
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

A finnugor alapnyelv szóvégi magánhangzóiról 

Ismeretes, hogy a finnugor alapnyelvben kétféle (kéttagú) tőszó volt: 
(1) rövid a (ä) magánhangzóra végződő tőszavak és (2) rövid e magánhang
zóra végződő tőszavak. A kétféle tőtípust legjobban a finn nyelv és a nyugati 
lapp nyelvjárások őrizték meg, például: 

finn mené- 'menni', lapp mânâ- 1 r 
finn Icnule- 'hallani', lapp gúla- j tinnugor e 
finn elä- 'élni', lapp œle- „. Ä / . . 
finn anta- 'adni', lapp vuow'de-. j imnugor -a (a) 

A finn e-nek törvényszerűen lapp â felel meg, a finn a (ä)-nek. pedig 
lapp e. 

A volgai finnugor nyelvekben a tővégi -a (-ä) bizonyos esetekben meg
maradt, az -e meg általában lekopott. A többi finnugor nyelvben az eredeti 
tővégi magánhangzók — kevés kivétellel — lekoptak. De néha ezekben a nyel
vekben bizonyos ragok és képzők előtt a finnugor tővégi magánhangzók jelen
nek meg. Az a (ä) és az -e azonban nagyon gyakran egybeesett és ezzel kapcso
latban a szavak az egyik paradigmából a másikba mentek át. 

Ennek a két tőnek a keveredését látjuk néha a finnben és lappban is. 
Ezért nagyon nehéz megállapítani a finnugor tővégi magánhangzók minőségét. 
Például ,,A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár első 
kötetében nagyon sok olyan szót (körülbelül 60%) találtunk, amelyeknek a 
végén bizonytalan magánhangzó áll (3), például: magyar állni << finnugor 
*salk3-, esni <C *eÓ3-, férni << *pür3-, födni <C *pent3- s t b . 

Ahhoz, hogy a bizonytalan magánhangzóra végződő tőszavak számát 
csökkenthessük, újabb adatokat kell keresnünk a finnugor nyelvekből. 

Adatainkat a mari nyelvből és a komi nyelv udorai nyelvjárásából vesz-
szük. A mariban kétféle igeragozás van, s ismeretes, hogy ezek az igeragozási 
típusok két különböző finnugor tő alapján keletkeztek: az első igeragozási 
típus az e, a második pedig az a (ä) tövek alapján jött létre. 

A mariban a finnugor tővégi magánhangzók (e és a, ä) a jelen idő egyes 
számú harmadik személyű alakban maradtak meg: az első igeragozásban -eè, 
a második igeragozásban -a (ä) formában,1 például: 

1 L. PAAVO RAVILA ,,Über die Entstehung des tscheremissischen Konjugations
systems" (FUF. XXV, 1—25); H. C. TajiKHH, HcTopmecKaH rpaMMaraKa MapnftcKoro 
H3biKa. HoiiJKap—Ojia, 1964, erp. 110; B. M. JlbirmcuH <<K Bönpocy 0 KOHCHHOH rjiacHoft 
OCHOBH rjiarojiOB HacTOflmero BpeivieHH B <f)HHHO-yropcKHX H3biKax» (Tpy/jbi MapHHCKoro 
HayHHO-HccjieAOBaTejibCKoro nncTHTyTa, BbinycK XV, 1961 r., 49 — 57). 
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Első igeragozás: koles 'слышит', lektes 'выходит', soces 'рождается', 
küles нужно, sues 'киснет' stb. (az s valamilyen rag vagy képző). 

Második igeragozás: voza 'пишет', sula 'тает', wonga 'переходит' 
lüjä 'стреляет', рэга 'заходит' stb. 

tízzel kapcsolatban a komi nyelv udorai nyelvjárása különösen figye
lemre méltó. Ebben a nyelvjárásban ui. az igék jelen idejű harmadik személye 
kétféle: az egyik típushoz tartozók e-re (ugyanúgy, mint a többi komi nyelv
járásban, csak a felső-vicsegdai és az izsmai dialektusokban van -e, valamint 
a komi-jazvaiban в), a másik típushoz tartozók meg -as-ra végződnek (a többi 
komi nyelvjárásban ez az -as rag jövő időt jelent), például: 

* 
1. típus: kole 'нужно', lökte 'идет (сюда)', kule 'умирает', типе 'идет' 

stb. 
2. t ípus: vugas 'переходит', udas 'поит', kunas 'закрывает (глаза)', kezas 

'сворачивает', uvtas 'лает' stb. 

WiEDEMANNtól2 kezdve több nyelvész azt tartja, hogy a jelen idő har
madik személyének két ragja van (-%, -as) és hogy az utóbbi (-as) a differen
ciálatlan jelen-jövő idejű alak (1. pl. UOTILA „Syrjänische Chrestomathie 54.). 
Ez a felfogás azonban téves. Minden mai komi nyelvjárásban — kivéve az 
udorait — a jelen időnek e, (e), a jövő időnek pedig -as a ragja. A tévedés 
oka az, hogy a jövő idejű komi igék gyakran múlt idő kifejezésére szolgálnak, 
például: munas, munas da kerka voas 'ment, ment és a ház közeledett', szó 
szerint: 'menni, menni fog és a ház fog közeledni'. Ezt az alakot „elbeszélő 
jövő" időnek nevezzük (будущее повествовательное).3 Hasonló haszná
lati mód más nyelvekben is előfordul, pl. orosz: придет к нему, сядет 
и молчит* jött, leült és hallgatott', szó szerint: 'el fog jönni, le fog ülni és 
hallgat'. Az udorai dialektusban az -as ragu igék nem differenciálódtak, pél
dául: 

1. típus 2. típus 

jelen idő jövő idő jelen idő jövő idő 
Egyes szám 3. sz. -e -as -as -as 
Többes szám 3. sz. -eni -ásni -ásni -ásni 

2 F . J . WIEDEMANN „Grammatik der syrjänischen Sprache", St. Petersburg, 1884, 
§§ 116 —126. A következő munkákban, amelyek WIEDEMANN nyelvtana előtt jelentek 
meg, a jelen idő harmadik személyében az -e, a jövő időben pedig az -as ragot találjuk: 
A. J . SJÖGREN, Ueber den grammatischen Bau der syrjänischen Sprache. 1830; H. С 
GABELENTZ, Grundzüge der syrjänischen Grammatik. Altenburg, 1841; П. И. Савваитов, 
Грамматика зырянского языка. СПб. 1850; И. А. Куратов, Зырянский язык (Вол. Губ. 
Вед. 1865. Csak Флеров udorai nyelvjárást képviselő nyelvtanában («Зырянская грам
матика» 1813), találkozunk a differenciálatlan jelen-jövő idejű -e és -as ragokkal. Ebben 
a nyelvtanban a következő példákat olvassuk: мено ыстонысъ 'engem küldenek', 
бур мортосъ быддыръя любитаснысъ 'a jó embert mindig szeretik', коди лыдъдясъ, 
'aki olvas', сыя гежасъ vagy гежо 'ő ír', менымъ коло гежнысъ 'nekem kell írnom'. 

3 Современный коми язык. Сыктывкар 1955 г., 214 1. Под редакцией B. И. Лыткина. 
4 Грамматика русского языка. Москва 1952, том. I. Издание Академии наук СССР, 

488. 1. 



A FINNUGOR ALAPNYELV SZÓVÉGI MAGÁNHANGZÓIRÓL 97 

Ezek az udorai igealakok (pontosabban az e, ül. a magánhangzó) a mari 
(valamint a finn és nyugati lapp) kétféle igetőnek felelnek meg: 

I. Komi udorai g-tövek « f i n n u g o r *e, 1. UAJb. XXXIV, 200). 

komi Ud. 
kik 'слышит' 
lökte 'приходит' 
vile: ole- vile 
(CoLL.-nál 
vélni) 
'живет-поживает' 
jue 'пьет' 
hole 'надо' 
soje 'ест' 
vaje 'приносит' 
loe 'есть' 
pole 'боится' 
pure 'кусает' 
pue 'кипит' 
sode 'прибывает' 

mordvin 
kule-

ule-

seve-
vije-

pele-
pore-
pije-

mari 
köles 
läktes 

ules 

jües 
kelés 

lies 

pures 

finn 

kuule-
lahte-

ole-

juo-

syö-
vie-
lie-

pelko 
pure-

synty-

lapp 

gulá-

ЗЩа-^ 
gáPgá 

bála-
bor á-

sád}dát 

magyar 

vol-, vol-

iv-
kell 
ev-
viv-
Vé-

fél 
l'év-

fő (MSzFE) 
ell- К *edl-) 

(MSzFE) 

2. Komi udorai -as tövek « finnugor *a, *-ä, 1. UAJb. XXXIV, 200). 

ando-udas 'поит' ando- omta-
olas (ole is) — ilä 

'живет' 
votas (vote is) — — 

'сбирает' 
kevtas (kevte is) 
is) 'вылавливает' — — 
kutas (kute is) kunda- — 

'держит' 

kunas (кипе is) копа- кит 
'закрывает (глаза)' 

anta-
elä-

otta-

kulta-
kunta-

*kuntta-

vuow^de-
cele-

goVdet 
god^det 

ad-
él-

(SKES) 
(SKES) 

huny (NyH) 

A nyelvtudomány ezt a két különböző finnugor tövet (vagyis a (ä)-re, 
ill. az e-re végződőt) teljes bizonyossággal kimutatta. 

Az udorai dialektusban természetesen kivételek és tőkeveredések is van
nak, mégpedig az első típus hat a másodikra, pl.: kode—kodas 'роет', sine— 
sinas 'гребет (веслами)' nule—nulás 'лижет' stb. 

A fenti példák alapján meg lehet állapítani a következő szavak finnugor 
kori tővégi magánhangzóját (eddig ezekben a szavakban bizonytalan magán
hangzó, azaz *з állt): 

5 L. BJÖRN COLLINDER, Fenno-Ugric Vocabulary, Uppsala 1955. 

7 Nyelvtudományi Közlemények LXXI/1. 
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komi udorai ore 'oöpbiBaeTCfl', mari üres (az én egybevetésem), magyar 
árt (MSzFE); finnugor *are-; 

komi udorai eine 'yôbiBaeT', magyar N. csünik (MSzFE); *c§ne-; 
komi udorai sele 'caAHTbca (Ha JiomaAb, B caHH)', magyar -f ellik: *säle-; 
komi udorai use 'naAaeT', magyar esik (MSzFE): *ece-; 
komi udorai pi§e 'Bbi>KHMaeT', magyar facsar (MSzFE): *puce-r3-; 
komi udorai piras '3axoAHT', mari pura, magyar fér (MSzFE); *përa-; 
A komi nyelv udorai nyelvjárása alapján még a következő szavak vég

magánhangzóját is rekonstruálhatjuk: 
Finnugor *-e: 

udorai deme 'MMHHT, CTaBHT 3anJiaTKH\ lapp duog*r]â (FUV); 
udorai kae 'noAHHMaeTCfl', mari kajes, erza kaje- (FUF. XXXI, 125); 
udorai kole 'oaraeTCfl', mari kodes, mordvin kado- (FUV); 
udorai kére 'MopiHMT, KopMHT', finn kuro-, lapp gorâ- (FUV); 
udorai kize 'KaiujineT', mordin kozo-, lapp gosà- (FUV); 
udorai cuze 'po>KAaeTCfl, BCXOAHT', mari ëoees, erza caco- (FUV). 

Finnugor *-a (-ä): 
udorai a$§as 'BHAHT', mari onga (az én egybevetésem); 
udorai vu§as 'nepexoAHT', mari wonga (FUF XIX, 117); 
udorai kiras 'KOJieT, pe>KeT', mari kora 'pacnapHBaeT, qepTHT', mord

vin kero- 'pe3aTb, BbiceKaTb' (az én egybevetésem); 
udorai kinmas '3fl6HeT, Mep3HeT*, finn kylmä, lapp gâlmâs (SKES); 
udorai uvtas 'jiaeT', mari opta, liv utab (UOTILA, Syrjänische Chresto

mathie 172); 
udorai éurgas '>KypMHT (pyqeH)', mari éurga 'uiyMHT (OÖMMHO O AGTHX)'; 
udorai gozgas 'iiiHnHT (>KHp Ha orae)', mari cozga 'iiJHnHT (o Cbipbix 

ApOBax)', (az én egybevetésem); 
udorai koras 'npocHT', finn kerjää- (FUV). 

Függelék 

Udorai szövegmutatvány 

Menam dade ceri kije. Vigeda: sija nezje pukse pize sine vesleen, pizis 
mune edje. D'ade vetce cez pijan bersa. Vot-vot suée nin cez pise. No vigeda: 
cezpiis sunale. D'ade vitcise, sija tedas — bére petasnis va uvsis. 

Mijan babnim bid gozem votas puv, puas varenne. Medvoe sija kesjas 
votni turipuv. 

Pel'nim cupée, sija perié i zev skere mugas, sija pedse, ebed keze gorte 
nin lökte. 

Kiras bokám. 
Moíí AflAfl p t iöy JIOBHT. GviOTpio: OH THXOHbKO caAHTCH B JiOAKy, rpeöeT 

BecjiaMH, JiOAKa HAeT ÖbicTpo. JXHJXH TOHHTCH 3a yTHTaMH. BOT-BOT y>Ke Aoro-
HfleT yTeHKa. Ho CMOTpio: yTeHOK HbipneT. J^HAH >KAeT, OH 3HaeT — oöpaTHO 
BblíÍAyT (BbIHypHyT) H3 BOAbl. 

Hama 6a6ymKa Ka>KAoe JieTo cÖHpaeT ôpycHHKy, BapHT BapeHbe. B 6yAy-
meM roAy OHa coÖnpaeTCfl cönpaTb KJiioKBy. 

Ham Ae/xyuiKa py6nT cpy6, OH CTapbiH H ÖbicTpo ycTaeT, OH 3aAt>ixaeTCH* 
K oöeAy ywe AOMOH npHxoAHT. 
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Колет (у меня) в боку. 
[Feljegyezve N. Korovinától, a Vaska menti Csuprovo községben.] 
Ponjis uvtas 'собака лает'. 
Pele sugas jirteg 'мой дедушка достает до потолка'. 
Sija l'okas aggas Unnas 'он плохо видит глазами'. 
Perisjes kuzasni peckini 'старые (женщины) умеют прясть'. 
Sija vekse kise solas 'она всегда обжигает руку'. 
Kesjas getrasni 'собирается жениться'. 
Sija vekse tupkas 'он все время закрывает'. 
[Közölte М. I. Pavlova, a Vaska menti Loptjuga községből.] 
os vegispovzis i mórt végié pole, 'испугавшийся медведя боится и чело

века'. 
kolke vugas juse 'кто-то переплавляется через реку'. 
vugrale, sinse kunas 'дремлет, закрывает глаза'. 
sija Jonas jue 'он много пьет'. 
gorsnas vise da edva giledas 'горлом болеет, едва глотает'. 
kodke lökte 'кто-то идет'. 
valanis koke kinmas 'от сырости ноги зябнут'. 
kejdisis burás cuze 'семена хорошо всходят'. 
sija vekse mensim koras — to sovte, to jevte 'она всегда у меня про

сит — то соли, то молока'. 
vais pizas piras 'вода в лодку заходит' 
[Felső-Vaska-i nyelvjárás, V. A. Szorvacseva gyűjtése.] 
иг kol soje (FOKOS-FUCHS, Wb. 468b) 'белка ест шишку'. 
sukes kole (FOKOS-FUCHS, Wb. 793b) 'пить хочется' (буквально: 'пи

тье надо') 
t'suktsi koje (FOKOS-FUCHS, Wb. 1116a) 'глухарь токует'. 
duk kile (FOKOS-FUCHS, Wb. 154b) 'запах слышится'. 
sakar sile (FOKOS-FUCHS, Wb. 876b) 'сахар тает'. 
tel'eg d%urgas (FOKOS-FUCHS, Wb. 1069ъ) 'телега скрипит'. 
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О конечных гласных фнно-угорского языка-основы 

Известно, что в финно-угорском языке-основе существовали два типа непроизвод
ных слов: 1) оканчивающиеся на краткие гласные а/а, и 2) оканчивающиеся на краткое 
гласное е. Больше всего эти два типа непроизводных слов сохранились в финском языке 
и в говорах саамского языка. В приволжских финно-угорских языках конечные гласные 
корня а/а в некоторых случаях сохранились, а гласный е отпал. По мнению автора, иногда 
даже на основе языка коми возможно определить звуковую окраску первоначального 
конечного гласного звука. В удорском говоре языка коми глаголы 3. лица настоящего 
времени имеют двоякое окончание: к одному типу относятся глаголы с окончанием на 
-е-, а к другому типу с окончанием на -as. Например: kole 'нужно', udas 'поит'. Такие 
формы глагола в удорском говоре (точнее гласные е и а) соответствуют двум типам гла-
голного корня финно-угорского языка-основы: 1) коми уд. -е (< финно-уг. е); напр.: 
Ы1е 'слышит' ~ финск. kuule-; 2) коми уд. -as (< финно-уг. а/а), напр.: votas 'собирает' 
~ финск. otta-. Приложенные к статье тексты демонстрируют употребление форм гла
голов с окончанием -е или -as в удорском говоре. 

B. И. Лыткин 
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