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Néhány finnségi-mordvin szóhasonlitás. 

1. Déli-észt tsank, mordvin sango stb. 

WIEDEMANN Ehstnisch-deutsches Wörterbuch-jában közöl egy 
tsank, gen. tsango ~ tsank, gen. tsango 'Haken (natürliches), 
krummer Schnabel' jelentésű déli nyelvjárási szót, mely 
ugyanezen nyelvjárásterületen a későbbi gyűjtésekben is meg
található. Az Eesti Keele Arhiiv szógyűjteményei szerint Pölva 
tsark\ -GU, nom. pl. -rjGoi' 'kaelkookude konks', Karula téark\ 
-Ga 'Haken', CGelriÖGlal om tsarjk" 'a horgolótűnek horga van', 
Vastseliina sorme tommas tsarkku 'külm tőmbas sÖrmed köve-
raks', tsar\k\ komitat. -GUGa 'váike puust haagikene köie tegemi-
seks', szetu téarjlc, -GU 'konks, haak', rat"ta tsark" 'konks vankri 
tagumise telje ligi. . . .' Alulírott följegyzései szerint is a tsar£ 
'horog' széltében használt szó a szetu nyelvterületen, pl. Járvesuu 
kerület Verska falujában a tsark' és a kurjfcs 'horog' mint rokon
értelmű szók szerepelnek: kua kuts kürtié, kua tsarjk' 'ki " k u n k é 
nak hívja, ki "tsank"-nak (t. i. a horgot)'; adra tisli m a n n á m 
ga tsarjti ni harti 'az eke nyelén is van "tsank" vagy "hank" 
(horog)', sUne tsarikk^om, mis kapla höráttedqs 'van olyan horog, 
mely (é. mellyel) zsinórt sodornak'. 

Ezen észt nyelvjárási szónak megfelelője a finnségi nyel
vekben nem található. Lehetséges azonban, hogy összefügg a 
következő mordvin szókkal: sárga, sarjgo, carga, carjga 'gabeP 
(PAASONEN, M S F O U . XXII, 29), canga 'heugabel' (i. h. 30), to
vábbá cumo 'BH^IH' (M. E. JEVSEVJEV, Osnovy mordovskoj gram-
matiki 3), nom. pl. CJIHK ~ cscmom ~ cHnnm (i. h. 20). Ha ez 
egyeztetés helyes, akkor itt egy fgr. szókezdő palatális affrikátá-
val (Ű-, ? U-) van dolgunk, melynek megfelelője a déli-észtben 
szabályosan ts- ill. ts- (és s-), a mordvinban pedig é-, é- (vö. 
WICHMANN: FUF. XI, 269, 274, 285—6; PAASONEN, s-Laute 122, 
SZINNYEI NyH7 28). A hangtanilag kissé szokatlan md. -g- ~ 
finnségi -kk- (~ észt. -ti) megfeleléshez vö. mdM. Mrga; mdE. 
k'irga, k'irga, korga 'hals', f. kurkku, észt kurk (= kürti) 'torok', 
Jelentéstani párhuzamul szolgálhat a következő finnségi szó-
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család: f. hanko 'furca bidens seu tridens', észt hang, gen. 
hangú, karj. hango stb., eredetileg valószínűleg szintén 'horog' 
jelentésben; vö. f. hanka, gen. hangán 'grepe, krok, hake' 
(LÖNNROT, Finskt-svenskt lexikon), de = hanko jelentésben is, 
déli észt (hangtanilag kissé elütő, de mégis kétségkívül ide tar
tozó hank, gen. hangú 'Haken, Ruderhaken, hakenförmige Figur 
in Gurten, die Gabel zum Gurtmachen' (WIBDEMANN szótára). 
SETALA (ÁH. 266) és utána SAARESTE (Leksikaalseist vahekordadest 
206) e hang, hanko stb. finnségi szócsaládot egyeztette a mordvin 
tsayjga, saygo stb. szóval. Valószínű azonban, hogy e kettőt el 
kell különíteni egymástól, mert a mordvin alakoknál szókezdő 
5-et nem lehet föltenni, mint SETALA gondolta. SETALA (i. h.) egyéb
ként az észt hang stb. szót a cser. sanok 'gabel', votj. sanik 'heu-
gabel' szavakkal is egyeztette, ez azonban nem fogadható el, 
mert ez utóbbiak csuvas jövevények: cser. se'ntk, sanok, sanik 
'heugabel', votj. saáfk sanik, stb. 'grosse gabel, heugabel, mistgabel' 
-= csuv. sanok, sengk stb. 'grosse gabel' WICHMANN, M S F O U . XXI, 92). 

2. Finn kaapaia ~ mordvin k'ep'ed'ems. 

A legrégibb finn törvényfordításban, a Herra Mártiitól for
dított Kristóffer király föld-törvényeiben (1548) érdekes szó
remetével találkozunk, '(föl) mászni' jelentésű kappa- (vagy 
kdppü-i) igével. Az adatok következőleg jelentkeznek a monda
tokban (vö. Monumenta Linguae Fennicae II, 1): Sudhen wer-
kon pitd oleman iwri wahuan, nijn ettei fe repid eli heltiá, cofca 
mies fen fiimid mödten kappa eli kijppid ylöspditen . . . 'A farkas
hálónak igen erősnek kell lennie, úgy hogy ne szakadjon, se 
utána ne engedjen, mikor az ember a szemek mentén "kááppá-1", 
vagyis mászik (fölfelé)' (74. 1.); Kadppd eli kijppid mies pwhun omin 
tahdoin...' "Kááppá-1" vagyis mászik az ember a fára önként . . . 
(154. 1.); Kdppd mies pwhun itze tahdoin... '(Ha) a férfi önként mászik 
a f á ra . . . ' (157.1.) Kappa hdn kdfkyn idlkin ... '(Ha) parancsra má
szik . . .' (u. o.), Nytt fanouat fen cuollen perillifett kdfkijn eli 
rucouxen tdhden ylös kdpdman '(Haj most a halott örökösei (őt) 
parancs vagy kérés miatt fölmászottnak mondják . .' Megjegy
zendő, hogy ugyanezen törvénj^nek mintegy 100 évvel későbbi 
fordításában, mely Kollanius Ábrahámtól származik, nem for
dul elő többé ezen bennünket itt érdeklő ige, hanem a megfelelő 
helyeken csupán a szó szinonimája, a mai finn irodalmi nyelv-
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ben is általános kiiveta, kiiped- (vö. Monura. L. Fennicae III, 1 
105, 211), kype~Kijpe 'mászik' ( = kipe), ylös kijwennen 'föl
mászott (nak mondják)' (= kivennen) ige szerepel. A finn szó
tárak ez igét kissé eltérő formában ismerik, t. i. RENVALL, Lexicon 
Linguae Finnicae: kdpdd, ivata a. kapean, weta 'pedibus mani-
busque enitor, adscendere studeo e. c. in arborem', 'aufzuklettern 
suchen', ugyanígy LÖNNROT. Finskt-svenskt lexikon: kavata, 
kdpadn ~ kaveta, kapean 'stráfva med hánder och fötter, klifva, 
soka klánga, kláttra upp (kiiveta, kavuta)\ Az egész igecsalád 
kappti- (?• kappa-) kapd-, kapeá- úgy látszik egyszerűen magya
rázható, mégpedig mint denominális képzés kappa-, kappa-, 
kapa-tőből, vö. RENVALMiál kapáld, -lan v. kdpdlö, -lön v. kapy, 
-vyn 'pes 1. plánta pedis animalium . . . e. c. lupi, vulpis, leporis, 
felis', 'Pfote, Tatze', kddppd, -pdn 'manus occulte arripiens', 
'heimlich ergreifende Hand', LőNNRomál kapáld ~ kdpdlö ~ kapale 
'tass, ram, labb', kappa 'hand, tass', kapy 'klo, ram, tass', 
kddppd 'lönnligen gripande hand'. Legalábbis RENVALL és LÖNNROT 
fordításai ('pedibus manibusque enitor . . .', 'stráfva med hánder 
och fötter') kétségtelenül megengedik ezt a magyarázatot. 
A kappa, kapáld szó etimológiai megfelelőire vonatkozólag egyéb 
finnugor nyelvekben vö. WICHMANN: FUF XI, 205, TOIVONEN: FUF r 

XXII, 141 (lapp, mordvin, osztj. megfelelők). 
Mindehhez az itt említett, többé-kevésbbé magától értetődő 

dologhoz járul mégis az az érdekesebb lehetőség, hogy a kérdé
ses finn igének megfelelője lenne a mordvinban: mdE. k'ep'ed'emsy 

mdM. k'epdd'dms 'heben aufheben; (ein fest) feiern; sich erheben, 
aufgehen (v. den himmelskörpern)' (PAASONEN példái, Mordw. 
Chrest. 76), KenemeMc 'no^ti^Tbea', KenedeMc 'no^HHMaTB' (JEV-
SEVJEV, Osnovy 127). Természetesen ez is lehet önálló képzés 
a mdM. k'epe, mdE. k'ep'e 'barfuss' névszóból (vö. f. kappa, 
PAAsoNENnál 1. c) . A szóbanforgó névszó és ige jelentéstani 
viszonya azonban mégis meglehetős távoli. Az alapjelentés kö
rülbelül a főnévnél 'mancs, kéz', az igénél 'manccsal, kézzel meg
fogni, emelni' =- 'kéz segítségével magát emelni, emelkedni'. Vö. 
fönt f. 'stráfva med hánder och fötter', továbbá f. LÖNNROT 
kadpdtá, kddppddn 'gripa med handen, gripa, fatta uti, hemligen 
gripa 1. fatta uti', észtben WIEDEMANN szótára szerint káppama, 
kappan, kapata 'ergreifen, mit der Hand fassen, betasten, 
angreifen, stehlen, mit den Handen aufrichten (wie kleine 
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Kinder)'. A mordvin ige összetartozását a í'innségi kappá- tővel 
talán azon tény is segíti megerősíteni, hogy ennek jelentése 'emel
kedni' olyan, mellyel általában váltakozik a ' (valamire) mászni', 
jelentés, mint jelen esetben a finn k(d)apatá 'mászni' ~ md. 
k'ep'ed'ems 'heben, aufheben'. Erre vonatkozólag vö. f. nousta 
'emelkedni' *y nousta puuhun 'a fára mászni', dél-vepszben 
(KETTUNEN Lőunavepsa háálik-ajalugu I 6) (kond'i) kabalile libü 
'(karú) káppade páále tőusis', (op. cit. II 27) libuda 'tőusta' (vö. 
f. lipua), (op. cit. II 45) kond'i kuzhe libü "karú kuuse otsa rönis'. 
Ezen jelentési összhangot a kérdéses finn és mordvin ige közt 
figyelembe véve, azokat közvetlenül is lehetne egyeztetni, ha 
mindkettőnek közös kappa ill. k'ep'e névszóból való származtatása 
kételyt okozna. A finnségi-mordvin szóhasonlítás hangtani 
megerősítésére az e ~ á{a) viszonyra vonatkozólag vö. md. p'ek'e 
^ f. pakká; md. sesk'e ~ f. sááski (PAASONEN Mordw. Chrest. 107, 
124); a -p- ~ pp- viszonyra md. l'ep'e ~ f. lenpa; md. sep'e 
~ f. sappi (op. cit. 89, 123). A mordvin és finnségi igeképző jelen 
esetben egy és ugyanaz: vö. md. lemde- 'benennen', lazde-
'hinzufügen' ~ f. nimea-, Hsad- stb. (BUDENZ, Alakt. 122). 

A fönti sorok tehát a mordvin k'ep'ed'ems ige magyarázatát 
más úton járva kísérelték meg mint BUDENZ, M U S Z . 27 (nr. 33), 
ki annak az észt kebja 'leicht', f. kevia, kepia, kepea 'könnyű 
(levis portatu)', m. kevés 'paucus, exiguus; parum, modicum' 
szókkal való összetartozását föltételezte. Az olvasóra hárul annak 
eldöntése, melyik magyarázat hihetőbb. Be kell ismerni, hogy az 
itt adott szófejtő kísérlet esetleg szintén nem a legkifogástalanabb. 

3. Finnségi jatne, jamea stb. ~ mordvin jam. 

A finnségi nyelvekben van egy 'vastag, sűrű' jelentésben ill. 
ebből fejlődött későbbi jelentés-árnyalatokban általánosan ismert 
melléknév: lív jamd, jamd§. Salatsi nyjár. jámde, jánde 'frech, 
grob, tölpisch, plump; dick (im Umfange)' (SJÖGREN—WIEDEMANN, 
Livisch-deutsches . . . Wörterbuch), ia'mdd 'jáme' (KETTUNEN szó
tára, kézirat); észt jame gen. jameda, jamme 'dick, grob', fig. 'un-
höflich, grob, ohne Umstánde, sich spreizend', j . heal' 'grobe, tiefe 
Stimme', nyelvjárásokból pl. (az Eesti Keele Arhiiv szógyűjtemé
nyeinek adatai) Kuusalu iám\é, -eja 'jáme', Jámaja iámé, gen. 
jamé, Reigi, Torma j,am\é, -eDa, Tarvastu jamé, gen. iamme, 
Puhja iammé, (alulírott gyűjtéseiben) szetu jamme, nom, pl. jamme'; 
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vót jame 'sakea', ;. suppi 's. liemi' (O. A. F. MÜSTONRN : Viritt. I, 
169), jdmid (savvu) 'paksu (savu)', janridD 'sakeat', jammessio 
'paksuksi', jdmissd 'sakeista' (KETTUNEN, Vatjan kielen áánne-
historia2 69, 153, 157), krévin-vót járni, jemme 'dick' (WIEDEMANN, 
Über die Nationalitát und die Sprache der . . . Kreewinen 85), 
Jöepára-vót jdmid 'jame', 'rycToír, TCU.CTHH, ocHOBaTê ii.HHH', 
jdmid kisseli 'vastag kiszel', jdmidt püD, jdmi'i man-vélli 
'vastag rizspép' (Eesti Keele Arhiiv, D. ZVETKOV gyűjtése)'; finn 
jdmid, dn 'stabilis 1. firmus 1. constans, haud facile loco movendus 
nec flectendus, inde crassus 1. solidus . . .', 'standhaft, feststehend, 
steif, fest, dick, bestándig, gesetzt, wichtig, beharrlich, unbeweg-
lich', jdmidinen, jdmyrdinen id. (RENVALL szótára), jdmed, jdmid 
(jdma) 'styf, s t ad ig . . . ; tjock, bastant, vigtig', j . puu 'tjockt 1. 
bastant trád', j . piimd 'tjock surmjölk', jdmdkkd ~ jdmdkds 
'styf, bastant' (LÖNNROT szótára), finn nyelvjárásokból pl. Alsó-
Satakunta idmild - jdmme (IBOLA, Ala-Satakunnan murteen áánne-
historia I, 134, 135); karjala Suojárvi idmie ~ jdmdkkd ~ mmie'jámeá', 
Rugajárvi jamdkkdh pdivdzen Jiaski 'vastag (felhő) eltakarta a napot', 
Tver jdrhie 'kankea, jáykká, taipumaton' ~jdmdk'k'd (a Finn Irodalmi 
Társaság szógyűjteményei); aunusi jamie-, nom. sg. -ei (~ jdrie-, 
-ei) 'paksu, vahva' (GENETZ Suomi II. folyam XVII, 53), Salmi 
jamei, gen. -ien 'paksu', Njekkula-Riipuskala jcimej,, -ien id. 
a (Finn írod. Társ. szógyüjt.). A tárgyalt szó elején a finnségben 
váltakozik ja- (általánosabb) ~ja-(lív ja'mdő, karj. Suojárvi jamie), 
mint sok más esetben is pl. dél-vepsze jdred 'jame' ~ jared, 
észt és finn jdrv, jdrvi 'tó' - vót jarvi, lív jöra -= jarvi (vö. KETTU-
NEN, Löunavepsa háálik-ajalugu II 1—2, Vatjan kielen áánnehist.2 

125—6, Eestin kielen áánnehist. 125). Valószínűleg ja- az eredeti; 
a- :=- á'-változás történt szórványosan a J-hang palatalizáló hatá
sára. Az általános eőa-. -eda-ragos alak mellett (típus f. jdmed stb.) 
ritkábban látunk -kka-, -kkd- képzést is (f. jdmdkkd, Tveri karj. 
jdmdk'k'd stb ). Különösen a keleti-finnben és a karjalaiban gyakori 
e két melléknévképző párhuzamos föllépése, pl. (a Sanakirjasáátiö 
és a Finn írod. Társ. adatai) keleti finn Kangasniemi hualakka ~ 
hualé 'haalea . . . ' , Ilomantsi muhakka ~ muhee 'murákká, peh-
meá', kdhdkkd - kdhee 'káheá', Suoj. murákká ~ murié, 'törékeny'. 

A fönt előadott hangtani és képzési fejtegetést figyelembe-
véve, s szem előtt tartva, hogy a kérdéses finnségi melléknevet 
'vastag' alapjelentésében, mint láttuk, használják egyes folyékony 
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ételek sűrűségének (vastagságának) megjelölésére (f. j[amca] 
piimd, vót jfcime] suppi, járnia kisséli), a kérdéses tőcsalád-
hoz kétségtelenül hozzákapcsolha tó az észt-inkeri nyelvjárásszó 
iamakka ' paks h a p u - p i i m ' (MAGISTE, Acta et Commenta t iones 
Univ. Tar tuens i s VII , 3 60), jamak\ka, -an 'npocTOKBama', 'a ludt
te j ' (Eesti Keele Arhiiv, A. ANGERJA, szógyűj teménye) . Ugyanide 
tar tozik a délkeleti finn Sakkula iamak\k(a), -a(n): leppd o jamakal 
' l eppá on „p i imássá" ' , píaiikekenessjei 1íb viel mittíci ko iamakk°a 
\ . . va lkea ta nestet tá ' , jamakkamalia ' p i imáku lho ' (Sanakir jasáát iö 
t á ra , HAKÜLINEN gyűjtése). A jama-íőhöl ugyanezen jelentéscso
p o r t b a n ige is fejlődött: észt-inkeri jamoü\ú, -umma ' h a p n e m a 
(pi ima kohta)','KHCHyTb'. (Eesti Keele Arhiiv, Angerja) és Sakku la 
jammai\lla, -Vio 'paksuta , saota, saeta ' (Sanakir jasáát iö , HAKÜLINEN). 

A tárgyal t f innségi jam{a)-, jam(a)-tővel nehéz össze n e m 
kapcsoln i a következő mordv in szót: jam ' suppe ' m d E . 'grütze, 
grützbre i ' mdM. (ks- képzővel továbbképzések) jamks, demin . 
m d E . jamksk'e, mdM. jamksk'e ' g raupe , gries ' (PAASONEN, Mordw. 
Chrest. 67), m d E . MMKC 'Kpyrra', 'KpynwHKa (Kpyna)', HM Kama, 
*m»' (JEVSEVJEV, Osnovy 25, 55, 138). A szó véghangzó jának 
szabályos e l tűnéséhez a m o r d v i n b a n 1. RAVILA : F U F . XX, 85; kü
lönben a finnségi és m o r d v i n szók tőrészének h an g t an i megfele
lése pon tos : j a - r a vonatkozólag vö. f. jalka ~ m d . jalgo. jalqa 
'zu fuss ' ; m-re vonatkozólag f. haamu ~ m d . tsama, sama 'gesicht, 
antl i tz; a bha ng (PAASONEN op. cit. 67, 133). Hogy a 'vastag, sűrű ' 
je lentésű mel léknév h o g y a n hatol t a s ű r ű é t e l elnevezésébe 
(vö. a m d . jelentéseket 'leves', 'pép ' , 'főtt káposz ta ' ) , a r r a vonat
kozólag a fönti jamakka stb. mellett jó p á r h u z a m u l szolgál még 
a lív sandrok 'Brei ' -« saTgd, saygdd 'dicht, dick, t rübe ' + rok 
'Suppe , Brei ' (SJÖGREN-WIEDEMANN szótára) , sandrok 'púder ' (KETTU-
NEN szótára , kéz i ra t ) . A md. &s-származék jamks ' g raupe , gries' 
kezdetben tk. pép-anyagot jelentett, vö. JEVSEVJEV op. cit. 25 és 
f. puuro 'gröt ' — puurokset 'grött i l lbehör, grötmjöT. 

A md . jam 'Brei, gekochte Grütze; Suppe ' szó m á r régebb
ről egyeztetve van a szamTavgy jam 'Brei ' , s z a m J u r . jeivaei 'Fisch-
suppe ' (PAASONEN, Beitráge 13, 291 lapalj i jegyzet 1.) szóval. Az itt 
megkísérel t f innségi-mordvin egyeztetés helytá l lása esetén az ed
digi mordv in-szamojéd rokon szó előfordulási területe á tnyúl ik a 
finnségi nyelvekig. 

T a r t u . MAGISTE GYULA. 


