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0. Donner: Die gegenseitige verwandtschaft der finnisch-ugrischen 
sprachen. Helsingfors 1879. — 158 1. 4-ed r. 

A fentírt munkában Donner az ugor (szerinte: «finn-ugor«) 
nyelvcsoport elágazásáról való saját nézetét fejtegeti és igyekszik 
azt bizonyítékokkal támogatni, még pedig úgy, hogy nemcsak egyes 
nyelveknek bizonyos hangalaki egyezéseit akarja tekintetbe venni, 
hanem sokkal nagyobb súlyt az alaktani egyezéseknek tulajdonít. 
Tárgyánál fogva mindenesetre érdekes munka ez, s mint ismerte
tője csak örülhetek, hogy közvetetlenűl a magam ugyané kérdést 
tárgyaló dolgozata («Verzweigung der ugrischen sprachena 1879) 
Donnert annak megírására indította. Igaz hogy Donner nézete az 
ugor nyelvek elágazásáról lényegesen eltér az enyémtöl, s ezt 
ugyancsak tönkre teszi, a mennyiben magát az alapot, a melyre 
építettem (1. NyK. XV, 157. sköv. ismertetését), elégtelennek nyil
vánítja — s ennek ellenében a magáét szélesebb, vagy szorosan 
véve másnemű alapra fekteti. De ily nagy veszedelem közt, mely 
egy egész hasonlító ugor alaktan részleteivel a n(ny)-8 és w-es 
ugor nyelvágaim egyszerű külömbözését csaknem agyon nyomo
gatja, mégis örülök azon, hogy már nem kell magamnak keres
nem a nézetem ellen netalán fölhozható nehézségeket, hanem 
van, a ki bőven ellát a czáfolni valókkal. 

Hogy a t. olvasó eleve is tudja, miben áll a fönnforgó nézet-
külömbség, ide iktatom az ugor (ill. «finn-ugor») nyelvek elágazá
sának Donner szerint való átnézetét: 

I. Ugor ág: 
1. o s z t j á k (dialectusok: Irtismelléki, ezurguti, északi

osztják); 2. v o g u l (Szoszva-melléki v. északi, kondai vogul); 
3. m a g y a r . 

II . Finn ág: 
aj Permi osztály: 1. z ű r j é n és p e r m i . , 2. v o t j á k . 
b) Volgai-balt osztály: 
a) Volgai rész: 1. c s e r e m i s z ; 2. m o r d v i n (erza és 

moksa-mordvin) ; 
t3) Nyugati-finn rész: 1. l a p p (orosz, norvég és svéd lapp); 

2. í v ; 3. v e p s á ; 4. é s z t ; 5. v ó t ; 6. f i n n (Suomi). 
Az osztják, vogul és magyar nyelvek az én osztályozásom 
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szerint is egyazon főágból valók (északi-ugor), csakhogy az egy
máshoz igen közel álló osztjákot és vogult a magyar ellenében 
csak egy fönyelvvé foglalom össze (vogul-osztják nyelv). De az én 
nézetem szerint ugyanezen ághoz csatlakozik Donnernek «finn 
ágábób) az egész permi osztály (nálam: zürjen-votják főnyelv) 
meg az ő «nyugati-finn» nyelvei közül a lapp nyelv. Csak annyi
ban egyezünk megint, hogy a cseremisz és mordvin nyelvek 
egybetartoznak a szorosabb értelemben vett finnséggel, a melynek 
egyes képviselőit azonban (lív, vepsá, észt, vót, szuomi) csak az 
egy jinn főnyelvnek dialectusainak veszem. Hogy Donner a lapp 
után mindjárt a lív-vei (egyik finn dialectussal) folytatja az eléso-
rolást, azt akarja jelenteni (a mint az elágazásról adott képlete is 
mutatja), hogy a lapp nyelv közvetetlenűl a lívhez csatlakozik (a 
képleten egyazon ponton válnak ki a «nyugati-finn» rész-ágból), s 
ezzel Donner azt állítja, hogy a lapp nyelv, nem csak hogy a «nyu
gati-finnt) ághoz tartozik, hanem annyira finn nyelv, mint akárme
lyiké az úgyn. finn dialectusoknak. «Öfversikt of den finsk-ugriska 
sprákforskningens história* (1872) czímű munkájában legalább 
külön vette volt a lappot a többi finnség ellenében; most egészen 
visszatért Castrén-nak ethnographicus osztályozásához (Ethnolo-
gische Yorlesungen 91. 1.), melynek 4. pontja: «Die finnischen 
Völker, welche aus Finnen, Ehsten, Lappén, Ingern, Liven und 
Tschuden bestehen.» l) 

Donner, a mint már említettem, nyelvelágazási theoria meg
alapítására általában elégtelennek tartja a hangalaki kritériumot, 

1) Megjegyzem, hogy Donner a fent közölt elágazási átnézetet is 
«ethnographicus» alakban adja («Ostjaken, Vogulen, Magyarén, s tb . ; Rus-
sische, norwegische und schwedische L a p p é n ; Liven, Vepsen stb.). E z 
ilyen alak, azt hiszem, nem alkalmas, a hol «nyelvek» s nem «népek» 
viszonyairól van szó. A nyelvek viszonyainak tisztán nyelvészeti megálla
pításának veheti hasznát bár, ha tudja, és a mennyire tu l j a , az ethnogra-
phia vagy épen a történelem; de a nyelvész maga nem bánja, akármilyen 
vérből eredő valamely nyelv népe. Miatta állíthatja valaki, hogy csupa 
török vér volt az a magyar nép, a mely ezelőtt ezer évvel Pannoniába 
költözött: azért mégis csak ugor nyelvet hozott magáva l ; s a finn népen 
sem vizsgáljuk, hogy mennyi germán vér lüktet ereiben. S mivel a nyelvé
szetnek joga van, hogy csak a maga dolgát nézze, nem helyesen hibáztat
nak engem Hunfalvy és Donner (5.1.), hogy a vogul-osztják, .magyar, zür-



122 ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

hanem ezen kivtil, sőt inkább mintsem ezt, számbaveendőnek állítja 
a grammatikai alakok meg a szókincs kisebb-nagyobb egyezését. 
Ebbeli alapnézetét a 8. lapon így mondja ki : «Ein isolirt stehtn-
des lautverháltniss, obwohl bemerkenswert wie das anlautende 
palatale n, ist doch nicht für sich hinreichend, um danach die 
verwandtschaftsverháltnisse und geschicbtliche verzweigung der 
finnischen völker (talán : sprachen ?) zu construiren. Es ist zu die-
sem zwecke für die organisation cles sprache nicht durchgreifend 
genug, und kann ohnedies, wie manche andere übereinstimmun-
gen in der entwickelung verwandter sprachen, von umstánden 
abhángig sein, die nur noch unvoUstándig bekannt sind. Wiewohl 
bei sprachlichen combinationen das lautsystem eine wichtige rolle 
spielt, muss doch der vergleich in noch höherem grade die gram-
matischen formen berücksichtigen, da diese von der gegenseitigen 
stellung der betreffenden sprachen ein viel sichereres zeugniss able-
gen».. . «Um aber massgebendzur aufstellung einer verzweigungs-
theorie zu sein, müssen jedoch übereinstimmungen auf allén drei 
gebieten vorhanden sein: die beweiskraft der drei momente: 
laut, farm und icort beruht auf der relativen menge derartiger 
vorhandener übereinstimmungen, wie sie nicht in anderen spra
chen vorkommen. a — Csak azon kell csodálkoznunk, hogy Don-
nert a ((tökéletlenül ismeretes körülmények)), melyek szerinte nem 
csak hangalaki; hanem másféle egyezésekre nézve, tehát gram
matikai alakbeli és szókincsben" egyezésekre nézve is, fönnforog
hatnak, egyáltalában el nem riasztották minden nyelvészkedéstől, 
s különösen nyelvágazási theoria fölállításától vagy védelmezésé-
től. Egyébiránt Donner «inpraxi» a maga hármas elvét vagy köve
telését csakhamar szem elől veszti: nem találom pl. sehol sem az 
ő elég hosszú könyvében, milyen jellemző hangalaki egyezéseknél 

jén-votják, mordvin stb. hét rokonnyelv közös elnevezéséül az «ugor 
(ugrisch)» nevet választottam, a melyhez csak holmi gyér és határozatlan 
történeti emlékezések fűződnek. Neveztem volna bár « f inn (finnisch)* 
nyelveknek, ha ez a név nem volt volna már e g y bizonyos nyelv elneve
zésére lefoglalva. Ezért és külömben is miudig alkalmatlan marad a Don-
ner-féle köznevezet «finn-ugor (finnisch-ugrisch)», s nem teszi jobbá hogy 
más nyelvcsaládot is hasonló alkalmatlan névvel kereszteltek (-«indo-ger-
manisch)) vagy «indo-europáisch»). 
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fogva tartozik a permi osztály (zürjén-votják) egybe a volgai-balt 
osztálylyal, külömbözvén a vogul-osztjáktól és a magyartól; sem a 
szókincsbeli egyezést nem mutatja föl nagyobbnak a zürjén-votják 
és a finn között, mintsem zürjén-votják és a vogul-osztják vagy a 
magyar között. Teljes jogunk volna már csak ezért is mondani, 
hogy theoriája a főágak megállapításában nem levén kellőleg meg
okolva, ugyancsak az ő elvei szerint nem fogadható el alaposnak. 
Másrészt megint Douner, a ki északi-ugor nyelveim közös n-jére 
semmit sem hajt, megint elég jellemzőnek tartja a tudvalevőleg 
igen változékony vocalisok bizonyos egyezését, hogy arra a lapp 
és lív nyelvek külön-egységét építse (25 1. «Die beinah vollstiindig 
regelmássige vertretung der finnischen diphthonge öurch áhnliche 
laute oder lange vokale im Lappischen und Livischen ist ein 
beweis für eine gemeinschaftliche entwickelung derselben wáhrend 
einer früheren sprachperiode»). Itt tehát a hangalaki momentum 
többet nyom nála mint a grammatikai alaké; mert csak nem vél
heti komolyan jelentős alaki egyezésnek, hogy a IpS.-nak egy. 
1. személyragja (alanyi) b megvan a lívben is (ind. praesensben): 
135 1. «Das aus m hervorgegangene b der 1. person im Schwedisch-
lappischen findet sich auch im Livischen, welches auch sonst dem 
Lappischen so nahe steht.» Hiszen a lapp nyelvnek csak egy dia-
lectusa (a IpS.) ismeri ezt a b-t, ugyanaz, a mely másutt is az ere
deti m-et 5-vel cserélte föl (pl. accusativusrag b) és pedig nemcsak 
a praesensben, hanem a praeteritumban is ismeri ezt a b 1. sze
mélyragot (pl. takkab és takkib); világos, hogy ez a változás csak 
a lapp nyelv dialectusainak keletkezése u t á n ment végbe. E mel
lett még azt is kell kérdeznünk, hogy a lív b (pl. tapab, [tapab 
«agyon ütök») csakugyan eredetileg 1. személyrag-e? Mert az a 
körülmény, hogy ez a b alak egyszersmind 3. személy (=észt b, 
szuomi pi) meg az, hogy csak a praesensben fordul elé ilyen b, a 
hol a többi finn dialectusok is élnek -b (pi) végraggal (praet. 1. és 
3. tapis v. tapis, cond. 1. és 3. tapaks v. tapaks), nagyon hihetővé 
teszi, hogy a lív nyelv csak a tapab-íé\e 3. személyalakot kiterjesz
tette az 1. személyre is (a mint pl. az észt nyelv még nagyobb 
mértékben a 3. szem. alakú tagadó ei-t általánosította: pl. ei ma jö, 
ei sa jö, ei ta jö ; ei meie jö, ei teie jö, ei nadjö = i. en juo, etjuo, 
ei juo stb.) 

«Wiewohl bei sprachlichen combinationen das lautsystem 
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eine wichtige rolle spielt, muss doch der vergleich in noch höhe-
rem grade die grammatischen formen berücksichtigen, da diese 
von der gegenseitigen stellung der betreffenden sprachen ein viel 
sichereres zeugniss ablegen.» Igen, ha arról volna szó, hogy bizo
nyos nyelveknek meg csak egyáltalában rokon voltukat, egyazon 
alapnyelvtől való eredetüket bizonyítsuk. Azt látja mindenki, hogy 
ha két nyelvnek ugyanazon hangzói vannak és hasonló hangválto
zások fordulnak elé bennük — a nélkül hogy szó- és alakegyezés 
is volna kimutatható — az a két nyelv még nem tartható azért 
rokonnak; hiszen a nyelvhangok és változásaik közös physiolo-
giai alapon nyugosznak, s így nem-rokon nyelvekben való egye
zésük nem volna nagy csoda, noha tényleg effélét csak részletekre 
nézve tapasztalunk (pl. 2-ből elváltozott r van a török nyelvekben, 
különösen a csuvasban, meg a latinban és a germán nyelvekben; 
s, 2-ből vált h a görögben, a finnben és a burját nyelvnek nizsneu-
dinszki dialectusában; a németnek is vannak az a e i o u ö ü voca-
lisai úgy mint a finn nyelvnek vagy a magyarnak, stb.). E tekin
tetben, t. i. a nyelvrokonság bebizonyítására nézve, a «lautsystem»-
nek e g y m a g á n a k nincs fontossága, noha különösségei efféle 
bizonyításban is számba jöhetnek (a mint pl. az önhangzó-illesz-
kedés jellemző az összes altáji nyelvekre nézve, vagy a szókezdő r 
sűrűbb használata megkülönbözteti az ugor nyelveket a többi 
altajiságtól). De az ugor (vagyis finn-ugor) nyelveket csak roko
noknak tartja Donner, — olyanoknak, a melyek egyazon alapnyelv
nek újabb képviselői, s ez alapnyelvnek bizonyos kifejlett szerke
zetét, annak megszerzett szókincsét és grammatikai alak-összegét 
külön-külön ismételve elénk tárják — igaz, hogy nem egyenlő 
teljességgel s nem külső (hangalaki) külön-külön változások nél
kül, s végre nem minden külön-külön megszerzések nélkül — a 
mi által épen «külön nyelvekké)) váltak. De a föladat, a melyre mi 
(úgymint Donner és én) vállalkoztunk, nem az ugor nyelvrokon
ság bizonyítása, hanem azon történeti nyelvegységek megállapí
tása, melyek az ugor nyelvek mai többsége és az ugor alapnyelv 
hajdani egysége közt állottak = ugor nyelvek e l á g a z á s a . A föl
adatból azonban bátran kirekeszthetjük a legújabb időig (azaz 
aránylag még nem nagyon régen megszűnt) nyelvegységek 
megállapítását vagyis a dialectusok egybetartozását, a mely külö
nös bizonyításra nem szorul, hanem első tekintetre is világos, 

Á 
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még pedig csakugyan az egész szókincsnek és grammatikai alak
összegnek, veszteségestül megszerzésestül, nagyon k e v é s h í j á n 
való egyezésénél fogva. Nem kell tehát abban fáradoznunk, hogy 
a Moksa- és Erza-mordvint egy mordvin nyelvnek bizonyítsuk ; 
sem azt nem kell fejtegetnünk, hogy a IpS. lpF. lpE. lpE. nyelvek 
az egységes lapp nyelvet alkották valaha. Sőt még azt is fölismer
hetjük csak amúgy könnyeden, hogy a zűrjén nyelv (hozzá értve 
a permi dialectust is) meg a votják még nem távoztak el nagyon a 
dialectus-nyelvek szoros egybetartozásától, s szintígy az osztják 
meg a vogul nyelv, s így a zürjén-votják meg a vogul-osztják 
nyelvegységek különös bizonyítását teljesen fölöslegesnek tartjuk. 
Donnernek úgynevezett «nyugati-finn» nyelvei közül az öt utol
sót : a lív, vepsá, észt, vót és finn (szuomi) nyelveket szintén egy 
nyelvet tevő dialectusoknak fogja elismerni minden elfogulatlan 
nyelvész, a ki e nyelvek szókincseit és grammatikáit csak egyszer 
is átnézte, s álmélkodni fog Donnernek furcsa fölfogásán, mely 
szerint a lapp nyelv is mint egyenlően egyező társ az öt finn nyelv 
egységéhez tartoznék és pedig (a mi még külön is csodálatos) ezek 
egyikével, a lívvel, külön egységet képezett volna (1. fent 121. 1.). 
Ez merő ellenmondás. Mert Donnernek ezen állítólagos lív + lapp 
egységet nyilván ellentétbe kellene tenni a vepsá + észt + vót + finn 
(szuomi) egységgel, s hogy lehetne azután a lapp nyelv mint hato
dik társ részese a finn egységnek ? Bárhogy Ítéljünk is a lapp nyelv
nek a lív (de egyszersmind az észt, vót, vepsá, szuomi) nyelvekkel 
való tetemes egyezéséről (a miről még alább lesz szó) — de annyi 
tény, a mely bizonyításra sem szorul, hogy a lív nyelv sokkal 
nagyobb mértékben egyező a többi finn (észt, vót, vepsá, szuomi) 
nyelvekkel vagy dialectusokkal (még pedig hangalakra, az összes 
szó- és grammatikai alak-kincsre nézve) mintsem a lapp nyelvvel 
vagy ennek bármelyik dialectusával; hogy tehát mégis csak egy 
lapp nyelvegység áll a finn dialectusok egysége ellenében, bármi
lyen legyen is e két egység rokonsági viszonya. Maga Donner is 
végre kénytelen e nagyon is szemmel látható tényállást elismerni. 
Munkája végén ugyanis (155 1.) azt találja, hogy a nyugati-finn 
ágból legkorábban válik ki a l a p p nyelv — a mely bár «in 
mancher hinsicht dem Livischen am náchsten steht, was wohl 
daraus zu erkláren ist, dass diese sprache ihm (dem Lappi-
schen) in der lostrennung zunáchst folgte. Es würde uns zu weit 
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führen, eine eingehende prüfung der gegenseitigen stellung des 
Livischen, Wepsischen, Estnischen, Wotischen und finnischen 
jetzt vorzunehmen. lm weiterem sinne bieten sie dem Forscher 
e i g e n t l i c h n u r d i a l e k t i s c h e a b \ v e i c h u n g e n . » 

Lássuk immár, hogyan lehet a r é g i b b ugor nyelv-egysé
geket, vagyis a külön ugor főnyelvek szorosabb egybetartozásait, 
megállapítani. Ezek már nem olyan nyelvek, mint a dialectusok, 
hogy többjében a szókincs és grammatikai alak-kincs csak «kevés 
híján» egyező volna. Ellenkezőleg, az ugor főnyelvek — ha egy
előre a lapp és finn nyelvek viszonyát nem tekintjük, a melynek a 
maga külön okait is meg lehet mutatni, — minden eredeti azo
nosság mellett igen élesen külömböznek egymástól, sokkal jobban 
mint pl. a török nyelvcsoportnak bármely két tagja, a mit pl. szó
kincsükre nézve mindjárt bizonyos concrét tárgyak elnevezésére 
használt szók nagyobb többfélesége által ( —nagyobb synonymum-
válogatás [synonymen-wahlj által) tüntetnek föl. így pl. a török 
nyelveknek a következő tíz testrészre csak egy-egy szavuk van: 

1. kopf: bas, jak. bas, csuv. pos 
2. fuss: ajak, jak. atay, csuv. ora (ebből: azakj 
3. hand: el, ilik, jak. ili, csuv. ala 
4. mund : ayiz, jak. uos, csuv. suvar 
5. ohr: kulák, jak. kulgay, csuv. '/olya 
6. hals: böjtin, jak. moj, mojun, csuv. mij 
7. herz: jilrek, jak. sürdy, csuv. cirá 
8. zunge: ül, dil, jak. tíl, csuv. cilyd 
9. haar (crinis): sac, jak. as (sas h.), csuv. siié 

10. haut, feli: tiri, déri, jak. tiri, csuv. t'ir. — De az ugor 
nyelvekben csak három ily elnevezésre találjuk ugyanazt a szót, ós 
pedig csak hat nyelvben a hét közül: 3. «hand» (általában: kdte, ked, 
kéz, kat stb. — de osztB. jos) ; 5. «ohr» (ált. pelje,fül stb. — de 
finn. korva); 7. «herz»> (ált. syddme, éölöm, süm, szív stb. — de 
lapp. vaibmo), — a többire három ós háromnál több szót találunk, 
a «fuss»-ra épen hat, vagy ha tetszik hét külön szó van: jalka, 
jol — kur — kok, kuk, —pid, pod—pilge — lajl — láb (ez utóbbi 
nézetem szerint a vog. lajl-ved egyeredetü: * lál-b h., MUgSzótár 
677 1.). Más fogalmak szavai is tüntetik föl e jelenséget: az egy 
török kara «schwarz» ellenében az ugorságban: fekete, pegde — 
musta — sód, cappad — semel; az egy tör. ak «weiss» ellenében : 
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valkea, vielgad —jegid — födi — növi, nova. Még meg lehet emlí
teni, hogy a számnevek azonsága és azonos szerkezete a törő k 
nyelvekben csak a 40-en szakad meg, míg az ugor számnevek tel
jes azonsága nem terjed a 7-en túl (kivéve az idegen eredetű 
100-at: sata, száz stb.). *) 

Látni való, hogy az ugor főnyelvek már jó régen egymástól 
külön vannak válva, úgy hogy ráértek jobban egymástól eltérő 
külön jellemet ölteni, mintsem pl. a török nyelvcsoport tagjai. De 
még sem hihetjük, hogy az ugor alapnyelvnek egysége mindjárt 
egyszerre hét külön irányban szétvált, hanem kevesebb számú 
különfejlődést kell fölvennünk, a melyekből a mostani hetes több-
féleség újabb szétválás által keletkezett. Annak megítélésére, hogy 
mely nyelvek voltak valaha egy ilyen első rendű különfejlődésben 
(mondjuk : ugor ö r e g - á g b a n ) benne foglalva, több egyes nyelv
ben olynemű közös momentumokat kell megtalálnunk, a melyek 
csakis egy öreg-ág tartama alatt keletkezetteknek bizonyíthatók ; 
a melyek nem olyanok, hogy már az ugor alapegységből örököl-
teknek mondhatók — úgy hogy az e momentumokat föl nem mu
tató nyelveken e tekintetben csak veszteséget kellene constatál-
nunk; a melyek még olyanok sem, hogy akár csak az egyes nyelvek 
külön élete alatt előállottaknak tarthatnók — az illető nyelvek 
abbeli egyezését esetleges találkozásnak vagy rendkívüli egymásra 
hatásnak (kölcsönvételnek) ismervén föl. 

Donner az ily momentumokat, a melyek egy bizonyos öreg-ág 
volt tartamára utalnak, első sorban a grammatikai alakoknak 
több nyelvben észlelhető kiválóbb egyezésében találja, s in praxi 
is az ő saját theoriáját csakis e nemű egyezésekre építi. Ez első 
tekintetre igen czélszerü eljárásnak látszik: hiszen a grammatikai 
alakok «kevés híján» való azonosságát megkívánjuk a dialectusok-
ban; lehet tehát«valamivel t ö b b h í j á n » való ily azonosságbó 1 
az «azon öreg-ágbeli» eredetet is deducálni. De jobban megnézve, 
itt a puszta egyezés ténye még nem jelent sokat. Az úgyn. gram
matikai alakok végre bizonyos functióval járó szórészek s így egye-

x) Lásd ezen értekezésemet: «Bemerkungen über ugrische sprachver-
gleicliungi) (Verhandlungen der XXIX. Versammlung deutscher Philologen 
in Innsbruck 1874: 191. 1.) 
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zésük is csak a nyelvek többi anyagbeli egyezéséhez csatlakozik, 
jelesen a fogalom-jelentés functióját viselő szók egyezéséhez. Szó
kincsben" egyezésekre mégDonnersem meri az ugorság öreg-ágait 
alapítani (legfeljebb a lapp és finn nyelvek egységét), mert tudja, 
hogy jó régóta különvált nyelvekben a szókincs egyezése külön-
külön veszteségek által fogyatkozott, s hogy tehát abból, hogy bizo
nyos szók több nyelvben közösen megvannak, még korántsem 
következik, hogy a többi nyelvek, a melyekben most hiányoznak, 
soha sem éltek ugyanazon szókkal (illetőleg az e nyelveket meg
előző öreg-ág). Hiszen külömben azt kellene hinnünk, hogy az 
alapszó-teremtés még az ugor különágakban folyt, s még nem 
fejeztetett be magában az ugor alapnyelvben, a mely pedig már 
eléggé kifejlett szóképzést is mutathat föl. Bizonyos szókincs
nek közös megőrzése (el nem vesztése) csak úgy bírhatna n é m i 
öregág - mutató erővel, ha a külön egyezések roppant nagy 
számmal múlnák fölül a minden más nyelv-combinatióra utaló 
külön-egyezéseket. De csak «némileg» való bizonyító erejük
kel még sem tennének az öreg-ágak meghatározására alkalmas 
alapot; mert még az is jön számba, hogy az egyezésnek egy 
része akár csak kölcsönvétel útján (az egyes nyelvek külön 
korában) jöhetett létre. — Ugyanazon okból, a melynek főleg 
az egyes rokonnyelvek szókincsbeli különbözését kell tulajdo
nítani, erednek a grammatikai alakokra nézve is az egyes külön
nyel vek közt eltérések. A külön nyelvek ugyanis szenvedtek a 
grammatikai alakokban is fogyatkozást, a mely lehetetlenné teszi, 
hogy már «sok híján való» puszta egyezésükre öreg-ágak meg
határozását építsük. A finnben pl. van két nomen-possessoris-
képző: -ise és -va, va, a mordvinban pedig (a melyet Donnerrel 
«gyezőleg a finnhez csatlakozó nyelvnek nézünk) csak az utóbbi
nak a mása használatos (< u, -i vagy öv, ev), míg a magyarban meg
van mind a kettő (s és < ú , ű), de a vogulban megint csak a -va, 
va-nek megfelelő -b (p). E részlet tehát finn-magyar meg mordvin 
vogul-osztják egységekre vallana. Megint a lapp, finn ós magyar 
nyelvekben van rendes használatú -mb (bb, b) képzős comparati-
vus, a mordvinban és cseremiszben még egy kis nyoma van, de a 
zürjén-votjákban meg a vogul-osztjákban semmi nyoma sincs : e 
szerint megint a Donner-féle finn-ágból ki kellene rekeszteni a 
zürjén-votjákot s helyette a magyart befogadni. Megint a finnben 



DONNER, VERWANDTSCHAFT D. UGR. SPRACHEN. 1 2 9 

(kivéve néhány dialectust), a cseremiszben, a magyarban és a 
vogulban van -n képzős potentialis alak (antane-, adna stb.), de 
nincs meg a mordvinban sem a zűrjén-votjákban, úgy hogy a sze
rint e kettőt kellene a Donner-féle finn ágból kirekeszteni s he
lyükbe a magyart és a vogult iktatni. 8 ha csak amúgy könnyeden 
veszszük a mai alak egyezését, még csodálatosabb combinatiókra 
kell vetemednünk: az észtnek és a lívnek (két finn dialectusnak) 
van s-es praeterituma is, szintígy a cseremisznek (-s) és a vogul-
osztjáknak: tehát észt-lív + cser.4- vog.-oszt. egység; szintígy a 
zürjénnek (de nem a votjáknak is) van ű. személyragja (alanyi) 
n, csakúgy mint a vogul-osztjáknak: tehát zűrjén (de nem egy
szersmind votják)+vogul-osztják egység. Ennyiből is láthatjuk, 
hogy a grammatikai alakok puszta egyezéséből igen sokféle nyelv-
combinatiót lehet következtetni, a melyek egyike megsemmisíti a 
másikát. Az alakok száma amúgy sem oly nagy, hogy valamely 
combinatio részére az egyezések határozott többségét reménylhet-
nők. Azt pedig, hogy csak egy bizonyos (eleve fölvett) combinatio 
mellett szóló alak-egyezéseket nyilvánítsuk ((jelentőseknek, fonto
saknak)), s a netalán ellenkező egyezéseket brevi manu ((jelenték
teleneknek)) ítéljük, a mint (elég kényelmesen) többször Donner 
teszi: — sehogy sem tarthatom komoly tudományos bizonyító 
eljárásnak.x) 

x) Donner 136. 1.: «In (len finnischen mundar ten und im Lappi-
schen endigt der infinitiv ursprünglich auf ta, t ; . . . eine infinitivform 
auf ta kommt aber schon im Nordostjakischen vor (ji-ta werden) ; das 
Irtisch-ostjakische bildet den inf. mit -dai, tai, ta, der Surgutdialekt mit 
-daga, taga, ta. Auch sonst [jelesen hol ?] findet man formen, die anf eine 
bildung mit ta zuriickgeführt werden können. Dieser umstand ist aber ebenso 
wenig wie der infinitiv auf ni im Magyarischen und Syrjánisch-wotjakischen 
. . . ein beweis fiir eine engere verwandtschaft grade dieser sprachgrtippen*. 
Tehát a finn + lapp egyezés ér valamit, ugyanazon egyezés a lapp -|-
osztjákban nem ér semmit ! Meg szakasztott ilyen egyezés a zürjén-votják 
-f- magyarban szintén nem jelent semmit! Pedig nem mutatja meg, hogy 
a lapp - j - osztják meg zűrjén -f- magyar egyezések, valamely külön körül
mények miatt, csak látszaton alapúinak, a mint ezt fentebb a lapp és lív b 
első személyragra nézve láttuk (a miben pedig D. jelentős egyezést ismer 
föl). — 150 1.: «Eigentümlieh ist das zusammentreffen des Syrjánisch-wotja
kischen mit dem Magyarischen darin, dass jené sprachen in der 1. pers. sing. 
(praes. und praet.) des negativen verbums' g anwenden, wáhrend das 

Q 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI. a 
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Mindig fönntartva, hogy a (szorosabb értelemben vett) finn 
nyelv és a lapp nyelv kivételes viszonyáról, a melyet Donner me
rőben tagad, még külön fogunk szólani, — azt kell mondanunk, 
hogy az ugor fönyelvek a szorosabb dialektikus rokonságtól már 
annyira távol állanak, hogy öreg-ágak szerint való egybetartozá-
sukat nem lehet akár szóknak akár grammatikai alakoknak több 
egyes nyelvben egyezőleg megvoltából és a többiben meg nem 
voltából eldönteni. Az ebbeli egyezések kelthetnek bár a nyelvek 
egybetartozását illetőleg bizonyos s u b j e c t i v n é z e t e k e t , de 
nem bírnak kényszerítő bizonyító erővel. Meg is mutatja ezt Don-
nernek az ilyenekre fektetett demonstratiója, mely át meg át van 
hatva az eleve szerzett subjectiv nézetétől. 0 bár elégtelennek 
tarthatta az én theoriám alapját, de azért ő nem áll ntabula rasa» -ra 
s nem vizsgálja prasoccupatio nélkül, saját elvei szerint, az összes 
ugor főnyelvekben a hangalakbeli szókincs- és grammatikai ala-
kokbeli egyezéseket, az egybetartozás iránt fölmerülő nézetnek 
úgy mellette mint ellene szóló jelenségeket mérlegelvén: ő csak az 
eleve szerzett nézet szemüvegén át szemléli az ugor nyelveket, 
jobbadán csak azt látván s általában csak azt becsülvén, a mit 
látni óhajt, mert nézetének kedvező. Jellemző e tekintetben saját 
vallomása, hogy nem is akarja valamennyi ugor nyelveket min
denben egyaránt figyelembe venni vagy hogy bizonyos pontokra 
nézve a félig-meddig való «szemlével» is megelégszik.1) 

Magyarische in der subjektiven konjugation k h a t . . . Jedenfalls kann auch 
diese vereinzelte übereinstimmung fiir die verzweigungstheorie nicht rnass-
gebend sein». Miért nem ? Mert Donnernek nem illik a theoriájához. H a 
igazán oly «vereinzelt» volna ez egyezés, a mint D. mondja, azért nem 
vesztene jelentősségéből, a mely csak öregbedik a különös volta által. 

*) Donner 9. 1. : «Mit diesein ausgangspunkt werden wir die ver-
wandtschaftsverháltnisse der finnisch-ugrischen sprachen nach den genann-
ten drei momenten náher prüfen. . . Wir lassen dabei die ferner [mitől ? 
kitől ?] liegenden sprachen, Ostjakiscli, Vogulisch und Magyarisch etwas bei 
seite, uns vornehmlich an den Finnischen zweig (inclusive Lappisch) und 
die ihm náher liegenden [sic ! még a «prüfung»-nak előtte] Permisében spra
chen haltend.)) — 60. 1. «Ich habé hier nur solche suffixe aufgezáhlt, an 
welchen entweder tlas Lappiclie sich dem Finnischen bei weitem náher 
stellt als den übrigen verwandten oder welche nur bei diesen vorkommen». 
— 98. 1. «Nach dieser auseinandersetzung mehrerer kasusverháltnisse in 
den verwandten sprachen tr i t t schon die urspüngliche deklination der 
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A végett, hogy több ugor főnyelvet egyazon öreg-ágból va
lóknak bizonyítsuk, e nyelvekben bizonyos olyan jellemző közös 
jelenségeket kell fölfedeznünk, a melyek substratumai a többi (nem 
azon ágbeli) nyelvekben is megmaradtak, de itt nem tüntetik föl 
azon jelenségeket — a melyeket ennél fogva az előbbi nyelvek egy 
ágbeli fejlődósének kell betudnunk — föltéve, hogy a jelenség 
közössége elég különös, úgy hogy az esetleges találkozás fölvételét 
is kizárja. Kereshetünk ily jelenséget bár a változó hangalakon 
kivűl is, pl. a szójelentések fejlődésében meg a grammatikai ala
kok functióinak esetleg tapasztalható tágulásában és szorosbulá-
sában, vagy több alak combinált használatában, ha ilyenekre nézve 
több nyelvben közös eljárást ( = együtt folyt történetet) tapasztal
hatunk. Mindenesetre történeti momentum az, hogy ha valamely 
«ponere»-szó azután «facere»-t is jelent (úgy mint a m. tev- ige) s 
ha bizonyos nyelvekben a «facere» jelentós már szintén megvan 
közösen vagy épen csakis ez divatozik; vagy teszem, ha ugyan
azon flventus, flatus, vapor» szó több nyelvben «anima»-t jelentene, 
mint a m. lélek (vog.-oszt. lil, zürj. votj. lol, lul) = f. löyly «va-
por», míg a f. henge «flatus aeris» és «anima» a vog.osztjákban 
még csak «sűrű levegő» (vog. serig köd, pára, oszt. cenk, sank pára, 
izzadság, hőség), s a magyarban (ég: ege-i) «aer». Másodfokú 
functiót tüntet föl pl. a mordvin inessivus instrumentálisnak hasz
nálva (veclse vízzel, pl. keresztelni) s jelentene az valamit, ha az 
azonalakú finn inessivus (pl. vedessá) szintígy használtatnék. A finn
ben meglehetős gyakori egy hosszú -skendele frequentativ képző 
alak, a mely összefoglalt három frequ. képzőből áll; ezek ugyan 
külön vagy kettősen combinálva fordulnak elé másutt is, de figye
lemre méltó lenne, ha a különös hármas sk-nd-l- is még a finnen 
kivűl rendes divatú volna; ugyanezt mondhatnók pl. a halmozott 
diminutiv képzésekről, a milyen pl. a magyar -cs-ka, melynek 
ellenében a finnben épen a megfordított rendben összekapcsolt 

finnisch-ugrischen grundspraclie iu vieler hinsicht klar vor uns. Wir lassen 
dann allé diejenigen suffixe bei seite, welclie jetzt niclit nálier nntersucht 
wurden, die aber in álinlicher weise zu mehreren gemeinschaftlichen expo-
nenten führen w ü r d e n » . Pedig annak, a ki az ugor öreg-ágakat a gram
matikai alakok egyezéséből akarja demonstrálni, tartozó kötelessége, hogy 
számot adjon m i n d arról, a mi már az ugor alapnyelvben megvoltnak 
kifejthető és bizonyítható. 

9-
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•kaise (-ka-kse) áll. — De ha az efféle, a szójelentéseket és alakfunc-
tiókat illető jelenségek bár történeti momentumok, még sem igen 
szolgálhatnak alapúi a mi öreg-ágaink meghatározására. Bizo
nyos alapjelentésben szorosan véve már benne rejlik a másodfokú 
jelentés is, s nem kívántatik annak több nyelvben kifakadására 
szükségképen a közös nyelv-fejlődós; hiszen innen van, hogy 
hasonló jelentés-fejlődést merőben nem-rokon nyelvekben is talá
lunk. Az a gyakorlati nehézség is van, hogy a legtöbbször nem 
lehet a jelentések fokait szigorúan egymástól elválasztani, vagy 
csak azt is eldönteni, hogy melyik az első jelentés, melyik a má
sodfokú. E nagyon siklós kritérium alkalmazásával az ugor nyel
veknek majd ilyen majd olyan öreg-ágait kellene fölvennünk s 
végre egyik combinatio mellett sem lesz a bizonyítókok határozó 
többsége reménylhető. Ha pl. a magyart, a tev- ige «facere» jelen
tésénél fogva még a finn mellé kellene soroznunk, a m. lélek-nok 
a vog.-oszt. ós zürjén-votjákkal egyező «anima» jelentése megint 
fölbontaná a finn-magyar egybetartozást. — Nem külömben va
gyunk a gr. alakok functió-változásával. A legtöbb grammatikai 
exponens értéke már az ugor alapnyelvben állapodott meg, s még 
hozzá sem sejthetünk, mik voltak az illető értékek megelőzői; biz
tosan tudható változások rendesen csak egyes nyelvekben mutat
koznak (tehát külön életük korából, pl. a mordvin inessivusnak 
instrumentális értéke) vagy épen csak az illető kategória egyes 
példáin (pl. a frequentativum szolgál «conativum»-nak a mord. 
misende- «feil habén» azaz «verkaufen vvollen» igében, míg sasindi-
csak «oft kommen»). Hogy valamely exponens-combinatio (a mi
lyent megint csak nagyon gyéren találunk egyezőleg egynél több 
nyelvben), mennyire esetleges lehet, mutatja pl. a mord. -ksne 
combinált frequ. képző = finn -sk + nd, de a mely mint megszokott 
egység csak egyik keleti finn (vepsá) dialectusban divatos (-skande) 
s így csak a finnség különválása óta állapodhatott meg. 

Mindezek ellenében találunk az öreg-ágak meghatározására 
szolgálható, biztosan megfogható jelenségeket, a melyek szintén 
közösen megmaradt substratumokon mutatkoznak, a h a n g a l a k 
eltéréseiben, illetőleg ez eltérések több nyelvben közös vagy nem
közös voltában. A hangalaki eltérés, mely pl. két rokon nyelvben 
meglevő azonos szón mutatkozik, egy történeti momentumot fog
lal magában : azt, hogy vagy az egyik vagy a másik nyelvben vagy 
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akár mind a kettőben az illető szón hangváltozás esett meg, mert 
az egy alapnyelvben csak egyféle alakja lehetett. A rokon nyelvek 
fejlődése magával hozza, hogy ugyanazon eltérés más-más szókon 
is mutatkozik, a melyekben ugyanazon eredeti hangalaki elem 
(hangzó) azonos körülmények közfc fejlődhetett — úgy hogy az 
azonos eltérés esetei az egyes nyelvnek bizonyos hangalaki saját
ságát (jellemvonását) alkotják. így pl. a magyar nyelvnek hang
alaki sajátsága a szókezdő / (fa, fej, fél-, fon- stb.) a finn vagy 
más ugor nyelv kezdő p-je ellenében (f. puu, pád, pelkáá-, puno-
stb.); a csuvas nyelvet jellemzi a szóközépi l más török nyelvek 
s, s-je ellenében (csuv. pilik öt, col kő, sil fog = bis, tas, tis stb.) 
valamint az igen nagy számmal £-ből fejlődött r (pl. csuv. sakkir 
nyolcz, tuyyur kilencz, iw száz = osz. sekiz, dokuz, jüz stb.); a ma
gyar meg a zürjén-votják nyelveket jellemzi a kétféle (kemény és 
lágy) explosiva mint szókezdőhangzó (más-más szavakban). Mint a 
nyelvrokonságbeli öreg-ágak megállapítására szolgálható kritériu
mok pedig az efféle hangaíaki sajátságok annál fogva jeleskednek, 
hogy teljességgel nem kölcsön-vehetők, úgy mint a szókincs vagy 
akár a grammatikai alak; mert ezek jelentenek vagy érnek valamit, 
az egyes hangzó és változása pedig nem jelent semmit, sőt egészen 
kivűle esik a nyelvtudatnak, nem tesz a kölcsönvételre (mely itt 
egészen czéltalan volna) alkalmas (bizonyos tartalommal bíró) 
objectumot. 

Magától értetik, hogy mint kritériumnak a hangalaki saját
ság közösségének is előbb meg kell vizsgálnunk a bizonyító erejét, 
mielőtt belőle az illető nyelveknek azon-öregágbeliségét követ
keztetjük. Meg kell vizsgálnunk különösen arra nézve, hogy vájjon 
a sajátság kelte csakugyan az egyes nyelv különválásán túl esőnek 
vagyis ennél nem később beállottnak mutatkozik; s ezenkívül még 
meg kell mutatnunk, hogy a sajátság közössége eléggé különös is, 
hogy ne légyen csupán csak a hangváltozásnak véletlen találkozá
sának tartható. Ez utóbbi tekintetben kivált arra kell súlyt fektet
nünk, hogy az egyezőleg több nyelvben meglevő sajátság egyszers
mind egyező substratumokon (azonos szókon)legyen tapasztalható. 
Meglehet, hogy nem egy könnyen találunk valamely rokonnyelv
csoport több egyes nyelveiben ily szoros vizsgálat mellett krité
riumnak alkalmas egyező hangalaki sajátságot, a melyre öregágak 
fölvételét építhetnök ; de ha csakugyan ilyet nem találunk, nem az 
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következik, hogy már most másnemű, természetüknél fogva a 
bizonyításra elégtelen, mert ellenkező lehetőségeket ki nem záró 
kritériumokhoz folyamodjunk, a milyenek a szókincsbeli és gram
matikai alakokbeli egyezések (mikor ezeknek már nem lehet csak 
«kevés híján való» közös megvoltát fölmutatni): — hanem az 
következik, hogy az illető rokonnyelv-csoportnak miként volt 
elágazását, kellő kritériumok hiányában, nyílt kérdésnek hagyjuk 
s ne ámítjuk magunkat subjectiv nézeteknek bizonyítható tény 
gyanánt való fölvételével. Másrészt meg ki kell emelnünk, hogy a 
hangalaki sajátságnak több nyelvben tapasztalható olyan közös
sége, a mely a kifejtett értelemben kívánandó vizsgálatot megállja, 
e g y m a g a i s e l é g arra, hogy az öreg-ágak reája való alapítá
sát megbírja, s a maga egységében mindenesetre jobb mint alap
kritérium, mint másnemű félig-meddig való kritériumok többsége. 

Hogy jelesen az ugor nyelvek körében több egyes nyelven 
tapasztalható hangalaki sajátság van olyan is, a mely a kifejtett 
értelemben nem vehető az illető nyelvek azon-öregágbeliségét 
jelező kritériumnak, arra «Verzweigung stb.» czímű értekezésem
ben (9. 10. 11.) már magam is utaltam, s pl. fölemlítettem, hogy a 
nasalisnak g, d, b elől való tűnése, melyet a magyar és a lapp 
nyelv fölmutat, semmit sem bizonyít, azért mert egyik lapp "dialec-
tus (orosz-lapp) még nem ejtette el az ilyen nasalist, miszerint a 
többi dialectusokban csak a lapp nyelv különválása után állhatott 
be a nasalis-tűnés. Donner tehát nem jól olvasta meg értekezé
semnek idézett lapjait, hogy (40. 1.) azt írja: «Budenz will auch 
hier in einen beweis seiner annahme einer náheren vei wandtschaft 
des Lappischen mit den östlichen sprachen finden, indem auch 
das Ungarische diese neigung zeigt, wie lapp. addet = f. antaa, 
estn. andma, veps. andta, aber ung. adni.)) 1) — Ugyanezen nasa-

*) Nyilván mást mondanak az én szavaim (Verzweigung 10. 1.) : 
«Ebenso b e d e u t u n g s l o s ersclieint das aufgeben des nasals vor explo-
ven im Magy. und Lappischen, da ein dialect des letzteren diesen nasal noch 
bewabrt hat und somit der nasalschwund des Lappischen dem sonderleben 
dieser sprache zuzuweisen ist». Félre érti Donner azt is, a mit 26. 1. mond
tam, hogy a d é l i - u g o r ágat egyebek közt jellemzi «im inlaute stárkeres 
lesthalten der nasale vor (weichen) explosiv-consonanten (ng, nd, mb), wáh-
rend solche nasale im Magyarischen und Syrj.-wotjakischen, sowie in den 
meisten dialecten des Lappischen durchweg geschwunlen sind» — mert 
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lis-tűnés a zürjén-votjáknak is sajátsága, de mégsem hozhatjuk föl 
zűrjén + magyar egység bizonyítására, mert kivételesen még a 
magyarban is fordul elé nasalisos alak (pl. játszond- és játszod-, 
domb és dob, dobasz, lézzeng- és lézzeg-), s e szerint úgy látszik^ 
hogy e hanggyengülés a magyarban a történeti emlékeket közve-
tetlenűl megelőző korszakban, mindenesetre a nyelv különválásán 
innen, ment véghez. 

Az ugor nyelvcsoport két öregágának megállapítására alkal
mas hangalaki kritériumot, a milyent az imént mondottak szerint 
kívánnunk kell, én («Verzweigungstb.» ez. értekezésemben, s még 
az előtt M. Ugor Szótár 383—87. 11.) abban találtam, hogy az 
ugorság egyik része szókezdő n mellett más-más szókban n (ny)-
vel is él, míg a másik részének csak n a szókezdő dentalisnasalisa; 
még pedig mélyhangú szókban is él ilyen ú (ny)-vel, s ezenfelül az 
illető nyelvekben a n (ny) kezdetű szóknak egy része közösnek 
mutatkozik más szók ellenében, melyek közösen ?i-vel kezdődnek 
(1. NyK.XV, 158). Donner e tagadhatatlan jelenséget, mely szerint 
az összes ugorság két részre oszlik, vagyis az abban rejlő kritériumot 
az ugor elágazás meghatározására elégtelennek tartja s másnemű 
kritériumokat keres és használ, a melyeknek értékét ós alkalmaz
hatóságát a fentebbiekben vizsgáltuk meg. Csudálom, hogy az én 
hangalaki kritériumom elvi elitélése után (4. 1. «ein isolirt stehen-
des lautverháltniss, obwol bemerkenswert wie das anlautende pala-
tale n, ist doch für sich nicht hinreichend») ő mégis a szókezdő n 
(ny) szereplésével még részletesen is foglalkozik, természetesen 
azon igyekezvén, hogy az abból vett kritériumot lehetőleg jelen
téktelenné törpítse, a mit különösen a n (ny) eredetéről adott saját 
magyarázata által vél elérhetni. Vizsgáljuk tehát újra a mi n~ w-es 
hangalaki kritériumunk bizonyító erejét, tekintettel Donner ellen
vetéseire és külön magyarázatára. 

I. Tudva van, hogy a magashangú vocalisok bizonyos előző 
consonansokra jésítőleg szoktak hatni (jelesen n, t, d, l lesznek így 
könnyén h, t', d', Z'-vó). Ha tehát csak magashangú szókban bizo
nyos ugor nyelvek szókezdő n-vel élnének, ezt bátran csak a ma-

csak olyan jellemvonások közt hoztam föl ezt, a melyek «je einzeln zwar 
n i c h t d u r c h s c h l a g e n d , doch in ihrer gesammtheit die ansicht vom 
einstigen engeren znsammenhang dieser sprachen b e s t á t i g e n » . 
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gashangúvocalis, hatásának lehetne tulajdonítani, amely akár külön-
külön is az egyes nyelvekben állhatott be. Hiszen találunk is néha 
magash. szót azonegy nyelvben hol n, hol n kezdőhangzóval (magy. 
nyöstény és nőstény femella, de csak nő, né femina, úgy mint a 
többi északi ugor nyelvekben w-vel: né, nen, ni, nil MUgSz. 4011.; 
vog. nilá négy, de még: nálimen negyven; szintígy lpF. nállja, de 
IpS. nelje. Ha ilyen szónak egyazon nyelvben lehet két alakja (n, 
n), lehet az két külön nyelvben is : m. nyél (nyele-t) = vog. nál, 
oszt. nal, lp. nadda; az w-es alak természetesen eredetibb. A sze
rintem fölveendő északi-ugor ág nyelveinek egybetartozása nincs 
is efféle magashangú szókra építve, s hiába hoz föl ellene Donner 
(46. 47. 1.) ilyenekben észrevehető eltérésnek néhány eseteit azon 
nyelvekből: m. nek (neki) : lp. neik, neig (MUg. 42:2 sz.) | m. nyél :• 
vog. nal, oszt. nal, lp. nadda | m. nyűg: vog. neg<-, nej-, né- kötni 
(ib. 460. sz.) j oszt. neda, nel, lpF. nállja = m. négy, IpS. nelje | m. 
nyereg : oszt. noger sattel (hozzá kell még tenni: vog. nqir, zürj. 
votj. önir, ener, s ez utóbbiak kétségessé teszik, hogy e szó erede
tileg consonans kezdetű volt-e) | cser. nükt- schálen, vepsá nühtáice 
ausreissen: f. nühtá- reissen, abreissen (ez az eset nem is idevaló, 
mert az w-es alak csak egy déli-ugor nyelvből való) | m. nyest: lp. 
natte, f. náátá (a lp. natte ezenfelül még finn kölcsönszó is lehet). 
Még néhány esetet hoz föl D., a melyekben az n-es alak vagy hibá
san (írás szerint) van fölvéve vagy a következő i-ben (ni) rejlik a 
megvolt jésítés: m. nyel-, lpF. ríiella-és nále- [ez utóbbi IpS. alak : 
IpS. niele- (így írja ezt Lönnrot Enare-lapp szójegyzékében, a lpE. 
njellüd mellett hasonlításul: n. njellat, s. nielet; de Lindahl: njálet, 
Stockfleth njállet) ; továbbá: oszt. [osztB.] nel- az osztlrt. nett-
mellett (a nel-t Donner az én MUg. Szótáram után vette föl, de én 
ott hozzá tettem «olv. nel-» azaz «olvasd: nel-» ; mert Vologodszki 
szótára, a melyből ez alakot ismerjük, orosz írással írja He.l-nek, 
s ezt inkább nel-nek, mintsem nel-nek kell olvasnunk; a nel-re utal 
az osztlrt. nett- e h. nelt- = vogK.nalt-, s most igazolja is Ahlqvist-
nek osztB. közleménye «Sprache der Nord-Ostjaken» I . ) ; végre 
m. nyel-: zürj. nil-, votj. nil- (erre nézve Donner számba vehette 
volna Verzweigung 16. 17. 11. a nyál czikk alatt zürj. nilig-iöl tett 
észrevételemet: «hier steht nil- zunáchst für új-; grade vor i ist 
der unterschied von n und n weniger scharf hörbar», a mire 21. 1. 
nyel- alatt utaltam is ; s igazolja ezt más példa is, pl. zürj. nil és 
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nal abies Pichta, vagy maga a nilal- ige zürjP. nilal alakja; votj. nir-
jal- és nir jal- schaben, zürj.nilöm = votj. nulem schweiss; még meg
jegyzem, hogy Wiedemann új szótárában a votj. nil- mellett rendes 
alakúi most nil- áll) | m. nyű, nyüve-t, lp. navalak: oszt. nink [sőt 
osztB. nink] (vö. vog. nin, ninkve-t és a zürj. nil-, votj. nil-ról mon
dottakat) |m. nyir birke, vog. nir rute, votj. ner: vogK. nir (MUg. 
Szót. «olv. nir» ; a vogK. Máté-fordítás elsőben orosz irású volt) | 
m. nyer- : vog. nir-, vogL. nirmt-, de vogK. niremt- (D. ezt MMySz. 
440. sz.-ból veszi, a hol a nir- alapigét, mely szintén a vogK.-ban 
eléfordúl, rí-val írtam, valamint nirisl- származékát is, de a niremt-et 
sajtóhibaképen w-esen hagytam). 

De vannak az w-es (északi) ugor nyelvekben n- kezdetű nem
csak magashangú, hanem m é l y h a n g ú szók is szép számmal, 
a melyekben a kezdő n sehogy sem csak a következő vocalis eset
leges hatásának tulajdonítható,- tehát tisztán consonansbeli saját
ságot tüntet föl. A mi a számot illeti, megjegyzem, hogy a magyar
ban több az n-es mélyhangú szó mint a magashangú (25, illetőleg 
meg 4 nyi-félét számítva 29 mélyhangú, 14 magash. ellenében); a 
lapp nyelvben van 30—40 mélyhangú (ríu,- nuo-, nu-n kezdődő) 
szótő, ha mellőzzük is a na-n kezdődőket, a melyek közt szintén 
csak akad egyik-másik eredetileg mélyhangú szó; a vogulban és oszt-
jákban, külön-külön, megint a na-féléket felre hagyva, legalább is 
30 mélyhangú szót (na, no, ríw-félét) találunk. S ezen w-kezdetü 
mélyhangú szókban a különös n nasalis lényeges momentuma a 
szóbeli hangalaknak, melynél fogva azok esetleg más n kezdetű, 
de a többiben azonos hangú szóktól külömböznek : pl. osztB. nörim 
«morast», de nörim «gestell, worauf fische getrocknet werden» 
(Ahlq.); zürj. nóbal- «kaufen»: de nöbal- «tragen»; lp. nolo-, noallo-
«lingere»: denuole-, nuolla- «solvere, exuere»>; m. nyála saliva ejus : 
nála apud eum. Még nem tekintve az n-es szóknak az északi-ugor 
nyelvekben mennyire közös voltát, azt kell constatálnunk, hogy az 
egyes nyelven és dialectusain belül a mélyhangú n-es szó általá
ban nem váltakozik azon jelentésű és alakú n-es szóval, a mint ez 
néha magashangú szóval, de szintén csak vajmi ritkán történik. 
Donner a magashangú szókat illető ilyen ingadozás eseteihez (a 
melyeket az imént tárgyaltunk) még egyet-kettőt tálal ki, a mely-, 
ben a szókezdő n és n ingadozása mélyhangú szóban fordulna elé. 
Ha ebbeli állítása csakugyan alapos volna is, mit bizonyítana az 
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az összes mélyhangú külön szóknak, melyek száma a négy északi
ugor nyelvben legalább is 60), ily kevés kivétellel állandóan egy
féle kezdőhangzója ellenében ? Bizony édes keveset; legfeljebb azt, 
hogy a hol sok szóban kezdő n-t ejtenek, egyszer egy rt-es szóra 
is ragadhatott a jésités, vagy megfordítva: a hol w-es szókkal is 
élnek, ezekhez egyszer (kivált segítő körülmények alatt) az előbb 
n-es szó is csatlakozhatott. De Donner úgy látja a dolgot (47. 1.), 
hogy «jede der sog. nordugrischen sprachen, ausser der magyari-
schen, w-formen besitzt, wo die übrigen sprachen [értsd: a többi 
északi-ugor nyelv az illető egyiken kivűlj oder verwandte wörter 
innerhalb derselben anlautendes n zeigen. Diese ihnen a l l é n 
gemeinschaftliche eigentümlichkeit [s mégis «ausser der magyari-
schen»], der h á u f i g e w e c h s e l des n und n . . .» Már pedig 
ilyen «háufiger wecbsel»-ről még akkor sem lehet szó, ha bár a 
magashangú szókat is veszszük tekintetbe, a melyekben az nagyon 
is könnyen beállhatott. De lássuk csak az ő bizonyító eseteit (a 
már fent tárgyaltakon kivűl; habár egy része több nyelv hasonlí
tásával kerül ki, s így tkp. csak alább kellene róla szólanom): 
1. m. nyúz-, votj. (olv.: vog.) nuj- = lp. úuove- «schinden» mellett 
van lp. najaste- «abschaben» || tehát még sem ez: nuove- «schin-
den»; s a najaste- voltaképen nem «abschaben», hanem Lindahl 
szerint nleicht ritzen» : nipe najasti mo katqb culter summám cutem 
manus perstringebat. — 2. oszt. nogor- «schneiden, hobelno, IpS. 
(olv.: lpF.) nagja- «schneiden»; meg az orosz-karéiban van nukerda-
«betteln»= észt nukerda- «reiben», a mely alakilag az oszt. nogorta-
nak felel meg || légyen bár észt nukerda-= karéi nukerda- (noha ez 
«betteln»), s ez = oszt. nogorta (van nogor- mellett nogort- is); de 
az egész eset itt semmit sem mond, mert a discrepantia déli-ugor 
nyelveket, két finn dialectust illet, a melyek egyikében szórványo
san n fordul elé. — 3. zürjP. nö/í- = lp. nute- «stossen» (L. tündére, 
conterere) || D. megjegyezhette volna, hogy nojt- «schlagen, knittern, 
zerknittern» — de így is elfogadom az esetet mint valamit érőt; 
— 4. m. nyuszt, oszt. nogos = zürj. niza, votj. niz zobel || v. ö. a mit 
fentebb kezdő ni-rő\ mondtam; megjegyzem, hogy Wiedemann új 
szótára votj. niz mellett még nai alakot is hoz föl; — 5. vog. 
nol-lou, m. nyolcz — osztlrt. nida, B. nijil || megint csak kezdő 
wi-ről van szó; megjegyzem, hogy Castrén az osztS. alakot rí-vel 
adja: nigela/, s az osztB. (Obd.) alakot m7-nek, miszerint az írás-
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béli nijü-t bátran nijil-nek lene. olvasni; Reguly is iiiil-t í r ; — 
6. m. nyak hals; «der zusammenhang mit lp. nakko «gebogen», 
oszt. nak, vog. ncik «glied» ist offenbar» || talán első tekintetre; 
de a m. nyak szónak magyar társai nyakint és nyakda más etymont 
ajánlanak: MUgSz. 430. sz., Verzweig. 20 1.; — 7. m. nyújt- aus-
dehnen —votj. nuit || márVerzw. 18. 1. ós MUgSz. 426 1. kifejeztem 
abbeli gyanúmat, hogy a zürj. és zürjP. nuzal-, nuzód- mellett a 
votj. nuit- hibás traditión alapszik; Wiedemann e szót, a mint 
most találtam, a 1775-ki votják grammatikából vette á t : 99. 1. 
HyHTBiCLKO; azonban, míg újabb adatot nem nyerünk, elfogadom 
bár ezt az esetet is valamit érőnek; — 8. in. nyagod-n&k megfelel a 
lp. nokke-; nokkete- einschlummern, f. nukku-, mely az orosz-karéi
ban nukku-; hozzá tartozó alkalmasint az oszt. nnige- «ermüden» 
is || a karéi nukku-t Donnernek meg sem kell vala említenie; dis-
crepantia csak a lp. nokke- (nem: nokke-) a m. nyugo-, meg vog. 
nuntla/t- ellenében; ezt pedig abból magyarázhatjuk (MUgSz. 
423. 1.), hogy e szó a lappban előbb dentalis explosivával volt meg 
(v. ö. finn nukku- mellett észt tukku-, meg zürj. dug-di-) s csak 
későbben váltotta ezt föl a nasalissal n (úgy mint lp. taste = í. 
tdhte lett naste is); az oszt. nuige- lényegesen mást jelent, s egybe 
nem vethető. — Ennyiben tehát vannak Donner esetei. Kettő ér 
amúgy valamit, noha ezekhez is még szó fór (pl. hogy a zürj. nöjt-
= lp. nute- alaki tekintetben nem kifogástalan, mert ennek lpF. 
alakja nuvdde-). Ez valóban oly kevés ingadozás az n használatá
ban, hogy magam is kevesellem s szívesen hozzátoldok még egyet-
kettőt: 1. lpF. nuorjo, lpE. nuorju, seehundrlpS. 7iuorjo (Lind.); — 
2. osztB. noy- (inf. noyta) «hinken» Vologodszki szerint, de AhU 
qvistnél nögol «hinkend« || tekintve, hogy a vog. vogL.-ban nag-
felel meg, az n-es alakot tartjuk igazinak; Ahl. úögol-jn, csak sajtó
hiba is lehet, mert elegyesen adja az w-es és ?í-es szókat. 

Mintegy 30—40 n-en kezdődő m é l y h a n g ú szótő van 
külön-külön a magyar, vogul-osztják, zürjén-votják és lapp nyel
vekben, különválva más jelentésű ra-es szótöktől, s e sajátság min
den egyes nyelvben (mert még nem nézzük a több nyelvekbeli 
szóegyezéseket) legalább is még azon korból való, a mely az egyes 
főnyelvek mostani dialectusait megelőzte, tehát pl. az osztják és 
voguJra, meg a zűrjén és votjákra nézve még a vogul-osztják meg a 
zürj.-votj. nyelvegység korából (a mely hihetőleg régibb mint a 
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kevésbé egymástól eltérő lapp dialectusok egységének végkora). 
Mutatja ezt az egyes főnyelvekbeli dialectusok (illetőleg társ
nyelvek) következetes egyezése a melyhangú szókbeli n -kezdetre 
nézve, a melyet az ingadozásnak néhány kevés esete meg nem 
dönthet. Már így is ez a jelenség figyelemre méltó, s az illető nyel
vek hangalaki fejlődésében bizonyos azonos ok vagy okok hatá
sára utal, a mely a többi ugor (finn, mordvin, cseremisz) nyelvek 
fejlődésében hiányzott. Mert arra nézve vagy az ellen, hogy 
ezekben szókezdő n-nek, kiváltképen mélyhangú szókbeli n-nek, 
csak nagyon szórványos s a fönyelvi egység koráig föl nem érő 
nyomai vannak, a melyek számba sem jöhetnek, — Donner nem 
hozott föl újabb adatokat, azokon kivül, a melyeket már «Verzwei-
gung stb.» ez. értekezésemben tekintetbe vettem. 

Egyébiránt növeli a jelenség súlyát meg az is, hogy az n-es 
ugor nyelvekben szintén szép számmal vannak n kezdetű m a g a s 
h a n g ú szók is, s még sem hihető hogy ezekben az n mind csak 
a következő vocalis hatásából keletkezett. 

2. A különös n kezdőhangzóval való m é l y h a n g ú szók 
az említett négy ugor nyelvben nem mind külön-külön szók, hanem 
részben két, három vagy mind a négy nyelvben k ö z ö s s z ó k , 
azon számaránynyal hogy mindegyik nyelvnek ilyen szavainak 
1—2 harmada egy vagy több más n-es nyelvben is egyezőleg 
megtalálható. Ráadásul hozzá járulnak ezekhez szintilyen közös 
n-es magashangú szók is. Ezen közös szóknak nagy része olyan 
jelentésű, hogy képzelni sem lehet, hogy mindegyik csak egy 
nyelvben keletkezett (illetőleg az ugor alapnyelvből megmaradt), 
és a többi nyelvbe kölcsönképen ment át; még kevésbé képzelhető, 
hogy a több nyelvben az ugor alapnyelvből átörökölt szó csak 
egy nyelvben nyerte n kezdőhangzóját s ezt átvette a többi nyelv 
is, az illető szavuknak másféle (pl. n) kezdő hangzójukat elejtvén. 
Ezen több nyelvben azonos szóknak közös n-essége nyilván csak 
úgy magyarázható, hogy együttes fejlődésből ered, s ezt megint 
csak úgy képzelhetjük, hogy az illető nyelvek bizonyos ideig 
csak egyazon nyelvet tettek vagyis a csak n-es ugor nyelvek 
ellenében az ugor alapnyelvből közvetetlenűl kivált egyazon 
öreg-ágat. E magyarázatot hatalmasan támogatja még azon 
körülmény, hogy az n-es nyelvekben vannak a közös n-es 
szók ellenében szintén közös n-es szók is, még pedig magas-
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hangnak is (pl. néz, név), vagyis hogy azonos substratumon 
az rí-nek nem-fejlődését is tapasztaljuk. Természetesen meglehet, 
sőt igen hihető, hogy az rí-es nyelveknek külön (más-más rí-es 
nyelvvel nem közös) rí-es szavai is (mélyhanguak és részben magas -
hangúak) szintén még az öreg-ág korában nyerték rí kezdőhangzó
jukat ; de ezekre azon magyarázatot is ráférőnek kell megenged
nünk, hog}r az öreg-ág alatt az rí eléidózésére ható okok hatá
sukat még a különvált főnyelvekben is folytathatták. — Donner 
(451.) az rí-es szók egyezése jelentéktelenítésére csak azt hozhatja 
föl, hogy a lapp nyelv abban csak 9 mélyhangú, s 3 magashangú 
szavával részes. Ámde hogy nincs több egyező rí-es szó a lappban, 
azt e nyelv történeti sorsa, szókincsbeli fogyatkozása hozta magá
val; a magyarnak pl. van 16, illetőleg 18 meg 6, illetőleg 8 ilyen 
szava, de ez sem annyi, a mennyi lehetne, ha a szókincs jobban 
megmarad vagy a kezdő nasalis esetleg másképen nem fejlődik, 
pl. explosivával cserélődik föl vagy egészen el nem enyészik (v. ö* 
MUgSzót. V. füzetében az erő czikket). De az egyező lapp rí-es 
szók közt megtaláljuk a nyal-, nyál- (nyújt-), nyíl- (nyit-), vog. 
oszt. nog-, úov- «currere, moveri», nyel-, nyelv szók másait, s elég 
hozzá, hogy csak ezeket ne tartsuk kölcsönvetteknek; s hozzájá
rul még az n-es szóknak bizonyos egyezése is. 

3. Az rí-es és ra-es szókezdet eredetére nézve Donner azon 
nézetét nyilvánítja, hogy már az ugor alapnyelvben volt kétféle, 
rí és M-es szókezdet, «die bisweilen, wenigstens in gewissen wör-
tern, mit einander abwechseln». Mert s z e r i n t e , a mint fentebb 
említettük, a «háufiger wechsel des rí undrc» az északi-ugor nyel
vek közös sajátsága. «Budenz selbst gibt für einige wurzelformen 
eine doppelgestalt, z. b. nsg = ngg- «streichen» (MUgSz. 415. 1.) 
und scheint sonach einen ursprünglichen wechsel zwischen die-
sen lauten vorauszusetzen». Dehogy ! Azon a lapon ki is van írva, 
hogy n^-en a déli-ugor, rí^-en meg az északi-ugor alak értendő. 
«Wáhrend der weiterentwickelung des Finnisch-Lappisch-Mord-
winischen zweiges ging das rí állmaiig in n über, nur in einzelnen 
wörtern blieb es und dies hánfiger imLappischen» — de különös
képen a lapp nyelvnek több olyan szavában, a mely a zürjén-votj. 
vog.-oszt. ós magyar nyelvekben is w-es! Donner tehát azt hiszi, 
hogy pl. mordM. nat e h. nát ( = mordE. net) még az ugor alap
nyelvből való rí-vel van ! Meg nem ütközik abban sem, hogy a finn 



142 ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

dialectusok közül csak a káréi és vepsá tudta néhány szónak rí-es 
kezdetét megőrizni. Donner e nézetet azzal véli támogathatni, 
hogy a szamojéd nyelvcsoportban is fordul elé kezdő n, némelykor 
egy-egy ugor szónak n-jével összetalálkozván, miszerint az n ere
detét még az ugor + szamojéd ősnyelv korából kellene datálnunk. 
De nekem úgy látszik, hogy a csak mai alakjukban ismert szamo
jéd nyelvek kezdő n-je épen ágy lehet eredeti és nem-eredeti mint 
az ugor szókezdő n. A mai szamojéd nyelvek meg nem mondhat
ják nekünk, mi volt valaha az u g o r alapnyelvben; de ha kifejt
hetjük belőlük a szamojéd alapnyelvet s ezt a szintén külön kifej
tett ugor alapnyelvvel combináljuk, meg lehet talán hozzávetőleg 
határoznunk, hogy az ugor + szamojéd ősnyelv milyen volt. — 
Donnernek nézete tehát csak — nézet, hypothesis, melynek jele
sen az a hibája, hogy még valamit magyarázni akar, a mi nem is 
való: t. i. «den háufigen wechsel des n und n in den sog. nordug-
rischen sprachen». 

Hogy tudjuk-e az északi-ugor szókezdő n eredetét is bizto
san meghatározni, vagy sem : az semmit sem változhat annak 
jelentőségén az ugor öregágak megalapitására nézve. Meglehet 
bár, hogy már az ugor alapnyelvben meg volt n és n, természete
sen nem ad libitum váltakozva, hanem más-más szókon : akkor 
az északi nyelvek közössége abban áll, hogy az örökölt n-t meg
őrizték, míg a déliek ?í-vé változtatták (úgy mint pl. a kojbal-tatár 
n-t ejt a karagasz n helyett, mely köztörök j-nek felel meg, s így 
bizonyosan az n-t megelőzte : kojb. numurtka tojás = kar. numurha 
crr.tör. juinurtka, jinnurtá). De épen úgy meglehet az is, hogy csak 
n volt az ugor alapnyelvnek szókezdő dentalis nasalisa, úgy mint 
a déli-ugor nyelveknek, s hogy ezek őrizték meg a régit, míg az 
északiakban a palatalizáló (jésítő) bajiam érvényesült. De sokkal 
hihetőhb, hogy nem valamennyi w-nek csak egyféle forrása volt s 
hogy az illető szóknak- mind északi mind déli-ugor alakja hang
változással állott elé (az utóbbi legalább ott, a hol nem dentalis-
féle eredete van a ?kuek). A denti-palatalis articulatio (vagy den-
talisnak jósitett ejtése) közepette áll a tiszta gutturalis meg den
talis ejtésnek, s tapasztalás szerint mind a kettőből fejlődhetik 
{pl. í'-vé válhatik k is meg t is, s így n-vé válhatik n is meg n is). 
Azt vélem tehát, hogy az északi-ugor szókezdő n az illető szóknak 
e g y r é s z é b e n régibben (az ugor alapnyelvben) n volt, azaz 
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hogy a gutturalis nasalis is szolgálhatott kezdőhangzóúl (úgy mint 
még most is a szamojéd nyelvekben, a tunguzban); az északi-ugor 
nyelvekben az ilyen fi vált n-vé (v. ö. szamojéd nyelvekben fi mel
lett n: pl. jur. namd szarv = tavgi "amta), a déliekben meg w-vé 
(v. ö. tunguz nála és nála kéz; Honim, nonim hosszú; nála-, nálá-
félni). Mert csakugyan utal is ilyen gutturalis eredetre, hogy még 
gutturalis explosiva is megfelel északi n-nek vagy déli «-nek (finn 
kapea és nupea «arctus, angustus»; finn kova «hart, stark, fest»: 
vog. nobis «fest, stark»), a mi g (k) : zl-cserére utal, mely párhuza
mos a d : n é&b : m- cserével (v. ö. tunguz nála, nála — mandsu 
gála). Szintig}?- eredetibb n veendő föl, mely a déli-ugorságban csak 
megmaradt), a hol d (í^-vel való váltakozást tapasztalunk (pl. 
magy. nyugod- mellett zürj. votj. d'ug-dl- «aufhören, stehen blei-
ben). (Lásd: • Verzweigung» 67. 68. 1., MügSzótár 387. 388. 1.) 
Donner e nézetemet nem pontosan fogta föl, úgy adván azt 
elé (48. 1.) mintha én valamennyi rí-nek az /7-féle eredetet 
tulajdonítanám. Azt sem mondtam én, hogy ez az fi «für ein noch 
ursprünglicheres k stehe», hanem csak azt, hogy A;-val illetőleg 
g-\e\ váltakozik, fölcserélődik (*g : fi, wechsel»), a mivel sem az 
egyiknek sem a másiknak elsőbbségének nem prsejudicáltam. 

Végre a hangfejlődésnek meg egy harmadik módját jelölhet
jük meg, a melyen az északi-ugor szókezdő n (és a megfelelő déli
ugor n) némely esetben keletkezhetett. Ez az, a melyet a török 
nyelvcsoportban a karagasz és kojbal nyelvek tüntetnek föl szó
kezdő w-vel, mely eredetibb török j-nek felel meg: pl. kar. non- (és 
ion-) «behauen, schnitzen» =tör . jon- | kar. non ((ön, d'on) dick = 
jogún | kar. nemd'ak weich = jumsak \ kar. nunus einzig, alléin — 
jcdiniz (oszm. tör.) | kar. net, nlt }\mg= jigit || kojb. nafimer regen 
=jagmur,jagmir \ kojb. nün- schnitzen (1. kar. non-) | kojb. nem-
zak weich (1. kar. nemd'ak) | kojb. nagas einzig, alléin (kar. nunus)\ 
kojb. nefi (kar. iiefi) &xme\=jefi. Eredeti j-nek ilyen nasalisos meg-
sürűdóse által (mely helyett a kojbal és karagaszban még közön
ségesebb a t, cl- féle explosivás erősbülés) keletkezhetett bár pl. a 
m. nyuvad- (MMySz. 455 sz.) ú-je, a melynek ellenében a f. juuttn-
és juupu- az eredetibb j-t tartotta volna fönn | v. ö. lapp nukca, 
nufc cygnus : f. joutsene (meg joeksime). zürj.;W, cser. jüksö (MUg. 
119. szám.) | talán eredetibb j-vel van a cser. jilme «lingua» az 
északi-ugor nelme (m. nyelv, lp. nalme) ellenében. 
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Egy következő czikkben különösen a lapp nyelvnek a finn és 
egyéb ugor nyelvekhez való viszonyáról s Donnernek erre vonat
kozó nézeteiről fogok szólani. 

BUDBNZ J Ó Z S E F . 

KISEBB KÖZLÉSEK. 
A f ő b b t e s t r é s z e k e l n e v e z é s e i a z ö t a l t á j i n y e l v 

c s o p o r t b a n . — Az emberi testrészek elnevezésére tapasztalás 
szerint minden nyelvnek vannak saját eredeti szavai; csak nagyon 
ritkán akadunk e névszóosztályban kölcsönvételre, a mely bizony 
nem szükségből, hanem «incuria»-ból történt (így pl. a finn nyelv
ben kiszorította az eredeti pii = ug. p-^ngs «dens» szót a litván 
iambai = f. hambasa, hambaha, n. hammasj. Szokott eredetisé
güknél fogva egyebek közt kivált a testrészszavak egyezésével sze
retik több nyelvek rokonságát bemutatni, — mondom bemutatni, 
mert a nyelvrokonságnak bizonyítására nem kell szükségképen ez 
elnevezések egyezését is megkívánni. Gyakran ugyanis két dialec-
tus is tér el egymástól egy-egy testrész elnevezésében (pl. «kéz» 
osztlrt. ket — osztB. jos) s a mely szó az egyik rokonnyelvben 
valamely testrészt jelent, meglehet a másik rokonnyelvben is, 
csakhogy nem azon elnevezés különös tisztét viseli (pl. az ugor 
Pingi ((feji) szó [ = ürm pad, vog. pdn] megvan a lapp nyelvben is 
[paije, bagje], csakhogy általában «superior, fölső-t teszen, míg 
«caput«-ra az ojve, oajve szó van; szintígy megvan a í.jalga «láb» 
szónak mása a vogulban: jol, de «inferior, alsó» jelentéssel). Az 
eltérő testrész-szavak lehetnek tehát azon egy alapnyelvből eredő 
synonymumok, úgy hogy nem-egyezésük ingyen sem rekeszti ki a 
nyelvrokonság lehetőségét. De másrészt a hol egyezésüket tényleg 
tapasztaljuk, egyszersmind a nyelvrokonságnak bizonyos szoro
sabb fokát kell elismernünk — azt látván, hogy az illető nyelvek 
még nem folytattak oly régóta külön életet, hogy ezen elnevezé
sekre más-más synonymumokat kifejthettek és alkalmazhattak 
volna. így pl. a «kéz» szó a szorosabb rokonságú egyes germán 
nyelvekben egyezőleg hand, míg a szintén rokon germán, szláv, 


