
A finnugor -fe többesképző. 
BEKÉ ÖDÖN a NyK. XL. kötetében «A -k többesjel a lapp 

nyelvben (tekintettel a többi fgr. nyelvre)» czím alatt részlete
sen foglalkozott a lp. többesi -ft-val ós futólagos szemlét tart
ván a többi fgr. nyelv fölött, «a melyekben eddig is csak éppen 
hogy nyomát ismertük ennek a jelnek», vizsgálódása eredmé
nyeit a következő pontokba foglalta össze : «1. A lapp nyelvbeli 
-k többesképző csupán egyszerű változata a -t (T-*. -d) plurális-
jelnek, — 2. A finn és mordvin nyelvben a személyragok töb
besi -/e-ja valószínűleg szintén ilyen eredetű. — 3. A vogul és 
osztják többesszámi személyragok megfelelő eleméből nem lehet 
biztos következtetést vonni fgr. -k többesképzőre. — 4. A cse
remisz és zürjén-votják nyelvben fgr. -k pluralisjelnek nyoma 
egyáltalában nem mutatható ki. — 5. A magyar -k-nak a fgr. 
-t többesjellel való összefüggése nem világos, de ennek ellenére 
föltehető, hogy mégis azonos vele.» (228.) 

BEKÉ tehát ellentétbe helyezkedik MuNKÁcsival, a ki az 
ürál-altaji nyelvek számképzéséről szóló értekezésében (Budenz-
Album 234—314) a -k-t a -t és az -i mellett mint harmadik 
finnugor többeskópzőt tárgyalta. 

A fgr. nyelvekbeli -í ós -k többesképző azonosítása igen. 
régi keletű. Már BÉVAI egyeredetűnek tartotta a finn -t, az észt 
°-d1), a lapp °-ch, °-h és a magyar -k többeskópzőt (Elab. 

x) A c jellel azt jelölöm, a mit a FUF. a félkövér-betűs 
szedéssel jelöl (vö. I. 46 s köv.). Ez utóbbi jelölésmóddal sehogy 
sem tudok megbarátkozni, s nemcsak magam vagyok vele így.. 
A FUF. félkövér betűi még hagyján, de a mieink nagyon is 
kirívók, s ez idő szerint nem áll módunkban alkalmasabbakat 
öntetni. Azért határoztam rá magamat más jelölésmódra, a mely 
talán czélszerűbb. A szokásos helyesírással írt magyar és finn, 
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Gramm. 199; — a lp. °-k elkerülte a figyelmét, pedig SAJNOVICS 
ezt is fölhozza Demonstr. [1770] 55, 56). CASTBÉN 1850-ben a 
magyar személyragok végén levő -fc-ról (minden bizonynyal más 
fgr. nyelvek többesi -í-jére gondolva) azt mondja, hogy dittera k 
sine dubio hic ex t orta sit» (De affixis personalibus linguarum 
Altaicarum 43). Szamojéd nyelvtanában (1854) azt mondja, hogy 
a szám. °-t többesképzőnek a finnben -t, az észtben °-d, a mord
vinban és az osztjákban szintén °-í, a lappban °-h (°-k) és a 
magyarban -k felel meg (Gramm, der samojed. Sprachen 109). 
AHLQVIST 1863-ban a magyar és a finn nyelv rokonságáról írt 
czikkében (Om ungerska sprakets förvandtskap med finskan) a 
finn, a mordvin és a vogul többesi °-t képzőt azonosítja a 
magyar -Zc-val s az utóbbit tartja eredetibbnek; sőt még a ma
gyar és a finn ~i többesképzőt is -k-ból eredteti (Suomi, toinen 
jakso I. 20). Ugyanezt a nézetét ismétli 1877-ben a Suomen 
Kielen Eakennus-ban s az elősorolt többesképzőkhöz hozzá
csatolja még a lp. %M (°-h) és °-i képzőt is (I. 86). A lp. °-k, 
°-h, °-t és °-i többesképzőket már korábban (1869) azonosítva 
találjuk a magyar és a finn többesképzőkkel BLOMSTEDTnél, a ki 
AHLQVISTIIOZ csatlakozva szintén a -k-t tartja eredetinek (Halotti 
Beszéd 19, 35). 

A °-k és a °-t képző azonosságát és az utóbbinak erede
tibb voltát BUDENZ támogatta legelőször érvekkel (vö. Jegyzetek 
az ugor-magyar összehasonlító nyelvtanhoz 57. §, utóbb UA, 
310). A lp. *-t>°-k, °-h hangváltozás igazolására a lpN 
°manak, IpS. °manah inégy'-féle sing. 2. alakokat hozza föl̂  
a melyekben «előbb bizonyosan szóvégi -í volt» (vö. f. menet). 
BEKÉ fönnebb említett czikkében sok más adattal is bizonyít
gatja a °-t > °-k (--/, °-h,0) hangváltozást ós kimutatja, hogy a 
lapp nyelvjárásokban van °-t többesjel is, pl. névszók ragtalan 
alakjában: lpN. °vanhemat "szülők3 ( ~ °vanhemak), °dat cezek' 
(~ °dak), °lossadat 'nehezek5 (<>-» °lossadak) stb.; a többesszámi 

(f S.) irodalmi és köznyelvi alakok elé azonban szükségtelennek 
tartom odatenni a ° jelt, mert azoknak hangjelölésbeli minemű-
ségét a nélkül is ismeri minden szakember. A nyelvjárási ala
kokat meg kell külömböztetni, mert a szokásos helyesírással 
írottakon kívül előfordulnak finomabb hangjelölésűek is. 
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3. szem. «igeragban» : lpN. °dadjet 'mondják' ( ~ °dadjek), °loet 
Vannak' (~ °lcek), °arvalét 'gondolták' ( ~ °arvvalek) stb. 

Mielőtt rátérek a kérdés velejére, egy kis előleges selej
tezést kell végeznem. 

Í. BEKÉ azt mondja az egyik jegyzetben: «GENETZ kólai-
lapp szótárában is van néhány példa [t. i. névszók ragtalan 
alakjában levő többesi -í-re], de ezekben az -i, -j pluralisjel is 
látható. Kérdés, hogy nominativus-alakok-e» (213). — Dehogy 
is kérdés! Hiszen az idézett alakok, ú. m. fjüilgit (helyesen: 
jjuilgit), "fnoiddit, 'fkamgijt, fsajmijt, ^saldyajt nyilvánvaló accu-
sativus-partitivusok (vö. NyK. XVII. 4, 7; FUF. H. 66). 

2. A 214. lapon azt mondja BEKÉ : «Kétségtelenül ugyanez 
a rag [t. i. a -t többesképző] van a határozatlan többesi alanyra 
mutató igealakokban is.» — Ez tévedés". A szóbanforgó IpK. 
alakok, a melyeknek igazi mivoltát HALÁSZ sem ismerte föl 
(NyK. XVII. 31), a finnség passivum impersonalójának meg
felelői; pl. "\ieUit 'élnek' ~ fS. eletaán •[ "\pWiltett 'megégetik' ~-
fS. poltetaan | \iöye.,tt 'tartják' ~ fS. luetaan \ -\tidett 'megisme
r i k ' ^ fS. tiedetadn. Ezekben tehát sem -t többesképző nincsen, 
mint BEKÉ gondolja, sem f-íí, -t igerag, mint HALÁSZ gondolta. 
Prgeteritum : fistis 'leültek' ( < *isttis) *# fS. istuttiin (<: Hstutti-
zen). A IpK. passivum impersonlale használata teljesen megegye
zik a finn nyelvekével. Határozott alanynyal kapcsolatban is 
előfordul, sőt — mint HALÁSZ konstatálja — az akkalai nyelv
járásban a passivum impersonale-alakok kiszorították az indic. 
preesens és prseteritum többesszámi 3. szem. alakját (NyK. XVIL 
32); olyan jelenség, a milyent a finnségnek egy részében talá
lunk, nevezetesen a karjalaiban, az aunusiban, a lüdben, a 
vepsáben (de az utóbbiban a pass. impers. mellett nagy ritkán 
előfordul még a plur. 3. szem. alak is). Ilyen személyesen hasz
nált passivum impersonale-alakok azok, a melyeket BEKÉ az 
akkalai nyelvjárásból mint többesszámi «-í-rag»-gal való 3. szem. 
alakakat idéz, pl. sarnet, fsamét, "fsaméit 'mondanak', ^vajdet 
cfognak', ^vuilget 'elmennek'. Ezeknek a -í-je tehát nem többes
képző, hanem a passivum képzője. (A többi IpK. nyelvjárásban 
a prsesens plur. 3. szem. végzetei: -b, -p, -v, -/S; ezek közül a 
-b az akkalai nyelvjárásban is előfordul: leb, leb fsie sind' 
SBTÁLA, TuM. 20). 
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3. Többesszámi 2. szem. birtokos személyrag végén is 
talált BEKÉ dentális többesképzőt, de csak egyetlen példában: 
IpK. ~\koyt lí tírí ujnvi etted miit? 'kuinka on teidán náhden 
1. mielestánne? wie meinet ihr?' (flő). — Ez is félreértés. 
Az fujnem n. aet.-ból való fujnmetted nem többesszámi személy-
ragos alak, hanem egyesszámi partitivus (vö. fcirkei: 'templom', 
"\iemnej 'föld': sing. part. -fcirkvetteS, fiemnjetted stb. NyK. 
XVII. 7). 

4. BBKE sok példával iparkodik kimutatni, hogy szó bel
sejében is történt t > k, y, h hangváltozás. Ez teljesen fölös
leges dolog, mert hiszen a kérdéses többesképzők nem szóbelsei, 
hanem szóvégi hangok. A szóbelsei változást ilyen példákkal 
bizonyítja: IpK. jienta, inta 'hang nélkül5 ~ ffíríya j.lpN. °-taga 
abessivus-rag ^ °-haga \ IpK. ^pa-^etetnes zabnlos' ~ ~fpa;neyemes | 
IpK. 'fceilmtem'vak' ~ ^ca^lmyem j IpN. °ma7lot(X,met ~ ° madohcemét 
'lehetetlenül, rendkívül' j IpN. °navrota ~ °navrphá 'kinevet' | 
IpN. °buollatet &* °buollahet 'gyújt' stb. Ezek első tekintetre tel
jesen meggyőző példák. Azonban itt mégis csak csalóka látszattal 
van dolgunk, mert ezekben a h, y nem í-ből fejlődött, hanem 

-ot-ből, vagyis a t elveszett, s a í>-ból h s ebből / l e t t . A IpK. 
-ta ~ -ya s a IpN. °-taga <--» °-haaa abessivus-raggal vö. IpS. 
Lule -ota (pl. kuöUota 'hal nélkül', kees&ta 'nyár nélkül': nom. 
-kuölle, kesse FUF. II. 52, 57) | a IpK. -tem( es )<^> -yem( es ) és a IpN. 
c-tceme-<^>°-haíme- fosztóképzővelvö. IpS. Lule -otipnié (pl. ísalméQ-

• tipme 'blind': isaPme auge' FUF. I. 90, maoiwotipmé 'unmöglich': 
maotttü das können' FUF. II. 44) | IpN. °navrota, °buollatet «s* 
cnaurohá, °buollahet: vö. IpS. Lule naurüote- 'spotten, verhöhnen', 
pudlleote- 'anzünden' (SUS. Tóim. I). A mely h, y nem o(t)-ho\ 
való, az analógia útján jött létre; olyan h, y, a mely í-ből fej
lődött volna, egyetlen-egy sincsen. Nagyon csodálom, hogy BEKÉ 
nem jött rá ezeknek & h, y-kn&k az eredetére, noha maga is 
ddéz olyan változatokat, a melyek rávezethették volna a helyes 
nyomra. Ilyenek pl. a IpK. -ta, -ya abess. ragalak mellett "f-hta : 
"fkqmagahta 'barfüssig' | a IpK. -tem, -yem fosztóképző mellett 
-ytem: "fnukémaiytem, ^n%kcma\ytem, \nüyc,ma%yte<m 'nyelvetlen, 
néma' I IpN. ^calmuhuvvüht 'megvakul' mellett ~\caleméhtuwwat \ 
yiK.alkte- ~ ^qlkye- 'beginnen, anfangen, fkirfte- ^kirjye- 'bűnt 
^machen, schreiben', -fjuyfejte- ~ tjufye- 'zu trinken gebén, 
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tránken', fvuojte- cverfolgen5 «H fvuj'%e- 'treiben, austreiben' mel
lett "\qlkeht, fkirjhte-, "\juyaht, fvuejhte- stb. 

, A -t többesképző megvoltát bizonyító — de, a mint lát
tuk, részben csak látszólag bizonyító — adatok fölsorolása után 
JBEKB azt mondja: «Ez adatok ismerete után a legcsekélyebb 
kétség sem férhet hozzá, hogy a IpN. és lpK. -k jel eredetibb 
-í-ből való.» (215). 

Ezek az adatok — ha nem voltak is így összeállítva — 
semmi esetre sem voltak ismeretlenek a lapp nyelv történetének 
legavatottabb búvárlója, WIKLUND előtt, s ő mégis nagyobb tar
tózkodással nyilatkozott «Zur geschichte des urlappischen a und 
ü in unbetonter silbe» ez. értekezésében a IpN. és a IpS. (Lule) 
többesi alanyesetek °-k és -a: végzetének eredetéről. Nyilatko
zata a mely elkerülte BEKÉ figyelmét — így hangzik: «Die 
qualxtát des ursprünglicben auslautenden konsonanten ist etwas 
unsicher. Für k spricht das in N. F. und (bei einsilbigen stám-
men) im rassischlappischen vorkommende k, für t das t im 
ünníschen, mordvinischen etc.; aus einem t hátte sich ein urlap-
pisches oder nur einzeldialektisches k in dieser stellung leicht 
entwiekeln köhnen, und das o im Lulelappischen, südlappischen 
etc. könnte ebenso gut auf ein t als auf ein /.; zurückgehen 
(als analogien hierfür können z. b. das in N. F. háufige infi-
nitivsuffix -ok und die jámtlándische infinitivendung -o < -d 
dienen). Wie wir weiter untén sehen werden, verschwindet aus-
Jautendes -k sonst spurlos in zwei- und mehrsilbigen formen 
in. N. F., es erscheint alsó fraglich, ob dieses gebliebene -k 
aaicht erst spát entwickelt worden ist, nachdem das ursprüng-
liche -k (aber nicht -t) schon verschwunden war. Möglich ist es 
jedoch, dass -k in N. F. aus den einsilbigen formen. wo.es-\toht  
lautgesetzlich geblieben war; über allé paradigmata verbreitet 
•worden ist.» (FUF. II, 55). 

WIKLUND tehát mint esetleg föltehető eredeti *-t többes-
képző mellett szóló bizonyítékokra hivatkozik más finnugor nyel
vek (finn, mordvin stb.) többesi -í-jére, de egy árva szóval sem 
•említi meg a lapp nyelvben magában (c-k-val váltakozva) előfor
duló J-í többesképzőt. Hogy ennek a létezéséről ne lett volna tudo
mása, arról szó sem lehet; hiszen — hogy csak egyet említsek — 
UL.-jében gyakran hivatkozik a SUS. Aik. III. kötetére, amely-
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ben QVIGSTAD szövegei megjelentek, s ezekben sok °-í-s többes
számi alak van. Olyan körültekintő, mindent figyelembe vető-
és szigorú kritikával dolgozó tudósnál, a milyen WIKLUND, a 
lp. °-í-s többesszámi alakoknak említetlen hagyása nem jelent
het egyebet, mint azt, hogy ő ezeket nem tartja eredeti *-t 
többesképző mellett szóló bizonyítékoknak. 

Ha mármost tüzetesen végig vizsgáljuk azokat a forrá
sokat (nyelvtanokat, szövegeket, szójegyzékeket), a melyekből 
BEKÉ az ő bizonyító anyagát merítette, arra az eredményre 
jutunk, hogy ezek nem nyújtanak a többesszámi °-k vagy °-í 
eredetibb voltának eldöntésére elegendő bizonyítékot. Meg lehet 
belőlük állapítani, hogy történt -t > -k változás, de történt 
-k > -i változás is. Az utóbbira BEKÉ is idéz példákat, de hozzá
teszi, hogy «sokkal nagyobb számmal vannak azok az esetek, 
melyekben a -t>-k változás forog fönn» (216). Igen, csakhogy 
ezt a számbeli sokkal nagyobb többséget éppen azok az esetek 
adják ki, a melyekben BEKÉ a -t > -k hangváltozást annál az 
oknál fogva tartja kétségtelennek, hogy az irodalmi nyelvbeli 
°-k mellett több nyelvjárásban °-t is előfordul (plur. nom., igei 
plur. 3. szem., igei sing. 2. szem.). Egészen kétségtelen -t >-k 
hangváltozás csak egyes névszókban és az infinitivusban van, 
az is kevés kivétellel csak a karesuandói nyelvjárásban. (Föl
tűnő dolog, hogy HALÁsznak karesuandói szójegyzékében igén 
sok igének van a -t, t- 'í, f-/ii-végü mellett -kt f-'/c, f-ftfe-végű 
infinitivusa, a szövegekben pedig — sem a QviGSTAüéiban, sem 
a HALÁszéiban — nincsenek -k, f-'/c, f-Zi/c-végűek.) Én azonban 
a számarányról nem azért beszéltem, mintha a kérdés eldönté
sére nézve fontosnak tartanám, hanem csak azért, mert BEKÉ 
szóba hozta. Ilyen kérdés eldöntésére az adatok «non nume-
rantur, sed ponderanturw, és a statisztika még akkor sem érne 
semmit, ha nem egynéhány ívnyi anyagból, hanem a nyelvnek 
összes adataiból állítanék össze. 

Máskép kell ezt a dolgot megfogni. Szerencsére nem csu^ 
pán azokra a forrásokra vagyunk utalva, a melyekből BEKÉ 
merített, hanem van még két fő IpN. nyelvjárás: a karasjoki 
és a polmaki, a melyekből meglehetős nagy anyag áll rendel
kezésünkre NIELSEN KoNRÁDnak két munkájában: «Zur aus-
sprache des nörwegiseh-lappischen» (StJS. Aik. XX) és «Die 
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quantitátsverháltnisse in Polmaklappischen» (=. SUS. Tóim. XX, 
XXIV).1) Csodálom, hogy BEKÉ ezeket teljesen mellőzte. 

A többesképző kérdésének megvilágítására szolgáló adatok2) a. 
következők: 

I. K a r a s j o k : i ~ P o l m a k : t. 

a) K. hedopdok 'sehande, scham3 ~ P. hesopdot SUS. Aik. 
XX. 30 (vö. fS. háped < *hdpedd; a fS. -ea, -ed végű szavakra 
nézve vö. BUDENZ, UA. 208; SETALA, ÁH. 67 s köv. és NyK. 
XXVI. 432). 

K. suöokáok cdick, dicht3 ~ P. suöokdot SUS. Aik. XX. 30 
(vö. IpS. Lule °suöhkat ctjock, tát5 WIKLUND, Lárobok2 244; fS. 
sakea, fL. sagdd SETALA, AH. 102 <.*sakeda). 

K. mdsgaok fziemlich' ~ P. med'gdot SUS. Aik. XX. 52 
(vö. IpS. Lule °málekat cmycket láng' WIKLUND, Lárobok3 220; 
fS. melkea <*melkedd). 

K. velsgáok Veiss5 ~ p . véeVgdot (vö. IpS. Lule velekat 
'fehér3 NyH.5 137; fS. valkea, fL. valda SETALA, ÁH. 102 < 
*valkeda). 

b) K. dmmdok camt5 ~ P. dmmáot SUS. Aik. XX. 69 (vö. 
lpN. Kautokeino ammdH 'amt, stelle' NIELSEN, LappWb.; IpS. 
Lule ammat 'embete' WIKLUND, Lárobok2 1 9 4 ; < f S . ammatti 
THOMSEN, Einfi. 130). 

c) K. esmiok "hausmutter3 ~ P. eemtot (vö. IpS. Lule eemet 
NyH.5 40; lpK. jiement GENETZ, Kuollan lapin murteiden sana-
kirja; fS. emantd). 

[K. Hslok ~ P. isiot 'hausvater' (vö. IpS. Lule isét NyH.' 
92; fS. isántd)]. 

•*) Ez a két munka WiKLUNDnak fönnebb említett érteke
zése után jelent meg. 

a) A mely adat mellett nincsen idézve az említett két 
munka valamelyike, az abból az adatgyűjteményből való, a me
lyet NIELSEN 1902-ben volt szíves számomra összeírni, s a mely 
egy sereg lpN. irodalmi helyesírással írt szónak a karasjoki és 
a polmaki kiejtés szerinti átírását tartalmazza. Itt a hangjelö
lést kissé egyszerűsítettem (olyan mellékjelek elhagyásával, a 
melyek a szóbanforgó kérdésre nézve lényegtelenek) és a he
lyébe á-t tettem (mint maga NIELSEN is Lappisches Wörter-
bueh-jában). 

Nyelvtudományi Közlemények. XLV. 18 
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d) Az infinitivus végzete: K. -ok ~ P. -ot SUS. Aik. XX. 
passim (vö. IpS. Lule -í FUF. I. 84 s köv., II. 42 s köv. ; 
IpK. -t, -d, -d, lpE. °-d; f. *-öak; md. -da, -do NyK. XXVI, 
429; osztj. -ta, -ta, -da NyH.5 84). 

Plur. 2. alanyi személyrag: K. -ok ~ P. -ot (imperat.) SUS. 
Aik. XX. 26; P. Uokéot, leopéot 'vagytok' (vö. IpS. Lule °-t WIK
LUND, Lárobok2 66 s köv., 77; -te NyH.5 117; IpK. -t, [imperat.] 
-t, -d, -d NyK. XVII. 28; fS. [diai.] -ta SETALA, TUM. 50; M 
°-da, °-de GENETZ, Ven. Karj. kiél. 216; stb. stb., vö. NyH.5 

110, 116, 117). 
Sing. 2. birtokos személyrag: K. -ok ~ p . -ot SUS. Aik. 

XX. 67 (vö. IpS. Lule °-t WIKLUND, Lárobok2 48 ; IpK. -t, °-ht . 
NyK. XVII. 16; fS. -ti (a régi irodalomban) > -si SETALA, ÁH. 
56 ; mdE. -t PAASONEN, Mordv. Lautl. 121; cser. -t BEKÉ, Cser. 
Nytan 174). 

e) Sorszámnevek képzője: K. -ok ~ P. -ot (vö. IpS. Lule 
-t, IpK. -t, -nt; fS. -nte-, fÉ. -nna-, -da-, -da-; vog. -t, -nt- stb. 
NyH.5 94; — szám. G-mtea, c-mdaei, °-dde stb. CASTRÉN, 
Gramm. 197 s köv.). 

II. K a r a s j o k : & ~ P o l m a k : fc. 

Többesszámi alanyeset: K. -ok ~ P. -ok SUS. Aik. XX. 
passim. 

Prsesens plur. 3. végzete: K. -ok ~ P. -ok SUS. Aik. XX. 
14, 26, 27; SUS. Tóim. XX. 37, 61. 

Alanyi és birtokos többesszámi személyragok: K. 1. -rmok, 
2. -deok, 3. -ssok^V. 1. -msok, 2. -Seafe, 3. -seok SUS. Aik. 
XX. 14, 26, 27; SUS. Tóim. XX. 37, 38, 45. 

A mint látjuk, az első csoportban a karasjoki -ok-voi szem
ben a polmaki nyelvjárásban -ot van. A lulei nyelvjárás és más 
nyélvek tanúsága szerint a karasjoki -k hang eredetibb -í-böl 
fejlődött; *) a p o l m a k i n y e l v j á r á s b a n n e m t ö r t é n t 

*) A karasjoki nyelvjárás annyira (sit veniaverbo!) «fc-zó», 
hogy benne -op-ből is fejlődött -ok, nevezetesen a prses. plur. 
1. szem. alakban, pl. mannáok 'megyünk', eélliok félünk' (<~ P. 
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-í > - A h a n g v á l t o z á s , hanem az eredetibb -t megmaradt. 
A második csoport azt mutatja, hogy a többesszámi alakok 
végén nemcsak a karasjoki, hanem a polmaki nyelvjárásban is 
-ÍÍ>/C van. Minthogy pedig a polmaki nyelvjárásban az első cso
portbeli esetek tanúsága szerint -í > -k hangváltozás nem tör
tént, ez a p 1 u r . -ok s e m l e h e t -ot-böl v a l ó . Ha pedig a 
polmaki plur. -ok nem -ot-ie megy vissza, akkor n e m l e h e t 
-.>í-ből f e j l ő d ö t t n e k t a r t a n i a t ö b b i l p N . n y e l v -

J á r á s p l u r . -ok-ját s e m . E szerint nem úgy van a dolog, 
a-, hogy BEKÉ gondolja, hanem éppen megfordítva: az a °-t 
képző, a mely a lpN. nyelvjárások egy részében többesszámi 
alakok (alanyeset és igei 3. szem.) végén °-/i-val váltakozva 
előfordul, nem eredetibb a °-A;-nál, hanem belőle fejlődött. 
Ennek a plur. °-k > °-t változásnak és °-k: ~ °-t váltakozásnak 
természetes következménye az lett, hogy analógia útján más 
alakokba is átterjedt a -t helyébe -k helyébe a -t 
(pl. Karesuando: ftaht cez5, -\toht caz5 >-\tahk, ftohk TJgFüz. VI. 
Í97, 198, és viszont: °bmvadak 'solis lumen5 FKHS Lex. Lapp. 
Í-Lyngen °bmivadat SüS. Aik. III. 26). 
••• ' Mármost rátérhetünk BEKÉnek két bizonyítékára, a melyet 
eddig érintetlenül hagytam. Az egyik az, hogy «a plur. 2. sz. 
igeragban majdnem minden nyelvjárás megőrizte a -t jelet» 
pl. IpS. Lule ° kullapehtit "hallotok5, lpN. °boatteb(Ettet /jöttök5, 
ipE* °luhov etted 'olvastok', lpK. sirvettet cjátsztok5 stb. — Lás
suk, mit szól ehhez a karasjoki és a polmaki nyelvjárás. Ennek 
a két nyelvjárásnak plur. 2. szem. alakjai az első csoportba 
tartoznak; a végzetük u. i.: K. -fiéotiok v. -beotiok ~ P'.. -@eo-
téot -fáokéot SÜS. Aik. XX. 27, 43. *) Itten tehát a polmaki 
nyelvjárás megint eredetibb hangállapotot tüntet föl. Értsük 
<me.g jól: a P. -ftéotéot, -fíeokéot személyrag végén levő -ot ere
detibb a K. -ok-®&[, de a fönnebbiek szerint nem megelőzője a 

mánndop, eilliop; IpS. Lule °-p WIKLUND, LárobokI 60 s köv.) 
és a középfokban, pl. buoriok cjobb5, niiöréok 'fiatalabb' ( ~ P ; 
•hm^riop, nuöráop ,• IpS. Lule -p NyH.5 103). 

x) A lpN. -fteotéot ( ~ IpS. Lule °-pehtit, lpE. ° -vetted, 
c-v(etted, lpK. -bétted, ^-be-tted, -bwttet, -piettet, ^-^efited, -vettet, 
^vetted stb.) személyragnak -/3«- eleme — mint tudjuk — e r e 
detileg prsesensképző voW (vö. SETALA, T U M . 16 s köv.). , 

18* 
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P. plur. -Dk-iaak. Akkor tehát csak két lehetőség van: a P. -áÉ 
vagy m á s többesképző, vagy n e m többesképző. Az előbbi eset
ben a finn stb. -í-vel azonos, az utóbbi esetben pedig nem 
lehet egyéb, mint a 2. személy -rt ragjának ismétlése. Abban a 
föltevésben, hogy a lappságban a -ok és az -i- többesképzőköiL 
kívül még -í (-ot) is lehet, semmi különös sincsen; hiszen 
pl. — mint alább látni fogjuk — a fmnségben is van hároüti 
külön többesképző: -k, -t és -i-, nem is szólva a birtokos sze-
mélyragozásbeli -w-ről, a mely eredetileg szintén többesképző 
volt (vö. BUDENZ, TJgr. Sprachstud. L; PAASONEN, Mordv. Lauti-
120—123). Az elemismétlődés föltevése sem önkényes dolog, 
mert más esetben is találkozunk vele a lappságban; ilyen 
ragismétlés van nevezetesen a lpK. -tted-végíí partitivusokbafa 
(a puszta -ti -d-vel való eredetibbek mellett; vö. HALÁSZ : NyiL 
XVII. 7, 8 ; SETALA: NyK. XXVI. 428). 

Hogy melyik föltevés valószínűbb? Azt hiszem, az utóbbi 
A szóbanforgó -9í-nek többesképző-voltát semmivel sem lehet, 
támogatni, mert eredeti -ot többesképzőre a lappságban kétsége 
telén adat nincsen. Többesszámi személyrag végén nem is kell 
okvetlenül többesképzőnek lennie, vagy mondjuk így: valamely 
többesképzőnek meglennie. Éppen a plur. 2. szem. ragjának ía , 
van az egész lappságban többesképző nélküli alakja: lpK °-t, 
IpS. °-í, lpK. -t, -d, -d, lpE. °-d az imperativusban ós (meg
előző prfesensképzővel): lpK. °-ppet, IpS. °-bet, °-pet, °-hpe& 
lpK. -ppet, -pped, lpE. -ppeS az indicativus és a potentialis 
(«conjunctivus») prsesensében (vö. SETALA, TUM. 16, 127 s köv.); 
pl. a polmaki nyelvjárásban: U&kéot, lesokklot "legyetek5, mánmH 
'menjetek', eellíot 'éljetek' ( ~ Kar. lesokkiok, mánniok, eslliok) > 
leopéot 'vagytok' ( ~ IpS. Lule °láhpit WIKLUND, Lárobok? 77,; 
lpK. lieppet; lpE. °lceppe§ SETALA, TUM. 17); a karasjoki nyelv
járásban : tsookkáfieok v. Uookkabeok fűltök'] SUS. Aik. XX. 41 
« * • % * ) 

BEEÉnek a -t > -k hangfejlődés igazolására fölhozott 
másik — még hátralevő — bizonyítéka az egyesszámi 2. szem. 

*) NIELSEN a fönnebb (273) említett kézirati adatgyűjte
ményben megjegyzi, hogy a hosszabb alak (-deotiok,,-beatio>k}\ 
ritkán fordul elő. n^r. 
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igerag: °-k (-/, °-h), pl. lpN. °lonok 'cserélsz5, lpE. sárnak, 
beszélsz5, tata% 'akarsz5, lpE. °luvvuh 'olvasol5, IpS. Lüle °kuláh, 
hallasz'; de egyes lpN. nyelvjárásokban «megmaradt eredetibb 

•t alakjában is», pl. Kvánangen °loet 'vagy5, Storfjord (Lyngen) 
vdagat ( ~ °dagak) 'teszel' (217—218). 

A karasjoki nyelvjárásban ez a rag -ok alakban van meg, 
pl. mánáok 'mégy5, güláok 'hallasz', mánniok 'mentél', gulliok 
'hallottál'. Ha ez a -ok rag -ot-böl fejlődött volna, akkor a pol-
maki nyelvjárásban -3í-nek kellene lenni, de nem az van, 
hanem -ok, pl. mánáok, guláok, mánnéok, gulléok. Tehát a sing. 
2. személybeli -ok rag nem -aí-ből való, s így azok a °-í-s ala
kok, a melyek más lpN. nyelvjárásokban szórványosan előfor
dulnak, nem eredetibbek, hanem -ok-hó\ lettek.1) Ha pedig a 
-ok nem -aí-ből lett, akkor eredetileg nem is lehetett személy
rag, hanem másvalami elemnek kellett lennie. Alig gondolha
tunk egyébre, mint a mire már SETALA is gondolt, hogy t. i. 
eredetileg praesensképző volt, a mely után a 2. személy ragja 
(*-í) elveszett; a prseteritumba pedig analógia útján került bele, 
éppúgy mint pl. a finnben a -mme, -tte és a -vat, -vát (TuM. 
*60). Annak, hogy a tulajdonképpeni személyrag elveszett, s az 
egykori prsesensképző vette át a szerepét, másik példája a lapp 
nyelvjárásokban a prses. plur. 1. szem. lpN. -op (pl. Polmak 
mánnaop 'megyünk', gulldop 'hallunk'), IpS. Lule °-p (pl. °kul-
iap ['hallunk'] WIKLUND, Lárobok2 65), lpK. -p (pl. -fürcép 
'futunk'), lpE. °-p (pl. °luhap 'olvasunk5) (TuM. 23). SETALA föl
tevését nem szabad tehát úgy kereken elutasítani, mint BEKÉ 
teszi (218. 1. jegyzet). 

A mit elmondottam, abból az világlik ki, hogy a lapp 
nyelvben mégis csak van °-A: (-ok, -\-kk) többesképző. A lapp 
nyelvjárások (vagy mondhatjuk akár: nyelvek) alapnyelvéből köz
vetlenül maradtnak csak az egytagúak végén levőt lehet tekin
teni, mert a szóvégi k csak azokban maradt meg (1. fönnebb 

*) így vélekedik róluk SETALA is, mondván: «Hier braucht 
natürlich nicht erörtert zu werden, wie das auslautende A; hier, 
sowie in einigen anderen Fállen, in Kautoksejno sowie auch 
anderwárts in í übergegangen ist. S. FRIIS, Gr. S. 23 (§ 30)». 
{TuM. 59. 1., jegyzet.) 
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271. 1. WIKLUND), pl. lpK. tak, tak, jt&kk 'ezek, azok", kok, jkokk,-
^kűkk 'kik, ak ik ' (NyK. XVII. 20. 21); IpN. °dak 'ezek5, °dok 
'azok', °g(jek 'kik5, °mak 'mik5 (FEIIS, Gramm. 61, 70); idahk 
'ezek5 (UgFüz. IX. 181, 182). — A szóvégi k (%, ok) megmara
dására nézve vö. lpK. el-leak, jil-lak, il-lear/> ij leay 'nincs5 

(NyK. XVII. 40); IpN. Polmak im lei ok 'nem vagyok5; leéok 
'sie sind5 (SUS. Tóim. XX. 279). Ellenben elveszett a -k, -ok a 
két- és tobbtagúak végéről, pl. lpK. iepped tlhe 'nem tudtok' 
(NyK. XVII. 38; igető: Vitte- GENETZ, Kuollan lapin san.): IpN. 
°im oajne ['nem látok5], °%m boaűe i 'nem jövök5] (FKIIS, Gramm.. 
98; inf. °oaidnet, °boattet FEIIS, Lex. Lapp.); imperativus sing. 
2. szem.: lpK. ^klc (-\kicce- 'nézni5), "j"&o{c ('fkojice- 'hívni5) (NyK. 
XVII. 28), IpN. Polmak ma na menj', gülá 'hallj', esle "élj" 
(inf. mánndot, gulldot, eslliot). A IpN. két- és többtagú nom.. 
plur. és igei plur. 3. szem. alakok végén levő -ok-i& nézve 
tehát azt a WiKLUND-említette lehetőséget fogadhatjuk el, hogy 
az egytagúakból terjedt át rájuk. A plur. 1. -meok, 2. -deok, 
3. -seok személyragos alakok végén levő -ok azonban eredeti 
(azaz nem átterjedés útján odakerült) is lehet, ha föl szabad 
róluk is tennünk azt, a mit a Fgr. Sprachw.-ban a személy-
ragokról általában föltettem : «Aus einigen Erscheinungen lásat 
sich aber der Schluse ziehen, dass sich die Personalsuffixe 
anfangs nicht so fest an das Wort geschmiegt hatten, wie andere, 
nicht aus selbstándigen Wörtern entstandene Suffixe. Sie schei-
nen geraume Zeit hindurch ziemlich bewegliche Elemente 
gewesen zu sein, die bald als Suffixe an das Wort angefügt. 
bald aber noch als selbstándige Pronomina ihm vor- odor 
nachgesetzt wurden. In dieser zum Teil bewahrten Selbstándig-
keit liegt die Erklarung dessen, dass die Lautvertretung in den. 
Personalsuffixen in manchen Fállen von der regelmássigen ab-
weichend ist.» (115.) Ilyen laza elemnek kellett pl. lennie a mi 
mostani -tok, -té'k, -tök személyragunknak, mert külömben nem 
lehetne megérteni a í-jét, a mely helyett z-t vagy l-t várnánk-
Az őslapp *m*ok, *Uok *s»ok névmások mint ilyen még nem 
teljesen raggá vált személyjelölők élhették túl azt a kort, a 
melyben a két- és többtagú szavak végéről a k elveszett, s az
tán egytagúságuknál fogva megmaradt -/c-jukat a lpN.-ban meg
tarthatták végleges raggá-válásuk után is. ,) 
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Ezzel elbúcsúzhatunk a lapp nyelvtől, a melyben BEKÉ 
szerint «nyoma sincs eredeti -k plurális-képzőnek», és rátér
hetünk azokra a fgr. nyelvekre, a melyekben «eddig is csak 
éppen hogy nyomát ismertük ennek a jelnek» (225). Ezek közül 
BEKÉ legelőször a finnről szól, de minthogy ennek -&-jára a 
lappon kívül a mordvinból is von következtetést, bocsássuk 
előre az utóbbit. 

«A m o r d v i n b a n — mondja BEKÉ — a rendes többes 
jel szintén -í. A személyragozásban azonban már -k is szerepel, 
legtöbbször az Erzában; pl. 1. sz. E. Uora-mok 'fiunk' ós 
'fiaink (diai.)', M. Uora-údliz (-0é) 'fiaim" és cfiam (diai.)'. — 
A 2. sz.-ben a M.-ban már -t áll : E. üora-yk "fiatok, fiaitok': 
M. Uora-ntíé (-nfé) 'fiaitok' és 'fiatok (diai.)'. — A 3. sz.-ben 
már az E.-ban is -t fordul elő rendesen (Uora-st 'fiuk, fiaik' 
PAASONEN, Mordvinische Chrest. 05), EEÖULY szövegeiben azon
ban -sk rag is van (pl. °éorask id. | °kedisk 'kezük, kezeik' j 
°pilinesk 'füleik'! °pinesk 'kutyájuk' j °tejternesk 'leányuk' Budenz-
Album 278).J) 

«Az igeragozásban is mindig -t áll a többes 3, személy
ben, az 1. és 2. sz.-ben ellenben -/c,2) gyakran azonban (a Mok-
sában mindig) hiányzik a többes jel (1. PAAS. Mordv. Chrest. 
06—010). 

«A birtokos személyragozás plur. 3. személyében nyilván 
az -sí rag az eredeti, bizonyítja ezt a cseremisz is, a hol -sí a 
megfelelő rag. A 2. sz.-ben tehát szintén a í-s (moksa) alakot 
kell eredetibbnek tartanunk. Ha pedig ebben a két esetben a 
-k csak hangbeli változata a í-nek, a többiben is így kell állnia 
a dolognak..) (225—226.) 

Ez a következtetés gyenge lábon áll. A «gyenge láb» (a 
melynek, mint az alábbiakból kiviláglik, nem biztos mankója a 
cser. -st) az első mondatbeli «nyilván.) (— be nem bizonyított 
föltevés); ehhez egy «tehát. . . kell» (== második be nem bizo
nyított föltevés) fűződik, s a kettőből «ha pedig»-gel kapcsolva 

.*) A ° jelt itt én tettem a szavak elé. 
-) [Pl. mdE. plur. 1. pala-iano(k), -iayk, -iamk ['csóko

lunk'] pali-nek ['csókoltunk']; plur. 2. pala-tadk, -iatk ['csókol
tok'] PAASONEN, Mordw. Chrest. 06, 07]. 
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következik az általánosító «kell». BBKB megfeledkezett arról, 
hogy a névmások általában különködő szavak, a melyeknek 
alakrendszere sokszor eltér más névszókétól. Ha mármost azt 
látjuk, hogy a névmásokból lett személyragok többesszámi alakja 
valamely nyelvben eltér a «rendes többes szám»-tól, vagyis a 
többi névszók többesszámi alanyesetétől, nem szabad mindjárt 
arra gondolnunk, hogy a személyragbeli többesképző a «rendes» 
-többesképzőnek változata, hanem inkább arra gondolhatunk, 
hogy a személyragok az alapnyelvi névmásoknak olyan többes
számi alakjából lettek, a mely más többesképzővel alakult. Ha 
pedig a többesszámi személyragoknak valamely nyelvben egynél 
több alakjuk van, akkor megint nem szabad mindjárt arra gon
dolnunk, hogy ezek egymásnak a változatai, hanem — ismervén 
a névmások különködését — inkább arra gondolhatunk, hogy 
az alapnyelvi névmásoknak egynél több többesszámi alakjuk volt. 
A jelen esetben a többesszámi alanyeset képzőjével azonosnak 
látszó -t (-() mellett a személyragokban -k (-tí)-t is találunk. 
Ha mármost úgy okoskodunk, hogy a személyragokban megvan 
a «rendes» -í (-{) többesképző is, tehát a -fc f-/cj-nak ebből 
fejlődöttnek kell lennie, akkor kissé elhamarkodva okoskodunk. 
Az óvatos nyelvész (nem feledkezvén meg a fönnebb említett 
lehetőségekről) a személyragokbeli -t (-()> -k (-le) hangfejlődés
nek nem is apodiktikus kijelentése, hanem már csak szerény 
föltevése előtt is azt a kérdést vetné föl magában, hogy vájjon 
akadnak-e a mordvin nyelvben ilyen hangfejlődést igazoló pél
dák. És ha akadnak, akkor hogyan lehet megmagyarázni azt, 
hogy a többesszámi -í f-í^-nek -k (-lc)-vá, fejlődése csak a sze
mélyragokban történt meg, az alanyesetben meg nem. Sőt az óvatos 
nyelvész még azt is fontolóra venné, hogy vájjon a személy
ragok -t (-{) többeskópzője csakugyan azonos-e a többesszámi 
alanyeset -íf-^J-jével.1) Erre a kevésbbé óvatos nyelvész azt 
mondhatná, hogy ugyan kinek juthatna eszébe kételkedni abban, 
hogy plur. -t (4) = plur. -t (-i). Pedig erre a kétségeskedésre 

*) Csakis a személyragokról van szó. A többesszámi 3. szem. 
igealakok (pl. mdE. palit, mdM. pala/J l/csókolnak'] PAASONEN, 
Mordw. Chrest. 06) nem személyragos alakok, hanem többes
számi igenevek (vö. sing. 3. pali, palaj uo.). 
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már csak azok a paradigmák is okot adhatnak, a melyek az 
idézett mordvin chrestomathiában vannak, mert a fölszólító 
mdE. vano-k ~ van-t ['nézz'] és nil-k' ~ nil'-ü ['nyelj'], valamint 
a tagadó igével járó E. vano-k ~ van-t fúil-ü), M. van§-k ~ — 
(nif-i) alakok (010, 011) arról tanúskodnak, hogy a md.-ban 
vannak olyan -t (-t)-k, a melyek -k (-k)-lo6l fejlődtek. S ha 
aztán nem érjük be a chrestomathiabeli paradigmákkal, hanem 
PAASONEN Mordvinische Lautlehre-jéhez ( = SUS. Tóim. XXII) 
fordulunk, ebből a következő okulást meríthetjük: 1. «Auslau-
tendes k war sicherlích schon in gemeinmordvinischer zeit in 
einigen suffixen vorhanden, und tritt in den jetzigen mundarten 
unverándert auf,1) z. b. . . . in dem possessivsuffix der 1. pers. 
plur. -n„k (-nslí) z. b. eMar. alasa-nok cunseré pferde' | rarhi-
-neti Svir kauften' | mPsen. ramasaj-ndk eMar. ramasi-nek cwir 
kaufen sie\» (15, vö. X); továbbá: «Unzweifelhaft hat es in 
allén personen, sowohl im singularis als plurális, ursprünglich 
zwei formen gégében: eine das bare possessivsuffix enthaltend: 
sing. 1. m 2. t 3. s„; plur. 1. mje 2. t„k 3. sffk . . . » (120); — 
2. «Schon im gemeinmordvinischen war nach dem überein-
stimmenden zeugniss der jetzigen mundarten ein nach einem 
anderen consonanten folgendes k im wortauslaut zu t geworden 

.z. b. mord. mol'-t'. . . cgehe' v. molg-ms cgehen5, mPsen. sud§f-t 
fsei verdammt5 v. sud§v§-ms Verdammt werden5 vgl. rama-k 
kaufe5 v. rama-ms . . . eMar. eJeg. ila íej-i ctue nicht5 v. íeje-ms 
tuen3 vgl. ila rama-k fkaufe nicht5 . . . Wo k nach einem con
sonanten unverándert auftritt, ist eine solche lautverbindung 
in der resp. mundart sicherlich spáter, als die wirksamkeit des 
betr. lautgesetzes schon erlosehen war, durch ausfall des zwi-
schenliegenden vocals herbeigeführt worden z. b. . . . AHLQM. 
""avasynk9) ein unseren weibern' vgl. mPsen. avas.§n§h» (22.) — 
[A plur. 3. -sí személyragra vonatkozólag, «das ursprünglich 
auf k auslautete»:] «In EEGULY'S ersa-texten wird dieses suffix 
noch in der álteren form °-sk angetroffen z. b. °ejdisk 'ihre 
kinder', °bratusk eihre brüder'. Dass k hier nicht in t über-

*) Értsd hozzá: magánhangzó után. 
2) A ° jelt itt és alább én tettem a szavak elé. 
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gegangen ist, beruht wohl darauf, dass in dieser mundart der 
vocal, welcher nach dem zeugniss verwandter sprachen ur-
sprünglich s und k von einander trennte, sich lánger als in 
den anderen behauptete.» (2,2.) — 3. Szóvégi t>k hang
változás csak egynéhány orosz jövevényszóban történt, ere
deti mordvin szavakban nem (23). — 4. A t'sora-nt'ts 'eure 
söhne, (diai. auch) euer sohn' alakokbeli -tikorábbi *-ífc < *-t»k-
ból való; vö. mPsen. avantia 'euer weib9 od. ceure weiber '< 
*ava-nB-nt{ aus *ava-ús-n-tk, *ava-ni-nB-tBk (122); vö. -tk: palai atk 
['csókoltok'] (Mordw. Chrest. 06). 

Tehát BEKÉ a md. -k többesképző fölfogásában is tévedett, 
minthogy vizsgálódásában nem kellő körültekintéssel járt el. 
A md. személyragokbeli plur. -k nem -í-ből fejlődött, hanem 
eredeti. Éppen megfordítva: a -t fejlődött -&-ból, tehát ez a -t 
nem azonos a «rendes» -í többesképzővel, a mely a többesszámi 
alanyesetben van. 

A f i n n nyelvekben BEKÉ nem talált -k többesképzőt egye
bütt, mint az inkeri nyelvjárásban a birtokos személyragok 
végén. Ezek a személyragok: plur. 1. °-nnek (°-mmek ritkán), 
2. °-nnek, 3. °-ssek (Hevaa: POEKKA, Ingr. Diai. 79). Tegyük, 
még hozzá, hogy az inkeri nyelvjárásban van plur. 3. °-ssek 
alanyi személyrag is a potentialisban és az imperativusban, pl. 
°anta- cgeben', °máne- 'sich bégében': potent. plur. 3. °anda-
•nossek, °mannönössek, imperat. plur. 3. °andagassek, °mdnkassek 
(id. m. 104, 107). Fontosabb ennél a,z, a mi szintén elkerülte 
BEKÉnék a figyelmét, hogy -k-végü birtokos személyrag Finn
országban is előfordul a savói nyelvjárásokban. Már az Ugr. 
Sprachstud. I. füzetében idézett BUDENZ ilyeneket GOTTLUND-
Otava-jából: °eánta-sek seine stimme' (~-»irod. áántánsa), °tu-
leva-sek (°pelkáis í. voimattomiksi) 'dass sie würden' (~ irod-
tulevansaj, °ihte-sek 'se ipsum' v. 'se ipsos' ( ~ irod. itsensd) 
(27). Ilyenek még: °naorii-sak (~> irod. nauriinsa : nauris 'répa'), 
°jalakoe-sak (<--> iioá.jalkojensa : jalka cláb'), °?natkaarsak («v irod. 
matkansa v. matkaansa: mátka 'út, utazás') (Suomi, toinen j -
XII. 323); kirve-sak (~ irod. kirveensa: kirves 'fejsze'), poeka-
sok («-^irod. poikansa: poika ffiú'), hevose-sak ( ~ irod. hevo-
sensa: hevonen ló') (Suomi, neljás j . II*. 35, 51). SETALÁ* °-nsak 
ragalakot is idéz (AH. 220, 385). Közöl továbbá a lívből ilyen 
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többesszámi személynévmás-alakokat: meg, meg 'mi', teg, teg rtV 
(ÁH. 219, vö. 220). 

. SETALA már az AH.-ban kifejezte azt a vélekedését, hogy 
a finnségnek többesszámi birtokos személyragjai eredetileg -k-
végűek lehettek (220, 385), s később megerősödött ebben a 
nézetében: vö. Virittájá, uusi jakso IV. 123, a hol a -nsa ragot 
határozottan -nsak-hól valónak mondja, és TARKIAINEN nyelv
járástanulmányát, a melyben azt olvassuk, hogy SETALA föltevése 
szerint a plur. 1. és 2. szem. birtokos személyragjának finn-
alapnyelvi alakja *-n-mek (~ *-mek), ill. *-n-dek (^^-dek)1) volt. 
(Suomi, neljás j . H*. 52). A me, te, he 'mi, ti, ők' személy
névmásokról és a náma ezek', ne razok', nuo "azok, amazok' 
mutató névmásokról SETALA az ÁH.-ban még csak gyanításkép 
említi, hogy eredetileg -fc-ra végződhettek (219),-) de OJANSUU' 
már határozottan *mek, *tek, *hek, *nek finn alapnyelvi ala
kokat tesz föl (Suomen lounaismurt. áánnehist. II. 5.), és LAU-
ROSELA a me, te, he, ne, náma, nuo névmási alakokat szintén 
azon esetek között tárgyalja, a mélyekben eredetileg k volt a 
szó végén (Áánnehist. tutk. etelá-Pohjanmaan murt. I. 26). 

BEKÉ szerint «.a finnben igaz, hogy eddig csak -k > -t 
hangváltozás ismeretes (vö. OJANSUU : Beitráge zur geschichte 
des auslautenden -k und -h im finnischen FUF. VIII. 60—66), 
de — tekintve a megfelelő lapp és mordvin alakokat — még
sem valószínű, hogy az egyetlen nyelvjárásban levő ragok ere
deti többesjelt őriztek volna meg» (226). — Más szóval: szó
végi finn -t > -k hangváltozásról eddig nem tudtunk, de a leg
közelebbi rokon nyelvek arról tanúskodnak, hogy ilyen mégis 
csak történt a fmnségben, s ennek példái a fi. személyragok -k 
véghangjai. SETALA az ÁH.-ban arra az eredményre jutott, hogy 
a finn alapnyelvi szóvégi í-nek megfelelői a mai finn nyelvekben :: 
fS. általában í (diai. ú. n. «véghehezet»), fK. °t, fA. °t, °d, 
fVp. d (diai. bizonyos esetekben í is), fV. D, fE. (északi) D, 
(déli) ' (0), fL. d (220 s köv.). Tehát k nem fejlődött szóvégi. 

3) Nyilván sajtóhiba *-dek helyett. 
2) A me, te, he névmásokról már BLOMSTEDT is föltette, 

hogy eredetileg -k többesképző volt a végükön (Halotti Beszéd 
19, 20). • :,• • 
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f-ből. BEKÉ tanúi, a megfelelő lapp és mordvin alakok szintén 
a -k < -í fejlődés ellen vallottak. Ellenben a finnsógbeli meg
maradt plur. -fe-nak eredeti volta mellett szólnak más megmaradt 
-k bangóknak lapp és mordvin stb. megfelelői is ; vö. praesens-
képző -k: fS. ('Savó) °en anna-k 'ich gebe nicht5, °ei anneta-k 'man 
gibt nicbt5; fi. °en sao-k leli sage nicbt', °emma maak 'wir gebén 
nicht', °ei anneda-k 'man gibt nicht5; vö. fVp. °emai and-koi 
andne-koi 'wir gebén nicht, mögen nicht gebén' (SETALA, TUM. 
28, 29) ~ lpN. Polmak im lei-ok 'nem vagyok5; lpK. el-lea-k, 
jil-la-k, il-lea-%, ij lea-% 'nincs5 (1. fönnebb 278.1.) | md. E. ezin 
pala-k ['nem csókoltam5], ezii vano-k ['nem néztél5], M. dhn 
pala-k, dzd-í van§-k ua. ; E. apák pala-k ['nem csókolva'], apák 
vano-k ['nem nézve5], M. apák pala-k, a. van§k ua. (PAASONEN, 
Mordw. Chrest. 011, 013) | cser. °a-k v. °a-g, °o-k v. °o-g, 
zürj. °o-g, votj. °u-g tagadó igealakok, vö. SETALA, TUM. 63— 
68 || imperat. -k: fS. (Savó) °ota-k [cvégy5], pia-k ['tarts5], kusu-k 
['hij'] (Suomi, kolmas j . III. 230; neljás j . H Í . 35); fi. °saa-k, 
°anna-k, °sao-k, °lue-k ['kapj, adj, mondj, olvass'], °elá-k oda-k 
[cne végy'] (PORKKA, Ingr. Diai. 89, 93, 95, 100, 104, 105) ~ 
md. E. pala-k, vano-k ['csókolj, nézz5], M. pala-k, vanS-k ua.; 
E. ila-k pala-k, il'a-k vano-k ['ne csókolj, ne nézz'] (PAASONEN, 
Mordw. Chrest. 010, 013); stb., vö. még SETALA TuM.-ában az 
imperativusról szóló részt (110 s köv.). 

A finnségbeli személyragok végén megmaradt -k többes -
képző tehát eredeti. Ebből azonban korántsem következik az, 
hogy a finnség többesszámi személyragjai mind -k-végűek vol
tak eredetileg. SETALA azt mondja az ÁH.-ban: « . . . meg kell 
engedni, hogy az egyezés nem elég nagy, úgyhogy esetleg arra 
is lehetne gondolni, hogy talán eredetileg is egynél több ala
kulat volt» (220). Hogy milyen más alakulatra gondol, arról 
nem szól. Az én nézetem szerint némely jelenségek arra mutat
nak, hogy a finn alapnyelvben voltak olyan személyrag-alakok 
is, a melyeknek a végén eredetileg sem volt mássalhangzó. 
Ilyen a fS. diai. -ta, -ta (a prseteritumban) és a fK. °-da, °-de 
(az imperativusban), pl. °sai-ta ['kaptatok5], °söi-ta ['ettetek5] 
(déli Pohjanmaa: Suomi, toinen j . IX. 284), °ottoa-da ['vegye
tek5], °eccie-de ['keressetek5] (Suigujárvi stb.: GENETZ, Ven. Karj. 
kiél. 216) < ^otta-ya-ta^ ^etsi-ya-td. A t, d megvolta arra vall, 
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hogy a végszótag eredetileg is nyilt volt, mert ha eredetileg 
zárt lett volna, akkor ezekben t, d helyett (*d > ) r, ill. 0 volna. 

A finn3égben í-végü személyragok is vannak, nevezetesen 
az imperativus és az optativus, valamint a reflexív ragozású-
indic. prsesens és prseteritum plur. 3. szem. alakjában, pl. iá. 
(Savó) °tuokaat ['hozzanak'], °mankaat ['menjenek'], (Vermland) 
°moatkaat ['aludjanak'], °syökáat ['egyenek'] (°-kaat, °-kdat < 
*-ka-hat, *-kd-hdt) j fLtid °aykkat ['adjanak'] || fS. (déli Pohjan
maa) °saakohot ['kapjanak'], °repiköhöt ['tépjenek'], (ált.) saa-
koot, repikööt ua. | fE. (STAHL) °sakut ['kapjanak'], °tulckut ['jöj
jenek'] j| fS. (Savó) °muutakset ['változnak'], °heitdkset ['vetik: 
magukat'], °koristelliit ['csinositgatták magukat'] (SETALA, T U M . 
32, 116, 117, 122; Suomi, toinen j . IX. 287, 292; kolmas j . 
III. 256). Az összevonatlan alakokban mutatkozó °-W, °-set,.. 
személyragból azt lehetne következtetni, hogy a finn (vagy talán 
már a fgr. ?) alapnyelvben a harmadik személy névmásának 
(vagy talán mind a három személynévmásnak) • í-képzős többese 
is volt, E mellett tanúskodik látszólag az, hogy a fS. me, te,. 
he mi ti, ők' mellett diai. °met, °tet, °het is előfordul (vö. 
SETALA, AH. 219), így Pohjanmaa északi részében (COLLAN, Finsk 
Sprákl. 74), nevezetesen a torniói nyelvjárásban (AIRILA, Áán-
nehist. tutk. Tornion murt. 118), s az inkeri nyelvjárásban is-
van °ho 'sie' mellett °hot (de csak °mo Vir', °to 'ihr5: PORKKA, 
Ingr. Diai. 78). Azonban számba kell venni azt, hogy a torniói* 
nyelvjárásban vannak szóvégi í-k, a melyeknek a helyén koráb
ban k volt, pl. ei ölet ['nincs'], en ümmdrrdt ['nem értek5], 
menndt ['menni'], ottat ['venni'], isansdt ['atyja'], kielensát 
['nyelve'], luonolisestit ['természetesen'], tdnnet fide'], sinnet 
['oda'], tuonnet ['oda, amoda'], allét fala'], ümparit ['köré'], kotiat 
['haza'] (AIRILA, id. m. 118—120), s ilyen régibb -k helyett 
való -í-k másutt is előfordulnak (pl. Pohjanmaa déli részében, 
a pohjanmaai LJUNGO TUOMAANPOIKA törvénykönyvfordításában 
1601, 1609 ós a szintén odavaló SALAMNIUS MiTYÁsnak egy köl
teményében, vö. OJANSUÜ: FUF. VIII. 60). Hogy ez a -t < -k 
változás analógiás fejlemény-e vagy hangfejlődés útján ment-e 
végbe (vö. SETALA, AH. 212, OJANSUU id. h., AIRILA id. m., 121),. 
annak a vizsgálgatásáha nem bocsátkozom bele. Itt beérhetem 
annak a; megállapításával, hogy a met, tet, het személy névmások. 
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szintén a fönnebbi esetek közé tartoznak, tehát -í-jük nem 
• eredeti. Az inkeri °hot névmás °-í-jének eredeti volta is 
nagyon kétséges; ellene szól az, hogy a személyragok °-k 
(ül. magánhangzós)-végűek. A °hőt alak nyilván analógia útján 
jött létre. (Vö. °orjani-t ['cselédeim'], °ommaani~t ['sajátjaim, 
enyéim'], °jalkaas-t [lábaid'], °venehemme-t ['csónakjaink'], °nai-

. sesse-t ['feleségeik']: Soikkolában, a hol a plur. személyragok, 
mikor egy birtokról van szó: °-mme, °-nne, °-sse POEKKA id. | 
m. 80). Természetes dolog, hogy ezzel koránt sincs kizárva 
annak a lehetősége, hogy a személynévmásoknak valamikor ere
deti -í-képzős többesük is volt, sem pedig az, hogy a °-h9t, 
°-set személyrag ilyen -í-képzős többesnek a maradványa. De 
van más lehetőség is, t. Laz, hogy ezek a személyragok korábbi 
*-h9k, *-s0Á;-ből valók (vö. fi. °andagassek ['adjanak'], °mán-
kassek ['menjenek'], fönnebb 282). Hogy az eredeti *-/c helyébe 
a szóbanforgó esetekben -í lépett, annak a magyarázatát a hang
tani helyzetben kereshetjük. A szemólyrag előtti szótagban u. i. 
majdnem valamennyi alakban k van (részint eredeti, részint 
analógiás k), tehát *mütaksek, *sakohok-íé\e alakból disszimi-
láczió útján keletkezhetett °muutakset, °saakohot. A hol a meg-

- előző szótagban nincsen k, ott analógiás alakulás történhetett, 
pl. (Suomi, kolmas j . III. 255, 256:) °heitaksen ['veti magát5]: 

, plur. °heitakset ( < *-sek) ~ °koristeUiin ['csinositgatta magát']: 
plur. °koristelliit [így] (<T *-i-zek). 

A mordvinban szintén vannak a -/s-végü személyragok 
>mellett -k többesképző nélküliek, pl. alanyi: E. 1. -ifié, 2. -do, 
-de, -cFe, M. 1. -rhé, 2. -dá, -d'é (PAASONEN, Mordw. Chrest. 06 
s köv.). — PAASONEN ezeknek -fc-nélküli voltát eredetinek, vagyis 
nem -k > -0 fejlődós útján előállottnak tartja; vö. a mit az 

. eJeg. ramata-no 'wir kaufen' alakról mond: Mordv. Lautl. X, 
továbbá XIII ad § 59). Kissé gondolkodóba ejtheti az embert 

. az, hogy a tagadó és a tiltó igével járó -^-képzős alakok mel
lett szintén előfordulnak -k nólküliek„pl. E. pala-k, vano-k és pala, 
vano, M. pala-k, van§-k és pala, vaná, úgyszintén magának a 
tiltó igének E. sing. 2. ita-k alakja mellett is van itá (Mordw. 

'Chrest. 011 s köv.), s a finnség és a lappság megfelelő alakjai
dnak fejlődéséből azt lehetne következtetni, hogy a md. -k nél-
, kuli alakok is -k-val képzettekből fejlődtek. Ezt a következtetést 

• > » 
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azonban a mordvin hangviszonyok nem engedik meg. Az ere
deti szóvégi (vagy a véghangzó elvesztével a szó végére került) 
k' magánhangzó után megmaradt,1) ennélfogva azt kell föl
tennünk, hogy a -k nélküli személyragok a -/í-végűektŐl füg
getlenek. 

A c s e r e m i s z ben -k többesképzö — legalább ebben az 
eredeti alakjában — nincsen, , hacsak a -piai, -blak, -fiiak 
többesképző végén nem az van (pl. takmal-plak 'tanzlieder 
SÜS. Aik. VII. 78, imnem-bldk 'lovaim5 70, mari-Slak fér-

jek5 171).2) 
A birtokos és az alanyi plur. 1. -na, -na (177, 302), 2. -ta, 

-ta, -da, -da, -da, -da (178, 302) személyragok nyilván erede
tileg is magánhangzós-végűek voltak. Semmi nyoma annak, 
hogy valamikor akár -t, akár -k többesképző lett volna a 
cégükön. 

A plur. 3. birtokos és alanyi személyrag végén és a személy -
ragtalan plur. 3. igealakok végén -t a többesképző. Azonban 
ezek a -t-k talán nem mind azonosak. Az egészen kétségtelen 
dolog, hogy az olyan plur. 3. alakokban, a melyek eredetileg 
igenevek voltak, mint pl. tohndt "jöttek5 (vö. tohn .'jött5 332), 
koddst 'hagytak5 (vö. koőds 'hagyott5 318), az az eredeti -t van, a 
melyet pl. a fS. (diai.) °sait 'sie bekamen5, °muistit 'sie erin-
nerten sich' (SETALA, TUM. 13) és a mdE. palit', mdM. palayt 
['csókolnak5, 1. fönnebb 280] alakokban találunk. De az már 
nem egészen bizonyos, hogy a plur 3. -ét személyragban (pl. 
•afia-ét 'anyjuk5, éryd-ét 'fiuk5 179; kodd-ét 'hagyjanak5 337, 
toh-st 'jöjjenek5 341, puné-st 'adni akarnak5 348) ugyanaz a -t 
többesképző van. Ha számba veszszük a plur. 3. lpN. -ssok, 
fS. (Savó) a-sek, fi. -ssek és különösen a mdE. -st szemólyragot, 
a mely mint fönnebb láttuk korábbi -s/c-ból lett, talán 
nem fog túlságosan merésznek tetszeni az a föltevés, hogy a 
•cser. -sí személyrag szintén korábbi *-sk-hó\ való lehet. (A sze-

' *) Az E. il'a-k-nak megfelelő M. t'a-t, d'a-t (Chrest. 013) 
nem - / i> - í hangfejlődés útján jött létre, hanem a plur. 2. t'a-da, 
d'a-dá mellett nyilván más igék indic. prsesensének analógiájára 
alakult (palaiadá : palát ~ t'ada, dada : tat, dat). 

2) A cseremisz alakok mellett álló puszta számok BEKÉ 
Cseremisz Nyelvtanának lapszámai. 
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mélyragnak -std, -st§ alakja, a mely a kCzar. és a nyK., nyelv
járásban fordul elő [179, 353 s köv.], nem eredetibb teljesebb 
alak, hanem nyilván vagy a sing. 3. -ia, -é3 [176, 303] hatása 
alatt fejlődött -si-ből, vagy — névszókban — a viszonyragos 
alakokból [pl. acc. -síara, -stSm, dat. -stdlan, -stSlan 181] vonó
dott el.) A szóvégi *sk > st hangváltozásra, az igaz, a föltetten 
kívül nincs más példa a cseremiszben, de nem is lehet, mert 
szóvégi sí csakis a plur. 3. alakokban fordul elő. Nem is kell 
itt okvetlenül hangfejlődést tennünk föl, mert az is lehetséges, 
hogy az alanyi *-sk személyragból az -s-kópzős prseteritum plur. 
3. (eredeti) -sí-jének (vö. koddét 'hagytak') analógiájára lett -st, 
s ez aztán átterjedt a névszókra is. 

A p e r m i nyelvekben nincsen sem -k, sem -t többesképző. 
Még nyomát sem találjuk sem az egyiknek, sem a másiknak. 

A v o g u l b a n MUNKÁCSI a plur. 1. személyragos °-ov, °m 
(°-eu) végzetben a -k többesképző nyomát látta (Budenz-Alburtí 
280), s magam is úgy vélekedtem, hogy a birtokos és az alanyi 
plur. 1. alak ;w/9 (>^J [o: ^ (>-u) KANNISTO]1) végze
tének magánhangzójában az 1. szem. névmás alaptövének gyenge 
foka (*-/?•) van, a szóvégi r,3 pedig a fgr. *-k~*-y többesképző 
gyenge fokából fejlődött (NyH5. 101); vö. p%y 'fiú' («•>•» i.poika, 
gen. pojan < ^poiyan) > puift (NyH5. 35), siy ' idő '>/ö/? (KAN-
NISTO). Most azonban már nagyon kétségesnek tartom azt, hogy 
szabad-e az « /3 (o: -ujS) végzet magánhangzójában személy
jelölő elem lappangását föltennünk. Ilyen magánhangzót talá
lunk u. i. /? előtt más esetekben is, pl. a conditionalis képzőjé
ben : É. -nu@- ( ~ P. -n§Y', pl. E. minnufí'n ~ P. minn§yn 'men
nél' KANNISTO), a hol semmiféle jelentős elemet sem kereshetünk 
benne. A plur. 1. személyében a -§ előtt nem is állandó ez a 
magánhangzó; előfordul helyette o is, pl. AL. elsofi 'öltünk', 
llilofi 'öljük', elnilofi 'ölnők', slslofi 'öltük5 (KANNISTO), és 
teljesen hiányzik is a megfelelője, pl. AL. zlifi 'ölünk', elnift 
'ölnénk' (KANNISTO). A ' y > /? hangváltozás minden valószínű
ség szerint csupán szó belsejében ment végbe (példákat talál
hatni MüNKÁcsinak «A vogul nyelvjárások szóragozásukban 

"-) k közlő nevével megjelölt adatok azok közül valók, a 
melyeket K. 1909-ben volt szíves velem közölni. 
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ismertetve*) ez. művének a névszótövekről és a változó tövű 
igék ragozásáról szóló szakaszaiban), s a mely ilyen eredetű fi 
most szó végén van, az eredetileg szóbelsei helyzetben volt. 
Hogy pedig a -k többesképző eredetileg *-k» lett volna vagy 
ragozás útján még a finnugor alapnyelvben (vagy akár a finn
permi, akár az ugor alapnyelvben) magánhangzó elé került 
volna, annak semmi nyoma sincsen, ennélfogva nem tehetünk 
föl mellette *-y gyenge fokot, s igy le kell mondanunk arról 
a föltevésről is, hogy az ^uifi végzet -fi-je ilyen *-;-«-ból fejlő
dött többesképző. Ez a -fi nyilván az 1. személy ragja. A vogul-
ban tehát semmi nyomát sem találhatjuk a fgr. -k többes
képzőnek. 

Az o s z t j á k b a n MUNKÁCSI a fgr. -A; többesképző változatát 
a szurguti plur. 1. °'-uy, 2. °-dey birtokos és alanyi személyrag 
-/-jában látta (Budenz-Album 280), s én is annak tartottam 
eddig a plur. 1. =«&*, 2. -tgy, -t§y alanyi személyrag mással
hangzóját (NyH5. 101). BEKÉ azt mondja, hogy «a vogul és 
osztják mássalhangzók története — sajnos — még nincs föl
dolgozva)), azért «bajos dolog egyelőre föltétlen bizonyosra 
venni», hogy az osztják -y (valamint a vogul -fi) «csakis erede
tibb -k ~ -/--bői való lehet» (227). Az imént valószínűvé tet
tem, hogy a vogul -fi-ie nézve igaza van. De igen gyenge 
az az érve, a melyet az osztják személyragok -y-ján&k fgr. 
plur. *-f-ből való eredtetóse ellen szegez. «Annyit — úgymond 
mindenesetre megjegyezhetek, hogy a vasjugani, vachi, valamint 
a malyj jugani, likrisovskoei és a tremjugani (szurguti) osztják 
nyelvjárásban olyan szóvégi -y-, -k- is előfordul, melynek nincs 
megfelelője a többi nyelvjárásokban, valószínűleg tehát csak 
utólagos fejlődés.» (227.) Példáit, a melyeket KABJALAINEN 
OL.-jéből idéz (s a melyekhez majdnem még kétszer annyit 
lehetne hozzáadni), nem akarom sorra venni. Csak egyet kapok 
ki közülük, a 'nyolez' számnevet, a melynek osztj. alakjai (egy
szerűsített hangjelöléssel): n%A§y, n%l8%, ÚÍDZ, útiitta, ÚIUIVA, hdidl. 
BEKÉ ezek után a vogul nol 'nyolez'-ra utal, nyilván mint annak 
a bizonyítékára, hogy az első két osztj. alak -/-ja ((valószínűleg 
tehát csak utólagos fejlődést). Csakhogy az osztj. niA§y, úilSy-
nak vog. megfelelője nem a puszta nol, hanem nasjí^fi (KAN-
NISTO), -\nql-lq,u, fiíqla-lu (MUNKÁCSI : NyK. XXV. 277), s ezen 

Nyelvtudományi Közlemények XLV. 19 
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összetétel JF1/?, ~\lqu, ki (== 'tíz') utótagjának megfelelői egyebek 
közt a következők: IpS. Lule lokm czehn5 {viota loke v. viota 
iooke 'fünfzig') (WIKLTTND : SUS. Tóim. I) | lpK. flo kke, -flojck, 
•\lOjhk czehn' (GENETZ, Kuollan lapin san.) j lpN. °loge "decem' 
(cokta nubbe lokkai 'elleve' ['tizenegy'] (FBIIS, Lex. Lapp.); vö. 
még Fgr. Spr. 109. Ezek világosan bizonyítják, hogy az osztj. 
számnév -/-ja korántsem «csak utólagos fejlődés*. S ha a töb
bit is sorra vizsgálnók (a mennyire ez idő szerint módunkban 
áll), alkalmasint valamennyiről az derülne ki, hogy a -j-végü 
alakok (egynéhányat kivéve, a melyben képző a -%) eredetibbek 
a magánhangzón végzödöknél. Ezzel azonban csak az volna 
bebizonyítva, hogy a személyragok -/-ját nem kell«utólagos 
fejlődés»-nek tartanunk, a mi máskülömben is teljesen valószí
nűtlen dolog. Hogy az a -y csakugyan többesképző-e, az más 
kérdés. 

Erre a kérdésre pedig most már az osztják hangviszonyok 
tüzetes átvizsgálása után azt kell felelnem, hogy a fönnebbi 
személyragok végén levő -j-t aligha tarthatjuk többesképzőnek. 
A fgr. szóvégi (és szóvégre került) *-fc-nak ugyanis az osztják 
nyelvjárások legnagyobb részében -k" vagy -k a képviselője, csu
pán az obdorszkiban van magánhagzó után rendesen -% (némely 
esetben -k is), pl. (egyszerűsített hangjelöléssel) FD. péhk, Trj. 
p'ál'dk\ V. Vj. péUk*, Ni. p%Uk\ Kaz. plhk\ 0. pehk (-yj 'hálfte' 
(KARJALAINEN, OL. 155). Van ugyan az osztjákban fgr. *-/?- ~ *-y-
váltakozás gyenge fokára visszamenő -%, pl. (egyszerűsített hang
jelöléssel) FD. uey, V. Vj. uoy ckraft, stárke' id. m. 163 (vö. 
vog. @ay; lpN. vsavká, gen. veayá; f. vdki, gen. váen [<*váyen\ 
NyH5. 129) | FD. pay, Trj. p'ay, V. Vj. pvx, Ni. p*y, Kaz. pó/, 
O. pvy 'knabe, sohrí KAEJ. OL. 49 (póy§A cfia'; vö. vog. piy ; 
f. poika, gen. pojan [< *poiyan\ NyH5. 35), — de mint fönnebb 
mondtam — nincs okunk annak a föltevésére, hogy a fgr. *-/e 
többesképző alá volt vetve a fokváltozásnak. 

Mi lehet tehát az a személyragok végén levő / ? Aligha 
egyéb, mint az a -/ névmásképző, a mely a 3. személy névmásá
nak a végén van: lg%, ioy cő5; to%, idy, tiy cők5 (NyH5. 100). 
Ennek megfelelője a vogulban -y és -/# .• nsy (~ náy) cte5; 
tdfi, taft cő' (NyH5. 110) s a magyarban v az övé alakban (uo.) 
és a HB.-beli °miv, °tiv, °iv cmi, ti, ők5 alakokban. 
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Az obi-ugor nyelvekben tehát (a -í többesképző mellett) 
nyoma sincsen a -A:-nak. A mit annak tartottunk, az másféle 
elemnek bizonyult. A m a g y a r b a n viszont -í nincsen, de 
rendes többesképző a -k. BEKÉ, a kinek az a nézete, hogy a 
lapp, a finn és a mordvin -k többesképző -í-ből fejlődött, egész 
következetesen úgy vélekedik, hogy a magyar ~Je sem lehet más 
eredetű. Elismeri ugyan, hogy a m. -k többesképzőnek ((erede
tibb -í-ből való fejlődése a fgr. nyelvtudomány mai fokán nem 
mutatható ki» (228), de ezen a nehézségen azzal teszi magát 
•túl, hogy «hiszen van más eset is, mikor a többi fgr. nyelvek
kel szemben a magyar nem mutat szabályos megfelelést, s még
sem választható el a magyar szó fgr. megfelelőitől. Ilyenkor 
-azután azt teszszük föl, hogy már a magyar nyelv külön életé
ben ment végbe az illető hangfejlődés» (uo.). Például azt hozza 
föl, hogy «a szókezdő fgr. -í-nek a magyarban szabályosan 
szintén í felel meg (1. SZINNYEI, NyH4. 23), s mégis van több 
biztos példánk, a melyben a magyar d-t mutat: daru, dermed, 
dug (1. NyH4. 24).» - Igen ám, csakhogy ezek a szórványos 
hangváltozások (a milyen a í - > d - n kívül a k->g- és a p->b-
is) nem puszta föltevések, hanem kimutatott tények, s az ilyen 
esetekben történt zöngésüiésnek okát is tudjuk adni (vö. GOM-
BOCZ, BTürkL. 164 s köv.). Ellenben a *-í > -k hangváltozás 
puszta föltevés, a melynek semmi más alapja nincsen, mint 
,az a másik föltevés, hogy a lapp, a finn és a mordvin többesi 
-k képző -í-ből fejlődött. Ennek pedig kimutattam a tartha
tatlanságát. 

Vizsgálódásaim végeredménye tehát az, hogy a -k t ö b 
b e s k é p z ő , a m e l y n é g y f i n n u g o r n y e l v b e n m e g -
-v a n, n e m -í-b ő l f e j l ő d ö t t . Minthogy pedig a -k többes
képző egyrészt a finn-permi ágnak három tagjában, másrészt az 
ugor ágnak egyik tagjában van meg, azt kell föltennünk, hogy 
jmár a f i n n u g o r a l a p n y e l v b e n m e g v o l t . 

SZINNYEI JÓZSEF. 
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