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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* 



308 ÁTÁNYI ISTVÁN 

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 



/ 

3 4 4 ÁTÁNYI I8TVÁK 

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, 
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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 
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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 



352 ÁTÁNYl ISTVÁN 

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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