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Szinnyei József. 
1857. május 26—1943. április 14. 

A fájdalmas emlékezés megilletődött szavával indítjuk út
jára jelen füzetünket: örökre itt ihagyott bennünket folyóiratunk 
1896—1930-ig megjelent évfolyamainak nagyérdemű szerkesz
tője, a magyar nyelvtudósok családjának tisztelettel övezett feje, 
nemzeti művelődésünk eszményeinek egyik leghűségesebb szol
gája. Szinnyei József elhunyta az egész magyarság gyásza, legfáj-
dahnasabban mégis mi érezzük a veszteséget, hisz mi élvezhettük 
legközvetlenebbül és legtovább útmutató tanításának sok-soik jó
téteményét, mi látjuk legvilágosabban élete alkotásainak mély 
értelmét, történeti jelentőségét. 

A fájdalom elfogultsága, a kegyelet túlzása nélkül tárgyi
lagosan megállapíthatjuk, hogy a hazai nyelvtudománynak szinte 
félszázadnyi viruló szakaszát Szinnyei József napja ragyogta be. 
Bajos volna eldönteni, megboldogult mesterünk a szorosabb érte
lemben vett magyar vagy a finnugor nyelvészet terén magaslik-e 
jobbarf-ki, úttörő részletkutatásaival vagy pompás összefoglalásai
val szerzett-e nagyobb érdemeket. Tudományos pályájának tüze
tes ismertetése helyett hadd utaljunk ezúttal egészen röviden sok
oldalú munkássága legjellegzetesebb területeire, eredményeire, 
értékeire. 

Mint Budehiz legkiválóbb tanítványa és tanszéki utódja 35 
éven át viselte az összehasonlító finnugor nyelvtudomány hazai 
irányításának kötelességét, felelősségét. Egészen más alkatú tudós 
volt, mint nagy tanára, a korszak követelményei is változtak köz
ben, mégis sikerült a súlyos örökséggel áldásosán sáfárkodnia. 
Nyelvünk hovatartozásának sokat firtatott kérdése ekkorra már 
vitathatatlanul eldőlt, tőle tehát a demonstrációk helyett a héza
gok kitöltését, a homályos részletek tisztázását, a bizonyító anyag 
és a belőle vont következtetések -kritikai igazolását, valamint a 
biztos ismeretek rendszerbe foglalását várta a tudomány. Nem is 
csalatkozott ilyetén várakozásában! 

Se szeri se száma azoknak az adalékoknak, kiegészítéseknek 
és lényegbe vágó helyesbítéseknek, amelyekkel a finnugor nyelv
rokonságról vázolható képet teljesebbé, szervesebbé, életszerűbbé 



VI ZSIRAI MIKLÓS 

tökéletesítette. Beesesebbnél-becsiesebb pótlásainak zömét csak 
rendszeres összefoglalásaiban fedezhetjük föl, de folytonos meg
figyeléseinek, önálló kutatásainak számos eredménye külön tanul
mány alakjában' is napvilágot látott. Effélékre gondolunk: „Labiá
lis illeszkedés a cseremisz nyelvben" (NyK. XXIV, 143—51), 
„Adalékok a finnugor fokváltakozáshoz" (uo. XXXVIII, 277—86), 
„A finnugor -k többesképző" (uo. XLV, 267—91), „Egy finnugor 
deverb. névszóképző" (uo. XLVI, 161—7) stb. 

A finnugor nyelvcsalád minden egyes tagja érdekelte, kellő 
mértékben ismerte valamennyinek az anyagát, különleges kérdé
seit, valamint a reájuk vonatkozó irodalmat is,í szíve igazi válasz
tottja azonban a finn volt. Már 20 éves korában jelentkezett s hely
színi tanulmányokban, szakszerű önképzésben termékennyé érle
lődve egész pályáján végigkísérte Suomi népe és nyelve iránt 
érzett mély vonzódása. Időrendben és rangsorban első finnistánk, 
aki a Hunfalvy—Budenz korszak finn vonatkozású terveit sorra 
megvalósítva íhosszú időre biztosította a két testvérnép kölcsönös 
megismerésének és azonos célú tudományos együttműködésének 
érzelmi meg ismereti előfeltételeit. Azonifölül, hogy élénk szemé
lyes 'érintkezést tartott fönn a finn közélet számos kiválóságával 
s rendszeresen tájékoztatta a magyar közönséget a finn, a finn 
közönséget a magyar élet nevezetesebb eseményeiről, maradandó 
szakirodalmi alkotásokkal is szolgálta a testvéri közeledés ügyét. 
1880-ban JALAVA ANTTival együtt készített „Unkarin kielen oppi-
kirja" c. tankönyve — utolsó kiadása 1933-ban jelent meg — 
immár 63. éve forog közkézen a magyarul tanuló finnek! ezreinek 
kalauzaként. — „Az ezer tó országa" címen 1882-ben írt terjedel
mes műve Finnország ismertetésének szerény igényével kopogta
tott a magyar ajtókon, holott 26 fejezete mindmegannyi művészi 
tollal remekbe rajzolt miniatűr Suomi természeti viszonyairól, tör
ténetéről, gazdasági, közművelődési, tudományos és művészeti éle
téről, az orosz uralom alatti nehéz helyzetéről, a köznép életmód
járól, ősi szokásairól, jelleméről. Aki elolvasta e könyvet — pedig 
de sokan elolvashatták félszázad alatti —, nemcsak hasznos isme
retekben gazdagodott, hanem közös fajtánk eredeti értékeit is szem
től szembe kellett látnia, sőt elgondolkozhatott a finnugor alacsony-
rendűségről világgá kürtölt szófia-beszéd hiteléről is. -— „A finn 
irodalom története" c. munkájának (Kisf. Társ. Évi. XIX, 352— 
421) a magyar közönség tájékoztatása, főleg a világszerte hódító 
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kalevalai költészet bemutatása volt a célja és eredménye, de az a 
nevezetessége is említést érdemel, hogy voltaképen ez az első 
rendszeres áttekintés a teljes finn irodalom történetéről, hisz még 
GODBNHJELM finn irodalomtörténeti tankönyvét is megelőzte. — A 
finn nyelv tanulásának lehetővé tétele végett átdolgozta BÜDENZ 
kitűnő finn nyelvtanát (10. kiadása 1940-ben jelent meg), azután 
finn olvasókönyvet állított össze (1895, 1922 6) és finn—•magyar 
szójegyzéket szerkesztett (1905, 1926 s). E főleg gyakorlati célú 
kézikönyvei mellett három évig tartó munka eredményeképen: 
1884-ben kiadta „Finn—magyar szótár"-át. Ez a vérbeli tudós gon
dosságával készített testes könyv a korabeli finn irodalmi nyelv 
meg a népköltészet szókincsét tartalmazza s a maga idejében a 
legmagasabb igényeket is fölényesen kielégítette, sőt a régi finn 
klasszikusokat, valamint a kalevalai költészetet tanulmányozó 
magyar ma sem igen találhat megbízhatóbb segédeszközt. Igazán 
nem Szinnyei Ihibája, hanem a legújabb (finn irodalmi nyelv párat
lan bőségu kibontakozásának természetes következménye, hogy 
modern finn szövegek olvasásakor cserben-cserben hagyja az 
embert. 

Finnugor tárgyú munkásságára összefoglaló művei tették 
föl a koronát. Ha valamely tudományágban szükség volt, a finn
ugor nyelvészetben igazán égetően szükség volt a részeredmények 
számbavételére és rendszerbe foglalására, hisz Szinnyei korát — 
főleg a finn nyelvésziskolára kell gondolnunk — a hadjáratszerűen 
megszervezett lázas anyaggyűjtés, a nyelvek és jelenségek szerint 
élesen elkülönülő részletkutatáis, a szűkkörű, de annál mélyebbre 
hatoló monográfia-irodalom jellemezte. Szinnyeiben egyesültek az 
összefoglaló tudós legfontosabb kellékei: a teljes munkamezőt 
átfogó tájékozottság, az éles kritikai érzék, a lényeglátó és szerves 
összefüggéseket kidomborító képesség, úgyszintén a kristálytiszta 
előadás kiváltsága. « 

Elsőnek a „Magyar Nyelvhasonlítás"-t, nyelvészeti irodal
munknak ezt a fogalommá vált nagyszabású alkotását kell kiemel
nünk. Első kiadását 1896-ban, az utolsót, a hetediket pedig 1927-
ben adta ki s voltaképen hallgatói kezébe való jegyzetgyüjte-
ménynek, afféle egyetemi előadási vezérfonalnak szánta Szinnyei. 
Bevezető része a rokon-népekre, nyelvekre vonatkozó elemi tudni
valókat sűríti össze és a szükséges fonetikai útravalóval vértezi fel 
a kezdőt, terjedelmes törzse az összehasonlító hang- és alaktan 
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bő tartalmú fejezeteit tárja elénk, harmadik része pedig fogalmi 
körök szerint csoportosított finnugor eredetű szavaink rokonsági 
megfeleléseit mutatja be. A csípős nyelvek „néma könyv"-nek 
szokták emlegetni, mert első pillanatra csakugyan magyarázó szó 
nélkül szűkölködő nyers adathalmaznak, szeszélyes írásjelekkel 
osztályozott lelketlen példatárnak tűnik föl. Akinek azonban sze
rencséje volt s a NyH.-val kezében hallgathatta Szinnyei magvas 
egyetemi előadásait, az hamarosan kiismerte a munka minden 
csínját-bínját, olvasni tudott a sorok között, értette a példacsopor-
lozatok meg az adatrajok titkos jelbeszédét. Az adatokon, jeleken 
keresztül világosan fölismertük, látjuk a finnugor összehasonlító 
nyelvészetnek gyönyörűen tagolt rendszerét, vagy szabatosabban 
fogalmazva: nyelvünk anyagának ós szerkezetének finnugor 
örökségből származó ősi alapját, testét-lelkét. Nem csoda, hogy 
a magyar nyelv történetének búvára s a rokonnyelvek kutatója 
egyaránt belőle indul ki vagy hozzá kanyarodik vissza. Milyen 
jóvátehetetlen kár. hogy a NyH. szűkszavú vázlat maradt, s 
Szinnnyei tüzetes magyarázatai egyetemi hallgatók veszendő jegy
zetfüzeteibe temetkeztek. 

Jórészt a NyH. kivonata, de a hungarocentrikus szempont 
háttérbe húzódtával eg}'etemesebben finnugor érdekű és magya
rázó részei következtében jóval népszerűbb a „Finnitsch-ugrisohe 
Sprachwissenschaft" c. Göschen-gyüjteménybeli füzet (1910, 19222). 
Mint a finnugor nyelvtudomány eredményeinek pompás összefog
lalója, egy csapásra a külföldi érdeklődők közkedvelt útmutatója 
lett: „diese Arbeit bildet heute für das internationale wissenschaft-
liche Publikum das alleindastehende Hilfsmittel zur Orientierung 
in der finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft" (SETÁLA. : UngJb. VII, 
34). Ezekhez a legilletékesebb helyről elhangzott elismerő szavak
hoz csak annyit kell hozzáfűznünk, hogy a FgrSprw. szerepe nem 
merül ki a távolálló avatatlanok tájékoztatásában, ihanem a leg
tekintélyesebb szakemberek is a finnugor összehasonlító nyelv
tudomány kiskátéjának tekintik s fejtegetéseikben állandóan idé
zik. Hadd hivatkozzam MELICH találó nyilatkozatára: „e munkával 
lett Szinnyei az indogermán és más nyelvtudományok művelői 
szemében is a finnugor nyelvtudomány európai vezérévé, vezető
jévé" (MNy. XXIII, X. ].). 

Az 1882-ben kitört török—ugor háború még a különben békés 
természetű Szinnyeit is az ostromlott vár falára szólította. Ahogy 



SZINNYEI JÓZSEF IX 

az „audiatur et altéra pars" jogcímén Budenz és a perbefogott 
irány minden számottevő tagja, Szinnyei is válaszolt Vámbéry 
rosszban sántikáló, szenvedélyes támadására, kimutatva a hiú lát
szatokra épített törökös elmélet súlyos szervi hibáit s az 
igaz ügy fölényes biztonságérzetével utasítva vissza az izgágán 
személyeskedő vádakat (EPhK. VII, 61—80, 200—45). Más 
bordában szövődött, de ugyancsak jogos önvédelmi célo
kat szolgált „A magyar nyelv rokonai" címen ugyan
ekkor a nagyközönség számára írt dolgozata, amely a 
nyeívrokonság lényegének világos szavú megmagyarázásával s 
a íiinnugor rokonság bizonyítékainak ügyes csoportosításával 
igyekezett a zavarba ejtett nem-nyelvész nagyközönség kétségeit 
eloszlatni. — Előbbre ugyan nem vitte nyelvtudományunkat az 
elkeseredett török—ugor párviadatl, de hasznos tanulságul a győztes 
finmugrista tábor is megjegyezhette belőle, hogy a nagy igaziságo
kat nem elegendő fölismerni s aztán ünnepélyesen a szaki nyilván
tartás vékája alá rejteni, hanem tanácsos őket minél tágabb kör
ben szertesugározni, népszerűsíteni, a közönség tudatába vésni. 
Bizonyára a tudomány és a nemzetnevelés érdekazonosságának 
ilyetén fölismerése, megszívlelése késztette Szinnyeit arra, hogy 
1908-ban ,,A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori művelt
sége" címen avatott tollal megint összefoglalja (Árpád és az Árpá
dok 19—42) és minden érdeklődő számára könnyen hozzáférhe
tővé tegye tudománya általános érdekű nyelvészeti meg művelő
déstörténeti eredményeit (Olcsó Könyvtár 1569—71. sz. 19101 és 
19192; „Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur" 
címen németül: UngBibl. I. 1. sz., 19201 és 19232). Sokan lehetünk 
itthon és külföldön, akik felejthetetlenül elmemozdító élmény
ként őrizzük a magvas füzetke első elolvasásának emlékét. 

Ezzel át is léptünk boldogult mesterünk tudományos mun
kásságának másik nagy területére, a magyar nyelvészet körébe. 

Amikor Szinnyei például a finnugor fokváltakozás elméletét 
vagy a cseremisz labiális illeszkedés jelenségét vizsgálta, amikor 
finn szótárát vagy a NyH.-át írta, majd évről-évre, kiadásról
kiadásra javítgatta, szeme előtt távoli végcélként nyilvánvalólag a 
magyar nyelv minél tökéletesebb megismerésének, a magyar múlt 
minél megnyugtatóbb földerítésének ösztönös óhaja lebegett. Igazi 
életeszméhiye a magyarság szolgálata lévén, ideje, ereje jórészét 
finnugrista létére, habozás nélkül jellegzetes magyar tudományos 
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föladatok elvégzésére szentelte. Nyugodt lélekkel tehette, jól tudva, 
hogy az elsődlegesen magyar nyelvi kérdések tisztázása éppúgy 
előmozdítja a finnugor nyelvészet haladását, mint ahogyan a szo
rosabb értelemben vett magyar nyelvészet is megbecsülhetetlen 
közvetett hasznát látja a rokonnyelvekre vonatkozói ismeretek min
den gyarapodásának. 

Szinnyei magyar tárgyú kutatásai az Árpád-kori emlékeink 
holt betűinek megszólaltatásától mai beszédünk tisztaságának védel
méig, az eredet nagy kérdésétől a helyesírás szabályozásáig szinte 
mindenre kiterjedtek: nyers szótári anyagot gyűjtött és hangtör-
téneti bogokat oldozgatott, iskolai nyelvtant írt és szóragozásunk 
titkait fürkészte, ahogy éppen tudományunk időszerű érdeke 
kívánta. 

Igazságkereső buzgalma a legrégibb magyar nyelvemlékek 
olvasására irányuló kutatásokban érte el csúcspontját. Először a 
„Hogy hangzott a magyar nyelv az Árpádok korában?" c. neveze
tes értekezésében igyekezett feleletet adni a régóta feszegetett kér
désre (Nyr. XXIV, 145—56, 193—205), de aztán a tanításától elütő 
vélemények, kifogások hallatára, illetőleg tetemes mennyiségű 
új eímlékanyag napfényre kerültével még két ízben fölülvizsgálta 
eredeti érveit és korábbi következtetéseit („Középkori nyelvemlé
keink olvasása": NyK. XXVII, 241—72, 361—85 és „A magyar 
magánhangzók történetéhez": uo. XLII, 1—35, XLIII, 102—25). 
Ezek a tanulmányok nem egy kiélesedett vitakérdésben leadott 
egyszerű szavazatok, nem csupán középkori írott emlékeink betű
jegyeinek hangértékét iparkodnak megállapítani, hanem a magyar 
magánhangzók — főleg a rövid magánhangzók — egész történeti 
fejlődését, a magyar írásbeliség minden kezdeti forrongását s a 
friss szójövevények fokozatos hangalkati meghonosodásának elvi 
jelentőségű folyamatát is puhatolják, mégpedig akkora anyag
ismerettel, oly körültekintő gonddal, elmeéllel és szigorú mód
szerességgel, aminőt irodalmunkban előtte hiába keresnénk. A 
nagy pör ma sincs lezárva, de akármerre dől is majd el, Szinnyei-
nek vitathatatlanul megmarad az az érdeme, hogy vele „indul meg 
az Árpád-kori magyar hangtörténet tudományos búvárlata" 
(GTOMBOCZ : Klebelsberg-Emlék 155). 

A történeti magyar szóalkotás és ragozástan területén nem 
volt ilyen delejes központi munkatárgya, ott viszont szinte minden 
kérdés egyaránt érdekelte, minden részletet aprólékosan szemügyre 
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vett, meghányt-vetett, ellenőrzött, helyreigazított, új bizonyságok
kal megtámogatott, szabatos formába öntött. A rokonnyelvek, a 
nyelvemlékek és a népinyelv tökéletes ismeretében ő fejtett meg leg
több magyar elhomályosult összetételt, ő tisztázta szamosi ősi ere
detű képzőnk és jelünk homályos hátterét meg történeti pálya
futását, s főleg neki köszönhetjük a színtaktikai viszonyító esz
közök, a ragok eredetére, hangtest és szerepkör szerinti kifejlődé
sére vonatkozó mai ismereteink legjavát. 

Éber 'megfigyeléseinek és .szüntelen elmélkedésének, tanulmá
nyozásának eredményei gyakran kisebb-nagyobb cikkekben kerül
tek a nyilvánosság elé, többnyire azonban az összefoglaló munkák 
ismerettömkelegében szerénykednek meg. Némi általános tájékoz
tatás végett ilyenféle dolgozatai közül cím szerint is említsük meg 
a következőket: „A birtokos személyragozásról" (Nyr. XVII, 1—8, 
49—57, 97—110, 145—54, 193—203, 241—9), „Az -n és -nak, 
-nek személyrag eredete" (NyK. XXXIII, 241—60; németül: FUF. 
V, 58—83), „Das ung. translativsuffix -ué, -vá" (SUS. Aik. XXIII/8, 
1—10), „A magyar tárgyas igeragozás" (MNy. XI, 1—15), „A moz-
zamatos -nt képző és változatai" (MNy. XXV, 241—4), „Még egy
szer a -val, -vei rag eredetéről" (MNy. XXIX, 129—42; átdolgozva 
németül: FUF. XXII, 67—90), „A magyar deverbális képzők á ~ é 
és a - e hangjáról" (Berzeviczy-Emlék 220—27), „A főnévi ige
név" (MNy. XXXII, 217—22). Mindezek az értekezések és hely
kímélésből ezúttal említetlen maradt társaik tele vannak frissen 
gyűjtött bizonyító anyaggal, termékeny új szempontokkal és tün
döklő logikával. 

Igazán helyes ítéletet azonban csak akkor alkothatunk 
Szinnyei ú. n. alaktani ismereteinek folyton terebélyesedő gazdag
ságáról, ha az örökségül reája szállt Budenz-féle UA.-t pontról
pontra összevetjük a NyH. rövid időközökben egymásután követ
kező kiadásaival. Érintetlenül megmar adtak ugyan a Budenz 
rakta szilárd fundamentumok, de Szinnyei tisztultabb elvek sze
rint rendezte a belső helyiségeket, kitöltötte a korábbi hézagokat, 
elsimította az egyenetlenségeket, megmunkált nemes anyaggal cse
rélte ki a régi darabos termésköveket, szóval a fejlődött igények
nek megfelelőbbé, kívül-belül összhangzatosabbá, szervesebbé, 
lakályoisabbá fiatalította az ódon monumentális építményt. Az egy
ívású munkatársak és a tanítványok eredményeinek is jelentős 
részük volt az örvendetes fejlesztésben, de kétségtelenül Szinnyei 
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dolgozott ezen a téren is a legserényebben, Szinnyei volt a hivata
los kodifikátor, a vogul mitológiabeli mir-siisno-Xiim 'világügyelő 
férfi'. A NyH. és a FgrSprw. mellett a SIMONYI írta „Magyar nyelv" 
második kiadásáról szóló bírálata (NyK. XXXV, 427—51) és „A 
Halotti Beszéd! hang- és alaktana" című mintaszerű kis monográ
fiája (MNyTK. 23. sz.) szemlélteti legékesebben a fentiekben 
vázolt folyamatot. 

Szinnyei magyar gyümölcsösének meglehetősen egynemű 
ültetvényei közül két fa ötlik különösebben szembe. Nem valami 
délszaki ritkaságok ezek, csak a környezetüktől ütnek el. Az egyik 
„A magyar nyelvbe átvett oláh szavak" (Nyr. XXII—XXIII.), a 
másik a Magyar Tájszótár. 

Régóta ismeretes, hogy az Erdélybe beszivárgott oláhság csak 
a vele szorosabban érintkező magyar szélekre tett olyan-amilyen 
művelődési hatást, s ennek a könnyen érthető ténynek megfelelően 
csupán az erdélyi népnyelv meg a moldvai csángó nyelvjárás szó
készletében találunk számottevő mennyiségű, bár satnya gyökér -
zetű oláh jövevényszót. Szinnyei az erdélyi magyar és az oláh 
nyelv kellő ismeretében látott hozzá az oláh nyelvi hatás földolgo
zásához. Jóllehet azóta mindkét oldalon jócskán fölgyülemlett a 
megbízható vizsgálati anyag is, meg a hangtörténeti, etimológiai 
kutatások is jelentékeny haladást értek el, ma is minden szak
ember méltányolja Szinnyei gondos előmunkálatának úttörő jelen
tőségét. Modern jövevényszókutató irodalmunkban csak Melich 
és Gombocz monográfiái szorították háttérbe. 

Egészen különleges hely illeti ímeg Szinnyei másik magáno
san álló munkáját, a M. Tud. Akadémia, megbízásából készült és 
1893—1901-ág két vaskos kötetben kiadott Magyar Tájszótárt. (A 
szótár nyomtatása közben és befejezése után még egy jókora kötetre 
való pótlékanyag gyűlt össze, ez azonban kiadatlan maradt.) 
Szinnyei az 1838. évi Magyar Tájszótár, nyomtatásban megjelent 
népnyelvi közlések, népköltési gyűjtemények, kéziratos szójegyzé
kek, valamint saját gyűjtések anyagát dolgozta föl s a tulajdon-
képeni tájszavakoin kívül a jelentésben meg az alak szerinti táj
szavakat, a dajkanyelv szavait, a keresztnevek nyelvjárási válto
zatait, az állatok tulajdonneveit, úgyszintén az állat-hivogató és 
űző szavakat is szótározta. Igen gazdag — több mint 80.000 nyelvi 
adatot tartalmazó —•, tervszerűen rendezett, kritikával szerkesz
tett gyűjtemény 'keletkezett így, értibető hát az a tartós kelendőség 
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és tekintély, amelynek szótani kutatásaink nélkülözhetetlen for
rásai, tudományos szótárirodalmunk nagyjai között örvend. Kül
földön is jól ismerik s így vélekednek róla: „Für das, was prof. 
Szinnyei mit diesem werke geleistet .hat, mustén wir ihni unserer 
aufrichtigen dankbarkeit versichern. Das buch bietet in übersicht-
licher und leicht zu handhabender form eine reiche füllé von daten 
aus dem ungarischen wortschatz, die für jeden wichtig sind, der 
mit der finnisch-ugrischen und im besondem mit der ungarisohein 
sprachforschung zu tun hat" (SETALÁ: FUF. IV. Anz. 32). Ma tagad
hatatlanul másmit kívánnánk a magyar népnyelv (nagyszótárától, 
mint amit Szinnyei nyújt. Tudva azonban azt, hogy Szinnyeinek 
az akadémiai utasítások szerinti jórészt bizony tervszerűtlenül tar
tózott, nem is mindig megbízható és általában gyarlón, követke
zetlenül lejegyzett anyagot kellett fölhasználnia, hálásak lőhe
tünk neki, hogy körülbelül tíz évi lelkiismeretes rostáló munkája 
jóvoltából be-bepillanthatunk népi szókészletünk szemét-szívet 
gyönyörködtető tündérkertjébe. 

Isten kegyelméből hosszúra nyúlt pályafutása alatt végig
élte Szinnyei a magyar nyelvtudomány kibontakozásának és ellom-
bosodásának tanulságosan mozgalmas korszakát: egészen fiatal 
kora óta láthatta az események összefüggéseit s ismerhette a viszon
tagságok elvi meg személyi rugóit, a 90-es évek elején pedig, Hun-
falvy és Budenz kidőltével, ő maga került az élre, őreá hárult az 
irányítás kötelessége is. Kár, hogy inkább csak meghitt beszélge
tés közben elevenítgette föl tudományunk múltjának egy-egy 
érdekes jelenetét, ellenben nyelvészettörténeti cikkeiben csak 
elvétve csapja meg arcunkat az élményszerűség üde lehellete. Ezért 
a hiányért bőven kárpótol bennünket Szinnyei tökéleletes tájéko
zottsága, szeme éleslátása, megfontolt tárgyilagossága és ítéletének 
megvesztegethetetlensége. Ezek az erények jellemzik mindsn 
alkalmi megemlékezését, nekrológját, ünnepi megnyitó beszédeit, 
véleményes szakjelentéseit és terjedelmesebb részlettanulmányaitr 

amelyek közül elegendő 'lesz a 22 esztendős korában Révaii magyar
ugor nyelvhasonlításáról (NyK. XV, 248—86) s a 44 év múlva 
Budenz kezdő munkásságáról írt dolgozatára (MNy. XIX, 14—22) 
utalunk. Valamennyinél tanulságosabb aztán a „Vázlatok a 
magyar nyelvtudomány történetéből" címen 1923. szept. 29-éin 
elmondott rektori beszéde, valamint „A Magyar Tudományos1 Aka
démia és a magyar nyelvtudomány" című előadása az Akadémia 
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alapításának 100. évfordulóján tartott ünnepi ülésben. Tömör 
áttekintés, okfejtő fejlődésrajz mind a kettő, de egyik is, másik is 
jobban megragad ja és élesebben kidomborítja a történtek lénye
gét, mint akárhány bőbeszédű krónika-kötet. 

Szinnyei világosan látta, milyen fontos tudományos és nem
zeti érdekek fűződnek a nyelvtudomány és az egyetemes magyar 
élet kapcsolatának fönntartásához, az elméleti igazságok gyakor
lati értékesítéséhez, vállalkozott tehát a közvetítő, az igehirdető, a 
hídverő kényes munkájára is. Ebbeli fáradozásai főleg három 
pontra irányultak és arattak is tiszteletre méltó sikert: 1. szak-
s/empontból színvonalas, didaktikailag mintaszerű tankönyveket 
adott az ifjúság kezébe; 2. vezető szerepet vállalt a magyar nyelv-
tisztaságának, eredetiségének védelmére megindult országos moz
galomban; 3. élére állt annak az akadémikus-csoportnak, amely 
a magyar helyesírás egységének helyreállításáért küzdött. 

Hiú vállalkozás volna nyelvtanainak a magyar közművelő
désre tett hatását még csak megközelítőleg is fölmérni akarni. 
Mindenesetre sokat sejtet az a jól ismert tény, hogy 1884-től a leg
utóbbi évekig szinte minden magyar középiskolában az ő nyelv
tanát és olvasókönyvét használták, s Iskolai magyar nyelvtanának 
első része 19, második része 14, középiskolák számára írt Rend
szeres magyar nyelvtana 17, a középiskolák felsőbb osztályai szá
mára készített Magyar nyelve pedig 16 kiadást ért el, számbavéve 
még azt is, hogy ez utóbbi könyve valamelyest megrövidítve a 
Magyar Szemle pompás tudománynépszerűsítő Kincsestárában is 
helyet kapott, a Göschen-gyüjteményben németül közzétett ,,Unga-
rische Sprachlehre" című kitűnő nyelvtana meg világszerte köz
kézen forog. A magyar ifjúságnak hány meg hány évfolyama, a 
hazai meg külföldi művelt avatatlanoknak micsoda óriási tömege 
ismerte és szerette meg Szinnyei szakavatott vezetésével legősibb 
nemzeti közkincsünk, féltett anyanyelvünk szerkezeti alapelemeit 
és legfontosabb életjelenségeit! 

Nyelvművelő munkásságában a történeti felelősségérzet és 
kötelességtudat parancsára hallgatott, mert saját szavai szerint 
„minden igaz magyarnak rajtái kell lennie, hogy az a nyelv, ame
lyet az új nemzedéknek átadunk, ne akármilyen szedett-vedett 
nyelv, hanem tőrőlmetszett magyarság legyen'. Mint Szarvas 
Gábor meggyőződéses tanítványa, egész életén át irtotta a nyelv
beli gyomot, nyeste a fattyúhajtásokat, pusztította a csúf idegen 
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élősdieket. Legnagyobb visszhangja és egyetemes serkentő hatása 
azonban az 1924-ben tartott rektori beszédének volt, amely a Páz
mány Péter-Tudományegyetem hivatalos kiadványai közt, majd 
„Jó magyarság" címen külön is, több helyütt is megjelent (Nap
kelet II. évf. VT. sz. 57—06; Msn. II, 49—59, 73—81; Nyelv
művelő Füzetek 1. sz.) és rendkívüli elterjedtsége következtében 
lényegesen elősegítette a szundikáló nyelvi lelkiismeret fölébredé
sét s a Magyarosan-mozgalom örvendetes sikerét. Megható volt 
látni azt a meleg örömet, amelyet a legcsekélyebb nyelvi szeplő 
eltüntetése is okozott Szinnyeinek. Amikor például új papírpén
zeinken az ő talpraesett fogalmazásában jelent meg az a figyelmez
tetés, hogy „a bankjegyek utánzásáért törvényszabta büntetés 
jár", kövérebben karikázott szivarja füstje, mint iha egy gubancos 
hangtani rejtélyt sikerült volna megoldania. 

Ugyanilyen szívügye volt a helyesírás kérdése: 1922-ig az 
egység helyreállításáért harcolt, attól kezdve pedig elszánt éber
séggel a nehéz vívmány megtartásán őrködött. Mi, akik csak 
távolabbról ismertük győzelme előzményeit, eleinte bizony nehezen 
értettük meg azt a szenvedélyes kitartást, szinte különködő 
makacsságot, amellyel egy-egy meghonosodó-félben levő jövevény
szó régies alakjához vagy egy-egy időközben tájdivatossá szigete-
lődött hosszú í írásához ragaszkodott. Nehezen értettük meg, de 
tiszteltük viselkedése megokolt elvszerűségét és nemzeti művelő
désünk ügyét szolgáló tisztaságát. 

, Az alkotó tudós akaratlanul is tanít, hisz a leírt gondolat. 
már nem 'magántulajdoni, hanem közkút, amelyből bárki szaba
don meríthet. Merít is, üdül is, épül is. Szdnnyei tudományos 
munkáinak tekintélyes része, azonban nem elégszik meg az efféle 
tartózkodó pedagógiai kínálkozással, hanem tudatosam és terv
szerűen az ismeretközlés s az ismeret önálló földolgozására való 
nevelés célját kívánja szolgálni. Gondoljunk csak finn szótáraira, 
magyar nyelvtanaira, népszerűsítő összefoglalásaira és nyelv
művelő tanulmányaira. A betűn keresztül történő széleskörű taní
tással párhuzamosan Szdnnyei negyvenöt éven át az élő szó erejé
vel is hatott: 1883-bau a finn nyelv ós irodalom magántanára lett, 
1886—93-ig a kolozsvári egyetemen a magyar, 1893—1928-ig 
pedig a budapesti egyetemen az urál-altaji összehasonlító nyelvé
szet tanáraként működött. Képzeljük magunkat úgy 1920-ba: 
a pesti egyetem minden magyar szakos hallgatója Szimnyei veze-
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tése alatt ismerkedik meg a nyelvtudomány módszerével, anyagá
val, a magyar nyelv történetével és rokonságával; ezek a hall
gatók már középiskolás korukban Szinnyei könyveit tanulták s 
egyetemi tanulmányaik befejezése után ugyancsak Szinnyei nyelv
tanait tanítják, a jórészt Szinnyei szerkesztette akadémiai! helyes
írás szabályai szerint írnak, iratnak és Szinnyei tanácsait meg
szívlelve beszélnek, beszéltetnek magyarosan. Igazam kevés példát 
ismerünk arra, hogy egyetlen ember csöndes tudományos-nevelő 
munkájának hatása így fölszu'vódjék magasabb nemzeti művelő
désünk egész szervezetébe. 

Egyetemi előadásait ugyanazok az erények tüntették ki, 
amelyek irodalmi alkotásait is jellemzik: a szigorú tárgyilagos
ság, a kritika fegyelmezett ereje, a gondolatfűzés logikus szerves-
sége, a fogalmazás válaisztékos szabatossága. Soihasem vette 
igénybe az érzelemkeltés eszközeit: fölfelé fésült deresedő' haját 
végig-végig simítva szinte mozdulatlanul ült velünk szembeni 
a katedrán, s mondatai közt némi szünetet tartva, egyenletesen 
lüktető hangon, tisztán tagolva, majdnem diktáló ütemben olvasta 
pontosan kidolgozott előadása szövegét. Minden szavának meg
volt a helye, súlya, rendeltetése, fejtegetéseit tehát csak az volt 
képes nyomon követni, a nehéz szellemi táplálékot csak az tudta 
érdeme szerint élvezni, akinek figyelme egy pillanatra sem lan
kadt el. Hűvös tartózkodása ellenére is mély tisztelettel, szeretettel 
nézett föl .,Ukkó"-nkra mindegyikünk: az is, akit más tárgy felé 
vonzott tudományos érdeklődése, az is, akinek lelkében termé
keny talajra hullt Szinnyei minden áldott vetőmagja. 

* 

A nagy tudós és kiváló mester befejezte földi pályafutását. 
Nehéz lesz nélkülöznünk az ő csendes derűjét, atyai szeretetre
méltóságát, klasszikus bölcseségét. Abban a tudatban keresünk 
vigaszt, hogy a halál csak mulandó porhüvelyét ragadta el tőlünk, 
s a miénk marad a halhatatlan eszmény, amelyet ő szolgált, segít 
majd munkánkban a nevelő példa, amelyet ő mutatott, világít 
majd előttünk az igazság, amelyet ő tárt elénk. Az ő hűségével, 
hitével, de az övénél sokkal gyöngébb kézzel tovább visszük a 
szent fáklyát, sohasem felejtve el, hogy tőle kaptuk. 

ZSIRAI MIKLÓS. 



Egy nagy pör felújítása. 
I. Idestova ötven esztendeje, hogy SZINNYEI József megírta 

a magyar hangtörténet legelevenjébe vágó nagy értekezését arról, 
hogy „Hogy hangzott a magyar nyelv az Árpádok korában" 
(Nyr. XXIV, 145—56, 193—205). Ebben a dolgozatban, amely
nek alapgondolatán egy jottányit sem tudott változtatni a tudo
mányos elgondolások .legveszedelmesebb felforgatója, az idő, 
SZINNYEI perbeszállt SiMONYinak még 1879-ben kimondott tételé
vel, azzal, amely azt hirdette, hogy az Árpád-korban „majdnem 
általános volt a rövid magánhangzóknak a mainál egy fokkal 
zártabb kiejtése" (Nyr. VIII, 481). SZINNYEI — tudjuk — nem 
tagadta, hogy az emlékekben feljegyzett szavaink egyikének
másikának Árpád-kori rövid magánhangzója a mainál valóiban 
zártabb volt vagy zártabb lehetett, csak az ellen tiltakozott, hogy 
ezeket a szórványosan előforduló eseteket bárki is majdnem, 
vagy netán egészen is általánosítsa. 

Ma talán kissé furcsának hangzik az Árpád-kori rövid 
magánhangzók egy fokkal zártabb voltával kapcsolatban szórvá-

,nyos előfordulásokról beszélni, hisz a ma szokásos olvasással 
mindenki seregestül tud példákat rájuk, de SZINNYEI máskép 
olvasta szórványainkat és szövegemlékeinket, ő ugyanis gondo
san számolt a közönséges írás betűinek jól ismert csalóka termé
szetével. Nem kerülte el a figyelmét az a hatalmas zökkenő sem, 
amelyet az új és idegen látinbetűs írásra való áttérés okozott, 
nem hagyta számon kívül a hagy zökkenő utáni lassú kiforrás 
időszakát sem, melynek során bizonytalanságok és ingadozások 
jelezték az új és idegen jelekkel való elkerülhetetlen küszködést. 
A magyarnj'elvi írásbeliség első évszázadaiinak emlékeihez a 
tapasztalt nyelvész óvatosságával közeledett SZINNYEI, és óva intett 
mindenkit attól, hogy az Árpád-kori betűknek olyan hangértékét 
tulajdonítson, mint amilyennel a mai nyelvállapot alapján olvasná 
őket. Óva intett a betű-fonetika hínárjaiba való elmerüléstől, attól 
a kétségtelenül kényelmes, de semmiképen sem igazolható fel
fogástól, hogy minden XI—XIII. századi u vagy o betű szükség-

Nyelvtudományi Közlemények LI. 16 
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képen u vagy o hangot jelölt a maga idején, s valósággal ontotta 
a bizonyítékokat az egykori o hangértékű u-kra, az egykori a 
hangértékű o-kra stb., olyan érvekkel támasztva meg olvasatait, 
amelyeket — a hangrendi párhuzamokból nyert tanulságaira kell 
csak gondolnunk — máig sem cáfolt meg senki. Bizonyítékai 
alapján SZINNYEI „teljesen tarthatatlannak" mondotta SIMONYI 
tételét, és végső következtetéseként megállapította, hogy „az 
Árpádok-korabeli magyar nyelv hangzása a mostanihoz sokkal 
közelebb állott, mint eddig hittük" (205). 

Az értekezés annak idején érthető feltűnést keltett, már 
csak azért is, mert MUNKÁCSI BERNÁT — SziNNYEivel szinte egyide
jűleg, de tőle függetlenül — s o k tekintetben hasonló eredményre 
jutott. A két tudós nézetének ez az egyezése kétségtelenül gon
dolkodóba ejtette a régi tétel hirdetőit. Egyikük, SZAMOTA ISTVÁN 
(NyK. XXV, 129—07) mindjárt meg is kísérelte SZINNYEI érveit 
néhány ponton meglazítani, BALASSA JÓZSÍF (vö. Nyr. XXV, 58—69, 
151—59) pedig egyfelől ellentmondott SziNNYEinek, másfelől meg 
úgy igyekezett feltüntetni a dolgot, mintha a SiMONYi-féle tétel és 
a SziNNYEi-féle felfogás közölt alapjában véve nem is volna ol\ran 
nagy a különbség. SZINNYEI nem engedte ezzel elütni a kérdést, és 
még arra sem adott időt, hogy az ellene felhozott kifogások meg
melegedjenek, rögtön bírálói ellen fordult, s minden apró rész
letre kiterjedő figyelemmel, pompás vitatkozó készséggel és nagy 
nyelvészi erudicióval valósággal szétszórta az ellenvéleményeket 
(vö. „Középkori nyelvemlékeink olvasása" c. dolgozatát: NyK. 
XXVII, 241—72, 361—85). 

SZINNYEI győzelme csak látszat^gyözelem volt csupán. Elgon
dolásának alapját és érveit ugyan nem tudták kikezdeni, olvasási 
módja azonban csak nem tudott elterjedni. Néhány híve elfogadta 
egyes olvasatait — így pl. MELICH JÁNOS (VÖ. pl. 1905. évi 'dolgo
zatának NyK. XXXV, 125. lapját) — de általában mindenki meg
maradt vagy visszatért a SmoNYi-féle tanításhoz, és rendületlenül 
olvasta az u betűt K-nak és csak w-nak, az o-t o-nak és csak o-nak, 
mintha mi sem történt volna. 

SZINNYEI értetlenül állott a dolgok ilyetén fordulatával szem
ben. Nem értette, hogy igazát, melyet a felhozott ellenérvekkel 
nem hogy megdönteni, de még csak megingatni sem lehetett, 
miért nem követik? Miért olvas majd mindenki SIMONYI szerint, 
mikor ő száz és száz példán megmutatta és bebizonyította, hogy 
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az az olvasási anód elfogadhatatlan?! Bizonyára mindenre számí
tott, csak egyre nem: a megismert igazság ellen is lehetséges 
néma tusakodásra. Nem tudta mire vélni a dolgot, s ezért maga 
fordult saját tézise ellen. Majdnem két évtizeddel első értekezésé
nek megjelenése után, 1913-ban még egyszer nekilátott az Árpá
dok korabeli rövid magánhangzók kérdésének, és ,,A magyar 
magánhangzók történetéhez" címimel (NyK. XLII, 1—35) maga 
vette boncolóra — hallható ellenvélemény híján — a saját korábbi 
érveit és következtetéseit. 

Ez volt a nagy pör első felújítása, amely — hogy mindjárt 
a végén kezdjük — nem járt sikerrel. SZINNYEI önmagával szem
ben is szigorú bírálónak bizonyult. Nem kegyelmezett egyetlen 
1895-ös érvének sem, amely 1913-ban már nem volt teljes 
érvényű. így pl. elejtette a VoLF-féle elméletet, amelyet pedig 
korábban ha nem is tartó pillérül, de legalább támasztékként fel
használt. Korábbi fogalmazásának minden érdesebb fordulatát 
szó nélkül lecsiszolta, sőt arra is hajlandó volt, hogy kedvenc 
föltételezése, az Árpád-kori illabiális a (o : á) tekintetében, ha kell, 
engedjen, de egy ponton a legszigorúbb önkritikával sem talált 
"kivetnivalót: 1895-ös értekezésének a végeredményén, azon, hogy 
az ú. n. nyíltabbá válás nem volt általános (i. h. 3 és 8). 

Ebben a munkában különösen egy részlet van kidolgozva, 
de ez aztán igazán nagy gonddal: az o-val jelölt hangok kérdése, 
az eredmény azonban, amelyet itt SZINNYEI felmutat, hogy t. i. az 
Árpád-kori emlékekben található o betű nemcsak o, hanem más 
hangot, esetleg hangokat is jelölhetett, a többire is értendő. 

Az anyag, amelyet SZINNYEI most felvonultat, még terjedel
mesebb, mint egykor, hisz 1913-ban már az OklSz. gazdag aratása 
felett is rendelkezik, a hatás azonban még annyi sem, mint volt 
1895-ben. Most már komolyabb ellenvetés nem is hangzik el, 
mégis, ha azt nézzük, hogy mi az eredménye az első pörújításnak, 
azt kell mondanunk, hogy mindenki szótlanul elmegy SZINNYE 
érvei mellett, és visszatér SIMONYI tételéhez: SIMONTI Árpád-kori 
szövegolvasása — immár harmadszor is — diadalmaskodik. 

Sokszor és sokat gondolkoztam már azon, hogy miért tör
tént ez így. Sokat töprengtem, hogy miért bukott el SZINNYEI alap
gondolata és ebből sarjadt olvasási módja, holott még ma is 
egészségesebbnek és alapjában helyesebbnek látszik, mint ame
lyik győzedelmeskedett felette. 

16* 
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Eleinte azt hittem, hogy csak a SziNNYE[-féle elgondolás meg
valósításával járó nehézségek hatottak elriasztólag nyelvészeinkre. 
Mert e nehézségek kétségtelenül igen nagyok. Ahhoz ugyanis, 
hogy megközelítőleg is megállapíthassuk, hogy mi lehetett a 
harigértéke az Árpád-kori emlékekben szereplő betűjeleknek, első
sorban a rövid hangokra utaló a, o, u, e, i'-knek, SZINNYEI szerint 
sok mindent kell számba vennünk. Hogy ezek mely esetben 
miként olvasandók „azt — úgymond — a későbbi emlékekből és 
az élő nyelvből megállapítható ejtés dönti el. E mellett tekintetbe 
jön: a) a szó nyelvjárási kiejtése, amelyről az emlékek alapján 
ki lehet mutatni, hogy régebben általános volt; b) a jövevényszó 
eredetije, ha meg lehet állapítani, hogy az átvételkor mikép hang
zott; c) a magyar szóinak más nyelvbe átvett alakja, az illető 
nyelv hangtörténetének óvatos figyelembe-vételével'' (NyK. XXVII, 
378). Csak éppen a rokon nyelvek vallomása nem jön — szerinte 
— számba, ..mert ezek csak a történelemelőtti korra tanúskodhat
nak" (uo.). Vagyis, ha meg akarjuk határozni valamely Árpád
kori szó vagy grammatikai alak feljegyzésének löbbé-kevésbbé 
valószínű olvasatát, össze kell állítanunk az illető szó vagy gram
matikai tény egész magyar hangalaktörténetét a lehető legtelje
sebben, és ezen kívül még az átadó, sőt átvevő nyelvek tanúsko
dását is mérlegelnünk kell, óvatosan, kínos gonddal. S ha mind
ezt megtesszük, még akkor is sok lesz a bizonytalanság és sok a 
vita-lehetőség, mert hogy pl. melyik o betűt olvassuk o-nak, 
melyiket másnak, azon sok esetben el lehet vitatkozni, de végle
geseri eldönteni a kérdést talán nem lehet soha. Sokszor meg kell 
engednünk még a kétféle olvasást is, s legfeljebb annyit szabad 
mondanunk, hogy ,,az egyik vagy a másik olvasás ezért meg ezért 
valószínűbb" (NyK. XLII, 35). 

Hogy ez az olvasási mód nem lehetett valami csábító, az 
nyilvánvaló. Mennyivel egyszerűbb és kényelmesebb volt a másik, 
amely azt hirdette: olvasd a betűt annak, aminek ma olvasnád! 
Nem aminek akkor, az Árpád-korban írták, hanem úgy, mintha 
csak tegnap írták volna! 

Mondom, eleinte csak az elriasztó nehézségekre gondoltam, 
s úgy véltem, hogy ezek és csak ezek miatt nem tudott SZINNYEI 
igaza felülkerekedni. Ma már kissé máskép látom a dolgokat. Ma 
úgy látom, hogy a SziNNYEi-féle olvasási akribiával karöltve járó 
kényelmetlenségek legfeljebb csak ideig-óráig tudták volna meg-
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gátolni az alapgondolat érvényesülését, mert előbb-utóbb mégis 
csak ráfanyalodott volna mindenki a göröngyösebb útra, ha a 
simábbnak látszó SiMONYi-féle út, mint SZINNYEI- következetesen 
hajtogatta, igazaiban járhatatlan. Az igazi gátló ok más volt, és 
ott rejtezett, ahol senki sem sejtette: magánál SziNNYEinél. 

SZINNYEI 1895-ös értekezésének van ugyanis egy mellékhaj
tása: az illabiális a (a) föltételezése. A föltételezése annak, hogy 
ez a hang az Árpád-kori magyar magánhangzó-rendszerben meg
volt. Ez a mellékhajtás, amely később egészen meglepő gyorsa
sággal ágasodott-bogasodott tovább, elszívta a törzsgondolat min
den életerejét. Az illabiális a (á) egykori létezése —- SZINNYEI mel
lékgondolata — a tízes-húszas évek magyar nyelvészeti irodalmá
ban hihetetlen virulenciával kiterebélyesedett, SZINNYEI minden 
egyéb Árpád-kori olvasata viszont és a benne rejlő elgondolás 
elsatnyult, úgy annyira, hogy maga SZINNYEI fogta rá — bizonyára 
nehéz szívvel — az ásót, egy kis dolgozatában (MNy. XXI [1925], 
62—3), amikor elismerte az illabiális a (á) kérdésének legnélkü-
lözhetetlenebb támasztékát, egyben pedig saját főgondolatának 
elfőj tóját: az állítólagos á =̂  o változást. 

Ma, úgy látom, elérkezett az ideje, .hogy újrafelvételi kér
jünk SZINNYEI nagy pőrében. Sorrendben ez már a második pör-
újítás, de remélem, hogy harmadikra nem lesz szükség. Az újra-
felvétel útja is világosan áll előttem: le kell csak nyesnünk a 
mellékhajtást minden későbbi ága-bogával egyetemben, és a törzs
gondolat életereje újira helyreáll azon nyomban. 

II. Hogy nyugodt lélekkel elszánhassuk magunkat erre az el
kerülhetetlen operációra, nézzük meg, mikép is született meg az 
Árpád-kori illabiális a (d) föltételezése. 

1895-ös értekezésében SZINNYEI kiindulásul megemlítette, 
hogy korai nyelvemlékeink olvasása tekintetében eleinte TOLDY 
FERENC felfogása volt a mérvadó. TOLDY és követői nagyjából a 
mai hangalak szerint olvasták a régi szövegeket, így a HB.-t is. 
RIEDL SZENDE 1859-ben, MÁTYÁS FLÓRIÁN 1863-ban ugyan már azt 
tanította, hogy a mai a régente o, a mai o meg u volt, de tétel-
szerűen ezt csak SIMONYI hirdette meg 1879-ben, mondván: az 
Árpád-korban „majdnem általános" volt a rövid magánhangzók 
egy fokkal zártabb ejtése. 

Ezt a tételt maga SZINNYEI is vallotta egy darabig, de aztán 
nyomós okok arra késztették, hogy megváltoztassa nézetét. Ilyen 
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ok volt elsőbben is a régi szövegek írásának sajátosan ingatag, 
volta. Sokszor — tudjuk — ugyanabban az oklevélben is eltérőek 
ugyanannak a szónak vagy névnek az írott alakjai, vagy meg
esik, hogy a SIMONYI tétele szerint későbbre várt alak jóval meg
előzi azt, amelynek pedig csak korábban lett volna szabad jelent
keznie. Persze, kisegítő magyarázatokkal mindig lehet valami 
mentség-félébe kapaszkodni, de ez az eljárás minden inkább, csak 
nem megnyugtató. Hogy tisztán lássunk, elölről kell kezdenünk 
a dolgot. Az eleje a dolognak pedig az, hogy a mai á hang leg
régibb feljegyzéseinkben részint a, részint o betűvel van írva, a 
inai o-nak megfelelő hang többnyire u-val, de gyakran o-val írva 
is szerepel, míg a mai u hanginak általában u a jelölője. Ez a 
helyzet — mondja SZINNYEI (Nyr. XXIV, 148) — a XI., XII. és. 
XIII. században, tehát egészen az Árpád-kor, sőt még tovább az: 
Anjou-korszak végéig is. 

A mai á és a mai o hang egykori jelölése közt azonban — 
SZINNYEI szerint — különbség van. Amíg ugyanis a mai o hang 
Árpád-kori jelölésénél mind az u, mind pedig az o betű — az ese
tek nagy-nagy többségében •— egy és ugyanazt a hangot jelöl
hette, addig a mai a (o : d) -nál a régi írásmód a vagy o jele igen 
sokszor egész nyilvánvalóan nem egy hangra utalt. Az a ~ o 
betűváltakozás ugyanis nem látszik egészen önkényesnek a fel
jegyzésekben. Van ugyan ilyen váltakozás is bőven, de három 
esetben az a-belűs írás következetes: 1. jövevényszavainkban, 
mégpedig az olyanokban, amelyekbén az átadó nyelv illabiális. 
a fíjj-jának megfelelő magyar hang jelölésérői van szó; 2. a tő-
vagy rag végén (pl: fa, ódutta) és 3. az d-hangzós szótagot meg
előző szótagban. 

SZINNYEI mármost így okoskodott: ha az olyan típusú jöve
vényszavakban, mint a HB. paradisum szava, egyfelől ott áll az 
átadó nyelv kétségtelenül illabiális a (á)-\ tartalmazó hangalakja,, 
másfelől meg itt van a magyar átvétel következetes írásmódja, 
és ez mindig a z t a b e t ű t a l k a l m a z z a , a m e l l y e l a 
h o s s z ú i l l a b i á l i s a-t i s í r t á k , akkor nagyon valószínű
nek kell tartanunk, hogy ilyenkor a magyarban is illabiális a (d) 
volt az ejtés. 

A régiség következetesen a-nak írt tő- és ragvégi magán
hangzói helyén ma és már régebb idő óta d-t ejtünk általában. 
Ragok (és képzők) előtt azonban ez a mai d a-val váltakozik, pL 
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fa ~ fák, adta ~ adták. Minthogy az d-s alakok — SZINNYEI sze
rint — kétségtelenül eredetibbek, nyilvánvaló, hogy ez a mai d 
egy korábbi d-ból lett, de nem mindjárt. „A hosszú d-ból rövidü
lés útján nem fejlődhetett egyszerre a mai labiális a (o : d), mert 
nem ez annak a rövidje; a közlető kettejük között okvetetlenül a 
rövid illabiális d volt, mert a hosszú a-ból rövidülés útján csak ez 
fejlődhetett közletlenül" (i. h. 149). 

Ami pedig a harmadik helyzetben következetesen írt ct-kat 
illeti, SZINNYEI utalt a székely és csángó nyelvjárások egyik ismert 
sajátságára, arra, hogy ezekben az á visszafelé hasonító hatására 
az d-ból d lesz (pl. apa, de apám), és úgy vélte, hogy ilyesmi a 
régiségben is megeshetett, sőt az emlékek írásos tanúsága szerint 
valójában meg is esett. 

Mindezek alapján SZINNYEI kimondotta, hogy ,,a mai köz
nyelvi a (o : d) hangnak az Árpádok korában részben d volt a 
megfelelője" (i. h. 154). 

Ezzel elvettetett a mag, amelyből az illabiális a (d) kérdése 
oly magasra nőtt. Megszületett SziNNYEinek az a tézise, amely 
talán a legfeltűnőbb volt a maga idején, és később is a legtöbb 
elismerést aratta, annak ellenére, hogy csakhamar zavarok jelent
keztek körülötte. 

Először is az a-hetűs írás kövekezetessége tekintetében me
rültek föl aggályok. MELICH (NyK. XXXV [1905], 115) kétségbe 
vonta, hogy az á hangzót megelőző szótagban mindig a-val írták 
volna a mai d hang előzőjét az Árpádok korában, és arra is hivat
kozott, hogy még az idegen eredetű szavakban sem állandó az 
a-val való írás. Csak a tő- ill. ragvégi a-betűs írás következetes
ségében nem kételkedett MELICH, bár később (NyK. XLII, 15 stb.) 
itt is akadtak kivételek. v 

Azután —• hogy történeti sorrendben haladjunk — kételyek 
támadtak a fa ~ fák-szerű váltakozások SziNNYEi-féle megítélése 
tekintetében is. GOMBOCZ pl. egyáltalán nem ismerte el, hogy a 
hosszúmagáinhangzós alakok lettek volna csak az eredetiek, s a 
rövidhangzósok rövidüléssel keletkeztek belőlük, ö éppen azt 
próbálta igazolni, hogy ennek a váltakozásnak a gyökerei egy fgr. 
magánhangzó fokváltakozáslba futnak le: a rövidmagánhangzós 
alakok az alapnyelvi gyenge fokot, a hosszúak meg az erős fokot 
tükrözik (vö. NyK. XXXIX, 229 kk.). 



248 LAZICZIUS GYULA 

Persze a fgr. fokváltakozás körül dúló vélemény csata foly
tán kinek-kinek megvolt a véleménye arról, hogy GoMBocznak 
ez a nézete helyes-e vagy sem, de még azoknak is, akik esetleg 
nem voltak meggyőződve helyességéről, látniuk kellett, hogy a 
fa ~ /áic-félék SZINNYEI adta magyarázata nem az egyedül lehet
séges magyarázat. 

GOMBOCZ egyébként az d-s szótagokat megelőző helyzetben 
való a-betűs írást sem tartotta elfogadható érvnek, mert az volt 
a szilárd meggyőződése —• legalább is 1925-ben —, hogy ,,a mai 
nyelvjárások egyrészében megfigyeli hasonló asszimilációs válto
zásoknak (pl. apa ~ apám) az Árpád-koriakkal semmi kapcso
latuk nincsen" (Klebelsberg-Emlók 156). 

E kételyek és aggályok, amelyek együtt talán már maguk is 
megrendítették volna az illabiális a (d) egykori létezésébe vetett 
hitet, elszórtan és nagy időközökben ütötték fel fejüket, s így 
semmi komolyabb ellenhatást nem váltottak ki. Ezzel szemben 
szinte megbűvölőleg hatott mindenkire SziNNYEinek a jövevény
szókra alapított érve. Ez ellen egyetlenegy észrevétele sem volt — 
tudtommal — senkinek. 

Pedig ennek az érvnek még akkor sem volt elegendő bizo
nyító ereje, amikor először fogalmazta meg SZINNYEI. Mert tegyük 
föl, hogy emlékeink valóban olyan következetességgel írták volna 
a betűiket azokban az idegen eredetű szavakban, amelyekben az 
átadó nyelv hangja d volt, ez még egymaga semmiképen sem iga
zolta volna, hogy az illető esetekben a magyar hang is csak illa
biális a (d) lehetett. Miután azonban az első kételyek éppen ezt a 
következetességet kezdték ki, és egyre több példa került elő az 
idők során arra, hogy az átadó nyelv illabiális a (d)-ja. helyén 
szereplő magyar hangot az illabiális hosszú á-val semmiféle kap
csolatban nem lévő o-val is írták a régiségben, az érv még a való
színűsítő erejét is elvesztette: egyszerűen összeomlott. Mert mit 
lehet abból kiolvasni, hogy az Árpád-kor szórvány- és szövegírói 
jövevényszavainak hangalakjában az átadó nyelv illabiális a (d) 
hangjának magyar megfelelőjét hol a-val, hol meg o-val írták? 
Azt semmiesetre sem, hogy az a bizonyos magyar hang az illabiá
lis a (d) volt. 

Ha pedig kivesszük az érvből az írásra való hivatkozást, 
akkor meg éppenséggel semmi sem marad belőle. Mert hiába volt 
meg az átadó török, szláv stb. nyelvekben az illabiális a (d), ha 
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a magyar nyelv ezt a hangot — mondjuk —- a legrégibb török vagy 
szláv szavak átvételekor nem ismerte, akkor minden bizonnyal az 
történt, ami ilyenkor történni szokott: hanghelyettesítés. 

Ilyenformán SZINNYEI mellékgondolatának támasztékai idővel 
rendre mind kidőltek, az illabiális a (d) Árpád-kori hipotézise 
mégis tartani tudta magát, sőt egyre jobban felszívódott a köz
tudatba. Volt ugyan egy idő, amikor maga SZINNYEI is kételkedni 
látszott az d föltételezhetőségében. Ez 1913-ban volt, az eiső pör-
felvétel idején. Ekkor ugyanis ezt írta SZINNYEI: „ t a l á n most is 
megállhat az én régi föltevésem . . . vagyis eleink hangjelöléséből 
most is szabad azt következtetnem, hogy az illab. d . . . még az 
Árpádok korában is sokkal általánosabban megvolt, mint mai nap
ság" (NyK. XLII, 16). Sőt ennél is tovább ment dolgozata egy má
sik helyén, amikor így szólt: „Hia én az a-betűs szavakat [t. i. az 
Árpád-koriakat] minden rend nélkül vagy betűrendben sorolnám 
fel és aztán azt kérdezném, hogy vájjon minő hangot jelölhetett 
bennük az a betű, aligha kapnék más feleletet, mint azt, hogy az 
d hangot jelölte; hiszen századok óta azt írják az a betűvel. É s 
m e g k e l l v a l l a n o m , h o g y n e m t u d o k o l y a n 
a r g u m e n t u m o t , a m e l y l y e l e z t a v é l e m é n y t t a r t 
h a t a t l a n n á l e h e t n e t e n n i " (i. h. 9). 

A kétkedés ideje azonban nem sokáig tartott SziNNYEinél. 
Mikor látta, hogy az Árpád-kori d-t egyre többen és töbíben fogad
ják el habozás nélkül, maga is belevetette magát a mindegyre 
növekvő árba, s tizenkét évvel később már úgy látta, hogy a HB. 
magyar nyelvében még nem volt meg az á, mert ez csak a XIII. 
század második felében fejlődött ki, illetve terjedt el, „A HB.-ben 
— úgymond — nincsen egy olyan o vagy a betű sem, amelyről 
teljes joggal tehetnők fel, hogy d hangnak a jele" (Klebelsberg-
Emlék 147). 

Lényegileg hasonlót látunk GrOMBocznál is, aki feltűnően 
sokat foglalkozott az a hangok kérdésével. GOMBOCZ ugvan talán 
sohasem kételkedett az illabiális d Árpád-kori létezésében, mert 
ha egyik-másik érv dolgában más volt is a nézete, a SziNNYEi-féle 
^-hipotézist elfogadta, de eleinte még azt tanította, hogy az d 
mellett megvolt az d is, még hozzá mind az Árpád-korban, mind 
pedig az ős-magyarban (vö. NyK XXXIX [1909—10], 234). 
Később (UngJb. VIII [1928], 269—73) az ős-magyar magán
hangzó-rendszerről rajzolt képébe az d-t már fel sem veszi, és az 
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Árpád-kori történéseket is úgy tárgyalja, mintha az d nem is léte
zett volna akkoriban. 

Ha jól látom, GOMBOCZ volt SZINNYEI mellékgondolatának 
leglelkesebb terjesztője, már persze csak a 20-as évektől kezdve. 
Ö minden Árpád-kori a betűt á-nak és csak á-nak olvasott! Ha 
bárhol is olyan a betűre bukkant, amely eredetével idegennyelvi 
a-ra. utalt, rögtön kész volt az ítélete: az illető hang a magyarban 
is csak illabiális rövid d lehetett! Még olyankor is azonban, amikor 
az eredet más irányba mutatott (pl. o-ra), de a régi magyar fel
jegyzések betűje az a volt, habozás nélkül megállapította: „t e h á t 
[a megfelelő magyar hang] illabiális rövid rt-nak hangzott" (Kle-
belsberg-Emlék 157). 

Ez az „a betű tehát d hang"-féle olvasás azonban éppen az 
ellentéte volt SZINNYEI főnézetének, melyet az Árpád-kori emlékeink 
olvasási módjáról vallott. Ugyanaz a GOMBOCZ tehát,, aki a mellék
gondolatot oly lelkesen felkarolta, a törzsgondolat legmerevebb 
tagadójává lett, sőt az is volt lényegileg kezdettől fogva. S ez csep
pet sem lep meg bennünket. A SziNNYBi-féle olvasási mód és az: 
á-hipotézis nem tudott megférni egymással: az egyiknek buknia 
kellett. 

GOMBOCZ —- és talán az ő hatására — MELICH is az illabiális. 
d föltételezése mellett foglalt állást, s ezzel a főgondolat sorsa — 
úgy látszott -— megpecsételődik. 

III. Jól tudom, hoigy egy föltételezés jogosultságát nemcsak 
azok az érvek döntik el, amelyek közvetlenül felhozhatók mellette. 
Sokszor közvetett indokok tartanak fenn egy hipotézist, amely 
önmagában nem igazolt vagy éppen igazolhatatlan: azok a felhasz
nálási lehetőségek, amelyek az ilyen föltételezésekből folynak. Ha 
tehát az előzőkből azt láttuk is, hogy az á- hipotézist nem tudták 
tarthatóvá tenni SZINNYEI érvei, hisz ezek sorra megdőltek, azt is 
meg kell vizsgálnunk még, nem voltak-e SZINNYEI mellékgondola
tának hasznos következményei. Nem voltak-e kérdések, amelyek
ben csak az d Árpád-kori föltételezése tudott világosságot gyúj
tani, s e nélkül ma is csak a sötétben tapogatódznánk. 

Nem, ilyen kérdések nem akadtak. SZINNYEI föltételezése 
valójában nem munkahipotézisnek indult, s nem is vált azzá 
lényegileg később sem. Önmagáért Jött létre, s önmagán túl nem 
mutatott soha. Nemcsak hogy nem tudott segítségünkre lenni más 
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kérdések kibogozásánál, ellenkezőleg: maga is egy segéd-hipotézis 
támogatására szorult. Ez a segéd-hipotézis az d =*- a „hangváltozás ^ 
föltételezése volt, melyet SZINNYBI 1895-ben mondott ki (vö. Nyr. 
XXIV, 197). 

SZINNYEI logikailag kifogástalanul járt el. így okoskodott: ha 
valaki azt állítja, hogy az Árpád-korban az a közmagyar hang 
volt, annak feltétlenül azt is kell vallania, (hogy ebből az á-ból 
valamikor valahogyan á lett, különben nem tudja érthetővé tenni 
a későbbi és mai hangállapotot. SZINNYEI nem is habozott tehát. 
Megállapította az d =- d „fejlődést", s ezzel logikailag zökkenő
mentessé tette az d föltételezését. 

Hiába kifogástalan azonban valami tisztán logikailag, az 
még egyáltalán nem bizonyos, hogy a nyelvtudomány is sző nélkül 
annak minősíti. Hiába k e l l e t t logikailag megtörténnie az 
á=-d „változás"-nak, hogy nyelvileg valóban ímegtörtént-e, az már 
más kérdés, amelyet minden logikai következtetéstől függetlenül is 
igazolni kellett volna. Egy hangváltozásnak mindig van valami
féle oka, amely elindítja. Hangkörnyezeti, hanghelyzeti, hang
rendszeri tényekben vagy más nyelyi mozzanatokban rejlő oka. 
Egy hangváltozásnak mindig van valamiféle lefolyása: időben és 
térben terjedve gyorsan vagy lassabban kibontakozik, s ennek 
a kibontakozásnak nyomai szoktak lenni. Egy hangváltozásnak 
mindig vannak következményei is, sokszor csak egész lényegtele
nek, sokszor azonban olyanok is, amelyek kihatnak a hangrend
szer többi tagjaira, sőt néha az egész hangrendszerre is. 

SZINNYEI a föltételezett d =- d ,,változás"-nak ilyen nyelvi igazo
lására, ilyen nyelvi feltárására nem vállalkozott, nem is vállalkoz
hatott. Nemcsak azért nem, mert az emlékek erre nem adtak tám
pontot. GoiíBocznak sem adtak, de ő legalább közeledni próbált 
az állítólagos történés nyelvi megértéséhez. Ő, amikor még az 
á mellett az a-t is felvette az ős- és ó-magyar magánhangzók rend
szerébe, úgy képzelte el a nyelvi folyammát lefolyását, hogy a meg
volt á — talán a XIV. század folyamán — lassanként kiszorította 
az á-t, viszont a palóc nj-elvjárásokban fordítva történt a dolog: 
az á állandósult, az d pedig kikopott a használatból. Sőt még ennél 
is tovább ment GOMBOCZ : hasonlóan, de éppen ellenkező kiegyen
lítődéssel magyarázta az Árpád-korra föltételezett d és á további 
köznyelvi, ill. palóc kialakulását is. 
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Később GOMBOCZ elejtette az ó-magyar d-t, és csak az á-t 
tartotta meg az ős-magyarra és az Árpád-korra vonatkozólag, ezzel 
azonban feladta az á-d feltett kettősségéből eredő magyarázatát is, 
mert ez egyszerűen értelmét vesztette. De ha ez a feladás nem 
következett volna is be, aligha tudta volna megmenteni magyará
zatát, mert ha valaki megkérdezte volna tőle, hogy kellő nyelv-, 
járástörténeti adatok híján szabad-e közvetlenül összekapcsolni 
a mai palóc helyzetet az Árpád-kori hangállapottal és a XIV. szá
zadban állítólag lejátszódott vagy legalább is megindult kiegyen
lítődéssel, válasza az ellenvetésre legfeljebb csak — kitérés lehetett 
volna a kérdés elől. 

Mikor az rí föltételezése diadalt aratni látszott, és az ős- vagy 
ó-magyar d-nak egyetlen pártfogója sem maradt a porondon, az 
<fc.=-d „változás" nyelvi érthetővé tétele még nehezebbé vált. Akik 
SIMONYI alapján hittek az Árpád-kor végén lejátszódott általános 
nyíltabbá válásban, azok még esetleg gondolhattak egy megoldás
félére, Arra t. i., hogy az általános nyíltabbá válás következtében 
az o-kból lett d-k nagy számukkal indították meg azt a folyama
tot, melynek eredménye lett aztán azd^á. Tudtommal erre nem 
hivatkozott senki, de legalább is gondolhatott mindenki, csak ép
pen SZINNYEI nem, mert akkor ellenkezésbe jutott volna főgondo-
latáyal, amely éppen a nyíltabbá válás általánosságát tagadta. 

Talán itt látszik meg a legjobban, hogy milyen belső ellent
mondás volt SZINNYBI főgondolata: olvasási módja és mellékgon
dolata: az á föltételezése között. Az első segéd-hipotézis, amely az 
d-t támogatni volt hivatott, élével a főgondolat ellen irányult. 

Ez a belső ellentét azonban egymagában nem lett volna tra
gikus, hisz mélyen elrejtve lappangott csupán. Külsőleg csak annyi 
látszott, hogy a nyelvileg igazolatlan d =- d felvétele zökkenéstelen 
átmenetet biztosít az Árpád-kori rí és a későbbi közmagyar d között. 

IV. Az előbb azt állítottam, hogy az Árpád-kori, sőt későbbi 
alakjában: az Árpád-kori és ős-magyar d föltételezése eredetileg 
nem volt segítő munkahipotézis, és később sem vált azzá, mivel 
más kérdésekben nem gyújtott világot. Ez az állítás talán aggá
lyosnak látszhatik egyeseknek, azoknak, akik arra gondolnak, 
hogy a legrégibb jövevényszavainkhoz fűződő problémák közül 
egyben, ha nem is vitt el a megoldáshoz, de legalább egyengette 
a kibontakozás útját. 
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Ismeretes, hogy jövevényszavainkban feltűnő kettősség van 
az átadó nyelv illabiális a fó)-jával szemben: a mai köznyelvben 
vagy a vagy pedig a jelentkezik. Hogy csak két körből említsek pél
dát, a török és szláv eredetű szavaink köréből: 

ál, bársony, gyász, szám, sátor — de alma, barom, csat, kapu, 
saru, tar stb., 

bálvány, gát, kád, kovász, mák, oláh, rác — de gatya, ha
raszt, malac, olasz, parittya stb. 

E kettősség nem kerülte el kutatóink figyelmét. ÁSBÓTH szláv 
jövevényszavaink kettős viselkedésének a nyitját" a szláv átadó 
nyelvben kereste, mondván: szláv a-nak akkor felel meg a ma
gyarban á, ha a szó a bolgárból való, a pedig akkor, ha szerb-hor
vát átvételről van szó. MELICH (NyK. XXXIX, 34) csakhamar kimu
tatta azonban, hogy ennek a imagyarázatnak éppen a legbolgárabb 
jövevény, a mostoha nem engedelmeskedik. Rámutatott MELICH 
arra is, hogy a rác szó biztosan nem bolgár eredetű, pedig ASBÓTH 
szerint annak kellene lennie, és még hozzá magánhangzója is 
rövid lehetett az. átadó szerb nyelvben, nem pedig hosszú. 

MELICH természetesen nem elégedett meg ASBÓTH nézetének a 
megcáfolásával, hanem megkísérelte, hogy egy jobbat állítson a 
a helyére. „Kétségtelen dolog — mondotta — hogy a m.-ban 
a szláv a-nak hol á, hol meg a felel meg: pl. oláh, de olasz (alakv. 
olosz is). Ha az á az első szótagban fordul elő, a nyúlás a magyar
ban is megtörténhetett" (i. h. 35). Ha ugyanis a latin arbos, pardus, 
arcus stb. szavakból nyelvünkben árboc, párduc, árkus lehetett, 
„nem látom át — mondja MELICH — miért ne keletkezhetett volna 
rövid szláv első szótagbeli a-ból is a magyarban á. Én első szótag
belieknek veszem eredetük szerint a lat. gradus-ból lett grádics, 
szláv dragz, drága, drago =- m. drága s velük egy típusú sza
vakat is Ha azonban a m. szó első tagja rövid a-val van (pl. 
Balaton, feltehető régi m. *Blatin, Baranya, gatya, haraszt, Ka
raszna, szalad stb.), vagy ha a hosszú á (vö. kovács: bolg. kováé...} 
vagy rövid a (vö. palota, régi m. palata: bolg. polata) az első szó
tagon túl van, ilyenkor a hangzó quantitasának magyarázatáért a 
szláv nyelvekhez fordulok" (uo.). 

MELicHnek ez a magyarázata kétségtelenül jobb volt 
AsBóTHénál, de valójában alig tartalmazott pozitívumot. Az egyet
len pozitívum az volt, hogy az első szótagi szláv á megnyúlhatott. 
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mégpedig a magyarban. Hogy miért történt meg ez a nyúlás, arról 
már nem szólt részletesebben MELICH. A magyar hangsúly hatására 
talán, mint BALASSA (TMNy. 164) is gondolta? De akkor miért nem 
nyúlt meg minden szláv vagy egyéb eredetű szavunk első szó-
tagjában? 

A magyarázat többi része nagyon ígéretesnek látszott. Azt a 
hitet keltette, hogy össze kell csak egyszer állítanunk szláv jöve
vényszavainkat, s akkor a megfelelően kikeresett és értékelt szláv 
előzmények mindjárt világot derítenek imajd az egész rejtélyes 
>a|á kettősségre! Sajnos azonban, erre a feladatra mindmáig senki-
sem vállalkozott, így máig sem tudjuk, van-e valami pozitívum 
a magvarázatnak a szláv quantitásra utaló részében. 

MELICH hozzászólása nem juttatta nyugvó pontra a kérdést. 
A kevésbbé aggályoskodók ugyan bizonyára azzal nyugtatták meg 
magukat, hogy az a és á kettős megfelelés kérdése voltaképen nem 
is magyar nyelvészeti, hanem szlavisztikai probléma, de a kétke
dőbbek nem hagyták ennyiben a dolgot. HORGER: MNy. VII (1911), 
154—61 nem is titkolta kételyeit. Szerinte lehetséges, hogy az első 
szótagbeli á némely esetben a magyar hangsúly hatásának az ered
ménye, de ez a föltevés sokkal bizonytalanabb, mint az első pilla
natban látszik. Azt is megengedi HORGER, hogy más esetekben vala
mely nyelvi quantitást ismerő szláv (szerb-horvát, szlovén) nyelv
ből való a magyar nyelvi hosszúság, de rögtön hozzáfűzi, hogy 
„nem egyszer még ezzel sem fogunk célt érni" (i. h. 154). S mi 
van a török jövevényeink á hangjaival? — kérdi HORGER. 

Ez a kérdés nagyon nyugtalanítóan hatott a maga idejében. 
Akkortájt az volt ugyanis a közfelfogás, hogy a törökség általábam 
nem ismeri és nem is ismerte a nyelvi quantitást, arra tehát akkor 
semmiképen sem lehetett hivatkozni, hogy a magyar a és á kettős
ségnek török háttere van. 

Még inkább aktuálissá tette a kérdést GOMBOCZ munkája 
(BTLw.), mely a honfoglalás előtti török jövevényszavaink kér
dését részletesen és behatóan tárgyalta. GOMBOCZ szeme rögtön 
megakadt a török a kettős magyar megfelelésén. Az általa meg
vizsgált anyagban 

az egytagúaknái 8 á és 3 a 
a kéttagúaknái 9 á és 18 a 

összesen 17 á és 21 a A 
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megfelelést talált, tehát az egyikre majdnem annyit, mint a má
sikra ,,Der grund dieser doppelten vertretung — mondotta i. m. 
140 — muss ohne zweifel im ungarischen gesucht werden." Igen, 
az elsőszótagi á esetében lehetne ugyan gondolni egy másodlagos 
nyúlásra, mely a magyar hangsúly folyományaként következett 
volna be, ahogy BALASSA is, MELICH is gondolta, „auf die frage aber, 
warum diese ,secundáre dehnung' in einigen fállen ekigetreten ist, 
in anderen aber nicht, bleibt sowohl BALASSA, wie auch MELICH die 
antwort schuldig" {l. m. 141). 

GOMBOCZ maga lát ezután magyarázathoz. Az egytagú szavak 
<á || a kettősségét fgr. fokváltakozással próbálja érthetővé tenni. 
Ennek eredményeként ugyanis szerinte az előmagyarban igen 
gyakoriak lehettek az olyan paradigmatikus magánhangzó válta
kozások, mint amilyenekről a ház ~ haza, lágy ~ langyos, vág ~ 
vagdal, három ~harmad, nyár ~ nyarat stb. még ma is tanúskodnak. 
Amikor legrégibb török eredetű szavainkat átvettük — tehát az 
ős-magyarban —• még szimtén nagyon eleven lehetett ez a váltako
zás. Mivel ez a tőváltakozás megvan az egyik biztosan régi török 
jövevényünknél (sár~ sarat) is, feltehetjük, hogy a többiek is beil
leszkedtek e tőváltakozásos alakok rendjébe, csakhogy amíg egy 
részüknél (szám, szán) az erősfokot tartalmazó «-s alak, addig 
másoknál (csat, tar) a gyengefokú a-s alak általánosul! egy-egy 
másodlagos analógiás változás következtében. 

A magyarázatnak ez a része magában véve nem lett volna 
valószínűtlen, de a fokváltakozásra épült, amelyet a mássalhang
zókra sem fogadott el mindenki, sőt annak is a legmerészebb haj
tására: a magánhangzó fokváltakozásra. El kell csak olvasni 
-GOMBOCZ erre vonatkozó dolgozatát (NyK. XXXIX, 229—74), és 
mindenki láthatja, hogy a szerzőnek sokkal nagyobb volt a hite, 
unint amire anyaga feljogosította volna. 

GOMBOCZ természetesen nem állt meg magyarázatában az 
eigytagúaknál. A kéttaguak első szótagjában előforduló magyar 
á-kat egy későbbi nyúlásnak tulajdonította, amely a második 
szótagban álló á asszimiláló hatására következett volna be. így 
magyarázta az ártány, csákány, sárkány-félék első u-ját, de ide
vonta az árpa, gyáva, Mfccr-féléket is, mert ezek ragozott alakjai
ban is á volt a következő szótag hangzója (árpát stb.). 

Erre két megjegyzésünk lehet: 1. a közölt magyarázat az 
olyanokra, mint az árok, bársony, sátor stb., nem illik; 2. ha a 
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török arpa-ból a magyarban árpa lett az árpát, árpák miatt, miért 
nem lett a baltát, balták helyett *báltát, *bálták, s ezek hatására 
* balta? 

Ami a nem első, hanem második vagy harmadik szótagi 
török a megfeleléseit illeti, GOMBOCZ itt is konstatálja a kettős meg
feleléseket (kantár, kocsány, szakái, boszorkány — de bicsak, 
csabak, kobak), azonban a jelenség okára már csak ezt mondja: 
,,Die ursache dieser dehnung ist mir nicht recht klar; vielleicht 
könnte sie mit der tiirkischen betonung auf der letzlen silbe in 
zusammenhang gebracht werden. Es ist beachtenswert, dass die 
dehnung nur vor -/, -í und -n stattfand, und dass die wörter auf 
-ak (und -am) den ursprünglichen kurzen vokal bewahrten" 
(i. m. 145). 

GoMBocznak — mint láttuk — az volt a kiinduló nézete, 
hogy a török a szabályos megfelelője a rövid magyar a, ha tehát 
valamely török jövevényünkben á van, annak oka a magyarban 
keresendő. így magyarázta ezt az egytagúaknái (a fokváltako
zásba való beilleszkedéssel) és a kéttagúak első szótagjában (a 
következő szótag ó-j-ának asszimiláló hatásával). Itt, a nem első 
szótagi ókná l már megakad, sőt elhagyva kiinduló pontját, á 
törökbe helyezi vissza a nyúlás okát! A kiinduló pont és a végső 
magyarázat ellentmondása egészen nyilvánvaló. 

De fogadjuk el a magyarázatot úgy, ahogy készült, és kísé
reljük meg végiggondolni. Fogadjuk el, hogy az utolsó szótagi 
magyar hosszú magánhangzó, az á, a török véghangsúly ered
ménye. Ha a török véghangsúly ilyen myújtó hatással volt a 
magyarban, mint a kantár, szakái-félék GOMBOCZ szerint tanúsít
ják, miért inem *bicsák, *kobák van a magyarban, holott ezek 
török előzményei is véghangsúlyosak voltak? 

Ha pedig arra gondolunk, hogy csak az -l, ~r, -n előtti hely
zetben történt meg a nyúlás, mint GOMBOCZ kiegészítőlég állította, 
-k és esetleg -m előtt meg nem, akkor logikusan csak az gondol
hatjuk, hogy a nyúlást, ill. az eredeti rövidség megőrzését a ma
gyarban helyzeti okok döntötték el, nem pedig a török vég
hangsúly! 

Akárhogy forgatjuk is tehát a dolgot, GOMBOCZ nem tudta 
megmagyarázni jövevényeink kettős viselkedését a török illabiális 
s az akkori felfogás szerint köz- és ős-török viszonylatban csak 
rövid hangként számbajövő a-val szemben. 
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De nem sikerült ez HoRGEunek sem, aki a BTLw. megjelenése 
után nemsokára részletesen foglalkozott a kérdéssel „Régi török 
jövevényszavaink hangtani tanulságaihoz" c. tanulmányában 
ÍMNy. X [1914], 7—15, 107—17). 

HORGER mindjárt azzal kezdte a kérdés megmunkálását, hogy 
az illabiális a (d) SziNNYEi-féle föltételezéséhez kapcsolta az egész 
kérdést. ;,Hogy a magyar nyelvnek az Árpádok korában volt rövid 
á hangja, mégpedig nemcsak nyelvjárásilag, mint ana is egyes 
székely és palóc vidékeken s néhány kisebb nyelvjárásszigeten, 
abban nem lehet kételkednünk — mondotta —. Ezt kétségbevon
hatatlanul bebizonyította már SZINNYEI JÓZSEF . . . S azóta is számos 
olyan körülmény merült föl, melyek mind megerősítik SZINNYEI-

. nek maholnap húszéves tanítását", (i. h. 7). 
Ez az d — folytatja HORGER — két irányban való fejlődés 

következtében tűnt el: részint á, részint a (á) lett belőle. „Hogy 
milyen feltételektől függött d-vá vagy a-vá való fejlődése, arról 
eddig semmit sem tudunk, mert mindeddig nem volt módunk 
elválasztani eredetileg d hangú szavainkat azoktól, melyeknek mai 
d vagy a hangjai helyén már akkor is d vagy a (tehát nem d) 
hangzott" (i. h. 8). Most, hogy GOMBOCZ feldolgozta régi török jö
vevényeinket, már inkább hozzá tudunk nyúlni a kérdéshez, mert 
ezek közt van „egynéhány tucat olyan szó, a melyekről biztosan 
tudjuk, hogy a magyar nyelvnek egy régibb korában csakis rövid 
illabiális d hangozhatott bennük" (uo.)- Ha tehát ma d vagy a (á) 
jelentkezik ezekben, akkor a változás csak a magyarban történ
hetett meg (uo.). 

GOMBOCZ foglalkozott ugyan ezzel a kérdéssel, de a fősza
bályt — HORGER szerint — nem ismerte föl, pedig ennek a fölisme
rése nem lehetetlen, csak megfelelően kell csoportosítanunk az 
adatokat. E célból HORGER átrendezi GOMBOCZ anyagát. Ahol csak 
valamire is tud hivatkozni, mindenütt egy praeconcipiált szótag
szabály (vö. MNy. VII, 155) szerint osztja be az adatokat. 

Az átcsoportosítás után a következő végső, képbe foglalja 
• HORGER a török d magyar elsőszótagi megfeleléseit: 

Nyelvtudományi Közlemények LI. 17 
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egytagú szavakban 

többtag úakban 

10 á: ál, gyász, sár (vö. sárga), szál, 
szám, szán, gyárt, árk, báj, 
sár; 

2 a: tar, csat; 

30 a: alma, baka, bakó, balta, ba
rom, csabak, csalán, dara, 
gyaláz, gyarló, gyapjú, ha
rang, kantár, kapu, karó, 
sarló, saru, szakái, szapu, sza
tócs, tanú, tarló, gyartya, 
csapa, bajtorján, baszorkány, 
kalakány, árpa, gyárat, basz; 

2 á: bársony, sátor. 

E képből mindiárt le is von ja HORGER az clsőszótasbeli fő
szabályt, mondván: az „egytagú szó á [nyilván ' sajtóhiba á 
helyett] -ja az Árpád-korban megnyúlt, többtagú szó első 
szótagjának d-ja pedig lalbializálódott" (i. m. 12). Azokat az ese
teket, amelyek nem követik e főszabályt, HORGER analógiával ma
gyarázza, így pl. a tar és a csat a-ját á tarolni, csafo/ni-félékkel, 
amelyekben az a szerinte szabályszerű, a bársony és safor-nál 
pedig olyan szórványos megnyúlásra gondol, amelyet esetleg a 
magyar hangsúly hatásának tulajdoníthatunk, és amilyent egyéb 
jövevényszavainknál (pl. árboc, pádimentum, párduc stb. stb.) is 
tapasztalhatunk (i. m. 13). 

Sok, nagyon sok kifogást tehetnénk már HORGER csoportosí
tása ellen is. így pl. számonkérhetnők, hogy miért hagyta ki az 
árpa szót a bársony és sátor-félék közül, miért vette föl csak a nyj. 
árpa alakot, holott a gyárt-níú ezt az alakot is besorozta összeállí
tásába, meg a gyarat-ot is? Vagy miért tette az árok szavunkat 
árk alakban az egytagűak csoportjába, holott az átadó nyelvben 
is kéttagú volt a szó (aryk)? Viszont miért sorozta 'íutuere' jelen
tésű igénket a kéttagúak közé. amikor az átvett alak csak egytagú 
lehetett? 

De mindezeket és az ezekhez hasonló aggályokat akár el is 
hallgathatjuk, mert a több ponton legalább is önkényes csopor
tosításból leszűrt főszabály még súlyosabb hibákban szenved. 

.Az egyik főhibája, hogy statisztikai és csak statisztikai ma
gyarázatot ád a feltételezett«=•-a és á^-ci „fejlődésekre" vonatkozó-
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lag. Mert jó, fogadjuk el bebizonyított és megfellebbezhetetlen 
tényként, hogy török jövevényeink első szótagjában a szerint nyúlt 
meg vagy labializálodott a feltett eredeti á, hogy hány szótagú volt 
a szó, de kérdezzük meg, miért hatott nyujtólag az egyszótagú-
ság és miért labializált a többszótagúság ténye? 

De az egytagúak egyszótagúsága tekintetében is baj van. 
Hiszen ezek az egytagúak az átvétel pillanatában lehettek csak 
egytagúak, s mihelyt ez a pillanat letelt, mindjárt beilleszkedtek 
a magyar szavak ragozási rendjébe, amelyben nemcsak a szám
nak volt létjogosultsága, hanem a számot, számod-féléknek is, 
nemcsak a szán-nak, hanem a szánunk, szántóknak is. Miért enge
delmeskedtek ezek mégis az egytagúság nyújtó hatásának, "mikor 
ragozási alakjaik között nyilván a többtagúak voltak többségben?! 

Ami pedig a bársony és a sátor magyarázatának azt a részét 
illeti, hogy á-juk ugyanúgy értendő, mint a latin, szláv, olasz jöve
vényeink ó-ja, az nem egyéb, mint a logikából jól ismert petitio 
principii, hisz az árboc stb.-félék maguk is értelmezésre szorulnak! 

Mielőtt HORGER tovább menne, megnézi, hogy hogy fest ez 
az ő elsőszótagi főszabálya a legrégibb szláv jövevényeinknél. Az 
egytagúaknái a gát, kád, mák, rác-félék, sőt a szókezdő msh. cso
port feloldásával többtagúakká vált barát, garád, kovász, oláh-
félék mutatják is a sziaibály szerint várható nyúlást, de a haraszt, 
malac, szalad már rövid magánhangzót hoz. Ezeket a rövid hang-
zós alakokat azonban természetesen úgy kell magyaráznunk, 
ahogy a tar-t és a csaf-o\, HORGER szerint: analógiával. 

Eddig csak még megy valahogy a dolog, de a többtagúak 
első szótagjána térve hirtelen felborul a helyzet. Itt is sok példát 
tud ugyan felsorolni HORGER a szabálya szerint való a megfelelésre 
(Balaton, gadóc, kalangya, ladik, szalma stb.), de feltűnően sok 
az d-s szó is, nem úgy, mint a török átvételeknél, ahol ilyen csak 
kettő akadt. A bálvány, bárány, császár, kádár, kárász s a szerinte 
velük együtt említhető bánya (vö. bányát), drága, hála stb.-re a 
GoMBocz-féle asszimilációs magyarázatot ajánlja, de ő sem veszi 
észre, hogy a gyantár, nadály, nadrág, naszád stb. második szó
tagjában is á van, s ez még sem hasonította magához az első 
szótag magánhangzóját! 

De még ezzel a „kisegítéssel" sem megy sokra HORGER, 
mert még mindig van elég példája a többtagúak elsőszótagi 
d-jára. Ezeknél hivatkozik tehát arra, hogy néhány esetben ,,a 

17* 
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hangsúly hatása alatt nyúlhatott meg az á, épp úgy, mint a török 
bársony és sátor szavakban" (i. m. 15). HORGER nem veszi észre, 
hogy ezzel egy logikailag tilos körbe lép. Ez a chxulus vitiosus 
azzal indul, hogy a bársony és a sátor szavakat HORGER szerint 
olyan nyúlással kell magyaráznunk, mint aminőt más eredetű, 
köztük szláv nyelvekből való szavainkban is tapasztalhatunk a 
magyar hangsúly hatására (1. feljebb!), s azzal zárul, hogy a 
szláv (és más) eredetű szavaink hasonló helyzetű á hangjait vi
szont úgy, ahogy a bársony és a sátor d-ját! 

S ha mindez még így sem magyarázna meg minden d-s 
példát, akkor HORGER szerint gondolhatunk arra is, hogy az ilyen 
szó „valamely quantitást ismerő délszláv nyelvből került a ma
gyarba" (i. m. 15). 

HORGER maga is érezhette, hogy baj van elsőszótagi fősza
bályával. Maga is elismerte, hogy a szláv jövevények nem val
lanak „olyan világosan" ebben a kérdésiben, mint a törökök állí
tólag tették, de azzal áltatta magát, hogy azért olyant sem valla
nak, ami ellentmondana az általa kimondott tézisnek (vö. 15). 

Mi egy lépéssel tovább is mehetünk, és az előbbiek alapján 
nyugodtan kimondhatjuk: HORGER elsőszótagi 'főszabálya sem a 
török, sem a szláv, sem pedig más jövevényszavainkban nem 
tudta megmagyarázni az átadó nyelv d-jának kettős magyar 
megfelelését. 

HORGER ezután megpróbálja alkalmazni szabályát finnugor 
szavainkra is, majd visszatér főtémájához, és most már a nem 
első szótagi török d megfeleléseit veszi szemügyre jövevénysza
vainkban. Különbséget tesz utolsó és nem utolsó szótagi helyzet 
között. 

A nem utolsó szótagi helyzetre a köv. példákat említi: ka-
lakán, kanyaró, sárkány (^ *sarakan), borjú (-= *burayu), gyapjú 
(^ *japayi), és idetartozónak mondja esetleg a bosszant-ot is. 
Három szóban rövid hang van, ma á, korábban á, s szerinte a 
többiekben is ez lehetett a megfelelés, vagyis nyúlás nem történt. 

Tiszta példa az említettek között csak kettő van: a kalákán 
és a kanyaró, a többivel nem igen lehet mit kezdenünk, mert nem 
első és nem utolsó szótagi magyar á illetve a-jukra nincs ada
tunk. A kalákán is gyanús, mert nem értjük, hogy az utolsó szó
tag d-jának asszimiláló hatására miért nem nyúlt meg legalább 
az előtte álló szótag magánhangzója? 
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Az utolsó szótagi megfelelésekre HORGER összeállítja a mai 
d-s (csákány, cickány, kantár, kocsán, sárkány, szakái, boszor
kány, bojtorján, kalákán, oroszlán) és a-s (bicsak, csabak, gyá
rat, harang) megfeleléseket, s levonja belőlük a tanulságot, 
vagyis azt a szabályt, hogy török jövevényszavaink utolsó szó
tagjában az eredeti á hang -l, -r, -n (>--ny) előtt megnyúlt, min
den más esetben a lett ibelőle (i. m. 114). 

Mint látnivaló, HORGER e ponton jobbára csak ismétli GOM-
Bocznak már megbeszélt megállapítását, azzal az eltéréssel, hogy 
nem hivatkozik a nyúlással kapcsolatban a török hangsúlyra. 
Ennek az eltérésnek a figyelembevételével HoRGERtől csak azt kér
dezhetjük, hogy miért nyúlt meg bizonyos mássalhangzók előtt 
az eredetinek feltételezett magyar á, mások előtt meg miért labia-
lizálódott? 

Ha esetleg azzal válaszolna kérdésünkre HORGER, hogy maga 
az l, r és n volt nyújtó hatással az d-ra és más mássalhangzó nem, 
minden lehetséges ellenvetést félretéve csak azt kérdeznők még: 
miért nem nyúlt meg a harang második a-ja vagy a bosszant-é, 
különösen az utóbbié, melyet az utolsó szótag példáinál meg sem 
említ HORGER, holott a nem utolsó szótagiak közé maga is csak 
„esetleg"-gel sorolta be előzőleg e szavunkat?1) 

4) A török jövevényeink tekintetében legújabban felmerült a lehető
sége annak is, hogy esetleg számolnunk kell az átadó nyelvi quantitással, 
éppúgy, mint pl. a szlávoknál. A legutóbbi években ugyanis kiderült, hogy 
egyes török nyelvek ismernek, sőt régebben is ismertek nyelvileg hosszú 
magánhangzókat, nemcsak rövideket, vö. LIGETI : Journal Asiatique CCXXX 
(1938), 177—204; MNy. XXXIV, 65—76. 

RÁSINEN (FUF. XXIV [1937], 246—55), aki szintén felismerte e tény
állást, mindjárt meg is próbálta hasznosítani felismerését legrégibb török 
jövevényeink, á és a megfeleléseinek tisztázására. Dolgozatában főleg turko
mán és egy-két jakut adatra támaszkodva a következő megállapításokat 
teszi: 1. az egyszótagú ál, báj, gyász, sár 'gelb', sár, szál, szám, szán és táj 
(?) szavak turkomán, ill. j akut megfelelőiben a van, a 'futuere' jelentésű igénk 
turkomán és jakut megfelelőjében viszont rövid a magánhangzó; a csaí-nál 
már bizonytalannak látja R. a helyzetet; 2. a kéttagúak közül az álma, balta, 
csabak, dara, kapu, karó, saru, szakái és szatócs rövid (elsőszótagi) a-jával 
szemben a turkománban szintén rövid az a; 3. az olyan kéttagú magyar 
szavak közül, amelyeknek az első szótagjában á van, csak a sátor-nak van 
turkomán a megfelelője, mert az árok, árpa, yyárt (turkom. járat) megfe-
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Ezzel nagy vonásokban számot is adtunk azokról a kísér
letekről, amelyek jövevényszavaink á és a megfelelési rejtélyé
nek megfejtésére irányultak. Olyan tudósok próbálkoztak a 
megfejtéssel, mint ASBÓTH, MELICH, GOMBOCZ és HORGER, de az ered
mény csak a nyitvahagyott kérdéseknek és a felvetett vagy 
felvethető kételyeknek hosszú-hosszú sora volt, s az is mind-
maiglan. 

Az ismertetett munkálatok közül különösen HoRuERé volt 
fontos számunkra, mert az ő dolgozatában került kapcsolatba 
jövevényszavaink kettős megfelelésének ügye a SZINNYEI feltéte
lezte illabiális a (á) kérdésével a leghatározottabb formában. 
A magyarban egykor megvolt d — mondotta HORGER — jövevény
szavaink tanúsága szerint kétfélekép fejlődött tovább: vagy 
megnyúlt vagy labializálódott. Formuláiban kifejezve: d ^- a, ilL 
d =>- d. 

Ezzel az utóbbi formulával már korábban is találkoztunk: 
SziNNYEinél (1. a III. fejezetet). Akkor azt mondottuk róla, hogy 
az első (hajtása volt az et-hipotézisnek, mégpedig szükségképenl 

lelöi a Uukománban rövid a-val jelentkeznek, e magyar szavak rí-ja tehát 
valószínűleg a magyarban fejlődött (i. h. 251—2). 

RASÁNEN e megállapításaira több megjegyzésünk van. Az egyik az,. 
hogy kétségtelenül nagy merészség a turkomán és jakut alakokat közvetle
nül kapcsolatba hozni a magyar szavakkal. LIGETI ennél sokkal óvatosabban 
járt el; alig érintette a magyar vonatkozásokat, jóllehet ő a török mgiu 
quantitáftt történetileg is kiépítette, hisz kimutatta, hogy már a XI. sz.-ban. 
is nyomuk van a török hosszú magánhangzóknak. Minthogy a honfoglalás
előtti török, jövevényeinkre vonatkozólag még egy XI. századi török tény sem 
mond sokat, az óvatosság valóban csak helyeselhető. 

Ami pedig a részleteket illeti, RASÁNEN megállapításait önmagukban és. 
az előbbi általános kifogástól függetlenül nézve elmondhatjuk, hogy közülük 
csak az 1. rendelkezik némi meggyőző erővel, bár a csat bizonytalan volta 
és a tar hiánya erősen érezhető. A 2. pontból egész sereg a-s szavunk ma
radt ki (bakó, barom, csalán, gyaláz, gyarló stb. s tb . ) , s a megemlítetlek közül 
a szakái á-ját sem értjük, mert a turkománban ennek is rövid a megfele
lője: sakál. A 3. pont viszont egészen kiábrándító, hisz csak a sdíor-ra tud 
kádenciát, míg az árok, árpa, gyárt hosszú mgh.-ja éppen ellene szól a RASÁ
NEN szerint való várakozásnak. 

RÁSINEN csak ezt a három legutolsó példát utalja vissza a magyar hang
történet keretébe. Ha majd elkészül beígért részletes munkája erről a témá
ról, bizonyosan ő is látni fogja, hogy sokkal, de sokkal több példa fog ma
gyar magyarázatot kívánni. 
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hajtása, amely nélkül ez a hipotézis meg sem tudott volna állani. 
Azt is mondottuk róla, hogy nyelvileg igazolatlan volt ugyan, 
de legalább külsőleg zökkenéstelen átmenetet biztosított egy fel
tételezett korábbi és egy valóban létezett s ma is fennálló álla
pot között. Most, a jövevényszavaink vallatása után ehhez még 
hozzáfűzhetjük, hogy ez a z á > - « formula a jövevényszavainkon 
át sem kapott belső értelmet, hisz még azt sem lehetett vele kap
csolatban megállapítani, hogy milyen körülmények között ját
szódott le, ha ugyan valaha is lejátszódott, ez a „lahiializálódás". 

Az d 5- a formula már új hajtás, sorrendben a második, 
amely SZINNYEI mellékgondolatából sarjadt. Sokakra bizonyára 
azért tett jó benyomást ennek a megfogalmazása, mert végered
ményben a jövevényszavak egy nagy csoportjában jelentkező 
a-kat közelebb hozta az átadó nyelv hangállapotához, mégpedig 
azáltal, hogy közbülső foknak beiktatta a magyar d-t. De ez a 
formula is csak külsőleg festett tetszetősen, a belső lényeget 
illetőleg nem magyarázott mit sem. Ezen kívül nem is lehetett 
ezt a formulát a nyelvi anyagra alkalmazni, mert hiába állítot
ták fel a legkülönbözőbb szabályokat arra vonatkozólag, hogy 
milyen esetekben érvényesült a formula, a jövevényszavak se-
hogysem illettek bele a szabályok kijelölte keretekbe. A jöve
vényszavak dacoltak minden felállított szabályszerűséggel, és 
dacolnak még ma is. 

Ebben az á =- a formulában — hogy mindent elmondjunk 
róla — még csak egy olyan rejtett él sem volt SZINNYEI főgondo-
latával szemben, mint aminőt az d >- d-nál az előbb láttunk. 
Teljesen közömbös volt vele szemben. 

V. Annál többet ártott a SZINNYEI-féle Árpád-kori nyelv
emlékolvasási módnak egy harmadik formula: az a =~ o vagy 
teljesebb alakjában: d >~ o =- á. Ez volt az a „hangváltozás", 
amelyen elbukott SZINNYEI törzsgondolatának igaza; ez hallgat
tatta el SZINNYEI legbeszédesebb érveit és bizonyítékait. 

E formulát MELICH szerkesztette meg, s mint állítólag meg
történt d =- o hangváltozást egy felolvasásában igazolta (vö. 
GOMBOCZ : Klebelsberg-Emlék 158). Ez a felolvasás G-OMBOCZ sze
rint „Jávor, juhar, ihar" címen hangzott el, valószínűleg a 
Magyar Nyelvtudományi Társaságban, a tizes évek elején. GOM
BOCZ (uo.) már 1925-ben is sajnálattal állapította meg, hogy ez 
az előadás nyomtatásban nem jelent meg, mi csak még jobban 
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sajnálkozihatunk, mert bár 1942-t írunk már, de ez a közzététel 
még mindig nem történt meg. » . 

Hogy mik voltak MELICH bizonyítékai erre az á ^ o-ra, azt 
én, aki az előadást — sajnos — nem hallottam, nem tudhatom. 
Bizonyosan meggyőzők lehettek az érvek, mert ez a megállapí
tás azután egyik sarktételévé vált a magyar hangtörténeti kuta
tásnak. A különös csak az, hogy bár talán mindenki — maga 
SZINNYEI is — elfogadta ezt a tételt, senki sem .szorgalmazta — 
ha csak nem szóban —, hogy a bizonyítékok nyomtatásban is 
napvilágot lássanak. Erre mindig szükség van, különösen, ha 
olyan fontos dologról van szó. mint ebben az esetben. 

A formula első csírái — ha jól látom — MELicHnek egy 
1905-ös dolgozatában („Adatok a magyar nyelv és helyesírás tör
ténetéhez. Az a hajig Árpád-kori előzőjének jelölése": NyK. 
XXXV, 113—26) bukkantak fel. Itt MELICH vitába szállt SZINNYEI 
olvasási módjának egyes részleteivel, különösen azokkal, ame
lyeknél SZINNYEI akkortájt még a VoLP-fé'le elméletre is támasz
kodott. A SZINNYEI-féle á-hipotézist MELICH elfogadta, annak elle
nére, hogy a föltételezés három támasztéka közül kettőt nem 
látott igazoltnak, mert hogy az rí-t megelőző szótagokban és az 
idegen eredetű szavainkban olyan következetes lett volna az 
Árpád-tkon a írás, tmint ahogy SZINNYEI állította, azt MELICH két
ségbe vonta. Nem fogadta el SziNNYEí-nek azt a megállapítását 
sem, hogy régi nyelvemlékeink hangjelölése ingadozó, mert 
MELICH szerint az ingadozások csak egészen csekély számúak, 
sőt, ha egy-egy szónak az alakjait időrendbe állítjuk, a legtöbb 
esetben a legnagyobb szabályosságot tapasztalhatjuk. Ha pl. 
összeállítjuk a ma d-val hangzó szavainkat, amelyekre a régiség
ből o-s alakokat is tudunk, igen sok szónál azt fogjuk, találni, 
hogy az o-val írtaknál régebbi alakokban a fordul elő az o he
lyén, s ezt az o-t később megint a váltja fel. 

A többé-kevésbbé ismert eredetű szavaink közül MELICH 
N hatot (Balaton, Fancsal, Aszó, Asszony, Magyar, Harám), az 

ismeretlen vagy bizonytalan eredetűek közül négyet (Szarni, Apa, 
Taksony, Tas) említ olyant, amelyről tudjuk vagy feltehetjük, 
hoigy illabiális a (a)-j& volt eredetileg. Ha megnézzük ezek leg
régibb írott előfordulásait, azt találjuk, hogy a magyar vagy ide
gen emlékekben eleinte a-val vannak írva, majd később o-val, 
majd még később ismét a-val (pl. 1055: balatin, bolatin, Anony-
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mus: bolotun, Kézai: bolotum, Verancs.: Balatom; Const. Porph.: 
Táh-s, Anonymus: Thocsun, Kézai: Tocsun, később Taxon stb.). 

Nem tudom, hogy egy m a g y a r hangjelöléstörténeti kér
désnél mennyire eshetnek latba magyar vonatkozású, de végered
ményben i d e g e n (Const. Porph., arab kútfők) feljegyzések, 
én azonban /hajlandó vagyok valamennyit elfogadni egy kivé
telével: a Haram-nkl ugyanis MELICH nem közöl egyetlen korai 
a-s alakot sem magyar, sem idegen kútfőből, tehát ezt ki kell 
vennünk anyagából. Még azzal sem aggályoskodoim, hogy a 
MELicHtőI ismeretlen vagy bizonytalan eredetűnek jelzett négy 
név idevonása jogosult-e, éppen az etimológiai bizonytalanságuk 
miatt. Mind a kilenc példát elfogadom bizonyítékul egy magyar 
a-o-a jelölési sorrendre, amelyet MELICH így rögzít időbelileg: a 
XI—XIV. században előbb a, majd o, a XIV. század után megint 
•a az írás (i. h. 124). 

Ha MELICH megmaradt volna e maroknyi példájánál, s csak 
ezek alapján állította volna föl említett sorrendjét, dolgozata 
egy darabig talán megállta volna a helyét, MELICH azonban tovább 
sment, és egy különös fordulattal új mederbe terelte a kérdést. 
,, Abból a korbál azonban — mondotta —, mikor a .mai m. á hangot 
legrégebben a-val ( = a későbbi o-val) jelölték, nem áll valami sok 
példa rendelkezésünkre. A példák számát azonban tetemesen sza
poríthatjuk, ha figyelembe veszünk olyan szavakat is, a melyekben 
cl az eredeti hang, a mi legrégebben feljegyzett alakunk azonban 
csak o-val van. A fentebb kifejtettek [azaz a tíz, ill. kilenc példa] 
alapján ilyenkor is a-val írottat kell régibbnek f ö l t é t e l e z 
n ü n k " (i. h. 121). S mindjárt fel is sorolja példáit, szám szerint 
kilencet (Aha, Alap, Amadé, Aranyas, Lapincs, Maros, Márton, 
Ravasz, Strassburg), sőt ha az elöljárónak megtett haraszt-ot is 
számoljuk, tizet. 

Mit bizonyítanak azonban ezek a példák? Azt, hogy mind
egyikük legrégibb' írott feljegyzéseiben — MELICH szerint is — o 
van, majd azután a is, később pedig főleg a (vö. 1055: Oluphel-
rea, Anon.: Oluptulma, később Olup, Olop, majd Alap). E példák 
nem hogy szaporítanának, egyenesen lerontják a megelőző kilenc
tízből leszűrt tanulságot, mert nem a-o-a kronológiai rendet tanú
sítanak, hanem legfeljebb csak egy o-a-t! 

MELICH arra hivatkozik, hogy e példák idegenmyelvi eredeti
jében d volt, s ezért a magyarban is á-nak kellett lennie bennük, 
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s ezt a magyar d-t tükröznie kellett az írásnak is, mégpedig eg3r 

a betűvel. A tény azonban az, hogy nem tükrözi! Az egész hivat
kozásban egy pozitívum van csak: az idegennyelvi á, a többi föl
tételezés, amelyhez legalább is szó fér. Mert, hogy az átadó 
nyelvi á-nak nem k e l l e t t a magyarban á-val átvevődnie, az 
nyilvánvaló, hiszen ha pl. arra gondolunk, hogy az átvétel idején 
történetesén nem volt a magyarban á — s ezt a lehetőséget 
MELICH nem zárta ki —•, akkor mindjárt elesik minden következ
tetésünk, melyet ehhez a ,,kell"-hez fűztünk. 

S különben is az iuegennyelvi á-knak nincs is voksa ebben 
az egész kérdésben. Hogy milyen hanggal ejtettek idegen nyel
ven egy szót, amely aztán a magyarba is átkerült, az egy ma
gyar jelölés-kronológiai kérdés szempontjából egészen közömbös 
mozzanat. Ebben a magyar jelölés-kronológiai kérdésben, ha 
egész élesen fogalmazzuk meg a dolgokat, még az sem fontos 
lényegileg, hogy milyen volt az a hang, amelyet a magyar ejtett 
az átvett szavak á-ja helyén. A jelölési kronológiát t. i. akkor is 
kifogástalanul .megállapíthatjuk, ha azt mondjuk: az idegen á-nak 
megfelelő rhelyen a magyar egy közelebbről meg nem határozott 
x hangot ejtett, és csak azt nézzük, hogy ezt az x hangot mivel 
jelölték a régi és még régebbi magyar feljegyzések. 

Ha pedig azt látjuk, hogy az idegen feljegyzéseknek leg
alább is kétes értékű beszámításával is csak kilenc-tíz példát 
tudunk mondani egy legrégebbi és azutáni a-o magyar jelölési 
sorrendre, majd pedig ugyancsak kilenc-tíz példát találunk, amely 
ennek a fordítottját (o-a) tanúsítja, akkor ebből csak egyet álla
píthatunk meg, ezt, hogy a legrégibb magyar vagy magyarnak 
tekinthető emlékekben annak a hangnak a jelölése, amely az 
átadó nyelvi á-nak volt a megfelelője, ingadozott, vagyis ponto
san azt, amit SZINNYEI is annyit hangoztatott! 

MELICH nem ezt tette, hanem a saját adataiból egy igazolat
lan a-o-a időrend-elméletet állított föl. Hogy ezt az elméletét 
megerősítse, még négy nevet említett (Szála, Albert, Apulia, 
Ajtony), olyanokat, amelyeknek a legrégebbi egykorú magyar 
feljegj^zésekben ugyan o-val van írva az első szótagi magánhang
zójuk, azonban az ezeknöl régibb keltű, de csak kései másolatok
ban ránk maradt feljegyzésekben a található. Hogy azonban egy 
—mondjuk — XV. századi másolónak az írásmódja nem sokat 
nyom a latban egy XI—XIV. századi jelölés-kronológiai kérdés-
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ben, az kétségtelen, hisz ahhoz, hogy sokat nyomjon, tudnunk 
kellene, hogy a másoló valóban az eredeti alapján dolgozott-e, 
s ha igen, betűhíven végezte-e a dolgát. 

Még kevésbbé szolgált elmélete megerősítésére az, amit 
MBLICH dolgozata egy másik helyén mondott: „ha egy szóban 
eredete szerint is a-o-a jelzési sorrendnek kell lenni, s e helyett 
o-a-a van, akkor az oklevél nem eredeti" (i. m. 124)!! 

Ezt a nagyon is vitathatóan megállapított a-o-a egymás
utánt MBLICH -— mint az idézetből is látszik — akkor még csak 
„ j e l z é s i " sorrendnek állította, mert egyébként a sorban sze
replő o-t — SziNNYEivel egyetértőleg — d-nak olvasta. Szerinte 
ugyanis a sort kezdő a kétségtelenül d hangértékű volt. Ebből ,,az 
ífc-ból a magyarban később d hang lett, s ezt a hangállapotot jelzi 
az o betűvel való írás" (i. m. 125). 

Ekkor tehát az a-o-a írás-sorrend mögött maga MBLICH is 
csak egy d =- d hangváltozást képzelt, a mi elnevezésünk szerint 
tehát egy d =- á formulát, s nem pedig egy d =- o ==- d-t vagy lé
nyegileg (a sor o =~ a részét a SiMONYi-féle tétel szerint önkényt 
értetődőnek tekintve) á>~ o-t. 

Hogy mikor és mikép alakult ki MELicHnél ez az utóbbi, 
azt nem tudtam pontosan .megállapítani. HoRGERnek egy meg
jegyzéséből (vö. MNy. X, 9: jegyz.) arra lehet következtetni, 
hogy talán úgy 1913 táján történhetett ez. Itt HORGER utal MELICH 
„Ajtón, Ajtony" cikkére (MNy. IX, 352—6), és azt mondja: „Még 
merészebbnek tetszik egyelőre egy közvetetten d >~ o változás föl
tevése, bár MELICH — úgy látszik — hajlandó reá." HORGER sem 
biztos ekkor még, hogy MELICH valóban így képzeli-e a történte
ket, de a 353. lapról azt véli kiolvashatni, hogy „úgy látszik" 
hajlik erre az elképzelésre. 

Többször is gondosan elolvastam az „Ajtón, Ajtony"-t, kü
lönös figyelemmel a 353. lapra, de olyan mondatot, amely biztos 
támpontot nyújtott volna, nem találtam. Abban a szövegrész
ben, ahol az idevágó hangtörténeti szabályosságokat tárgyalja 
MELICH, pl. csak két dologról esik szó: 1. arról, hogy az a-o-a 
jelölési sorrendet korábban „bebizonyította" már a szerző (s itt a 
NyK. XXXV, 112—26-ra hivatkozik, tehát arra a dolgozatára, 
amelyet az imént meghány tünk-vetettünk) és 2. arról, hog> az 
Ajtony név a magyarba idegenből került, s a legrégibb magyar 
adatok a-betűs alakjai (vö. Vita S. Gerardi [!] Achtum) „az 
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etimológikus á-t tükröztetik vissza". Az, hogy az o-val írt alakok 
o-nak is olvasandók, a passzusból nem derül ki, mert az á-nál a 
tárgyalás megszakad. 

Ha azonban a cikk összefoglaló részére térünk át, ott már 
inkább találhatunk olyan helyet, amely HORGER vélekedését vne^-
erősíteni látszik. Itt az áll, hogy a török „AUin-nak *Altim alak
változatából . . . a magyarban először *Áltim, majd *Achtim 
[lett], s ebből Achtum =- Ohtam ^ Ohtun =- Ohton >~ Ajtón" (i. h. 
356). Kifejezetten itt sem mondja ugyan MELICH, hogy az Ohtam, 
Ohtun, Ohton o-ját minek olvassa, csak nagyon valószínű, hogy 
már o-nak. 

Egyébként, hogy milyen bizonytalan lábon áll még az a-o-a 
jelzési időrend is, az az „Ajtón, Ajtony" cikkből is látnivaló. 
A névre ugyanis a köv. adatokat említi a szerző: 

Vita s. Ger.: Achtum (7-szer), 
Anonymus: Ohtum (3-szor), Othum 
XIV. század: Ohtunteleke (1320-ból), Ohcum (1335), 

Ohtun (1366), 
XV. század eleje: Ahthon, Ohton, 
XV. század későbbi része: Aython (1456), Oython 

(1470), Ayton (1479). 

A Vita s. Ger.-t MELICH azon az alapon állítja be a sorba, 
hogy XI. s z á z a d i e s e m é n y e k e t b e s z é l e l , ami 
azonban Ajtony-myal kapcsolatban egészen természetes. Nem ter
mészetes azonban, hogy egy forrásnak egészen kései, XV. szá
zadi másolatban fennmaradt feljegyzéseit minden további nélkül 
egyszerűen olyanoknak minősítsük, minthogyha a XI. században 
íródtak volna. Ha viszont ezeket nem tekintjük, mert nyilván 
nem is szabad, akkor a helyzet így alakul: a XIV. század végéig 
bezárólag csak o-s alakjaink vannak, onnan kezdve váltakozva 
o és a-t tartalmazók, tehát az Ajtony tisztára abba a példacsoport
jába tartozik MELicmiek, -mint amely legfeljebb is csak egy o-a 
írás-sorrendet tanúsít, szerintünk — és SZINNYEJ szerint is —-
pedig csak egy o ~ a betűváltakozást, sőt ezt tanúsítja egy olyan 
időszakra is, amelyben MELICH időrendi elmélete szerint nem is 
vol»a szabad jelentkeznie: a XV. századra. 

MELICH 1905-ös dolgozatán és 1913-ban megjelent Ajtony-
cikkén kívül már nem Judjuk tovább nyomozni a z á ^ o formula 
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kialakulási útját, mert csak e kettő anyaga áll rendelkezésünkre, 
a „Jávor, juhar, ihar" c. előadás viszont máig sem tétetett közzé, 
s így az abban felhozott bizonyítékokhoz nem szólhatunk hozzá. 

Addig is, míg ez a bizonyítás nyomtatásban megjelenik, az 
á =̂  o formulát félretoljuk, s nem fogadjuk, mert mem is fogad
hatjuk el, sem mint hangváltozást, sem pedig mint jelölési sor
rendet. Ezzel elhárítottuk SZINNYEI törzsgondolatának legfőbb 
érvényesülési akadályát, mert ha igaz az d =- o mint megtörtént 
hangváltozás, akkor nincs a ~ o \betűváltakozás az Árpád-kori 
feljegyzésekben, sőt később sem, ha pedig nem helyes a formula, 
akkor van jelölésingadozás, és ez az ingadozás éppen itt, az 
a ~ o-nál a legszembeötlőbb a példák nagy számánál fogva. 

Érdekes, hogy maga SZINNYEI is gondolt erre a z á i o-ra, 
mégpedig 1913-ban. ,,Az egykori illab. d és a mai d közé eső idő
nek egy részében — mondotta NyK. XLII, 28 — o betűvel talál
juk a hangot jelölve. Ha ezt a betűt az o hang jelének vészük, 
akkor vagy a ^ o s - a vagy d =- d =- o ̂  á hangfejlődést kell föl
tennünk. Egyik sem valószínű . . ., mert a fönneibb . . . idézett illab. 
«-hangzós szavak története azt mutatja, hogy ennek a hangnak 
közvetlen utódja nem az o, hanem az d hang volt, és ez a hang 
élt tovább és él mind e mai napig . . . Ennélfogva az átadó nyelv 
illab. d hangjaival szembenálló o betűt az d hang jelének kell 
tartanunk." 

SZINNYEI tehát ekkor még nem fogadta el az d =*- o formu
lát, hanem az d =~ d alapján állva az írásban jelentkező o-kat 
d-knak olvasta. Jóval később (1925^ben, vö. MNy. XXI, 62—3) 
azonban csatlakozott már MELicHhez, mégpedig az említett ki nem 
adott előadás alapján, bár nagyon jól látta, hogy legjelentősebb 
érvcsoportját engedi ki a'kezéből. Sőt itt már maga utalt Farkas 
szavunk, ill. nevünk utolsó szótagjában jelentkező Árpád-kori 
o-kra, s ezeket egy d =- o változás eredményének tartotta. „Ha 
még több ilyen is előkerül — úgymond —, s az d =>- o változás 
korhatára megengedi, akkor más szemmel nézhetjük majd a ra
gok és a képzők mai és minden bizonnyal eredeti nyilt e-jenek 
megfelelő o betűt (pl. -vei >~ szabályos illeszkedéssel -vdl [vö. hala-
laal HB.] =- [d >~ o változással], -vol). Akkor tehát nem kell majd 
sem o betűjüket bizon}'os korban á-nak olvasnunk, sem pedig az 
o betű miatt a nyilt e helyett egykori zárt e-t tennünk föl" 
(i. h. 63). . 
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SÍINNYBI ezzel szembekerült saját főgondolatával, és meg
tette az első — de talán legsúlyosabb — lépést a SIMONYI szerint 
olvasók tábora felé. Mi SziNNYEit ezen az úton nem követjük, 
hanem megmar adunk elhagyott főgondolata mellett. 

GOMBOCZ szintén elfogadta MBLICH formuláját, mégpedig 
ugyancsak a ,Jávor, juhar, ihar" előadásra hivatkozva (Klebels-
berg-Emlék 158), de ezenkívül még megtoldotta az illabiális d 
föltételezéséből származó formula-sort egy újjal is: az o =~ á-val. 

Ez a formula tudomásom szerint először GoMBocznak „A 
magyar illabiális d történetéhez" című dolgozatában (Klebelsberg-
Emlék [1925] 155—61) fordul elő. Itt GOMBOCZ azokat a szláv 
vagy feltehetőleg szláv jövevényeket veszi szemügyre, amelyek „a 
X—X'I. század folyamán o-a vagy o-a vokalizmussal kerültek 
á t" a magyarba (agár, apáca, apát, Bogát, Komárom, pogány, sza
kács, szamár), és megnézi, hogy milyen írásos alakok őrzik ezek 
emlékét a feljegyzésekben. Azt találja, hogy e „szláv jövevények 
elsőszótagbeli o hangja az Árpád-koron végig a betűvel van je
lölve, tehát illabiális rövid á-nak hangzott. Nyilvánvaló, hogy ez 
az o =- d változás nem önálló, hanem asszociatív hangváltozás, a 
következő szótag hosszú a-jának hatása alatt. Hogy csakugyan 
regresszív magánhangzó-hasonulással van dolgunk, azt kétségte
lenné teszik azok a fgr. szókészlethez tartozó igék is, amelyeknek 
eredeti o tőhangzója az -ál, -ász, -át, -más képzős származékok
ban következetesen a betűvel van jelölve" (i. h. 157), s itt 
hivatkozik az ad (vö. 1211: Odou — de Adamas), hal (vö. 1269: 
Holostou — de 1231: Halazuft], hal (vö. holz HB. — de halal-
nec HB.), szakasztja (vö. zocostia HB. — de 1055: zakadat), vagy 
(1211: Numuogi — de walacnok, walaknok Gyúl. Gl.)-félékre. 

Ami az Árpád-kori a-betűs írás következetességét illeti, nem 
tudom, mikép kerülte el GOMBOCZ figyelmét, hogy az idézett fgr. szó
családokban az á előtti szótagban nemcsak a-val, hanem o-val írt 
alakok is vannak. Hisz maga is idézi 1211-ből az Adomas-t (az 
Adamas mellett), a HB.-ből pedig a choltat alakot, sőt idevonja 
utólag még a hall igével kapcsolatban a HB. hadlaua alakját is, 
de rögtön utána teszi a Hallomás szn.-et (1280, 1281)! 

Az o >~ d „változás" lefolyását GOMBOCZ az ó-magyar kor 
kezdetére teszi (vö. ÖM. II, 77), nyilván azon az alapon, hogy az 
agár, apáca stb.nfélék legrégibb írott alakjai már a^val jelentkez
nek. Az így keletkezett d aztán „az egész Árpád-koron keresztül 
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megőrzi hangszínét [vö. HB. choltat!] s a XIII—-XIV. század ha
tárán — közbeeső o-fok nélkül — á-vk lesz" (Klebelsberg-Em-
lék 158). 

Csak egy ízelítő példát akarok még adni arra, hogy ebből 
az o =- á formulából milyen furcsa magyarázatok adódtak. 

Itt van pl. pogány szavunk, amely nyilván a szláv poganz 
átvétele. GOMBOCZ szerint ennek az átvétele ilyesfélekép történt: 
szláv pogan z =-magyar *pogán^págán (vö. az írott pagan ala
kokat az Árpád-korból) =- págán („az Árpád-kor vége felé") 
^ pogán(y). Akit az ilyen ,,megoldások" kielégítenek, ám fo
gadja el őket, mi a magyar pogány szót közvetlenül származtat
juk a szláv poganz-ból, az Árpád-kor írásos pagan alakjainak 
magyarázatára pedig kétféle lehetőséget is látunk: 1. lehel, hogy 
csak a latin paganus írásképe hatott régi feljegyzőinkre és má
solóinkra, s ezért a magyar szóban is a-t írtak, holott az ejtés 
•o volt; 2. lehet, hogy a pogán(y) aránylag kései szláv kölcsönzés, 
viszont az ó-magyarban állandóan pagan-na.lt írt szó az egyh. 
lat. paganus átvétele az -us szóvég elhagyásával. A magyarázat 
így mindenesetre sokkal egyszerűbb, s hihetőbb is bizonyára. 

VI. Amit eddig az á-hipolézisről és a hozzája csatlakozó 
formulákról mondottunk, azt hisszük, bőségesen elegendő ahhoz, 
hogy az egész kérdést felszámoljuk. Maga az á-föltételezés az 
idők során elvesztette minden alapját, a hozzája fűzött formulák 
pedig vagy igazolatlanul vagy önkényesen állapíttattak meg, és 
egyáltalán nem tudtak megbirkózni azzal az anyaggal, melynek 
értelmezése lett volna a rendeltetésük. 

Aki elveti az a-hipetézist, annak szükségszerűen azt kell 
mondania, hogy az Árpád-korban és azt megelőzően, az ős-ma
gyarban á és csak a volt az a rövid párja, tehát az a magán
hangzótípus, amely ma is megvan .hangrendszerünkben, s amely
nek közmagyar létezését az Árpád-kor utáni időkre eddig még 
senki sem vonta kétségbe. 

Tegyük föl tehát egyelőre csak hipotézisként, hogy az ó- és 
ős-magyarban labiális rövid a (a) hang volt a hosszú illabiális a 
egyedüli párja, és nézzük meg, mire megyünk ezzel a föltevé
sünkkel. 

A föltételezés önmagában nem olyan meghökkentő, mint az 
első pillánatban látszik, különösen az olyanoknak, kik az utolsó 
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két évtized irodalmiét forgatva mindig csak á-ról olvastak az Ár
pád-korral vagy az ős-magyarral kapcsolatban. A múlt század 
második felében az d egészen magától értetődő dolog volt, másra 
nem is gondolt senki, mindaddig, amíg SZINKYEI nem jött az 
^-.hipotézisével. De még azután is mintegy két évtizedig az volt 
vezető nyelvészeink véleménye, hogy az d mellett megvolt az á 
is nyelvünk e régi korszakaiban, és csak a húszas évek eleje óta 
terjedt el az d kizárólagosságába vetett hit, és ma Üs ez uralkodik 
rendületlenül. 

E két évtizedes intermezzo nem nagy idő a magyar nyelv
tudomány évszázados történetében, és most, mikor búcsút mon
dunk ennek a kezdetben nem sok hittel tett, de aztán hihetetle
nül felkarolt megállapításnak, az ^-hipotézisnek, voltaképen nem 
lépünk új útra, hanem csak a régire kanyarodunk vissza. 

Bármennyire természetes legyen is azonban egy föltétele
zés, bármennyire támogassák is a régebbi hagyományok, jogo
sultságát és értékét azok az előnyök szabják meg, amelyek nyer
hetők a segítségével. Az á-hipotézis két ponton nyúlt be a ma
gyarázandó tényékbe: 1. a jövevényszavak rejtélyes a és á meg
feleléseinek kérdésébe, hisz az d =~ ct'és á=- a formuláknak éppen 
erre kellett volna világot vetniök; 2. az ó-magyar írott emlékek 
a, ill. o-betűs alakjainak értelmezésébe: nemcsak az « ^ o for
mula igyekezett itt rendet teremteni, hanem az o =- d is végered
ményben ide tendált. Most, hogy elvetjük az d-t mint ó-, ill. ős
magyar hangot, azt kell megnéznünk, mikép alakul e két kérdés 
az ős-, ill. ó-magyar d hang felől nézve a dolgokat. 

Ha az ős- és ó-magyar korban olyan szó kenuit nyelvünkbe, 
amelynek átadónyelvi alakja illabiális a (d)-t tartalmazott, akkor 
az átvevő nyelv, vagyis a magyar — föltevésünk szerint nem lé
vén d hangja — úgy segített magán, ahogy ilyen esetekben segí
teni szokott: hanghelyettesítéssel. Mivel lehetett azonban ezt az 
idegen d-t helyettesíteni? Vagy d-val —- a nyelvállás és rövidség 
alapján, vagy á-val — a nyelvállás és illabialitás alapján. 

Ez az egyszerű, hanghelyettesítési tény rejlik legrégibb jö
vevényszavaink kettős megfeleléseiben, melyeket eddig nem tud
tunk kellően értelmezni. Azokban a szavakban, amelyekben a, 
lett az átvétel végleges eredménye, nem másodlagos nyúlás történt 
tehát, hanem az említett hanghelyettesítés egyik lehetősége való
sult meg, ahol pedig az d lett az eredmény, ott nem labializáló-

\ 



EGY NAGY PÖR FELÚJÍTÁSA 273 

dás játszódott le, hanem a hanghelyettesítés másik lehetősége 
öltött testet. Ennek tiszta példái a hongfoglaláselőtti török jöve
vényeink köréből egyefelől az árok, az árpa, a gyárt, a szakái 
(a-jáival), — másfelől a barom, a csat, a szakái (á-jávai), a tar, s 
bizonyára a többiek is nagyrészt (vö. a RASANEN kísérletére mon
dottakat). 

Ugyanolyan hangihelyettesítéssel állunk itt szemben, mint 
az idegen nyelvi x, X (az APhl jelölése szerint: x és x) ~ ma
gyar h és k esetében. A magyarban régóta nincs meg már ez a 
palato-veláris réshang, s ezért az átvételinél vagy h lépett a he
lyére, vagy k. Az egyik esetben a réshangúság mozzanata irá
nyította a helyettesítést, a másikban pedig a képzés helye. Az 
előbbi esetben a képzési hely tekintetében eltérő, de a képzési 
mód (résképzés) szempontjából egyező hang került az átvett szó 
X, X-jának a helyére, az utóbbi esetben viszont a képzési mód 
tekintetében eltérő zárhang, amely azonban a- képzési helyet (pa
lato-veláris terület) illetőleg megfelelt a x, x-nak. 

Ennek aX,X=Zh és I vagy k hanghelyettesítésnek meggyőző 
példáit találjuk KNIEZSA cikkében („Kór szavunk eredete": MNy. 
XXXV, 201—4). KNIEZSA — a nélkül, hogy a kérdést kimeríteni 
akarná —• utal arra, hogy a magyarban már a XII. század eleje 
óta megvolt a lehetősége ennek a hanghelyettesítésnek, s ettől 
az időtől kezdve a mai napig vannak példáink mind a k, mind 
a h megfelelésre. Ilyenek: a káliz népnév (vö. bizánci x a^o t o t)» 
a kór (-= szláv chvorb ,betegség'), a bakter (-=ném. Wachter), 
silbak f-= ném. Schildwache) —- de céh (~= kín. nyj. zech), ciha 
(-< tót cicha), kohol (-< ném. kochen), istrehély (-= ném. Strei-
chel), kaholy (-*= ném. Kachel) stb. Érinti KNIEZSA a párhuzamos 
alakok kérdését is, hivatkozván az egészen frisskeletű jövevé
nyeinkre, amelyek közt k-s és h-s alakok váltakozva fordulnak 
elő ugyanannál a szónál (pehhes ~ pekkes, ziher ~ ziker, euha-
risztikus ~ eukarisztikus), s ezek alapján valószínűnek tartja, 
hogy a régiségben is voltak ilyen h ~ k váltakozások (pl. potroh 
~ potrok r-% szláv potroch; R. Tikon ~ R. Tihon). 

KNIEZSA fejtegetéseit elfogadjuk. Különösen fontosnak tart
juk a párhuzamos alakok konstatálását, mert ezek segítségével 
beláthatunk a hanghelyettesítés lényegébe. Amikor idegennyelvi 
átvételekkel kapcsolatban hanghelyettesítésre kerül sor, a nyelv 
rendszerint, nem mindig, de sok esetben, mind a két (esetleg 

Nyelvtudományi Közlemények LI. 18 
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több) lehetőséget kipróbálja. Az egyh. lat. archangelus pl. korán 
átkerült nyelvünkbe (vö. archangelt HB., archangal Schlügli 
Szój.)1), és kezdettől A-val és /í-val hangzott váltakozva az egész 
nyelvtörténeti koron át mind a mai napig, mert hisz mostanság 
is hallhatunk arkangyal-t (többször) és arhangyal-t is emlegetni. 
E váltakozó párok azonban nem mindig maradnak meg, hanem 
vagy az egyik, vagy a másik válik közhasználatúvá. A tót buchta 
szónak magyar megfelelője egyaránt előfordul buhta és bukta 
alakban, de .már a tót kuchta magyar megfelelője ma a köznyelv
ben már csak kukta-mik hangzik, pedig régebben a kuhta (l. 
OklSz.) is elő fordul l. Ma kizárólag A-s alakban él bakter szavunk, 
de Gvadányi még bachter-nek írta, s talán /i-val olvasta e szót. 
Viszont a potroh (-= szláv potroch) esetében a h-s alak általáno-
sult, a régen megvolt potrok (MA., PPB., vö. NySz.) pedig kiszo
rult a használatból. 

Egészen hasonló a helyzet ama jövevényszavainknál is, 
amelyek egy átadómyelvi d-t tükröznek nyilvánvaló hanghelyette
sítéssel. Vannak olyan szavaink, amelyek párhuzamos alakokról 
tanúskodnak, és vannak, amelyekben vagy az egyik vagy a másik 
helyettesítési mód általánosult. 

Párhuzamos alakokra példáink a köznyelvből: advent ~ ad
vent (vö kai. szláv advent, egyh. lat. adventus), akác ~ akác 
(-c lat. acacia), ammen ~ ámmen (-=egyh. lat. ámen), ámpolna ~ 
ámpolna (->= egyh. lat. ampulla), angolna ~ angolna (-= lat. an~ 
guilla), arkangyal ~ arkangyal (-: egyh. lat. archangelus), ár
mádia ~ ármádia (-«= ol. nyj. armada), articsóka ~ articsóka 
(-« ol. nyj. articiocca), bagger ~ báger (-< úfn. bagger), kacsa ~ 
kacsa (-e szláv kaca), koral(l) ~korál(l) (-«=néni. koralle), ma
joránna ~ majoránna (-* k. lat. majoranna), masli ~ másli 
(-< osztr. ném. maschl), raccsol ~ rácsol (-= osztr. ném. ratschen) 
stb.; a népnyelvből: ab rázat ~ ábrázat (-= szláv obraz), agilis ~ 
ágyilis (-< lat. agilis), alcni~ álszni (-= nem. alzen), ardél ~ árdéj 
(—: oláh ardeíű.), arté ~ árté (-< lat. arte), braha ~ bráha (-«: szláv 
braha), bobajka ~ bobájka (-= tót bobalki), csamasz v. csamac~ 
csámasz (~*=szhh. cámac), csanyak ~ csanak (-= kún canac), csárdák, 
csárdák ~ csárdák (-= szbh. cárdak) stb. stb.; a régiségből: 

l) A legrégibb adatokat az EtSz. csak Jt-val olvassa, pedig a 7i-s ol
vasatot is meg kell engedni, nemcsak a XVI. századtól fogva. 
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<afium~ áfium (-=tör. afjun), alkermes ~ álkennes (N. árkelmes; 
—= mém. alkermes), altán ~ áltán (-= osztr. ném. altan), amiánt ~ 
ámiant ~ ámiánt (-= ném. amiant), angoly ~ ángoly (-= lat. anglus), 
sirmás ~ ármás (-«= oláh armas), Aténás ~ Áténás (-< lat. Athenas), 
atom ~ atom (-c ném. atom), banda~bánda (-=ném. bande v. ol. 
banda), bandériom ~ bándériom (-= haz. lat. bandérium), bri-
liant ~ briliánt (-= osztr. ném. briliant), csakán(y) (Gyöngy, tör.: 
chackaan) ~ csákány (-= tör. cakan), lanc-fa: „lantz fáckal által 
vervén" NySz. ~ lánc-fa (-« úfn. lanze), pandel (N. pantel) ~ pántli 
(-«: osztr. pantel, bandl) stb. stb. 

Idevalók természetesen török jövevényeink legrégibb rétegé
ből a ai/dr£ és gyárat, az dr/>a és N. árpa is. A többi mai már vagy 
a-val vagy d-val hangzik, de, hogy középkori feljegyzéseinknek 
egyaránt a betűvel írt alakjai mögött hány á-s alak rejtezik a 
ma d-val, s hány d-s a ma a-val hangzók közül, azt persze senki-
sem tudja megmondani. • , 

A 'hanghelyettesítés ténye nemcsak megmagyarázza idegen-
eredetű szavaink d |] a megfeleléseinek rejtélyét, hanem azt is meg
világítja, hogy miért volt kutatóinknak minden törekvése, hogy 
e megfeleléseket szabályokba foglalja, eleve reménytelen. Mert 
milyen szabályszerűséget lehet megállapítani akkor, <ha azt látjuk, 
hogy nyelvünk a ném. kappel 'haube' szót d-val kápli ('kicsiny 
fejkötő' Baranya in.) -nak veszi át, az 'Ugyancsak ném. kappen-t 
pedig a-val kapni (csizmadia műszó) alakban? Milyen szótag
szabályra vagy milyen idegennyelvi quantitásra lehet itt gon
dolni? Vagy itt van a ném. bank szó. Ezt kétfélekép is átvettük, 
d-val is, a-val is. A R. bank azonban nem maradt meg, csak a 
bank. A pánt (-= osztr. ném. bánd) esetében viszont az d-s alak 
állandósult, úgyannyira, hogy ma már azt sem tudjuk, volt-e 
valaha pánt alakváltozata, pedig elvileg lelhetett. 

A hanghelyettesítésben rejlő szabad választási mozzanat 
bizonyos kötetlenséget biztosít a nyelvnek. Ézt a kötetlenséget 
utólag szabályszerűségekbe szorítani meddő és reménytelen vállal
kozás. 

Mindezt látva és tudva, visszatérhetünk föltevésünkhöz és 
megállapíthatjuk, hogy mivel legrégibb jövevényeink is ugyan
úgy viselkednek egy idegennyelvi á-val szemben,, mint a leg-
újabbkeletűek, az ó-, ill. ős-magyar d fölvételének ezen a pon
ton semmi akadálya, sőt ezzel olyasmit is érthetővé tudunk 

18* 
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tenni, amihez az á-hipotézis segítségével még csak közelférkőzni 
sem lehetett. 

Hogy válik be azonban föltételezésünk a másik jelenség-
halmazban, az Árpád-kori feljegyzéseink váltakozva a és o be
tűvel írt alakjainak értelmezésében? 

Az Árpád-kor a magyar írásbeliségnek legforradalmibb 
korszaka volt. A kor eleje táján történhetett meg áttérésünk a 
latínbetűs írásra. Hogy egy ilyen írásreform ma, amikor az 
írniitudás többé-kevésbbé általános, milyen mélyen belenyúl egy 
nép kulturális életébe, s ott milyen kavargást és kavarodást okoz
hat, jól tudjuk. Bizonyosak lehetünk a felől is, hogy a konvulzió 
akkor sem volt jelentéktelenebb, amikor az írástudás még csak egy 
egészen szűk kör sajátja volt. Legfeljebb felületi méreteiben 
volt kisebb, belsőleg azonban ugyanaz. 

Aki vagy akik e reformot megcsinálták, azok egy hatal
mas és kényes feladat megoldására vállalkoztak. Alkalmazniuk 
kellett az egyházi latin írás elvét és betűit egy olyan nyelvre, 
melynek hangállománya nyilván nem egyezett minden ponton 
az egyházi latin hangállományával. 

Egy ponton — föltevésünk értelmében — fel kell vennünk 
az eltérést, nevezetesen az d tekintetében. Az bizonyos, hogy 
akármilyen nemzetiségűek voltak is azok a hittérítők, akik el
hozták nekünk a keresztény tanokat, akármilyen norma szerint 
beszélték, ill. olvasták is a latint, ejtésükben az a illabiális hang 
volt, mind rövid, mind (hosszú válfajában. Ezzel szemben a ma
gyar nyelv hosszú illabiális a-jának a rövid párja már az első 
írásbafoglalások idején — ez a feltételezésünk — egy labiális 
hang volt, az d. Ezzel adva volt az első részlet-probléma: mi-
kép jelöltessék ez az egyházi latin hangállományából hiányzó, 
az d-tól eltérő magyar hang, amelyik latin betűvel? 

Hogy ezt a problémát mikép oldották meg Árpád-kori szór
vány- és szövegíróink, azt az emlékek világosan elárulják: hol 
a, hol o betűt írnak a magyar d hang helyén. Miért e kettős je
lölés? Azért, mert sem az a, sem az o ,betű nem volt adaequat 
jele a jelölni kívánt magyar hangnak. És miért éppen ez a két 
betű „helyettesítette" az. írásban! az d-t? Azért, mert az ezekkel 
jelölt egyházi latin hangok álltak a legközelebb a sajátos ma
gyar d-hoz: az a (mint rövid hang jele) az egyh. latin a-ra utalt, 
tehát egy olyain hangra, amely a nyelvállás tekintetéiben volt 



EGY NAGY PÖR FELÚJÍTÁSA 277 

rokon az a-val, az o pedig (mint rövid hang jele) az egyh. latin 
o-ra, amely labialitásánál fogva állt közel hozzá. 

Az előbb a jövevényszavainknál egy hanghelyettesítési 
tényt figyeltünk meg az idegennyelvi á tükröztetésével kapcso
latban, most ennek az írásbeli párja bontakozik ki előttünk: a 
magyar d hang hiányzó külön jelének a helyettesítése a latin 
a és o betűkkel. A kettő szorosan össze is függ egymással, csak 
mindegyik más síkra vetíti ki ugyanannak az oknak a követ
kezményeit. A közös ok: az d magyar hiánya, illetve az d meg
léte, a következmény: a hangjelenségek síkján az idegen ere
detű szavak d és á megfelelési kettőssége, a jelölés síkján pedig 
-az a~o betuváltakozas. 

Latinbetűs írásunk emez első részletproblémájának ilyetén 
való megoldása azonban nem maradt következmény nélkül. 
Annak, aki a latin o betűt — legalább is részben — a magyar 
d jelölésére használta fel, annak a magyar o hang jelölésénél 
— legalább is részben — más betűről kellett gondoskodnia. 
A legközelebbi megoldás az u-t ajánlotta; az Árpád-kori fel
jegyző sokszor élt is az alkalommal, annyival is inkább, mert a 
•magyar u hang jelölésénél végső esetben még más jelekhez 
(v, w) is. folyamodhatott. Az első a~o betűváltakozás nyomán 
tehát így megszületett az u ~ o (és u ~ v, w) betuváltakozas is: 
az egyik szükségképen vonta magával a másikat. 

Íme, az ó-magyar d föltevésével máris belekerültünk 
SZINNYEI törzsgondolatának a sodrába, amely azt hirdette, bogy 
,,a magyar nyelv hangzórendszere a történelmi korban jelenté
kenyebb változáson nem ment át" (NyK. XXVII, 384). Amit a 
SiMONYi-féle iskola rövid magánhangzóink Árpád-kori zártabb 
voltáról, majd az Árpád-kor vége felé .bekövetkezett általános 
nyíltabbá válásáról tanított, az nem egyéb, mint hibás értelme
zése az egykorú feljegyzéseknek, mert ami ezekből helyesen ki
olvasható, az az, hogy nálunk főleg „írásbeli átalakulás történ
hetett, nem pedig hangváltozás" (uo.). Történt ugyan szórvá
nyosan hangváltozás is, de egészben véve, ami történt, az főleg 
és elsősorban az írást érintette. 

Hogy az első nagy forradalmi lépést, a latin betűírásra 
való áttérést, szükségképen a kiforratlanság kora követte, ter
mészetes. Hiszen, ha a magyar nyelv hangrendszere nem is lett 
volna eltérő az egyházi latinétól, akkor is bizonyára jelentkez-
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tek volna bizonyos ingadozások a latin betűknek magyar han
gokra való adaptálásakor. Mivel azonban eltérések is voltak, az 
ingadozások egyszerűen nem maradhattak el. 

Mi csak egy ponton vizsgáltuk az elütő hangállapot hatá
sát az írásira: rövid magánhangzóink pontján. Itt is csak egy 
lényeges eltérést vettünk szemügyre: a latin d és a feltételezhető 
magyar d hang különbségét, de ez az egy is érezhető ingadozá
sok forrása lett. 

A kiforratlanság és bizonytalanság korszaka nagyjából a 
tatárjárásig tart a fokozatosan kialakuló magyar írásbeliségben. 
A XIII. század második felében már feltünedeznek a lassan k i 
bontakozó megállapodottság jelei: az a~o, o~ti-féle betűválta
kozások egyre .gyérülnek, és az Árpád-kor végén már nagyjából 
az a helyzet, hogy a latin a betű a magyar d, a latin o betű a 
magyar o, és a latin u a magyar u hang jele. Az ingadozások 
ugyan még a XIV. és XV. században is fel-felütik fejüket, d e 
már egyre erőtlenebbül jelentkeznek, és egyre kevésbbé zavar
ják az általános írásképet. 

Ennek az Árpád-kor vége táján bekövetkezett lehiggadás-
nak is egyszerű lehetett az oka. Csak meg kellett barátkozni 
azzal a gondolattal, hogy a latinban rövid illabiális hangot je
lölő n betű a labiális rövid magyar d hangot jelölje, és máris, 
megnyílt a kitisztulás, az ingadozásoktól való megszabadulás, 
útja: az o betűt le lehetett foglalni egészen az o hang jelölésére* 
és az u betű is megszabadult attól a korábbi rendeltetésétől, hogy 
az o hangot is jelölje. 

* 

Minthogy így gondolatsoromat mindkét irányban végig
gondoltam, és azt láttam, hogy az ős-, ill. ó-magyar d föltevése 
nemcsak, hogy nem vezet zsákutcába, hanem egyfelől megadja 
a kulcsát legrégibb jövevényszavaink d és a-s alakjainak, más 
felől meg visszavezet SziNNYBinek ma is ép és helyes főgondola-
tához, tulajdonképen nem is volna már egyésb teendőm, mint az^ 
hogy ezt az d-i a valóság (rangjára emeljem. Ez azonban m á r 
nem az én dolgom, hanem másoké. 

A kérdés, melyre minden egyes magyar nyelvésznek vála
szolnia kell, szerintem így hangzik: elfogadható-e mindezek után 
az d-hipotézis a hozzája kapcsolt formulákkal egyetemben, ame-
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lyek eddig legalább is nem igazoltak, és nem is adnak meg
nyugtató magyarázatot semilyen irányban sem, vagy pedig az 
á ős-, ill. ó-magyar létezése fogadható-e el inkább9 Aki e kettő 
közül az Ét-föltevést választja, annak tudnia kell, hogy SIMONYI 
tézise mellé köti le magát véglegesen, és vállalnia kell azt a 
formalisztikus olvasási imódot is, amely SIMONYI alapgondolatá
ból sarjadt. Aki azonban az á-föltevést elveti, annak vissza kell 
térnie SZINNYEI olvasási módjának a nyelvi lényeget kereső fő
pontjaihoz, és vállalnia kell azt a sok-sok vesződséget is, ame
lyet ez az olvasás okoz. 

Mindenkinek válaszolnia és választania kell: vagy-vagy. 
Én már választottam: SZINNYEI mellékgondolata ellenében az ő 
főgondolatát. 

1942. március 24—május 15. LAZICZIUS GYULA. 

Az átmeneti szókategóriák kérdése. 
TECHERT JÓZSEF hozzászólásához (MNy. XXXVIII, 254—67) a követ

kező megjegyzéseket fűzhetem: 
1. Az átmeneti szókategóriák kérdésével én nemcsak történeti, 

hanem leíró szempontból is foglalkoztam, sőt a történeti fejlődések 
synchronikus lecsapódásaira vonatkozó megállapításaim alkották dolgo
zatom lényegét. 

Ezzel szemben TECHERT csak történeti szempontból nézi a kérdést, 
s ez annál inkább feltűnő, mert ő éppen azt vizsgálja, vájjon leíró nyelv
tanainknak tudomást kell-e venniük az átmeneti szókategóriák létezéséről. 

2. Hozzászólásában TECHERT felrója, hogy nem vettem szemügyre 
minden lehetséges történeti előzményt az átmeneti szókategóriák kiala
kulásánál, így pl. csak a képzett szó -> tőszó, összetétel -> egyszerű szó 
fejlődésekre voltam tekintettel, a visszájukra már nem. 

Mivel engem az átmeneti szókategóriák kérdése synchronikus 
szempontból, főleg a mai nyelvállapot szempontjából érdekelt, történeti 
teljességre egyáltalán nem törekedtem. így természetesen nem tágyal-
tam az említett ellentétes irányú fejlődéseket sem, mert ezeket pon
tosan úgy ítélem meg, mint TECHERT, amikor azt mondja: „az, hogy 
egy-egy összekötő hídra két irányból is jöttek szavak, a leíró vizsgálat 
szempontjából közömbös" (267). 

3. Leíró teljességre azonban törekedtem, de most, TECHERT hozzá
szólása után sem látok a mai nyelvállapot szempontjából több átmeneti 
szókategóriát, mint hármat: egyet a tőszók és származékok, egyet az 
egyszerű szók és összetételek s egyet az összetételek és származékok 
között. 

Több átmeneti kategóriával csak akkor kellene számolnunk, ha a 
megkülönböztethető pólusok nemcsak ezek volnának: tő- ill. egyszerű 
szók — képzett szók — összetételek. 

Az ikerszavak seregét én nem tartóm külön pólusnak a szókész
letben, hanem csak az összetételek sajátos alcsoportjának. 

/ LAZICZIUS GYULA. 
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Török adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz. 
csomó. Bár a fgr. szókezdő hang mibenlétére vonatkozó 

vélemények (PAASONEN, SETÁLÁ : *s- és sokkal valószínűbben SZINY-
NYBI, WICHMANN: *C-) megoszlanak, csomó szavunkat az EtSz. 
az általánosan elterjedt nézetnek megfelelően a mordvin sulmo 
'knoten' | finn solmu 'nodus' | lpN. cuolbma 'nodus' stb. szóval 
veti egybe. 

Mégis, ha figyelembe vesszük, hogy a szó használatát bizo
nyító első iköznévi adat csak a XVI. század elejéről való, s az 
esetleg (?) idetartozó személynevek is csak 1198-tól kezdve isme
retesek (1. Csőm, EtSz.), továbbá, hogy az EtSz. szerint is a szó 
„-d-ja már magyar képző", s az igen nagyszámú származékszó 
„aránylag újabb alakulás", — nem zárkózhatunk el annak az 
ötletnek a fölvetése elől, hogy a szó eredetének a végleges eldön
tése előtt a középső török rétegbe való tartozás lehetősége is tisz
tázandó, mert az anatóliai nyelvjárásokban meglehetősen elter
jedt com szó jelentései közel állanak a csomó 'nodus, caterva, 
fasciculus' jelentéseihez: ' c s o m ó , f ű c s o m ó ; csomósán; beteg
ség; a levágott ágakból a fatörzsön maradt rész; fatörzs' SDD. 

Ha a csom(ó) szó mégis finnugor eredetű, fgr. elődje *cam 
lehetett. Az -m- szempontjából vö. a szem és hamu szók fgr. 
megfelelőit. A fmmigor és a török szó talán összetartozik ? 

dikics. A 'linea sutoria' e magyar nevéről az EtSz. a követ
kezőket mondja: első adat a XVIII. század második feléből . . . 
Eredete ismeretlen. Vö. oszm. dikis (RADL. III, 1755) 'die naht, 
das náhen' ?? 

Ehhez azt jegyezhetjük meg, hogy a kipcsakiban volt 
egy tikic 'Stachel' szó (HOÜTSMA, Ein tü.-ar. Glossar 68). BANG 
fölveti azt a gondolatot, hogy ez a szó nem a tik- 'náhen' 
igének a származéka, hanem éppenúgy, mint a kirg. (kara)tikan 
'Rottanne' ~ ujg., csag. stb. tikan 'Dorn, Strauch mit Dornen' és 
kipcs., kun tiganák ~ krimi dagánák 'Dornstrauch' ~ kumük 
tegenek 'Stachel' szók, a kun tik (ayac) 'Sáule' ~ szag. tek 
'Pfahl' ~ csag., kirg, tik ~ oszm. dik 'steil, aufrecht, gerade' szó
nak a származéka (KOsm. IV, 19). 

Idetartozik és nagyon figyelemreméltó a középtör. tiküc 
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•'Wedel aus Fedem oder Eisen, mit dem der Becker das Brot 
schlágt (gasselt)' MKAsy.— BROCK. és az anatóliai nyelvjárások
ban föltűnedező dikec szó is: 'a szőlőkarók beásása végett a föld
ben lyukat nyitásra alkalmas vas- vagy fakaró' (Ménemen), 
'karó' (Dzebelibereket, Adana), SDD., 'karó' AnDerl. 

Ezt a szót jelentéstani szempontból sokkal könnyebben 
hozhatjuk kapcsolatba a magyar dikics szóval, mint a 'varrás'-t, 
'varrat'-pt jelentő diki§-t 

imeg, ing 'interula, indusium; hemd'. A NySz. a kódexek 
korából már sok adatot ismer mind az ing (eng, yng, ing, üng), 
mind pedig az imeg (ymeg, imeg, ümög) alakra. Az Oki Sz. 1544-
től kezdve közöl rá sok adatot (ing, imeg, wng, ümögh). A Beszt. 
szój. szerint enk 'camisia'; a Schl. szój. imeg, a MuRMELius-féle 
szójegyz. meg ewmeg 'indusium, camisia' alakban közli. 

GOMBOCZ (M. tört. nyt. III. Alaktan, 34) ismeretlen eredetű
nek deklarálta. VÁMBÉRY már próbálta ugyan a törökből magya
rázni, s a tat. küjnek, gömlek szóval hasonlította össze (M. er. 
307), majd még legutolsó munkájában (A magyarság bölcsőjénél 
173) is visszatért erre az ötletére, de kísérlete hangtani szempont
ból teljesen csütörtököt mondott. 

Most más alapon ugyan, s csak kérdőjellel, — mégis a 
törökből vélem a szót megmagyarázhatni. 

Az első kérdés az, hogy milyen kapcsolatban van taz imeg 
és ing egymással? HORGER szerint imeg az eredeti, s ennek az 
accusativusából (iméget) elvonással alakult az inget ~ ing alak 
(MNy. I, 402). Ez a magyarázat tetszetős, mégis — ha az alábbi 
etimológia helyes -—, csak némi fenntartással fogadható el. 
A törpkségben az öltözék részeinek, díszeinek a jelölésére szol
gáló szavak sokszor -mak, -mak, -pak, -pök végzetűek. Ez a köz
tudomás szerint deverbális képző az infinitivus, illetőleg nomeri 
actionis képzője. A -mak képzős cselekvés-név eszköznévvé is 
válhatik (tokmak, cakmak stb), sőt a cselekvés tárgyának, illetőleg 
céljának a nevévé is, pl. tel. körmök 'das Sehen, ein Gegenstand 
den anzuschauen es sich lohnt, das Schauspiel' KADL. Mindehhez 
hozzáfűzhetjük, hogy a -mak, -mak, -pak, -pak képző néha 
nonien verbum-tövekhez is járul (1. alább jasmak, oimak), sőt 
határozottan denominális képző szerepében is látjuk, mégpedig 
néha testrészek nevei után fűzve! 
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Vegyünk sorra néhány példát: oszm. ilmek 'eine Schleife* 
RADL. -= il- 'aufhángen, anhángen' RADL. | bürmek 'kadyn carsafy* 
SDD. -< bürü- 'einhüllen, bedecken' RADL. | kir. örmök 'ein Stoff 
aus Kamelhaar, das Spinngewebe' RADL. (Aus Sib. I, 459) ~ csag. 
örmák 'ua.' Ide tartozik még az azerb. örpak ~ kirg. örpök 'das 
Kopftuch' RADL. is *«e ÖT- 'flechten' RADL. | ujg., csag., kun, kirg. 
tumak 'eine Wintermütze mit Ohrenklappeii' RADL. ~ karakalpak 
tumak 'női sapka' (VÁMBÉRY, A török faj 457); Spitze Mütze mit 
Ohrenklappen' (RADLOFF, AUS Sib. I, 460) ~ kturk. tumaq 'mecho-
vaja sapka' (BASKAKOV—NASIROV, Ujg.-russk. slov.); 'Pelzmütze der 
Manner, in Fuchspelz und in Ledér geferligt' (KATANOV-MENGKB : 
SBAW. 1933 : 1215) -*; ? | saröyögur bosmak 'embroidered háir-
ornament' (MANNERHBIM, A Visit to the Saröyögurs) | saröyögur 
jasmak 'twist' MANNERHBIM ~ oszm., csag. jasmak 'die Schleier 
mit dem die Frauen Kopf und Brust bedecken' RADL. «« csag. jas 
'still, leise, heimlich' RADL. és *jas-. Ezt az igét származékaiból 
ismerjük: jasuq 'Helm' MKABY, csag. jasur- 'verbergen' RADL., 
kun jasyry RADL.™ jasru MKASY. 'verborgen, heimlich' stb. | tar., 
küer., kirg., csag., kturk. oimak 'der Fingerhut' RADL. ~ tel., alt. 
oimok 'ua.' ~ kkirg. ojmok 'gyüszü' (ALMÁBSY : KSz. II, 115) ~ 
leb. oibak 'der Fingerhut' ~ sor, szag., kojb., kacs. oimak 'die 
Niederung, Vertiefung' RADL. - szag. oibak 'die Niederung, Loch' 
~ tel. oibok 'ua.' RADL. -«S kkirg., szag., kacs., csag., kturk. oi 'das. 
Loch, die Niederung', vagy köztör. oi- 'ausmeisseln, aushöhlen'. 
Ehhez a nomen verbum-tőhöz tartozik a tar. oiman 'die Niede
rung' RADL. A -man képző is lehet deverbális és denominális 
funkciójú is. » 

Az alábbi példákban már kétségtelenül denominális funk
ciója van a -mak képzőnek: 

kkirg. icmek 'nemezdarab a nyereg oldaldeszkái alatt* 
(ALMÁBSY : KSz. II, 114) ~ kturk. icmak 'die Sattelunterlage' RADL. 
-*; köztör. ic 'das Innere, der innere Theil eines Dinges' RADL. 
(vö. csag. léik ~ tob. itsik 'Unterkleid' RADL. j kirg., kaz. baipak 
'der Filzstrumpf, der Filzstiefel' RADL. ~ kkirg. baipak 'nemez
harisnya' (ALMÁBSY: KSZ. II, 115) -< csag. bai 'das Bánd' ~ kirg., 
kaz., kun bau 'der Strick' -< bay 'das Bindende, das Gebundene, 
Bánd' (BANG, Das negative Verbum. SBAW. 1923 : 119) | türkm. 
telpek 'prémes sapka' (VÁMBÉRY, A török faj 485) ~ kkirg. tel-
pák 'eine Pelzmütze' RADL. -e tel 'szőrszál, drót' stb. 
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Végül a számunkra legfontosabb csoportra térjünk át, 
azokra a nevekre, amelyekben a denominális funkciójú -makr 

-mák iképző testrésznévhez járul: 
1. csag. basmak 'das Kopftuch' -= bas 'fej'. RADLOFF szerint 

ez eredetileg basbay lett volna, illetőleg a csag. basbay (bas 4- bay) 
'die Kopfbinde, das Kopftuch'-hal lenne azonos. Valószínű azon
ban, hogy itt két különböző szóról van szó. Van csag. kolbay 
'Armband' RADL. is, de sehol sincs vele kapcsolatos kolmak. VÁM-
BÉRY (Tör. faj 536) és ZOLOTNICKIJ (Korn. cuvassk.-russk. slovar. 
43, 238—39) a csuvas masmak 'női kalap, golodnaja povjazkaT 

szót is a csag. basbayhoz kapcsolják ugyan, de a csuvas -k ennek 
ellentmond, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a szó 
nem közvetlenül, hanem (az m- tanúsága szerint) valamely har
madik ^nyelvjárás (vö. kirg. masak 'Pfeilspitze, Áhre' -^ basák) 
közvetítésével került a csuvasba. A csuvas szó hangalakja tehát 
arra enged következtetni, hogy basmak az eredeti. Mindennek 
csak látszólag mond ellent az, hogy a középtör. MKAB?. kun Cod, 
Cum., kipcs. HOUTSMA, ABU HAYYAN, oszm., kaz. RADL. basmak 
jelentése: ' l á b b e l i . ' . A bas szónak ugyanis nem csupán 'fej', 
hanem 'der Anfang und d a s E n d e' RADL. jelentése is van. így 
történhetik meg aztán, hogy a kumükben van egy szó, janbas 
(NÉMETH: KSz. XII, 122), amely 'comb', sőt 'láb'-at is jelöl (járt 
'oldal' + bas 'végződés, vég'). 

2. krimi kölmák ~ oszm. gölmák (s*~ gömlák) ~ tara, kaz, 
külmök RADL. (=- kaim. külmdG RAMST.) ~ karaim kolmak Ko-
WALSKI 'Hemd'. Ez a szó is névszói eredetű! — BANG ugyan (Beitr. 
zur tü. Wortforschung. Túrán 1918 : 299) egy *kömlák-et tart 
eredetinek, hogy így ezt a szót is a 'mell'-et, illetőleg 'ing'-et jelölő 
egyéb -Iák képzős szavak (pl. köri leik =- köjnök stb.) közé sorol
hassa. Azonban a balkár köl 'Herz, Sinn, Gemüt' (PRÖHLE : KSz. 
XV, 230), meg a metathesis nélküli kölmák alakoknak a nagy 
elterjedtsége arra engednek következtetni, hogy köl tőből és nem 
*&óm-ből kell kiindulnunk. A köl szónak a török nyelvekben 
általánosan elterjedt jelentése ugyan 'tó', de a teleut és altájiban 
'der Arm eines Flusses' RADL. Talán ennek veláris párjául tekint
hető a kol szó, amelynek viszont általában 'kar' a jelentése, de 
e mellett az ujg., szag., tar., csag., kturk.-ban 'folyóágyat, mélye-
dés'-t, a kumükben 'ágy, meder, völgy, árok'-ot is jelöl (NÉMETH : 
KSz. XII, 132). Hogy 'kar'jelentésű szó, illetőleg származéka ruha-
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darab jelölésére is szolgálhat, arra az oszm. kol 'Arm' és 'Árniel' 
RADL., oszm. kolcak 'wollene Fausthandschuhe' RADL. meg az 
orosz ruka 'kéz, kar' — rukav 'Ármel, FlusSiarm' szavakat idé
zem. Ezekután valószínű, hogy a kölmák szó a denominális -mák 
képzős szavak közé tartozik. Az imént említettem balkár köl szó 
'Herz, Gemüt' jelentése másodlagos fejlemény lehet valami, 
'a felső test mellső része'-féle jelentésből, éppenúgy, mint ahogy 
az ujg. kögüz (BANG-GABAIN Analyt. Index) ~ oszm. göyüs ~ 
alt., tel., kojb., csag., tar., kun kögüs szónak is az elsődleges 
'Oberkörper, zwischen den Schultern und dem Unterleibe' jelen
tésen kívül 'der Sinn, Vérstand' RADL. jelentése is van. Az is lehet
séges, hogy a kögüs töve, a kikövetkeztethető *kög {^ kkirg., 
szag., kojb. kö 'die edleren Theile des Leibes, die als Sitz der Seele 
gelten' RADL. A *Icó<7-ből még: kun GCum. köülák 'ing' és kirg. 
köüzö 'das Schulterblatt' RADL.), továbbá az ujg., csag., tar., 
kirg., kun kö"f)ül 'Herz, Sinn, Gemüt' RADL. ~ oszm. gönül és a 
csag. köylak ~ tar. köxnök 'das Hemd' RADL. szók köy töve 
(ezzel talán azonos a tel., leb. kön 'der Sumpf ~ sor kön 'ein 
stiller, tiefer Platz im Flusse' RADL.), meg a köl szó egyaránt egy 
*kö- tőalakra mennek vissza, s ennek lehetett a 'felső test mellső 
része' jelentése. Származékairól, illetőleg az 'ing' jelentésű szavak
ról bővebben írt BANG (i. h. 294—301). Ha ez az atomizálás talán 
túlzott is, 

3. kétségtelen példája a testrész + -mák ==- ruhanév fejlődésnek 
a sor kögüspák 'eine Jacke'RADL. Ennek töve a fönt említett kögüs. 

4. Kitűnő analógia ehhez a kalmük tsedzimdG 'kurzes 
Wams mit Pelzfutter' (mongol cege-jimeg) RAMST. E Z a szó át
ment az altájiba cajimök 'Mánnerjacke' RADL. és a kturk.-ba is: 
dzádzmák 'Überwurf (KATANOV—MENGES : SBAW. 1933:1275). 
Töve a mongol cege-ji ~ kaim. tsédh 'brust' RAMST. ! A mongol 
-may, -meg képzőről POPPE ezeket írja: „Das mongölische Suffix 
-may, welches . . . als Endung deverhaler Nomina auftritt, kann 
nicht zerlegt werden. . . [und] welches auf ein álteres -maq 
zurückgeht, stelle ich mit dem bekannten türkischen -maq, -mák 
des Infiniitivs zusamimen" (Die Nominalstammbildiingssuffixe iim 
Mong. KSz. XX, 102, 121). 

Ezzel a képzővel, testrésznévből alakult denominális név
szót látok a mi imeg szavunkban is, amelyet így elemezhetünk: 
iT -f- mák -<c *á¥ + mak. A tara, tob., kaz. ij) 'die Schulter' RADL. 
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~ bar. un 'Schulter' RADL. valószínűleg őstör. *ay-re mennek 
vissza. Idetartozik a csuv. an-pussi 'váll' PAAS. SZÓ is, amely ere
deti *ár;-basy-ból szabályosan fejlődött. Hozzávehetők még: tel. 
in-bazy RADL. ~ karács, ün-bas 'Schulter' ~ kumük immas ' u a / 
(PRÖHLE : KSz. X, 143). Az *arj származékai közül a sor arjin ~ 
sor, csag., szart, ujg. ágin ~ szag., kojb., kacs. erjin ~- bar. igin ~ 
alt., kirg., kaz., karaim m ~ kacs. Rn 'Schulter' RADL. szót RAD-
LOPF eredetibbnek tartja és az irj ~ un alakokat ebből való össze
vonás eredményének véli. De nemcsak a csuvas an- alak, hanem 
a származékok egész sora arra utal, hogy egy *árj =»- erj ~ irj szó
ból kell eredeztetnünk a szőcsaládba tartozó összes többi alakot. 
Erről a szócsaládról valamelyest eltérően már BANG is írt (KOsim. 
IV, 7). Nehéz probléma, mert a 'Breite des Zeuges, Gesicht, Ge-
sichtsfarbe' stb. jelentésű áp ~ án ~ erj ~ irj szókkal való egy
másrahatások komplikálják. Ezek a szók részben azonos eredet
ből divergens fejlődések is lehetnek. Mi most maradjunk meg 
csak a 'váll' és a vele összefüggő jelentésű származékoknál: szag. 
irjmá 'die Schulter'RADL. | szag. irj mán 'ua.' | szag. igmán 'die 
Stickereien auf den Schultern der F r a u e n h e m d e n ' RADL. 
| ujg. árjil 'die Schulter'RADL. és tar. árjil 'die K 1 e i d u n g' 

RADL. BANG a kturk. szövegekből is kikövetkezteti az árjil-nék 
'das die Schulter bedeckende K 1 e i d' jelentését (KOsm. IV, 7) | 
miser irjzá 'der Teil der Brust, der zwischen der Schulter und 
der Brustwarze liegt' ~ tob., kaz. irjsá 'der Nackeri' RADL. (=- csuv. 
QiiZS 'nyakszirt' PAAS.) ~ kirg., kun er)sá~ krm., azerb., csag. árjsá 
'der Nacken' RADL. | leb. ersái 'Schulter' RADL. | sor, szag., kojb. 
irjná (-= ir/lá-) 'auf die Schulter laden, jemandem etwas auf der 
Schulter tragen lassen' RADL. Ruházkodási vonatkozásuknál fogva 
nemcsak a szag. igmán és a tar. áVil fontosak, hanem még a kaz. 
inic 'das Futter des H e m d e s auf den Schultern' RADL. is figye
lemreméltó. Ezek azt bizonyítják, hogy a törökben a 'v á 1V 
jelentés átcsaphat a ' v á l l a t f e d ő r u h a d a r a b , ing, ing
hímzés' jelentésbe is.1) Hasonló jelentésfejlődést látunk a balkár 

*) A szalar-törököknél. Kínában van egy olyan HOT SZÓ is, amelynek 
jelentése 'rukav' (POTANIN, Tang.-tib. okr. II, 430). Ez azonban a szomszédos 
karajögur eHri, (uo. II, 436) és még a következő 'Ármel' jelentésű szókkal 
függ össze: kaz. jtt] RADL. ~ alt., tar., küer. ja.tj EADL. ~ kun yeng C. Cum. ~ 
kipcs. HOUTSMA, IBN MUH. <tÁ:> ~ középtör. /ŐÍ?MKASY.~ oszm. jön. Ho^y 
itt a /'- eredeti, vagy legalább is nagyon régi, azt a csuvas sanS 'Ármel' PAAS. 
igazolja. így valószínűtlen, hogy összefüggne a tárgyaltunk *árj 'váll' szóval-
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ö$ün 'Brust' =- ösün-alB 'Vorhemd' (all ~ al 'Vorderseite') eseté
ben is (PRÖMLE: KSZ. XV, 248). 

Ha az *arj ruhanév-származékait, meg a föntebb említett 
-mák képzős ruhaneveket szem előtt tartjuk, jelentéstani szem
pontból joggal tehetjük föl az imeg szó itt vázolt származtatásá
nak helyességét. 

De hangtani szempontból is van megmagyaráznivaló. Török 
/7-ből nem szokott a magyarban i fejlődni. Arra azonban, hogy 
régi első szótagbeli a a besenyőben, meg a kunban zárt e-vé lett, 
sőt í-vé is fejlődhetett, már GOMBOCZ (Árpádkori tör. szn.-ink 
22—23), majd később NÉMETH rámutatott (Die Inschriften des 
Schatzes von Nagyszentmiklós 58). A.Cod.Cum. ugyan, mint 
lentebb láttuk, ersá szót ismer, de azért mégis föltehető, hogy a 
középső réteghez tartozó török jövevényszavainkat átadó vala
melyik másik török nyelvből *irjmák került át. 

A -k zöngésülése annyira gyakori jelenség, hogy magyará
zatra sem szorul (GOMBOCZ, M. tört. nyt. II, Hangtan II, 86). így 
csak az a nehézség maradna meg, hogy ezen etimológiai kísérlet 
szerint az -3p-nek semmi quantitásbeli nyoma nem maradt, pedig 
az -r>m helyén -mm-et várnánk. 

kancsal szavunkra a NySz. az első adatokat a Jordánszky-, 
majd az Ersekúj vári-kódexből ismeri. Míg az ÉrsK.-foan a kan-
czal szó jelentése, teljesen magára állva 'impedimentum, trioa', 
addig az összes többi forrásokban — a korábbi JordánszkyK.-
ban is —, 'strabo, luscus; schieler, schielsehender' az értelme. 
Az OklSz. 1498-, majd 1500-ból közöl rá szn.-i adatokat. 

Az EtSz. a bandsa szót tárgyalva, a bandsal =~ bandsa =~ 
bandsi és a kancsal =~ kancsi sorok párhuzamossága alapján két
ségtelennek tartja, hogy „a két rokonjelentésű szócsalád hatott 
egymásra". A kancsi szónak is alapjául szolgáló kancsal etimo
lógiájára vonatkozólag legutoljára PAIS DEZSŐ tett megjegyzést. 
ő a gúnyol, gancos, gáncs, kancsal és kankalék szavakat egymás
sal összefüggésben állóknak tartja (MNy. XXXIV, 239). 

Szerintem a kancsal szó végelemzésben az ujgúrból ismert 
qyng 'scheel' (Uig. IV, 38, 42: qyng közin 'mit scheelen Augen')1) 
szóra megy vissza. Ennek a szónak -yyr képzős származéka 

*) Vö. a tihanyi oklevél kangrez szavának Jean^-jával, amelyről cikkem 
nyomása közben IFJ. NÉMETH GYULA írt (MNy. XXXVI, 327). 
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a középtör. qyryr 'scheel, schielend' MKiáj. ~ toboli, kirg., krimi 
qyryr 'sehief, krumm, gebogen' RADL. ~ kaz. qyrgyr 'sehief, un-
gerecht' RADL. ~ kumük kyrryr 'hamis, ferde, hazug, görbe' 
(kyr/r/yr ggz 'kancsal' NÉMETH : KSz. XII, 131) ~ balbár, karács. 
qyrjrjyr 'sehief, krumm' (PRÖHLE : KSz. XV, 237; X, 118) ~ ufai 
tat. ker/er 'ferdén, félre' (PRÖHLE : NyK. XXXVIII, 348) ~ karaim 
qynyyf 'krumm' RADL. ~ Szamarkand-vidéki kyrjyyr 'ferde', 
szemről: 'kancsal'(NIMET TURGUN közlése). MAHMÚD AL-KÁSYARI qyrjru 
'scheel' szót is ismer, ezt VON GABAIN egy *qyngyr- ige gerun
diumának véli (Uig. IV, 42). 

Egy másik, számunkra fontosabb származék az oszm. 
qyncyr 'unvollkommen, niangelhaft' RADL. ~ csuv. yJn^Dzér 'ki
dülledő (szemről)' PAAS. [a csuvashan tatár jövevényszó lehet] ~ 
csag. kyncyr 'gyámoltalan, hibás; k a n c s a l ' S. SUL. 

A kyrjcyr =- kyncyr és kancsal azonosításának két bökke
nője van. Egyik a szóvégi -r, másik a vokálizmus problémája. 

Van a törökségben egy meglehetősen elterjedt képző, a -cyl 
képző (vö. DENY, Gr. 348; BANG, KOsm. IV, 13; Ostas. Zschr. 
VIII, 23; LAPTEV, 89). Ennek a denominális képzőnek a -cyn 
képzővel azonos funkciója van: mellékneveket képez, mint az 
aequativusi -ca képző és madárneveket. Ha figyelembe vesszük a 
sporadikus -r =~ -/ hangváltozásról az alább, az öböl szóra vonat
kozókban elmondottakat, meg még a csag. qolcir 'der Verleum-
der; Wortsammler, Dichter, Prophet' RADL. és az alt. karabakcyl 
=- karabakcyr 'Star' VERB., meg a kturk. bagdzal 'Name einer 
Entenart ' (MUNKÁCSI: KSz. XIV, 351) =- tob. bahcar 'Star' BUDA-
GOV eseteit, valószínűnek tarthatjuk, hogy a kyycyr szó erede
tibb alakja *kyrcyl volt. 

Ami még a vokálizmust illeti, arra utalok, amit NÉMETH 
GYULA a besenyők Kargar törzsnevéről mondott: ,,Ein türkisches 
kyrjgyr kann mit einem kargar wechseln . . . Der Laut y steht 
námlich dem a in lautlicher Hinsicht ziemlich nahe . . , so dass 
obwohl das türkische y in den türkischen Lehnwörtern der unga-
rischen Sprache regelrecht durch i vertreten wird, habén wir 
[ausnahinsweise] einige Beispiele, in denen das türkische y durch 
ungarisches a [á] substituirt worden ist: ung. gyalom, .. . sajt ~ 
türkisch dzylym, ... cyyyt, ung. Alap ~ tü. Alyp, ung. Althabarz 
~ tü. Altybars" (KCsA. II, 280). Mellékesen megjegyzem, hogy a 
NÉMETH GYULA által említett kturk., csag., [kirg.] kynyyr 'mutig, 
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tapfer' szónak nincs köze az itt tárgyalt kyriyyr 'schief, scheeF 
szóhoz, hanem a konok etimológiájánál tárgyalt kynyk 'szilárd' 
szóval függ össze. 

Visszatérve a kancsal szóra, ennek alakfejlődését tehát így 
gondolhatjuk: török *kyr) -f- cyl ( =-tör. kyncyr) =- magy. kan
csal. Valószínűleg a középső jövevényszóréteghez tartozik. 

karám. GOMBOCZ (MNy. XVII, 124—125) és LIGETI (NyK. 
XLVIII, 336—338) szép magyarázata szerint ,,a karámnak . . . 
feltehető forrása a *qoran v. qoram (-= qory-, qoru- 'umgeben, umzáu-
nen, beschützen') alak szabályszerű denominális képzés, melyet 
ugyan sem a törökiből, sem a mongolból nem ismerünk, de amely 
a folytonosan gyarapodó régi török és mongol szóanyagból előbb-
utóbb előkerülhet". 

A szóbanforgó ige származékai között a GOMBOCZ és LIGBTI 
által említetteken kívül még a túlnyomóan kipcsak-törzsbeli 
fenanai karakirgizeknek téli szállásaira jellemző khorok érde
mel, figyelmet. Ez 2—3 m. magas f a l l a l bekerített udvar, a 
birkanyáj, lovak stb. téli lakóhelye. PRINZ képekkel is jól ismerteti 
(Második belsőázsiai utazásom néprajzi eredményei 11, 12, 16). 

Kétségtelen, hogy a török tulajdonnévanyag is sok olyan 
közszót őriz meg, amelyet a szótárak nem regisztrálnak. Ha a 
helyneveket vesszük szemügyre, azt látjuk, hogy Kasvar mellett 
van egy Bis-Karam (azaz: öt-karám) nevű falu (Zapiski Imp. 
Russk. Arch. Obsc. IX, 148). 

Tudva azt, hogy mennyire általános a keletturkesztáni 
török nevek pontatlan átírása akár az orosz, akár a másnyelvű 
forrásokban, meg, hogy az eddig szótározott keletturkesztáni 
szóanyag nem ad más lehetőséget e helynév értelmezésére, — 
ebben a karám szót kell látnunk. Annyival is inkább, mert a 
helynév pontos synonymáját is megtaláljuk a törökségben; 
nálunk a Kunságban egy 1451-ből való határ járó oklevélben: 
„terra Otarhalma . . . Besotar" (GYÁRPÁS, A jászkunok története 
III, 626). Az otar1 szó (~z ota- Veiden*) jelentése a kirg.. nog., 
krm.-ben ugyan csak 'Weide, ein vom Aule entfernter Weide-

*) Másutt is látjuk a törökségben: Otar, az Yssyk-költől északnyugatra 
(Proceedings of the Roy. Geogr. Soc. 1888:639); mint személynév: kirg 
Otarbaj (Materialy po obsléd. chozajstva v Semiréő. Obi. Vernensk. u. 84; 
Kopalsk. u. 120, 150); mint kurgánnév: Otarbaj (KJuAR. XI.). 
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platz' RADL. stb., de a kazániban 'ól, kerített hely' BÁLINT, 'zago-
rozennoe mésto' (IZNOSKOV, Spisok nasei. mést Mamadyssk. ujézda. 
I r u d y IV. Arch. S. II, 133). A kunsági Besotar jelentése tehát 
legvalószínűbben ö t-a k o l, vagy ö t-k a r á m. 

kódorog. A NySz. az ellenreformáció kora óta (TOLNAI, 
A wittenbergi akadémia vigasztalása 1632, illetve G-ELEI KATONA, 
Váltság titka 1645) ismer rá adatokat: kúdorog, kutorog 'uimher-
schweifen, herumlungern'. Az OklSz. meg 1721 óta: ki kudorog. 

VÁMBÉRY (A magyarság bölcsőjénél 182) egy állítólagos 
török koldur- 'kódorogni' igével hozza összefüggésbe. Ilyen jelen
tésű koldur- ige azonban nincs. A csag. koldur- jelentése 'bitten 
lassen' RADL. Ha a kódorog gyakorító képzőjét elhagyjuk, a követ
kező török igével vethetjük egybe: kirg. kydyr- 'brodjaznicaf 
BUKIN (=- kydyrma, 'brodjacij' BUKIN) ~ kaz., kirg., kkirg., krm. 
qydyr- 'sich herumtreiben, suchen' RADL. ~ szamarkandi özbeg 
kydyr- 'mindenfelé menve keresni' („her yere giderek aramak, 
arayip taramak" NIMET TURGUN közlése). 

komondor. Mint közszót — a NySz. szerint — először 
1566-ban HELTAI GÁBPÁR meséiben látjuk, majd BORNEMISZA PÉTER 
prédikációiban, 1584-ből. — A -dur képzős török nép-, illetőleg 
törzsnevekkel foglalkozva, ezek között megemlítettem a Kuman-
dur nevet is, amelyet moldvai oláh helynevekből (pl. 1766: 
Comándáriascái, 1803: Comándáre§tii stb.) és a magyar komondor 
közszóból következtettem ki (MNy. XXVII, 316), a Monguldur -= 
Mongol nevek analógiájára. Ehhez PAIS DEZSŐ a következő meg
jegyzést fűzte: „A kumandur (kuman vagy kun) nép hozta kutya
fajta neve komondor eb vagy kutya, s ebből komondor; Komondor 
családnév, adatok rá a XV. századtól kezdve." (uo.) 

Ezen etimológiai föltevés helyességének igazolása szem
pontjából fontos annak a bizonyítása, hogy valóban volt valaha 
Kumandur törzsnév. A bizonyítás lehetséges, többször érintettem 
is (Contributions a l'histoire des premieres cristallisations d'état 
des Roumains 15; Tuna havzasmda Kumanlar. Belleten III, 415); 
most ebben az összefüggésben is előveszem. 

A mongol hódítás után Dzuci ulusa rendezkedett be az 
1239-ig kun fennhatóság alatt álló területen. A kun törzsek nagy 
része azonban továbbra is ismert volt régi hazájában, amely most 
már Kipcsak néven szerepelt. Az 1327-ben meghalt neves arab 

Nyelvtudományi Közlemények LI. 19 
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kozmográf us, DIMASKÍ felsorolja Kipcsak törzseit. Közülük néhá
nyat MBHEEN, SutánaMARQUART. így olvas: „Barát j j „ , Tog-Ja§qut 

}z>y&> ilz>,Qumangü \^Cui} Buzangi í=é\y Uzu cartan /,-U/TJj'" 
(MARQUART, Über das Volkstum der Komanen 157). Bár DIMASKÍ 
nyomatékosan kijelenti, hogy ezek mind török törzsek, a neveket 
ebben a formában nem lehet a törökségből megfejteni. A nevek 
torzítottak! Az arab paleográfiát ismerők számára nem újság, 
hogy a nem arab tulajdonnevek írásában a diakritikus jegyek 
gyakran hiányoznak vagy hibásan vannak alkalmazva, vagy 
pedig azokat esetleg a szöveget emendáló orientalista — a török 
tulajdonneveket nem ismerve' — önkényesen próbálja rekon- , 
struálni. Ezenkívül a j és j , í==> és 3 , I és j is 
sok kódexben könnyen összetéveszthető. így annak előrebo
csátása mellett, hogy a jegyzékben felsorolt, de itt nem idézett 
többi törzsnevet egyéb források alapján is kétségtelenül ki tudjuk 
mutatni Kipcsakban, Moldvában, vagy Magyarországon, — az 
itt idézett neveket így olvasom: Barak Jj , Tok^^yi]?), Baíkyrt 

\ffj^Lt>, K u m a n d u r j_v», Berendi £S>\jt, Vz} vagy Uzur • _jl(jtl) 

és Curtan -j^x- 8̂Y már nem csupán könnyen etimologizál
hatok e törzsnevek, hanem egyéb történeti források alapján 
kivétel nélkül igazolhatók is, vagy Kipcsakból, vagy annak szom
szédságából. Ezek szerint tehát a XIV. század elején valóban élt 
még Kipcsakban egy kun (kumán) eredetű Kumandur törzs. 

konok. Ha az OklSz. 1355—1368: Konok ~ Konak személy-
névi adatától eltekintünk, a konok szóra vonatkozó legrégibb 
adat — legalább is a NySz. szerint — a PÁPAI PÁRIZ Dictionarium-
jának BOD-Íéle kiadásában (Nagyszeben 1767) található: „konok 
antiq. obstinatus; eigensinnig, balsstarrig". Ebből: konokolni 
magát 'obstinare'. MELICH PÁPAI PÁRIZ székely szavai közé sorolja 
(MNy. III, 120), s később HORGER szerint is eredetileg csak székely 
(erdélyi) tájszó; onnan terjedt el az irodalmi nyelven át az ország
ban, mint pl. az ara és iker szó is (MNy. X, 409). — Eredetének 
kérdésével VÁMBÉRY foglalkozott (A magyarság bölcsőjénél 182). 
A tör. konuk 'komoly, nyugodt, szomorú, komor' (-= kon- 'letele
pedni') szóval veti egybe. Ez az egyeztetés azonban jelentéstani 
szempontból elfogadhatatlan. Talán közelebb járunk az igazság-
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hoz, ha az ujgur emlékekből ismert kyn- 'fest werden' (F. W. K. 
MÜLLER, Uigurica II, 46) ige származékának tartjuk. Kétféle szár
mazék, melléknévi igenév keletkezett belőle: ujg. qynyy 'stark, 
hart ' (Uigurica IV, 22, 38, 48: qynyy qatyy hendyadis; Uigurica 
III, 73; Suvarnaprabhása 613 stb.) és a qynyq szó, amelynek 
emlékét az oYuzok egyik vezértörzsének a neve őrizte meg: j l j 
(MKASY. I> 56). RASÍDEDDÍN Dzami et-tevaríx-jának kiadásában 
(Trudy Vost. Otd. Imp. Arch. Obsc. V, 6, 29, 226) BEREZIN — bár 
az általa közölt variánsok között ?1$ is van, katyk viszont 
nincs — Katyk alakot fogad el. RASÍDEDDÍN kissé körülirtán meg
adja az OYUZ törzsnevek jelentését is. Az ennél a törzsnévnél meg
adott jelentést BEREZIN így fordítja: „vo vs jakom mésté, gdé by ni 
byl, bűdet pocten". VÁMBÉRY (A török faj 7) — részben ABULYAZira 
támaszkodva — így olvassa: „Kanik (akinek minden harc becsü
letére válik) '\ HOUTBMA szerint viszont Qinaq a helyes alak 
{WZKM. II, 225). 

Mi azonban nyugodtan elfogadhatjuk a Kynyk (Qynyq) ala
kot, amelyet még a Sedzre-i terákim (SAMOJLOVIC, Odin iz spiskov 
„Rodoslovn. dreva turkm." Doki. Ak. Nauk 1927 : 40) ésiBNBíBi 
(Teváriy.-i ál-i Seldzűk ed. HOUTSMA III, 205) j p alakja is 
megerősít. E szó eredeti jelentése körülbelül 's z i 1 á r d' lehetett. 
Ez a jelentés már közelebb áll az 'obstinatus' jelentéshez. Ami 
meg a föltételezett kynyk ikonok fejlődést illeti, az y-nék előbb 
az ómagyar korban u-vá, később meg o-vá fejlődése, különö
sen a második zárt szótagban, egészen szabályszerű (G-OMBOCZ, 

BTLw. 151). 

kor. Vö. BTLw. 98—99. Kiegészítésül: kirg. ÓJjy^^^ 
keskurun 'vecerkom' BUKIN | kirg. ^ t a j y kurdas 'rovestnik' 
BÜKIN. 

kóró. BTLw. 99. Vö. még: kaz. kuraj 'nádféle növénynek 
kával [nádi furulya] készítésére használt belül üres szára' URAL 
BIKKUL közlése ~ bask. kuraj 'nád, nádi furulya, a baskírok 
nemzeti hangszere' (PRÖHLE : KSz. V, 255). A jelentésfejlődés szem
pontjából analógiás jelenséget látunk a ném. Pfeife esetében: 
' 1 . R ö h r e . . . als Blasinstrument, 2. Name vieler Schösslinge und 
Triebe' BROCKHAUS,— meg a francia tuyau-ná) is: 'orgonasíp' és 

19* 
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'tige creuse du blé et de certains plants' LAROUSSE. Valószínűleg 
idevonható a magyar síp szó is, amennyiben török eredetű (vő. 
középtör. cyb 'Zweig' MKÁsy. és csuv. s§B§r 'síp' MÉSZÁROS, A csu-
vas ősvallás emlékei 261). 

kökény. A BTLw. még csak a kirgizből ismer kukán alakot 
(101. 1.). Vö. vele még a következő kipcsaki szavakat: Cp^ 

kökön 'szilva' ABU HAYYÁN-CAFEROGLU 82, 51 ; i>\^=>^ kökön 
'Pflaume, Pfirsich, Kirsche' HOUTSMA. 

kökörcsin. GOMBOCZ ( B T L W . 102—103) után különösen 
PALLÓ M. foglalkozott alaposan e növénynévvel. Pótlásképen csak 
arra kell utalnunk, hogy a török nyelvekben nem pusztán a 
'galamb' jelentésű kögürcün ~ güvörjin szóra van adat, hanem 
a szónak növénynév jelentésére is: csuv. kdGdrfizen 'valamely vízi 
növény'; 'lopusok' PAAS., ASM. Hangalakjának a figyelembevéte
lével a szót a csuvasban olyan jövevényszónak kell minősítenünk, 
amely az átadó más török nyelvben (a kazaniban?) kügürj; in-nék 
hangzott. — A *kökür szó származékai közül való a kirg. 
kökürök is: kökürögüm 'serdce moe' (DIVAJEV, Kirg. pésnja. Zap. 
Vost. Otd. X, 85—86). — A *kökür~*kögür szó mellől talán 
elhagyhatjuk a csillagot. Mint helynév a Kögür a Kömür-tay és 
Jar-ügüz helynevek társaságában már a sine-usui feliratban elő
fordul (RAMBTEDT, Zwei uig. Runenschriften 14—15, 46). 

kölyü. Vö. BTLw. 104. Kiegészítésül még: oszm. külek 'grand 
seau en bois' (a kilisi nyj.-ban) KSz. III, 270. URAL BIKKUL közlése 
szerint van a kazáni tatárban is egy küjü szó, amelynek jelen
tése oszm. 'dibek', 'azaz fából vagy kőből készült nagy mozsár'. 

ocsu 'spreu, afterkorn' szavunk török eredetének kérdésével 
GTOMBOCZ már foglalkozott és összegyűjtötte a rávonatkozó régi 
adatokat is (BTLw. 108). Azonban, mivel csak VÁMBÉRY egy 
adatára (csag. ocav 'spreu') hivatkozhatott, s az ilyen adatokat 
mindig kétkedéssel szabad csak elfogadni, MUNKÁCSI kísérletét 
meg — aki a kaz. BÁL. walcdk szót vonta ide (NyK. XXI, 123) — 
nem tartotta kielégítőnek, — csak kérdőjellel vette föl a török 
jövevényszavak közé. Utána VÁMBÉRY posthumus munkája (A 
magy. bölcsőjénél 192) a következőket mondja: ocsu 'Afterkorn, 
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Aftergetreide' I ocsó 'spreu' ~ török ucuk, ucav 'könnyű mag, 
mely a szélben repül' •** uc- 'repülni' \ uc 'polyva'. 

A kérdőjelet bátran elhagyhatjuk, mert BUKIN kirgiz szó
tára kétségbevonhatatlan adatot tartalmaz: üsukJo-jl 'fiip' poslé 
boléznu; pustoe zerno' azaz 'betegség utáni kiütés, üres (gabona) 
mag'. NIMBT TUBGUN közlése szerint megvan ez a szó az özbegben 
is, Szamarkand körül: ucuk 'valami pörsenés-féle kis betegség', 
ucuklu boydaj 'betegség miatt kicsinek maradt, satnya (dzylyz) 
búzaszem'. 

Jelentéstani szempontból rendben lenne ez az etimológia, 
de hangtani szempontból még ugyancsak vizsgálatra szorul. 
Hogyan lehet az, hogy a c-t megőrizte a szó, s ugyanakkor az 
eredetileg mássalhangzós szóvég a magyarban magánhangzósra 
—• eredetileg hosszú magánhangzósra — végződik? Ezt csak úgy 
tudjuk megmagyarázni, ha föltesszük, hogy jövevényszavainknak 
abba a csoportjába tartozik, amelyik nem bolgártörök eredetű, 
amelyiknél a c megmaradhatott, s amelynél mégis diftongizáló-
dott, majd nionoftongizálódott a y-s szóvég. Persze így a szóvégi 
mássalhangzónak eredetileg 7-nek kellett lennie. Az *ucuy alakot 
könnyen fel is tehetjük. Az özbeg ucuk és a kirg. usuk ennek 
nem mond ellent. A csagatáj -k szabályos megfelelője az őstör. 
-7-nek, s az özbegben a csagatáj alak mellett, különféle hatások 
egybeesése következtében, különösen összekeveredve látjuk a 
-k, -y és a diftongizálódott szóvégeket (pl. tupray ~ tupraq, 
ulay ~ ulaq ~ ulau, qatiy - qatiq stb. JARRING, Uzbek Texts from 
Afghan Turkestan, Glossary; siniq ~ siniy JARRING, The Uzbek 
Dialect of Qilich 52). 

A kirg. u§uk meg — ha arab betűs alakját nézzük, ahol a 
várható Jí, helyett -megmaradt a ~ , azaz c -— föltehetően az 
özbegből került át. Ez művelődéstörténeti szempontból nézve is 
valószínű. A csak VÁMBÉRY által említett -v szóvég is csak -y-ből 
érthető. 

Az ucuy verbaladjectivum, jelentése:'repülő'. Előbb a 'spreu, 
afterkorn'-ra vonatkozott, azután ment át a hasonló benyomást 
keltő bőrbetegségre. 

1936. évi téli előadásaimban, majd egy 1937. évi istanbuli 
felolvasásomban (Belleten II, 108) érintettem, s tőlem teljesen 
függetlenül LIGETI is (NyK. XLIX, 210) utalt arra, hogy a szó-
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végi diftongizálódás a honfoglalás után is, illetve nem bolgár-
törökből átkerült szavakban is megtörténhetett. így végbemehe
tett a -y eltűnése olyan szavakban is, amelyekben a c nem fejlő
dött s-sé, mint pl. csepü, kancsó, talán Csalló, s esetleg csüllő is. 
Ezek közé tartoznék az ocsu is. 

A besenyőben és a kunbon — mint arra NÉMETH GYULA. 
utalt — a -y gyakran -y-re változott (Népünk és Nyelvünk 1931: 
17&—177). — Hogy a kabarban (és űzban) hogy volt, nem tud
juk. Mégis szóbajöhet az a lehetőség is, hogy az átvett alak már 
nem ucuy volt, hanem -v vagy -w-ra végződött. 

olló. 'forfex, Schere'. A NySz. és az OklSz. a XVI. sz.-dal 
kezdőd&leg ismer rá adatokat. Ezt a szerszámnevet MUNKÁCSI 
BARNÁT — jelentéstani szempontból való tetszetőssége ellenére 
seni bizonyítottan — az állatnév ^- ácsmesterségben használt 
'kecske' köznév analógiájára, a 'fiatal kecské'-t jelentő török 
eredetű olló szóval azonosítja (NyK. XLVII, 310—11). 

MUNKÁCSI előtt már FÁBIÁN IÖTVÁN (NyK. V, 542) és VÁM-
BÉRY (A magyarság bölcsőjénél 193) foglalkozott ezzel a névvel. 
Szerinte a szerszámnév korábban orló volt, s török orlak-bóí 
ered, amely viszont egy orla- igének a szármiazé'kia. GOMBOCZ ezt 
a magyarázatot nem fogadta el, s 1926-ban a szót ismeretlen 
eredetűnek minősítette (M. tört. nyt. Alaktan 59), valószínűen 
azért, mert a török szótárak nem ismernek olyan orlak szót, de 
még orlay-ot sem, amelyből az olló származhatott volna. Ilyen 
török szó azonban mégis van! 

A feryanai, dzelalabadi NIMKT TURGUN szerint az általános
ságban o 11 ó-t jelentő kajcy mellett a 'gyapjúnyíró olló'-nak 
orlak a neve, s van orla- ige is, 'bicmek', azaz 'vágni, aratni ' jelen
téssel. Az adatokat indirekt kérdések révén tudtam meg, szava
hihetőségük kétségtelen. Mégis meghökkentők, mert első pillan
tásra úgy látszik, hogy ellentmondanak a török alaktannak. 
A -la és a -lak (-«~Y,VŐ. BANG : UJb. XIV, 207) csak névszótövek
ből képeznek igét, illetve névszót. Hogyan függhet hát össze az 
orla-. a közismert tuba, sor, leb., kirg., kkirg., bar., tel., ujg., 
csag., kar. or- 'máhen, ernten, schneiden' KÁUL. igével? Ügy, 
hogy föltesszük, hogy az orla- töve nem közvetlenül az or-ige, 
hanem egy abból képzett névszó (eredetileg gerundium): *ory, 
tehát olyan kategóriájú szó, mint az oszm. bini 'ujezdzony (kon)* 
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ZAJ ACZKOWSKI, Sufiksy 105) «•• bin- 'ein Pferd besteigen' RADL., 
oszm., krimi, kar. jazy 'die Schrift' RADL. -e jaz- 'írni', oszm., 
krimi caky 'das Klappniesser' •?* cak- stb. Az *ory-ból képzett 
*oryla- a középső nyílt szótagbeli vokális szabályszerű kiesésével 
lett oda-, épenúgy, mint a ZAJACZKOWSKI által idézett (i. h. 148) 
kar. iuku 'Schlaf =~ iukla- ' schlaf en', oszm. syz- >~ syzy 'der 
Schmerz' =- kar. syzla- 'leiden' stb. eseteiben. Ami mármost az 
orlak-ot illeti, ez part. praes. activi, & ennek a csagatáj és kturk. 
-A'-járói tudjuk, hogy szabályos megfelelője az eredetibb (ótör., 
ujg., szojon stb.) -y-nek(BANa: UJb. XIV, 205). 

így tehát a magy. olló fejlődésének a schemája a következő 
lenne: tör. or- *• *or-y =- crla- ** orlay á- magy. *orló =- olló 
(vö. sarló =- salló, 1. alább). 

öböl. Legutoljára LIGETI foglalkozott vele (NyK. XLIX, 
239—45) és nagy részletességgel összeállította azt a mongol és 
török anyagot, amely szóbajöhet e szó etimológiájának a kuta
tásánál. Megjegyzi azonban, hogy az egyeztetésnek „figyelmen 
kívül nem hagyható hangtani akadálya van: a török, ül. mongol, 
etymologikus szóvégi r-rel szemben mutatkozó változatnélküli 
magyar -7." 

Ha az alább felsorolt eseteket figyelembe vesszük, azt látjuk, 
hogy nemcsak a török nyelvekben, hanem a magyarban is 
számolhatunk sporadikus -r-, -r >- -/-, -/ hangváltozással, s így 
az *öbür =- öböl származtatásnak hangtani akadálya nincs. 
Ezúttal főleg a szóvégi változásra hozok föl néhány példát: 
anatóliai dzybyr 'szegény' ;=- dzybyl 'ua.' SDD. | cangyr 'paszuly-
karó ' =- cangal 'ua.' I SDD. ber 'juhfejő hely', bére 'ua., olyan 
hely, ahol víz folyik, szántóföldek közötti vízerecske' £. belek 
'juhfejő hely' SDD. | cögür ^- cögül 'erős tüske' SDD. Az anatóliai 
nyelvjárásokban nagyon sok ilyen példa van. — Egyebütt: ar., 
oszm. karar ^ tar. karai 'Aufschub, Bedenkzeit'; ar., oszm. 
zarar =- kaz., kumük zaral ~ kirg. zalai ~ tar. zaral 'Schaden' 
BANG. : UJb. V, 400 | csag. cakyr =- cakil 'der Sperber' RADL.1) 

A magyarban: magy. csűrök =- csülök EtSz. / ekrendéz =-
éklendéz EtSz. jném. ^ magy. erker ^ erkély EtSz \ tör. camur 
[vö. oszm., csag. camur 'der Ton, der Schlamm' RADL. ~ csag 

1) A török nyelvekben az -/ »• -r változásra is sok a példa. Pl. alt. 
karabakcyl =- karabakcyr Verb., anatóliai cepel ==- ceper SDD. 
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comur 'sáros hely, posvány' Behdset ül- Lugat-THÚKY; Camur, 
Camurlu, Gamurek, Camurluk, Camurdere stb. anatóliai hely
nevek, Köylerimizin Adlary] =~ magyar Camul.1) Erre a hely
nevünkre vonatkozó fontosabb adatok a következők: 1173—96: 
Schamul, 1206: pratum Chamul (ORTVAY, Magyarország régi víz
rajza I, 187; szerinte valószínűleg a Petresi-sziget, Bács megye 
dny. határterületén), 1231: m é t a . , exit ad insulam Chamul per 
metas eleuatas et ueniet ad alium S a r q u i v o c a t u r 
Chamul..," 

örök. VÁMBÉRY (A magyarság bölcsőjénél 195), majd 
NÉMETH GYULA (KGsA. I, 75) már egybevetették egy 'bestándig' 
jelentésű ujgur szóval, amelyet F. W. K. MÜLLER" örülr-nek nézett. 
Az azóta kiadott turfáni szövegekben BANG ürük-öt olvasott (W. 
BANG und A. VON GABAIN, Türkische Turfan-Texte III, 14; IV. SBAW. 
1930:442). 

Az ujgur szövegek az ürük szó etimológiáját illetően is 
adnak útbaigazítást. A Suvarnaprabhása ürlüg 'standig', ürlügsüz 
'unbestándig' (TTT. III, 18: ürlüksüz és ürlüglüg 'bestándig' 
BANG—GABAIN—KACHMATI, TTT. VI, 67), meg ürkic 'lange' (LE 
COQ, Manichaica III, 42) szavainak éppen úgy, mint az ürük-nék 
a töve ür 'lange' (TTT. I, 7). Ezt a szót BANG egy más helyen 
(Manichaeische Laien-Beichtspiegel. Muséon XXXVI, 232) egybe
veti a karagasz ÜT és a jakut ÖT ('dolgij, prodolzitel'nyj [o vre-
meni]; prodolzitel'nost vremeni; dolgo, dolgovremenno, dolgoe 
vremja, medlenno, davno' PEKARSKIJ) szóval. Ezekhez tartozik a 
kojb., kacs., szag., küer. ÜT, ÜT 'lange, vor langer Zeit' RADL. is. 

sarló. Hagyjuk figyelmen kívül a szó régibb irodalmát. 
GOMBOCZ török jövevényszavaink közé sorolta, s legutoljára a 
MNy. XX. kötetébén (63 1.) a következőket írta vele kapcsolat
ban: „a fgr. *^-nek a magyarban rendszerint sz- felel meg . . ., 
néhány kétségtelen esetben mégis s-, illetve (s-ből fejlődött) cs-
megfelelést találunk . . . Ugyanezt a kettősséget mutatják török 

l) E névnek jelentőséget ad az a körülmény is, hogy a z o k k ö z é 
a korai h e l y n e v e i n k közé tartozik, amelyek ellentmondanak KNIEZSÁ-
nak, aki szerint Magyarországon „nincs olyan terület, amelyen k é t s é g 
t e l e n ü l török eredetű víz-, helység- és dűlőneveket sikerült volna kimu
tatni" (Magyarország népei a XI. században. Szent István-Emlékkönyv II, 433). 
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jövevényszavaink is: szél -= óbolg. sál, szőllő - t óbolg. sidláy 
mellett sarló (vö. csuv. surla) és süveg (vö. csuv. sdhJc)." 

Azt hiszem azonban, hogy a föntemlített fgr. =- magy. 
hangjelenség már török jövevényszavainkat megelőzően végbe
ment és sem a süveg (erről más alkalommal), sem pedig a sarló 
szó szótkezdőjének a fejlődése nem analóg vele. A BTLw.-ben 
(115 1.) a csuv. áurla-t GTOMBOCZ a köztör. jar- 'spalten' igével 
hozta összefüggésbe. Csakhogy a csuv. surla nem lehet dever-
bális származék, nomen instrumenti, mert a -la képzőnek nincs 
ilyen funkciója, van ellenben névszóból névszót és névszóból igét 
képző funkciója. 

Megfelelhetne a surla szabályszerűen egy */"ar/ay-nak is. 
Ez egy */arZa-igének lenne a part. praes. activi-je, mint pl. az 
ujg. baslay (TTT. VII) 'Anfang' (bas + la + y). Csakhogy olyan 
*jarla- ige, amelyet a tárgyaltunk szóval összefüggésbe hozhat
nánk, nincs, s a régiségből sem mutatható ki. A csag., oszm., alt., 
tel., kumd. jar 'das Gerücht, die Nachricht, die Neuigkeit, Ver-
kündigung, Anzeige' szónak csak a kkirg.-ben van másodlagos 
Mer Lárm, das Geráusch' jelentése is, de a belőle képzett, izolált 
alt., tel. igének csak 'öffentlich verkünden, anzeigen' RADL. jelen
tése van. 

Talán jó nyomon járunk, ha nem *jarlay, hanem *carlay 
alakból indulunk ki, amelynek a mai csuv. surla teljesen szabá
lyos megfelelője. Ez pedig a carla- igének (-= car hangfestő szó, 
MKASY., VÖ. BROCKELMANN, Naturlaute im Mitteltürkischen. UJb. 
VIII, 264) a melléknévi igeneve. Ha első pillantásra különösnek 
tűnik is, hogy egy 'sirály'-t jelentő török szót, illetve a föntebb 
tárgyalt Csalló nevet is ebből az igéből származtattuk, kétségün
ket legalább részben eloszlathatja az, hogy 

1. ennek a hangutánzó igének igen divergens jelentésű szár
mazókai között 'sivító, rikácsoló, zúgó; vízimadár, ragadozó
madár, kisebb emlősök; vízfolyás' jelentések mellett valami 
suhogó szerszámnak a neve is föltehető, annyival is inkább, mert 
már a tőül szolgáló car szónak is van ilyenféle eszköz jelentése is: 
tob., bar. car 'der Schleiifstein' ~ sor, kirg. sar~ alt., tel. car 'ua.' 
RADL. A tjelőle képzett carla- igének (1. tob., bar. carla— sor 
sarla-) a jelentése meg: 'auf einem Steine schleifen, wimmern, 
laut sprechen' RADL.; 
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2. hogy a carlay szó megszületésében a hangképzet ját
szotta a döntő szerepet, azt az is elhihetővé teszi, hogy pl. a kaz. 
calyy 'kosa' KONDRATOV (VÖ. karács, cal- 'mahen' KSz. XII, 101) 
szónak a csuvasban SUIG§ 'ritka seprű' PAAS. felel meg, mert 
használatban ez is suhogó hangol hallat; 

3. hogy ugyanaz a szó kétféle hangalakban és jelentésben, 
két nyelvjárásból kölcsönöztetik, arra a magyar nyelv török jöve
vényszavai között más példát is látunk, a gyürü és szérű, eseté
ben (GOMBOCZ, BTLw. 123). 

A sarló szó tehát bolgártörök jövevényszavaink közé tar
tozik s a csuvas swr/a-val együtt egy *carlay alaknak a szabályos, 
folytatója. 

sebes -= seb 'Schnelle, Geschwindigkeit', vö. nagy sebbel? 
víz sebje, sebbel-lobbal stb. VÁMBÉEY (M. er. 544; Magy. bölcs. 
199) ós BUDENZ (MUSz 343. sz.) etimológiai kísérletei után Mus-
KÁCSI BERNÁT (KSZ. X, 181—82) a kaz. BÁL. Mb ~ bask. Mb 
'gyors, gyorsan' ( PRÖHLE : KSz. V, 263) - tob., kirg. sab 'schneír 
RADL. szóval veti egybe. Mindezeknél fontosabb az az adat, ame
lyet MKÁsy. szolgáltat. Erre vonatkozólag BROCKELMANN (Natur-
laute im Mitteltürkischen. UJb. VIII, 264} a következőket 
mondja: „Unter den Anrufen an Menschen bilden eme besondere 
Gruppé einige Einsilbler, die stets in Begleitung eines Imperativs 
auftreten und dem Befehl Nachdruck verleihen. So sagt m a n . . . 
sük tar 'schweig istill', sab kai 'komm schneír, dazu schon das 
Adjektiv sabük 'schnell'.'* összefügg vele az oszm. cabuk 
'schnell' és talán az ujg., csag., kaz., tel. stb. cap- 'schnell reiten* 
RADL. szó is. MKÁSY. szótárában sok példát' látunk a c- ~ s- hang-
változásra (cünük ~ sünük, cübik ~ sübik, car ~ sar stb.), s a 
palatalis-velaris hangrendi párhuzamosságnak is sok esete van 
a törökségben. 

sűrű szavunkat GOMBOCZ kérdőjellel vette föl török jöve
vényszavaink közé, mivel sem a nagyon izolált csuv. séra, sem 
pedig az alt., tel. elrak 'dick, fest' szóval való egybevetés nem 
teljesen meggyőző. Azóta meg MÉSZÁROS GYULA a baskír ser 'sürű r 

szóval (Magna Ungaria 136) és VÁMBBRY (Magy. bölcs. 201) a 
tör. cirik 'ráncos', cürük 'rothadt' szóval egyeztette. 

Mindezen etimológiai kísérletek után vált ismeretessé 
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MAHMUD AL-KÁSTARÍ XI. századi török szóanyaga. Van benne egy 
szó, jyL (istanbuli kiadás III, 87), amelynek a magánhangzója 
mibenlétét BROCKELMANN nem meri eldönteni, s így közli: „cur 
(Vokal?) 'dicht verwachsen (Pflanzen, f ű z z ) ' " stb. Azt hiszem, 
e szó c^r-nek olvasandó, s összetartozik azzal a csagatáj szóval, 
amelyet SEJX SULEJMAN szótára j»>. -nek ír, s melynek jelentése: 
'finom fű és bozót [ez tudvalevően sűrű szokott lenni] >- bokor 
és rozséból készített ház; összegyűjtött valami, gyűlés'. A RADLOFF 

szótárában található csag. cür 'zusammen, einig' szó is azonos 
vele, s a MÉSZÁROS által említett baskír Ser is. 

Az eredetileg 'sűrűn nőtt, sűrű (növény)' jelentésű cür 
(vagy cür)-ből a magyar sűrű szó bolgártörök *sür =- ómagy. 
*sir =- *sür alakon keresztül fejlődhetett, -ó, -ő nqmen posses-
soris-képzővel (NyH. 97), mint a monyoró meg a szörnyű szó 
is (müyüz ~ mm)us -ból, illetve süran-ből; ezekről más alkalom
mal). A csuvas alak kétszótagú volta ennek nem mond ellent (vö. 
köztör. on ~ csuv. vun, vunn§, ok ~ csuv. u'/§, it ~ csuv. JÍD§? 
jar, MKAS?. ~ csuv. san§, ujg., csag. sok ~ csuv. sőy§, oszm. jiv 
- c s u v . édVd, oszm. jut ~csu\. éet, vagy S§D§, cük~ csuv. fS§G§ [!], 
stb.). A csuvas alak a-ja is — sok példának a tanúsága szerint — 
visszamehet ü-re is (vö. köztör. jün ~ csuv. é§m, kaz. jüka ~ 
csuv. s§Ga, kündüz ~ csuv. k§nd§r, kilcük ~ csuv. k§tDi§k stb.). 

telek, telek, telök. Az első adat 1095-ből való: per médium 
ruris quod dicitur theluch OklSz.; 1206: theluc; 1211: Zegthelegu, 
Telug OklSz.; 1224: septuaginta iugera terrarum quod uulgo 
Telük dicitur; 1228: culta terra que uulgo Teluc dicitur OklSz.; 
1274: in terra fimata que uulgariter Telük uocatur. Az OklSz. 
3*4 hasábon sorolja föl a rávonatkozó adatokat. 

A telek alak már 1279-től kezdve szerepel ugyan, de csak 
a XIV. század közepétől kezdve válik kizárólagossá az előbbi 
telük helyett. A NySz. 1270-től kezdődőleg idéz szórványadato
kat; szövegemlékből először: Telekeketh (NémGl. 163). A NySz. 
és OklSz. a szónak következő jelentéseit állapítja meg: a) fundus, 
praedium; Grandstück, Gut; b) frutetum, herbetum; Gestáude; 
c) ager et campus incultus, desolatus, fruticosus; Wüstenei, un-
gebauter Acker NySz.; művelés alatt levő földet is kellett jelen
tenie (culta terra, terra fimata) OklSz. 
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BUDENZ finnugor eredetűnek tartotta (MUSz.), a későbbi 
kutatók azonban magyarázatát (-< zürj. köl ~ osztj. kel 'Strick') 
nem fogadták el. Végül is GOMBOCZ ismeretlen eredetűnek nyilvá
nította (M. tört. nyt. III, 34). 

Hasonló alakú török személynevek arra a gondolatra vezet
tek, hogy a telek szó török eredetű, s a következő igének a szár
mazéka: 

türk, ujg. tal- (vö. talin- 'sich auftun, spalten' BANG-
GABAIN, Analyt. Index; THOMSEN, Inscr. 151), középtör. tal- 'durch-
bohren' MKAS?.—BROCKELMANN ~ kipcs. til- 17 HOUTBMA (de vö. 

kipcs. fá7íJc dA)í 'lyuk' ABU HAYYAN ed. CAFEROGLU 39) ~ alt., tel., 
leb., sor, szag., kojb., kacs., küer., kirg., kkirg., tob., tar., csag., 
kturk. til- 'in schmale Streifen, Riemen schneiden, zerreissen' 
RADL., 'razrézaf na plastinki' (orenburgi kirgiz szótár 1903), 
'percer, trouer, diviser en petits morceaux* (THOMSEN, Inscr. 151) 
~ csag. til- 'metsz, szel, átlyukaszt' Abuska-VÁMBÉRY ~ jak. tál-
'rézaf, razrézaf vdol', vyrézyvaf cto (napr. remén') iz közi, 
vykraivaf, prokasivaf, délaf prokos' PKKARSKIJ ~ oszm. dal- 'to 
make a hole intő or through, to pierce' REDH. | oszm. dil- 'to cut 
intő strips or slices' REDH. Ügy látszik, hogy a szó eredeti jelen
tése ' h a s í t a n i , lyukasztani', s ebből ^széthasítani, szétosztani, 
kihasítani' is. Azután divergens jelentésfejlődés, továbbá a til ~ 
dil 'Zunge' jelentésben" befolyása és a különböző török dialektu
sok egymásra tett hatása következtében ikét, egyébként egymással 
összekeveredett (vö. csag. talük és til- stb.) szócsoport fejlődött 
ki az eredeti tat- <*> tel- ~ fiZ-ből, a lyukasztással és a darabolás
sal összefüggő szócsoportok: oszm. dal- és dil-, középtör. tal- és 
til-. THOMSEN is összetartozóknak gondolja őket (Inscr. 151). 
A kuszált szócsaládból bennünket elsősorban a hasítás, darabo-
lás-sal összefüggő jelentésű szavak érdekelnek: középtör. tilim 
'Fleischschnitte'MKXshf. ~ kirg. tilim 'razréz cego-nib.; kusok 
chléba' (orenburgi szótár, 1903) ~ csag. tilim (KtiNosnál: telim) 
'valamiből kivágott szelet, hosszúkás szelet, töredék' S E J / SULEJ-
MAN ~ kirg. telim 'die Kriegsbeute, die die Theilnehmer nach der 
Theilung erhalten' RADL. | anatóliai dilme ' s z á n t ó f ö l d egy-
egy p a r c e l l á j a ' (Nigde, Kastamonu vidékén); kis vizek part
jain homok és kavics fölhalmozása által létrejött terület' (Ankara 
vil.) SDD. | delme 'szántóföld és kert köré vont bizonyos fajtájú 
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kerítés' (Bolu vil.) SDD. | dilmec 'szántóföld vagy fölszántatlan 
területnek kiugró része' (Erzindzan vil.) SDD. | dilkem 'szántó
föld határa' (Ni,gde) SDD. | tel. tálgám. 'ein weiter ausgedehnter 
Platz' RADL. I középtör. tilká ' S t r e i f e n (Fleisches, L a n d e s ) ' 
MKASY. 

Legfontosabb számunkra az, hogy van ennek az igének 
egy olyan partic. perf. passivi funkciójú származéka, amelynek 
szintén van 'kihasított, kivágott' jelentése is: kipcs. tálik 'lyuk' 
ABÜ HAYYAN ed. CAFEROGLU ~ óoszm., oszm. delük, delik 'Loch* 
VÁMBÉRY, Altosm. Sprachstud. | kirg. Ülik 'ein kleiner Einschnitt 
(in den Ohren des Viehes), Loch, Fusspur, Spur' RADL. (VÖ. csag. 
tilindi 'valami szeletekre, darabokra metszetek; arról is mond
ják, hogy ló vagy ember lábától nyomok lesznek' Abuska-VÁM-
BÉRY) ~ anatóliai dilik 'kihasított' (Samsun, Izmir) SDD. Jelen
téstani szempontból összhangban van mindezekkel az a fenanai, 
dzelalabadi szó, amelyet NIMET TÜRGUN közölt velem: tehk 'uzakta 
bulunan ve ikatí mai olan bir arazi parcasi' azaz '(várostól) távol 
levő, határozott tulajdont képező t e r ü l e t r é s z ' . 

Hasonló kategóriájú szó (partic. praes. act.) a bas- igéből 
származó kaz. basau, basü 'Féld, Acker' ~ csuv. puzu ^ cser. 
pasu (RASANEN, TatLw. 51. Vö. magy. nyomás). 

Mindezek után joggal tehetjük föl, hogy telek -< telük sza
vunk török eredetű. A rávonatkozó első adatok igen korai voltát 
tekintetbe véve honfoglaláselőtti jövevényszónak tarthatjuk. Hogy 
bolgártörök, vagy kazár eredetű-e, nem merném eldönteni, de min
denesetre figyelemreméltó, hogyJAKÜT-lBN FADHLAN szerint „a kazár 
fővárosnak nincsenek falvai, hanem csakis szélesen elterjedt 
mezei vannak, amelyekre (a fővárosiak) nyaranta kimennek 
20 paraszang távolságról; a vetést idejében eszközlik" (MHK. 
215). Említi eztlsTA/RÍ is és kiemeli Semender négyezer kertjét is 
(i. m. 228, 232). 

Bár az orosz átírás általában nem szolgálhat alapjául hang
tani szempontból kényes megállapításoknak, talán az orosz for
rásokban szereplő, alábbi török személynevek is idevonhatok: 
1551: Iztelek murza (Russk. Ghronogr. I, 532), jelentése: nyom
lyuk (asztás) | cseremiszekre vonatkozó oklevélben, 1768: Telek 
Denisov (NIKOLSKU, Christianstvo 271). | kirg. Tastelek (RUMJANCEV, 
Materialy. Vérnensk. ujézd 98) | kirg. Telek (Kirgizskoe cho-
zajstvo v Akmolinsk. Obi. II. Omski} ujézd 46) | kirg. Telek, a 



302 RÁSONYI LÁSZLÓ 

Tama törzs alosztálya TYNYSPAEV, Materialy 75) | Telek, falu, az 
Ili-be ömlő Caryn folyó gázlójánál (Peterm. Mitt. Ergh. 42. Karte) 
| Miniiszinsk vidékén is van (Nagy)Telek hn. (RADLOFF, Sib. Drevn. 
III, 98). 

torma. BTLw. 131. Vö. még balkár turma 'Rübe' (PRÖHLE : 
KSz. XV, 263) - sirongól torma 'Raphanus Raphanistrum' (POTA-
NIN, Tang.-tib. okr. II, 397, 403), sirong. cykkan turma 'Rapha
nus sativus' (uo.), sirong. Mra-turma 'Daucus carota' (uo.). 

Az e névvel jelölt húsos gyökerű növények közül valame
lyik — valószínűleg a csípős ízével föltűnő magyar torma — az 
ujgúroknál rituális jelentőségre tett szert. Erre utal az ujg. turma 
'Opferspeise' (TTT. VII, 16). 

* 

NAGY GÉZA (Turul IX, 129—130), PAIS (Magyar Anonymus 
147; Script. Rer. Hung. I, 60) és MELICH (HonfMagy. 414) rámu
tattak arra, hogy legkorábbi személyneveink között néhány v-
kezdetű név eredetileg föltétlenül fr-vel kezdődött. Ilyenek: 
Veszprém és a török eredetű Vájta, Velük és talán Vata (vö. még 
NÉMETH, HonfMKial. 169). Igen valószínű, hogy a példák száma 
még szaporítható. Egyebek között a Béla, Berend és Botond név
nek is van középkori krónikáinkban v-s alakja is. 

MELICH szerint a „magyarban í>-ből nem lesz v-... lehetsé
ges, hogy ilyen változás a besenyőben . . . volt" (i. h.). Hogy 
besenyős, vagy kabaros-e ezen sajátság, vagy mégis csak meg
volt valamelyik nyelvjárás területén, vagy sporadikusan a ma
gyarban is, azt elegendő kritérium híján egyelőre nem dönthet
jük el. Egy azonban kétségtelen: ha a személynevek egy részé
ben előfordul ez a változás, akkor eleve nem szabad kizárnunk 
annak a lehetőségét sem, hogy ezt egyik-másik közszó is vissza
tükrözteti. Azt hiszem, hogy az alább tárgyalt török jövevény
szavak is, —• amennyiben a fölvetett etimológiai ötletek helye
sek, — a b- =~ v- hangváltozást mutatják. 

vacok. A régiségből nincs rá adatunk. A NySz. is csak 
1803-ból, egy származékára közöl adatot: „Támad az úrfi és ki-
vatzkolódik a menyezett ágyból" (BARÓTI SZABÓ DÁVID, A magyar
ság virági 23). Glosszáink nem ismerik, az OklSz. meg csak 
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kérdőjellel, 1538nból, waczek szót ismer, amely a lengyel wacek 
'beutel, sáckchen'-nel azonos. 

A népnyelvben azonban annyira elterjedt volt egy évszá
zaddal ezelőtt is (Baranyában, Vasban, Beregben és Három
széken éppen úgy, mint a Kunságban), hogy mindenesetre tisztes 
kora van már nyelvünkben. A MTsz. a következő főbb alakvál
tozatait és jelentéseit közli: vacok, vacak, vacog, vaszak, vaszak, 
vaszok, vaszk '(szegényes, silány, rendetlen, piszkos) ágyforma 
fekvőhely, (tréf., gúny.) ágy; paráznának tanyája, négylábú állat 
hálóhelye, fekvőhelye, búvóhelye; alom; lim-lom, ringy-rongy 
holmi, szemét'. 

Eredete kérdésével SIMONYI foglalkozott (vö. MNy. XII, 
23). Szerinte a német Wat-sack 'Kleidersack'-ból fejlődött volna, 
így azonban, egyebektől eltekintve is, a föltétlenül eredeti -sz-, 
amit a nyelvjárási alakok egy része is visszatükröztet, nem 
magyarázható meg. Minden bizonnyal ezért sorolta GOMBOCZ 
később ismeretlen eredetű szavaink közé (M. tört. nyt. III. Alak
tan, 34). 

Azt hiszem, hogy a vacok ~ vacak (*vasyk =~ *vasuk) szó 
török megfelelője a törökségben általánosan elterjedt bas-
'nyomni, lenyomni, letaposni' igének a származéka: partic. perf. 
pass., mint pl. acuq^ 'geöffnet, offen' -= ac-, basruk 'Schwere' -= 
basyr-, sacyq 'ausgestreut' -« sac- stb. (BANG : UJb. XIV, 206— 
207), csag. basruk (-< basturuk -x bastur-) 'az izzadt ló meg
védésére használt préselt nemez, illetve durva takaró; a sátor 
köré vont nemez' SEJ-/ SULEJMAN. 

A bas- ige említett melléknévi igenevét különösen az osz-
mánli, illetve anatóliai szókincsben látjuk: oszm. basyk 'gedrückt, 
gepresst, niedergetreten, niedrig' RADL. AZ izmiri nyelvjárásban 
'fatalpú papucs', Istanbulban is 'valami cipőféle' AnDerl. | ana
tóliai basák 'lépcső, lépcsőfok; lábtörlő szőnyeg, filc' SDD. ! 
oszm. pasak 'beschmutzt, in Unordnung' RADL., 'szemét' AnDerl. 

A jelentésfejlődés bennünket érdeklő láncszemei tehát a 
következőek: l e t a p o s o t t ( v a l a m i ) — l é p c s ő f o k — 
s z ő n y e g ( l á b t ö r l ő ) — p i s z k o s — s z e m é t . Másutt 
is látunk ilyen fejlődést, mivel pl. a kaim. dewsoxd 'mit dem 
fusse auf etwas treten, stampfeln', dewst 'treppenstufe', deivsJer 
'unterlage, teppich, fussfilz' RAMST. egymással minden bizonnyal 
összefüggnek. 
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Magyarországon azonban szegényes, silány ágyforma fekvő
helyként nem annyira szőnyeg, illetve nemez, hanem leginkább 
szalma, vagy valamivel letakart szalma szolgálhatott, ami hamar 
letaposódott, majd elszemetesedett. 

Bár nem 'letaposni' jelentésű igéből ered, mégis részben a 
vacok és basyk ~ basák ~ pasak szóéhoz hasonló (de fordított 
irányú ?) jelenté&sort figyelhetünk meg a magyar barlang szó 
szláv megfelelőinél is: szlov. brldg 'láger eines wildes, wildhöhle' 
~ lengy. barlog 'láger von wirrstroh' ~ bolg. brblok 'kehricht' 
stb. BERN. EtWb., EtSz. 

valag 'cunnus, weibliche Scham' NySz. Ezt a szót már a 
Döbrentei-kódex is használja (1. NySz.) és az OklSz. is XV. szá
zadi adatot közöl rá: 1493: Symon Zeker de AnyadwaZogfa. Ter
mészetes, hogy a szóvégi -g zöngésülés eredménye is lehet, erre 
közismerten sok a példa. Ha ezzel számolunk, egybevethetjük a 
kirg. balak szóval, amelynek 'Hősen, Hosenbein' jelentés mellett 
egyik jelentése: d e r V e n u s b e r g RADL. Hogy testrész neve az 
illető testrészt takaró ruhadarab nevévé válhat, arra az imeg szó 
etimológiájának tárgyalásakor már több példát említettem. 

vászon szavunk is szókincsünk ismereten eredetű részéhez 
tartozik (GOMBOCZ, M. tört. nyt. III, 34). A NySz. egyebek között 
Calepinus (1592) és MOLNÁR ALBERT szótáraiból, meg a Bod-kódex-
ből (vázon) idézi. A XVI. század első feléből való Gyöngyösi 
Szótártöredék (ed. MELICH, 1898) több adatot tartalmaz: iratoss 
waszon, képpel zeot vaazon — 'velum picturatum; karpith'. Az 
OklSz. 1507-től kezdve ismeri. Az adatokból kitetszŐen (tányér-
törlő, faltörlő, pokróc,, peremezni való, túrószsáknak való: wasz-
nat, uaznat, uaznot) leginkább durva vászonra vonatkozott. 

Az a török szó, amely azt az ötletet keltheti bennünk, hogy 
a vászon szó török eredetű, a következő: oszm. boyasg 'ein dich-
tes Gewebe, das zum Futter gebraücht wird; eúi Rock aus Baum-
wollenzeug' RADL. Meglehetősen elterjedt azonban egész Anatólia 
nyelvjárásaiban is (Kastamonu, Zonguldak, Konya, Isparta, 
Denizli stb.), a különösen figyelemreméltó 'durva vászon-féle 
háziszőttes' SDD. jelentéssel. 

Ha a b- =~ u-re vonatkozó föltevésem helyes, a bcyasy-ből 
*vászu, illetve — ha a szó régibb a tővéglhangzók lekopásának 



TÖRÖK ADATOK A MAGYAR ETYMOLOGÍAI SZÓTÁRHOZ 3 0 5 

koránál —• *vász fejlődhetett. Hogy ebből denmninális -n képző
vel (irodalmát 1. PAIS D.: AZ -n ~-ny képző, MNy. XV, 128) kelet
kezhetett volna a vászon szó, annak — úgy látszik — ellentmond 
az a körülmény, hogy a kétségtelenül az -n képzővel alakult név
szók között nem igen van olyan, amely a vászonhoz hasonlóan 
a hangzóvesztő tövűek közé tartozna (.mint pl. vadon, hajadon, 
cserény stb.). 

Valószínűbb, hogy a szó a szóvégi -n-nel került át a török-
ségből. Ha nem is ismerünk ott *boyasyn vagy *boyasun-t, 
valamikori meglétét föltehetjük. Töve középtör. boy 'Kasten, 
Sack, Bündel' MKASY - anatóliai boy 'abrosz, fürdőlepedő' 
AnDerl. 'ruhák tartására használt házilepedő' (HIDAYET GÜRSOY 
közlése), 'a falusi asszonyok vastag fejtakarója, abrosz, kenyeret 
tartó vászon' SDD. Származékai: boyu 'ua.' SDD. | boxtai 'Klei-
dersáck, KleiderbündeF MKASY. I kkirg., csag. bokca ~ kirg. 
boksa 'Beutel, Sack' EAÜL. ~ kumük boyca 'boríték' (NÉMETH : 
KSz. XII, 102) ~ balkár boyca 'Beutel, Geldtasche' (s ebből, 
orosz hatással ? — boxcijá 'Oberkleider - der Frauen' PRÖHLE : 
KSz. XV, 209) - anatóliai bohca 'a falusi asszonyok vastag fej
takarója' SDD. Mindezeknél a 'zsák' és 'zsákvászon (durva vá
szon)' jelentés éppen olyan szorosan függenek össze egymással, 
mint a magyar tár szónak megfelelő (?) csag. tayar 'beutel' é& 
kojb. tar 'grobes tuch', kaim. tayur "ein sack (von gewebe)' ~ 
khalkha far 'sacktuch' KAMST. 

Hogjr a *boyasun szó -sun képzővel keletkezett-e boy-hó\, 
vagy pedig a boyasy-hól -n képzővel (ezt nemcsak önállóan, hanem 
képzöbokroikban is látjuk, mint pl. -cy-n, -ma-n stb.), nem merném 
teljes határozottsággal eldönteni. Van ugyanis a törökségben egy 
kellően még nem tisztázott -sun, -sün képző, pl. karaim túr-suti 
'Bild, Gestalt' ~ alt., tel. türsün 'ua.' -< alt., tel., kirg., csag. tür 
'ua.' (ZAJACZKOWSKI, Sufiksy 3.9) | csag. örgasün (KúNOsnál hibá
san orkasun) 'tüske, tüskés bozót 'SEJ^ SÜL. | kirg, borasyn 'auf-
getürmte Schnee' RADL. | csag. bürkasün 'Satteldecke' -5 bürká 
'Schleier (POPPE, Mong. slov. Mukaddimat al-adab 403). Minden 
bizonnyal összefügg a -sun, -sün képző a hasonló mongol képző
vel. Erről POPPE azt írja, hogy „erscheint als Endung einer Menge 
von Wörtern und scheint keine besondere Wichtigkeit zu habén, 
da diese Wörter auch ohne Endung -sun vorkommen" (KSz. XX, 
116—117). 

Nyelvtudományi Közlemények Ll. 20 
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Hogy legalábbis a szóvég szempontjaiból török *boyasyii 
vagy *boyasun alakot a vászon előzőjéül föltehetünk, azt egy 
háromszéki és göcseji tájszónk vizsgálata is támogatja. Ez a 
tájszó a kászu 'fahéjból készített kupa, táska, doboz v. henger, 
amellyel vizet merítenek, amelybe epret, málnát szednek; amely
ben túrót, szurkot, csirizt tartanak' stb. (MTsz.). Kászu-t ugyan 
nem ismerünk a törökségben, de ismerünk (Anatóliában) ká-
sen-t, 'hamur teknesi', azaz 'dagasztó teknő'-t AnDerl. Ha a leb., 
kumd., sor kayas 'die Baumrinde' RADL., középtör. qayyq 'Kahn' 
MKAS?. (valamiképen összefügg vele az aryu qaöyq 'ausgehöhlter 
Baumstamm' és qaőyz 'Baumbast' MKASY. stb is) és qayyl 
'frische Weidenzweige, mit denen man die Weinstöcke aufbindet' 
MKASY. szavakat egybevetjük, közös *kay tövet következtethe
tünk ki. Ebből pedig *kayasy »- magy. kászu és *kayasyn =- ana
tóliai kősen is megmagyarázható lenne. 

Magam is tisztában vagyok vele, hogy ezek a megfejtési 
kísérletek annyi föltevésre támaszkodnak, hogy megírásukat 
csak az a remény teszi menthetővé, hogy az esetleges hozzá
szólások talán majd végleges formában tisztázhatják eredetük 
kérdését. 

RÁSONYI LÁSZLÓ. 

Adalék r ó igénk eredetéhez. 
A ró igét fgr. örökségnek szoktuk tartani, bár némileg aggályos

nak látszott, hogy megfelelőjét csak a cseremiszből tudtuk kimutatni 
(NyH.r 152, BÁRCZI, SzSz. 259: rd'em, rwm 'hauen'). 

Ha a ro-nak csakugyan 'vág' az eredeti jelentése, amint a nyelv
történeti és népnyelvi adatokból joggal következtethetjük, akkor a cse-
.remiszen kívül a következő finnségi szavakkal egyeztethetjük: fS. RENV. 
rapaan 1. rapajan, rawata 'tundo, ferio, quasso', LÖNNR. ravata 'rafsa, 
skaka, svánga, danga, hugga, slá'; f'É. WIED. rabama 'schlagen, schüt-
tel.n, schwingen, heftig bewegen'; fL. KETT. ra'bbd 'schlagen, hauen, 
hacken'. Ide kívánkoznék a vog. rátvi 'schaukeln, schwingen. schütteln' 
(SZIL., KANN. WogVok. 17) és az osztjK. rdhvpm, J. ráwisLdm, 'schwin
gen, schwenken, fácheln, wedeln, schmeissen, schütteln' (PATK., PAAS.-
DONN.) ige is, noha mai jelentésköre elütő. Zs. M. 



ÁTÁNTI ISTVÁN: A LAPP MELLÉKNEVEK 3 0 7 

A lapp melléknevek attributív-predikatív alak
párjainak kérdéséhez. 

„Nagyon föltetsző sajátsága a lapp nyelvnek — írja HÜNFALVY 
€ folyóirat V. kötetének 318. lapján, — hogy némileg megváltoz
tatja a melléknevet, mikor az jelző (attribútum), minélfogva ez 
különbözik a melléknévben" mondománytól, vagy az önálló melléknév
tőr . Ilymódon a lapp melléknevek legnagyobb részének más a hang
alakja predikatív és más attributív helyzetben, pl. g ár ás / gárrá1) 
''kemény, erős5, buosse/buoses 'gonosz stb.', cievél/cier/ ális 
"'mély', suokkád/suk^kis 'sűrű', uc] celuccá 'kicsiny'. A 
különböző alakok különböző funkcióját a következő csinált példák 
szemléltessék: bieglgá lm gdrás 'a szél erős', de: gárrá bieglgá 
'erős szóP; caccé lm cierjál 'a víz mély', de : ci eV ális c aj est 
"'mély vízben'; dqnlmk uclce 'te kicsi vagy', de : süst lm uccá 
manaják cneki kis gyermekei vannak'. 

Egyazon melléknév attributív és predikatív alakja a l a k p á r t 
alkot, a kétféle alak eltérésében mutatkozó szabályosságok pedig 
r e n d s z e r t alkotnak. E dolgozat célja a r e n d s z e r k i a l a k u 
l á s á t vizsgálni. 

* * * 

E történeti vizsgálat bevezetéséül álljon itt azoknak az alak
pártípusoknak a rövid ismertetése, amelyek mind a négy nagy nyelv
járáscsoportban 2) előfordulnak (v. ö. NyK. V, 318. kk., FEIIS XXII, 
LF. 207—9, 276 kk., WIKL. 38-39 , SpS. § 63.2, SpW. 69—71, 

*) A rövidítések állandó ismétlésének elkerülése végett az alakpárokat 
ilyen séma szerint idézem: predikatív alak/attributív alak. A ritkított dűlt be
tűkkel szedett szavak NIELSEN szótárából valók, a hangtanilag megfelelő 
nyelvjárási alakok felsorolása helyett mindig ezeket írom ki. 

2) Déli-lapp: a fokváltakozást nem mutató nyelvjárások; nyugati-lapp: 
Umei-, Pitéi- és Lulei-lapp; északi-lapp = norvég-lapp; keleti-lapp: Inari-, 
szkolt- és kólai-lapp. 

20* 
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SpN. 168—173, NiELs.Gr. 89—95)*) s ezért régieknek látszanak. 
A nem általános lapp alakpártípiisokon kívül elhagyom e leírásból 
a testesebb képzőkkel ellátott mellékneveket is, pl. a -tás, -j{j-r 
-jj-j-tis és -tcebme, -m-j-t is képzős nomen caritivumokat. A tör
téneti vizsgálathoz szükségtelen volna a rendszernek ennél részlete
sebb leírását adni, az áttekinthetőséget pedig erősen csökkentené. 

Az alakpárokat alkotó melléknevek hangalakja egymáshoz ké
pest váltakozást mutat. E váltakozásban résztvesznek : képzőelemek,, 
a tővéghangzó és a tőniássalhaiigzó. így az alakpárrendszert alkotó 
alaki eltérésekben há rom n y e l v i e s z k ö z nyilvánul meg: 

I. k é p z ő e l e m e k v á l t a k o z á s a , 
II. a t ő v é g h a n g z ó v á l t a k o z á s a , 

III. a t ő m á s s a l h a n g z ó v á l t a k o z á s a . 
Lássuk rendre ezeknek az egész lappságban előforduló alkáli 

mázasait. 
l) RÖVIDÍTÉSEK: a. = attributív alak. — COLL. = COLLINDER Rau-

tasvuoma-i (Jukkasjarvi) szójegyzéke, kézirat az uppsalai egyetem nyelvjárás-
kutató intézetének (Landsmálsarkivet) tulajdonában (jelz. acc. 9898). — D. = 
déli. — É. = északi. — FRIIS = FRIIS, Lexicon Lapponicum. — GR. = 
GRUNDSTRÖM, Lapsk-svensk-tysk ordbok till Anta Pirak Jáhttee Saamee 
Viessooni. — HAL. = HALÁSZ, Déli lapp szótár. A melléknevek mondatbeli 
funkcióját a „Jemtlandi lapp nyelvmutatványok" segélyével igyekeztem meg
állapítani. — Hatf. = QVIGSTAD, Lappische ErzShlungen aus Hatfjelldalen. — 
I. = Inari lapp (SUS. Tóim. XL.). — IL. = LÖNNROT, Über den Enare-
lappischen Dialekt. — LgS. = LAGERCBANTZ, Wörterbuch des Südlappischen. 
— LF. = WIELUND, Laut- und Formenlehre der Lule-lappischen Dialekte. — 
lpK. = kólai-lapp alak a SUS. Tóim. LX. kötetében közölt szövegekből. — 
LW. *== LAGERCRANTZ, Lappischer Wortschatz. — K. = keleti. — NIELS. — 
NIELSEN, Lappisk ordbok. — NiELs.Gr. = NIELSEN, Lierebok i lappisk, I. — 
NL. = QVIGSTAD, Nordische Lehnwörter im Lappischen. — Ny. = nyugati. — 
p. = predikatív alak. — Qv. == QVIGSTAD, Beitráge zur Vergleichung des-
verwandten Wortvorrates der lappischen und der finnischen Sprache. — RANG. = 
LARS RANGIDS sorselei lapp lelkész újszövetségfordítása (1701—1713) az upp
salai egyetemi könyvtár kézirattárában (jelz. T. 4). Nyelvéről 1. WIKLUND : SUS. 
Tóim. XIII, 24. — Raut. == a szerző kiadatlan Rautasvuoma :i (Jukkasjarvi) föl
jegyzései. — Sk. Pats. = Patsjoki-i szkolt-lapp alak (SUS. Tóim. LX.). — Sk. 
Suon. = Suonikyla-i szkolt-lapp alak (i. m.). — SpN. = LAGERCRANTZ, Sprach-
lehre des Nordlappischen. — SpS. = LAGERCRANTZ, Sprachlehre des Südlap-
pischen. — SpW. = LAGERCRANTZ, Sprachlehre des Westlappischen. — tm. e. 
a. ss tőmássalhangzó erős alakja. — tm. gy. a. = tőmássalhangzó gyönge 
alakja. — UL. = WIKLUND, Urlappische Lautlehre. — WIKL. = WIKLUND, 
LUrobok i lapska spráket2. — ÍS< = ismeretlen funkciójú melléknévi alak. — 
= : az attributív alak egyenlő a predikatívval. 
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I. K é p z ő e l e m e k váltakozása tekintetében két főtípus van. 
Ezek — a fenti séma szerint s tetszőleges képzőelemet a?-nek, illetve 
l/-nak nevezve — a következők: 

1. #/-, ahol x lehet: 
a) [s] gárás, -rr-jgárrd 'kemény, erős', 
b) [g] állag fokv.nélk. /állá 'magas', 
c) [d] jáVgdd fokv.nélk. /,; 'áVgá 'sík'. 

2. yIy+s, ahol y lehet: 
ÍI) [-] buosse, -s-lbuoses 'gonosz', 
b) [Jc] buosák fokv.nélk. / buosákis id., 
«) [g] vaggjeg fokv.nélk. /vaggjegis 'hiáuyos', 
d) [d\ suokkád fokv.nélk. /suklkis és suokkádis 

'sűrű'. A suokkád j suklkis féle alakpár típust ide 
sorolva egyrészt elfogadtam a suVkis féle alakok 
képzőjének összevont [a,d+s] szerkezetét (v. ö. WIK-
LUND: MO. VII, 238—9, AIMÍ: Vir. XXVI, 25—26, 
RAVILA: FÜF. XXIII, 39, ITKONEN E.: SUS. Tóim. 
LXXIX, 346; e származtatásra alább visszatérek), 
másréázt tudatosan eltérek a leíró szemlélettől. 

e) [i\ caclcai fokv.nélk. jcac[cas (de LW. 498-17- Tan. 
cácijs) 'vizes', 

f) \l] eie-rjál fokv.nélk. / c i e ? áli s 'mély', 
g) [r] gaj^jar fokv.nélk. jg a j ' j a r is 'makacs'. 

II. A t ő v é g h a n g z ó n a k az egész lappságban általános 
•egyetlen váltakozása e ~ a. Pl. ucl ce, - cc- / uccá 'kicsiny'. 

. III. A t ő m á s s a l h a n g z ó váltakozása a fokváltakozásból 
ismert erős és gyönge alakok váltakozása. A fokváltakozástól annyi
ban különbözik, hogy nem állapítható meg, hogy a második szótag 
zártsága ül. nyíltsága idézné elő. Megtaláljuk déli-lapp nyelvjárá
sokban is, tehát olyanokban, amelyekben fokváltozás nincs. Pl. 
uc[ce, -cc-1uccá1) 'kicsiny'. 

l) NIELSEN (SUS. Tóim. LXVII, 800 „type 3") szerint a tövéghangzó meg
változása felől még lehetne az ilyen alakokat genitívusznak tekinteni; ilyen 
szemlélet mellett a III. nyelvi eszköz fokváltakozás. Én az uccá alakot azért 
sem tekintem genitívusznak, mert azokban a nyelvjárásokban, amelyekben a 
genitívusznak -n ragja van, szintén csak az Mcca-nak megfelelő, esetrag nél
küli alakot találunk. 
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Az ismertetett három nyelvi eszköz megnyilvánul az alakpár
típusokban k ü l ö n - k ü l ö n is, de e g y ü t t e s e n is, mégpedig 
képzőelem és tővéghangzó váltakozása (I. II.) együtt és tővéghangzó 
és a tőmássalhangzó erős és gyönge alakjának váltakozása (II. III.) 
együtt. E szempont szerint a következő típusokat különböztethet
jük meg: 

Csak k é p z ő e l e m e k v á l t a k o z á s á t m u t a t ó : t i s z t a 
I. E nyelvi eszköz tárgyalásánál idéztünk rá példákat. 

K é p z ő e l e m és t ő v é g h a n g z ó v á l t a k o z á s á t mu
t a t ó : I.+II. PL dimes, -bmas - / dibmd cpuha\ 

Csak a t ő v é g h a n g z ó v á l t a k o z á s á t m u t a t ó : 
t i s z t a II. Pl. GR. viiHeejviiHa Veit'. Kitka. 

T ő v é g h a n g z ó és -a t ő m á s s a l h a n g z ó e r ő s é s 
gyönge a l a k j á n a k v á l t a k o z á s á t mutató: II.+IIL 
Pl. uclce -cc-1uccá 'kicsiny'. 

Csak a t ő m á s s a l h a n g z ó e r ő s és g y ö n g e a l a k j á 
n a k v á l t a k o z á s á t m u t a t ó : t i s z t a III. Pl. LW. 
4691—2. Tys. paskie / pqsJcie <eng'; LW. 7074. Sná. 
STU'orra/STÜ'ura 'nagy'. Ritka. 

Vannak végül olyan melléknevek, amelyeknek predikatív és 
attributív alakja egyenlő egymással. Számszerűleg ezek csak kis 
töredékét alkotják a lapp mellékneveknek. Vannak köztük tőalakok, 
pl. buorre, -r- 'jó1, nuorrá, -r- 'fiatal' (attributív kongruenciát 
főleg i l y e n e k mutatnak) és képzettek, pl. vuorás, -rr- 'öreg\ 

* 

Még mielőtt áttérnénk a történeti vizsgálatra, csoportosítsuk 
az alakpártípusokat egy új szempont szerint. Ez az új szemponté 
hogyan viszonylik az attributív alak a predikatív alakhoz. A cso
portosítás a mai nyelvállapotot tekintve csak némi pontatlanság 
árán lesz eredményes, de így tájékozást fog nyújtani a még min
dig nehezen áttekinthető típusok közt, s a történeti vizsgálat során 
látni fogjuk, hogy egy régebbi nyelvállapotra már szabatosan alkal
mazható. 

Az attributív alakot a predikatívval egybevetve ugyanis azt 
találjuk, hogy az U . [x/-] 

1 / ' II.;: [-e/ -8] és '•;" 
III. [tm. e. a./tm. gy. a.] alakpartípüsök hason

lítanak egymáshoz. Az attributív alak ugyanis 
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az 1.1. típusnál eggyel k e v e s e b b képzőelemet tartalmaz, 
mint a predikatív alak; 

a II. típusnál r ö v i d tő véghangzót tartalmaz a predikatív alak 
hosszú tő véghangzójával szemben; 

a III. típusnál a tőmássalhangzó g y ö n g e alakját tartalmazza, 
míg a predikatív annak erős alakját. 

Hogy mi ezekben a közös tulajdonság, azt talán úgy lehetne 
megfogalmazni, hogy az attributív alak a predikatívhoz képest min
denütt redukciót mutat. A II. esetében ez nem egészen helyes, mert 
így csak a kvantitatív váltakozást vettük tekintetbe, holott a kvali
tatív a valóságban ennél lényegesebb. Hogy azonban az attributív 
alakokban a nyelvnek valamilyen redukáló törekvése nyilvánul meg, 
arra vall az, hogy pl. a norvég-lappban a viszonylag hosszú tőmás
salhangzó utáni e és ü mondattanilag nem hangsúlyos (Koutokeino-
ban minden) melléknév attributív s-e előtt megrövidül (NiELs.Gr. 
90, 2. sz. jegyzet). . 

E három típust egy csoportnak tekintve ekkor a lapp mellék
nevek általános lapp alakpártípusait a következő három csoportba 
sorolhatjuk: 

A) az attributív alak a predikatívhoz képest redukciót mutat; 
B) az attributív alak a predikatívhoz képest egy szóvégi -s 

képzőelemmel bővült; 
C) az attributív alak egyenlő a predikatívval. 

* * * 

Ha a rendszer kialakulásáról akarunk valamit megtudni, akkor 
nyilván a lapp nyelv legrégibb mellékneveit és legrégibb alakpár
típusait kell vizsgálnunk. E végből ismertetni fogjuk azokat a mel
lékneveket, amelyek nemcsakhogy előfordulnak a nyelvjárások leg
nagyobb részében, hanem a nyelvjárások legnagyobb részében 
alakpártípusok tekintetében is meglehetős egyezést mutatnak. Ha 
csupán azokat a töveket sorolnám fel, amelyek alakpártípusaik 
tekintetében a nyelvjárásokban teljes egyezést mutatnak, igen cse
kély anyagra kellene támaszkodnom: oly bonyolultak ma a lapp 
melléknevek alakpárviszonyai. A kritérium ilyen hozzávetőleges 
megfogalmazása viszont — beismerem — a vizsgálandó anyag 
kiválasztásában bizonyos tetszőlegességet enged érvényesülni. 

Az anyag helyes értékelése céljából a következőt kell előre-
bocsátanom: 
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Minden tőnél felsorolom az olyan etimológiailag összetartozó 
alakokat, amelyek képzőelemek, tővéghangzó vagy tőmással-
hangzó tekintetében eltérnek egymástól. — Alakpárnak tekintem 
az egy nyelvjáráson belül előforduló attributív és predikatív alakok
nak minden kombinációját, feltéve, hogy a kiadódó típus ugyan
abban a nyelvjárásban mint valamely melléknév egyedüli alakpár
típusa is előfordul. — Az egyes nyelvjárásokban fellépő olyan alak
pártípusokat, amelyek egyik típuscsoportba sem sorolhatók, mint 
keveréktípusokat fogom említeni. — Amely alakra WIKLUND tan
könyvéből (WIKL.) van adatom, aunak egyéb nyugati-lapp előfordu
lásait nem említem. — Amely alakra NIELSEN szótárából (NIBLS.) van 
adatom, annak egyéb északi-lapp előfordulásait nem említem. — 
Amely alakra GENETZ szótárából (GEN.) van adatom, annak egyéb 
kólai-lapp előfordulásait nem említem. — Az -ádis és a tőmással-
hangzójában túlnyúlást mutató -is képzőjű alakokat egyaránt [ad + s] 
sémával jelölöm. — Nem vettem fel az anyagba olyan melléknevet, 
amely csupán a leíró részből is kihagyott testesebb képzővel ellátva 
fordul elő. Az ilyennél ugyanis az alakpártípus nem függ a tőtől. — 
Általánosan elfogadott finn megfeleléseket forrás idézése nélkül 
említek. 

1. WIKL. aVhkc p., aVJce (fokv.nélk.) p.(LW. 186. i,2. Tán. 
Neid.Sk., NIBLS., I.), WIKL. aUes a.(LW. 186.1. Mer. Wfs. 95. 
Neid.Sk. is), aUk-es a.(NiELs.) 'könnyű'. — Alakpárok: B) [éles] 
D. Ny., [i/i+s] É. — A Tán. eji$HIcije alak tővokálisa (á) s az i 
képzőelem magyarázatra szorul. 

2. állá a.(LW. 51. Mer. Sná. Várd. Neid.Sk., Hatf., HAL. 
U.u., WIKL., NIELS., I.), p.(LW. 51.27- Várd.), $(LW. 51.2,2y Rör. 
Wfs. 468, 506, HAL., IL., GEN. T.), állag (fokv.nélk.) p.(LW. 
51-1,2. Tán. Neid.Sk., WIKL., NIELS., Sk. Pats., I , lpK. K.), Q(HAL., 
GEN.) 'magas' ~ fS. yleci, yleva. —• Alakpár: A) \ag/a] D.Ny.E.K. 
— A déli nyelvjárásokban a fS. ü-nek megfelelő tőmagánhangzó 
a ~i ~ü s előtte szervetlen j - (v. ö. HALÁSZ : NyK. XXII, 228) lép 
fel, pl. Mer. jujuíci. 

3. báccá [-c]cág-] a.(LW. 4837. Tys., NIELS.), p.(NIELS., 
GEN.T.), FRIIS báccages a., LW. 4897. Tys. pimas p. 'keserű'. — 
Alakpárok: B) [tm. gy. a. a/a,g+s] É . ; C) [tm. gy. a. a•=]; egyéb 
[«s/tm.gy. a. a] Ny. — V. ö. 

3a. LW. 4708b Mer. pachies^, 4615. Wfs. 1621. peckies®, 
LW. 4897. Kőnk. PÍHCOT* p~ GEN. K. péckatr p., fn.(LW. 4708fr.2. 
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Tan. Rör. funreife Beere'), GEN. K. péckres a. (I. is) id. — Alakpár: 
B) [r/r+s] K. 

A LW. 4708b alatti alakokat LAGERCRANTZ skandináv átvételnek 
tartja, v. ö. svéd bdsk. Azt hiszem, ez az etimológia megállja a 
helyét a 3a. tővel s különösen az -r végződésű alakokkal kapcso
latban, v. ö. ó-izl. beiskr, ó-svéd besker (HELLQUIST, Svensk Etymolo-
gisk Ordbok). Hogy a háccág alak s általában a 3. sz. tő ezekkel 
miként függ össze, nem tudom. Az idézett ó-skandináv alakok ős-
skandináv előzményéből a tőmagánhangzóban mutatkozó nehézségek 
miatt nem származtatható s főleg emiatt a bdsk féle különnyelvi 
alakokból sem. 

4. bávcds a.(LW. 4741. Tán., WIKL., NIELS.), p.(LW. 4741. 
Tan. Sná., WIKL., NIELS.), SÍ (LW. 4741. Mer.), ín. (LW. 4741. Mer., 
NIELS.), Hatf. bokcge p., «S..(LW. 4741. 4. Tán. Rör. Mer. Sná., HAL. 
is), adv. (LW. Rör. Sná.). LgS. 1560. pvk%t'hke jS (LW. 4741. 4 
Tán. Sná. is), adv.(Tán. 4741.4 Sná.) 'fájós'. — Alakpár: C) 
[as=\ D. Ny. É. 

5. baklká [bcíkk-] a.(LW. 4746. Mer. Sná., WIKL., NIELB., 
1L., GEN.), iS (Hal.), fn. (LW. Mer. Sná. Wfs. 1546, WIKL., NIELS.), 
bakkás [bak^k-] a. (LW. 4746.2 . Tán. Várd.), p. (LW. Mer., 
HAL.U.sk., WIKL., NIELS., Sk.Pats., IL., GEN.), Q (HAL.), ín. (GEN.) 
<forró\ — Alakpár: A) [ásla] D. Ny. É. K. 

6. básHel fokv.nélk. S(LgS. 1615: 2). p.(Wira,., NIELS., GEN.), 
básHelis a.(LW. 4699. 4. Tán. Mer. Sná., RANG., HAL.U.a.St., 
WIKL., NIELS., I, GEN. K.), p. (LW. Mer.) 'éles*. — Alakpár: B) 
[l/l+s] D. Ny. É. K. — Alakilag a básHet, - s í - - í'S. pistdd ige 
származéka. 

7. bivvál fokv.nélk. p. (LW. 4981.10. Tán. Mer. Sná., WIKL., 
NIELS., I.), Q (LW. Várd., HAL.), fn.(LW. Tán., LgS. 1676a: 3), 
bivvális a.(LW. 4981.10. Tán. Sná., HAL. U.sk.a.H., WIKL., NIELS., 
Sk.Pats.), «S(LW. Mer., LgS. 1676a:3) cmeleg\ - Alakpár: B) 
[Í/l+s] D. Ny. É. ?K- — Alakilag a bivvát -v- (keep warm3 ige 
származéka. 

8. LW. 5149. Rör. pp 'urap. , boares [-rras-] a. (LW. 5149. 
Tán. Mer., Ha l j . , WIKL., NIELS., Sk.Pats., I.), p. (LW. Tán. Sná., 
'WIKL., NIELS., Sk.Pats., I.), $ (LgS. 1749, HAL., GEN.) <öreg\ — 
Alakpár: C) [&U] D. Ny. É. K. 

9. buoi^de [-id-] p.(Hatf., WIKL., NIELS.), $ (HAL.), fn. (LW. 
5299 Tán. Mer., LgS.1729, WIKL., NIELS. czsír stb.'), buoides a.(WIKL., 
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NIELB,), buoidák fokv.nélk. a. (Hatf.), p. (LW. 5299.8 Tan., WIKL.,, 
Sk.Pats.), Si(LW. Mer., HAL., L), fn. (NIELS.), LW. 5299.8 Mer. 
PÜO'JTÜKS a. (Sná. is) 'kövér3 (-= sk. UL. 35).* — Alakpárok: B) 
[e/es] Ny. É., [ak/ak+s] D . ; egyéb [ak/es] Ny., [e/ük] D. — Érde
kes az egyébként alig kimutatható [e/ak] alakpártípus, mely, bár 
két t ípus— [e=] vagy [e/es] és [ok=]— keveredésének tekinthetőd 
az alább a 13. sz. tőnél mondandók alapján igen réginek látszik. 
Hasonló két paradigma, [e/es] és [«&=] keveredésének tekinthető* 
az [dkles] tipus, ez azonban kevésbbé terjedt el. Az [«&=] típus,, 
melyet töveink közül csak a 10. és 47. sz. mutat, a keveredési 
típusok tanúsága szerint a régiségben gyakoribb lehetett. , 

10. bu orré [-r-] a. és p. (LW. 5323. Mer., LgS. 1748, RANG., 
WIKL., NIELS., Sk.Suon., I., GEN.N.), SÍ (HAL.), fn.(GEN.N-), LW. 
5323. Tan. pü'ories S , buorák fokv.nélk. a.(RANG., WIKL.), 
p. (Hatf., WIKL., NIELS.), SÍ (HAL.), fn. (NIELS.), NIELS. buorákis &.r 

FEIIS buorag a. és p., <S (HAL.) 'jó5 v. ö. fS. paras. — Alakpárok: 
A) [ak/e] Ny.; B) [ak/ak+s] É. ; C) [e=\ D. Ny. É. K., [ak=*\ Ny., 
[ag=] É. 

11. buosse [-s-] p.(LW. 5330 Rör., WIKL., NIELS.), & (LW. 
Sors.), buoses a. (LW. 5330 Rör. Sná., WIKL., NIELS.), buosak,1^ 
buosokV buosákV fokv.nélk. p. (LW. 5330 Tán.1-3 Sná.,1-2-3 

WIKL.,2 NIELS.1'2>3), & (LgS. 1764:1,2, HAL.), NIELS. buo§an, buosán 
fokv.nélk. p. fn., buosakis^ buosokis^ buosákis3^ a. (LW. 
5330 Tán.1 '3 Sná.,1 '3 NIELS.1 , 2 '3) , NIELS. buosanis, buosanis a. 
'gonosz5 ~ fS. paha. — Alakpárok: B) [e/es] D. Ny. É., [k/k+s] 
D. É., [n/n+s] É. 

12. coakke -g- p.(LW. 401. Park. Suj. Kőnk. Kván., COLL.,. 
GEN.), fn. (NIELS.), coagés [-kkas-] a. (WIKL., NIELS., GEN.), p. (LW. 
401. Tán. Sná., LgS. 2795: 2, WIKL., NIELS.), Q (LW. Sná., HAL.), 
LW. 401. 2. Sná. cgjc^kci $ (HAL. is) 'sekély1 (1. PAAS. Beitr. 55). 
— Alakpárok: B) [e/es] É. K.; C) [es=] Ny. É. 

13. cabbá a. (WIKL., NIELS.), p. (NIELS.), WIKL. tjabbe p.(LW. 
496. Talma, COLL., Raut. is), $ (HAL.), cab bes [-61 6a(s)-.]. a. (LW. 
Tán. Sná., Hatf., HAL.F.U.a., WIKL.), p. (LW. Tán., Hatf., RANG., 
HAL.F., NIELS.), $ (LgS. 2823, HAL.), cabbák fokv.nélk. p . (WIKL., 
NIELS.), LW.496. Sná. cöppxkq p. fszép\ — Alakpárok: A) [es/tm. 
gy. a. a] É., [ák/tm. gy. a. a] Ny. É., fe/tm. gy. a. a] Ny. -É.; 
B) [e/es] Ny.; C) [tm. gy. a. a=] É., [es=] D . ; egyéb [ak/es] Ny. 
— A cabbá alak föltehetőleg a cabbák alakból származott a h 
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képzőelemnek attributív helyzetben hangsúlytalan szóvégen történt 
lekopása val, az [akf tm. gy. a, a] alakpár tehát egy [ah—] típusra 
vezethető vissza (1. még a 27. és 47. sz. töveket). Az [e/tm. gy. 
a. a] alakpár ilyenformán egy [e=] vagy [ejes] és [fikltm. gy. a..a], 
illetőleg teljes általánosságban egy [e=] vagy [e/es] és egy [a&=] 
típus keveredésének fogható fel (másra, mint k képzőelemre aligha 
gondolhatunk). A [eab^be/cab& 4)-féle alakpártípusnak ilyen értel
mezését általános érvényűnek, azaz olyan tövekre is alkalmazható
nak vélem, amelyeknél a feltett keveredésben résztvevő alaptípusok 
egyes, tagjai a mai nyelvállapotból nem mutathatók ki (pl. uc]ce/ 
uacá). A keveredésben résztvevő típusokat most csak formai alapon 
következtettük ki ; történetileg lehetséges, hogy az attributív alak 
képzőeleme nem az [ak=], hanem már az [el ok] típusban kopott le. 
Példák még a 34, 47, 52, 60 és 62. sz. töveknél. — Ugyané típu-
,sok keveredésének tekinthető az [éjük] alakpár (1. a 9. sz. tövet), 
míg &z [ák/es] (lásd a 9, 13, 34. sz. töveket) keveréktípusnál [e=] 
már nem jöhet szóba, mint alkotóelem. 

Az [e/tm. gy. a. á] alakpár előfordulásai arról tanúskodnak, 
hogy ennél már az őslapp nyelv felhasználta alakpárképzésre, mint 
nyelvi eszközt, a tővóghangzó s a tőmássalhangzó erős és gyönge 
alakjának váltakozását (II. és III.). A mondottakból azonban úgy 
látszik, hogy ennél a típusnál genetikailag mindkettő csupán kísérő 
jelensége volt a képzőelemek váltakozásának (I.), s így a tőmással
hangzó erős és gyönge alakjának váltakozása eredetileg — mint várni 
is lehetett — fokváltakozás volt. Ennek a II. és III. nyelvi eszköz 
felhasználása tekintetében legnagyobb bizonyító erejű alakpártípus
nak a vallomása valószínűvé teszi, hogy az őslapp nyelv alakpárok 
képzésére eredetileg csak egy eszközt használt: képzőelemek válta
kozását (I.). 

14. NIELS. Sállá a., (?)LW.465. Wfs. 2844. cajiutve1^, NIELS. 
cálás -II- p., cálos -Ilus- a. és p. (WIKL., NIELS.), NIELS. cállád 
fokv.nélk. p., calládis, cáVlis a., (?) LW. 462. 'Wfs. 2846. 
cajijioike 'fleissig' i§, (?) HAL.U.sk;jallak p. 'kemény és sima5. — 
Alakpárok: A) [ás/a] É . ; B) [a,d/ad+s]. É.; C) [üs=] Ny. É. — 
Ha az idézett HALÁsz-fóle alak ide tartozik, szókezdő j ' - j e egybeve
tendő a 17, 20. és 22. sz. töveknél észlelhető c-~j- váltakozással. 

&... 14a. WIKL. sjalla a. és p . , , sa 11 ád fokv.nélk. p.(GR., NIELS.,. 
GEN.K.) , NIELS. sálládis a,, sáVlis a. (NIELS., GEN. K.), LW. 
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7307. Wfs. 2421. sijjgxke p. (HAL. U. is), Q (LW. 7566. Sná.) id. — 
Alakpárok: A) [adja] Ny.; B) [ád/ád+s] É. K. — A déli -jj- tőmás-
salhangzó nem hangtani megfelelője az északibb nyelvjárások -K-jé-
nek (-̂ 7-t várnánk, v. ö. LAGERCRANTZ: LW. 1209. lap). 

A két tő etimológiailag összefügghet egymással s a Ő áll át 
-l- crüb the ant lers . . . ' igével (etimológiáját 1. PAAS. Beitr. 221), mely 
az egész lappságban szókezdő aífrikátát mutat s így a 14. sz. tőhöz 
áll közelebb. A két tő [ad] képzős alakja NIELSEN szerint az északi 
lappban egymás variánsának tekinthető, FRIIS szerint azonban a szó
kezdő c-s alak jelentése 'durus, rigidus', a szókezdő s-esé (levis, 
lubricus'. A NIELSEN feljegyezte variánsi viszony a többi nyelvjárás 
tanúsága szerint késői összeesés eredménye. E meglehetősen bonyo
lult tőviszonyok magyarázata talán az, hogy a szókezdő s-es mellék-
névtő a fS. siled átvétele, míg a szókezdő c-s tő régebbi lp. meg
felelője annak a mind ige-, mind névszótőnek, melynek siled a 
finnben folytatója. — A déli-lappban nem találtam megállapíthatóan 
attributív funkciójú alakot. 

15. cap^pád fokv.nélk. p.(Wna., NIELS., 1., GEN.K.N.), caplpis 
a. (LW. 518. Tan. Mer. LgS. 2813, RANG., HAL.F., Hatf., WIKL., NIELS., 
Sk.Pats., L, GEN.K.), p.(LgS.), § (LW. Rör., HAL.), GEN. N. cahpeőes 
a., LW. 518. Tan. toHptike p.(L<*S. 2813, WIKL. is), & (HAL.), WIKL. 
tjáhpukis a. 'fekete' ~ nid. M. sobda (Qv. 240). — Alakpárok: B) [ádj 
üd + s] Ny.É.K.,[«&/«fc + s] Ny.; egyéb [ük/ad + s] D. Ny. — Ez 
utóbbi alakpár a déli-lappban az [ád/ad+s] típus megfelelője, a 
nyugati lappban pedig variánsa s alakilag'egy [ük=] vagy [ük/ük + s] 
-és egy [ád/ád + s] típus keveredésének fogható fel. 

16. cáiu^gá a.(LW. 466. 3 . Nes. Neid.Sk.), & (LW. Mer.), 
adv. (NIELS., L), LW. 466- 2- Mer. cimlks a. (LW. Tán., GEN. is), 
p.(GEN. is), cáwlgád fokv.nélk. p. (NIELS., GEN.), NIELS. őáw^gádis 
a., cáiu[gis a. (NIELS., GEN.) 'erős, feszes' ~ fS. tiukka. — Alak
párok: A) [ásfa] K., [ad/a] É. ; B) [ád/ád + s] É. K.; C) [as=] 
D . K. — A tőmássalhangzó WIKLUND (Lapskt -mg-, -mk-, MO. XII, 
110—123) szerint *mg, a nyugati, északi és keleti-lappban, vala
mint a finnben m =- u változással (a rokonnyelvi alakokat 1. FUF. 
XI, 266). 

17. cie{g)r/ál fokv.nélk. p. (WIKL., NIELS., I., GEN.), ^ (LgS. 
704, HAL.), cie{g)?}alis a. (LW. 618. 2. Tán. Sná., WIKL., NIELS., 

Sk.Suon., I., GEN.), St (LgS. 704, HAL.) cmély\ — Alákpár: [1/1 +s] 
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? D . Ny. É. K. — A déli nyelvjárásokban szókezdő k- van, Inari-
ban k-~j- (v. ö. a 14, 20, 22. sz. tövekkel). 

18. NIELS. ciekko-, ciegos [cihkus -] a. (LW. 607. ?• Tán.), 
a. és p. (Hatf., WIKL., LW. Kván.), p. (NIELS.), SÍ (I.) 'rejtett'. — Alak
párok: A) [üs/ü] É. ; C) [üs—] D. Ny. É. — Alakilag a ciekkátr 

-g- 'elrejteni5 ige származéka. 
19. cieVg á [-lg-] a. (WIKL., NIELS., GEN.), p. (LW. 611. Arj., 

Raut.), ÍS (LW. Tán.), adv. (NIELS.), cielgás [-Vg-] p.(WiKL., NIELS., 
LW. 611. Neid.Sk., L, GEN.), a. (Sk.Suon.), LW. 611. Arj. 
cea'ViTKqt p., a. (HAL.U.a.), LW. Arj. ciVKKés a., WIKL. tjiVkuk 
p. (LW. 6 I I . 3 . Mer. is), cielgos [ciVgus-\ a. (WIKL., NIELS.1), 
p. (NIELS.1)) 'derült, tiszta' ~ fS. selvci, selkeci. — Alakpárok : A) [ás/a] 
Ny, É. K.; B) [ád/ád + s] Ny.; C) [ a = ] É.; egyéb [ük/üs] Ny. 

20. NIELS. COas[ká a., coaskes [-s1 ka(s)-] a.(LW. 1792. 4. 
Sná. Wfs.), a. és p. (LW. Tán., WIKL., NIELS.), p. (Sk.Suon., IL.) 
•hideg1 v. ö. LW. 664.4. és 689b. — Alakpárok: A) [es/á] É. ; 
C) [es=] D. Ny. É. — A déli-lappban szókezdő j - (v. ö. a 14, 1T 
és 22. sz. tövekkel). 

21. LW. 753. Enon. cu'ojvva-, cnotvljád fokv.nélk. p. 
(LW. 753. Arj., NIELS., GEN.), NIELS. cuow[jádis a., cuw[jis a. 
(WIKL., NIBLS., GEN.) cuoivág fokv.nélk. p. (WIKL., LW. 753. Enon.), 
fn.(NIELS.) 'szürke, kékesszürke stb.5 v. ö. LW. 793. - fS. saivo (SUS. 
Tóim. LVIII, 47—8). — Alakpárok: A) [ág ja] É.; B.) [ád/ád+s], 
Ny. É. K.; egyéb [áglád+s] Ny. 

22. LW. 794.3- Kőnk. cüo'wKíé <S, NIELS. cuowgos [cüw[gus-] 
a. és p., cuow^gád fokv.nélk. p. (GR., NIELS., Sk.Pats., GEN.K.), 
LW. 794.3- Arj. ciá^kmét p., cuw lgis a. (LW. 794.3. Sors., 
RANG., GR., NIELS., Sk.Pats., L, GEN.K.), $ (LW. Mer.), (?) LW. 1796. 
Wfs. 425 jo'xkxke $ (de LgS. 2888. t'siwkst 'belichten') 'világos'. — 
Alakpárok: B) [ád/ád+s] Ny. É. K. ;"~C)~ \üs=] É. — A Vefsen-i 
alak a szókezdő j - felől idetartozhat (v. ö. a 14 és 20. sz. tövekkel). 

23. dibmá a. (LW. 7838. Wfs. 2645, WIKL., NIELS.), Gr. tipmeé 
p., dimes -bmas- p. (WIKL., NIELS., GEN. N.) 'puha' v. ö. LW.78565 . 
— Alakpár: A) [es/á] Ny. É. 

24. adv. dievvá [-V-] a. (RANG., WIKL., NIELS., GEN.), p. RANG., 
NIELS., Sk.Pats., I.), § (LW. 7903. Tán., HAL.), dievás [-vv-] &. 
(WIKL., NIELS.), p. (LW. 7903. Sná., RANG., WIKL., NIELS., IL., GEN.), 

*) 'józan'. 
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St(LW. Tán. Arj., HAL.), fn.(LW. Tán. Sná. Arj.) ctele\ — Alak
párok: A) [ás/a] D. Ny. É. E . ; C) [a=] D. Ny. É., [as=] É. — 
A kólái alak, melynek tőmássalhangzója nem -v-, hanem -vú (v. ö. 
UL. 183 és PAASONEN: NyK. XLI, 379), a fS. tdyte- tőnek (PAAS; 
Beitr. 79. szerint magy. tele típus), a -v- tőmássalhangzójú többi 
alak a finnben meg nem lévő magy. töm típusnak felel meg (i. h.). 

25. diwrás [-wW-] a.(LW. 7872. Tán., WIKL., NIBLB., I.), 
p. (WIKL., NIELB., Sk.Pats.), LW. 7872.2- Tán. mwroxka p., Skl 
Pats. tiürsm a., FRIIB divres p. 'drága' ~ fS. tyyris. — Alakpárok: 
A) [es/ils] É. ; B) [á&/üs + s] K.; C) [as=] Ny. É. ; egyéb [üJc/as] D. 

26. doares [-rras-] a. és összetétel előtag (LW. 7973. Mer. 
Sná., HAL.U.sk., WIKL., NIELB.), p. (WIKL., NIELB.), doarWds advt 

és p. (LW. 7973. Kván.), adv. (WIKL., NIELB.), GEN. toaras -rra adv. 
és p. 'keresztbenálló stb.\ — Alakpárok: A) [tm. e. a. as/es] É . ; 
€) [es =] Ny. É. — A doarlras alak (túlnyujtott tőmássalhangzó-
val) WIKLUND (LF. § 147) szerint ill. sg. -= doarWasii. A déli-
lappban más, a Tán. TÖ'UTEST féle típusú adverbiumokat találunk'. 

27. stuorrá [-r-] a. (LW. 7074. Tán. Mer. Várd., WIKL., 
NIELB., L, GEN.], p. (LW. Sná., Hatf., Sk. Suon. Pats., GEN.), § (LW. 
Wfs. 2358, HAL.), stuorá a.(LW. 7074. Mer. Sná'., Hatf., NIBÍS.Í; 
Sk.Suon.Pats., I.), p- (LW. Mer.), § (HAL.), GE. stuorree p.(Hat£ 
is), RANG. stuere a. és p., WIKL.2) stuöres a., p. (NIELB., Í . is), ^ (LW! 
7074-24- Sná.1), stuorák fokv.nélk. p.(WiKL., NIELB.), fn. (NIBLB.) 

' 'nagy5.—Alakpárok: A) [es/«], [es/tm. gy. a. á], [ák/tm.gy. a. á] É., 
[dk/á] Ny. É., [a/tm. gy- a. á\ D. K.; C) [es=] Ny. — Hogy a tő-
mássalhangzó erős és gyönge alakjának az alakpárokban mutatkozó 
váltakozása elszigetelődött a fokváltakozástól, bár a 13. sz. tőnél 
mondottak alapján valószínű, hogy belőle fejlődött, arra jó példa a 
stuorrá/stuorá alakpár, mely a fokváltakozást nem ismeró 
Snása-i és Hatfjelldal-i nyelvjárásokban is kimutatható. A tőmássaí-
hahgzó e kettőssége talán két különböző időben átvett skandináv 
alakot (ős-sk. *störaz cnagyJ, hangtani megfelelője WIKL. stuöres 
<högfardig>, a jelentésmódosulás is régiség mellett szól; továbbá 
ó-sk. stórr id., a R -== *z hang r utáni asszimilációjával R =- f\ v. ö. 
UL. 17, DIETER Férd. (szerk.), Laut- und Formenlehre der altger-
manischen Dialekte § 141. 2. a.) őriz s összefüggésben állhat a 
fokváltakozást mutató nyelvjárások viszonylag rövid tőmássalhangzö^ 

l) 'hochmütig'. 
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jánakr túlnyúlásával (v. ö. NIELS.Gr. § 34; 2). Ha ez így van, akkor 
itt valójában nem túlnyúlással, hanem soreltolódással (v. ö. RAVILA: 
SÜS. Tóim. LXII, 97) van dolgunk. 

28. gáVbma a.(LW, 1903—4. Rör. Mer., WIKL., NIELS., Sk. 
Suon., IL.), összetétel-előtag (GEN. T. K.), galmás [-Vbm-] a. 
<Baut.), p.(LW. 1 9 0 3 - 4 . Mer., WIKL., NIELS.* GEN. K.), $ (LgS. 
6 2 6 : 3), fn.(LW. Tán.) 'hideg1 ~ fS. kylma. — Alakpár: A) [ás/a] 
D. Ny. É. K. 

29. garl$e [-rj-] p.(LW. 2127. Tán., RANG., WIKL., NIELS.), 
ÍS (HAL.), garjes a.(LW. 2127. Tán. Sná., RANG., WIKL.,- NIELS), 
§ ( L W . Mer., LgS. 653), LW.2127.Sná. KÖrecoxka p., Sk. Suon. pl. 
koHfíai p. 'szűk1. — Alakpárok: B) [e/és} D. Ny. É . ; egyéb 
[ükles] D. 

30. gárrá a.(LW. 1969. Tan. Mer. Várd. Sná., WIKL., NIELS., 
Sk.Pats., L, GEN.), iS (LgS. 649), gárás [-rr-] p. (LW. 1969. Tán. 
Mer. Várd. Sná., NIELS., Sk.Pats., I., GEN.), S(Hal.), WIKL. karras 
p. 'kemény, erős3. — Alakpár: A) [ás/a] D. Ny. É. K. 

SÍ. gássa a. (LW. 1987. 2. Tán., WIKL., NIELS., GEN.), p. (LW. 
Sná., lpK. K.), IS (LW. Rör. Wfs. 765, HAL.), g áss ág fokv.nélk. 
p. (LW. 1987. 2. Tán., ?Mer. kassá, Wfs. 765: 2, WIKL., NIELS., GEN.), 
*S (HAL.), NIELS. gássad fokv. nólk. p., gássádis, gáslsis a. 
Vastag' ~ fS. kasea, kaseva. — Alakpárok: A) [ág/á] D. Ny. É. K., 
[adIá] É . ; B) [ádlád + s] É. ; egyéb [ág/ád + s] É. 

32. goilke [-ik-] a.(WiKL., NIELS.,"Sk. Pats. Suon., LW.2517.3. 
Neid.Sk., I.j, p. (LW. 2517.2. Mer. Sná. Neid. Sk., WIKL., Sk. Pats.), 
*S(LW. Tán., LgS. 612, HAL., GEN. N.), goikes [-ilka(s)-] a. 

{WIKL., NIELS.), P.(WIKL., NIELS., Sk. Suon.), § (LW. 2517. 3. Neid. 
Sk., GEN. N.), I. koská-, kosk a. 'száraz1 ~ md. koske (PAAS. Beitr. 
242). — Alakpárok: A) [és/e] É. K.; C) [e = ] D. Ny. K., [és=]Ny. 

33. gowd]á a. (LW. 2499.1,3. Tán. Mer. Sors. Arj., HAL. U„ 
GR., NiELs./sk. Suon.), IS (LW. 2499.2. Wfs. 608, HAL.), LW. 2499. 
Tys. KobeTÍe a., gow]dág fokv.nélk. p.(LW. 2499.1,3. Tán. Arj., 
RANG., WIKL., GR., NIELS., Sk. Suon., GEN.), NIELS. goicldád fokv. 
nélk. p., gqw] dádis, gowldis a., LW.2499.Tys. KOPHtuk p. 
'széles1 - cser. kumda (PAAS. Beitr. 84). — Alakpárok: A) [ágIá] 
D. Ny. É. K., [ádlá] É., [ükje] Ny.; B) [ádlád + s] É . ; egyéb 
{áglád + s] Ny. É. 

34. WIKL. kuhka a. (IL. is), guk^ke [-kk-] a.(Raut.). p. 
<LW. 2776. Sná., Hatf., WIKL., NIELS., Sk. Pats., L, GEN.), $ (HAL.), 
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gukkés a.(LW. 2776. Mer. Sná., RANG., Hatf., HAL. U. sk., WIKL.V 

NIELS., Sk. Pats., L, GEN.), p. (LW. Mer. Várd., RANG.), SÍ (LW. Tán. 
Wfs. 883, HAL.), WIKL. kuhkak p. 'hosszú5 v. ö. fS. kauka- (Qv. 
188, KosKiMiEs A. V.: Vir. XXXI, 66). — Alak párok: A) [ák/tm. gy. 
a. a) Ny., [e/tm. gy. a. a] Ny.; B) [é/és] D. Ny. É. K.; C) [es =] 
D.; egyéb [ak/es] Ny. — Itt is szemlélhető egy [e =} ill. [e/es] 
típusnak egy [ a k = ] ill. [ák/tm. gy. a. á] típussal való keveredése; 
az [e/tm. gy. a. a] típusnak a 13. sz. tőnél adott általános érvényű 
értelmezését megerősíti. 

35. FBIIS güro a. (RANG., HAL. U. sk., WIKL. is), p., gurot ösz-
szetétel-előtag (LW. 2824. Tán. Rör.), a. és p. (NIELS.), g u r 0 k a. ill. 
összetétel-előtag (LW. 2824.1,5. Tán. Rör. Sná. Wfs. 919, NIELS.),. 
p. (NIELS.) cbaP. — Minthogy e melléknév jelentésénél fogva túl
nyomóan attributív helyzetben áll, alakpárviszonyait nem érdemes 
külön vizsgálat tárgyává tenni. •— A güro alak végéről a déli-lp. 
alakok, pl. Tán. xe'rraH- tanúsága szerint [k] képzőelem kopott le 
(lehetne [g] is, v. ö. SpS. 80: „Die Nomina mit den Suffixen <;, G. 
%k bilden oft eine unregelmássige Nominativform auf 0 ohne Suífix"; 
v.ö. továbbá a köv. alakpármegfelelésekkel: NIELS. boasHot/boastö-
'helytelen, fordítva1 ~ LW. 5159.4. Tán. Pos tó /5159 . Sná. puo-stáH;. 
NIELS. bqdnjot/bqnjö- 'ferde, csavart1 ~ LW. 5073.19.. Mer. 
Potnan/putnuuH; GR. sjlnoptjoot/sjluoptjoo 'was sich verzweigt1 ~ 
LW. 7472.2,3. Sná. sMiupHcán/xjiuupticáH, smiopmaGa-). 

36. jkó-g'á [-lg.] a.(LW. 1617. Tán., LgS. 410, WIKL., NIELS.), 
adv. és fn. (NIELS.), jáVgdd fokv.nélk. p. (LW. 1617. Tán., <SLgS. 
410U, WIKL., NIELS.), NIELS. jáVgádis a., jáVgis a. (WIKL.T 

NIELS), WIKL. jal'kuhip., WIKL. jal'kukis a. csík5~fS. julki, julkea. — 
Alakpárok: A) [ád/á] D. Ny. É.; B) [ád/ád+s] Ny. É., [íik/ük+s] Ny. 

. 37. jáVlá p. (LW. 7254b. Wfs. 2405, LW. 1620. Tys. Neid. 
Sk., NIELS., I.), fn.(NiELS.), j áll ás a.(LW. 1620. Tys. Neid. Sk.r 

NIELS., I.), LgS. 2405:2. sapuiuún p., sáJuiuoD a. 'balga1. — Alak
párok: B) [álás] Ny. É. K.; egyéb [ÜU/ÜH} D. EZ utóbbi csupán 
a déli nyelvjárásokban fordul elő, főleg olyan töveknél, amelyek az. 
északibb nyelvjárásokban [üt/tm. gy. a. n] (erre a 35. sz. tőnél láttunk 
példákat) vagy [ás/e-] ~ [ásfü-] ~ [ás/a\ (deszkriptív tövek, pl. LW. 
462Lh. Sná. pakkanjpqkkáH ~ NIELS. bágg ás jb ag]ge-) alakpár
típust mutatnak. — Ha az idézett Vefsen-i alak valóban ide tarto
zik, szókezdő s-e magyarázatra szorul. 

38. jiew\já [-wj-] összetétel-előtag (LW. 1748. Park., Sk. 
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Pats.), a. (LW. 1748. i j 2 ;3 . Mer. Nes. Park.), p. (LW. 1748. i, 2. Mer. 
Nes.), S (LW. 1748.2 . Sná., LgS. 519), fn.(LW. Sná., L g S , HAL. 
U. sk., NIELS., I.), jiewjás -iv^j- p. (NIELS.), S> (LW. 1748. 3. Arj.), 
LW. 1748. Nes. ji'ewfé- (fehér (állat bundája)'. — Alakpárok: A) 
\ás/á] ?Ny. É. ; 6)'[á=] D. É. 

39. jqr\bá a.(LW. 1771.2 . Tán. Sná. Wfs. 419, WIKL., NIELS., 

Sk. Pats,, GEN.), ÍS (BAL.), jorbás -r'&- p.(Gü, NIELS., GEN. N.), 
jqrlbád fokv.nélk. p.(WiKL., NIELS.), jqrUjis a.(WIKL., NIELS.), 

LW. 1771. 2. Wfs. 514. jurupaóe p., LW. Sná. jur*ti%ka p., fn. 
(Tan. Wfs: 4 1 9 : 4 is), adv. 'kerek'. — Alakpárok: A) [as/a] É , 
[ág/a] D , [ad/a] Ny. ?É . ; B) [ád/ád + s] Ny. É. 

40. lieglgá a. (WIKL., NIELS), Heg g ás -gyg- p. (WIKL., NIELS.) 
cmeleg' v. ö. LW. 3457. — Alakpár: A) [as/a] Ny. É. — V. ö. 

40a. LW. 3453. 2. Sná. Ue'Us a. és ?p., S (LgS. 1070: 2) id., 
HAL. U. (a.) lietta a. — Alakpár: C) [ás —] D. — V. ö. továbbá 

40b. LW. 3449.2 . Sná. lte-meK£De 'warrnes Wetter' (LW. 
3467b, 3449. Wfs. 1055. -WK- is), L w / 3 4 4 9 . 3 . Sná. farmfiixis 
cwarm' a. (Mer. is), Sí (LgS. 1055 : 2 ) . - - Alakpár: B) [d/d + s] D. — 
WIKLUND (MO. XII, 112): „En jámförelse med fi. lammin, lampimán 
fvarm' ligger nára till hands men torde vara vál djárv" ( = a fS. 
lammin, lampimán cmeleg' szóval való egybevetés közel fekszik, de 
talán mégis merész volna). 

A déli-lapp tövek közül sem 40a. lieddá, sem 40 b. liemge 
nem hangtani megfelelője a Ny. és K. 40- lieggá tőnek (HAL. 254. 
egyezteti 40 és 40a-t). 

, 4 1 . loatv] de [-wd-\ p. (LW. 3530. 3. Tán. Rör, WIKL., NIELS.), 
S ( H A L . ) , loawdes a. (LW. 3530. 3. Tán., WIKL., NIELS.), p. (LW. 
Sná.), S>(LW. Mer.) (enyhe stb.'. — Alakpár: B) [i/es] D. Ny. É. 

42. I qssá a.(WiKL., NIELS.), Igssácl fokv.nélk. p.(LW. 
3518.2. Wfs. 1141, WIKL, NIELS., Sk. Pats., I., GEN.), lqslsis a. 
(WIKL, NIELS., L, GEN.), Sk. Pats. losséD p , Sí (HAL. St.) 'nehéz' ~ 
fS. lasea. — Alakpárok: A) [ad/a] Ny. É.; B) [ád/ád + s] Ny. É. K. 

43. luvvá a. (WIKL, NIELS.), luvás [-vv-] a.(LW. 3608.7-
Mer.), p. (LW. Tán. Mer, WIKL, NIELS.) 'nedves'. — Álakpárok: A) 
[ás/a] Ny. K.; C) [as=] D. 

44. mies]ká a.(LW. 3867. 2. Tán. Kör. Mer, WIKL, NIELS, 
I.), p. (WIKL, GR.), SÍ (LW. 3867. Wfs. 1221), mieskás [-s'fc-] a. 
(GE.), p. (NIELS.), S> (LW. 3867. Sná.) ckorhadt' ~ fS. mati ~ mátci 

Nyelvtudományi Közlemények LI. 21 
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(Toiv. Affr. 49. sz.) — Alakpárok: A)[ás/á] É.; B) [ájás] Ny.; C) 
[<*H Ny. 

45. naná a.(NiELs., I.), COLL. nana) a , nános [-nnus-] a. 
(LW. 3693, 4070. 2. Tán. Sná., WIKL.), p.(LW. Tán. Sná., WIKL., 
NIELS., 1.) Sí (HAL.), LW. 3693. 2. Sná. mithhuxkq p.(LgS. 1378 n-
is) 'szilárd'. — Alakpárok: A) [üs/tm. gy. a. á) É., [üs/tm. gy. a. 
ü) É.; C) [ü&=] D. Ny. — Snása-ban szókezdő m- van; talán 
disszimiláció. 

46. nuorrá [-r-] a. és p. (LW. 4281. Tán. RANG., WIKL., 
NIELS., I., GEN.), $ (LW. Wfs. 1362, HAL.) 'fiatal' ~ fS. nuori. — 
Alakpár: C) [á=] D. Ny. É. K. 

47. njülgá a.(WiKL., NIELS., L), P.(NIELS.), WIKL. njaleké p. 
(LW. 4350. Tán. Talma, COLL., Raut. is), njalges [-V ga-] a.(LW. 
4350. Sná. Kván., Hatf., HAL. F., WIKL., FRIIS, L, GEN.), p.(LW. 
Mer. Kván., NIELS., L, GEN.), SÍ (LW. Tán., LgS. 1392, HAL.), LW. 
4350. Rep. natKaHt p.(Sk. Pats. is), LW. 4350. Rep. ÚÜÍKKIS a., 
NIELS. njalgák fokv. nélk. p., WIKL. njal'kuk p.(LgS. 1392:4- is) 
'édes'. — Alakpárok: A) [Bs/tm. gy. a. a] É. K., [ákj'tm. gy. a. á] 
É., [ük/tm. gy. a. á] Ny., [e/tm. gy. a. á] Ny. É.; B) [é/és] Ny., 
[ád/ád + s] É. ?K.; C) [tm. gy. a. á=] É., [és=] É. K., [ák=] É . — 
A típuskeveredésekre vonatkozólag 1. a 13. és 34. sz. töveknél 
mondottakat. 

48. WIKL. njarepe p., njarlbád fokv. nélk. p.(WiKL., NIELS., 
Sk. Pats., GEN.), njarrbis a.(LW. 4357. 2. Sná., WIKL., NIELS., 
GEN.) 'gyér* - fS. narpeá. — Alakpár: B) [ád/dd + s] Ny. É. K. 

49. njuoVgá [-lg-] a.(WiKL.), p. (NIELS.), njuoVgád fokv. 
nélk. p. (WIKL., NIELS., GEN.), njuVgis a.(NiELs., GEN.) 'egyenes1 

v. ö. LW. 4 4 6 1 ^ — Alakpárok: A) [ad/a] Ny.; B)[ád/ád+s] É. K. 
50. njuos^ká összetétel-előtag (LW. 4453.2. Tán.), a.(LW. 

4453. Wfs. 1456. Neid. Sk., WIKL., NIELS., L, GEN. T. K.), njuoskás 
[-s[k-] a.(LgS. 1456), p.(WiKL., NIELS., LW. 4453. Neid. Sk., GEN. 
K.) 'nedves1 - fS. nahkea. V. ö. LW. 4471. — Alakpár: A) [ás/a] 
?D. Ny. É. K. 

51. oabme [-m-\ a. (RANG., LW. 4573. Tys., NIELS., Sk. Pats.), 
p. (LW. Tys., WIKL., GEN.), $ (LW. Tán.), 0 a b m e s [- b m a s-} a. (LW. 
4573. Tys., WIKL., FRIIS, GEN.), p. (NIELS., Sk. Suon.), Sí (LW. Tán.) 'régi1 

~ fS. ammo-. — Alakpárok: A) [és/e] É. K.; B) [é/es] Ny.; C) [es =] É. 
52. WIKL. ána a.(LW. 4575. Tys. is), FRIIS oadna a. p., oadne 

-n- p.(LW. 4575. Tys. Arj., WIKL., NIELS.), WIKL. ánés a., LW.4575. 
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Park d'ánieHk p. (GR., GEN. T. K. is), a. (WIKL.), oanekas [ - j ' j - -
-Sj^] a. és p. (LW.' 4575. 2- Kvan. Lyng., FRHS), p. (LW. Sná., WIKL., 
NIELS., I., GEN. T. N.), oanekis a.(LW. 4575. 2. Mer., HAL* U. sk., 
RANG., WIKL., NIELS., GEN.), p.(LW. Tán.), Sí (LgS. 1484, HAL.) 
'rövidé. — Alakpárok: A) [e/tm. gy. a. á] Ny.; B) [e/és] Ny.,'[ek/ek+s] 
K.; 0) [á =} É., [káné =] É.; egyéb [k + nő/k + s] ? D. Ny, É. K. 
Ez utóbbi tárgyalásunkon kívül eső testesebb képzős melléknév 
alakpártípusa. Nyilván a [k/k+s] típusból származik olymódon; hogy 
a [nő] képző csak a predikatív alakhoz járul, az attributívhoz nem. 
Hasonló jelenséget észlelhetünk a bevezetésben említett, szintén 
tárgyalásunkon kívül eső -toebme,[-m-/tis és tás, - j ' j S -jj-Jtis 
összetett fosztóképzőknél, amelyek t eleméhez más képzőelem járul 
a predikatív alakban s más az attributívban (másképp WIKLUND : MO. 
VII, 209 kk., szerinte az attr. alakban m zérus foka van jelen, 
mint a suk^kis féle alakokban a d-é). 

53. WIKL. áVkes a.(LW. 4563. Tan. Rör. Sná., RANG., Raut., 
Sk. Pats., I., GEN. is) és p. (LW. Tan., RANG., GEN. is), $ (LW. Wfs. 
1481), 'NIELS. qVgis a. és p. 'jobb; recht\ — Alakpárviszonyok 
tekintetében 1. a 35. sz. tőnél mondottakat. 

54. ob]bá a.(LW. 4478.2,3. Rör. Várd. Sná., WIKL., NIELS., 
Sk. Pats., L, GEN.), p. (FRIIS), § (HAL.), adv.(WiKL.), qbbás [-blb-
p. (NIELS.), Sí (LW. 4478. Arj.) 'egész* ~ fS. umpi. — Alakpár
viszonyok tekintetében 1. a 35. sz. tőnél mondottakat. 

55. óddá összetétel-előtag (LW. 4481. 5. Mer., NIELS.), a.(LW. 
4481,1,4,5- Tán., Hatf., RANG., WIKL., NIELS., Sk. 'Suon. Pats., I., 
GEN.), p.(LW. 4481. Nes., GEN.), $ (LW. 4481. 5. Rör. Mer., LgS. 
1533, HAL.), qdas [-dd-] p. (LW. 4481. 5. Tán. Sná., WIKL., NIELS.), 
ÍS(GEN.) (új' ~ fS. uute-. — Alakpárok: A) [ÜS/Ü] D. Ny. É.; 0) 
[á=] É. ?K. 

56. WIKL. álle a., olles -VIas- a. (WIKL., NIELS., Sk. Pats.), 
p. (RANG., WIKL., NIELS.), 55 (LgS. 102) cegész> v. ö. LW. 4496. — 
Alakpárviszonyok tekintetében 1. a 35. sz. tőnél mondottakat. 

57. WIKL. rai'na a.(LW.5532. 2. Tán., FRIIS is), ráinas[-i[dn-] 
a. és p. (LW. 5532. Wfs. 1857-, RANG., NIELS.),' P.(WIKL., FRIIS) 
'tiszta' (-=sk. NL. 255). — Alakpárok: A) [ásIá] Ny. É.; C) [ás=] 
D. É. 

58. LgS. 1967. rw'pss Sí, RANG. riieved p., ruok* sád fokv. 
nélk. p. (WrKL., 'NIELS.. Sk. Suon., GEN., K. N.), ruokls4dis a. 
(NIELS., GEN. N. ) , ruVsis a.(LW. 5963. # . Tan. Mer. Várd. Sná. 

21* 
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HAL. F., WIKL., NIELS., Sk. Pata., L, GEN. K.), SÍ (HAL.), LW. 5963. A 
Tán. ro'psHke p. (LgS. 1967: 3. WIKL. is), Sí (HAL ) 'vörös3 ~ cser. ráké 
stb. (Toiv.°Affr. 373. sz.). — Alakpárok: B) [ád/ád + s] Ny. É. K.; 
egyéb [ük/ád + s] D. Ny. 

59. lpK. K. süöka p., suokkád fokv. nólk. p. (WIKL., NIELS.., 
Sk. Pats., GBN. T. K.), suokkádis a.(NiELs., GEN. K.), suk]ki$ 
a. (LW. 7139. Tán. Rör. Sná., WIKL.. NIELS., Sk. Pats., L, GEN.), 
S> (LW. Mer., LgS. 2251: 3, HAL.), LW. 7139. Tán. sqjcxjce p. (Sná. 
is) 'sűrű5 - fS. sakea. — Alakpárok: B) [ád/ád + s] Ny. É. K.; 
egyéb [ük/ád + s], D. — Az északi és keleti nyelvjárásokban s-
mellett szókezdő v- is. 

60. scéggá a. (WIKL., NIELS.), sceglge [-gg-] p. (LW. 6180. A 
Tán., Hatf., WIKL., NIELS., Sk. Suon., GEN.), & (LW. Rör.), scegges 
a. (LW. 6180. A Tán. Sná., WIKL., NIELS., Sk. Pats., GEN), § (LW. 
Wfs. 2075), p.(LW 6180. iP. Mer.) 'keskeny'. — Alakpárok: A) [e/tm.. 
gy. a. á] Ny. É.; B) [e/es] D. Ny. É. K. 

61. NIELS. stewnjos [sew1 dnjus-] p., WIKL. sjeunjet p . 
(RANG., Hatf., FRIIS R.), SÍ (LW. 6224. 5. Sors., HAL.), fii. (LW. Mer. 
Sná., LgS. 2537, Sk. Pats. is), soewldnjad fokv. nélk. p. (WIKL., 
NIELS., 1., GEN. K.), scvwldnjádis a.(NiELs., GEN. N.), sew]dnjis-
a. (WIKL., NIELS., I., GEN. K. N.). 'sötét' ~ ?fS. hámara etc. (UL. 181» 
Lappische Studien 66). — Alakpár: B) [ád/ád + s] Ny. É. K. 

62. uccá a.(LW. 8228. Tán. Sná., WIKL., NIELS., Sk. Suon., 
I., GEN.), p. (Hatf.), Sí (HAL.), uclce [-cc-] a. (Hatf., HAL. U. a.), p~ 
(LgS. 1512, Hatf., RANG., WIKL., NIELS., I.), SÍ (HAL.), ucces a. (WIKL.,, 
NIELS. 'meglehetősen kicsiny', I.), NIELS. ucxcanv> ~ uccan fokv. 
nélk. p. (Sk. Pats.1} is) és a. 'kicsiny' ~ zr. e(tsa (Toiv. Affr. 5. sz.). — 
Alakpárok: A) [e/tm. gy. a. a] Ny. É. K.; B) [e/es] Ny. É.; C> 
[ a n = ] É. K.; egyéb [á/e] D. 

63. vddná a.(WIKL., NIELS., NIELS.), P.(RANG.), vadne a. 
(RANG.), p. (WIKL.), SÍ (LW. 8432. Sná.), adv. (NIELS.), vánes [vadnasz] 
a. (LgS. 2984), p. (WIKL., NIELS.), S> (HAL.) 'amiből kevés van' H sk. 
LF. 84, NL. 342). — Alakpárok: A) [es/á] É., [e/á] Ny.; B) [e/es] Ny. 

64. fá s' t e [-s t-] a.(LW.8364. Rör.), p.(LW.Tán.,WiKL.,NiELB.,L), 
fástes a.(LW.8364. Sná.Wfs.3027.Arj.,WiKi,,NiELs-), p. (LW.Wfs. 
Arj.), Sí (HAL.) 'csúnya'. — Alakpárok : B) [e/es] Ny.É.; C) [es =] D. Ny. 

65. vieVgád fokv.nélk. p. (NIELS., L, GEN.), viVgis a. 
(LW. 8674. Tán. Mer. Várd., WIKL., NIELS., Sk. Pats.,#L, GEN.), S Í ( L W . 
Rör., LgS. 3099, HAL.), FRIIS S. veiket S>,LW. 8674. Tán. éffiAtfc* 
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p. (WIKL. is), §* (HAL.) 'fehér' - fS. valkea. — Alakpárok : B) [ad/ád+s] 
É. K.; egyéb [ük/ad + s], 

66. vuorás [-rr-\ a. (Hatf.), a. és p. (WIKL., NIELS.), ^ (LW. 
£816. Tán.), fn.(LgS. 3148), LW. 8816. Rör. wu-öroge $! 'öreg' — 
Alakpár:• C) [ás =] Ny. É. 

67. RANG. jenié ~ jangie a. és p., WIKL. átna a.(LW. 866.2. 
$ná., Hatf., Sk. Suon. is), p. (Hatf.), $ (LW. Mer., LgS. 437, HAL.), 

fn. (LW. Sná.), mdnág fokv. nélk. a. és p. (RANG., WIKL., NIBLB., J.), 
p. (Sk. Suon.), $ (LW. 866.2. Neid. Sk., GEN. K. N.) {sok> - fS. 
vna-. — Alakpárok: A) [ág/á] Ny. K.; C) [e =] D„ [ág =] D. Ny. É. K. 

Alakpárok áttekintése. — Felsorolásunkban a következő alak
pártípusok fordultak elő (annak a tőnek a sorszámát, amelyik csak 
egyféle alakpárt képez, dűlten szedjük): 

A) [ás/á] 5, 28, 30, 50, 14, 16, 19, 24, 38, 39, 40, 43, 44, 
55, 51; [ádlá] 14a, 16, 31, 33, 36, 39, 42, 49; [ág/á] 2, 21, 31, 
33, 39, 67; [ákfá] 27, 34; [ákje] 10; [ahHm. gy. a. á] 13, 27, 
47; [e/tm. gy. a. á] 13, 34, 47, 52, 60, 62; [é/á] 63; [es/á] 23, 
20, 27, 63; [es/tm. gy. a. á) 13, 27, 47; [és/e]: 32, 51 ; [es/ás]: 
25; [ük/e] 33; [ük/tm. gy. a. a] 47; [üs/ü] 18; [üs/tm. gy. a. w] 
45; [üs/tm. gy. a. aj 45; [tm. e. a./tm. gy. a.] 27. 

B) [e/es] 41, 1, 9, 11, 12, .13, 29, 34, 47, 51, 60, 62, 63, 
-64; [á/ás] 37, 43; [k/k + s] 9, 10, 11, 15, 36, 52; [ág/ág + s] 3, 
31, 33; [ád/ád+s] 48, 14,14a, 15, 16, 19, 21, 22, 31, 33, 36, 39, 
42, 47, 49, 58,59,61,65; [d/d + s] 40b; [i/j + s] 1; [1/1 +s] 6, 7, 
17; [r/r+s] 3a;, [n/n + s] 11; [ás/ás + s] 25. 

C) [é=] 10, 32, 67; [á=] 46, 19, 24, 38, 43, 52; [tm. gy. 
a. á=] 3, 13, 47, 55; [es=] 8,12, 13, 20, 26, 27, 32, 34, 47, 51; 
r64; [ás=] 4, 66, 16, 24, 25, 40a, 43, 57; [üs=] 14, 18, 22, 45, 
ák==] 10, 47; [ág =] 10, 67; [án=\ 62. 

Keveréktípusok: [e/áh] 9; [ásles] 26; [ás/tm. gy. a. a] 3 ; 
[afc/es] 9, 13, 34; [**/&] 25; [ük/és] 29; [*fc/ad + s] 15, 58, 59, 

. 6 5 ; [ükl'ús] 19; [tm. gy. a. d/e] 62; [ág/ád + s] 21; [fc + wd/Ar + s] 
52; [ttw/üJí] 37. 

Elvi megállapításokat a 9, 13, 27, 34, 35, 37 és 52. sz. tövek
nél tettünk. 

Ezek alapján bizonyosra vehető, hogy az őslappban az alakpár
típusoknak A (az attributív alak a predikatívhoz képest redukciót 
mutat), B (az attributív alak a predikatívhoz képest szóvégi -s képző-
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elemmel bővült) és € (az attributív alak egyenlő a predikatívval) 
csoportja egyaránt megvolt. A 13. sz. tőnél azonban láttuk, hogy 
a tővéghangzónak, valamint a tőmássalhangzó erős és gyönge alak
jának váltakozása (II. és III.) az alakpárképzés újabb eszközének 
tekinthető. Volt tehát az őslappban olyan nyelvállapot, amelyre az 
A) c s o p o r t k r i t é r i u m a így egyszerűsül és helyesbedik: az 
a t t r i b u t í v a l a k nem t a r t a l m a z z a a p r e d i k a t í v alak 
s z ó v é g i k é p z ő e l e m é t . 

Ezek előrebocsátása után részletesebben vizsgálni fogunk néhány 
olyan körülményt, amely e típuscsoportok, azaz — minthogy a C) 
csoport régiségében nincs okunk kételkedni — az A) és B) csoport 
kialakulására s ezzel az egész alakpárrendszerére fényt deríthet. 

Az A) csoport vizsgálata. — A mondottak alapján csupán az 
[a?/-], közelebbről az [ás/a], [adja] és [ágja] típusokat kell vizs
gálnunk. 

Az [adIá] típusról láttuk, hogy minden tőnél csak más alak
pártípusokkal, leginkább az [ád/ád + s] és [ás/a] típusokkal együtt 
lép fel. Hogy tehát az [ád/á] típus a lappban mindig meglett volna, 
azt az alakpárviszonyok nem mutatják teljes meggyőző erővel. Nem 
hagyhatom itt említés nélkül LEHTIBALO egy megjegyzését a lp. -ad 
képzős melléknevekről: „Die meisten adjektive auf -ad sind von 
nicht mehr gebrauchlichen grundwörtern abgeleitet oder sie habén 
ihre form durch analogiebildung erhalten" (SUS. Tóim. LXXII, 270). 
Minthogy e megjegyzés a felhozott három példával — köztük „lossád 
'schwer' (vgl. die attributive form lossá)" —éppen az [ád/á] alak
pártípusra látszik vonatkozni, az -ád képzős lapp melléknevekről 
figyelembe kell vennünk általában a következőket: 

A suokkád/suklkis, lossdd/lqs1 sis típusú alakpárban 
az attributív alakot WIKLUND (MO. VII, 238—39), AIMÁ (Vir. XXVI, 
25—26), RAVILA (SUS. Tóim. LXII, 86, FUF. XXIII, 39) és ITKONEN E. 
(SUS. Tóim. LXXIX, 346) nyomán a predikatív alakból az attributív 
-s hozzájárulásával s a -d-nek a második és harmadik szótag határán 
fellépő zérus fokával (Schwundstufe) származottnak szoktuk tekin
teni s valóban négyszótagú eredetre mutat a tőmássalhangzó túlnyú-
lása, a második szótag % vokálisa s a párhuzamosan fellépő négy-
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szótagú újabb alakok (suokJcddis). Ennek a magyarázatnak két 
nehézsége van. 

Az egyik az, hogy az *[-eda + s] >- =- [tm. túlnyúlásos a. -is] 
fejlődési sornak csupán végső tagját ismerjük, első tagjának alakját 
a fenti származtatással feltesszük, a fejlődés közbenső állomásaira 
azonban sem adatunk nincs, sem kikövetkeztetni nem tudjuk olyan 
alakjukat, amelyet a fejlődési sorról alkotott hipotézisen kívül más 
is valószínűsítene. WIKLUND azonban a -d- kiesése után felteendő 
hangzóösszevonásnak egy osztják megfelelőjét vélte felismerni s 
ebből — bár a legnagyobb óvatossággal — azt következtette, hogy 
itt talán már a finnugor alapnyelvben lezárult fejlődési folyamatról 
van szó, a -d- kiesése pedig még az uráli alapnyelvben történhetett.1) 
ÁIMA és RAVILA, úgy látszik, több bizonyító erőt tulajdonított annak, 
hogy ezeknek az összevont, -is képzős alakoknak a rokonnyelvekben 
nincs megfelelőjük, s bár más-más módon, de a lapp különnyelvi 
életén belül magyarázhatónak tartja e fejlődést. 

A másik nehézség a déli nyelvjárások következő tanúsága: 
1) Van a déli-lapp nyelvjárásokban a WIKLUND, ÁIMA és RAVILA 

által *[-eda + s]-ből származtatott attributív alaknak egy egészen 
pontos megfelelője. A tőmássalhangzó túlnyúlása ugyan nem észlel
hető, mivel a déli-lappban fokváltakozás nincs, a második szótag vo
kálisa azonban az első szótag umlautjának bizonysága szerint *. Az 
ilyenek általában attributív alakok, ritkán predikatívak (1. a tövek 
felsorolásánál). Az ilyen attributív alakoknak megfelelő predikatív 
alak azonban a déli-lappban mindig -ük (~ -ák~ -ág) és s o h a s e m 
-ad képzős (a nyugati-lappban az -ük képzős predikatív alak rend
szerint variánsa az -ad képzősnek). A tárgyalt tövek közül ilyen: 

15. Tán. Rör. Mer. cÉHps, Tán. ceHps, Wfs. t'h^ops, RANG. 
giappis, HAL. F., U. U. ceps, H. F. ceeps, U. m. cé{ps, cépes, St. cüpsr 

St., U. sk. cahps, St., U. u. cühps, Hatf. cahpes (~ NIELS cap^pis); 

x) „Wenndem so ist, dass der ostjakische vokalwechsel [lásd KARJALAÍNEN: 
SUS. Tóim. XXIII, 233 kk.j mit dem lappischen genetischen zusammenhang 
hat, was ich natürlich nur mit allém vorbehalt anzunehmen wage, wáre die 
soeben behandelte lappische form suk'kis doppelt wichtig. Sie würde zeigen, 
dass die vokalkontraktion, durch welche das i in diesem worte entstanden ist, 
in sowohl vorlappiscne (vgl. oben) als vorostjakische, d. h. wenigstens in 
finnisch-ugrisclie zeit zu verlegen ist, denn nur unter dieser voraussetzung 
könnte man verstehen, dass sie von einer verengerung des vorhergehenden vokals 
begleitet wird. Der wegfall des d, der der vokalkontraktion vorausgegangen 
ist, gehört m. e. wahrscheinlich der uralischen zeit an" (MO. XIII, 88). 
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predikatív alakok: Tán. cŐHpéze\ cÖHpiike, cuHputíke, Sná. 
cöHpxkq, Wfs, t'h'OpáGe, HAL. St. cöhpoka, H. cóhpok (nyugati-lapp 
WIKL. tjdhpuk - tjahppat), v. ö. még a WIKLUND (MO. VII, 239) idézte 
példákkal. V. ö. továbbá NIELS. cappok [ü\] fokv. nélk. fn. 'fekete 
négylábú állat5. 

58. Tán. r&ps, Mer. röps, röps, Várd. röps, Sná. röps, HAL. H. 
reps, U. m. reppes, F., St. t. röps, St. ruops, ru°ps (-NIELS. ruklsis); 
predikatív alakok: Tán. roysHke, Wfs. ro^syke, rup'sxks, HAL. St. 
ropska, ropseka, H. ropske (nyugati-lapp WIKL. ruöpsuk~ruöpsat), 
v. ö. NIELS. ruovsok [-ük] fokv. nélk. fn. 'vörös négylábú állat'. 

59. Tan. Rör. séhs,,Rör. Sná. söbs, Wfs. sö¥ys, HAL. U. a. süks 
(-NIELS. suk{kis); predikatív alakok: Tán. spck\ke, Sná. sójvxjcii 
(nyugati-lapp WIKL. csak suöhkat), v. ö. még a WIKLUND (MO. VII, 
239) idézte példákkal. 

65. Tán. tvel'Ks, íbel'Ks, Rör. weleKS, Mer. VÜ'KS, welks, Várd. 
vei8És, Wfs. viPk'^s, RANG. welges, HAL. U. m. velkes, J. velks, H. vdlks, 
St. vileks, vilks (-NIELS. viVgis); predikatív alakok : Tán. ivüo'JiKxke, 
wüö'JiöK.xke, RANG. nom. pl. wdlgoka, HAL.F. wiélkoka, H. íviHkgga, 
wiHokaga, U. sk. wilkoga (nyugati-lapp WIKL. vieVkuk - vieVkat), v. ö. 
NIELS. vielgok [-ük) fokv. nélk. fn. cfehér négylábú állat5. 

Ezt a csoportot ismerteti WIKLUND (., mit übergang in eine andere 
suffixkategorie in der prádikativen form" i. h.). 

2) Vannak továbbá a déli-lappban -ad képzős — általában itt 
is predikatív — alakok, ezeknek azonban egy esetben sem találtam 
-s végződésű attributív megfelelőjét, sem az imént ismertetett mással-
hangzótúlnyúlásos összevont, sem összevonatlan alakban. Ilyenek 
a felsorolt tövek közül: 

19. HAL. U. a. cielkot (-NIELS. cieVgad): % orjena ndgen 
kih tdnn cielkot jijfe kounos' 'délen soha sincsenek ilyen világos 
éjtszakák1 (UF. 8. 107) példa vallomása szerint attributív (!) alak. 

36. Tán. JEJi§KaD£ p. 
42. WÍS. JIUSSODE *). 

*) Figyelemreméltó, hogy 42. Wfs. .mssoDi mellett tiszta -d (LEHTISALO 
i. h. -ed — -ed), képzős HAL. St. Inssete is előfordul s az északibb nyelvjárások 
61. scewldnjád alakjának a déli-lappban csak Mer. süö'-wneDs, Sná. fn. 
suö''wmD§, Wfs. fn. süö'wneDs, Sors. fn. sö'w^nnfrDq, RANG. seudnid, Hatf. 
sivnete tiszta -d képzős, -ed végződésű alak felel meg, amely már a nyugati
lappban is variánsa (v. ö. 22. NIELS. cuoiv^gdd^ Arj. Cusa'wkKÍét, több példa 
UA. 211) az -ad képzős alakoknak. A tiszta -d képző, mely egyébként az észa-
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Ezeken kívüí még csak egy -ád képzős déli-lapp alakot isme
rek: LW. 1321. Wfs. %x%o£ÍS fplötzlich, rasch\ 

Erről a csoportról nem emlékezik meg WIKLUND sem, sőt egy-
helyütt (UL. 121) ezt mondja: „das süffix -ade — ü. -e(d)a wird hier 
[Jemtlandban] nicht gebraucht." A most idézett alakokat feltűnően 
szórványos voltuk miatt valóban óvatossággal kell fogadni. 

A déli-lappban tehát az a feltűnő, hogy mind az -ad, mind 
az összevont [ád + s] képző előfordul ugyan, de sohasem egyazon 
melléknévtőnél. 

Az is figyelemreméltó, hogy minden déli-lappban -ad képzős 
melléknévnek van -a végződésű alakja i s : 19. Tán. Cie-ji§iC£, 36. 
Tan. jeji§Ke, Wfs. jáJihke, 42. WIKL. lássd, LW. 1321. Wfs. Me'xke. 
A jeji$Kq,De/J£Ji$KE alakpár Tánnás-ben megvan, Vefsenben pedig 
legalábbis előfordul a híe'xkqDe/hle'xkE alakpárnak mindkét tagja. 

Mit mondanak ezek a jelenségek az [ád/á] típus régiségéről? 
Láttuk, hogy az -ad képző két alakpártípust vonz: az A) csoportbeli 
[ád/á] és a B) csoportbeli [ád/ád + s] típust. Láttuk továbbá, hogy 
a déli-lappban csak az [adja] típus van meg néhány óvatosan keze
lendő példában, az [ad/ád + s] típus hiányzik, de van egy [k/-is]1 

-amelynek attributív tagjáról föltehető, hogy [ád + s] képzős. Ez az 
összevont alak a nyelvjárások vallomása szerint őslapp alak s vele 
bizonyára az [ad/ád + s] típus is. Hogy az [ád/á] típus ennél régibb, 
újabb vagy vele egyidős-e, az a mondottakból nem derül ki, régi
ségét tehát csupán a lapp nyelv tanúsága alapján nem vehetjük 
igazoltnak. 

Ki kell itt még térnem COLLINDER egy megjegyzésére, mely 
szintén érinti a tárgyalt [ád/á] alakpártípus kérdését (Festskrift 
•Qvigstad 361): „Die attributive Form su&Jcis entspricht zunáchst 
€inem fi. *sakéas, est. *sagedas; in geschlossener 3. Silbe ist der 
Dental weggefallen mit Kontraktion der Vokale der 2. und der 3. 
Silbe und Überdehnung des Stammkonsonanten (WIKLUND, Monde 
Orientál VÍI 237 ff.). In derselben Weise wird bei den meisten der 

kibb nyelvjárásokban is előfordul (61. WIKL. sjeunjet, 42. Sk. Pats. losseD, 
NIKLS. ákked fokv. nélk./a/t k edis ~ fi. ikavá), a déli-lappban szintén elég 
ritka, de a vele képzett melléknevek alakpárjai egyértelműen az összevonatlan 
[d/d+s] típust mutatják. Pl. 40b. Sna. líe-msksD£, Wfs. Uemb£ksD§ fn., Sná. 
Ue'msK£TS a. (Mer. is); LW. 3597. Tan. a. jiuwUfcsTS (comp. jiu'w^kisDs-.p^a) 
*mild, lauwarm (Tag)': LW. 6644. Wfs. smdlc'sts (comp. sma!íxisDdpyuo) 'zuvor-
kommend'. 
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hierhergehörigen Adjektive die attributive Form gebildet. Eine Aus-
nahme macht lpN lossád 'schwer1 aus, das in der attributiven Form 
lossá heisst; Lule lássa neben lás^sis. Auch in der Steigerung weist 
dieses Adjektiv eine entsprechende Anomalie auf: wáhrend suokkád 
u. a. regelmássig suokkádceVbo, superl. suokkádwmos kompariert 
werden, wird dagegen lossád in der folgenden Weise kompariert: 
loseb, losemus. Lule ebenfalls lásep, lásemus (neben den weniger 
háufig vorkommenden lássátup, lüssátum(m)ös)a. A lossád tövet rész
letesen tárgyaltuk; itt csak még annyit, hogy COLLINDER szavai bizo
nyára nem úgy értelmezendők, mintha a lossád/lqssá alakpár vala
mely kivételes típust képviselne. 

De kételyek merülhetnek fel az [dg(á] típus régiségével szem
ben is. T. i. nem lehetetlen, hogy az -á végződésű attributív alak 
a predikatívból keletkezett a -g képzőelem lekopásával (állag *=»- állá 
stb.). Ez semmiesetre sem történhetett ugyan az őslapp kor után, 
mert akkor a g-nek nyoma maradt volna a déli nyelvjárásokban (v. 
ö. a 35. sz. tőnél mondottakkal, továbbá NIELB. áj á, -ggjág- 'forrás; 
Quelle5 ~LW. 169. Sná. ájqH). A tőmássalhangzó fokviszonyai nem 
adnak útbaigazítást, mivel a képzett alak éppúgy erős fokot kíván, 
mint a képzetlen tőalak. De feltűnik, hogy a régi [ág/á] típusú 
melléknevek (2. állag, 31. gásság, 33. gqw]dág) középfokukat 
nem ~á, hanem -é véghangzós (álle-, -Z-, gásse-, -s-, gowlde, -wd-) 
tőből "képezik; ezeket bajos másképp értelmezni, mint a predikatív 
alak képzőjét nem tartalmazó tőalakokat. 

A gásság melléknév rokonnyelvi megfelelői, hegyi cser. KAMST. 
kdzyd s a képzőtlen zr. és votj. kyz 'dick' (MARK: Festskr. Qvigstad 
150) a tő véghangzójáról mit sem mondanak, mivel a zürjénnel 
egybeeső votják tővéghangzóhiány egyaránt megfelelhet fS. -a~-á és 
-e tővéghangzónak (v. ö. LAKÓ: NyK. XL1X, 156—7). MARK ugyan 
(i. h.) azt írja, hogy a szó vokalizmusa olyan, mint a fS. kynsi 
~ lp . gájjá szóé („hinsichtlich des Vokalismus stimmt das Wort 
— urspr. vordervokalisch — im lp., tscher., syrj. und ostj. zu dem 
lpN gajja, gen. gaja 'unguis, ungula, Nsegl, Klo, Hov, KlovJ~ 
fi. kynsi usw. (s. SZINNYEI, NyH6 23)"), de hogy ezzel azt akarná 
mondani, hogy a zr.-votj. kyz v é g h a n g z ó j a ugyanaz, mint az 
említett lp.-fS. tőé, az nem világos, állag finn megfelelője, ylea, ylevd 
egyaránt származhat yle- és yla- tőből, mindkettő megvan. gow{dág 
képzőtlen cser. megfelelője kumda (PAAB. Beitr. 84. jegyz., SETALÁ SUS. 
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Aik. XIV/3,10) azonban a finn -a~-á'-nek és lapp -e-nek megfelelő 
véghangzót tartalmaz (v. ö. lp. acce~ cser. WICBM. U. iza', M. iéa'; 
LEHTISAÍO: SUS.Toim.LXXII, 19). 

.. Az őslappra tehát helyesebb volna a képző -*áya alakját föl
tenni, mert a LEHTIBALO (i. m. 340) fölvette -*ya alak nem magyarázza 
meg a tővégi -el^á változást (az -e megmaradását várnók, v. ö. 
"V̂ IKLUND : FUF. II, 41). A finn nyelvekből általa ide vont egyetlen 
s.zócsalád, fS. vajaa, vajava stb. valóban lp". -*/a-nak megfelelő 
képzőt tartalmaz, a lappban ennek megfelelője vaggjeg fokv.nélk. 
fn. 'hiány, szükség, inség5, mn. [g/g + s] 'hiányos1 (itt meg is maradt 
az -e tő véghangzó). Az említett állag, gásság, gowldág képzőjót 
azonban nem a fS. vajaa, hanem a fS. ylea, Jcasea képzőjével kell 
egyeztetni. Hogy az állag stb. melléknevekben más képző van, mint 
a vaggjeg melléknévben, azt az alakpártípusok eltérő volta is mutatja. 

Az állá, gássá, goidda attributív alakok véghangzóját tehát a 
predikatív alakok nélkül nem tudjuk megmagyarázni. Vagy a predi-
katív alak analógiájára fellépő tővégi e ̂  á változást kell föltennünk, 
vagy azt kell gondolnunk, hogy az -á véghangzós attributív alak az -ág 
végződésű predikatív alakból keletkezett a g képzőelem lekopásával 
(v. ö. a k képzőelem lekopásáról a 13. sz. tőnél mondottakat). Ekkor 
pedig már feltettünk egy olyan nyelvállapotot, amelyben az [ágIá] 
alakpártípus még nem volt meg. 

Ezzel szemben nem ismerek semmit, ami a lappban olyan 
nyelvállapotra mutatna, amelyben az [ás/á] alakpártípus ne lett 
volna meg. 

A r o k o n n y e l v e k e t v i z s g á l v a a lapp alakpárok A (xj-) 
csoportját először is egy finn jelenséggel lehet egybevetni. GENETZ 
írja1) Suomen partikkelimuodot c. munkájában (64. o.; Suomi 111/ 

*) „Suomen kielessa on jotenkin suuri joukko adverbeja, joiden víimei-
sena aánteenS on t, ja jotka osaksi nakyvat olevan vastaavien -ea-, -me- tai 
-tse-páátteisten adjektiivien kantasanoja, osaksi -a-, -e-, -o-, -u-, -en- tai -tse-
loppüisten (prolatiivisten) adverbien toisintoja. Merkityksen puolesta saatamme 
muista yksityisemmistá erottaa kaksi ryhmáa-: a) semmoiset, joita kaytetaan 
ainoastaan verbien maaráyksina, ilmoittamaan t i 1 a a, jossa jokin on tai johon 
jokin tulee, ja joita Lönnrot sanoo joko taipumattomiksi adjektiiveiksi tai adver-
beiksi, esim. auki, irti, lohhi; b) semmoiset, joita kaytetaan enimmákseen adjek
tiivien tai adverbien edessa merkityksessa : k o k o n a a n, a i v a n, esim. jutir 
lauki, tuiki, upi". 
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4, 208), hogy vannak a finnben olyan -i végződésű adverbiumok 
(GENETZ b) alatt említi), amelyek -ea képzős melléknevek alapszavai
nak látszanak, pl. julki 'synlig, uppenbarlig', julkea id.; lauki call-
deles . . . ' , lauhea cvek, böjlig; flack'; syrikea fdunkel . . . dyster . . . 
hemsk', synki (1. alább). Ezek adverbiumok lévén, ragozhatatlanok, 
de — ellentétben az -i végződésű adverbiumok másik (GENBTZ a)-
val jelölt) osztályával, mely az adverbium predikatív szerepét tölti be 
— GENETZ szavaival „inkább melléknevek vagy adverbiumok előtt 
állnak, t e l j e s e n , e g é s z e n jelentéssel". Miután azonban GENETZ 
példái is azt mutatják, hogy ezek főnév előtt (attributív helyzetben) 
is állhatnak, a lapp melléknevek (ragozhatatlan) -á végződésű attri
butív alakjának1) pontos mását ismerjük fel bennük. Ilyen esetben 
tehát jogosult ezeket, mint LÖNNROT, adjectivum indeclinabile névvel 
illetni. Példák (LÖNNROT szótárából): 

a) melléknév előtt: julki jumalaton cytterst ogudaktig', julki 
syntinen cuppenbart synd'ig' 

b) főnév előtt: julki huora 'ram hóra5, julki juppo 'uppenbar 
drinkare', julki rikos 'uppenbart brott', julki synti 'uppenbar synd', 
julki työ 'uppenbar gerning', julki vaaryys cuppenbar oráttvisa'; 
lauki sula calldeles öppet vatten' (snla föppet stálle'); olla synki 
unessa cligga i djup sömn'. 

Ez. utóbbiak leíró szempontból megfelelnek a lapp -á végző
désű attributív mellékneveknek. Hogy azonban ragozhatatlanságukat 
a finnben általános melléknévi kongruenciától adverbiális eredetük 
(vagy párhuzamos adverbiális használatuk) folytán őrizték meg, az 
valószínű. A lapp jelölést használva tehát itt egy -eaj-i2) alakpár
típussal állunk szemben, melynek etimológiailag a lp. [ád/á] tipus 
felel meg, de a továbbiakban látni fogjuk, hogy a lp.-as és fS.-éa 
melléknévkópzők közt is van valami — ha nem is föltétlenül eti
mológiai — összefüggés, úgyhogy a két nyelvben egymás helyette
sítőinek tekinthetők. 

Vannak ugyanis a finnben *-eh képzős névszók, melyekkel 
részben -is (kar. -is, vepsze -iz, lp. -ás) képzős,alakok váltakoznak, 
pl. fS. raé 'grando; Korn', karj. rais id., vepsze ragiz id.; fS. tarve, 
tarvis copus, necessitas', karj. iarvis id., vepsze tarb'iz id.; fS.kaave 
<spöke, válnad' ~ lpKo. toas(SUS.Aik.XXXII/3,9,129) 'kuva (pyhi-

*) Ennek ugyancsak adverbiális funkciójára még visszatérünk. 
2) A julkea/julki alakpár csak jelentés szempontjából nem megfelelője 

a 36. Tan. jsjiüKaDe/jsjilKs alakpárnak. 
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myksen)' (v. ö. SETALA, AH. § 175. és COLLINDER: Vir.XXXII,237—251).1) ' 
Ezt régebben finn szóvégi (is =-) es^-eh^- é fejlődéssel magyarázták 
(AMINOPF : Suomi II/9,243 kk., GENETZ, KarLl. 60, THOMSEN, BFB. 117, 
ANDERSON, Stud. 83), különös bizonyító erőt tulajdonítva e tövek AMINOFP 

bemutatta -es képzős dél-Pohjanmaa-i alakjainak. SETALA azonr 
ban kimutatta, hogy finn szóvégi -h s-ből nem, hanem csak s-ből 
vagy ^-ből fejlődhetett, így a karj.-is, vepsze -i^(lp. -ás) képzőknek 
finnben csak -is lehet megfelelője. Tehát nem s >- h hangfejlődés
ről, hanem csak -s~-h váltakozásról lehet szó a szóbanforgó nyel
vek közt (ÁH. 317 kk.), sőt ennek egy példáját már az ősfinnre is ki
következtette (*tooreh~ *toores, fS.tuore 'friss', i. m.313). COLLINDER 

adaléka (i. m. 243) a kérdéshez az a feltevés, hogy az ősfinn név
szók -*is képzője a névragozási paradigmában abszolút szóvégről 
elkerülve -*ez alakot öltött s az '-*eh képző ennek volna hangtörvény 
szerinti folytatója. 

Látható tehát, hogy a lp. -ás, karj. -is, vepsze -iz és fS. -*eh 
képzők etimológiai összetartozásának SETALA állásfoglalása óta is 
akadt, szószólója. Az is bizonyos, hogy fS. h képzőelemnek egy eset
ben egyértelműen lp. s felel meg: a f$>.-(h)ise- (nom. -{h)inen)~lp. 
-sás -j^j- -33- képzőben,pl. fS. aika(h)inen ~ Ip.'NiahB. ai'gasás. 

Tudott ^dolog, hogy több finn -ea~-ea képzős melléknévnek 
régi [ásfa] (nem [as=])2) lapp megfelelője van, pl. 19. cielgás~ 
íS.selkeá (UL. 172), 30. g árás~fS.kirea (ÜL. 127) vagy karea 
(SUS. Aik. XXXII/3, 8—9), skibás ~ íS. kipeá, 50. njuoskás-
fS.nahkea (Toiv. AfFr. 179. sz.), néha azonban a fS.-ea~-ea lp. meg
felelője ingadozik -ad és -ás közt, így 19. cielgás, de Arj. 
Sea'leK*Kqt (Hal. U. is) - fS. selkea s az imént más vonatkozásban 
említett Wfs. híe'xkqne (Tys. is), de NIELB. hcékkás/hcek^kd^ü. 
akea; a hangtani megfelelőt mutatja pl. 59- suok]kád~íS.sakea.— 
A lapp -ás és -ad képzők itt említett ingadozásának alakilag — sőt, 
ha fS.-*eh és lapp -ás közös eredetű: etimológiailag is — egyes 

*) A fS. *-eh képző lp. hangtani megfelelője tudvalévőleg -ás, pl. fS. 
káarme 'kígyó' — lp. gmrbmás -cer'bm-. Néha a lappban mind ez, mind az 
említett -ás megfelelés ugyanegy tőnél megtalálható, pl. fS. terve 'egészséges' <-
lp. dösrvás "- dcervás -cerxv-. COLLINDER cikkében erről a lp. s~s vál
takozásról szól, én azonban nem tartottam szükségesnek a fentiekbe belekeverni. 

J) Az -ág és -g, valamint az -ad és -d képzők egybevetésénél szintén 
azt láttuk, hogy a képzők etimológiai különbözősége az alakpártípusok eltérő 
voltában is megnyilvánul. 
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töveknél a fS. -*eh és -*eőa képzők hasonló kettőssége felel meg, 
pl. kire ~ kirea 'feszes', maire~mairea 'édesded1. Úgy látszik tehát, 
mintha az -*eöa képző terjeszkedőben volna az -*éh, illetőleg -*es 
rovására. A finnbén, ahol e képzők többes függő esetei egybeesnek, 
ez érthető is. A lappban finn közvetítésre gondolhatunk. 

Ha azonban megnézzük a finnben közismert r a g o z h a t a t l a n 
mellékneveket, mint aika, kelpo, oiva 'tauglich', ensi 'erster', eri (ver-
schiéden1, joka 'jeder1, koko 'gánz', nyky 'gegenwártigYp^&w 'klein*, 
viime 'letzter', akkor is azt látjuk, hogy ezek tőalakot mutatnak és 
csak áttributív helyzetben lépnek fel. Predikatív helyzetben ugyané 
mellékneveknek hosszabb, képzett alakja fordul elő: aikuinen etc., 
kelvollinen, oivallinen, ensimmainen, erilainen, pikkunen, viimeinen'. 
Itt tehát ismét kelvollinen/kelpo s'tb. alakpárokkal van dolgunk; 
amelyek a lapp A) csoportéhoz hasonló tulajdonságot mutatnak. 

A finn példa a mellett szól, hogy az A) csoportot jellemző 
nyelvi jelenség — azaz, hogy egy névszó állítmányi helyzetben tel
jesebb szöveget mutasson, mint áttributív helyzetben — attributív-
predikatív alakpárrendszer nélkül is elképzelhető. Itt a következő 
hasonló esetekre gondolhatunk: 

1) Lehet egyazon névszó határozóraggal ellátva az állítmány 
névszói része, ragtalanul pedig áttributív melléknév vagy jelzős szó
összetétel előtagja. Pl. fS.pystyssa 'uppráttstáende', pysiynenaineú 
'uppnásf; noessa ckormosY nokipáa 'brandax1 | lív (KETTUNEN szótára* 
ból) kieuz^um sV-olms (inessz.) 'der strick ist geknotet1, s%ofm 
^noten, knöpfel'^ íS.solmu | Ip. LW. 3989. Sná. Káman% UÜH 
murRtnw. murRtqGqn sáttisn 'die Schuhe sind schlammig, 
sandig1, Tán. mu'rRt£-Tea\fical 'záhe, schwarze Moorerde\ v. ö. Sná. 
murRt^ 'Schlamm1; LW.7471. Mér. TuHtq oVKunq slü'öriiss, Kuésa 
su'bwqriq 'dieses Kind [ist] schmutzig, da es r u s s i g [ist]', LW. 
7192. 2. Kőnk. su'uvva-mu:orra cdas mittlere Querholz („Rauch-Holz") 
im Zeit, an welchem die Kochtöpfe hangén1' v. ö. NIELS. suovvá 
-v- 'füst' - íB.savu | magy. négyen (predikatív alak többesszámú 
alany esetén), négy (áttributív és egyéb esetekben predikatív). 

2) A melléknévnek csak képzős alakja van, de áttributív hely
zetbe^ illetőleg összetétel-előtag szerepében nem mutatja a képző
nek olyan teljes alakját, mint predikatív helyzetben. Pl. fS.pohjoinen 
'északi*, pohjois- id. | magy. úré (nem áttributív), úri (főleg áttri
butív) (v. ö. NyH.7 100,107). — Ezt a jelenséget azzal magyaráz-
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hatjuk, hogy az attributív helyzetű melléknév, illetőleg az összetétel-
előtag esetében a szóvég mondattanilag hangsúlytalan helyzetbe 
kerül. így fejlődhetett a lappban az [a&=] típusból az [ák/tm. gy. 
a. á] alakpár (v. ö. a 13. sz. tőnél mondottakkal) s ezért mutatnak 
szóvégi rövidülést a NIELSEN leírta nyelvjárásokban a C) csoportbeli 
[es=] és [üs=] típusú melléknevek egyes (v. ö. NIELS. Gr. 90,2.. 
sz. jegyzet, fentebb idéztük) osztályai, pl. 56. qlles/qlles, 18. 
éiecjosjcieg ös. 

2a) Éhez hasonló a névmás szóvégi redukciója attributív hely
zetben, pl. osztj. tamdjtam 'diesel, tomö/tom 'jener', sit/éi 'der, 
dieser*; ide vonható a névmásként is használt it/ij 'egy* is (STEINITZ, 
Ostjakische Chrestomathie). 

3) A melléknévnek van képzős ós képzetlen alakja, pl. fS. 
jpunainen 'vörös3, puna- id., pl. punakaula 'rödhals, rödhalsad'. Ilye
nek a már említett aika, kelpo stb. u. n. ragozhatatlan melléknevek 
(melyekről tudnunk kell, hogy csak attributív helyzetben fordulnak 
elő) teljesebb, predikatív helyzetben is fellépő alakjaikkal együtt | 
magy. kettő (nem attributív; képzős alaknak tekintjük, máskép 
MÉSZÖLY: MNy. IV, 159), két (attributív); itt említhető kicsiny, kicsi 
(attributív és predikatív), kis (attributív)* bár magyar szempontból 
ez mind tőalak (SzófSz.) | osztj. katdnjkat 'kettő1 (STEINITZ i. m.). — 
A nyelvi ökonómia az ilyen azonos jelentésű, de eltérő képzésű ala
kokat különböző funkcióra szoríthatj á s példáink a mellett szólnak, 
űiogy ez lehet éppen a szóbanforgó attributív illetőleg predikatív. 
Az ellenkezőjét találjuk a jurák-szamojédban, ahol szintén vannak 
ilyen alakpárok, mint CASTR. paewuda 'sötét5 (~ fS.pirnea), paebi id. 
(WIKLUND: MO. IX, 187 CASTRÉN szójegyzókéből még öt ilyen jurák 
alakpárt sorol fel). Csakhogy itt a nyelv éppen a képzett alakokat 
használja fel attributív funkcióra s a képzetleneket predikatívra, 
v. ö. CASTRÉN. Gr. §. 348 : „In der Samojedischen Sprache ist die 
Anzahl der primitíven Adjektive sehr gering und auch unter diesen 
können die meisten zugleich in der ohne Zweifel ursprünglichen 
Bedeutung von Adverbien gebraucht werden; z. B. sawa 'gut, wohP, 
~őka VieP, jibi 'heiss5, tíci 'kait', lm Jurakischen zeigen ausserdem 
einige Adjective ihre adverbiale Natúr dadurch, dass sie nicht attri
butív gebraucht werden können, sondern nur als wirkliche Adverbien 
oder als Pradicate mit Einschluss der Copula, z. B. numda ~adi 
'der Himmel ist sichtbar3, jáleda tici 'der Tag ist kait'. Attributív 
gebraucht nehmen sie immer das Suffix -da an; z. B. ~adida num 
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'der sichtbare Hímmel', iícida jále 'der kalte Tag3. Dergleichen Wörter 
sind jedoch in der Sprache sehr selten und können als Adverbia 
betrachtet werden*. 

A jurák alakpár valóban hasonlít egyrészről a már tárgyalt 
fS.-ea/-« alakpárhoz,1) melyben az -i végződésű tőalak szintén ad
verbium, másrészről a lapp [ád/á] valamint [ás/á] alakpárokhoz, lévén 
a bennük előforduló tőalak egyben adverbium is. A felsorolt tövek 
közül ilyen 16. cáivlgá [ás ja] [ad/a], 19. cieVgá [ás/á],24.dievvá 
[ás/á], SQ.jáVgá[ád/á], 49. njuoVg á [ád/á], 54. o 6 ' bá [ás/á] 
(figyelmet érdemel a \y.-ad és -ás képzőknek ez az újabb kapcso
lata). — A szamojédségben -da stb. képzős melléknév egyébként 
még egy esetben lép fel rövidebb, adverbiális alakok mellett: „Sehr 
háufig sind die karitiven adjektive auf -seda, z. b . : háseda adj. zu 
hasi 'ohne ohr, taub5 von ha ' ohr ' . . . Nach den von PAASONEN K.Sz. 
XV. s. 119 zitierten, handschriftlichen aufzeichnungen CASTRÉNB wird 
«durch die endung -si (-zi, -tsi) von jedem substantiv eine beson-
dere form gebildet, die zugleich die bedeutung eines kasus [abessi-
vus], eines adverbs und eines adjektivs hat, aber durch das suffix 
-da eine rein adjektivische bedeutung bekommt»" (WIKLUND: MO.IX, 
187). Hogy azonban az idézett szamojéd anyagban látható Jur. -da 
stb. képző azonos-e a f $.-*eőa, \p.-ád *-da elemével, azt nehéz volna 
eldönteni (v. ö. GYÖRKÉ, Wortbildungslehre des Uralischen 15, 2 7 ; 
LEHTISALO : SUS.Toim. LXXII, 273), mert a szamojéd képző mással
hangzója egyaránt megfelelhet fgr. *-í-nek és fgr. *-s-nek, v. ö. fS. 
vetá- 'húzni1 ~ szám. Jur. wadá-u id. (PAAB. Beitr. 72), de fS.^esá* 
'fészek5 ~ szám. Jur. pidea (PAAS. Beitr. 229); v. ö. továbbá a finn 
nyelvek 3. szem. *-zen (MARK : SUS. Tóim. LIV, 101) birtokosragját 
szám. Jur. -dw' stb., K&m.-den (-ten) (CASTR. Gr. 212) többes 3. sz. 
alakokkal. WIKLUNB ennek ellenére az egyeztetés mellett foglal állást 
s a szamojéd névszóképzők felett szemlét tartva ezt írja: „Welche 
von allén diesen suffixformen eventuell mit dem finnischen -ea -= 
-*eőa und lappischen -ad zusammengehören, das ist noch fást un-
möglich zu beurteilen. Am sichersten scheint mir das jurakische 
-da, das Jenissei-samojedische -de, -re, das ostjak-samojedische -d-, 
-t- und das kamassinische -t bei den karitiven adjektiven, wo ein 
dentaler klusil in vier sprachen in ganz derselben súffixverbindung 

1) „Die ahnlichkeit dieser Avörter mit den finnischen adjektiven auf -ea 
{aukea adj. coffen' neben auki adv. u. s. w.) springt in die augen und kann 
kaura zufállig sein" (WIKLUND : MO. IX, 188). 
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(vgl. PAABONEN, KSz XV, s. 119 ff.) vorkommt und alsó wohl uralt 
ist, hieher zu gehören. Wenn dem so ist, möchte ich glauben, dass 
wenigstens die gleichlautendeo, bei anderen adjektiven gebrauchten 
suffixformen jur. -da, -dea und Jeniss. -de, -re gleichfalls mit fi. -ea 
zusammenzustellen sind" (MO.IX, 192). GYÖRKÉ JÓZSEF egyetemi ma
gántanár úr azonban arra hívja fel a figyelmemet, hogy a tárgyalt 
jurák attribütív melléknevek -da képzőjének -nda változata is van. 
Ennélfogva valószínű, hogy — legalábbis a CABTRÉN (i. h.) tárgyalta 
esetekben — nem a szamojédségben bizonnyal meglévő -d- mellék
névi képzőelemmel, hanem az (egyesszám) harmadik személy jelével 
van dolgunk. Ekkor pedig már egy általánosabb szamojéd jelenséggel1) 
állunk szemben, mely a lappban nem az A), hanem a B) csoport 
felé mutat. 

A rokonnyelvek vallomása alapján tehát kimondhatjuk, hogy 
a finnugor (uráli?) nyelvekben névszóképzők (? és esetragok) fel
használásával — részben pleonasztikus alakpárokból — szórványo
san attributív-predikatív alakpárok alakulhattak, a nélkül, hogy utóbb 
rendszert hívtak volna életre. Sőt azt is kimondhatjuk, hogy ezek 
az alakpárok általában a lapp A) típuscsoport jellemző tulajdonsá
gait mutatják, mert az egyetlen szamojéd alakpártípus, amely más? 

inkább a lapp B) csoportéhoz hasonló tulajdonságokat mutat, nem 
vonható teljes bizonyossággal ebbe a jelenségkörbe: formánsa 
ugyanis személyjel lehet (tehát se nem képző, se nem esetrag). 

A lapp alakpártípusok A) csoportja, amelyben a melléknév 
attribütív alakja nem tartalmazza a predikatív szóvégi képzőelemét, 
így a lapp és rokonnyelvek vallomása szerint egyaránt réginek lát
szik. Lehet már lapp előtti jelenség is, hogy azonban a lappban a 
mai mértékben megmaradt, sőt tovább fejlődött (v. ö. a 37. sz. tőnél 
említett északi-lapp deszkriptív töveket), annak már — a bizonyára 
később kialakult — alakpárrendszer támogató hatása lehet az oka. 
Eredetét tekintve azonban az A) csoport függetlennek látszik a lapp 
melléknevek mai attributív-predikatív alakpárrendszerétől s valami 
olyanféle nyelvállapotra mutat, amelyben a kevósbbé differenciáló
dott tövek csak képző felvételével lettek melléknévvé. Láttuk to-

x) „Etwas schwankend ist jedoch seiner Bedeutung nach, wie diess in 
der Syntax naher darzuthun ware, das Affix für die dritte Person; denn durch 
dieses wird oft schlechtweg der bestimmte Artikel ersetzt; z. B. Idtada 'das 
Brett', ~anoda 'das Boot'" (CASTE. Gr. § 377.2.). A szemólyjel mint determina-
tív elem a fentebb idézett jurák-szamojéd mondatokban is előfordult. 

Nyelvtudományi Közlemények LI. 22 
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vábbá, hogy a lapp nyelvjárások egybevetése alapján legrégibbnek 
látszó [ds/á], [ad/d] és [ágfa] alakpártípusok közül a lapp adatok 
az [ás/d\ nagyobb régisége mellett szóltak, míg egy párhuzamos 
finn jelenség egyaránt értelmezhető az [ás/á] és az [ád/d] típus 
régiségére valló bizonyítéknak. Tekintve, hogy a lp. -dg finn meg
felelője szintén -ea, a finn -ea/i alakpár tárgyalásánál leszűrt tanul
ságokat a lp. [ág/d] alakpárra is vonatkoztathatjuk. Vagyis az [ágIá] 
alakpárban az attributív alak véghangzóját ezek után sem tudjuk 
ugyan a predikatív alak nélkül megmagyarázni, az alakpár két tagja 
közti összefüggést azonban már nem kell föltétlenül lapp külön-
nyelvi jelenségnek tartanunk. Más szóval: az [dgja] típus régiségé
ben a rokonnyelvek vizsgálata után kevésbbé kételkedünk. 

Mielőtt tovább haladnánk, még egy megállapítást kell tennünk. 
Tudvalévő, hogy vannak a lappban olyan melléknevek, amelyek 
attributív helyzetben bizonyos — nem teljes — k o n g r u e n c i á t 
mutatnak. Ezek közül egy sem A) csoportbeli alakpártípusú. 

* * 

A B) csoport vizsgálata. — Itt bevezetőül az attributív helyzet
ben kongruáló lapp mellékneveket fogjuk szemügyre venni (v. ö. WIKL. 
§54, LF. §328, NIELS. Gr. §82, SpS. §19.2 , SpN. §80). Azt talál
juk, hogy ezek általában C) csoportbeliek (attributív alakjuk egyenlő 
a predikatívval), mint 10. buorre, 46. nuorrá, 67. cednág, 
haha (IL.) 'rossz' ~(fS.paha), básse 'szent' (~ fS.pyha; kongr. I.), 
o k ' t á cegy', nublbe 'másik', boát He 'jövő'; kivételesen B) cso
portbeliek, mint bah a, 34. guk^ke. Mint már említettük, A) cso
portbeli melléknév attributív helyzetben nem kongruál. Amint az 
idézett példákból látszik, az ilyen melléknevek nagyobbára töalakok. 
A két képzett alak közül boatHe a déli-lappban kongruál, de ez 
ott a prsesens participiumoknál általánosnak látszik; cednág-nak 
pedig a déli-lappban képzőtlen változata kongruál (RANGiusnál ugyan 
találtam iéngyd pl. acc. attr. alakot, de hogy ez -g képzős vagy 
tőalak-e, azt csak akkor tudom eldönteni, ha egyszer alkalmam nyílik 
ez igen érdekes és értékes nyelvemlék hangjelölését újabb tanul
mány tárgyává tenni), nub^be leíró szempontból úgy viselkedik, 
mint egy tőalakú névszó (különben ez és qhltá már a névmások
hoz is sorolható). Feltűnő, hogy az attributív kongruenciát mutató 
tövek paradigmája általánosságban nem tartalmazza az attributív s-et 
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(kivétel bah a és 34. guklke)', a kongruáló attributív alak pedig 
sohasem. A b a h a kongruenciája egyébként elszigetelt jelenség lehet 
az ellentétes jelentésű 10. buorWe analógiájára (v. ö. NIELS. Gr. 
i. h.). Azt hiszem, bízvást ilyen elszigetelt új fejleménynek tarthatjuk 
34. guklke attributív kongruenciáját (1. LW. 2776. Tán., WIKLUND : 
MO. VII, 229), melyről a nyelvtanok meg sem emlékeznek.1) 

A lapp melléknevek attributív kongruenciája nem teljes, hanem 
egy LAGERCRANTZ által gyöngének („Schwache Kongruenz" SpS.28, 
SpN. §80) nevezett kezdetleges kongruencia, melynek legjellemzőbb 
vonása talán az, hogy az attributív melléknév paradigmájában csak 
az általános helyhatározó esetek fordulnak elő, a belsők nem. A kon
gruencia tehát akkor sohasem teljes, amikor a jelzett szó belső hely
határozó esetben (inesszívusz, elatívusz, illatívusz) áll, különben lehet 
teljes. Hogy régi jelenségről van szó, a mellett szól a lapp melléknév 
paradigmájában ilymódon megőrzött egyessz. partitívusz olyan nyelv
járásokban, amelyekben a főnév paradigmájában már nem fordul 
elő. Azt szokták mondani, hogy az illatívusz előtt várható latívusz 
helyett azonban genitívuszt találunk. Bár vannak bizonyos nehézsé
gek, amelyekre ezen a helyen nem térhetek ki, talán mégis lehetne 
arra gondolni, hogy ezt az -n ragos alakot genitívusz helyett latí-
vusznak értelmezzük. A partitívusz-ablatívusz és az esszívusz-loka-
tívusz ragja a -ste illetve -sne rag második eleme, az illatívusz *-zm 
ragjának második elemét pedig szintén azonosítani szoktuk az északi
lapp munnji, dudnji, sudnji, a déli-lapp munneen, munnan, 
I. munin, tunin, sunin 'nekem, neked, neki5 alakok, a fS.allatívuszi 
-llen, a fS.datívusz-genitívusz s a volgai-finn és permi nyelvek datí-
vusz4atívuszának *-n ragjával ül. elemével (v. ö. MARK: SUS. Tóim. 
LIV, 252—4, RAVILA : FUF. XXIII, 45—47, COLLINDER, Jukagirisch und 
Uralisch 34). Példák : acc.sg.: RANG. dam báteiem Márem 'then tillkom-
mande wrede' (Máté III. 7); gen.sg.: Hatf. aktn aigin 'einmaP2); comit.: 
Raut. pürin mielain'jő szívvé?; ess.: NIELS. buorren mannán cjó 
gyermekként'; ess.+ iness.sg.: LW. 866.2- Tan. akxtine 

1) SCHLACHTER WOLFGANG dr. arra figyelmeztet, hogy guk\Tte attributív 
helyzetben kongruáló esetalakjai olyanok, amilyenek önálló időhatározó gyanánt 
is előfordulhatnak, tehát már ezért sem bizonyos, hogy eredeti kongruencia
jelenséggel van dolgunk (v. ö. LW. 2776: „Die meisten flektíerten Formen 
werden umstandswörtlioh gebraucht".). V. ö. még uo. Mer. gukkes [=], de a 
kongruáló attributív alakok attributív -s nélkül. 

s) MARK (i. m. 235) szerint ez insztruktívusz. 

22* 
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'in einem Haufen'; Hatf. muppene rattsne cauf der anderen Seite'; part. 
+ elat.sg.: LW. 1612. Tán. jéneóe rnie'VksTe 'von der vielen Miien'; 
gen./lat.-hill.sg.: LW. 5165.2- Tán. pb'utien peajján 'bis zum fol-
genden Tag1; RANG. buelien ívucibnan 'i en brinnande ugn' (Máté XIII. 
50); acc. pl.: RANG. dyen bueryd bargdid '(see) idra goda gerniügar* 
(Máté V. 16); 511- pl.: WIKL. nuöraita manaita 'a fiatal gyermekeknek5. 

Ezek tehát G) csoportbeli melléknevek (attributív alak = predi-
katív alak) s bizonnyal azok voltak a belső helyhatározó esetek 
kialakulása előtt is. Továbbá olyan képzőrendszert mutatnak ([-], [$]), 
amely a B) csoport predikatív alakjaiban gyakori. Úgy látszik, 
mintha ezeknek a C) csoportban való megmaradása és attributív 
kongruenciája közt valami összefüggés volna. Sőt mi több, az északi
lappban van egy a cselekvésre való hajlandóságot jelentő deverbális 
melléknév, amely csak annyiban különbözik a melléknévként hasz
nált prses. participiumtól, hogy felveszi az attributív -s képzőt (tehát 
B) csoportbeli; a prses. participium, mely egyes nyelvjárásokban 
kongruál, C) csoportbeli), pl. juklke qlmus 'ivó ember', jufrkes 
olmus 'iszákos ember' (NIELB. GT. §84. i és §232). Az attributív 
kongruencia és az attributív -s tehát kizárni látszik egymást (ennek 
az ellenkezőjét teszi fel NIELSEN SUS. Tóim. LXVII, 304,1. alább). 

Ezt előrebocsátva áttérhetünk a B) csoport vizsgálatára. Kettős 
kérdésre keresünk választ: Mi a lapp attributív -s ? és : Hogyan 
került be a lapp attributív alakokba? 

A kérdésnek már irodalma van. NIELSEN (A note on the attrib-
utive forms in Lapp i. m. 296—307) szerint elképzelhető, hogy az 
-s, -is végződésű attributív alakok eredetüket tekintve egyesszám 
3. személyű birtokosszemélyraggal ellátott genitívuszok,1) melyek 
adverbiális kifejezést alkottak, mint a finnben ainoastaan, uudelieen. 
Ezeknek a szüksége szerinte olyan névszóknál merült fel, melyeket 
a nyelv egyébként főnévnek érzett, pl. á r 1 ve 'eső', árves daVke 

*) „Bearing in mind the fact that the other attributive forms which differ 
from predicative forms are sometimes to be considered as the uominative and 
sometimes as the genitive of the primitive word — irrespective of whether the 
latter was a substantive, an adjective used substantivally, or a noun which 
could sérve equally as a substantive or an adjective — and remembering, toor 
that the inflexión of the attribute, where it occurs, probably goes back to these 
two cases, are we not in reality very near a possible solution, viz. that the 
attributive forms in -s, -is have developed from g e n i t i v e f o r m s w i t h 
t h e p o s s e s s i v e s u f f ix o f t h e 3 r d p e r s o n s i n g u l a r ? " (i. m.304). 
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'esős idő1. Olyan tövek, — véli NIELSEN — melyeknek a melléknév
kategóriába való tartozása jelentésük folytán világos, alakpárt nem 
képeznek, pl. básse 'szent*, duottá 'igaz1, 46. nuorrá, shier^bma 
^éna1 (i. m. 303; a példák közül kettő mutathat attributív kon
gruenciát !). 

Az attributív -s képzős alakról tehát felteszi, hogy 1) genitívusz 
2) adverbiális kifejezés 3) -s egyesszám 3. személyű birtokosragot tar
talmaz s hogy 4) a főnév és melléknév kategóriák kevéssé elkülö
nült volta hívta létre. Vizsgáljuk e föltevéseket sorjában: 

1) Azt, hogy a melléknév attributív alakja genitívusz lehet, 
NIELSEN a genitívusznak a kongruáló attributív melléknév paradig
májában való általánosulásával (i. h.), az uccá (p. wc'ce) típusú 
attributív alakok analógiájával (i. m. 300) s az attributív -s előtt fellépő 
gyönge fokkal valószínűsíti1). — Mi fentebb éppen arra mutattunk 
rá, hogy a kongruencia attributív helyzetben az -s képző alternatívá
jának látszik s így az -s képzős alakban nem keresnők kongruencia 
nyomát. — MC1 ce genitívusza szabályosan ucce volna, a véghangzó 
hasonló változását azonban földrajzi nevek g e n i t í v u s z n a k értel
mezhető előtagjaiban is észlelte NIELSEN. Nem ismerem ezt az anyagot, 
amelyre itt hivatkozik, a melléknévi alakok tárgyalása során azon
ban arra mutattam rá, hogy az ilyen alakokat éppen a bennük fel
lépő véghangzóváltozás miatt szóvégi (mássalhangzó-) k é p z ő e l e m 
l e k o p á s á v a l k e l e t k e z e t t n e k lehet tekinteni (13. sz.tő). — 
Ami pedig a tőmássalhangzónak az -s előtt észlelhető gyönge fokát 
illeti, az csak akkor szorul magyarázatra, ha az s elemet nemcsak 
a birtokos személyraggal azonos eredetűnek, de a birtokos személy
raggal ellátott főnevek paradigmájából — tehát jelentéselkülönülés 
lehetőségét kizárva — odakerültnek tekintjük. 

2) Hogy tő alakú attributív melléknév és adverbium között bizo
nyos esetekben nehéz megvonni a hátárt, azt a fS.julki, lauki, synki, 
Ip. 16. cáw 'g á, 19. ciel'g á, 24.dievvá stb. alakok tárgyalásánál 
láttuk. Hogy azonban attributív melléknév tisztét k é p z e t t , még
pedig éppen, mint NIELSEN fölteszi, főnévből képzett adverbium is 

*) „Attributive forms in -s of equisyllabic adjectival stems with stage-
alteration have either (in the case of dysillabic steuis) tbe weak stage, as the 
genitive has, or a contracted form which does not in itself reveal anything 
concerning the stage of the originál form (-twbme —m~, etc, attr. -tisy 
<i. m. 305). 
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betöltheti, annak az észtben és a lívben látjuk ilyen példáit: fÉ. püst 
pink 'hölzerne Bank', mani sark cbis zum Boden reichendes Hemd', 
suta surm 'unverdienter TodJ, pehme südamega inimene 'weichher-
ziger Mensch5, w'ága akitselt trepid csehr steile Treppe', wastatiku 
Wr 'anstossender Rand} (WIED. Gr. § 190.3) | fL. semdaks niem ceine 
milchende Kuh\ suólms lahga 'verknotetes GarnJ, pqrin lug 'paarige 
Zahl' (SJÖQR. Liv. Gr. § 186). 

Mindezek az adverbiális kifejezések azonban egyaránt állhat
nak attributív és predikatív helyzetben, sőt predikatív helyzetben 
gyakoribbak, mint attributívban: „Diese indeclinablen Ausdrücke 
vertreten die Steile eines Adjectivs zwar viel haufiger noch in der 
prádicativen Stellung, wáhrend in der attributiven öfter ein abgeleitetes 
Adjectiv s teh t . . . " (SJÖQR. i. h.). V. ö. a már idézett lív példát (KETTUNEN 
szótárából): HeúM—um s^iofms (der strick ist geknotet1 (az adverbium 
tehát szokottabb az ilyen, mint a suolms lahga 'verknotetes Garn* 
féle kifejezésekben), továbbá a vele párhuzamos rokonnyelvi jelen
ségeket. S ha csupán a lapp nyelvet tekintjük, ott is több rokon
ságot találunk a predikatív melléknév és az adverbium között (pl. a 
35. sz. tőnél említett NIELS. bodnjot/bonjö- ~ Mer. PvhíánlPufúuuH 
típusokban, melyek predikatív tagja adverbium). Az ugor nyelvek 
tanúsága KERTÉSZ szerint: „hogy a határozó jelzői szerepét betölt
hesse, az ugor nyelvek a határozót melléknévi természetűvé változ
tatják olyformán, hogy a létige participium prsesensével (való, levő) 
fűzik a határozót a jelzett szavához" (UF. XVII, 86). Azt tehát nem 
könnyű megérteni, miért venné fel adverbiális szerkezet olyan álta
lánosan az attributív melléknév szerepét. 

3) Hogy az -s egyesszám 3. személyű b i r t o k o s j e l l e l ellá
tott adverbiális szerkezet volna, annak ellentmond az, hogy tud
tommal a lappban a fS. uudelleen stb. típusú, személytelen jelen
tésű személyragos adverbiumok új finn eredetű tükörszavakat kivéve 
nincsenek. Annak pedig, hogy a birtokosjel közvetlenül a személy
ragozott névszók paradigmájából került volna az attributív alakba 
— úgy, mint a fS. uudelleen stb. alakokba —, ellentmond az előtte 
fellépő gyönge fok, mivel az attributív alakok genitívusz volta ellen 
aggályok merültek fel. — Azt viszont, hogy az -s e r e d e t é r e 
nézve (birtokos) személyjel, valószínűsíti a jurák-szamojéd tici/tícida 
féle alakpárok példája, melyben az attributív tag GYÖRKÉ szerint a 
lp. 3. sz. -s-nek etimológiailag is megfelelő személyjelet visel s még 
inkább az, hogy, amint alább látni fogjuk, ugyanez a személyjel az 
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uráli nyelvek nagyrészében determinatív funkciót vett fel. Azt pedig 
szintén ki fogjuk mutatni, hogy az uráli nyelveknek általános törek
vése az attributív szintagmát a határozottság jelével kiemelni. 

4) Hogy a főnév és melléknév s z ó f a j o k e l h a t á r o l á s a 
végett miért kellett volna a főnevet adverbiummá (!) alakítani, az 
még az adverbium és attributív melléknév közt kimutatott finnségi 
és lapp összefüggések világánál sem érthető. Hiszen pl. a jurák
szamojéd attributív képző rendeltetése éppen a differenciálatlan tőszó 
adverbiális jelentését kiküszöbölni. NIELSEN példái sem meggyőzőek, 
mert árves dal1 ke mellett ár^ve-daVke is előfordul, azo
nos jelentéssel, s ez az -s képző a lappban alig néhány főnév
hez járul; már ezért is nehéz elhinni, hogy ezekről terjedt volna 
át a melléknevek egész rendszerére. Erre különben még vissza
térünk. 

A kérdés irodalmához említeni lehet, hogy az árves 'esős* 
stb. melléknevek -s-ét LYTKIN (AZ -S névszóképzők a permi nyelvek
ben 11 kk.) a votj. jllos 'hegyes' (-^jll 'hegye, csúcsa . . . vm. tárgy
nak') s a fS.koiras, -aha- 'hím állat' Vével egyeztette. Az itt emlí
tett permi képző tárgyalásánál azonban sem WICHMANN (SUS. Aik. 
XXX/6, 6), sem LEHTISALO (SUS. Tóim. LXÍI Í , 191 kk.) nem vonja ide 
az árves képzőjét. GYÖKKÉ ezt a lp. vaimos 'medulla arborum' ós 
fS.sormukse- 'gyűrű' *&s-ével egyezteti (i. m. 28). 

Utoljára hagytuk ANDEBSONÍ, aki BuDENznek a finnugor deter
minatív elemekről szóló fejtegetéseit (Ugrische Sprachstudien II) 
kiegészítve ezt írja a lapp attributív -s-ről: „In diesem suffix nun 
glaube ich gleichfalls den determinirenden artikel zu sehen" (Stu-
dien 70)- Már előbb megjegyezte: „In mehreren [finnisch-ugrischen] 
sprachen falit dieser enklitische artikel lautlich mit dem affix der 
dritten person zusammen.. ." (i.m. 65), később azonban ide vonja 
az észt paras 'angemessen etc.', padajas 'harzige kiefer' stb. -s-ét 
is (i. m. 71, v. ö. COLLINDER : Festskrift Qvigstad 361 jegyz.). Amint 
látható, a későbbi kutatók alig mondtak olyat az attributív -s-ről, 
amire már az időrendben első ANDERSON ne gondolt volna, s ez alól 
a mi mondanivalónk sem lesz kivétel. 

Annak a megállapítása végett, hogy mennyire jogosult az attri
butív -s-ben valamely finnugor k é p z ő e l e m e t keresni, vizsgáljuk 
meg először a tárgyalt [e/es] típusú tövek etimológiáit. Minthogy 
bizonyító ereje főleg azoknak van, amelyek minden nyelvjárásban 
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ezt az alakpártípust mutatják, minden tőnél felsoroljuk, hogy mely 
nyelvjáráscsoportokban (D. Ny. É. K.) fordul elő, s annak a nyelv
járáscsoportnak a jelét, amelyben a tő [éles] alakpárja kimutatható, 
dűlten szedjük. 

a) Tőalakot mutató etimon vagy rokonnyelvi megfelelő kimutat
ható vagy kikövetkeztethető: 

9. bu o i' de (D. Ny.É.K.) -<fS.*paiía-=ős-sk. *faita (UL. 35). 
11. buosse (D.Ny.É.)~fS.paha (UL. 24). 
34. gufrke (D. Ny. É. K.) ~ íS.kauka- (Qv. 188, KOSKIMIEB A. V.: 

Vir. XXXI, 66. jegyz.). 
62. uclce (D.Ny.E.K)-zx.ejsa (Toiv.Affr.5.sz.). 
63. vad 11 e (D. Ny. É.K.) -c ős-sk.*wana- (LF.84) vagy ó-sk. 

vanr (NL. 342). E tő [éjéé] alakpárja nem látszik eredetinek (1. a 
tövek felsorolásánál ismertetett viszonyokat). 

b) Tőalakot mutató rokonnyelvi megfelelő nem mutatható ki: 
12. coakke (D. Ny. E. K.) ~? fS.huokea, huovis (WICHMANN : 

FUF.XI, 180); -szam.O. cakka-rj stb. (PAAS. Beitr. 55). 
13. cab]be (D.Ny.É.)-tfS.hempea (UL. 152). 
51. oabme (D. Ny.É.K.) ~ fS. ammo-, mdE. umok (FUF. 

XX, 106). 

c) Nem ismerem rokonnyelvi megfelelőit a következőknek: 
29. garlje (D.Ny.E.K.), 41. loaw^de (D.Ny.É.), 47. 

njaVge (D. Ny. É. K.), 60. swg\ge {D.Ny.E.K.), 64. fásHe 
(D. Ny. É.). 

A tárgyalásunk alapját képező töveken kívül még réginek látszik: 
c u o r I b e (D. Ny. É.) 'ügyetlen stb.1, c cep lp e (D. Ny. É. K.) 'ügyes1 

~t$.seppá, lailve (D. Ny.É.)~ fS.lieva. 
Végül nem érdektelen néhány újabb finn jövevényszó vallo

mása: haVbe (Ny.É.) 'olcsó3~fS.halpa; ar]ge (Ny.É.K.) 'félénk1 

~ fS.arka; haivs^ke (Ny. É.) 'kellemes1 ~íS.hauska; diV se (É.K.) 
'tompa stb.5~fS.tylsa; báha (D.Ny.E.K.) 'gonosz'~fS.paha; gcéfe 
(Ny. É. R.) 'szegény1 ~ fS.köyha; l a i' k e (Ny. É. K.) 'lusta1 ~ fS. 
laiska ; las* se (Ny. E.) 'sovány1 ~ iS.laiha; n ce w' r e (Ny. E. K.) 
'rossz1 (C fS.nöyra. Ez utóbbiak bizonyságát sem lehet figyelmen kívül 
hagyni, mivel már az -dg ós -ás képzők tárgyalásánál láttuk, hogy 
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azonos képzésű alakok ugyanazt az alakpártípust mutatják, s ezt az 
itt felsoroltak közül megerősíti a íS.paha különböző időben történt 
átvételéből keletkezett buosse és bah a példája. 

Az attributív s-et mutató k é p z e t t melléknevek legjelentősebb 
csoportja, az [ádlád + s] típus minden esetben a predikatív alak -ad 
képzőjének megfelelőjót viselő rokonnyelvi alakokkal vethető egybe. 

A vizsgálat eredménye tehát az, hogy az attributív -s-nek meg
felelő k é p z ő t az etimológiákban ós a rokonnyelvi alakokban nem 
tudunk kimutatni. Ezzel szemben az -s s z e m é l y j e l n e k az ere
detin túlmenő — határozottsági jel, sőt éppen attributív helyzetben 
használt határozottsági jel — szerepe nem ismeretlen az uráli 
nyelvekben (1. alább). 

NIELBEN föltevéseiből tehát valószínűnek látszik az, hogy a 
lapp attributív -s eredetét tekintve személyjel. 

Nem értünk azonban egyet NiELSENnek az attributív alakok 
keletkezéséről alkotott hipotézisével. Mi ezt inkább az attribu
tív kongruenciával hoznók kapcsolatba s úgy képzeljük, hogy 
valamely nyelvállapotban mindazok a névszók, amelyek a melléknév 
kategóriát alkották, attributív helyzetben részben feladták ragozhatat-
lanságukat, részben felvették az attributív -s-et. Hogy ez a két jelenség 
egyidejű volt-e, vagy az egyik megelőzte-e a másikat, arra nehéz 
válaszolni. A melléknevek különböző viselkedése mindenesetre az 
egyidejűség ellen szól, az attributív -s-nek a kongruáló alakokból 
való távolmaradása pedig a mellett, hogy a kongruencia történt előbb. 

Álljunk itt meg egy pillanatra. A mondottakból az következik, 
hogy azok a tövek, amelyek a vizsgált nyelvállapotban a melléknév 
szófajt alkották, ma túlnyomó részben a B) csoportba tartoznak, kis 
részük a C)-be s attributív kongruenciát mutat. Az alakpárviszonyok 
vizsgálata alapján ezek egyik legjelentősebb rétegének a ma predi
katív helyzetben tőalakot mutató mellékneveket, ezeknek is [ejes] 
illetve attributív helyzetben kongruáló [e=] típusát tekinthetjük. 
Ezekről tehát implicite azt állítottuk, hogy a vizsgált — nyilván igen 
régi, legalábbis őslapp — nyelvállapotban nagyobb lépést tettek meg 
a szófajok elkülönülése felé, mint pl. az A) csoportbeli tövek. Ezt 
teljesen megerősíti a következő körülmény: 

A bemutatott tövek közül e két — [e/és] és attributív hely
zetben kongruáló [c=] — alakpártípust mutatók, 1. aVke, 9. buoUde, 
11. buosse, 12. coakke, 13. catfbe, 29. gar^je, 34. guk[ke, 



346 ÁTÁNYI ISTVÁN 

47. njaVge, 51. oabme, 60. sceg^ge, 62. uc\ce, 63. vadne, 
64. faste és 10. hu orré tudtommal igeként semmi nyelvjárásban 
sem fordulnak elő, tehát valóban fejlettebb szófajelkülönülést mutat
nak, mint a lapp töveknek az a jelentős része, mely tőalakban ige 
és névszó gyanánt egyaránt szerepel. A vizsgált anyagból ilyen: 

A) B ) . C) 
14. cállát [ás/a] [adja] [ádfád+s] 
16. cáw^g át [ásfii] [ad/á] [ádlád+s] [ás=\ 
19. cieVg át [ás ja] [ád/ád+s] [a=] 
22. cuoiv 1 g át — [ádlád+s] [üs=] 
23. dibmát [és ja] — 
28. g áVbmet [ás Iá] — 
30. g árrát [ás la] — 
32. goUkát [ssj'e] — N-í 40. LW.Sná. Me'ttqt [ás Iá] — [ás=] 
43. luvvát [ás Iá] — [ás=] 
44. mieslJc át [ás Iá] [ál ás] [ás=] 
50. njuos^kát [ás Iá] — 
56. ollet [es/é] — 

Ezeknek 22. cuowlg- kivételével mind van A) csoportbeli (s/-r 
d/-) alakpártípusuk, az ilyen alakpártípusú tövekről pedig fentebb 
már más megfontolások alapján is azt állítottuk, hogy egy korábbi 
nyelvállapotban nem kellett föltétlenül a melléknév kategóriába tar
tozniuk. B) csoportbeli predikatív t ő a 1 a k o t csupán a 44. sz, tőnél 
találunk egy jokkmokki példában (G-R. miessliajmeeshas). A vizsgált 
anyag tanúsága szerint azonban minden [áfás] alakpár típust eleve 
új fejleménynek tekinthetünk, így ennek a szórványadatnak nem 
kell bizonyító erőt tulajdonítanunk. Ellentmond azonban állításunk
nak a 14, 16, 19, 22. sz. tő is, melynek [ádlád + s] típusú B) cso
portbeli alakpárja van, sőt a 22. számúnak A) csoportbeli nincs is. 
Minthogy olyan kritériumot, amellyel az alakpárok valamelyikének 
régibb voltát el lehetne dönteni, erre az esetre nem ismerünk, azt 
kell mondanunk, hogy az attr^butív -s elterjedéséről alkotott hipo
tézisünk nem illik olyan mértékben az [ad + s] -s-ére, mint az [e/és] 
típuséra. Más szóval: az [aá+„al s_e l e n e t régibb, mint pl. az [é/és] 
típusé. Ez az eredmény összhangban áll WiKLUNDnak a lezárult hangzó
összevonás támogatta véleményével (MO. XIII, 88), mely szerint az 
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laíZ + s] alak akár uráli is lehet, de a lapp nyelvjárások vallomásá
val is, melyekben az [aeü + s] képző az [adj-nál általánosabb.1) 

De akkor is arra az eredményre juthatunk, hogy a mai attributív 
alakok -s képzői között lehetnek különböző régiségűek, ha a -vuottá 
denominális nomen abstracti képző viselkedését vizsgáljuk. E képző 
funkció tekintetében megfelel a finn -(u)ute-~-(y)yte- képzőnek, 
etimológiailag mind ennek, mind a fS.vuote- 'óv' főnévnek s a mai 
nyelvállapotban még csupán abban különbözik az összetétel-utótagtól, 
hogy eredeti jelentése ('kor, időszak') sok esetben már elhomályosult. 
Egyébként a leíró szabály róla az, hogy általában a melléknevek 
predikatív alakjához járul, kivéve a [t + m/t + s] fosztóképzős mellék
nevet, melynek mindig s a [t + nc/t + s] képzőset, melynek gyakran 
az attributív alakjához (v. ö. NIELS. Gr. § 229, WIKL. § 147, SpN. §246.b, 
HALÁSZ : NyK. XVII, 42). Minthogy a képzett nomen abstracti előz
ményének tekinthető összetett szó jelzős összetétel volt, azt várnók, 
hogy mikor az alapszó melléknév, akkor attributív alakban fog állni, 
föltéve, hogy az összetétel-stádiumnak megfelelő nyelvállapotban már 
volt attributív alakja.2) Átvizsgálva NIELSEN szótárának s a Lappischer 
Wortschatznak ide vonható anyagát, a következőt találtam: 

1) [e/és] típusú melléknévi alapszó c s a k -s nélküli alakban 
fordul elő. 

2) Az [ád/dd + s] típusú melléknévi alapszavak származókai 
ezek (teljes példaanyag): a) -s nélkül 36. Lyng. jq'l-KqH-vu:oÉtq 
'Ebenheit', 49. LW. 4461. n. Lyng. nwlKaH-vw.OHta 'Recht', 61. 
scBw^dnjádvuottá 'sötétség', LW.Tys. 'geistige Finsternis; feier-
lich, selten', LW.476.5. Nes. So'rKa'T-vw.oHtté 'Ordnung', NIELS* 

vuoilgádvuottá 'igazság'~íS.oikeus, LW. 7290. s. Lyng. séa'l&KaH-
vuio^té. 'Glanz, Klarheit'; b) -s képzővel LW. 476.5. Nes. corxis-
vu:oHt0 'Ordnung', LW.2272. 3. G-rat. Ke'Hppés-vu:oHtq 'Lichtheit', 
LW. 1386. 2'. Enon. hi'l"Pés-vu:oHta 'Albernheit'. 

3) Fosztóképzős, melléknév leginkább [t + s] alakot mutat. 
4) A képző feltűnően ritkán járul A) csoportbeli melléknevek

hez. Úgy látszik, mintha ezek eredetileg más nomen abstracti kép
zőt (-udak) használtak volna. 

*) Minthogy a lappban kétféle *t-s képző van : -ad és -d (pl. 22.cuow>gád 
~ Arj. Cüs^ujjcKiét, 61. scew 1 dnjad <* WIKL. sjeunjét), valóban elképzelhető, 
hogy az -ad ugyanannak a képzőnek újabb (finn-permi? ősfinn?) bekölesönzése. 

2) Ez az okoskodás megdől, ha kimutatható, hogy a vuotta elem már 
mint képző került be a nyelvbe. 
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Ha kiindulásunk helyes volt, ez így értelmezhető: 
1) A b b a n a n y e l v á l l a p o t b a n , a m i k o r a -vuottá 

még ö s s z e t é t e l u t ó t a g j a vol t , a ma [ejes] típusú mellék
neveknek nem volt attributív -s-es alakjuk, tehát — minthogy a 
rendszer kialakulását az attributív -s fellépésével hoztuk össze
függésbe — nem voJt a t t r i b u t í v - p r e d i k a t í v a l a k p á r 
r e n d s z e r sem. 

2) Ugyanebben a nyelvállapotban a fosztóképzőnek [t+s] lehe
tett a legáltalánosabb alakja, de megvolt mellette bizonyosan [t+nc] 
is. Ennek nem mond ellent a lapp nyelvjárások bizonysága, mert 
a [t + s] alak éppúgy három (D.Ny.É.) nyelvjáráscsoportban fordul 
elő, mint a [t + nc] (D.Ny. É.) vagy a [t + m] (Ny. É.K.) s a déli
lappban egyaránt predikatív és attributív. 

3) Hogy az [aá + s] összevont alaknak e nyelvállapotban való 
meglétét ez a kritérium nem igazolja olyan határozottan, mint a 
[t + s] alakét, annak oka lehet az az említett lehetőség is, hogy az 
-ád képző és a -vuottá elem együtt került bele a lapp nyelvbe. 

* * * 

E szerint az attributív -s fellépése — az attributív-predikatív 
alakpárrendszer kialakulása — előtti nyelvállapotban a mai lapp 
melléknevek előzményei közt lehettek 

a) melléknévi funkciót is betöltő A) típusú alakpárok, szór
ványosan ; 

b) C) típusú melléknevek, 
c) pleonasztikus (melléknévi) alakpárók s ezek közt olyanok 

is, melyek egyik tagja s végső elemű testesebb képzőt viselt, 
d) nem egészen lehetetlen, hogy szórványosan B) típusú alak

párok is voltak (v. ö. szám. Jur. ticijticida), sőt azt a lehetőséget 
sem szabad kizárni, hogy ezekben az attributív alak képzője sze
mélyjel volt s a mai attributív s-szel azonos eredetű. 

Ha a -vuottá c-ság, -ség' képzőhöz fűzött következtetéseink 
helyesek voltak, úgy ennek névszói előzménye ebben a nyelválla
potban megvolt és szerepelt mint jelzős összetételek utótagja. 

Ebben a Dyelvállapotban tehát minden bizonnyal voltak -s kép
zős melléknevek, sőt olyan pleonasztikus (melléknévi) alakpárok is, 
melyek egyik tagja e képzővel volt ellátva. Nem lehetetlen továbbá 
az sem, hogy szórványosan olyan attributív-predikatív alakpárok is 
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voltak, amelyeknek attributív tagjához a mai attributív -s megelőzője 
járult, mint elhomályosult jelentésű determinatív elem. 

Ekkor e l k é p z e l h e t ő az is, hogy, ha az attributív kongru
encia külső hatás folytán került a lappba, a nyelv erre azzal reagált,, 
hogy f e l e l e v e n í t e t t e az a t t r i b u t í v m e l l é k n é v n e k 3. 
s z e m é l y j e l e r e d e t ű d e t e r m i n a t í v e l e m m e l v a l ó e l 
l á t á s á t , amely ekkor látszólag már elmúlt, valójában azonban 
csak latens jelenség volt s végül is a nyelv akkori egész mellék
név-állománya attributív helyzetben vagy az egyik vagy a "másik 
jelenséghez idomult. Ezzel azonban nem adtuk kielégítő magyará
zatát annak, hogy miért áll gyönge fok az attributív -s előtt. Azok
ban a feltett primár 3. sz. -*s determinatív elemet tartalmazó attri
butív alakokban ugyanis, amelyekről az -s használata ilyen általá
nosan elterjedt volna, csak abban az esetben állhatott volna gyönge 
fok az -s előtt, ha az alapnyelvben nem lett volna fokváltakozás s 
a mai gyönge fok a tőmássalhangzó eredeti egyetlen alakjának volna 
a folytatója. 

Ezért arra kell gondolnunk, hogy az attributív kongruenciával 
együtt k í v ü l r ő l , eredeti j e l e n t é s é t ő l e l k ü l ö n ü l t jelen
t é s b e n h a t o l t be a n y e l v n é v s z ó p a r a d i g m á j á b a 
egy s z e m é l y j e l e r e d e t ű / -s d e t e r m i n a t í v e lem. A 
nyelvben megvolt pleonasztikus alakpárok -s képzős tagjai pedig az 
így kialakuló rendszerhez igazodva nyertek attributív funkciót. Az 
attributív -s e szerint a magyarázat szerint is mintegy nyelvi reakció 
volna az attributív kongruenciával szemben. Az attributív helyzetű 
melléknevek kétféle viselkedése pedig olyanféle, mint egyes indo
germán nyelvek „erős" ós „gyönge" ragozási kategóriái. 

* * * 

Hogy ez a folyamat mikor mehetett végbe, arra a kérdésre 
nem tudok kielégítő választ adni. Mindenesetre gondolhatunk a 
következőkre: 

Mondtuk, hogy az alakpárrendszer kialakulása kísérő jelensége 
lehet az attributív kongruenciának, tehát kb. vele egykorú. A belső 
helyhatározó esetek kimaradása az attributív helyzetű lapp mellék
nevek paradigmájából pedig arra mutat, hogy összefüggés lehet az 
attributív kongruencia és a belső helyhatározó esetek kialakulása 
közt is. A belső helyhatározó esetek kialakulásakor végül tudva-
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lévőleg egy *s elem került a névszók paradigmájába. Ez az *s elem 
közös a lapp, finn, mordvin és cseremisz nyelvek belső helyhatározó 
eseteiben. A permi elatívuszban s elemet találunk, melyet SZINNYEI 
— a jésülést nyilván másodlagosnak tekintve — a lapp, finn, mord
vin, cseremisz belső helyhatározó esetek s-ével egyeztet (Sprw.2 66). 
WICHMANN (FUF.XVI, 163) ezt nem fogadja e l : „ . . .wenn SZINNYEI 
das m o u i l l i e r t e perm. é (in -ét-) mit dem u n m o u i l l i e r t e n 
fi.-lp.-morcL s in der elativendung fi. -sta, lp. -ste, mord. -sta zusam-
menstellt, so kann ich ihm nicht mehr folgen. Das perm. -é- harrt 
noch immer einer befriedigenden erklárung." Ugyanezt a nézetet 
vallja UOTILA is (SUS, Tóim. LXV, 314). Ilymódon az attributív-predi-
katív alakpárrendszer korát összefüggésbe tudnók hozni két más 
jelenségével: az attributív kongruenciáéval és a belső hely határozó 
esetekével. 

Másrészről e két jelenség, az attributív kongruencia és a belső 
helyhatározó esetek közt olyan összefüggést láttunk, amely arra 
mutat, hogy attributíy kongruencia kialakulásakor a belső helyhatá
rozó esetek ragjaiban még nem homályosulhatott el az elemek jelen
tése. Tehát e két jelenség sem lehet egymáshoz képest nagyon 
eltérő korú. 

A belső helyhatározó esetek elterjedésük vallomása alapján 
legalábbis finn-volgai korúak, SZINNYEI egyeztetését elfogadva finn
permi korúak. Az attributív kongruenciát eddigi ismereteink alapján 
azonban nem tekintettük az ősfinnél régibbnek (v. ö. SEBESTYÉN IRÉN: 
NyK.XLIV, 123—124). Ez is a mellett szól, hogy az s-es belső hely
határozó esetek eredetét az ehhez közelebb eső finn-volgai korban 
keressük s a permi elatívuszt párhuzamos, de etimológiailag nem 
azonos fejleménynek tartsuk. 

Mi mármost ez a belső hely határozó esetek első *s eleme? 
SZINNYEI szerint: „Diesen Kasusformen liegt der Lativ auf *-s~*-z 
(mit einem vorderen Vokal) zugrunde" (i. h.). WIKLUND határozottan 
ez e l l e n foglal állást a transzlatívuszról írt cikkének befejező 
soraiban, a maga felfogását azonban csak sejteti: „Az -s ragos 
lativus, akár vokális végű, akár egyszerű -s ragról legyen is szó, 
szétfoszlik, s vele együtt a belviszonyesetek feltételezett alapja is. 
Ennek az alapnak feltevése egyébként is csak röpke ötlet volt, amely 
szilárd épületnek nem szolgálhatott alapjául. Mi hát ez az -s, amely 
a belső helyi esetek ragjainak közös kezdőhangja, és milyen jelen
téssel ruházta fel őket kezdettől fogva? Azt hiszem, legalább a 



A LAPP MELLÉKNEVEK 8 5 1 

második kérdésre elég nagy valószínűséggel megfelelhetünk, but 
that is another story, ahogy Kipling mondaná" (MNy. XXÍII, 328). 
WIKLUND szerint — mint COLLINDER professzor úr egyetemi előadásain 
hallottam — ez az s valamely d e t e r m i n a t í v e l e m lett volna, 
tehát olyasvalami, mint amit mi ANDERsoNnal egyetértve az attributív 
s-ben látunk. Felvetem most a kérdést: lehet-e a belső helyhatározó 
esetek s-ét is a harmadik személyjellel egyeztetni ? A lappban és a 
finn-volgai nyelvekben a hangtani megfelelés kifogástalan, a permi 
s-et azonban nem vonhatjuk ide. Két jelenség azonban még ekkor 
is magyarázatra szorul. Az egyik az, hogy miért vonz gyönge fokot 
az inesszívusz és elatívusz ragja. Az *s személyjel-eredetét föltéve 
ez most is csak akkor értetődnék magától, ha a finn és lapp fok
váltakozást a belső helyhatározó eseteknél fiatalabb jelenségnek 
tekinthetnők. A másik pedig az, hogy miért áll akkor a belső helyha
tározó esetek s eleme a primar esetrag e l ő t t , nem pedig mögötte, 
mint a személyjel. Ez csak akkor érthető, ha feltesszük, hogy az *s 
mint determinatív elem disszociálódott eredeti jelentésétől. 

Azt azonban már több ízben említettük, hogy az attributív s sze
mélyjel-eredetét csak akkor lehet valószínűsíteni, ha egyben rá tudunk 
mutatni a személyjelnek egy eredeti jelentésétől disszociált funkció
jára, amelyből az az attributív alakokra átterjedhetett. A harmadik 
személy jelének ilyen — eredeti jelentésétől elkülönült — funkcióját 
talán lehetséges volna a belső helyhatározó esetek s elemében 
keresni, melyben ekkor WiKLUNüdal determinatív elemet kell látnunk. 
Tudnunk kell azonban, hogy mások (v. ő. SZINNYEI i. h.) ugyanezt az 
•elemet latívuszi -s-nek értelmezték. 

A fenti megfontolások szerint tehát arra gondolhatunk, hogy 
az attributív s ugyanakkor és ugyanonnan kerülhetett a lapp nyelvbe, 
mint a belső helyhatározó esetek. Tehát vagy a finn-volgai ősnyelv-
ből vagy — tekintve az ősfinn erős hatását a lappra — még inkább 
az ősfinnbŐl. 

Ezzel pedig azt mondtuk, hogy a lapp melléknevek sajátos
sága — az attributív-predikatív alakpárrendszer — az ősfinn mellék
nevek sajátosságának — az attributív kongruenciának — közvetett 

ihatására fejlődött volna ki. Azt ugyanis láttuk, hogy a lapp nyelv
ben alakpárrendszerről csak az attributív -s elterjedése óta beszél
hetünk. Az attributív -s elterjedése pedig az attributív kongruencia 
kísérő jelenségének látszik. S ha végül az elterjedés korára vo
natkozó megfontolásainkban nem tévedtünk, úgy valószínű, hogy 
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a lapp melléknevek attributív kongruenciája ősfinn hatásra in
dult meg. 

Gondolhatunk azonban arra is, hogy az azonos eredetű •& 
birtokosrag és -s determinatív elem egymástól eltérő viselkedése a 
lapp nyelvben történt jelentéselkülönülés eredménye s ekkor nem 
kell kapcsolatba hoznunk a belső helyhatározó esetek -s-ét az 
attributív jellel, de nem kell szórványos B) típusú melléknévi alak
párok előfordulását sem feltennünk egy az alakpárrendszer előtti 
nyelvállapotra. 

A r o k o n n y e l v e k e t vizsgálva-azt mondhatjuk, hogy ha. 
a lapp attributív -s determinatív jel, akkor a kőv. uráli (de nem 
uráli korú) determinatív jelrendszerrel kell egybevetni: a md. hatá
rozott névragozás mutató névmási eredetű -é, -£, -ne, -ríe ragjai, a 
cser. ~2§, -ze, zr. -s, votj. -£, osztj. -dl, -l, -dt, -Í>A, vog. -ta, -t, -á, 
magy. -ik, szám. (pl.) Jur. -da, -nda, -ta 3. személyjel eredetű deter
minatív és — a vogulban, magyarban, szamojédban — attributív 
jelek (v. ö. CASTRÉN Gr. § 377. 2, BUDBNZ, Ugrische Sprachstudien II, 
ANDERSON, Studien 65 kk., Sprw.2 54, WIEDEMANN, Gr. d. Syrj. Spr. §98, 
BEKÉ, Cseremisz nyelvtan § 195—6, SCHÜTZ : NyK. XL, 46, FUCHS-
FOKOS:. FUF.XIII, 8—12, Nyr. LXVIII, 17, BEKÉ: KSz. XV, 16—9, 
Nyr. LX, 63—4, SAVICKI, Adalékok a vogul személyrag szerepköréhez, 
STEINITZ, Ostj. Volksd. I. 227, II. 50 kk. — A 2. személy jelé
nek hasonló funkciójára e dolgozat keretében nem térhetek ki). Erről 
a rendszerről röviden a következőt mondhatjuk: 

Az uráli nyelvek determinatív elemei eredetüket tekintve mutató 
névmások vagy személyjelek. A mutató névmás a mordvin kivételével 
általában attribuálva, a személyjel szuffigálva látja el determinatív 
szerepét.1) A főnevek determinálásának bonyolult kérdését itt mellőzve 
azt mondhatjuk, hogy melléknév determinálásának a szüksége főleg 
két esetben merül fel: 1) Főnevesítésnél, pl. magy. az egyik, a 
szebbik | zr. ötikys... mödys {der Eine . . . der Andere' (WIED. i. h.) [ 
?osztj.WOLOGODSKI muzinodet tuntaka verat (machet d i e k r a n -
k e n gesund1 (v. ö. BUDENZ i. m. 62 : „.. .dient wesentlich nur der 
substantivirung von adjectivbegriffen") | ide vonhatók a lp, guovtes 
ctwo persons' féle alakok is (NESHEIM, Der lappische Duális § 116). 

a) A fS. se és finnségi megfelelőinek appozíciós használata is mintegy 
átmenet a szuffigált determinatív elemhez (v. ö. AHLQV. MdM. Gram. § 80 és pl. 
LAVOTHA, A tárgyas igeragozása vogulban : Finnugor értekezések V, 10 jegyz.). 
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— 2) Attribuálásnál, pl. magy. a szebbik ház | szám. pl. Jur. CABTR. 
ttcida jak cder kalte Tag' (1. fentebb) | ide vonható vog. puma 
nal 'fűszárnyil (v. ö. SAWICKI i. m. 34) | lp. árves dattke 
^ s ő s idő', ahol a determinatív jellel ellátott főnév jelző sze
repét tölti be. — Hogy az attribuálás és a determináció mondat-
tanilag hogyan függnek össze egymással, arra itt nem térek ki. 
A rokonnyelvi példák megismerése után — melyek számát szaporí
tani lehetne — nem láthatunk benne semmi különöset, hogy a lapp 
nyelv az attributív kategória jelölésére oly nagy mértékben hasz
nálja a határozottság jelét.' 

A B) csoport vizsgálatánál feltett két kérdésre tehát a követ
kező választ adhatjuk: Az attributív -s a harmadik személy jele 
s az attributív alakokba mint determinatív jel került az attributív 
kongruenciával párhuzamosan, talán éppen annak hatására. 

* * * 

Határozottság szempontjából a névszónak elméletileg a követ
kező három alakja lehetséges: határozott, semleges, határozatlan. 
Feltéve már most, hogy az alakpárrendszer olyan nyelvi törekvés 
folytán állt elő, amely határozottság tekintetében ilyen megkülön
böztetést akart tenni attributív és predikatív helyzetű melléknév közt, 
azt várhatnók, hogy az alakpárok ilyen szerkezetűek lesznek: 

1) [semleges/határozott] 
2) [határozatlan/semleges] 
3) [határozatlan / határozott] 

Az 1) szerkezeti típust kimutattuk, ilyenek a B) csoport pre
dikatív helyzetben tőalakot mutató alakpártípusai, de esetleg más B) 
csoportbeli típusok is. Hogy a 2) és 3) szerkezeti típusok valóban 
megvannak-ó, azt csak akkor vizsgálhatnók, ha előbb arra a nehezen 
eldönthető kérdésre tudnánk válaszolni, hogy fűződhetik-e egyes 
melléknévképzőkhöz a határozatlanság funkciója. Ha fűződhetik (v. 
'ö.&i^.synkedjsynki alakpárt, amely olyan, mint egy [partitívusz / 
nominatívusz]), abból két dolog következnék. Először: a nyelvnek 
az a törekvése, hogy az attributív melléknevet határozottság tekin
tetében megkülönböztesse a predikatívtól, nem áll elvi ellentétben 
az attributív melléknév szóvégi redukciójára irányuló törekvésével, 

Nyelvtudományi Közlemények LI. « 23 
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amelyet az A) csoport tárgyalásánál állapítottunk meg. Másodszor: 
a fenti három szerkezeti típusból le lehet vezetni az alakpárrendszer 
A) és B) csoportjainak valamennyi típusát, sőt az eddig részben 
formai okokból keveréktípusnak értelmezett [x/y+"s] típust is. 

* * * 

Eredmények. Dolgozatunkkal a következőt próbáltuk valószí
nűvé tenni: 

1) Attributív-predikatív alakpárok képzésére a lapp nyelv ere
detileg csak képzőelemeket használt. 

2) A mai alakpárrendszer kikövetkeztethető legrégibb alakjában 
a következő három (négy ?) típuscsoportot tartalmazta: 

A) Az attributív alak nem tartalmazza a predikatív alak 
szóvégi képzőelemét. 

B) Az attributív alak a predikatívhoz képest egy szóvégi 
-s képzőelemmel bővült. 

?Bi) Az attributív alak régi (eredetileg esetleg pleonaszti-
kus) alakpár szóvégi -s képzőelemet tartalmazó tagja. 

C) Az attributív alak egyenlő a predikatívval. 
3) A rendszer kialakulása előtti nyelvállapotban a mai lapp 

melléknevek előzményeinek 
a) vagy csak egy alakjuk volt 
b) vagy pleonasztikus alakpárjai (variánsai) voltak 
c) vagy — szórványosan — olyan alakpárjaik voltak, melyek

nek egyik tagja predikatív, a másik attributív funkciót 
töltött be. Hogy ezek között voltak olyanok, amelyek a 
mai A) csoport jellegzetességeit mutatták, az bizonyosra 
vehető: ezeket az uráli nyelveknek az attributív szóvég 
redukciójára irányuló törekvése eredményezte. Nem lehe
tetlen, hogy olyanok is voltak, amelyek a mai B) csoport 
jellegzetességét mutatták. 

4) A lapp melléknevek sajátos, a többi uráli nyelvtől eltérő 
attributív-predikatív alakpárrendszerének keletkezését az attributív 
-s képző megjelenésétől számíthatjuk, ez pedig valamilyen módon 
kísérő, illetőleg kiegészítő jelensége az attributív kongruenciának. 
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5) Eredetét tekintve az attributív -s a harmadik személy jele 
lehet, amint arra már NIELSEN rámutatott. Láttuk, hogy az uráli nyel
veknek általános törekvése az attributív szintagmát ilyen eredetű 
határozottsági jellel kiemelni. 

6) Lehetséges, hogy a mai -s végződésű attributív alakok egy-
részében — elsősorban az [ád+s] és [t + s] típusban — az -s ere
detileg nem attributív -s volt (Bj csoport). 

* 
* * 

Ezek szerint a lapp melléknevek attributív-predikatív alakpár
rendszere eredménye egy az uráli nyelvek különéletéből ismert törek
vésnek: kiemelni az attributív szintagmát a határozottság jelével. 
A rendszer ezenkívül nyomát viseli egy másik, a lapp nyelv ktilön-
életében régibbnek látszó általános uráli törekvésnek, az attributív 
szintagma szóvégi redukciójának is. 

Mondattani szempontból ehhez csak azt fűzzük hozzá, hogy az 
attributív szintagma viselkedésének eme kettőssége — szóvégi re
dukció, illetőlég kongruenciával váltakozó attributív -s — megfelel 
a jelző két válfajának: a minősítő jelzőnek (ennek a szóvégi re
dukció felel meg), illetőleg az értelmezőnek (ennek a kongruencia 
és alternatívája: az attributív -s). 

ÁTÁNYI ISTVÁN. 
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A török magánhangzóváltakozások. 
RADLOFP török hangtanának megjelenése óta ismeretes, hogy 

az őstörök magánhangzók szabályos hangtörténeti fejlődése mellett 
a mai török nyelvekben olyan esetek is tapasztalhatók, melyek a 
hangtörtóneti szabályoktól „kimutatható ok nélkül" eltérnek1). 

Erről a jelenségről RADLOFP után is 2) többször esett szó a tur
kológiai irodalomban3). A kérdés tüzetes vizsgálatával azonban nem 
foglalkozott senki sem. 

A jelen dolgozat erre a hangjelenségre példákat gyűjt össze, 
hogy aztán a szóegyeztetések eredményeiből hangtörténeti követ
keztetéseket próbáljon levonni. 

* 
ÜADLOFFnak a magánhangzóváltakozásokra vonatkozó megálla

pításait a következőképen foglalhatjuk Össze: 
1. Váltakozások a magas nyelvállású magánhangzók között: 
a) veláris és palatális magánhangzók váltakozása: i<x,i, uooü\ 

1) W. RADLOFF, Phonetik der nördlichen Türksprachen. Leipzig 1882,. 
84 skk. 

2) Vö. VON L E COQ, Manichaica I, 59—60; NÉMETH GYULA : NyK. XLIL 
287 skk. ; A honfoglaló magyarság kialakulása 184.' 1. 3. j . ; 237; Die Inschrif-
ten des Schatzes von Nagy-Szent-Miklós 1 2 : W. BANG : Bull. de l'Acad. roy. de 
Belgique (Classe des lettres, e tc) , n° 4, 66 skk. ; KSz. XVII, 122 skk. GOMBOCZ 
ZOLTÁN : MNy. X, 340—1; LIGETI LAJOS : MNy. XXX, 2 0 4 - 6 ; NyK. XLVIII, 330; 
HALASI KTJN TIBOR : KCsA. I. kiég. k. 185 ; GUNNAR JARRING, Studien zu einer 

osttürkisehen Lautlehre 94 ssk. ; A. VON GABAIN, Alttürkische Grammatik 49—50, 
3) A kérdés története szempontjából érdekes megjegyezni, hogy még 

Mií-zá MehdT Khán-nál, a „Mabáni '1-Lughata című török nyelvtan szerzőjénél 
azt a megjegyzést találjuk, hogy a turkT nyelvben {der luyat-i turki) néhány 
szóban a ~ i váltakozás van : 

al- ~ il-; 
yar- ~ yir-. 

Vö. E. DENISON Ross, The Mabáni 1-Lughat being a grammar of the Turki 
language in persian by Mirzá MehdT Khán. Bibliotheca Indica. New Series, No. 
1225. Calcutta 1910. 142. 1. — Erre az érdekes megjegyzésre ECKMANN JÁNOS 
doktor úr volt szíves levélben felhívni figyelmemet. 
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b) labiális és illabiális magánhangzók váltakozása: ü oo i, u °° L 
2. Váltakozások a középső és alacsony nyelvállású magán

hangzók között: 
a) veláris ós palatális magánhangzók váltakozása: aood; oooö; 
b) labiális és illabiális magánhangzók váltakozása: a oo o; a oo ö. 
3. Váltakozások az alacsony, középső és magas nyelvállású 

magánhangzók között: a oo u\ a 6o %; o <*> ü; a °o i. 
Ezzel az összeállítással szemben volna néhány megjegyzésünk. 

Először is azt hisszük, hogy a veláris és palatális magánhangzók 
közötti „váltakozásokat" nem tárgyalhatjuk egy fejezetben az a oo iy 

a oo o vagy a oo i, áoo o-féle jelenségekkel. Tudniillik a veláris és 
palatális magánhangzók közötti „váltakozás" egészen más termé
szetű hangjelenség, melyet h a n g r e n d i e l t é r é s néven ismerünk. 
A hangrendi eltérések kétségtelenül a hangrendi egység törvényével 
vannak kapcsolatban, ugyanakkor pl. egy a oo 2 váltakozás ténye
zője ugyanaz a törvény nem lehet. Ezek különböző korú, különböző 
előzményekre visszavezethető hangtörténeti jelenségek, melyeket 
nem lehet egy kalap alá vonnunk. 

A hangrendi eltérésre vonatkozó esetek különválasztása után 
RADLOFF összeállításából az alábbi hangváltakozások maradnak: ü°°i; 
« C Ű Í ; a °° o ; a <x> ö', o <x> u; a oo'i\ o oo í r ; a oo i. 

Ezzel szemben az anyag tüzetes vizsgálata alapján megálla
píthatjuk, hogy a török nyelvek a következő magánhangzóváltako
zásokat ismerik: 

1. a o o í , a oo o, a oo u; 
2. a oo i, ci oo ö, ö, oo Ü ; 
3. 'i oo a, 'i oo u; 
4 . i °° a, i oo o, i oo ü; 
5. o oo a, o °° i, o oo u; 
6. o oo a, ö oo ü; 
Í . M oo a, £* oo ?, «Í oo o ; 

8 . Ü oo á, Ü oo í , $ oo Ö. 

A kérdés vizsgálatánál elsősorban fontos azt tudnunk, hogy 
az egymással szemben álló két (vagy esetleg több) alakváltozat 
közül vokalizmus tekintetében melyik az eredeti. Ezt a legtöbb 
esetben több-kevesebb valószínűséggel nem nehéz megállapítanunk 
a nyelvemlékek és a rokon mongol nyelv figyelembevételével. Nem 
egy olyan eset is van azonban, ahol a helyzet majdnem teljesen 
reménytelen. Különös nehézséget jelentenek az o, ö, u, ü hangok, 
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melyeknél a nyelvemlékek nem nyújthatnak semmi fogódzót, mivel 
— közismerten — csak olyan írással készült nyelvemlékeink vannak, 
melyek nem tesznek különbséget az o, ö\ u, ü jelölésénél. Vonat
kozik ez a mongolra is. 

De az élő nyelvi példák osztályozásánál is vannak nehézségek. 
Különösen, ha aránylag kevés adattal rendelkezünk. Ilyen pl. a sór 
sölam cein Fisch* co sór sülöm tétel. A szó teljesen ismeretlen a 
törökségben. Bár valószínűleg jövevény, minthogy eredete ez ideig 
ismeretlen, szinte lehetetlen megállapítani, hogy a két alak közül 
melyik őrzi az eredeti hangállapotot. A hasonló példák számát nem 
volna nehéz szaporítanunk. Ezen esetek osztályozásánál a legnagyobb 
óvatosságra van szükség. 

RADLOPP az anyag rendszerezésében a legkönnyebb utat válasz
totta és példáit az eredeti vokalizmusra való tekintet nélkül sorolta 
fel. Ezt az eljárást követnünk természetesen nem szabad. 

A kérdést az alábbiakban néhány példán próbálom szemlél
tetni, a nélkül azonban, hogy az egyes tételeknél teljességre töre
kednék1). 

Áttekinthetőség kedvéért az egyes tételeket nagy *-gal jelöltem. 
Minden tételnél előbb áll az. eredeti vokalizmust megőrző alak és 
csak azután következnek az alakváltozatok. 

1. §. a oo t, o, u, 
* Alt. tuba caraq lKleie, feine Grütze, feiner Hagel' 
oo sór s'iraq (die Grerstengrütze'. 
* Kojb. qarba 'Fischleim' 

>) Példáimat a következő nyelvekből vet tem: KasyarT (K.); Ibn Muhanna 
(IM.) ; Abü Hayyán (AH.); Muqaddimat al-adab (MA.); HGls. = HOUTSMA, Ein 
türkisch-arabisches Glossar; ZMan. = ZAJACZKOWSKI, Manuel arabé de la langue 
des Turcs et des Kiptchaks ; TQaw. = TELEGDI, Eine türkische Grammatik in 
arabischer Sprache aus dem XV. Jhd t . ; jakut (jak.; BÖHTLINGK és PEKARSKIJ 
szótáraiból); csuvas (csuv.; PAASONEN szójegyzékéből); özbeg (ÖzbJud.; JÜDACHIN 
szótárából); turkomán (trkmPoc.; POCELTJEVSKIJ nyelvtanából); csagatáj (csag§S. 
és csagPdeC.; SEY% SÜLEYMAN, illetőleg P A VET DE COURTEILLE szótárából) ;: 
kumük (kum. ; NÉMETH GYULA szójegyzékéből: KSz. XII); karacsáj (karács.; 
PRÖHLE VILMOS szójegyzékéből: KSz. X) ; balkár (balk.; PRÖHLE VILMOS szó-
jegyzékéből : KSz. XV); baskír (bask.; PRÖHLE VILMOS szójegyzékéből: KSz. 
V) ; ufai tatár (ufai ta t . ; PRÖHLE VILMOS szójegyzékéből: NyK. XXXVIII). — 
Azok a szótári adatok, amelyeknél a forrás megjelölése hiányzik, W. RADLOFF 
„Versuch eines Wörterbuches der Türkdialekte"-jából származnak. Az ujgur 
adatok A. CAFEROGLÜ szójegyzékéböl valók. 
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oo kojb. szag. sór qirba 'Leim* | csag. qirma 'Vogelleim1. 
* K. caőan 'Skorpión1 | IM. cayan j MA. cayan | oszm. csag. 

cayan '(csag.) Skorpión; (oszm.) Eidechse, Tausendfuss1 | csagSS. 
cayan \ kirg. sayan 'Krebs, Skorpión1 | tob. cayan. 

co HGrls. c'iyan 'Skorpión1 | oszm. c'iyan | kel.-turk. ciyan. 
* Ujg. as'iy 'Takelage1 

oo ujg. 'is'iy. 
* Tel. kumd. qabaya 'Bienenzelle, Wabe1 | alt. tölösz qaba 

'Bienenzelle1 

co szag. kojb. qiU. — Eltérőleg RAMSTEDTtől (JSFOu. XXXVM, 
1:20) és LiGETitől (MNy.XXXI, 219) a csuv. jdpse 'anya-méh sejtje* 
szót nem kapcsolnám ide. 

* QB. Radl. qarayac 'Ulme1 | karács, q'arayac 'Buche' | kirg. 
qara ayas 'Erle1 

co kel.-turk. qirayac 'Ulme1 -< * qirayac. 
* K. saru- 'umwickeln1 | IM. sar- | AH. sar- | oszm. krm. kaz. 

sar- 'umgeben, umringen, umhüllen, umschlingen, umwinden, umar-
men; aufwickeln; (kaz.) sich festsetzen (von einem Bienenschwarm)' | 
kaz. sári- 'aufwickeln1 | csagÖS. sar- | özbJud. sar-

co balk. sir- 'umgeben, umringen1. 
* Csag. tarayyu, taramyu 'die Tamarinde1 

co csag. tirayyu, tirarjgu 'die Tamariske1 -c * tírayyu. 
* Sór saracin 'die Bekassine1 

co tel. siralfin. 
* K. qayaq 'Butter1, qanaq 'Butter, Rahm (Ar?u und Bu^ar)1 | 

szag. kojb. kacs. beit. szőj. qayaq | jak. %aya% 'jakutische Butter, 
Butter mit saurer Milch vermischt1 

co K. qtyaq 'Fett der Brühe, Sahne, Butter1. 
* Karács, q'aral Tolk, auch: zu einem Volk gehörend1 -= ? 

* qara el 'fekete nép1; vö. qara budun; qara tut. 
co balk. q'irál 'Volk1. 
* K. tas 'Aussenseite1 | AH. tas | türk, oszm. csag. tar. kel. 

türk. sór tas | szag. tas | jak. tas | csuv. tut 
co alt. tel. kaz. tís | kirg. fis | oszm. dis. 
* K. yat- 'liegen bleiben; schlafen1 | IM. yat- 'alszik1 | AH. 

yat- | türk, alt. tel. leb. küer. tar. krm. kaz. tob. bar. oszm. azerb. 
csag. kar. L. T. yat- 'liegen, sich legén, wohnen, lében1 | karács. 
jat- | balk. zat- | sór, szag. öat- \ kirg. kaz. jat-

co urj. Bt- | jak. s'it-. 
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* K. qaya 'Fels' | HGls. qaya 'Felsen' | AH. qaya | alt. tel. 
sór, leb. szag. kojb. szőj. kacs. küer. krm. csag. oszm. azerb. kar. 
L. T. qaya | karács, q'aya | balk. qaya | jak. %aya 

co irod. mong. qada 
oo K. q'iya 'Fels' | kirg. kkirg. q'iya 'der Felsen, ein terassen-

förmiges Land'. 
* Oszm. qazaq 'eine Schleife, ein Schlitten, Holzrollen, auf 

denen man schwere Lasten, Böte usw. fortbewegt' 
co oszm. q'izaq 'Schlitten, Schleife' | boszn. qizay. 
* Kirg. tarlan Tferdefarbe: weiss mit rőten, gélben oder 

schwarzen Flecken' | kum. tarlan 'sólyom' | csagÖS. tarlan 'egy 
nagy vadászmadár; lószín' 

co irod. mong. tarilan, tarlan 'bigarré, moucheté, bariolé, 
tacheté' 

co szag. tirlan 'Rebhuhn'. — A szag. tírlan adatnak a tartan
nal való összetartozása kétségtelen. A jelentésekben mutatkozó 
eltérés könnyen érthető. Vö. pl. oszm. csag. cil (eredetileg cil tavuq) 
'das Haselhuhn' co oszm. cil 'fleckig, gefleckt, aussátzig'; K. talv'ir 
'Rebhuhn' ~ karács, taly'ir 'bűnt, buntscheckig'. Ebből hangátvetós-
sel: K. tary'il 'mit weissen und schwarzen Streifen auf dem Rücken 
(von allén Tieren, ausser dem Pferde)', bask. tary'il 'sujtásos, tarka', 
kirg. tary'il 'eine Farbe der Kühe (rot mit schwarzen Flecken)'. 
A taly'ir co tary'il hangátvetésre vö. oszm. csag. bulyur 'der Grütz-
sbrei' co oszm. buryul 'Grütze aus Weizen'. — A 'tarka' ->• 'sólyom' 
jelentésfejlődésre vö. ala 'tarka' -f- -c'in =- *alac'in (vö. bask. Hasin, 
álas'in 'kis vadászsólyom') 'sólyom' (1. PALLÓ MARGIT : NyK. XLVI, 
155). A szókezdő magánhangzó lekopásával (1. W. BANG : KSz. XVIII, 
20 skk.): köztörök lacin, lacin 'Falke' =~ irod. mong. lacin =- nácin*) 
'vautour qui prend les canards sauvages'. 

* Alt. tel. leb. camca '(alt. leb.) Hemd; (tel.) Rock' | bar. 
camca 'das Kleid' 

co irod. mong. camca 'une chemise' 
co csag. cumca [o : comca; vö. BANG : Túrán 1918, 300. 1. 22. j .] . 
* K. tat 'Rost' | alt. tel. sór, leb. szag. kojb. kacs. küer. 

kirg. tat | tar. kirg. dat | csuv. tut: %ara-tut, sar§-tut 'szeplő' 

*•) A mongol l- ~ n- hangcserére vonatkozólag 1. N„ N. POPPE : IzvRoss-
AkNauk 1925. 36. 
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oo K. tut [o : tot] [ kirg. csag. tot | balk. tot J karács, tfot | kaz. 
tut, tutiq 

co mongol: MA. tot. 
* QB. Radl. talum <die Waffe5 

co QB. Radl. csag. tolum cdie Waffe, das Werkzeug5 | K, tolum 
"Waffe5. 

* Alt. tel. leb. patqa cder Pfeifenschmurgel5 

co tar. potqa. 
* Leb. tel. qamiq {(leb.) Eidechse; (tel.) Blindschleiche5 | tel. 

qamdit 'Eidechse5 

co szag. kojb. kacs. qomdat ceine 'gélbe Eidechse5. 
* Kojb. samalaq, samnaq 'Löffel5 | tel. sabala | sór sabila \ 

alt. cabala, kabala 
co kojb. kacs. szag. somnaq. 
* K. qamis (Rohr5 | alt. tel. küer. kaz. krm. kkirg. oszm. azerb. 

qami§ cSchilf, Rohr5 | krm. %amís | szag. kojb. qabis | karács. qlamís \ 
kum. qamis, qamus | bask. qámis | özbJud. qamis | kirg. qamis \ 
csuv. %§m§l, yemdl | oszét qamil -*= török ? 

co tar. kel.-türk. qomus | jak. %omus 
co irod. mong. qomusun -= török. 
* Alt. sór, leb. kojb. ap 'Heuchelei, Schmeichelei5 | alt. apci 

Mer Schmeichler5 | jak. ab, ap cZauberei5 

co mongol: ÍM. hab csorcellerie5 

co tel. op cdie Verstellung, Heuchelei, Falschheit5 | sór oppo 
*der Heuchler5 | tel. optü cder Heuchler, heuehlerisch5. 

* Oszm. csag. szag. tarayay c(oszm.) die Haubenlerche; (csag.) 
der Habicht; (szag.) die Bekassine5 | szag. kojb. taryay | oszm. 
darayay (der schwarze Sperber5 

co K. turiya [o : toriya] 'Lerche5 | kojb. kacs. toryayaq (-e tor
yay + q) ckleiner Vogel, die Lerche5 | csagPdeC. toryay, toyyar 
'alouette5 | oszm. toyyar cdie Lerche5 | csag. kirg. tar. kún toryay 
^keiner Vogel3 | bask. turyáy 'veréb, pacsirta' | kaz. turyay rein 
kleiner VogeP, saban turyayi cdie Lerche5 | ufai tat. turyáy cpacsirta5. 
— A toryay co toyyar hangátvetésre vö. kirg. tel. kar. L. T. kaz. 
qiryiy c(kar. L. T.) der Habicht; (kaz.) faico nisus, der Sperber; 
(kirg. tel.) eine kleine Habichtsart (die sich gut zur Jagd eignet)5 

co bask. qiyyir 'kisebb sólyomféle5. 
* K. aröutal (Kalk5 

co K. ordutal. 
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* Türk taluy cdas Meer' | QB. Radl. taluy | ujg. ialuy. 
oo írod. mong. dalai 'mer, océan, lac' 
oo ujg. tuluy (PELLIOT : T'oung Pao XV, 236) [o: toluy; vö\ 

BANG: KSZ. XVII, 196]. 
* K. sana- 'záhlen' | alt. tel. leb. sor, kirg. csag. oszm. krm. 

kaz. kar. L. T. sana- 'zahlen, schátzen' | oszm. kirg. krm. san~ 
'denken, glauben' | csuv. sun- 'kívánni, akarni' 

oa irod. mong. sana- , 
oo balk. sun-, suna- 'glauben, meinen'. 
* Tel. szag. maqqaci 'zornig, bőse, grausam, blutdürstig; der 

Ráuber' | kacs. magat'i ~* tel. kacs. szag. maqqa 'das Rachegefühl,. 
die Rache, die Bosheit' | tel. maqa 

[? co alt. tel. sór, szag. kojb. kacs. küer. maka 'die Erfin-
dungsgabe, die Geistige Gewandheit, die Listigkeit, die Schlauheit,. 
der Betrug' | leb. paká 'der Betrug' | alt. tel. szag. makácd 'der 
Betrüger' | bar. makadzi 

co irod. mong. meke 'tromperie, fourberie, astuce, artifice, hypo-
crisie', mekeéi 'trompeur, hypocrite; rusé, fourbe'] 

oo tel. muqaci 'der Ráuber' | kumd. muqaji 'der Betrüger, der 
Schmeichler'. 

2. §. a oo i9 ö, ü. 

* QB. Radl. csag. tdrki 'das Prásentirbrett, der Tisch mit 
Speisen' 

co krm. tirki 'der Tisch'. 
* Tel. targd 'die Haüptstadt' 
co tel. tirga 'das Schloss'. 
* Karács. dkHndi 'Nachmittág, gegen Abend' 
oo oszm. ikindi 'das Gebét vor Sonnenuntergang; die Nach-

mittagszeit'. 
* Küer. as- 'hören' | krm. csag. azerb. kar. L. T. kel.-turk* 

asit- | ujg. dsit-
oo ujg. isit- | oszm. isit- | ? csuv. itle-. 
* Karács. ¥át- 'gehen, weggehen, vergehen' | balk. kat- 'gehen, 

fortgehen' | türk, tar. csag. kel.-turk. kar. L. T. QB. Radl. kat- j 
kaz. bar. kit- | krm. gat-

co oszm. git-. 
* Kar. T. tangil 'Achse' | oszm. ddngil 'Achse, Radachse' 
co irod. mong. tenggelig Tessieu de la charrette' 
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co oszm. dir/gil 'Radachse' 
co csuv. tömi 'tengely1. 
* Türk, csag. oszm. tar. kún, krm. kar. L. T. bál (die Taille, 

das Kreuz' | QB. Radl. bal | kaz. bil | alt. tel. pál | szag. kojb. pel \ 
bar. pil | balk. bal 'die Taille, die Mitte des Körpers' | karács, bal \ 
ufai tat. bil 'derék' | bask. bil | kirg. bel | K. bálik 'Docht, Sonde'1) 

oo irod. mong. bel 'taille, stature, milieu du corps etc' 
co K. bil 'Taille', bilak 'Handgelenk' | HGls. bil 'Mitte des 

Körpers', bilak 'Vorderarm' | TQaw. bil 'derék, hát', bilak 'ízület' { 
karács, bilak 'Arm' | kum. bilak 'kar' | alt. tel. leb. sór, szag. kojb. 
kacs. bar. pilák 'das Handgelenk; (szag.) der Unterarm' | oszm. 
csag.-kel. türk. trkm. khív. azerb. kar. T. krm. bilak 'das Hand
gelenk, der Unterarm; (azerb. krm.) der untere Teil des Ármels'. 

* Oszm. cáltik 'Reis auf dem Felde; das Reisfeld; noch nicht 
ausgehülstes Reis' [ csag. cáltük 'der Reis (in Hülsen); der Reisfeld* 

co oszm. ciltik 'der Reis auf dem Stengel, das Reisfeld'. 
* Oszm. patak 'die Bienenzelle' | csagPdeC. paták 'ruche 

de mieP 
co AH. biták. 
* Tel. dábá '(veralt.) die Klinge des Messers, die eiserne Pfeil-

spitze, der Pfeil, das Geschoss' | kojb. debá 'Pfeil, Geschoss' 
co sór cöba 'ein Pfeil (kleiner Kinderpfeil)' j kacs. d'öbö 'das 

Geschoss, der Pfeil'. 
* K. tárnán 'grosse NadeP | csag. taman 'eine grosse NadeP | 

kún taman \ alt. tel. tamaná | csag. kel.-türk. tabán \ csag. szag., 
kojb. tabana \ kirg. tebdn ina 

co irod. mong. tebene, tebene jeü 'aiguille triangulaire dönt ön 
se sert pour coudre les peaux' 

co tar. tö'mana. 
* Alt. tel. yámir- 'niederwerfen, zerschmettern, zerstören' 
co csag. yö'mür- 'zerstören, verwüsten, vernichten, verderben'. 
* Alt. kdbis 'Teppich' | sór karnis 
co szag. köbas. Vö. még K. kiviz 'Teppich', küwüz 'Matté oder 

Teppich aus Wolle', kábáz 'Baumwolle'. 
* K. mán 'Muttermai' | AH. mán \ alt. tel. sór, leb. küer. csag. 

trkm. tar. may \ szag. kojb. kacs. mey \ krm. bari | oszm. bán 
co alt. móri. 

x) Vö. magyar bél 'der Darm, das Gedarm; der Docht'. 
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* Kel.-turk. misik cKatze' 
[oo kirg. misig] 
co kel.-turk. tar. mösük. 
* Alt. tel. oszm. krm. kámik c(alt. tel.) der Knorpel, die weichen 

Teile grosser Knochen; (oszm. krm.) Knochen; (oszm.) Elfenbein' 
co oszm. kömük fder Knochen, das Schienbein, Bein1. 
* Kkirg. teskdy cdie Schattenseite (eines Berges)' -« Hdskdy 
oo kirg. tösköy cHochland, hochgelegene Steppe'. 
* K. mdygü 'ewig' | türk marigü, bdygü | ? kaz. mdygd | HGls. 

mdngü | AH. mangü 
co csag. möyü | sór, kacs. mögü 
co irod. mong. möngke. 
* Oszm. krm. gdbd cschwanger' 
co oszm. gübd. 
* K. táv 'gleich' | csag. tar. kel.-turk. alt. tel. leb. sór, küer. 

tdy 'gleich, gleichartig; grade, genau' | kirg. kkirg. szag. kojb. kacs. 
tey | kirg. ddyal. 

oo irod. mong. teng 'équilibre' 
oo tel. tüy Taar; entsprechend, ein Paar bildend, áhnlich; 

Áhnlichkeit, Gleichniss'. 
* IM. kdvdk 'szalma' | AH. kavük | HGls. kdvük 
co K. küwük cStroh, Hácksel (fűzz.)'. 
* Tuba, leb. padár 'kleiner Taimen {pdl), kleiner als 6 Wer-

schok; kleiner Fisch' 
oo tel. püdürd 'ein Fisch'. — Vö. orosz őwmwpb. 
* Oszm. mdrsin (der Stör' 
co oszmBdeM. mürsin 'esturgeon'. 
* OszmRedh. dksi lA fire-brand' 
<*> oszmRedh. üksi. 
* Csag. ydngil, yáyil 'leicht' | tel. dayil | kum. ydwil | kirg. 

jáyil | csuv. éénrél 
co IM. yünül | csag. yüvül. 
* Oszm. tdndkd 'Blech, Weisblech' | tel. tdnkd cMünze' | csag. 

kaz. tdfjkd c(kaz.) Geld, Silbergeld, Rubel; (csag.) kleine mittelasia-
tische Silbermünze' | kirg. tayga 

oo irod. mong. tengge, tenggege 'une petité monnaie d'argent, 
la monnaie en général' 

oo csag. kel.-turk. tünükd cBlech'. — Vö. orosz dewbza. 
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* Eirg. belga 'das Zeichen, die Marké, das Merkmal, der 
Beweis1 j kar. L. bálgi 'das Zeichen5 j csag. tar. balgü 'das Zeichen, 
das Kennzeichen, das Wappen5 | tel. kumd. pályi | QB. Ka dl. balgü \ 
tel. szőj. palák | K. balgü 

oo sór pülgü 'das Zeichen5. 
* Türk bacin 'Affe5 | ZMan. bacin | kirg. mesin | tel. mucin 
oo irod. mong. becin, mecin 
[oo K. bicin | ujg. bicin | IM. bicin | csag. bicin | oszm. picin [ 

tüm. bicin 'ein böser G-eist51) 
oo irod. mong. bicin] 
oo csag. mucin. — Ennyi régi és új adat ellenére a szó törté

nete meglehetősen homályos. J. HALÉVY (T'oung Pao 1906, 294)2) 
szerint a bacin a perzsa püzineh, büzneh szóval függ össze. B. LAUFER 
(T'oung Pao 1916, 74. 1. 3- j . ) azonban ezt a lehetőséget nem 
tartja valószínűnek és a görög T̂JÖCOV, %íbr\%oc, szóra gondol. Leg
újabban P. PELLIOT (Bull. of the School of Orientál Studies VI 
[1931], 28°) újra a perzsa büzína (=»-. orosz oőes^smá) mellett tört 
lándzsát. — A kutatók figyelmét elkerülte a csag. padin 'ein wilder 
AnV adat, mely LAUFER sejtését igazolni látszik. Ha a csag. padin 
valamilyen úton-módon összefügg a 7c^6wv-nal (ami nagyon való
színűnek látszik), akkor a török bacin (oo bicin) szót mongol erede
tűnek kell tartanunk. Ebben az esetben pedig a mongol becin a 
török padin átvétele volna. Bizonyos nehézségeket azonban lehe
tetlen észre nem vennünk. A mongolban tudvalevőleg minden di-ből 
ji, minden ti-höl ci lett. Ezek szerint az átvett török alak * hátin 
lehetett. Ilyen -t-s alakot azonban nem ismerünk. A török padin 
=- mongol * hadin ;=-=- becin esetében pedig fel kell tennünk egy 
mongol ji s- ci fejlődést, melyet nem könnyű megokolni. A bácin-
nek a padin (-=-=; görög %ifiw) szóval való összefüggése minden
esetre sokkal valószínűbb, mint a perzsa büsina-val való etimológiai 
kapcsolata. 

3. §. e. 
Az őstörökben a nyilt * a mellett feltételeznek a turkológusok 

már régóta egy zárt * e hangot is. A török zárt e kérdését — a magyar 
nyelv régi török jövevényszavai nyújtotta nyelvtörténeti tanulságok 

*) Az cAffe' -*• Tböser Geisf jelentésfejlődésre vö. tel. álmin 'böser Wald-
geist, der Affe'. 

2) Kunos lGNÁcx(NyK. XXVIII, 39) származtatása (-= olasz piceino) nem 
érdemel figyelmet. 
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figyelembevételével — legújabban NÉMETH GÍULA tárgyalta (Zur 
Kenntnis des geschlossenen e im Türkischen: KCsA. I. kiég. k. 
515—31 = A zárt e bolgár-török jövevényszavainkban: MNy. 
XXXVIII, 1—11. Ott a kérdés irodalma is. Pótlandó: N. POPPE, Sur 
un phonéme turco-mongol: Doklady Akademii Nauk 1924. 97—8). 

Az eddigi kutatások után az őstörök * e létezését már bebi
zonyultalak tekinthetjük. Sőt nem lehetetlen, hogy bizonyos ősmongol 
megfelelőkkel is számolnunk kell (POPPE idézett kis cikke éppen 
erről szól). Ennek ellenére azonban a török nyelvjárásokban egy 
e oo a\ illetőleg egy e <*> i, esetleg egy e oo ö és e <x> ü váltakozás 
nyomaira nem akadtunk. Igaz, hogy itt-ott bizonyos ingadozások 
észlelhetők a nyelvjárásokban, sőt a nyelvemlékekben is. Biztos és 
világos példát azonban nem találtunk. Tehát, hogy a végső ered
ményt világosabban lássuk, ezeknek a nem biztos példáknak a fel
sorolását egyelőre mellőzendőnek tartottuk. 

4. §. t oo a, u. 
* K. sicyan 'Maus' | AH. sicyan | IM. sicyan | azerb. oszm. 

sican | ujg. sicqan | csagSS. s'icyan | kaz. sicqan, ticqan | alt. tel. 
Sicqan | kirg. tisqan | kkirg. cicqan (KSz. II, 115) | kar. T. slcan \ 
sór sisqan | bar. cicqan \ bask. sisqan \ kojb. szag. sísqan, sísqanaq j 
csuv. sőZi 

oo kel.-türk. sacqan \ tar. sasqan. — Kétségtelen, hogy a sic-
'scheissen' ige származéka. Vö. A. SAMOJLOVIC: Vostoönye Zapiski I 
(1927), 152. GOMBOCZ ZOLTÁN (MSFOU. XXX, 66) magyarázata (~= 
*sic-, *sac-, vö. siőra-, sicira-, sacra-, cacíra-, cacra- 'springen, hüp-
fen^ helytelen. 

* K. qírnaq 'Sklavin1 | HGls. qirnaq 'MagdJ | IM. qírnaq \ AH. 
qirnaq \ oszm. qirnaq 'Sklavin, Dienerin1 | csag. qirnaq cdas Kebs-
weib, die Sklavin bei den Ttirkmenen und Kirgisen* 

°° TQaw. qarnaq cszolgáló\ — N. POPPE (Islamica I, 425) 
szerint a közismert qlz 'leány1 szó származéka. 

* K. qisraq cjunge Stute' | IM. qisraq \ TQaw. qisraq \ HGls. 
q'israq | AH. qisraq \ bask. qisir, qis'iraq \ kkirg. qiziraq \ sór, leb. 
szag. kojb. kacs. qlzraq \ csuv. kdsre 

oo leb. quzaraq. — A ÜADLOFFnál található kún qistraq cder 
Leoparde' adat qisraq (ckanca')-ra javítandó. L. P. PELLIOT: T'oung 
Pao XXVII, 301. — A qisiraq =- qisraq kétségtelenül a török 
qisir 'meddő, magtalan, terméketlen5 szó -q képzős származéka. 
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A 'meddő* -»• 'kanca' jelentésfejlődésre vö. AH. tüwün 'meddő' ~* 
csag. tüwün 'jument qui n'a pas encore porté*. 

* Kojb. sím 'Haselhuhn' | tel. simda | sór sinma | ? sór 
sinmaőilaq 'ein Vogel' 

co tel. sumda. 
* Kaz. bir 'Russ' | szag. pirin 
co alt. tel. pur 'Asche, die vom Feuer aufgewirbelt wird und 

wie Spinngewebe am Dache hangén bleibt'. 
* Sór qiladí 'der Habicht (Máusegeier)' 
co bar. quladi 'der Greier'. 
* Sór qimirtas 'Ameise' 
co sór qumistas. 
* Alt. tel. íibriis 'schnell, flink, tapfer, kühn' | leb. c'ilbis 
co alt. tuba culmis '(alt.) schnell, flink; (tuba) TeufeP. 
* HGrls. sirtlan [o: sirtlan] 'Hyane' J AH. sirtlan \ ZMan. 

sirtlan | csag. sirtlan | oszm. sirtlan 
co TQaw. surtlan. — W. BANG (KSz. XVII, 127. 1. 3. j .) fel

tevése, mely szerint a sirtlan a sirt- 'die Zahne fletschen' ige 
származéka volna, szerintünk valószínűtlen. , 

* K. iduq 'Vieh, das man ohne es zu nutzen, frei weiden 
lásst, dann allgemein. geweiht, gesegnet; hooh (Berg)' | alt. tel. leb. 
kkirg. iyiq 'zum Opfer auserwahlt, bestimmt, geweiht, auf ein Opfer 
bezüglich* | szag. kojb. kacs. iziq 'Gott geweiht, zum Opfer geweiht; 
Opfer* | jak. itix 'geachtet, verehrt, heilig' | csuv. j&rd% 'egy gonosz 
szellem' 

co bar. uyug 'ein Gott geweihtes Pferd (nach heidnischer Sitté). 
* Kaz. pisi 'Hirsch, Wild' | tob. misi 'Hirsch' | csuv. p§si 

^lenntier ' | jak. pisik 'Renntierkalb' 
co kaz. pusi 'Hirsch'. — A szó a törökségben az előbbi néhány 

adaton kívül teljesen ismeretlen; de vö. a következő finnugor ala
kokat: cser. pü(ts§ 'Renntier', votj. puzei, zürj. pez 'junges, unge-
hörntes Renntier', vog. pasi 'Renntierkalb', osztj. pejtsdx, lp. boaco 
^arandus domitus', szamK. phötu 'wilde Ziege', Kojb. pooto 'cervus 
capreolus' (PAASONEN: FUF. II, 106—7; VII, 2 1 ; SETALA: FÜF. II, 
2 2 3 ; KALIMA : FUF. XII, 159; TOIVONEN : UngJb. XVII, 187). 

5. §. i co a, ö, ü. 
* Oszm. csag. tar. kel.-turk. cit 'die Hecke, der Zaun' 
co kirg. sétán 'Hecke, Umzaunung' | alt. tel. cedan 'Zaun, 
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Hecke* | kaz. citán 'Hecke' | AH. őatan [o : catan; vö. APTÜLLAH 
BATTAL : Azerbaycan Yurt Bilgisi I, 182] 'kosár5 | kum. catan | karács. 
csatán | sór saddn 'Umzáunung1. — A catün -n kicsinyítő képzős 
származék, melyre nézve 1. BANG: KSz. XVII, 128 skk.; UngJb. 
VH, 38—9; PELLIOT: JA. 1925 Avril—Juin 202. 1. 1. j . ; NÉMETH: 
KCsA. III, 109!). 

* K. iry [o: iny] 'Eiter* | ÍM. iriy | oszm. irin | tel. krm. 
irvt) | kirg. ir | kojb. kacs. irav \ karács, irin | balk. irin \ azerb. 
irin (Azerbaycan Yurt Bilgisi II, 381). 

oo oszm. csag. árig. 
* Csag. kel.-turk. italgü 'eine Art Jagdvoger | kirg. kkirg. 

italgi cein Raubvogel, der Máusergeier, Falke1 

co oszm. csag. ötáígü 'eine Geierart, Lámmergeier\ 
* Sór siba cein Nadelbaum (pinus pichta)1 

co sór sübü cdie Pichte (pinus pichta)\ 
* K. siyir 'Sehne1 | IM. siyir \ AH. siyir | alt. tel. küer. kirg. 

csag. tar. siyir | oszm. sinir | csuv. s§n§r \ jak. itsir 
co kel.-turk. süyür. 
* K. bit 'Laus* | IM. bit | AH. bit | oszm. csag. szart, trkm. 

kirg. bit | alt. tel. leb. sór, szag. kojb. küer. pit | csuv. pÍD§, piJD§ 
co krm. büt | bar. püt. 
* K. bil- Vissen' | AH. bű- | türk, oszm. csag. szart, khív. 

trkm. kel.-turk. tar. kirg. kkirg. kún, kar. L. T. bil- | kaz. bdl- \ 
QB. Radl. bil- | alt. tel. leb. sór, szag. kojb. kacs. küer. bar. pil-

co szag. tuba pül-. 
* Oszm. csag. khív. szart, trkm. krm. kirg. kar. T. bit- 'been-

digt sein, fertig sein, vollendet sein, gemacht sein' | QB. Radl. bit-
co QB. Radl. büt- | kel.-türk. alt. tel. leb. sór, szag. kojb. 

kacs. küer. püt- \ tar. csag. büt-. 
* Türk, oszm. azerb. krm. bin- 'besteigen, ein Pferd besteigen, 

retten* | alt. tel. azerb. csag. trkm. szart, tar. kún, kaz. min-
co leb. sór, szag. kojb. kacs. küer. mün-. 
* Alt. tel. leb. min cBrühe, Fleisch- oder Fischsuppe' | jak. 

min 'Suppe, Brühe' 
co K. bün, mün \ IM. mün | HGls. müyin (?) | ujg. mün | leb. 

szag. kojb. kacs. küer. mün. — A szó szamajéd kapcsolataira 

x) A NÉMETHnél felsorolt példákon kívül -n képzős alakulat kétségtele
nül az oszmRedh. qizan 'A youth, lad, youths, lads' szó is (-= cfiz 'leány'). 
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nézve 1. PAASONEN: K S Z . XVII, 27. 1. 1. j . ; NÉMETH: MNy. XXXIII, 
219—20. 

6. §. o oo a, i\ u. 

* Csag. orcin 'der Bezirk' -c irod. mong. orcin 'autour de, 
prés de, environ' 

co csag. arcin 'ein Kreis (Teil einer Provinz)\ 
* AH. qonsi 'szomszéd' | HGls. qonsi | csag. qoy§i | azerb. 

kún qorjsu | kirg. qoysu | kún qonsi | oszm. qomsu j karács. %onsu | 
kum. xonsu 

oo kuni. xansu. 
* K. toy'in 'buddhistischer Mönch' | QB. RadJ. toyin 'der 

Buddhapriester' | ujg. toyin | jak. toyon 'Herr, Oberer, Chef 
oo irod. mong. toyin 'tóin, ecclésiastique' 
co AH. tay'in 'uygurlarda din reisi'. 

.* Kirg. bar. krm. csag. oszm. azerb. kar. L. oraq 'die Sichel; 
die Ernte3 | kar. T. ora% 'die Ernte' | tob. kaz. bask. uraq 'die Sichel* 

co csagoS. ariq. 
* Oszm. qor 'glühende Kohlén' | csag. kel.-turk. qoz | alt. tel. 

leb. sór qos 
co ? csag. qiz 'die Hitze, das Feuer'. 
* Ujg. qobcur, qopcur 'egy adófajta' 
cc. irod. mong. qobciyur 'la capitation, impőt, tribut' 
oo ujg. qipcur. 
* Sór nonam 'die Blaubeere, Schwarzbeere' | mad. noniq 
co sór nínim. 
* Oszm. boymal 'Falke, Sperber' 
co oszm. muymul 'ein Sperber, der dressirt werden kann'. 
* K. cocuq 'Ferkéi' | sór, kacs. kirg, so§qa 'das Schwein' | 

alt. tel. cocqo 
co kirg. susqa. 
* Karács, xomux 'Feigling' 
co balk. %umux 'fául, tráge'. 
* K. qozi 'Schaí'1) | ujg. qozi 'bárány' | HGls. qozu | AH. 

qozí | ZMan. qozi | TQaw- qozi | QB. Radl. alt. tel. csag. qozi | csag. 

*) BROCKELMANN 'Schaf értelmezése helytelen. Az eredeti arab szövegben 
KasvarT a qozi-t 'al-hamal'-nak fordítja, ami arabul annyit jelent, hogy 'agneau, 
bélier. 

Nyelvtudományi Közlemények Ll. 24 
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kel.-türk. qozi | krm. kirg. oszm. azerb. kar. T. qozu | kuni. qozu, 
qözu | karács, q'ozu | balk. qozu | tar. qoza \ krm. %ozu 

oo ujg. quzi | IM. quzu | krm. oszm. quzu | trkmPoc. quz'i 
oo irod. mong. qurayain) (agneau\ 
* Kirg. tostayam ceine kleine HolzschüsseP | csag. tostayan 

bar. csag. tostuyan cdie Schüsser | kaz. tustayjn 'Becher, Glas* 
oo csag. tustuyan \ kirg. tustayan cdas Trinkglass, der Napf, 

die Schöpfkelle\ — A tostayan, tustayan összetételnek látszik. Vö. 
oszm. csag. bostayan 'ein Gefass aus einer Arbusenschale; ein 
kugelförmiges Gefass'. 

* Türk, csag. yont ldas Pferd' | K. yond | ujg. yont | oszm. 
yond 'eine in der Heerde wild lebende Stute5 

co oszm. yunat 'ein wildes ungezahntes Zuchtpferd' | szám. 
juna, junna, ju?nta, nundo Tferd* -c török. Vö. PAASONEN : KSz. 
XIV, 56; XVI, 6 6 ; KAI DONNER: J S F O U . XL, 1 : 6 ; LIGETI: KCSA. 
II, 188. 

7- §. ö <x a, ü. 

* Oszm. csag. khív. trkm. krm. bőrök Tastete; (csag. khív. 
trkm.) mit Teig umhüllte Fleischklösse, die in Wasser gekocht 
werden* 

oo sór párak 'in Teig gehüllte Klösse aus Fett und Fleiseh'. 
* Oszm. csag. tar. kel.-turk. ökcá Terse, Absatz; Hacken; 

(oszm.) der Stützpunkt1; qapu őkcasi 'der Punkt, auf dem die Tűre 
ruht, die Türangel; (csag.) Eifer, Ausdauer' | bar. ökcő 'die Ferse, 
der Absatz des Stiefels, der Hacken> 

<N3 szag. akca : qapuy akcasi 'die Scharnire der Tür\ 
* Kirg. özön 'der Fluss5 | kkirg. ősön cder Bach, Fluss, die 

Strömung' | kaz. üzan | AH. özan -* őz 
OD ZMan. ázan 'riviére3. 
* Szag. kojb. koca 'eine Suppe oder ein Brei aus ganzen 

Gerstenkörnen5 | alt. tel. leb. köcö 
o= oszm. güÖa 'eine aus Sorgo und saurer Milch bereitete 

Speise5. 
* Tar csag. kel.-turk. yötal 'der Husién' | bar. yödöl \ özb. 

yötal | balk. zötal | karács, yötal \ kaz. yütal | jak. sötöl 
<*= tar. yütal. 
* Kirg. korpö 'die Decke, Bettdecke5 

oo csag. khív. kürpa 'eine Decke aus Kameelhaar oder Kattun*. 
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* Trkm. öp cStrick, Gürtel, Binde' 
oo trkm. yüp 'Strick, Gurt'. — Vö. köztörök ip, yip. 
* K. korpa 'nachgewachsen (Pflanze, Frucht); nachgeboren 

{Kind, Junges)' | oszm. korpa 'ein neugeborenes Lamm; ganz jung, 
frisch, delicat' 

03 krm. kel.-türk. kürpa. 
* Kirg. közöl 'trefflich, tüchtig' | kum. gözal 'szép* | kar. T. 

gözal | kaz. güzál 
co oszm. krm. güzal. — Valószínűleg a köz, gőz 'szem* szó 

származéka. Vö. BANG, Vom Köktürkischen zum Osmanischen III, 
3 9 ; KSz. XVII, 122. 1. 2. j . 

8. §. U oo «, i', o. 

* K. qunduz 'Biber' [ alt. tel. leb. sór, szag. kojb. kacs. qum
dus 'Biber', qara qumdus 'Fischotter' | kirg. csag. oszni. qunduz 
'(oszm. csag.) Biber; (kirg.) Fischotter' | bar. sór qundus '(bar.) 
Biber; (sór) die (grüne) Eidechse' | csuv. %§riD§r 

co sór qavdus 'Fischotter' I szag. kojb. qamnüs | kacs. qamnüs | 
mis. qandis 'biber' (NyK. XLVII, 78). — Vö. NÉMETH: NyK. XLVII, 
7 8 ; ZSIEAI: NyK. XLVII, 449. 1. 1. j . 

* Csag. kirg. kel.-turk. tumaq 'eine Wintermütze mit Ohren-
klappen' | tűm. tumax | leb. tar. tubaq '(leb.) Pelzmütze mit Ohren-
klappen; (tar.) Decke? 

co kirg. timaq. 
* Alt. tel. leb. sór, szag. kojb. kacs. kiier. kel.-turk. tar. kirg. 

kkirg. muD 'Mühe, Leiden, Sorge, Kummer, Trauer' | türk, csag. buy 
co kumd. min 'Mangel, Not\ — Vö. MUNKÁCSI: KSz. XVIII, 1 skk. 
* qum 'Sand' | IM. qum (homok, hullám' | AH. qum 'homok' | 

alt. tel. leb. sór, szag. kojb. kacs. küer. oszm. csag. QB. Radl. 
qum cder Sand; bewegte Welle oder Brandung des Meeres' | kum. 
%um | balk. qum | karács. qfum | jak. kumax 

co irod.. mong. qumay, qumaki csable fln, grains de sable; 
poussiére d'eau' 

co alt. qom 'Welle'. — PAASONEN (NyK. XLII, 38) szerint a 
szó a mai csuvasban ismeretlen és a 'homok' forgalomra egy külön 
szó (xdjőr) szolgál. Úgy látszik azonban, hogy a mai csuvasban a 
qum megfelelője is él xwm alakban (megvan PAASONEN csuvas szó
jegyzékében is), csak a jelentése nem'homok', hanem 'hullám'. Vö. 
még BANG: KSz. XVIII, 120. 1. 3. j . • 

24* 
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* Alt. tel. leb. sor uqsim 'die ZwiebeP | szag. kojb. kacs. 
küer. uqsum | tel. usqum 'der Knoblauch1 

oo sór oqsum 'die Zwiebel\ — A qs oo sq hangátvetésre vö. 
szag. kacs. aqsír -= sór, szőj. stb. asqir 'Hengst\ — A kojb. muq-
sun 'der Lauch, Schnittenlauch> viszonya az uqsum szócsoporthoz
nem világos. 

*' K. quyas 'Sonne' | AH. quyaé | sór, leb. csag. kel.-turk. 
kún, kar. T. quyas \ özb. quyaé | oszm. krm. günaé | csuv. x^vel I 
jak. kuyas 'Tageshitze, heisser Tag' 

cc. *qoyaé. Vö. leb. köyös. 

9. §. Ü co «, i, ö. 

* Tob. kún, oszm. üzárgi 'der SteigbügeP | tar. csag. üzarga \ 
tel. üzayi | tel. sór üzaya | alt. üzöyö \ kirg. üzöyü, üzöygü | csuv. 
jőrana 

oo írod. mong. dürüge 'un étrier' 
oo szőj. azáya. 
* Szag. tülük 'der Vorrat der NahrungsmittelJ | csag. tőlük 

[o: tülük] 'die Lebensmittel, die Fourage' | csuv. tul§ 'búza1 

oo ujg. táluk. 
* K. küba 'Ohrring' | AH. kupa | oszm. krm. kupa 
co karács. kcapH: siryani k'apHsi 'herunterhángende Bijous an 

dem Öhrgehánge>. 
* K. ün 'Síimmé* | alt. tel. leb. szag. kojb. kacs. küer. csag. 

oszm. kirg. kkirg. tar. ün 'der Klang, Ton, ein heller Ton, die 
Stimme; (oszm.) das Renommé, der Euí' | kar. L. in 

co abak. in 'Stimme* | mad. in. 
* K. ürk- 'erschrecken* | oszm. tar. kirg. krm. csag. kel.-turk. 

ürk.- | azerb. ülk-
oo kirg. irik- 'zurückschrecken, anhalten, nicht weiter gehen\ 
* Alt. kür 'Brücke' | kum. kür 
oo tel. kör. — RADLOFF az alt. kür-t helytelenül a közismert 

kiprü (co köprüg) szóval egyezteti. 
* Oszm. krm. günaé 'Sonne' 
[co K. AH. sór, leb. csag. kel.-turk. özb. quyas] 
oo leb. köyös. 
* Türk, tar. tel. leb. csag. kel.-turk. kar. T. kümüé 'Silber* f 

oszm. gümüs | kum. qumué | szag. kojb. kar. L. kümüs | csuv. 
kdmdl, kémei 
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oo oszm. gömüé. — A szó szamojéd kapcsolataira nézve 1. 
PAASONEN: KSz. XVI, 102.; TOIVONBN: FUF. XXI, 102. — RAMSTEDT 

származtatása (-= szino-koreai kim 'arany*) lehetetlen. Vő. LIGETI: 

MNy. XXXV, 60. * 

E rövid példa-mutatványból is világos, hogy 1) magánhangzó
váltakozásra kivétel nélkül valamennyi nyelvjárásból vannak ada
taink, 2) az eredeti alakok bizonyos nyelvjárásokban teljesen kimen
tek a használatból, ugyanakkor 3) vannak esetek, ahol ugyanazon 
nyelvjárásban mind a két alak él egymás mellett. 

Az is bizonyos, hogy az alakváltakozásokkal együtt jelentés
tani változás nem jár. A tartan co tlrlan alakpár 'tarka; sólyom; 
fogoly' jelentése minden bizonnyal a szónak nem az alaki váltako
zásával függ össze, hanem egyszerűen egy természetes 'tarka* -+-
<tarka madár' ^ ^ jelentésfejlődéssel magyarázható. 

HA8AN ERÉN. 

Fából vasgolyó. A magyar nyil és uráli megfelelői máiglan meg-
•órizték eredeti 'sagitta' jelentésüket, bár a tárgyképek hasonlósága 
alapján itt is, ott is kifejlődtek efféle természetes jelentésátvitelek: m. 
istennyila, vog. tdrdm-nal 'istennyila' (táram 'ég, isten'), fS. tulinen nuoli 
'mennykő' (tulinen 'tüzes'). Egészen különleges jogszokás kisugárzása 
nyil szavunknak 'sors, sorsolás, sorshúzás útján osztályrészül jutott föld
darab v. erdőrész' jelentése. A rokonnyelvekben nem ismerek hasonló 
fejlődést, hivatkozhatom azonban egy olyan változásra, amely anyag-
szerűség tekintetében a 'fából vaskarika' szólást juttatja eszünkbe. 

Az 1930-ban Moszkvában kiadott HATANZEJEV-féle osztják tankönyv 
egyik olvasmányában, ül. annak BouDÁtól származó fordításában olvas
suk : „seryk: bum! pagnomdys puskán, al-ulti sauriji jerdep hozja ragnys, 
njal hojmal tuvet porda-sema. 'Plötzlich: b u m ! e r d r ö h n t e d i e 
F l i n t e . Zu einem end-lebigen Hasén fiel er am Zaun hin. Der P f e i l ' 
traf ihn ins linké Auge'" (UngJb. XII, 347). Ha az osztj. puskán = 
'Flinte' s elsütésekor bum keletkezik, akkor a nyúl szemébe fúródó 
lövedék nyilván nem n y i l , hanem g o l y ó . Igaz ugyan, hogy a baj-
esináló nal, not szónak csak 'nyil' jelentését közlik legismertebb osztják 
szótáraink (PATK., KARJ. OL. 88, BEKÉ, PAAS.-DONN.), de PÁPAI KÁROLYnak 
tárgyi értelmezés tekintetében többnyire talpraesett déli-osztják szójegy
zéke adatszerűen-is igazolja a 'golyó' jelentést: nal, nál, nát 'cTpfcjia 
^nyil), nyjra (puskagolyó)'; nal tatémte sayle 'puskagolyó öntésre szol
gáló fakanál'. A megfelelő vog. nal jelentése KANNISTO szerint 'pfeil; 
kugel' (WogVok. 98), a szamK. na szót pedig csak 'Kugel; Flinten-
kugel' értelemben ismeri CASTRÉN. 

Tanulságos lesz megemlítenünk, hogy a p u s k a egyik elnevezése 
a vogulban tautin nalpa 'tüzes nyilas' (VNGy. IV, 416), a szamojédban 
pedig: CASTR. J. tu-ni 'Flinte, eig. Feuerpfeil'; szamT. tű-bidV 'Flinte* 
Hui 'Feuer' 4- bidV 'Pfeil von Eisen'); szamJen. tü-mimo 'Flinte' (tu 
(Feuer* + mimo 'eiserner Pfeil'). . Zs. M. 
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A magyar magánhangzórendszer fiziológiai 
vizsgálatához. 

A magyar nyelv magánhangzórendszerének részletes fizio
lógiai vizsgálata, jóllehet nyelvészeink e téren már több részlet
munkát elvégeztek, mindmáig nem történt meg. Ennek a fel
adatnak a teljesítéséhez szeretnék hozzájárulni jelen dolgozatom
mal. Kétségtelen ugyan, hogy a magánhangzók természetének, 
tulajdonképpeni összetételének meghatározására kiválóan alkal
mas a fizikai hanganalízis, azonban az ilyen felvételek végzésére 
alkalmas eszközök híján jelen dolgozatomban meg kellett eléged
nem azzal, hogy a magánhangzók létrehozásához szükséges 
fiziológiai helyzeteket többféle módon bemutatva, részletes tájé
koztatást adjak a kiejtésemben megtalálható magánhangzók 
„külső" viszonyairól. 

Egyik korábbi, SOVIJARVI ANirival közösen írt dolgozatom
ban már alkalmam volt arra, hogy az ú. n. felső nyelvállású 
magánhangzók ~(i-i, ü-ü, u-ü) elemzése során az akusztikai (fizi
kai) elemzés mellett az illető magánhangzók fiziológiai elemzésé
vel és ábrázolásával is foglalkozzam. így ezek a magánhangzó
párok jelen dolgozatomban csak olyan vonatkozásban tárgyaltat
nak, amelyben a SovuÁRvivel írt dolgozat nem foglalkozott velük. 
(Pl. az ajakállás frontalis szemléltetése tekintetében.) E soraim 
feladata így túlnyomórészt az ú. n. középső és alsó nyelvállású 

' magánhangzók fiziológiai elemzése. 
A felveendő anyag meghatározásakor számot kellett vetnem 

azzal, hogy kiejtésem, mint minden született s így bizonyos 
fokig valamely magyar nyelvjárásban gyökerező magyar kiejtése, 
nem lesz általánosan jellemző a magyar kiejtésre és hangállo
mányra, hanem egyrészt hiányozhatnak belőle a köznyelvi hang
állományba elvben beletartozó elemek, másrészt pedig olyan ele
méket is tartalmazhat, amelyek viszont elvben nem sajátjai a 
köznyelvi hangállománynak. Hogy e téren már az eddigi vizsgá
latokhoz mérten sem állok egyedül, bizonyítják JEAN POIBOT (ZOLNAI 
GYULA kiejtésére vonatkoztatva. Vö. SUS. Aik. XXXII, 1), GOMBOCZ 
ZOLTÁN (NyK. XXXVIII, 200— 1) és CBÜRY BÁLINT (NyK.L, 64—70) 
megállapításai. Azt is tudjuk, hogy az egyes magánhangzók ejté-r 
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sekor figyelembe kell vennünk azt a hangkörnyezetet, amelyben 
az illető magánhangzók képzésére sor kerül, mert amint a más
salhangzók képzési módjára és helyére sokszor igen lényeges 
fokig ihatnak a szomszédos magánhangzók, fordítva is tapasztal
hatjuk, hogy a szomszédos mássalhangzók hatására bizonyos 
fokig módosul az egyes magánhangzók képzése. Mivel azonban 
rűagánhangzóállományomnak az összes lehetséges, vagy akár 
csak a legfőbb és leggyakoribb mássalhangzókörnyezetekben való 
tárgyalása is az e dolgozatban igénybevett módszerekkel rend
kívül költséges lett volna, meg kellett elégednem azzal, hogy 
magánlhangzóimat — kivéve a szájpa-dlásrajzok elkészítésekor 
kiejtetteket — egyetlen mássalhangzó, az / környezetében vagy 
szomszédságában tárgyaljam. Azért választottam ezt a mással
hangzót, mert egyrészt ennek a képzésekor egyik hangképző szerv 
sincs a magánhangzóktól túlságosan eltérő, erős vagy szokatlan 
izomműködést vagy megfeszítést igénylő helyzetben, másrészt 
pedig ez az összes főmagánhangzókkal s a különböző hangtani 
helyzetekben létrejövő magánhangzóváltozatokkal Ibeszédemben 
is állandóan szerepel, s így pl. a röntgenfelvételek közben bizo
nyos esetekben szükséges és önkénytelenül is megtörténő asszo
ciációs jelenségek a magánhangzók képzésében lényeges válto
zást nem okoznak. 

Ezek előrebocsátása után térjünk rá a vizsgálatra kerülő 
hangállomány összeállításának, valamint az alkalmazott eszkö
zöknek és felvevő eljárásoknak ismertetésére. 

Anyanyelvjárásom a biharmegyei Konyár község nyelve 
volt. Bár kiejtésem gyermekkorom óta elenyésző fokig több ízben 
is módosult, valahányszor huzamosabb ideig tartózkodom falunk
ban, ezek a kis eltérések nagyrészt ismét eltűnnek. Azok a hang
tani jelenségek azonban, amelyek e dolgozat keretében tárgya
lásra kerülnek, már évek óta végzett megfigyeléseim alapján 
egyáltalán nem változtak s így kiejtésem állandó, jellegzetes 
jegyeinek tekintíhetŐk. Az itt tárgyalandó magánhangzók tekin
tetében ezek az állandp kiejtésben" jellegzetességek a következők: 

1. Kiejtésemből teljesen hiányzik az elvben köznyelvi tulaj
donnak tartott zárt e (o:é). Ennek a helyén községünkben min
den helyzetben a közkeletű nyílt magyar e hangot (o: E) ejtik. 

2. A szótagzáró l, r, j az előtte levő rövid magánhangzót 
megnyújtja. Tehát kiejtésemben a felső nyelvállású i, u, ü han-
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gokat kivéve minden rövid magánhangzónak van egy minőségi
leg, azaz hangszín tekintetében azonos, de .mennyiségileg hosz-
szabban ejtett párja. 

3. Beszédemben minden magánhangzónak (tehát a rövid 
magánhangzók hosszabban ejtett változatainak is) megvannak 
az orrhangu változatai. 

Ezek alapján a vizsgálat tárgyát alkotó magánhangzók és 
változataik a következők: e, e, e, f, e. o, ö, ö, ö, ö, ö, ö, f, ö, ö, 
a, á, á, a, «. E magánhangzókat, hogy a kiejtés természetességét 
megőrizzem, természetes szavakban ejtettem ki. Az egyes magán
hangzók keretszavait a magánihangzók artikulációs helyzeteiről 
készített képek elemzésekor külön-külön ismertetem. 

A követett eljárásra vonatkozólag megjegyzem, hogy a ren
delkezésemre álló felvételi eszközök módot nyújtottak arra, hogy 
az egyes magánhangzók képzéséhez szükséges beszélőszervi hely-

' zeteket röntgenfényképek, szájpadlásrajzok és ajakfényképek 
alapján tanulmányozzam. Bár a fiziológiai vizsgálat ma már 
azon a fokon van, hogy pl. a röntgenmozgófényképezés segít
ségével az egyes nyugalmi helyzetek közt keletkező átmeneti 
helyzeteket, illetőleg mozgásokat is tanulmányozhassuk, ettől a 
szükséges eszközök híján el kellett tekintenem. Azonban véle
ményem és .mások véleménye szerint is az ilyenfajta kérdések 
vizsgálatához a fent említett eljárások teljesen megnyugtató és 
elegendő bizonyítékot adnak. A felvételeket mindegyik módszer
rel 1942. május és június havában készítettem el. Ezzel is bizto
sítani akartam az egyöntetű kiejtés ellenőrzésének lehetőségét. 

A szájpadlásrajzok elkészítése az általánosan szokásos 
módon, ugyanannak a szabad, mesterséges szájpadlásnak a segít
ségével történt, amelyet többek között a SovuÁRvivel közösen 
végzett vizsgálatok folyamán is használtam. Ez vörös kaucsuk
ból készült, s a szájpadlás jobboldalán (az ábrák baloldalán) 
látható, beljebb nőtt fog előtt kifelé nyúló, keskeny, tehát a kiej
tést egyáltalán nem zavaró, vékony kis fémdarabkánál fogva 
vehető ki és tehető be. Így nem kerül sor, arra, hogy a szájpad
láslemez betétele és kivétele alkalmával a beszélőnek ujjaival az 
érintési felülethez kellene nyúlnia. Minden egyes felvétel előtt a 
teljesen száraz lemezt erre a célra szolgáló hintővel vékony, fehér 
színű rizsporréteggel szórtam be. A szájpadlásfelvételek készítése
kor az egyes szavakat c° hangmagasságban ejtettem. Minden 



Az 5. és 6. ábrán az ö hangról felvett röntgenfénykép kicsinyített máso
latát és az ugyané fényképlemez alapján készült vázlatos rajzot láthatjuk. 
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szóról 4—5 felvételt csináltam s csak azután készítettem el a 
végleges rajzot, amikor az egyes magánhangzók képzésekor 
keletkező myelvérintési kép már teljesen tisztán állott előttem. 
Ezen a végleges rajzon azonban — a SovuÁRvivel végzett vizsgá
latoktól kissé eltérően — nem az így kapott képek középértékét, 
ihanem a legutolsó felvétel pontos másolatát tüntettem fel, 
amennyiben az az előző érintési ^felületek képeivel^ teljes mérték
ben megegyezett. Így itt közölt szájpadlásrajzaim nem több fel
vétel alapján készített típusrajzok, hanem több felvétellel meg
egyező, de mégis egyetlen kiejtett hang nyelvérintési felületét 
bemutató másolatok. Különlben e szájpadlásrajzaim is, mint a 
korábbiak, nem az ú. ,n. kiterített sablon (cm2 nagyságú négy
szögeket jelentő pontközökkel) elve szerint készültek, hanem a 
szájpadláslemez sablonjának alakja szerint a lemezről készített 
fényképszerű projektív rajzok, azzal a különbséggel, hogy a 
domborúság perspektívája nem fejeződik ki rajtuk. A mellék
letül bemutatott szájpadlásrajzok az eredeti rajzok nagyságában 
készültek. (L. 1—4. ábra.) 

A vizsgálatra kerülő magánhangzók természeténél fogva 
csak bizonyos középső nyelvállású magánhangzókról (e, e, f. ö, 
#, ö) készültek szájpadlásifelvételek. Megfelelő alkalmas szavak 
híján e magánhangzók orrhangú változatairól nem készítettem 
szájpadlásfelvételeket. A felvételeket a következő szavak kereté
ben végeztem: be, e{l), me (== méh), mö (az m betű népi neve), 
ö(l), bö. E szavakat teljes terjedelmükben kiejtettem, kivéve az 
M és öl szavakat, amelyeknek / hangja kiejtetlenül maradt. 

A röntgenrajzok készítéséről említtessék meg a következő: 
a rajzok alapjául szolgáló röntgenfényképek felvétele 1942. május 
és június havában, a debreceni belklinika röntgenosztályán tör
tént, kb. egy-egy hetes időközökkel. Minden egyes alkalommal 
6—8 felvétel készült el. Két felvételt meg kellett ismételni, mert 
a kísérleti személy felvétel közben kissé elmozdult s így a kép 
kissé elmosódott volt. A felvételek készítésének technikai részét 
dr. Héger Flóris klinikai tanársegéd és Szmrecsányi Anna végezte 
4 ventilcsöves Siemens-Heliophos gépen.1) A röntgencső fókuszá-

*•) Rajtuk kívül hálás köszönetet mondok dr. Fornet Béla egy. ny. r. 
tanár úrnak, a debreceni belklinika igazgatójának és dr. Udvardy László 
egy. adjunktus, egy. m. tanár úrnak, a klinika röntgen-osztálya vezetőjének 
a felvételek lehetővé tételéért. 
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nak távolsága 50 cm, a mandibula és a maxilla közti résznek a 
filmtől való távolsága pedig 8 cm volt. A filmek nagysága 24X3Ö 
cm. A megvilágítás adatai felvétel közben: 75 kv, 6 ma. és 
0*62 mp. A felvételek alatt, amelyeken kísérleti személyként 
sajátmagam vettem részt, a kísérleti személy fejét úgy állítottuk 
be, hogy a lelhető legtermészetesebb tartásban maradjon, azon
ban állandóan ugyanabban a helyzetben. Ezt azzal igyekeztünk 
biztosítani, hogy a fej kellő beállítása után — amely, mint éppen 
említettem, a beszéd közben elfoglalt állandó természetes hely
zet szerint történt — az egyenesen előrenéző tekintet számára a 
szemközti falon kijelöltünk egy pontot a szemek magasságában, 
s a kísérleti személy tekintete a felvételek köziben ezen nyugo
dott. Ez az eljárás a fej állandó tartásának biztosítása érdeké
ben teljesen elegendőnek bizonyult, s így le lehetett mondani a 
kísérleti személy fejének bármiféle módon történő rögzítéséről, 
ami a természetes hangképzést bizonyos mértékig állandóan 
megváltoztatja. (Vö. E. ZWIRNER, Die Grundlagen der vergleichen-
den Sprachphysiologie und Spraohphysik. Ebiben a negyedik 
fejezet: Die quantitative Analyse der Vokalstellungen der super-
glottalen Régiómén und zentralnervösen Vorgánge des Sprechens. 
Pass.—Schaef. Beitr. 31, 161 kk.) 

A röntgenfényképek készítésekor a felvételre kerülő magán
hangzók ejtésmódját a következő szavak keretében fényképeztük: 
le, el, hlrtele, le, tele, (telén), lö, (az l betű népi neve), öl, téifölö, löt 

Zö (lön), lova, ölvás, bolö, lö, öllö (ollón), lakik, álsik, hdstdld, álar 

tála (talán). Az egyes magánhangzók, illetőleg változatcsoportok 
röntgenfényképezése alkalmával követett eljárási módok a kiej
tés tekintetében következőkép oszlottak meg. A rövid magán
hangzók fényképezésekor ugyanazt az eljárást alkalmaztam, 
amelyet SovuÁRvivel végzett kísérleteink során, azaz az illető 
kísérleti szót előbb néhányszor teljes terjedelmében kiejtettem, 
azután pedig teljesen elhagytam az illető szó képzését, csupán 
az első szótag magánhangzóját ismételtem állandóan, előbb kb. 
yí mp-nyi szünetekkel, azután pedig a szüneteket enyhén össze
kötve, hogy a hangképzés elején általában tapasztalható izom-
megfeszüléseket és lökéseket elkerüljem. Közben természetesen 
ügyeltem arra, hogy ezekben a rövid, folytatólagosan, lágy kez
dettel ejtett hangfolyamatokban az előzőkhöz teljesen hasonló 
módon őrizzem meg a kísérleti úton képzett hangsor kezdetén 
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teljes egészében kiejtett szó elsőszótagbeli magánhangzójának 
artikulációs helyzetét. Ez az eljárás már SovuÁRvivel végzett fel
vételeink során teljesen megbízhatónak bizon3'iilt, amint azt a 
magyar és finn w-w-ról készített ellenőrző felvételek is igazolták. 

A .hosszan ejtett (l, r, j előtt megnyúlt) rövid magánhang
zók és; a thosszú magánhangzók orális és naso-orális változatai
ról készített felvételek alkalmával az illető magánhangzók kép
zésének idejét kissé megnyújtottam. Ez azonban a rendes módon 
ejtett magánhangzó képzési idejénél aligha tartott tovább 1 mp-
nél, mert a felvételt végzők, amint a felvételre kerülő magán
hangzót meghallották, rögtön bekapcsolták a röntgensugarat, s 
a megvilágítás igen rövid ideig tartott. Ez a módszer, főleg pedig 
a felvevőgép teljesítő képessége és a felvételt végzők kiváló jár
tassága és gyorsasága lehetővé tette, hogy a felvett magánhang
zók legnagyobb része a legtermészetesebb körülmények közt 
került ábrázolásra. 

Hasonlóképpen ez utóbbi körülmények tették lehetővé, 
hogy semmiféle mesterséges eszközt (láncot, zsinórt, festéket) 
nem kellett használnom arra a célra, hogy a nyelvhát közép
vonalát a röntgenfényképen mutatkozó profilképen megkapjam. 
Így elkerülhettem ezeket a kellemetlen, és a beszédhangok kép
zésekor kétségtelenül zavaró és károsan befolyásoló „segédesz
közöket". Még az ú. n. kontraszt-anyagok alkalmazására sem 
került sor, mert már az első próbafelvételek alkalmával is egé
szen éles, minden részletet pontosan feltüntető képet kaptunk 
az egyes beszélőszervek helyzetéről. 

A mellékelt röntgenrajzok mindegyike két külön röntgen-
fénykép alapján készült rajz egymásra vetített, összehasonlító 
képe. A felvett fényképnegatívokról készült röntgenfényképek 
közlését azért nem tartottam célravezetőnek, mert amint már 
számos más, fonetikai célú (röntgentanulmányból kiderült, még 
a legélesebb röntgenfényképek közlése alkalmával sem kerülhető 
el, hogy egyes finom határvonalak, árnyalati eltérések a tipo
gráfiai és nyomdai munka során veszendőbe ne menjenek. Ily 
módon a végső közlés alklamával az * olvasó előtt bemutatott 
röntgenfényképek legnagyobb ,részt nem tartalmazzák azokat a 
részleteket, amelyek a filmlemezen kétséget kizáró módon fel
ismerhetők. Ilyen körülmények közt viszont felesleges és értel
metlen költséghalmozást jelentene, ha a röntgenfilmek alapján 
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készült pontos rajzmásolatok mellett — amelyeknek közléséről 
éppen az ^összehasonlító munka elvégzése és a röntgenfényképek 
fenti okokból eredő hiányosságai miatt nem mondhat le a 
kutató — ráadásul még azokat a fényképeket is közölnők, ame
lyek esetleg a fényképezők és a szerző hibáján kívül nem fogják 
tartalmazni, vagy legalább is kétséget kizáró módon bemutatni 
mindazokat a részleteket, amelyek viszont a röntgenfilmen és az 
annak alapján készített rajzokon rajta vannak. Ezek megfonto
lása után hagytuk el a SovuÁRvivel közösen készített tanulmány
ból a röntgenfényképeket, megelégedvén a röntgenfilmek alap
ján készült, pontos rajzmásolatok közzétételével, s ugyanezN a 
felfogás vezet most is, amikor e dolgozat keretében szintén csak 
a röntgenfilmek alapján készült rajzok másolatát közlöm. Hogy 
azonban e felfogásom helyességét bizonyítsam, másrészt ponto
san érzékeltessem az egyes rajzjnásolatok tulajdonképpeni tar
talmát, közlöm az egyik röntgenfelvétel fényképmásolatát (vö. 
5. áhra) s ennek pontos, minden fontos részletet feltüntető rajz
másolatát, rajta az összes mérési és távolsági vonalakkal (vö. 6. 
ábra). 

Ezeket a rajzokat a röntgenfényképek negatívlemezéről egy 
alulról megvilágított üveglapú asztalkán lehet elkészíteni. A oél 
az, hogy bennük a legfontosabb hangképző és módosító szervek 
(helyzeteinek keresztmetszete a lehető legegyszerűbb, legvázlato-
sahb formában mutatkozzék meg. Az egyes negatívokról készült 
másolatok először teljesen átlátszó másolópapíron, ceruzával 
készülnek el, majd pedig két, fiziológiai szempontból rokon, vagy 
az összehasonlításra más alapon tanulságos okot adó változat 
rajzait egymásra vetítve, e rajzokat szintén áttetsző, fehér tisz-
tázópapírra másolják át. A másolómunka alkalmával arra kell 
törekedni, hogy a beszélőszervek nem mozgó, tehát állandó 
alakúnak tekinthető részei (a felső fogsor az alveolussal és a 
kemény szájpadlással) a két, vagy több, összehasonlítás céljából 
egymásra vetített képen pontosan fedjék egymást. A többi, állan
dóan mozgó beszélőszervek képe aztán e .mozdulatlan részek 
összeillesztése után érdekes összehasonlítási alapul szolgálhat. 
(A mellékelt röntgenrajzokon a felső fogsor, alveolus és kemény 
szájpadlás nyelv felőli határvonalát a képen ezeket a beszélő
s/erveket ábrázoló vastag vonal alsó széle jelzi.) Hogy az itt 
közölt rajzok összehasonlítását semmi se zavarja a saját kiejté-
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sem felső nyelvállású magánhangzóiról a már említett dolgozat
ban korábban közölt röntgenrajzokkal, a most közölteken is a 
röntgenfényképeknek csak a legfontosabb vonásait tüntettem fel. 
Mivel a gégefő bizonyos részei kivételével mindenütt pontos 
határvonalat húzhattam, meghatározhattam a felső gégefőtér 
egységes légiterének és annak a kis térnek az alakját is, amely 
a nyelv hegye alatt képződik. Az elsőül említett tér fontossága 
éppen a most tárgyalásra kerülő középső és alsó nyelvállású 
magánhangzók hátsó nyelvállással képzett csoportja (o, o, á, a 
és változataik) megítélése szempontjából fontos. A nyelv hegye 
alatt képződő kis tér szintén különösen e magánhangzók kép
zésekor látszik világosan. Említtessék meg továbbá, hogy az orr
garatüreg elülső határvonalaként az orrüregek elválasztó falá
nak hátsó szélét jelöltem meg, amely az összes röntgenfelvétele
ken világosan látszik. A kemény- és lágyszájpadlás határvona
lául az említett szervek képének szagittális középvonala szolgál. 
Hasonlóképpen a nyelvhát rajzában is a középvonalat rajzoltam 
meg határvonalnak. Az ajkak helyzetét ábrázoló profilvonalakat 
többnyire csak elülső élpontjuknál kezdődő konvex részükön 
rajzoltam meg, ha azonban egy magánhangzócsoportban labiális 
és illabiális változatok egyaránt előfordultak (pl. a, á, a és naso-
orális változataik), a labiális hangképzés bizonyos fokú érzékel-
lelésére a profilvonalakat az elülső élpontokon túl is meghosszab
bítottam lefelé. A gégefedő profilvonalát a csúcsponton keresztül 
addig húztam meg, amíg a gégefedő helyzete világosan lát
ható volt. 

A röntgenrajzok mérésekor a ZWIRNKB által (vö. i. h.) kifej
lesztett, segédvonalakon alapuló koordináta-rendszert alkalmaz
tam. Ennek metszőtengelyei: az alsó állkapocs-vonal (mandibu-
láiris vonal, linia inferior v. x-tengely), a felső állkapocs-vonal 
(maxilláris vonal, linia superior v. x'-tengely) és az ordináta-
lengelyek, amelyek a fent említett vonalakra az alsó, ill. felső 
metszőfogak hegyén keresztül húzott merőlegesek (y- és y'-ten-
gely). A nyelvcsont helyzetét az a kis irányvonal adja meg, amely 
az alsó állkapocsvonallal nagyjából párhuzamosan húzódik. Ezt 
a nyelvcsont testének bal felső sarkától a nyelvcsont ágainak 
irányával párhuzamosan húztam. Ez utóbbi irányt úgy határoz
tam meg, hogy a nyelvcsont két említett ágának vége közti 
középpontot kötöttem össze a nyelvcsont testének már említett 
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pontjával. A hangszalagok szintjét annak a tengelynek az alsó 
végén találhatjuk meg, amely összekötővonal e pont és a nyelv
csont testének hal felső sarokpontja közt. Ezt a vonalat egészen 
az alsó állkapocs vonaláig meghosszabbítottam, hogy a nyelv
csont bal felső sarokpontja és az alsó állkapocs közti távolság 
világosan lássék. 

A rajzok végső kivitelére vonatkozólag még megjegyzem, 
hogy a rövid magánhangzók mozgó beszélőszervi helyzeteit 
minden rajzon vékony vonallal: — , hosszan ejtett 
változataikét és a hosszú magánhangzókét szaggatott vonallal: 

a z összes orrhangú változatokét pedig pon
tozással: . . . . . . . . . jeleztem. Mivel a hosszan ejtett rövid 
magánhangzókat nem hasonlítom össze közvetlenül a rajzokon 
a megfelelő hosszúakkal, sem pedig az orrhangú változatokat 
egymással, ez a három vomalfajta elegendő a különbségek szem
léltetésére. Az orrgaratüreg és a garatfal profilvonalát mindenütt 
vékony vonallal, a felső fogsor, alveolus és kemény szájpadlás 
profilvonalát pedig vastag vonallal jeleztem. (Az összehasonlító 
röntgenrajzok a 7—22. és 23—25. ábrán láthatók.) Az/itt közölt 
összehasonlító röntgemrajzok méretei úgy aránylanak az eredeti 
rajzokhoz, mint 1:4. 

A mellékelt fényképeket (vö. 26—54. ábra) a debreceni 
Tőkés fényképészoég készítette Leica-géppel. A felvételek, mint 
a dolgozat többi ábrái is, a szerző kiejtését szemléltetik. A rönt-
geinrajzokon csak keresztmetszetben látható és így az ajkaknak 
csak középponti távolságát, de alakját nem érzékeltető vonalakat 
ily módon akartam egész képpé kikerekíteni és így az egyes 
magánhangzók képzését még pontosabban bemutatni. Köztudo
mású, hoigy a nagyothallók, különösen pedig a süketnémák szá
mára döntő segítséget jelent az, hogy az ajkak és szájkörnyék 
mozgásaiból ki tudják olvasni a beszélt hangsorokat. Azonban a 
hallók számára is jelentős segítség, ha a hallás útján szerzett 
hangbenyomásokat keletkezési körülményeik pontos, látható 
ábrázolása révén tudatosíthatják magukban. A mellékelt fény
képek alapján igyekszem kapcsolatot teremteni az ajkaknak és 
a többi beszélőszerveknek az egyes magánhangzók képzésében 
elfoglalt helyzetei közt. A fényképekből leszűrhető tanulságokat 
az egyes magánhangzók és változataik részletes tárgyalásakor 
fejtem ki. 
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Az ajkak működését és az arcizmok helyzeteit szemléltető 
fényképek elkészítésekor az egyes hangokat ugyanazon szavak 
keretében ejtettem ki, mint a röntgenfényképek készítésekor, s 
mint bizonyos eseteklben a röntgenfelvétele^, közben is, egy kissé 
tovább- tartottam az illető magánhangzók képzését, hogy a fel
vételek elkészítője, amint a neki már előre jelzett magárihangzót 
meghallotta, elvégezhesse munkáját. A felvételeket egészen közel
ről, kb. 30 cm távolságban készítettük, s a lencse az ajkakra 
volt irányítva. A felvételekből egyet sem kellett megismételni. 

Ezek előrebocsátása után elvégezhetjük a különböző felvé
teli módszerek révén nyert eredmények vizsgálatát, az egyes han
gok és változatok képzési módjának összehasonlítását, végül le
szűrhetjük a belőlük kapható tanulságokat. Az egyes magán
hangzó- és változatpárokat a következő sorrendben tárgyálom : 
7. e-e, 8. e-e, 9. e-é, 10. f-g, 11. ö-ö, 12. ö-ö, 13. ö-ö, 14. ö-ö, 
15. o-ö, 16. o-ö, 17. ö-ö, 18.~ö-ö, 19. d-d, 20. d-q, 21. d-d, 22. a-q 
(vö. 7—22. ábra). 

7. e—é. A röntgenrajzok vizsgálata során a nyelvállásra 
vonatkozólag meg kell említenünk, hogy a nyelvhát legmagasabb 
pontjának a szájpadlástól való távolsága az e-ben 23*5 mm, az 
é-ben 24*0 mm. A különbség tehát elenyészően csekély. A nyelv
nek a két magánhangzó képzésekor tapasztalható általános elhe
lyezkedése tekintetében azt a különbséget találjuk, hogy a rövid 
változatban a nyelvhát domborúbb, a hosszan ejtett változatban 
pedig laposabb, elnyúltatob. A szájüreg és az ajkak nyíltsági foka 
a két változatban nagyjából azonos, mert a rövid változat 
nagyobb állkapocstávolságát a hosszan ejtett változat magasabb 
felső ajakállása némileg kiegyenlíti. 

A mellékelt szájpadlásirajzok szerint viszont az a kis nyelv-
állásbeli különbség, ami a két változat között tapasztalható, a 
szájpadlásrajzok készítésekor éppen fordítva mutatkozott: az e 
kissé alacsonyabb nyelvállással képződött, mint hosszan ejtett 
változata. (Vö. 1. és 2. ábra.) Hasonló helyzetet mutatott az 
f és e ajakfényképének összehasonlítása is a röntgenrajzokhoz 
viszonyítva: a hosszan ejtett változat kissé nyíltabb ajakállással 
képződött, mint a rövid. (Vö. a 26—27. ábrával.) 

E felvételek vallomásainak összegezéseként megállapíthat
juk, hogy az e és é közt a beszélőszervek helyzete, tehát az 
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akusztikai viszonyok szempontjából nincs semmi; lényegesükül 
lönbség. ; v ; •..'•.:•• .. [{ •,- ;•-..;•(•.;•; ;;•;; nr:daosii '::':'• /l.v„v: 

8. s—e. Összehasonlítva az e és e magánhangzók röntgen
rajzait,! azt tapasztaljuk, hogy az £ 23-5 mm-es; nyelvháttávol
ságával szemben az e 13'5 mm-es távolságot mutat; i A nyelv 
általános elhelyezkedése nagyjából mindkét magánhangzó kép
zésekor azonos. Az ajkak állásában is lényeges k ü l ö n b i g nyil
vánul meg, ugyanis az e képzésekor az ajaktávolság kb. felényi, 
mint a» e képzésekor. A szájpadlásrajzok a nyelvállás tekinteté
ben ugyanolyan adatokat tartalmaznak, mint a röntgenrajzpk. 
(Vö. 1. és 2. ábra.) Az ajakfényképek bizonyos tekintetben 
eilentmonidainiaká röntgénrajzoknak az ajakállás viszonyait 
illetőleg, mert az j§; ajakáHása kb. közbülső .helyzetet nrutat az 
fiése ajakállása közt. (L. a 29. ábrát.) Ez azonban annak 
tulaj donitható, hogy a rövid e képzési ideje alatt az ajkak való
színűleg nem érték el a teljes nyíltsági fokot, anlirö a hosszan 
ejtett e és e képzésékor módjuk volt; 

9. e—-e. A hosszan ejtett e és orrhangú változata a rönt
genrajzok szerint á nyelvállás tekintetében határozott eltérést 
mutat. Az orrhangú változat lényegesen magasabb nyelvállással 
képződik, mint a tiszta szájhangzó, s a nyelv általános elhelyez
kedése tekintetében sem hasonlít a lapos, elnyúlt myelvhelyzettel 
képződő e-hez. A nyelvállásbeli különbséget fokozza az a körül
mény is, hogy a fogsorok és ajkak közti távolság az orrliangú 
változatban nagyobb, mint a tiszta szájhangzóban. Hasonló
képpen lényegesen lejjebb húzódik a nyelvcsont is az orrhangú 
változatban. Így a nyelv izmainak működésében és az állkapocs, 
illetőleg az ajkak és a nyelvcsont működésében fordított ten
dencia érvényesül. 

Ez a röntgenrajzok tanúsága szerint is erősebb Mlabializá-
ció az S mellékelt ajakfényképén is kifejeződik (28. ábra). ; 

10. | ^ - e . Az összehasonlító röntgenrajzön az e nyelvihát
távolsága 13*5 mm, az orrhangú változaté pedig 9 mm. Az elő
zően tárgyalt változatpárhöz hasonlóan tehát az '. orrhanlgú vál
tozat itt is jelentősen magasabb nyelvállással képződik, mint a 
tiszta szájhangzó. A hasonlóság a többi körülmények tekinteté
ben is megvan. A nyelv magasabb állásával szemben az ajkak 
és a fogsor távolsága nagyobb az ornhangú Változatban, mint a1 

tiszta íszájmangzóban, liasoriTóképpein a nyelvcsont is-lejjehb húzó-' 
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dott, mint a tiszta szájhangzó ejtésekor. A nyelv általános elhe
lyezkedése azonban az orrhangú változatban is ugyanolyan képet 
ad, mint az e-ben. 

Az f-ről készült ajakfénykép kissé szélesebb ajakállást 
mutat, mint az e—é, tehát a röntgenrajz adatait ez is meg
erősíti (29. és 30. ábra). 

11. 0—B. A rövid és a hosszan ejtett változat közt, amint 
az összehasonlító röntgenrajzra vetett első pillantás is meggyőz
het bennünket, a nyelvállás tekintetében igen lényeges a különb
ség. A rövid változat nyelvháttávolsága 21'5 mm, a hosszan 
ejtett változaté pedig 29 mm. A hosszan ejtett változat ebben a 
párban jóval alacsonyabb nyelvállással képződött, mint a rövid. 
Ez a különbség — ellentétben az c—e változatpár arányaival — 
jelentős. A nyelv általános elhelyezkedése is eltérő a két változat 
képén. A hosszan ejtett változatban az állkapocs is alacsonyab
ban helyezkedik el, hasonlóképpen a nyelvcsont is, amelyek a 
nyelv mozgásával párhuzamos tendenciát mutatnak. 

A röntgenrajzokon tapasztalható jelentős eltérés a mellé
kelt szájpadlásrajzokon teljesen kiegyenlítődött, úgyhogy a száj-
rezonancia tekintetében a szájpadlásrajzok figyelemreméltó elté
résre nem tartalmaznak adatot. ÍV. ö. 3. és 4. ábra.) Viszont a 
röntgenrajzok alapján a hosszan ejtett változatban a szájrezb-
náncia mélyülésére kell következtetnünk. 

Az ajkak állása tekintetében azt tapasztaljuk, hogy a hosz-
szan ejtett változat kissé nagyobb ajaknyílással képződött, mint 
a rövid, azonban az alsó ajak előhbretolulása az izomműködés 
tekintetében erősebb labializációra utal. A mellékelt fényképeken 
viszont az erősebb labializáció az ö szűkebb ajakrésében nyil
vánult meg (31. és 32. ábra.) 

12. ö—ö. Az ö nyelvháttávolsága 21'5 mm, az ö hasonló 
adata pedig 16 mm. Az ö tehát magasabb nyelvállással képző
dött, mint az ő. Ezzel együttjár az is, .hogy — közbülső nyelv
állású magánhangzópárról lévén szó — a hosszú magánhangzó 
magasabb nyelvállásakor a nyelv egész teste előbbre nyomul s 
a garatüreg térfogata megnő. A magasabb nyelvállással ellentét
ben az alsŐ állkapocs kissé alacsonyabban van az ö-ben. Ezt a 
magasabb nyelvállást, valamint a nyelvnek a hosszú változat 
képzésekor elfoglalt viszonylagos elülső nyelvállását is szemlél
tetően bemutatja a mellékelt szájpadlásrajz (vö. 3. ábra), amely 
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az ö és ö nyelvállásáról készült. Ezen a szájpadlásrajzon a két 
magánhangzó közt lévő nyelvállásbeli különbség valamivel 
nagyobb, mint a röntgenfelvételeken volt. 

Az ajakállás az ö-ben szemmel láthatóan nyíltabb volt, 
mint a rövid ó-ben. Ugyanilyen bizonyítékot tartalmaznak az 
e magánhangzópárról felvett ajakfényképek is (31. és 34. ábra). 

13. ö—ö. A hosszan ejtett ö és ennek orrhangú változata, 
az ö nyelvállás tekintetében ugyanolyan tanulságokat tartogat, 
mint az előző orrhangú változatok. Az ö nyelvháttávolsága 
29 mm, az orrhangú változaté pedig 24 mm. A nyelvállás magas
ságában mutatkozó eltérés mellett azt is látjuk, hogy az orr-
hangú változat a tiszta szájhangzóhoz viszonyítva elülső nyelv
állásban van, s az utóbbi laposabb, elnyúltabb alakjához képest 
a nyelv összébb húzódott. A magasabb nyelvállással párhuzamo
san az orrthangú változat képzésekor az állkapocs is magasabban 
volt, a nyelvcsont azonban mélyebben. A rövidebb állkapocs- és 
fogsortávolsággal ellentétben az ajkak nyílása az orrhangú válto
zatban kissé — bár nem lényegesen — nagyobb. Ez a különb
ség azonban az ajakfényképeken nem tapasztalható (32. és 33. 
ábra). 

14. ö—3. Az ö-nek és orrhangú változatának összehasonlí
tása nyelvállás tekintetében a fentiekhez hasonló tapasztalatok
kal jár. A tiszta szájihangzó nyelvháttávolsága 16 mm, az orr
hangú változaté pedig 14*5 mm. A — különben csekély — emel
kedés ellenére a nyelvhez kapcsolódó s vele többnyire párhuza
mos mozgású szervek (alsó állkapocs, nyelvcsont, gégefedő stb.) 
éppen úgy, mint az #•— § és e—e viszonylatában, e változatpár 
esetében is mind alacsonyabban vannak az orrhangú változat 
képzésekor, mint a tiszta szájhangzó ejtésekor. Tehát a nyelv
hát, illetőleg a nyelv alsó része és az ehhez kapcsolódó szervek 
mozgásában az orrhangú változat képzésekor ugyanolyan fordí
tott tendencia érvényesül, mint a fentebb említett változatpárok 
esetében. Az ajkak állása mindkét változat képzésekor egyenlő 
volt. E tapasztalatunk az ajakfényképek vizsgálatakor is meg
erősödik (34. és 35. ábra). 

15. o—ö. A hátsó nyelvállású o és hosszan ejtett változata 
közt az öszehasonlító röntgenrajz tanúsága szerint némi különb
ség van a (nyelvállás tekintetében, bár a rövid változat nyelvhát
távolsága 18*5 mm, a hosszan ejtett változaté pedig csak 19 mm. 
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Ez a látszólagos ellentmondás azomban onnan ered, hogy a lágy
szájpadlás éppen az o legmagasabb nyelvhátpontja fölött lefelé 
domborul. Azonban a hosszan ejtett változat képzésekor a nyelv 
háta az elülső és középső részen általában 4—5 mm-rél volt 
alacsonyabban, tehát — amint szemmellátható — a hosszan 
ejtett változat ebben az esetben is alacsonyabb nyelvállással 
képződik. Az 0 ejtésekor a nyelv csúcsa is hátrább húzódott, s 
így az ő az o-hoz viszonyítva kissé hátsó nyelvállásban vam 
Az alacsonyabb nyelvállással párhuzamosan néhány mm-Rel ala
csonyabban van az alsó állkapocs és a nyelvcsont is. Az ajkak a 
két változatban nagyjából azonos távolságra vannak, azonban a 
rövid változat képzése alkalmával egy kissé erősebb, szűkebb az 
ajkak! nyílása, mint az ö képzése alatt. J 

Az ugyané változatokról készült ajakfényképek szerint a 
hosszan ejtett változat képzésekor erősebb a labializáció és szű
kebb az ajaknyílás, mint a rövid változat képzése alatt. Való
színűleg nincs lényeges különbség e tekintetben sem a két vál
tozat közt, legalább is erre mutat a röntgenrajzok és az ajak
fényképek látszólag egymásnak ellentmondó, de tulajdonképpen 
jelentősebb eltérést nem tartalmazó ajakképe (36. és 37. ábra). 

16. o—ö. Annál érdekesebb azonban az o és ö összehason
lításából eredő tanulság. Amint a már használt lefelé mutató 
nyílhegy is jelzi, itt fordított a helyzet a rövid és hosszú magán
hangzó között. Az o 18*5 mm-riyi'nyelvháttávolsága mellett az ft 
nyelvháttávolsága ugyan csak 21*5 mm, azonban jelen esetben 
éppúgy a lágyszájpadlás lefelé domborodó profilképének köszön
hetjük ezt az erősen zavaró számadatot, mint az előző változat
pár esetében. Az a körülmény, Jiogy a nyelv elülső és középső 
része 6—10 mm-nyire van egymástól a két változat profilképén, 
hátsó része pedig 6 mm-nyire is eltávolodik, jelentős különb
séget tartalmaz. A hosszú magánhangzó a rövidhez képest kissé 
hátsó nyelvállásban vari; a helyzet tehát éppen fordított, mint 
az elülső nyelvállású magánhangzópárok közt. Az alsó állkapocs 
érdekes helyzetét" foglalt el: hátsó része magasabban volt a 
hosszú magánhangzó ejtésekor, mint a rövidékor, így meghosz-
szabbított tengelyeik metszik egymást, viszont a nyelvcsont és 
így a nyelv tövé is sokkal alacsonyabban volt a hosszú, mint 
a rövid magánhangzó : képzésekor, i A nyelv tehát egész testével 
erősen lefelé • húzódott: • J:~ . •• -r :rír*J •<••• riyrr.; i <j;*í>; ',:> .In.;';! 
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A fogsor és az ajkak távolsága nagyjából azonos, azonban 
a rövid magánhangzó ejtésekor lazább, az ö ejtésekór pedig erő" 
teljesehb, előbbre nyúló izomműködést tapasztalunk. Még erő
sebben hangsúlyozza ezt az erősebb labiális képzési, módot az 
ő-ról készített ajakfénykép (39. ábra). , í 
?í 17. ö—ö. A két változat nyelvháttávolsága közt a lágyszáj
padlás erős orrhangúsító működése következtében igen nagy 
különbség van (19 m m és 9 mm). Ez a különbség azonban 
jórészt a nyelvhát tényleges magassági különbségéből is ered, 
amely :á két változatban a nyelvháton 4 mm, de a nyelv csúcsán 
a 10 mm-t is eléri. Az orr hangú változat képzésekor a nyelv a 
tiszta szájbángzŐhoz viszonyítva kissé elülső nyelvállásban voltJ 
A két nyelvállás közti magassági különbség hasonló arányban 
mutatkozik az alsó állkapocs és a nyelvcsont elhelyezkedésé
ben is. E téren tohát párhuzamosságot tapaszitalunk a nyelv és 
a hozzá kapcsolódó többi szerv közt. Az ajkak állásában azon
ban ez a különbség egyáltalában nem látszik. A két változat kép
zésekor keletkező nagyobb állkapocstávolságot és így az elülső 
szájüregtér megváltozott rezonanciáját a beszélő úgy igyekezett 
visszamódosítani, hogy érőteljes ajakműködéssel összeszűkítette 
az ö képzésében éppen az ö jelleget veszélyeztető széles nyílást a 
két fogsor közt. Az ajaktávolság a két változatban kb. ugyanaz. 
Ezt megerősíti az ajakfétiyképek vizsgálata is (37. és 38. ábra). 

18. ö—ö. Ez a változatpár is támogatja azt a már eddig \ 
kialakult tapasztalatunkat, hogy az orrhangú változatok maga
sabb nyelvállással képződnek, mint a nékik megfelelő tiszta 
szájhangzók. Az ö hyélvháttávolsága (még a lágyszájpadlás érős 
lefelé dombörodása ellenére is) 21*5 mm, az orrhangú változaté 
azonban csak 11 mm. Bár a két változat képzése közben a nyelv 
csúcsának és a nyelvhát középső részének helyzetei közti különb
ség csak 2 mm (mindkét helyen az orrhangú változat nyelv
állása magasabb), a nyelv csúcsának, és hátsó részeinek távol
sága (a tiszta szájhangző képződik hátrább) 10 mm-re, ill, 
6 mm-re is nő. Ez jelentős különbség a két változat közt. A tiszta 
szájhangzó hátsóbb nyelvállásának megfelelően a nyelvcsont* is 
jóval alacsonyabb helyzetben vpl|; az ő, mint az ö képzésekor. 
Az állkapocs vonala nagyjából azonos. Az ajkak működése a 
tiszta szájhangzó képzésekor jóval erőteljesebb volt; ; az ajak-i 
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fényképek tanúsága szerint azonban ilyen különbség egyáltalán 
nem volt a két változat ejtésekor (30. és 40. ábra). 

19. d—á. Az összehasonlító röntgenrajz tanúsága szerint 
az ú. n. alsó nyelvállású labiális magyar á hangunk röviden és 
hosszan ejtett változatának képzésekor 20 és 20*5 mm volt) a 
nyelvhát távolsága. Hogy a valóságban alacsonyabb d-nyelvállás 
majdnem ugyanolyan távolságra volt a szájpadlástól, mint az 
á ejtésekor, onnan ered, hogy a hosszan ejtett változat képzése
kor a lágyszájpadlás majdnem ugyanannyival lejjebb ereszke
dett, mint a nyelv. Ez alkalommal tanulságos összehasonlításul 
szolgál az a—á és az o—ö változatpárok röntgenrajzainak vizs
gálata. A nyelvállás, az állkapocs és. a nyelvcsont helyzetei még 
méreteik tekintetében is szinte teljesen azonos képet adnak az 
összes változatokról. Egyedül csak az ajkak nyílása nagyobb 
(o—ö: 6—8 mm, d—d: 19—24 mm), s a röntgenrajzok szerint 
csupán ez a körülmény alakítja ki a két változatpár közti rezo-
manciabeli különbséget. 

Az a-hoz viszonyítva az d képzésekor a nyelv kissé hát
rább is húzódott. Ez a nyelv csúcsánál 5 mm, hátsó részén pedig 
5*5 mm. Az d képzésekor az alsó állkapocs s vele párhuzamosan 
a nyelvcsont is lejjebb húzódott. Az ajakállás is kissé nyíltabb, 
mint az a-ban. 

Az e változatpárról készült ajakfémyképek viszont éppen a 
rövid változat ajakállását mutatják kissé nyíltabbnak a hosszú 
változaténál. Tehát e tekintetben sincs lényeges különbség a két 
változat közt. összevetve az e változatpárról készült ajakfény
képeket az o—ö pár hasonló képeivel, rögtön szembetűnik a 
nagy különbség a két ajakállás közt. A két változatpár nyíltsági 
fokának aránya itt is kb. 1 : 3. 

20. d—a. Ezen a röntgenrajzon oly nagy a különbség a két 
hang képzésmódja közt, mintha két egyáltalán nem azonos cso
portba tartozó magánhangzót hasonlítanánk össze. A magyar 
hangtörténet tanulságai alapján kialakult felfogás a maí?var 
nyelv kétféle a-hangjaira vonatkozólag a mai magyar nyelv 
tekintetében is fennáll, sőt e röntgenrajzok fényében új adalék
kal is bővül. Az d 20 mm-es nyelvháttávolsága mellett az a kép
zésében 31'5 mm-es nyelvháttávolságot találunk. Ez a különb
ség azt jelenti, hogy az á alsó nyelvállású magánhangzó. Ezt 
bizonyítják a nyelvcsont kivételével az összes többi szervek hely-
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zetei i s . ' Ezek az a képzésekor lényegesen alacsonyabban van
nak, mint áz a képzésekor. Az ajkak állása tekintetében azt 
tapasztaljuk, hogy az a képzésekor jóval nagyobb az ajaknyílás 
(d: 19 mm, a: 33 mm). Az ajkak alakja még ezen a profilképen 
is mutatja, hogy az a erősen előreduzzadó, összevont ajakállás
sal, az á pedig széthúzott, lazább ajakállással képződött. Erre 
vonatkozólag hasonló bizonyítékokat tartalmaznak az á és d 
mellékelt ajakfénykópei is (41. és 44. ábra). 

21. d — á. Az egyetlen kép, amelyen az orrhangú változat 
alacsonyabb nyelvállást tartalmaz a tiszta szájhangzónál, bár az 
d 20 mm-es nyelvháttávolságával szemben az d csak 16"5 mm-re 
van a szájpadlás illető pontjától. Azonban, azt hiszem, helyes 
nyomon járok, ha az orrhangú változat abszolút nyelvállás
magasságának a csökkenését (mert ebben a nyelv viszonylag 
közelebb van a szájpadláshoz, mint az d képzésekor) a lágyszáj
padlás és a nyelvcsap erős lefelébúzódásának tulajdonítom. 
Az orrhangú változatban az állkapocs is magasabban van egy 
kissé, sőt az ajkak is jóval erősebb szükülési fokot mutatnak. 
A nyelvcsont — a nyelv többi részével párhuzamosan — lefelé 
húzódott. Az egész kép azt mutatja, hogy az d hangszíne (a rezo
náló terek alakváltozásainak mérlegelése alapján) az ö felé toló
dott el. 

A mellékelt ajakfényképek szintén valamivel erősebb ajak
működésről tanúskodnak ugyan az orrhangú változat képzése
kor, de ez nem annyira az ajkak összeszűkülésében, mint inkább 
erősebb előreduzzadásában nyilvánul. Az ajkak nyílása azonban 
az d ejtésekor valamivel nagyobb volt, mint az d ejtésekor. így 
a fenti eltérés valószínűleg csak az ejtésmód pillanatnyi válto
zásának tulajdonítható (42. és 43. ábra). 

22. a—a. Ezen a röntgenrajzon az orrhangú változat a 
korábbi tapasztalatoknak megfelelően magasabb nyelvállással 
képződik. Ebhez hasonlóan egy kissé magasabb az állkapocs és 
az alsó ajak elhelyezkedése is. Ez utóbbi körülményt azonban 
— legalább is az ajakrezonanciát illetőleg — megszünteti az, 
hogy viszont az orrhangú változatban a felső ajak is feljebb 
húzódott, mint a tiszta szájhangzó ejtésekor. Érdekes a nyelv-
csont helyzete közt levő tekintélyes különbség a két változat 
ejtésekor. 
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, Az ajakfényképek szintén azt : mutatják, hogy a két válto
zatban az ajkak távolsági ,és feszültségi viszonyai azonosak. 

* Talán az <J képzésekor valamivel nagyobb az ajkak távolsága. 
Erre mutat a szájkörnyéki izmok valamivel nagyobb feszültsége; 
az orrhangú változatról készült képen. Ez azonban egyáltalán 
nem jeleml számbavehető különbséget (44. és 45. ábra)., 

A 23, 24, 25. ábrán az elülső, közbülső és hátsó nyelv
állású magáaiihangzócsopoirtok összehasonlító nyelvállásrajzait 
mutatom be. 

" 25. ' 

Hogy a kiejtésemben előforduló magánhangzókról felvett 
ajakfényképek sora teljes legyen, a fenti felvételekhez függelé
kül közlöm a felső nyelvállású maganhangzópárokról (í—f, ü-~Jü, 
u^—ú) és hosszú -örrhatígú változataikról készült ajakfélvételekét. 
E felvételeket ugyanis i ; annakidején nem közöltük SoviJAEvívél 
kiadott dolgozatunkban. (E dolgozat adatait a továbbiakbán 
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B.-S. megjelöléssel idézem.) Az ajakfényképek tanulságait a 
következőkben foglalhatjuk össze, összevetve őket a B.-S. ada
taival: '••'• 
• 146—48. i—l—:f. Az i és l közt jól látható nyelválláslbelí 
különbség vam: az f nyíltabb ajakkal képződött, mint rövid 
párja. Ezt igazolja a B.-S. II. táblájának 1. ábrája is. Az orr-
hangú változat alig észrevehetően nyíltabb ajakállással képző
dött, mint a megfelelő tiszta szájhangzó. 

49—51. ü—ü—ü. A rövid ü jóval lazább szájizomműködés
sel s nagyobb ajaknyílással képződött, mint hosszú változata, 
A B.-S. szerint az ajkak közti távolság kb. ugyanaz' volt a két 
változat ejtésekor, de az izomfeszültség nagyobb a hosszú vál
tozat képzésében. Erre mutat az. hogy a hosszú változatban az 
ajkak lejjebb húzódtak, mint a rövidben (1. uo. a 2. ábrán). 
Az orrhangú hosszú ü még a tiszta szájhangzó hosszú ^-né l is 
szűkebb ajaknyílással és erősebb izomfeszültséggel képződött. 

, 52—54. u—ü—ü. A rövid u és a hosszú^ közt szintén lehet 
különbséget találni az ajakartikuláció tekintetében. Itt is a hosszú 
magánhangzó a szűkebb ejtésű. A B.-S. szerint a hosszú magán
hangzó nem képződött szűkebb nyílással, mint a rövid, hanem 
az ajaknyílást sokkal lejjebb képezte. Ez párhuzamos volt a 
nyelv és az alsó állkapocs hasonló lefelé húzódásával, egyúttal 
pedig erosöbb szájizomműködést kívánt. Az orrhangú változat 
ajakfényképe semmi eltérést sem tartalmaz a megfelelő tiszta 
szájhangzóétól. 

Mindezeket összegezve, az egyes felvételek részletes vizs
gálata után a következő általános szabályosságokat állapíthat
juk meg: 

I. A kísérleti személy magánhangzóállományában, amelyre 
— a zárt é (d ; e) kivételével — általában a tiszántúli í-ző nyelv
járások sajátságai jellemzők, a rövid és hosszú magánhangzók 
mellett megtalálhatók (a felső nyelvállású magánhangzók kivé
telével) a rövid magánhangzók hosszan ejtett változatai is (e, ö, 
ő; 3). Ezeknek képzési módja a rövid magánhangzókétól csak 
mennyiségi szempontból tér el, minőségi szempontból azonban 
nem, legalább is nem olyan mértékben, hogy az fonetikai tekin
tetben jelentős lenne. A jelentéktelen mérvű eltérés tekintetében 
a hosszan ejtett rövid magánhangzók közös vonása az, hogy 
mindegyik kissé alacsonyabb nyelvállással és némelyik a nyelv 
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laposabb elhelyezkedésével képződik (e, ö), mint a megfelelő 
röviden ejtett változat («= 2 3 5 , e = 24, 0=18*5, ö==19, ö = 2 1 5 , 
ö==29, á = 20, ó = 20'5). 

Összehasonlítva e hosszan ejtett rövid magánhangzókat a 
megfelelő /hosszú magánhangzókkal (f, ö, ő, a), azt tapasztaljuk, 
hogy a két csoport egymástól minden tekintetben eltérő módon 
képződik. 

II. A nyelv függőleges mozgása szerint a felvett anyag 3 
csoportra tagolódik: a) felső, b) középső és c) alsó nyelvállású 
magánhangzók csoportjára. Ezek megoszlása a következő (az 
ezirányú vizsgálat során a hosszan ejtett rövid magánhangzók 
s az összes orrhangú változatok adatait mellőzöm, hogy a kér
désről világosabb képet kaphassunk): 

1 i ü ü u e ö o á ü ö e ö q 
4 5-5 6*5 9 9-5 135 16 185 20 2(V3 215 235 215 315 

(24) 
felső középső alsó 

nyelvállású magánhangzók 
4—9-5 mm 135—24 mm 31*5 mm. 

E felosztás a röntgenrajzok fenti adatainak alapján, de 
bizonyos fokig a hagyományok szellemében történt, mert éles 
határvonalat tulajdonképpen csak a felső és középső nyelvállású 
magánhamgzócsoportok közt lehet vonni. (L. erre vonatkozólag 
a 25. ábra adatait.) E tagozódás szerint azonban egy magán
hangzópár két tagja (u—ü)\ nem esik azonos csoportba. 

A magánihangzósor vizsgálata folyamán a legfeltűnőbb az, 
hogy a labiális magyar d nyelvállása kb. az o nyelvállásával 
egyezik, s a két .hang közt szinte csak az o erősebb labiális kép
zése alkot különbséget. 

Ez a magánhangzósor arról is meggyőz, hogy kiejtésem
ben a nyílt magyar « hangnak nem az e, s a labiális magyar d 
hangnak nem az a a hosszú párja. 

Ugyané tagozódás során kiviláglik, hogy egyes magán
hangzók hosszú változatai a rövid változaténál magasabb nyelv
állással (i—f, ü—#, ö—ö), másokéi pedig alacsonyabb nyelvállás
sal (u—üt o—ő) képződnek. E magánhangzók megoszlására 
vonatkozólag azonban a magánhangzóknak a nyelv vízszintes 
irányú mozgása szerint történő tagozódása vet élesebb fényt. 
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III. A nyelv vízszintes irányú mozgása szerint szintén 3 
magánhangzócsoportot különböztetünk meg: a) elülső, b) köz
bülső és c) hátsó nyelvállású magánhangzókat. (A felosztás alap
jául a nyelv hegyének és a felső fogsoron keresztül húzott 
y'-tengelynek legrövidebb távolsági adatai szolgálnak.) Ezek a 
következőképen oszlanak meg: 

l i ü ü ö e 8 e a u á ü o ö 
85 10-5 11-5 125 13 16 21 26 325 34 455 47 505 64 

elülső közbülső hátulsó 
nyelvállású magánhangzók 

8-5—12-5 mm 13—26 mm 325—64 mm. 

E felosztás alapján megállapíthatjuk, hogy az elülső és 
közbülső nyelvállású magánhangzók hosszú párjai magasabb 
nyelvállással (i—f, ü—ü, ö—ö), a hátulsó nyelvállású magán
hangzókéi pedig alacsonyabb nyelvállással (u—ü, o—ö) képződ
nek, mint rövid párjaik. Az e, e, a, á hangokról — párjuk a 
kísérleti személy kiejtésében nem lévén — e tekintetben nem 
lehet véleményt mondani. 

Azt is megállapíthatjuk, hogy a nyelv a 3 magánhangzó
csoport képzésekor 3 különböző, egymással nagyjából párhuza
mos tengely mentén mozog, s e mozgás szintén párhuzamosnak 
mondható az alsó metszőfogon keresztül az alsó állkapocsra 
derékszögben húzott y-tengellyel. 

IV. A megvizsgált ' anyag alapján is kétségtelen, hogy a 
tiszta szájhangzók mellett a megfelelő orrhangú változatok is 
megvannak. Ezek általában abban különböznek a tiszta száj
hangzóktól, hogy képzésükkor a nyelv háta jelentősen magasab
ban van, ugyanakkor azonban a nyelv töve az alsó állkapoccsal 
és a nyelvcsonttal együtt lefelé húzódik. Ez a kettősirányú nyelv
működés jellegzetes az orrhangú magánhangzók képzésére. (Az 
orrhangú magánhangzók nyelvháttávolságai a tiszta szájhang
zókhoz viszonyítva: 
f = 1 3 ' 5 , ö = 1 6 , ö = 2 9 , e = 24, ö = 19, ő = 21/5, <f = 20, 
f = 9 , 3 - 145, 5= 24, f = 185, ö = 9,' ö = 11, | = 1 6 5 , 
a=315, <£= 9'5. 

V. Az ajakműködés tekintetében 2 nagy csoportot külön
böztethetünk meg: a labiálisok (előrecsucsorodott, szűk ajak
nyílással) és az illabiálisok (a fogsorok fölött széthúzott, széle-
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sebb ajaknyílással) csoportját. A labiális ajakműködés tekinteté
ben 4 fokot különböztetünk meg: 1. fok: ü, -ü, u; % ü, ü. 2. fok: 
ö, ö, öv ö, o. 3. fok: ö, ö, ö, ö, ö. 4. fok: ű, a,- d. Az illabiális 
ajakműködés tekintetében a felvett anyagon 3 fokot különbözte
tünk meg: 1. fok: f, % i. 2. fok: é, é, e, e, f,; 3. fok: a, a. 

Ez a sorrend az ajakfényképekem tapasztalható ajaktávol
ságok s az ajkak körüli izmok különböző feszültségi fokai sze
rint alakult ki. Próbaképpen vizsgáljuk meg a röntgenrajzokon 
tapasztalható ajaktávolságokat is. (A felső nyelvállású magán
hangzókra vonatkozó adatokat a B.-S. röntgenrajzai alapján 
kapjuk meg.) A fenti magánhangzósorokhoz kapcsolódó ajak
távolságok a röntgenrajzokom a következők: 

Labiálisok: 

u, U, U. 
3-6 1-8 

ü, ü, ü. 3 . ö, 
1-8 1-8 12~5 12 

ö, ö, ö. 
12 115 8-5 

$1 Sí £ ő, o. 4. á, d, á. 
13 7-5 7 8 6 16 

Illabiálisok: 

24 19 

b' b i" 
8-4 2-7 

2. e. é. c, e, 
34 23-5 32 28*5 lf 

3 . a, a. 
34~5 33 

E kétféle felvételsor egybevetéséből azt a tapasztalatot 
szűrhetjük le, hogy: 

1. a labiálisoknál leggyengébb a labializáció a rövid magán
hangzók ejtésekor {u, U, o, á) s fokozatosan nő a hosszan 
ejtett rövid és a hosszú magánhangzók, ill. ezek orrhangú vál
tozatai ejtésekor. A rövid magánhangzóknak ez a gyöngébb lahi-
áíizációja kettős módon nyilvánul meg: a) vagy nagyobb az ajkak 
távolsága, mint a többi változatokiban s ekkor az ajkak fokozott 
elő'bbrecsucsorodásával fejeződik ki a labiális jelleg (pl. az ö, & 
képein), vagy pedig b) kisebb az ajkak távolsága, mint a hosz-
szan ejtett rövid és hosszú változatokban, de ekkor az ajakizmok 
lazábbak, s az egész ajaknyílás alakja van közelebb az illabiális 
ajakhelyzethez a rövid változatokban, mint a többiekben (pl. 
u, ü, o). Ebből következik, hogy a labiális csoportban a hosszan 
ejtett rövid magánhangók és a hosszú magánhangzók erősebb 
labiális képzésűek, mint a megfelélő rövid változatok. Bár az 
ajkak távolsága bennük fokozatosan nő a rövidekhez képest, ez 
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jórészt éppen az ajkak erősebb előrevonásának, a fokozott labiá-
lizációnak az eredménye. 

2. Az illabiálisok képzésében is azt tapasztaljuk, hogy a 
hosszan ejtett rövid és a hosszú változatok erősebb illabiális jel
leggel képződnek, mint a megfelelő rövid magánhangzók. 

3. Az orrhangú változatok általában (kivéve az á—á és ö—ö 
párt), (bár jelentéktelen mértékben, kissé erősebb labiális, illető
leg illabiális képzésűek, mint a megfelelő tiszta szájhangzók. 

Végezetül fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy az ajkak 
távolsága tekintetében a röntgenrajzokon tapasztalható ingado
zás miatt a fentebb közölt számadatoknak nem tulajdoníthatunk 
teljes, csak viszonylagos értéket. 

VI. A garatüreg méretei (a nyelvhát hátsó része s a garat
fal legközelebbi távolsági adatai alapján) a következők: 

ö á a ü o u e ö 3 e i l ü ü 
6-5 75 9 95 11 11 16 20 23-5 24v5 30 32 34 37 

hátulsó közbülső elülső 
nyelvállású magánhangzók 

65—11 mm 16—24'5 mm 30—37 mm. 

Amint e magánhangzósor csoportbeosztásából látszik, leg
nagyobb garatüreggel az elülső, közepessel a közbülső s leg
kisebbel a hátulsó nyelvállású magánhangzók képződnek. 
A hátulsó nyelvállású csoportban a hosszú változatok (ö, ü) 
szűkebb, a közbülső és elülső nyelvállású csoportban pedig 
tágabb garatüreggel képződtek (fi, \, ü). Ez azzal függ össze, 
hogy a hátulsó nyelvállásúak hosszú párjai lejjebb és hátrább, 
az elülső és közbülső nyelvállásúak hosszú párjai pedig feljebb 
és előlrébb képződnek, mint a rövid magánhangzók. 

BAKÓ ELEMÉR. 

Nyelvtudományi Közlemények LI. 26 
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Adalékok a votják nyelv alaktanához. 
WICHMANN GYÖRGY a FUF. XI. kötetének 198. lapján a ma

gyar csuk 'einsperren, zumachen, schliessen' igét egyebek közt 
a votják (WICHM.) S., M., J. tsoktáni, U. tsoktáni, MU. Uoksani 
:bedecken, zudecken, zustopfen, verstopfen (z. B. eine öffnung), 
hineinstecken'. (MŰNK.) Sar. coksal-, K. coksal- id. igékkel egyez
tette, s egyeztetését elfogadta SETÁLÁ(FUF. XII, Anz. 52) ésPAASONEN 
(Beitr. 60, 110 = KSz. XIV, 26, 250) is. A MEtSz. csuk szavunk 
eredetét ismeretlennek mondja s WICHMANN egyeztetését csak mint 
megfejtési k í s é r l e t e t említi meg, nyilvánvalóan azért így, mert 
a szerkesztők szerint a c s u k ,,még a XIX. sz. elején i s . . . kis 
területen élő tájszó lehetett s aligha tartozik nyelvünk ősi szó
készletéhez", Bármelyik álláspont bizonyulna is helyesnek a kettő 
közül, az a nézetem, hogy legalább is a votják szavak nem tar
toznak össze azokkal a rokonnyelvi szavakkal, amelyekkel őket 
WICHMANN a jelzett helyen összekapcsolta. 

A szóban forgó votják szavak származékok, melyek két külön
féle képzővel alakultak; alapszavukról WICHMANN nem tesz említést. 
Az egyik ige: (WICHM.) tsoktani stb., (MŰNK.) Sar. coktal-, Glaz. 
éoktal-: -tal- képzővel, a másik: (WICHM.) fíoksani, (MŰNK.) 
Sar. coksal-, Kaz. coksal- : -sal képzővel.1) Aligha kétséges, hogy 
amikor WICHMANN ezeket a képzős szavakat a magyar csuk igé
vel és társaival egyeztette, a votják igéket d e v e r b á l i s képzé
seknek fogta fel. Szerintem a fenti votják igék megfejthetők ma
gából a votják nyelvből s valószínűbben d e n o m i r i á l i s szár
mazékoknak magyarázhatók. Ismeretes a vötjákból a (WICHM.) 
B., G., U., MU., J., M., S. tsog 'Pflock', (MŰNK.) Sar. éog, Kaz. 
cog 'cövek, szeg (különösen fából)'*szó; az a nézetem, hogy a 
fenti votják igék ennek a származékai. Eredetileg coktal- és 

*) A WIEDEMANN zűrjén szótárához csatlakozó votják szójegyzékben 
tsoksany alak látható ugyan, MUNKÁCSI és WICHMANN egybevágó feljegyzése 
alapján azonban bizonyos, hogy a WiEDEMANN-féle alak helytelen s e helyett 
áll: tsokshni (s-szel!). 



ADALÉKOK A VOTJÁK NYELV ALAKTANÁHOZ 403 

.oksal- ezt jelenthette: 'becövekelni, beszögezni', jelentésük tovább 
így fejlődhetett: 'beszögez, becövekel'=-'(cövekkel) bedug'=^ 
'elföd, betakar (valamely nyílást) '^- 'elföd, betakar (általában)'. 
E származtatás és jelentésfejlődés valószínűvé tételére hivatkoz
hatunk a vogul (MŰNK.) lenktasi igére, amely ezt jelenti: 'bedugni; 
zustopfen, verstopfen (ein Loch mit einem Keil, einem Holz-
slück)', pL .,ti as lap-lenktdsankwé eri!u ,,Be kell dugni azt a 
lyukat!" (MUNKÁCSI, Vog.NGy. I, 163, 285). Ez a vogul ige 
a (MŰNK.) lénk 'ék; Holznagel, Pflock' szó származéka (vö. még 
LIIMOLA: FUF XXVI, 83). 

A hangalakra nézve megjegyzendő, hogy a coktal- stb. és 
a coksal- stb. A-ja a cog stb. g-jéből hasonulással keletkezett 
a rákövetkező zöngétlen t, ill. s hatására (a hasonuláshoz vö. 
UOTILA: SUS.Toim. LXV, 402—6). A coktal- végződése képzőbokor, 
mely denominális -t + gyakorító -ál képzőből áll. Hasonló kép-
zésűek: 1) votják (WIED.) punjstany 'schimmeln', (MŰNK.) purlé-
tal- 'schimmeln, verschimmeln; grau werden, ergrauen [~ (MŰNK.) 
puné (Sar.), Kaz. puris 'grau, aschgrau'], 2) (MŰNK.) alakfal-
(-= *alaktal-) (Kaz.), alakfal- (-= * alaktól-) 'rágalmazni, pletykálni' 
[~ (MŰNK.) alak 'rágalom, pletyka']1) 3) (WIED) ajiptal- (inf. ' 
ajiptany) 'beschuldigen, anklagen', alapszava: (MŰNK.) Kaz. aj ép, 
Glaz. ajip 'Sünde, Schuld, Fehler'2) (vö. WIEDEMANN, Grammatik 
der syrjánischen Sprache, 100; BUDENZ. UA. 127; MEDVECZKY : 
NyK. XLI, 337). Ha a coktal- igét úgy értelmezzük, hogy jelen
tése é k k e l , c ö v e k k e l t e n n i v a l a m i t , akkor vele a 
jelentés szempontjából csak a 2. és a 3. ige tartozik össze, ame
lyek értelme ugyancsak v a l a m i v e l v a l ó t e v é k e n y s é g . 
Hogy az 1. ige azonos képzőelemei ellenére is valamivé válást 
fejez ki. az összefügghet azzal, hogy már a tiszta -al- képzős igék 
is majd az egyik, majd a másik jelentéskategóriába tartoznak 
(vö. UOTILA: SUS.Toim. LXV, 205—6). A zürjénben valószínűleg, 
-tal- képzős denominális ige: vistalni S., vistavni V., vistal- Ly., 

*) Az alapszó tatár jövevényszó (MUNKÁCSI, VNYT. 99), de igei szárma
zékának végződését már v o t j á k képzőbokornak tartom, ahol -í- -* *-t- a 
megelőző F hatására. 

) A votják Mé 'viasz' szó métal- (Sar.) 'beviaszozni, bevonni viasszal' 
származékának idetartozása kétséges, mert -í-je — amint a susto 'viaszos' .mel
léknév, továbbá a cseremisz si.Ue, mordvin ksta, sta mutatja — aligha képző, 
hanem az eredetileg teljesebb szótestnek bizonyos esetekben megőrzött szerves 
eleme (vö. UOTILA: SUS.Toim. LXV, 312, 412). 

26* 
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vista'vni P. 'sagen, erzahlen' [~ zürj. Steph. vis 'Opfer', votj. ves 
'Opfer; Gebef, vesani 'opfern; beten', 1. UOTILA, Syrj. Chr. 179, 
WICHMANN, Wotj. Chr. 1198. sz.]. WIEDEMÁNN példái közül fi. Syrj. 
Gramm. 99) ide tartozik még: jostalny 'zuspitzen' [~ joé 'spitzi-
ges Stöckchen; scharf], jörtalny 'einschliessen' [~ jer 'Zaun']. 

A coksal- stb. végződése ugyancsak képző, de tudtommal 
a leíró nyelvtanok s a votják vonatkozású alaktani tanulmányok 
nem tartják nyilván.1) Hogy az alapszó és a képző viszonyát kielé
gítően tisztázni tudjuk, szükségesnek látom a -sal- végződésű 
votják igék alaposabb vizsgálatát. Szerintem ezek képzőjük minő 
sége szerint két csoportra oszlanak, melyeket az alábbi példák 
jellemeznek. 

A) 1. Sar. kutbcíl- 'csépelni'; vö. kutas 'csép', alapszava: kut-
'fogni, megfogni, kézbevenni, megragadni'; 

2. Sar. majsal-, Jel. máccal- 'gereblyélni'; vö. Sar. májas, 
MaL, Kaz., Jel. mázas 'gereblye', Sar. mattal-, maztal- 'gereblyélni'; 

3. Sar. pijsal-, Kaz. pidsal-, pit'sal- 'térdre esni, térdelni, 
letérdelni'; (WICHM.) U. piJcsanf, MU. pitsani, M. pifsáni, (WIED.) 
pydsany 'niederfallén'; vö. Sar. pijás, Kaz. pidás, Uf. pígds térd' 
- vog. (AHLQV.) pás 'Ellenbogen, Elle?', (M.-Sz.) T. pisi, K. pas 
'Ellenbogen' (TOIVONEN: FUF. XIX, 151 és 230: a szó belsejében 
eredetileg finnugor *c (*c) volt); 

4. pftsal-, pidesal-, pitsal-: (WICHM.) U. pftsánf, pjdesani, M. 
pitsani 'einen Boden einsetzen'; vö. (WICHM.) pides M., J., MU., 
pides G. 'Boden, Grund', (MŰNK.) Sar. pidas, Kaz. pédas (iness. 
pídsín, elat. pldsis, illat, pidsl) 'fenék, alja, alsó része vlminek'; 
az alapszó csak a zürjénből ismeretes: (WIKD.) PW. pyd Tiefe' 
stb. (AMINOPP: SUS. Aik. XIV2, 19; WICHMANN: Wotj. Chr. 711. sz ; 
UOTILA: SUS. Tóim. LXV, 319, 385, 404 és Syrj. Chr. 1362); 

1) BÜUKSZ Ugor Alaktana és MEDVKCZKY „A votják nyelv szóképzése" c. 
tanulmánya nem foglalkozik vele; WIEDEMÁNN tárgyalja ugyan (Syrjánische 
Grammatik 98), megállapításai azonban tévesek, mivel a helytelen tíoksany 
alakra épít, meg egyébként is a jelzett helyen több különféle képzőt össze
kever egymással. 

2) Ide tartozónak vélem a votj. (MŰNK.) pidsal- 'bezárni, lezárni', (WICHM.) 
pitsam G. (pttsal) 'zumachen' (Wotj. Chr. 719. sz.) igét is. A jelentés fejlő
dését így képzelem: 'fenékkel ellátni '=- ' tetővel ellátni '^- ' lezárni, bezárni'. 
A 'fenék' és 'tető' párhuzamosításához vö. pidas 'fenék' ~ jir-pidás 'fejtető'. 
A mai 'bezárni, lezárni' jelentés mellett a pidsal- igéhez kapcsolódó pidsdt 
'ajtóféle' szó jelentése nem szorul magyarázatra. 
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5. Sar. pulsal-, Glaz.polsal 'evezni'; vö. K&z. pules, Glaz. polis 
'evezőlapát' és Sar. pulal- 'evezni'; 

6- Sar. utsal- (-= *urtsal-) 'ruhát bélelni, béléssel ellátni'; 
(WICHM.) U. urtsáni (tő : urtsal-), G. utsánf (tő : utsal- -= *urtsal-) 
'füttern (ein Kleid)'; vö. (MŰNK.) urdas 'bélés, ruhabélés; Futter, 
Unterfutter', alapszava: urd 'oldalborda; Rippe' (LYTKIN, AZ -S 
névszóképzők a permi nyelvekben 6; UOTILA : SUS. Tóim. LXV, 
358, 404); 

7. Sar. uotsal- 'hálót szőni, fonni; hálóba keríteni'; vö. Sar., 
Uf. votas ,vadászháló', esetleges alapszavához 1- MUNKÁCSI, ÁKE. 
641, WICHMANN: FUF. XIV, 115 és LYTKIN, id. m. 6. 

B) 1. Sar. jilsal-, Kaz. delsal- 'kihegyezni, meghegyezni'; 
alapszava: (Sar.) jU, Kaz. dél 'hegye, csúcsa, kidomborodó része 
(valamely tárgynak)'. Vö. még (Sar.) jUos 'hegyes'; 

2. ÍSar.) kujsal- 'megsavanyodni, Összemenni (különösen tej
ről mondva)'. — Vö. (Sar.) kujU, (Kaz.) kuéét, (Glaz.) kuzit 'sós; 
savanyú', ahol a -t végződés ismert melléknévképző, az alapszó 
pedig ismeretlen; 

3. (Sar.) mrsal-, Kaz. nérsal- 1. (Sar.) 'orral túrni (pl. föl
det)'; 2. (Kaz.) 'csírázni'. — Alapszava: (Sar.) nir, Kaz. fier 'orr; 
valamely tárgynak csúcsos előrésze'; 

4. (Sar.) pulsal- 'hólyagot v. pörsenést kapni a bőrön'. — 
Alapszava: (Sar.) puli, Kaz. püle 'buborék; hólyag, pörsenés, ki
ütés (a bőrön)'; 

5. vacsal- 'egyesíteni, társítani, hozzá adni, mellékelni'. Vö. 
vaca 'szemtől-szembe, egymásnak átellenében', ahol az -a az illa-
tívus ragja. 

Az A) csoportban csupa oly -sor/- végű igét látunk, amelyek 
mellett ismeretes -s képzős főnévi származék. Mivel az idetartozó 
igék kivétel nélkül azt fejezik ki, hogy az alany az -s főnévképzős 
szóval megjelölt tárggyal foglalkozik, vele valamilyen cselekvést 
végez, nyilvánvaló, hogy a kérdéses -sal- végű igék nem közvet
lenül alakultak abból a szótőből, amelynek az -s végű főnevek 
maguk is származékai, hanem továbbképzések az -s képzős fő
nevekből, amelyek részben deverbális számazékok (kutas, májas, 
pulés), részben pedig denominális alakulatok (pijas, pides).x) 

*) Az s képzők szerepéhez és jelentéséhez vö. LYTKIN VASZILU, „AZ -S név
szóképzők a permi nyelvekben", Budapest, 1927. 

* 
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Ennek alapján tehát az e csoportba tartozó -sal- végű igék s eleme 
azonos a jól ismert s permi főnévképzővel, a végződés -al- része 
pedig az a denominális igeképző, mellyel egyébként is sok „vala
mivel való foglalkozást jelentő" votják ige alakult, pl. podmal-
'méhkast csinálni a faüregből' (~ podám 'faüregből alakított méh
kas') , vuzal- 'eladni' (*> vuz 'árú, portéka, kereskedelmi cikk'), 
puzal- 'tojni' (~ puz 'tojás'), vitai- 'beszedni v. egybegyűjteni az 
adót' (~ vit 'adó, vám'), altmal- 'aranyozni' (~ altén 'arany') stb., 
vö. még MEDVECZKY: NyK. XLL 333—4; UOTILA: SUS. Tóim. LXV, 205. 

Lényegesen más képet mutat a B) csoport. Ismerünk ugyan 
s képzős főnévi származékokat az ide sorolt igék némelyikének 
a szócsaládjában is (pl. jllcis: tal!-j. 'az erdőség legkiemelkedőbb 
része'; niros 'szájkosár',1) de nagyobb részük ily származék nélkül 
áll, s a kivételek, (jilsal-, nirsal-) sem oly cselekvést fejeznek ki, mely 
az s képzős főnév jelölte fogalommal közvetlen kapcsolatban állna. 
Feltűnik azonban a fdsal- ige családjában a jüos s képzős m e l 
l é k n é v i származék! Nézetein szerint a jilsal- (-= *jllosal-) 
ennek a származéka, s amíg jUos jelentése 'hegyes', addig jllsal-
eredetileg azt jelentette: 'hegyesít, hegyessé tesz'. A jilsal ige vég
ződésének s eleme azonos tehát a jól ismert s permi melléknévkép
zővel,2) s az -s végű melléknévből -al igeképző hozzájárulásával 
alakult a jUsal-siíak, amely a „valamivé, ill. valamilyenné tevést" 
kifejező igék osztályába tartozik. Az -al képző — bár ritkán — 
más esetekben is alkotott rokon jelentésű igéket, pí. tugal- össze
kuszálni, összebonyolítani' (~ tug 'bojt, rojt'), vö. MEDVECZKY: NyK. 
XLI, 334 és UOTILA: SUS.Toim. LXV, 205. Mint BUDENZ idevágó 
példáiból látjuk (UA. 160), gyakoribb az -al képző hasonló szerep
ben a zürjénben, pl. lokál- 'bös machen, árgern' (~ tok 'bös; Zorn'), 
romai- 'bűnt machen, fárben' (~ röm 'schöne Farbe'). BUDENZ 
(id. h.) a votjakból csak oly példákat említ, amelyekben az -al 
igeképző a denominális / elemmel3) egyesülve jelenik meg, pl. 
vozitjal- 'beschámen' (~ vozit 'schimpflich; Scham, Schande'), 
éökitjal- 'beschweren' (~ sökit 'schwer; Last').4) 

x) KRYLOV adata LYTKisnél, 1. „Az -s névszóképzők a permi nyelvekben", 5. 
2) Vö. eihhez LYTKLN idézett értekezését. 
3) A permi denominális j képzőhöz vö. UOTILA: FUF. XXI, 89. 
4) Az a két példa, amelyet BUDENZ a NyK. X. kötetének 36. lapján 

említ, alighanem helytelen, mert MUNKÁCSI szótára szerint a kérdéses votják 
szavaknak más a jelentése. 

* 
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A jllsal- igével egyezően magyarázhatjuk a többi B) cso
portba sorolt ige keletkezését is, ha ezek mellett nincs is felje
gyezve g képzős melléknév. A kujsal-, nlrsal-, putsal- és vacsal-
k e l e t k e z é s e k o r még használatosak lehettek ezeknek az 
igéknek a tövéből 'savanyú', 'csírás', 'hólyagos és 'szembenlévő(?)' 
jelentésű s képzős melléknevek, s az előbbiek az utóbbiakból való 
továbbképzések lehetnek. Igaz, hogy jelentés tekintetében ezek 
közül csak a vaősal- fogható a jllsal- igével egy kalap alá, mert a 
többi ige valamilyenné v á l á s t fejez ki, ez azonban nem mond 
ellent magyarázatomnak, mert az -al képző más esetekben is alko
tott valamivé, ill. valamilyenné v á l á s t jelentő igéket is, pl. 
gibdal- 'tőzeggé válni' (~ gíbdd 'tőzegréteg'), jual- 'égni, lángolni' 
(-= 'izzó parázzsá válni' ~ $u 'izzó parázs'), %dbal-\ Jcwaj zobaloz 
'csúnya idő lesz' (~ mb 'piszkos, csúnya süV), vö. BUDENZ: NyK. 
X, 36; MEDVECZKY: NyK. XLI, 334; UOTILA: SUS. Tóim. LXV, 206. 

Miután végigtekintettünk a -sa/-végű igék fajtáin, el kellene 
most döntenünk: melyik csoportba tartozhatik a coksal- ige? Mér
legelve az A) csoportba tartozás lehetőségét, fel kellene tennünk, 
hogy a cog szónak volt valaha s képzős főnévi származéka, amely 
valami hasonlót jelentett, mint az alapszó (például dugót). Mivel 
az s képző valóban képez ilyen jelentésű származékokat (1. LYTKIN 
VASZILTJ, id. m. 8), e feltevés nem elfogadhatatlan, de veszít való
színűségéből a miatt, hogy a cog főnévnek tudtommal nincs felje
gyezve s képzős főnévi származéka. A másik lehetőség az lenne, 
hogy a coksal- a B) csoportba tartozik. Az utóbbi esetben alapja 
egy 'cövekes, dugós' jelentésű s képzős m e l l é k n é v volt, s a 
oksal- eredetileg olyasmit jelentett, mint 'cövekesít, dugóssá tesz' 

^ 'dugóval ellát vagy felszerel'. E magyarázatnak ugyancsak meg
van az a nehézsége, hogy a cog főnévnek s képzős származéka 
nincs feljegyezve, tehát hogy az alapul veendő *cogms melléknév 
ismeretlen. Nézetem szerint van azonban harmadik magyarázati 
lehetőség is, és — kiindulva abból a tényből, hogy a cbg-nak nincs 
s képzős alakja — éppen ez a legvalószínűbb. Kétségtelen ugyanis, 
hogy miután a votjákban a második nyilt szótag kiesésével leját
szódott a jUosal- =~ jüsaUíéle változás (vö. ehhez AMINOFP: SUS.AiK. 
XIV2, 15), a nyelvtudatban jű: jllsal- arány keletkezett, azaz: 
a jllsal- kapcsolata meglazult a jllos melléknévvel, s maga az ige 
a jil főnév közvetlen származékának érződhetett. Szerintem a 
jll: jllsal- s ehhez hasonló arányok keletkezése után a -saL végző-
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dés leválhatott a szóvégről, s megelevenülve már oly névszókból 
is alakulhattak vele igei származékok, amelyekből s névszóképzős 
származék sohasem volt használatban. Hasonló jelenségre utal
hatunk a magyar nyelvből is, ahol a -zat, -zet végű főnevek 
nagyobb része voltaképp z igeképzős szavak -at, -et képzős szár
mazéka, de a nyelvújítás korában több olyan -zat, -zet végű szó 
is keletkezett, ahol az alapszónak z képzős igei származéka nem 
volt; ilyenek: bohózat, hajzat, növényzet, személyzet (vö. GOMBOCZ, 
Magyar történelmi nyelvtan, III. Alaktan, 209—10). Ha a votják 
-sal- képzőre nézve magyarázatom helyt áll, akkor természetesen 
a kujsal-, nlrsal-, putsal- és vacsal- igékre is alkalmazhatjuk ezt 
a magyarázatot is, tekintettel arra, hogy alapszavukból nem isme
rünk sem s képzős főnevet, sem pedig ilyen melléknevet. 

A -sal- képző keletkezéséhez hasonlóan képzelem el a votják 
-sa§k- denominális igeképző fejlődését is, amelynek utótagja az 
ismert -ék gyakorító képző1) (vö. az utóbbihoz SZINNYEI, NyH.7 65 
és Fgr. Sprw.2 106). MEDVECZKY e képzőre csak egy adatot említ 
(NyK. XLI, 337), csatolhatjuk hozzá még a következőket: 1. (Sar.) 
nodsask- 'észhez jutni, öntudatra ébredni, megérni (ifjú emberről 
mondva)'. — Alapszava: nod (Jel.) 'gondolat'; vö. még nodás 
(Sar., Glaz.) 'megállapodott eszű, érett, öntudatra ébredt', nodos, 
nodso ua.; 

2. (Sar., Glaz.) vacsask- 'egyesülni, társulni, csatlakozni, egy
máshoz állani'. — Vö. vaca 'szemtől-szembe' stb., 1. fent. 

A -sask- végződés s eleme ezekben is az s permi melléknév
képzővel azonos; a melléknévi származék a nodsask- mellett sze
replő nodds, nodos alakokban ma is él. A vacsask- és a MEDVECZKY -
nél említett puisask- 'buborékot vet' mellett már nincs felje
gyezve s képzős melléknév; lehet, hogy itt már az önállósult -sask-
igeképzővel állunk szemben. A nodsask- a fentiek alapján éppúgy 
melléknévből való igei származék, aminők a magyarban élesít, 
fényesít, eszesedik, hólyagosodik stb. 

Szerepel a votjákban egy s elem magában is igeképzőként 
bizonyos hangutánzó szavakban, mint pl. (Sar.) burs- 'bőgni 

*) Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy ez esetben tehát a nagyob-
bára d e v e r b á l i s képzőként ismeretes sk elem valójában n o m i n á l i s 
tőhöz járult. Hasonló esetekre nézve vö. pl. MEDVECZKY : NyK. XLI, 312, SZINY-
NYEI, Fgr. Sprw.2 116, UOTILA, SUS.Toim. LXV, 203, 287, ZSIRAI, Finnugor Rokon
ságunk 84. 
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(ökörről mondva)', (Kaz.) bers- 'morogni, mormolni, bőgni (med
véről mondva)' (más példákat 1. WIEDEMANN, Syrj.Gr. 88; AMINOFP: 
SUS. Aik. XIV2, 40; UOTILA: SUS. Tóim. LXV, 293). Nem tar
tom lehetetlennek, hogy ez az s elem is — éppúgy, mint a hasonló 
zűrjén igékben — eredetileg azonos az s melléknévképzővel. A fej
lődést úgy képzelem, hogy a hangutánzó szavakból valaha képez
hettek olyszerű mellékneveket mint pl. *buros '[az ökör] bur han
got adó', azaz: ,,bur-os", s ezeket később igei végződésekkel látták 
el. Hogy e feltevésem szerint egy n é v s z ó i jellegű tő került 
i g e i szerepbe, abban nem találhatunk a votják nyelv szempont
jából semmi különöset, mert hiszen ismeretes, hogy e nyelvben — 
mint más finnugor nyelvekben is — névszóul használt tövek nem
egyszer igei végződéseket vesznek fel, azaz igeképző hozzájárulása 
nélkül is igei jelleget öltenek, pl. zor 'eső' : zor- 'esőzni', tel 
'szél' tol- 'fúni (a szélről mondva)', tfr 'voll': tirfnf 'füllen' stb. 
(vö MEDVECZKY: NyK. XLI, 311; SZINNYEI, Fgr. Sprw. 89—90 és 
NyH.7 102; ZSIRAI, Fgr. Rok. 83—4). Ha ez a magyarázat nem 
bizonyulna is kielégítőnek, minden esetre összefügg a fenti igék 
s elemével az az s képző, mely egynéhány hangfestő zűrjén igében 
t mozzanatos képzővel együtt jelentkezik; ilyenek: 1. (WICHM.) S. 
murestini (m o m.) 'brummen, murren' [~ muralni 'brummen, 
murren'] , » 

2 (WICHM.) S. t§il§stini (m o m.) 'aufschreien (v. Mádchen)', 
V. tsilestni 'imcKHyTt, pfeifen (v. Vögeln)' [~ Uü-z-ini 'schreien, 
kreischen' usw.], 

3. (WICHM.) I. téipesni, fáipestnj, U. tsipestinis, V. téipestni 
'anfangen zu piepen', S. téipesni, Uipestini 'auf der Rohrpfeife 
blasen' [~ Uipsini 'piepen'; 1. UOTILA: SUS.Toim. LXV, 311]. 

Végül megjegyzem, hogy — ha MUNKÁCSI feljegyzése helyes 
— van a votjakban egy d e v e r b á l i s s képző is, mely a tár
gyalt s elemmel kapcsolatban figyelmet érdemel, eddig azonban 
mindössze egy példát találtam rá: (MŰNK.) lehs- 'megdöfni, át
döfni, megöklelni; megcsípni, megszúrni (fulánkkal)' [~ votj. 
lekal- 'döfni, öklelni; szúrni", lekan 'fulánk; zürj. (WICHMANN) 
luka'sni 'mit den Hörnen einander stossen, stössig sein' (UOTILA, 
Syrj. Chr. 114)]. Az itt szereplő mozzanatos s képző további kap
csolatait nem ismerem, s képző van a zűrjén (WICHMANN) V. 
ledsavni S., L. ledsalni, U. ledsa'vnis, P. vetsa'vni 'mehr Holz in 
den Ofen werfen', (UOT.) I. letsöni, (G-EN.) KP. lytsal- [~ l§dni 'auf-
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stellen, aufladen, auflegen, bepacken etc.'] igében is, lehetséges 
azonban, hogy ez is valamely kihalt s képzős deverbális f ő n é v 
n e k a továbbképzése {-cd- igeképzővel), s ezért d e v e r b á l i s 
s képzőre bizonyossággal nem következtethetünk belőle (a szó 
etimológiájához vö. UOTILA: SUS, Tóim. LXV, 399 és FUF. 
XXVI, 160). 

Azt hiszem, a fenti fejtegetések nyilvánvalóvá teszik, hogy 
a tsoktáni és a Űoksani igék a tsog főnév származékai. Utólag ész
revettem, hogy a (WIED.) tsoktany igét már ANDERBON összekap
csolta a votják (WIED.) tsog főnévvel „Wandlungen der anlauten-
den dentalen spiráns im ostjakischen" c. műve 96. lapján, a nél
kül azonban, hogy a jelentések összefüggését megvilágítaná s hogy 
a -tál- végződéssel foglalkoznék. WICHMANN és a MEtSz. ANDERSON-
nak a votják szóval kapcsolatos állásfoglalását nem vették figye
lembe. Ha a tsog szóból való származtatást elfogadjuk, akkor ter
mészetesen — WiCHMANNtól eltérően — a tsoktáni szókezdő más
salhangzóját kell eredetibbnek tartanunk. A Uoksani igében ts- ^ 
fá- változás történt valószínűleg a szóbelseji s hasonító hatására 
(vö. UOTILA: SUS.Toim. LXV, 423). 

A coktal- ige szócsaládjába tartozik a coktat 'dugó; fedő' 
szó. Mivel ebben az -őt főnévképző a puszta t igeképzővel alkotott 
tőhöz járult, valószínűnek kell tartanunk, hogy a cog szónak élt 
valaha cokt- alakú, azaz pusztán í-vel képzett igei származéka is, s a 
coktal- későbbi képzőhalmozás eredménye.1) -í denominális kép
zővel alakult igetőből több -dt képzős főnévi származék ismeretes, 
pl. soblrtat, sobértat 'takaró, lepedő, lepel, boríték' (~ sobirt-, Kaz. 
sobert- 'befödni, betakarni, beborítani', alapszava: soblr 'takaró, 
lepedő, lepel, boríték'), vamístát (Sar.) 'lépés' (~ vamlst- 'egyet 
lépni', alapszava: vamls 'lépés') stb. 

A (Sar.) coksal-, (Kaz.) coksal- ige mellett is szerepel -át 
főnévképzős származék: (Sar.) oksát, (Kaz.) coksát = coktat. 
Ha eníiek az elemzésénél is úgy járnánk el, mint a coktat főnév
nél, azaz ha a őoksat alakot is oly i g e i jellegű tőből származ
tatnánk, amely az -öt főnévképző különválasztása után vissza
marad, akkor tényként kellene elfogadnunk azt a föntebb tár-

*) Vannak példáink arra is, hogy -t- és -tál- képzős igék egymás mellett 
élnek, pl. (MŰNK.) ajipt- 'hibáztatni stb.' és (WIKD.) ajiptal- ua., (WIED.) al'ákt-
'rágalmazni stb.' és (MŰNK.) aTdktal- (-= *aTaktal-) üa. 
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gyalt, bizonyos hangfestő igékkel kapcsolatos feltevésemet, hogy 
a permi nyelvekben az s névszóképzős származékok valamikor 
használatosak voltak i g e i szerepben is minden igeképző nélkül. 
Erre a feltevésre azonban itt nincs szükségünk; sokkal valószí
nűbbnek tartom, hogy a coksat főnév coksal- -f- coktat kontaminá
ciójának az eredménye. Hasonló analógiás alakulások lehetnek 
pídsát-'ajtóféle' (~pidsal- 'bezárni, lezárni', 1.404.1., 2. jegyzet) és utsat 
'ruhabélés' (~ utsal- 'ruhát bélelni, béléssel ellátni', 1.405.1.) is. 

Denominális származékoknak semmi esetre sem tarthatjuk 
e szavakat: a pldsdt jelentésénél fogva csakis a pidsal- igéből 
vezethető le, nem pedig az s képzős főnévi alapszóból (pídds 
'fenék'), az utsat pedig ugyancsak határozottan a megfelelő igére 
utal, mert hangalakjánál fogva csakis ezzel hozható közelebbi 
kapcsolatba (az idetartozó s képzős főnév, urdás, még ma is őrzi 
az eredetileg a szóhoz tartozó r mássalhangzót s különben is 'bélés' 
jelentésben tudtommal csak a kazáni nyelvjárásból van fel
jegyezve). 

Budapesten, 1941. június 11-én. LAKÓ GYÖRGY. 

Lóg. A NyK. LI. kötetének 166—8. lapján a lóg etimológiájával 
kapcsolatban ez igénk jelentésével foglalkoztam, s a NySz.-ra hivat
kozva utaltam arra, hogy e szavunknak nemcsak 'pendeo; hangén', 
hanem 'agitor; hin und wieder getrieben werden' jelentése is van. Az 
utóbbi jelentést azonban a NySz. csupán két helyről (MA. és PPB.) 
idézi, ezért szükségesnek tartom, hogy erre a jelentésre utólag még 
más forrásokból is említsek példákat. Ilyenek: 

1. MÁRTON, Lexicon Trilingve (1818) II, 291—2.1.: a) nütabundus 
•ingó, inogó, ingadozó, izgó, lógó; wankend, wackelnd', b) nütámen 
'ingás, inogás, izgás, ingadozás, lógás; das Wanken', c) nüto 'ingani, 
izgani, izogni, mozogni, lógni; wanken, wackeln', 2. CzP.: lóg 'általán 
mondják oly testről, mely bizonyos tartalékpontról aláfelé nehézkedve 
folytonos i n g a t a g állapotban létezik. A lógás tehát rendszerént két 
dolgot föltételez, t. i. lefelé nehézkedési és ingékonyságot... Alapfoga
lom benne az ingatagság, mozgékonyság...', 3. MTSz.: lóg 'lógva ing, 
himbálódzik; lazán áll, inog', 4. CSÜRY, Szamosháti Szótár: lóg 'ing, 
fityeg, lazán áll!, 5. WICHMANN, Wörterbuch des ungarischen Csángó-
dialektes: log 'lóg; sich bewegen, quabbeln (baumeln, wackeln, schlot-
tern), H. luög 'herunterhángen und baumeln, baumelnd herunterhángen'. 
Ujabb magyar-német szótáraink közül KELEMEN Nagy Kézi Szótára a 
lóg igének már csak a köznyelvi 'herabhángen ; hangén' jelentését közli. 

LAKÓ GYÖRGY. 
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Fák és fás helyek régi nevei az uráli nyelvekben. 
SBTÁLÁ EMiLnek az a megállapítása, hogy az uráli és a finnugor 

ősnép erdős vidéken lakott (Suomen Suku I, 129, 144, JSFOu. XXX5, 
100), teljesen átment a tudományos köztudatba. Önként felvetődik 
a kérdés, vájjon milyen mértékben maradtak meg az egyes uráli 
nyelvekben a fák és a fás helyek régi elnevezései és mi az, amit 
mi magyarok megtartottunk az ősi nevekből. Erre a kérdésre sze
retne feleletet adni dolgozatom. A nehéz viszonyok miatt anyag
gyűjtésemben csak az elérhető nyomtatott forrásokra támaszkod
hattam s nem használhattam azt a gazdag és rendkívül becses 
kéziratos anyagot, amely békés időkben Finnországban rendelkezé
semre állt volna. Munkám talán mégsem volt hiábavaló, s bízom 
abban, hogy a hiányokat pótolni fogják mások, elsősorban a finn 
nyelvészek. 

A Nyelvtudományi Közleményekben szokásos rövidítéseken 
kívül még a következő rövidítéseket használom : 
FEKETE—BLATTNY = FEKETE LAJOS és BLATTNY TIBOR, Az erdészeti jelen

tőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén 
I, 1913. 

FEKETE—MÁGÓCSY-DIETZ = FEKETE LAJOS és MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, Erdé
szeti növénytan II, 1896. 

SUHONEN = PENTTI SUHONEN, Suomalaiset kasvinnimet (Finnische Pflan-
zennamen), 1936. 

KÖPPEN = FR. TH. KÖPPEN, Geographische Verbreitung der Holz-
gewachse des europáischen Russlands und des Kaukasus. 
I—II. 1888. 

1. m. fenyő. 
Ezt a nagyon fontos 'pinus, abies; tanne, fichte' jelentésű 

magyar fanevet, amelynek a régi nyelvben 'pinetum' jelentése is 
volt (1478: Silua magna Pini wlgo fenyew OklSz.) s amelyre az 
első adat 1075/1217-ből való (Caput est riuuli nomine /emosaunicza 
OklSz.), finnugor eredetű szónak ismerjük. Alakváltozatai (az EtSz. 
szerint): fcnyeü (írva feneu); fényé (írva fene) vö. Fenyéd hn., 
? fénye; fenyü, fenyü; fönyüfa; ? fönye; fennifa, fennyifa. A fenyőfa 
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összetételre az első adat 1250/1392-ből való (OklSz.), a fenyves 
'pinetum' származékra pedig 1211-ből (1. EtSz.). Figyelmet érdemei 
a fenyő-bokor 'wachholderstraucli' (OklSz.) összetétel, amelyben a 
fenyő szónak 'Juniperus; wachholder' jelentése van (1338: fenyeu-
bukur, 1459: fenyeivbokor). 

A magyar fenyő az EtSz. megállapítása szerint demin. szár
mazék. Az alakváltozatokban megjelenő szóvégi -w, -w, -é, -i elemek 
szintén demin. képzők. 

A *feny- alapszónak eddig csak egy finnugor megfelelőjét 
ismertük: cser. SZILASI pin 'magnak hagyott fenyő; zum pflanzen 
gelassene fichte, cocHa-dkMHHHHKi.' Tr. (vö. NyH.7 145). 

A zürjénben is van azonban egy fanév, amelyet úgy tekint
hetünk, mint a magyar fenyő, cser. pin megfelelőjét: zürj. WIED. 
pomel': tusa-pomei 'Wachholder; Juniperus' (tusa 'kömig, kernig 
Korn-, Kern-'), P. ponul id., KÖPPEN (II, 411) Katsch-pomol 'Juni
perus nana', WICHM. (VÖ. TOIVONEN, Affr. 134, 202. sz.) I. kats-pomot, 
Ud. kats-pomel' 'wacholder' (kats = f. kata-ja, kata-va 'Juniperus'). 
A zűrjén adatokban a szóvégi -l ugyanaz a képző, amely megvan 
a juoí, Xol lazacnévben és néhány más szóban (vö. NyK. XLIX, 
47, 43. sz). 

A magyar szőközépi -ny-, cser. -n fgr. szóközépi -*n- folytatója. 
A zürj. -n-, -m~ szóközépi hang fgr. *-r?- hangra utal. A szóközépi 
nasalisok ingadozása jól ismert jelenség a finnugor nyelvterületen. 

Ami a magyar és a zűrjén szó vokalizmusát illeti, magyar 
palatális hangnak az első szótagban gyakran felel meg zűrjén veláris 
hang: víz ~ zürj. va; lélek ~ zürj. hl; négy ~ zürj. nul, noí stb. 

Az 'ables, pinus' ~ 'juniperus' jelentésmegfelelésre vö. pl. vog. 
üns-jiw 'wacholder' ~ osztj. ún^Dz9, gn(ts§% stb. 'kiefer' (vö. TOIVONEN, 
Affr. 104, 123. sz.). 

2. m. mórágy. 
kz OklSz.-ban két adatot találunk a régi magyar mórágy 

erdőnévre: 1267/1380: In vicinitate silue Moraag; Inter siluam 
Moraag. Vö. még BÜDENZ (MUSZ. 630) 1267: silva regalis Mooragy 
nuncupata. j 

BUDENZ i. h. kifejtett, véleménye szerint a mórágy erdőnév egy 
bizonyos fajta fa nevéből való „olyan képzés, mint Füzegy, Szilágy, 
Szilvágy, Egregy stb." (vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 473, 264. sz.). A mórágy 
erdőnévből kikövetkeztetett elavult *mór (v. mára) fanevet BÜDENZ 
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többek között a lp. muor, muora 'arbor, lignum', lpN. muorra id. 
szóval egyezteti, MUNKÁCSI pedig (i. h.) kaukázusi jövevényszónak 
magyarázza. 

Ami a dolog lényegét illeti, BuDENznek teljesen igaza van: 
a mórágy erdőnév valóban egy elfelejtett *mór fanév származékának 
tekinthető, a *mór fanév pedig azonosítható a szóban forgó lapp 
szóval, amelyre a következő adatokat idézhetem : 

lp. FRUB muorra 'arbör, lignum, silva ; Trse, Ved, Stok, Skov', 
NIELSEN muorra P., Kr. muó^rrá, Kt. muorra ' 1 . tree (growing or 
felled); as the first part of compounds alsó: with somé trees; 2. wood, 
fuel supply of fuel; wood, woodwork, wooden matériái for carpentry 
etc., wooden; 3. stake, pole; as last part of compounds: -pole, 
-bar, thing (especially implement) made of wood', PLANTINUS (VÖ. 
SETALA: J S F O U . VIII, 91) arbör. moor; WIKLUND müdrra- 'baum, holz', 
LAGERKR. Tan. múor^e 'Baum, Holz; Feuerung', Sná. mu'hra 'Holz, 
Baum, Baumstummel; als Pluraletantum: Feuerung, Brennstoff'; Wfs. 
mú'ors, Sors. mu'orra, Arj. mu'orra, Tys. mu'orra, Suj. mu'orra, 
Kőnk. •mu'orra, Lyng. mu'orra, Kván. mü bfq,, Rep. mu'orra, Nes. 
mworr'Z, Neid. mworri id., IpK. GEN. mirr, K. mürr, N. muorr, A. mur 
'Holz, Baum.' 

Az'arbor, lignum ; silva'általános fogalmak jelölésére szolgáló 
lapp szó eredeti speciális jelentése megőrződött LAQERKRANTZ várdali
lapp adatában : mu'orc$a 'Tannenwald, Gehölz'. A -|a végzet demin.-
kollektiv képző. Feltehető tehát, hogy a lp. FRUS muorra, PLANTINUS 
moor stb., stb. szó eredeti jelentése 'fenyő' volt; a lapp szóval 
azonos magyar *mór fanév tehát a fenyő egyik elfelejtett magyar 
neve. A régi magyar mórágy erdőnév e szerint bátran azonosítható 
a lp.Várd. mu'orqsa 'Tannenwald, Gehölz' szóval, amelyben a -§q 
végzet éppenúgy a fgr. *-nÜ v.*-nt'é képző nasalis nélküli folytatója, 
miut a magy. -gy képző a mórágy erdőnévben és a tölgy fanévben 
(vö. lejjebb a 28. SÍ . egyeztetést). 

A 'fenyő' ~ 'fa' jelentésmegfelelésre vö. pl. szamJur. jie 
'Kiefer, Fichte'; szamO. N. cwe, NP. iüe, B., Jel., Taz. tö, Kar. 
M, — KO., FO. hüe 'Föhre, Fichte'; Kam. tö 'Föhre', (Atl.) diu 
'Fichte' [| Koib. dza id.; Motor, tcia, Taigi dm id. ~ osztj. iu% stb. 
'Baum ; Holz'; vog. jiw, jü 'Baum' (PAASONEN, Beitr. 268, 387. sz.). 
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3. m. ugufa. 
Az ismeretlen jelentésű ómagyar ugufa fanévre két adatunk 

van az OklSz.-ból: 1193: In bókon prima méta incipit de vgufa. 
Redit ad predictam ugufa. Ha ezt a fanevét nem úgy olvassuk, 
ahogy általában eddig magyarázták, vagyis nem ügyüfának, azaz 
szent-fá-nak,1) hanem ZoLNAit követve egyszerűen ugufá-n&k, akkor 
ennek az elavult fanévnek a finnugor nyelvekben a következő pontos 
hangtani megfelelőit mutathatjuk ki : 

f. honka RENV. 'pinus silvestris matúra, durioris indolis, sapinus; 
Tanne', LÖNNR. 'furu, fullvaxen och mogen tall; (diai.) förtorkad 
furu 1. annat stort trád', SUHONEN (267) 'taysikasvuinen oksatoin puu, 
kuiva ja kova ettá kalisee' N.: 'pystyyn kuivunut mánty'; 'iso, 
pitká ja suora puu ; ; 'vain latvaosassa oksia, joista „vakioksa" on 
alimpana ja runko melkein tasapaksu7. Alakváltozatai: hanga (KÖPPEN 

1889), honga (R. és N. vö. SUHONEN i. m. 265). Demin. alakok: 
RENV. honkainen, LÖNNR. honkanen 'liten furu'. Összetételekben: 
honkakuusi RENV. 'abies pino similis, durior', LÖNNR. 'stor furulik 
tall', LÖNNR. : honkametsa, honkimetsd 'furuskog', honkamanty 'stor, 
qvistlös, torr furu', honkapuu 'furutrád'; — RENV. jouhi-honka, 
ramaka-honka 'pini species', LÖNNR. jouhi-honka 'qvistlös utóm i 
toppén', rdmdkkd-honka 'med tjocka tata qvistar', suohonka 'kárrfuru', 
SUHONEN (i. m. 265—267) honkamanty, jouhi-honka, kokko-honka, 
rapa-honka, rakd-honka 'Pinus silvestris', kelo-honka 'kuivettunut, 
mutta süti tervepuinen honka'. Helynévképzős alakja : RENV. honkisto 
'pinetum; Tannenwald3, vö. még LÖNNR. Honkala hn. 

A f. honka szó átment a finnországi lappba: hangé 'Pinus 
silvestris' L. (KÖPPEN, Ií, 469. J. FELLMAN feljegyzése alapján).'2) — 

A szó megvan az észtben is : WIED. hoiina-pü, honna-pü, hőnnas-
pü 'alté Kiefer mit herabhángenden Aestenundhartem,záhem Holze'. 

lp. NIELSENsaggem ~saggen, P. saGGÍ"m, Kr. saoGin 'young, slender 
pine tree; chiefly in the compound s.-bwcce, used in the same sense; 
ungt, slankvokset furutre ; oftest i forbindelsen s.-bwcce, d. s.' 

cser. SZILASI seyge stb.: pu-seyge élő fa; baum Gen., pu-seyge 
P., Uf., Car., Bk., pu-seygo Ist., pu-sáyga Bud., pu-sayga (m.) Bud.; 

a) Vö. a Magyar Etymologiai Szótárban az egy 'sacer, heilig' címszót, 
továbbá MELICH : MNy. VI, 151, MiKoa : MNy. XXXI, 298. 

2) A honka fanév átment az oroszba is, ahol gyantában gazdag, vöröses, 
keményfájú, hajóépítésre alkalmas, száraz köves vagy homokos talajon növő 
Pinus silvestrist jelent, vö. KÖPPEN II, 450. Vö. még KALIMA : MSFOu. XLIV, 238. 
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pu-sárjg'é M., RAMST. KH. sa'rjge: pu-s. 'Baum', sarjgd 'Stamm', 
ku'kxsasd'rjgg 'Reis, trockene Haselbüsche', WICHM. (Chresth.) KH. 
saygd 'dürrer ast eines strauches od. eines kleinen baumes', M. 
pu-sa'ygd, pu-se'rjgd, pu-se"OGd 'wachsender baum' (pu = fa). 

A szókezdő hangok — magy. 0, f. h-, cser. s- — szabályos 
folytatói a fgr. szókezdő *s- hangúak. Szintén fgr. *s- szókezdő 
hangra mehet vissza a lapp adatok szókezdő s- hangja (vö. PAAS. : 
JSFOu. XXVíf, 15, Beitr. 200; WICHM.: FUF. XIV3, 104; TOIVONEN: 
FUF. XV, 6 7 - 7 0 , 76, Vir. XXIV, 88 ; ITKONEN: J S F O U . XXXII,, 
105). A szóközépi hangok — ni agy. -g-, f. -nk-, -ng-, észt -hú, 
lpN. -gg-, -GG-, cser. -rjg- — eredeti *-j/k- mássalhangzókapcsolatra 
utalnak. 

A lapp saggem, sdGGim alakokban megjelenő szóvégi -m 
ugyanaz a demin. képző, amely megvan pl. a következő szavakban 
i s : lpN. vuoskom 'perca ~ vuosko id.; vajam 'rheno femina' ~ vaja 
'vitulus rangiferinus 2 annos natus, qui matrem sequitur'; liddam 
'tabanus' ~ lidda id., gierkam 'cunabula' ~ gieftka id.; S. jobberm 
'lacus minusculus stagnum' - jobber id. stb. (vö. NyK. XLIX, 64). 
Hasonlóképpen elhomályosult demin. képző a saggen, SÜGGIU alak
változatokban levő -n, vö. IpS. vuoskon 'perca', K. viezvan, vwzvan 
id. ~ lpN. vuosko, K. vuesky vuask stb., lpN. gapan 'ichtyocolla' ~ 
gappa id.; liddan 'tabanus' - lidda id.; suoivan 'umbra' ~ suoiva id. 
stb. (vö. NyK. XLIX, 14, H4). 

A speciális jelentésű 'fenyő' és az általános jelentésű 'fa' 
jelentésmegfelelésre vö. szamJur. jie 'Kiefer; Fichte,' szamO. cwe, 
tüe stb., stb. id. - osztj. %ú% 'Baum, Holz', vog jiw, jü 'Baum' 
(PAAS., Beitr. 268, 337. sz.). Vö. továbbá magyar *mór 'fenyő' ~ lpN. 
muorra 'arbor, lignum ; silva' stb. (2. sz.) 

Ha a fenti egyeztetést elfogadjuk, egyúttal azt is feltehetjük, 
hogy az ómagyar ugufa fanévben, amelynek jelentése valószínűleg 
Pinus silvestris volt, éppen úgy a fenyőfa egyik elfelejtett ősi 
magyar neve őrződött meg, mint a réginyelvi mórágy erdő-, ill. 
helynév alapszavában, a *mór fanévben. 

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy van egy érdekes szamojéd 
szócsoport, amelyet — bár a szókezdő hangok megfelelése nem 
szabályos — nehéz volna elválasztani az imént tárgyalt finnugor 
szóesaládtól. KLAPROTH jegyezte fel a kihalt koibal-szamojéd nyelvből 
a következő fanevet: ssi Tanne'. Vö. még. Atl.OTur. sié 'Fichte'. 
Ez a két fenyőnév minden bizonnyal azonos a következő osztják-
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szamojéd szóval: CASTR. C. sarja 'Föhrenwald, schwarzer Wald', FO. 
seanka, NP. siaya 'Föhrenwald', KLAPR. Atl.Ket sjánga 'Wald'. A szó-
középi hangok — 0. -rjk-, -ng-, -y-, 0, Koib. 0 — ős-szam. *-yk-
mássalhangzó-kapcsolat erős, illetőleg gyenge fokára mennek vissza 
(vö. PAAS., Beitr. 32—35). Az O.Tur. 'Fichte', Kóib. Tanne* - 0 . 
'Föhrenwald, Wald' jelentós megfelelés egyáltalán nem szokatlan 
az uráli nyelvekben, vö. szamMot. nar-ge 'Tanne' ~ szám. Schrenk 
naro 'ein hochstámmiger Nadelwald' stb. (10. sz.). A magyar fenyő 
szónak a régi nyelvben nemcsak 'Pinus', hanem 'pinetum' jelentése 
is volt. Vö. még cser. WICHM. M. pün^dzS, M. pü'n^nzg 'Kiefer, Föhre' 
~ RAMST. KH. pqndzd 'der Horst, der Hain, ein dichter Hügel mit 
jungen Fichten'; votj. MŰNK. puzim, puzim, Kaz. puzem 'fenyő; 
fichte, tanne, kiefer' ~ M. puzmo, puzimo 'fenyves, fenyőerdő; fich-
tenwald, tannenwald'. A szamJur. CASTR. hő, ho szónak szintén 
kettős jelentése van: 'Birke' és 'Birkenwaldung'. A régi magyar 
nyelvben is számos fanévnek volt ilyen kettős jelentése, vö. az 
OklSz.-ban pl. a bükk, cser, eper, kőris, nyár, nyír, száldob, szil 
címszavakat, vö. továbbá lejjebb a tölgy szó magyarázatát (28. sz.), 
valamint a 8, 13, 15, 17. sz. egyeztetéseket. 

Míg azonban a finnugor adatok szókezdő hangjai (m. 0, f. h-, 
lp. s~, cser. s-) fgr. *s- szókezdő hangra vezethetők vissza, a szamO. 
s- (Ket sj-), Koib. ss- szókezdő hang semmiesetre sem magyaráz
ható ősuráli *s- hangból, mert a szamojéd nyelvekben az ősuráli 
% szókezdő hangnak (éppenúgy, mint a nem jésített s-nek) í-hang 
a folytatója. Kétségtelen, hogy a szamojédban egy jésített sibilans 
szókezdő hangból kell kiindulnunk, de ez a jésített sibilans nem 
lehet jésített *é- (bár szám. s— h- szabályos folytatója az ősuráli 
*á- szókezdő hangnak), hanem — tekintettel a finnugor adatokra — 
csak jésített *s- lehetett. A vogulban mutatkozó "kettős megfelelés 
alapján TOIVONEN mutatta ki kétségtelen bizonyossággal (MSFOu. 
LXVII, 377—384), hogy a fgr. alapnyelvben a jésített *s- mellett' 
jésített /- szókezdő hang is volt. A kétféle jésített szókezdő sibilans 
folytatói a vogult kivéve az összes fgr. nyelvekben összeestek. 
Éppen így összeestek az ősuráli *s- és *£- folytatói a szamojéd 
nyelvekben is. Van két biztos etimológiánk, amelyben fgr. *i- (vog. 
s—s-) szókezdő hangnak szám. s—h-, azaz ősuráli *s- felel meg: 

osztj. KARJAL. ED. söyőm, Trj. süY§m\ Ni. süydm(, Kaz. soy§m 
'Schritt, Sprung', 0. soysm 'Schritt' PAAS. K. sg%dmtdm, J. sümőytom 
'springen; hüpfen', AHLQV. E. süyomLem 'irn Galopp rennen' | vog. 

Nyelvtudományi Közlemények LI. 27 
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SZILASI É. sümi 'szökik, ugrik; springen; K. sümi 'fut; laufen', 
sümili 'ugrik', KL. TRÓCS. sumi 'ugrik, AHLQV. sümam, sűmam 'stürzen, 
galoppieren' ~ szamK. sumü-Iam 'hüpfen* | Jen. B. simi 'er lief 
davon' | Jur. Knd. (mscr.) samjeu 'CKOHM.Ü', ham'ngam id., samnajeu 
'cKOiy'; Jur. samarabtadm 'sich werfen; springen' (PAAS., Beiír. 
287. sz.). fc 

vogÉ. sas-xi '• tara sas%áslém 'ich nagte durch', P. (sup-) s&ssi 
'nagt (durch)', AHLQV. sasimém 'anbeissen' ~ szamO. N. hájap, hacejap, 
hacejap, B. Taz. sájam, Kar. satam 'beissen'. B., Taz. sacernam, 
Kar. satternam 'nagen, beissen' stb. (PAAS., Beitr. 290. sz.). 

Visszatérve most már az ugufám és finnugor-, illetőleg fel
tehető szamojéd megfelelőire, látluk, hogy a finnugor adatok szó
kezdő hangjai fgr. s- szókezdő hang folytatói, a szamojéd adatok 
szókezdő hangjai pedig ős-szam. */• szókezdő hangra vezethetők 
vissza. A fgr. *s- ~ ős-szam. *$- megfelelést a következőképpen 
magyarázhatjuk: amint ingadozás lehet a finnugor nyelvekben a 
szókezdő §- és i- között (vö. TOIVONEN : MSFOu. LXV11, 384), éppen 
ilyen ingadozás lehet ebben az esetben a finnugor nyelvek és a 
szamojéd nyelvek között, vagyis egy fgr. s- szókezdő hangnak egyes 
esetekben ős-szam. i- megfelelője is lehet. 

4. vog. jiv, osztj. ju%. 

A 'baum, holz' fogalom jelölésére szolgáló uráli szó, a magyar 
fa megfelelője, az osztjákból — mint tudjuk — teljesen hiányzik, 
a vogulban pedig csak összetételekben fordul elő. 

A 'baum, holz' fogalom kifejezésére a vogulban a jiv, SLZ oszt-
jákban pedig a ju%, júw' szó szolgál, amelyekre az említett nyel
vekből a következő adataink vannak: 

Vog. AHLQV.' jiv 'Baum, Holz; Sarg', SZILASI jiw 'fa; baum,— 
koporsó; sarg' | osztj. AHLQV. jr<% 'Baum, Holz', BEKÉ ju% 'fa; Holz, 
Baum; — ladik; Kahn', PÁP.-MUNK. ju% 'fa; koporsó', PATK. ju% 
'fa, erdő; baum, holz, wald', PAAS. K. iú% 'baum ; brennholz', J. jlüw'> 

'baum ; brennholz; sarg.' 
A vogul-osztják szónak a cseremiszben és a szamojéd nyelvek

ben 'fenyő' jelentésű megfelelői vannak: 
cser. SZILASI jakié 'mindennemű szálfa (fenyő, nyír stb.); hoch-

stámmiger baum (kiefer, fichte, birke u. s. w.' (GEN.), 'erdei fenyő; 
fichte' (BUD). jakt'é id., jakte id., vö. jakter 'szálfaerdő; hochstám-
miger wald', jakterla 'fenyveserdő; fichtenwald', RAMST. ia'kíd 'Fichte', 
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iä'kter 'Fichtenwaid'. A -te-, -td, -tö végzetet képzőnek foghatjuk 
fel (vö. WICHMANN: J S F O U . XXX6, 24 és N. SEBESTYÉN L: NyK. 
XLIX, 62, 67. sz.) és pedig az ősuráli *tt. ~ *t. képző folytatójának 
(vö. Melich-emlékkönyv 356—358). 

A vogul-osztják-cseremisz szónak a szamojéd nyelvekből a 
következő megfelelőit ismerjük: 

szaniJur. CABTR. jié 'Kiefer, Fichte', REG. jiä 'сосна', SCHRENK 
jé 'Kiefer', О. CASTR. N. ewe, NP. tue, B., Jel., Taz. tö, töl-pu, Kar. 
tu, tül-pu, КО., FO. Me 'Föhre, Fichte', K. tö 'Föhre'; KLAPR. Atl. 
Obd. je, Jur. jé, Tomsk Jcöe, Ket küe, Narym cur, Тут cüe, Kar. 
ее; - Kam. diu, Koib. diä, Taigi diä, Mot. teia 'Fichte'. A bizonyos 
alakváltozatokban fellépő szóvégi -l (töl-pu, tül-pu) és -r (cür) ősi 
képző (vö. LEHTISALO: M S F O U . LXXIi, 148, 182-184) . 

A 'fenyő' =- 'fa' jelentésfejlődésre vö. a 2, 3, 4. sz. egyezte
téseket. (Vö. PAASONEN,Beitr.268, 337. sz.: vog.-osztj.-szam., TOIVONEN: 
FÜF. XV, 66: cser.-vog.-osztj.). 

5. indE. tsuvtö, tsufto, M. suftá. 

A 'bäum ; holz' uráli neve, a magyar fa, finn puu megfelelője 
nemcsak az osztjákból és a lappból hiányzik, hanem a mordvinból 
is. Utóbbiban a 'bäum ; holz' fogalom jelölésére (PAAS.) mdE. tsuvtö, 
tsufto, mdM. suftä szó szolgál. 

A mordvin szó nézetem szerint Összetartozik a következő lapp 
szóval: FRIIS sosta 'pinus vertice arida; Furutrse, hvis Top er fpr-
t0rret\ suosto S. 'pinus artim arida; et halvt forterret Furulrse', 
NIELSEN suosHo, P. sitdsHu, Kr4 suösHo 'rotten part of the inside of 
a tree-trunk; morknet del av det indre av en trestamme', suosHo-
fnuorrä 'tre som delvis er morknet i stammen'. Demin.: sushis, 
LAGERKR. Tys. suö'snie 'trockener, umgefallener Baumstamm, bes. 
Föhre', Tän. so^stHke'Pmu^ silvestris L. (aridus); halbtrockene Föhre'. 

A mordvin-lapp szónak pontos hangtani megfelelője van a 
finnben: f. RENV. huhta ager silvestris 1. silva csesa et usta, in qua 
secale disseminari sólet; Schwendenland', LÖNNR. huhta, huuhta 
'svéd, svedjemark 1. land; svéd af gróf barrskog', huhtarnaa 'svedje-
land, -mark', vö. RENV. huhdin 'silvam csedendo et urendo sementi 
prseparo; Schwendenland anbauen, inde forte huhti-kuu április 
mensis'. Vö. továbbá észt P. uht, gen. uha 'Haufe, aufgetürmter 
Haufe (von Heu, Reisig u. dgl.)', uhta pöletama 'Rodung machen, 
Land brennen'. 

27* 
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A szókezdő hangok — lp. s-, s-, i. h-, md. s-, ts- (-= *s-) — 
ígr. *s- szókezdő hangra mennek vissza. A lp. -st-, f. -ht- szóközépi 
hangokat úgy tekinthetjük, mint egy fgr. *-tst- mássalhangzókap
csolat folytatóit. A mordvin szóközépi -vt-, -ft- ebben az esetben való
színűleg jésített affrikáta + 1 kapcsolatára (*-HÉ- v. *-tst-) megy vissza 
éppen úgy, mint a mdE. tsuftomoms 'steif werden. erstarren'- igében. 
Az eredetileg magashangú tsuftomoms ige, amely elválasztandó a 
'baum; holz' jelentésű mdE. tsuvtö, tsufto, mdM. suftá szótól,1) 
a következő zűrjén, illetőleg osztják igékkel tartozik össze: zürj. 
po^dzőni, pO{tféavnis, poéalni 'steif, gefühllos werden, krank werden' 
~ osztj. ÉD. posta, Kr. posta, V. \j. posta', Trj. plosfáy3, Ni. pdstá', 
Kaz. pdstl, 0 . p>>stá 'steif werden, erstarren, gefühllos werden (fuss, 
hand), geláhmt werden (V., Trj.)' (vö. TOIVONEN, Aőr. 249)* 

A lp. sosta, suosto stb. és a f. huhta. huuhta jelentésének viszonyát 
úgy érthetjük meg, ha feltesszük, hogy a f. huhta, huuhta szónak — 
éppen úgy, m m t a magyar fenyő szónak és több más uráli fenyőnév-
nek — eredetileg kettős jelentése volt: 1. Timis' (valószínűleg Pinus 
silvestris), 2. 'pinetum'. Utóbbiból fejlődött ki aztán a mai 'silva csesa 
et usta; Schwendenland' jelentés. A mordvinban végbement 'fenyő' 
^ 'fa' jelentésfejlődésre több példát is idézhetünk az uráli nyelvek
ből: osztj. iu% stb. 'baum; holz', vog. jiw. jü 'baum' ~ szamJur. 
jie 'kiefer, fichte', 0 . cwe, iüe, tö stb. id. (4. sz.) | cs*>r. sayga: 
pu-s. 'élőfa' -stb. ~ f. honka 'íöhre' (3. sz.) j lp. muorra stb. 'urbor; 
lignum ; silva'~ magy. *?woV 'fenyő' (2. sz.). 

6. f. petaja. 

A Pinus silvestris finn petaja nevének SUHONEN (26ti—268) a 
következő alakváltozatait említi: petaja, peteja, pettájdinen, petajas', 
petad (N. pjetsch jövevényszó a lappból). Észt és lív alakváltozatai: 
észt WIED. pádajas, pddakas, pedajas, pedakas, petaj 'Kiefer, sehr 
harzige, nicht hochgewachsene Kiefer; Pinus sylvestiis L.', lív KETT. 
piedaG, Sal. pádag 'Kiefer; pinus silvestris'. 

A fontos finn fenyőnév ismert etimológiáját legújabban TOIVONEN 
(Affr. 111—112, 141. sz.) állította össze: 

lp. FRUB bwcce 'Pinus sylvestrisL.; Fűre', bcecce-muorra'Furetrse', 
NIELBEN bcecce, P. Beehttsi, Kr. Beehttsí, Kt. BESMSI 'Pinus silvestris; 
íuru', WIKL. peoce- 'föhre', LAGERKR. Tys. P&EHCÍE, Arj. pvehcié, 

M PAASONEN (Mordw. Chresth.) a két szót összétartozónak véli. 
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Könk. pehcie, Enon. pedhci, Polm. pe'eh'ci, Nes. pe'ehccE, Neid. 
peehccE, Mer. pl'écis, Wís. pl'écie 'Pinus silvestris L.', GBN. T. piecce, 
Kid. pieicc, Nrt. piehc 'kiefer; fichtenrinde (zur speise)', ITKONEN Ko. 
pierfsE, Kid: piéi>tsE, T. pientsE id. | nid. PAAS. (Chresth.) E. _pií% 
j?i£se, M. piíse 'kiefer; Pinus silvestris'. | cser. RAMST. pcindzQ 'Horst, 
Hain, ein dichter Hügel mit jungen Fichten', WICHM. J. pn-nzn, 
pWndzn, JU. pürwzg, U. pü'ndzd, T. pü'ndzd, M. pünnzv, B. pündz'ö' 
'kiefer' | zürj. WIED. pozöm,pozum, pozym 'Kiefer; Pinus sylvestris', 
WICHM. I. pqzem, Ud., V., S v L. pozem, P. pozu'm, pozi'm 'kiefer' j 
votj. WIBD. puzim 'Kiefer; Pinus sylvestris', lystém p. 'Lárche ; 
Larix'; MŰNK. puzim, puzim, Kaz. puzem 'fenyő; pinus sylvestris; 
fichte, tanne, kiefer', puzmo, puztmo 'fenyves, fenyőerdő; fichtenwald, 
tannenwald', WICHM. U., G. puzim, MU., J., M. puzim 'kiefer'. 

7. f. manty. 
Erre a finn fenyőnévre a következő adataim vannak: 
menty, manty RENV. 'pinus silvestris, max. junior; Tanne', 

LÖNNR. 'tall', vö. SUHONEN (-66) mendy, mandy id. Összetételekben: 
LŐNNR. aikkimdnty 'tall som vaxer till största höjd, masttrád', hyöty-
manty 'som vaxer frodigt', jouhimanty 'qvistfri ánda till toppén 
och fin i voden'; lylymanty 'hárd tall'. raita- 1. kangasmanty 'som 
vaxer pá mo och har lángre barr', rapa- 1. rakamánty 'gartall, 
martalP. Vö. még SUHONEN (265—267) aihkimanty, lenkomanty, rahká-
mandy, -manty, rakamandy, verimanty, továbbá SUHONEN (267—268) 
következő népnyelvi adatait: manty '1—3 metria korkea, oksia alas 
saakka', hyötymanty 'pieni puu', jouhimanty 'nuori, silovartinen 
puu, oksia vain latvassa, usein tukkipuu': 'kovempaá, suorempaa ja 
oksatompaa puuta kun muu manty' stb.1) 

A manty szó 'pinetum ; Tannenwald' jelentésű helynévképzős 
alakjai: mánnykkö, mánnikkö, mánnystö, mannistö. 

A szóban levő fenyőnév megvan az észtben és a lívben i s : 
WIED. mánd, gen. manna, mánnu; mand, gen. manni 'Kiefer'. 
Pinus silvestris L.' Összetételekben: tőrva-m. id., rawa-m. 'Kiefer, 
sehr harzige, harte,nicht hochgewachsene Kiefer; Larche, Weymouths-
kiefer', vtri-m. 'niedrige Kieler'. Helynévképzős alakok: mamiik, 
mánnistik 'Kieferwald' | lív KETT. marid 'junge Kiefer'. 

J) A f. manty szó átment az oroszba is, ahol a mjanda szó mocsaras, 
agyagos talajon növő Pinus silvestrist jelent ^vö. KÖPPEN II, 451). 
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Ennek a fontos keleti tengeri finn fenyőnévnek a szamojédban 
találtam meg a megfelelőjét: KLAPR. Atl. mia 'Tanne', T. mbá 
'Lárichen-baum'. A szamojédban a szóközépi nasalis (-*n-, v. -*rj-) 
elveszett. A szóközépi nasalisok ingadozása ismert jelenség az uráli 
nyelvekben. 

8. cser. terhe. 

A G-ENETZ keleti-cseremisz szövegeiben (JSFOu. VII, 37, 48) 
előforduló terke 'fichte' szó pontos vogul ós osztják megfelelőit 
TOIVONEN mutatta ki (FUF. XV, 67): vog. AHLQV. tari, tarig 'Kiefer, 
Föhre', SZILASI tarV 'fenyő; fichte', KL. tari, T. tciru 'fenyőcsemete', 
Trócs. tari 'fenyő' | osztj. PATK. teger-jux 'fiatal tűlevelű fa; törpe 
fenyő; ilyen fából való erdő; junger nadelbaum, hauptsáchlich 
kiefer; kleine krüppelige kiefern auf dem moorgrunde; wald aus 
dergleichen báumen', PAAB. K. teydr 'pienikasvuinen petájá; kurz-
wiichsige kiefer', J. tgwris id. KARJAL. (mscr.) K. teydr 'kleine, junge 
kiefer'. Az osztjákban hangátvetést kell föltételeznünk : *-rk- =- *-kr-. 

9. f. kuusi. 
A 'Pinus abies; Fichte' jelentésű finn kuusi szónak SUHONEN 

(262—263) következő alakváltozatait ismeri: kusi, kuus\ kuuzi. 
A kuusi fanév számos összetételben is szerepel, ezekre vö. RENVALL 
és LÖNNROT adatait, valamint SUHONEN, i. m. 18, 261—263. Helynév
képzős alakjai kuusikko, kuusisto. A kuusi fenyőnév az észtben és 
a lívben is megvan: észt WIED. küsk (gen. küze), küz 'Fichte; Abies 
excelsa D. C vö. küzik, demin. küzikukene 'Fichteuwald, Fichten-
gehege', küzist, küzistu, küzistik 'Fichtenwald, Fichtengehege' | lív 
KETT. küz§z 'taune; picea excelsa'. 

A f. kuusi fenyőnévnek a finnugor és a szamojéd nyelvekben 
a következő ismert megfelelői vannak: lp. FRIIS guossa 'Abies 
excelsa, D. C.; G-ran', NIELSEN guossá, P., Kr. Guossa. Kt. GÜqssa 
'Picea abies', LAGERKR. Tan. ku'qs^e 'Pinus abies L.; Picea excelsa; 
Tanne', Wfs. auose 'Fichte' | mdE. WIED. kuz 'Fichte, Gráne, Rot-
tanne; Abíes excelsa D. C.\ BÜD. kuz 'jegenye-fenyű', kuznal 'fenyves 
erdő'. | cser. SZILASI koz 'jegenye fenyő; fichte; pinus abies' Bud., 
Tr., vö. BUD. kozla 'fenyves (erdő); pinetum', SZILASI 'erdő, wald' 
(Ocs.), RAMST. koz 'Tanne', ko'zér Tannenwald, ko'zla 'Tannen-; die 
andere Seite der Wolga'. WICHM. (Chresth.) KH., U. koz, KH. ko'zer, 
U. koze'r 'fichtenwald" KH. kozla-, U. kozla' 'die waldreiche „wiesen-
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seite" der Wolga' (KH.), 'nadelwald, wald' (U.), BEKÉ (FÜF. XXII, 
102) M. MM. koz, P., B., MK., IL, C., C., J., K. koz ' tanne'; — 
M., MM., MK., kozla, B., MK. (auch) ü., C , JVK. kozla 'tannen-
wald' (C. J ) , 'Wald' (B„ M0.); 'gebiet jenseits der Wolga' (K.), 
M., MM., MK. kozer, UP., UJ-, B. C. K. kozer 'tannenwald' | zürj. WIED. 
koz 'Fichte; Abies excelsa', P. köz 'Fichte; Rottanne; Abies excelsa', 
WICHM. (Wotj. Chresth.) I. köz 'Fichte; Abies excelsa', UOTILA (Syrj.: 
Chresth.) koz, V., Ő., Leb. 'Ficlitó'. | votj. MŰNK. MZ, Kaz. kéz 
'vöiösfenyő; pinus picea; rottanne', kíz-pu id., WICHM. (Chresth.) Gr. 
kfz 'fichte; abies excelsa' | vog. AHLQV. qout, %out, qait 'Tanne', 
quotelma 'Tannenwald', SZILASI %qut 'jegenyefenyő; rottanne', KL. 
khqut 'lucfenyő; weisstanne', TRÓCS. KL. khgit-pü 'vörösfenyő', | osztj. 
AHLQV. xőt, %ul 'Fichte', BEKÉ %oí 'lucfenyő; Weisstanne, jegenye
fenyő ; Rottanne; pinus abies', PÁP.-MUNK. S. kol ' e a t ; szurokfeny ő', 
PATK. xüt 'fenyő; fichte' C.; 'tanne; pinus abies', PAAS. K. %ut 
'kuusi; fichte', J. KOL id. || szamÜASTR. Jur. hady 'Tanne', T. ku'a 
id. Jen. Ch. kari, kádi id., 0 . kádé, K., NP., B., Taz., Kar. küt, 
FO , Ő. kutö, B., Taz., Kar. kütil-pu id., Kam. ko'd, ko'n 'Tanne'. 
Vö. még Jur. (Knd. mscr.) kády, kát (ka'a) 'e^ib'; Reg. hadi 'é^ibKa', 
SCHRENK hady 'Tanne', továbbá KLAPR. A ti. 'Tanne': Pust. gi, Obd. 
chady, Jur. cha, Mang. ka, Tur. chári, Tawgi káo, Narym cháde, 
Ket. küt, Tyrn. cháde, Kar. kut, Kam. kotu; Taigi kat. (SETÁLA: FUF. 
XII. Anz. 53, PAASONEN, FÜF. XII, 304, Beitr. 228, 293. sz.). 

10. f. ndre. 

RENVALL szótárában a szó ndret alakban vau feljegyezve ; je 
lentése: 'pinus junior 1. minor; kleine Fichte'. A tőbbesszámi ndreet 
jelentése ugyanott 'fruticetum abiegnum'. LÖNNROT szerint nare 'ung 
gran, ung tall', plur. ndreet 'ung granskog, gransnár'. SUHONEN 
(262—263) a szóban levő fanév következő alakváltozatait, illetőleg 
jelentéseit sorolja fel; 1. 'Picea excelsa': R. és N.: nare, nareh, 
ndrdhdinen, vö. továbbá a következő népnyelvi adatokat: nare 'nőin 
miehen korkuinen'; „nare" nuori puu, „kuusi" vanhempi, „hyötykuusi" 
tuuhea, „korpikuusi" harva, lyhytoksainen, kovapuinen'; nareh 'nuori 
oksainen kuusi'. Összetételekben (SUHONEN 263): jouKnare 'pehmyt-
luontoinen, oksikas, „lihavat" oksat, harvasyinen", karankondre 
'kovasyinen, harvaoksainen ja námá tavallisesti ylempáná', mantilo-
ndre 'hienokuorinen sileá, pehmeápuinen ja kaikkein oksikkain', 
2. 'Pinus silvestris' (i. mű 266): nare, nareh (pieni mánty). A nare 
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szónak a következő helynévképzős alakjait ismerem: narehikkö, 
nareikkó\ nárikkö. RENV. 'fruticetum, silva pinorum minorum; junger 
Fichtenwald', LÖNNR. 'gran-1. lallsnár, ung gran-1. tallskog; gran-
park', LÖNNR. narehistö, náreistö id. 

A f. náre, naret szót a következő kólai-lapp fanévvel egyez
tetem: Gren. nlorhta 'wachholder'. A -Ma végzet képző, mégpedig 
az ősuráli *tt. ~ % névszóképző folytatója (vö. Melich-emlékkönyv 
356—358). A 'fenyő' <v 'borókafenyő' jelentésmegfelelésre v. pl vog. 
SZILASI üns-jiw 'wacholder' oo os/.tj. KARJAL. fin^nze, gn^tsőx stb. 
'kiefer' (vö TOIVONEN, Affr. 104, 123. sz.) 

A finn-lapp szóval minden valószínűség szerint összetartozik 
a következő cseremisz fenyőnév: BUD. lörpö 'jegenyeienyű; pinus 
abies', (vö. lörperla 'jegenyefenyves erdő; pinetum'), SZILASI nörpe 
'ismeretlen fa; ein unbekannter baum bei P. 4b' (pö, pe = fa). 
A cseremiszben eredeti szókezdő *n- hangból bizonyos esetekben 
l- fejlődött, vö. cser. WICHM. (Chrest.) KH. Idm, U. lüm 'name' <* 
f. nimi, niagy. név id. 

A szamojéd nyelvekben is van egy fenyőnév, illetőleg erdőnév, 
amely nézetem szerint összetartozik a szóban levő finnugor fanévvel: 
szamMot. KLAPR. narge 'Tanne' (a -ge végzet ismert demin. képző), 
vö. szám. SCHRENK náro 'ein hochstámmiger Nadelwald', BUD.-RKG. 
Jur. norru 'wald', szamK. CABTR.. nuro 'Tannenwald'. A 'Pinus' 
<» 'pinetum' jelentésmegfelelésre, illetőleg kettős jelentésre vö. pl. 
a magy. fenyő szót, amelynek a régi nyelvben nemcsak 'abies, 
pinus', hanem 'pinetum' jelentése is volt. Fenyő és egyéb fanevek
nek ilyen kettős jelentésére számos példát idézhetünk a magyarból 
és általában az uráli nyelvekből (vö. pl. 1, 3', 8, 13, 14, 17. 28. sz.) 

A lapp és a szamojéd adatok vokalizmusa alapján feltehető, 
hogy a f. nare szónak mélyhangú alakpárja is volt. 

.11. f. mantila. 

Jelentése RENVALL szerint 'abietas varietas', LÖNNROT szerint 
'ett slags mjuk. qvistig gran; hontrádet med mera qvistar och kottar'. 
Alakváltozatai: LÖNNR. mantilo, mantilas = mantila; mannikas 'ett 
slags gran (qvistig och rik pá kottar)'. Összetételekben: RENV. 
mantila-kuusi 'Fichtenart', LÖNNR. mannel-kuusi = mannikas (kuusi 
'Fichte'). SUHONEN (262) megállapítása szerint a mantila (mantilo) a 
Picea excelsa neve. A finn fanévvel-talán összetartozik a következő 
észt fanév: WIED. manner-pü 'ein unbekannter baum' (pü — fa). 
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A finn fenyőnévnek pontos hangtani megfelelője van a jurák
szamojédban : CASTR. mari 'Busch', SCBRENK mándal 'Strauch'. 

A szó eredeti jelentése 'bokros, tövig ágas Picea excelsa' lehe
tett. A szám. és a finn alakokban megjelenő -Z, illetőleg -la, -lo 
végzet ősuráli eredetű névszóképző (vö. LEHTISALO: MSFOu. LXXII, 
145—152). A f. maníilas, mannikas alakváltozatokban levő ->las, 
-kas végzetek összetett képzők. 

12. vog. qap-jiv. 

A vog. AHLQV. qap-jiv 'Tanne' (jiv 'fa') összetétel első tagjával 
minden bizonnyal azonos a SZILASI szójegyzékében található %ap%á, 
Xápya, khapkhá 'nyárfa; pappel' fanév, amelyben a -xa, -ya, -khá 
Végzet ismert demin. képző. A szó az osztjákban és a lappban is 
megvan: osztj. AHLQV. xöp-jux '(boot-baum) Espe', PATK. xöp-jux 
'(ladik-fa; kahnbaum) starker zum bootzimmern tauglicher baum-
stamni, espe'; lp. LAGERKR. Wfs. oájpie 'Kiefer'. Ezekkel a fanevekkel 
minden valószínűség szerint összetartozik ínég vog. AHLQV. qap, qep 
'Boot', SZILASI ya-p 'hajó; schiff" kháp 'ladik; boot', osztj. AHLQV. 
Xöp, %ap 'Kahn, Boot'. 

A fanév eredeti jelentése 'fenyőfa' lehetett. A 'fenyő' ~ 'csónak' 
jelentésmegfelelésre érdekes analógiát szolgáltat az északi-osztják, 
amelyben a 'baum, holz' jelentésű jux szónak 'Kahn' jelentése is 
van. Az osztják jux szó eredeti jelentése, mint láttuk (4. sz.), 'fenyő' 
volt. A finnben is van ilyen jelentésmegfelelés (vö. TOIVONEN : FUF. 
XV, 71): aun. hoygu 'grosse fichte, föhre' ~ hoygoi 'kahn, káhnchen'. 
Vö. még f. haapa 'espe' ~ haapio 'espener kahn'. A jelentésmeg
felelés megértéséhez tudnunk kell, hogy az obi-ugor nép'ek a csó
nakot részben még ma is egyetlen fatörzs kimélyítésével állítják elő. 

TOIVONEN i. h. a vog. qap-jiv 'Tanne' és a xüpxü stb. 'pappel' 
jelentésű fanevet, ,meg a vog.-osztj. 'kahn, boot' jelentésű szókat 
a votj. kipl, kopt stb. 'klotz, baumstamm' szóval egyeztette. 

13. vog. vár, vár. 
SZILASI szójegyzéke szerint a tavdai-vogul vár szó jelentése 

'lucfenyő; pechtanne'. A pelimi-nyelvjárásbanvár annyit jelent, mint 
'erdő; wald' s ugyanezt jelenti az északi-vogul vor és a kondai, 
meg a középlozvai vuor alakváltozat. Vö. még TRÓCS. vár 'erdő', 
SZILASI voréji 'im wald auf wild jagen', KANNISTO (FUF. XIV3, 47) 
TJ. párna-, TO. párna' 'in den tannenwald'. Az AHLQVIST szótárában 
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feljegyzett 'Wald' jelentésű or, ur szó bizonyára jövevényszó az 
ószaki-oszijákból. 

A szó megvan az osztjákban is : AHLQV. or, ur 'kieferwald', 
vor id., BBKB ur 'erdő; wald', PAP.-MUNK. vor, uor 'MaTepnKt; őserdő, 
6opi>; homokos fenyves v. nyires' PAAB. ürS 'an den versumpften 
ufern des flusses wachsender, niedriger, „schöner" wald1, ür 'rpHBa; 
kieíernwald'. 

Az obi-ugor szónak eredetileg kettős jelentése volt: 'fenyő' és 
'fenyves'. Fenyőneveknek és egyéb faneveknek ilyen kettős jelen
tésére vö. pl. 1, 3, 8, 10, 14, 17, 28. sz.). A 'fenyő, fenyőerdő' ^ 
'erdő' jelentésfejlődésre szintén számos példát idézhetünk az uráli 
nyelvekből. 

A szóban levő obi-ugor szónak a zürjénben és a mordvinban 
van megfelelője: zürj. WIED. vör 'Wald, Busch', vö. még vö'r-pi, 
P. vör-pa 'wildes Tier, Wild', ponöl-vör 'junger Wald, Anwuchs', UOTILA 
(Chresth.) V., S., Ö-, K., Leb., P. ver, KP. vir 'Wald'. | mdE. WIED. 
vir 'Wald, Gehölz', mdM. AHLQV. vir 'Wald', PAAB. (Chresth.) vir, 
demin. E. vifne, M. vdfne- 'wald', vö. E. vir-ava, M. vofa'va 'mutter-
wald, waldmutter, göttin des waldes', M. mrd-pavas 'gott wald, 
waldgott'. 

14. md. nal. 

A mokáa-mordvinban REGULY és AHLQVIST feljegyzései szerint 
egy sajátságos 'erdő' jelentésű szó van: nal, amely önállóan nem 
használatos, hanem fanevekkel társulva valóságos helynóvképző 
szerepet tölt be : RRG.-BUD. kal-nal 'füzes; salicetum': kai 'fűzfa' ; 
kel-nal 'nyirfaerdö': kelu 'nyirfa'; pasksnal 'mogyorós(erdő)': pástd 
'mogyoró', pds°ks 'mogyoró-bokor', AHLQV. akstks-nal 'weidenwald' : 
akslks 'Weide'; kelu-nal 'Birkenwald': kelu 'Birke'; kuz-nal 'Fichten-
wald': kuz 'Fichte', maras-nal 'Ulmenwald': marás 'Ulme', paH-nal 
'Lindenwald': pasa 'Linde'; poyu-nal 'Espenwald': poyu 'Espe', 
sdli-nal 'Ulmenwald': sáli 'Ulme', tuma-nal, tumi-nal 'Eichwald' : 
tuma 'Eiche'. 

Ez a mordvin erdőnév kétségkívül összetartozik a votják 
nules szóval, amely a votjákban egyetlen kifejezője a 'wald (im 
allgemeinen)'fogalomnak (vö. WICHM.: FUF. XVI, 201—202). A votják 
szó alakváltozatai: WIED. nules, nulesk 'dichter, finsterer Wald; Einöde', 
MŰNK. nulds (tő: nuldsk-) 'erdő; wald', WICHM. (Chresth.) G., J., U. 
nules, J. numesk, MU. numos (tő: nulesk-, numesk-, numosk-). A 
vogulban is van egy erdőnév, amely biztos megfelelője a votj. nules 
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szónak és alakváltozatainak : SZILASI nulas iúcfenyves ; weisstannen-
wald'. WICHMANN i. h. kimutatta, hogy mind a votják, mind pedig 
a vogul erdőnév származékszó, a képzők azonban etimológiailag 
nem tartoznak össze: votj. -s ~* *-sk, vog. -é •« **4$, *-fsi. WICHMANN 
kimutatta i. h. azt is, hogy a két erdőnév alapszava azonos azzal 
a fenyőnévvel, amely az Abies pichta uráli neveként a következő 
ismert nagy. uráli szócsaládba tartozik bele: vo<?. AHLQV. nol-jiv, 
nél, nuli, nil 'Weisstanne; Pichta', SZILABI nuli 'jegenyefenyő, szurok
fenyő; silbertanne, pechtanne', P. nul 'lucfenyő', T. nole id., K. nol 
'vörösfenyő; rottanne', KANN. (FÜF. XIV3< 49) TJ. nöjéj, TC. nbjie; 
'weisstanne, pichta', (JSFOu. XXXs, 20) AL. ÚUA, KL. nuli 'weiss
tanne' | oszt]'. AHLQV. nolga, noigi, nolga-ju% 'Silbertanne; pinus picea', 
PÁP.-MUNK. netki 'nHXTa; lucfenyő', PAAS. K. natp 'nnxTa, weisstanne/, 
J. nqUSrjfyi id., KARJAL. (OL. 49) ÉD. nq,t%e, Trj. nq,X§r)I/i\ V., Vj. 
nvljgn 'silbertanne', Ni. nMy?, Kaz. ngAyí, 0. wolya id. | votj. WIED. 
nil-pu 'sibirische Tanne; Abies Pichta', MŰNK. nil-pu, Kaz. nél-pé 
'pichtafenyő, lúc- vagy szurokfenyő; weisstanne, silbertanne, pech-
tanne', WICHM. (Vok. Wotj. 21) U., G. nU-pu, MU. niut-pi, IslJ., M. 
nil-pu id. | zürj. WIED. nyl, nyv, nil, niv 'sibirische Tanne; Abies 
Pichta', GEN. KP. ml id., WICHM. (FÜF. XV, 10) 1. % VP. niv, SL. 
nil, Ud. niv pu 'Abies pichta' | cserK. nulyp 'Weisstanne, Abies 
picea; nnxTa', N. nólugaz id., H. nolgo koz Tr. id. (vö. PAAS., Beitr. 
64, 110. sz.), WICHM. (Chresth.) U. nu'lyő 'edeltanne, weisstanne', 
BBKE (FUF. XXIII, 78) nolyo', nu'lyo stb., stb. 'edel-, weisstanne ; 
nnxTa'. || szám Jur. REÖ.-BUD. nalk 'edeltanne; naxTa', CASTR. 0. , N., 
B., Taz. nulp 'Weisstanne; Pinus abies', KO. nolg, K., NP. nulge, 
0.. FO. nulgó id., Kam. nelga 'Weisstanne; Pinus abies'. Vö. még 
KLAPR. Atl. Tomsk njúlcha 'Tanne'. 

Ennek a nagy és fontos uráli szócsaládnak tagja tehát a 
moksa-mordvin nal szó is, amelynek eredeti jelentése 1. 'Abies 
álba vagy pichta', 2. 'ilyen fenyőből való erdő* volt. Az eredeti 
szóközépi *-lk- ~ *-ly- mássalhangzó-kapcsolatból a mordvinban a 
-*y- elveszett. 

15. szám Jur. haru, haru. 

A 'Larchenbaum' jelentésű szamojéd fanóvre a kővetkező 
adataim vannak: CASTR. Jur. haru. haru 'Larchenbaum', T. karú 
'Larchenbaum (trockner)', Jen. Ch. kami, B. kammu 'Larchenbaum'. 
Vö. még SCHRBNK háru 'Larche', KLAPR. Atl. Obd. cháru, Jur. cháru, 
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Mang., kamu, Tur. chámmi 'Lárchenbaum', KÖPPEN (II. 509) Pécs., 
Ob charu, Jen, kamu, chamme 'Larix sibirica'. 

A szamojéd fanévnek pontosan megfelel a kondai-vogulból 
feljegyzett (SZILASI) khorép szó, amelynek jelentése 'vörösfenyves; 
lerchenbaumwald'. A szónak khworép változata is van 'cirbolyaerdő; 
zirbelwald' jelentéssel. A vogul adatokban levő szóvégi -p elemet 
ősi demin.-kollektiv képzőnek fogom fel (vő. Melich-emlékkönyv 
358—360). A vogul szó eredeti jelentése 1. 'Lárchenbaum', 
2. 'Lárchenbaumwald' lehetett. A szamojéd adatok egy részében és a 
vogulban az eredeti *-rm- mássalhangzó-kapcsolatból az -m- elve
szett. A jeniszeiben (kami, kammu) a szóközépi -m-, -mm- -=*-rra-
(vö. PAAS., Beitr. 11.) 

Valószínűnek tartom, hogy a Lárchenbaum szamojéd-vogul 
nevével összetartozik a Picea excelsa KöppENnél (II, 541) található 
finn neve: karahka. Ez a finn fenyőnév RENVALL és LÖNNKOT szó
tárában is előfordul: RENV. karas, karahka 'arbor minor segre 
crescens, ramus pini fere aridus ; halbvertrockneter junger Baum'. 
LÖNNR. kara, karahka, karakka, karas 'ung gran ; nödváxt 1. half-
torkadt barrtrád'. Egyéb alakváltozatai: (vö. SUHONEN, 262) kara-
kuusi, karanko-kuusi, karhakka. A -hka, -kka, -nko, -s végzetek ismert 
képzők. A finn fenyőnév eredeti jelentése 'Larix' Jehetett. Mivel a 
Larix csak nyáron zöldéi, télen pedig kopaszon állnak az ágai, 
nevét könnyen átvihették a 'száraz fenyő' jelölésére. Külön figyel
met érdemel, hogy — mint láttuk — a tavgí-szamojédban a karú 
fanév jelentése 'trockner Lárchenbaum'. Ha az egyeztetés helyes, 
akkor feltehető, hogy az eredeti *-rm- kapcsolatból ebben az eset
ben a finnben is elveszett az -m- és hogy a Picea excelsa kara, 
karahka stb. nevében a Larix egyik uráli neve őrződött meg. 

16. vog ni%, ninq, nank. 
Ez a három szó AHLQVIST vogul szótárában fordul elő 'Lárchen

baum' jelentésben. A fanév SZILABI szójegyzékében is megvan: 
T., KL. ni% 'vörösfenyő; rottanne', KL. niylas 'vörös fenyőY P. 
nixpé jíi 'fenyőág; taunenzvveig'. Vö. még É.vog. nank 'vörösfenyő; 
rottanne\ ndnklaéi 'vörösfenyő-erdő; rottannen-wald'. Az északi-
vo«ul nank, nank alak talán jövevényszó az északi oszijákból (vö. 
PAAS.: FUF. Ili, 112—113). 

A vogul fanév osztják és zűrjén megfelelőit i. h. PAASÖNEN 
mutatta ki-: osztj. AHLQV. nank, nahk-ju% 'Pinus larix', BEKÉ nayjk 
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'vörösfenyő; L^rehenbaum', PÁP. — M|pc. nerk (S.) 'pinus larix; vörös
fenyő',—ndrjk 'iárchenbaum' C.,PATK. ndnk, ndrj 'vörösfenyő; lárchen-
baum; larix sibirica', PAAS. K. ndjik 'Iárchenbaum', J. náxJc, (nerjkdm) 
id. Vö. még KARJAL. ( J S F O U . XXX„, 27) Eaz. nhrfk\ Vj. Dutfk% 
Trj. narftf, ÉD. ndrjk, Ni. ndrfk\ 0. ndrftf 'Lárchenbaum'. | Zürj. 
WIED. nija, nia, n.-pu 'Larche; Larix sibirica' (pu =- fa), UOTILA 
(KOQS.P. 429) L, U., 1U. nia, V. nia-pu, L. neja-pu, S. nia-pu 
'Larix sibirica'. 

17. vog. uí-pa. 

Az AHLQVIST szótárában található északi voguíból feljegyzett 
uí-pa fanév jelentése 'Ceder; Pinus cembra'. MUNKÁCBI közép-lozvai 
szövegeiben is előfordul a szó, vö. SZILASI uí-pd 'cirbolyafenyő; 
zirbeltanne'. (-pa, -pd összetételekben == fa). Az említett szótárak
ban ennek a foutos Piuus-névnek ur 'erdő' szóval összetett, illetőleg 
-s, -si, -si képzővel ellátott alakjait is megtaláljuk: AHLQV. uíp-ur, 
uípasi 'Oederwald', SZILASI uípds 'cirbolya-fenyves; zirbelwald', uídpsi 
'cédrus erdő; zedern-wald'. Az utóbbi adatokban megjelenő -s, -si, -si 
hélynévképző minden bizonnyal azonos azzal az ősuráli *-U v. *-U 
képzőre visszamenő demin.-kollektív jelentésű -é képzővel, amely 
megvan a következő erdőnevekben is : nulas 'weissentannenwald', vö. 
nul, nuli 'weisstanne'; %dldéi 'birkenwald', vö. %dl 'birke'; ndrjkldsi 
'rottannenwald', vö. ndrjk 'rottanne' (vö. LEHTISALO : MSFOu, LXXII? 

211). 
A vog. uí-pa összetétel első tagjának, az ul szónak pontosan 

megfelel a WIEDEMANN szótárában található zűrjén ojim szó, amely
nek jelentése 'dichtes Gebüsch auf Morásten'. A zűrjén adatban 
a szóvégi -m elhomályosult képző (vö. SZINNYEI, NyH.7 97, ZSIRAI : 
MNy. XXIII, 310, stb.) A szóközépi hangok — vog. -1-, zürj. -i 
szabályos folytatói a fgr. -I- szóközépi hangnak (vö. TOIVONEN : FUF. 
XX, 82). A zürjénben végbement jelentésváltozás megértéséhez tud
nunk kell, hogy a cirbolyafenyő zord vidékeken, ahol csak a mini
mális melegmennyiséget kapja meg, eltörpül, elcserjésedik és hogy 
a cirbolyafenyő azok közé a fenyőfajták közé tartozik, amelyek 
nagyon kedvelik a nedves, lápos talajt (vö. FEKETE—MÁGÓCSI-DIETZ 
253). A 'fenyő' ~ 'bokor' jelentésmegfelelése vö. f. mantila 'abietas 
varietas ' - szamJur. man' 'Busch', mandal 'Strauch'. 

Az északi-osztják (BEKÉ) ojim 'fenyőfajta; eine Art Fichte' 
fanév minden valószínűség szerint jövevényszó a zürjénből. A szó az 
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osztjákból vogul nyelvterületre is behatolt, vö. vQg. TRÓCB. üjim 
'fenyves'. A vogul szó azt bizonyítja, hogy az ojim szónak az oszt
jákban és bizonyára már a ztirjénben is kettős jelentése volt: 
'fenyőfajta' és 'fenyves'. Fenyő és más faneveknek ilyen kettős jelen
tésére számos példánk van az uráli nyelvekből (vö. pl. 1, 3 ,8 , 10, 
13, 28. sz.). 

18. votj. susu-pu, susi-pu. 
WIEDEMANN votják szótárában susu-pu 'Wachholder; Juniperus' 

jelentésben fordul elő, MuNKÁcsmál susl-pu 'borókafenyő, gyalog-
íenyő; juniperus communis; wachholderstrauch'. Vö. még WICHMANN 
(Vok. Wotj. 14,77) adatait i s : U. sjsj-pu 'Wachholder; heidekraut', 
MU. suisi-put, M. susi-pu, G. susf-pu id. 

A Juniperusnak ez a votják neve a következő ismert nagy 
uráli szócsaládba tartozik bele: zürj. WIED. sus, sus, SUZ, sué-pu 
'sibirische Ceder; Pinus Cembra', KP. sus id., NyP. sus, suz id., 
UOTILA (Chresth.) Leb., KP. sus-pu 'sibirische zeder; Pinus cembra'-
vog. ABLQV. tet, tit 'sibirische Ceder; pinus cembra' | osztj. PATK. 
teagat, tegat 'cirbolyafenyő; sibirische ceder; pinus cembra', PAAS. K. 
tex§t, lexdt-jfü'x 'Ke^pt; 'píuus cembra', J. \oyó^ (LeyUm) id., KARJAL. 
(OL. 177) ÉD. ttyjt, Trj. Af0A, V. liy§l\ Vj. ilyöV 'ceder', PÁP.-MUNK. 
jiixél, üghél 'sibirische ceder; Kt^pt'|j szám. CABTR. Jur. tydy1, tede 
'Ceder, Zirbelkiefer' | 0. tedek, tádák, KO. tadik, K., FO. teterj, Öl. 
taőer), B., Taz. Kar. tyterj, Taz. tytét-pu, Kar. tytelpu id. | K. thedev 
id. Vö. SCHRENK tyda 'Zirbelkiefer', KLAPR. Atl. Obd. tiddí, Jur. tíddi, 
Mang. tiddi, Tur. tyri, Tomsk tüdzing, Narym, Ket, Tym tiddek, 
Kar. töttek, Kam. tjadyn \\ Taigi tiderj (vö. PAAB., s-laute 76, 93. sz., 
Beitr. 240, 330. sz.). 

A 'Juniperus1 ~ 'Pinus cembra' jelentésmegfelelésre vö. 19. sz. 

19. osztj. musas-jux-
Az osztják AHLQV. musas-jux 'Wachholder' fanévnek pontos 

megfelelője van a vogulban és az osztják-szamojédban: vog. AHLQV. 
masis-jiv id. (oszij. jux, vog. jiv 'fa'); szamO. Castr. NP. massu 
'Ceder'. Az obi-ugor adatokban a szóvégi -s ismert kép2Ő. A 'Juni
perus' ~ 'Pinus cembra' jelentésmegfelelésre vö. a 18. sz. egyeztetést. 

20. vog. űn s-jiv. 
Az északi-vogul üns-jiw fanév SZILASI szójegy zekében fordul 

elő 'borókafenyő; wachholder' jelentésben. A fanév az osztjákban 



FÁK ÉS PÁS HELYEK RÉGI NEVEI AZ URÁLI NYELVEKBEN 431 

is megvan: AHLQV. unji 'Kiefer', BEKÉ üns-jux 'borókafenyő; wachol-
der', PÁP.—MŰNK. 'ancéx 'fenyő', oncéx, S. cancex, 'cocHa; fenyő', 
S. onjex 'fichte' C , PATK. unja 'fenyő; föhre, kiefer', PAAS. K. 
úntüa 'kiefer', J. gnts§^ id., vö. üntsey-pá.j, 'fichtenhiiger, KARJAL. ED. 
ún^zg, Trj. gn(t&x, V., Vj. ö^ts§x, Kaz. uQnU, 0. önzi 'kiefer' (vö. 
TOIVONEN, Affr. 104, 123. sz.) 

21. f. kataja, ka tava. 
A Juniperu8 communis f. kataja, katava nevének SUHONEN 

(188—189) következő alakváltozatait sorolja fel: cattaja, kadaja, 
kataa, kataas, katka, kattaa, kattaen, kattai (A népnyelvi kaskes, 
koskos alak jövevényszó a lappból,) Az észtben a fanév kadakas, 
kádak, kadajas, kadajane, a lívben kadá'g, gadá'g, gadag-dz alak
ban fordul elő (vö. TOIVONEN, Affr. 134, 202. sz.) A keleti-tongeri 
finn szó lapp, zűrjén és vogul megfelelőit i. h. TOIVONEN mutatta ki: 

lp. FRIIS, gáskas, NIELSEN gáskás, Kr. Gtisktis, Kt. Gqskás, WIKL. 
kaskase-, LAGERKK. Arj. kaskas, Tys. kasjcas, Kőnk. kaskas, kaskas, 
Lyng. kaska^s, kqska^s, Enon. kaskas, Neid. közkéz, Wfs. kqsrjase, 
Várd. kaszása, ÁIMA S. köskas, kőskqs, GEN. Kid., Nrt. koskas 'Juni-
perus communis; Wacholder' (a többi lapp adatot 1. i. h.) | zürj. 
WICHM. J. kats-pomol, Ud. kats-pomel 'wacholder' | vog. KANN. P. 
kafepiüp, AL. kesepifi, K. kóáspüfi 'wacholder'. 

22. lp. ruotko. 
A lapp FRIIS SV. ruotko 'abies arida; Tergran', NIELSEN ruotko, 

Kr. r"ö&ko 'tree or bush which is half or wholly uprooted; tre el. 
busk som er halvt el. helt rykket op av jorden' (demin. rüftkus, 
ruoftkos) szóval valószínűleg összetartozik finn LÖNNR. ryde, gen. ryteen 
'bráte af fállda trád, vindfálle', rytö, gen. rydön id., rö'tö, gen. rö'dö'n 
1. rőtön 'windfálle', rötökkö 'skog med vindfallen', rötehikko 'skogs-
mark med kárraktiga, vattensjuka stállen'. 

23. f. karst,i, karsti-kuusi. 

A finn karsti fenyőnévre és a karsti-kuusi összetételre (kuusi 
'Fichte') a következő adataim vannak: RENV. karsti, karsti-kuusi 
'pini species durior', kartti id., LÖNNR. karsti 'hárdare barrtiad, hár-
daktig gran 1. tall; — hárd, njugg1, kartti id., karsti-kuusi, kartti-
kuusi 'furugran. gárgran', karstikko 'skog af hárda barrtrad', SUHONEN 
(262) kartsi 'Picea excelsa'. 
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A karsti szónak és alakváltozatainak a zürj énben van pontos 
hangtani megfelelője : WIED. kyré 'Rinde, Bőrke', UOTILA (Chresth.) 
C. kirs id. 

A f. karsti-kuusi összetétel eredeti jelentése 'keménykérgű, 
kemény fajú fenyő' volt. A karsti fenyőnév ebből az összetételből 
önállósult. 

24a) vog. xoé, xoé-jiw. 

A SZILÁI vogul szójegyzékében meglevő kondai xoé, xos-jiw 
(jiw 'fa;) jeleutése 'kemény fenyő; harte fichte'. 

A vog. Xoé jiw összetétellel kétségtelenül azonos PATKANOV követ
kező irtysi-osztják adata: %us-ju% 'vén fa, régi fákból álló erdő; 
altér baum, wald aus altén geraden báumen'. 

Mivel a keménykérgű ós -fajú vén fenyők gyantában nagyon 
gazdagok, a vog. xoé, osztj. xus szót a következő ismert 'gyanta, 
szurok' jelentésű finnugor szócsaládba sorozhatjuk be : lp. NIELSEN 

gac1 ce ~ gacce. P. oáMtsi. Kr. GahtHfi Kt. oahtHéi 'resin; kvade 
(harpix)', FRIIS gacce ~ gacce, 'résina. gummi; Kvade, Harpix', gasse, 
gdsse 'lac rubens et quasi sanguine mixtúra, quod parttim subsequi-
tur, resina'. WIKL. kasé- 'harz', LAGERKR. Támci stb. 'Harz der Nadel-
báume', Kassie 'Harz, Ohrwachs', Kassie 'Harz der Tanne und Kiefer' 
stb., stb. \má. PAAS. E. k'ekse 'harz', M. k'eh 'harz; teer' | cser. 
RAMST. kis 'Fichtenharz, Harz', GEN. kis 'harz' (vö. TOIVONEN Afír. 61, 
15. sz.). A fgr. 'gyanta stb.' jelentésű szókkal minden bizonnyal 
összetartozik szám. Schrenk hada, Castr. Jur. hadé', hadé' 'teer', 
Jen. kádé 'Harz' adata.1) A szóközépi: hangok eredeti kakuminális 
affrikáta folytatói. A vogul -é- MUNKÁCSI-SZILASI adatában jésített 
affrikátára utal. 

A vog. xoé, xos-jiw és az osztj. xus-jux eredeti jelentése 
'gyantás, szurkos fenyő, gyantás, szurkos fa' lehetett. 

LÍ4b) lp. saraka-

WnuüND lulei lapp szótárában a jokkmokki nyelvjárásból van 
feljegyezve a saraka- szó, amelynek jelentése 'dichtastige, sehr 
harzichte kiefer'. Ha ebben a szóban a -ka- végzetet képzőnek 
fogjuk fel, akkor a sara- alapszónak a permi nyelvekben a követ-

*) PAASONEN (Beitr. 260, 331. sz.) a szamojéd szókat kétkedve egyeztette 
a md. k'ekse, fc'es'e szókkal és "-M- v. -*sk- szóközépi hangból indult ki. 
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kező megfelelőit mutathatjuk ki : zürj. WIED. sir 'Harz, Teer', GEN. 
KP. S0r 'Harz', UOTILA (Chresth.) V. sir 'Baumharz, Teer', sira 
'teerig', sired 'Kién, harziges Holz' | votj. WIED. sir 'Harz, Schwefel', 
MŰNK. sir, Kaz. ser 'fái gyanta, famézga; harz, gummiharz', éiral-
'bekenni gyantával; mit harz bestrichen', siro 'gyantás, mézgás; 
harzig', WICHM. (Chresth.) G., MM. sir 'harz'. 

A lapp-permi szóval bizonyára összetartozik a magyar szurok 
szó, amelynek jelentése 'resina, pix, gummi juniperi; pech' (vö. 
NySz.). A magyar szó a *szuro- alapszóból elhomályosult -k képző
vel képzett olyan származékszó, mint a torok, fészek, lélek stb. (vö. 
SZINNYEI, NyH.7 92). Képzett szónak fogja fel a szurok szót Magyar 
Szófejtő Szótárában BÁRCZI GÉZA is a votj. éir id. szóra való hivat
kozással. 

A magyar és a permi adatok szókezdő hangja eredeti jésített 
*s- szabályos folytatója. A lapp adat szókezdő s- hangja viszont 
nem jésített Vhangra utal. A szókezdő s- és s- ingadozása ismert 
jelenség a finnugor nyelvterületen (vö. PAASONEN, s- laute 123 —129). 

A lpL. sarkká- fenyőnév e szerint beletartozik ebbe a 'harz, 
teer' jelentésű finnugor szócsaládba és jelzős szerkezetből (gyantá
ban gazdag, gyantás [fenyő]) önállósult fenyőnévvé. 

25. m. ivafa. 
Az elavult magyar 'taxus; eibe, eibenbaum' jelentésű ivafa 

fanévnek — mint a Melich-emlékkönyv 353—354 lapjain részlete
sebben kifejtettem — az észtben és a finnben van pontos megfele
lője : észt WIED. juga-pü, juha-pü 'Taxusbaum; Taxus baccata L.', 
f. R. jucopuu 'Cornus' N. *jukapuu 'Taxus'. A magyar alakban levő 
szóvégi -a ősi képző. A magyar, az észt ós a finn szókban a Taxus 
baccata egyik finnugor neve maradt meg. MELICH JÁNOS véleménye 
szerint a magyar ivafa szláv jövevényszó abban az esetben, ha a 
fanév eredeti jelentése a magyarban nem 'Taxus', hanem 'Salix' 
volt (vö. LUMTZER—MELICH, Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter des 
ungarischen Sprachschatzes 142. Vö. még BERNEKER, Slav. Etym. Wör-
terbuch 438). Alighanem érdemes volna pontos vizsgálat tárgyává 
tenni a szóban levő fgr. szócsaládnak az Eibenbaum indogermán 
szócsaládjához való viszonyát. 

Nyelvtudományi Közlemények Ll. 28 
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26. m. ternyő. 
A ma is élő temyő, ternyöfa jelentése 'taxus; eibenbaum, 

taxbaum' (NySz.). A szóvégi -ő demin. képző. A magyar fanévnek, 
mint a Melich-emlékkönyv 354. lapján kimutattam, megfelel észt 
WIED. tüfn, gen. tüfni 'Zwergbirke; Betula nana L. ; — kriippelig 
gewachsene Kiefer; Pinus silvestris L . \ KÖPPEN (II, 243) tárna puu 
'Betula nana L.' A magyar-észt szóval valószínűleg összetartozik f. 
(SUHONEN, 202) türna: türna-pensas 'Ligustrum vulgare'. Az észt és 
a finn fanév eredeti jelentése 'Taxus baccata' lehetett. 

N. SEBESTYÉN IRÉN. 

A magyar berke. 
Az EtSz. szerint erre a szóra az első adat 1559-ből való: Berket 

(olv.: berkét). Alakváltozatai: berge, birke, bürke, bőrke (1. EtSz.). Jelen
tése az EtSz. meghatározása szerint: 1. 'julus, nucamentum, panicula; 
kátzlein an den báumen, palmzweig'; 2. 'nux pinea; die strobel'; 3. 'ku
korica virága, kalásza'; 4. 'virgultum; gebüsch, gestráuch'; 5. 'vimen; 
binderute'. 

A szó eredetére vonatkozó eddigi magyarázatokat az EtSz. nem 
tartja elfogadhatóknak. 

Nézetem szerint a berke — ha nem a hasonló jelentésű barka 
szó alakváltozata — finnugor eredetű szó, amelynek pontos meg
felelői vannak a vogulban és a cseremiszben: vog. SZILASI T. per 
'rügy; knospe'; cser. SZILASI parda 'bimbó a fán; baumknospe' (Tr.), 
partna 'bimbó; knospe' (M.), partni (m.) id. (Tr.), RAMST. parlna 'das 
Kátzchen (an den Birken)'. 

A magyar szókezdő b- ebben a szóban is *p-hől fejlődött és fgr. 
*p- szókezdő hangra megy vissza. Az eredeti szóközépi *-rt- hangkap
csolatból a magyarban és a vogulban a -t- elveszett. A magyar -ke 
végzet épúgy kicsinyítő képző, mint a cser. na-, na-, -ni végzet. A cser. 
-na, -na, -ni képző bizonyára azonos azzal a cser. -m demin. képzővel, 
amely megvan a következő szókban: lepend 'lepke': fopd id. (NyH.7, 
95), reye-nd 'moos', saryfrúd 'lausei' (vö. WicfcM. JSFOu. XXXÖ, 26). 

N. SEBESTYÉN IRÉN. 



VERMES STEFÁNIA : A MAGTAR SZÓKÉSZLET ETIMOLÓGIAI STATISZTIKÁJA 4 3 5 

A magyar szókészlet etimológiai statisztikája. 
Mivel még sokáig kell várnunk a GrOMBocz-MELicH-féle Etymologiai 

Szótár elkészültére, ideiglenes tájékoztatóul feldolgoztam BÁRCZI GÉZA-
nak 1941-ben kiadott rendkívül hasznos Magyar Szófejtő Szótárát. 

Az alább közölt statisztikai adatok maguktól beszélnek ugyan, 
mégis célirányos lesz az összeállításnál követett eljárásomról és az 
eredmény egyes meglepő tételeiről némi tájékoztatást adnom. 

A hagyományos gyakorlatnak megfelelően „finnugor" gyűjtő
név alá foglaltam a magyar szókészletnek uráli, finnugor és ugor 
korból örökölt elemeit. 

Az „önálló" nyelvi alakulatok csoportjába soroltam a dajka-
és gyermeknyelvi képződményeket, az állathivogató, hangfestő, 
hangutánzó és nyelvújítási szavakat, továbbá azokat a származé
kokat, amelyek a SzSz.-ban az alapszóra való utalással külön cím
szóként szerepelnek. 

A jövevényszavak csoportjában azért használom az óvatos 
összefoglaló természetű „törökség", „szlávság" stb. elnevezéseket, 
mert a SzSz. szerint is igen sok esetben nem tudjuk megállapítani 
a közvetlen átadó török, illetőleg szláv nyelvet. 

Kimutatásom több pontban eltér TOLNAI VILMOS közkeletű sta
tisztikájától (vö. MNy. XX.). Az eltérések főként azzal magyaráz
hatók, hogy egyrészt a „bizonytalan és ismeretlen" eredetűek közé 
iktattam azokat a szavakat is, amelyeknek finnugor etimológiája 
egyelőre vitatott, másrészt elvszerűen a szlávsági jövevényekhez 
soroltam a szláv közvetítéssel nyelvünkbe került latin-görög, ill. 
•oszmán-török eredetű szavakat is, pl. apáea, leereszt, csizmadia. 

Szavak származása Szavak 
száma o/o Összesen 

Eredeti 
Finnugor 1172 24 

2259 = 46*3% Eredeti Önálló 1087 22-3 2259 = 46*3% 

Törökségi 320 6'5 

1741 = 35'6°/o 

k» Szlávsági 606 124 

1741 = 35'6°/o Német 355 73 1741 = 35'6°/o <£> Latin-görög 282 5-8 
1741 = 35'6°/o 

H9 Neolatin 104 2-1 

1741 = 35'6°/o 

Egyéb 74 1-5 

1741 = 35'6°/o 

Bizonytalai lés ismeretlen 880 181 880 = 18-l°/o ) 

VERMES STEFÁNIA. 
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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

i. 
Észt nagyszótárak. 
1. TUKSAM—MUUK, Saksa-eesti sőnaraamat. Koostanud G. Tuk-

sam. Kasikirja labi töötanud ja redigeerinud E. Muuk. Tartu, 1939, 
Kirjastus „Kool". 8°, 1173 1. — 2. SILVET J., Inglise-eesti sőnaraamat. 
Tartu, 1939, Eesti Kirjanduse Selts 8° 1205 1. — 3. P. WIESELGREN, 
P. ARISTE, G. SUITS, Bootsi-eesti sönaaraamat. Tartu, 1939, Eesti 
Kirjanduse Selts. 8U 1014 1. [Akadeemilise Rootsi—Eesti Seltsi Toime-
tised.] — 4. P. ARUMAA, Vehe-eesti sőnaraamat. Tartu, 1940. Eesti 
Kirjanduse Selts (később: Rk. „Teaduslik Kirjandus"). 8U 560 1. 

Az észt önállóság szellemisége és tudományos életének célszerű 
szervezettsége a negyvenes évek elejére egész sor észt nyelvre szerkesz
tett idegen nyelvű nagyszótárral lepte meg a tudományos világot. Mint 
tudjuk, az észt nyelv első tudományos nagyszótára, a WIEDEMANN-féle 
észt-német szótár a múlt század közepén (1869) jelent meg, s mint 
ilyen STAHL (1637), GÜTSLEPF (1648), GÖSEKEN (1660), THOR HELLE (1732) és 
HUPEL (1780, 1818) észt szógyüjtői munkásságának a betetőzése volt. 
A WiEDEMANN-féle szótár mind első, mind későbbi kiadásaiban (HÜRT 1893 
=^SAARESTE 1923) máig is egyetlen, bár nem teljes és nem végleges tudo
mányos forrásműve az észt szókincsnek, nem számítva az azóta meg
jelent, közhasználatra szánt kisebb észt szótárakat (KETTUNEN, Helsinki, 
1917, M. WRANGELL—AAVIK, Tallinn, 1932, GRÁF, Tallinn, 1937, SELL— 

ARISTE—NURM, Tartu 1937, 31.940). WIEDEMANN alapján és ennek 
kiegészítésére folynak az újabb észt szótári munkálatok, mégpedig 
a készülőben levő népnyelvi nagyszótár és az irodalmi nyelv szótárának 
anyaggyüjtő munkálatai (Akad. Emakeele Selts, Eesti Keele Arhiiv). 

Az idegen nyelveket tárgyaló szótárak irodalma egészen a leg
újabb időkig szegényes volt az észt irodalomban, nem számítva itt is 
az iskolai és mindennapi használatra készült kisebb kiadványokat. Az 
első komolyabb kísérlet L.VILLECOURT francia-észt szótára volt (Tartu, 
1930), a Tartui Francia Intézet gondozásában. Teljesen tudományos 
értékű J. MAGISTE nagy finn—észt szótára (Tartu, 1931, VII, 687. 1.), amely 
önálló kutatások alapján elsőnek mutat be és dolgoz fel teljesebb idegen 
nyelvi szókincset észt használatra, s ebből a szempontból alapvető mun
kának tekinthető. A gyorsan fejlődő észt tudományos és irodalmi élet 
azonban nem elégedett még MAGISTE nagy finn szótárával, hanem a többi 
európai kultúrák iránt való érdeklődésének természetes eredmény eképeíi 
ez után az alapvetés után rövid idő múlva teljesen tudományos gondo-
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zásban és szerkesztésben alig két év (1939—1940) leforgása alatt kiadta 
a német, angol, svéd és orosz nagyszótárákat is. Ugyanebbe a tervbe 
illesztve egyidejűleg párhuzamosan folytak az olasz, francia és magyar 
szótárak előkészítő és szerkesztő munkálatai is, ez utóbbi á Tartui 
Magyar Intézet gondozásában F.öinas volt budapesti észt lektornak és 
e sorok írójának szerkesztésében. Ezeket a munkálatokat azonban 
a háború és az ismert körülmények egyelőre félbeszakították. T 

Az eddig megjelent nagyszótárak közül a TÜKSAM—MÜÜK-félé német 
szótárt magánvállalat adta k i , ' a többit pedig áz Eesti Kirjandusé Séíts 
hivatalos külföldi, illetőleg észt állami támogatássál. A szótárak szer
kesztői és munkatársai nagyreszt a tartui egyetem illetékes szakköreiből 
kerültek ki. Ez a lény azt mutatja, hogy a szőtárirodalom gondozását 
az észt tudományos felfogás nemzeti szempontból közérdekűnek és tudo
mányos fontosságúnak tártja. A szótárírók közül P/WiESÉtGRENa svéd 
nyelv, P. AKUMAA a szláv nyélvek, G. SUITS az észt irodalom professzora, 
P. ARISTE az általános és észt fonetika egyet, magántanára, E. MuuK 
az észt nyelvszabályozási mozgalom ismert művelője, TÜKSAM és SILVET 
pedig középiskolai tanár. 

Az észt tudományos irodalomban az európai nagy szótáraknak ezt 
a gazdag termését a természetes szükségleten és az irodalmi nyelv meg 
irodalmi élet gyors fejlődésén kívül főleg abból a nagyszabású nyelv
művelő és nyelvrendező tevékenységből kell magyaráznunk, amelyet az 
észt nyelvtudomány az önállóság kezdete óta az észt irodalmi szókincs 
területén végzett. A nyelvrendező szótárakon (MÜÜK, Tartu, 1933, 1940 
Eésti Oigekeelsuse Sőnaraamat I—III. Tartu, 1925—1937) kívül egymás 
után jelentek meg hosszú sorban a nyelvgyarapítást célzó legkülön
félébb szakszótárak és szójegyzékek majdnem minden tudomány és 
művelődési kör területéről, amelyek a földrajz (1910), orvostudományok 
(1914), matematika (1922), állattan (1923, 1927, 1930), növénytan 
(1928, 1929), ásványtan (1929), művészettörténet (1927), történelem 
(1928), jogtudományok (1934), gazdasági élet (1935), hajózás (1936) 
és más tudományok (nyelvészet, néprajz, könyvtártan, hadászat stb.) 
műszavait, szakkifejezéseit, egyszóval egész műnyelvét alkották meg 
mesterségesen egyes önálló szerzők Vagy választott bizottságok közös 
munkája által. Ezek nélkül az előmunkálatok és segédeszközök nélkül 
alig vállalkozhatott volna ilyen sikerrel az észt tudomány idegen szótárak 
szerkesztésére és kiadására. 

Bár az észt irodalmi nyelv ma már egyenértelmű kifejezője tud 
lenni a régi műveltségű európai nyelveknek, amint azt a nagyszámú 
irodalmi fordílások is mutatják, ezidőszerint azonban azok*kal alig lehet 
még egyenértékűitek tartani, mivel hiányoznak a régi irodalmi nyel
vekre annyira jellemző tömeges rokonértelmű szók és képes szóhaszná-
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latok. Innen van az, hogy a fenti szótárakban olyan sok a magyarázó 
körülírás még egyszerű fogalmak esetében is. Bemutatok néhány talá
lomra kiragadott példát: angol cad — észt lurjus, ebaaumehelik ning 
tilatu isik (SILVBT 177), a. invert sas é. jarjekorda vastupidiseks muutma 
(üo. 537), a. seam = é. őhuke maapőuevarade kiht (kahe paksema kihi 
vahel) (uo. 912)—n. eingeschneit sein = é. lume tőttu takistatud olema 
edasi paasemast (TÜKSAM 241), n. lumpen = é. polastavalt {kedagi) 
kohtleina (uo. 648), n. stinken r= é. (halvasti v. valjakannatamatult) 
haisema (uo. 937), — sv. drum1a=zé. tolvakalt millegi vastu tőukama 
(WIESELGREN 200), sv. suspendera = é. ajutiselt ametist vabastama v. 
tagandama (uo. 721), stb. stb. Bár az ilyen körülírások előnyére szolgál
nak a szómagyarázásoknak, mégis elkerülhetők a tolmácsoló nyelvek 
természete szerint, illetőleg többé-kevésbbé kevesbíthetők és rövidíthetők. 
Bizonyos, hogy elég sok holt és mesterséges kifejezés is került be az 
észtnyelvi értelmezésekbe épen a fentebb tárgyalt körülmények miatt, 
amelyek sohasem lesznek élő elemei az észt nyelvnek, másrészt azonban 
az is vitán felül áll, hogy e négy hatalmas szógyűjtemény észtnyelvű 
értelmezésében lexikális és stilisztikai szempontból óriási gazdagodást 
jelent az észt irodalmi nyelv számára. 

A szótárak lexikális részét a német-észt kötet kivételével terjedel
mes nyelvtani vázlatok és egyéb hasznos függelékek egészítik ki. Az 
angol-észt rész felveszi az amerikánizmusokat is. ARÜMAA orosz szótára 
a megreformált orosz helyesírással készült és az újabb orosz szókincset 
veszi alapul, különösen a szovjet uralom alatt megjelent részében. 
Egyébként a vezérszavak forrásanyaga mind a négy munkánál a legille
tékesebb kiadványokon nyugszik. 

Mindent egybefoglalva, a fenti szótárkiadványok nagy büszkeségére 
lehetnek az észt tudományos életnek, sőt azon túl is igen nagy nyere
ségei az európai szótárirodalomnak. Anyagelrendezésük és külső kiállí
tásuk pedig az észt tudományos rendezés és könyvnyomtatás magas 
fokát dicséri. FAZEKAS JENŐ. 

II. 

CASTRÉN, M. A., Samojedische Volksdichtung. Herausgegeben 
von T. LEHTIBALO. Helsinki, 1940, XXV (1), 350(2) 1. 8°. (Suomalais-
ngrilaisen Seuran Toimituksia LXXX1II.) 

Tavaly, 1942-ben múlt 100 éve annak, hogy CASTRÉN elindult első 
szamojéd útjára. Több mint hat esztendőt töltött a szamojédok között 
s ez alatt az idő alatt hatalmas szótári-, nyelvtani- s szöveganyagot gyűj
tött. Szótári és nyelvtani anyagának nagy részét már 1854—55-ben 
SCHIEFNER A. közzétette (vö. Wörterverzeichnisse aus den samojedischen 
Sprachen; Grammatik der samojedischen Sprachen). Szövegéből azon-
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ban, mely pedig saját véleménye szerint is gyűjteményének leglényege
sebb részét alkotja, mindeddig csupán az a kis töredék került közkézre, 
melyet az imént említett „Wörterverzeichnisse . . . " tartalmaz. Ezen a hiá
nyon akart most segíteni a Finnugor Társaság, amikor a CASTRÉN-család-
dal karöltve elhatározta, hogy a helsinki egyetem 300 éves jubileuma 
alkalmából sajtó alá rendezteti CASTRÉN szamojéd szöveggyűjteményét. 

Ez a hősiénekekből, elbeszélő költeményekből stb. álló hatalmas 
jurák- és osztják-szamojéd nyelvi gyűjtemény ma már valóságos nyelv
emlék, mert hiszen nem a mai, hanem a 100 év előtti szamojéd nyelv
állapotot tükrözi. Más, egykorú szöveggyűjtemény hiányában pontos 
értékelésére nem is vállalkozunk. Mi ezzel kapcsolatban csak a „ma" 
munkáját nézhetjük és értékelhetjük. 

Az eredeti kéziratot, mint a bevezetésből értesülünk, mag. JOKI, A. 
másolta le. Kár, hogy az eredeti hangjelölést, csak azért, mert egyes 
jelölési formák azóta „elavultak", LEHTISALO több esetben is megváltoz
tatta. A mai modern szöveg-kiadás követelményei szerint helyesebb lett 
volna, ha a szövegen végzett átírás helyett inkább a régi jeléknek mai 
értékét közölte volna bevezetésében. A régi, többé-kevésbbé folytatólagos 
fordítást ugyancsak LEHTISALO dolgozta át általában szép sikerrel. Fordí
tási félreértései inkább csak az átképzeléses szövegrészek tolmácsolása
kor estek. Azt hiszem, helyén való lesz, ha mindjárt be is mutatunk egy 
ilyen esetet: (186—7.1.) side siuddubeáh fubkan mi0evaedi, tubkasawaein 
tongaha, hartti nisemdo arkkaja tübkahana matorriadi\ amzi beasetjdi, 
tiutim bönd juhosetih, dni nienetsengae haesetih ,Die zwei Riesen 
nahmen die Axt, mit der Axt kamen sie, ihren eigenen Vater mit der 
grossen Axt hackten sie in Stücke, begannen zu essen, zwischen ihren 
Záhnen verschwanden sie, wieder ein Mensch wurden sie.' Ezzel szemben 
a pontos fordítás a következő: ,A két óriás vette a fejszét, jöttek (ketten) 
a fejszével (innét átképzeléssel a múlt felé), saját apjukat a nagy fejszé
vel darabokra v á g j á k , enni k e z d e n e k , fogaik között e l t ű n n e k 
(t. i. a húsdarabok), ismét emberré v á l n a k . ' Abban természetesen 
igaza van a fordítónak, hogy a múlt felé átképzelt praesens alak a tény
leges helyzethez viszonyítva múlt értékű, azonban éppen a fordítótól 
hangsúlyozott „félreértések" elkerülése végett megengedhetetlen a szamo
jédban az átképzeléses alakok elnagyolt fordítása, mert az avatatlan 
olvasó könnyen ott is „jeltelen-mult" alakra gondolhat, ahol a valóság
ban ilyesmiről szó sincs. 

Néhány egykori CASTRÉN-levél, többnyire azonban csak maguknak 
a nyelvi tényeknek vallomása alapján megpróbálta LEHTISALO még 
pótolni azt is, amit CASTRÉN, sajnos, elmulasztott: az egyes darabok hely 
és nyelvjárás szerinti osztályozását. Ezt a vállalkozását is, mint általá
ban az egész kiadási munkásságát őszintén köszöntjük. GYÖRKÉ JÓZSEF. 



440 ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK 

III. 

Lapp lépések az európaiasodás felé. Amíg keleti nyelvroko
naink művelődésének fejlődéséről többször esett szó folyóira
tainkban az utóbbi két évtized folyamán, addig a lappok iránt 
jóval kevesebb érdeklődés nyilvánult meg. Pedig kétségtelen jelei 
vannak, hogy a lappok között is akadnak olyanok, akik többre képesek, 
mint a tőlük eredetileg idegen északi műveltség egyszerű elsajátítására. 
Fel-feltűnnek közöttük is egvesek. akik művészi hajlammal, fejlett szép
érzékkel rendelkeznek, s akiknek megvan a tehetségük arra. hogy sajátos 
szellemi és érzelmi világuknak, képzeletük szárnyalásának s természet
szemléletüknek művészi formák között kifejezést adjanak. Úgyszintén 
vannak újabb bizonyítékaink arról is, hogy az északi művelt népek nem 
minden érdeklődés nélkül nézik a lappok sorsának alakulását, sőt szíve
sen hoznak áldozatokat is annak érdekében, hogy a lappok ősi nyelvü
ket a környező népek erős hasonító hatása ellenére is minél tovább meg
őrizhessék s érdekes szemléletüket az őket körülvevő világról eredeti 
alkotásokban kifejezésre juttathassák. Nincs módomban, hogy a lappok 
szellemi életének alakulásáról összefüggő képet rajzoljak, illetőleg hogy 
az északi népeknek a lappok helyzetét és jövőjét érintő nézeteiről és 
törekvéseiről hosszasabban szóljak, csupán néhány olyan szórványos 
jelenségről szereztem tudomást, amelyek a fentebbiek értelmében 
figyelmet érdemelhetnek. 

I. Amikor a következőkben a lappok irodalmi szárnypróbálgatásairól 
kívánok megemlékezni, szükségesnek érzem, hogy bevezetésül megemlít
sek egy lapp nevet, amelyet már számon tart az irodalomtörténet. E név 
THUEI JÁNOsé, a nemrég elhunyt lapp íróé, akinek a híre már több évtized
del ezelőtt eljutott hazánkba is. A norvégiai születésű THÜRI „Muittalus 
samid birra" („Elbeszélés a lappokról") címen a svédországi Torneo 
kerületében tanyázó lappok életviszonyainak a leírását nyújtotta, máso
dik könyve pedig, amely svéd fordításban „Frán Fjállet" címet nyert, 
útleírás. E művek rendkívüli feltűnést keltettek, aminek egyebek közt 
ékesen szóló bizonysága az, hogy a Muittalust négy nyelvre: svédre, dánra, 
németre és angolra is lefordították. Nagy elismerésben részesítette THURit 
hazája is, amennyiben a svéd országgyűlés írói életjáradékot szavazott 
meg neki, a svéd király 80. születésnapja alkalmából aranyéremmel 
tüntette ki. THÜRI barátait örömmel töltötte el, hogy a Muittalusról 
egyebek közt egy magyar író, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ is dicsérő szavakkal 
emlékezett meg. 

Napjainkban úgy látszik, hogy az az elbeszélő kedv és tehetség, 
mely THURiban az említett műveken kívül még kéziratban maradt karco
latokat is érlelt, a lapp nép több fiában ébredezik, úgyhogy azt mond
hatjuk: lappnyelvű irodalom van kialakulóban. COLLINDER BJÖRN „Lap-
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párna" című füzetében s egyebütt több lapp elbeszélőről és lírikusról tesz 
említést, műveik közül azonban csak néhány jutott el hozzám, egyebek 
közt PIRAK ANTA „Jahttée Saamee Viessoom" (=z A vándorló lapp élete) 
című kötete.1) 

PIRAK nomád lapp, aki a svédországi jokkmokki kerület Tuorpon 
nevű lapp telepéről származik. Fiatal korában két évig tanulmányokat 
folytatott egy szemináriumban s azután fölcsapott vándortanítónak nép-
társai körében Tuorponban. De lapp vére s gyermekkorából származó 
ragaszkodása a rénszarvasok iránt nem sokáig engedte nyugodni: búcsút 
mondott az iskolának, s ügyes gazdálkodással jelentékeny számú rén-
szarvasnyájra tévén szert, visszatért a nomád élet örömeihez. Azóta föl
dijei közt elöljárói szerepet tölt be, s oly tekintélyre tett szert, hogy a rén
szarvastenyésztés problémáiról a svéd—norvég nemzetközi bizottság is 
ki szokta kérni véleményét. Említett könyve saját élete történetét tartal
mazza gyermekkorától napjainkig s hű képet ad amellett a jokkmokki 
nomád lappok életéről meg a rénszarvastenyésztés módjáról és nehéz
ségeiről. Külön fejezetben foglalkozik például a rénszarvasnyájak lét
számának csökkenésével. Az adóteherben, a rénszarvasárak esésében, 
a rénszarvasok okozta károk miatt sokszor igazságtalanul kivetett kártérí
tés nagyságában jelöli meg azokat az okokat, amelyek miatt a lappok 
kénytelenek egyre több és fiatalabb rénszarvast leölni, illetőleg eladni. 
Mivel pedig a nyájakat a farkasok s az állatbetegségek is gyakran meg
tizedelik, maga a szerző is arról panaszkodik, hogy rénszarvasai száma 
a korábbi létszám egyharmadára csökkent, s ennélfogva már nem tar
tozik a tehetős lappok sorába. — PIRAK az első Svédországban született 
lapp, aki tollforgatásra adta a fejét. A jokkmokki nyelvjárás, amelyen 
ír, a lulei-lapp nyelvjáráshoz tartozik, nyelve lényegesen különbözik 
tehát THüRiétól, aki a norvég-lapp nyelvet beszélte. Könyve helyesírása 
nagyjában megegyezik WIKLÜND lulei-lapp nyelvkönyvének hangjelölésé
vel. A lapp szöveg egy fejezete COLLINDER BJÖRN pontos fonetikus átírásában 
is megvan PIRAK könyvében, így alkalmunk van arra is, hogy a szerző 
nyelvjárását behatóbb hangtani vizsgálat tárgyává tegyük. Az egész könyv 
megértését külön lapp-svéd-német szótár segíti elő, mely a lapp szöveg 
feljegyzőjének, GRUNDSTRÖM H.-nak a műve.2) Ez a 172 lapos szótár nyel-

*) Megjelent 1937-ben Uppsalában a Skrifter utgivna av K. Humanis-
tiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala nevű sorozat 31 : 2. számaként. Fel
jegyezte és bevezetéssel ellátta GRUNDSTRÖM H. Az elbeszélés először svédül 
jelent meg „En nomád och hans liv" címen 1933-ban; lapp eredetije nyelvi 
érdekességei miatt került kiadásra. 

?) Lapsk-svensk-tysk ordbok till ANTA PIRAK Jáhttee saamee viessoom, 
Utarbetad av H. GRUNDSTRÖM, översatt till tyska av W. SCHLACHTBR. Skrifter 
utgivna av K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. 31 :3 . Uppsala, 
1939. 
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veszeti szempontból is esemény számba megy, tekintettel arra, hogy 
a svéd-lapp nyelv köréből még nem rendelkezünk olyan teljességre 
törekvő szótárral, amilyennel például a norvég-lapphoz NIELSEN már 
megajándékozott bennünket. Abból a nyelvjárásból, amelyen GRUNDSTRÖM 
szótára alapszik, gazdag anyagot szolgáltatott ugyan WIKLUND Lule-
lappisches Wörterbuchjában (=: SUS. Tóim. I.), valamint „Lárobok 
i lapska spráket" című tankönyvében, a „teljes szótár" névre azonban 
e művek még a szó tágabb értelmében sem tartanak számot. Ily körül
mények között magától értetődik tehát,, hogy GRUNDSTRÖM szótára figye
lemreméltó adalékokkal járul hozzá a lulei-lapp nyelvjárás szókincsének 
ismeretéhez. Kísérletképpen csak az a-kezdetű szavakat vizsgálgattam, s 
futólagos szemlélődés alapján 8 olyan szót találtam, amely WIKLUND 
említett műveiben nincsen meg (nem számítva természetesen a közön
séges származékokat és az új svéd jövevényszavakat). Ennél jóval 
nagyobb számban tartalmaz azonban GRUNDSTRÖM műve oly származé
kokat, összetételeket és kifejezéseket, amelyeket WIKLUND nem jegyzett 
fel. Célja természetesen elsősorban nem tudományos, hanem gyakorlati, 
s ezért helyesírása megegyezik a szöveg helyesírásával. A fonetikai hűség 
e foka mellett anyaga hangtani szempontból kevésbbé értékesíthető, 
alaktani kutatásoknál azonban bízvást felhasználható. 

PiRAKon kívül még egy svédországi lappról emlékezhetem meg, aki 
népe életkörülményeit a művészet eszközeivel mutatja be. Neve SKUM 
NILB NILSBON, aki THURI születési helyének vidékéről, a norvégiai Kauto-
keino kerületéből származik, de a svédországi Gállivare környékén hono
sodott meg.1) SKUM 100 (részben színes) rajzban a rénszarvastenyésztés 
jellemző mozzanatait szemlélteti évi körfolyamatukban. Műve „Same sita 
— Lappbyn" ( = Lapp Falu) címen jelent meg Stockholmban 1938-ban. 
Minden rajzhoz magyarázó szöveg is tartozik, mely a szerző norvég-lapp 
anyanyelvén kívül svéd fordításban is olvasható. 

A lapp dalművészet fejlődéséről ugyan nem beszélhetünk, de a fen
tiekkel kapcsolatban mégis érdeklődésre tarthat számot, hogy Svédország
ban a lapp zene is beható tanulmányok tárgya. Kutatása körül a legtöbb 
érdemet TIRÉN KÁROLY svéd zenefolklorista szerezte, aki mintegy 1000 lapp 
dallamot gyűjtött össze szöveggel együtt. TIRÉN gyűjteménye Karesuandó-
tól Hárjedalenig a svédországi lappok egész lakterületéről tartalmaz 
szemelvényeket. A dalok lapp szövegéhez német fordítás is csatlakozik. 
E gyűjtemény megismerése bizonyára sok tanulsággal járna a finnugor 
népek zenéjének kutatóira. 

II. A művelődés terén skandináviai honfitársaik nyomába szegődtek 
a finnországi lappok is. Finnországban főleg a lappnyelvű oktatás - utjai-

1) Azonos azzal a lappal, akinek a sátrában tett sikertelen látogatásom
ról a Magyar Nyelv XXXII. évfolyamának 300. lapján teszek említést. 
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nak egyengetését tűzték ki feladatukul a lapp nép barátai, akik 1932-ben 
közös törekvéseik képviseletére társaságot alapítottak Lapin Sivistysseura 
(Lapp Művelődési Társaság) néven. E társaság legsürgősebb teendőjének 
tartotta egy lappnyelvű ábécé megszerkesztését és kiadását. A buzgólko
dást siker koronázta: 1934-ben megjelent Helsinkiben a Werner—Söder-
ström kiadóvállalat gondozásában az első, kis-híján 200 oldalra terjedő 
lapp ábécé Samikiel Abis — Lapinkielinen Aapinen címen. Szerzője 

ITKONEN TUOMO, aki — könyve előszavából következtetve — inari tanító 
lehet. ITKONEN könyvének szerény címe mögül nagyobb vállalkozásnak, 
valójában egy lapp elemi iskolai olvasókönyvnek a körvonalai bontakoz
nak ki, mert igazi ábécének csak a kötet első negyede mondható, nagyobb 
része pedig oly olvasmányokat tartalmaz, amelyek már fejlettebb tanuló
nak valók. Az olvasmányok javarészt a lapp gyerek közvetlen környezetét 
s a lapp föld természetvilágát mutatják be. Bőven szerepelnek a könyv -
hen lapp szerzők alkotásai; közülük THÜRI, JALVI PEDAR, SÁBA ISAK és 
GUTTORM ÁSLAK neve volt ismerős előttem már korábbról is. ITKONEN 
ábécéjét annál nagyobb elismerés illeti meg, mert az inari-lapp nyelvnek 
számbavehető irodalmi hagyományai nem voltak, s így az írásmód prob
lémáinak a megoldása rendkívüli nehézségekbe ütközött. Ezek leküzdése 
főleg RAVILA PAL egyetemi tanár, ITKONEN ERKKI lappológus és az Jnari-lapp 
NÜORGAM JÁNOS érdeme, akik a finnországi hegyi-lapp nyelv irodalma 
számára új helyesírást dolgoztak ki s ITKONEN könyvét is e szerint írták 
át. — Megemlíthetem még, hogy a Sami Cuvgitusseárvi {— Lapp Művelő
dési Társaság) megkezdett munkásságát az első siker után is tevékenyen 
folytatja. Miután a nélkülözhetetlen tankönyv már rendelkezésükre áll, 
úgy látom, a lappnyelvű iskolai oktatás megvalósítása, valamint lapp
tárgyú kiadványok közzététele tartozik legközelebbi terveik közé. 
Az utóbbiak a társaság külön kiadványsorozatában jelennek meg, mely
nek ez ideig tudomásom szerint 6 száma jelent meg. A 6. számú kiadvány, 
mely 1940-ben látott napvilágot, az ábécé körül is érdemeket szerzett 
lapp néptanítónak, GUTTORM AsLAKnak a verseit és elbeszéléseit foglalja 
magában.1) A 7. számú kiadvány lapp zsoltárkönyv (megjelent 1941-
ben), a 8. számú pedig, amely MIKKOLA J. egyetemi tanár műve, 1601 és 
1775 között kibocsátott lapp vonatkozású cári oklevelek finn fordítását 
és magyarázatát tartalmazza. A Lapp Művelődési Társaság e sikeres 
kezdet után még sokat tehet az inari lapp nyelv megőrzése és a lapp 
művelődés megismertetése érdekében. 

LAKÓ GYÖRGY. 

*) Bizonyára azonos azzal a lappal, akiről MAKK GYDLA tartui egyetemi 
tanár is megemlékezett lappföldi útjáról írt beszámolójában, 1. FUF. XVIII, 
Anz. 123. MARK már ekkor, 1926-ban, kiváló elbeszélőnek mondja GUTTORM ot 
s szövegei nagyobb részét az ő ajkáról jegyezte le. 
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IV. 

BEKÉ ÖDÖN, Tscheremissische Márchen, Sagen und Erzáhlun-
gen. — SUS. Toimituksia LXXVI. — Helsinki, 1938. — VIII + 649 1. 

Az 1914—18. évi világháború forgataga ezrével sodorta hozzánk 
á cári hadsereg különféle nemzetiségű katonáit, köztük finnugor roko
nokat is. Kutatóink siettek fölhasználni a páratlanul kedvező alkalmat 
s a M. Tud. Akadémia közbenjárására kapott engedély alapján sikerült 
is beható nyelvészeti meg néptudományi tanulmányokat folytatniuk. A 
zsákmány bősége tekintetében nyilván BEKÉ ÖDŐNt illeti meg az első
ség. Tanulmányi beszámolóiból láthatólag hatalmas méretű cseremisz 
szótári anyagot és ugyancsak meglepően gazdag népköltési szöveget 
jegyzett le cseremisz hadifoglyaink ajkáról. -

E hadifogoly-tanulmányok anyagából került ki BEKÉ cseremisz szö-
vegkiadványainak negyedik1) köteteként a jelen gyűjtemény is, amely 
teljes egészében egyetlen közlőtől, az Urzsum-kerületi Petrusin (csere
miszül: pet(san po^sirga) faluból hozzánk vetődött LEBEDJEV DÁNIELÍŐI 
származik. A termékenységnek ez a ritkaságszámba menő esete magá
ban is érdekessé, különlegesen tanulságossá teszi a vaskos kötetet. Nyelv
tudományi szempontból az jelzi igazi jelentőségét, hogy egy eddigelé 
ismeretlen — az urzsumi és a malmyzsi közt átmenetet alkotó — cse
remisz nyelvjárást tár elénk. 

A helsinki Finnugor Társaság nagy szolgálatot tett a becses tar
talmú, megbízható lejegyzési! és jó német fordítással ellátott szöveg
gyűjtemény közzétételével, örömünket csak az homályosíthatja el, hogy 
egy magyar kutatónak magyar támogatással alkotott szerzeménye ismét 
idegen zászló alatt futott ki a nemzetközi nyilvánosság tengerére. 

, Zs. M. 

V. 

DONNER, KAI, Verzeichnis der etymologisch behandel ten finni-
schen Wörter . — Annales Academiae Scientiarum Fennicae B XXXVI. 
— Helsinki, 1937. - VI + 468 1. 

Finnugor szófejtő munkánkban régóta éreztük a címbeli műhöz 
hasonló kalauz hiányát: emlékezetünkre vagy éppen a véletlen szeren
csére voltunk utalva, ha a szakirodalomnak egy-egy finn, illetőleg finn-
ségi szóra vonatkozó megállapításait, föltevéseit kerestük. Tagadhatat-

!) 1. RÓBERT LACH, Gesánge russischer Kriegsgefangener. I. Bánd 3. 
Abteilung: Tscheremissische Gesánge. — Wien und Leipzig, 1929. — 186 1.; 

2. Tscheremissische Texte zur Religiori und Volkskunde. — Oslo Etnogra-
fiske Museum Bulletin 4. — Oslo, 1931. — 4° 100 1.; 3. Texte zur Religion 
der Osttscheremissen. — Anthröpos XXIX, 39—69, 371—398, 703—737. 1. 
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lan ugyan, hogy kisebb-nagyobb mértékben másutt is — szinte min
denütt — jogosak az efféle panaszok, de finn vonatkozásban különösen 
kirívó a hiány: akinek nem káptalan a feje, képtelen volt nyilvántartani 
a finn folyóiratok, gyűjteményes munkák, monográfiák rengetegébe 
temetett adatokat. 

A hiány pótlására szolgáló munka létrejöttét a fiatalon elhunyt 
sokérdemű DONNBR KAI üdvös kezdeményezésének köszönhetjük. Az elő
szóból kitetszőleg 1932-ben kezdte az anyag gyűjtését, egyéb teendői 
miatt azonban hamarosan segéderőkre kellett a cédulázást bíznia. Amikor 
mély fájdalmunkra 1935-ben kidőlt az élők sorából, többek közt ezt 
a művét is féligkész állapotban hagyta hátra. A gyűjtés kiegészítését, 
a gazdag anyag elrendezését és a nyomdai munkálatok ellenőrzését 
MIKKOLA irányítása alatt KAUKORANTA végezte. 

Minden szókönyvészeti mutató hasznos, tökéletesnek azonban egy 
sem tökéletes. DoNNBRék munkája szinte szemléltető példa erre a régi 
tapasztalati tényre. Legnagyobb érdeme persze az, hogy a maga terü
letén úttörő és hézagpótló segédkönyv, amely a várva-várt finn etimoló
giai szótár megjelenéséig tetemesen megkönnyíti a finn szófejtő iroda
lomban való eligazodást. Becsületére válik a gazdagság is: huszonkét 
sűrűn nyomtatott lapra terjed a földolgozott művek jegyzéke. Sajnos, 
ennek ellenére is megokolt az az aggodalom, hogy egyik-másik forrás
munka földolgozása hiányos. MIKKOLA előszava is figyelmeztet bennün
ket, hogy „Einige Serienwerke sind aus diesem oder jenem Grundé nur 
oberfláchlich exzerpiert". Pl. az AkÉrt.-ről megmondja, hogy „nur zum 
Teil aufgenommen", az Ethn.-hoz pedig megjegyzi: „Nicht vollstándig 
durchgesehen". 

A munka másik szervi gyengéje a könyvészeti adatok válogatás, 
mérlegelés nélküli fölhasználása, az itt-ott tagadhatatlanul a komoly 
szakszerűség rovására menő gépiesség. Nem csoda, hogy az efféle kényes 
munkára bizonyára teljesen készülétien gyüjtőmunkások éppúgy bántak 
a történeti becsű új megállapításokkal, mint a minden eredetiség nélkül 
szűkölködő merő ismétlésekkel. Ennek az lett azután az eredménye, hogy 
számos finn szó könyvészete fölöslegesen földuzzadt, úgyhogy időbe 
lelik, míg az ember a polyva közül kirostálja a szemet. A gépies eljárás 
kellemetlen következményei legszembeszökőbben tán az azonosalakú 
szavaknak, a homonymáknak rendezetlen összevisszaságban egy kalap 
alá gyömöszölésében jelentkeznek. Ha pl. arra vagyok kíváncsi, mit is 
mondtak eddig a ,veszély' jelentésű skandináv eredetű vaara szóról, 
kénytelen vagyok átnézni a ,hegy' jelentésű ősi vaara gazdag irodalmát 
is, s ha a 'Schwefel' jelentésű riklti sorsa érdekel, át kell vergődnöm 
az 'entzwei' jelentésű rikki magyarázatain is. Szerencse, hogy a finnben 
aránylag csekély a homonym szók száma. 
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A könyv kezelhetőségének éppenséggel nem válik előnyére a forrás
munkák címeinek szertelenül túlzó alkalmi rövidítése. Sok helyet taka
rít ugyan meg, de sok időt rabol el pl. a Do, Do1, Do2, Do*', Do*, Do5, 
Do6, Do7 vagy az Oj, Oj1, Oj2, Oj3, Of, Of,Of, Oj7, Of stb. forrás
utalás, mert minden alkalommal utána kell az embernek néznie, hogy 
DONNER OTTÓ, ill. OJANSUU melyik munkájának vagy cikkének a jelzete 
a Doa, ill. az Of. 

Köszönettel fogadjuk az igen hasznos kezdeményezést, de sajnáljuk, 
hogy az anyaggyűjtés félbemaradtsága és a rendezés gépiessége miatt 
csak részben elégíti ki reményeinket, igényeinket. 

ZB. M. 

VI. 

KIPARSKY, V., Die Kurenfrage. — Annales Academiae Scientiarum 
Fennicae, B XLII. — Helsinki, 1939. — 474 1. 

A középkori történeti és földrajzi forrásokban gyakran emlegetett 
kúrok népi hovatartozásáról régóta folyik a vita: a szerteágazó vélemé
nyek egyik csoportja szerint a finnséghez tartoztak, valószínűleg lívek 
voltak (WIEDEMANN, YRJÖ KOSKINEN, JAAKKOLA stb.), mások balti voltukat 
vitatták (KARAMZIN, GERÜLLIS, POGODIN, ENDZELIN, BUGA stb.). A hajdani 
lakosság nevét máiglan őrző' Kurland múltjának feszegetése kapcsán az 
utóbbi időben politikai szempontból is kiéleződött a kérdés. 

Évekig tartó kutatások után KIPARSKY vállalkozott a kényes kérdés 
monografikus földolgozására és a vita eldöntésére. Gondosan összegyűj
tötte és a szükséges finnségtudományi meg baltológiai ismeretek birto
kában lelkiismeretesen sorra vallatóra fogta a kihalt kúr nyelvnek főleg 
hely- és személynevekben fönnmaradt emlékeit, valamint a kúrok népi 
műveltségéről, sőt embertani jellegzetességeiről szóló régi föl jegyzé
seket is. 

A megállapítások közül a következő fontosakat kell kiemelnünk: 
1. a kúr (ó-orosz Rzpcb, lat. Cori, Curones, ófn. Küren, ó-francia 

Corres stb.) népnév nyilvánvalóan balti eredetű, vö. litv. kursiai, kursai, 
lett kursi. Ezt az eredeti balti hangállapotot tükrözteti vissza a név orosz 
alakja; a finnségi nyelvekben a balti szó *ftur/i-on keresztül hangszabály -
szerűen kur-xk változott s ez a finnesített alak lett minden nyugat
európai változat forrása. 

2. A kúrok hovatartozásáról fönnmaradt egykorú néprajzi följegy
zések zavarosak, ellentmondók, megbízhatatlanok; kétségtelennek csak 
annyi látszik, hogy az ú. n. kúr valamilyen balti nyelv volt. 

3. A Curonia területéről a XVII. századig följegyzett elég nagy
számú földrajzi és személyi tulajdonnevek zöme a lettből magyarázható 
meg, másik része nem lett ugyan, de valamilyen balti jellegű, harmadik 
része finnségi, rendesen lív eredetű, a negyedik rész forrása pedig nem 
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állapítható meg; a személynevek közt akadnak német és bibliai erede
tűek is. — Mindebből azt a végső következtetést lehet levonni, hogy az 
eredetileg balti, közelebbről lett törzset jelölő kúr név hova-tova föld
rajzi elnevezéssé tágult, amelyet nemzeti különbségre való tekintet nél
kül Kúrföld minden lakójára, így a lívekre is alkalmaztak. 

A történeti följegyzések, forrásadatok és a névanyag tanúsága sze
rint a terület balti őslakossága közé úgy a IX. századtól kezdve — való
színűleg a tenger felől — lívek szivárogtak be. Számuk a XIV—XV. szá
zadban lehetett a legnagyobb, amikor nemcsak a porosz határig terjedő 
partvidéken szóródtak szét, hanem a szárazföld belső részeibe is töme
gesen betelepedtek. E lív jövevények többsége azonban a XVI. század
ban ellettesedett, a források pedig ez után szabatos különbséget kezdtek 
tenni a megerősödő lettek és az egyre szűkebb területre szoruló lív 
kisebbség között. 

Megítélésünk szerint KIPARSKY nagy gonddal készült szép munkája 
végleg eldöntötte a kúr kérdést s ezzel számottevően közelebb juttatott 
bennünket a Baltikum múltjának, valamint a finnségi népek déli irányú 
települése történetének megismeréséhez. 

ZSIRAI MIKLÓS. 

VII. 

HAKULINEN, LAURI, Suomen kielen rákenne ja kehitys. Ensim-
mainen osa: Áanné- ja muoto-oppia (Helsinki, 1941. — 282 1.) 

Ismeretes, hogy a kitűnően megszervezett finn nyelvészgárda év
tizedek óta lankadatlan szorgalommal, igazi finn szívóssággal dolgozik 
anyanyelve kincseinek föltárásán, összegyűjtésén, értelmezésén, rendezé
sén. Mindig örömmel üdvözöltük a munka előrehaladásáról beszámoló 
jelentéseket, elismeréssel tanulmányoztuk a kisebb-nagyobb részlet
kérdések tüzetes földolgozásából származó szebbnél-szebb monográfi
ákat, ám a finn szaktársaknak célszerűen túlzó óvatosságára és hosszú 
távlatokra berendezkedett munkamenetére gondolva vajmi csekély 
reményt táplálhattunk arra, hogy a teljes gyűjtés és a legaprólékosabb 
földolgozás befejezte előtt hozzájuthatunk a nekünk nagyon hiányzó 
összefoglaláshoz. Már csak azért is rendkívül hálásak lehetünk HAKULINEN-
nak, a nálunk is jól ismert és nagyrabeosült jeles tudósnak, hogy gyűjtő 
meg kutató munkája kellős közepén időt szakított az eddig elért leg
fontosabb eredmények összefoglaló ismertetésére. Eleve is sejtettük, a 
munka átolvasása után pedig jogos meggyőződésként valljuk, hogy 
Összefoglalása a művelt finn avatatlanok és a távolabbi területeken 
dolgozó szakemberek igényeinek kielégítésén fölül a részletekbe mélyedt 
finn szaktársak további munkájára is üdvös hatással lehet. 

HAKULINEN kézikönyvének 1941-ben megjelent első kötete a finn 
nyelv hang- és alaktanát ismerteti, a készülő második kötet pedig — 
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az előszó közlése szerint — a mondattant és a finn szókészletet mutatja 
majd be. Az anyagnak ilyetén fölosztásából is kitetszik, hogy a szerző 
nyelvszemlélete a régi iskola hagyományaiban gyökerezik. Sine ira et 
studio tudomásul vesszük ezt a tényt, mert egy rövidke ismertetés kere
tei amúgy sem engednék meg sarkalatos elvi kérdések érdemleges meg
tárgyalását. 

A bevezetés sietős röviden a finn nyelv történeti előzményeire, a 
rokonsági környezetre, a finnségi, a finn-volgai, a finn-permi, a finn
ugor és az uráli közösségre utal. Szerény nézetünk szerint igen elkelt 
volna itt némi tájékoztalást nyújtani a finn nyelv történeti megismeré
sének másik két forrásáról, t. i. a nyelvjárásokról és a nyelvemlékek
ről is. 

A könyv első tüzetesebb része (13—28. 1.) a finn nyelv főbb hang
szerkezeti sajátosságait vázolja. Ismerteti a hangok használati statiszti
káját, szól a palato-veláris hangrendről, illeszkedésről, a szóeleji mással
hangzótorlódások kerüléséről, a szótagzáró mássalhangzócsoportokról, 
a szóvégekről, a fonémák korrelációiról, az egytagú szavak hangalkatá
ról és a finn nyelv általános fonetikai-esztétikai jellegéről. Ez a fejezetke 
széleskörű szakirodalmi olvasottságon alapszik és sok olyan finom meg
figyelés, ösztönző ötlet található benne, amely megérdemelné a további 
vizsgálatot, illetőleg a tüzetesebb kifejtést. 

A második rész finn hangtörténeti áttekintés (29—60. 1.). Fon-
tosabb fejezetei: a véghangzó lekopásának ritkasága, hosszú magánhang
zók az első szótagon túl, veláris hangrendű szavak e és í hangja, az első 
szótag magánhangzóinak történeti változásai, a második és következő 
szótagok magánhangzóinak története, a szókezdő, szóbelseji és szóvégi 
mássalhangzók változásai, mássalhangzó-fokváltakozás. — Rendkívül 
tömör, rendszeres összefoglalás ez a rész, de világosan mutatja a nép
szerűsítő célzatú kézikönyvek íróinak régóta ismert kényes helyzetét: 
ha csak az avatatlanok szerényebb igényeit óhajtják kielégíteni, a föl-
ajzott várakozásukban csalódott szakemberek tesznek nekik szemre
hányást, ha meg a szakemberek komolyabb szükségleteihez próbálnak 
alkalmazkodni, a részletekre és a módszeres bizonyításra különösebben 
nem kíváncsi laikusok fordítanak a könyvnek hátat. HAKULINEN az arany 
középúton iparkodott járni, bár inkább a szakszerűség komoly szem
pontjait, mint az élvezetes előadás, a könnyed olvashatóság csábításait 
részesítette előnyben. A saját önző szempontunkból örömmel látjuk ezt 
a választást, sőt gyakran sajnáljuk is, hogy nem mert még mélyebbre 
nyúlni, a nehéz kérdések taglalásába még jobban belemelegedni. 

A világért sem akarnék kákán csomót keresni, egy megjegyzés 
azonban papírra kívánkozik. A f i n n nyelvtörténeti kutatás nehézségei
ről szóltában azt írja a szerző, hogy a magyarnak a XIII., a finnek pedig 
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a XIV. századból valók a legrégibb írott emlékei (29. 1.). Hogy értsük 
ezt? Mit tekint a szerző írott nyelvemléknek, kirjallinen muistomerkki-
nek? A s z ó r v á n y t is vájjon, vagy csak a s z ö v e g e t ? Tudvalevő
leg a magyar szórvány emlékek a IX—X. századra nyúlnak vissza, s 
legrégibb szövegemlékünk, a Halotti Beszéd 1200 körűiről, pontosabban 
az 1192—1203 közti időből való, a finnek első gyér szórványai pedig 
eddigi tudomásom szerint 1172-vel, illetőleg 1229-cel, 1232-vel kezdőd
nek, s első finn szövegemlékül AGRICOLA 1537—42 közt megjelent 
A&c/cirm-jának fönnmaradt töredékét — egyesek az 1537—-44 közt írt 
uppsalai evangélium-töredéket, illetőleg a Missale Aboense helsinki egye
temi könyvtári példányában található s állítólag az 1530-as évekből 
származó finn nyelvű miserészietet — szokták emlegetni. Vagy hiba van 
tehát a kréta körül, vagy olyan XIV. századi finn szövegemlékre gon
dol a szerző, amelyről nekünk eddig nem volt tudomásunk. 

A következő rész a szófaj-kategóriák kialakulásával és egymáshoz 
való viszonyával foglalkozik (61—72). Igen elmemozdító, de könyörtele
nül rövidke fejezet, amely sajnálatunkra éppen csak futtában érinti a 
finn nomen-verbumoknak, a főnév- és melléknév-kategória közti határ 
ingadozásának, a névmások korának és a partikülák viszontagságainak 
rendkívül érdekes kérdéseit. 

A könyv hátralévő 200 lapnyi zöme a szóragozásnak és a szó
képzésnek van szentelve. Kétségtelenül ez a rész a legrendszeresebb, á 
leggazdagabb és szakirodalmi szempontból is a legbecsesebb. Fontosabb 
fejezetei: a formánsok keletkezése (agglutináció, adaptáció), többesjelek, 
névszóragozás, névszóképzés (birtokos személyragozás, fokozás, deno-
minális és deverbális képzők), partikula-formánsok, igeragozás (passzí
vum, igemódok, igeidők, személyragok, a lét-ige, a tagadó igeragozás, 
igenevek), igeképzés, általános megjegyzések a szóképzésről. 

Egyesek tán fönnakadnak az anyag csoportosításán, a synkronia 
és a diakrónia szempontjainak összekeverését is helyteleníthetik, de 
minden nyelvbölcseleti állásfoglalástól függetlenül bízvást megállapít
hatjuk, hogy HAKULINEN munkája hézagpótló. Meg vagyok győződve, 
hogy a művelt finn nagyközönség, amely számtalanszor bizonyságot tett 
anyanyelvéhez való tudatos ragaszkodásról s a nyelvészet eredményei 
iránti komoly érdeklődésről, a tárgyat megillető szeretettel fogadja és 
hatékony haszonnal tanulmányozza. — De igen nagy hálára kötelezett 
le minket távolabb álló szakembereket is. Az utóbbi időben rendkívül 
nehéz, szinte lehetetlen volt megnyugtatóan eligazodnunk az egyre gaz
dagabban kibontakozó finn nyelvészeti irodalom szétszórtan heverő, 
számunkra többször hozzáférhetetlen helyen megjelent eredményei közt, 
ezentúl pedig avatotlan fölvilágosít, gondosan megválogatott könyvészeti 
utalásaival útbaigazít majd bennünket HAKULINEN. — Nyomatékosan rá 
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kell végül mutatnunk arra is, hogy a szerző nem elégedett meg mások 
eddigi eredményeinek összegyűjtésével, kritikai fölülvizsgálatával és rend
szerbe foglalásával, hanem lépten-nyomon önálló kutatásokat végezve új 
szempontokkal és friss eredményekkel is gazdagította ismereteinket. Az
zal a hő óhajjal fejezzük be nem bírálatnak, hanem egyszerű ismertetés
nek, örvendő hírmondásnak szánt sorainkat, bárcsak mielőbb kézhez 
kaphatnók a becses munka várva-várt folytatását 

ZSIRAI MIKLÓS. 

VIII. 

PAASONEN-RAVILA, Mordwinische Volksdicb-tung. Gesammelt von 
H. FAASONEN, herausgegeben und übersetzt von PAAVO BAVILA (I. Bánd: 
SUS. Tóim. LXXVII. — Helsinki, 1938. — XXVI + 509 1. — II. Bánd: 
SUS. Tóim. LXXXI. — Helsinki, 1939. — V I + 574 1. — III. Bánd: 
SUS. Tóim. LXXXIV. — Helsinki, 1941. — I X + 343 1.). 

A finnek páratlan áldozatkészségéből Kannisto kezdeményezésére 
megindult nagyszabású anyagkiadvány-sorozatban megkezdődött PAASONEN 
HENRIK elárvult gyűjteményének várva-várt közzététele is. SIRO gondo
zásában 1939-ben napvilágot látott a becses cseremisz szöveghagyaték, 
(SUS. Tóim. LXXVIII.), értesülésünk szerint megjelenőben van a csuvas 
gyűjtemény s készül a miser-tatár szövegeket tartalmazó kötet is. Egytől-
egyig hézagpótló jelentőségűek ezek a művek is, bár afféle tanulmányúti 
kitérők eredményei csupán. Ismeretes, hogy PAASONEN gyűjtő meg kutató 
munkásságának a mordvin volt a központi tárgya, állandóan belterjesen 
művelt igazi színtere: a mordvinok között töltötte 1888—90, 1898—99. 
és 1901. évi tanulmányútjai legnagyobb részét, olyan alapos tájékozott
ságot szerezve az óriási területen szétszórtan élő rokonnép nyelvi, 
művelődési és történeti viszonyaiban, aminőt sem előtte, sem utána nem 
szerzett senki. Az ő munkái szolgáltatták az újabbkori összehasonlító 
nyelv- és néptudomány mordvin anyagát, az ő szava döntött minden 
mordvin kérdésben, pedig hatalmas méretű mordvin gyűjteményének 
jóformán csak egy kis töredékét volt érkezése közzétenni (Proben der 
mordwinischen volkslitteratur. I. heft: SUS. Aik. IX; II. heft: uo. XII/1; 
Mordwinische chrestomathie mit glossar und grammatikalischen abriss: 
Hülfsmittel IV.). 

A Finnugor Társaság EAVILÁÍ bízta meg az idő előtt kidőlt nagy 
tudós mordvin hagyatékának földolgozásával. A választás a legalkal
masabb szakemberre esett: RAVILA 1929-ben maga is járt a mordvinok 
között, kiváló ismerője a mordvin nyelvnek és életnek, kitűnő képzett
ségű, vérbeli filológus, tehát eleve megvolt minden biztosítékunk arra, 
hogy önfeláldozó fáradozásai eredményeképpen PAASONEN kéziratos anyaga 
méltó formában kerül a szakirodalom munkaasztalára. 
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A sorozat I. kötetének előszavában PAASONEN mordvinföldi gyűjtő 
útjainak ismertetése után EAVILA lelkiismeretes aprólékossággal beszámol 
a gondjaira bízott kéziratok állapotáról, a földolgozásban követett elvekről 
és a szövegek németre fordításának nehézségeiről (SUS. Tóim. LXXVII, 
VII—XXIV. 1.). Igazában csak e beszámoló elolvasása után tudjuk helyesen 
megítélni és kellőleg méltányolni azt a körülbelül immár tizedik éve 
tartó óriási munkát, amelyre tudományunk érdekében RAVILA és derék 
munkatársai, AIKIO, HEIKKILA, valamint KUNZE, a turkui egyetem német 
lektora vállalkoztak. Mivel PAASONEN szövegei eredeti nyers helyszíni 
följegyzésükben, fordítás nélkül, mindössze gyér jegyzetkékkel ellátva 
maradtak hátra, Raviláéknak nyilván a számtalan, egymástól jelenté
kenyen különböző területről való jobbára régies alakban hagyományozott 
népköltési szöveg teljes megértése és németre fordítása okozott legtöbb 
gondot. Bátran elmondhatjuk, mindent megtettek, ami mordvin nyelv
mester segítsége nélküli mai nehéz helyzetükben megtehető volt. 

RAVILA tervrajza szerint a kiadványsorozat első három kötete 
PAASONEN erzá, 4. kötete PAASONEN moksa szövegeit foglalja magába, az 
5. és a 6. kötet PAASONEN bennszülött mordvin gyűjtőinek sokszor igen 
becses gyűjtését tartalmazza s a sorozatot PAASONEN mordvin-német 
szótára zárja majd be. A tervezet és az eddig kiadott kötetek ismere
tében teljesen jogosnak tartjuk RAVILA kijelentését: „Die Sammelarbeit, 
die wir mit unserem Bande beginnen der Öffentlichkeit vorzulegen, 
gehört zu den grössten, die je ein finnischer Forscher geleistet, hat, 
und die dennoch nicht durch den Forscher selbst zur Drucklegung 
gebracht werden konnte" (SUS. Tóim. LXXVII, VIII. 1.). 

A mordvin gyűjteménynek eddig kiadott I. kötete 132 balladaszerű 
erzá éneket, II. kötete 79 vegyes tartalmú erzá verset, más és más 
vidékről való nagyszámú lakodalmi rigmust, lánykérő és menyasszony
búcsúztató verset, halálesettel kapcsolatos mondókákat, énekeket, végül 
28 darab GENETZ gyűjtötte, de PAASONEN hagyatékához csatolt dalt tar
talmaz, III. kötete pedig az ugyancsak erzá nyelvjárásterületről való 
áldozati imádságokat, varázsigéket és meséket adja közzé. 

Nyelvészet és néptudomány egyaránt hálával gondol a nagy gyűj
tőre és a kincses hagyaték önfeláldozó sáfárára. Ki tudja, mit is hagyott 
meg az orosz földön újabban végbemenő átalakulás a nekünk oly tanul
ságos ősi mordvin világból, amelynek emlékét mindennél hűségesebben 
őrzi majd PAASONEN—RAVILA monumentális gyűjteménye. 

ZSIRAI MIKLÓS. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

i. 

A Festetics-kódex o g z a t l a n szaváról. 
A Festetics-kódex 365—405. lapjain levő „Penytencya tharthafrol 

walo pfalmofok" egyikében, az Ewtewd pfalmof-ban olvassuk: „Ees 
een aalommal nehezewlt, ees ogzatlan, eeynek feteethfeegey kevzewtt 
megh nyommattam Semmy remén feegem neekem ydweffeegemben..." 
(FestK. 392). Az említett zsoltárok Petrarca „Septem Psalmi Poenitenti-
ales"-ének fordításai (vö. KATONA L4: IK. XV, 150). Ebben a kérdéses 
szövegrész latin eredetije így hangzik: „Et ego somno gravis atque 
incautus, inter tenebras noctis oppressus sum. Nulla mihi spes sálutis..." 
(i. h. 156)*. A latin eredetivel való összevetésből nyilvánvaló: ogzatlan 
szavunk a latin incautus fordítása. 

Az ogzatlan szót szótározva sehol sem találtam. Egyetlen valószínű 
lelőhelyén, a NySz.-ban sincs meg, ennek adatai a FestK.-re különben 
is igen hézagosak. Az irodalomban sem akadtam nyomára. Tudtommal 
egyetlen egy alkalommal esik szó róla: SZILY említi egy KATONÁIIOZ írott 
levelében, érdeklődve tőle a „rejtélyes" (ő nevezi így!) szó kiléte felől 
(IK. XV, 150). Több hírünk azóta sincs róla. Pedig éppen a KATONA 
említett forrásközlése óta kezünk ügyében van megfejtése. 

Minden valószínűség szerint ok 'ratio, causa' szavunk valamiféle 
származéka rejtőzik benne. De éppen ez a rejtélyes származék okozza 
a legtöbb fejtörést. Köztudomású ugyanis, hogy említett ok szavunk -s 
nomen possessoris képzős, okos származékának XV. századi kódexeink
ben ,cautus> jelentése van: „meg oda azt agyermeknek ewuetewl oly 
okofon hogy az gyermek fem egy keppen nem erze: exolvit illám a 
chorda pueri ita caute, ut puer nullo modo senserit" (JókK. 144); „mert 
az arolo adotuala ielt nekic monduan Valakit megapolandoc ö az fogiatoc 
es vigétec okofon: Dederat autem traditor eius signum eis, dicens: 
Quemcumque osculatus fuero, ipse est, tenete eum, et ducite caute" 
(MünchK. 102.) stb. Az okos származéknak ez a jelentése egyébként 
később is közönséges (vö. CAL., MA., PP., WAGNER, Phras. 180 stb. 1. NySz.), 
ugyanígy fosztóképzős, oktalan származékának incautus jelentése (vö. 
MA., PPB., NySz.). Arra gondolhatnánk, hogy az egyformán 'incautus' 
jelentésű oktalan meg ogzatlan alakulatok valamiképen egymás változatai. 
Ennek a föltevése azonban alaktani szempontból merő képtelenség. A 
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két szónak, alapszavuk közös voltán kívül, aligha van egymáshoz va
lami köze! 

Másfelé kell tehát keresnünk a megoldást. — PAIS tanár úr egy 
megjegyzése igazított a helyes nyomra. Ő ugyanis, egy vele való beszél
getésünk alkalmával, a latin incausatus alak fordítását gyanította kérdéses 
ogzatlan szavunkban. Utánajártam: sejtése jórészt és végelemzésben 
helyesnek bizonyult! 

Eleve gyanúsnak kellett találnunk már magában azt a körülményt 
is, hogy 'incautus' jelentésű ogzatlan szónak sehol, semmiféle forrásban, 
szótárban nyomát sem találni. Önkéntelenül vetődött fel a kérdés: hátha 
a Petrarca bűnbánati zsoltárainak „ s z ó s z e r i n t i h ű s é g ű , bár he-
lyenkint eléggé e s e t l e n és n e h é z k e s , sőt n e m i s m i n d e n bot
l á s t ó l m e n t " (vö. IK. XV, 150)x) fordítása a ludas mindebben? 
A csetlő-botló, kissé felületes fordító kezenyoma bizony lépten-nyo
mon megtetszik munkáján. Esetünkben is! Az történhetett ugyanis, 
hogy felületes fordítónk, az előtte fekvő latin szöveg eredeti Hncautus 
szavát incattusn&k olvasta. Ismerve az egykorú írásnak az u száraival 
csaknem egyenlő magasságú, rövidszárú, alig áthúzott -í-it ennek min
den valószínűsége bizonnyal meg is volt: a két u s a közöttük meg
búvó -t öt szára helyett fordítónk a munka hevében csak négyet olva
sott, valamelyik w-nak egyik szárát elsikkasztotta, másikát,. a vele 
csaknem egyenlő magasságú -t mellett levőt meg ugyancsak í-nek ol
vasta, így lett a szöveg eredeti incautus-ából a fordító kezén incattus. 
Ezen fordulhatott meg az egész dolog, egyetlen betű elnézése okozhatta 
az egész zavart. Ezt az incautus helyett incattus-nak olvasott alakot for
dította azután le a mi pálosunk jó „diákos" latinsággal, „szószerint", de 
végre is alig kifogásolható módon. 

Mi köze van azonban ennek a sokat emlegetett incattus szónak a 
kiindulásunkban jelzett incausatus szóhoz? Egyik a másikának válto
zata. Bár Du CANGBnál incattus szónak nyomát sem találom, a szó a 
magyarországi latinságban, úgy látszik, közönségesebb volt. BARTALban 
ugyanis így találom: „incattus, in causam attractus,... Incattus seu 
Incausatus (a voce caussor, quae etiam accusare significat)..." Mind a 
^causor', mind az 'accusare' jelentés ott szerepel okoz igénk jelentései 
közt (1. NySz.), semmi kétségünk nem lehet tehát a felöl, hogy a FestK. 
kérdéses ogzatlan szavában ez a 'causor' vagy 'accusare' jelentésű okoz 
igénk, mégpedig annak fosztóképzős alakja rejtőzik. 

Maga az ogzatlan — ma így mondanók: okozattan — alakulat pedig 
alkalmasint nyelvjárási változat. A FestK. a XV. században, legkésőbb 
1494-ben íródott, s ha igaz, írója dunántúli: nagyvázsonyi pálos szer
zetes volt (vö. Nyelvemléktár XIII, VI. 1. és VARGHA D.: MNy. XI, 119). 

• J) Én ritkíttattam! 
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A dunántúli, de meg csaknem mindegyik nyelvjárásunkban közönséges 
jelenség, hogy a zöngétlen mássalhangzó + z, esetünkben -kz-, kapcso
latból, hátraható hasonítás következtében -gz- keletkezett. A mi korai, 
XV. századi ogzatlan szavunk azonban e mellett még más egyebet is 
bizonyít. Újabban ugyanis — éppen a dunántúli nyelvjárásban — az ilyen 
mássalhangzó-kapcsolatokból, most már előreható hasonítás követkéz^ 
tében -ksz- keletkezik (vö. csodákszott, tanakszik, ölekszett stb.). HORGER 
föltevése szerint tehát ennek a -kz- 5- -gz- változásnak igen korán, sze
rinte már a XVI. század előtt le kellett zajlania (vö. HORGER: MNy. 
XVII, 155 és MNyj. 100). A FestK. ogzatlan szava — ha magyarázatunk 
helyes — nemcsak hogy támogatja HORGER föltevését, hanem arra — 
tudtommal — éppen a legkorábbi történeti adatot is szolgáltatja! Az 
említett kz =- gz nyelvj. változásra egyébként több kései adatunk van 1 
lakoz-ik: =- lagzi (NySz.), bakoz-ik ^ bagzik stb. ') Magashangú példákban 
is : lélek: =- lélegzet-, menyekező =- menyegző stb. (vö. a NySz. megfelelő 

címszavai a.). ^ -o -n * 
BABOSS E. ERNŐ. 

II. 
Kedv szavunkról hosszú idő óta nem esett szó a magyar nyelvészeti 

irodalomban. Etimológiájával tudtommal BUDENZ foglalkozott utoljára 
(MUSz. 9), akinek az egyeztetéséhez MUNKÁCSI a vogulból új adatokat 
közölt (NyK. XXV, 259). WICHMANN a votj.-zürj. kid, kid szóval kapcso
latban, amelyeket BUDENZ kedv szavunkkal egyeztetett, a fi. kunto szóra 
utalt (Wotj. Ghr. 372. sz.), de TOIVONEN kimutatta, hogy ez nem tartozik 
ide (FUF. XIX, 105, 218).UOTILA Syrjánische Chrestomathie c. kézikönyve 
tehát az eddigi kutatások végeredményét tükrözi akkor, amikor a zürj. 
kid szóval kapcsolatban a magyar kedv szót lényegében ugyanabban az 
egyeztetésben szerepelteti, amelyet a MUSz.-ból ismerünk: kedv *» zürj. 
kid: mil-k. 'Verstand, Vernunft' o> votj. kid id., mil-k. 'Sinn, Gemütsart 
usw.' c\> ostj. k»nt 'Zorn' ~ vog. kant, könt id. 

De mi a magyarázata annak, hogy SZINNYEI viszont nem veszi fel 
szavunkat Nyelvhasonlításába a biztos finnugor szóegyezések közé? — 
E kétkedést kifejező negatívumtól indíttatva alaposabban utánanéztem 
a fenti etimológiának, s arra a meggyőződésre jutottam, hogy SZINNYEI-
nek a maga szempontjából szintén igaza van: BUDENZ egyeztetése v á l ó 
s z í n ű , ezért TJOTILA könyvében említést érdemelt, kedv szavunk több 
problémája azonban tisztázatlan, ezért etimológiája nem tartozik 
a b i z t o s szóegyezések közé A következőkben BUDENZ egyeztetésének 
e tisztázatlan pontjait kívánom megvilágítani. 

*) A bagzik igére az EtSz. KAssAiból idézi legkorábbi adatát. Megvan* 
azonban már korábban is : „B . . . om Stupro . . . Bagzom, bakozom a' nőstényt 
meghágom" SÁNDOR, Sokféle XI, 100. 
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Ami az egyeztetés jelentéstani felét illeti, az 'ész, értelem' ~ 'kedv* ~ 
'harag' jelentések nem állnak egymástól annyira távol, hogy az egyez
tetés akadályai lennének. Hogy hasonló jelentései egyazon szónak lehet
nek, ill. kifejlődhetnek, annak igazolására a fi. mieli szóra utalhatunk, 
melynek jelentése SZINNYEI szótárában egyebek közt 'ész, elme, értelem' 
és 'kedv, hangulat'. Hogy az általános 'kedv' jelentésből kifejlődhetett 
a 'rossz kedv' fokozaton keresztül a szűkebb 'harag' jelentés, annak 
a bizonyítására már BUDENZ is több példát említ. A jelentésváltozás 
hasonló fajtája ez, aminővel végzet és szerencse szavaink történetében 
találkozunk: a végzet eredetileg jó v a g y rossz lehetett, mai jelentése 
azonban csak 'balvégzet'; a szerencse régebben 'sors', ma pedig csak 
'jó szerencse' jelentésű (1. GOMBOCZ, Jelentéstan 107). 

A BüDENZ-féle egyeztetés hangalaki oldalát illetőleg a nehézségek 
a magyar kedv v-jéve korlátozódnak. Mi ez a v, melynek a rokonnyelvi 
alakok hangtestében nincs nyoma? Hogyan viszonylanak a régi nyelv 
u-nélküli alakjai (vö. yo keddel JordK., ÉrdyK., kedbwl Komj.: SzPál. 
58; 1. NySz.) a mai kedv alakhoz? Az első kérdés megoldására tartalmaz 
a régi irodalom halvány útmutatást, részletesebben azonban a v eredeté
ről senki sem nyilatkozott, s válasz nélkül maradt eddig a második 
kérdés is. 

Az a nézetem, hogy a kedv v-je ugyanannak a denominális névszó
képzőnek a folytatása, amely a hamu : hamvas, odu : odvas, keserű : keser
ves, továbbá az elő, hosszú, fiú, könnyű stb. szavakban rejlik (vö. SZINY-
NYEi:NyK. XLIV, 114 és MNy. XXII, 245, 316; MELLICH: MNy. X,154—5), 
s úgy képzelem, szavunk ó-magyar alakja *kedüü; *kedü üe- lehetett. 
Ennek várható fejleménye *kedő (<*> *kedü, *kedü) lenne, de ilyen alakot 
nem találunk nyelvemlékeinkben. A helyettük használatos kedv alak oly 
származékokból vonódott el, mint pl. kedve, kedvük, kedves, amelyek 
a feltett *lfedüü megfelelő alakjaiból szabályos fejleményeknek tekint
hetők (pl. kedve -=*kedüüe; kedves -=*kedüües, ahol a 2. nyilt szótag 
magánhangzója hangtörvényszerűen kiesett, vö. HORGER: MNy. XXXVI, 
321. 1. jegyz.). Tudjuk, az öv, hév, rév, év, enyv, könyv, nedv, nyelv, 
ölyv, örv, sáv, sűv szavak e p-végű nominatívusai éppily elvonás útján 
álltak elő, aminőt én kedv szavunkban is felteszek (vö. GOMBOCZ, Magyar 
történeti nyelvtan, III, Alaktan 88). Elvonásból magyarázza a kedv alakot 
már SZILASI is (Nyr. XI, 113), s mind ő, mind SIMONYI (TMNy. 337) 
a y-tövű névszók közé iktatja szavunkat. 

A y-nélküli alakokat többféleképp magyarázhatjuk. SIMONYI a régi 
nyelv magú alakja mellett a szintén régi mag változatot képzőtlen alap
szónak tartja; ezen az alapon a *ked változatot is a u-vel bővült alakok 
képzőtlen alapszavának tekinthetjük. A másik lehetőség az, hogy a csak 
ragos alakokból ismeretes ked változat a kedbwl (-~z*kedvbül) -féle esetek-
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ben mássalhangzótorlódás miatt, hangkivetés által keletkezett. Miután 
az ilyenekből a nyelvérzék elvonás útján ked alanyesetet következtethe
tett ki, így érthető a keddel alak keletkezése is.1) Végeredményül azt fog
lalhatom tehát össze, hogy a kedv problémái a magyar hangtörténeten 
belül megoldhatók, ennélfogva a BUDENZ féle egyeztetést a jövőben biztos 
finnugor szóegyezéseink közé könyvelhetjük el. LAKÓ GYÖRGY 

III. 
Magyar csap. 

A Székelyföldről és Brassó megyéből feljegyzett népnyelvi csap 
szó jelentése a MTsz. szerint: 1. 'fenyü-gally, fenyúfa ág'; 2. 'termésre 
hagyott (egy arasznyira lemetszett) szőllővessző'. Vö. még csap-karó 
'nagyobb fenyűágból csinált szőllőkaró' (Székelyföld), csapzik 'kihajt 
(a fa)' (Somogy-m.), csapzás 'fattyúhajtás' (Somogy-m.). 

Ez a tájszó ősi örökség nyelvünkben, mert pontos megfelelője 
van a finn nyelvben: sáippy RENV. 'ramus aridus arboris max. pini; 
dürrer Baumast', LÖNNB. 'torr trádgren 1. quist', vö. hongan sáippyjá. 

Magyar elsőszótagbeli veláris hangnak egyes esetekben finn pala
tális hang felel meg: m. far ~ f. perci; m. fogoly 'perdix' ~ f. pyy. 

Magyar rügy. 
A magyar rügy szó jelentése : 1. 'gemma, oculos ; knospe' (NySz.); 

2. 'apró galyak tavaszkor a gyümölcsfákon' (Tájszótár); 3. 'fűz, dió 
és mogyoró berkéje' (MNy. XXIX, 320). Alakváltozatai: rigy 'fákról 
levágott galy, ágacska' (CzF.), rigya 1. 'levagdalt faág'; 2. 'hosszúkás 
virágforma növés, hajtás tavaszkor némely fákon, pl. a dió, mogyoró, 
fúz, egerfa rigyája, azaz barkája'; 3. 'általán bimbó, midőn a növény 
fakadni kezd; máskép rügy' (CzF.). A MTsz. szerint a rigya, rinya 
(Balaton mell.) ós rogya (Vas m.) alakváltozatok jelentése 'barka (dió-, 
mogyoró-, éger-, gyertyán-, reketye-, fűzfa barkája)'. MUNKÁCSI (NyK. 
XXV, 282) a rigya szónak 'bimbó helye, ha elvirágzott' jelentését is 
feljegyezte Zala megyéből. A rigya, rinya alakváltozatokban megjelenő 
szóvégi -a azonos azzal a régi demin. -a képzővel, amely megvan pl. 
az apa, anya stb. rokonságnevekben, R. Szépa, Fehéra, valamint a Zsiga, 
Tera stb. személynevekben és az elavult ivafa fanévben (vö. Melich-
emlékkönyv 353—354). 

A rügy szót és alakváltozatait MUNKÁCSI i. h. a vogÉ. rünt 'rügy', 
KL. rünt, P. ronte, ront id. szóval egyeztette. Ezt az egyeztetést SZINNYEI 
(NyHas.7 145) és Magyar Szófejtő Szótárában BÁRCZI is elfogadta. A je
lentós szempontjából nem lehet az egyeztetés ellen kifogásunk, nehéz
séget okoz azonban a szóvégi m. -gy hangnak a vog. -nt, -nte végzethez 

l) Természetesen a mag változatot is magyarázhatjuk ily módon. 
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való viszonya még akkor is, ha feltesszük, hogy a vogul adatokban a 
-t, -te elem elhomályosult képző. 

Hangtanilag kifogástalan BUDENZ egyeztetése (NyK. VII, 9), amely 
szerint a rügy szó a következő finn szóval tartozik össze: rönsy Renv. 
'surculus ex radice alterius progerminans; Schössling', Lönnr. 'skott, 
telning, rotskott, grenskott; refva, ullöpare'. 

Magyar -gy, f. -ns- szabályos folytatói a fgr. *-nU- v. -nfs- hang
kapcsolatnak (vö. TOIVONEN, Affr. 236-240) . N S E B E S T Y E N I R E N 

IV. 
A h á m szó eredetéhez . 
A hámoz, hámlik, hánt (^= hámt) és háncs (-=: hámcs) származé

kokból kikövetkeztethető s a nyelvújítás korában 'epidermis' jelentés
ben el is vont hám szavunkat BUDENZ óta finnugor örökségnek szoktuk 
tartani. Nyilvánvalóan azonos vele a votj. MŰNK. kem, küm 'rinde, kruste, 
schale (v. früchten, ei, brot)', WICHM. G. kem, MU. köm 'schale, rinde' 
és a cser. SZIL. kom 'kenyérhéj, héj' , VASZ. KOM 'Kopna', KUHÖS-KOM 'xjreÓHajj 
Kopna'. A BUDENZ (NyK. VI, 396, MUSz. 85), SZINNYEI (NyK. XXX, 171), 
SIMONYI (Nyr. XXXIX, 436) és BÁRCZI (SZSZ. 111) idézte lp. kvolmes 'cor-
tex (imprimis abietis)' hangtani nehézségek miatt bízvást kizárható; a 
finn julmus 'membrana corticis betulinae exteriőr' (BUDENZ i. h.), vala
mint a kalvo, kelmu 'hártya' (SIMONYI i. h., BÁRCZI i. h.) más tőről sarjadt. 

Megítélésem szerint a finnségből a következő szavakat vonhatjuk 
ide : fS. kamara 'mollioris rei durior superficies' (GAN.), 'cutis' (RENV.), 
'svai, öfversta hárda ytan af ngt, valk (pá hűden): sianlihan k. flásksvál, 
maan k. jordsvál, raudan karstainen k. yta, páákamara hufvudsvál, 
ruohokamara grásvall' (LÖNNR.); fÉ. (WIED.) kamar 'Schwarte, Kopfhaut, 
•Grasnarbe, Grasseite des Rasens ' ; fL. (KETT.) kamar 'eine feste schicht, 
kruste', mö-k. 'erdboden', sigávozá k. lúie Ixaut am schweinefleisch'. A 
finnségi alakok ugyanolyan -ra, -r képzős származékok, mint pl. a han-
kura, jakkara, kukkura, makkara, pahkura, pisára, sapara stb. (vö. 
HAKÜLINEN, SRH. I, 117). 

Azt gondolom, hogy a tóm-család tagja ez az osztják szó i s : 
PÁP.—BEKÉ %ám 'burok | Hülle ' ; PATK. yom 'kivájt fatörzs, koporsó'; 
PAAS.—DONN. K. %bm: saprai-%bm 'nákinkenká, schnecke'; J. kám (ku-
mdm): sappőrkl-kám id. ; ' xöm-iif% 'ruumisarkku, sa rg ' ; STEIN. (OVd. II, 
103) %öm 'künstliche Aushöhlung', yöm ju% 'Sarg' . 

Az azonosításban nem mernék tovább menn i : egyelőre SIMONYI 
és BÁRCZI ellenében is jócskán kétesnek látom a magyar héj, a vog. 
%alp 'a nyirfa külső hártyája', a zürj. kii- 'hámoz' szavakkal való kap
csolatot, nem győz meg MAGISTE egyeztetése a md. kuv- és a fÉ. kőm 
szóval sem (MNy. XXXVII, 90), s tüzetesebb vizsgálatra szorulna MUN-
KÁcsinak kaukázusi eredetet vitató tanítása is (KSz. I, 121, AKE. 322). 

Zs. M. 
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ÉRTESÍTŐ. 

f Kannisto Artúr. 
1883-ban új korszak kezdődött a finnugor tudományok tör

ténetében: megalakult Helsinkiben a Finnugor Társaság, s ezzel meg
kezdődött a rendszeres, szervezett kutató munka a finnugor népek 
körében. A társaság legfontosabb és legsürgősebb teendőjének val
lotta új tanulmányutak rendezését a rokonnépekhez, fiatal kutatók 
kiküldését kellő mennyiségű és megfelelő minőségű anyag gyűjtése 
végett. Rendkívül nehéz feladat volt ez azok számára, akik a kitűzött 
cél végrehajtására vállalkoztak, bármely finnugor nép körében is, 
de kétszeresen az volt a vogulok lakóhelyén. Erre a munkára 
KANNISTO ARTÚR fiatal magisztert szemelte ki a Finnugor Társaság. 
KANNISTO ARTÚR rendkívül eredményesen felelt meg a belé helyezett 
bizalomnak: a helyszíni kutatásokat és gyűjtő munkát elvégezte, 
gazdag anyaggal tért haza s kitartóan dolgozott anyaga közkinccsé 
tételén. Mielőtt azonban munkáját befejezhette volna, ez év március 
10-én a halál váratlanul kivette kezéből a tollat, s a Mindenható az 
örök pihenést rendelte el az életében fáradhatatlan munkás számára. 
Az elhunyt tudományos munkássága a magyar tudományossággal is 
szoros kapcsolatban állott, kutatásai magyar nyelvünk múltjára is 
fényt vetnek, a magyar nyelvtudomány munkásai ezért különösen 
mélyen fájlalják KANNISTO ARTÚR távozását. — Búcsúzásul: emlékez
zünk róla. 

KANNISTO ARTÚR 1874-ben született jómódú földbirtokos családból. 
Középiskolai tanulmányait Hámeenlinnában végezte, ahol tanárai 
közé tartozott GENETZ ARVID, a jeles finnugor nyelves! is. Amikor a 
helsinki egyetemre került, ÖENETzet is már ott találta, mint a finnugor 
nyelvészet tanárát. KANNISTO mindjárt az első félévben beállt volt 
tanára tanítványai közé s hallgatta ennek osztják előadásait. Nem 
kétséges, hogy GENETZ, aki maga is több tanulmányutat tett a távoli 
rokonnépekhez, jelentős hatást gyakorolhatott tanítványára. 

Miután e tanulmányok határozott irányt vettek, rövidesen meg 
is jelentek KANNISTO nyelvészeti munkásságának első termékei, két 
gondos tanulmány a finn nyelvjárások köréből: Áánneopillinen 
tutkimus Urjalan, Kylmákosken ja Akaan murteesta (Váh. Kirj. 
XXVII). és Lauseopillisia havaintoja lántisen Etelá-Hámeen kielimur-
teesta (Suomi 111/20 és külön: 1901.). 
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Egész pályájára és tudományos munkásságának irányára nézve 
döntő fordulat 1901-ben következett be KANNISTO életében. Már 
néhány évvel előbb elérvén az egyetemen a magiszteri fokozatot, 
1901. szeptember elsején elindult vogulföldi tanulmányútjára mint 
a helsinki egyetem és a Finnugor Társaság ösztöndíjasa. Mielőtt 
gyűjtő munkáját megkezdte, a tobolszki múzeumban és könyvtár
ban előtanulmányokat végzett, hogy megismerkedjék annak a népnek 
a történetével és életmódjával, amelynek a körében hosszú időt 
szándékozott eltölteni. 

Helyszíni kutatásait a Pelymka-melléki voguloknál kezdte el, 
akiknél több mint egy félévet töltött. Utánuk a Vagilszk-, majd az 
Alsó-Lozva vidéki vogulok következtek, az ő nyelvjárásaik vizsgá
latára ment rá az 1902. év második fele. 1903-ban előbb a Közép- és 
a Felső-Lozva vidékére kerül a sor, szeptembertől kezdve pedig már 
a déli-voguloknál a Tavda mellékén folytatódik KANNISTO munkája. 
A tavdai nyelvjárások a többi nyelvjárástól lényegesen elütő saját
ságaikkal ismét egy félévig lekötötték KANNISTOÍ, aki csak 1904 már
ciusában indult innen tovább a legnépesebb nyelvjárásterületre, a 
Konda vidékére. 1905-ben, a Konda-vidéki gyűjtés befejezése után 
azt írja úti jelentésében, hogy a megszakítás nélküli erős munka és 
a gyakran hiányos táplálkozás egészségét erősen megviselte. Csak 
nem négyévi távollét után visszatér ezért hazájába s 4 hónapi pihe
nőt enged magának. De ekkor a berezovi kerületben lakó, legésza
kibb vogulok még hátra voltak! KANNISTO lelkesedése nem lohadt le ; 
1905 júliusában ismét útra kelt, s szeptemberben már a szoszvai 
vogulok lakóhelyéről írja a Finnugor Társaságnak negyedik vogul
földi beszámolóját. Második útjáról 1906 decemberében tért haza, 
immár véglegesen lezárva helyszíni kutatásait. 

KANNISTO rendkívül gazdag anyagot hozott magával tanulmány
útjáról. Végigjárván Valamennyi vogul nyelvjárásterületet, tizenkét, 
egymástól többé-kevésbbé eltérő nyelvjárásból készített szójegyzéket. 
Az egyes szavakat tartalmazó cédulákra nemcsak a legfontosabb 
ragozási alakokat jegyezte fel, hanem azokat a példamondatokat is, 
amelyek a szó jelentésének szabatos meghatározására és mondatbeli 
használatának megállapítására alkalmasak. Ilyenformán a gyűjte
mény gazdag mondattani anyagot is tartalmaz. Mindehhez részletes 
feljegyzések csatlakoznak a vogul nép külső életkörülményeiről, 
valamint szellemi életéről, egyebek közt például táplálkozási viszonyairól, 
lakásáról, ruházatáról, gazdasági és szociális helyzetéről, szokásairól, 
erkölcseiről és vallási fogalmairól. A feljegyzetti népköltészet és a 
nyelvi szövegmutatványok terjedelme hozzávetőleg 60 nyomtatott 
ívre tehető. A fonögráflemezekre vett népdallamok száma körülbelül 
150. a fényképfelvételeké 100. A beszerzett néprajzi tárgyak száma 
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is eléri a hatszázötvenet. Ezenkívül pontos adatokat gyűjtött KANNISTO 
a vogulok lélekszámáról, tekintettel nyelvjárásuk különbözőségére.1) 
Figyelembe vette a vogul nyelvet beszélő más nemzetiségűeket és 
azokat a vogulokat is, akik már teljesen eloroszosodtak. Megemlít
hetjük még, hogy a levéltárakban összegyűjtötte, illetőleg össze
gyűjtette azokat a feljegyzéseket is, amelyek az utóbbi másfél év
század folyamán a vogulok és az osztjákok népesedési viszonyait tünte
tik fel. Helynévjegyzéket is állított össze, amely körülbelül 2000 
helynevet tartalmaz. 

Amikor KANNISTO ezzel a hatalmas anyaggal hazatért, előre 
félni lehetett attól, hogy gyűjtője nem tudja majd mind kiadni és 
feldolgozni. KANNISTO maga is nagyon jól látta ezt a veszélyt, ezért 
egész éleién át nem anyagának tudományos értékesítését, hanem 
sajtó alá rendezését tartotta legsürgősebb feladatának. Mindamellett 
a vogul nyelv imerete, a vogul néprajz és folklór szempontjából 
rendkívüli értéket képvisel már csupán az is, amit KANNISTO eddig 
nyújtott tanulmányok és kisebb-nagyobb értekezések alakjában. 
Szembeötlő az a céltudatosság és tervszerűség, amellyel KANNISTO 
munkássága kezdetétől fogva eljárt. Hogy megfelelő megvilágításba 
helyezhesse például-, a vogul hangtan egyes alapvető problémáit, 
mindenek előtt azt tisztázta, hogv a már közzétett vogul anyaggyüj-
temények az ő saját és kétségkívül legmegbízhatóbb gyűjtései tük
rében mennyiben használhatók, illetőleg hogy az ezeken felépült 
tanulmányok milyen mértékben tartalmaznak elfogadható megálla
pításokat. „Zur wogulischen Lautgeschichte" címen (FUF.VII. Anz. 
7—22) először HAZAY ÜLiVÉRnak a vogul nyelvjárások első szótag
beli magánhangzóiról írt tanulmányát veszi boncoló kése alá. Bár elismeri, 
hogy HAZAY nagyjában kihozta azt, amit a rendelkezésére álló anyag
ból ki lehetett hozni, helytálló kifogásainak és helyreigazításainak 
hosszú sorával kétségtelenné teszi, hogy a HAZAY tárgyalta kérdés 
megbízhatóbb anyag alapján alaposabb kidolgozást kíván. Tele van 
sokszor alapvető fontosságú megállapításokkal az a bírálata is, 
amelyet MUNKÁCSI Vogul Népköltési Gyűjteményéről, a vogulok és az 
osztjákok pogány hitvilágát, továbbá a vogul nyelvjárások szórago
zását tárgyaló tanulmányairól írt (Beitráge zur wogulischen Folk
lóré und Dialektenkunde: FUF. VIII. Anz. 162—205). E bírálatnak az a 
jelentősége, hogy beható vizsgálat alapján megvilágítja számunkra 
MUNKÁCSI szintén igen tekintélyes terjedelmű gyűjtésének az értékét. 
Az általános elismerés mellett rámutat e gyűjtés bizonyos nem jelen
téktelen hiányosságaira, s ezáltal felvilágosít bennünket arról, hogy 
a további kutatásokban MUNKÁCSI anyagára milyen mértékben bízhat-

*) L. „Angaben über die Zahl der Wogulen": FUF. VI. Anz. 54—5. 
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juk rá magunkat. — A korábban kiadott vogul nyelvanyag és a 
vogul tárgyú tanulmányok használhatóságának tisztázása után hoz
záfog KANNISTO ahhoz, hogy saját anyaga alapján oldja meg a vogul 
nyelvészet vizsgálatra váró kérdéseit. Zur Geschichte des Vokalismus 
der ersten Silbe im Wogulischen vom qualitativen Standpunkt 
(— SUS.Toim. XLVI.) c. tanulmányában, amellyel a doktori címet 
szerezte meg, HAZAY OLIVÉR dolgozatának a tárgyát dolgozta ki újból, 
csupán saját gyűjtésére támaszkodva. Tanulmánya első részében a 
szabályos interdialektikus magánhangzómegfeleléseket, majd azokat 
az ősvogul hangokat állapítja meg, amelyekre a különféle nyelv
járások mai képviselete visszavezethető. Tíz veláris és kilenc pala
tális magánhangzót tesz fel a vogul ősnyelvre, tehát igen színes ős
vogul vokalizmust következtet ki. Részletesen tárgyalja az egyazon 
nyelvjárásban fellépő paradigmatikus, továbbá az interdialektikus 
magánhangzó-váltakozásokat is. Ezek szerinte sok esetben csak úgy 
magyarázhatók meg, ha feltesszük, hogy már az ősvogul nyelv ma
gánhangzói is váltakozásnak voltak alávetve. Első sorban az ősvogul 
magánhangzók p a r a d i g m a t i k u s váltakozására kell gondol
nunk, amelynél azonban mondatfonetikai tényezők is közreműköd
hettek. Bár KANNISTO e tanulmánya helyenként kelleténél szűk
szavúbb, igen nagy szolgálatot tett vele a tudománynak, mert a 
finnugor hangtan legkevésbbé kivizsgált területének, a magánhangzó
rendszernek a megismeréséhez szolgáltatott benne megbízható anya
got óvatos következtetések formájában. — A vogul vokalizmus kér
déseit még két értekezésében fejtegette KANNISTO. AZ egyik: Über 
einige wogulisch-ostjakische Vokalenlsprechungsverháltnisse (FUF. 
XIV/30—41), a másik: Die Vokalharmonie im Wogulischen (FUF. 
XIV. 41—81). Az előbbiben arra az eredményre jut, hogy bizonyos 
magáríhangzók már abban az ősnyelvben váltakoztak egymással, 
amelyre az ősosztják és az ősvogul nyelv visszavezetendő. Később az 
egymástól eltérő magánhangzót feltüntető váltakozási formák között 
kiegyenlítődések történtek, mégpedig az egyes szavakban nyelvjárá
sonként, illetőleg nyelvenként más-más irányban. Az obi-ugor nyel
vekben megállapítható mai szerfölött tarka magánhangzómegfelelé-
sek az ősrégi váltakozásokban, illetőlég a később beállt kiegyenlítő
désekben lelik magyarázatukat. Mellékesen a magyar nyelvre is 
utalva azt a végső következtetést vonja le a szerző, hogy bizonyos 
magánhangzók már az ugor ősnyelvben váltakoztak egymással. — 
KANNISTO e dolgozatában csak három ősosztják és öt ősvogul magán
hangzó megfelelési viszonyának vizsgálatára terjeszkedett ki. Kívá
natos volna, hogy kezdeményezése folytatásra találjon. — Másik 
említett dolgozatában azt állapítja meg, hogy a magánhangzóhar
mónia a mai vogul nyelvjárásokban sokkal általánosabb jelenség, 
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mint addig tudták. Az egyes nyelvjárásokban mutatkozó magánhang-
zóharmónia kétségtelenül ősvogul eredetű, s ez KANNISTO szerint 
megerősíti BUDENZ, DONNER és SETALA azt a nézetét, hogy a magán
hangzóharmónia már a finnugor alapnyelvben megvolt. 

Legterjedelmesebb nyelvészeti munkája KANNiSTonak ,,Die tata-
rischen Lehnwörter im Wogulischen" (FUF. XVII.). Ennek a tatár 
nyelv szempontjából is fontos munkának a szójegyzéke 554 vogul-
tatár összeállítást tartalmaz, amelyek közül ötszáznyolcat biztosnak 
minősít a szerző. Ez a szám már magában is elárulja, hogy a tatárok 
igen erős nyelvi hatást gyakoroltak a vogulokra. E hatás sokoldalú
ságát mutatja az, hogy a vogul nyelv tatár jövevényszavai a leg
különfélébb fogalmi körökbe tartoznak. Alapos részletvizsgálatok 
alapján kifejti még KANNISTO, hogy e tatár jövevényszavak valószí
nűleg mind a tobolszki kormányzóságban lakó tatárok, közelebb
ről az eskalbini, tavdai és a turinszk-tabaryi tatárok nyelvéből valók. 
Az utóbbiak ugyan már rég nem állnak közvetlen kapcsolatban a 
vogulokkal, annál tartósabb és erősebb volt azonban a tavdai meg 
az eskalbini tatárok hatása. Amíg az előbbiek főleg csak a déli vogulok 
nyelvét gazdagították, az utóbbiak hatása mind a déli, mind pedig a 
keleti vogulokra kiterjedt. Miután a tavdai tatárok eloroszosodtak, 
természetesen a tatárnyelvi hatás ez a forrása kiapadt, az eskalbini 
tatárok azonban a legutóbbi időkig összeköttetésben álltak a vogulok
kal. A tatár—vogul kapcsolatok már a XIV. században elkezdődhettek. 
Annyit mindenesetre elárulnak a vogulnyelvi tatár jövevényszavak, 
hogy a vogul nyelv a kapcsolatok tartama alatt sokat változott. Sok 
tatár jövevényszó hangalaki sajátságaival arra mutíit, hogy kölcsön
zésük még az ősvogulhoz hasonló hangállapot fennállása idején tör
tént meg. 

KANNISTO kisebb terjedelmű nyelvészeti dolgozatait, illetőleg 
nyelvi vonatkozású közleményeit csak cím szerint említem meg: 
Ein Wörterverzeichnis einers ausgestorbenen wogulischen Dialektes 
in den Papierén M. A. Castréns (SUS. Aik. XXX8, 1—33), Über den 
Verfasser des wogulischen Wörterverzeichnisses M. A. Casréns (SUS. 
Aik. XXX31, 1—3), Über zwei ostjakische Benenniingen des Bárén im 
Wogulischen (FUF. VII, 185—7), Zur Etvmologie des Völkernamens 
Ostjake (SUS. Tóim. LVIII, 417—40), Adalékok a finn kontti szó eti
mológiájához (Nyr. LIX, 63—6) és Ein sprachlicher Beitrag zu den 
wirtsehaftlichen Verháltnissen der obugrischen Völker (Ann. Acad. 
Scient. Fenn. B. XXVII, 79—). 

Külön csopoitot alkotnak KANNISTO tudományos munkásságában 
történelmi vonatkozású tanulmányai. „Der Wogulenfürst Asyka in 
Chroniken und Volkstradition" címen (FUF., XIV, 18—30) kimutatja, 
hogy az orosz krónikákból ismeretes és vogul fejedelemként emlegetett 
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Asyka vagy Asyk valóban v o g u l főember volt, nem pedig osztják, 
amint KARJALAINEN gondolta. A név is sokkal valószínűbben magyaráz
ható a vogulból, mint az osztjákból. Az Asyka n év azonosítható a 
kondai-voguloknál följegyzett Os'k-in személynév első részével. A kon-
dai-vogul hősmondák őrzik egy öj% nevű hős emlékét is. Mivel a hang
alak szempontjából ennek a hősnek a neve is egynek vehető az Asyka 
névvel, nem lehetetlen, hogy a vogulok XV. századi harcaiban nagy 
szerepet játszó Asyka azonos a hősmondák alakjával. 

Még fontosabbak KANNiSTonak azok a kutatásai, amelyek az 
obi-ugor népek, elsősorban a vogulok korábbi lakóhelyével foglalkoz
nak (Vogulien aikaisemmista asuma-aloista paikannimitutkimuksen 
valóssá: Suomi V2, 441—74, németül Über die früheren Wohngebiete 
der Wogulen im Lichte der Ortsnamenforschung: FUF. XVIII, 57—89; 
Zur Frage nach den altéren Wohnsitzen der obugrischen Völker: FUF. 
XVIII, Anz. 5—84). E kérdésben 262 vogulokra vonatkozó, illetőleg 
a vogul nyelvből megfejthető helynév alapján arra az eredményre jut 
KANNISTO, hogy a vogulok lakóhelye régebben sokkal nagyobb területű 
volt, mint most, s mind délen, mind pedig különösen nyugaton olyan 
vidékekre is kiterjedt, amelyek később más népek, tatárok, baskírok, 
zűrjének és oroszok kezébe kerültek. Dél felé a vogulok területe 
lenyúlt egészen a mai Tyumen, Irbit és Jekaterinburg városok köze
lébe. Az Urál nyugati felén vogulok laktak valamikor az Ufa folyó 
felsőfolyásánál, a Káma folyó vízrendszere mentén egészen Szarapui 
tájékáig, a Vjatka forrásvidéke körül, a Vycsegda alsó-folyásánál, 
továbbá a Szyszola és a Vym folyók területén. A Pecsora felső
folyásának a környéke még 70 évvel ezelőtt is részben vogulok lakó
helye volt. De még a Mezeny és a Pinega forrásvidékén, sőt a Pecsora 
alsófolyása mentén is találhatók olyan helynevek, amelyek nagyon 
jól megfejthetők a vogul nyelvből s így arra a lehetőségre utalnak, 
hogy valaha ezek a félreeső tájak is a vogulok mozgási körzetébe tar
toztak. Ez az óriási terület bizonyára sohasem volt e g y i d e j ű l e g 
vogul föld a maga egészében: ahogyan egyre keletebbre tolódtak el 
a vogul települési terület nyugati határai, hasonló mértékbén nőtt e 
terület kelet felé. A lakosság kicserélődése részben úgy történt, hogy a 
vogulok lassan elköltöztek az új jövevények útjából, részben pedig 
beolvadtak* a hódítókba. Az a tény, hogy a vogul eredetű nevek a 
népesség kicserélődése ellenére is megmaradtak, azt bizonyítja, hogy 
a vogul lakosság és az új telepesek sokáig egymás mellett éltek. — 
A helynévkutatás eredményeinek ezt a részletes kifejezését a Suomen 
Suku című gyűjteményes műben találjuk meg, amelyben a vogulokról 
szóló részt KANNISTO írta (2. kötet, 371—93. 1.). 

Több értékes dolgozottal gazdagította KANNISTO a vogul népkölté
szetre, népművészetre, vallásos szertartásokra és népszokásokra vonat-
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kozó ismereteinket is. Idevágó értekezései a következők: Über die 
wogulische Schauspielkunst (FUF. VI. 213—37), Voguulien kohtalo-
lauluista (Suomi V, 10 és Váh. Kirj. LXVI.), Über die Tatuierung bei 
den Ob-ugrischen Völkem (SUS. Tóim. LXVII, 159—85), Über den 
Eidschwur bei den ob-ugrischen Völkern (NyK. L. 139—50) és über 
die Biirenzeremonien der Wogulen (OES. Tóim. XXX. 216—36; finnül 
Voguulien karhumenoista: SUS. Aik. L2, 1—20; magyarul „A vogul 
medveünnepek": MNy. XXXIV, 193—206). — A vogulok lélek
számáról, embertani és jellembeli tulajdonságairól, művelődési viszo
nyairól, foglalkozásáról, táplálkozásáról, ruházatáról, közlekedési esz
közeiről, települési és lakásviszonyairól, valamint történetéről össze
foglalóan az említett Suomen Suku című gyűjteményes mű második 
kötetében írt KANNISTO. AZ Ő tollából származnak a finn Tietosanakir ja 
megfelelő fejezetei is. Vogul dallamairól VÁISÁNEN A. O. írt összehason
lító zenetudományi tanulmányt (Untersuchungen über die ob-ugrischen 
Melodien, SUS. Tóim. LXXX.). Ugyanő gondoskodott már előbb 
KANNISTO vogul dallamainak a kiadásáról is („Wogulische und ostjaki* 
sche Melodien, phonographisch aufgenommen von ARTTURI KANNISTO und 
K.F.KARJALAINEN, hearusgegeben von A.O.VAISANEN"=SUS. Tóim. LXXIII). 

Külön említést kíván KANNiSTOnak az a munkássága is, amely 
tudományos ismereteinek szóbeli közlésére és új kutató nemzedék 
nevelésére irányult. Ilyen tevékenységet 1920-tól mint a helsinki egye
tem magántanára, majd 1927-től mint ugyanennek rendkívüli tanára 
fejtett ki. A Finnugor Társaságnak előbb titkára, majd SETALA halála 
után, 1935-től, elnöke volt, s sürgető teendői ellenére sem mulasztotta 
el, hogy ebben a minőségében kegyelettel emlékezzék meg a finnugor 
tudományok úttörőiről, hogy méltassa az életük valamely mérföld
kövéhez eljutott vagy örökre távozó kutatótársai munkásságát s buz
dítsa, tudásával és tanácsaival támogassa a most útra induló kezdőket. 
Ezt bizonyítják SZINNYEI JózsEPről és PAASONEN HEIKKLTŐI írt megemlé
kezései (Jooseppi Szinnyei 80-vuotias: Vir. 1937, 133—8. 1., Henkilö-
kohtainen muistelma Jooseppi Szennyeistá: Vir. 1937, 236—7. 1., meg
jelent magyarul is az Északi Rokonaink 1942. évfolyamában, 76—8. 1.; 
Heikki Paasosen tulkimusmatkat: SUS. Tóim. LI3, 1—49, magya
rul 1. M. Népnyelv III, 130—47), MUNKÁCSI BERNÁTTÓI és CSÜRY BÁLiNTról 
írt nekrológjai (Vir. 1937 :332—5, ili. FUF. XXVII, Anz. 68—72: 
az utóbbi megjelent magyarul is az Északi Rokonaink 1942. 
évfolyamában). DONNER OTTÓról írt méltatása (SUS. Aik. XLIX, 3—9), 
WICHMANN GYÖRGY és SETALA EMIL síremlékének leleplezésekor tartott 
emlékbeszédei (SUS. Aik. XLIX2, 1—12 és L1; 1—14), AIMÍ FERENC 
ravatalánál mondott gyászbeszéde (Vir. 1936 : 359—61) és a Finnugor 
Társaság 1940. évi közgyűlésén tartott elnöki megnyitója az „emlékek 
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évéről" (SUS. Aik. LI l s 1—26). A Finnugor Társaság anyagközlési mun
kálatainak állását 1936-ban részletes előadásban ismertette (Suomalais-
ugrilaisen Seuran ainestenjulkaisutyö tállá hetkállá: SUS. Aik. XLTX3, 
1—14). 

Végül meg kell még emlékeznünk arról, hogy KANNISTO ARTÚEÍ tudo
mányszakának tárgyán kívül is sok szál fűzte hozzánk magyarokhoz. 
Rendkívüli ragaszkodás jellemzi a magyar nyelvtudomány nagy mes
teréhez, SZINNYEI JózsEFhez való viszonyát, akivel csaknem egy idő
ben távozott az életből. .SZINNYEI 80. születésnapja alkalmából írt vissza
emlékezésében így nyilatkozik KANNISTO: „Kun ajattelen Unkaria, tulee 
aina mieleeni JOOSEPPI SZINNYEI; Kun ajattelen SziNNYEitá, ajattelen samalla 
Unkaria ja suomalais-unkarilaista sukulaisuutta. Niin on ollut jo láhes 
50 vuotta. SZINNYEI on mim. minun ensimáinen suomalais-ugrilaisen 
kielitieteen opettajani" ( = Ha Magyarországra gondolok, mindig 
SZINNYEI JÓZSEF jut eszembe; ha SziNNYEire gondolok, egyben Magyar 
országra és a finn-magyar rokonságra is gondolok. Így van ez már 50 
éve. SZINNYEI ugyanis első finnugor nyelvésztanárom). Elmondja, hogy 
SZINNYEI Finnországban megjelent írásai, köztük „Suomen kielen 
heimolaiset" című könyvecskéje, ébresztettek benne érdeklődést a 
finnugor nyelvek s a nyelvrokonság kérdései iránt — úgyany-
nyira, hogy még gimnazista korában megvette SziNNYEinek JALAVA ANTTI-
val együtt írt magyar nyelvkönyvét s hozzáfogott a magyar nyelv 
tanulásához. Mikor a helsinki egyetemen a finnugor nyelvészet rend
kívüli tanára lett, őszülő fejjel is kötelességének érezte KANNISTO, hogy 
magyarnyelvi ismereteit elmélyítse, ezért többször ellátogatott Magyar
országra nyelvünk tanulása végett. De állandóan foglalkozott a magyar 
nyelvvel odahaza is, s nekem, akit az 1930/31. tanév első felében a 
magyar nyelvű társalgás gyakorlása céljából hetenként kétszer vendé
gül látott otthonában, sokszor volt alkalmam megcsodálni nagy kitar
tását. Többször érdeklődtem nála vogulföldi útjának részletei iránt, 
de erről nem beszélt. Mikor egyszer azt a kérdést vetettem fel, hogy 
talán az átélt sok szenvedés miatt hallgat erről a tárgyról, egy rövid 
mondattal sejtette velem, hogy megérzésem helyes volt. Bár mások 
útleírásai alapján el tudjuk képzelni, mit kellett elviselnie ötévi szi
bériai tartózkodása alatt, úti jelentései nem tartalmaznak egy sornyi 
panaszt sem. Némán viselt el minden nehézséget és nem egy súlyos 
veszteséget életében. Kitartott az élet csapásai közt és teljesítette 
kötelességét. Igazi fia volt népének. 

A magvar nyelv és nyelvtudomány iránti érdeklődéséből mara
dandó értékű alkotásokat eredményező kezdeményezések és vállalkozások 
is származtak. CSÜEY BÁLiNTtal együtt kiadta WICHMANN GYÖRGY hágva-

tékából ennek csángó szótárát (Lexica Societatis Fenno-Ugricae IV. 
Nyelvtudományi Közlemények LI. 30 
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Helsinki, 1936) s ezzel nagy szolgálatot tett a magyar népnyelvkuta
tásnak. Közzétette AHLQVIST ÁGOST és BUDENZ JÓZSEF levélváltását (SUS. 
Aik. L3, 1—104. 1., finnül és németül; magyarul 1. a debreceni m. kir. 
Tisza Isván Tudományegyetem 1940—41. évi Évkönyvében). A helsinki 
egyetemen WICHMANN GYÖRGY halála óta, 1932 után, ő tartott előadásokat 
a magyar nyelvről. Sok szolgálatot tett mindén magyar ügynek a hel
sinki Finn-magyar Társaság elnökeként, is. 

A magyar tudományos világ a tőle telhető legnagyobb kitünteté
sekkel méltányolta KANNISTO ARTÚR tudományos érdemeit és magyar 
vonatkozású áldozatos munkásságát. A Magyar Tudományos Akadémia 
1931-ben külső tagjává, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1934-ben, 
majd a Körösi Csorna-Társaság tiszteletbeli tagjává választotta. A buda
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem, majd a debreceni Tisza István 
Tudományegyetem 1935-ben díszdoktorává avatta. Tulajdonosa volt 
KANNISTO a Corvin-díszjelvénynek is. Munkássága iránti elismerésünknek 
és hálánknak nincs immár módunkban több kifejezést adni, tanulni 
azonban még nem szűntünk meg KANNISTOÍÓI: kiadásra váró műveiből 
megjelenésük után még legalább ugyanannyit fogunk meríteni, mint 
amennyit eddig kaptunk nagy tudásának gazdag tárházából. 

LAKÓ GYÖRGY. 
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