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A FINN NYELV TÖRTÉNETE
2020. március 30.

Téma: 
A finn nyelvtörténet első szakasza: 

az urálitól a kései közfinnig

1. szakasz
Együttélés a rokonokkal
1. Uráli kor (uralilainen aika)
2. Finnugor kor (suomalais-ugrilainen aika)
3. Finn–permi kor (suomalais-permiläinen aika
4. Finn-volgai kor (suomalais-volgalainen aika
5. Korai közfinn (varhaiskantasuomi)
6. Kései közfinn (myöhäiskantasuomi)

2. szakasz

A finn nyelv önálló élete
Varhaissuomi –1540
Vanha suomi 1540–1820
Varhaisnykysuomi 1820–1870
Nykysuomi 1870–

1. Hol volt az őshaza?
1. Ázsiai elmélet (Castrén-Wiedemann, 1850–60-as évek)
2. Volga–Káma őshaza (Wladimir Köppen nyomán, 1920-as évek)
3. Baltikum–Oka (László Gyula, 1961)
4. Az Urál mindkét oldala északon, Ob–Pecsora, főleg Ny-Szibéria 

(Hajdú Péter, 1981)
5. Az Urál mindkét oldala középen és főleg délen 

(Veres Péter, 1996)
6. A Balti-tenger és a Volga felső folyása között 

(Jorma Koivulehto, 1999)
7. Nem volt őshaza, csak nyelvi szövetség 

(Pusztay János, 1990-es évek)
8. Észak-Európa (Kalevi Wiik, 1990-es évektől a mai napig)

A többi elmélet
6. A Balti-tenger és a Volga felső folyása között (Koivulehto (1999)
7. Pusztay János: nem volt őshaza, csak nyelvi szövetség – volt egy 

keleti és egy nyugati központ (1990-es évek)
8. Wiik: az észak-európai indoeurópai nyelvek finnugor szubsztrátumon 

alakultak ki, az uráliak elgermánosodtak, a germánok finnugorosan 
törve kezdték beszélni anyanyelvüket pl. kala > ieur, lat. squalus, 
ang. whale ’bálna’, de az nem is hal! (1990-es évektől a mai napig)

*
Mikko Korhonen: 
PU: Volga és az Ural között, de egy kicsit átnyúlott az Urál keleti 

oldalára > 
PFU: a fgr. népesség elkezdett nyugatra vándorolni, a Kelet-Baltikumig 

> a nyelvek kezdtek szétválni

A finnugorság nyugatra vándorlása
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A magyarság vándorlása 2. Kronológiai kérdések
Hajdú Péter Mikko Korhonen

Finn-volgai 1500–1000 2000–1500

1500–1000 vksm.
közfinn 1000–isz.100

1000–0 mksm.

balti finnek isz. 100-tól isz. kezdetétől

varhaiskantasuomi +lapp
keski- ja myöhäiskantasuomi: –lapp

Mikko Korhonen kronológiája Kaisa Häkkinen kronológiája

3. Ősi szókincs

a) Uráli és finnugor kori réteg

1. Emberek, emberi viszonyok
anoppi napa
appi* ipa
emä em(s)e
isä oćä (M) ős
miniä meny
poika* pijo fiú
setä ? čiče 
vävy ov vő
finn erza-mordvin magyar
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2. Testrészek
jalka* jalgo gyalog
jänne ideg
käsi* keď kéz
kynsi* kenže
kyynärä* keńer könyök
luu lovaža
maksa makso máj
olka* váll
pää pe fej
pii* pej fog

2. Testrészek
perä* pŕa far
sappi* sepe epe
silmä śeľme szem
suoli* śulo
suoni san ín
suu száj
syli seľ öl
tävy ťeveľavt tüdő
veri* veŕ vér

3. Állatnevek, állattartás
hiiri* čejeŕ egér
kala kal hal
koira here
kuu* kuja háj
kyy kuj kígyó
muna mona mony
pesä pize fészek
pyy povo fogoly

3. Állatnevek, állattartás
säynä* seńej őn
siili* śejeľ sün
sotka* śulgo
täi* tetű
uuhi* M uča ?juh
varis varaka varjú
västäräkki* uśkerej
voi* oj vaj

4. Természet
jää* ej jég
joki Jov jó
kivi* kev kő
koivu kiľej ?hajó
kuu kov hó
kuusi kuz
marja* maŕ
pala-* palo- fagy
pihlaja* piźol ?fagyal
pilvi* pejeľ felhő
puu fa

4. Természet
sieni* ?szén
sula-* sola- olvad-
syksy* śokś ősz
talvi* ťeľe tél
touko* ?tundo tavasz
tuli tol
tuomi ľom
tyvi* tő
vesi veď víz
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5. Halászat, munka
jousi jonks íj
nuoli nal nyíl
nysi ńeď nyél
otava oš
pata* fazék
pato* fal
punoa pona- fon
pura fúr
puserta-* facsar
solmu* śulmo csomó
suksi soks

6. Mozgást jelentő szavak

askel eśkeľks
kulkea koľge- halad
lähte-* ľivťe-
mene- megy
ui- uje- úszik

7. Emberi cselekvés
anta-* ando- ’syöttää’ ad-
elä- él-
ime- emik
jou-* i-
kanta- kando-
kuole- kulo- hal-
kuule-* kuľe- hall-
kyynel könny
lie-* le-
löyly* lélek
luke-* lovo- ?olvas-
lyö-* lő-

7. Emberi cselekvés
näke-* ńeje- né-
niellä ńiľe- nyel-
nuole- nola- nyal
ole-* uľe- val-, vol-
pelkää- peľe- fél-
syö-* seve- e-
tunte- tud-
tuo- tuje-
vetä-* veďa-
vie-* vi-

8. Névmások
mi-nä mo-n ?én
si-nä to-n te
hän* son ő
me mi-ń mi
te ti-ń ti
ke-n ki- ki
ku- ko-, ku- ho-
mi- me- mi
se śe
tä-mä ťe té-
e- e- e-, i-

9. Számnevek

yksi* ve, vejke ?egy
kaksi kavto két
kolme* kolmo három 
neljä* ńiľe négy 
viisi veťe öt
kuusi* koto hat
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10. Egyéb szavak
ala- al- al-
älä* iľa
e- eś (kieltoverbi)
enä ’suuri’* ińe
ete-, esi-* elő
itse* eś ?ísz
kehä* či
myö-* mej- meg
nimi ľem név
uusi* od új
väki ’voima’* vij ?-val/-vel
vyö* öv

Az uráli alapnyelv kapcsolatai 
más nyelvcsaládokkal

a) uráli-indoeurópai hasonlóságok
(kölcsönzések?, nyrokonság?, areális kapcsolat?, kultúrszó?)

ieur. PU finn magyar
*nomn- *nime nimi név 
*wed- *wite vesi víz
*kot- *kota kota ház
*dhek- *teke- teke- te-sz
*wegh- *wiγe- vie- vi-sz
*wedh- *wetä- vetä- vez-et
*sen- *sine- suoni ín

Az uráli alapnyelv kapcsolatai 
más nyelvcsaládokkal

b) uráli–altajikapcsolatok
(urál-altaji nyelvcsalád?; mondattan)

altaji PU finn magyar
tör. *al *ala ala- al-
tör. *äm *ime ime- em-ik
tör. *jala- *ńole nuole- nyal-
tör. *tüη *tüηe tyvi tő
tung. *siηeri *siηere hiiri egér
tung. *ńur *ńile nuoli nyíl

Az uráli alapnyelv kapcsolatai 
más nyelvcsaládokkal

c) paleoszibériai kapcsolatok
(jukagír; arktikus nyelvcsalád?, nosztratikus nyelvcsalád: uráli, ieur, altaji, sémi-hámi, 

kaukázusi, baszk (Iljics-Szvitics)?)

jukagír PU finn magyar

emei ’anya’ emä eme, emse
χar keri kéreg
lul ’lélegzet’ löyly lélek
al *ala ala al
hon ’hol’ *ku- ku- ho-
neve *nime név nimi

A finnugor alapnyelv iráni 
jövevényszavai

indoiráni PFU fi. magy.
*śarw- *śorwa sarvi szarv
*śata- *śata sata száz
*orbho- *orpa orpo árva
*porśos *porśas porsas
*septa *säptä hét
*medhu *mete mesi méz
*mekše- *mekše mehi- méh

b) Finn–permi réteg
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1. Emberek, emberi viszonyok

äijä

2. Testrészek

kero ’kurkku’
kohtu
sääri śejeŕ
turpa turva 

3. Állatnevek, állattartás

kotka kućkan
majava mijav
saivar ’täin muna’ śarko

4. Természet

koski
lounas
niini
petäjä piče
pähkinä pešťe
tuuli

5. Halászat, munka

ampu-
kuto- koda-
riihi

6. Emberi cselekvés

jaksa- ukśe-
koske-
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9. Számnevek

seitsemän śiśem

10. Egyéb szavak

ehtiä
mieli meľ
para(s) paro
sarja
ulko
vanha

c) Finn–volgai  réteg 1. Emberek, emberi viszonyok

vaimo ojme ’henki’

2. Testrészek

selkä
runko ’vartalo’ rungo

3. Állatnevek, állattartás

kärki keŕgata
kärpänen karvo
paarma promo
lehmä lišme ’hevonen’
lypsä- lovso ’maito’
sika tuvo
säski śeśke
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4. Természet
haapa
järvi eŕke
kevät
lehti
oksa
tammi tumo
tähti ťešťe
vaahtera ukštor
huhta čuvto ’puu’
juuri jur
kesä kize
leppä ľepe
sumu suv

5. Halászat, munka
hiili
hioa čova-
jauha- jaža-
vehnä viš
nito- ńeďa-
pese- peze-
poltta- pulta-
sito- sodo-
työ ťev

6. Mozgást jelentő szavak

vene

7. Emberi cselekvés

pysy- pezne-
istu- oza-
kysy- kevkśťe-
maksa- makso- ’antaa’
siemaa- śime- ’juoda’
uni on

8. Névmások

jo- ju-

9. Számnevek

kahdeksan kavkso
yhdeksän vejkse
kymmenen kemeń
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10. Egyéb szavak
jumala jon-dol ’salama’
koko
solki śulgamo
syrjä ?čire
hiha oža
iso (< isä) oću 
lisä ľeze-
lämmin ľembe
nyky ńej
sulke- solgo-
vala val ’sana’

d) Finn–lapp szókincs
a) ihmisiä ja ihmissuhteita tarkoittavat sanat: suku, veli
b) ruuminosien nimitykset: potka, yskä
c) eläinten nimitykset: ilves, sammakko
d) luontoon liittyvät sanat: salmi, sata-, sauna, suvanto, tanner, törmä
e) työntekoon ja elinkeinoihin liittyvät sanat: kaari, kanki, luta
f) liikkumista kuvaavat sanat: keino ’tie’, matka
g) ihmisen toiminta ja toimintoja kuvaavat nimitykset: jatka-, tahto-, 

usko-, vanno- väsy-
h) pronominivartalot –
i) lukusanat –
j) muita tärkeitä sanoja: hopea, ihme, kyllä, liki, luja, nuori, onni, selkeä, 

vika 

e) Balti finn szókincs
apu leuka pettä-
eilen loppu peura
hauki läpi rasva
hepo makaa- saari
hiki maku sana
jänis matala seka
kallis molempi sokea
kenkä musta suo
kipeä mäki tuore
kirja neuvo valmis
kova noja varvas
kylki nouse- vesa
latva oja voi-
lentä- pensas vääntä-
leski perna ympäri

Emberek
isä U – emä (äiti)U
anoppi U – appi FU
setä U
poika  FU
miniä U   – vävy U
äijä FP – vaimo FV
suku, veli VKSM 
leski MKSM 

Testrészek
fej és részei: U/FU pää, silmä, suu, pii 

FP turpa, kero ’kurkku’
MKSM leuka

belsőségek: U/FU veri, suoni, tävy, maksa, sappi, suoli
FP kohtu
MKSM perna 

csontozat: U/FU luu, jänne 
FV runko 
MKSM kylki

végtagok: U/FU käsi, olka, kyynärä, kynsi, jalka, 
FP sääri 
FV selkä
VKSM potka
MKSM varvas
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Számnevek

yksi FU kuusi FU
kaksi U seitsemän FP
kolme FU kahdeksan FV
neljä FU yhdeksän FV
viisi U kymmenen FV


