
A magyar a-kngok történetéhez. 
A finnugor vocalismus tudományos kutatásának alig másfél 

évtizedes története van. BUDENZ JÓZSEF 1881-ben a MUSz. elé 
írt előszavában még ezt írja: « . . . híjával vagyunk minden 
módnak, hogy az eredeti vocalisokat szorosabban meghatározzuk, 
kivéve azt, hogy a mélyhangúak (a, I, o, uj vagy a magas-
hangúak (e, i, ö, ü) osztályába tartoztak-e». ígéri, hogy az ugor 
nyelvek hangalaki jelleméről való nézeteit külön dolgozatban 
fogja kifejteni. Néhány évvel utóbb azonban már az ugor (o: 
finnugor) nyelvek összehasonlító alaktanának kidolgozásába fog; 
az igért összehasonlító hangtan sohasem készült el. BUDENZ 
kétségkívül újra meg újra meggyőződött arról, hogy a finnugor 
és a magyar nyelvtudomány akkori állásánál a finnugor voca
lismus történetének megírása szinte legyőzhetetlen nehézségekbe 
ütközött. 

Voltaképpen az első, tudományos szempontból is számba
vehető értekezés, a mely az ősmagyar vocalismus fejdődésével 
foglalkozik, MUNKÁCSI BERNÁTnak «A magyar magánhangzók tör
ténetéhez)) czímű tanulmánya, mely a NyK. XXV. kötetében 
jelent meg. Gazdag értékes megfigyelésekben, gondolatkeltő meg
jegyzésekben; csak azt sajnálhatjuk, hogy MUNKÁCSI, véleményem 
szerint helytelen módszertani elvből indulva ki, szántszándék
kal csak az uráli ugor (vogul, osztják) nyelvekre szorítkozott, 
s így önként megfosztotta magát azoktól a nem megvetendő 
tunulságoktól, a melyeket a magyar vocalismus történetelőtti 
fejlődésének vizsgálatában a távolabb álló rokon nyelvek (mord
vin, finn, lapp) nyújthattak volna. 

1896-ban, MUNKÁCSI tanulmánya után egy esztendővel jelent 
meg a SUS. Aik. XIV. kötetében SETALA EMIL korszakalkotó 
értekezése: «Über quantitátswechsel im finnisch-ugrischen», a 
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mely a mássalhangzókra és a magánhangzókra egyaránt kiterjedő 
finnugor fokváltakozás felvételével a hangtörténeti kutatásoknak 
új, termékenyebb korszakát nyitotta meg. 

A mi a szorosabban vett magyar hangtörténetet illeti, 
ebben az értekezésében utalt SETALA először arra, hogy a kéz ~ 
kezet, négy ~ négyed, ház ~ haza, álom ~ aZszt/c-fóle esetek, a 
midőn t. i. egyazon paradigmán belül hosszú és rövid magán
hangzók váltakoznak egymással, nem újabb fejlődés (((hangzó-
nyújtás », ((hangzó-rövidítés») eredményének, hanem a finnugor 
•alapnyelvben megvolt hangzóváltás (ablaut) maradványának tekin
tendők. E feltevés fontosságára már SIMONYI ZSIGMOND utalt 
abban a rövid ismertetésében, a melyet SETALA tanulmányáról 
a Nyr. XXIX. kötetében közzé tett, megjegyezvén, hogy: «az 
erős és gyönge fok felvétele valószínűleg meg fogja könnyíteni 
a finnugor nyelvek magánhangzókbeli nagy változatosságának a 
magyarázatát". 

Igaz, hogy már kilencz esztendő múlt el azóta, hogy 
SIMONYI e szavakat leírta, s azóta se jelent meg értekezés, a 
mely a SETALA-féle gondolatot, hacsak részleteiben is, tovább 
fejtette volna; de ha másrészt meggondoljuk, hogy a fokválta
kozás elmélete a mássalhangzók körében milyen termékenynek 
bizonyult (vö. SETALA, SZINNYEI, WICHMANN, OJANSUU, ÁIMA ide
vágó értekezéseit), semmi okunk sincs arra, hogy a hangzóválta
kozás elméletétől is, a mely amannak ikertestvére, ugyanilyen 
gazdag eredményeket ne várjunk. 

SETALA föltevéséből és eredményeiből kiindulva, jelen dol
gozatom egy részletkérdéssel, a magyar a- hangok történetével 
foglalkozik, szerény adalékképpen a finnugor nyelvek egyetemes 
hangtörténetéhez. Nem áltatom magamat azzal a hiú remény
nyel, hogy megállapításaim egytől-egyig helyesek, s hogy minden 
föltevésem meg fogja állani helyét; magam is érzem, hogy nem 
egy részletet még köd borít, a melyet csak a későbbi kutatás 
fog — ha ugyan — eloszlatni. De hisz a tapasztalat azt bizo
nyítja, hogy a tudományok történetében nem egyes igazságok 
felderítése, hanem termékeny föltevések, a melyek utóbb gyakran 
helyteleneknek bizonyultak, jelzik a fejlődés állomásait. 

* . * * 
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A mai köznyelvben a hangsúlyos á részint a-val, részint 
óva l , részint mindkettővel váltakozik; e mellett az a néhány 
-esetben o-val váltakozik. A számbaveendő hangviszonyok tehát 
a következők: 

1. á <*** a. 
2 . á rvj o. 
3 . á *NJ a r^> o. 

4 . a <^ o. 
Ha az idetartozó eseteket összeállítjuk, első pillanatra 

szembetűnő, hogy míg a palatális magánhangzóknál az é ~ e 
{vér ~ verés, négy ~ négyed, él ~ eleven), de különösen az é ~ « 
hangviszonynak ffe'Z ~ telet, kéz ~ /f^eí, /e'Z ~ /eieí, /fcéí ~ hetet) 
a mai nyelvben is számos képviselője van, addig a veláris hangzók 
körében az analógiás kiegyenlítődés sokkal nagyobb mértékben 
megtörtént, s az eredeti á ~ a, á ~ o stb. hangzóváltás nyomát 
ma már alig néhány elszigetelt eset őrzi. 

A) Az á ro o- váltakozás esetei. Névszók: aj m/ar, nyárnak, 
nyárban stb., nyáron, nyári ~ nyarat, nyarak, nyaram, nyarad 
stb., nyaral, nyaranta. E mellett a nép nyelvében hallható az 
analógiás nyárt, nyarat, nyárok, nyárom, nyara, nyaral is, sőt 
nyaratszaka már 1652-ben, nyaral PPB.-ban, vö. TMNy. 297. 
Ezenkivül egy török jövevényszó (sár < tör. *sar) is átlépett 
újabban, legalább részben, az úgyn. hangzórövidítő névszók 
csoportjába: sarat, sara <^= de mindmáig hosszú hangzóval: 
sároz, sáros. Valószínűleg újabb analógiás alakulással van dolgunk 
a. hány esetében is, a melynek ragos vagy képzős alakjai a nép
nyelvben itt-ott (pl. Váczott, NyF. X. 17, 29.) rövid hangzóval 
valók: hányat, hányadik (ez utóbbi alakra már a NySz.-ban is 
van egy példa, igaz, hogy csak 1749-ből); b) három, hármat 
stb., a ragos alakokban állandó hosszú hangzóval, de: harmad, 
harmincz; c) alakpár, a mely valószínűleg hajdan megvolt hangzó
váltás nyomát őrzi: lágy ~ langyos. 

Igék: a) adsz Debreczen, Nyr. IX. 161; ággy, ádd, [aad 
JordC. 398; aagy ÉrdyC. 185; ádd Zvon., aagy Pesti; ággy 
Kún-Majsa, Nyr. VIII. 470]; ád (a mai köznyelvben ad is) ~ adok 
[de: aadok KulcsC. 285], adunk [de : adunk Czeglédi, NySz.], 
adni; hagysz [haacz ThewrC. 204; hácz Czeglédi, NySz.; háccz 
Debreczen, Nyr. IX. 161]; hagyj [haag ÉrdyC. 23, de ugyanazon 
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a lapon hágj is]; hadd [haad SándorC. 24]; hagy (a mai köz
nyelvben hagy is) ~ hagyok, hagyunk stb. Eredetileg az ide tar
tozó igék magánhangzója valószínűleg csak a nyílt szótagban 
volt rövid, TMNy. 243; h) vágok, vág stb. ~ vagdal, vagdos ,* 
hágok, hág ~ hagdos TMNy. 243; c) alakpárok: fagy (? faagy* 
NémGl. 336) ~ fáz (a gy ~ z hangviszonyra vö. SETALA, NyK. 
XXVI. 424). 

A mai köznyelvben tehát, ha nem is nagyszámú, de két
ségtelen esetekben hosszú illabiális á váltakozik rövid labiális 
a-val, tehát: a ~ á. 

A nyelvjárások közül a mi szempontunkból különösen egy 
érdekelhet bennünket közelebbről, az ú. n. palócz vagy palóczos 
nyelvjárások csoportja. E nyelvterületen ugyanis a köznyelvi a 
helyén rövid illabiális á hangot, az á helyén meg labiális á-íéle 
hangot találunk; a köznyelvi a ~ á hangviszony tehát itt így 
alakul: a ~ a, pl. haz ~ háza (a köznyelvben megfordítva: ház ~ 
haza). A lényegtelenebb nyelvjárási eltéréseket figyelmen kívül 
hagyva, a mai magyar nyelvben e szerint a következő két typus 
áll egymással szemben : 

g <^> a | a ~ a 

Mi volt e két hangviszony közös történeti előzménye ? 
A palóczság d-zását rendszerint tót hatásnak szokták tulajdoní
tani; ma is ez az általánosan elfogadott nézet, a melyet úgy
szólván minden kézikönyv (pl. SIMONYI, Magyar Nyelv2 155) 
ismétel. Véleményem.szerint e magyarázat éppen nem valószínű. 
Hiszen a tapasztalat azt bizonyítja, hogy az idegen nyelvet 
mindenki saját anyanyelvének articulatiobasisával vagy hasisáról 
ejti ugyan, s így a nyelvcserók esetén az eltanult nyelv hang
anyaga rendszerint mélyreható változást szenved; de másfelől 
még hosszasabb érintkezés is inkább a szókészletben (jövevény
szavak), s nem az érintkező nyelvek hanganyagában hagy mélyebb 
nyomokat. Egyes hangok átterjedése az egyik nyelvterületről a 
másikra, nyelvcsere nélkül, alig lehetséges. 

A palóczság zömét a honfoglalást követő első századokban 
betelepedett és megmagyarosodott kunok teszik; ha tehát az 
a-zást nem spontán á > a hangváltozás eredményének (s részben 
eredetibb hangállapotnak) tartjuk, inkább a kún nyelvre gondol-
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Taatnánk, a melynek hangzói közül valószínűleg szintén hiányzott 
a rövid labiális a hang. De erre a feltevésre sincs szükségünk, 
ha nem a mai köznyelvből, hanem módszeresen a feltehető ős
magyar hangállapotból indulunk ki. 

Az Árpád-korban az a és a hangok mellett megvolt a 
rövid illabiális á hang is. SZINNYEI JÓZSEF és MELICH JÁNOS ku
tatásai után kétségtelennek tarthatjuk, hogy azok a szavak (ere
deti vagy jövevényszavak), a melyeknek tőszótagjában eredeti 
(etymologikus) á volt, még az Árpád-kor első századaiban is 
«-val hangzottak. Másfelől majdnem valamennyi kutató meg
egyezik abban, hogy az Árpád-korban a hosszú illabiális á mel
lett kellett lenni egy zártabb labiális cí-féle hangnak is. ZOLNAI 
GYULA Nyelvemlékeink ez. művében megemlíti, hogy a HB. a 
betűje esetleg a hosszú á jele is lehetett. SIMONYI szerint (Ung. 
Sprache, 108) a HB.-beli hazoa, tilutoa és mundoa szavak való
színű ejtése házává, tilotává és mondává volt. BALASSA is való
színűnek tartja, hogy az Árpád-korban «az o betű az á hang 
jelölésére is szolgált» (Nyr. XXV. 154). SZINNYEI (NyK. XXVII. 
272) bizonyító adatokkal is szolgál; CSÁNKI művéből több olyan 
helynevet idéz, a melyeknek tőszótagjában (vagy a második szó
tagban) ma á van, míg a XIV. században o vagy oo betűt ta
lálunk, pl. 1352: Boos, 1364: Baas, ma Bázsi; 1328—88: Boor, 
Bor, 1341 : Bar, ma Baár. «Nagyon valószínű, írja, hogy ezek
ben az a-val váltakozó o (ül. aa-val váltakozó oo) betű a-féle 
hangnak a jele volt.» Feltűnő persze az á : o, oo jelölés kései 
s rendkívül gyér volta; CSÁNKI müvében a SziNNYEitől felhozott 
pár eseten kívül csak még egy, az OklSz. gazdag magyar anya
gában pedig egyetlen példáját sem találtam. Ha tehát a nyelv
emlékek korában bizonyos szók első tagjában az etymologikus 
á hang megvolt is még az egész nyelvterületen, jele csak a vagy 
<ia lehetett, vagyis ugyanaz, mint az illabiális á hangé. 

Másfelől azonban, a mint az alábbiakból ki fog tűnni, 
kétségtelen, hogy a magyar á-hangok többféle forrásból eredtek: 
egy részük zártabb o, ü-féle hangokra megy vissza. Ez utóbbiak 
közvetlen megelőzője kétségkívül labiális a-hang volt, a mely 
később a magyar nyelvterület legnagyobb részén összeesett az 
etymologikus illabiális á-val. Hogy e hangváltozás mikor történt, 
arra biztos feleletet alig várhatunk. Legrégibb nyelvemlékeink 
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helyesírása legalább nem nyújt pozitív bizonyítékot arra, hogy 
e változás 1055 után ment volna végbe. Más felől azonban 
figyelembe véve, hogy az á hang ma is elég nagy nyelvterületen 
él, nem mondhatnók eleve hibásnak azt az olvasásmódot sem, 
a mely legrégibb nyelvemlékeink a és aa jeleinek egyik-másik 
esetben (ha t. i. finnugor o vagy u hanggal van dolgunk) d 
hangértéket tulajdonítana. Nézetem szerint az ős-magyarban 
(részben talán az Árpád-korban is) az eredeti szavak első tagjá
ban a következő négy a hang állhatott: 

d — d [0: a — a] 
d — a [o: $ — á] 

Tehát pl. ház, álmu, hdrmu, de : ár, vág, hág; ad, fal, hal, de : 
átyá, savanyó stb. 

Hogy e hangok további történetét hogy képzelem, az az 
eddigiekből is nyilvánvaló. A nyelvterület nagyobb részén (azok
ban a nyelvjárásokban is, a melyekből a mai köznyelv fejlődött) 
a XIV. század folyamán a labiális rövid a mindinkább kiszorí
totta az illabiális á-t, az illabiális á pedig valószínűleg jóval 
korábban a labiális hosszú d-t. Ezzel szemben az északnyugati 
nyelvjárás-területen a hangfejlődés iránya éppen ellenkező volt: 
az illabiális a és a labiális d terjeszkedett a labiális a, illetőleg 
illabiális á rovására. Ha az á > a változást spontán hangválto
zásnak tartjuk, nincs okunk arra, bogy a palócz a > á változást 
idegen hatásnak magyarázzuk. 

Végeredményképpen tehát kimondhatjuk, hogy a köznyelvi 
a ~ á (ül. palócz $ ~ a) hangviszony valószínű ősmagyar előz
ményének a következő két hangviszonyt tarthatjuk : 

*a ~ a 
H ~ a, 

a melyekben tehát quantitative különböző, de qualitative azonos 
vagy majdnem azonos hangzók váltakoztak egymással. 

B) A 2. és 3. alatt felsorolt á ~ o ül. á ~ a <-~> o hang
viszonyokat egyelőre figyelmen kívül hagyva, áttérek az a ~ o 
hangzóváltás eseteire. 

A köznyelvből a következő esetek tartoznak ide : vagyok, 
valék, való ~ volt, volnék, voltam; halok, halék, halnék *̂» holt 
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(holtam); az, addig, arra stb. ~ ott, onnan, onnét, oda, oly; 
tahdt (> tehát), tavai (= tavai, vö. SZINNYEI, Nyr. VIII. 201, 
NyK. XXVII. 205) ~ tova. Vájjon a felsorolt eseteket is régi 
ugor vagy éppen finnugor korbeli hangzóváltás maradványának 
tartsuk-e? Néhány évvel ezelőtt (NyK. XXXV. 476) hajlandó 
voltam e kérdésre igennel felelni; megvallom, hogy ma e rész
ben megváltozott a felfogásom. Nem szabad ugyanis figyelmen 
kívül hagyni azt a kétségtelen tényt, hogy az Árpád-kor óta sok 
magyar szó első tagjában történt, a nyelvterület kisebb-nagyobb 
részén, a> o ül. o > a hangváltozás, ha tehát az o ~ a válta
kozás korának megállapításáról van szó, a sokféle forrásból 
merítő irodalmi nyelvet csak nagy óvatossággal használhatjuk 
fel. íme néhány példa: orcza (< orr-szá, vö. SZINNYEI, NyK. 
XXVII. 240) ~ arcza, arcz NySz.; fagy ^fogy (fogywan ÉrdyC. 
Q^S; fogós olv.fogyos MiskTör. 9 ; fogy Bereg m., Maros-Torda m., 
Háromszék m. MTsz.; Csikszentdomokos, NyF. IX. 22); fakad «̂> 
fokad (a NySz.-ban számos példa a XVI—XVII. századból; Eszék 
vid., Debreczen, Székelyföld, MTsz.); fan ^ fon (fona) (Abaúj m., 
Hegyalja, Székelyföld, Háromszék, MTsz.)} hab ~ hob (Székely
föld, (több adat) MTsz.; Száldabos Nyr. IV. 93; Csikszentdomokos, 
NyF. IX. 22; Halmágy, NyK. XXXI. 376 ; Moldva, Nyr. XXX. 
61); had <v» az OklSz.-ban 1055—1345 számos adatban hodu, hod; 
hodakozás VitkC. 66; hat ~ hotoczőr VitkC. 63, hotod VitkC. 
87 ; lakolok (1095, 1193, stb., 1294, 1312/1374, 1313, 1321, 
1326, 1328, 1333, 1343, 1346; loc, lok OklSz.; lok-ik Maros-
Torda m., Moldva); ma ~ mo (TelC. 295; a NySz. idézete hibás ; 
a 295. lapon nincs; VitkC. 104, 105; LevT. I. 10; mó, móa, 
mua Göcsej, Zala m., Vas m.; mo Moldva, MTsz.); most ~ mást 
(NySz., MTsz.); ide tartoznak még azok az esetek is, midőn az 
a > o ül. o>a hangváltozás a második szótag hosszú magán
hangzójától függ: az a — á > o — á változás (csalán > csolán ; 
dará-t > dorá-t stb. vö. HORGER ANTAL, Nyr. XXXVI. 410, ASBÓTH 
OSZKÁR, Nyr. XXXVI. 467), valamint az o — ó>a — 6 változás 
(*opró>apró; Holó>talu> stb. vö. WICHMANN GYÖRGY, Nyr. 
XXXVII. 243). A ravatal ~ rovás (<Lravás), farag ty> forgács 
(<fargács) szavak esete világosan mutatja, hogy mint lehet az 
efajta kombinatorikus hangváltozás újabb keletű a ~ o hangzó
váltás szülőanyjává. Kétségtelennek kell tartanunk, hogy a fentebb 
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felsorolt szavakban is kombinatorikus hangváltozás történt, ha a 
ható okra (környező hangok stb.) egyelőre nem tudunk is minden 
egyes esetben reámutatni. A mag szóra nézve pl. WIOHMANN már 
is valószínűvé tette, hogy valamikor *mogó-na,k hangzott (vö. 
magvak), s így a inog > mag változás az opró > apró-féle válto
zások csoportjába tartozik. 

A felhozottak alapján valószínűnek tartom, hogy a van ~ 
volt, hal ~ holt, az ~ oda esetében is újabb (legalább viszony
lagosan újabb) a ~ o váltakozással van dolgunk; az eredeti 
vocalis, a rokon nyelvek szerint (1. alább), mind a három eset
ben zártabb o-hang volt. A nyelvemlékek és a népnyelv adatai 
sem mondanak ellent a rokon nyelvek vallomásának: van, valék : 
1211: Mauogi, Mauogy, Numuogi (OklSz.; jobbágynevek, olv. 
Ma vagy, Nőm vagy?); vogmuc, vola, uolov HB.; 1252: Wogus 
(t. i. vagyos) OklSz.; vottok EMNy. II, 97. Halni, hal: holz 
HB.; 1355, 1357: Holnyahagow OklSz.; 1525: hola meg VitkC. 
1 1 ; holni 18; holotakert 2 3 ; holuan 39; holando 39 ; hol meg 
72; halnom VVeszprC. 30; holz KÁR. Hal. C.; holott ZVON. Osiand. 
34; holottak ALV. Post. I, 33; holt (caus.) NádC. 94; Az, akkor: 
oz, ozvc, ozchuz HB. ; oz, ozth LevT. I. J04, 105; oz, okkor, 
omott Moldva, MTsz. 

Ugyancsak ilyen, a magyar nyelv külön életébe eső o > a 
változással van dolgunk a következő két esetben is; olt (caus.), 
olt (part. perf., vö. olt-var) «**» aluszik, alvó, alvás (de vö.: olog 
VitkC. 4 1 ; olasrol 57; olasnac 57; olonnée HELTAI NySz.); 
haza ~ honn (az eredeti tőhangzó o volt, 1. alább). 

Ha mármost elfogadjuk, hogy a köznyelvi a ~ o váltakozás 
párhuzamba állítható az interdialektikus a ~ 0 megfeleléssel, 
(s már a magyar nyelv külön életében keletkezett), a 2. és 3. 
alatt felsorolt á ~ o, illetőleg á ~ a <̂» o hangzóváltás összeesik 
az egy á ~ o váltakozásba, a melynek a mai nyelvben a követ
kező három biztos példáját találjuk: 

ha (< *há), hány ~ hol, hova, honnan, honnét, hogy; álom, 
álmél—^ olt, olt (caus.; aluszik, alvó stb. 1. fentebb); ház ~ 
honn (haza 1. fentebb). Talán idevaló még a következő szópár 
is : lább rfluitare, fluctuare5 ~ lobog cflattern, wehen'. 

Valószínűnek tarthatjuk, hogy az á ~ o váltakozás eseté
ben is az á hang közvetlen előzője (talán még az Árpád-
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korban is, 1. fentebb) á volt, tehát *álmu ~ oloszon, *ház ~-> 
honn. « 

Ezzel az ősmagyar a-bangzóváltások teljes sora a követ
kező volna: 

> a ~ a (ill. a «->•> á) 

> a ~ o (a), (ill. a ~ o, a) 

A hangviszonyok történetelőtti előzményeiről a rokon 
nyelvek nyújtanak felvilágosítást. 

Ha kiindulópontunk helyes, vagyis ha a mai á ~ a ill. 
4 ~ o váltakozás csakugyan ősrégi, finnugor-kori hangzóváltás 
maradványa, fel kell tennünk, hogy e váltakozások egyike vala
mikor minden idetartozó szóban megvolt. A kiegyenlítődés az 
erős vagy a gyenge fok javára legtöbbnyire még a történetelőtti 
korban megtörtént, néhány esetben azonban úgyszólván szemünk 
láttára ment végbe, pl. ház ~ *hazat > ház ~ házat, de mind 
maiglan : haza, hazái; három «>•> ^harmat < három ~ hármat, de 
még ma is: harmad. Nyilvánvaló ebből az is, hogy mindig szem 
előtt kell tartanunk azt a lehetőséget, hogy a máj ~ májak, száz ~ 
százat stb. szavak állandó hosszú tővocalisa olyan viszonyban 
van vagy lehet a hal ~ halat, vad ~ vadat stb. szavak állandó 
rövid tövocalisával, mint a ftáí^, ád-beli hosszú a az ado/c, 
hagyok-beli rövid a-val; hogy az á#, szárad, ár szavak állandó 
hosszú á-ja olyan viszonyban lehet az odu, csomó szavak rövid 
o-jávai, mint az álom, hány, ház szavak hosszú hangzója az ólt, 
hogy, honn szavak rövid hangzójával; vagyis más szóval, hogy 
a máj, száz, ág, szárad és ár esetében az erős, a hal, vad, odú 
és csomó esetében ellenben a gyenge fok javára történt analógiás 
kiegyenlítődés. Ha tehát a magyar hosszú á-val szemben a 
rokonnyelvekben ugyanolyan megfeleléseket találunk, mint egy
részt a rövid a-val, másrészt a rövid o-val szemben, fel kell 
tennünk, hogy ilyen esetekben a magyar á és o ill. á és a egy 
és ugyanazon finnugor magánhangzó két külön (erős, ill. gyenge) 
fokát őrizte meg. 

Ez utóbbi feltevés, a mely, ha nem is éppen a magyar 

¥n. 

" } 
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a-hangokra vonatkoztatva, már SETALA idézett értekezésében is. 
megvan, volt az a vezető gondolat, a' mely szerint az alábbi 
összeállítás készült. A csoportokba osztás a távolabbi rokon 
nyelvek (cseremisz, mordvin, finn, lapp) szerint történt, a melyek 
vocalismus szempontjából nyilvánvalóan sokkal conservativabbak 
a finnugorság ugor ágánál. 

I. csoport. 

1. Magyar á (— a) = md. a, finn a, lp. a. 
1. ár, árr cpreis\- árú cpreis, ware'. 
vogE. KL. ártdl- 'überlegen, bedenken, erwágen, klügeln'; 

artip cklug, überlegt5, ÁKE. 136. 
[osztj. Ni. drtdt- | Kaz. artQA3- | 0. ardáh- untersuchen, 

prüfen' KAEJALAINEN, SUS. Tóim. XXIII. 6. szerint a zürjénből]. 
zürj. WIED. art- 'überschlagen, überschlag machen3; artal-

'denken, überlegen, beobachten'. 
mdM. arse- | E. arcé- cdenken, vermutén, meinen5 ML. VIII. 
f. arvo cpretium'; arvaa 'arbitrari, conjectando sestimare'. 
lpN. arvvedet 'intelligere, comprehendere, putare, cogitare, 

scire'; arvvalet 'putare, cogitare' FKIIS | Lule aravu- fwert' ; 
aravataüa- cerraten, denken'; Unders. arvetit, Frostv. arvh'tet, 
Stens. arvietiH id. WIKL. HAL. | lpK., GEN. Ter. a^rv'de-, Kild. 
Not. aírve-, Akk. airv(ejde- 'errathen'; Ter. drva, Kild. Not. Akk. 
arv, arv fwert, preis5. 

^4-vocalismust tüntetnek fel az indogermán alakok is, a 
melyekkel a felsorolt fgr. szavakat MUNKÁCSI AKE. 136 & 
mások egybevetették : szkr. arghá- "preis, wert'; oszét ary id.; 
örmény yargem cehren, schátzen5. 

2. láp [láb: Fekete láb CzF.] culigo, locus uliginosus' PP. ; 
'nád, szalma, szénatöredék, melyet az árvíz hordani szokott. 
Lápos, ingoványos, seppedékes hely' SzD.; cdie sumpfwiese5 MÁÉT. 
1811; ingoványos kaszáló, rét5, Kemenesalja, Tsz. 

Nyilván azonos a láp szóval a lápa [vápa OklSz., NySz.,. 
MTsz.; váp: vápos concauus, váposság cauum COM. Jan. 45, 
165] 1. (vápa, lápa) 'lacuna, wassergraben5 MA. PP. 2. 'höhlung, 
vertiefung5; axilla: az holnod a(lath) walo ivapa; carthilago: az 
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fyled alath való vápa ; Gyöngy. Szót.; vápás 'cavus, convexus5, 
Gyöngy. Szót. MA., PP . ; vö. hónyajj-vápa, segg-vápa MTsz. 3 . 
fláp, lápos hely, víz-állás, tócsa, fertő, laposs-térség, hely', SzD.; 
4. 'sekélyes völgy, völgy fenék' MTsz. 

MUNKÁCSI (KSZ. VII. 252) a vápa alakot szláv jövevény
szónak tartja (vö. óegyh. szl. szlov. vápa 'pfütze' stb.) a mely 
később a finnugor Záp-pal keveredett. E feltevésre nincs szükség, 
mert vápa épp olyan mellékalak lápa mellett, mint vék (a mely
nek nincs köze a MuNKÁcsitól felhozott csuvas vaaS-hoz) a köz
nyelvi lék, vép (a bécsi, müncheni, Apor és Peer kódexben 
többször) a lép, váz a láz (SzD. MVir. 379; MTsz.) mellett. Igaz, 
hogy MUNKÁCSI, következetesen, a lép és vép alakokat is külön 
eredetüeknek tartja s két külön vogul szóval egyezteti. 

f. lampi, gen. lammen 'lacus minor, lacuna aquse stagnantis' | 
észtD. lamm, gen. lammi 'kleine flache bucht'. 

lpN. labbak, gen. labbaga 'palus' FEIIS | lpK. Ter. Wmpe> 
Kild. lalmp 'sumpf, GEN. 

A cser. PORKKA lop 'láp' idetartozása kétséges (cser. p = 
finn mp ?); ellenben alig választható el a finn lampi-tól észt 
lomp, gen. lombi 'pfütze, lache, niederung im felde (zu zeiten 
mit wasser)', valamint f. lompolo, lompalo cbredt och strömfritt 
stálle uti floder, bred insjölik utvidgning af en flod; sund* 
LÖNNR. = lpN. luobal, gen. luobbal 'lacus parvulus', FRIIS. AZ 
a ~ o váltakozásra vö. palaa ~ polttaa, WIKL. UL. 139, SUS. 
Aik. XIV8. 51. — A CzF.-tól feljegyzett láb (a melyet a MUSz. 
és MUNKÁCSI i. h. helytelenül eredetibbnek vesz), elvonás a 
lápban, lápból (o: lábban, lábból) ragos alakokból. A m. p •*»> mp 
megfelelésére megjegyzendő, hogy a finnugor nas. + expl. cso
portok rendes magyar megfelelője b, d, g ugyan, de néhány 
kétségtelen esetben p, t, k is: 

szapoly 'füles viz-merítő' MTsz. ~ vogE. sumpdl 'merítő 
nyírhéj edény', MUNKÁCSI, NyK. XXV. 269. 

játék ~ osztj. iant-, ignt-, wnt- 'játszik' KARJ. 48. 
akar ~ vogE. ánkwát-, ánkwdrmat- 'pillant, tekint' | osztj. 

ÉD. dnGdrmd- | Ni. ánkdrmd- stb. id. SüS. Tóim. XXIII. 192. 
vö. MUSz. 

ék ~ vogE. link j P. fa%, instrum. hyg^dl fék' VNyj. 234. j 
osztjED. ictyk /nagel' , 0. iánk 'ruderzapfen', SUS. Tóim. 
XXIII. 1." 

Úgy látszik tehát, hogy a fgr. mp «•*•» mb, nk ~ ng, nt ~ nd, 
mt ~ md hangviszonyok erős fokát a magyarban p, t, k, a 
gyenge fokát b, d, g képviseli. 
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2. Magyar a (~ a) = cserM. a, md. a, finn a, lp. a. 
3. a tya cvater'. 
osztj. Irt. at'a catya' PATK. MUNKÁCSI UgFüz. XIV. 11. a 

vogul as capa' szóval veti egybe, a mely azonban nem választ
ható el a vogE. ans fapa' szótól; vö. még vogE. ansu%, KL. 
<insu%, T. ansu/ cöreg'. 

cserK. GEN. at'sá id. | H. EAMST. at'a id. 
mdE. at'áj, at'a, Kazl. ataf cschwiegervater' ML. 35, 102. 
f. LÖNNR. atti, gen. atin Vader'; cittá, átán id. | vepsz atá 

id. | észt at', gen. ati id. 
lpN. NIELS. ahcce cvater\ | Lule aDttsée, gen. aoise- id. UL. 

157 | lpK. GEN. Ter. a^c, gen. ég; Kild. Not. ehc, ejj id.; amplf. 
üééa! Alig tartoznak ebbe a szócsaládba Ter. jiecce, Akk. jéc, 
jecca; ec, ecce, vö. WIKLUND, UL. 157. 

Vö. MÜSz. 826 sz.; SETALÁ, FÜF. II : 231, SUS. Aik. 
XVII. 27. 

4. fazék [fázok, fazak, fázik NySz., MTsz.] ctopf. 
vogÉ. püt | L. P. K. put | T. pot cüst' ÁKE. 259. 
osztjÉD. put | Trj. p'utf | V. Vj. put' | Ni. pwtf | Kaz. piuf | 

O. put fkessel\ Alaphang *u. SUS. Tóim. XXIII. 125, 281. 
cserK. pot GEN. | E. pod TROJ. | H. pat EAMST. ctopf. 
f. pata, gen. padan | észt pada, gen. paa, poja ctopf. 
lpN. batte, gen. hadé colla' FÜIIS | S. pate LIND. id. 

Vö. MUNKÁCSI, NyK. XXV. 268; SETALA, NyK. XXVI. 404. 
Az idg. alakokhoz való viszonya (vö. ? szkr. puta- ctrichter-
förmiger, ausgehohlter, hohler baum; falté, tasche', AKE. 259) 
ismeretlen. 

5. savanyú 'sauer'. 
vogE. saiv- csavanyodni'; sawdm 'savanyú' IV. 419 | KL. 

éáw- id. VNyj. 120 | P.'id. VNyj. 247 | AL. sew- VNyj. 161. 
osztj Kaz. sóu- 'sauer werden (z. b. teig)' SUS. Tóim. 

XXIII. 130. 
zürj. WIED. som 'sáure, sauerteig'; soma csauer, scharf | 

permi GEN. sym csauer, sauerteig' | votj. MŰNK. sem, Kaz. süm cíz'. 
cserK. sopém | H. sápdm csauer'; sap§ csauer, gesauert', RAMST. 
mdE. capamo | M. sapami 'bittér5 ML. 24, 29. 



A MAGYAR a-HANGOK TÖRTÉNETÉHEZ. 241 

f. hapan, gen. happamen csauer'; happanen, inf. hapata 
"̂ sauer werden5 j észt happu id.; hapne- id. 

[lpN. happanet 'coagulari in coquendo' a finnből, UL. 138]. 

Vö. MüSz. 341, ÁH. 266. 

E csoport szavainak magánhangzómegfeleléseit a következő 
táblázat tünteti fel. 

m. V. O. z. V. cs. rnd. f. lp.N. lp.K. 

ár a a a a a a a 
]áp a a a a 
atya a a a,d a a,d a a 
fazék a u u o,a a a 

savanyú á á 0 o,a a a 

Nyilvánvaló, hogy a finnugor alaphang a volt, a melynek 
a magyar a az erős, az a pedig a gyenge fokát őrizte meg. 

A mi a lapp a-t illeti, megjegyzendő, hogy azok a lapp 
szavak, a melyeknek első tagjában finn a-val szemben a-t találunk, 
nagyobbrészt újabb jövevényszavak a finnségböl; mindamellett 
WIKLUND (ÜL. 139), SETALA (SÜS. Aik. XIV.S. 26) és GENETZ is 
(Suomi, III. 13 : Ensi tavuun vokaalit, 13) megegyeznek abban, 
hegy minden idetartozó esetet jövevényszónak magyarázni még
sem lehet. Megnehezíti e csoport határainak pontos kijelelését 
még az a körülmény is, a melyre már SETALA is utalt, hogy az 
egyes nyelvekben, de meg kétségkívül a finnugor alapnyelvben 
is az a-csoport szavai többféleképpen összekeveredtek az a-csoport 
szavaival. WIKLUND az UL. 151. lapján egész kis gyűjteményt 
állított össze a finn a—a alakpárokból: hankala ~ hankald, ha
sina «•*•> hásiná stb. A két csoport keveredésével magyarázanclók 
azok az esetek is, midőn magyar é (<•£) vagy e (—e)-vél 
szemben a finnben a-t, vagy magy. á vagy a-val szemben a 
finnben áa, a-t találunk: 

m. tél «**» telet, vog. tel ~ md. (ele, t'ala, f. talvi, lp. ddlzvi. 
m. epe, vog. tep ~ f. sappi, lp. idöppi. 
m.kel-s\og.káli,md.tídhms'gÁzoY^&nnkahlata,\ip$.kdlléűd. 
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m. szel- ~ f. sale, gen. saleen és sale, g. saleen 'szurkos-
fenyő-szilánk'. 

Másrészt: 
m. szár, vog. sár, sar ~ md. éejeí'-ks, sájár, f. sáári 

PAAS. S-laute, 120. 

II. csoport. 

1. Magyar á (= a) = cserH. a (o), md. a, finri a, lp. MÖ. 
6. áll 'stehen'. 
zürj. WIED. salai- 'stehen, da sein | perm. GEN. sul- id. j 

votj. Ufa, Glaz. sjlhn id. WICHM. Vocalismus, 58; Kaz. sel- id. ~ 
Ufa, Glaz. Jelab. sultjm WICHM. i. m. lelállani5. A votjákban 
*u ~ *i hangzóváltás. 

cser. Kel. solyem, soyem 'stehen5; | H. EAMST. sa'lydm id. 

BUDENZ, Szóegy. 830; PAASONEN, S-laute, 78. 

7. máj, acc. májat l eber . 
vogE. majt id. II, 179 | KL. met, birt. személyraggal majtdm 

VNyj. 102 | AL. id. VNyj. 155 J K. mőt (máitam) VNyj. 190. 
A z e ~ f l hangzóváltásra vö. vogKL. lel láb5 ~ laihm, pet carcz' ~ 
jpaitam, nel rorr ^ nahm, jel chely5 <^> jafom, VNyj. 102, 155. 

osztjÉD. mit/St | Trj. mül§A | V. Vj. műjSV | Ni. müydt 
Kaz. möjdA | 0. mvr$l leber5. Alaphang *u, SüS. Tóim. XXIII. 140. 

zürj. WIED. mus | permi GEN. mus, musk | votj. MŰNK. 
mus leber5. 

cserKE. moks SZIL. | H. mbk%s leber5, EAMST. 
mdM. maksa | E. makso id. NyK. V. 227. 
f. maksa, gen. maksan id. | észt maks, gen. maksa id. 
lpN. maökse id. FEIIS | IpS. Frostv. muékse id. HAL. 

Vö. MüSz. 633. sz. 

8. száz, acc. százat liundert5. 
vogÉ. sát \ KL. seát, set | AL. P. söt | K. set | AT. sát, FT. 

töt, ÁKE. 559. 
osztj. Kond. söt | Irt. sát | E. söt id. 
zürj. éo | votj. su, évi id. 
cser. K. E. südö | H. süŐ90 id. 
mdE. úado \ M. sadá ML. 49. 
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f. sata g. sadan | észt sada gen. saa id. 
lpN. cüötte, gen. cuöde j Lule cuöhté, gen. cuöte WIKL. j lpK. 

Ter. clHte (%o), Kild. cuHt, Not. cueht, GEN. 

ÁKE. 559. Kétségkívül árja jövevényszó, vö. óind. catám, 
av. éatdm, < *idg. fantom. 

9. válik 'sich von einander trennen, scheiden5; 'zu etwas 
werden'; választ 'scheiden, trennen ; wáhlen ; 

vogÉ. va\l- | K. vájl- VNyj. 202; voájl- III. 131 | T. vail-
VNyj. 274 'leszállani'. 

osztjÉ. vogoltalem (caus.) 'ablassen, senken' | Irt. vágattem, 
vagettem 'herunterführen'; vá^tem, veytem csich herablassen, her-
unterkommen' PATK. 

zürj. WIED. vo- | permi GEN. VU- | votj. MŰNK. VU-, Kaz. 
vil-, vu- 'jönni, elérkezni, eljutni; származni, eredni; érni, meg
érni, ráérni; telni, kifutni; hasonlítani'. 

cser. K. E. wolém 'leszáll, leereszkedik' SZIL. | H. fia'las 
'sich herunterfallen lassen', RAMST. 

md. valgan 'ich steige herab'; mdM.; E. Kazl. vaVtan | E. 
Jeg. valtán, Mar. valkstan caus. ML. 61. 

f. valka, gen. valan ,• valkama, -an 'locus in littore ad 
naviculas subducendas aptus ; 'locus ubi rivos s. flumina tran-
sire convenit' | észt valgama id.; valgu- 'herabniessen, strömen, 
rinnen, fliessend herabsinken, sich senken. 

lpN. vuölgget, 1. sz. vuölgam 'decedere, proficisci, abire, 
degredi'; Polm. viu^lsgut, 1. sz. vuiö'lGam id. STJS. Tóim. XX. 
95. ) Lule vuöTkét, 1. sz. vuóVkau id. | lpK. Ter. viHke- (io), Kild. 
vüHke-, Not. vuollke-, Akk. vuHke- 'láhteá'; K. 'olla tuleva is. GEN. 

MUSz. 588. sz. A 'jönni' > 'válni' jelentésváltozásra vö. 
fr. devenir, ang. become, finn tattá (pl. terveeksi). 

2. Magyar a (= a) = cser. o, a (ü), md. a, finn a, lp. uö. 
10. a l : alatt, alól, alá; alacsony 'niedrig'. 
vogÉ. jol: john, johl, jola 'alatt, alól, alá ' ; igeköt. jól-

VNyj. 16 | KL. j&l: j&lkd- 'alsó'; jabn 'alatt'; jelül 'alá' (igék. 
jel-) VNyj. 113 | AL. igék. jel- VNyj. 161 | K. jál-: jábn, jáldt, 
gáb 'alatt, alól, alá' VNyj. 202 | P. jel 'alsó'; jeh% id.; jeb 'alá' 
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VNyj. 240. | AT. jálé% falsó'; jálk'dil W ; FT. phy, jslfol, 
jáWdl lativ. VNyj. 274. 

osztjÉD. it | Trj. rU3 | V. Vj. if | Ni. fts | Kaz. \A | 0 . ti 
funterer, nieder' SUS. Tóim. XXIII. 217. Ösosztják alaphang 
*i SUS. Tóim. XXIII. 283. 

zürj. WIBD. vl 'unterraum, das untén befindliche5 | votj. 
MŰNK. ul, Kaz. §1 id. 

cserK. GEN. ül 'das untere5 | H. ül- unter, untén', üln» 
runter, untén', RAMST. 

mdM. al | E. alo cal5 NyK. V. 158, SUS. Aik. XII : 24. 
f. ala, g. alán 'locus infra quid, locus cui proprius'; ali, 

gen. alen 'quod infra est, subest'. 
lpN. vuölle, gen. vuöle flocus inferior sub aliqua re5 | Lule 

vudlle- id. j lpK. Ter. vflle, vflne, Kild. vüHn, Not. vueHn, Akk. 
voHn "untén, von u. ' ; Ter. vfle, Kild. vuolla, Not. vuolla, Akk. 
volla 'alá'. 

A vocalismus szempontjából figyelemre méltók a törökség 
idetartozó adatai: oszm. alt | csag. VÁMB. alci J tel. bar. alt j 
kojb. kar. alté I jak. BÖHTL. alin | alt. tel. leb. a/m cal' EADL. 
Wb. 1 : 373—4. 

Vö. MUSz. 792. sz. 

11. fal acc. falat cwand, mauer5 

osztjE. pot, pol 'fiischwehr, quer über einen kleineren 
flussarm gebaut' AHLQV. | Irt. pot 'halászsövény'. PATK. 

f. pato gen. padon 'agger, saepimentum, quo aqua in rivis 
cohibetur'; lohi-pato ""structura capiendis salmonibus'; myllyn 
pato cagger molarius'. 

lpN. buoddo gen. buodo 'obturamentum fluvii, piscium 
capiendorum causa oppositum' FEIIS . j Polmak biugődu 'bau im 
fluss zum lachsfang' SUS. Tóim. XX. 230 J Lule püdtu-, püdtute 
'verstopfen, pfropfen'. 

Vö. SBTALA, NyK. XXVI. 382. A 'soepimentum' > 'murus* 
jelentésfejlődésre vö. a ném. ivand szót ( ~ winden). A cserKel. 
pua | H. püá 'rekesz, kerítés', a melyet SETÁLA i. h. szintén 
ide von, mint már MUNKÁCSI megjegyezte (NyK. 27 : 144),. 
csuvas jövevényszó : csuv. PAAS. pavs-, peve- rgátat kötni'; pdve, 
peve 'malomgát, rekesz' ( = kaz. bejá, bojá-; mis. bu; buwS-
id.). Nem tartozhatik ide az osztjD. pálii 'vízrekesz' PÁPAY sem, 
a melyet MUNKÁCSI NyK. XXVII. 160 az osztj. pot családjába 
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von; valószínűleg szintén török jövevényszó: vö. kaz. bül-, 
bél- 'elválasztani, elosztani'; bülek crész, szakasz' [ csuv. PAAS. 
pül- 'elrekeszteni, elkeríteni' |,alt. VEBB. pöl- id. stb. 

12. gyalog 'zu fuss'. 
cserKE. jol 'fuss'; jolon 'gyalog' SZIL. | H. ial id. EAMST. 
mdE. jalgo | M. jalga 'gyalog', NyK. V. 184. 
f. jalka, gen. jalan 'pes'; meni jalkaa, v. jalan, v. jalvoin 

'abiit pedibus, haud equitando' EENV. | észt jalg, gen. jala 'fuss'. 
lpN. juölgge, gen. juöíge 'fuss' | Lule judleke- id. WIKL. | 

IpK. Ter. jilke, Kild. jüHk, Not. juoHk jueHk, Akk. phir. juHgit 
id. GEN. 

13. hal 'fisch'. 
vogÉ. yul II, 28 | KL. krul VNyj. 106 | K. k'ul VNyj. 214 | 

P. k'ul VNyj. 235 | T. k(ól VNyj. 295, 'hal'. 
osztjÉD. yúi | Trj. tíuA | V. Vj. kruV j Ni. fiút' | Kaz. -/JUA \ 

0. #t i 'hal' SÜS. Tóim. XXIII. 136. Alaphang: *u. 
cser. K. E. H. kol 'hal' SZIL. EAMST. 

md. kai id. ML. 51, 104. 
f. kala, gen. /caZan 'hal'. 
lpN. guölle, gen. </itó7e id. | Lule kudlle-, gen. küdle- id. ] 

IpK. Ter. kflle (io), Kild. M i , Not. kuoHl id. 
MUSz. 98. sz. 

14. szálú, szalu 'hohlbeil5. 
osztjÉD. söjdt | Trj. SWÍSA | V. Vj. süySV 'hohlbeil', SUS. 

Tóim. XXIII. 100. 
mdE. salgo, salgá | M. salgá 'stöckchen, womit die linden-

rinde abgerissen wird'; mdE. salgo-, salgu- | M. salg§- 'stechen', 
PAASONEN, S-laute, 57. 

f. salvan, inf. salvaa 'schneiden, zimmern, verschneiden' 
észt salvama 'beissen, stechen (von insekten); zimmern'. 

15. szarik 'merdare'; szar 'merda5. 
cserK. soram | E. id. | H. saras 'scheissen, zum stuhl 

gehen, durchfall habén3; cserK. sur | E. sor | H. sor 'kot, dreck'. 
mdM. sarndd-, éafdnd'd-, sariw-, serúd | E. serne-, éafni-

'scheissen'. 
Vö. MUSz. 278. sz.; PAASONEN, S-laute, 65. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX. 17 
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16. vad 'wild; wildes tier'; vadócz 'vad, félénk, szokatlan-
kodó, vádaskodó' MTsz.; vadar 'vadon' Csongrád m., Szegvár, 
MTsz.; vadas [vodos Veszprém m., Almádi; odas Komárom MTsz.] 
1. 'vad, szilaj, félénk, ijedős (tehén, disznó)' MTsz.; 2. 'műve
letlen, ostoba' Beregszász, MTsz., NySz.; vadony '(beoltandó, 
vadfa' Balaton mell. Tsz.; vadon [vadony SzD.] 'rengő, rengeteg) 
kietlen5 SzD. A régi nyelvben mindig e kapcsolatban: vado?i 
erdő; vadonat: v. új recentissimus'; v. vadon MTsz.; vadonnan 
új NySz. SzD. 

vogE. ünt 'erdő, vadon'; 'wildes tier' jelentése van a kö
vetkező vogKL. mondatban : vuortd k'uipá vuor-untán t'ok jodm-
nát: «(mialatt) erdőben fekvő erdei vadjuk csak úgy járkál» 
VNépkGy. III. 483. 

osztjÉD. unt ! Trj. uy.oní | Vj. uontr j Ni. unH' | K. uorítf 
'wald, urwald' SUS. Tóim. XXIII. 146; olrt. unt Szurg. wont 'festés 
land, wald, hügel, berg' CASTRÉN; unt vöje 'erdei állat, medve, 
rénszarvas' PATKANOV. 

lpN. vuövdde, g. vuövde 'silva magnis arboribus, prsecipue 
pinibus et abietibus repleta' FRI IS ; IpS. (Lule) vtwuHe- 'wald 
(bes. nadelw.)' WIKLÜND. 

MUSz. 581. sz.; MUNKÁCSI. NyK. XXV: 268. WIKLÜND UL. 
209 a lapp vuövvde szót a finn outa gen. oudan 'silvestris, 
silvosa e. c. regio' (EENVALL) veti egybe. Némileg kétségessé 
teszi e hangtanilag különben kifogástalan egybevetést az a 
körülmény, hogy az outa szó a többi finn nyelvben (a meny
nyire utána járhattam), ismeretlen, s EENVALL szerint a suomi-
finnség is csak Tornio és Kemi vidékén ismeri. Vájjon nem 
lapp jövevényszó-e ? LÖNNROT is utal zárójelben a lapp vuoude 
szóra. Ha a lapp vuövdde csakugyan összetartozik az idézett 
vogul és osztják szavakkal, a magyar d finnugor *mt ~ md 
hangviszony gyönge fokát képviseli. A 'wald' > rwikV jelentés
fejlődésnek több nyelvből idézhetünk párját: latin silvaticus > 
fr. sauvage, ol. selvaggio. A német wald ~ ívild kapcsolatát 
is, — legalább egyelőre, jobb etymon híján — valószínűnek 
tarthatjuk. SCHMIDT JÓZSEF dr. figyelmeztet még a következő 
analógiákra: ó ind vána 'wald' ~ ványa 'silvestris'; masc. 'ein 
wildes thier'; gör. aysös cacker, féld3 *>*» ár/sos auf dem felde 
lebend, wild'. 

17. varjú acc. varját [1341: woryou, 1342: worrew, 1346: 
Voryu OklSz.] 'kráhe'. 



A MAGYAR a-HANGOK TÖRTÉNETÉHEZ. 2 4 7 

vogÉ. uri-nekwd ckráhe\ 
osztjED. ug,ryái | Trj. ruryi | V. Vj. ury^i | Ni. uArya j 

Kaz. uoryd | 0 . uwryá ckráhe5. Az ősosztjákban *u ~ ö hangzó-
váltás^ SUS. Tóim. XXIII. 62, 299. 

mdE. varksij, varsei, varaka | M. varsi varhsi 'kráhe'. 
finn varis, gen. variksen ccorvus cornix5 | észt vares, gen. 

varese v. varekse id. 
lpN. vuoras, gen. vuoraca ccorvus cornix' | Lule vuöracis, 

gen. vuöracasa id. WIKL. | IpK. Ter. vircce, Kild. vürocc, Not. 
vuorehc id. GEN. 

Vö. MüSz. 594. sz. UL. 135; MUNKÁCSI (ÁKE. 625) 
egybeveti a felsorolt finnugor szavakká] a pahl. varáy crabe5 szót. 

3. Magyar á^>a(=a<^>á) = cser. o, md. a, finn a, lp. uö. 
18. ad, ád [odutta, odút, oggan HB.] rgeben.5 A nyelvem

lékek adatai alapján valószínűnek kell tartanunk, hogy az egyessz. 
2. és 3. személyben a hosszú maganhangzós ddsz, ád alak az 
eredetibb, s a mai köznyelvben gyakoribb adsz, ad az eredetileg 
rövid hangzós adok, adunk stb. alakok analógiájára keletkezett. 

votj. MŰNK. ud- i t a tn i ; inni, enni adni5 | zürj. WIED. ud-
id. | permi GEN. ad- id. 

md. and§ms, andoms cenni ad5. ML. 40. 
finn antaa, annan cdo, trado, dono5 | észt andma, annan 

Tgeben, hingeben, widmen, gestatten, lassen, zulassen5. 
lpN. vuövdet 'verkaufen' J Lule vudbete-, vüdbtau id. WIKLUND. 

Vö. MüSz. 779. sz. 

19. hagy, hagy classen, verlassen5. 
vogÉ. yül- | KL. krul'- VNyj. 124 | AL. k'ül'- VNyj. 172 | T. 

Vul- VNyj. 291. 
osztjÉD. x$i- | Trj. k'ii- | Vj. krvi- | Ni. y%i- j Kaz. %#,i- | 0 . 

yvi- czurüeklassen5. Hangzóváltás: H ~ #, SUS. Tóim. XXIII. 
63, 300. 

zürj. WIED. kot- 'zurücklassen' | permi GEN. kul- id. | 
votj. Ufa, Glaz. k}tmj Jelab. kil'ini 'bleiben5 WICHMANN, Vocalis-
mus, 58, 64. 

cserKE. koSém chagy5 SZIL. | H. ko'őas 'bleiben5; kodas 
^bleiben lassen5. 

17* 
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md. kadoms Verlassen5 ML. 84. 
finn katoon, inf. kadota cpereo, perdor, amittor, evanesco5; 

kato gen. kádon camissio, defectio'; kadotan, kadottaa camittor 

perdo, deleo' | észt kadama, kaun 'verloren gehen, schwinden, 
vergehen5. 

lpN. guöSdet 1. sz. guödam 'relinquere, prseterire, deserere5 | 
Lule küdte- id. WIKL. | IpK. Ter. kftte- (ie), Kild. küHte- (uo), 
Akk. ko*dde- id. GEN. 

MUSz. 91. sz.; SETALA, NyK. XXVI. 397. Feltűnő a cserEL 
o a várható a helyett. Zártabb (o) vocalismust tüntetnek fel 
a törökség idetartozó adatai is : csag. kirg. alt. tel. krim. stb. 
koi- 'lassen, verlassen, hinstellen, hinlegen5 | ujg. kod- id. 
(RADL.-nál helytelenül kot-) | csuv. PAAS. yur- id. | jak. BÖHTL. 
kut' "giessen, streuen'. Alapalak: *kod-. 

E csoport szavainak magánhangzómegfeleléseit a köv. táb
lázat tünteti fel: 

m. V. 0 . z. V. csK. csH. md. f. lpN. 

áll a u u^>i 0 a 
máj a 0 u u u 0 0 a a uö 
száz a & 0 u ü ü a a uö 
válik a á, a 0 u 0 0 a a uö 
al a i u u ü ü a a uö 
fal a (o) a uö 
gyalog a 0 a a a uö 
hal a u u 0 0 a a uö 
szálú á u a a 
szar a 0 a a, a 
vad a u u uö 
varjú a u u~>ö a a uö 
ad a<^á (á) u u a a uö 
hagy a^á u j ~ í ? U, 0 i 0 0 a a uö 

WIKLÜND szerint az olyan esetekben, midőn a mordvin és 
finn a lapp uö (UOJ-YRÍ áll szemben, a md. és finn a zártabb 
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o-ból fejlődött. «Das lappische uo, uö wáre alsó keineswegs aus 
<i = finn. a entwickelt, sondern das finnische a aus einem o = 
lapp. o > lapp. uo, uö)) (UL. 136). Ezzel szemben már SETALA 
(SUS. Aik. XrV3. 26) utalt arra, hogy az iráni jövevényszavak 
(szkr. gata- stb. > finn sata stb.; md. azoro < szkr. asura-, av. 
ahura-) tanúsága szerint nem o, hanem a-hangból kell kiindul
nunk, valószínűleg labiális *á-ból. 

A cseremisz nyelvjárások közül a hegyi cseremisz rend
szerint megőrizte az eredeti nyíltabb hangzót: 

finn cserH. cserK. 
askel a'skdl osk§l 
haapa 
kantaa 

sapki cespe5 

ka'ndas ' 'holen' 
sopke 
kondém 

katkera ka'ísd koce 
parmas, parma pa'rmd pormo 
paras, parane-
md. sardo 

pare'más 
sa'rdd celenn5 

poro 
sordo 

valkea wa'lySda fweiss' wolyddo "hell 
vahtera wastar 
vasta ivást rdurch' wost 

Sokkal ritkábban fordul elő az, hogy a finn a-nak a hegyi 
cseremiszben is o a megfelelője; a fentebb elősorolt finn maksa, 
kala, kadota ~ hegyi cser. mbkyj, kol, ko'das megfeleléseken kívül 
még csak a következőket találtam: 

kaksi 
sala, md. sala-
salava 

H. kok 
so'ld cdieb' 
sol 'ulrne5 

K. kok 
éolo 
solo. 

E kettős megfelelést: 

md. a f. a lp. uö = cserH. a 
md. a f. a lp. uö = cserH. o 

csak úgy érthetjük meg, ha felteszszük, hogy a hegyi cser. a, ill. 
o egy és ugyanazon hangnak két fokát, mégpedig valószínűleg á 
az erős, o a gyenge fokát képviseli. 

A keleti és mezei cseremisz a > o hangváltozás újabb ke
letét bizonyítja az a körülmény is, hogy a tatár (csuvas) és orosz 
jövevényszavak egy része is részt vett benne : 
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H. a'la j K. óla < kaz. tat. dia 'tarka'; H. alta'las | K. 
oltalém < k a z . t. alda- 'megcsalni'; H. pasna | K. posna 'külön '< 
csuv. *pasm >pusne, vö. kaz. tat. baska 'ohne'; H. saia | K. 
sója lüge' < csuv. *saja > suja vö. csag. saj§y id.; H. sarSk | 
K. sors/c < kaz. t. sar§k 'juh'. Vö. még H. taias | K. iojem 
'érint' < or. TaHTb. 

A permi nyelvekben a finnugor *á szabályos megfelelőjének 
az M-t kell tartanunk; igaz, hogy e mellett a zürjénben két 
esetben o, a votjákban egy esetben i is előfordul. Megjegyzendő 
azonban, hogy a hagy esetében a zürj. o, az áll esetében a votj-
i mint az u váltóhangzója is szerepel. (A votj. M ~ t és a zürj. 
u ~ o hangzóváltásra vö. WICHMANN, Vocalismus, 39. és 64. 1.) 
Egyébként a tárgyalt szavakon kívül is a legbiztosabb esetekben 
a finn a (md. a)-val szemben a zürjénben u, o-t, a votjákban 
M-t találunk: 

f. asia ~ z. udz | v. uf 'arbeit, sache'. 
f. askel ~ z. voskol | v. uckil. 
f. jakaa ~ z. jwA;- j v. Í'ÍÍA;-, juk-. 
f. sa/rea «v z. suk \ permi suk 'dicht'. 
f. sarvi ~ z , v. sur. 
f. paras **•* z. v. bur. 
f. ma a —> z. v. mu. 
f. saa- ~ z. SM- | v. sw£- 'erreichen, einholen'. 
f. savi <̂  z. s'oi j v. S'MJ. 
cserH. sanalt- ~ z. p. sunal- 'obdormiscere'. 
f. saarnaa «̂  z. s'oníi 'rede'. 
md. sarka- 'stochern, umrühren' ~ z. sor- | p. swr-

'stossen, mischen'. 
md. azir, azoro ur, gazda ~ z. o^jr | v. uzir 'reich'. 
f. katkera ~ v. kugal, kuzal. 
f. sa/Zci 'pertica longior' ~ v. sul 'szántalp' [ ? z. soZ' 'nyárs', 
észt taba 'schloss' ~ v. tupgon id. (SETALÁ : FUF. II. 277). 

Az obi-ugor nyelvekben az interdialecticus megfelelések 
tarkasága rendkívül megnehezíti feladatunkat. Az ősvogulban 
és az ősosztjákban megvolt hangzóváltakozás különböző irányú 
kiegyenlítődése szinte lehetetlenné teszi, hogy e nyelvek vocalis-
musának viszonyát a többi finnugor nyelvekéhez pontosabban 
meghatározzuk. 

A mi esetünkben is meg kell elégednünk annak a meg-
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állapításával, hogy a vogulban 7 eset közül négyben, az osztják-
ban 7 eset közül ötben u megfelelést találunk. Hogy a finnugor 
*á rendes (vagy legalább egyik rendes) vogul megfelelőjének az 
u-t tartsuk, azt egyébként is javalja az a körülmény, hogy a 
tárgyalt eseteken kívül is elég nagy számú biztos esetben talál
kozunk a finn a, md. a = vogul u megfeleléssel. íme néhány példa : 

f. pala ~ vogÉ. pül- | AL. pül- ~ pulhm VNyj. 31, 172 | 
P. T. pöl- NyK. XXV. 268 'fal' (vö. osztj. pid, pwV id.). 

f. savi ~ vogÉ. sul! \ KL. söt | T. sol' id. 
f. sala 'clandestinus' j md. sala- 'stehlen' ~ vogÉ. tühnánt-1 

KL. tülment- \ AL. tuhmt- | P. tólment- | T. tólmant- lop ' (vö. 
É. KL. tül- 'elrejt'). 

f. kantaa ~ vogÉ. yünt- | KL. k'unt- j K. k'ünt- 'hátára vesz'. 
f. panna ~ vogÉ. KL. pun- | K. pön- | T. pun-, pon- 'rátesz5. 
f. appi ~ vogÉ. K. up (upa %um) lV-
í. askel ~ vogÉ. üsil id. 
f. sanda ~ vogT. SWM?-, sdw- 'lesz, következik'. 
md. sardo, cserH. sa'rd§ ~ vogÉ. saríí 'rén'. 

Több árja jövevényszóban is árja a-val szemben a vogulban 
és osztjákban M-t találunk, vö. AKE. 566, 587, 602. 

A száz és a máj szavaknál a vogulban a következő inter-
dialektikus megfelelést találjuk: 

vogÉ. a, a \ KL. AL. K. P. e | T. a, a. 
Az ilyen esetekben a vogul alaphang valószínűleg *© volt 

(vö. HAZAY, A vog. nyelvjárások első szótagbeli magánhangzói 
stb. 14. L). Ide tartozik még a következő eset i s : 

f. maa ~ vogÉ. ma \ KL. me \ K. P. m© j T. ma, ma. 
A mi az © jel hangértékét illeti, MUNKÁCSI meghatározásai 

kissé ingadozók; SZINNYEI S HAZAY szerint a MUNKÁCSI-féle © = a0; 
KANNISTO, bár nem nyilatkozik határozottan, (FUF. VII. Anz. 9), 
úgy látszik, más véleményen van (o = s ?). Annyi azonban két
ségtelen, hogy az *u «v © váltakozásnak a vogul interdialektikus 
megfelelésekben is vannak nyomai: 

T. nuw- ~ K. new- kopaszt'. 
É. úuli 'jegenyefenyő' ~ K. nol 'veresfenyő'. 
É. püü, T. pöt ~ AL. poti~ petdm VNyj. 155, 'kebel5. 
É. pül ~ T. JJ©Z 'darab' VNyj. 255. 
É. lüptá ~ K. Z©pfó levél' VNyj. 201. 
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Némi valószínűséggel feltehetjük tehát, hogy a finn a-nak 
néhány esetben megfelelő vogul © az ösvogulban a finn a-nak 
rendszerint megfelelő vogul u váltóhangzója volt. 

A finnugor *á-hang (ül. *á-sor) rendes megfelelői az egyes 
nyelvekben e szerint a következők volnának: 

magy. á ~ a (o: a ~ a) | vog. u ~ © | osztj. u ~ (i) | zürj. 
o ~ u j votj. M ~ (i) | cserH. a ~ o \ md. a j finn a (a) | lp. uö (uo). 

I I I . csoport. 

1. Magyar á (= a) = cser. o, u (§) ; md. o ~ w ; finn o ; 
lp. MO ~ oa. 

20. ág czweig, ast; der zacken z, b. an einer gabel, an 
einem hirschgeweih; der arm z. b. eines flusses', MÁÉT. 

zürj. WIED. vug cstiel, griff, henkel'; permi GEN. EOG. vug 
id.; | votj. Jel. MŰNK. vug id. Különválasztandó zürj. WIED. 
vugyr cangel' = cser. BUD. énger, CASTE. anger, cserH. EAMST. 
iiygdr 'angel' = vogE. vaykdr 'haken', AKE. IJ 9. 

cser. GEN. oygo rbügel (am schneeschuh); edény füle'. 
SZILASI, ZOLOTNICKIJ nyomán, csuvas jövevényszónak jelzi (vö. 
csuv. Szarap. PAAS. uyG? 'karika;' uyGd, orjGd rkarika a lószer
számon' ASM. 14, 45), mivel azonban e szó a többi törökségben 
ismeretlen, az átvétel valószínűleg fordítva történt. 

f. önki, gen. ongen chamus piscatorius;' ongin, inf. onkia 
chamo piscor j észt Őyg, gen. öyye, öyyi 'angel, angelhaken5; 
őyyas, gen. öyga "angel, krampe; kettenring, ketté'. 

lpN. vuoggd 'angel'; oaggot 'angeln' SUS. Tóim XXIV. 77, 
89 | Lule vudgga- gen. vüakka id.; verb. vudggu | lpKola Ter. 
viyk, Kild. vuyk, Not. vuekk cangel'; vuokke- v. vuagga- cangeln' GEN. 

Vö. MÜSz. 780. sz. Már SETALA utalt arra (SUS. Aik. 
XVII4. 31), hogy az indogermánságban az ó-ind. ayká-s rhaken, 
biegung zwischen brust und hüfte', áncati cbiegt', ófn. angul 
rangel', lit. anka 'schlinge', gör. aYXwv fbug, ellenbogen', á^xo? 
'bucht, thai', lat. ancus mellett a finnugor szavak vocalismu-
sának pontosabban megfelelő zártabb hangzójú alakok is van
nak : gör. cyxoq, lat. tmcus fhaken'. Az a : o hangzóváltásra 
vö. acuo ~ ocris, WALDE, Wb. 30. 
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21. á r 'subula'. 
cser. Kel. GEN. wiirz 'ahl'. 
mdE. uro | M. ura id. PAASONEN, Kiél. Lisiá, 21. 
finn ora, gen. oran 'terebra minor, max, clavus ferreus 

candens et urens, quo terebratur | észt ora, gen. ora 'brennbohrer, 
pfriem, dorn (im schlosse), insektenstachel, spiess'. 

lpK. GEN. Ter. vierre (oa), Kild. utfrr, Not. ua*rr 'ahle ' ; 
oarre FEIIS. 

MUNKÁCSI ÁKB. 137 a felsorolt finnugor szavakat a szkr. 
ara- 'subula' szóval veti egybe, a vocalismus eltérése azonban 
egybevetését valószínűtlenné teszi (szkr. ara = ófn. ala, óizl. 
alr, az *él- 'spitzt sein' gyökérhez, vö. WALDE, EtWb. 19 1.). 

22. árva £waise\ 
mdE. uros, urus | M. ur9s 'waise', PAASONEN, Kiél. Lisiá, 22. 
finn orpo, orvo, gen. orvon 'orbus parentibus5; orpo-lapsi 

'puer orbatus'. 
lpN. oarbes, oarbbas 'orbus parentibus' | Lule WIKL. orapase-

nom. orcpés 'waise'. 
Az indogermánságból az idetartozó alakok közül fölem

lítendők : lat. orbus, gör. öptpavóc, örm. orb 'waise', óbolg. rabi> 
'sklave' = óind. árbhas 'kleirí, ÁKB, 145, WALDE, Wb. 436. 

23. szárad 'trocken werden5; száraz 'trocken'. 
vogE. sür- 'szárad'; sürl- caus.; sürdy, sürdm 'száraz' II. 

54. | KL. surr- 'szárad'; surl- caus. sürdn (sic!) 'száraz'IV. 159, 
ÁKE. 279. 

osztj. Trj. sür§mt- (v. mom.) 'trocken werden' ~ sar- id. 
SUS. Tóim. XXIII. 89, 296. Az ősosztjákban *a ~ u hangzóváltás. 

? zürj. WIED. íurál", surav- 'trocknen (an der luft)' | perm. 
HOG. id. 

lpN. soarvve, gen. soarve 'pinus vei abies arida'; soarvvat, 
1. sz. soarvam 'exarescere (de abiete v. pino dicitur)' j lpS. soreve-, 
gen. sorve 'torrfur' WIKL. ; sor9vu- 'vertrocknen, von föhren' 
WIKL. ; soárvie-, suárevie- id. HAL. 

Vö. MüSz. 280. sz. SETALA, FUF. II. 252. 

24. váll acc. vállat 'schulter'. 
finn olka, gen. olan 'numerus' | észt ölg, gen. öla; Őla, gen. 

dia 'schulter'. 
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lpN. oalgge, gen. oalge 'numerus'; Polmak. iüálegi id. SUS. 
Tóim. XX. 263 | IpS. oleke-, gen. oVke id. WIKLUND. | ]pK. GBN. 
Ter. vioHke_ (oa), Kild. ueHk, Not. uaHk, Akk. gen. plur. oHgi id. 

MUSz. 589. sz. idevonja még a következő vogul és 
osztják szavakat: vogE. váydn II. 22; lat. vayndn II. 315 | 
FL. loc. vaintd, III. 409; birt. személyraggal: vatindnt, vai-
ndntd III. 409, 411 'váll' | K. váindm vállam5 VNyj. 206 | P. 
váind 'váll5 VNyj. 242; vog. AHLQ. vain, vayin, voain, voinh 
'schulter'| | osztj. Demj. vön PATK. ; Surg. van id. CASTE. Azt 
hiszem, túlmerész feltevés volna, hogy a vog. vágdn e. h. 
való: *vaydl; ez utóbbi alak, olyan hangátvetéssel, mint a 
toll, mell, válik, stb. esetében, megfelelhetne a finn olka-nak. 

2. Magyar a (= a) = cser. o ~ u (§); md. o ~ u; finn 
ö ~ o ; lp. uo ~ oa. 

25. avik \ouic BOKN. Préd. II. 202] 'penetrare; minui, 
densi, contrahi'; avat cimbuere, penetrare facere; pannum den~ 
sare; inaugurare'. 

KL. tuj- 'bemenni', prses. tüm, prset. tüsdm VNyj. 133 | 
AL. id. VNyj. 174 | K. id. VNyj. 228 | P. id. VNyj. 254 | T. tój-, 
pra3S. tóm, pröet. tósdm id. VNyj. 296. 

osztj. Ni. tny- | Kaz. Agy- *̂» ED. így- | Trj. Agy- | V. Ivya-
Vj. ipyd- | 0 . Ivy- 'eintreten, hineingehen'. Hangzóváltás: *o ~ g, 
vö. SUS. Tóim. XXIII. 49, 301. 

zürj. WIED. sun- rtauchen, untertauchen, eintauchen5 j votj. 
MŰNK. zum- 'merülni, alámerülni, alábújni5; Ufa zim- WICHMANN, 
Vocalismus, 16. 

cserK. GEN. suyyaltam, éuygaltam 'tauchen, untertauchen^ 
auf das gesicht falién' j Mezei TEOICKIJ suyaltam | cserH. EAMST. 
sSyga'ltam 'stolpern, falién'. 

mdE. sova-, Kad. suva- | M. suva- 'eintreten, hineingehen^ 
hereinkommen5. 

f. sovm, inf. sopia 'aptus, conveniens, commodus sum5; 
'convenio, concilior5, PAASONEN #-laute 21. lap szerint Savo-ban 
'raum habén od. finden' jelentésben is járatos, j észt sobima, 
söbima 'sich vertragén, sich verstehen mit jmd., sich vereinigen, 
sich fügén, passen, gelingen5. 

lpN. FEIIS suoyyat, pr. suoyam, suodnjat, suonjam 'clam 
subrepere5 | Lule südUya- id. WIKL. | lpK. GEN. Ter. soayya-t 
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Kild. soayye- 'eintreten'. FEIIS Wb., WIKLUND UL. 311 a IpN. 
cagyat, cayam 'se insinuare, arte sibi aptare (véstem), clam 
subrepere' igét egybevetik az $- kezdetű lapp szavakkal; a voca-
lismus szempontjából is ajánlatosabb különválasztani (PAASONEN — 
kérdőjellel — a votj. tfum- 'untertauchen' szóval veti egybe). 

Vö. PAASONEN S-laute, 2 0 ; SETALA, FUF. II. 253. 

26. nyal 'leckén'. 
vogAL. nafomt- nyal' VNyj. 177 | K. nálent- VNyj. 224. 
osztjÉD. ngt- | Trj. n%A- | V. Vj. r'mla- | Ni. rí^í- | Kaz. 

rípA- | 0 . nvl- leckén' ~ V. Vj. nglSmt- (v. mom.). Az ősosztják-
ban *o ~ $ hangzóváltás, SÜS. Tóim. XXIII. 50, 300. 

zürj. WIED. nul- j permi GEN. nul-; votj. MŰNK. nul- 'belecken'. 
cserK. nul- 'leckén' GEN. | E. nul- id. TRJ. | H. n§l- EAMST. 
md. E. M. nolan id. NyK. V. 208. 
finn nuolen, inf. nuolla clingo, lambo, catillo' | észt nölima id. 
IpN. noallot, 1. sz. noalom 'lingere, lambere' | Lule nöllu-

id. WIKL. 

Vö. MUSz. 432. 

27. tó [1135: tou; 1193: tow; 1200, 1214: tou stb. OklSz. 
thow Beszt.; acc. tavat, személyraggal: tava, de vö. 1067/1267 : 
Wensellev toiva • 1211: thouua, ioua; 1231: toa; 1256: tova ; 
stb. OklSz. Vö. még továval CSÚZY, Sip. 323, tovas PPB.] cteich\ 

vogT. tö plur. töwdt, birt. személyraggal: töm, tön tötd ctó' 
ÁKE. 607. 

osztjÉD. tdu | Trj. t*&*y | V. Vj. töj | Ni. tou | 0. tou cteich, 
landsee'. Alaphang: % vö* SUS. Toím. XXl í l 287. 

zürj. WIED. ty csee, landsee, teich' | permi GEN. te id. | votj. 
MŰNK. te, Kaz. tm, Sar. Maim. ti (iness. tijin) id. WICHMANN, VOC. 53. 

? finn suo, gen. suon palus' j észt sö, gen. sör wiesenmoor, 
sumpf, morast5. 

? IpN. suoyyo, gen. suoyo; suodno, g. suono 'palus, stagnum 
gramineum'. 

Vö. MUSZ., 229. sz.; UL. 311; ÁKE. 607. 

3. Magyar o = mord. u, finn o, lp. uo. 
28. csomó 'knoten; buckel, geschwür; gruppé, haufe'. 
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mdE. sulmo, siilmá ] M. sulmá cknoten, bündel'; íulma-
'(zusammenknüpfen, (zu)binden, stricken') ML. 49. 

f. solmi, gen. solmen; solmu, gen. solmun fnodus'; solmin 
inf. solmia fnodare3 | észt solm, gen. sölme 'knoten, schleife, 
sehlinge5; sőlmima, solmama 'knoten, knüpfen'. 

lpN. cuolbma, cuolma 'nodus3 FEIIS | Lule cmlama- id. WIKL. 

Vö. MUSz. 395 sz. PAASONEN, S-laute, 60 ; 

29. odu [wdw, JordC. 310, ÉrdyC. 636 udu C, Székely
föld, Moldva, MTsz. adu NySz., Duna mell., Balaton melléke, 
Zala m., MTsz.] chöhle\ 

osztjÉD. unt | Trj. önt' | V. Vj. orítr j Ni. urítf cdas innere, 
bauch\ Alaphang *o, SUS. Tóim. XXIII. 144, 280. 

mdM. unda | E. undo 'odu, faodu3 NyK. V. 166. 
finn onsi, gen. onnen 'cavus, cavitas; vallis profundior'; 

ontelo id.; onsin, inf. onsia fcavo, excavo' | észt őz, gen. őne 
'höhlung, höhle'. 

lpN. vuovdda, gen. vuovda ccavum, spelunca, cella incu-
bandi, vas ligneum cavatum5 | S. vuduta- chohler stock, den 
man zum nest für enten hinaussefczt, um ihre eier leicht finden 
zu können' WIKL. 

Vö. MUSz. 918. 

4. Magyar á ~ a (==• g> ~ a) = cser. o ~ u (§); md. o ~ u ; 
finn o ; lp. uo ~ oa ~ o. 

30. a j , áj 1. 'schlitz, ritz, spalte3 Sí . ; 2. [álly KRESZN.] 
cthal, schlucht' OklSz., NySz., MTsz. Gyakori völgy-, rét- és 
dűlőnevekben. 

ajak clippe; kinn', -A; demin. képzővel, vö. GzF.; SZINNYEI, 
Nyr. VIII. 100, Budenz-Album 41. 

ajtó c thür. 
vogÉ. aivi | KL. 6u VNyj. 105, 126 | K. eu, plur. out, 3. 

sz. birt. raggal owát VNyj. 189 | T. ajuw, 1. sz. birt. raggal 
<LJwdm cajtó'. 

osztjÉD. on | Trj. 'oy V. Vj. óy | 0. gy 'öffnung der 
flasche3; ősosztják alaphang valószínűleg *ó, vö. SUS. Tóim. 
XXIII. 72, 278. 

zürj. WIED. vom 'mund, mául, öffnung, mündung'; vom-
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dor Uippe' | permi GEN. ym, ROG. öm 'mund' | votj. Glaz., Ufa 
jm, Maim. Jelab. im id. WICHMANN, Vocalismus, 18, 69, 77; jm-
dor cajak'; Kaz. em cmund', mündung' MŰNK. 

? ceerKel. GEN., Mezei TROJICKIJ. ay nyilas | Hegyi RAMST. áy id. 
mdM. ovs, ovks cdas gebiss am zaume' (mintegy: 'szájadzó') | 

mdMar. oykst id. | mdE. Kazl. ojkst (plur.) id. ML. 43. 
finn ovi, ge'n. öven cjanua, ostium' | észt &u, gen. ou'e ehof. 
lpN. vuoyas, vuonjas 'eapistrum, proprie quo os canum 

occluditur, s. obturatur, ne mordeant rangiferos' FRIIS | Lule 
vüdyaste- \einen hund) halftern'. 

MUSz. 789. sz.: SETALA, Festskrift til Vilh. Thomsen, 
232. 1.; UL. 208. 

31. három, acc. hármat fdrei'; harmad 'dritte'; harmincz 
'dreissig'. 

vogE. yürdm, | AL. krür9m VNyr. 121 | K. tfürdm | P. k'urt \ 
T. tfórdm 'drei'. 

osztjÉD. jüBdm | Trj. k(öA§mc j V. Vj. k'gtirri | Ni. yütdjíi \ 
Kaz.iTiAdm" | O.xölSm 'drei\ Alaphangé , SÜS. Tóim.XXIII. 148. 

zürj. WIED. kujim | permi GEN. kvim | votj. MŰNK. kiin, 
kivin ' 3 ' ; votj. kuamin 'dreissig', zürj. komin id. WICHMANN,. 
Vocalismus, 73. 

cserK. kum | H. kSm RAMST. 
mdM. kolma | E. kolmo ML. 114. 
finn kolme, gen. kőimen j észt kolm, gen. kolme. 
lpN. golbmd 'drei' ~ goalmad 'dritte' | Lule kol°mo- 'drei';. 

kölmate- 'dritte' j lpK. Ter., Akk. Kild. kolm, Not. koum 'drei';. 
Ter., Kild. koalmant, Not. kualmat, Akk. kolmat 'der dritte'. 

Vö. MUSz. 311. sz. 

5. Magyar a ~ o (— á ~ o) = cser. o ~ u (§) ; md. u ; 
finn ö ~ o. 

32. hal [holsz HB.; hol VitkC. 72; hola VitkC. 11, holni 
18, holotak 23, holuan 39 ; holnom WeszprC. 30, de a halál szó 
e codexekben is állandóan a-val: halai; rendszerint zártabb tő-
hangzót mutat a régiségben a holtam, holtai múlt és a mellék
névi igenév; a mai köznyelvben inkább csak ez utóbbi őrizte 
meg zártabb tőhangzóját: holt] 'sterben'. 
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vogÉ. xll- 'meghal5 I. 6 | KL. král- VNyj. 116 J AL. k'ál-, 
1. sz. fc'áZfom VNyj. 172 j K. k'öl- II. 376 | P. k'wdl-: khvállesdm 
"bele haltam5 VNyj. 248 | T. k'ál- VNyj. 275. 

osztjÉD. yjt- j Trj. k'g.A- | V. Vj. krvld- | Ni. x$t- | Kaz. 
y&A' | 0. %vl- 'sterben' ~ Trj. k%AyiA- (verb. frequ.) [ V. Vj. k'plt-
(v. caus.), Vj. k'öldmt (v. mom.). Az ősosztjákban *p ~ g. hangzó
váltás, SUS. Tóim. XXIII. 45, 300. 

zürj. WIED. kul- j permi GEN. kul- | votj. MŰNK. fcwZ- 'sterben5. 
cser. K. E. H. kol- id. SZIL. RAMST. 
mdE. kuloms 'sterben5 ; kulos 'er starV; kulomo 'tod' j M. 

Psen. kulSms 'sterben' ML. 87, 97, 115. 
finn kuolen, inf. kuolla 'mortem obeo, morior5 | észt köle-

'sterben, absterben, geláhmt werden5. 

Vö. MüSz. 99. sz. 

33. vagyon, van; valék; való [vogmuc HB.; vola HB.; uolov 
HB.; vottok PiMNy. II. 97] ; volt, volna 'sein'. 

vogÉ. dl- 'élni, lakni3; ds- (<*dl$-) 'lenni' VNyj. 49 | KL. 
dl- 'lenni', VNyj. 130 I AL. alhm 'vagyok'; áli 'van5; alnem 
'volnék'; alsam 'voltam': aln? 'élet'; öhn! öld 'légy', 'legyen' 
{a ~ á ~ o hangzóváltás) j K. P. öl- id. VNyj. 217, 253; ülsat 
'éltek5 VNyj. 207; K. ülfdm 1. sz. IV. 382. j T. átem 'vagyok'; 
•ál 'van5. 

osztjÉD. ut- | Trj. UU#A- | V. Vj. uvl- j Ni. ut- | Kaz. W/A- j 
O. gl- 'lében, sein'. Alaphang: ?*p, vö. SUS. Tóim. XXIIL 151,279. 

zürj. WIED. vóí- 'sein' ! perm. GEN. vol- id. | votj. MŰNK. 
vil-, Kaz. v§l- id.; val 'vala5. 

cserKel. GEN. ulám 'vagyok5 j cserH. EAMST. §las 'sein5. 
mdE. ul'an, vila'n | M. ula'n 'ich bin5, ML. 82. PAASONEN 

idézett h. a magánhangzós szókezdetet tartja eredetibbnek. 
f. ölen, inf. olla 'esse5. 

Vö. még a következő török alakokat: oszm. krim. azerb. 
ol- 'sein, werden5 EADL. | ó-tör. THOMS. ujg. VÁMB. kún CCum. 
hol- | alt. VEEB. pol- | kaz. BÁL. bul- J csuv. PAAS. pul- 'sein 
werden5 | mong. bol- id. 

6. Magyar á ~ a ~ o (= a<^> á ~ o) = cser, o, u, md. u, 
finn ö, o, lp. oa. 

3^. *ál«: álom 'schlaf, traum'; *álm-: álmél NySz., álmél-
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kodik 'staunen, betáubt sein'; ámul < álmul NySz. id.; dmit < 
*álmélt 'táuschen'; ámolyog < *álmolog 'betáubt, verblüfft sein; 
müssig herumschlendern'. 

*al- : alds 'schlaf; aló 'schlafend5 NySz., MTsz.; aluszik 
(alvó, alvás) 'er schláft'; alut NySz. 'einschláfern; zum gerinnen 
bringen'; alom 'unterstreu5. 

*ol-: olt melléknévi igenév ezen összetételben: ótvar < olt 
var (vö. MNyv. V. 224) 'der grind', tkp. ealutt var'; olt caus. 
'auslöschen; zum gerinnen bringen'. 

vogE. ütem VNyj. 7 | KL. ütem VNyj. 112, de: ulmméá 
VNyj. 118 | K. ütem: ülmdndé 'álmosan5 IV. 267 | P. vutem, 
vuUid VNyj. 234 | T. otem VNyj. 259, 265; wötem 278 'álom'; 
valószínűleg ide tartozik (-rn mozzanatos képzővel) vogE. álm-
'ámul' NyK. XXV. 178, vö. még NyK. XXXIV. 217. 

osztjÉD. ÖD§m 'schlaf, traum' j Trj. raA§mc j V. Vj. alSm' 
Ni. ntdjrí | Kaz. nA9mc \ 0. átem 'schlaf ~ Trj. %A§mr \ V. Vj. 
ütem | Ni. üteni j Kaz. uÖAdjri | 0. űztem rtraumc SUS. Tóim. 
XXIII. 90. A felsorolt alakpárok (figyelemreméltó a 'schlaf ~ 
'traum5 jelentésmegoszlás is) ősosztják *a ~ u hangzóváltakozás 
nyomát őrzik, vö. SüS. Tóim. XXIII : 236, 296. 

zürj. WIED. on, un 'schlaf; permi GEN. un id.; votj. Ufa 
ím J Jelab. un, um \ Maim. un | Sar. Glaz. um (tő: unm- < *ulm-) 
id. WICHM. Vocal. 15, 74. 

cserKel. Mez. omo SZIL. | cserH. om id. EAMST. 
mordM. ud§m \ E. udomo 'álom'; M. E. udan 'fekünni, alunni'. 

mM. udSms | E. udoms 'schlafen' PAAS. Kiél. Lisiá 42. 
finnS. vuode, gen. vuoteen 'ágy' | észt vödi | liv uodiVd id. 

SETALA, NyK. XXVI. 399. 
lpN. oaődét, oadam 'dormire; Polmak luáddiot NIELSEN, 

Quant. 298 | IpS. Lule öte- id.; öddaje- 'einschlafen5 WIKLUND 
Frostv. Stens. oaret, oáret, oáret, Stens. oáret, uáret HALÁSZ, 
'aludni, feküdni, hálni' | lpK. Ter. vieHte- (oa) ; Kild. uoHte-; 
JSIot. ua{dde-t Akk. oldde- id.; caus. Ter. oattáHite-, Not. oadd'te-. 

A vocalismus szempontjából figyelembe veendők a törökség 
idetartozó adatai: oszm. csag. kirg. krim. uju- 'schlafen, ein
schlafen, steif werden, gerinnen' EADL. | ujg. udi- id. EADL. j 
szőj. EADL. udu- id. | sor. szag. kojb. kacs. um- id. EADL. | 
jak. BÖHTL. utui- id.; utut- caus. Török alapalak: *udu-. 
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Vö. MüSz. 800. sz.; SETALA, NyK. XXVI. 385 ; GOMBOCZ-
MELICH, MNy. II. 304. 

35. ház acc. házat 'haus5; haza 'nach hause'; honn (< *holn> 
vö. SETALA, NyK. XXVI. 425) 'zu hause'. 

vogT. tful "ház VNyj. 256. SETALA valószínű feltevése szerint 
különválasztandó a többi nyelvjárások magashangú alakjaitól: 
É. kwal | L. K. kivál. Máskép MUNKÁCSI, VNyj. 256, ÁKE. 336. 

osztjÉD. xot | Trj. k'at | V. Vj. Va í | Ni. yrt | Kaz. %*?? \ 
0. %át 'haus'. De oED. XQDOIJ cajtó\ Alaphang *a. SUS. Toim. 
XXIII. 90, 277. 

zürj. WIED. -ka, -ko, -ku összetételekben: ker-ka, ker-ku 
rhaus, stube'; jen-ko cheiligenschrein'; kóla cjágerhütte\ | permi 
GEN. ku 'haus' | votj. MŰNK. -ka, -ko összetételekben: kor-ka 
rhaus, zimmer (kor fbalken5), vu-ko cmühle' (vu cwasser'); Sar. 
Maim. kwa (személyraggal, kwaá, kwaed ül. kwáa, kwáed; iness. 
kwalan, elat. kwalas); Kaz. Glaz. kwala (személyraggal: kwalaa) 
rdas wotjakische sommerzelt'. 

cserK. kudo GEN. \ E. kudo TBJ. | H. kud§ rhaus, heim' EAMST. 
mdE. kudo j M. kud chaus' ML. 32, 97, 98. 
finn kota, gen. kodan 'domus vilior, casa, max. culina; 

köti, g. kodin, koto, gen. kodon 'domicilium, habitaculum' j észt 
kodu, gen. kou, koju; kodo, gen. koo, chaus, heimat'; koda, gen. 
koa, koja chaus, gebáude, vorhaus, sommerküche der bauern5. 

lpN. goatte, gen. goade ctentorium, tugurium, domicilium1; 
Polmak. gmáötti, id. SUS. Toim. XX. 242 | S. köhté-, gen. köte 
clappkáta' WIKL. ! lpK. GEN. kieHte (oa), Kild. kuoHt, Not. kuolhty 

Akk. koH lapplándiscbe hütte'. 

Vö. MUSz., 120. sz.; SETALA, NyK. XXVI 402; ÁKE. 
333. MUNKÁCSI i. h. a felsorolt fgr. szavakat az av. kata ( < kan-
'graben'j 'graben, haus' szóval veti egybe. A vocalismus szem
pontjából pontosabban illenek a következő idg. alakok, a 
melyekre már THOMSEN (Den got. sprogklasses indfl. 40. 1.) is 
utalt : ó-skand. kot, aln. kot, úfn. kot, kote, angolsz. cot chütte' j 
litván kntis. Germán jövevényszavak: a szláv kotü és családja. 
Ellenben nem tartozik ide a szkr. huta-, kúti- (bázisa *kertt 
SCHMIDT, NyK. XXXVI. 463).Vö.WiKLUND,Le Monde Orientál 1.61. 

E csoport szavainak magánhangzó-megfeleléseit a következő 
táblázat tünteti fel: 
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m. V. 0 . Z. V. cs. rnd. í. lpN. 

ág a u u 0 0 uo<^>oa 
ár a IÜÜ U 0 oa 
árva a u 0 oa 
szárad a u u^a u oa 
váll a 0 oa 
av- a u p ~ $ u u^i u, § 0 ~ M 0 uo 
nyal á á, a 9~$ u u u, § 0 uo oa 
tav- a u 0 0 e^i UO 

csomó 0 0 u 0 uo 
odú 0 g u 0 uo 
aj~áj á^->a 0 g 0 i 0 uo 
három á^>a ü g u, § 0 0 oa^o 

hal- á^o á í>~# u u 0 u uo 

val- á ~ o d^>u p 0 i u, § u 0 

álom a<-->o á<^u w^a 0, u u 0 u uo oa 
ház a ~ o u a u u 0 oa 

Nyilvánvaló, hogy ez esetben a finnugor alaphang o, még 
pedig valószínűleg nyíltabb p-féle hang volt, a melynek a finn 
uo (<. ö) erős, a finn o gyenge fokát őrizte meg. Már SETALA 
kimutatta többször idézett tanulmányában, hogy ugyanígy kell 
felfognunk a lp. uo és oa viszonyát is, a melyek egyugyanazon 
paradigmán belül is váltakoznak egymással (a már idézett vuoggá ~ 
oaggot-on kívül vö. még vuollat edolare' ~ oallot 'deglubere'); a 
lp. uo az erős, az oa (és o) a gyenge fokot képviselné. Éppen így a 
mordvinban az o az erős, az u a gyenge fok képviselője volna: 

lapp uo o-> oa 
finn ö ~ o 
md. o «v» u 

Megjegyzendő, hogy a finn uo, lapp ?ío-val szemben a 
mordvinban elég gyakran a-t is találunk, a mely SETALA szerint 
az o-sor legerősebb fokát képviselné, pl. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX. IS 



2 6 2 GOMBOCZ ZOLTÁN. 

lp. f. md. 
nuolla nuoli nal 
saodna suoni san 

suola sal 
vuollat vuolla valams 
duobma tuomi lajrhá, E. l'om 
guorra ' rand ' kuori kar 'bastschuh' 
juodna 'anschlag' juoni jan 'ösvény' 
nuoskas nuoskea nacka 'nedves' . 

Tehát SETALA szerint az o-sor a mordvinban így alakulna: a <--> o 
~ u, $, pl. nal ~ nolams, kolmo ~ kuhms, kSla'n (SUS. Aik. XIV3.49). 

Ha azonban az ide tartozó legbiztosabb eseteket a többi 
finnugor nyelveken is végig kisérjük, különösen az ugor cso
portban az o-sorétól lényegesen eltérő megfeleléseket találunk: 

lpN. duobma, K. tuom, tum | finn tuomi | mdM. lajrhá, 
E. l'om, lom j ? cser. lombo, lomha | zürj. töm | votj. l'om j osztjD. 
iúm, idmiuy, Trj. iom, 0. lom SUS. Tóim. XXIII. 149 | vogÉ. 
Ham, K. l'om, P. KL. T. Hám Trunus padus, ahlkirschbaum'. 

lpN. nuolla, gen. nuola; K. Ter. null (de : nill-passa 'arm-
brust'), Kild. Not. nuoli | finn nuoli | md. nal | zürj. fiöl j votj. 
nil, nel, Sar. úol | osztjED. ríót, V. Vj. nal', 0. nal SUS. Tóim. 
XXIII. 88, 276 | vogÉ. nal, AL. KL. nal, K nel P. waí, T. róeZ, 
m ÁKE. 477, VNyj. 120, 170; VNépkGy. IV. 346. | magy. 
nyíl, acc. nyilat. 

lpN. suodna, K. Ter. s|«w, Kild. sünn, Not. suonn | finn 
SMOWÍ | md. sím [ cserK. sön, H. sím | zürj. sön | votj. Sar. sen j 
osztj. íóft, yiare, ián' SZINNYEI, NyH3. 142 | vogÉ. tán, KL. K. P. 
tön, T. tan ÁKE. 367 | m. in, acc. iwaí. 

lpN. cuobma 'pellis piscis', lpK. Ter. cümm, Kild. Not. 
cuomm id.; Ter. cims, Kild. cümas, Not. cuomis 'fischschuppe' | 
finn suomu j md. sav 'geld' | cserK. H. süm, süm, M. söm 
'schale, schuppe' j zürj. söm \ votj. sem 'schuppe, geld' j osztj. 
söm, sám | vogÉ. sám, L. K. P. sem, T. sam 'schuppe'. 

A magánhangzók megfelelése tehát a következő : 

lpN. lpK. f. md. cs. z. V. 0 . vÉ. vD. m. 

nuoli uo ü, i uo a ö 0 a á a, o i 
suoni uo ü, % uo a ö, ü ö 0 a á d, e i 
suomu uo u, % uo a ö, ü ö 0 a á a, e 
tuomi uo n uo a ?o,u ö 0 u<^>a á á, o 
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Megjegyzendő még, hogy a magyar mélyhangú i-nek egyéb
ként is az összes kétségtelen esetekben vogÉ. a (a) felel meg: 

ipar ~ vogE. apdr 'gewandtheit'. 
csillog, csillag ~ vÉ. sal'i. 
fing, fingani ™ vAL. pannam-. 
inni ~ vogE. aj-, K. aj- id. 
szilony, szilánk ~ vE. salam, 
szidni *>-» vE. sat-, T. saí- "ráolvasni5. 

Azt hiszem, hogy az ilyen esetekben nem a finnugor o, ha
nem a fgr. *j-sorba tartozó esetekkel van dolgunk. 

Visszatérve az o-sorra, a cseremisz nyelv kettős megfelelését 
éppúgy foghatjuk fel, mint a mordvinét: o az erős, u (§) pedig 
a gyenge fokot képviseli. 

A permi nyelvekben az u mellett gyakrabban tűnik' fel az 
i is; egy esetben az j , mint az u váltóhangzója is szerepel. Az 
osztjákban többnyire o-féle hangokat, a vogulban u-t és á-t ta
lálunk, a melyek két esetben egy paradigmán belül is váltakoznak. 
Az ősvogul u ~ a hangzóváltásnak az interdialectikus megfele
lésekben egyébként is számos nyomát találjuk: 

T. k'uné 'huny' ~ P. k*áni, K. k'ivánk'i. 
E. yump ?hab' ~ K. k'áp. 
KL. k'unaltd 'valamikor' ^ E. yánal. 
E. yuji 'fekszik' ~ yájti id. 
É. KL. jámds 'jó5 ~ T. jumas. 
E. jurtdl 'vele' .— K. jártdl. 
E. jünt- 'varr ~ AL. ját-. 
É. jár 'erő5 ~ jurán 'erős5. 
E. muúdm 'izzadság' ~ K. mánmiy. 
É. num 'felső' ^ náyy 'fel5. 
É. mül-, AL. mul- 'múlik' ~ T. mái-. 
É. náivi 'mozog' ~ T. nüw- id. 
E. pünsi 'kinyit' ~ AL. pánsi. 
É. sáys 'zsombék' ~ süyssy. 
É. tulá 'ujj' ~ K. tál id. 

A mi végre a magyart illeti, nyilvánvaló, hogy a magyar 
4 a finnugor o-sor erős (vagy egyik erős) fokát is képviseli. Már 
MUNKÁCSI éles szeme észrevette (NyK. XXV. 182), hogy a mai 
magyar nyelv finnugor szókészletében a tőszótagban a hosszú 
é hang milyen gyéren fordul elő. Ha kizárjuk azon szavakat, a 

IS* 
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melyeknek hosszú o-ja au ill. ou kettőshangzó (hó, tó, jó, só> 
ló, ró stb.) vagy o + l csoport összevonásából (ón < oln vö. vog. 
áln, cser. wulno, hón<holn- vö. NySz.) keletkezett, voltaképpen 
csak az ólom szó hosszú o-jának nem tudjuk urát adni. MUNKÁCSI 
szerint «a magánhangzó eredeti alkatának megőrzésére a szó
kezdő (vö. vogT. wőhm) volt hatással*). MUNKÁCSI tehát idézett 
tanulmányában egészen helyesen következteti a hosszú ó gyér 
előfordulásából, hogy «az eredeti ö-k java része a-ra változott)). 

A finnugor o-sor eszerint az egyes nyelvekben, csak a leg
gyakoribb megfeleléseket tartva szem előtt, így alakulna: 

magy. á ~ o (a) [o: gi "-> o (a)} vog. u ~ á \ osztj. o | zürj. 
u (o) \ votj. u *-* i | cser. o ~ it | md. o «̂» M | finn wo ~ o | lp. 
uo <~o oa ~ o. 

Mondanom sem kell, hogy különösen az obi-ugor és a 
permi nyelvekben fellépő hangzóvaltásokát nem tartom minden 
esetben a finnugor hangzóváltás egyenes folytatásának. 

IVr. csoport. 

1. Magyar á (=• a) —- cser. u, md. u, finn ü, lp. o ~ u. 
36. fa acc. fát cbaum, holz'. 
vogÉ. -pá (összetételekben, pl. ul'pü) \ KL. -pd \ AL. -pá | P. 

-p§ | T. -pá pl. sal't-pá 'hársfa' ÁKE. 264. 
zürj. WIED. pu 'baum1, háufig zu den namen von baum-

arten hinzugefügt: koz-pu cfichte'; pi-pu 'espe' | permi GEN. BOG. 
pu id. | votj. MŰNK. pu, Kaz. pe ez összetételekben: kis-pe, 
nel-pe 1 Jelab. pw id. WICHMANN, Vocalismus, 12. 

cserKel. pu cholz'; pu-senge cbaum' GEN. cserH. pu id. EAMST. 
finn puu ebaum, holz' | észt pü id. 

MUSz. 511. sz. 

37. háj acc. hájat rdas schmeer. Valószínűnek tartom, 
hogy háj éppen olyan analógiás alakulás (elvonás a személyragos 
hája alakból) a *há mellett, mint száj, fej a régibb szá, fé mellett 
(f. suu, pád, kun = m. szá, fé, *há). 

vogE. %%t- | KL. k'üt- | T. krot- 'hízni', MUNKÁCSI, NyK. 
XXV. 178. Talán természetesebb volna a híz- igével egyeztetni. 
Ebben az esetben a magy. z ( = vog. t) frequ. képző volna. 
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votj. MŰNK. hej, Kaz. küj 'szalonna, zsír, faggyú'. 
cserK. koja 'kövér, kövérség' GEN. | H. kaia 'fett, fleisch-

reich5 EAMST. SZILASI (Szót. és Adalékok 6.) tatár eredetűnek 
jelzi, az idézett tör. alakok azonban (oszm. koju | alt. tel. kirg. 
kojü j kaz. kuji cdick, dickflüssig, dicht') jelentésre nagyon távol 
állanak. 

md. E. M. kuja 'kövérség, kövér' NyK, V. 180; kuja- 'hízni'. 
finn kuu 'adeps renum, ssevurn. 

Vö. MüSz. 92. sz. 

38. más ealius, altér'; másod, második 'altér, secundus'. 
vogÉ. möt id. YNyj. 15 | KL. möt VNyj. 112 | AL. mot VNyj. 

159 | K. mot VNyj. 199 | P. mot VNyj. 238 | T. mát, mot, AT. 
mát VNyj. 270. 

zürj. WIED. mód 'ein anderer, zweiter | permi GEN. myd 
id.; módik id. | votj. MŰNK. mid, Kaz. m§d id. 

mdE. ombo-, omu- | M. omb§-, oma 'más' (? = dissimilatióval 
finn *muumpi, SETALA, SUS. Aik. XIV3. 35). 

finn muu 'alius'; muutama 'alius quidam, nonnullus quidam' j 
észt mii 'anderer, sonstig'. 

lpN. nubbe 'secundus, alius, altér | Lule nubbe, gen. nuppe 
id. WIKL.; Herj. Und. nuppie, Stens. Frost. muppie id. HALÁSZ | 
Enare nubbe | lpK. Ter. ntfmpe, Kild. nuhnp, Not. nulpp, Akk. 
nump id. GEN. A lapp nubbe stb. < Őslapp *mumbe- < *mumbá-
(= finn *mümpi). 

MUSz. 643. sz., ÜL. 312. 

39. száj ( < szá; száj elvonás a személyragos szája alakból) 
'mund'; szád 'mündung, öffnung'. 

vogÉ. sünt | KL. sut; birt. 3. sz. szemólyraggal süntá VNyj. 
103 | AL. sát 3. sz. birt. sántát VNyj. 155 | K. sünt 'szád, nyílás' 
VNyj. 190. Vö. még vogÉ. süp 'száj'. 

votj. MŰNK. SU, Kaz. sü : sua, sued, éuez kwasma 'szomjazom, 
-ol, -ik' | zürj. WIED. sukes 'durst'; sukes- 'dursten'. 

cserK. su : ime su 'nadelöhr' SZIL. | H. suz cloch'; im sué 
'das nadelöhr' (valószínűleg 3. sz. birtokos személy raggal). 

finn suu, gen. suun 'os, ostium' | észt sü id. 
lpN. codda, gen. coddaga 'guttur' | Lule cotto, gen. coddoka 
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id. | lpK. Ter. cont, gen. contige; Kild. cont, gen. contey; Not.. 
codd, gen. cottoy 'speiseröhre, schlund' GEN. < őslapp *cundage-y 

*cundega- UL. 313. Malá cuvva, Herj. Frostv. Und. cauue id.<c 
őslapp *cuuui, UL. 313. 

Vö. MüSz. 272. az.; PAASONBN, S-laute, 97 ; SETALA, FÜF. 
II. 265. 

2. Magyar a (= a) — cser. u (o), md. o (u), finn ü ~ uy 
Ip. o ~ w. 

40. fan [fon, fona Abaúj m., Hegyalja; Székelyföld,. 
Háromszék MTsz.] cpubes'. 

vogAL. pun VNyj. 178 | K. pón II. 223 | É. pun II. 101 
'szőr, toll'. 

osztjÉ. pun 'szőr PÁPAY 18 | Demj. AKond. pun, KKond. 
pun 'haar am körper, wolle, tbierhaar'. 

cserKel. Mezei pun 'toll, szőr' | cserH. EAMST. pSn 'das 
baar, die baarfarbe (des pferdes), die féder, das hauthaar (des 
menschen'). 

md. E. M. pona 'haar3 ML. 100. 
finn puna 'rubedo, rubor; color ruber, pigmentum rubrum' ; 

punainen 'ruber, rubidus' | észt puna, g. puna 'röthe'; punad 
'stoffe zum rothfárben; gemüthsart'; nemad on ühte puna 'sie 
habén gleiche gemüthsart'. 

MUSz. 521. sz. A finn és a mordvin szót egybeveti a 
MUSz. és PAASONEN, Kiél. Lisiá 25. A 'haar' > 'farbe% jelentés
változásra vö. a finn karva 'szőr' és 'szín', valamint az idézett 
cserH. pSn szót. 

41. had [az OklSz. tanúsága szerint a XIV. század közepéig 
írva: hodu, hod] 'kriegsvolk, krieg, síréit'; 'familie'. 

vogÉ. Xant | K. Vont VNyj. 190 j P. k'önt VNyj. 252 | T. 
Kánt VNyj. 279 | KL. Vont | AL. k'ánt 'had' ÁKE. 316. 

osztjÉ. /cint 'had' PÁPAY 14, 167. 
mdE. koúd'amo | M. kod'ama 'áhnlich, gleich'; lóéin k. 'dem 

schnee áhnlich'; vö. még mdM. konda, kuúd'á 'freund, kamerádé'. 
finn kunta, gen. kunnan 'complexus, collectio'; heimo-k. 

'cognati collectione sumti'; kansa-k. 'natio' ] észt kond, gen. 
konna 'gesammtheit, zusammengehöriges ganzes'. 
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lpN. goclcle 'collectio, congregatio'; valdde-godde 'birodalom' | 
IpS. -köddé, gen. kotté J IpK. -ko^nt: iemne-k. rmaakunta, gegend' GEN. 

Vö. MUSz. 89; ÁKE. 316. Azok az idg. alakok, a melyek
kel MUNKÁCSI ez utóbbi helyen az idézett finnugor szavakat 
egybeveti (pahl. gund fheer' | új perzsa yund, yunda, yunde 
cschaar, menge, versammelt'), a vocalismus szempontjából nem 
eshetnek kifogás alá. 

42. halad [haliad NySz., MTsz.] 'fortschreiterí ; halaszt 
'verschieben (eine sache), aufscbieben'. 

osztjÉD. x°Y®t~! Trj. keő1$A' claufen' | V. VTj. ttgySl- 'schreiten51 
Ni. yüydt- | Kaz. xÖXdA~ claufen5. A hangátvetésre nézve vö.: 

f. sulka ~ o. töydl | v. táwdl. 
f. valka-ma <^> o. voyol- \ v. va'il-. 
md. malhká «-*» o. meudl | v. mail. 
zürj. WJED. kilal- ctreiben, íluthen, schwimmen,angeschwemmt 

werden, fluss abwárts fahren ; kilöd- v. caus. 
mdE. kolgems | M. kol'gan cfolyni\ NyK. V. 179, SUS. Aik. 

XIV3. 33. 
finn kuljen, inf. kidkea 'progredi, provehi, iter facere' | észt 

kulge- ?sich bewegen, sich bégében, ziehen'. 
lpN. golggat, 1. sz. golgam 'fluere; vagari' FRIIS | IpS. kol°ko-

'fliessen, rinnen, herumstreifen' WIKL. ; kalákát, kallákét, kallakát 
id. HAL. | IpK. Ter. kolki-, Kild. Not. kolke- 'fhessen' j En. kidkeű, 
kmdked, kulggaü id. UL. 286. 

Vö. MüSz. 101. sz. [Máskép, de helytelenül SZILASI, Adal.8]. 

43. hall (<*hadl-) fhören'. 
vogÉ. yöl- | KL. k'wöl- YNyj. 129 | AL. król-, 1. sz. tfalUm 

VNyj. 172 | P. krwöl-lll. 521 | T. k'ál- VNyj. 256. 
osztjÉD. yiit- | Trj. ¥ÓA- ] V. Vj. liöl- \ Ni. yut- \ Kaz. 

XqA- S 0 . ygl- id. Alaphang *o, SüS. Tóim. XXIII. * 148, 279. 
zürj. WIED. kyl- cfühlen, empfinden, hören, merken, spüren, 

wittern' | permi EOG. kiv-, kii- | votj. MŰNK. kii- id. 
cser. K. E. kol- chören3 SZIL. J H. kolas, 1. sz. kolam id. RAMST. 
md. E. M. kutan id. NyK. V. 182. 
finn kuulen, inf. kuulla raudire, auscultare, obedire'; kuul-

tele-, kuuntele- v. frequ. [ észt küle- id. 
lpN. gidlat, 1. sz. gulam id.; Polm. guíláot, SUS. Tóim. XX. 
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186 | IpS. kullat, 1. sz. kulau id. WIKL. ; Stens. küulet, Herj. 
Und. küHih, Frostv. küHlot, küllőt, kuollot id. HALÁSZ i Enare 
kuulüS, kullad ÜL. 292 j lpK. Ter. kulli-, Kild. Not. kulle-, Akk. 
kullo- id. 

Vö. MÜSz. 102. sz. 

44. hat 'sechs5. 
vogÉ. yát | KL. Itat VNyj. 105 j K. k'öt, krot | P. tfát | T. 

krát id. 
osztjED. ybt | Ni. ^uí ' j Kaz. ygí id. ~ Kond. p í | Trj. 

krutr | V. Vj. h'utf | 0. ^«i id. Az ősosztjákban p ~ u hangzó
váltás. SUS. Tóim. XXIIL 101, 298. 

zürj. WIED. kvait j permi GEN. ÁTOÍ', kvat j votj. MŰNK. Zcwaí'id. 
cserK. kut (attr.), kuőet (subst.) j H. kut, kudot id. EAMST. 
mdE. koto | M. kota NyK. V. 177. 
finn kuusi, gen. kuuden \ észt küz, gen. A<7e. 
lpN. </wíta, gut, gen. gwoa | S. kukta, gen. /cuía WIKLUND ; 

kühta; köhta, köuhta; küte, kö°ta, kouta, kuota id. HAL. I lpK. 
Ter., Kild. kutt, Not. kuht id. GENETZ. 

Vö. MÜSz. 116. sz. 

• 45. kallani: 'ványolni, sűríteni a gyapjúposztót' SzD.; 
kallik: kallott 'attritus, detritus'; kallódik csensim atteritur, con-
teritur, consumitur'. 

vogÉ. yal- 'elfogy3 I. 145; yölt- 'elfogyaszt' II. 143; 'tölt 
(időt') III. 185 | AL. (kwai-) k'iváhldls 'elfogyatkozott', VNyj. 
161 | K. kröl- 'pusztulni'; 1. sz. k'ölyom v. k'ölam VNyj. 219 ; 
K. k'wdl- celfogy II. 232 | T. k'ul- 'elfogy' VNyj. 275. SZILASI 
Szójegyzéke helytelenül egynek veszi a vogÉ. /ál- 'meghal' stb. 
igével. A vogT. k(ul- hibásan a yül- 'marad' czímszó alatt. 

osztjED. yond- | Trj. krOA- | V. Vj. k'gld- | Ni. yotd- | Kaz. 
%pAa- | 0. yöl- cein ende nehmen, vergehen'. Alaphang: *$, SUS. 
Tóim. XXIIL 110, 287. 

finn kulu- 'téri, atteri, consumf; kulutta- v. caus.; kulu 
'kopás, fogyás, költség' | észt kulu-, caus. kuluta- id. 

lpN. gollat, 1. sz. golam 'elabi, obsumi, consumi'; Polm. 
golldot; prses. plur. 3. sz. golleok; impf. sg. 3. sz. goldi 'vergehen 
(von der zeit)', SUS. Tóim. XXIIL 186. 

Vö. MÜSz. 3. sz. 
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3. Magyar o = cser. u, md. o, finn u, lp. o. 
46. fon [fanal NySz., MTsz.] 'spinnen, flechten5. 
vogT. pun- cfonni' VNyj. 295. 
osztjE. porwn 'fonott' PÁPAY, 161 J D.punttem 'zwirnen5 Castr. 
zürj. WIED. pan- 'anfangen (bes. gewebe, flecbtwerk, u. 

dergl.)5; panan 'aufschlag, aufzug, ketté (eines gewebes)' | permi 
EOG. pan- 'CHOBaTb, OCHOBaTb, HaCHOBaTb, MOTaTb, 3anj[eTaTb 
jianTu' ) votj. MŰNK. pun-, Kaz. pen- 'fiechten, drehen, winden5. 
A permi nyelvekben *u ~ a hangzóváltás, WICHMANN, Vocalis-
mus, 74. 

cserK. pun- GEN. | E. pun- Trj. | H. p§nas cwinden, zwirnen, 
fiechten' RAMST. 

mdE. ponams | M. ponan SUS. Aik. XIV. 3 3 ; PAASONEN, 
Kiél. Lisiá. 26. 

finn puno- ccontorquere filum (s. funiculum), nere5 | észt 
punu- 'flechten5. 

lpN. bodnjat 1. sz. bonjam 'torquere, pervertere, nectere 
(funiculum)5; Polm. bocl'ndot, 3. sz. bodná SUS. Tóim. XX. 213; 
badniot 1. sz. bandm 'spinnen5 Uo. 237 | Lule poine- 'drechen, 
winden, spinnen5 WIKL. | lpK. Ter. ponna- Kild. Not. ponne-
'drehen (z. b. ein seil auf dem knie)5. 

Vö. MÜSz. 559. sz. 

47. homorú 'concavus, convexus5; homlít Vitem propago5, 
Vertere, advolvere5; behomlit NySz. 'bedecken, begraben5; homlok 
'stirn5 (vö. SZINNYEI, NyH3. 90.). 

vogÉ. ydmi 'hasra5 I. 5 ; igekötö: yámi rauti 'fölfordít5 II. 
118 | KL. k'am 'arczczal, felső részszel lefelé5 VNyj. 113 j K. Várni 
id. VNyj. 204 j P. k'ámai, k'áme id. VNyj. 241 ; — vogÉ. yámüayt-
'egymást elborítja5 I. 160 | P. (k'ám-) k(ám- 'lefelé borítani a 
szájával5 VNyj. 241 | T. k'ámut- iá, VNyj. 276, 295. 

osztjÉD. ygnnüd | Trj. krg.m§tri | V. Vj. tfgmtay j Ni.y/>mtá\ 
Kaz. ypmtd j 0 . yvmda 'mit dem gesicht zur erde, zum boden5. 
Alaphang *jp, SUS. Tóim. XXIII. 116. 

zürj. WIED. kymal- Verdecken, beschatten5; kymyn, kymnön 
'mit dem gesicht nach untén, od. zur erde5; kymös 'stirn5 

permi GEN. komin 'umgestürzt5; kemoé 'stirn j votj. MŰNK. Süt. 
Mm- 'valamely üreges tárgyat befödni, beborítani, födéllel ellátni'; 



270 GOMBOCZ ZOLTÁN. 

kimal-, kemal- 'beborítani, befedni; fölborítani, ledönteni'; kimdsy 

Kaz. kgmas 'homlok'; kimit: k.usni 'arczra borulni, előre borulni5. 
cserK. kumalám 'sich bücken'; humok 'arczczal lefelé, föl

fordulva' SZIL. j H. kSm§k 'um, umgewendet'; kSmSlas 'sich vor-
beugen'; kamSktas 'umwenden, umwerfen', EAMST. 

md. komams 'meg- v. lehajol'; komada 'lehajolva, haslag'; 
komaftdins, komavtoms 'meghajt, fölfordít'. 

finn kumo 'fölfordult helyzet' (kumossa, kumoon); kumo-
le-, meg-, földönteni'; kumara v. kumaro 'hajtott helyzet'; ku-
martaa 'hajolni' | észt kumm, gen. kummi, kummu 'gewölbe, 
wölbung'; kummer, gen. kummera 'convex, concav'; kummarda-
'sich beugen'. Különválasztandó a MUSz.-tói idevont észt kőméi 
'hohlmesser', kover 'krumm' s rokonai, vö. OJANSUU : Virittájá, 
XIII. 26. 

lpN. gomotet 'invertere'; gomo, gomos 'inversus, praeceps' 
S. koppmu nur. attr. (öfter komu; als prsed. wird das adv. koppmut 
gebraucht) 'umgestülpt, umgewendet'; koppmone- 'umfallen'; 
koppmérte- 'sich bücken' WIKL. j IpK. Ter. kommat, Kild. kommafr 
'umgestürzt'; Ter. kolmede-, Kild. komé-, Akk. komete- 'umstürzen,. 
streuen, giessen'; ko^merde- 'sich verbeugen' GENETZ. 

Vö. MUSz. 137. sz. 

48. mony 'ei; mánnliches glied'. 
vogE. mán, mön | K. mán | T. mán 'herezacskó' NyK. XXV. 

276, VNyj. 261. 
cserK. mu.no 'hode' GEN. | H. m§n§ 'ei' EAMST. 
mdE. mona 'tök, here'; m.-ked 'tökzacskó', NyK. V. 231. 
finn muna 'ovum' | észt muna id. 
lpN. mánne, gen. mane; monne, gen. mone; munne, gen. 

mune 'ei ' ; Polm. manni gen. malii id. SUS. Tóim. XX. 71. | L. 
monne- ei' WIKL. | IpK. Ter. mctfnne-, Kild. malnn, Not. meinn 
id. GEN. ) Enare mane UL. 287, 

Vö. MUSz. 669. 

49. olvadni 'schmelzen' (intr.); olvasztani (tr.) 'schmelzen\ 
vogÉ. tol-, tál- 'olvadni' | KL. tal- VNyj. 121 j K. táj- VNyj. 

224 | P. taTt- (caus.) | T. tál- VNyj. 291. 
osztjÉD. tat- | Trj. AOA- J V. lold- | Vj. iold - | Ni. t*ta \ 
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Kaz. AOAa- | 0. Ivl- 'schmelzen3. Alaphang; *p, SUS. Toim. XXIIL 
57, 287. OsztjKond. PAAS. tg,tS 'ungefroren, flüssig'. 

zürj. WIED. syl 'thau, thauwetter5; syl- 'thauen, schmelzen' \ 
permi GEN. sol- id. 

cser. K. E. sulem 'schmelzen SZIL. | H. s§lem id. EAMST. 
md. sola 'ungefroren'; sola 'aufthauen, schmelzen' ML. 101-
finn sula 'ungefroren, flüssig'; sula- 'schmelzen, aufthauen' j 

észt sula, sula- id. 
lpN. solggit 'liquefacere5; solgidet 'liquefieri' j Stens. iPele-

ketit, sielektlit (caus.) HALÁSZ. 

Vö. MUSz. 927. sz.; DONNER, Wb. 716. sz.; SETALA, AH. 
239; PAASONEN, S-laute, 19. 

50. toll [tall, talu, tallú, tallu NySz., MTsz.; o > a a követ
kező szótag *ó-jának hatása alatt, vö. WIOHMANN, Nyr. XXXVII. 
245; tulu, tulú Székelyföld, MTsz.] 'féder'. 

vogÉ. tául, táwdl | KL. tául VNyj. 102 | K. tául | T. tül> 
töl 'szárny NyK. XXV. 276. 

osztjÉD. tgySt | Trj. ű'pffci I V. Vj. tgydV [ Ni. t*r9J \ K. 
tpr§A | 0. tör§l 'féder, flügel.' Alaphang: *p, SUS. Toim. XXIIL 
111, 287. 

zürj. WIED. tyl, bord-t., t.-bord 'féder, flügel, schwungfeder | 
permi GEN. tel, bord-t. id. j votj. MŰNK. t%li, Kaz. tele id. 

cserK. tol 'féder' GEN. 
md. tolga | Sel. Kazl. dolga id. ML. 11. 
finn sulka, gen. sulan (<. *tulka) 'penna, pluma' | észt sutgy 

gen. sule 'féder'. 
lpN. dolggit 'befjoedre'; dolggai 'pinnatus' | Lule toleke, gen. 

toVké id. WIKL. | lpK. Ter. toHke id. GEN. 

Vö. MUSz. 234. sz. SETALA, AH. 9. 

4. Magyar d^o(=^a^o) = cser. a, md. o, finn u, lp. o„ 
51. h á - : hány 'quot'; ha [<*há, vö. haa, há NySz.) 

'quando ?, si'; ho- : hol 'ubi', hova cquo', honnan, honnét 'unde ' ; 
hogy 'quomodo, ut'. 

vogE. yá, "/anya 'ki' ?; %oti 'minő' ?; %um, yumfo 'hogyan' ? 
VNyj. 14 | KL. k'ank'd 'ki' ?, %ot 'mely' ?, k'um, k'umfo 'hogyan' 
VNyj. 111 | AL. k'aygwa, kivát id. VNyj. 159 | K. ¥on, krwán 
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'ki'?, ¥ómh 'hogyan' VNyj. 198 [ P. k'án, k'wán 'ki'?, k'um, 
k'umh id. | T. k'án cki'?, k'ot 'melyik'?; krunáH, k'unay 'hogyan'. 

osztjE. yoj | Irt. yoje, yoi 'ki' ?; E. yoüi [ Irt. yota, yöda 
'hogyan'; Irt. yot, yota mi? PÁPAY, PATK. ED. yún | Ni. yun j 
Kaz. yqn ~ Trj. k'unt's | V. Vj. k'unts j 0. ^ton 'wann' KARJ. 
SUS. Tóim. XXIII. 138, 298. 

zürj. WIED. kod, kody 'welcher ; kodar 'welcher' ; kodyr 
wann, wenn', kor id.; kntiöm 'welcher, was für ein'; kydz, 

kydíy 'wie'; kytbn, kyt'ónö 'wo' | permi GEN. kúdik 'welcher' ; 
kudór 'wann ; ketén 'wo', kotisdn 'woher', kocéo 'wohin'; ky$ 
'wie' | votj.MuNK. ku 'als, da, wenn'; 'wann ; kud, kudiz 'welcher'; 
kitin, Kaz. kgten 'wo'; kitis, Kaz. k§tis 'von wo'; kitci, Glaz. 
kitsi, Kaz. kgtsi 'wohin'; kiji, Maim. Glaz. kijji, kiéi, Kaz kiég. 'wie'. 

cserK. kuőo 'welcher'; kus, kusta wo ; kusec 'woher, kuso 
'wohin', GEN. | H. kdő§ wer'; k§st§ 'wo', kdéets 'woher', kdskd 
'wohin', EAMST. 

md. ko : kona 'mely'; M. kosa | E. koso 'hol'; M. kosta j E. 
kosto 'honnét': kov 'hova'; koda 'hogy, hogyan', NyK. V. 176. 

finn feu-: kuka 'quis', kussa 'wo, kuin-ka 'wie'; lumpi 'uter'; 
koska 'wann', stb. 

lpN. go 'quum, quando, si, quod'; gost 'ubi, unde'; gosa 
'quo'; gutte, gen. gude 'qui, quis' | Lule kuhti 'quis'; ko 'wie, 
als, wenn ; ko- 'interr. und relat. pronominalstamm', WIKL. | lpK. 
kü, gen. kon 'quis'; Ter. Kild. Not. Akk. fafst 'wo, woher'; Ter. 
közi, Kild. kos, Not. kőzz, kos 'wohin GENETZ. 

Vö. MüSz. 129. sz. 

E csoport szavainak magánhangzó-megfeleléseit a következő 
táblázat tünteti fel: 
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m. V. 0 . z. V. cs. md. í. Ip. 

fa a a u u u ü 
háj a 0 D '0 u ü u 
más a á, o ö i 0 « 
száj a U <^> á u u U ü o ~ w 

fan á u u U,d 0 u 
had á á ? a 0 u 0 

halad á 0 i 0 u 0^>U 

hall á á g i i 0 u ü u 
hat á a 0^>U va ua u 0 ü u 

kall a á<^>u g u 0 

fon 0 í u 0 a u, e u, § 0 u 0 

homorú 0 á g i i u, § 0 u 0 

mony 0 á U, d 0 u 0 

olvad 0 á g i i u, § 0 u 0 

toll 0 á p i i 3 0 u 0 

hány a<~^o á^u 0 
0, u, 

i u, i u,§ 0 u o^u 

Kétségtelennek tarthatjuk, hogy e csoport a finnugor u-sor 
megfeleléseit foglalja magában. 

Legtarkább képet a permi nyelvek vocalismusa muta t ; 
összevetve e táblázatot az előbbiekkel, legfellebb annyit állapit
hatunk meg, hogy az u-sor leggyakoribb képviselője a permi 
nyelvekben az j-hang. Ugyancsak u ~ i megfelelést találunk még 
a következő esetekben is : 

f. uusi ~ z. vil | v. vil, vil. 
i. kutoa «v z. ki- | v. ki-, küj-, kuj-, ku-. 
f. uudin ~ z. von, p. in | v. in. 
í. uida «v» z. ni-, p. yj- | v. ujani. 
f. kusi «VJ z. kudé, p. kyg | v. fcij. 
f. kuusi cfenyő' ~ p. kyz id. | v. kiz, kez. 
L tuuli, tuulla ~ z. töl, p. tyl, tyl- \ v. tol, tül, WIED. Ül-. 
f. túli ~ z. tyl, tyv | v. ül, t§l id. 
?f. turmio, turmella ~ permi GEN. tyrmi- cmürb. muftig 

werden, sich verliegen ; z. törmy- id. 

i 
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md. konams, cser. kumem^z. kun-, p. kyn- | v. /M/M-'huny. 
f. luu *** z. ly | v. ty, le id. 
f. Zumi ~ z. lym | v. limi, l§m§ id. 
md. muélcems, es. m§ékam *•*» z. v. misk-. 

A lappban M valószínűleg az erős, o a gyenge fokot kép
viseli; a mordvinban fordítva o az erős, tt a gyenge fok folyta
tása volna (így SETALA, SUS. Aik. XIV3. 51). 

A finnugor w-sor e szerint, ha csak a leggyakoribb meg
feleléseket vesszük figyelembe, így alakulna meg: Ip. u ~ o, finn 
ü ~ u, md. o *>•» u, cser. u (§), zürj. votj. i, osztj. o, vog. á, o, 
magy. d ~ o. 

* * * 

Visszatérve oda, a honnan kiindultunk, a magyar a-hangok 
finnugor előzményeit a következő összeállítás szemlélteti: 

a-sor: magy. á «•>» d 
a-sor: magy. á ~ a 
o-sor : magy. á ^-> o (> a) 
M-sor : magy. a ~ o f > a j . 

Látnivaló, hogy mind a négy sor erős fokát a magyarban 
a hosszú illabiális d képviseli. A gyenge fokon az eredeti 
qualitativ külömbségek mégis annyiban megmaradtak, hogy a 
magyar d1 és a3 rövid a-val, az d3 és a4 ellenben rövid o-val 
(és ebből fejlődött a-val) váltakozik. 

Tudom, hogy messze vagyunk még attól, hogy a finnugor 
nyelvtudományban szabályos magánhangzó-megfelelésekről beszél
hessünk, olyan értelemben, mint a román, vagy a germán nyelvek 
terén. De másrészt lehetetlen a közölt egybeállításokból kitetsző, 
sokszor szinte meglepő szabályosságot fel nem ismernünk, s ez 
reményt ad arra, hogy egykor, ha a megbízható nyelvanyag 
gyarapodik s az egyes nyelvek vocalismusával foglalkozó részlet
kutatások is szaporodni fognak, a finnugor hangzók történetének 
bonyolult szövetét is szálaira bonthatjuk. 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 


