Adalék a finnugor fokváltakozáshoz.
A magyar szóközépi és szóvégi g-t általában alapnyelvi
*ng fejleményének szokás tartani. Pedig ha jobban szemügyre
veszszük a mi -#-vel való szavaink megfelelőit, akkor a rokonság
nagyobb részében, nevezetesen a távolabbi rokon nyelvekben
olyan eltérő megfeleléseket veszünk észre, hogy lehetetlen min
den magyar -g- hangot azonos eredetűnek tartanunk.
A rokon nyelvek adatainak világánál a mi -#-vel való sza
vaink két csoportra oszlanak.
Első csoport. 1 )
dg ~ osztjÉ. uayyrefi ,horog' (PÁPAY J. levélbeli közlése) |
vog. vaykdr ,horog, kamó'; vay%9rt' ,horoggal, csáklyával húzni';
vayjd'p ,csáklya' (MUNKÁCSI: Ethn. IV. 264—265) | zürj. vugir
,angel'; vugrálni ,angein' (WIED.) 3 ) | cser. angir, (inger, enger ,ho
rog; hamus' (BÜDENZ: NyK. IV. 339); cinor ,horog; fischangel'
(SZIL.) | f. önki, g. ongen ,hamus piscatorius' j lpN. oaggot, pr. 1.
oagom ,piscari' (FRIIS), oaggot, pr. 1. oaggom ,angeln' (WIKL.,
Lapp. Chrest.); lpL. vudgga-, g. vüdkka ,fischangel'(WIKL.); lpK.
vink, vnnk, vuekk ,angel*, vuokke-, vuagaa-, impf. 1. vuokkum
,angeln' (GENETZ). - - Vö. MUSz. 717, a hol más osztjÉ. szó
van fölhozva, s a vog. és a lpK. szavak nincsenek meg.
dug ~ vogT. *tun-: jü-tunultun
,bedugni' (MŰNK.: NyK.
XXV. 281) j mdM. tongan (pr. 1.) ,ein8topfen, eintreiben'; mdE.
tongoms (inf.) ,hineinstecken, einstecken, einfádeln' | f. tunkee,
pr. 1. tungen ,vi trudere (in locum arctum), arcte intrudere;
obtrudere, cogere, urgere' | lpL. tsoggo- ,hineinstecken' (WIKL.);
lpN. tsoggat ,stipare, inculcare, lignum igni addere, intrudere'
x

) A forrásaim hangjelölésétől való eltérésekre nézve 1.
NyH. -om előszavait.
a
) A szótárakat csak a szerzők nevével idézem.
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tsoggat, pr. 1. tsoggam ,stecken' (WIKL., Lapp. Chrest.);
lpK. tsoyki- ,einstecken' (GENETZ). — Vö. MUSz. 260—26 L, a
hol a vogT. és a lpK. alak nincs meg.
segít ~ mdE. tsaygod'an ,segíteni£ (BUDENZ : NyK. V.
185). — Vö. MÜSz. 336. (Az itt idézett lp. sagge- ,trahere'
kezdőhangja és jelentése miatt nem lehet a m. és a md. szó
megfelelője).
szeg ~ osztj. seyk-, sey-, sey"- ,schlagen ( (KARJ., OL. 160) I
vog. sayk-, sayg- ,tör, zúz* (MŰNK.: NyK. XXV. 259) j zürj.
t'segni ,brechen, zerbrechen, abbrechen, zertrümmern (tr., intr.)'
(WIED.) [ votj. isigini, isigini ,elszakítani; eltörni, letörni (trans.);
zerreissen; abbrechen, zerbrechen (trans.); elszakadni; eltörni,
letörni (intr.); sich zerreissen; brechen (intr.)' (MŰNK.) | cserH.
t'sa'ygas ,einhauen, einschneiden' (RAMST.) | ? mdE. sive- ,brechen
(intr.)' (-v- < *y < *yg, vö. PAASONEN, s-laute 63. és Mordw.
Lautl. 43). — Vö. MUSz. 283., a hol a mdE. szó nincs meg,
és más cser. szó van a többivel egyeztetve.
szegény «-o lpL. segge-, attr. sekkes, scekka ,schmal, schlank'
(WIKL.); lpK. sieyke ,dünn, fein' (GENETZ). — Vö. MUSz. 285.
(FRIIS);

és SETALA: FÜF.

II.

252.

zsugorodik ~ vog. suykdrtayt- ,zsugorodik (bőr)' (MŰNK. :
NyK. XXV. 281; M. s'-je KANNISTO A. szíves értesítése szerint
erősen palatalizált /) | zürj. sigirtni ,váántáá kieroon, kápristáá;
[elcsavar, félrecsavar, összegómberít, összezsugorít]' (WICHMANN
lev. közi.). — Vö. MUSz. 360.
Még néhány szó van, a melyeknek a hovatartozását döntő
adat híján határozottan meg nem állapíthatjuk, de egyelőre ide
sorozhatjuk őket. Ezek a következők :
bagoly ~ vog. mayukulá (KANNISTO A. közi.), mayywlá ,ba
goly' (MŰNK. : NyK. XXV. 271); vogL. má/le ,horneule'. — Vö.
MÜSz. 447.
ég ,ardere, flagrare' «v cserH. dyga's ,verbleichen, die farbe
verlieren (in der sonne), verbrennen'; dyőd's ,rauchen; ráuchern' (RAMST.); eySem ,megtüzesít; heiss machen, wármen'
(SZIL.). — Vö. MUSz. 766.
egér ~ osztj. teyGdr, teykdf, ioyk'dr, loygdr ,maus' (KAKJ.,
OL. 160) | vog. taydr, taykdr (MŰNK.: NyK. XXV. 259). — Vö.
MUSz. 767. és SETALA, AH. 268.
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hág **> osztj. x°VX~> M<*>yH-, ywy'- ,klettern; bergauf gehen,
stromaufwárts fahren' (KARJ., OL. 96) | vog. y'dyyi ,hág; steigen';
ydyyási ,fölmegy; hinaufgehen'; yayyti ,emel; heben'; k'ayg'i,
k'aykH [,hág; steigen'] (SZIL.); yáyti ,fölvisz' (MŰNK., Vog.
NGy. IV. 1). — Vö. MUSz. 67. (Az e helyütt idézett zürj. és
mdE. szavak nem lehetnek megfelelői a magyar és a vog.-osztj.
szónak.)
leg- «^» cser. Uy , 1 . sok; viel; 2. nagyon; sehr' (SZIL.). —
Vö. SZINNYEI, NyH. 3 104.
vág **«•» osztj. uayy-, uhy*-, uay-, uuákJ- ,behauen' (KARJ., OL.
28) j vog. váyyi, vöykH, váykH, váyyd ,vág, üt; schlagen'; vöygH
.csépel; dreschen' (MŰNK.: NyK. XXV.

178.

és SZIL.). — Vö.

MUSz. 554. (Az itt fölhozott f. vako ,furche', észt vagu, vago
„furche' litván jövevényszó (vö. THOMSEN, BFB. 235); a zürj.
vundi- ,schneiden, abschneiden, abernten', votj. vandi- ,schneiden, abschneiden, abhauen, schlachten', cser. vokt- pr. 1. voktam
,amputare, delibrare [arborem]' szóközépi mássalhangzójuk miatt
nem lehetnek a m. és a vog.-osztj. szó megfelelői.)
zug (szug MTsz.) ~ osztj. soy, soye ,ecke, winkel' (KARJ.,
ÖL. 84). — Vö. MUSz. 315., a hol még a f. hinkalo ,abgesonderter stand (für ein stück vieh) im stalle* is föl van hozva, de '
ez ft-ja miatt nem lehet amazok megfelelője.
Második csoport.
jég «-*» osztj. ieyk, iey'k\ igy'k ,eis' (KARJ., OL. 160) j vog.
jáyk, joáyk, lay ,jég; eis' (SZIL.) j zürj. ji, ji ,eis' (WIED.) | votj.
je, jő', d'§ ,eis' (WICHM., Wotj. Chrest.) [ cser. i ,eis' (EAMST.),
i id. (SZIL.) | mdM.

jej,

ej,

mdE.

ey,

ej,

ij,

ev, je

,eis'

(PAAS. :

FtJF. VI. 238. és lev. közi.) j f. jáá id. | lpN. jéegya, g. jéeyoL
id. (NIELSEN lev. közi.); lpL. jeekya, g. jeeya id. (WIKL. lev.
közi.); lpK. jiy, jiey id. (GENEIZ). — Vö. MUSz. 143.
fog <--' osztj. peyk, pey'k, pey'W ,zahn' (KARJ., OL. 160.) |
vog. puyk, pdyk, pd0y id. (MŰNK.: NyK. XXV. 275) | zürj. pin
,zahn, zacke, scharte' (WIED.) | votj. pin ,fog; zahn, zacke'
<MUNK.) I cser. pü .zahn' (RAMST., SZIL.) j md. pey, pej, pev id.
(PAAS., s-laute 63) | f. pii ,dens pectinis, dens occae' | lpN. bádni,
g. bdni ,zahn' (NIELSEN: SUS. Tóim. XX. 75); lpL. pdtné, g.
19*
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pane id. (WIKL. lev. közi.) 1 ); lpK. papine, paji ,zahn c ; páitie/emes, pa{netemes ,zahnlos' (GENETZ). — Vö. MUSz. 524.
ég , 1 . aér; 2. ccelum' (NySz.) «v f. saá ,tempestas, variatio
tempestatis' | lpK. say ,wetter' (GENETZ). — Vö. SETALA : Festskrift til Prof. Vilh. Thomsen 230; PAASONEN, s-laute 130).
mög ~ cser. md0yge's ,zurück, wiederf (BAMST.) ; möyges
,vissza; zurück; haza; nach hause' (SZIL.) | ? mdM. vielíi ,zurück,
wiederunr; mefole, mel's ,nachher, hinterdrein'; mdE. mellev
,\vieder, zurück'; rhejte, rnejü'e ,nach' (PAAS. lev. közi.; a szóközépi
mássalhangzóra nézve vö. mdE. xkele ,vor' ~ mdM. iyg?Xe és PAAS.
Mordw. Laútl. 41—44) | f. ¥myö- < % o - : myöha ,serus' 2 ); myosta-nT
myöstytá-n ,widerrufen, zurücknehmen*; myösteleikse ,káántyá;
[visszafordulni]' (Kai. 49: 162); «északi vepsz» o: lűd myös ,takaisin';
[vissza] (GENETZ, Suomen partikkelimuodot 150) | lpN. mayyái
pintér' (illat.)', mayisi ,hinter (wo ?)' (8US. Tóim. XX. 72); lpL.
mayyé- (összetételekben) ,hintere'; mayyái ,hinter, nach'; mayyep,
mayép, der spatere, darauffolgende'; maíjémus ,der letzte' (WIKL.);
\])\i. maLyye ,das hintere'; mayya ,nachher, nach'; mayyas ,nach
hinten'; ma.yemis, ma{yemus ,der hinterste, der spáteste, der
letzte' (GENETZ). — Vö. MUSz. 633.
ideg «*J osztj. idndl, idnD3, iö<np% ,bogensehne' (KAEJ., OL.
188); jdntd, i£nidy' ,jánne e t c ' (PAAS. lev. közi.) j vog. jantoy,
jánteiv, jántsuw ,bogensehne' (MUNKÁCSI, ÁKE. I. 576); jantuiá.
(MŰNK., vö. HAZAY 0 . A vogul nyelvjárások első szótagbeli ma
gánhangzói 30) | cser. iySöy ,der strang, die sehne (des bogens)'
(EAMST.) I f. jánne, g. jantee-n , eh orda, nervus, tendo (pl. in arcu
jaculatorio)'. — Vö. MUSz. 808, a hol a cser. szó nincs meg.3)
*) N. cin < *gy, L. tn < *ky: vö. N. cagyat, diai. cádmit
,schleichen' ( ~ K. cayyi-); L. loggyit, St. lutnit ,erheben' ( ~ K.
loyyi-); N. bagye, badnje (1. alább a fő szónál); N. suogyo,.
suodnjo ,sumpf, morast' (SÜS. Tóim. X. 310—311).
-) A jelentésre nézve vö. lpK. ma^yyed ,spát' (GENETZ).
3
) A f. janne, g. janteen (tő: jántee-) mellett van jánsi,
janii, g. jannen (tő : jante-), jönni, g. janiién (tő: janne-), jantti,
g. jiintin (id.) is. Ezek a janne szónak jannettáa > jannitíaö
,feszít, megfeszít' származékából való elvonások lehetnek; maga
ez a származék pedig úgy jöhetett létre, hogy a nyelvérzék a
janne szót másféle eredetű -e-végű szavak (*~eh, g. *-eyen) cso-
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A két csoport -fjének megfelelői a vogulban és az osztjákban meglehetősen összeestek, de a többi nyelvben határozottan
eltérnek egymástól, mint a következő összeállítás mutatja:
Első
f.

yk ~»)f

csoport.

Ip.

md.

cser.

votj.

zürj.

T$.gg>^gg
L. gg ~ kk
K. yk

yg

yg (y)

g

g

Második
f.

0

Ip.

N. gy,yy ~ y
L. ky, yy <-v y
K. y, yy ^ y

md.

íj,j,v,0

YOg.-OSztj.

9A", ^ stb

csoport.

cser.

votj.

1. ö

1. 0

zürj.
1. Ö

2. w

2.. ti

. 2 . í/^f, y

vog.-osztj

yk, y stb

SETALA (Über einen «gutturalen» nasal im urfinnischen:
Festskrift til Prof. Vilh. Thomsen 230. s köv. 11.) kimutatta,
hogy a f. jaa, pii, scia, *my'ó- szavak a következő ősfinn ala
kokból fejlődtek: *jáya, *piyi, *sáyá, *möyö. A magyar alakokra
nem reflektál, mert azokra ezen eredet kimutatása czéljából
nem volt szüksége. («In dem verzeichnisse — mondja jegyzet
ben — werden nur die am meisten aufklárenden, nicht allé
verwandten wortformen aus den verschiedenen finnisch-ugrischen
sprachen angeführt.») Mármost az a kérdés, hogy a második
csoportbeli magyar szavak -g-jét szintén korábbi -y-ből fejlődöfctnek tartsuk-e.
Mielőtt erre a kérdésre megkísértenők feleletet adni, számba
kell vennünk, hogy azon finn szavak között, a melyeket SETALA
ősfinn *-??-es alakból fejlődötteknek bizonyított, olyanok is van-

portjába sorozta be; de az sem lehetetlen, hogy a -tt- korábbi
*-^i-ből való (a következő hangfejiődéssel:
*-yt->*ykt->*-kt> -tt-; — ??+mássalhangzó között kifejlődött k-t több esetben
találunk pl. a md.-ban; vö. joyks ,bogen, armbrust', iyks, schabmesser' < *joys, iys SETALA : Festskrift til Prof. Vilh. Thomsen
236; vö. még PAASONEN, Mord. Lautl. XII. és 4 3 ; s-laute 7);
ez esetben a jánnittáa alak eredetibb volna a jannettácí-nél (vö.
verise- ,véres' < *vereyse-).
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nak, a melyeknek magyar megfelelőjében nincsen -g-. Neve
zetesen :
a) f. pad ,kopf, ende'; vog. piiyk, puyk ,kopf, haupt';
votj. puy, pun, pum ,ende, grenze, anfang'; zürj. pom ,ende^
ziel, grenze'. — Hozzáadhatjuk: IpN. bagye, bagyje, badnje,
bajem, bagjem ,der dickeste, dem kopfe am náchsten sitzende
teil von dem geweihe des renntieres' (WIKLUND egyeztetése:
SUS. Tóim. X. 310) | ? mdE. peyks, mdM. pejs ,háutcben auf
der milch u. dgl.' (PAAS., Mordw. Lautl. 4 3 ; SETALA egyezte
tése : SUS. Aik. XIV3. 39); — mdM. pe ,ende', pefhrhs ,endlos'; mdE. pe ,ende' (PAAS. lev. közi.) (MüSz. 502) | ? osztj,
pap, paif ,finger£, pay ,daumen' (KARJ., OL. 2 ; MUSz. 502) |
vogT. pd0y (SZIL.) | m. fő.
f. nisd ,femella'; lpK. nince, ninc, IpN. njitfge (vö. IpN.
njiyyelas v. vjiyyalas ,femina, se. de bestiis', lpK. niyyelasr
neyyelas, úiyfos ,weibchen', osztj, ney, né, ne ,weib, weibchen%
vog. ne, nea, neu id., m. nő ,weib, frau'. —• Hozzáadhatjuk:
mdE. ni ,frau, weib' (PAAS. lev. közi.). — Pontosabb hangjelö
lési! alakok: osztj. ney, ne, ni, ne (KARJ., OL. 163); ney, ne
(de: niyem ,nőm' (PAAS. lev. közi.) | vog. ni, ni; nlyiy ,nős'
(SZIL.). — Vö. MUSz. 401., a hol ide nem tartozó szavak ia
föl vannak hozva.
f. vdvy ,gener'; osztj. vey, voy ,schwiegersohn'; cser. veyge,.
viyge, viye id. (a lp. vivva a finnből való átvétel). — Hozzá
adhatjuk : mdM. ov ,schwiegersohn ; schwager' (PAAS. egyeztetése :
Kielell. lisiá 42.) ] m. vő. — Pontosabb hangjelölésű alakok r
osztj. uey, %idy (KARJ., OL. 170), wey, ivoy (PAAS. lev. közi.) |
cser. fiiygd (EAMST.), fieye (PAAS. lev. közi.). — Vö. MUSz. 595.
b) f. tyvi ,truncus'; cser. tüyg (tüy), teyg, tiyg (tey)
,stirps, basis arboris, princípium'; ? zürj. din, dyn ,dickes baumende'. — Hozzáadhatjuk: votj. din ,dickes ende eines baumstammes'; zürjl. din (WICHM., Wotj. Chrest.) j m. tő. — A cser.
szót GENETZ tüy alakban jegyezte föl (1. SZIL.). — Vö. MUSz. 227.
Vegyük még ide más helyről ezeket:
f. kuu ( < *kuyu, SETALA : SUS. Aik. XIV3. 33) ,luna, mensis' *v> mdM. kov, kou ,luna, mensis*', mdE. kov id.«J m. hő. —
Vö. MUSz. 101., a hol még több ide nem tartozó szó is föl van
hozva. — Hozzáadhatjuk: mdE. koy ,mensis' (NyK. XXXVII. 336).
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mdE. sova-, suva-, mdM. suva- ,eintreten, hineingehen,
hereinkommen'; mdE. sovavto-, mdM. suva'ftS- ,eintreten lassen,
hinein- od. hereinführen' ~ zürj. sun- ,tauchen, unter-, eintauchen (intr.)'; sunal-, sunjal- id. | votj. zum- ,tauchen (intr.),
untertauchen (in wasser)' | lpK. soayya-, soayye- ,eintreten'; lpN.
suogyat, pr. 1. suoyam, suodnjat, pr. 1. suonjam ,clam subrepere,
hineinsehleiehen', lpL. sw/cw- 1 ) .eingehen, einkriechen', IpS.
suognet ,hineingehen' | osztj. tg,ydm, Agy§m ,eintreten, hinein
gehen, hereinkommen' 3 ) ] vog. tui, tó ,hineingehen' | cser. suyyaltam, suygaltam ,tauchen, untertauchen; auf das gesicht fal
len'; suyaltam, suygaldam id. | m. av-, ov-s) ,penetrare, eindringen (stb.)'; avat- ,imbuere, penetrare facere' | ? f. sopia, pr. 1.
sovin ,passen, übereinstimmen, sich vertragén; raum habén od.
finden' («man könnte möglicherweise fi. sovin, sopia [estn. sobin,
sobida] als eine analogiebildung auffassen statt sovin, sovia, St.
sovi- < soyi-») (PAAS., s-laute 20—21). — Vö. SETÁLÁ: FUF.
II. 253.
f. vyö ,cingulum, balteus' ~ zürj. v§Á ,gürtel, gurt, binde'
(WICHM. lev. közi.) | m. öv (ő NySz.). — Vö. MüSz. 862., a hol
a cser. és a lp. nyelvből is vannak szavak fölhozva, de azoknak
az idetartozása kétséges.
Ezen szavakban nagyjából ugyanolyan megfeleléseket talá
lunk, mint a második csoportbeliekben. Nevezetesen:
f.

lp.

1.0 N.gy,yy~y
2. v L. ky ~> y
K.yy^y

md.

cser.

y,j,v,0 yg, y

votj.
y, ú, n, m

zürj.
ú, n, m

vog.
yk, y

osztj.
y} y"

Ennek a csoportnak és a második -g-s csoportnak az össze
tartozása egészen kétségtelen. Az a külömbség, a mely a finn
és a magyar szavakbeli hangmegfelelésben mutatkozik, t. i.:
*) Az n hiba y helyett; WiKL.-nál igy: sudhya- (SUS. Tóim.
I. 132); WIKL., Lárobok 217.: suóknat, [pr. 1.] suönau.
2
) KARJ. : igy-, laya-, Ivy- stb. (mind y-\e\) ,eintreten, hin
eingehen (in ein haus usw.)' (OL. 49).
3

) Vö. óot (NySz.).
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1. f. jáá, sáa, pii —> m. jég, ég, fog,
2. f. pád, kuu «-o m. fő (feje-), hó (hava-),
f. vávy, tyvi ~ m. vő (veje-), tŐ (töve-),
nyilván^ finnugor alapnyelvi fokváltakozásnak a maradványa.
SETALA (Über quantitátswechsel im finnisch-ugrischen. Vorláufige mitteilung: SUS. Aik. XIV3. 18) azt mondja: «Wenn
wir sicher einen ursprünglichen wechsel l\m r\m u. s. w. ~ lm rn
u. s. w. neben ki u. s. w. ~ yl u. s. w. ansetzen dürfen, so
wáre es sehr verlockend neben dem wechsel k ~ y, t ~ d, p <^> fi
nach einem vokale (nach i, u, l, r?) in áhnlichen fállen auch
folgenden wechsel anzunehmen :
starke stufe

schwache stufe

V

V

(stb.) Die halblange starke stufe — wenn dieser wechsel anzu
nehmen ist — verteilte sich natürlicherweise auf zwei silben
und wáre folglich als geminata mit einer k u r z e n ersten hálfte
aufzufassen (p — f |jf . . . . u. s. w.)».
A minek a föltevését SETALA csak «sehr verlockend »-nek
mondja, azt az én nézetem szerint a fönnebbi megfelelésbeli
váltakozások kétségtelenné teszik. A magyar (második csoport
beli) -g-s alakok az erős fokot tartották fönn, a többi magyar
alak és a finn alakok mind a gyengét; vagyis :
1. E r ő s f o k (alapny. *-y\y- > m. -g-): jég, fog, ég,
mög, ideg.
2. G y e n g e f o k (alapny. *-#-): f. jaá, pii, sáa, +myö-,
jántee-; — f. tyvi, m. tő, töve-; f. vyö, m. ö, öv.; f. kuu, m. hó,
hava-', ? f. sovin, m. 6-, av-, ov-; — f. vávy, m. vő, veje-; f.
*ni-, m. nő, neje-; f. pád, m. fő, feje-.
A finnben tehát a gyenge fokbeli ¥-y- részint elveszett, részint
pedig -v- van helyette. (Vö. észt tüvi [~ fS. tyvi] mellett tu).
A magyarban az összevont (hosszú magánhangzós) alakok
mellett -v-vel és -j-(o: -i-)\el valók vannak. Ezeket kétféleképpen
magyarázhatjuk. Lehetséges, hogy *y>v és *y >j fejlődés tör
tént, a milyen a mordvinban van kimutatva. E mellett látsza
nak szólni a hava-, ava- ^ feje-, neje-, veje- alakok, s ez esetben
a töve- és az öve- korábbi -j-s alakból való, t. i. *töje-, *tüje-, *öje- >

ADALÉK A FINNUGOR FOK VÁLTAKOZÁSHOZ.

285

töe-, tüe- [vö. tue 1055 háromszor, 1095; tueh 1211 stb. OklSzót.].
*öe- > tö-v-e-, tii-v-e-, ö-v-e-. S ennek nem mond ellene a fje-,
neje-, veje- ~ fő, nő, vő váltakozás sem, noha az utóbbiak meg
előző -v-s alakokra látszanak mutatni; tudjuk ugyanis, hogy
fő, nő, vő mellett előfordul fé, né, vé is (1. NySz.), s az előbbiek
az utóbbiakból fejlődhettek, úgy mint sőt, lön, tön, vön stb. <
sét, lét, tén, vén stb. Ezenkívül a magashangú szavak -v-je még
analógiás hatás eredménye is lehet, a mire a mordvinban is
vannak példák (vö. PAASONEN, Mordw. Lautl. 33). — De az is
lehetséges, hogy az orrhang nem y és y, hanem y és y volt,
és mind a kettő -v-vé fejlődött; ez esetben feje-, neje-, veje- <
fee (vö. fee, fehe 1055 stb. OklSzót.), *nee, *vee<z *feve-, *neve-,
*veve-. — Én az utóbbi föltevést tartom valószínűbbnek, mert
a -v- > 0 > -j- hangfejlődés a magyarban sokkal közönségesebb,
mint a -j->0>-v(vö. Nyr. XVII. 153, 196).
A lapp nyelvben máig is váltakozik a két fok egyazon
szónak más-más alakjaiban (vö. SUS. Aik. XIV3. 18). A mord
vinban és a zürjén-votjákban a gyenge fok maradt meg. A cse
remiszben az yg kétségkívül az erős fok képviselője, s fejlődé
sére nyilván az első -g-s csoport (cser. yg, y) volt hatással; az
y, a mely egy-két esetben yg-vel váltakozik, lehet ezzel azonos,
de lehet a gyenge fok képviselője i s ; a 0 minden bizonynyal
a gyenge fok maradványa.
A vogulban és az osztjákban szintén megvan mind a két
fok, s bár a példák csekély száma miatt nem láthatjuk a viszonyt
egész tisztán, mégis úgy tetszik, hogy a megoszlás meglehetősen
megfelel a magyar nyelvbelinek. Az erős foknak a képviselője
yk (y'k, y'k\) [~ vog. (diai.) y], a mely nyilván az első -g-s
csoport hatása alatt fejlődött *y (yy)-bö\; a gyenge fok marad
ványa pedig az y [**» y, 0, egy esetben analógiás yk):
vog.

m.

(jég)

(fog)
(av)

m. 0 ~ v,j

(fö)
(nő)
(vő)

yk, y
yk, y
0
y, yk

X *v 0

—

osztj.

yk, yk, y'k(
yk, y'k, y'k'
y
? y, if

y ~ 0

v, y\ v
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Látnivaló, hogy a megoszlás az osztjákban határozottabb,,
a vogulban, a melyben az eredetibb hangállapotot az ana
megzavarta. A három nyelv egyezése arra vall, hogy az
és a gyenge foknak a magyarban mutatkozó megoszlása
a vogul-osztják nyelvközösség korában történt meg.
Azon szavak közül, a melyeknek a távolabbi rokonságban
nincsen megfelelőjük, ide tartozik :
nyű (nyiive-) ~ vog. niyk (KANNISTO közi.) ,wurm* | osztj.
niyk (PAAS. lev. közi.) ,made'. — Vö. MUSz. 428, a hol lapp
szavak is föl vannak hozva, de azok nem tartoznak ezekkel össze.
Talán ide tartozik még:
meleg ~ osztj. máhyk ,warm' (PAAS. lev. közi.), meldky
mehtf id. (KARJ., OL. 155). — Az osztj. szó deverb. származék
nak látszik (-yk < -y). Alapszavának megfelelőjéből más képző
vel alakult a vog. málí't (KANNISTO közi.) id., s ebből való denom.
származék: maltip, mciltdp ,meleg' (MŰNK.: NyK. XXV. 257).
Vö. osztj. jeliy, jiliy ,hidegség, hideg; kálte, kait' (PATK.) és
vog. jelit ,dermesztő;
erstarrend machend' (SZIL.). — Vö.
MUSz. 609.
A fönnebb elmondottak után tehát a következő eredmé
nyeket állapíthatjuk meg:
1. A m a g y a r b a n k é t f é l e e r e d e t ű -g- v a n : a z
e g y i k a z a l a p n y e l v i ¥yk «<» yg g y e n g e f o k á n a k , a
m á s i k a z a l a p n y e l v i *y (yy) «•*. *p e r ő s f o k á n a k a
képviselője.
2. Az u t ó b b i h a n g v á l t a k o z á s g y e n g e f o k á n a k
a k é p v i s e l ő j e a m a g y a r b a n v ( v a g y v é s j ?) ~ 0.
3. Az e r e d e t i *y (yy) ~ *y k é p v i s e l ő i n e k a
megoszlása nem a magyar nyelv külön életében,
h a n e m m é g az u g o r n y e l v k ö z ö s s é g k o r á b a n t ö r 
t é n t meg.
mint
lógia
erős
még
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