnis, daß die heutigen syrjänischen ./-Stämme 
in ihrer Opposition zu J0-Stämmen (Kons.-Stämme ohne -j) eine alte finnisch-permische 
Dichotomie der Nominalstämme reflektieren. Dennoch müßten die bisherigen Forschungs
ergebnisse in entscheidenden Punkten revidiert werden, und zwar aus folgenden Grün
den: 1. Die bisherige Forschung hat nur die ./-Formen in der Flexion, nicht aber in der 
Derivation berücksichtigt. Eine solche Trennung ist nicht zu rechtfertigen. 2. Die bis
herige Forschung gewann ihre Ergebnisse im direkten Vergleich des Syrjänischen mit dem 
Finnischen oder einer anderen finnisch-wolgaischen Einzelsprache. Dieses Verfahren ist 
unzulässig, da es gegen die aszendenztheoretische Erschließungsregel verstößt. 

Mit Hilfe des durch die Einbeziehung der Derivation erweiterten Materials und 
unter Anwendung der aszendenztheoretischen Erschließungsregel kann der Verfasser für 
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die syrjänischen Nommalstämme und ihre Geschichte folgende neue Ergebnisse vorlegen: 
1. Die innersyrjänisehen und syrjänisch-wotjakischen Verhältnisse der Nominalstämme 
widerlegen die in der Finnougristik herrschende dogmatische Theorie von der Opposition 
nicht-konnektierender Stammklassen nun auch für den permischen Bereich. Denn ebenso 
wie für das Finnisch-Wolgaische darf nun auch für das Permisehe und damit schließlich 
auch für das Finnisch-Permische die — offenbar auf einer ursprünglichen Funktionsunter
scheidung basierende — potentielle Zweistämmigkeit aller Nomina angenommen werden. 
2. Die heutigen Verhältnisse, die einen lebendigen Stammwechsel innerhalb eines Dialekts 
nur noch relativ selten bewahrt haben, sind als Normierungen, also als Ausgleichungen 
nach jeweils einem der beiden Stämme, aufzufassen. Diese Normierung wurde offenbar 
durch Verblassung bzw. Verlust der alten Funktionsunterscheidung der beiden Stämme 
ausgelöst bzw. begünstigt. 3. Syrjänisch -j entspricht wotjakiseh -%; beide gehen auf 
permisch *-ij zurück. Permisch *-ij : -0 entspricht finnisch-wolgaisch *-aj*-.ä : -0. Das 
heißt, es gab in der finnisch-permischen Grundsprache einen J0-Stamm ( = Kons.-Stamm) 
und einen Stamm mit einer Endung, aus der sich im Finnisch-Wolgaisehen *-aj*-ä, im 
Permischen *-ij entwickelt hat. 4. Die Annahme einer historischen Identität von syrj. -j 
und frühurfinn. *-e war ein Irrweg der bisherigen Forschung. 
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