
Észrevételek a finnugor alapnyelvi szibilánsok 
és affrikáták képviseleteiről 

1. VÉRTES E D I T Rekonstrukció és valószínűségszámítás c. cikke (NyK. 
L X X I I , 297—322) keltette fel érdeklődésemet a finnugor alapnyelvi szibi
lánsok és affrikáták képviseletei iránt. 

VÉRTES csak a szibilánsokkal foglalkozik, s azt az általánosan elfogadott 
feltevést igyekszik megcáfolni, hogy az uráli, illetve a finnugor alapnyelvben 
s, s, s szibilánsokkal kell számolni. Kétségtelenül szembetűnő hasonlóságot 
mutatnak az uráli s és á szamojéd és ugor folytatói: szamojéd t, osztják l, A , 
t, ê, j , 0, vogul t, magyar 0; mind a két nyelvcsoportban fel kell tennünk, hogy 
az említett szibilánsok $-n keresztül fejlődtek í-vé, Mé stb. VÉRTES szerint 
„Az ugor-szamojéd egyező kettősséget az alapnyelvi rekonstrukciók) elvi meg
indokolásakor tehát nem szabad semmi esetre sem figyelmen kívül hagy
nunk !" (308). Valamivel lejjebb ezt írja: „ősi örökségként még akkor is szá
molhatunk három szibilánssal, ha az ugor-szamojéd egyező kettősség kialaku
lását véletlen egybeesésnek minősítjük. Kérdés azonban, hogy mekkora a való
színűsége ilyen véletlen egybeesésnek" (308—9). Ezután felvázolja az eddigi 
kutatások eredményeként megállapított három alapnyelvi szibilánsnak az 
ő á l t a l a lehetségesnek tar tot t fejlődési variációit. Ezek a következők (309) : 

A) s, s, s 

B) é, sxs 

C) sxs, I 

I s, s > s 
s, s -< s 
s, s x £ > új hang 

!

*, é>8 
ë, s<s 
s, s x s > új hang 

D) éxl 

E) éxsxë 

( s, s > S 
s, i < S 
s, é x s > új han^ 

>i 
>s 
>s 
> ú j hang 

1* 



4 HONTI LÁSZLÓ 

VÉRTES E D I T szerint tehát minden lehetséges, még az is, amire nincs példa, 
tehát nem igazolható; más szóval: hallgatólagosan tagadja, hogy a nyelv 
rendszer, s benne a fonémák is meghatározott rendszert alkotnak. Mielőtt 
azonban tovább követnénk VÉRTES valóban érdekfeszítő és sok „újat" tartal
mazó gondolatait, vegyük szemügyre az általa lehetségesnek tar tot t variációk 
fonológiai létjogosultságát (csak a problematikus pontokra térek ki): 

1. A , ,B" variáció lehetséges, de: 
a) az ,,é, s > à" fejlemény fonológiailag képtelenség, ezért egészen ter

mészetes, hogy nem ismerik a finnugor nyelvek; az « > ^ lehetséges, de a 
rendszerkényszer hatására be kell következnie az s > s változásnak (1. a követ
kező pontban), 

b) az „é, s X s >>új hang" kétféleképpen lehetséges: s x s > s Ü>új 
hang vagy s X £ > s >• új hang. Megjegyzendő azonban, hogy az előbbi 
esetben az ,,s > új hang", az utóbbiban pedig az ,,s x s > s" fázisban szük
ségszerűen bekövetkezik a z s > s változás, mivel megszűnt az s—s fonológiai 
oppozíciója, a rendszerből kiesett a korrelativ pár egyik tagja, az s, és ennek 
következtében a palatalizáltság elvesztette megkülönböztető jegy szerepét, 
s mint felesleges, megszűnt létezni: s ><s; egyébként is, a szibilánsok rend
szerének alapvető, kötelező tagja az s, ha egy nyelvben csak egy szibiláns 
van, az feltétlenül s. 
2." A ,,C" fonológiailag lehetséges, de: 

a) csak az ,,á, é >> s" reális, míg az „ë, é < <s" csak ,,s X s > > új hang" 
formában lehetséges, ez viszont szükségszerűen maga után vonja az s > s 
változást, de az újonnan keletkezett s fonéma igen tág határok — s ** ê — 
közt ingadozhat (egy ellentétes irányú — s > h, é >• s — fejlődés ugyanerre 
az eredményre vezetett a finnben, ahol az s fonéma az «9 és az é közötti széles 
skálán realizálódik, nem lévén a finnben „szibiláns1—szibiláns2" oppozíció). 

3. A , ,D" variáció egyáltalán nem lehetséges, mert az s, s, s szibiláns-
rendszernek az s a központja: é—s—s, egybeesés a rendszernek csak a ,,merk
mallos" és ,,merkmalhaft" tagja közt lehetséges (s x s vagy s X s). Meg
jegyzés: A cseremiszben bizonyos esetekben számolnak ugyan é > s folya
mattal (WICHMANN: FUF. VI, 2 3 - 5 , 38; B E K É : FUF. X X I I , 122) - a jelek 
szerint VÉRTES EüiTnek erről nincs tudomása —, a szibilánsoknak a cseremisz 
külön életében bekövetkezett változásait azonban még korántsem tekinthetjük 
tisztázottnak; az à > s aligha valószínű, inkább s > s >> s fejlődésre kell 
gondolni, az viszont még felderítésre vár, hogy mik voltak ennek a 
feltételei. 

4. Az , ,E" variáció lehetetlen (1. a 2. pontot), illetve csak két fokozatban 
lehetséges: a) 1. é X s, s > 2. s, s 3. s x s > s, b) L 9 X S, ê >>2. s, éjs > 3. 
«* X é >•<?, valamint s x s ^>s (mint pl. a cseremiszben); ha a rendszerben 
van s, 5-nek is kell lennie (VÉRTES a cseremiszt tévesen interpretálja, ott is 
van s a finnugor eredetű szókincsben is, csak éppen jóval kisebb a megterhelt
sége, mint az é-é, és a nyelvjárások közötti megfelelések is eléggé tarkák). 
Eszerint tehát az , ,E" a ,,C"-be, ül. a ,,B"-be sorolandó be, de azon belül 
már csak szekundér. 

VÉRTES teóriája szerint (310) a három alapnyelvi szibilásnak h ú s z o n -
ö t lehetséges fejlődési útja van. Fent elmondott kifogásaink értelmében ebből 
a huszonötből csak azok számítanak reális lehetőségeknek, amelyek — pozíció
tól független — s-t tartalmaznak. (VÉRTES azért jutot t téves következteté
sekre, mert nem vette figyelembe, hogy a „lehetőségek" nem tetszés szerintiek, 
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hanem meghatározott törvények biztosítják bizonyos változások (reális) lehe
tőségét, ill. zárják ki a kaotikus változásokat. Irreálisak VÉRTES lehetőségei 
azért is, mert nem számolt azzal, hogy a szibilánsok rendszerében keletkező 
esetleges „üres" helyet a nyelv új hangfejlődésekkel megszüntetheti, pl. az 
affrikátáknak szibilánsokká való fejlődése révén, amint ez a vogulban és a leg
több osztják nyelvjárásban be is következett.) 

VÉRTES E D I T kockajátékkal kívánja eldönteni, hogy az általa lehetsé
gesnek tar tot t fejlődési variációk közül melyiknek mekkora a valószínűsége: 
a kocka hat lapjából ötöt az öt legvalószínűbb lehetőség számára foglal le 
(vagyis azok számára, amelyekben a szibilánsok fejlődése megegyezik szó
kezdő és szóbelseji helyzetben), míg az összes többi — húsz lehetőség: a szó
kezdő és a szóbelseji képviselet eltér — a kocka egy lapját kapja. Ezután 
következik a „valószínűségszámítás": ennek „eredményeivel" nem kívánok 
foglalkozni, minthogy hibás a kiindulási pont. Csak egy apróságot említek 
meg: VÉRTES E D I T a „Dd" variációinak — ami szerint ugyancsak azonos 
módon fejlődtek volna a szókezdő és a szóbelseji szibilánsok, 1. a „ D " lehető
séget — egy egész kockalapot biztosít, a „valószínűségszámítás" során (311) 
viszont már meg sem említi, hogy a kockadobálás milyen mértékben való
színűsíti ezt a nyelvtörténeti abszurdumot ! 

A szerző az elvégzett „valószínűségszámítás" alapján az alábbi követ
keztetésekre jutott (a 313. laptól): az uráli alapnyelvben csak egy szibilans 
volt, az a (>ugor , szamojéd s, finn-permi é), s mellette volt egy ê ( > u g o r , 
szamojéd #, finn-permi s, s). Lehetségesnek tartja (318), hogy az uráli és a 
finnugor alapnyelv korában az s kiejtése az s és az s között ingadozott ( !), 
ezért ebből a finn-permi alapnyelvben egységesen s lett (de hogy lehetséges ez, 
ha egyszer nem volt <s ? !), míg a ê a finn-permi alapnyelv egyik nyelvjárásában 
s-szé, a másikban s-sé lett, majd összekveredtek ezek a nyelvjárások és kiala
kult a finn-permi szibilánsok hármas rendszere ! ! ! Ez valóban frappáns meg
oldás: létrejönnek olyan finn-permi nyelvjárások, amelyek szembenállnak 
a nyelvi törvényszerűségekkel, majd pedig, hogy ezt megszüntessék (ponto
sabban: hogy VÉRTES EDiTet igazolják), összekeverednek. Van it t azonban még 
egy más baj is: a szerző — úgy látszik — nincs tisztában azzal, hogy a $-val mit 
is jelöl. „Tegyük fel, hogy volt az uráli alapnyelvben egy olyan hang, amelyből 
t is fejlődhetett és szibilans is, valamilyen közelebbről meg nem határozható 
dentális s p i r a n t i k u s h a n g , aspiráta, jelöljük $-val" (315 — 6; kiemelés 
tőlem: H. L.). „A finn-permi alapnyelvben ez a # hang képzési mozzanatai 
közül éppen azt veszítette el, amit a szamojédság megtartott (a z á r m o t í 
v u m o t , a í - f é l e s é g e t ) , s megtartotta azt a mozzanatot, ami a sza
mojéd alapnyelvben elveszett belőle, a r é s t , a s z i b i l a n s j e l l e g e t " 
(316; kiemelés tőlem: H. L.). Furcsa ez a VÉRTES-féle $ hang: „közelebbről 
meg nem határozható", de „dentális spirantikus hang" (szóval annyi azért 
mégis biztos, hogy spiráns !), ugyanakkor azonban van záreleme: „í-féleség" 
és réseleme: „szibilans jelleg". Ezek szerint a # mégsem spiráns, hanem affri
káta ? ! LAZICZIUS a #-t egyáltalán nem olyannak írta le (Fonetika. Budapest, 
1963. 54), mint amilyennek VÉRTES E D I T k i t a l á l t a . 

Teljesen szükségtelen egy ilyen nyakatekert teóriát kiötleni pusztán 
azért, mert az uráli nyelvcsalád két csoportjában az alapnyelvi s-nek és s-nek 
hasonló vagy részben azonos folytatói vannak. Nyelvcsaládunkon belül másutt 
is találkozunk párhuzamos fejlődéssel: az uráli és finnugor alapnyelvi mp, nt 
és rjk hangkapcsolat folytatói mind a magyarban, mind a permiben b, d és g, 
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ezek azonban más-más fejlődési úton vezettek azonos eredményre (1. R É D E I : 
ALH. XIX, 328, 331). 

Megjegyzés: VÉRTES EüiTéhez hasonló elképzelés található COLLINDER-
nél (Proto-Lappish and Samoyed. 94). VÉRTES tud erről (3. 16, jegyzet), E R K K I 
iTKONENnek ezzel kapcsolatos elutasító véleményét (UAJb. XXVIII , 59) 
azonban nem akceptálta. 

2. LAURI POSTI í r o m Pre-Finnic to Laté Proto-Finnic c. tanulmányá
ban (FUF. X X X I , 1 — 91) az ősfinnben lezajlott jelentős hangváltozásokat 
kívánta leírni. Úgy vélem, hogy sok részletkérdést tisztázott, de a leglényege
sebb problémákat (a finnugor alapnyelvi affrikáták képviselete, a fokváltakozás 
létrejötte) nem oldotta meg. POSTI m i n d e n fontosabb, az ősfinnben végbe
ment hangfejlődést balti és germán hatással magyaráz, fejtegetései éppen ezért 
nem mindig meggyőzőek. 

Mivel minket az alapnyelvi affrikáták finnségi fejleményei érdekelnek, 
nézzük meg, miként magyarázza POSTI ezek kissé bonyolult képviseleteit. 
,,To account for the double treatment of F U *të in medial position, it has 
been assumed that it goes back to an old dichotomy të ^ ë. According to this 
assumption P r F t goes back to të, and h to i " (12). ,,In somé cases there per-
haps existed a geminate affricate *ttë, corresponding to the geminated stops" 
(uo.). ,,An initial affricate të (or an initial Cluster t + ë) occured in neither 
Proto-Baltic nor Proto-Germanie. I t would hâve been only natural if the 
speakers of Baltic, when speaking Finnic, had simplified the initial affricate 
by substituting s for të. ë c o u 1 d thus be the outeome of a Baltic superstra-
tum. In any case, initial ë representing FU të cannot be explained as resulting 
from gradation, even if it could be pro ved that gradation had something to 
do with the treatment in medial position. But on the other hand it is perfectly 
possible tha t të > ë in initial position is a spontaneous sound change, which 
could hâve occured already before the foreign contacts took place" (13). (Csak 
a legutóbbi megállapítással lehet egyetérteni.) POSTI az ë >> h fejlődést germán 
hatással magyarázza: ,,It thus seems possible to assume that people of Ger
manie origin, living in close contact with Proto-Finns and speaking Finnic, 
substituted h for Proto-Finnic ë. This pronunciation was subsequently adopted 
by the neighboring Proto-Finns themselves, and gradually spread over the 
whole area of Proto-Finnic" (6, hasonlóan a 14. lapon is). Ezzel kapcsolatban 
jogosan teszi fel a kérdést MÄGISTE (Vir. 1953:311), hogy miért A-val és miért 
nem s-szel helyettesítették a germánok a finn ë-t, hisz a germán fonéma
rendszerben ez volt a hozzá legközelebb eső fonéma. De kövessük tovább 
POSTI fejtegetéseit: ,,What then would ha ve been most likely way of rendering 
Proto-Finnic të in the Germanie System if . . . th did not corne in the question ? 
I t would seem that the closest équivalent was p, which goes back to Pre-Gmc th. 
Consequently, w e m a y a s s u m e t h a t G e r m a n i e p w a s s u b 
s t i t u t e d f o r P r o t o - F i n n i c të. W h e n t h i s p r o n u n c i a 
t i o n w a s a d o p t e d b y t h e P r o t o - F i n n s t h e m s e l v e s , 
m o s t o f t h e m w e r e u n a b l e t o p r o n o u n c e p a n d s u b 
s t i t u t e d £." (14; kiemelés tőlem: H. L.). Hogyan lehetséges az, hogy az 
ősfinnek „adoptálták" ugyan a germán p-t, de kiejteni nem tudták, és ezért 
i-vel helyettesítették még ősi szavaikban is : £ ; > / > > • £ • • ? Hasonlóan magya
rázza a 6 képviseleteit is (19 — 20, 25), sőt, ToivoNENre hivatkozva (FUF. X I X , 
245—8) feltételezi (25), hogy volt az alapnyelvben egy c affrikáta is: ,,it seems 
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possible". Ezt azonban sem TorvoNENnek, sem másnak nem sikerült bebizo
nyítania. 

MÄGISTB szerint (Vir. 1953:311) a nyelvben végbement folyamatoknak 
idegen nyelvi hatással való magyarázata „on sekä kiitosta ansaitsevaa et tä 
joskus myös vaarallista". „Teoreettisesti ei ainakaan voida jyrkästi kieltää 
Postin substituutioteorioiden mahdollisuutta, ja k ä y t ä n n ö l l i s e ni
ni i n on näihin hämäriin kantasuomen kysymksiin mahdotonta käydä 
käsiksi" (uo.; kiemelés tőlem: H. L.). 

POSTI fejtegetéseiből — némi egyszerűsítéssel — az alábbi következte
téseket vonhatjuk le: a) a finnugor eredetű népesség, vagyis az ősfinnt beszé
lők szolgai módon igyekeztek utánozni indoeurópai származású,* azaz balti 
és germán anyanyelvű szomszédaiknak — a POSTI kreálta — torz finn kiej
tését, b) a baltiak és a germánok azzal a minimális nyelvérzékkel sem rendel
keztek, hogy a feltehetően tartós együttélés ellenére egy, az övékétől eltérő 
nyelv fonémarendszerét — legalábbis bizonyos fokig — elsajátítsák. 

Megjegyzés: POSTI a fokváltakozás kialakulását is germán hatással 
magyarázza (1. a 75. laptól). Akaratlanul is felvetődik az olvasóban az a kérdés, 
hogy a finnségi nyelvekénél sokkal gazdagabb, színesebb fokváltakozási rend
szerrel rendelkező lapp nyelvjárásokban vajon miért nem következtek be 
a „finn —>- germán -*• finn"-féle hanghelyettesítések? Vagy a fokváltakozást 
a lappok csak az intenzív finn-germán érintkezések, azaz az ősfinn kor vége 
felé „tanulták el" a finnektől és fejlesztették azt tovább, a szubsztitúciók elől 
azonban határozottan elzárkóztak ? 

3. ALO RAUN a finnugor konszonantizmusról szóló tanulmányában 
(Somé Problems of Proto-Finno-Ugric Consonants. Essays in Finno-Ugric 
and Finnic Linguistics. Bloomington — The Hague. Uralic and Altaic Séries. 
Volume 107. 5—44) feltételezi (38—9), hogy az uráli és a finnugor alapnyelvben 
a szibilánsok csak szókezdő és szóvégi helyzetben, míg az affrikáták csak szó-
belseji helyzetben jelentkeztek. A kiegyenlítődés már csak a finn-permi alap
nyelvben következett be. RATJN egyébként ezt már korábban is felvetette 
(Lause- ja sanafonetiikka. Vir. 1961:37 — 8). STEINITZ sokkal rugalmasabban 
fogta fel ezt a kérdést: szerinte a szibilánsok és a nekik megfelelő affrikáták 
jelentkezése kombinatorikus szabályokhoz volt kötve (FgrKons. 15, 26, 27). 
J O K I szerint viszont az ősszamojédra, sőt az uráli alapnyelvre is lehet rekonst
ruálni szókezdő affrikátát (Vir. 1960:357). Finnugor részről is ellene mond 
R A U N feltételezésének az a tény, hogy számos olyan etimológia van, amelyek 
egyértelműen szókezdő affrikátára, ül. szóbelseji szibilánsra utalnak. Abból 
semmiképpen sem szabad messzire menő következtetéseket levonnunk, hogy 
v i s z o n y l a g kevés uráli vagy finnugor eredetű szóban számolhatunk alap
nyelvi affrikátával, hiszen nem lehet azt várni egyetlen nyelvtől sem, hogy 
minden fonémájának megközelítően azonos legyen a megterheltsége. Sőt, 
bizonyos fonématípusok megterheltségében is megfigyelhetők általános tör
vényszerűségek (MELIKISCHWILI, Einige universelle Gesetzmäßigkeiten in dem 
System der Affrikaten. 72 [A „Theoretical Problems of Typology and the 
Northern Eurasian Languages" c. kötetben, Budapest, 1970. 63 — 73]). 

4. HARTMUT KATZ (Randbemerkungen zur Entwicklung der finnisch-
ugrischen Affrikaten und Sibilanten im Ugrischen. Kézirat; rövidesen meg
jelenik az ALH-ban.) az „előugor" korra az alábbi szibilánsokat és affrikátákat 
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teszi fel: s, s, s, s, c, c. A ê-t mások is meg szokták említeni, de csak vagylago
san: c vagy c. Kétségtelen, hogy a c—c pár hihetőbbnek látszik, mint a c—c, 
de a ê felvételét legfeljebb a magyar cs, esetleg a fonetikailag c értékű zűrjén 
c, a votják c és a lapp c igazolhatná, míg a többi nyelvben c ^>c változással 
kellene számolnunk. Az s rekonstruálása ToivoNENtől származik (Kleiner 
Beitrag zur Geschichte der finnisch-ugrischen Sibilanten. MSFOu. LXVII, 
377 — 84). TOIVONEN ezt arra alapozza, hogy néhány finnugor (ül. uráli) eredetű 
szóban a kikövetkeztetett alapnyelvi palatalizált szibilánsnak bizonyos vogul 
(T, AK és a nyugati) nyelvjárásokban s a képviselője, míg egyéb esetekben 
— ugyanazokban a nyelvjárásokban — s-t találunk. Ezért tehát szerinte alap
nyelvi s'-szel és /-sel kell számolni, amit a finnugor kori iráni jövevényszavak 
is bizonyítanának. Ezt azóta csak COLLINDER fogadta el (CompGr. 56—7, 
96—8). Amint láttuk, KATZ is lehetségesnek tartja, hogy két palatalizált 
szibilánst ismert a finnugor alapnyelv, mivel a vogul s ~ s képviselet emellett 
szól, ill. a vogul és az osztják zűrjén jövevényszavai — szerinte — így köny-
nyebben megmagyarázhatók. Az uráli és a finnugor s kettős vogul megfelelése 
valóban gyanús, az «̂  egykori meglétét azonban nehéz valószínűsíteni, hisz 
az s kizárása mellett szól az a tény, hogy az alapnyelvben csak a dentális 
területen képzett mássalhangzó-fonémák ismerték a jésítettségi korrelációt: 
n^n, l—l, ô — ô', továbbá mindössze néhány vogul nyelvjárás őrizné az s 
nyomát, az összes többi uráli nyelvben pedig egybeesett volna az s'-szel. 

Lehetségesnek tartom, hogy az ősvogulban, amikor még s, c, c volt 
a nyelvben, az s egyelőre meg nem határozott fonetikai feltételek között s-re 
és s-re hasadt szét, amit a c megléte válthatott ki, noha a c nem tételezi fel 
szükségszerűen az ë meglétét (1. MELIKISCHWILI, i. m. 66), de a c-vel rendel
kező nyelvek többségében van s is; az s a c-t ismerő rendszernek kívánatos, 
bár nem szükségszerű tagja. A keleti osztják is azt bizonyítja, hogy ä nélkül 
a c eléggé labilis a rendszerben, s ezért ot t ë > / fejlődéssel kell számolnunk 
(1. lentebb). A finnugor (uráli) s > vogul s, s problémáját azonban csak egy 
történeti vogul konszonantizmus oldhatja meg (amint a Seulaset egy régebbi 
számából értesültünk róla, ilyen tárgyú munka már készül is, VUOKKO 
KTJLMALA dolgozza fel ezt a témát). 

Megjegyzések: 1. Néhány AK vogul szóban a T és a nyugati nyelvjárások 
s-ének megfelelően s volna várható, ezzel szemben s-t találunk. Ennek az az 
oka, hogy KANNISTO alsó-kondai nyelvmesterei közt volt egy beszédhibás, ill. 
olyan is, aki csak 5-t ejtett, ez utóbbiról azonban semmi lényeges információ 
nem található KANNISTO feljegyzései között (LIIMOLA: M S F O U . 101, XXI . és 
jegyzet). 

2. A finnugor s'-nek három esetben t', s folytatója van az osztjákban 
a várható s helyett: osztj. V t'örds, DN lards, Kaz. sörds, O särds 'tausend' ~ 
vog. (MŰNK.) T sâtèrà, K. sőtér, P Mtêr, KL soâtêr, sötér, É sátér, zürj., votj. 
surs ; osztj. Kam. Ko. t'ârpd, Ni. särpd, Kaz. sarpï 'männliches Elentier' ^ vog. 
AK sördp, K K sôrp, FK sörp (!), P sörp, Szo. sôrpi, m. szarv, fi. sarvi; osztj. 
Ni. Kaz. sor 'Kot ' <^ m. szar, mord. E éerne-, särni-, M sarondo-, särend'e-. 
Az osztj. t'örds esetében már TOIVONEN számolt azzal a lehetőséggel, hogy zűrjén 
jövevényszó (FUF. X X X I I , 102 „Entlehnungoder Urverwandschaft ?"), FOKOS 
pedig már bizonyosra vette (NyK LV, 20). Kétségtelen, hogy jövevényszóval 
van dolgunk, hiszen ha ősi volna, a szóvégi s helyén í-nek, 4-nek stb. kellene 
lennie (hasonlóan, mint a vogulban, ahol egyébként metatézis történt). A másik 
két szót azonban nem lehet jövevényszónak magyarázni, ezért szabálytalan 
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mássalhangzó-képviseletük talán tabuisztikus, ül. affektív jellegük rovására 
írható; vö. még vog. F K sörp. A finnugor alapnyelvi s'-nek sz ^ s kettős kép
viseletével találkozunk a magyarban is, egy-egy szó változataiban (ezeket 
1. R É D E I , Die syrjänischen Lehnwörter im Wogulischen 57, jegyzet). Ezek 
a „szabálytalanságok" nyilván már az egyes nyelvek külön életének törté
netébe tartoznak. 

5. Az alábbiakban megkísérlek néhány kérdésre választ adni. Ezek 
a következők: 

1. az ne, ne mássalhangzó-kapcsolatok képviselete a finnségi nyelvekben, 
2. az affrikáták képviselete a finnségi nyelvekben egyéb pozíciókban, 
3. az né képviselete a magyarban, 
4. a finnugor s „szabálytalan" s folytatója az ugor nyelvekben. 

6. A bizonyítás során felhasznált etimológiákat az Uráli Etimológiai 
Szótár eddig elkészült anyagának (erről a munkálatról 1. részletesen: R É D E I : 
Uralisches Etymologisches Wörterbuch. ALH. XX, 411 — 24), továbbá a SKES, 
a FUV és az MSzFE szócikkeinek felhasználásával állítottam össze. A nyelvi 
adatokat — a finn, az észt és a magyar kivételével — az Uráli Etimológiai 
Szótár által alkalmazott fonematikus átírásban közlöm, illetve néhány vogul 
és osztják nyelvjárás esetében eltérek ettől. Az esetleges szamojéd megfelelőket 
nem említem meg; az egyes etimológiai szócsaládok bizonytalan finnugor 
tagjait általában mellőzöm. A szócikk felépítését illetően a FUV módszerét 
követem: a finnségi nyelvektől (a finn, az észt és esetenként a lív figyelembe
vételével) haladok a magyar felé; ha egy etimológiának nincs finnségi tagja, 
de magyar van, a magyar szó áll az első helyen. Az egyes szócikkekben csak 
az első adat jelentését közlöm, a forrást nem adom meg, minthogy többnyire 
az említett etimológiai szótárakból és folyóiratcikkekből vett, közismert 
etimológiákról van szó. 

6. 1. HARTMUT KATZ Generative Phonologie und phonologische Sprach
bünde des Ostjakischen und des Samojedischen (kézirat) c. munkájában te t t 
megállapításoknak megfelelően az eddig affrikátaként számon tar tot t fonémát 
/-ként fogom fel ( = KARJALAINEN: ts, STEINITZ: ë) a keleti osztják nyelvjárá
sokban. MELLKISCHWILI (i. m.) meglehetősen sok nyelv szibilánsainak és affri-
kátáinak kapcsolatát megvizsgálva arra a következtetésre jutot t (66), hogy ha 
egy nyelvben van c, kell lennie s-nek is, a c viszont nem tételezi fel szükség
szerűen az s-t, bár a nyelvek többségében a c mellett van ë is. Eszerint tehát 
a keleti osztják të-t is felfoghatnánk c-ként. Megemlítek KATZ érvei közül 
egyet, ami igazolja, hogy a ts fonematikus értéke t: a többes szám t jele helyén 
ts-t találunk kakuminális mássalhangzó utáni helyzetben: (KT. 298) Vj. kol 
'Zwischenraum', többes számban: költs = költ. Ehhez még hozzátehetjük, 
hogy a K A R JALAINEN által kakuminális affrikátával jelölt hangot — ha ilyet 
tartalmazó szó átkerül a jurákba — a jurák í-vel helyettesíti: (KT. 951) 
V. tsünts — tűnt 'Floh' ( ~ fi. sonsar) > jur. tűnt (STEINITZ, Dialektologisches 
und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. 285). (A vachi 
osztják f-ről 1. még GULYA: NyK. LXVII , 186.) Palatalizált mássalhangzó 
után pedig palatalizálódik a t többes jel (KATZ, i. m.). Erre a jelenségre egyéb
ként már STEINITZ (FgrKons. 29, jegyzet) is utalt, de váltakozásnak tekintette. 
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A déli osztják nyelvjárásokban szótagkezdeten c, szótagzáró helyzetben 
pedig rendszerint ë van (vö. STEESTITZ, i. m. 29). I t t indokoltnak látszik csak 
s fonémával számolni, miként az északi nyelvjárásokban is ë van, kivéve 
az obdorszkit, ahol 6 >> s >- s változás történt (a déliben a keleti í'-nek és 
az északi s'-nek t' ( < c) felel meg, tehát az ősi affrikáták képviseleteinek tekin
tetében a déli nyelvjárások átmenetet jelentenek a keleti és az északi nyelv
járások között). 

A tavdai vogul nyelvjárásról ugyancsak elmondhatjuk, hogy nem ismeri 
az affrikátákat: a (KANNISTO:) ts, S ( = STEINITZ: t'é, é) jelentkezése szigorú 
kombinációs szabályhoz van kötve: a ts csak szótagkezdó', az s csak szótag
záró helyzetben jelentkezik. (Erre is találunk utalást STEEsriTZnél: FgrKons. 
27, jegyzet, de ezt is csak váltakozásnak tekinti.) A t's és az É fonematikus 
értéke é. 

Megjegyzés: Hasonló alternációt vélek felfedezni gyümölcs szavunknak 
a Halotti Beszédben szereplő alakjaiban (tehát szótagkezdő helyzetben affri-
kátával, szótagzáró helyzetben szibilánssal találkozunk): gimilcictul (gimil-
-ciktul), gimilftwl (gimilf-twl), gimilfben (gimilf-ben), gimílfnec (gimilf-nec). 

6. 2. A fent elmondottak értelmében az obi-ugor nyelvek az (uráli, 
finnugor, ugor) alapnyelvi c, c fonémákat csak variánsokként őrizték meg, 
történeti fonológiai szempontból minden obi-ugor nyelvjárásban dezaffrikáció 
következett be. 

7. A felhasznált etimológiai anyag 

c-

1. votj. cum 'Kammer'; zürj. com, cum; osztj. V soydm 
2. m. csillog- 'glänzen'; mord. E. éil'dor ; cser. K H cêlyêza-, colyêza-, colyd, 

U cêlyêza-, colyêza-, K cëlyëza-; votj. cil'al-, èil'al-; zürj. juljal-; osztj. 
Kaz. éuApï-; vog AK süly-, P süli-, Szo. éuly-

3. m. nyj. csir 'Dippeleisen'; votj. ßiri, gère; zürj. gir 
4. m. csókol- 'küssen'; vog. AK èoxdl 
5. m. csorog-, csurog- 'rinnen, fließen'; osztj. Vj. t'ordy-, DN tárd-, Kaz. 

sört-, 0 . sári-; vog. T J sork-, AK sory-, P éurr-, Szo. sury-
6. m. csupor 'Töpfchen'; zürj. éibl'eg, cipië 
7. m. nyj. csün- 'erschaffen, welken'; votj. sin-; zürj. cin-; osztj. DN t'en-, 

0 sin-
8. fi. se 'es, der, jener'; é. se, see; mord. E èe, M sä; osztj. V t'i, fit, Ni. 

sït, O si 
9. fi. setä 'Onkel'; lp. N cœcce, L. tjiehtjë, T ciecce, Kid. tsiept§E, Not. 

t'sieottsE; mord. E cice; cser. K H 6dCd, U cucê, K cücö; votj. cuz; zürj. 
coz, coz; vog. AK säs, P ses, Szo. sasiy 

10. fi. solmu 'Knoten'; é. solm; lp. N cuoVbmâ, L tjuoVma, Ko. P tsuolma; 
mord. E éulmo, M sulma; m. csomó 

11. fi. sonsar T loh ' ; liv slezër ; mord. E cicav, M sicav ; cser. K H U ëurëë, 
K sur so ; osztj. V tunt, DN sims, 0 sus ; vog. T J ms, AK sons, P m£, 
Szo. SWS 

12. é. sim& 'höherer Rasenhügel'; cser. K H sür\yä, J ëuiqya; osztj. 0 éurjk; 
vog. AK sár, Szo. sa^Ä;, FL säkdr ; m. +segr 
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13. m. szeg- 'säumen'; votj . cig-, cigi-; zürj. ceg-, óig-; osztj. V sörpt-, DN 
serjk-, Kaz. 0 ser]- ; vog. TJ särjkäp, AK sorjkdp, P sar\kap, EL särjkap 

14. fi. säle 'Latte ' ; lp. N calle- ; cser. K H selä-, K sela-; votj. (irodalmi nyelv) 
Salis ; zürj. celav- ; osztj. V sül-, Kaz. SÏA-, 0 sil- ; vog. (MŰNK.) K seit-, 
P sïZi-, É sil-; (KANN.) FL sil-, Szo. siltáí-; m. sseZ-

15. m. szú 'Holzwurm'; cser. K H ëdyd, M süyö ; votj. cej ; zürj. cej ; osztj. 
V soy, DN sàw, Kaz. sow, O saw>; vog. (MTJNK.) K sáu 

16. m. segg 'Arsch'; cser. K H sdrjydú, U K serrel, M serjkei; vog T J sät], 
AK SÖ^Ä;, P sörjk, Szo. sä?j& 

17. m. sért- 'verletzen', sérül- 'sich verletzen'; osztj. Trj . Hervy- Ko. t'drdj-, 
Kaz. sari- ; vog. T J särk-, AK s'öry-, AL sarr-, Szo. sWy-

-c-
18. é. aas 'Wiese, Bachwiese'; zürj. aß; m. aszó 
19. m. ósií- 'gähnen', ácsorog- 'herumstellen'; cser. U K uste-; osztj. V usil-, 

DN wäses-, O os- ; vog. T J ösdnt-, AK üsdnt-, P üsdntol-, Szo. üsint-
20. m. es- 'fallen'; votj. ws-; zürj. ws'-; osztj. V ësaZ-, DN estd-, O eshl-; vog. 

AK P Szo. is-
21. fi. isä 'Vater'; lp. N œcce, T jiecce, Not. eÄc, Ajêc; cser. K H azä, U iza, 

M iia, K iza; vog. AK P aè; m. ős 
22. fi. iise 'selbst'; é. ise; lp. N *è#, jies, L ieij, T jicce, Kld. icc, Not. jieM, 

JeÄc, A ïc; mord. E eé, äs, M es; cser. K H es^e, ske, U âsfce, M î fce, 
K ëke; votj. acf-, ac- ; zürj. ac-; osztj. J -as, O is: isxör; vog. K K is: 
iskàr, Szo. *s: isxor ; m. nyj. isz 

23. m. öcs 'jüngerer Bruder'; votj. ugi, uzî ; osztj. Trj. it'eki; vog. T J isï, 
AK is, P Szo. es 

24. m. össze 'zusammen, zu, aneinander, zueinander'; mord. E vééi, vaéij ; 
votj. ves, voc; zürj. vac 

25. m. hasad- 'sich spalten', Äasii- 'spalten'; vog. T J kasmät-, kasl-, AK 
xàêdmat-, xásl-, EL xaémat-, xasl-

26. m. Ms 'Held'; vog. AK xüé, P AMÍS*, SZO. XÜS 
27. fi. &eso, kesämä 'kleine Fischart '; lp. L kötjük; zürj. aie, osztj. DN &ŐS9; 

vog. T J käsdrj, F K kosdt], P kösdrj, Szo. käsdw ; m. keszeg 
28. m. keserű 'bitter'; vog. (MŰNK.) K kwaskértaxt-, P kwaéêrt-, É kwosêrtaxt-
29. é. ßeis, &*ís 'Rad'; osztj V fcosa, Ko. /cősa, 0 &wsi 
30. m. fcíséV- 'begleiten'; osztj. V kot'-, DN &ő£'-, Kaz. küs-
31. m. ßöZes 'Hirse'; vog. Szo. kolas 
32. m. les- 'lauern'; vog. T J las-, AK loé-, P Zös-, Szo. läs-
33. fi. metsä 'Wald'; é. mets; lp. L miehttjën, I met'st'ilâ; m. messze 
34. fi. puserta- 'pressen, drücken'; é. puserda-; votj. pigirt-; peiert-; zürj. 

piftirt-; osztj. VK posdr-, Kr. pusdr-; m. facsar -
35. m. rés 'Loch'; cser. K H raz, U K roz; zürj. roz 
36. fi. nisw- 'ausziehen', riitsi- 'reißen'; é. resu-; lp. L rihttjö-, Kid. réhcje-

-ck-
37. fi. paska 'Scheiße'; é. pask; lp. N. bâVkâ, L pailhka, T paske; mord. E 

pskize-, M peékize-; cser. K H peskebä-; osztj. Trj. jpő/, DN paT, 0 ^as ' ; 
vog. T J pos, AK páá, P Szo. pos ; m. /os, /os-

38. fi. pääsky(nen) 'Schwalbe'; é. pääsu, pääsuke(ne) ; mord. E pezgun, 
M pizgun; votj. poski; zürj. piaci, pistï; m. fecske 
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-Ct-

39. m. ostor 'Peitsche'; vog. T J yétdr, AK öétdr, P oétdr 

-jc-
40. m. fejsze 'Axt, Beil'; vog. T J päet 

-mc-
41. fi. lämsä, lämsi 'Klappe'; 1p. N law^ge ; cser. K H lapsem; zürj. lec; 

osztj. V lis, DN tis, Kaz AÏS, O fo"s; vog. T J lis, AK Zës, P Zes, Szo. les 

-nc-
42. m. agyar 'Hauer, Hauzahn'; votj. vager, vazer; zürj. vogir, vezir ; vog. 

T J ariédr, AK P änsdr, Szo. ansar 
43. fi. osa 'Teil'; é. osa; lív vazà; lp. N oag^ge, L âdi?ë, T vionce, Kld. mène, 

Not. uaicc; cser. (irodalmi nyelv = KH) uzaë ; K uzaë ; m. oszi-
44. fi. oisa 'Stirn'; é. ois; lív vöntsa, vùontsa; cser. K H anzël, U owes?, 

K öncél ; votj. asf, a^, a i ; zürj. vo^, o^; m. agy 
45. m. Äaay- : hagymáz 'Typhus; hitziges Fieber'; osztj. V kant'-, O xaè-; vog. 

AK xoë, xos 
46. m. R. húgy 'Stern'; votj. kigil'i, kiüli; zrj. ko gui ; osztj. V kos, DN :rws, 

O xos; vog. TJ &ŐWS 
47. fi. kasa 'Haufen, Stoß' ; lp. N gœcce, L kiehtjë; m. hegy (másképp: 

MSzFE) 
48. m. nyj. keshed- 'fadenscheinig od. abgenützt werden'; osztj. V känt'-, 

Kaz. kané-; vog. (MUNK.) É kans-
49. fi. kosku, koskus 'dicke Baumrinde'; é. kosk; zürj. ka$, kac, kaxka; 

osztj. Trj. kint'; m. hárs, R. Äas, Äass, nyj. Ms fa 
50. fi. &«s* 'Harn' ; é. kusi; lp. N gug'ga, L kâdtjà, T Kid. £o?ic, Not. ßoec; 

cser. K H kdz; votj. H j , ße i ; zürj. kug; osztj. V M s ; DN xös, 0 xös; 
vog T J kos, konè-, AK xos, xons-, P /fois, kuné-, Szo. xws, xuné- ; m. May 

51. fi. kusiainen, kusilainen 'Ameise'; é. kusilane; votj. kugil'i, kuzil'i; zürj. 
kogul; m. hangya, hangyái 

52. m. /áa?/ 'weich', langyos 'lau'; lp. N loagl§a, L luotsas, Kid. Zíewc, Not. 
luoccje-; osztj. DN /w?5/a, O Ionéi; vog. TJ lanédt], AK lánédrj, P lanédrj, 
Szo. lonédt] 

53. m. /e'ay 'Fliege'; votj . foíjf, Zwi; zürj. Zei 
54. m. magyar 'Ungar'; osztj. V mánt', I moní', O m a s ; vog. T J manéí, AK 

möné, P möné, Szo. mariéi 
55. m. mese 'Märchen'; osztj. V marit, DN raowí', O was 
56. lp. N bacce- 'press', L pahtje-, T pacca-, Kid. pacce-, Not. pähee- ; cser. 

K H pénze-, U punce-, K puncal- ; zürj. piéki- ; osztj. V jpps-, DN ^ms- ; 
vog. T J j90s-, AK £>«s-, P Szo. JWS-

- Í ; C -

57. fi. seiso-, seise- 'stehen'; é. seisa-, saisa-; lp. N cuog^go-, L tjuodthő, 
T cienca-, Kid. cuonce-, Not. cuocce-, A coanc-; mord. E M s'í'a-; cser. 
K H sdnze-, U K since-; zürj. s i | - ; osztj. V Zmí'-, Vj. jfW-, DN Í'OTÍÍ'-, 
O tó-; vog. T J íéws-, AK P tuné-

58. fi. seitsemän 'sieben'; é. seitse; lív seis; lp. N ciegâ; mord. E M eisern; 
cser. K H ëdm, U sëm-, M sis im ; votj . éizim; zürj. éizim 
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59. fi. sisilisko 'Eidechse'; é. sisalik; lp. N stœglgâlâges, L tädtjulij; cser. 
K H säksäfo, J sdydzäl'd, U K sdrjsal'd, M sirfiald; votj. kengal'i, kenzalï ; 
zürj. cogul, $o£i'v; osztj. V sösaZ, DN säs, O sasaZ 

60. fi. veitsi 'Messer'; lív vele; zürj. vei-; osztj. V wänt'-; m. ves-
61. fi. joutsen, nyj. joeksen 'Schwan' ; é. jőudsin, nyj. Joos, jwes ; lp. N njuk]ca ; 

mord. E loksij, lokstïm, M lokét'i ; cser. K H jüksd, U düksd, M jükéü, 
K jükcö ; votj . jws, d W ; zürj. jws ; vog. R. josch-: joschwoi 

v 

c-
62. votj. cer\ 'Rauch'; zürj. cin ; osztj. V tüy, DN siw, O siw; vog. AK sëa;,. 

P sex, Szo. se^ß 
63. m. nyj. csegely 'keilförmiges Ackerfeld'; votj. cog; zürj. céges 
64. fi. hapan 'sauer'; é. hape; mord. E capamo, M sapama ; cser. K H sapé, 

K SOIÜO ~- ? m. savanyú, 1. 65. 
65. m. savanyú 'sauer'; osztj. Vj. tëy-, Kaz. s'-íhy, O suw-; vog. AK soym, 

- AL sëw-, EL säw- *v ? fi. hapan, 1. 64. 
66. fi. hama: hamaan (illat.) 'bis in, bis zu'; é. ammak; osztj. V täma, DN 

säma, 0 . sämi ; vog. T J samäw, AK sami, P somey, Szo. soma 
67. fi. häntä 'Schwanz'; é. händ; osztj. V ion/, DN &?w£, 0 s a s ; vog. T J AK 

£££, P sïs, Szo. sis 
68. fi. Äewfc* 'Seele'; é. Aíngr; osztj. Trj. tëi]k, Ko. sërjfc, 0 sâ^A:; [? vog. T J 

säk, AK sáx, P saa;, Szo. särjÄ;, a vog. szóról 1. WICHMANN: F U F XI , 
2 7 0 - 1 , PAASONEN: FUF. XI I , 302] 

69. fi. hupa 'angenehm'; é. huba; mord. E cova, M suva ; m. sovány 
70. m. siet- 'eilen, sich beeilen'; mord. E cije-
71. m. sok 'viel'; cser. K H cakata, K cokata, C coka; zürj. cek ; vog. T J saw, 

AK söw, P sow, Szo. säw 
72. m. söíeí 'dunkel'; osztj. DN setirnd-; vog. AK sätdp-, Szo. satap-
73. m. süpped- 'einsinken'; vog. AL sëp-, Szo. sep-
74. m. sü£- 'braten (tr.)'; vog. (MTJNK.) T sét-, K L sit-, P &ÏZ-, (KANN.) AL 

sittäl-
-c-

75. fi. odotta- 'erwarten, warten'; é. oota-; lp. (svéd) àdsote-; mord. E M 
uco- ; cser. K H wëce-, U wuce-

76. fi. otam 'Lachsnetz; der Große Bär'; lp. N oacce, L âhtsê; mord. E M os ; 
zürj. vo§; osztj. V wat, Kaz. wos, O was; vog. TCs. ôs, AK -Ss, AL us, 
Szo. -os 

77. fi. uteîe- 'nachfragen'; lp. N occâ-, L. àhtsâ-, Kid. ODÍSÜ- (TERHO ITKONEN: 
Sananjalka 12:5—11) 

78. m. fesl- 'sich trennen, sich lösen'; osztj. V päti-, Vj. petäydl-; vog. T J 
pist-, AK P pêst-, Szo. pêsat-

79. m. /wsí 'Rauch'; osztj. O posdrj; vog. (MUNK.) T posèm, (KANN.) Pposdm, 
Szo. posim 

80. fi. huosi- 'schwalbern'; votj. cuz-; osztj. V tat-, DN sohm-, O sasdm-; 
vog. T J säs-, AK P sös-, Szo. sös-

81. fi. kade 'neidisch, eifersüchtig', kadehti- 'neidisch sein, beneiden'; é. kade, 
(déli) nyj. kade, kahe; lp. (svéd) katse-

82. fi. kaha 'Bastkorb', kahi 'Schlitten mit Rückenlehne und Seitenbrettern'; 
é. kaha; osztj. DN xuse, O xösap; vog. AK xosp, Szo. xusap 

83. fi. ßeM 'Kreis, Ring'; é. fceÄa; mord. E Ü, M si, cser. K H ßeca, U keéd, 
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K kece ; votj. kic, kië ; zürj. kic; osztj. V kot ; vog T J ktté, AK kis, P kië, 
S z o . &«<s 

84. m. kés 'Messer'; cser. K H kdzd, U K küzö, M kûzû; osztj. V &ő/9}>, DN 
&esa, O kési; vog. AK &äs*, Szo. kasaj 

85. fi. &«Ze 'Kristall'; é. kidu; cser. K H kdcä, U &&'£& 
86. fi. kitu- 'kränkeln; verkümmern'; é. kidu-, kidi-, kidé; votj. kiï; zürj. 

( W I E D . ) kiz; osztj. V &áte, DN këh, O &asi 
87. m. köcsög 'Milchtopf'; mord. E kece, M kecenä ; osztj. Trj. kopm, DN 

köhm, O kusdm ; vog. AK kösdm, Szo. kosdm 
88. %íe- 'glühen, schwelen'; é. küde-; osztj. V. &etf-, DN &ő£-, 0 &#<§-; vog. 

T J Ms-, AK P &3#-, Szo. kos-
89. fi. jMÄa 'Hof; é. pihe (gen. pihte), piht (gen. piha) ; cser. K H pica, 

U _peca, K p̂ece ; votj. pue, puë ; zürj. poc 
90. fi. pote- 'krank sein'; é. pőde-, pődi; lp. N buoccâ-
91. fi. seiä 'Onkel', 1. 9. 
92. fi. vaadin 'Rentierkuh'; lp. N vaca, L väca, Kid. vaui 
93. fi. trc'Äi, wíi 'frisch gefallener Schnee'; lp. N vacca, (svéd) wattsa, T vaDtsA, 

Kid. veDtsA 
94. fi. wwAi, uutu 'Mutterschaf; mord. M uca; cser. K H êzya, U uzya ; votj. 

«'£; zürj. « í ; osztj. V at, DN o£, Kaz. oë, O as ; vog. AK os, P oë, Szo. ős 

-c&-
95. m. esküsz- 'schwören, beeiden'; votj. uëjaï-; zürj. oëki-; osztj. O isdk-; 

vog. T J «.£&-, AK ësy-, P Jeü-, Szo. ësy-
96. fi. AeíH 'Weile'; mord. E M ska; votj. coz; zürj. cez, cez 
97. fi. katkea-, katko- 'brechen'; é. katke-; cser. K H kdëkeôa-, U B kuëkeàa-; 

votj. kwackal-, kwackal-
98. fi. katkera 'bitter '; lp. N guoccâ, L kuohtsa, T Hcc, Kid. Mcc, Not. kuohc; 

cser. K H ßac;?, U &oco, K &oco; votj. fei 
99. fi. katku 'Geruch'; é. katk; mord. E kacamo, M kacam 

100. fi. kätke- 'verbergen'; é. kaik; mord. E kekëe-, M keëe-
101. fi. &o£ßa 'Adler'; lp. N goaskem; mord. E kuckan, M kuckan; cser. K H 

kuckdz; votj. ÄWC; zürj. &wc 
102. fi. Hí&e- 'jäten, aufreißen'; é. kitku-; lp. N gâske-, L kaskë-; mord. E M 

103. é. kitkita- 'eine Haut zum Trocknen ausspannen'; lp. N gieëka, geska, 
L këëka- ; cser. K H kecke-, U kicke-

104. fi. notka, notkea 'biegsam, elastisch'; é. nőtke; lp. N njoas^ke; mord. 
E M nucka-

105. fi. ^äißä 'Stummel, Stumpf; lp. N bœslke ; mord. E M^ec&e-; cser. K H 
pdckä-, TJ pücka-, K pecke-

106. fi. ^oi&a 'Schenkel'; é. ^ctf&; lp. N boas^ke, Lpàskë, T pi&ßk, Kid. pudtß-, 
Not. püfaUkE 

107. fi. puhko- 'durschstechen', puhki 'quer durch'; é. puhke-; votj. 6 '̂CÄ;-, 
besk-; zürj. fo'cH-

108. fi. _pw£Ä:* 'Rohr, Röhre'; é. ^wiÄ:; lp. N bqs%â, L pâskà; mord. E pocko, 
M pocka; cser. K H j)5c, U ^mc, K _pwc 

-cr-
109. fi. &eArä, ßeirä 'Rolle'; é. &e7&r, kedr ; mord. E siere, scere, M kiëtïr 
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-kc-

110. fi. haaksi 'Fahrzeug, Schiff; mord. E sakë, cake, M cakske 

-nc-
lll. fi. häntä 'Schwanz', 1. 67. 
112. fi. nyj. juntu 'Pfad'; osztj. Kr. jus, O jos; vog. (KANN.) AK jcê, P jas, 

(MUNK.) P jas, É jos 
113. m. keskeny 'schmal, eng'; lp. N gœecce, T kience, Kid. kleine, Not. kiecc 

(lehetséges, hogy a magyar szó a nyj. keshed- 'fadenscheinig od. abgenützt 
werden' (48) igével függ össze, 1. MSzFE) 

114. fi. kynnys 'Schwelle'; é. künnis; lív kíndeks; lp. I kö(Dzaß; mord. E 
kerjks, ker\s, M ker\ks, kenciks, vö. fi. kynsi 'Nagel' (115) 

115. fi. kynsi 'Nagel'; é. küüs (gen. küüne, küüse); lív kïntà, kűnts ; lp. N 
gâ^gâ, Kid. keüDtsA ; mord. E kenze, M kenzä; cser. K H kde, U küé, 
K kûc; votj . gizi; zürj. giz ; osztj. V kont, DN köne, Kaz. kös, O kos; 
vog. T J Mws, AK käns, käs, K K ßäws, F K käs, P AL &o\s, ÉV DV känS, 
FL Szo. kos 

116. fi. kyntä- 'pflügen'; é. künda-; cser. U künce-, M kűnze-
117. fi. mettos 'Turteltaube'; é. mőtus; osztj. Kos. mânèim; vog. AK mänSdm, 

Szo. mansin 
118. mord. E panzo-, M panze- 'aufmachen, öffnen'; cser. K H paca-, U poca-, 

K poca-; osztj. V punt-, DN puns-, O pus-; vog. T J pöns-, AK püns-, 
P puné-, Szo. puns-

119. fi. sowsar 'Floh', 1. 11. 
120. lp. N vagige- 'go', L vaddsê-, T Kid. väince-, Not. väicce-, A vaince-; 

cser. K H wanse-, U wonce-, M wonce-; votj . t>$|-, f«z-; zürj. vug-; osztj. 
V imi-, DN W72Í-, O ws-, wus-; vog. T J AK ows-, P wuns-, Szo. w?is-

-rc-
121. fi. &arÄi 'Egge'; mord. E &wrc£ (plur.), M karca-; cser. K H ßarsa 
122. fi. verha, verho 'Decke, Hülle'; mord E orsta-, orca-, M urêta-

8. STEINITZ (FgrKons. 16—7) es COLLINDEB, (CompGr. 137, 139) tétel-
szerűen megfogalmazták, hogy az alapnyelvben volt íic ~ c és ÍÍC ~ c válta
kozás. Ezen megállapításukat arra a közismert tényre alapozták, hogy bizo
nyos etimológiai szócsaládokban egyes nyelvekben e hangkapcsolatok folyta
tóival, másokban pedig csak az affrikáta folytatóival találkozunk. A magyar
ban rendszerint né >> gy, az obi-ugor nyelvekben pedig paradigmatikus jelen
ség, hogy a ,,nazális + rés- vagy zárhang" kapcsolat elveszíti nazális elemét 
(1. STEINITZ, FgrKons. 16, bővebben: Uő, OVE I., OstjChr.2), ill a nazális 
nélküli forma meg is szilárdulhatott. Az őspermiben általános denazalizacio 
következett be (1. R É D E I : ALH. XIX, 328—9). Váltakozás tapasztalható 
a cseremisz paradigmában (BEKÉ, CserNyt. 99—; STEINITZ, FgrKons. 16) és 
a finn szóképzésben is. Sok etimológia arról tanúskodik, hogy a cseremisz őrzi, 
ill. elvesztette, míg a mordvin megőrizte az említett mássalhangzó-kapcsolatok 
nazálisát. A lapp és a finnségi nyelvek ugyancsak kettősséget mutatnak. Mindez 

- természetesen nem jogosít fel bennünket arra, hogy uráli, finnugor, ugor, finn
permi, finn-volgai kori alapalakok rekonstruálásakor egyes nyelvekben Tic-vel, 
nc-vel, másodikban pedig csak c-vel, c-vel számoljunk. A finnben például 
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az né folytatójaként s-szel találkozunk, más — nem finnségi — nyelvekben 
viszont megőrződött sok esetben a nazális is. Ebből semmiképpen sem szabad 
azt a következtetést levonnunk, hogy az uráli, finnugor stb. alapnyelvnek 
az a nyelvjárása, amelyből évezredek ( ! ! ! ) múlva a finn kialakult, csak a nazá
lis nélküli változatot ismerte, míg az né hangkapcsolatot megőrizte (^>nt). 
Teljesen kizártnak tartom tehát, hogy pl. a finnugor alapnyelvben rendszerbe 
nem foglalható, kaotikus né ~ 6 és ne ~ c váltakozás lett volna, s bizonyos 
mai finnugor nyelvek szavaiban egyszer e kapcsolatokkal, másszor pedig csak 
az affrikátákkal kell számolnunk, míg a többi rokon nyelv azt igazolja, hogy 
az alapnyelvre az illető szókban mássalhangzó-kapcsolat teendő fel. Ennek 
egyértelműen ellentmondanak az etimológiák is, 1. 42 — 56, 111 — 120. Nem 
magának a váltakozásnak a lehetőségét vonom kétségbe, de ha volt ilyen, 
akkor az a paradigmában volt lehetséges, ami az obi-ugor nyelvekben ma is élő 
jelenség. Minthogy szinte minden finnugor nyelvben találkozunk az alapnyelvi 
ne, ne esetében nazálisos és denazalizált folytatóval, arra gondolhatunk, hogy 
ez a jelenség alapnyelvi paradigmatikus, nem pedig interdialektális váltakozás 
nyomait őrzi, de a váltakozástól független denazalizációval is számolni kell. 
GERHARD GANSCHOV a finnugor alapnyelv névszótöveivel foglalkozó cikkében 
(Zur Geschichte der finnisch-ugrischen Nominalstämme. SFU VII, 239 — 49) 
arra az eredményre jutott , hogy a finn-volgai nyelvek tanúsága szerinti, állí
tólagos e-tövű névszók valójában csak a szuffixumos alakokban ismerték az e 
vokálist, nominativusban mássalhangzós (csonka) tövük szerepel. Úgy vélem 
hogy e csonka tő jelentkezhett &CV szerkezetű szuffixumok előtt is, és ilyen
kor jöhetett létre az né ~ c, né ~ c váltakozás: né 4- CV > éCV, né + CV > 
cCV. Ha az igeragozásban is volt teljes és csonka tő, ugyancsak biztosítva volt 
az ilyen váltakozás feltétele (vö. vog. T J tönst 'er steht ' ~ tosnë 'er würde 
stehen'). 

,,,EleJ10 B TOM, MT0 H3bIKH, pa3BHBIHHecfl H3 O^HOrO H TOrO >Ke »OÖlUerO H3H-
Ka«, coxpaHHioT He TOJibKO onpeßejieHHbie ApeBHHe q e p r a , HO H ycTofiqHByK) 
CKJlOHHOCTb K TOWfleCTBeHHblM JW6o CXOßHbIM H0B006pa30BaHHHM. BcneflCTBHe 
3Toro HeKOTopbie 3JieMeHTbi oömero H3biKa Hcqe3aioT öeccjieÄHO HJIH ocTaBJinioT 
cjieÄbi CTOJib cjiaöbie, qTO HX Hejib3H 3aMeTHTb, ecjiH »OÖIHHH H3bii<« 4>aKTHqecKH 
He H3BeCTeH" (A . M E I L L E T , CpaBHHTejIbHblH MeTOÄ B HCTOpHMeCKOM H3HK0-
3HaHHH. MocKBa, 1954, 20). 

Megjegyzés: Lehetségesnek tartom, hogy az né ~ é, ne <~ c paradigma
tikus váltakozás csak a finnugor alapnyelvben alakult ki, az uráliban még 
nem volt, mivel az uráli szócsaládok szamojéd tagjai a nazálist tartalmazó 
kapcsolatokra utalnak (vö. COLLINDER, CompGr. 137 — 8, 139 — 40), feltéve, 
hogy az né-t képviselő szelkup s külön nyelvi denazalizáció eredménye. 

8. 1. Mint már említettem, STEINITZ feltételezte, hogy a finnugor alap" 
nyelvben az affrikátáknak és a szibilánsoknak bizonyos pozíciókban való 
jelentkezése kombinatorikus szabályokhoz volt kötve (FgrKons. 15, 26, 27). 
COLLINDER viszont már alapnyelvi „affrikáta ~ szibiláns" váltakozást tételez 
fel (CompGr. 53, különösen: 92). Ez a feltevés olyan etimológiákon alapul, 
amelyekben a finn-permi ág c-re, az ugor ág pedig s-re ( > 5) utal. Váltakozás 
helyett ez esetben célszerűbb azzal számolnunk, hogy az ugor alapnyelvben 
bizonyos körülmények között dezaffrikáció következett be. Különösen szó
kezdő helyzetben nem indokolja semmi sem az „affrikáta ~ szibiláns" vál
takozást. 
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9. A finnben (és a többi finnségi nyelvben) az uráli, finnugor stb. alap
nyelvi nc-t mindig s, az nc-t nt képviseli. Mivel még a finn-lapp alapnyelvben 
is nó-ve\ és nc-vel kell számolni, a mai finnségi hangképviseleteknek az ősfinn 
korban kellett kialakulniuk. Feltevésem szerint szóbelseji helyzetben ekkor 
az affrikáták „zárhang -\- réshang" kapcsolatra estek szét (vö. Beitr. 263), 
szóelején közvetlenül c >> s, c ;> ë dezaffrikáció következett be, mivel ebben 
a helyzetben nem állhatott mássalhangzó-kapcsolat. Szóbelsejében tehát : 
c > t's, c >• ts, né > nts, ne >• nts stb. Az affrikátáknak hangkapcsolatra való 
szétesése megtalálható a finnségin kívül másutt is: a mordvinban pl. az alap
nyelvi he hangkapcsolatnak a hs mellett van metatézissel keletkezett kst 
(< hts) folytatója is, 1. TOIVONEN: FUF. XIX, 217, vö. továbbá mord. E 
orsta- ~ orca- (122); a zürjenben is ismeretes ez a jelenség, sőt a palatalizált 
mássalhangzók (f, d, é, §)j -f- mássalhangzó-kapcsolatra esnek szét, 1. CpaBHH-
TeJIbHblH CJlOBapb K0MH-3bIpHHCKHX ftHajieKTOB. 4 5 7 , 4 6 2 — 3 . 

Az ősfinnben az affrikátáknak hangkapcsolatra történt bomlása törölt 
két fonémát (é, c) a rendszerből, viszont egy új kombinatorikus variáns (() 
jöt t létre s előtti helyzetben. Amikor az ë > h változás bekövetkezett, az 
(ntë > J nth kapcsolat h eleme fonetikai helyzete miatt azonnali pusztulásra 
volt ítélve (a hármas mássalhangzó-kapcsolatok egyébként sem lehettek hosszú 
életűek, az ősfinn ilyeneket aligha örökölt a korábbi nyelvállapotból). Az így 
keletkezett nt teljes mértékben beleillett az ősfinn mássalhangzóinak rend
szerébe, hiszen homorgán zárhangok kapcsolatáról van szó, és a finnségi 
nyelvek különben is megőrizték a finnugor alapnyelvi nt kapcsolatot. Az nts 
hangkapcsolat szibilánsát nem fenyegette a pusztulás veszélye sem a depalata-
lizáció előtt, sem utána. Azonban ennek a hármas mássalhangzó-kapcsolatnak 
is egyszerűsödnie kellett: csak a t' nem eshetett ki, hiszen az ősfinn nem ismerte 
az né kapcsolatot, ns-t pedig, amely esetleg biztosíthatta volna fennmaradását, 
nem örökölhetett a finnugor alapnyelvből. Az n kieshetett volna ugyan, mivel 
a c > f s révén az nt's ^>t'é fejlődésnek lett volna létjogosultsága (egy esetben 
— otsa (44) — ez történt, 1. alább), mégis a homorgán mássalhangzók kap
csolata esett ki, míg az nts esetében éppen a homorgán mássalhangzók kap
csolata maradt fenn, ezzel sajátos reciprok képviselet alakult ki, amely tulaj
donképpen a „palatalizált — nem palatalizált" ellentétből származhat: 

né > \rH\ß > s 
ne > nt\s\ >> nt. 

A finn otsa (44) csak .a nazálist vesztette el, a liv vöntsa pedig még azt is meg
őrizte. Ennek csak egy oka lehetett: az osa (43) szóval való homonímia elke
rülése, ui. mindkettő finnugor onéa alapalakra megy vissza. A mettos (117) 
szónak korábban nyilván volt ment- tőalternánsa, amely szabályszerűen elvesz
tet te n-jét, amikor a -tos képzőbokor a tőhöz járult; erre vö. még tuttu << tunt-tu 
(tűnte-), hattá- <C kant-ta (hansi). A sonsar (119) ns-e az állatnevekben tapasz
talható szabálytalan hangképviseletben leli magyarázatát, vö. még sisilisho 
(59), joutsen (61), 1. alább. B E K É (CserNyt. 98) és POSTI (FUF. X X X I , 15)̂  
a finn petäjä 'Kiefer' szóban is nc-t tesz fel, mivel a cser. U püné§, M püncö 
nc-re mutat. Szerintem a cser. szó n-je a (SZIL.) pin (o: pin) 'magnak hagyott 
fenyő' szóval történt kontamináció eredménye (ez utóbbi a m. fenyő 'Tanne, 
Fichte' megfelelője, 1. MSzFE). Tehát mind a finn petäjä, mind a cser. pünéd, 
püncö pecä alapalakból származtatandók. 

2 Nyelvtudományi Közlemények LXXIV/1 
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9. 1. A ck egyetlen folytatója az sk (természetesen nemcsak az általam 
említett két (37., 38.) etimológia bizonyítja ezt). Létrejötte a fent vázolt 
módon történhetett, az affrikáta hangkapcsolatra esett szét, majd a dentális 
zárhang — talán még a depalatalizáció előtt — kiesett. 

9. 2. A ck folytatói: tk, hk. A tk kapcsolatban bizonyos észt nyelvjárá
sokban regresszív asszimiláció történt: kk, ill. a tk t-]e másodlagosan affrikáló-
dott a déli észt nyelvjárásban és néhány kisebb finnségi nyelvben (1. TOIVONEN: 
F U F . XIX, 22; KETTUNEN, Eestin kielen äännehistoria. 32; POSTI : FUF . 
X X X I , 17). A ck mai képviseletei az alábbi módon jöttek létre: ck >t$k > 
thk >• tkfhk. Természetesen fontos lenne kideríteni, hogy mikor melyik jelent
kezik. Mindössze egy esetben határozható meg: tk a kötelező folytató, ha a szó
kezdő mássalhangzó k (97—103), és talán akkor is, ha n van a szó elején (104). 
Ennek ellentmondani látszanak a kehkerä és a nahkea szónak a SKES által 
közölt egyeztetései, az előbbi azonban kétségtelenül belső keletkezésű, ono-
matopoétikus jellegű szó, mordvin egyeztetése téves, az utóbbinak pedig 
a nahka szóból való magyarázata látszik helyesnek. Egyéb esetekben — tehát 
ha a szó elején nem k (vagy n), hanem egyéb mássalhangzó vagy éppen magán
hangzó van, a ck kettős képviseletet mutat : hk (107), tk (96, 105, 106, 108). 
A c&-nak ezekben az esetekben teljesen fakultatív jellegű fejleményei vannak. 
A fakultatív fejlődést különösen az intervokális c és c mai képviselői bizo
nyítják, 1. alább. 

Megjegyzés: A finnben a k.hk. szerkezetű szavak nagyon ritkán fordulnak 
elő (1. SKES), jobbára csak deskriptív, onomatopoétikus szavakban jelent
kezik a mássalhangzóknak ez a sora. A SKES, továbbá a FUV és a CompGr. 
etimológiai anyagának tanúsága szerint az uráli, finnugor stb. alapnyelvben 
nem voltak kJk. szerkezetű szavak. 

9. 3 . A ke hangkapcsolatra mindössze egy példám van: haaksi (110). 
Ez kt mássalhangzó-kapcsolatot rejt magában, amely kt-hént sohasem realizá
lódik, hanem a fonetikai környezettől függően ks(i) ~ ht(e) kapcsolatként 
jelentkezik: haaksi ~ haahden (gen.). A finnben manapság ugyan nincs kt 
kapcsolat, de a tőalternánsok (morfonológiai) váltakozásakor — egyéb esetek
ben is — ezzel kell számolnunk, pl. yksi ~ yhden, kaksi ~ kahden. 

9. 4. Ar re folytatója rh: karhi (121), verha (122). (re >rts ^>rs >rh, 
bár r után a fonatikai környezet miatt lehetségesnek tartom a közvetlen 
dezaffrikációt: re > rë.) 

9. 5. A cr-re egy adatom van, a c-t A is, £ is képviseli ugyanabban 
a szóban: kehrä ~ keträ (109) (ugyanebben a szóban néhány finnségi nyelvben 
„szibiláns -f r" (!) található, 1. SKES). 

9. 6. mc >• mt'é > mé ^>ms: lämsä (41). 

9. 7. Az r\c affrikátája hangkapcsolatra esett szót, az y\ vokalizálódott 
és a megelőző magánhangzóval diftongust alkotott, a t's folytatója lehet ts 
és s egyaránt: fi. seitsemän, é. seitse o-1 lív sels (58), fi. veitsi ~ lív veié (60) 
— a lív s-ről másképp POSTI : M S F O U . LXXXV, 169 —, seiso- (57). A sisilisko 
(59) első szótagában az i -\- r\ helyén ii volna várható, más állatnevekben is 
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találkozunk azonban szabálytalanságokkal: joutsen, áejoeksen (61) is, továbbá 
sonsar (119), ez utóbbit 1. a 9. pontban. Az említett állatnevek rokon nyelvi 
megfelelőiben is több-kevesebb szabálytalanság figyelhető meg, ami talán 
tabuisztikus, ül. affektív jellegükből fakad. 

9. 8. c >• ts >> >> tsjs. Képviselete, fejlődése a c-ééhez hasonló, a különb
ség köztük csupán annyi, hogy ez esetben a dentalis zárhangot követő szibiláns 
nem tűnhetet t el. A fejlődés fakultatív volt, a zárhang kieshetett, de meg is 
maradhatott , különösen azok a szavak szólnak egyértelműen emellett, ame
lyekben mindkét képviselettel találkozunk: fi. itse <~̂  é. ise (22), fi. riisu- ***> 
riitsi- (36). 

Megjegyzés: A fi. isä (21) s-ét s'-re szokták visszavezetni, az ugor meg
felelők azonban csak akkor tartozhatnak ide, ha a szóban alapnyelvi é-t 
teszünk fel. 

9. 9. Az intervokális c-nek ugyancsak kettős megfelelése van: c > t§ >• >> 
t, ül. c > ts > • > h. Teljesen fakultatív, hogy műkor melyik folytató jelentke
zik. Eleinte valószínűleg párhuzamosan mindkettő megjelenhetett ugyanabban 
a szóban is, és az egyik rendszerint kiszorította a másikat, ugyanakkor azonban 
néhány szóban mind a mai napig fennmaradt a kettős képviselet, ami igazolja 
a fakultatív fejlődés lehetőségét: fi. kade, é. (déli) nyj. kade ~ kahe (81), 
fi. vihi ~ viti (93), fi. uuhi ~ uutu (94). A viti szóban az *-nek kései hangnak, 
eredetét tekintve képzőnek kell lennie — vö. még fi. sepä *<.> sepi (gen. sevin) 
'Vorderteil des Schlittens' —, amely a ti > si változás után került a tőre, 
vö. KALIMA: F U F A XXI I , 3. Az é. pihe (gen. pihte) ~ piht (gen. piha) (89) 
szóban a t aligha lehet analógiásán megjelent hang (POSTI: F U F X X X I , 10, 
jegyzet) — ugyan miféle analógia hathatot t volna i t t? —, hanem inkább arra 
kell gondolnunk, hogy (c > j ts > st ( > ht) sporadikus metatézissel van dol
gunk, s ezért mindkét hang megőrződött. 

10. Az ősfinn affrikátáknak hangkapcsolatra való felbomlása, ill. inter
vokális helyzetben a „fakultatív fejlődés", a „szabad választás" lehetősége 
nem megalapozatlan feltételezés. Minden kétséget kizáróan emeUett szólnak 
az né és az ne egymással ellentétes képviseletei, továbbá a A-t és í-t, ill. az 5-t 
és ts-t tartalmazó alakváltozatok. A fentiek alapján teljesen lehetetlennek 
tartom, hogy az ősfinnben szóbelsejében közvetlen c >ë (>h), c > í, c > s 
O8) változás történt volna (de vö. mégis a ,,9. 4 ." pontot). A finn nyelv
járásokban a fent ismertetetteken kívül a r-nek van még egy sereg képviselője 
(1. KETTUNEN: M S F O U . LVIII , 66—72), véleményem szerint azok is az affri-
kátának hangkapcsolatra való bomlásával magyarázhatók. 

Megjegyzések: 
1. POSTI meggyőzően bebizonyítja (FUF X X X I , 24), hogy a finnben 

a c folytatója szonor mássalhangzók mellett h. Ez a hangfejlődés már abban 
a korban következett be, amikor (c > ^>) s előzte meg a szonor mássalhang
zót. Ugyanez a változás figyelhető meg a finn nyelv korai germán jövevény
szavaiban is (i. m. 64—5). POSTI megemlíti továbbá azt is (68), hogy a finn 
irodalmi nyelvi ssa ~ ssä (<C s-na ~ s-nä) inessivusragnak a finn és észt 
nyelvjárásokban hn(a) ~ hn(ä) felel meg, vagyis nem ment végbe az sn > ss 
progresszív asszimiláció, mint pl. a múlt idejű melléknévi igenevekben: pessyt 

2* 
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(pestä 'waschen', de vö. fi. nyj. pesnü, é. pesnud), valamint az említett ines-
sivusragban. POSTI szerint (69) az igenevekben, valamint a käsnä 'Baum
schwamm', läsnä (las -f- nä essivusrag) 'zugegen' szavakban azért nem követ
kezett be az sn >• hn, mert első szótagi rövid magánhangzó előzi meg. Ennek 
a magyarázatnak azonban ellentmond a fi. nyj. mihnä 'missä', kuhna 'kussa', 
johna 'jossa', amelyekben az első szótag rövid magánhangzóját követő <m-ből 
hn lett. A jelenség oka nyilván másutt keresendő: sn nem > hn, ha a két mással
hangzó között morfémahatár van: las -)- nä, pes -f- nü vagy az sn egyetlen 
morfémából álló szóalak része: käsnä, viszont sn >> hn, ha az s előtt morféma
határ van: mi + hnä < mi -f- snä. Ez utóbbi megállapításból következik, 
hogy az sn >• hn változás idején a raghalmozással létrejött inessivusrag már 
oszthatatlan egészet, e g y morfémát alkotott. POSTI (80—1) a kirves 'Axt' ~ 
(gen.) kirveen (<C kirvehen) tőalternánsainak s ^h > 0 váltakozását a fok
váltakozással magyarázza: az ősfinnben a nominativus kirves, a genitivus 
kirvezen volt, s a z ,,törvényszerűen" A-vá fejlődött (62). HAKULINEN elfogadja 
ezt a magyarázatot, s ennek szellemében okolja meg, hogy a mai finnben miért 
van pesä 'Nest' ^v (gen.) pesän és nem pesä ~ pehän : ,,Radikaalin aste-
vaihtelun alaisena lienee ollut myös s esim. sellaisissa tapauksissa kuin 
pesä *v *pezän. Tämän vaihtelun tasoittuminen vahvan asteen s:n yleistymisen 
tietä selittyy varmaan siitä, että säännöllinen kehitys olisi johtanut vaihte-
lusuhteeseen pesä ~ *pehän, jolloin ei olisi enää esiintynyt műiden vastaavien 
astevaihtelutapauksien edellyttämää soinnittoman ja soinnillisen yksinäis-
konsonantin vastakohtaa" (Suomen kielen rákenne ja kehitys. Kolmas, kor-
ja t tu ja lisätty painos. Helsinki, 1968. 55). RAUNnak jogos az ellenvetése: 
,,Here one would üke to ask the question: if voiced vs. voiceless was not a 
distinctive feature, and *-b-, *-d-, *-g- and *-£- are not reconstructed for 
Proto-Finnic, would it not be out of place and time to reconstruct a *«-«-?" 
(Somé Problems of Proto-Finno-Ugric Consonants, 37). Az ősfinnben a fok
váltakozás létrejötte után a rövid mássalhangzókat illetően p ^ w, k ~ y, 
t ~ b váltakozó párokkal kell számolni. Ezek viszonyában nem a ,,zöngétlen — 
zöngés", hanem a ,,zárhang — réshang" a váltakozásra jellemző jegy, s ebbe 
a z s ~ z váltakozás nem fér bele. Az ősfinn — amint R Á U N is állítja — nem 
ismerte a „zöngétlen — zöngés" korrelációt. Ezek szerint tehát a kirves ^ kir
veen (<C kirvehen), pesä <-~> pesän kettősség oka másutt keresendő: Az ősfinn
ben a pesä — éppúgy, mint ma — csak magánhangzós tövű volt, míg a kirves-
nek csak mássalhangzós töve volt, amit a partitivusi alak: kirvestä is bizonyít. 
A kirves tőtípusú névszókhoz az e g y mássalhangzóval kezdődő, önálló szó
tagot alkotó ta *v ta partitivusrag közvetlenül járult hozzá, míg a csak mással
hangzóból álló, tehát önálló szótagot nem alkotó ós a mássalhangzó-kapcso
lattal kezdődő, önálló szótagot alkotó ragok e előhangzóval járultak a tőhöz: 
kirves -\- en (gen.), kirves -f elnä (vagy kirves + Mlä, adess.). Szerintem tehát 
a pesä és a kirves s-ének sorsát — vagyis azt, hogy szonor mássalhangzók előtt 
h-vá vált vagy nem — az határozta meg, hogy közvetlenül morfémahatáron 
volt vagy nem: a pesä -f- n s-e megmaradt, mert nem morfémahatáron állt, 
a kirves -f- en s-e h-vá lett, mert morfémahatáron állt. A kirves típusú név
névszóknál a kirves -f é-J> kirvehe -f g- > kirveß + e- > kirvee- folyamat a 
morfémahatár eltolódását eredményezte, s az így létrejött magánhangzós 
tőalternáns benyomult szinte az egész paradigmába, az eredetibb, mással
hangzós tőalternáns pedig csak a nominativusban, a partitivusban és a többes 
számú genitivusban őrződött meg. 
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2. Az ősfinnben a ti >> si változás a balti és a germán érintkezés között 
zajlott le, amint a jövevényszavak is tanúsítják (POSTI: F U F X X X I , 48—55). 
POSTI a t tövű igék múlt idejű alakjairól így nyilatkozik: „In somé cases in 
standard Finnish both regulär and analogical forms may occur, e.g. suosi >"v 
suoti : suotaa 'to row', vuosi ~-< vuoti : vuotaa 'to leak'. Somé verbs now ha ve 
only the analogical form, e.g. veti: vetää 'to puli, to draw', kúti: kutea 'to 
spawn', piti: pitää 'to keep, to hold' " (52). Ezek a példák is egyértelműen 
ázt mutatják, hogy az első szótagban rövid magánhangzót tartalmazó, t tövű 
igék múlt idejében ti nem > si, viszont ha az első szótagban diftongus van, leg
alábbis az esetek egy részében ti > ti/si, vagyis éppúgy fakultatív fejleményről 
beszélhetünk, mint az affrikáták finnségi képviseleteinek vizsgálatakor tet tük ! 

11. Amint már korábban említettem, néhány finnugor etimológiában 
a finn-permi ág c-re, az ugor s'-re utal. Ha igaznak fogadjuk el azt az állítást, 
hogy a permi nyelvek a szibilánsok és az affrikáták megőrzését illetően a leg-
konzervatívabbak, csakis az a lehetőség jöhet számításba, hogy az ugor alap
nyelvben bizonyos szavakban dezaffrikáció következett be. Könnyen meglehet, 
hogy a dezaffrikációnak megvoltak a feltételei, ezek azonban még felderítésre 
várnak. Szerintem az alábbi szavakban történt ugor kori dezaffrikáció: osztj. 
soydm (1), m. szeg- (13), m. szel- (14), m. szú (15), m. nyj. ísz (22), m. össze (24), 
m. keszeg (27), m. messze (33), osztj. pos- (56), osztj. sösdl (59). 

12. A magyarban a c közönséges, megszokott képviselője a cs : csillog- (2), 
csir (3), csókol- (4), csorog- (5), csupor (6), csün- (7), csomó (10), öcs (23), fecske 
(38), ill. ritkábban találkozunk s folytatóval is: +seg (12), segg (16), sért- (17), 
hasad- (25), keserű (28), kísér- (30), köles (31), les- (32), rés (35). Az s alsó nyelv
állású (vagy legalábbis korábbi alsó nyelvállású) magánhangzók szomszédsá
gában, a cs nem alsó nyelvállású magánhangzók környezetében jelentkezik 
(erről 1. még R É D E I : NytudÉrt . 58*. 167 — 71). Problematikusak azonban a 
következő szók: ácsorog ^ ásít 19), ős (21), hős (26), facsar (34), fos (37). 
Az ős magánhangzója — a vogul megfelelő alapján — korábban alsó nyelv
állású lehetett, a hős eredetileg veláris hangrendú volt, magánhangzója koráb
ban szintén alsó nyelvállású volt. A többi szó „rendhagyó" mássalhangzóját 
talán e szavak onomatopoetikus, deskriptív jellege magyarázza, sőt ezeket 
még obi-ugor megfelelőikkel is nehéz közös nevezőre hozni. A köles, ásít, facsar, 
segg obi-ugor megfelelőiben feltehetőleg külön nyelvi depalatalizációval kell 
számolni. (Az MSzFE szerint a m. köles és a vog. Szo. kolas szibilánsa c'-re 
megy vissza, véleményem szerint c-ből közvetlenül megmagyarázható volna.) 
Az ostor (39) s-e és a fejsze (40) sz-e nyilván fonetikai környezetükkel magya
rázhatók. 

Az elmondottak alapján úgy vélem, hogy a c kettős képviseletének kér
désére kielégítő választ lehet adni a bebizonyíthatatlan hipotézisek világába 
tartozó cs-ző és s-ező ősmagyar nyelvjárásokról szóló elmélet mellőzésével. 

13. A c magyar folytatója rendesen s, példaanyagunkban azonban két 
esetben cs is jelentkezik: csegely (63), köcsög (87). Talán szórványos es >> s >• cs 
hangfejlődéssel van dolgunk (vö. LAKÓ: Melich-Eml. 207). 

Az MSzFE közöl három olyan — nagyon bizonytalan — etimológiát, 
amelyekben a finnugor alapnyelvi c-nek állítólag gy felel meg a magyarban: 
nyj. fagy 'drehen, winden stb. ' , fogy 'abnehmen, schwinden, sich vermindern', 
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nyj. kegyelet, kegyelet 'Regenbogen' (2. egyeztetés). Szerintem aligha indokolja 
valami is a c > gy fejlődést, hiszen a palatalizált affrikáta is csak ne hang
kapcsolatban vagy nazális előtt (1. hagyma 'Zwiebel, Lauch' MSzFE) képvisel
teti magát gy-vel. 

14. Az ráí-nek a magyarban kettős képviselete van, nazálisos és denaza-
lizált: agyar (42), agy (44), hagymáz (45), húgy (46),hëgy (47), húgy (50), hangya, 
hangyái (51), lágy <*<*> langyos (52), légy (53), magyar (54). Az ngy n-]ét az 
MSzFE inetimologikus hangnak tekinti (1. hangya és lágy alatt). Szerintem 
az ngy ~ gy megfelelések talán az egykor megvolt paradigmatikus né ^ é 
váltakozás nyomát őrzik: az ngy ősmagyar kori képzett szavainkban jelent
kezik: langyos, hangyái (a hangya ebből elvont alak, 1. MSzFE). A képzőtlen 
szavakban (pl. lágy), az elhomályosult (finnugor, ugor) alapnyelvi derivátu-
mokban (agyar) és a szóösszetételekben (magyar): né^>gy. keshed- (48), 
hárs, has (49) és mese (55) szavainkban denazalizáció történt, s ezekben a c 
szabályos folytatóival találkozunk. Az né egyébként olykor palatalizálta a 
szomszédos veláris magánhangzót, s így néhány szóban ,,veláris -*> palatális" 
hangrendi átcsapás történt: hegy (47), mese (55), sőt magyar (54) szavunknak 
a régiségben volt magas hangrendű változata, ül. földrajzi nevekben van ma is, 
1. MSzFE. 

Megjegyzés: Nagyon lehetségesnek tartom a kengyel 'Steigbügel' és a 
kegyelet, kegyelet 'Regenbogen' alapszavául szolgáló R. kegy 'Kreis, Ring' 
(1. MSzFE) összetartozását, feltéve, hogy az ngy és a gy korábbi né-hől erednek 
(a kegyelet ajánlott finnugor megfelelői nagyon bizonytalanok, aligha helyesek). 
Morfonematikusan jól megmagyarázható az idekapcsolt (isten) kecskéje 'Regen
bogen' is: né + k > ék ^>csk. Az ngy <~̂  gy váltakozásról adott magyaráza
tunk ellen szól — látszólag — maga a kegyelet, amely egy kihalt kegyel ige 
származéka (1. MSzFE), s ugyancsak ősmagyar kori képzésnek kell lennie, 
következésképpen benne ngy volna várható. Szükségesnek látom megjegyezni, 
hogy az igékben és a névszókban nem feltétlenül vezetnek azonos eredményre 
a történeti hangváltozások. Jó példa erre, hogy a finnugor alapnyelvi sk 
a vogulban másképp van képviselve a névszókban, mint az igékben: fi. poski 
'Backe, Wange' ~ vog. AK pdt, pájt, ÉV pët, Szo. päjt, de fi. puske- 'stoßen' 
~ vog. T J powt-, AK powt-, P püwt-, Szo. puwt-, lp. N suos^kâ- 'chew, b i t e ' ^ 
vog. T J tawt-, AK towt-, P tëyt-, Szo. töwt- ; a finnben az st hangkapcsolat más
képpen viselkedik a denominális és a deverbális származékokban: veitsi 'Messer' : 
veits -f- tä >> veistä (part.), veits -\- tä- ^>veistä- 'schneiden, schnitzen'; valits-
(e)- 'wählen': valits -\- ta' ftst >tt + zárt szótag > t] > valita' (inf.). Úgy 
vélem, hogy az így ~ ingyen (ezekről 1. TESz.) viszonya is így (lágy ~ lan
gyos) magyarázható. 

15. A finnugor s „szabálytalan" s folytatója az egyes ugor nyelvekben. 

15. 1. Néhány esetben a finnugor alapnyelvi «s-nek szókezdő helyzetben 
s a folytatója az osztjákban, mégpedig olyankor, ha a második szótagban s 
(-< finnugor é) van: (MSzFE) arasz 'Spanne' ~ osztj. 0 soros, de: vog. AK 
toros, Szo. töras, (MSzFE) aszik 'dorren, trocknen' ~ osztj. V sos-, DN sas-, 
Kaz. sös-, O säs-, de: vog. T J täs-, AK P tös-, Szo. tös-, (SKES) fi. syksy, m. ősz 
'Herbst ' <-v osztj. V soyds, DN sëwds, Kaz. sus, O sus, de: vog. TJ tuks, AK 
täxs, P täks, Szo. taks. 



A FINNUGOR ALAPNYELVI SZIBILÁNSOK ÉS AFFRIKATÁK KÉPVISELETEIRŐL 2 3 

15. 2. A m. nyj. ev, év 'Eiter' (1. MSzFE) vogul megfelelőiben szókezdő 
s-t találunk: T J säj, AK säj, P sej, Szo. saj, ugyanakkor az osztják megfelelők
ben t-, l- stb. van. Az MSzFE szerint az s m e g ő r z ő d é s e a j palatalizáló 
hatásával magyarázható. Ha ez igaz, a m. ujj 'Armel' vogul megfelelőiben is 
s-nék kellene lennie, de mégis t-t találunk: T J tg,jdt, ÉV tét (plur. tajtdt), DV 
tét, P tájt, Szo. täjdt (<C *sőja, CompGr. 409). A m. hét 'sieben' vogul megfelelői 
szintén s kezdetűek: T J sät, AK sot, P söt, Szo. sät, míg az osztjákban t-, l-
stb. van. (1. MSzFE). Az MSzFE szerint: ,,Az ősvogulban az eredeti *s- a rákö
vetkező palatális magánhangzó hatására jésült, majd a fgr. *s- folytatóival 
együtt depalatalizálódott: *s- >• *é- >> s- . . ." Ha ez igaz volna, azt várhat
nánk, hogy a m. ősz 'Herbst ' vogul megfelelőiben is s-t találunk, ám ezek í-vel 
kezdődnek: T J tüks, AK täxs, P taks, Szo. taks. Ebből máris kiviláglik, hogy 
az MSzFE magyarázata nem kielégítő, a két eset igazolására felhozott érvek 
csak e g y ü t t igazak: szókezdő helyzetben a vogulban akkor áll s (~ osztj. 
t, l stb., m. 0), ha a szó palatális hangrendű és az első szótag határán j van 
vagy j enyészett el. A vog sät stb. szóban korábban pt mássalhangzó-kapcsolat 
volt, amelynek p eleme ^'-n keresztül tűnt el. A mássalhangzó előtti p egyéb 
esetekben is eltűnt: (MSzFE) m. íz 'Geschmack' -~ vog. T J ät, AK P ät, 
Szo. at, de: osztj. V ewdl, DN epdt, Kaz. epdA, O epdl (e szócsaládban eredetileg 
ps volt, amely az ugorban pfi-vá, vált), (FUV) fi. hapsi 'langes Haar ' ~ vog. 
T J át, Szo. ät, de: osztj. V awdt, DN updt, Kaz. çpdt, O opdt. Ennek ellent
mondani látszik a (CompGr. 413 sapc3 ^ sapÓ3 » vog. T J täs : käptäs 'Hinter
steven des Bootes', osztj. V söyds, Ko. sewds, Kaz. O sewes 'Hinterteil, Hinter
steven des Bootes', amelynek COLLINDER szerint (FUV 113) észt, lapp és zűrjén 
megfelelői is vannak. Ez az etimológia azonban téves, az észt szó ugyanis 
a finn sapsa, sapso megfelelője (1. SKES), a lapp és zűrjén szók pedig — való
színűleg orosz közvetítéssel: coney. 'Steuerruder' — jövevényszók a finnségi 
nyelvekből (SETÄLÄ: F U F I I , 252; KALIMA: MSFOu. XXIX, 128;T. I. ITKONEN: 
Annales Academiae Scientiarum Fennicae XXVII/7:64; VASMER, BEtWb.) ; 
az obi-ugor szók összetartoznak egymással, ősobi-ugor előzményük eäyds, 
de a finnségiekkel nem, mivel finnugor -p-nok a keleti osztjákban nem lehet 
-y- folytatója ! 

Az MSzFE szerint ér 'berühren' szavunk állítólagos vogul megfelelője: 
É sarätali s-e alapnyelvi s-t képvisel. Igaz ugyan, hogy a vogul szó eredetileg 
palatális hangrendű volt, benne azonban sem j-t, sem p-t (^> >> j ^>o) nem 
tehetünk fel, ezért ezt az egyeztetést tévesnek kell tekintenünk, sőt, az ér 
igét törölni kell finnugor eredetűnek tar tot t szavaink közül, mivel ajánlott 
cseremisz megfelelője csuvas, vogul megfelelője pedig valószínűleg zűrjén jöve
vényszó (BERECZKI: NyK. LXX, 451; LIIMOLA: Sananjalka ll:194).x 

1 KATZ új etimológiai összefüggésbe kívánta belehelyezni ér- szavunkat (NyK 
LXXII I , 143 — 6). Az ajánlott új etimológia — a KATZ által is ismertetett nehézségeken 
túlmenően — ugyancsak elfogadhatatlan: az osztj. Serk. aro (STEINETZ, DEWO 155) 
csak jelentésénél fogva pontos ekvivalense a V ä r 'viel' szónak, alaktanilag azonban nem, 
ui. a V Vj. ärdy, Trj. J árya, Ni. Kaz. ara, O drri 'getrennt stb. ' (uo.) szóhoz tartozik, 
amely az är 'viel' derivátuma (vö. SATJEB, Die Nominalbildung im Ostjakischen 145 kk.); 
a Serk. nyelvjárásban a z a r ( ~ V är) és az ard ( ~ V ärdy) jelentése egybeesett. Mivel az 
osztjákban a y képző, nem pedig (az abszolút) tő része, a magyar „Gammametathese" 
feltétele elesik. De még ha el is fogadnánk, hogy a V är és a Serk. ard egyaránt finnugor 
vagy ugor alapalakra megy vissza, a k e l e t i o s z t j á k b a n legalább egy szóvégi 
redukált magánhangzónak kellene lennie ! Szerintem egyébként — a DEWO-val ellentét
ben — az osztj. V är 'viel' stb. és a C ërdy, öroy 'zuviel' (DEWO 169) összetartoznak, 
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15. 3. Elvétve ugyan, de szóbelseji helyzetben a finnugor s-t a magyar
ban sz képviseli. Az egyetlen biztos példa erre fészek 'Nest' szavunk. Az MSzFE 
nem is kommentálja a magyar sz-t. LAKÓ e szavunkat illetően a szóbelseji 
finnugor s közvetlen, szabályos magyar folytatójának az sz-t tekinti (1. Proto-
Finno-Ugric Sources of the Hungárián Phonetic Stock. 70), figyelmen kívül 
hagyva, hogy a vogulban és az osztjákban ez esetben is t-t, l-t stb. találunk. 
H A J D Ú (BUNyt. 106; 1. még R É D E I alább idézendő cikkét is) úgy vélekedik, 
hogy a szomszédos palatális magánhangzó hatására jésült az s és ennek 
köszönheti megmaradását, vagyis teljes joggal azt tételezi fel, hogy a ma
gyarban éppúgy, mint az obi-ugor nyelvekben, egyezniük kellene az alap
nyelvi szibilánsok fejleményeinek szókezdő és szóbelseji helyzetben egyaránt. 
(Az említetten kívül van még néhány bizonytalan, magyar tagú etimológia, 
amelyekben a finnugor alapnyelvi intervokális s képviseletében magyar sz-t 
találunk.) 

15. 4. Az ugor alapnyelv mássalhangzó-rendszerében bekövetkezett leg-
karakterisztikusabb hangváltozás az 1. à > s , 2. s >> #, 3. s >> s volt. Nehéz 
elképzelni, hogy az ugor alapnyelv már a mai magyar, vogul és osztják nyelv
nek pontosan megfelelően három nagy, egymástól többé-kevésbé elkülönült 
nyelvjárásra oszlott és a finnugor korból örökölt s-t más-más körülmények 
és feltételek között, különböző pozíciókban, egymásnak ellentmondó módon 
mentették meg az s > ê hangfejlődés érvényesülésétől. Az ilyenfajta ugor alap-
nyelvi nyelvjárások feltételezése azt is jelentené, hogy a vogul pt^>^>jt > t 
hangváltozást is az ugor korra kellene datálnunk, sőt az ugor kor legelejére 
tennünk, még mielőtt az s > # lezajlott volna. Sokkal ésszerűbb elfogadnunk 
az s > # kivételnélküliségét, azzal a megszorítással, hogy az osztják külön 
életében & > s, ha a következő szótagban s ( < finnugor s) állt (HARTMUT 
KATZ erről ugyanígy vélekedik; szóbeli közlés), a vogul külön életében szó
kezdő helyzetben ê > s, ha a szó magas hangrendű volt és az első szótag 
határán j volt, a magyarban szóbelseji helyzetben $ > s palatális magán
hangzó szomszédságában. A $ egyébként egyáltalán nem volt a „rendszerbe 
nem illő", ,,a rendszerből kirívó hang", amely ,,már a bomlás csíráját hordozta 
magában" (KÁLMÁN: MNy. LXI , 390, 391), mégpedig azért nem, mert volt 
a mássalhangzó-rendszerben t ( < finnugor t) és s (<C finnugor s), illetve a 
k ^ y, p ^ w mellé a í ~ ^ nagyon is illett, olyannyira, hogy az osztjákban 
lényegében egészen a mai nyelvjárások kialakulásáig fennmaradt. 

Mindazok az uráli és finnugor kori szavak, amelyekben szóbelseji s vagy 
s volt, az ősmagyar kori fi > 0 változással egyidejűleg kihaltak nyelvünkből 

noha a magánhangzó-megfelelést nem tudom beleilleszteni a magánhangzó-váltakozások 
rendszerébe, viszont nem ez az egyetlen példa a keleti osztjákban az a ~ e megfelelésre: 
V pâti- ~ Vj. pëfaydl- (78). Idekapcsolható a vog. TJ är 'viel': jaltkdtds är tini äjnl 'es 
erschien viel Speise und Tränke' (MSFOu. 111 : 165), ill. TJ ärdw, Szo. ariy 'zu viel' 
(MSFOu. 127 : 156, DEWO 169). 

KATZ a zürj. arkmi- 'entstehen, gedeihen stb,' szót is az ér-hez kapcsolja, és eluta
sítja UoTiLA magyarázatát (MSFOu. LXV, 346), miszerint az arkmi- az artmi- ua. igéből 
keletkezett disszimilációval. Nagyrészt valóban azon múlik az új egyeztetés helyessége, 
hogy a k-t tartalmazó szóról sikerül-e bebizonyítani, hogy a másikkal nem függ össze. 
KATZ fejtegetéseinek azonban nincs bizonyító ereje, UoTiLÁnál találunk ugyanis még 
néhány példát a zűrjén (és votják) kr^t váltakozásra (i. m. 345 — 6, vö. még 301, 302, 
328-9). 
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(1. R É D E I KÁROLY, L'évolution en hongrois des mots à structure proto-
ouralienne et finno-ougrienne VCs/ëV et GVCs\sV. Mélanges offerts à Aurélien 
Sauvageot pour son soixante-quinzième anniversaire. Budapest, 1972. 231 — 
5), ezt a sorsot csak azok kerülhették el, amelyek mellett palatális magán
hangzó állt, ami a $L.*> S feltétele volt. 

Megjegyzés: Véleményem szerint azon ugor kori szavainkban, amelyek
ben m. 0, vog. t, osztj. t, l stb. felelnek meg egymásnak, $ rekonstruálandó. 
Ilyen arany 'Gold' szavunk is, amely ugor kori átvétel valamilyen iráni nyelv
ből, de az átvétel kétségtelenül az ugor kor legelején történt, mert a feltehető 
iráni 2-nek a mai ugor nyelvekben az uráli, finnugor «-ével egyező megfelelései 
vannak. Ebből két következtetés adódik: 1. az ugor alapnyelvben az iráni s-t 
s-szel helyettesítették, 2. az átvétel az ugorra jellemző s > # változás előtt 
történt. Ezért helyesebbnek látom az ugor alapalakot fîarana, nempedig 
sarana (MSzFE) formában rekonstruálni, minthogy az ugor rekonstrukció 
célja az ugor alapnyelvnek a felbomlás előtti állapotát tükrözni, nempedig 
azt a legkorábbi ugor nyelv állapotot, amit a finnugorból örökölt, s ami a. finn
ugor alapnyelv hangrendszerétől még aligha különbözött. Ehhez hasonlóan, 
ha mind a három ugor nyelvben s-t találunk az etimológiailag összetartozó 
szavakban (vogul interdialektális s '-v s), ugor kori etimológia esetében nem 
lehet s'-szel számolni, mivel a többször emlegetett s >• ê rendszerkényszer -
szerüen magával hozta az s depalatalizálódását: s >> s, tehát a felbomlás előtti 
ugor alapnyelvben nem volt s. Ezért a m. aszik 'dorren, trocknen' MSzFE-féle 
S8S3- rekonstruált alapalakja két ponton is téves: ugor kori szót finnugor 
korinak rekonstruál; helyesen: dss3-. 

H O N T I LÁSZLÓ 

Bemerkungen zu den Vertretungen der Sibilanten und Affrikaten 
der finnisch-ugrischen Grundsprache 

I m ersten Teil des Artikels setzt sich der Verfasser mit der Thematik der Studien 
von E D I T VÉRTES "Rekonstrukció és valószínűségszámítás" (Rekonstruktion und Wahr
scheinlichkeitsrechnung) (NyK. LXXII , 297—322) und LATJRI POSTI ,,From Pre-Finnic 
to late Proto-Finnic" (FUF. XXXI , 1—91) auseinander: er trifft die Feststellung, daß 
einerseits VÉRTES in mangelnder Kenntnis der phonologischen Gesetzmäßigkeiten den 
Versuch unternimmt, die historischen Vorbedingungen der sondersprachlichen Entwick
lung und Entstehung der uralischen Sibilanten von neuem zu erleuchten, andererseits 
POSTI seine Substitutionstheorie „finnisch -*• baltisch -> finnisch" und „finnisch -*• ger
manisch -*• finnisch", was den urfinnischen Wechsel der Affrikaten betrifft, ad absurdum 
getrieben hat, berücksichtigt er darin doch so gut wie kaum phonologische Gesetzmäßig
keiten und führt jeden, im Urfinnischen stattgefundenen Wechsel auf äußere Ursachen 
zurück. 

Der Verfasser sieht die frühere Existenz eines möglicherweise finnisch-ugrischen 
(uralischen) s nicht als gesichert an, da in den — drei Sibilanten kennenden — wogulischen 
Dialekten die doppelte Vertretung: H ~ ë des é der Grundsprache eine innerwogulische 
Entwicklung darstellen kann, und sich im übrigen für die Annahme von s — s der Grund
sprache nur einige wogulische Dialekte zum Beweis anführen ließen; darüberhinaus dürfte 
man, was die Grundsprache betrifft, nur im Falle der dental gebildeten Konsonanten
phoneme mit mouillierten Korrelationspaaren rechnen, wobei nur die Affrikaten eine 
Ausnahme darstellen, die jedoch durch andersartige Gesetzmäßigkeiten bedingt wird, 
vgl. MELIKISCHWILI, Einige universelle Gesetzmäßigkeiten in dem System der Affrikaten 
(Theoretical Problems of Typology and the Northern Eurasian Languages. Budapest, 
1970. 65 -73) . 
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Nach der in der Arbeit dargelegten Konzeption entstanden die heutigen Vertretun
gen der grundsprachlich belegten Affrikaten in den finnischstämmigen Sprachen der
gestalt, daß im Wortanlaut unmittelbare Desaffrikatisierung eintrat, im Wortinneren die 
Affrikaten in Verbindungen von ,,Klusil -j- Sibilant" zerfielen. Diese Annahme wird 
durch die reziproken Vertretungen von nc > nie > > s und nc > nts > > nt gestützt, 
die wahrscheinlich mit der ursprünglichen Opposition von „mouilliert — nicht mouilliert" 
in Zusammenhang zu sehen sind, ebenso wie die fakultativ bedingte Entwicklung von 
c > > ts/s, c > > t/h. Die Fortsetzung des c der Lautverbindung ck durch t wird dann 
verbindlich, wenn der Konsonant im Wortanlaut auf k (und "in) lautet: k.ck. > > k.tk. 
(? n.ök. > n.tk.). Für den Zerfall der Affrikaten in Lautverbindungen einerseits und die 
fakultative Weiterentwicklung der Affrikaten andererseits sprechen auch jene Varianten, 
die sowohl ts als auch s, bzw. t und h enthalten. 

Die obugrischen Sprachen stimmen nach Meinung des Verfassers insofern überein, 
als in sämtlichen Dialekten Desaffrikatisierung eingetreten ist, und Affrikaten in den 
Dialekten beider Sprachen höchstens in Form vom kombinatorischen Varianten auftreten. 

STEINITZ (FgrKons. 15, 1 6 - 7 , 26, 27) und COLLINDER (CompGr. 53, 92, 137, 139) 
zufolge existierte ein Wechsel né ~ c, ne ~ c in der Grundsprache; nach Auffassung 
des Verfassers konnte dieser nur innerhalb des Paradigmas auftreten. Der interdialektale 
Wechsel von nc ~ 6, n6 ~ 6 darf also bei der Rekonstruktion der Grundsprache nicht 
berücksichtigt werden, da die Formen ohne Nasal erst nach der Trennung in Tochter
sprachen entstanden sein müßten; ein Wechsel c ~ é sei — vorallem im Wortanlaut — 
vollkommen unwahrscheinlich: wenn dem c des finnisch-permischen Zweiges im Ugrischen 
á entspricht, wäre es eher gerechtfertigt, mit einer Desaffrikatisierung in ugrischer Zeit 
zu rechnen. 

Nach Ansicht des Verfassers war die, für das Ugrische anzusetzende Lautent
wicklung (ë > s) s > -& (é > s) ein Lautgesetz, das keine Ausnahme kannte. Das in 
einzelnen ugrischen Sprachen anstelle vom finnisch-ugrischen s erscheinende s sei daher 
Ergebnis der jeweils unter anderen Bedingungen verlaufenden (wenn man so will: 
„regressiven") Entwicklung von # > s, nicht aber das Ergebnis eines in der ugrischen 
Grundsprache sporadisch auftretenden Wechsels von s > é > s. Die Annahme einer 
solchen, in der ugrischen Grundsprache vollzogenen, nur sporadisch nachweisbaren 
Lautentwicklung setzt im Stillen voraus, daß zur Zeit des für die ugrische Periode charak
teristischen Lautwandels die ugrische Grundsprache bereits in die, dem heutigen Ungari
schen, Ostjakischen und Wogulischen entsprechenden Dialekte gegliedert war (nicht 
also in Dialekte des Urungarischen und des Urobugrischen). Der Widerspruch einer 
solchen Erkärung entsteht dadurch, daß man ,in dem Bestreben, für die einzelnen Erschei
nungen eine Erklärung zu finden, die starke Trennung in den heutigen Sprachen ent
sprechende Dialekte auf früher als notwendig datierte und gleichzeitig eine Grund
sprache voraussetzt, in der bestimmte Kräfte einheitlich wirksam waren. 

LÁSZLÓ H O N T I 


