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Finnugor végmagánhangzó-kérdések. 

A lív nyelv rendszeres hangtörténete máiig is megíratlan 
ugyan, rávonatkozó ismereteket azonban nagy számmal találunk 
abban a bevezetésben, amelyet KETTUNEN LAURI pompás lív szó
tárához írt (Livisches Wörterbuch mit grammatischer Einleitung. 
Helsinki, 1938). E bevezetés a végmagánhaingzókra is kitér, s 
belőle a lív végvokalizmusról az alábbi képet nyerjük: 

1. azok az eredetileg e-, Dl. e-végű közfinn szavak, amelyek 
a mai finnben e-tövűek, de í-végűek, a lívben elvesztették vég-
magánhangzójukat; pl. 

Tcaks „zwei" ~ fi. kaksi, 
laps „Kind" ~ fi. lapsi, 
te'D „Stern" ~ fi. tahti, 
tu'T „Feuer8 ~ fi. túli, 

üks „eins* ~ fi. ylcsi, 
vafz „Stengel" ~ fi. varsi, 
vél „Brúder" - fi. véli, 
véz .Wasser" ~ fi. vési 

stb. (vö. még LAKÓ, A permi nyelvek szóvégi magánhangzói 57); 
2. azokkal az a- és á'-végű finn szavakkal szemben, amelyek 

végmagánhangzója a közfinnben is ugyanilyen volt, a lívben ma 
a- (olykor §-) végű szavak állanak; pl. 

láiska „fául" ~ fi. laisJca, 
rnusta „schwarz" ~ fi. musta, 
paikka „Ort" ~ fi. paikka, 
randa, „Strand" ~ fi. ranta, 

sená „Wort" ~ fi. sana, 
sieppá „Schmied" ~ fi. seppa, 
stilga „Rücken" ~ fi. selká, 
víla „Getreide" ~ fi. vilja 

stb. (vö. még LAKÓ, uo. 57) ; 
3. a szóvégi a csak abban az esetben kopott le, ha az első 

szótagban eredetileg hosszú magánhangzó állott; pl. 
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IŰD „Besen" ~ fi. luuta, 
mek „Schwert" ~ fi. miekka, (-*** mekka -* *mekká), 
pin „Qual" ~ fi. piina, 
pisk „Tropfen" ~ fi. piiska stb. 

A fentű szabályos megfelelések ellenére is kimutatható azon
ban a lívből több olyan szó, amelyekben a mai finn szóvégi i-vel 
(tővégi e-vel) szemben nem magánhangzóhiány, hanem a vég
hangzó található. Közülük KETTUNEN bevezetése XXVIII. oldalán 
a következőket említi: 

1. jöra [-« *jara -= *jarra '-* *jarva) „Landsee" - f i . jarvi, gen. 
jarven, 

2. púola [-= *pöla —: *polla -*= *poZya] „Knie" - ü.polvi, gen.polven, 
3. ío?a [̂ = *£ö7a f= *<aZZa r* *talva\ „Winter" ~ fi. talvi, gen. talven. 

Ezekhez csatlakozik még: 
4. (SjW- nyugati nyelvjárás) %ra [-= *irra -c *hirva] 'Reh : (veral-

tet) ~ fi. hirvi, gen. hirven, 
5. #íZa [-= *£>iZZa -< *pifea] „Wolke" ~ íi. pilvi, gen. pilven, 
6. sora [-= *sara =̂ * sárra ~= *sarva] „Horn." ~ fi. sarvi, gen. 

sarven, 
7. sá'rna [de a salisi nyelvjárásban: sarn (!)] „Esche" - fi. saarni, 

gen. saarnen. 

A szóvégi u általában szintén lekopott a lívben (pl. SU'G 
„Verwandter" ~ fi. saku, a' B „Hilfe" ~ fi. apu, o'u (-* *havu) 
„Nadelholzzweig" ~ fi. havu, ul „unsinnig" ~ fi. hullu stb.), 
mindamellett a fi. Zinfzi „madár" szó megfelelője nemcsak a 
várakozásszerinti UnD, hanem a nyugati lívben végmagánhang
zó s Unda alak is ismeretes. 

E szabálytalan szóvégi megfelelések láttára fel kell vet
nünk a kérdést: mi e kettősség magyarázata? 

KETTUNEN az eredeti -lv-, ill. -TV- mássalhangzócsoportokat 
tartalmazó szavak szóvégi -a-jának magyarázatául analógia lehe
tőségére mutat rá (id. m., Einleitung, XXVIII.). Oly kétségtelenül 
a-tövű szónak, aminő pl. küora 'Ohr' (~ fi. korva), a partitívusa 
k*íorr9, s ez a maga hosszú ikermássalhangzójával emlékeztet a 
jöra, pU% stb. szavak ugyancsak hosszú ikermássalhangzóval 
alakuló partitívusára (jarrd, pilld, polld [prolid], sarro, talld). 
A két különféle paradigmába tartozó szavak partitívusának a 
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hasonlósága könnyen arra indíthatta a nyelvérzéket, hogy az 
egyező jellegű partitívusok mellé hasonló, mégpedig mindkét 
paradigmában a-végű nominatívusokat alakítson. így a k?orr§: 
Tcüora viszony mintájára a nyelvérzék tévedéséből könnyen kelet
kezhettek a jarr§, pill§ stb. partitívusok (és illatívusok) közvetí
tésével jöra, plla, püola, sora, tola nominatívusok, amelyekben 
tehát az eredeti végmagánhangzót kiszorította egy analógiás a 
hang. Ez az a azután hangtörvényszerűen máig megmaradt. 
A sürna szó a-tövűségére csak a szó jegyzékben hívja fel KETTÜNEN 
a figyelmet. Ez márcsak azért sem tartozhatott eredetileg az 
a-tövek közé, mert ez esetben végmagánhangzója — tekintettel 
az elsőszótagbeli hosszú magánhangzóra -— lekopott volna, sürna, 
többessz. sürnaD helyett *sarn, többessz. *sám§D alakokat várna 
KETTÜNEN, S az előbbiek magyarázatára csak ennyit jegyez meg: 
„Vielleicht mit pürna 'Linde' kontaminiert". Anni végül a llnda, 
többessz. llndan szóalakot illeti, ennek magyarázását a „zufál-
lig?" megjegyzéssel mellőzi. 

Következő kérdésünk az: mennyi valószínűsége van a fenti 
magyarázatoknak? — Ami mindenekelőtt a llnda alakot illeti, ez 
kétségtelenül még tisztázásra vár. A sürna magyarázatát aligha 
tekinthetjük egyébnek, mint ötletnek. A többi szóra vonatkozó 
analógiás magyarázatot elfogadhatjuk, bár nehézségei mellett 
nem mehetünk el e két kérdés nélkül: 1. elegendő lehetett-e a 
jöra, plla stb. szavak egyetlen (ill. a partitívussal olykor azonos 
illatívus ideszámításával: két) esetének a Móra -félék azonos 
esetével (ill. eseteivel) való képzésbeli hasonlósága ahhoz, hogy 
ennek következményeképp új, analógiás nominatívusok (jóra, 
plla stb.) keletkezzenek? 2. Vannak-e egyéb a-tövű, eredetileg -lv-, 
ill. -TV- mássalhangzócsoportot tartalmazó, gyakran előforduló 
szavak olyan számban, hogy az azok részéről feltett analógiás 
hatást a fenti változás létrehozásához elég erősnek gondolhatjuk'? 
— Nem célom az, hogy e soraimmal e kérdésekre választ adjak, 
sem pedig az, hogy KETTÜNEN magyarázatait bíráljam, csupán azt 
kívánom az alábbiakban kifejteni, hogy a fenti jelenségnek néze
tem szerint más megfejtése is lehetséges. Megfejtési kísérletemet a 
lappnyelvi végvokalizmus bizonyos jelenségeivel kívánom kap
csolatba hozni, ezért előbb a lapp-finn végmagánhangzók meg
feleléseit fogom röviden ismertetni. 
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II. 

A finn és a lapp végmagánhangzók általában az alábbi 
szabályszerűség szerint felelnek meg egymásnak: 

1. finn a-val és a-vei szemben a lappban általában e áll a 
szóvégen,1) pl.: 

fi. lpN. 
ika 'kor' ~ jákke 
jalka l á b ' ~ juótge 
kulma 'szöglet, szegély' ~ gufthme 
pesa 'fészek' ~ bcesse 
sata 'száz' ~ cuotte; 

2. szóvégi í-nek, mely közfmn e-, ill. e-re megy vissza, a 
norvég-lappban á felel meg, pl 

fi. lp. 
kiéli (kiele-) 'nyelv' ~ giellá 
kynsi (kynte-) 'köröm' ~ gáj^á 
nimi (nime-) 'név' ~ námmá 
syli (syle-) 'öl' ~ sállá 
veri (vére-) 'vér' ~ varra. 

A fenti szabályos megfelelések ellenére kimutatható a finn
ből és a lappból több olyan szópár, amelyekben norvég-lapp e 
szóvégi finn i (tőbeli e) megfelelőjeként áll. Ezek a szópárok a 
következők: 

jarve\ 
fi. lp. 

1. jarvi 'tó'. ~ jawWe [~= 
2. kaksi [-= *kakti] 'kettő' ~ guokHe 
3. kansi 'fedél' ~ K. kiemte 
4. pieli 'oszlopfa' ~ bceVje 
5. pursi [-== * purti] 'csónak' ~ boarHe 
6. salmi '(tenger)szoros' ~ coaVbme 
7. sappi 'epe' ~ sap]pe 
8. sarvi 'szarv' ~ coarxve 

4) Ahol lényeges nyelvjárási eltérések nincsenek, ott csak a norvég
lapp alakot idézem. 
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9. suoli 'bél' - coalle 
10. talvi 'tél' - daVve 
11. tahti 'csillag' ~ (FRIIS) daste 
12. vaski 'réz' - vceVke. 
13. A fi. sarki 'Rotauge' hangtörvényszerinti megfelelője a 

lulei-lapp (WIKLUND) siereka. A norvég-lappban azonban ugyanez a 
szó e-végű: (FRIIS) scergge (NIELSEN feljegyzésében -i-vel is: süergí, 
Kt. sürók'e). 

Az a hangmegfelelésbeli kettősség, mely e szavaknak az 
1. csoport szavaival való összehasonlításából adódik, régóta isme
retes a lapp nyelv kutatói előtt. SETÁLÁ Über den finnisch-ugri-
schen Quantitátsweehsel c. tanulmánya 32. lapján 11-et említ az 
idetartozó szavak közül. ,,A zűrjén végvokálisok sorsa" c. kézira
tos dolgozatomban, amelyet 1930-ban szakdolgozatul nyújtottam 
be az egyetemen GOMBOCZ ZOLTÁN tanáromnak, magam is meg
kíséreltem e szavak magyarázatát, kifejezést adva annak á véle
ményemnek, hogy a kérdéses esetekben a szabálytalanság okát a 
finnben, nem pedig a lappban kell keresni, s hogy e szabálytalan
ság oka az lehet, hogy az eredeti a- (és a-) tövek átmentek az e-
tövek csoportjába. A nyilvánosság előtt s kellő megokolással 
azonban csak RAVILA PÁL finn nyelvész foglalkozott e kérdéssel a 
Virittájá 1939. évfolyamának 106—112. lapján. A jelenség ma
gyarázata szerinte is az eredeti finn szóvégi magánhangzók meg
változásában keresendő. A szómegfelelések nagy többségéből és 
a mordvin nyelv tanúságtételóből levonható következtetések alap
ján f e l k e l t e n n ü n k , h o g y a l p . daVve, coar]ve s t b . 
s z a v a k m e g f e l e l ő j e a f i n n b e n e r e d e t i l e g Halva, 
g e n. *talvan, *sarva, g e n. *sarvan s t b . v o 11. Az oly kéttagú 
szavakban azonban, amelyeknek első szótagja hosszú, -a *- -i, 
ill. -a-^-i változás történt a közfinnben a szóvégen. Ennek folyo
mányaképpen ezek az a-, ill. o-tövű szavak í-végűekké lettek, 
majd pedig nominatívusuk közvetítésével átléptek a nominatívu-
sukban z'-végű, de e-tövű szavak nagyszámú csoportjába. 

é 
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III. 

KAVILA fejtegetéseinek eredményét más szavakkal röviden 
a következőképp foglalhatjuk össze: a mai í-végű (e-tövű) finn 
szavak között több olyan szó van, amely a közfmnben eredetileg 
a, ill. á végű (és ugyanilyen tövű) volt. Visszatérve mármost a 
lív nyelvre, úgy vélem, ez a megállapítás új lehetőséget nyit meg 
előttünk a tárgyalt rendhagyó végződésű lív szavak magyaráza
tára is. Ha t. i. a lapp nyelv tanúságának figyelembevételével 
közfmn *sarve, *ialv§ stb. alakok helyett *sarva, *talva stb. ala
kokból indulhatunk ki, akkor nincs feltétlenül szükség arra, 
hogy a lív sora, ioía stb. szavakat mind oly analógiás alakulá
soknak tartsuk, aminőiknek őket KETTUNEN tekinti. Ha ugyanis 
tovább ragaszkodnánk KETTUNEN magyarázatához, a kérdéses 6 
szó közül a lapp nyelv alapján legalább is 3-ról azt kellene föl
tennünk, hogy ezek az eredetileg a (a) tövű szavak a közfinnben 
átléptek az i-végű (e-tövű) szavak csoportjába, majd pedig a lív-
ben ismét visszakerültek az a-tövek közé. Sokkal természetesebb 
szerintem a lív szavakat úgy értelmezni, hogy ezeknek -a-ja az 
eredeti közfinn tővégi a-ban leli magyarázatát. Mindamellett a 
lív -a-t nem kell föltétlenül a közfinn a- közvetlen folytatójának 
tartanunk. Ez esetben tagadnánk azt, hogy a szóvégi -a =- -i és 
-a *• -i változás minden olyan kéttagú közfinn szóra kiterjedt, 
amelynek első szótagja hosszú volt, s azt állítanáink, hogy ez a 
változás az egyik szóban végbement, a másikban viszont nem. 
Nézetem szerint úgy kell felfogni a dolgot, hogy az -a *• -i és 
-a *- -i változás a közfmnben az említett feltétel mellett általános 
érvényű volt, a változás megtörténte után azonban a *jarui, gen. 
*jarvan, *sarvi, gen. *sarvan típusú szavak norninatívusába a 
lív nyelv ősének tekintendő közfmn nyelvjárásban analógia útján 
visszakerült a függő esetek -a-ja, még mielőtt e szavak átmentek 
volna az e-tövek csoportjába. így történt ez a finnben is az ese
tek többségében (vö. RAVILA id. h. 111). 

A fenti megfejtési kísérletnek több előnye van KETTUNEN 
feltevéséhez képest. Először is az új nominatívusok egy része 
nem jelentés tekintetében egészen különálló szavak hatásának az 
eredménye, hanem ugyanazon szó függő eseteiből magyarázható, 
amelyeknek a hangalaki hasonlóság mellett a jelentés terén is 
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megvolt a nominatívussal való legszorosabb kapcsolatuk. Figye
lemreméltó aztán az is, hogy a fenti feltevés szerint az analógia 
kiindulópontjául nem csupán egy (esetleg két) eset szolgált, 
hanem a függő esetek nagy többsége. Végül: az én magyaráza
tom — legalább is a jóra, töla és a sora szavak esetében — oly 
feltevésen nyugszik, amely nemcsak lehetséges, hanem amelynek 
alkalmazására a lapp nyelv a lív nyelvtől függetlenül is kénysze
rítene bennünket. 

Igaz, a pUa, a püola és az Ira szavak esetében a lív szavak 
eredeti -a-ra, a nekik megfelelő lapp bálivá, buoVvá és sarvá 
viszont a maguk szóvégi a-jával szűkejtésű végmagánhangzóra 
utalnak. Ezek eredeti e-tövűségét nem is- akarom tagadni, s el
fogadom, hogy ezek a szavak analógia útján kerültek a lív a-
tövek csoportjába, de megjegyzem, hogy itt e magyarázat való
színűbb is, mert — tekintettel e szavaknak a lappból következő 
eredeti e-tövűségére — itt nem kell k é t s z e r e s analógiás el
tolódás feltevéséhez folyamodnunk. A kérdéses szavaknak az 
a-tövek közé való átlépését még a közfinn korszakra tenném, 
amikor a fentebbiek szerint sarvi: sarvan, korúi: korvan (ma: 
korva : korvan) mintájú paradigmák uralkodhattak. Az analógia 
kiindulópontja a két csoportban egyformán í-re végződő nomina-
tívus lehetett. Az a-tövűség felvétele csak a közfinn nyelv előliv 
nyelvjárásában történt meg, s utána a pilvi, a polvi és a hirvi 
szavak természetesen együtt fejlődtek az eredeti a-tövekkel, 
azaz az analógiás tőbeli a-nak a nominatívusba való behatolásá
val jutottak mai a végű nominatívusukhoz. 

A lív és a lapp nyelv ellentéte megvan különben azokban 
az esetekben is, amelyekben a lapp szavak szóvégi e-jükkel eredeti 
-a-ra (ill. -a-re), a lív szavak viszont -í-re utalnak x) (1. 29—30 1). 
Ez az ellentét azonban azonos azzal, amely a finn és a lapp sza
vak között van, s ugyanúgy magyarázandó. A szóban forgó 6 szó
ban (fi. kaksi ~ lív kaícs, fi. pieli ~ lív pet, fi. sappi^~ lív zap, fi. 
suoli ~ lív. süol, fi. tahti ~ lív te'ó, fi. vaski ~ lív vask) — miként 
a fi. járvi, sarvi és talvi esetében is — eredeti a (a) végmagán
hangzóból kell kiindulnunk (azaz a lapp nyelvet kell irányadóul 

*) Ilyen eset voltaképpen csak 5 van, mert a fi. -í *- Ip. -e viszony 
esetei közül kettőben (fi. pursi, salmi) a megfelelő lívnyelvi rokonszókat 
KETTÜNEN szótára nem ismeri. 
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elfogadnunk), a lív szavakat azonban itt úgy kell magyaráznunk, 
hogy ezek köznnn előzményeiben az -a =- -i változás útján kelet
kezett szóvégi i-t nem szorította ki a tőben szereplő -a, s így e 
szavak i-végű naminatívusuk közvetítésével idővel valamennyi 
közfinn nyelvjárásban átkerültek az e (*§)-iövek osztályába s ily 
alakban öröklődtek az önálló lív nyelvbe. Szóvégi -i-jük a lívben 
egyideig megvolt, majd más szavak -i-jével együtt hangtörvény-
szerűen lekopott (1. 26.'1.). 

Egyébként az általam megkísérelt magyarázattal nemcsak 
az eddig említett lív szavak fejlődését tudjuk tisztázni, hanem a 
sürna szóét és a UTÍD ~ linda alakpárét is. Szerintem a stirna, 
többessz. sUrnaü a következő fejlődési sor végeredménye: közfi. 
*sarna: *sarnat >* *$drni: *sdrnat =- (a másodikszótagbeli i hatá
sára történt elsőszótagbeli S, ?- ü változással) lív *sürni: *sarnat 
*- (a tővégi a általánosulásával) *sUrna: *sárnat t>+ (a nomina-
tívus első szótagában levő ü általánosulásával) sürna: sUrnaD. 
Nem lehetetlen, hogy a salisi sarn a *sarni [:*sárnat] fejlődési 
fokozat hangtörvényszerű folytatója, melynek nominatívusi -i-je 
e nyelvjárásban más szavak -i-jével együtt még azelőtt lekopott, 
mielőtt helyét az analógiás -a elfoglalta volna. 

A linD ~ linda alakpár őséül közfi. Hinta alakot teszek föl, 
mellyel teljes összhangban áll a IpN. lodlde. A fi. lintu alakot u 
képzővel alakult deminutívumnak tartom, aminő pl. a fi. lastu 
(vö. lasta), paitu (vö. paita), tilkku (vö. tilkka), salkku (vö. 
zürj.L. salka -= fi. *salkka). Ily w-végű kicsinyítő alak megléte 
már a közfinn korban is minden nehézség nélkül feltehető. A vég-
magánhangzónélküli lív UIID (salisi linn) alakot a *lintu közfi. 
deminutívum folytatójának tekinthetjük, melynek -u-ja szabá
lyosan lekopott (vö. 27. 1.), a Unda alak viszont a *linta képzőtlen 
alapszóra megy vissza. A Unda származását a közfi. *linta alak
ból úgy képzelem el, ahogyan a jóra, sora stb. szavakét magya
ráztam a *jarva, *sarva stb. a-végű alakokból. 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. 
3 
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IV. 

Miután a szóvégi -a^-i és -a =^-í változás feltevése — mint 
láttuk — eredménnyel alkalmazható a tárgyalt lívnyelvi jelensé
gek megvilágítására, tekintsünk most vissza a II. részben fel
sorolt lapp szavakra. Az alábbiakban azt fogom megkísérelni, 
hogy eddigi megállapításainkat összhangba hozzam azokkal az 
eredményekkel, amelyek a mordvin végmagánhangzó-rendszer 
eddigi kutatásából leszűrhetők voltak. Ezenkívül rá fogok mutatni 
néhány oly tényre is, amelyeknek kapcsolatos tárgyalása előttem 
kívánatosnak látszik. Anyagomat a 29—30. lapon található fel
sorolás sorrendjében tárgyalom. 

1. Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy a fi. járni ~ lp. 
jaw]re megfelelés esetében nemcsak a második, hanem az első 
szótag vokalizmusához is fűződnek megoldatlan problémák. Nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy amíg RAVILA a lapp nyelv alap
ján a finnben * járva : *járván paradigmatípust várna (vö. id. h. 
108. 1.), addig a lív jóra csak egy korábbi * járva alakból vezet
hető le. Elsőiszótagbeli á=~ a változásra nem gondolhatunk, mert 
ily hangváltozás nem történt a lív nyelvben. Nézzük tehát a többi 
balti-finn nyelvet: vájjon azok * járva vagy * járva előzményre 
utalnak-e? 

A vepszében a szó változatai iárv és %arv (iarf); közülük 
valószínűleg a járv az általánosabb. A jarv alak (néha arv válto
zatban) helynevek utótagjaként is előfordul. Mivel a vepsze az 
elsőszótagbeli közfi. *á hangot általában változatlanul megőrizte, 
KETTÜNEN a iarv és arv alakokat úgy próbálja magyarázni, hogy 
azok helynevekből önállósultak, ahol az [? eredetibb] jafv válto
zat mélyhangú előtagok esetén, ezek hasonító hatására vett 
fel a tőhangzós alakot (Löunavepsa háálikajalugu II. 1—2.). 
A vótban a szó alakja jarvi, a krévinek nyelvének emlékesben 
járwi; egy vót falu nevét a svédek a XVII. században Járfwenkylá 
alakban jegyezték fel. Mivel a közfi. *a hangot az első szótagban 
a vót nyelv is általában megőrizte, a fi. jarvi ~ vót jarvi megfele
lést KETTÜNEN a ' s z o k a t l a n ' megjegyzéssel illeti, s egy lapalji 
jegyzetből azt a véleményét olvashatjuk ki, hogy szívesebben 
(a tőhangzós!) * jarvi közfinn alakból indulna ki, amikor termé
szetesen a fi. a másodlagos fejlemény volna (Vatjan kielen áánne-
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história2 125—6). Ha KETTUNEN ezen későbbi keletű vélemény
nyilvánításának kellő jelentőséget tulajdonítunk s figyelembe 
vesszük azt, hogy szavunk szókezdő palatális /-je egy rákövet
kező veláris a hangot könnyen hasoníthatott palatális a-vé, a vót 
és a vepsze nyelv vizsgálatából az a meggyőződés alakul ki ben
nem, hogy helyesebb — KETTUNENnek a vepsze változatokra vonat
kozó, kissé erőltetett magyarázatát módosítva — mind a vepsze, 
mind a vót szempontjából egy a tőhangzós alapalakból kiindul
nunk.1) Az észtben ugyan szavunknak csak a tőhangzós alakját 
ismerem, fonetikai szempontból azonban mi sem természetesebb, 
mint az a feltevés, hogy ennek cf-je is, éppúgy, mint a vepsze 
és a krévin nyelvbeli magashangú változatoké, korábbi a-ból 
fejlett a szókezdő j hatására.2) A távolabbi rokonnyelvek 
közül a mordvinban szavunk csak képzős alakban ismeretes: 
{PAAS.) M. jer(Me, sfMe, E. erke. Igaz, hogy e változatok mind 
magashangúak, tudjuk azonban, hogy veláris magánhangzó a 
mordvinban is gyakran lett palatálissá (vö. PAASONEN, Mordvinische 
Lautlehre 69 ; MARK : MNy. XXIV, 89—90; RAVILA: FUF. XX, 101—2), 
szavunk eredeti magashangúságának feltételezésére tehát a mordvin 
nyelv sem kényszerít bennünket. — A cseremiszből szavunk 
(WICHM.) KB. jár, jar, U. jer, (SZIL.) hegyi cseremisz jar alakban 
van feljegyezve. A cseremisz a ~ a (e) váltakozás hol eredeti 
magashangúságra utal (vö. WICHMANN : FUF. XVI, Anz. 44), hol 
pedig — ritkábban — mélyhangú előzményre mutat (pl. KB. 
sa'rni, sa'rimi, U. se'rDÚz, M. sa'rDni ~ fi. saarni), problémánk 
megoldásához tehát döntően nem járul hozzá. — A zürjénben a 
megfelelő szó jir. Eddigi megállapításainkat ennek i-je sem 
befolyásolhatja, mert a zürjénben máshol is előfordul i fi. a-val 
szemben, ahol okunk van a finn a hangot eredetibbnek tartani 
(vö. pl. zür.-vótj. sir: s.-pu. 'Ulme' ~ fi. sara, s.-puu, 1. SETALA : 
FUF. II, 267, TOIVONEN: Vir. 1921:81). 

Ily körülmények között a rokonnyelvek vizsgálatából szár
mazó végeredményünket így fogalmazhatjuk meg: ha eredetileg 
mélyhangú közfi. alakból indulunk ki, kielégítően megmagyaráz-

*) A Jarfwenkyla feljegyzésnek nagy jelentőséget nem tulajdonítha
tunk, mert alkalmasint nem egyéb, mint a vót helynév finnesített alakja. 

2) /' hatására történt a^ a változásnak több példája ismeretes az észt
ből (vö. KETTUNEN, Eestinkielen áánnehistoria 2 125). 

3* 
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hatjuk szavunk valamennyi rokonnyelvben élő változatának 
keletkezését, ha ellenben eredetileg magashangú tőmagánhangzót 
veszünk fel, legalább is a lív és a vót nyelvben megmagyarázatlan 
marad az elsőszótagbeli a. Ez az eredmény arra késztet bennün
ket, hogy megvizsgáljuk: 1. vájjon a finn nyelvben a járvi szó 
egyedülálló példája volna-e egy tőszótagbeli a = - ö változásnak? 
2. feltétlenül magashangú * járva alakra utal-e a lapp jaw'ref 
Mindkét kérdésre határozott n e m-mel kell felelnünk. WIKLUND 

„Entwurf einer urlappischen Lautlehre" c, műve 149—150. lapján 
számos esetet sorol fel, amelyekben az elsőszótagbeli fi. á korábbi 
a-ból keletkezett, s ugyanő a fi. á ~ lp. a megfelelések tekinteté
ben azt az álláspontot foglalja el, hogy a fi. a másodlagos fejle
mény, s a régibb hangállapotot a lp. a képviseli (vö. i. m. 151—-
152. 1.). Mindezt egybevetve a mai fi. járvi: járven korai közfinn 
előzményének * járva : *jarvan szóalakot teszek föl, s úgy látom, 
hogy ily módon oly megoldáshoz jutunk el, amely megmagya
rázza mindazokat a rendellenességeket, melyeket az eddigi kuta
tás e szónak mind az első, mind a második szótagjában észlelt.1) 

Természetesen e megállapítás mellett is gondolható, hogy 
az az a hang, amelyre a jarvi szóban a fi. a visszavezethető, nem 
volt teljesen azonos képzésű és nem egyeredetű azzal az a-val, 
amely a fi. a ~ lp. oa, uo megfelelés előzménye volt. Meglehet, 
hogy az első szótag a-ja (a megelőző / hatása alatt?) a közfinn 
nyelvben — vagy még régebben — palatális hang, tehát á volt, 
úgy látszik azonban, hogy ez az a a balti-finn nyelvekben á l t a 
l á b a n (a járvi szó esetében legalábbis a lívben és a vótban)) 
együtt fejlődött egyéb a hangokkal. LEHTISALO a járvi szóbanr 

éppúgy mint a talvi és a sappi szavakban is, már az uráli alap
nyelvben palatális d hangból indul ki, és így elválasztja szavun
kat attól a csoporttól, amelybe ITKONEN TOIVO sorozza (vö. LEHTI

SALO: FUF. XXI. 28—30; ITKONEN: SUS.Aik. XXXII3, 86). Nyilván
való, hogy ha palatális á hangot veszünk fel kiindulópontnak, 
akkor még könnyebb megértenünk szavunk fentebb tárgyalt ff, e, 
e, i hangú alakjainak keletkezését. —SETALÁ szerint a fi. a ~ lp. a 
nyilt *á folytatása (vö. SUS.Aik. XIVl5 38—9). ITKONEN TOIVO 

1) Utólag vettem észre, hogy a fi. jarvi és az é. járv a-jét MÁGISTE is 
a-ból származtatja, épp a megfelelő vót és lív szavak alapján. Vö. NyK. L„ 
264. 1. 
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SETALA álláspontját látszik elfogadni, mert á fi. ő — lp. a megfele
lés esetén — szerinte is egy oly *á-re megy vissza, amely nyiltabb 
volt, mint a fi. á ~ lp. ea, ie megfelelés előzménye (vö. SUS.Aik. 
XXXV3, 87). Mindkét állásfoglalásról az a meggyőződésem, hogy 
—• legalábbis a járvi szó esetében — a vót, a lív és a vepsze meg
felelők kellő figyelembevétele nélkül jöttek létre. A legvalószí
nűbb ITKONEN ERKKI álláspontja, aki a fi. a lapp megfeleléseinek 
•töhbfelesége mellett sem látszik hinni abban, hogy az őslappban 
két különféle minőségű a lett volna. A nélkül, hogy a kérdéses 
jelenség végleges magyarázatát kívánná adná, rámutat ITKONEN 
arra a lehetőségre, hogy a fi. a ~ lp. uo (-s *o) hangviszony csak 
e-tövekben, a fi. a ~ lp. a megfelelés pedig csak a-tövekben lenne 
hang törvényszerű (vö. SUS.Toim. LXXIX, 66—8). Ha elfogad
juk, hogy a fi. járvi közfinn alakja *járva volt, akkor szavunk 
első szótagában közfi. *a ~ lp. a viszonyról van szó, s ez a meg
felelés a feltett másodikszótagbeli eredeti a előtt megfelel ITKONEN 
elgondolásának. 

2. A fi. kaksi [~ lp. guok]te] eredeti a-tövűségére vonatkozó 
feltevést a md. E. kavto, kafta, M. kafta id. is támogatni látszik, 
mert a md. M. -á, E. -o á l t a l á b a n finn-volgai szóvégi a foly
tatójaként jelenik meg (vö. RAVILA : FUF. XX, 85, 115). Mivel 
azonban mássalhangzócsoport után ugyanez a szóvég analógia 
útján eredeti *e-vel szemben is előfordul, feltevésünk alátámasz
tására szavunk mordvin alakja egyedül nem volna elegendő 
{vÖ. RAVILA: FUF. XX, 92—3 és Vir. 1939, 108—9). 

3. A fi. karisi {gen.kannen) lapp megfelelőjét képzőtlen tőszó 
alakjában csak a kólai-lappból ismerem (az egyeztetést és irodal
mát 1. ITKONEN T.I.: SUS.Toim. LVIII, 28—9). A kólái-lapp túrjai 
nyelvjárásából feljegyzett kiemte 'aussere Fláche' a maga e-jével 
éppúgy eredetileg cr-végű finn szóra utal, mint az e-végű norvég-
lapp szavak. Bizonysága ennek az, hogy a túrjai nyelvjárás e-végű 
szavainak a finnben á l t a l á b a n a-végűek felelnek meg, pl. 
naippe ~ fi. napa, sáinne ~ fi. sana, vlekse ~ fi. oksa, sldimpe ~ 
fi. sompa stb. (a kólal-lapp szavakat GENETZ, „Wörterbuch der 
Kola-lappischen Dialekte" c. művéből idézem). Ha a fi. kansi 
eredetileg is e-tövű szó lett volna, kólai-lapp megfelelője ma épp
úgy hanghiányt mutatna a szóvégen, mint a többi eredetileg 
e-tövű finn szóé, pl. kUk ~ fi. koski, slrm ~ fi. sormi, vink ~ fi. 
önki, jink ~ fi. henki, kitt ~ fi. kasi, vikk ~ fi. váki stb. ITKONEN 
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idéz ugyan végmagánhangzóját vesztett alakot is; ez a V a r . jel
zésű kőemt alak azonban nyilván a kildini nyelv járásterülethez 
tartozó Voronenskből származik, ahol GENETZ kildini anyagából 
következtetve már nemcsak a finn i, hanem a finn a lapp meg
felelője is lekopott a szóvégről (pl. ndiP ~ fi. napa, sdinnn ~ fi. 
sana, náihk ~ fi. nahka stb.). Nyilvánvaló, hogy ez a lekopott 
véghangzó a túrjai kíemte-hö\ következőleg a mi esetünkben 
csakis finn a megfelelője lehetett, a-végű finn-volgai alapalakra 
utal a fi. kansi mordvin megfelelője (E. kundo, M. kunda) is, bár 
a mordvin -o — a mássalhangzócsoport után analógiás is lehet 
s ezért magában nem szolgálhatna kétségtelen bizonyítékul (vö. 
RAVILA: FUF. XX, 91—3). 

4. A fi. pieli feltehető korai közfinn alakja *peljá, mordvin 
megfelelője (PAAS.) M. E. p'eV 'sövénykaró', (AHLQV.) pál 'Zange, 
Zaunstange'. Finn a-vel szemben á l t a l á b a n E. -e, M. -e szó
véget látunk ugyan a mordvinban (vö. RAVILA: FUF. XX, 85, 100 
és 116), szórványosan előfordul azonban az is, hogy a finn -a 
megfelelője lekopott, pl. fi. vehná ~ md. M. E. v'is [de M. v'isá is!, 
1. FUF. II, 186]. A mordvinpeV tehát az általános szabálytól el
térően az utóbbi csoporthoz csatlakozik.1) 

5. A fi. sappi feltehető korai közfi. *sappa előzményével 
szemben a mai mordvinban oly alakok vannak (E. sepe, M. sepe 
id.), amelyek viszont a maguk -e, ill. e- végződésével eredetileg 
a végű szóra látszanak utalni. Megjegyzendő azonban, hogy e 
szó finnugor megfelelőinek egymásközti viszonya az első szótag 
magánhangzója szempontjából nincs kellőképp tisztázva. PAASONEN 
a SUS.Toám. XXII. kötetének XIII. lapján visszavonja azt a véle
ményét, amelyet a Mordvinische Lautlehre 78—80. lapján a mdE. 
e, M. e (a) eredetével kapcsolatban kifejtett, & lehetőnek tartván, 
hogy ezek majd magas-, majd pedig mélyhangú előzményre men
nek vissza, valójában eldöntetlenül hagyja a kérdést, hogy a 
mordvin középhangok mikor milyen eredetűek. 

LEHTISALO szavunk uráli ősalakjának első szótagában d han
got tesz fel (FUF. XXI, 28—30), a nélkül, hogy a mordvin és a 

*) A fi. jyvá ~ mdM. juv aligha tartozik ide. Ez az árja eredetű szó 
t. i. — tekintettel az ó-végű ősárja *jeva-, szanszkrit yáva- alakokra — ere
detileg nyilván a-ra végződött, s a finn szó mai -a-je bizonyára -a-ból fejlő
dött az elsőszótagbeli palatális magánhangzó hatására. 
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cseremisz változatokkal behatóbban foglalkoznék. Általános meg
jegyzéseiből sejthetően szavunk elsőszótagbeli magánhangzójá
nak az egyes finnugor nyelvekben való, lényegesen eltérő meg
valósulásai ősrégi magánhangzóváltakozással magyarázó dnának 
meg. Bármiként fogjuk is fel az első szótag problémáit, annyi 
tény, hogy a második szótag eredeti magánhangzójának minő
sége az első szótagétól függetlenül nem állapítható meg, s így a 
vele kapcsolatos kérdések eldöntését ez esetben el kell halaszta-
nunik addig, amíg az elsőszótagbeli finnugor magánhangzórend
szer kérdéseiben tisztábban nem látunk. Az eddigi eredmények 
alapján gondolhatunk arra, hogy szavunk ősuráli alapalakjában 
valóban *d volt az első szótag magánhangzója, — ennek folyta
tója a mordvinban á l t a l á b a n a (vö. lív karmi 'Fiiege' ~ md. 
karvo, karú, fi. talvi ~ ősmd. *tala), ez azonban bizonyos elől-
képzett mássalhangzók (pl. / és s) szomszédságában magas-, ill. 
középhanggá változhatott (vö. lp. jaw]re ~ fi. jarvi ~ md. jefk\e, 
ertöe, ill. fi. sappi ~ md. sepe, M. sepe), — az első szótag ily má
sodlagos középhangjának hasonító hatására aztán a második 
szótag eredetileg mély magánhangzója (vö. közti. *sappa) magas
hanggá fejlődött. A szókezdő s hanggal kapcsolatban látja az 
elsőszótagbeli mordvin középhangok fellépését már PAASONEN is 
(vö. SUS.Toim. XXII, 78—9 és XIII. lap). 

6. A fi. talvi (~<*talva) alakkal szemben a mdE."fele, M. 
fala szintén magyarázatra szorul, tekintettel a szabálytalan szó
végződésre. Szavunk eredeti hangalakját a moksa nyelvjárás 
őrizte meg hívebben; az erzáben az első szótagban a =- d^ e vá l - , 
tozás történt, aminek sok egyéb példáját is ismerjük (1. PAASONEN, 
Mordvinische Lautlehre 80). A lapp, a finn és a mordvin nyelv 
egybehangzó vallomása alapján azt kell hinnünk, hogy a cser. 
(WICHM.) KB. tel, J. JU. téh, U. T. te&, M. tél'd, B. tele szó mai 
magashangú elsőszótagbeli magánhangzója is mélyhangú előz
ményre megy vissza. LEHTISALO feltevése szerint szavunk tőmagán-
hangzója az uráli alapnyelvben *á volt. Mindennek ismeretében 
bízvást állíthatjuk, hogy az erzá változat palatális végmagán
hangzója csak az elsőszótagbeli e (^= *a) hasonító hatására kelet
kezett korábbi o-ból, s szavunk az ősmordvinban mélyhangú, 
mégpedig a-végű szó volt, figyelembe véve azt, hogy a M. -a, E. -o 
szóvég általában fmn-volgai *a folytatójaként jelenik meg (vö. 
RAVILA : FUF. XX, 83—85). Egy ősmordvin Hala már akadály-
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talanul összeegyeztethető a korai közfi. *talva szóval (a szó-
belseji mássalhangzóra nézve vö. pl. md. palams 'küssen' ~ fi. 
palvoa). 

7. A fi. tahti mordvin megfelelője E. teste, testse, M. teste. 
Első szótagjában az ősmordvinban a állott, mely az erzáben sza
bályszerűen e-re változott (PAASONEN: SUS.Toim. XXII, 72). Egy 
ősfinnvolgai *tastá alak felvételének ellentmond mégis a lapp ala
kok á-ja az első szótagban. ITKONEN TOIVO szerint a fi. á ~ lp. á 
oly a-re megy vissza, amely nyiltabb volt, mint a fi. á ~ lp. eá, ie 
hangviszony előzménye (1. SUS.Aik. XXXII, 3:86—7). LEHTISALO 
szavunkban a lp. d hangot ősuráli *d ~ *e, *e váltakozás *d foká
ból, a fi. a s az ősmd. *e ( = a) hangot ugyanennek *f, ill. *e 
fokából származtatja (FUF. XXI, 51—2). Az utóbbi vélemény 
felteszi azt, hogy szavunknak a lapp nyelvbe való átvételekor 
még élt az átadó nyelvbeli olyan magánhangzóváltakozás, amely 
lényegében, a feltett ő s u r á l i váltakozáshoz volt hasonló. Ez a 
nézet a bebizonyítatlan feltevések egész sorát vetíti szemünk elé. 
Az egyes finnugor nyelvek magánhangzórendszerére vonatkozó
lag messzemenő részletkutatásokra volna előbb szükség, mielőtt 
LEHTISALO feltevését valószínűnek minősíthetnénk. Míg e szükség
let kielégítésre nem talál, el kell halasztanunk azoknak a kérdé
seknek a megoldását, amelyek e szó első szótagjának magán
hangzójához fűződnek s amelyek szükségképpen a második szó
tagra vonatkozó megállapításokat ós befolyásolhatják. Legújab
ban ITKONEN ERKKI a fi. a. ~ lp. a (d) megfelelés néhány esetében 
elsőszótagbeli a! ==- a változást tesz fel a lappban, a nélkül azonban, 
hogy a második szótag vokalizmusának felmerülő finn és mordvin 
problémáira világot derítene (vö. SUS.Toim. LXXIX, 66—9). 

8. A fi. vaski ~ lpN. vcvikke mai mordvin megfelelői, É. 
uékle, viétia, M. uskla 'Draht', az ősmordvin alaktól meglehetősen 
elütnek. JACOBSOHN fejtegetései (Arier und Ugrofmnen 115—121) 
valószínűvé teszik, hogy szavunk az ősmordvinban *vusk. alakú 
volt. Ebből szomszédos palatális mássalhangzó hatására hang
törvényszerű *vu-^vi- változással keletkezett az erzá viskla vál
tozat, máshol viszont — ugyancsak szabályszerűen — az u előtt 
lekopott a szókezdő *v- (vö. egyfelől E. viéif, másfelől E. uáefe 
uief, M. uédf 'Axt' - í ősmd. *vu£er; eSchir. vires ~ E. ufes, uras 
'Schwágerin' •** ősmd. *vufes stb. Vö. még PAASONEN, Mordvi-
nische Lautlehre 82, ahol a szerző e jelenség történeti előzmé-
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nyeit JAcoBsoHNtól eltérően magyarázza). Ami a végmagánhang
zót illeti, ennek mai mordvin változatai ugyan palatális hangok, 
kétségtelen azonban, hogy ez másodlagos állapot. Az az alacsony 
nyelvállású végmagánhangzó, amelyet a lapp nyelv alapján a fi. 
vaski eredeti végmagánhangzójának kell tartanunk, csak a 
(s néma) lehetett, s így szavunk ősalakjául a finn-volgai alapnyelvben 
csak *v8éka alak vehető fel. Ebből az ősmd. *vuskg, amelyre a 
mai mordvin alakok közvetlenül visszavezethetők, egyrészt az 
első szótag mély magánhangzójának hasontalanító, másrészt a 
szóbelseji s hasonító hatására állhatott elő. 

9. A 'Rotauge' jelentésű szónál szerintem ugyancsak -á 
végű, tehát korai közfi. *sárká alakból kell kiindulnunk, mert a 
szó mordvin változatai (PAAS. eV. sefge, M. sárga) eredeti szóvégi 
a-re utalnak (vö. RAVILA : FUF. XX, 116 és Vir. 1939 : 108). AlpL. 
siereka e szó oly későbbi közfi. alakját tükrözi, amelyben a szó
végi a már szűkejtésű magánhangzóvá változott. Ilyennek a le
származottja természetesen a szó lív alakja (sárg, többessz. 
sürgdD) is. Csupán a szóvéget véve figyelembe, gondolhatnánk 
arra, hogy a szó norvég-lapp változatai (FRTIS scergge stb.) a 
régibb -a végű alakra mennek vissza. Tekintettel azonban arra, 
hogy az első szótagban lp. w, a finn a-vel szemben nagyobbrészt 
oly szavakban található, amelyek aránylag későn származhattak 
át a finnből a lappba, valószínűbbnek kell tartanunk, hogy a 
norvég-lapp Szó a fi. sarki késői átvétele. E mellett szól bizonyos 
mértékig a szókezdő mássalhangzó is, tekintettel arra, hogy az 
s- hang a lappban a r é g i átvételek egy részében s-re változott, 
ha utána eredetileg palatális magánhangzó áll. Mindamellett az 
itt megőrzött s hangnak nagy jelentőséget nem tulajdoníthatunk, 
figyelembe véve azt, hogy COLLINDER több olyan egyezésre is rá
mutatott, amelyek WIKLUND és PAASONEN álláspontjának e kérdés
ben ellentmondanak (1. Vir. 1928 : 237). 

* * * 

Kiegészítésképpen meg kell még emlékeznem a fi. (RENV.) 
káami 'fistula textoria' ~ lp. (FRIIS) gabme 'caulis pennae' és a fi. 
lumi ' h ó ' - lp. (FKIIS) lobma, lobme ( d i a i . ) 'nix' közismert szó
egyeztetésekről, amelyek futólagos szemlélődés alapján olyan 
színben tűnhetnek fel, hogy -— tekintettel a bennük is látható fi. 
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-i ~ lp. -e (a) megfelelésre — a fenti kapcsolatban szintén ma
gyarázatot kívántak volna (az előbbi egyeztetéshez vö. WICHMANN : 
FUF. XVI, 189, az utóbbihoz 1. legutóbb pl. ÜOTILA: SUS.Toim. 
LXV, 275 és Syrjánische Chrestomathie 111). 

Az elsővel azért nem foglalkoztam, mert a fi. káami, gen. 
káámin a mai finnben í-tövű, s ezért történeti szempontból min
den további nélkül nem hozható összefüggésbe a fentebbi e-
tövekkel. A szóvégi í eredete az ily régi szavakban, mint pl. 
keksi, kulli, káámi, peni, piiri, saani, sonni még behatóbb ma
gyarázatra szorul a finn nyelvtörténeten belül. A peni szóval 
legutóbb POSTI LŐRINC foglalkozott a Vir. 1934. évfolyamának 
145—6. lapján, s valószínűnek tartja, hogy ez *penaj előz
ményre megy vissza, azaz eredetileg i képzős származékszó 
a mordvin megfelelők (E. p'ine, M. p'ini) szerint feltehető *pená 
alapszóból. Megjegyzi még, hogy az í-tövek egy része egyébként 
is eredeti d-tövek i képzős származékait képviselheti. Mindezt 
figyelembe véve a kaami szót is % kicsinyítőképzős származéknak 
tarthatjuk. A lp. gabme a felteendő *kaamá alapszónak a vég
magánhangzó szempontjából pontos megfelelője lenne. Az ide
tartozó, 'Weberspule' stb. jelentésű észt kááv, gen. káave 
(Hiidenmaa) káave, gen. káave, vót (SBT.) t'Mvi, (KETT.) tsüvi és 
tsüve szavakban a tőnek bizonyára hasonló analógiás elváltozá
saival állunk szemben, mint az ugyancsak í-tövű fi. panki 
'Eimer', észt pang (gen. pange és pangi), vót payty változatai
ban (az előbbihez vö. OJANSUU: Vir. 1909, 25, SETALA: FUF. XII, 
Anz. 4, KETTÜNEN, Vatjan kielen áánnehistoria2, 263. és 368. §, 
az utóbbihoz POSTI: Vir. 1934, 141). 

A 'hő' jelentésű lapp szót a fenti alakban FRIIS szótárából 
szokás idézni. Tudjuk azonban, hogy e szó FRIIS szótárának 
nagyobbára norvég-lapp jellegének ellenére sem a norvég-lapp
ból, hanem a svéd-lappból való. Már QVIGSTAD megállapította 
FRIIS szótárának d i a i . jelzésű szavairól a következőket: „Die 
Wörter, die aus den lappischen Dialekten im Amt Nordland 
geholt sind, sind nach der g r o b e n Schreibweise des FRIIS nor-
malisiert, obgleich diese sich für die erwáhnten Dialekte nicht 
gut eignet, und mit dem Zeichen „diai." unter das Finnmark-
lappische hingeführt, obgleich sie nach der Einteilung des FRIIS 
unter das Schwedisch-lappische („den Nordlands-Dial.") ge-
hören" (1. SUS.Aik. XVI, 3 :28—9). Hogy QVIGSTAD megállapí-
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tása a lobma, lobme szóra vonatkozólag is helytáll, -azt erősíti 
egyebek között az a körülmény is, hogy e szót hiába keressük 
NIELSEN nagy norvég-lapp szótárából, megtaláljuk azonban LIN-
DAHL és ÖHRLING svéd-lapp, HALÁSZ és LAGERCRANTZ déli-lapp, vala
mint az utóbbinak nagy lapp szótárában, csupán a déli-lapp 
nyelvjárásokból feljegyezve. FRiisből idézve svéd-lappnak jelzi 
szavunkat ITKONEN is, aki Jiammvd, Jiamam 'táyttáá lumella 
(astia)' szóban kimutatja a fi. lumi megfelelőjét a túrjai orosz
lapp nyelvjárásból, s tekintettel ennek a tőhangzójára, meg
jegyzi, hogy a FRUS feljegyezte lobma^ lobme finn jövevényszónak 
látszik (1. SUS.Aik. XXXII, 3 :16). E megjegyzés azonban jog
gal csodálkozást kelthet bennünk, miután tudjuk, hogy szavunk 
határozott helymegjelöléssel csupán a déli-lapp nyelvjárásból van 
feljegyezve, melynek beszélői pedig távol esnek a lappokkal érint
kező finnektől. Csodálkozásunkat LAGERCRANTZ múlt évben meg
jelent nagy lapp szótára oszlatja el. Szerzője alighanem fején 
találja a szöget, amikor szavunkat a v á r m l a n d i f i n n e k 
nyelvéből valónak tartja. Rámutat ugyanis arra, hogy a déli
lapp és a finn nyelv között több meglepő hasonlóság van, s ezek 
támogatják szerinte azt az eddig még bebizonyíthatatlan felte
vést, hogy a vármlandi finnek nyelve a régebben szerte kóborló, 
kolduló lappok révén hatást gyakorolt a déli-lappok nyelvére 
(1. ELIEL LAGERCRANTZ, Lappischer Wortschatz 1213). LAGERCRANTZ 
valószínű feltevését elfogadva, a FRTIS feljegyezte változatokban 
is déli-lapp alakokat látok. Hogy ezek kétféle, e és a végmagán-
hangzós alakbari vannak feljegyezve, az aligha jelent egyebet, 
mint hogy FRUS forrása u g y a n a z t a déli-lapp hangot majd 
a-nak, majd e-nek fogta fel, ill. jelölte. Már WIKLUND rámutatott 
arra, hogy legalább is a svédországi frostvikeni déli-lapp nyelv
járásban HALÁSZ is sokszor különbözőnek fogta fel ugyanazt a 
szóvégi magánhangzót, ami onnan eredt, hogy a kérdéses harigzó 
nem igazi a, á, e, a vagy o volt, hanem valamely tökéletlenül kép
zett középhang, melyet a gyakorlatlan fül mindig másnak hall 
(vö. SUS.Aik. XI, 2 : 6 ) . 1 ) Szavunkat LAGERCRANTZ e, más déli-

*) HALÁSZ szerint a norvégiai Nordlandban levő Hatfjelddal lapp 
nyelvjárása nyelvtani alkatára nézve majdnem teljesen megegyezik a svéd
országi Jemílandban lévő Frostviken lapp nyelvjárásával. Annál valószínűbb 
tehát, hogy a Fans-féle, Nordlandból származó változatok végmagánhangzó
jának kétféleségét ugyanolyan körülménynek tulajdonítsuk, mint egyes 
HALÁsz-féle feljegyzések hasonló változatosságát (vö. Ugor Füzetek 9., 5. 1.). 
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lapp nyelvjárásban a végmagánhangzóval jegyzi fel, amelyek 
meghatározása nála: „halbtiefer hinterer Mittenzungenvokal". 
LAGERCRANTZ kutatásai alapján tehát a lp. (FRIIS) lobma, lobme 
szót, mint finn jövevényszót, végleg törölnünk kell a fi. lumi eti
mológiájából. BUSSENIUS —bizonyára a FRIIS-féle lappnyelvi ada
tok alapján — hajlandónak látszik a fi. lumi szót is eredetileg 
a-tövűnek tartani (Zur ostseefinnischen Morphologie: Stammes-
alternation im Ostseefinnischen, 115). Miyel a megfelelő mordvin 
alakok (M. lov, E. lov, lor>) a végmagánhangzó hiányával inkább 
*e tővéghangzó mellett szólnak, a lappból pedig — amint láttuk 
— az eredeti a-tövűséget aligha igazolhatjuk, BUSSENIUS vélemé
nyét nem fogadhatjuk el (az ősfinnvolgai *-a, ill. *-§ mordvin-
nyelvi megfeleléséhez 1. RAVILA : FUF. XX, 85, 91—3 és Vir. 
1939, 108). 

V. 

A finn és a lapp végmagánhangzók megfelelésének szem
pontjából van a lapp szavaknak egy eddig még nem említett, 
negyedik csoportja is. Az idetartozó szavakban fi. -a-vel szemben 
lpN. -á megfelelést látunk. Ilyenek: 

1. lpN. gáVbmá ( a t t r . ) ~ fi. kylma 'hideg'; 
2. lpN. duoVvá 'smuss, flekk, sple (skvett), skitt' - fi. talma 'limus 

adhaerens, pituita, pulvis adhaerens' (1. WIKLUND, UL. 129); 
3. lpN. (NIELS.) [njceHje ~ njmHjá], P. neeVjá ~ fi. neljá négy'; 
4. lpN. jieg-qá ~ fi. jaá ["< *jai\»] 'jég'. 

Mivel az itt felsorolt lapp szavak -«-ja feltétlenül szűk-
ejtésű finn-nyelvi végmagánhangzóra utal, fel kell tennünk, hogy 
a megfelelő finn szavaknak volt egy időben *kylmi, *nelji, 
Halmi ~ Hálvi és *jat\i alakjuk. Ezzel különben a fentebbiek 
után az első három szóban a lapp nyelv figyelembevétele nélkül 
is számolnunk kell, mert RAVILA meggyőző okfejtése nyomán el
fogadtuk, hogy a közfinnben minden hosszú elsőszótagú, kétszó-
tagos szó a, ill. a véghangzója — bizonyos közbeeső fokokon 
keresztül — í-re változott. Szerintem a 3 első lapp szó (ill. a har
madiknak csak az á végű változata) ily szűkejtésű végmagán-
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hangzót fejlesztett közfi. alak átvétele. A finnben utólag mind a 
három esetben kiegyenlítődés történt a tőbeli -a-, ill. -á- javára, 
tehát pl. a *kylmi: kylmán szó újra kylmá : kylmán alakban élt 
tovább. De tegyük az idetartozó szavakat részletesebb vizsgálat 
tárgyává. 

1. A fi. kylmá mordvin megfelelője, E. klelme, M. ttelrríe, 
ősfinnvolgai a végmagánhangzóra enged következtetni, s így 
eddigi feltevéseinkkel összhangban áll. 

2. A 'négy' jelentésű szó lapp alakváltozatai a végmagán
hangzó szempontjából szokatlan tarkaságot tüntetnek fel. A déli
lapp alakokat [(HAL.) náljie, nialje U-, nialjie St., rielje, nielje 
J. St., rieleje St., nietfe H., nilje, nielje, njilje U., (WIKL.) Hárje-
dalen néljes, Vilhelmina nélBje, Frostviken nélje, Undersáker 
néleje, nélje, (LAGERCR.) nypSje, nieVje, nie'lejie, nie'Vjis] egy 
eredetileg e végű ősi déli-lapp alakra tudjuk visszavezetni. Ennek 
csak a frostvikeni (HAL.) nxelja mond látszólag ellent, mint 
azonban fentebb rámutattam (1. 43. 1.), a szóvégi a itt bizo
nyára valamely tökéletlenül képzett hang helyett áll, amely 
szintén e-re mehet vissza. Ugyanilyen eredetű a lulei (HAL.) 
nélje (néljé), a Folden-fjordi niléje, (WIKL.) nielje, a pitéi (HAL.) 
naHeje, az arjepluogi (LAGERCR.) nelejj£, a norvég-lapp (FRIIS) 

njcellje, (NIELS.) njcelHje változatok véghangzója is.1) Mindezek egy 
közfi. *nelja átvételéből magyarázhatók. Közfi. *nelji-re utal 
azonban a polmaki (NIELS.) neeVjá, a porsangeri nal'l'a, úgyhogy 
felmerül a kérdés, vájjon az őslapp -e-re visszavezethető alakok 
az utóbbiaknál régibbek vagy újabbak-e. Tekintettel az előbbiek 
nagy elterjedtségére, ezeket kell régibbeknek tartanunk, s így arra 
az eredményre jutunk, hogy a 'négy' szó a lappba már a szóvégi 
-a (a) =- -i változás előtt átkerült ugyan, egyes nyelvjárásokban 
azonban csak e változás utáni, újabb alakjában honosodott meg. 

A rövidült véghangzójú norvég lp. njceVlje és njmVljá válto
zatokkal legutóbb KAVILA foglalkozott (Quantitátssystem des see-
lappischen Dialektes von Maattivuono, 101), s bennük a véghangzó 

*) A HALÁSZ feljegyezte pitéi náHeja, nelja változat véghangzója talán a 
vihta 'öt ' és kuhta 'hat ' számnevek hatására keletkezett, korábbi e helyén. 
Az eredeti :e-tövűség ma már csak a néljé genitívuson és a néljin comitatívu-
son látszik, mert a 'négy' számnév többi esete e nyelvjárásban az a-tövek 
mintájára alakul. Az a-tövü számnevek hasonló hatását látjuk itt a 'kettő' 
számnév ragozásában is (1. HALÁSZ, Svéd-lapp nyelv VI, XXX. 1.). 
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megrövidülését ritmikus tényezőknek, a gyors beszédtempónak 
tulajdonítja. Ugyanez lehet az oka az egyéb nyelvjárásokban 
bekövetkezett szóvégi rövidülésnek is. Az eredeti hosszú magán
hangzó emlékét a ragelőtti helyzetben megmaradt hosszú magán
hangzó őrzi, pl. lulei-lp. (WIKL.) nielje, de gen. nielje. A vég
magánhangzó hasonló megrövidülésére már WIKLUND is rámuta
tott, egyebek között a 'kettő' jelentésű számnévben: norvéglp. 
guokHe, lulei-lp. kuökte, de gen. kuöuote stb., ahol a nominatívus 
véghangzója *é-ből rövidült. WIKLUND e jelenséget az efféle sza
vaknak hangsúlytalan helyzetben való gyakori előfordulásával 
magyarázza (1. FUF. II, 54). 

Meg kell még jegyeznem, hogy a közfi. *nelja ^ *nelji =~ 
nelja fejlődés feltételezése mellett tisztázatlan marad a lív néla 
(és az észt neli, gen. nelja) -a-jának a közfinn alakhoz való 
viszonya, ez azonban olyan kérdés, amely a lív magánhangzó-
rendszer és a közfinn magánhangzóharmónia nagy problémáival 
függ össze, s így megoldása nem tartozhatik e kis dolgozat keretei 
közé. A mai mordvin alakok, E. nile, M. nite, mindenesetre ős-
finnvolgai *nelja felvétele mellett szólnak. 

3. A lpN. duoVva ~ fi. talma szavaknak más rokonnyelvek
ből tudtommal nincsenek kimutatva megfelelői. 

4. Nagyobb nehézségekkel jár a lpN. jiegyá ~ fi. jcia szó
megfelelés magyarázata. A lapp szó ui. *jarie átadó nyelvi alakra 
utal, a fi. jaá viszont' legkönnyebben egy *jaya alakból volna 
megfejthető (vö. SETALA : Über einen gutturalen Nasal im Urfinni-
schen, Festskrift til prof. Vilhelm Thomsen. 1894; LAKÓ: MNy. 
XXIX, 174; RAVILA: FUF. XXIII, 35—6). Hogy a korai közfinn
ben mégis *0ve alakból induljunk ki, arra a legújabb őslapp 
magánhangzó-kutatások késztetnek bennünket. ITKONBN ERKKI 
„Derostlappische Vokalismus vom qualitativen Standpunkt aus" c. 
alapvető tanulmányában ( = SUS.Toim. LXXIX) arra az eredményre 
jut, hogy elsőszótagbeli fi. a ~ lp. ie hangviszonyt kétségtelenül ős-
lapp szavak esetében csak eredeti e-tövekben állapíthatunk meg, 
ellenben a- és o-tövekben fi. a ~ lp. os megfelelést találunk (vö. 
id. m. 58—68. 1.). Ha azonban ez így van, hogyan fejlődött egy 
korai közli. *jaye alakból a mai jaa? Azt hiszem, e fejlődés ma
gyarázatára bizonyos analógiás alakulás lehetőségét kell tekin
tetbe vennünk. Amikor a szóvégi -a ~ -í változás útján kialakult 
a hosszú elsőszótagú szavaknak egy olyan osztálya, amelyet pl. 
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egy *silmi: silmán képviselt, a *jazie =~ *járji fejlődés után a 
nominatívusok közös z-je könnyen indítékul szolgálhatott arra, 
hogy az előző paradigma mintájára egy analógiás *jar>i: * javán 
paradigma keletkezhessek. Ahogy a közös nominatívusi i RAVILA 
feltevése szerint kiindulópontja lehetett annak, hogy eredeti ér
tövek átmenjenek az e-tövek közé, éppen úgy megvan az elméleti 
lehetősége az ellentétes folyamatnak is! A finnben azután e szó
ban éppen úgy kiegyenlítődés történhetett az á-tövű függő esetek 
javára, mint az eredeti ö-tövek többségében, s így egy közbeeső 
*jáya: *jarian fejlődési állomás folytatójának tarthatjuk a mai 
jáá : jüan paradigmát. *jáj)e korai közfinn alakra utal szavunk 
mordvin megfelelője, E.<e?, eu, ej}, ij, M. jej, ej is (vö. .RAVILA : 
FUF. XXIII, 35—6 és Vir. 1939, 108), tekintettel arra, hogy a 
mordvinban rövid első szótag után finn *e helyén szokott magán
hangzóhiány jelentkezni, míg viszont a fi. -á megfelelője, ha bizo
nyos feltételek mellett elváltozva is, de általában megmaradt.1) 

VI. 

Végére jutottunk lapp-finn-mordvin összehasonlító szóvégi 
vizsgálatainknak. Eredményeinket, ül. következtetéseinket, me
lyeket e vizsgálatból a lapp nyelvre nézve levonhatunk, az aláb
biakban összegezhetjük: 

1. A lapp nyelv szókészletében vannak szavak, amelyek az 
-a =- -i, ül. -a ií. -i változás előtt kerültek át a közfinnből a lapp 
nyelvbe. Az -a (-a) *—í változás OJANSUU valószínű feltevése sze
rint valamely e hang közvetítésével valósult meg, — lehetséges, 
hogy zárómozzanata egybeesik azzal a közfinn -e (%) =- -i válto
zással, amely a kéttagú e-tövek nominatívusában ment végbe. Az 
utóbbi változás régibb, mint a közfinn *-ti **• -si változás, mely a 
balti jövevényszavak felvétele utáni időbe esik. Nyilvánvaló tehát, 
hogy a k é r d é s e s l a p p s z a v a k a k ö z f i n n k o r n a k 
e g y k o r á b b i i d ő s z a k á b a n k e r ü l t e k á t a l a p p b a , 

*) Érdekes, hogy szavunk lív alakjában (jel) egy teljesen idegen * ele
met találunk. KETTUNKN arra gondol, hogy ez az * talán á többesszámi tőből 
vonódott el (1. Livisches Wörterbuch 86). Lehetne-e a közti. *jc£jpi i-jének 
folytatását keresni benne? 
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s v é g m a g á n h a n g z ó j u k k a l o l y h a n g á l l a p o t r a 
m u t a t n a k , a m e l y á l t a l á b a n a f i n n-v o l g a i a l a p 
n y e l v v i s z o n y a i t t ü k r ö z i . 

2. A lapp nyelv közfinn eredetű szavai közül egyesek csak 
a szóvégi a-nak, ül. a-nek szűkejtésű magánhangzóvá válása után 
lettek a lapp szókincs tagjaivá. Ezek a szavak magukon hordják 
tehát oly hangváltozás bélyegét, amely a finn-volgai alapnyelvvel 
szemben már egy finnes sajátságokkal rendelkező nyelvformára 
utal, — következőleg á t v é t e l ü k a k ö z f i n n k o r e g y 
k é s ő b b i i d ő s z a k á b a n t ö r t é n t m e g . 

3. Ha ezeket a megállapításokat elfogadjuk, következteté
seinket megnyugtató összhangban látjuk azokkal az eredmé
nyekkel, amelyekre RAVILA PÁL a lapp nyelvbe átszármazott finn
ugor szókincs átvételének korát illetően — részben más úton — 
jutott: „Der wesentliche Teil des Lappischen ist teils aus einer 
vorfinnischen Sprachform, die noch nach der Trennung aller 
anderen finnisch-ugrischen Sprachen vorhanden war, teils aus 
der schon deutlich urfinnischen Sprachform hervorgegangen" 
(FUF. XXIII, 63). 

VII. 

A balti-finn nyelvekre vonatkozó fentebbi fejtegetéseimben 
jelentős szerepet játszott egy szóvégi -a =- -i, 111. -a =- -i változás, 
mely a közfinn nyelv kéttagú szavaiban ment végbe, az esetben, 
ha az első szótag hosszú volt. Ez a feltevés — mint említettem — 
OjANBuutól származik, aki állításának igazolására több érvet 
sorakoztat fel. RAVILA említett értekezésében foglalkozik ezekkel 
az érvekkel, s arra a végeredményre jut, hogy 0JAN8ÜU feltevése 
helyességének egyetlen meggyőző bizonyítéka az a viszony, amely 
egyrészt az igeragozás egyes- és többesszámi harmadik személyé
nek alakjai (saapi: saavat, sanovi : sanovat), másrészt a közép
fok nominatívusa ós töve (suurempi: suuremmat) között fennáll. 
E megállapítás mellett is az a véleményem, hogy vannak még 
egyéb jelenségek is, amelyek OJANSUTJ feltevésének támogatására 
figyelembe veendők. Ilyennek tartom pl. azt a tényt, hogy a finn 
nyelvben vannak szavak, amelyek (nyelvjárásonként váltakozva?) 
még a legújabb időben is kétalakúak, ill. kéttövűek voltak, avagy 
még ma is azok. Ilyenek: 
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1. (LÖNNE.) lámsa, gen. lámsan 'rimsa, flik, klóckstráng; 
dragsnöre, draglina,; kastsnara, slangsnara, lasso; ögla i snaran' 
~ lámsi, gen. lamsen 'kastsnara, slangsnara'. A két, külön rago
zási osztályba tartozó szót etimológiailag azonos szókként tár
gyalja pl. TOIVONEN: FUF. XIX, 188. 1.; 

2. (LÖNNE.) sieni, gen. sienen ~ (diai.) siena, gen. sienan 
'svamp, skifling'; 

3. (LÖNNE.) syylü, gen. syylán ~ syyli, gen. syylen Várta, 
svulst' stb.; 

4. (LÖNNE.) sarmü, gen. sármán 'kant ; spjele, flisa, skárfva, 
spillra', [sármi, gen. sármin (RENV.) — sürmá] ~ sárvi, gen. sárven 
'kant, r am; spjelka' (1. OJANSÜU: Vir. 1909, 26—7; SETALA : FUF; 
XII, Anz. 4). 

Itt említem meg a következő két szót i s : 
5. (LÖNNE.) varsi (tő : varte-) 'skaft, stjelk, stángel' stb. ~ vartalo 

( = varta-lo) 'bál af kroppen, váxt' stb.; 
6. (LÖNNE.) pursi {tő',: purte-), 'fartyg, farkost' stb., purtilo 

'ho, trág, ekstock af ett trád, farkost, slup' ~ karj. (GEN.) purdalo 
(=purda-lo) [~purdilo] 'puutaltrikki' (vö. OJANSÜU: Vir. 1898,62—3; 
TOIVONEN: Vir. 1924, 20—2 és 1927, 51). 

Ily finn szavakkal, melyekben a fentiekhez hasonlóan a, a 
és í váltakoznak, nálunk BEKÉ ÖDÖN foglalkozott . (1. Nyr. LXII, 
116—117). BEKÉ nem fogadja el azt a nézetet, hogy a fi. lehmi-
karja 'tehéncsorda', metsi-kana 'gatyásfajd, szürke fogoly', huhti-. 
kuu 'április', silmi-vesi 'szem- v. arcmosóvíz' jelzős összetételek
ben az előtag -i végződése képző lenne (1. SZINNYEI, NyH.7 100), 
s az a véleménye, hogy a kérdéses -i szóvégi -a, -á hangból tisz
tán hangtani úton fejlődött. Felfogása indokolására BEKÉ egyebek 
közt oly szópárokra hivatkozik, mint emá ~ emi 'anya', kerá 
'gombolyag, káposztafej' ~ kéri 'kör, kerület, karima', karkka és 
kárkki, kaikká és kalkki 'fenyőfahajtás', ryömá 'talp (állati Iáb) '~ 
ryömi 'négykézláb állás', sepá és sepi 'szán előrésze', tölkká és 
tölkki ' turha', tönkká és tönkki 'idomtalan nagy darab', hupa 
'mulandó, mulatságos' ~ hupi 'mulatság', kontta és kontti 'láb, 
lábszár (csont)', kukká 'virág' ~ kukki 'hízelgő megszólítása a 
farkasnak', kulppa és kulppi 'csésze, merőedény v. kanál', nippa 
és nippi 'ujjhegy', riippa és riippi 'súly, nehezék, teher'. Mind
ezekben — úgy értelmezem —• -a, -á =- -i fejlődés útján magya
rázza BEKÉ a szóvégi -i hangot. 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. • * 
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Ügy hiszem, e véleménynyilvánításkor BEKÉ nem vette kellő 
figyelembe azt, hogy a felsorolt szavak kivétel nélkül nemcsak 
/ végűek, hanem i tövűek is. A finn /-tövek keletkezését azonban 
nem intézhetjük el ily egyszerűen! A finn /-tövek vagy új jöve
vényszók, amelyekben az -/ járulékhang (pl. költti, runti, ruuvi, 
tonki, uuni), vagy pedig oly régi tövek, amelyek -/-je az eddigi 
felfogás szerint kettőshangzóra megy vissza (pl. peni [1. 42.1.], 
panki, áiti stb.; vö. pl. POSTI: Vir. 1934, 145; COLLINDEK, Die ur-
germanischen Lehnwörter im Finnischen, 134). Az utóbbiak ere
deti kettőshangzójának utótagja legtöbbször valaminő % képzőt 
képvisel, ezért az ily /-tövek fejlődése aligha állítható párhuzamba 
a finn középfokok kialakulásával — úgy, ahogy ezt BEKÉ gon
dolja. 

Továbbmenve BEKÉ véleményét oly szavakra való utalással 
kívánja valószínűbbé tenni, amelyeknek szerinte nemcsak a-, á-
és / végű, hanem e végű változataik is vannak, s ily példákat 
említ, mint ala, ale, ali 'al', ylá, yle, yli 'fölső', Urna 'levegő' stb. ~ 
ilme, -mi 'nyilvánvaló v. világos dolog', kaiha 'félhomályos' stb. ~ 
kaihe, -hi és kaihi 'hályog', sapsa és sapse, -si 'test véknya stb.', 
syyla, syyle, -i 'szemölcs stb.', tynka és tynke, -/ 'csonka vég'. 
Ügy veszem észre, BEKÉ e példáit SZINNYEI finn-magyar szótárából 
idézi. Itt azonban az e-végű alakok a fenti szavakban nem élő 
alakváltozatok, hanem csupán a kérdéses szavak elvont nyelv
tani tövét jelentik! Igaz, LőNNROTnál találunk ale alakot, ez azon
ban az allé névutó változata, s nem állítható egymás mellé az ala 
és ali alakokkal. Van ugyan ütne (gen. ilmeenl) szó, ebben azon
ban az -e kétségtelenül képző! Van kaihe (gen. kaiheen !) szó is, 
ez azonban 'hályog' (=Augenfell; dünnes Háutchen) jelentésben 
— mint TOIVONEN a FUF. XIX, 99. lapján valószínűvé tette — a 
zürj. kis 'Schale, Hülse, Rinde e t c ' és a votják kic, kis stb. 'dünne 
Haut, Schale' szavakkal tartozik össze, s különválasztandó a kaiha 
'félhomályos' stb. szótól, amely viszont germán jövevényszó 
gyanújában áll (vö. COLLINDER, Die Urgermanischen Lehnwörter 
im Finnischen, 202). Képző rejlik a syyle (gen. syyleen !) szóban 
is, amelyet 'szemölcs stb.' jelentésben LÖNNROT szótárából ismerek. 

Visszatérve saját példáimhoz, a bennük található második
szótagbeli a ~ i, a ~ i váltakozásnak tudtommal máshol sincs 
megfelelő magyarázata. Ügy látom, ezt a jelenséget is kapcsolatba 
hozhatjuk az említett szóvégi -a =*- -i, -a *- -i változással. Ez 
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esetben fel kell tenni, hogy e szavak eredetileg Hamsa, *siena 
(-= *sena), syyla, sarma (~ *sarva), *varta és *purta alakúak 
voltak, — az -a (-a) '*- -i változás útján lamsi: lamsan, sieni: 
sienan, syyli: syylan, sarmi: sdrmdn (ill. sarvi: sdrvdn), varsi: 
varran, pursi: purran alakban egy csoportba kerültek a többi 
kéttagú, hosszú elsőszótagú, i végű, de a, ill. a tövű szóval, 
— végül egyrészt kiegyenlítődés történt bennük az a, ill. a tövű 
függő esetek javára, s előálltak a lamsd: lamsan, siena: sienan, 
syyla: syylan, sarma: sarman jellegű alakok, másrészt — nyelv
járásonként? — átmentek e szavak i végű nominatívusuk közve
títésével az i végű, de e tövű szavak csoportjába, s így lamsi: 
lamsen, sieni: sienen, syyli: syylen, sarvi: sdrven, varsi: varren, 
pursi: purren alakban élnek tovább. 

Sorra véve az e szavakhoz fűződő részletkérdéseket, a 
következőket állapíthatjuk meg: 

1. a lamsi ~ lamsd szó lapp megfelelője, IpN. law^e, szó
végi e-jével szintén a végű közfinn alak mellett szól; 

2. a sieni ~ siena szónak és lapp megfelelőjének (IpN. 
(NIELS.) cadna (!), gen. -<m, IpL. fSattnd, gen. ffana) viszonya — 
tekintettel az eddig tárgyaltaktól elütő végmagánhangzó-megfele
lésre (IpN. -a, IpL. -dl) — további magyarázatra szorul, akármelyik 
finn alakváltozatnak nyújtanánk is az elsőbbséget. Az eredetileg 
a végű lapp szavakkal WIKLUND foglalkozott a FUF. II, 52—3. 
és a Lappische Studien II, 45—6. lapján, a nélkül azonban, hogy 
problémáikat illetően végleges megoldáshoz jutott volna. Annyi 
tény, hogy a lapp ü (=*• a) végű szavak a végű átadó nyelvi 
alakokkal állanak szemben, ez pedig ismét arra indít bennünket, 
hogy a 'svamp' jelentésű szót eredetileg a végűnek tartsuk; 

3. a fi. syyla ~ syyli rokonnyelvi megfelelői (karj. tsüpldni 
id., IpN. (NÍELS.) ciirfhle, -whl- P. 'kveise', md. (PAAS.) E. siíg'e, 
selg'd, M. siTg'a 'Warze, Hautpustel' mind egybehangzóan az a 
végű alak eredetiségét bizonyítják (az egyeztetéshez 1. pl. WICHMANN : 
FUH. XI, 188). 

4. a sarma ~ sdrmi szó rokonnyelvi megfelelőinek a több
sége (vó.t sdrvd 'sarvi, reuna', észt sérv, gen. serva [!], ill. sorv, gen. 
sorva 'Rand, Kanté, Áusserstes, Grenze' [ellenben karj. sarvi 'sarma, 
syrjá'] támogatja a szavunk eredeti a (a)-tövűségére vonatkozó 
feltevést; 

4* 
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5. a fi. vartalo bizonyára r é g i képzett szó, melynek képző
előtti a-ja — szemben alapszavának mai i véghangzójával — 
aligha magyarázható analógia eredményének. A -lo képzőhöz vö. 
AHLQVIST, Suomen kielen rakennus 57. 

6. A karj. purdalo a pursi szónak egy felteendő *purda -«= 
*purta változatára utal. E *purta változatot a purte-, purli-
(»- purdi-) tőváltozatokkal szemben a végmagánhangzó szem
pontjából eredetibbnek kell tartanunk. Szóvégi *a-ra mutat — 
mint kifejtettük — e szó lapp megfelelője is (1. 29—30. 1.). 

Szóvégi a ~ í viszonyt figyelhetünk meg a fi. kenká : ken-
gán 'cipő' és a karki: kar jen 'Spitze, Stachel, Scheitel' szavak 
-ka, ill. -ki képzőjében is, amellyel a NyK. L. kötetének 217—8. 
lapján foglalkoztam. Ez az elhomályosult képző eredetileg -ka 
alakú lehetett. A kenka szó *kema-ka =- *keme-ká =~ *kemeki =-
*ker}ki fejlődésen mehetett keresztül, s -ka végződósét akkor 
nyerhette vissza, amikor a feltehető *kej)ki; *ke-tjr}dn paradigma 
függő eseteinek az a-je analógiás úton visszakerült a nominatí-
vusba. A lpN. (NIELS.) gamá, -bmág-, P. Gámá, acc. Gabmágá a 
*kemeki fejlődési fokot tükrözi. 

A karki szó -ki végzetét az eredeti *-ká képzővel úgy tud
juk összhangba hozni, ha *káre-ká alakból indulunk ki s feltesz-
szük, hogy ez *káreki ^ karki alakot nyerve, átment az e-tovek 
közé. A lpN. (NIELS.) gierá, -rrág-, P. oierá, acc. Giérrágá a 
*káreki alak mása. 

Az utóbbi két eset az előzőktől abban különbözik, hogy 
bennük a harmadik szótagban kellett -a, -a =- -í változásnak tör
ténnie. Ez a körülmény azonban nem okoz nehézségeket, tekin
tettel arra, hogy a finn nyelvtörténet ily változással már régóta 
számol, figyelembevéve az oly eseteket, aminők a fokozásban a 
középfokú parempi: paremman s az igealakrendszerben a 3. 
személyű antavi: antavat alakok (vö. OJANSUU : SUSAik. XXX, 
17: 13—16 és IIMA : Vir. 1922 :25). 

Befejezésül megjegyzem még, hogy az itt tárgyalt eredeti
leg a, ill. á végű szavak i végű (e-tövű) változatainak keletkezé
sét — legalább is az idetartozó esetek egy részében — másképp 
is elképzelhetjük. Ismeretes tény, hogy mind a tővégi a-nek, 
mind a tővégi e-nek az í többes jellel való egyesüléséből i szár
mazott, s hogy következőleg az a- és e-tövek többesszámi függő 
esetei egyformán í Tégű többesi tőből képződnek. Egyfelől pl. a 
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sörmillá, lámsillá, másfelől pedig pl. a hanhilla, hiirillá többes
számi esetek i-tövűségének a közössége is sok esetben azt ered
ményezhette, hogy egy-egy á végű szónak — legalább is nyelv
járásonként — a hanhilla : hanhet, hiirillá : hiivet viszony min
tájára e-tövű többesszámú nominatívusa (pl. lámset, sárvet), 
majd ehhez i végű egyesszámi nominatívusa (pl. lámsi, sárvi) 
alakulhatott. Ugyanezt a magyarázatot az eredeti a-tövekre már 
ritkábban alkalmazhatjuk, mert tudjuk, hogy a kéttagú a-tövek-
nek í-re végződő többesi töve csak oly szavakban van, amelyek
ben az első iszótag magánhangzója o vagy u, egyébként pedig 
az a a többesszám z-jével oj, kettőshangzóvá egyesült. Az utóbbi 
esetben az a-tövű szó többesszámi töve nem egyezik (s nem egye
zett sohasem) az e-tövekével, második magyarázatkísérletünket 
nem alkalmazhatjuk tehát pl. a felteendő *varta szó mai varsi 
alakjának vagy a széna ~ sieni viszonynak a magyarázatára. 
Mindenesetre általánosságban igazat kell adnunk BussENiuenak, 
aki ,,Zur ostseefmnischen Morphologie: Stammesalternation im 
Ostseefmnischen" c. művében azt a megállapítást teszi, hogy a 
finnben az e-tövek terjeszkednek eredeti határaikon túlra, a régi 
a (a>tövek hátrányára (1. id. m. 114—116. 1.). 

Budapesten, 1940, okt. 1-én. 
LAKÓ GYÖRGY. 


