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Osztják kgmtt 'széles'. 
A cseremisz (CASTRÉN) kornda, (KEG.) kumda 'széles', (RAMST.) 

k§'mnda cbreit, weit', (WICHM.) KB. M'mőa, U. kumdá' cbreit' és a 
lapp K. (GEN.) komt (gen. komtlgé), kömt (gen. kömtey), kopt (gen. 
köptiy), N. (FRIIS) gövdag (gen. govddaga), (NIELS.) ggivldág, attr. 
ggw]dd stb. (bred', L. kob°tok, attr. koptes 'breit' szavak etimológiai 
kapcsolata régóta elismert tény az irodalomban. A szó belsejében 
eredetileg mt mássalhangzócsoport állott, vö. pl. SETALA : SUS. Aik. 
XIV3, 28. és FÜF. XII. Anz. 79.1., WIKLUND : SUS. Tóim. X. 96. 1., 
PAASONEN, Beitr. 84, 85. 1. jegyzet. 

E szavakkal szerintem összetartozik az osztják (PAASONEN-
DONNER) J. kom§t 'levea; breit' szó is, feltéve, hogy a második szó
tag redukált magánhangzója sarjadékhang s a szó ösosztják alakja 
*komt3 volt. Ismeretes, hogy a fgr. szóbelseji -mt- általában nem 
így fejlődött az osztjákban, hanem — mint valamennyi ugor nyelv
ben — egybeesett a fgr. -nt-vel, pl. unt, unf 'belső' ~ lpN. (FRIIS) 
vuovdda ccavum; spelunca, cella incubandi, vas ligneum cavatum', 
(NIELS.) vuow^dd, -wd- 'hulningen innvendig i en dyrekropp; buk-
hulen i en menneskekropp etc.', L. (WIKL.) vuöuta 'iháligt' trád, 
agghálk' ~. m. odu (pl. NyH.r 41); osztj. unt, unf, uontf erdő, 
őserdő' ~ lpN. (FRIIS) yuövdde (gen. vuövde) 'silva magnis arbori-
bus . . . ' , (NIELS.) vuow^de, -wd- • cskog' ~ m. vad uo. Ezt a körül
ményt azonban nem tekintem a fenti egyeztetés akadályának. Egy
részt a szóbelseji fgr. -*mt-re visszavezethető osztják szavak száma 
igen csekély (lehetséges, hogy a Karjaláinen-Toivonen-féle osztják 
szótár megjelenése után több is elő fog kerülni, s ezek alapján 
majd igazolható lesz több példán is a fgr. -*mt-nek a fentihez 
hasonló fejlődése), másrészt: a szóvégre jutott mássalhangzócsoport 
tagjai között az osztjákban sok más esetben is fejlődött sarjadék
hang, megvan tehát a valószínűsége annak, hogy ilyen fejlődés 
orrhang és zárhang között is történhetett. Sarjadékhang fejlődött 
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az osztjákban például a következő szavakban: 1) FD. mügét, Trj. 
mürőA ~ vog. TJ. mait, AK. mát ~ m. máj ~ cser. mdkH ~ md. 
mdkso, máksd ~ f. maksa ~ lp. muökse stb. (1. pl. LEHTIÖALO : FUF. 
XXI. 11—12. A szó belsejében eredetileg -*ks- volt, vö. SRTALA: 
FUF. XII. Anz. 64); 2) osztj. üBdt, üpdf, öb§t 'haj' ~ vog. at ~ 
cser. üp ~ IpS. vüó'pta, K. vüpptA (vö. szám. yöbt, rjábta) (SZINNYEI, 
NyH.7 33. — SETALX, FUF. XII. Anz. 57—8. 1., szerint a szó bel
sejében eredetileg -*pt-!), 3) osztj. Kaz. éBdA, Ni. epet1 stb. 'Geruch, 
Geschmack, ~ sH, üt ~ cser. üps ~ md. op§s r- lpN. afse, vö. szám. 
ridbta (UOTILA, SUS. Tóim. LXV, 412. 1. — A szó belsejében ere
detileg -*ps- volt, vö. SETALI: FUF. XII. Anz. 62 és UOTILA: SUS. 
Tóim. LXVII, 398), 4) osztj. V. Vj. pgffi '(aus Erde od. Schnee 
gestampftes) Wehr3 ~ fi. polku ~ lp. balges (TOIVONEN, FUF. XV. 67. 1., 
szerint a szó belsejében eredetileg likvida -f- nasalis), 5) osztj. Kaz. 
tövé A , Ni. t*%9lf stb. Teder, FlügeP X vog. taul, táwél ~ m. toll ~ 
md. ío^fa ~ lp. dolggé (fgr. -*W;-, vö. SETALA : FUF. XII. Anz. 105—6) 
stb. stb. Ha PAASONEN etimológiája megállja a helyét, akkor még 
eredeti orrhang + zárhang kapcsolat hasonló feloldására is idéz
hetünk példát: osztj. (PAAS.) K. órjgt (tő: br)t~) 'Höhlung (im Baume)5, 
(Karj. OL. 72) FD. örjdt stb. ~ f. uutu (uuttu) -* *uutu =~ *ur}tu 
(FUF. VI. 241). A fgr. alapalakban PAASONEN -*rjt- mássalhangzó
csoportot tesz fel.1) 

A sarjadékhangfejlődés —~ végmagánhangzólekopás következté
ben szóvégre jutott mássalhangzócsoport tagjai között — a többi 
fgr. nyelvben is elég közönséges jelenség. A m a g y a r b a n így 
magyarázzuk az álom: áZmoí-típusú szavaink nominativusának végső 
magánhangzóját (GOMBOCZ, Alaktan 48—9). A p e r m i n y e l v e k 
ben ezt a jelenséget a Fgr.Ért. 2:59—62. lapján tárgyaltam. 
Számos példa idézhető rá a v o g u l b ó l i s : 1) vog. passin, KL. 
pásén 'MehP ~ votj. pién-al-, pizn-al- 'mit Mehl bestreuen1 -*= fgr. 
*p.sn- vagy *p.cn (TOIVONEN: SUS. Tóim. LVni. 231), 2) vog. átér, 

l) WIKLUND (SUS. Tóim. LXVII. 409) úgy nyilatkozik, hogy PAASONEN 
a fent idézett helyen a finn uutu és a vele egyeztetett osztják szót a 
f. onsi (onte-) ~ m. odu és társaihoz kapcsolta. Én nem találom nyomát 
annak, hogy PAASONEN a kérdéses szavak viszonyát így fogta volna fel, 
ül. hogy megállapításai alapján feltétlenül ilyen következtetésre keUene 
jutnunk. A PAAsoNEN-DoNNER-féle szótárban az brpt 'Höhlung' és az unt 
'Leib, Schoss des Weibes' ~ fi. onsi stb. két k ü l ö n szó! Minden nyelv
járásban eltér egymástól a két szó hangalakja KARJALAINEN feljegyzése 
szerint is, vö. OL. 72. és 144. 1. 
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otér 'Herr, Fürst; Held, göttlicher.Held* ~ osztj. urt 'Held' * zürj. 
ori 'Geist eines Verstorbenen etc* ~ votj. (WIED.) urt 'Seele, Geist' 
~ cser. ört 'Seele' (PAASONEN: SUS. Aik. XXVI4, 17—22.1. és UOTILA: 
SUS. Tóim. LXV.) 345), 3) vog. (AHLQV.) hever, Jcevyr, kevur, keur 
cdas Innere; Höhlung (in einem Baume)* ~ zürj. girk ~ votj. girk 
stb. ~ cser. kö'rye ~ md. kirga '•.** f. kurkku (1. UOTILA : SUS. Tóim. 
LXV, 346. — WICHMANN, TscherT. 131. 1., szerint fgr. -*rkk-!) stb. 

Több példa idézhető a szóvégre jutott mássalhangzócsoport 
felbontására szolgáló sarjadékhang fejlődésére a c s e r e m i s z b ő l 
i s : KB. t§'y§r, U. tü'fidr (Hemd' ~ votj. dera, zürj. d§ra 'Leinwand' 

•~vog. É. tör 'Tuch; LeinwandJ ~ osztj. FD. tayér stb. Tanzer-
hemdJ (vö. WICHMANN: FÜF. XI. 234—5. és FUF. XIV. 108. 1., 
TOIVONEN: Vir. 1930:41. 1. — A szó belsejében WICHMANN szerint 
eredetileg -*kr- állott); 2) KB. ~k§'(M, U. hü'0§l 'Wassertriasse5 ~ f. 
kupla, kuula ~ osztj. (PAAS.) Kond. %gm§l 'Blase etc.' ~ m. hupol(y)ag, 
hólyag (1. SKTALA: FUF. XII. Anz. 103 és TOIVONEN: FUF. XX. 56. — 
SETALA szerint a szó belsejében eredetileg -*ml-, WICHMANN, TscherT. 
130. 1. szerint -*pl- volt); 3) KB. kS'rSk, U. kü'r§k 'Berg, Anhöhe' 
-* fi. korkea ~ lp. goar^gád (a szó belsejében eredetileg -*rk- volt, 
vö. WICHMANN, TscherT. 131). L. még BEKÉ, Cser. nyt. 66. 

Hasonló jelenség ismeretes a l í v b e n i s : ka'ggdl ~ déli-észt 
kaki ~ fi. káula, nágg§l ~ vót nagjia ~ fi. naula, dággél ~ déli-észt 
íagl ~ fi. taula, vö. KETTÜNEN, Livisches Wörterbuch XXXIV. 1. és 
POBTI: SUS. Tóim. LXXXV. 180—1. Ugyanilyen módon keletkezett 
pl. a következő é s z t szavak második szótagbeli magánhangzója 
is: ader (-= ai>r -*> atra), koorem (-= körm -« korma), kaaren (-= karn 
-« karna), vö. KETTÜNEN, Eestin kielen . aánnehistoria2 172—3. 1. 
jegyzet. , 
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