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nyelvtudományi Közlemények. Szerkeszti Budenz József. XVI. köt. 1. fűz.

Azon újítás vagy. jobban mondva programmjavítás, mely 
által a Közlemények jelenlegi szerkesztője szűkebb körre szorítá 
folyóirata munkásságának előbbi tág körét, már is megtenné gyü
mölcseit. Csak egy pillantást kell vetnünk a Nyék-tudományi Köz- 
Umények tavalyi folyamába, hogy azonnal rá ismerjünk az áltáji 
nyelvtudományok rendszeres közlőjére. Codex-tanúlmányok, régibb 
írók nyelvének részletes feldolgozása, nyelvtörténeti értekezések, 
ugor s török-tatár textusok élénkítik e tartalmas kötetet, figyelem
mel s olykor megjegyzésekkel kisérve a külföld ide vágó munká- 
lódásait is. Ez irány méltó folytatását üdvözölhetjük ez újabb 
évfolyam első füzetében, mely annyiban még haladást is jelez, hogy 
az eddig nagy szorgalommal összehordott rokon nyelvi szövegeket 
grammatikává eleveníti, kiterterjeszti figyelmét az egyes rokon 
nyelvek kisebb dialektusaira is, kritikailag ismerteti a külföld ha
sonló dolgozatait, szóval szélesebb alapját igyekszik megvetni a 
még nem egészen biztos lábon álló magyar nyelvtudománynak.

A füzet java részét Halász Ignácz Svéd-lapp nyelvtana tölti 
be. A lapp nyelv négy fő dialektusa: ifinm arki, Enare tó melléki, 
orosz- és svéd-lapp közűi Halász ez utóbbinak dolgozta fel nyelv
tanát s erre a szerzőt egy egyetemi pályadíjat nyert dolgozata 
ösztönözte már, mely egy nehány lapnyi svéd lapp szöveg nyelvtani 
alakjainak összeállítását foglalta magában. Svéd-lapp szövegeink 
azóta igen megszaporodtak. Budenz-nek alkalma nyilt Pestre vető
dött mala vidékbeli lappoktól nehány elbeszélést leírni; 1876-ban 
meg Donner adott ki egy kötet lapp dalt Helsiugforsban, melyek 
közt a legértékesebb épen svéd-lapp nyelven van irva. Ezen szöve
gek alapján dolgozta ki Halász tudományos készültséggel gram
matikáját s ez annál nagyobb érdem, mert előmunkálata alig volt 
Lindahl és Öhrling múlt századbeli sovány vázlatát kivéve, mely a
• Lexicum Lapponicum*-ot előzte meg. Az összehasonlító eljárás, 
az egyszerű és világos magyarázatok növelik a grammatika becsét, 
mely ugor-nyelvészeti irodalmunkban hézagpótló s a mi a leg
főbb, könnyebben hozzá férhetővé tette az utat a lapp nyelv tanul
mányozására.

Az Ismertetések és bírálatok rovatában első helyet Dr. Szinnyei 
czikke tölti be, mely Lönnbohm-nak a keleti-finn táj beszédről szóló 
ismertetését foglalja magában. A finn dialektikusokat részleteseb
ben még nem ismerjük s csak újabb időben kezdik a finnek, kik 
erre legilletékesebbek, az egyes vidékek tájnyelvi sajátságait össze 
gyűjteni. Ezek közé tartozik Lönnbohm „Jaasken, kirvun jaosittain 
Rautjarven ja  Ruokolahden pitdjien Kielimurtecstate (Jdáski, kirvun 
s részben Rautjarvi és Ruokolahti egyházmegyék nyelvéről) czímű 
munkája s e dolgozat alapján ismerteti Szinnyei a keleti-finnség 
nyelvének némely sajátságait. Nem lesz felesleges e helyen röviden
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jellemezni az irodalmi nyelvtől eltérő finn dialektust főbb sajátsá
gaiban.

Hangtani sajátságai közül mindjárt feltűnő, hogy a d hang 
helyett, melyet egyáltalában nem ismer, egy r-hez közeledő hangot 
használ s ez Finnország egyik részében rn ek , másikában pedig 
/-nek hangzik pl en tiera, cn tieid e. h. cn tiedd. Az vo, yo, ie, éttés 
nj diftongusok mint ilyenek bármely szótagban előfordúlhatnak, pl. 
sanuo az irodalmi sanva h . ; ezen kívül egész új diftongusok is van
nak, p. paoss menekvésben, heoss rakásban, oamu reggel stb. Elté- 
rőleg az irodalmi nyelvtől triftongusok is vannak pl. nuvi = noin 
úgy, juoisa =  joessa a folyóban, moai = maani földen.

A rövid vokálisok a szóvégről, habár még nem rendszeresen, 
el szoktak esni, p. siit = siitá azután, miest embert, kovast kemény
ből, kirkolt templomtól, jók már, pixtett szúrt, rannal parthoz, lám 
hó, kovast keményen.

Szó közepén a s-e végűek többes nominativusából kiesik az <?, 
p. hevost lovak és az u, y a -nut, -nyt nomen verbaléből p. opint 
tanúit, saant kapott stb. Néha meg hozzá toldanak a szóhoz egy 
hangot p. ndini így, vieni viszek.

A hangzók változásánál megemlíthetők, hogy az e i-re vál
tozik a vagya előtt, p. valkia tűz, koskia érint, s az ie összevonodik 
ü-vé, p. miehii férfiaké, ruppiin kezdek. Az oa és na uu-vi vonódnak 
össze, p. kottán hazulról, junora inni. Nevezetesebb hangzóváltako- 
zások: i—a, p. kitkera keserű, u—i, p. kipuna szikra, i—e, p. pulii 
palaczk, u—o, p. kirjuttaa irn i; a—aa, p. maaliskuu márczius, u— 
nu, p. *unnta irány, d—ad, p. kddrme kigyó.

Mássalhangzó szó elején csak egyszerű lehet, de szó közepén 
találni konsonans csoportokat, pl. kakra irod. kaura zab, atra irod. 
aura eke, kopra irod. koura marok, ez alakok azért érdekesek, mert 
eredetibb alakot őriztek meg, Zárt számba megy azon szótag is, 
melynek végéről egy mássalhangzó elveszett, p. uko öregé, kovemmi 
keményebben. A mássalhangzó rövid hangsúlyos vokális előtt meg
nyúlik p. rahhaa pénzt, makkaa fekszik. L. r, s nem assimilálódik 
az n-nel, p. pesneet mostak, s gyengülés folytán előállott nu meg
rövidül p. parana gyógyítok. Mássalhangzók elveszése : u p. teht 
irod. tehnyt; l p. oon irod. ölen; n p. mhi sin irod. minun, sinun. 
Szó elején váltakoznak : h— k: hipene-kipene; p —k : pohmelo- 
kohmelo ; szó közepén l—r: kulkku-kurkku ; m—s : tylmd-tylsa.

Alaktani sajátságok közül szóképzők 1, nta p. juonta, 2, nki 
p. kid un ki, 3. kki p. mánekki, 4. ookse p. vastoos, 5. liakas p. puhe- 
liaka8. A superlativust ritkán használják, szokásosabb a compara- 
tivus elé tett kaikkei erősítő szó. A névragozásban érdekes egy uj 
többesi képző a lói p. taloloi, piil'öi. Névmások: mié, sie, hdd, myö, 
työ, hyö. Igéképzők: kői p. teipakoip ; -lói p. kulkkaloip. A futuru- 
mot tulla s olla-xal írják körü l; a reflexív képző i és itu.

íme röviden összefoglalva a keleti-finn dialektus jellemzőbb
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sajátságai, melyekhez mutatványul egy kis szöveg is van közölve 
az illető nyelvjárás kiejtese szerint.

Ezt követi Budenz polemizáló czikke Donner-nek „Die gegen- 
seitige vernandtschaft dér finnisch-ugrischen sprachen“ czímti müve 
ellen. Donner e munkájában tudvalevőleg elégtelennek nyilvánítja 
azon alapot, melyre Budenz az ugor-nyelvek elágazásáról szóló 
teóriáját felállította s egészen új nézettel áll elő. Ez új theoria fő 
jellemvonása az, hogy a hangalaki egyezéseknél nagyobb súlyt fek
tet az alaktani s szókincsbeli egyezésekre s eredménye természetesen 
az, hogy máskép ágaztatja el az ugor nyelveket, mint Budenz. Főbb 
eltérése a következő: Budenz az osztják és vogult a magyar ellené
ben egy főnyelvvé foglalja össze, mig Donner külön nyelvnek veszi 
Őket 8 egyszersmind a zűrjén, votják s lapp nyelveket is elválasztja 
egymástól, az előbbit a permi, az utóbbit pedig nyugati-finn rész
hez sorolván. A finn egyes dialektusait Budenztől eltéröleg külön 
nyelveknek tartja s ide sorozza a lappot is, mely szerinte épen 
olyan finn nyelv, mint akármelyiké a finn dialectusoknak,

Főbb eltérése az, hogy a nyelvelágazási teória megállapítá
sára elégtelen neki a hangalaki kritérium, hanem sokkal inkább 
számba veendőnek tartja a grammatikai alakok s a szókincs egye
zései Pe hogyan alkalmazza ezen hármas elvét in praxi, erre 
nézve idézzük Budenz szavait: «Donneramaga hármas elvét csak
ham ar szem elől veszti: nem találom pl. sehol sem az ö elég hosszú 
könyvében, milyen jellemző hangalaki egyezéseknél fogva tartozik 
a permi osztály (zűrjén-votjak) egybe a volgai-bált osztálylyal, kö- 
lömbözvén a vogul oszt jaktól és a m agyartól; sem a szókincsbeli 
egyezést nem mutatja föl nagyobbnak a zürjén-votják és a fiun 
között, mintsem zürjén-votják és a vogul-osztják vagy a magyar 
közt. Teljes jogunk volna már csak ezért is mondani, hogy theóriája 
a főágak megállapításában nem lévén kellőleg megokolva, ugyan 
csak az ő elvei szerint nem fogadható el alaposnak. * Ami Donner- 
nek a dialektusok fő nyelvvé tételét illeti, ennek tarthatatlanságá
ról meggyőződhetünk, ha tekintetbe vesszük, hogy úgy Budenz mint 
Donner feladata nem az ugor nyelvrokonság bebizonyítása, hanem 
ezek elágazása s ebből bátran kihagyható a dialektusok egybetar- 
tozásának kérdése. Sőt itt Donner ellenmondásba is esik, midőn a 
lapp nyelvet az öt finn nyelv egységéhez tartozónak mondja, úgy 
azonban, hogy ezek egyikével, a livve 1, megint külön egységet 
képez.

Ezek után áttér Budenz a régibb ugor nyelv-egység kérdésére, 
vagyis a külön fő nyelvek egybe tartozására, melyek minden ere
deti azonosság mellett igen élesen külömböznek egymástól. Egy
szerre azonban hét külön irányban nem váltak szét, hanem fel 
kell venni egy első rendű külön fejlődést, és hogy ilyen öreg ágban 
mely nyelvek lehettek egybe foglalva, ennek kimutatására oly mo- 
memtumokat kell kimutatni, melyek csakis ez öreg ágban kelet-
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kezhettek. Donner e momentumokat a gramm-alakok kiváló egye
zésében találja és teóriáját is csak e nemű egyezésekre é p íti; de 
ha meggondoljuk, hogy a gramm alakok útóvégre is csak bizonyos 
functióval járó szórészek, mért ne csatolhatnánk egyezésöket a fo
galomjelentés functióját viselő szók egyezéséhez. Szókincs egye
zésre meg Donner se mer alapítni, merr. a rég külön vált nyelvek
ben a szókincs egyezése fogyatkozhatott, de meg az egyezés jó 
része kölcsön vét útján is származhatott. Ugyanez áll a gramm
egyezésekre is, úgy hogy ha csakis a mai alakok egyezését vennők 
fel, gomba módra teremhetnének a különféle combinatiók. Donner- 
nek pedig azon eljárása, hogy csakis bizonyos combinatió mellett 
szóló alak-egyezések vesz fel fontosaknak, teljességgel hibáztatható.

Budenz ezen öreg-ágak meghatározására szolgáló jelenségeket 
a hangalaAban, illetőleg eltéréseinek közös vagy nemközös voltában 
találja. Ha ilyen eltérés két rokon nyelvi azonos szón mutatkozik, 
történeti momentumot foglal magában, hogy t. i. hangváltozás esett 
meg. Ugyanezen eltérés más szavakban is megtalálható, ezt a 
nyelvek fejlődése hozza magával, s az ily eltérések esetei egyes 
nyelvek jellemvonásaivá lesznek. így p. a magyar szó kezdő f  az 
ugor p ellenében, a magyar s zürjén-votják nyelvekben a szókezdő 
kétféle explosiva stb. De még itt is megvizsgálandó, hogy az efféle 
sajátságok kelte nem később eredetü-e, s hogy nem véletlen talál
kozása csak a hangváltozásnak.

Budenz tudvalevőleg az ugor nyelvek két öreg ágénak meg- 
álapítására szolgáló hangtani criteriumot abban találta meg, hogy 
az egyik szókezdő n mellett más szókban w-vel is él, míg a másik 
résznek csak n a szókezdő dentalis nasalisa. Domiernék e kritérium 
nem elég, mást keres és használ, de foglalkozik a szókezdő n sze
replésével is 8 eredetéről más magyarázatot ad. Az w — w-es hang
alaki kritérium bizonyitó ereje:

1. Tudjuk hogy magashangu vokálisok előző konsonánsokra 
jésitőleg hatnak s ha csakis magashangu szókban élnének bizo
nyos ugor nyelvek szókezdő ?í-nel, nem lehetne sokat rá adni. De 
nincs is az északi ág egybetartozása ily magashangu szókra fel
véve, kimutatható sok ?í-en kezdődő mély hangú szó is, mely csakis 
konsonansbeli sajátságot tüntethet fel. Az a néhány eset, a mit 
Donner ez ellen felhoz, nem jöhet számba, mert a magashanguság- 
nak mindben oka adható. Az ugor nyelvekben az n kezdetű mély- 
hangú szók nagy számmal vannak, s bennök az n szóbeli hang
alaknak lényeges momentuma s külömböznek más n kezdetű szók
tól, ha han jjok azonos is p. zürj. nöbal- kaufen, de nöbal tragen ; 
lp. nolo- lingere, de ntioele- solvere; m. nyál és nála apud eum. Ily 
w-en kezdődő mélyhangú szótő külön-kölön a magyar, vogul-osztják, 
zürjén-votják és lapp nyelvekben mintegy 30—40 van, s e sajátság 
még azon korból való, midőn a mai dialektusok még fő nyelvek 
voltak.
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2. Az w-es raélyhangú szók az illető négy ugor nyelvben kö
zösek s jelentésűk mind az ugor alapnyelvből maradt meg. Ily 
szókban az w-esség nyilván csak együttes fejlődésből eredhet s ez 
csak úgy képzelhető ha az illető nyelvek bizonyos ideig egy nyel
vet képeztek vagy az w-es ugor nyelvek ellenében közvetetlenül az 
alapnyelvből váltak ki. Bizonyítja ezt az a körülmény is, hogy az 
Tt-es szók ellenében közös n-esek is vannak, még pedig magashan- 
guak is. Donner az w-es szók egyezésének jelentéktelenné tételére a 
lapp kevés w-es szavait hoZza fel, ennek azonban ismert szókincs
beli fogyatkozása az oka.

3. Donner azt állítja, hogy az n és w-es szókezdet már az 
alapnyelvben is megvolt s hogy ezek az északi ugor ágban gyak
ran váltakoznak. Ez állítás a mint Budenz kimutatja, egyszerű 
tévedés, valótlanság. Más kérdés, hogy meghatározható-e ez a szó
kezdő w eredete. De ha meg is volt azVi és ’w már az alapnyelv
ben, akkor az északi nyelvek közössége abban áll, hogy ez örö
költ w-t m egtartották; de az is lehet, hogy csak n volt az alapnyelv
ben, s ez esetben meg a déliek őrizték meg a régit. Budenz azt a 
véleményt állítja fel, hogy az észak-ugor szókezdő n az illető szók 
egy részében régebben n volt (gutturalis nasalis), s ez az h az 
északi nyelvekben n, a déliekben megw-né vált. És csakugyan meg 
is felel e két féle w-nek gutturalis explosiva p. finn kapea és nupea, 
fin  kova s vog. nobis. Donner tévesen fogta fel, mintha Budenz vala
mennyi w-et «-ből eredteti s hogy az ü még eredetibb k helyett áll.

Keletkezhetett még ez az északi-ugor w egy eredetibb j-böl, 
a milyet a törökségben a karagasz és kojbal nyelvek tüntetnek fel 
a török eredeti j-vel szemben, p. kar. non-tör. joti-, kar. nit=jigit, 
kojb. wmw =  kar. úon. A j -nek ilyen megsürüdése lehet a m. nyuvad- 
rí-je, melynek ellenében a f. juuttu- az eredeti j-t  tartotta fen.

Budenznek eme magvas s kritikai hangra nézve példányúi 
szolgálható értekezése után, melynek még folytatása is lesz, a K i
sebb közlések rovata következik. Ebben a szerkesztő „A főbb testré
szek elnevezései az öt altaji nyelv csoportokban1 ‘ czím alatt érdekes 
összeállítását nyújtja a főbb testrészek szavainak az említett nyelv- 
csoportokban annak feltüntetésére, hogy az egyes nyelvcsoportok s 
egy-egy csoport egyes nyelvei közt milyen a rokonság. Ezek nem
egyezése nem szól ugyan a nyelvrokonság lehetősége ellen, de ta 
gadhatatlan, hogy a hol e szavak teljesen egyeznek, ott a rokon
ságnak szorosabb fokával van dolgunk. így pl. a szorosabb rokon
ságú germán nyelvek a kéz-re mind a hand szót használják, mig a 
germán, szláv, latin 8 görög nyelvekben más-más szót találunk, p. 
ritka manus, -/síp. Hogy az altaji nyelvcsalád tagjai közöl az ugor 
nyelvekben van legtöbb sinonim-szö alkalmazva, ez azt mutatja, 
hogy ezen nyelvek esnek legtávolabb egymáshoz. Egyes testreszek 
azonban még elég tisztán mutatják az egyezést az ugor nyelvek 
közt. P.
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Kéz finn káté (kási); mord. kád, kert; cser. két, kid ; zürj-votj. 
k i ; vog. kát, oszt* két. | oszt. B. jós.

Szem finn silmá ; mord. selma ; lapp caltne; ziirj. sin, votj. 
sín ; oszt. sem, vog. síim; cser. éinza (e. h. sim-za), simza.

Fül vog. pof, pet, paX, oszt. pel, p a l; zürj-votj. p e t; lapp 
prtje ; mord. pild p ű e : cser. piliks, peleé | finn korva.

Fog vog. pánk, pank, ponk ; oszt. penk, pank ; zürj-votj, pin ; 
lapp pane, padnc ; mord. pej, p e r ; cser. pü, piij | finn. hammas.

Szív finn sy darué ; mord. sedi, séd ej ; cser. siim, Hm; zürj. dő
löm, votj. éidem ; vog. sim, éim, oszt. sem sam | lapp vaimo.

Vér finn vere; mord. ver ; cser. viir, vir ; zürj. votj. v i r ; lapp 
varra; vog. vür, ür. oszt. ver, vir vur \ vog. kelp, oszt. káli.

Ennek függelékéül hasonló módon vannak még összeállítva 
az altaji nj'elvcsaládbeli alapszámnevek is, s ezekből kitűnik, hogy 
az ugor csoportban 1—7-ig van teljes egyezés, a török, mongol és 
tunguz'inand8u csoportokban pedig 1— 10-ig, sőt nagyobbára a 
szerkesztett {/.résekben is. Befejezésül két csuvas mese van Reguli 
hagyományaiból közölve a szerkesztőnek szorosan az eredetihez 
ragaszkodó fordításával, mely mintegy figyelmeztetés akar lenni, 
hogy közeleg végre az idő az ugor nyelveken kívül az altaji nyel
veknek más csoportjához is fordülni.

K űnos I gnácz.
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