
Ismertetések és bírálatok. 
Ős-lapp hangtan. 

K. B. WIKLUND. Entwurf einer urlappischen Lautlehre. I. Einleitung, 
Quantitátsgesetze, Accent, Geschichte der hauptbetonten Vokale. (Suoma-
lais-ugrilaisen Seuran Toimituksia X. 1. Helsingfors. 1896. 319 I. — 
Ára 7 fm. 50 p.) 

1878-ban állította fel BUDENZ a lapp nyelv hovatartozásáról való 
elméletét; rá egy esztendőre DONNER OTTÓ Uber die gegenseitige Venvandt-
schaft der finniseh-ugrisehen Sprachen czímü munkájában BUDENZ elmé
letével ellenkező eredményre jutott. DONNEK álláspontja, egyes részlete
ket nem tekintve, általában megfelel mai felfogásunknak; újabban senki 
sem vonta kétségbe azt, hogy a lapp nyelv a finnséggel van legközelebbi 
rokonságban, bár e nézetet részletesen, tudományos alapon senki sem 
okolta meg. 

Erre a feladatra vállalkozott WIKLUND, elődeinél bizonyára kedve
zőbb körülmények között. Nemcsak az egyes lapp nyelvjárásokról való 
ismereteink gyarapodtak BUDENZ említett értekezése óta (részben éppen 
a szerző fáradozása folytán), hanem elkészült, legalább részben, az a 
munka is, a melyre WIKLUND összehasonlító hangtani kutatásait biztosan 
alapíthatta, SETALA Yhteissuomalainen aannehistoria-}&. Megkönnyítették 
WIKLUND munkáját a finnség és a lappság régi germán, litván és szláv 
elemeire vonatkozó újabb kutatások is.*) 

*) THOMSEN, Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-
lettiske) Sprog. Köbenhavn 1890. QVIGSTAD, Nordische Lehnwörter im 
Lappiscben. Christiania 1893. MIKKOLA, Berührungen zwiscben den west-
finniscben und slavischen Sprachen. I. Helsingfors 1894. Ezzel a kérdéssel 
foglalkoznak (részben vagy egészen) WIKLUND következő munkái is: Laut-
und Formenlehre der Lule-lappischen Dialekte. Stockholm 1891. Die nor-
dischen lehnwörter in den russisch-lappischen dialekten. Journ. de la Soc. 
Finno-Ougr. X. 
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A nyelvtörténeti, nyelvfejlődési vizsgálatokat minden finn-ugor 
nyelvnél (még a magyart sem véve ki) nagyon megnehezíti a régibb 
nyelvemlékek hiánya. Aránylag a lappra nézve vagyunk a legkedvezőbb 
helyzetben, mert a nyelvemlékeket részben pótolják a különböző korok
ból való germán és finn jövevényszavak, a melyeknek alapalakját elég 
pontosan meg lehet állapítani; másrészt az egymástól távolabb álló 
nyelvjárások összehasonlítása becses nyelvtörténeti következtetésekre 
vezethet. 

Mivel e rövid ismertetésnek úgysem lehet czélja WIKLUND össze
hasonlító hangtani kutatásainak részleteire is kiterjeszkedni, megeléged
hetünk a bevezetés főbb pontjainak reprodukálásával; evvel egyszersmind 
a munka általánosabb érdekű eredményeit is ismertettük. 

Oslappon WIKLUND azt a ma már kihalt egységes nyelvet érti, a 
melyből a mai lapp dialektusok fejlődtek. Az egész rendelkezésére álló 
nyelvanyag pontos átvizsgálása WIKLUNDOÍ arra a meggyőződésre vezette, 
hogy az öslapp az (kfinn-nek (yhteissuomi) egy igen regi fokával azonos. 
Az őslappot az ősfinn azon fokától, a melyből a mai finn nyelvek közvet
lenül fejlődtek, fontos fonetikai különbségek választják el. íme a leg
fontosabbak : 

1. Az ősi. megőrizte a szó kezdetén a két mássalhangzót olyan 
esetekben, mikor az ősf. az elsőt elejtette, pl. lpF. skippat «kránklich 
sein» = f. kipua*. 2. Az ősi. megőrizte az eredetibb dentalis spiransot, a 
mely az ősf.-ben í-vé lett, pl. lpF. ada «mark» = f. ytime-. 3. Az ősi. 
megőrizte a szókezdő dentalis explosivát, a mely az ősf.-ben s-szé lett, 
pl. lpF. don «du.» = f. m/na. 4. Az ősi. megőrizte az eredeti g-et, a mely 
az ősfinnben (bizonyos helyzetben) //,-vá vált, pl. lpF. son «er» = f. 
han. 5. Az ősi. megőrizte az eredetibb s-et, a mely az ősf.-ben h-vá vált, 
pl. lpF. vasse «hass» = f. ciha. 6. Az ősi. megőrizte az eredeti s'-et (c-
alakban), a mely az ősf.-ben s-szé lett, pl. lpF. cuötte «hundert» = f. sata, 
md. éada, sado, cser. südö, suda, zürj. éo < zend. cata-. 7. Az őslapp meg
őrizte a palatális n-et, a mely az ősf.-ben a dentalis n-nel összeesett, pl. 
lpF. njíiolla «pfeil» = f. nuoli. 8. Az ősi. megőrizte az m-et olyan esetek
ben is, mikor az az ősf.-ben w-né vált, pl. lpF. vuövddet «verkaufen» 
(<.-md-) — f. antaa. 9. Az ősi. megőrizte a nasalist, vagy a nas. + explo-
sivát, a mely az ősf.-ben eltűnt, pl. lpF. jiegtja «eis» = f. jáá. 10. Az ős-
lappban az explosiva nem gyengül i vagy M-ra végződő diphthongus, 
nasalis és liquida után, pl. lpF. algget «anfangen», prces. sg. 1. algám = 
finn alkaa co alán. 11. Az ősi. valószinüleg egy eredetibb o-t őrizett meg 
(uö alakban), a mely az ősfinnben a-vá vált, pl. lpF. guölle «fisch» =s 
f. hala. 

Végeredményképen tehát kimondhatjuk, hogy az ösfinn nyelvnek 
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az a foka, a mely az őslapp-pal azonos, jóval régibb annál, a melyből a 
mai finn nyelvek közvetlenül fejlődtek. 

A nyelvi adatok tanúsága szerint valamikor a finn ós a lapp egysé
ges nyelv volt; ebből azonban nem következik szüksógszerüleg, hogy a 
lapp és a finn nép is egységes volt valamikor. Az anthropologia ered
ményei ennek egyenesen az ellenkezőjét bizonyítják; hogy csak a laikus
nak is rögtön felötlő különbségeket említsük fel, a lapp kis termetű, 
aránylag gyenge, rövid koponyájú, sötét szemű ós hajú, a finn pedig közép 
termetű, erős testalkatú, csekély mértékben rövid koponyájú, kék vagy 
szürke szemű, szőke hajú. A finn és a lapp faj anthropologiai tekintetben 
annyira elüt egymástól, hogy lehetetlen feltennünk, hogy e nagy különb
ségek rövid kétezer esztendő alatt fejlődhettek volna ki. Az anthropologiá-
nak és a nyelvészetnek egymással ellenkező, de külön-külön kétségbe alig 
vonható eredményét szem előtt tartva, csak azt a magyarázatot fogad
hatjuk el, hogy a lappok afinnség hatása alatt valamikor eredeti nyelvü
ket a finnekével cserélték el, ép úgy, mint Hispánia vagy Gallia lakói elta
nulták a hódító rómaiak nyelvét. Hogy az őslappok eredetileg milyen 
nyelvet beszéltek, azt nem tudjuk. Igen valószínű, hogy a mai lapp szó
készlet megfejtetlen része részben ezen ősnyelvből származik, bár ezen 
elemek pontos kiválasztása ma még lehetetlen. A többi finn-ugor nyelvek 
szókészletéről való ismereteink annyira fogyatékosak, hogy sohasem tud
hatjuk, mikor kerül elő valamely eddig megfejthetetlennek tartott lapp 
szó megfelelője egy távolabb eső finn-ugor nyelvből. 

A nyelvcsere természetesen nem egy csapással történt. Hosszan
tartó és élénk etimológiai érintkezés volt szükséges ahhoz, hogy a lappok 
eredeti nyelve nemcsak szókészlet, hanem morphologia, sőt syntaxis 
tekintetében is a finnekéhez idomuljon át. Nehéz megmondani, hogy az 
érintkezés mikor kezdődött meg. Ha meggondoljuk, hogy az őslapp az 
ősfinn-nél hangtani tekintetben egy fokkal régibb állapotban van, s ha az 
ősfinn nyelv korát (THOMSEN-nel) a Kr. utáni első századokra teszszük, 
úgy az őslapp kornak kezdetét nagy valószínűséggel a Kr. előtti első évezred 
végére tehetjük. Nagyjából ugyanerre az eredményre vezet az őslapp 
nyelvnek finn közvetítéssel kapott litván elemeinek tekintetbe vé
tele is. 

Az őslapp korszak alsó határára,, vagyis a nyelvjárásokra bomlás 
kezdetére vonatkozólag szintén meg kell elégednünk hozzávetőleges 
meghatározással. A lapp nyelv finn jövevényszavaiból megállapíthatunk 
annyit, hogy az őslapp még mint egységes nyelv ólt az osfinn és az ős-
északi, valamint a speciális finn korszak kezdetén. Ha ehhez hozzávesz-
szük, hogy az őslapp még mint egységes nyelv kapta első szláv elemeit 
a finnség közvetítésével, végeredménykép kimondhatjuk, hogy az őslapp 
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a VIII. században meg egységes nyelv volt; hogy a nyelvjárásokra való 
szétválás mikor kezdó'dött, azt nem tudjuk. 

WIKLUKD az ó'slapp nyelvterület határait is igyekszik megállapítani. 
Szerinte a lappok az ó'slapp korszak második felében a Skandináv-félsziget 
északi részét, a Kola-fólszigetet, Finnország középső részeit s a vele hatá
ros orosz területeket lakták. Ősi lakóhelyükről legfeljebb annyit mond
hatunk általánosságban, hogy valószínűleg kelet felől nyomultak a Skan
dináv-félsziget felé. Talán északi Oroszország archeológiai viszonyainak 
pontosabb ismerete fényt fog deríteni a lappok őstörténetére is. 

Az őslappok említett nagykiterjedésű hazájukban íolytonos élénk 
érintkezésben voltak a környező népekkel, délkelet felől a finnekkel, az 
Atlanti-óczeán, a Jeges-tenger, valamint a Bottniai-tengeröböl nyugati 
partjain a skandináv gyarmatosokkal. Ezen érintkezések nyomait Őrzi a 
nagyszámú jövevényszó, a mely egyszersmind az ó'slapp nyelvről való 
ismereteinknek is fő forrása. 

A lappoknak a finnekkel való érintkezései nagyon régi korba nyúl
nak vissza; hiszen ezt már a fentebb kimondott hypothesis is feltételezi. 
A nagyszámú finn jövevényszavak nagyon különböző korokból valók. 
Egy részük a fentemlített hangtani sajátságokat tünteti fel: ez a leg
régibb réteg, az ó'slapp nyelv alapvető szókészlete. Egy fiatalabb réteg 
szavain már speciális ősfinn hangváltozások tükröződnek, pl. s > h; 
lpP. haha ((bősei)' < finn paha; de megvan mellette a régibb buösse «hart, 
dreist, übel.» A finn jövevényszavak száma nem minden dialektusban 
ugyanaz; legtöbb van az északiakban, míg délfelé a számuk csökken. 

A lappoknak az oroszokkal való érintkezése aránylag újabb keletű. 
Az oroszok valószínűleg csak a XIII. században jutottak el a Kola-fél-
szigetig, de az érintkezés valami élénk még akkor sem lehetett. A köz
vetlenül az oroszból átvett jövevényszavak nem tüntetnek fel őslapp 
hangváltozásokat, pl. lpF. morssa «wallross» < or. Mopact-

Néhány finnmarki helynév tanúsága szerint a skandinávokkal való 
érintkezés már a VIII. század előtt, tehát még az őslapp korszakban 
megkezdődött. Az érintkezés pontosabb idejére vonatkozólag nyelvtörté
neti megfontolások alapján annyit kimondhatunk, hogy az ős-északi 
jövevényszavakata lapp bizonyos, sok esetben határozott dátumokhoz 
kötött ó-skandináv hangváltozások végbemente után, de viszont néhány 
hangváltozás megkezdődése előtt vette fel. A legrégibb jövevényszavak
ban sincs pl. nyoma a hosszú cg-nek, a mely az ó-északi korszakban íí-vá 
lett. LpF. nallo «nadel» < ős-ész. *nalö > ó-ész. nál; evvel szemben finn. 
neula < gót, nepla. Viszont még nem ment végbe az átvétel korában az 
ai > á hangváltozás, pl. Lul. laiene<. ős-ó. Haihna > ó-ész. Ián «lehn.» 
Ehhez hasonló esetekből WIKLUKD arra következtet, hogy az ős-északi 
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szavak átvétele, vagy a mi ugyanaz, a lappok és skandinávok érintkezése 
az említett hangváltozásokat elválasztó időközben kezdődött meg. De az 
említett hangváltozások idejét feliratok alapján elég pontosan meg tudjuk 
határozni. Az 77> > (i változás pl. Kr. u. 300 előtt ment végbe; az ai > a 
hangváltozást már egy Kr. u. 550-ből való felirat is feltünteti. Az érint
kezésnek ezek tanúsága szerint tehát a III., IV. században kellett meg
történni. Az ős-északi jövevényszavak száma az egyes lapp nyelvjárások
ban különböző; északkeleten, a Kola-félszigeten van legkevesebb, dél 
felé a számuk egyre nő. 

Hangtani kutatásoknál nagy fontosságuk van azoknak az ős-északi, 
litván, gót és szláv jövevényszavaknak is, a melyek finn közvetítéssel 
kerültek a lappba. 

Hogy valamely ős-északi szó közvetlenül vagy közvetve került-e a 
lappba, azt legkönnyebben eldönthetjük abban az esetben, ha a jövevény
szó valamely speciális finn hangváltozás nyomait viseli magán. Finn 
közvetítésre mutat, ha pl. ős-északi magánhangzó előtti f-nek őslapp 
b (p) felel meg. A szókezdő f a lappban különben megmaradt, míg a 
finnben a régibb jövevényszavakban p-vé vált, pl. lpF. bvoidde fett < 
finn *paita < ős-északi *faita; ó-ész. feitr «fett»> (adj.). 

A fent kimondott tételt, hogy t. i. az ősfinn azon foka, a mely az 
őslappal azonos, régibb annál, a melyből a mai finn nyelvek közvetlenül 
keletkeztek, érdekesen bizonyítják a lapp nyelvnek finn közvetítéssel 
kapott litván elemei is. A közvetlen átvétel ebben az esetben már csak 
azért is ki van zárva, mert az őslappok sohasem érintkezhettek földrajzi
lag a litvánokkal. Az ősfinn említett két fokát elválasztó időközben több 
finn hangváltozás ment végbe, a melyben természetesen a litván elemek 
is részt vettek; pl. az .sr > // változás: lit. zansls «gans» > finn hanhi 
( > Ip. cuöijja). 

WIKJUNI) könyve a röviden felsorolt általánosabb eredményeken 
kivül annyi részletes hangtani kérdés megoldását tartalmazza, a melyek
nek ismertetésére e helyen természetesen nem terjeszkedhetünk ki, 
fejtegetéseiben annyira módszeres s következtetéseiben annyira szigorú, 
hogy méltán állítható SETALÁ hangtörténete mellé. 
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