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V 

Az uráli fokváltakozás.*) 
Nem merném állítani, hogy fontos jelenség a fokválta

kozás. Azt sem lehet mondani, Hogy jellemző, az uráli nyel
vekre, hiszen csak a keletitengeri - finn nyelvekben — kivéVe 
a vepszét meg a lívet —•, a lapp nyelvben — kivéve a déli 
lappot —, továbbá a tavgi-szamojédban és az osztják-szamojéd 
két nyelvjárásában van meg; a jurák-szamojédban csak kis 
mértékben fordul elő. 

A leíró nyelvészet szempontjából meglehetősen egyszerű 
dolog a fokváltakozás. Finn nyelvtanában BÜDBNZ így hatá
rozza meg: 

„Két- vagy többtagú tőnek nyilt végsőtagját kezdő k, t, p 
helyett más hangot ejtenek, mikor a szótag zárt, pl. kulkea 
' járni' ~kuljen ' járok'." 

Szóval a fokváltakozás olyan hangváltakozás, mely a 
szótag nyilt, illetőleg zárt voltától függ. 

Igaz, hogy tisztán leíró vagy szinkronikus szempontból 
nézve nem egészen így áll a dolog. Van például olyan l a p p 
szó, mint guoddo (kuottu) 'fatönk' ~ többesszám guctduk 
(kudduhk). Itt az egyesszámi nominatívusban a második szótag 
nyilt, s mégis gyengefokú a kettős mássalhangzó; a többesszámi 
nominatívusban zárt a második szótag, és mégis erősfokú a 
mássalhangzó. Ennek a szónak a finn megfelelője kanto, töb
besszám kannot, szabályszerű fokváltakozással. Hogy a lapp 
szó egyesszámi nominatívusában miért lép föl a gyenge fok, 
az mindjárt világos lesz előttünk* ha tekintetbe vesszük, hogy 
a lúlei nyelvjárásban így hangzik: guoddoi (kuottííj), zárt má
sodik szótaggal. Ez megfelel az őslapp állapotnak. Az északi 
nyelvjárásokban eltűnt a szóvégi /'; ezzel nyilttá vált a második 
szótag, de a gyenge fok csak megmaradt. Ez a / az eredeti szó
tőhöz tartozik, egyszer az egész paradigmában megvolt. A töb
besszámi nominatívus eredetileg körülbelül így hangozhatott: 

*) Előadás a budapesti Pázmány Péter Tudoimányegyetem) Bölcsészeti 
Karárii 1943 tavaszán. 
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*kantojet, nyilt második szótaggal. De a lapp nyelvben kiesett a 
/, és a hiátusba eső két magánhangzó egybeolvadt; így keletke
zett a kétszótagú alak gucfduk, amelynek a második szótagja 
zárt, de azért megmaradt az erős fok 

A finnben is kiesett a j , éppúgy mint a lappban. Ahogy 
SETALA1) kimutatta, volt idő, amikor nem úgy mondták, amint 
most: kanlo ~ többesszám kannot, hanem *kanno(i). ~ töb
besszám *kantot; de nagyon érthető, hogy az idevágó szók al
kalmazkodtak az eredeti kétszótagú magánhangzótövekhez, 
vagy mondjuk inkább: ahhoz a szabályhoz, hogy az erős fok 
nyilt szótagban fordul elő, a gyenge fok pedig zárt szótagban. 
De maradt azért nemcsak a lapp nyelvben, hanem a finnben 
is elég kivétel. 

A már többször említett szabály tulajdonképpen nem a 
mostani nyelvre vonatkozik tehát, hanem egy rekontsruált 
előbbi nyelvállapotra, amely nem is teljesen egységes. Magában 
véve a fokváltakozás nagyon egyszerű tünemény; de a mostani 
finn nyelvben, és pláne az észtben, elég komplikált képet nyújt. 
Itt a tisztán leíró módszer nem érvényesülhet.2) Már az iskolai 
nyelvtanban is a nyelvtörténeti módszerhez kell folyamodnunk. 

Már ezelőtt száz évvel CABTEÉN MÁTYÁS SÁNDOR3) behatóan 
foglalkozott a finn és a lapp fokváltakozással. Kimutatta, 
hogy nemcsak az észt nyelvben, hanem a lapp nyelvben is 
u g y a n a z a jelenség van meg, mint a finnben, tudniillik, 
hogy eredetileg zárt második magánhangzója előtt a magán-
hangzóközti kettős k, t, p megrövidült, az eredetileg rövid k, t, p 
pedig zöngés (rés)hanggá vált. De az sem kerülte el figyelmét, 
hogy a lapp nyelvben azonkívül külön váltakozási rendszer van, 
melynek a finnségben nincs megfelelése. Hiszen a lapp nyelv
ben, minőségét nem tekintve, úgyszólván minden mássalhangzó 
alá vari vetve kvantitatív fok váltakozásnak. Hogy csak egypár 
példát említsek: 'hal ' lappul gnolle ~ többesszám guolek, 'név' 

*) FUF. XII, 188. 
2) WIKLUND: FUF. II. Anz. 115; COLLINDER, SUS. Tóim.' XXXIV, 256, 

357—402. §§; ID., Orientjermg i sprákvetenskjap (red. H. S. NYBERG, Uppsaila 
1943), 19. 

3) De affinitate declinationuim in Mngua fennica, eistthonica et lapponica 
(1839); Om accenlemis inflytande i Lappska spráket: Suomi 1844 = Vom 
Einflusse des Accents in der Lapplandischen Sprache: Mémoires présentéis 
á l'Académie Impéóaile des Sciences de St-Pétiersbouirg. Tonne VÍ. (1851). 



AZ UKÁLI FOKVÁLTAKOZÁS 1 7 

námmá ~ námák, 'fészek' bcesse ~ bmek. CASTRÉN belátta, 
hogy mindezekben az esetekben, ahol a lapp elüt a finnségtől, 
nem rövidítéssel, hanem nyújtással állunk szemben; és ennek 
a nyújtásnak a „célja" nem lehet szerinte más, mint az, hogy 
a hangmérték egyezzék a hangsúllyal. 

Tegyük hozzá, hogy CASTRÉN a szamojéd nyelve'kben, is 
kimutatta a fokváltakozást. 

DONNER OTTÓ1)" 1878-ban rámutatott arra, hogy a fokvál-
[ta'kozás ősuráli eredetű. Ez azonban annyira feledésbe ment2),v 

hogy 35 évvel később SOTAVALTA,3) PAASONEN4) és SETALA5) újbóí 
rájött erre a felfedezésre. Közben SETÁLÁ 1896-ban közétette 
híres „Über quantitátswechsel im finhisch-ugrischen" című 
értekezését.6) Ennek az „ideiglenes közlésnek" a tartalmát így 
lehet értelmezni: 

1. WiKLUNDhoz7) csatlakozva SETALA a fokváltakozást az 
ősgermán VERNER-féle váltakozással basonlítja Óssze. 

2. A fokváltakozás finnugor eredetű. 
3. A finnugor alapnyelvben a fokváltakozás az egész más

salhangzóberendezésre kiterjedt, és minden egyes mássalhangzó 
egyúttal kvantitatív és kvalitatív váltakozásnak is alá volt 
vetve. Sőt az első és a második szótagbeli m a g á n h a n g z ó k 
is váltakoztak, legalábbis időmértékükre nézve, de valószínűleg 
minőségükre nézve is. 

E három tétel közül csak a harmadik volt új. Ez a tétel 
pedig az én nézetem szerint, gyenge lábon áll, sőt nyilván való
színűtlen. 

SETÁLÁ csak ideiglenes közlemény formájában rajzolta meg 
elméletét. Igaz, hogy 1912-ben megjelent „Über art, umfang und 

*) Diie sanUojedisctan Spnaehen und die fimniisch-ugrischen: Atti del 
IV. Congresso Imteirniaiziioraale deg'li Oirien/talisti — — n é l settembre 187S, 
Tom, II.; második kiadás: SUS. Aik. LXXI, 55. 

8) WIKLTJND azonban említtette 1905-ben: MO. I, 47. 
8) Suomaljairoen Tiiedeakatemia, Esitlelmat jiai pöy*akirjait 1912, I. 47; 

NyK. XLIII, 155. 
*) Beitráge • zur fiintoiischugrisch-siamiojediischein Liauitgeschichte: KSz 

XIII—XVII és külön. 
») FUF. XII. Anz. 12, 123. 
6) SUS. Aik. XIV. 
7) Laut- und Formienltehre der Luüe—Lappischen Dialefcte (1891), 

29. §. 
Nyelvtudományi Közlemények LII. 2 ' 
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altér des stufenwechsels im finnisch-ugrischen und samoje-
dischen" című értekezésében *) etimológiai fejtegetésekkel is 
alátámasztotta a teóriát, de sohasem dolgozta ki, sohasem bizo
nyította be. Nem ért rá. Mindegyikünk tudja, hogy ez a zseniális 
tudós éppen bámulatos sokoldalúságánál fogva akadályozva volt 
abban, hogy idejét, erejét teljes mértékben a nyelvtudománynak 
szentelje. Á fiatal korában megkezdett úttörő ősfinn hangtörté
netet, amelynek keretébe a fokváltakozási elmélet is tartozott, 
nem fejezhette be. 

A SETALA-féle általános fokváltakozási elmélet már régen 
úgyszólván vezető szerepet játszik mind az összefoglaló kézi
könyvekben, mind számtalan nyelvtörténeti tanulmányban, bár 
meg kell jegyeznem, hogy éppen azok a kutatók, akik SETALA után 
legbehatóbban foglalkoztak evvel a kérdéssel, nem igen csatla
koztak hozzá. WikLUND2) és KETTUNEN3) erősen kifogásolta. 
WIKLUHD, aki nem egy tekintetben elmélyítette és kiegészítette a 
fokváltakozáis fogalmát, más szemszögből látta ezeket a dolgo-. 
kat, mint SETALA. Mellesleg mondva, magam részéről éppolyan 
kevéssé fogadhattam el azt a WIKLUND által fölhozott hipotézist, 
amely szerint az egyes lapp nyelvjárásokban előforduló nyújtó
tok vagy Dehnstufe őseredetű volna, mint AIMÁ4) és RAVILA6). 
Sőt az sem valószínű, hogy az őslappban megvolt.6) 

KETTUNRN viszont azon a nézeten van, hogy a fokváltozás 
xősfinn volta sincsen kétségtelenül bebizonyítva, hogy finnugor 

vagy uráli eredetéről ne is beszéljünk. 
Magam az „Über den finnisch-lappischen quantitáts-

wechsel" című munkámban foglalkoztam ezekkel; munkámnak 
eddig csak az első fele jelent meg. Hadd számoljak be az ott 
kifejtett érvelésemről. 

• ' ) FUF. XII. Anz. 
2) Stufenwechselsludien 1—19; MO. VII., IX., XIIÍ.; Kotaiasteineit 

astevaihtelu: Viritl. 1921. 
a) Astevaihtelusta lánsisuomalaisissa kielissá: ib. 1919; Gab es Stu-

fenwechisel im Urfimöischieiii: NyK L. 
*) Prof. Wiklundin viinieisten astevaihteilntutkimusten johdosta: 

Viritt. 1922. 
s) SUS. Tóim. LXII, 84. 
') Über den finraisch-Lappischein quantitá'tswechsel 1. (1929) 384, 457, 

§ § ; v. ö. SUS. Tóim. LXXIV. 254. <§. 
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Említettem már, hogy finn magánhangzóközti rövid más
salhangzónak az első szótag magánhangzója után a lapp nyelv
ben az erős fokban hosszú vagy kettős mássalhangzó felel meg, 
pl. lapp gnolle 'hal '~ többesszám guolek, finnül kala, többesszám 
kalat. SETALA arra hivatkozik, hogy a p a r t i t í v u s n a k a déli
észtben és sok finn nyelvjárásban hosszú mássalhangzója van, 
tehát finn kálláa — kalaa, észtül kalla = (irodalmi észt) kala. 
De már a hetvenes években WESKB l) és HERMANN 2) kimutatta, 
hogy itt különnyelvi pótlónyujtásról van szó: a hosszú, magán
hangzó csak olyan szóalakokban fordul elő, amelyek az idő fo
lyamán egy szótaggal rövidebbek lettek. így például a finn par-
titívus kalaa az ősfinnben *kala$a-nak hangzott, szóval hároni-
szótagú volt. Megtörtént az ilyen pótlónyujtás a vót nyelvben és 
a lívben is. Könnyű dolog kimutatni, hogy a SETÁLA-féle magya
rázat az idevágó esetekre nézve semmit nem magyaráz meg, sőt 
egyenesen zsákutcába vezet. 

Éppúgy áll a dolog olyan észt váltakozási esetekkel, mint 
ilm 'levegő' ~ genitívus ilmd, ahol a nominatívusban hosszú vagy 
legalábbis félhosszú az első mássalhangzó: itt is pótlónyujtással 
állunk szemben. SETALA úgy véli, hogy az ősrégi kvantitatív fok
váltakozás megmaradt olyan f i n n esetekben, mint hcirka 'ökör' 
~ többesszám hárát, ahol a gyenge fokban rövid az r, az erős 
fokban pedig hosszú vagy félhosszú. De akkor hogyan fogjuk 
megmagyarázni az olyan eseteket, mint finn tarkka 'pontos' ~ 
többesszám tarkát, ahol az r a gyenge fokban hosszú, az erős fok
ban rövid? Ennek a magyarázata nagyon egyszerű: a finnben 
rövid, főhangsúlyos magánhangzó után minden rövid mással
hangzó előtti mássalhangzó meghosszabbodott, attól függetlenül, 
milyen a következő szótag, nyilt-e vagy zárt. 

Finn magánhangzóközti kettős másaihangzónak a lapp 
nyelvben az erős fokban nagyon hosszú kettős mássalhagzó 
felel mieg, a gyenge fokban, pedig aránylag rövid gemináta, pl. 
lapp gatlo 'koponya' ~ többesszám gallok, finnül kalló. SETALA 
itt is az észt nyelvre hivatkozik, ahol a nominatívusban, partití-
vusban és illatívusban hosszabb a kettős mássalhangzó, mint a 

l) Untersucnungen zur vergllciichendem Grammatik des finnischen 
Sparachstamixies (1873), 

s) Der einflache Wortsiiamm und d!ie drei Lautsitufen in dior est-
nischen Sprache mit vergleichenden Hánweisein auf dias Suomi (1880). 

2* 
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többi egyesszámi kázusban. De erre a váltakozásra nézve is a 
pótlónyujtás teljesen kielégítő magyarázatot ad. 

Ezzel kapcsolatosan SETALA a m o r d v i n nyelvre is hivat
kozik, ahol PAASONEN1) szerint a magánhangzóközti zöngétlen 
mássalhangzók, amelyek etimológiáikig finn kettős mássalhang
zóknak felelnek meg, rövid g e m i n á i á k n a k tekintendők, pl. 
vakan 'edény' (— finn vakká). 
< Ha közelebbről megnézzük a dolgot, be kell hogy lássuk, 
hogy a mordvin semmi fényt nem vethet a kvantitatív fok válta
kozásra. Hiszien a mordvinban háromféle időinértékű zöngétlen 
mássalhangzó van: 1. rövid, 2. felhosszú és 3. gemináta vagy 
egész hosszú mássalhangzó. A tulajdonképpeni gemmáták vagy 
egész hosszú mássalhangzók mind másodlagosak; például töb-
besszámi nominatívus vakatt — igen hosszú í-vel — ebből kelet
kezett: *vakant. A félhosszú mássalhangzókra nézve nem egész 
pontos a PAAsoNEN-féle szabály, hanem úgy van, hogy — nem te
kintve a geminátákat — zöngés hang és magánhangzó között 
minden zöngétlen mássalhangzó félhosszú, más helyzetben pedig 
minden zöngétlen mássalhangzó rövid. így például félhosszú a / 
ebben a szóban: kortams 'mesélni' ( = finn kertoa). Hogy 
ebből a félhosszú időmértékből semmit sem lehet következtetni 
a finnugor alapnyelvre vonatkozólag, az abból is kitetszik, hogy 
az éppen említett szabály nemcsak finnugor eredetű szavakra 
nézve érvényes, hanem tatár és or-oisz jövevényszavakra is, ame
lyekben átvételkor nem lehetett sem gemináta, sem hosszú 
mássalhangzó. 

Ezúttal sem foglalkozhatunk részletesen SETALA etimológiai 
fejtegetéseivel. Talán elég lesz, ha hangoztatom, hogy csupán 
csak efféle szóegyeztetésekkel nem lehet a kvantitatív fokválta
kozás ősrégi voltát bebizonyítani. 

Az általános fokváltakozási elmélet szerint a m a g á n -
h a ' n g z í ó k is alá voltak vetve fok váltakozásnak, mégpedig 
nemcsak az első szótagban, hanem a második szótagban is. Ami, 
elsősorban az első szótagot illeti, SETALA az észt nyelvre hivat
kozva így érvel: 

„Wenn der estnische wechsel ilm ~ [genitívus] ilmá ur-
sprünglich ist, muss wohl auch der estnische wechsel háv ['seb'] ~ 
[genitívus] hava ein ursprüngliches verháltnis abspiegeln." 

*) Mordviniische Láutlehre 3. 
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Bizony egyikük sem eredeti, hanem mind a kettő pótló-
nyújtásból ered. Hiszen zárt első szótagban a pótlónyujtás a 
mássalhangzót érte, nyilt szótagban pedig a magánhangzót. 

A finnben van olyan nyelvjárásközi váltakozás, mint neula 
~ niekla 'tű' (gót nepla). SETALA ebben is ősrégi fok váltakozást lát. 
De hiszen ugyanezt a kvantitatív magánhangzóváltakozást a 
finn szóragozásból is ismerjük: tie 'út' ~ ,'partitívus plurális 
teitá, saan 'kapok' ~ saih ''kaptam'. Itten fokváltakozásról szó 
sem lehet, hanem egyszerűen úgy áll a dolog, hogy az ősfinnben 
/ előtt minden hosszú magánhangzó megrövidült. 

SETALA olyan finn nyelvjárásközi váltakozásra is felhívja 
figyelmünket, mint laakso ~ lakso 'völgy', kaárme ~ kárme 'kígyód 
Mivel HAKÜLINEN1) 1922-ben megjelent tanulmányában tárgyalta 
ezeket az eseteket, nincsen szükségünk arra, hogy azokkal most 
foglalkozzunk. 

TóVábbá SETALA olyan magyar váltakozásra utal, mint 
álom ~ aludni, három ~ harmadik, kéz ~ kezem. Részemről GE-
NETzhez ) csatlakozva ezeket az eseteket is pótlónyujtásból akar
tam megmagyarázni, úgy hogy álom ebből keletkezett: *alm, ez 
pedig ebből: *alm3. Később megtudtam, hogy GOMBOCZ ZOLTÁN i s , 
így szokta ezt a váltakozást magyarázni egyetemi előadásaiban. 

Térjünk most át a m á s o d i k s z ó t a g béli magánhang
zókra. SETALA hajlandó volt feltételezni, hogy a második szótag
beli magánhangzó hosszabb volt a gyenge fokban, — tudniillik, 
ha a szótag zárt — mint az erős fokban. Hadd idézzem érvelését 
szórói-szóra: 

„Beweise dafür sehe ich z. b. inMen e s t n i s c h e n ver-
háltnissen wie nom. ilm (od. part. ilma) ~ gen. Urna (d. h. 
überhaupt in der halben lángé des vokals der* 2:ten, bzw. 4:ten 
silbe, wenn die vorhergehende silbe die schwache stufe darbie-
tet), sowie auch in der lángé des vokales der zweiten silbe in 
vielen 1 a p p i s e h e n dialekten — —, welche erscheinung 
ünzweifelhaft sehr alté verháltnisse abspiegelt." 

Amit SETÁLÁ itten mond a lapp nyelvjárásokra vonatkozó
lag, egyáltalában nem helytálló. Amennyit én tudok, a lapp 

*) Pari síuiomien muirteiden vokiaiaiEinikesitosieikíkiaa: Viritt. 1922. v« ö. 
ID., Über den Sil!]»enakzenit ini Fmnischtn und seine lautgeschichtliche 
Bedeutung: SUS. Tóim. LXVIII. 

*) Suomi IlIrXVIi, 25. 
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nyelvben nyoma sincs annak, hogy a másodikszótagbeli magán
hangzó rendszeresen hosszabb volna gyengefokú szóalakokban, 
mint az erősfokiíakban. Ellenben előfordul bizonyos szavakban, 
hogy a s z ó v é g i magánhangzó rövidebb, mint a szóbeli; de ez 
a jelenség nem igen függhet ősszé a fokváltakozással. Vegyünk 
például egy olyan szóalakpárt, mint nominatívus guolcte 'kettő' 
~ essívus guoTxten! Ez első esetalakban rövidebb a másodikszó
tagbeli magánhangzó, mint a másodikban, de mind a két alak 
erősfokú. 

Ami viszont az é s z t nyelvet illeti, sikerült nekem statisz
tikai módszerrel megoldani a problémát; azaz, hogy KETTUNEN ]) 
már tisztázta a dolgot, amikor észt hangtörténetében azt mondta, 

-hogy a másodikszótagbeli magánhangzó akkor félhosszú, h a a z 
e l s ő s z ó t a g r ö v i d vagy gyengefokú, de túlrövid (illetőleg 
a szó végén rövid), ha erősfokú az első szótag. Ebből a megálla
pításból kiindulva, fölhasználtam azokat a kymogrammokat, 
amelyeket KETTUNEN „Lautgeschichtliche untersuchung über den 
kodaferschen dialekt" című munkájában2) közölt. Minden két-
szótagü szó mellett följegyeztem a másodikszótagbeli magán
hangzó időmértékét és az első szótagnak az időmértékét is. Pon
tosan megmondva, nem a szótaggal operáltam, hanem a „hang
völggyel", ami az első magánhangzó kezdetéből a második ma
gánhangzó kezdetéig tart.3) Ezeknek az adatoknak alapján gra
fikont rajzoltam. Az eredmény a következő: 

A KsTfüNEN-féle mérések nem adnak semmi támpontot an
nak a föltevésnek, hogy a második szótagbeli magánhangzó 
okkor hosszabb volna, anfikor a szótag eredetileg zárt volt, mint 
amikor eredetileg nyilt. Nem a második szótag eredeti zárt vagy 
nyilt voltától függ a magánhangzó időmértéke, hanem az első 
hangvölgy mértékétől. Itten nem fokváltakozással van dolgunk, 
hanem időmértékegyensulyozással, mint amilyent egyes lapp 
nyelvjárásokban is találunk. 

Most végignéztük a SETÁLA-féle általános fokváltakozási el
mélet mellett szóló érveket. Láttuk, hogy egyikük sem meggyőző. 

!) Vironkiielen aannehislorian páapiirteet (1917), XVI = Eestiri kielen 
áanmehistoria (1929) 20. 

») SUS. Tóim. XXXIII, 58—66. 
*) HÜGO [ P I P P I N G , ' InlednJng till studiet av de nordiska spiakens 

ljudláína (1922) 57. 
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Sőt az egész elmélet nem is annyira kiépült teória, mint inkább 
elhamarkodott szellemes ötlet. Az sem igaz, hogy mint munka
hipotézis használt az összehasonlító nyelvészetnek — inkább 
évtizedeken át függőben tartotta a tudományt. 

Még azt sem mondhatjuk, hogy SETALAnek 1896-ban sike
rült a fokváltakozás finnugor mivoltát bebizonyítani. Kiinduló
pontja, a permi nyelvekben előforduló / ~ 0, illetőleg 7' ~ 0 
váltakozás, bizonytalan. *) De érvelése minden esetre módszer
tani szempontból érdekes és tanulságos. 1909-ben8) a bizonyí
tás jobban sikerült. SETALA most különösen a n a z á l i s o k a t 
veszi figyelembe; abból indul ki, hogy minden finnugor nyelv
ben vannak maradványai olyan mássalhangzóváltakozásnak, 
amely egyetlen finnugor nyelvben sem fordul elő paradigma
tikus fórmában. Legszembetűnőbb az m ~ v váltakozás. így 
például a magyar név szónak a finnben nimi felel meg, a lapp 
nyelvben námmá (ellenben a magyar töm igének lapp etimoló
giai megfelelője a dievás, dievuá 'tele, teli' melléknév). Az ilyen 
szabálytalan váltakozásokat nem igen lehet máskép meg
magyarázni, mint hogy már a közös alapnyelvben megvolt az 
m ~ v váltakozás (paradigmatikus formában). Aztán 1912-ben 
köztudomásúvá vált, hogy ugyanez a váltakozás a szamojéd 
nyelvekben is előfordul, sőt a jurák-szamojédban paradig
matikus formában is megvan. Most fölmerül ez az elvi hord
erejű kérdés: vájjon jobb bizonyítékokat nyújt-e ez a tényállás, 
mintha paradigmatikus formában megvolna az m ~ v váltakozás 
nemcsak a jurák-szamojédban, hanem két vagy három finnugor 
nyelvben is? Nem hiábavaló ez a kérdés, mert SETALA azt a 
módszertani elvet állította föl, hogy ahol mostanában paradig
matikus váltakozást találunk, abból kell kiindulnunk, hogy ez 
a váltakozás másodlagos.3) Én ehhez a nézethez nem csatla
kozhatom. A nem paradigmatikus, hanem inkább csak etimo-

,'lógjai jellegű váltakozásra nézve nem tudhatjuk biztosan, milyen 
körülményék között lépett föl eredetileg és mi az okozója. 
Különösen vigyázni kellene az ú. n. Schwundstufe-esetekre. 
Vegyünk egy példát! Egyes szamojéd nyelvekben előfordul, 

l) UOTILA, SUS. Tóim. LXV, 200—202, 214. 
*) FUF. XII. Anz. 2. 
3) Ib. 128. 



24 BJÖRN C01LINDER 

hogy l nem paradigmatikus módon nullával változik. Szerintem 
nem tanácsos ezt a jelenséget olyan szórványost esetekkel ösz-
szehozni, mint hogy a finnek ölen 'vagyok', ménen 'megyek', 
helyett néha oon-t, meen-t mondanak. PAASONEN1) már meg is 
jegyezte, hogy ilyen szavakban egyszerűen hangsúlytalan hely
zetben bekövetkezett mássalhangzókiesésről lehet szó, amelyniek 
nincsen semmi köze a fokváltakozáshoz. 

Mielőtt tovább megyünk, jó lesz a lényeges tényállást ösz-
szefoglalni. 

A finnségben csak k, t és p vannak alávetve a paradigma-
tikus fokváltakozásnak. Kétféle váltakozás van: kvantitatív és 
kvalitatív. A kvantitatív váltakozás az ősfinnben nyilvánvalólag 
abból állt, hogy az erős fokban hosszú gemináta, a gyenge fok
ban pedig aránylag rövid gemináta volt: ez az állapot elég jól 
megmaradt az észtben. A kvalitatív váltakozás még a XVI. szá
zadbeli suoiniban abból állt, hogy az, erősfoki k, t, p-nek a 
gyenge fokban zöngés réshangok feleltek meg. Részletezni nem 
szükséges. Ha nem akarjuk elfogadni a fokváltakozás ősfinn 
voltát, minden esetre be kell ismerni, hogy az imént változott 
kép legalábbis az egyes keletitengeri-finn nyelvekre nézve — 
kivéve a vepszét meg a lívet — fedi a valóságot. 

A finn a/c7m-típusú kvantitatív váltakozásnak a pontos 
megfelelője megvan a lapp nyelvben is, eltekintve attól, hogy 
legalábbis a hosszú gemináta előtt már az őslappban zöngétlen 
lett a magánhangzó vége. A finn kvalitatív váltakozás is a lapp 
nyelvben tükröződik vissza. De legalább egy fontos eltérés van: 
a finn erősfoki rövid k, t, p őslapp megfelelői nem igen lehettek 
rövidek.2) Nagyon valószínű, hogy ez a jelenség avval függ össze, 
hogy a lapp nyelvben minden mássalhangzó, melynek finn meg
felelője rövid, alá van vetve kvantitatív fok váltakozásnak. így 
például a finn kala szónak a lapp megfelelője guolle ~ többes
szám quolek, tehát az erős fokban aránylag rövid gemináta és 
csak a gyenge fokban van rövid mássalhangzó. 

*) Beitráge zur fugr.-samojedischen Lautgeschichte 25 ( = K S z . 
XIII, 249), jegyz. 1. 

s) T. I. ITKONKN, SUS. Tóim. XXXIX, 19, 20; COLLINDBR, SUS. Tóim. 
LXXIV. 434. i§; máslcép WIKLUND : SUS. Tóim. X, 85; Id., Liappische Studien 

, I—-III. ( = Skirifter utgivnia av K. Humanistiskja Velemskaps^—Samfundet i 
Uppsala, 24:16) 7. 
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Említettem már, hogy a lapp nyelvben a gemináták is 
alá vannak vetve kvantitatív fokváltakozásnak, ph gatlo ~ töb
besszám gallok. Ezenkívül a mássalhangzó előtti mássalhang
zók is ugyanazon a módon váltakoznak, pl. lás^tá 'falevél' ~ 
többesszám lásták: itt a gyenge fokban az s rövid, az erős fok
ban pedig hosszú. 

Jóllehet az őislappban még más váltakozási esetek is 
előfordultak, erről nem szükséges most részletesen beszá
molni.1) s 

Mielőtt a szamojéd nyelvekre térünk át, megmondom a 
véleményemet azokra a lapp kvantitatív váltakozásokra nézve, 
amelyeiknek a finnben nincs megfelelőjük.2) De előbb egy 
kicsit a finnugor magánhangzók időmértékével foglalkozunk. 
Tudvalevőleg a hosszú és rövid elsőszótagbeli magánhangzók 
közti különbség tulajdonképpen csak a finnségben meg az ugor 
nyelvekben van meg. A szamojéd viszonyokat kénytelen vagyok 
figyelmen kívül hagyni, mivel azokat nem ismerem eléggé.8) 
A lapp nyelvben is vannak hosszú magánhangzók, vagy mond
juk inkább etimológiailag hosszú magánhangzók, azaz olyanok, 
amelyek bizonyos prozódikus helyzetben hosszúak, más hely
zetben viszont csak félhosszúak. De ez az etimológiailag hosszú 
és etimológiailag rövid magánhangzók közti különbség a lapp 
nyelvben kimutathatólag csak az illető magánhangzó minősé
gétől függ. Csak azok a magánhangzók rövidek, amelyeknek 
a finnben i, u, ü (y) vagy e az etimológiai megfelelője. Sietek 
hozzátenni, hogy a finn e megfelelője a lapp nyelvben sok 
esetben etimológiailag hosszú. így például a finn veri 'vér' szó
nak lapp megfelelője várrá, rövid magánhangzóval, de a finn 
pesa, fészek, szónak megfelelője bcesse, etimológiailag hosszú 

*) T. I. ITKONEN, SUS. Tőim. XXXIX, 29, 40, WIKLUND : MO. VII, 200, 
jegyz. 1, 2. 

2) Lásd COLLINDEB, SUS. Tóim. LXXIV, 239—253 §;§. (Lapoldal 
85, sor 7, v o k a l e n helyett k o n s o n a n t e n t írtam. EBKKI ITKONEN : 
FUF. XXVI. Anz. 5 4 1 9 " 2 3 és STEINITZ, Geschichte des fmnisch-ugrischeni Vo-
kialismuis 106, 107, felitűnő módon félreértette fejtegetéseimet (247. §).' 

s) Lásd LEHTISALO, Zur geischichte des vokafemu's deir ersten silbe 
im uralischeni vom qualitativen staiidpunkt aus: FUF. XXI. STKINITZ, Ge-
schiichte des finnisch-ugrischen Vokafllisniu's I. 31. §. 
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magánhangzóval. Itt olyan kérdéssel állunk szemben, amely 
még nincs teljesen tisztázva.1) 

• A magyar magánhangzók időmértélkkülönbségét — úgy 
látszik — egyáltalán nem lehet az ugor alapnyelvre vissza
vezetni.2) A finn és magyar hosszú magánhangzók viszont, 
nincsenek összefüggésben egymással.3) 

Ujabban STEINITZ4) arra az eredményre jutott, hogy a 
finn hosszú magánhangzók részben bizonyos fonetikai feltéte
leik mellett rövid magánhangzókból keletkeztek. 

Mindenesetre nagyon valószínű, hogy az őslappban vala
mikor minden magánhangzó rövid volt. Így könnyen meg lehet 
érteni, hogyan keletkezett a lapp kvantitatív fokvállakozás. 
Ha a második szótag nyilt, ceteris paribus az első szótag na
gyobb hangsúlyt kap, mint amikor a második szótag zárt. És 
hogy főhangsúlyos rövid magánhangzó után rövid mássalhangzó 
meghosszabbodik, az olyan jelenség, amelyet sok nyelvben meg
találunk. Ha ugyanaz előfordul az osztják-szamojédban is, nem 
kell azért gondolni, hogy ez már az uráli alapnyelvben megvolt. 

A szamojéd nyelvekben SOTAVALTA szerint a fokváltako-
zási esetek főleg a következők, eltekintve attól, hogy a jurák
szamojédban a magánhangzóközti m y-vel váltakozik és az 
osztják-szamojédban m y-vel, y pedig nullával váltakozik: 

A t a v g y-szamojédban a következő esetek fordulnak elő: 
k ~ g, t ~ d, f (~< p) ~ b, s ~ j (nyilván -= z), é ~ d' (nyilván 
T"* / "^ z)\ Vk ~ v (valószínűleg -= yy "^ Vg), nt ~ nd, yf (-< mp) 
~ mb, ns ~nd'; pl. moku 'hát' - gen. mokuy, nafe 'bunda' ~ gen. 
nabey, isi 'nagybátya' ~ gen. ijiy, kinta 'füst' ~ gen. kindáy. 

Az; o s z t j a k-szamojéd k e t i nyelvjárásában: kk~g, tt~ 
d, t't' ~ d', pp ~ b, ss ~ s {z); yg ~ y, rídd ~ nd, nd<f ~ nd', 
mdd ~ md, mbb ~ mb, tc~ c ( j f ) ; pl. ükké 'sapka' ~ gen. ügen, 
utte 'kéz' ~ gen. uden, tippa 'férfi' ~ gen. tiban; t'iyga 'hattyú' ~ 
gen. t'iyen, lembba 'sas' ~ gen. lemben. 

*) GENETZ, Suomii III:XIII, 35, 52; ERKKI ITKONNEN, SUS. Tóim. LXXIX, 
6 4 ; STEINITZ, G-esch. d. f.-u. Vak,, 28. §, pas'sim. 

s) STEINITZ, ib. 91—92. 
é *) ii>. 4, 91, 92, 93. (Jegyz. 12-ben STEINITZ engem olyan módon idéz, 

mintha én SETüLlhez cs.atlakoiz.iam volna, ellenben a dolog úgy áll, hogy én 
1929-bem — SBTlLJLvel szemben a magyar hosszú magánhangzókat pótlóinyuj-
tásból magyaráztam). 

*) Ib. 9, 118. 
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Az o s z t j a k-szamojéd n a t s z - p u m p o k o l s z k i 
nyelvjárásában: kk ~ k, tt ~ t, tt' ~ t', pp ~ p, 11 ~ l, rr ~ r, 
vv ~ v, ij ~ j vagy nulla; pl. ükku 'sapka' ~ gen. ükun, koppé 
'bőr' - gen. kopan, oll'e 'fej' ~ gen. olan, ávve 'anya' ~ gen. avart, 
oije '(nagy)néni' ~ gen. ojan-

— PAASOKEN *) véleménye szerint a tavgy-szamojédban 
előforduló paradigmatikus váltakozás másodlagos, ő úgy látja, 
hogy az ős-szamojédban a gyenge fokban legalábbis p-nek és 

. Jc-nák nem média, hanem nulla felelt meg. Ez a feltevés azon
ban nem valami szilárd alapon áll. Ami a labiális zárhangot 
illeti, csak a kihalt motori nyelvjárás szól e hipotézis mellett, 
míg az összes többi nyelvjárásban a finn p ~ v váltakozásnak, 
vagy labiális zárhang, vagy (bilabiális) v felel meg. A teljesség 
kedvéért említsük meg, hogy a jeniszej-szamojéd aba szónak — 
jelentése 'hófajd' — az osztják-szamojédban az egyszótagú ü 
felel meg. Ennek a szónak nincs finnugor etimonja. 

A dentális zárhangot illetőleg bátran mondhatjuk, hogy 
nyoma sincs annak, hogy a finn t ~ d váltakozásnak más meg
felelése lett volna, mint i vagy d. Ezzel kapcsolatosan meg kell 
jegyezni, hogy a paradigmatikus t~d váltakozás nemcsak a 
tavgiban (és az osztják-szamojéd keti nyelvjárásában) fordul 
elő, hanem a jurák-szamojéd kondai nyelvjárásában is.2) 

Térjünk most át a palatális zárhangra! Abból az anyag
ból, amit PAASONEN közölt, világosan kiderül, hogy a finn k ~ y 
(=- O, v, j) váltakozásnak rendes megfelelése a szamojéd nyel
vekben k vagy g; csak a jurák- és jeniszej-szamojédban találunk 
£-ból keletkezett h-t- Igaz, hoigy az idetartozó jurák-szamojéd 
szavakban a h néha hiányzik; de ebből nem lehet az ős-szamojéd 
fokváltakozásra vonatkozólag semmit sem következtetni. Nyil
vánvalóan úgy áll a dolog, hogy a magánhangzóközti h néha 
egyszerűen kiesett, vagy szórványosan vagy egyes beszélőknél. 
Ugyanezt találjuk a lokatívus és ablatívus ragjában is. így pél
dául a yuda 'kéz' lokatívusban vagy zwdahana vagy yudana-nák 
hangzik. A ragnak ős-szamojéd alakja -*kana, és fokváltako
zásról itt szó sem lehet. 

Eltekintve egy szóegyezéstől, melyet PAASONBN maga is 

1) Beiitnage zur fugir.-sianiojedSschen Ljautge&chicMe (56—)58, 102. 
2) Ib. 58. 
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kérdőjellel látott el, csak egy támasza marad a PAA80NEN-féle 
feltevésnek, azaz, hogy az osztják-szamojédban g és k mellett 
nulla is előfordul; így például nagur 'három' helyett nar alakot 
is találunk. De nem lehet PAAspNENnak igazat adni, amikor azt 
állítja, hogy ,,e§ ist einleuchtend, dass solche Wechselfálle auf 
einen ursamojedischen Wechsel zurückgehen", legalábbis ha 
fokváltakozásra gondol. Vannak esetek, ahol ez a magyarázat 
eleve ki van zárva. Így például sokannam 'mérek' mellett 
sönnam alakot találunk, kagannap 'irányítok' mellett kannapA 
Hiszen ilyen háromszótagú igetövekben semmi fokváltakozás 
sem fordulhatott elő, éppoly kevéssé mint, mondjuk, a finn 
rakastaa szóban. 

Különben PAASONEN maga is hangoztatja, hogy a nulla 
még a szomojéd nyelvjárások külön életében is keletkezhetett, 
és hozzáteszi: „Für das U r a l i s c h e habén wir jedeníalls 
einen áhnlichen qualitativen Wechsel wie für das Finnisch-
ugrische anzusetzen: *k ~ *y.a Mondjuk inkább: az ős-szamojéd 
és az uráli alapnyelv számára föltehetjük a p ~ b, t ~ d, k~ g 
váltakozást egy szóval az erős fokban zöngétlen, a gyenge fokban 
zöngés zárhangot. E mellett a feltevés mellett világosan szól 
mind az osztják-szamojéd keti nyelvjárása, mind a tavgy-sza-
mojéd nyelv. A finn nyelvek, a lapp nyelv és az osztják-szamo
jéd natsz-pumpokolszki nyelvjárása sem szólnak ellene. 

Hadd foglaljam most össze a véleményemet az ősuráli 
fok váltakozásról! x) 

A keletitengeri-finn nyelvekben fellépő p ~ y , t ~ő és k~y 
paradigrnatikus váltakozás, amelyet a- lappban, a tavgy-szamo-
jédban s két osztják-szamojéd nyelvjárásban ugyancsak paradig
rnatikus alakban észlelhetünk, valószínűleg a zöngés és zöngétlen 
záróhangoknak már az uráli alapnyelvben megvolt váltakozá
sára (k, p, t ~b, d, g) megy vissza. Ahhoz a nézethez, amely sze
rint a szamojédban fellépő paradigrnatikus fpkváltozás mai 
alakjában másodlagos volna, csak annyiban csatlakozhatom, 
hogy a (Szamojédban — éppúgy, mint a lappban — a kvantitatív 
váltakozás már különnyelvi fejlemény lehet. 

WIKLUND 1891-ben a finnugor fokváltakozást azonos elveken 
alapulónak mondtad a.zöngétlen és zöngés réshangoknak az úgy-

x) Jukagirisrh und Uralisch (1940) 202—209. §. 
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nevezett VERNER-féle törvényben leírt ősgermán váltakozásával. 
Ez a vélemény, amelyet WIKLUND *) utóbb visszavont vagy leg
alábbis lényegesen módosított, bizonyára helytálló. Az ősger
mán f, s, &, % ~ @, z, ő, y váltakozásról adott VERNER-féle ma
gyarázatnak megfelelően pedig az uráli váltakozást a követke
zőképpen keletkezettnek képzelhetjük: 

Zöngétlen ( mássalhangzónak zöngés környezetben való 
képzése két ellentétes beidegződést tételez fel, mégpedig először 
a hangszalagrezgés megszüntetését, másodszor ennek újrakezdé
sét. Minél távolabb esik egy mássalhangzó a figyelemnek a szó 
főhangsúlya által kijelölt csúcspontjától, annál könnyebben le
hetséges, hogy az általános pszichofizikai tehetetlenségi törvény
nek megfelelően ezt a kétféle beidegzést nem végezzük el, vagyis 
a szóbanforgó mássalhangzó zöngésül. Feltéve már most, hogy 
az uráli alapnyelvben a nyilt első szótagú szavak hangsúlya oly
képpen oszlott meg a szótagok közt, hogy zárt második szótagra 
főhangsúly esett, nyilt második szótag esetén viszont az első szó
tag volt főhangsúlyos, könnyen miegmagyarázhato, hogy zárt 
második szótag elején miért zöngésülhetett minden zöngétlen 
zárhang. Feltehető, hogy ugyanilyen helyzetben az s- és é- hangok 
meg az affrikáták is zöngésültek. 

SETÁLÁ kimutatta, hogy megmerevedett formában valamennyi 
uráli1 nyelv több-kevesebb nyomát mutatja a nazálisok azonos 
képzési helyű zöngés orális réshangokkal való fokváltakozásá
nak. Különösen sok adat van a z m ~ v{ft) változásokra, amely a 
jurák- s bizonyos mértékig az ösztják-szamojédban paradigma-
tikus alakban is fellép. Itt csak a következő példát említjük: 

finn nimi 'Name' | lapp námmá | mordvin lem | cseremisz 
hm | votják, zűrjén nim \ vogul nem | osztják nem | magyar név 
(neve-) || jurák-szamojéd nem, többes genitívuszban niwi' | tawgy 
nim | jeniszei ni\ nW | osztják-szamojéd nem, nep | kamaszin nim. 

Nazálisok és megfelelő orális mássalhangzók váltakozása 
hasonlóképpen magyarázható, mint a zöngétlen és zöngés ma
gánhangzóké. Orális artikulációjú magánhangzók közé eső na
zális mássalhangzó kiejtésekor az inyvitorlát először le kell 
ereszteni, majd ismét fel kell emelni; hangsúlytalan magán-

*) SKÖLDnél: Zur Chronologie der Stokayischen Akzent verschie-
bung 81. 
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hangzó után, amikor a megelőző figyelemcsúcstól való távolság 
aránylag nagy, ez a kettős mozgás könnyen kimaradhatott. 

Nehéz eldönteni, vájjon ősuráli eredetű-e a finn (és lapp) 
kk ~ k (k), tt ~ t (f)> pp ~ p (p) váltakozás is. Ha erre a kérdésre 
igen-nel válaszolunk, akkor a következetesség nevében azt is fel 
kell tenni, hogy a hosszú affrikáták a finnugor és az uráli alap
nyelvben alá voltak vetve kvantitatív fokváltakozásnak, amit 
TOIVONIN1) fejtegetései valószínűvé tettek. 

BJÖRN COLLINDER. 

J) FUF. XIX, 254—256. 


