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A köztes toldalékok kapcsolódástípusai az uráli nyelvekben

JANURIK Tamás

Mottó: „Boncold csak nyelvész!
 hát baj, hogy az áldozat elvész?”

(Arany János)

Már régóta foglalkoztat az a számomra megoldhatatlannak tűnő probléma,
hogy hogyan lett volna nyelvészeti szempontból tagolható (már ha lettek
volna akkor is ilyen „boncolgató” nyelvészek) a halakat többes számú tárgy-
ragos szó az ősmagyar korban.

A magyar nyelv mai állapotában a hal- tőhöz egy -ak alakú többesjel já-
rul, amelyet egy -at alakú, szintén előhangzós tárgyrag követ. A tővéghang-
zók lekopása azonban az ómagyar korra tehető (lásd például Tihanyi alapí-
tólevél feheruuaru rea meneh hodu utu rea [olvasd: feherü váru reá meneh
hodu utu reá] stb.), az ősmagyar korra ezért inkább egy tővéghangzós χalu :
χala- (alapszó : tőalak) páros tehető fel. A χala- tőhöz kapcsolódó -k többes-
jel adta a többes számú alakot, de hogy kapcsolták hozzá a -t tárgyragot?
Vagyis a problémám az, hogy az ősmagyar χalakat szóalakot hogyan lehet
szóelemeire bontani: az egyik „megoldás” a χala-k-at, ez viszont ellentmond
annak a szabálynak, hogy a toldalékláncokban a toldalékok a tővégeknek
megfelelő módon viselkednek: ahogy pl. a lapp nyelvben az N-CX szerke-
zetű, lokatívuszragos guole-st ’halban’ szóalak az N-CX-PX szerkezetű,
lokatívuszragos és birtokos személyragos változatban guole-stâ-m ’halam-
ban’ alakot vesz fel.

Ha viszont ezt a szabályt alkalmazzuk, a másik megoldás egy χala-ka-t
formájú tagolást eredményez, tehát fel kellene tételeznünk, hogy az ősma-
gyar korban az abszolút szóvégen jelentkező -k többesjelnek a többelemű
toldaléklánc belsejében volt egy -kA- (-ka-, -ke-) függő alakja is. (Ugyanez a
tagolási probléma merül fel például a Halotti Beszéd és Könyörgés isemucut
[olvasd: isémüküt] N-PX-CX szerkezetű szóalakjában is, vagyis ott is csak
az isé-mükü-t lenne a helyes tagolás.)
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E magyar nyelvtörténeti probléma körüljárásához célszerűnek látszik an-
nak a megvizsgálása, hogy a különböző toldalékláncokban a köztes toldalék-
elemek kapcsolására milyen morfonotaktikai megoldásokat alkalmaznak a
mai uráli nyelvek. Köztes toldalékelemként állnak azok a toldalékok, ame-
lyeket a szótőhöz vagy egy korábbi toldalékhoz kapcsolódva egy újabb tol-
dalékelem követ. A névszóragozásban ilyen köztes toldalékok lehetnek az
NS számjelek, a CX esetragok és a PX birtokos személyragok, az igei para-
digmákban pedig a TS időjelek, az MS módjelek, a PS passzívumjelek, az
OS tárgyjelek és az RS reflexívumjelek.

Az egyes uráli nyelvek névszói és igei paradigmáinak elemzésekor azokra
az összefoglaló munkákra, elsősorban a magyar nyelven megjelent chres-
tomathiákra támaszkodtam, amelyek megfelelő példaanyagot szolgáltattak a
különböző kapcsolódástípusok kimutatására. Ezeket az alapforrásokat az
egyes nyelvi megoldásokat érintő részek elején [szögletes zárójelben] adtam
meg. Ahol azonban ilyen munkák nem álltak rendelkezésemre (például a
szamojéd nyelvek esetében), ott kénytelen voltam egy korábbi összefoglaló
munkára, Mathias Aleksander Castrén 1854-ben megjelent szamojéd nyelv-
tanának szóanyagára hivatkozni. Érvényes ez az enyec és a kamassz mellett a
nganaszan nyelvre is, amelynek ugyan jelent meg korszerű chrestomathiája
(Wagner-Nagy 2002), ez azonban a részletes ragozási táblázatok hiánya mi-
att nem szolgálhatott a kitűzött célnak megfelelő adatforrásként.

A köztes toldalékok előfordulásai az uráli nyelvekben

NYELV -NS- -CX- -PX- -TS- -MS- -PS- -OS- -RS-
finn -NS- -CX- -TS- -MS- -PS-
észt -NS- -TS- -MS- -PS-
lapp -NS- -CX- -PX- -TS- -MS- -PS-
mordvin -NS- -CX- -TS- -MS-
cseremisz -NS- -CX- -PX- -TS- -MS-
votják -NS- -CX- -PX- -TS- -MS-
zürjén -NS- -CX- -PX- -TS-
magyar -NS- -PX- -TS- -MS-
vogul -NS- -PX- -TS- -MS- -PS- -OS-
osztják -NS- -PX- -TS- -MS- -PS- -OS-
nyenyec -NS- -CX- -MS- -OS- -RS-
enyec -NS- -CX- -MS- -OS-
nganaszan -NS- -CX- -TS- -MS- -OS- -RS-
szölkup -NS- -CX- -PX- -TS- -MS-
kamassz -NS- -CX- -PX- -TS- -MS-
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Amint ez a fenti táblázatból kitűnik, ezeknek a toldalékoknak nem minde-
gyike található meg valamennyi uráli nyelvben: az észtben például, ahol a
PX birtokos személyragok (a ragvégek lekopása és az ennek következtében
bekövetkezett alaki egybeesések miatt) eltűntek, a CX esetragok szóvégre
kerültek, az ugor nyelvekben pedig az általános PX-CX sorrend miatt nincse-
nek köztes esetragok. A finnben, mordvinban és a három északi szamojéd
nyelvben a PX birtokos személyragok mindig csak szóvégen állhatnak. El-
tűntek az időjelek a nyenyecben és az enyecben (a közszamojéd *-ŋa- aorisz-
toszjel funkció nélküli koaffixumként jelentkezik a mássalhangzós végű tö-
veknél, a *-sa- préteritumjel a kérdőmód jelévé vált a nyenyecben és teljesen
eltűnt az enyecből, az időjelölés viszont áttolódott a komplex, időjel nélküli,
illetve préteritumjeles VX igei személyragokra). Ugyanígy teljesen hiányoz-
nak az MS módjelek a zürjénben. A szenvedő (személytelen) ragozás csak a
finnben, észtben, lappban, cseremiszben és az obi-ugor nyelvekben hordoz
PS passzívumjelet, a tárgy számának jelölésére pedig csak az obi-ugor és az
északi szamojéd nyelvekben találunk OS tárgyjeleket. A visszaható ragozás
jelölésére csupán a nyenyec és nganaszan nyelvekben mutathatók ki az RS
reflexívumjelek.

A köztes toldalékok két „vegyértékű” toldalékelemek: egyik oldalon a
magánhangzós vagy mássalhangzós végű tőhöz (illetve a hosszabb, négy-
elemű stb. toldalékláncokban esetlegesen egy korábbi toldalékhoz) kapcso-
lódnak magánhangzós vagy mássalhangzót toldalékkezdettel, a másik olda-
lon viszont az őket követő magánhangzós vagy mássalhangzós kezdetű tol-
dalékok számára kínálnak magánhangzós vagy mássalhangzós végű kapcso-
lódási megoldásokat. A logikailag lehetséges változatok a következők:

V1 V–c[●]v–C V5 V–c[●]v–V C1 C–c[●]v–C C5 C–c[●]v–V

V2 V–c[●]c–C V6 V–c[●]c–V C2 C–c[●]c–C C6 C–c[●]c–V

V3 V–v[●]v–C V7 V–v[●]v–V C3 C–v[●]v–C C7 C–v[●]v–V

V4 V–v[●]c–C V8 V–v[●]c–V C4 C–v[●]c–C C8 C–v[●]c–V

E lehetséges változatok mindegyike természetesen nem fordul elő minden
uráli nyelvben. A „jól formált” megoldások a magánhangzók és mássalhang-
zók váltakozására építenek, és igyekeznek elkerülni mind a mássalhangzó-
torlódásos, mind a magánhangzó-torlódásos (hiátusos) helyzeteket. Az egyes
uráli nyelvekből kimutatható ténylegesen létező (csupán típuspéldákkal il-
lusztrált és aláhúzással jelzett) kapcsolódástípusok a következők:
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1. A finn (FIN) megoldás [Mikola 1968]
(Szavak: kala ’hal’, vesi ’víz’, nainen ’nő’; antaa ’adni’, mennä ’menni’.)

-NS- A többes szám jele az N-NS-CX toldalékláncban -i- vagy -j-. Az elő-
forduló kapcsolódástípusok: V3 kalo-i-ssa, V6 kalo-j-a, C3 ves-i-ssä, C7
ves-i-ä.

-CX- Az esetragok az N-CX-PX toldalékláncban állhatnak köztes elemként.
Minthogy a birtokos személyragok (az -Vn px3sg kivételével) mássalhangzós
kezdetűek, az esetragok ragvégei csak magánhangzósak lehetnek. A -C- hang-
testű, egyetlen mássalhangzóból álló toldalékok, (pl. a -t- többesjel vagy az -n-
genitívuszrag) kiesnek, a testesebb mássalhangzós végű ragok, pl. az -Vn-,
-hVn-, -seen-, -siin- illatívuszragok pedig elvesztik ragvégi mássalhangzóju-
kat. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 kala-ssa-ni, V3 kala-a-ni, V5
kala-ssa-an, C1 nais-te-mme.

-TS- Az -i- időjel a V-TS-VX, valamint a V-PS-TS-VX toldalékláncokban
állhat köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V3 anno-i-n, C3
men-i-n, C7 anne-tt-i-in.

-MS- Az -isi- feltételes, a -ne- lehetőségi, valamint a -ko- vagy -kö-, -kaa-
vagy -kää- felszólító módjel a V-MS-VX és a V-PS-MS-VX toldalékláncok-
ban állhat köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 anta-ne-n,
anta-kaa-mme, V3 anta-isi-n, V5 anta-ne-e, anne-tta-ne-en, anta-ko-on,
anne-tta-ko-on, V7 anne-tta-isi-in, men-tä-isi-in, C1 men-ne-n, men-kää-
mme, C3 men-isi-n, C5 men-kö-ön.

-PS- A különböző (teljes és csonka) tővégek, valamint a fokváltakozás miatt
igen változatos alakú -tta-, -ttä-, -ta-, -tä-, -da-, -dä-, -la-, -lä-, -na-, -nä-, -ra-,
-rä-, -tt-, -t- (személytelen) „passzívumjel” a V-PS-VX, V-PS-TS, V-PS-TS-
VX, V-PS-MS, V-PS-MS-VX toldalékláncokban állhat köztes elemként. Az
előforduló kapcsolódástípusok: V1 anne-tta-ne-en, anne-tta-ko-on, V5 anne-ta-
an, anne-tta-isi-n, V6 anne-tt-i-in, C5 men-nä-än, men-tä-isi-n, C6 men-t-i-in.

2. Az észt (EST) megoldás [Lavotha 1960]
(Szavak: kala ’hal’, naine ’nő’, keel ’nyelv’; elama ’élni’, sööma ’enni’,
laulma ’énekelni, tegema ’tenni’, olema ’lenni’, nägema ’látni’, saama
’kapni’, tooma ’hozni’, tulema ’jönni’, seisma ’állni’.)

-NS- A többes szám jele az N-NS-CX toldalékláncban -i-, -e- vagy -u-, illet-
ve -te- vagy -de-. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 kala-de-sse, V3 pu-
i-sse, C1 nais-te-sse, C3 keel-i-sse.
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-TS- Az -i-, illetve -si- időjelek a V-TS-VX toldalékláncban állhatnak köztes
elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 ela-si-n, V3 sõ-i-n, C1 laul-
si-n, C3 teg-i-n.

-MS- A -ksi- feltételes és a -ke-, -ge- felszólító módjelek a V-MS-VX tolda-
lékláncban állhatnak köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1
ela-ksi-n, ela-ge-m, C1 ol-ge-m, näh-ke-m.

-PS- A változatos hangalakú -ta-, -da-, -la-, -a-, -t-, -d- (személytelen) „passzí-
vumjel” a V-PS-TS és a V-PS-MS toldalékláncokban állhat köztes elemként.
Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 saa-da-kse, saa-da-ks, saa-da-vat,
saa-da-gu, V3 tuu-a-kse, V6 ela-t-i, C1 tul-la-kse, seis-ta-kse, tul-da-ks, tul-
da-vat, tul-da-gu, C3 teh-a-kse, C6 tul-d-i.

3. A lapp (LAP) megoldás [Lakó 1986]
(Szavak: guolle ’hal’; gullât ’hallani’, læt ’lenni’.)

-NS- A többes szám jele az N-NS-CX toldalékláncban -i- [j hangértékben],
az N-NS-PX toldalékláncokban pedig -idâ-, -idi-, idæ- lehet. Az előforduló
kapcsolódástípusok: V1 gūli-idâ-m, V2 gūli-i-n .

-CX- A zárómorfémaként álló esetragok – a -dâ, -di- többes illatívuszrag ki-
vételével – mind mássalhangzóra végződnek, azonban az ilyen esetragok az
N-CX-PX és N-NS-CX-PX toldalékláncok köztes elemeként egy ragvégi, a
Px-ektől függő (â, i, æ) magánhangzóval bővülnek. Az előforduló kapcsoló-
dástípusok: V1 guole-stâ-m, guolle-nâ-m, guolle-sâ-m, guolle-stâ-m, gūli-
idâ-sâ-m, C1 gūli-i-nâ-m, C3 gūl-inâ-m.

-PX- A birtokos személyragok általában zárómorfémák, a névutóból aggluti-
nálódott -guim többes komitatívuszrag azonban egy N-NS-PX-CX toldalék-
láncot eredményezett. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 gūli-idæ-skă-
guim, V2 gūli-idâ-m-guim.

-TS- Az imperfektum *-j-  időjele a V-TS-VX toldalékláncban három külön-
böző formában jelentkezik: egyes igetövek után [j hangértékű] -i- alakban
vagy a tővégi magánhangzót magába olvasztva -i- vagy -u-, páratlan szótag-
számú és összevont igéken pedig -ggji- alakban. Az előforduló kapcsolódás-
típusok: V1 le-ggji-m, V2 gulâ-i-mek, C3 gull-i-m.

-MS- A V-MS-VX toldalékláncban a módjelek mindegyike, a -Êâ-, -Êe-, -Êi-,
-Êæ-, -ÊÊâ-, -ÊÊe-, -ÊÊi-, -ÊÊæ- potenciálisz, a -kku-, -k′ko, -k′ke-, -kki- impera-
tívusz, a -šei-, -še-, -ši- vagy -včii-, -vči- alakú kondícionálisz mássalhangzós
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kezdetű és csak magánhangzós végű igetőhöz járulhat. Az előforduló kapcso-
lódástípusok: V1 gulâ-Êâ-m, lē-kku-m, gulâ-ši-m, li-vči-m, V2 gulâ-šei-mĕk,
li-včii-mĕk.

4. Az [erza-]mordvin (MOR) megoldás [Keresztes 1990]
(Szavak: moda ’föld’, kal ’hal’, kudo ’ház’, karks ’öv’, ŕiveź ’róka’, oš ’vá-
ros’; sodams ’tudni’, kandoms ’vinni’.)

-NS- A többes szám -tne-, -ťńe- jele csak a determinatív főnévragozásban je-
lenik meg az N-NS-CX toldalékláncban. Az előforduló kapcsolódástípusok:
V1 moda-ťńe-ń, C1 kal-tne-ń.

-CX- Az esetragok az N-CX-PX toldalékláncokban állhatnak köztes elem-
ként. Hangalakjukban a névszótövek hangszerkezete, magánhangzós vagy más-
salhangzós tővége, az utolsó szótagi magánhangzó mély vagy magas hang-
rendűsége, a szóvégi mássalhangzó kemény vagy lágy, illetve zöngés vagy zön-
gétlen volta következtében nagyfokú változatosságokat mutatnak (lásd rész-
letesebben: Maticsák 2003). Közülük az -ń, -oń, -eń genitívusz, a -v, -ov, -ev la-
tívusz és a -neń, -ńeń datívusz nem fordul elő kettős kötődésű helyzetekben,
a magánhangzóra végződőekhez: az inesszívusz -so-, -se-, az elatívusz -sto-,
-ste-, a prolatívusz -ka-, -ga-, -va-, az ablatívusz -de-, -ďe-, -do-, -te-, -ťe-, -to-,
az abesszívusz -vťeme-, -vtomo-, -teme-, -ťeme-, -tomo-, valamint a kompara-
tívusz -ška-, -oška-, -eška- alakjához mássalhangzós kezdetű PX-ek kapcso-
lódnak, a -ks-, -oks-, -eks- transzlatívusz és az abszolút szóvégen -s, köztes
elemként -s-, -z- alakú illatívusz viszont előhangzó felvételére kényszeríti a
birtokos személyragokat. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 kudo-so-n,
kudo-sto-n, kudo-va-n, kudo-do-n, kudo-vtomo-n, kudo-ška-n, V6 kudo-ks-
on, kudo-z-on, C1 kal-so-n, kal-sto-n, kal-ga-n, kal-do-n, kal-tomo-n, kal-
ška-n, C3 karks-oška-n, ŕiveź-eška-n, C6 kal-ks-on, kal-z-on, C8 oš-oks-on.

-TS- Az időjelek (az -i-, illetve -s- múltidő-jel és az -iľ- szokásos múltidő-
jel) a V-TS-VX toldalékláncokban állhatnak köztes elemként. Az előforduló
kapcsolódástípusok: V2 soda-š-ť, C2 kand-š-ť, C3 sod-i-ń, C4 sod-iľ-ť, C8
sod-iľ-iń.

-MS- A módjelek (a -vľ-, -voľ- kötőmód, a -z- óhajtó, az -ikseľ- kívánó, az
-ińďeŕ- feltételes mód és az -ińďeŕavľ-, ińďeŕavoľ- feltételes kötőmód jelei) a
V-MS-VX toldalékláncban állhatnak köztes elemként. Az előforduló kapcso-
lódástípusok: V2 soda-voľ-ť, soda-z-tano, V6 soda-vľ-iń, soda-z-an, C4 sod-
ikseľ-ť, sod-ińďeŕavoľ-ť, C8 sod-ikseľ-in, sod-ińďeŕ-an, sod-ińďeŕ-iń, sod-
ińďeŕavľ-in.
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5. A cseremisz (CHE) megoldás [Bereczki 1990]
(Szavak: piste ’hárs’, kol ’hal’, olma ’alma’, kuγu ’nagy’; ilaš ’élni’, tolaš
’jönni’.)

-NS- A többes szám jele mindenütt, így az N-NS-CX, N-NS-PX szerkezetű
toldalékláncokban is változatlanul -wlak- alakú. Az előforduló kapcsolódástí-
pusok: V2 piste-wlak-lan, piste-wlak-na, V6 piste-wlak-çm, piste-wlak-em,
C2 kol-wlak-lan, kol-wlak-na, C6 kol-wlak-çm, kol-wlak-em.

-CX- Az esetragok közül csak azok fordulhatnak elő köztes toldalékelem-
ként, amelyek az N-CX-PX sorrendet követik. Ide tartozik a -škç-, -çškç- illa-
tívusz, a -štç-, -çštç- inesszívusz, a -la- komparatívusz, az -eš-, -š- latívusz,
továbbá a -lan- datívusz. A mássalhangzós kezdetűek változatlan alakban
kapcsolódnak mind a magánhangzós, mind a mássalhangzós névszótövek-
hez, a redukált magánhangzósak előhangzósan a mássalhangzós és előhang-
zó nélkül a magánhangzós végű tövekhez. Az -eš latívusz lényegében ugyan-
ezt a szabályt követi, de kivételesen magánhangós tőhöz is kapcsolódhat tel-
jes alakjában. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 olma-la-m, olma-škç-
na, olma-štç-na, V2 olma-š-na, olma-lan-na, V4 kuγu-eš-na, V6 olma-šk-em,
olma-št-em, olma-lan-em, olma-š-em, V8 kuγu-eš-em, C1 kol-la-m, C2 kol-
lan-na, C3 kol-çškç-na, kol-çstç-na, C4 kol-eš-na, C6 kol-lan-em, C8 kol-
çsk-em, kol-çšt-em, kol-eš-em.

-PX- A birtokos személyragok az N-PX-CX toldalékláncokban csak bizo-
nyos esetragokkal együtt állhatnak köztes elemként. Az előforduló kapcsoló-
dástípusok: V1 olma-na-δe, olma-na-γe, olma-na-la, olma-na-lan, olma-na-
le), olma-na-m, olma-na-n, V2 olma-m-de, olma-m-ge, olma-m-la, olma-m-
lan, olma-m-le), V6 olma-m-çm, olma-m-çn, C1 kol-na-δe, kol-na-γe, kol-
na-la, kol-na-lan, kol-na-le), kol-na-m, kol-na-n, C4 kol-em-de, kol-em-ge,
kol-em-la, kol-em-lan, kol-em-le), C8 kol-em-çm, kol-em-çn.

-TS- Az időjelek a V-TS-VX toldalékláncban állhatnak köztes elemként. Kö-
zülük a befejezett múlt idő -n, -çn jele kétalakú: a magánhangzós igetövek-
hez az -n alapváltozat járul, a mássalhangzós tövekhez pedig a redukált elő-
hangzóval bővített alak. Az -š- folyamatos múltidő-jel ezzel szemben csak
magánhangzós töveknél található meg, a mássalhangzós tövek folyamatos
múlt idejéből ugyanis eltűnt a korábbi -j- időjel, esetenként tőbeli jésítést
okozva (pl. toľ-çm stb.). Az előforduló kapcsolódástípusok: V8 ile-n-am, ilç-
š-çm, C8 tol-çn-am.

-MS- A változatlan hangtestű -ne- óhajtó módjel a V-MS-VX toldaléklánc-
ban állhat köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 ilç-ne-m,
C1 tol-ne-m.
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6. A votják (VOT) megoldás [Csúcs 1990]
(Szavak: korka ’ház’, gurt ’falu’, busÏ ’mező’, eš ’barát’; dasanÏ ’elkészí-
teni’, luÏnÏ ’lenni’, mÏnÏnÏ ’menni’.)

-NS- A többes szám jele az N-NS-CX, N-NS-PX, N-NS-CX-PX, N-NS-PX-
CX szerkezetű toldalékláncokban jelenik meg köztes elemként, és a tővégek-
hez igazodva -os- vagy -jos- alakú, azonban – a történeti hangfejlődés „ön-
góljaként”: a tőbeli mássalhangzó-kapcsolatot tartalmazó szavak tővéghang-
zójának kései eltűnése következtében (sokban hasonlóan a magyar -a, -ja
px3sg stb. birtokos személyragokhoz, pl. fi-a, ház-a, de kard-ja, kert-je,
dunszt-ja stb.) – éppen fordítottan működik: a mássalhangzó-torlódásos tö-
veknél további torlódást okoz, a magánhangzós végűeknél pedig hiátust idéz
elő. Az előforduló kapcsolódástípusok: V4 korka-os-len, korka-os-mÏ, V8
korka-os-Ïn, korka-os-Ïz, C2 gurt-jos-len, gurt-jos-mÏ, C6 gurt-jos-Ïn, gurt-
jos-Ïz.

-CX- A tizenhárom esetrag közül csak hat követi a CX-PX sorrendet, ezek
(az -en-, -jen- insztrumentálisz, az -eti-, -jeti- tranzitívusz, az -a-, -ja- [szóvé-
gen -e, -je] illatívusz, az -a-, -ja- [szóvégen -n, -Ïn] inesszívusz, a -sen-, -Ïsen-
egresszívusz, a -st-, -Ïst- [szóvégen -s, -Ïs] elatívus), továbbá a CX-PX és PX-
CX sorrendben egyaránt használatos -oź- terminatívusz az N-CX-PX és N-
NS-CX-PX toldalékláncokban állhatnak köztes elemként. Az előforduló kap-
csolódástípusok: V1 busÏ-ja-m, busÏ-jeti-m, V6 busÏ-jen-Ïm, busÏ-sen-Ïm, V8
busÏ-Ïst-Ïm, busÏ-oź-am, C3 gurt-a-m, gurt-eti-m, C8 gurt-en-Ïm, gurt-Ïsen-
Ïm, gurt-Ïst-Ïm, gurt-oź-am.

-PX- A birtokos személyragok az N-PX-CX és az N-NS-PX-CX toldaléklán-
cokban állhatnak köztes elemként, a px1sg. -e-, -je-, a px2sg. -ed-, -jed-, a
px3sg. -ez-, -jez-, a px1pl. -mÏ-, a px2pl. -tÏ-, -dÏ-, a px3pl. -sÏ-, -zÏ- alakban.
Ezeket hat PX-CX-es esetrag (a -ja adverbiálisz, a -lań approximatívusz, a    
-len genitívusz, a -lÏ datívusz, a -tek karitatívusz és az -oź- terminatívusz)
követheti. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 busÏ-mÏ-lań, V4 busÏ-jed-
lań, V5 busÏ-mÏ-oź, V6 busÏ-jed-oź, C1 eš-tÏ-lań, C3 eš-e-lań, C4 eš-ed-lań,
C5 eš-tÏ-oź, C7 eš-e-oź, C8 eš-ed-oź.

-TS- Az időjelek (az -a-, -i- múltidő-jel, az -em-, -m- befejezett múltidő-jel
és az -o-, -lo- jövőidő-jel) a V-TS-VX toldalékláncban állhatnak köztes
elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 daša-lo-z, V3 lu-i-z, lu-o-z,
V6 daša-m-ez, V8 lu-em-ez, C3 daš-a-z, mÏn-i-z, mÏn-o-z, C8 mÏn-em-ez.
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-MS- A feltételes mód -sal- módjele a V-MS-VX toldalékláncban állhat köz-
tes elemként. Csak tővéghangzós tőhöz járulhat. Az előforduló kapcsolódás-
típusok: V2 daša-sal-mÏ, V6 daša-sal-Ïd.

7. A zürjén (SYR) megoldás [Rédei 1968]
(Szavak: pu ’fa’, vIr ’erdő’; junÏ ’inni, munnÏ ’menni’.)

-NS- A többes szám mindig változatlan -jas- jele az N-NS-CX, N-NS-PX,
N-NS-CX-PX, N-NS-PX-CX toldalékláncokban állhat köztes elemként. Az
előforduló kapcsolódástípusok: V2 pu-jas-lIn, pu-jas-nÏm, V6 pu-jas-I, pu-
jas-Ïs, C2 vIr-jas-lIn, vIr-jas-nÏm, C6 vIr-jas-I, vIr-jas-Ïs.

-CX- A tizenhat esetrag közül hét a CX-PX sorrendet követi, ezek (az -a-
[szóvégen -I] illatívusz, a szintén -a- [szóvégen -Ïn] inesszívusz, a -na- [szó-
végen -In] insztrumentálisz, a -sÏ- [szóvégen -Ïs] elatívusz, az -Id- proszeku-
tívusz, az -IÊ- terminatívusz, a -ti- tranzitívusz), valamint három olyan eset-
rag, amely egyaránt lehet a CX-PX és a PX-CX típusú szerkezetekben (a -lań-
approximatívusz, a -sań- egresszívusz és a -tIg- karitatívusz) az N-CX-PX és
N-NS-CX-PX toldalékláncokban állhatnak köztes elemként. Az előforduló
kapcsolódástípusok: V1 pu-na-m, V2 pu-tIg-nÏm, V5 pu-ti-Ïd, V6 pu-sań-Ïd,
C1 vIr-na-m, C2 vIr-tIg-nÏm, C5 vIr-ti- Ïd, C6 vIr-sań-Ïd.

-PX- A px1sg. -Ij-, -m-, a px2sg. -Ïd-, -d-, a px3sg. -Ïs-,-s-, a px1pl. -nÏm-, a
px2pl. -nÏd- és a px3pl. -nÏs- birtokos személyragok az N-PX-CX és N-NS-
PX-CX toldalékláncokban állhatnak köztes elemként. Ezeket kilenc PX-CX-
es esetrag (az -Is akkuzatívusz, a -kId komitatívusz, a -la konszekutívusz, a
-lań approximatívusz, a -lIn genitívusz, a -lÏ datívusz, a -lÏs genitívusz-ablatí-
vusz, a -sań- egresszívusz és a -tIg karitatívusz) követheti. Az előforduló
kapcsolódástípusok: V2 pu-nÏm-lań, V4 pu-Ij-lań, V6 pu-nÏm-Is, V8 pu-Ij-
Is, C2 vIr-nÏm-lań, C4 vIr-Ij-lań, C6 vIr-nÏm-Is, C8 vIr-Ij-Is.

-TS- Az időjelek (a jelen idő -a-, -I-, a múlt idő -i-, illetve -Im- és a jövő idő
-a- jelei) a V-TS-VX toldalékláncokban állhatnak köztes elemként. Az elő-
forduló kapcsolódástípusok: V3 ju-a-m, ju-I-nÏ, ju-i-m, V4 ju-Im-nÏ, V8 ju-
Im-a, C3 mun-a-m, mun-I-nÏ, mun-i-m, C4 mun-Im-nÏm, C8 mun-Im-a.
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8. A magyar (HUN) megoldás [Tompa 1961–1962]
(Szavak: hajó ’Schiff’, ház ’Haus’, kard ’Schwert’; lőni ’schießen’, várni
’warten’, hajtani ’treiben’, festeni ’malen’, ütni ’schlagen’, jönni ’kom-
men’, enni ’essen’, hinni ’glauben’, kérni ’bitten’, vésni ’meißeln’, mászni
’klettern’, rázni ’schütteln’.)

-NS- A többes szám jele az N-NS-CX toldalékláncban állhat köztes elem-
ként. A magánhangzós tövégekhez közvetlenül -k- alakban, a mássalhangzós
tövekhez, valamint az …i végű melléknevekhez pedig előhangzós -ak-, -ek-
vagy -ok-, -ek- [* -ëk-], -ök- alakban járul. Az előforduló kapcsolódástípusok:
V2 hajó-k-ban, V4 régi-ek-ben,V6 hajó-k-at, V8 régi-ek-et, C4 ház-ak-ban,
C8 ház-ak-at.

-PX- A birtokos személyragok [a leíró magyar nyelvtanokban helytelenül:
birtokos személyjelek] az N-PX-CX toldalékláncokban állhatnak köztes
elemként. Valamennyien „kétarcúak”, a névszótövek tővégéhez igazodva van
legalább egy mássalhangzós vagy magánhangzós kezdetű változatuk (sok-
alakúságukat növeli az is, hogy a több birtokra vonatkozó személyragok ma-
gukba olvasztották az *-i- többes számjelet). Az ötvenkilencféle alakváltozat:
px1sg.sing. -m-, -am-, -em-, -om-, -öm-, px2sg.sing. -d-, -ad-, -ed-, -od-, -öd-,
px3sg.sing. -já-, -jé-, -á-, -é-, px1pl.sing. -nk-, -unk-, -ünk-, px2pl.sing. -tok-,
-tek-, -tök-, -atok-, -etek-, -otok-, -ötök-, px3pl.sing. -juk-, -jük-, -uk-, -ük-;
px1sg.plur. -jaim-, -jeim-, -aim-, -eim-, -im-, px2sg.plur. -jaid-, -jeid-, -aid-,
-eid-, -id-, px3sg.plur. -jai-, -jei-, -ai-, -ei-, -i-, px1pl.plur. -jaink-, -jeink-, -aink-,
-eink-, -ink-, px2pl.plur. -jaitok-, -jeitek-, -aitok-,- eitek-, -itok-, -itek-, px3pl.
plur. -jaik-, -jeik-, -aik-, -eik-, -ik-. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 ha-
jó-já-ban, V2 hajó-m-ban, V3 hajó-i-ban, V4 hajó-im-ban, V5 hajó-já-ért,
V6 hajó-m-at, V7 hajó-i-ért, V8 hajó-im-ért, C1 kard-jai-ban, C2 kard-jaim-
ban, C3 ház-ai-ban, C4 ház-am-ban, C5 kard-jai-ért, C6 kard-jaim-ért, C7
ház-á-ért, ház-ai-ért, C8 ház-am-at.

-TS- A -t-, -tt-, -ott-, -ett-, -ött- alakú múltidőjel a V-TS-VX toldalékláncban
állhat köztes elemként. A változatos hangalakú igetövekhez való igazodásuk
eredményezi többalakúságukat, az őket követő igei személyragok viszont
egyöntetűen magánhangzós kezdettel kapcsolódnak hozzájuk. Az előforduló
kapcsolódástípusok: V6 lő-tt-em, C6 vár-t-am, C8 hajt-ott-am, fest-ett-em,
üt-ött-em.

-MS- A -ná-, -né-, -aná-, -ané-, -ené- alakú feltételes és a -j-, -jj-, -gy-,-ggy-,
-s-, -sz-, -z- alakváltozatokban jelentkező felszólító módjel a V-MS-VX tol-
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dalékláncban állhat köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V6
lő-j-ön, jö-jj-ön, e-gy-en, hi-ggy-en, C1 vár-né-k, vár-ná-m, kér-né-k, C3
hajt-ané-k, hajt-aná-m, fest-ené-k, C6 vár-j-on, kér-j-en, vés-s-en, mász-sz-
on, ráz-z-on.

9. A vogul (VOG) megoldás [Kálmán 1976]
(Szavak: #pa ’bölcső’, s#li  ’rén’, pūt ’fazék’; miŋkwe ’adni’, totuŋkwe
’vinni’, tēŋkwe ’enni’.)

-NS- Az abszolút névszóragozásban használatos -γ-, -Ïγ-, -jÏγ- és a birtokos
névszóragozásban jelentkező -aγ- kettes, illetve a -t-, -ət- és -an- többes
számjelek az N-NS-CX, N-NS-PX, N-NS-PX-CX toldalékláncokban állhat-
nak köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V2 #pa-γ-n, #pa-t-n,
s#li-j Ïγ-n, V4 s#li-aγ-men, s#li-an-men, V8 s#li-aγ-um, s#li-an-um, C4 pūt-Ïγ-
n, pūt-ət-n, pūt-aγ-men, pūt-an-men, C8 pūt-aγ-um, pūt-ət-əl, pūt-an-um.

-PX- A px1sg. -m-, -um-, px2sg. -n-, -ən-, a px3sg. -te-, -e-, a px1du. -men-, a
px2du. -n-, -en-, a px3du. -ten-, -en-, a px1pl. -uw-, a px2pl. -n-, -an- és a
px3pl. -nəl-, -anəl- birtokos személyragok az N-PX-CX és N-NS-PX-CX tol-
dalékláncokban állhatnak köztes elemként. Ezekhez a -γ, -Ïγ transzlatívuszi, -l-,
-əl insztrumentáliszi, -n latívuszi, -t lokatívuszi és -nəl ablatívuszi esetragok
kapcsolódhatnak. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 #pa-te-γ, #pa-te-t,
V2 #pa-m-t, #pa-n-t, #pa-men-t, #pa-ten-t, #pa-w-t, #pa-nəl-t, V6 #pa-m-Ïγ,
C2 pūt-men-t, C3 pūt-e-γ, pūt-e-t, C4 pūt-um-t, pūt-ən-t, pūt-en-t, pūt-uw-t,
pūt-an-t, pūt-anəl-t, C6 pūt-men-Ïγ, C8 pūt-um-Ïγ.

-TS- Az -ēγ-, -e-, -i- jelenidő-jel és az -s-, -əs-, -as- múltidő-jel a V-TS-VX,
V-TS-PS, V-TS-OS-VX, V-PS-TS-VX toldalékláncokban állhat köztes
elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V2 tē-s-t, V6 mi-s-um, tot-we-s-
um, C3 tot-e-w, tot-i-men, tot-i-l-um, tot-i-jaγ-um, tot-i-jan-um, C4 tot-əs-l-um,
C6 tot-s-um, C8 tot-ēγ-um, min-as-um.

-MS- A -nuw-, -nu- feltételes és az -e- felszólító módjelek a V-MS-VX, V-
MS-PS, V-MS-OS, V-MS-PS-VX és V-MS-OS-VX toldalékláncokban áll-
hatnak köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V6 mi-nuw-um,
C1 tot-nu-we-m, C2 tot-nuw-l-um, C3 maj-e-n, tot-e-n, C6 tot-nuw-um, tot-
nuw-aγ-um, tot-nuw-an-um.

-PS- A -we-, -awe- passzívumjel a V-PS-VX, V-MS-PS-VX, V-PS-TS, V-
PS-TS-VX toldalékláncokban állhat köztes elemként. Az előforduló kapcso-
lódástípusok: V1 mi-we-m, tot-nu-we-m, mÏγ-nu-we-m, C1 tot-we-s-um, maj-
we-s-um, C3 tot-awe-m.
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-OS- Az igéken egy tárgyat jelölő -l-, a két tárgyat jelölő -γ-, -aγ-, -jaγ- és a
több tárgyat jelölő -n-, -an-, -jan- tárgyjelek a V-OS-VX, V-TS-OS-VX, V-
MS-OS-VX toldalékláncokban állhatnak köztes elemként. Az előforduló
kapcsolódástípusok: V2 tot-e-l-n, V6 tot-i-l-um, tot-i-jaγ-um, tot-i-jan-um, tot-
e-γ-ən, C6 mÏγ-l-um, tot-əs-l-um, tot-nuw-l-um, C8 mÏγ-aγ-um, mÏγ-an-um, tot-
s-aγ-um, tot-s-an-um, tot-nuw-aγ-um, tot-nuw-an-um.

10. A [vachi] osztják (OST) megoldás [Honti 1984]
(Szavak: imi ’asszony’, köt ’kéz’, kat ’ház’; tuta ’hozni’, atta ’mondani’.)

-NS- A számjelek (a kettes szám -γçn-, -γən-, -kçn-, -kən-, illetve -γçl-, -γəl-,
-kçl-, -kəl-, -çγl-, -əγl-, -γl- és a többes szám -t-, -çt-, -ət-, -çl-, -əl-, -l- jelei)
az N-NS-CX, N-NS-PX, N-NS-PX-CX toldalékláncokban állhatnak köztes
elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V4 imi-γən-nə, V6 imi-γən-ä,
imi-γl-äm, imi-t-ä, imi-l-äm, C2 köt-kən-nə, C4 köt-ət-nə, kat-çl-lç, C6 köt-
kən-ä, C8 kat-çγl-am, köt-ət-ä.

-PX- A px1sg. -m-, -çm-, -əm-, a px2sg. -n-, -çn-, -ən-, a px3sg. -l-, -çl-, -əl-,
a px1du. -mçn-, -mən-, -çmçn-, -əmən-, a px2du. és px3du. -tçn-, -tən-, -çtçn-,
-ətən-, a px1pl. -%γ-, -dγ-, a px2pl. -tçn-, -tən-, -çtçn-, -ətən- és a px3pl. -tçl-,
-təl-, -çtçl-, -ətəl-, illetve -Ïl-, -il-, -lç-, -lə- birtokos személyragok az N-PX-
CX, N-NS-PX-CX toldalékláncokban állhatnak köztes elemként. Ezekhez a
latívusz-datívuszi -a, -ä, approximatívuszi -apa, -äpä, -pa, -pä, a transzlatí-
vuszi -çγ, -əγ, az abesszívuszi -lçγ, -ləγ, az insztrumentálisz-komitatívuszi -nat,
-nät, -na, -nä, a lokatívuszi -nç, -nə, a komparatívuszi -nÏŋÏt, -niŋit, -nÏŋÏ, -niŋi,
az ablatívuszi -oγ, -öγ, az insztruktívusz-fináliszi -tç, -tə, -ç, -ə és a disztribu-
tívuszi -tçlta, -təltä, -çlta, -əltä esetragok járulhatnak. Az előforduló kapcso-
lódástípusok: V2 imi-m-nə, imi-n-nə, imi-l-nə, imi-mən-nə, imi-tən-nə, imü-γ-
nə, imi-təl-nə, V6 imi-m-ä, imi-n-ä, imi-l-ä, imi-mən-ä, imi-tən-ä, imü-γ-ä,
imi-təl-ä, C4 kut-çm-nç, kut-çn-nç, kut-çl-nç, kut-çmçn-nç, kut-çtçn-nç, kut-
%γ-nç, kut-çtçl-nç, C8 kut-çm-a, kut-çn-a, kut-çl-a, kut-çmçn-a, kut-çtçn-a,
kut-%γ-a, kut-çtçl-a.

-TS- A jelen -l-, -çl-, -əl-, a folyamatos múlt -s-, -çs-, -əs-, az elbeszélő befe-
jezett múlt -γal-, -γäl-, az elbeszélő folyamatos múlt -γas-, -γäs- időjelei a V-
TS-VX, V-TS-PS, V-TS-PS-VX, V-TS-OS, V-TS-OS-VX toldalékláncok-
ban állhatnak köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V2 tu-l-tç,
tu-s-tç, tu-γal-tç, tu-γas-tç, V6 tu-l-çm, tu-s-çm, tu-γal-çm, tu-γas-çm, C2 at-
γal-tç, at-γas-tç, C4 at-çl-tç, at-çs-tç, C6 at-l-çm, at-s-çm, at-γal-çm, at-γas-
çm.
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-MS- A felszólító mód -a-, -ä-, -Ï-, -i- módjele a V-MS-VX, V-MS-OS-VX
toldalékláncokban állhat köztes elemként. Az egy magánhangzós alak min-
dig mássalhangzós tövekhez járul, és az őt követő OS vagy VX toldalékokat
is mindig mássalhangzós alakjukban fogadja. Az előforduló kapcsolódástípu-
sok: C3 at-a-tÏ, tuγ-a-tÏ, at-Ï-tçn, tuγ-Ï-tçn, at-Ï-γl-a, at-Ï-la, tuγ-Ï-γl-a, tuγ-Ï-l-a.

-PS- Az -a-, -ä-, -uj- passzívumjel a V-PS-VX, V-TS-PS-VX toldaléklán-
cokban állhat köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: C3 tuγ-a-
tçt, C4 tuγ-uj-mçn, C8 tuγ-uj-çm.

-OS- Az igéken kettős tárgyat jelölő -γçl-, -γəl-, -kçl-, -kəl-, -γl-, -çγl-, -əγl- és
a többes tárgyat jelölő -l-, -çl-, -əl- tárgyjelek a V-OS-VX, V-TS-OS-VX, V-
MS-OS-VX toldalékláncokban állhatnak köztes elemként. Az előforduló
kapcsolódástípusok: V6 tuγ-Ï-l-çn, C4 tuγ-çl-lç, C8 tuγ-çl-am, tu-s-çγl-am.

11. A nyenyec (NEN) megoldás [Hajdú 1982]
(Szavak: tū ’tűz’, xar ’kés’, we% ’kutya’; nūs ’állni’, m#d#s ’vágni’,
p#d#s ’írni’.)

-NS- Csak a kettes szám -xaju-, -xeju-, -xiju-, -xoju-, -xuju-, -kaju- alakú
számjele állhat az N-NS-PX toldalékláncban köztes elemként. Az előforduló
kapcsolódástípusok: V1 tū-xuju-ńi, C1 xar-xaju-ńi, weŋ-kaju-ńi.

-CX- A többes genitívuszi -%-, datívuszi egyes számú -xa-, -xe-, -xi-, -xo-, -xu-,
-ka-, többes számú -xa%-, -xe%-, -xi%-, -xo%-, -xu%-, -ka%-, lokatívuszi egyes
számú -xana-, -xena-, -xina-, -xona-, -xuna-, -kana-, többes számú -xa%na-,
-xe%na-, -xi%na-, -xo%na-, -xu%na-, -ka%na-, ablatívuszi egyes számú -xada-,
-xeda-, -xida-, -xoda-, -xuda-, -kada-, többes számú -xata-, -xeta-, -xita-,
-xota-, -xuta-, -kata- és proszekutívuszi egyes számú -wna-, -mna-, -amna-,
többes számú -%amna-, -%emna-, -%imna-, -%omna-, -%umna-, -%mana- eset-
ragok az N-CX-PX toldalékláncban állhatnak köztes elemként. Ezekhez az
egyöntetűen mássalhangzós kezdetű px1sg. -n, -ńi, px2sg. -nd, -t, -d, px3sg.
-nda, -ta, -da, px1du. -ńi%, px2du. és px3du. -nďi%, -ťi%, -ďi%, px1pl. -na%,
px2pl. -nda%, -ta%, -da% és px3pl. -ndo%, -to%, -do% genitívuszi birtokos sze-
mélyragok járulhatnak. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 tū-xu-n, tū-
xuna-n, tū-xuda-n, tū-wna-n, tū-xu%na-n, tū-xuta-n, tū-%umna-n, V2 tū-%-n,
tū-xu%-n, C1 xar-xa-n, xar-xana-n, xar-xada-n, xar-wna-n, xar-xa%na-n, xar-
xata-n, xar-%amna-n, C2 xar-%-n, xar-xa%-n.

-MS- A feltételes mód -jī- módjele a V-MS-VX, V-MS-OS-VX toldaléklán-
cokban állhat köztes elemként. Az egyéb „igemódokat” (vö. Hajdú 1982: 62–
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65) képzőszerű viselkedésük miatt nem tekintettem az igei paradigmák ré-
szeinek. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 nū-jī-dm%, m#d#-jī-w.

-OS- Az igéken kettős tárgyat jelölő -xaju-, -xeju-, -xiju-, -xoju-, -xuju-, -ŋa-
xaju-, -axaju- és a többes tárgyat jelölő -ī-, -j-, -ja- tárgyjelek a V-OS-VX,
V-MS-OS-VX toldalékláncokban állhatnak köztes elemként. Az előforduló
kapcsolódástípusok: V1 m#d#-xaju-n, m#d#-jī-xiju-n, m#d#-ja-xaw, V2
m#d#-j-n, C3 p#d-ī-n.

-RS- A -ju-, -ja-, -j-, -aju-, -aja-, -ī- reflexívumjel a V-RS-VX toldaléklánc-
ban állhat köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 ťoŕe-ju-
w%, ťoŕe-ja-n, V2 ťoŕe-j-na%, C3 ŋam-aju-w%, ŋam-aja-xa%, ŋam-ī-d%.

12. Az enyec (ENE) megoldás [Castrén 1854]
(Szavak: lata ’deszka’, oddi% ’levél’, ti% ’ín’; ľibe ’sas’; motasi ’vágni’,
tiddeťi ’vásárolni’, fuďi ’letenni’.)

-NS- Csak a kettes szám -hu-, -gu-, -ku- alakú számjele állhat az N-NS-PX
toldalékláncban köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 la-
ta-hu-no, oddi-ku-no, C1 tig-gu-no.

-CX- A datívuszi egyes számú -ho-, -go-, -ko-, többes számú -hi-, -gi-, -ki-,
lokatívuszi egyes számú -hone-, -gone-, -kone-, többes számú -hini-, -gini-,
-kini-, ablatívuszi egyes számú -horo-, -goro-, -koro-, többes számú -hiti-,
-giti-, -kiti-, proszekutívuszi egyes számú -one-, -mone-, többes számú -one-,
-ini- esetragok az N-CX-PX toldalékláncban állhatnak köztes elemként.
Ezekhez az egyöntetűen mássalhangzós kezdetű px1sg. -bo, -no, -mo, px2sg.,
-lo, -ro-, -ddo, -to, px3sg. -ra, -dda, -ta, px1du. -bi%, -ńi%, -mi%, px2du. -li%,
-ri%, -ddi%, -ti%, px3du. -ri%, -ddi%, -ti%, px1pl. -ba%, -na%, -ma%, px2pl. -la%,
-ra%, -dda%, -ta%, px3pl. -ru%, -ddu%, -tu% genitívuszi birtokos személyragok
járulhatnak. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 ľibe-ho-no, ľibe-hi-no,
ľibe-hone-no, ľibe-hini-no, ľibe-horo-no, ľibe-hiti-no, ti-mone-no, oddi-mo-
ne-no, V8 ľibe-one-no, C1 tig-go-no, tig-gi-no, tig-gone-no, tig-gini-no, tig-
goro-no, tig-giti-no, C3 ľibe%-ini-no, oddiru%-one-no, tinu%-one-no.

-MS- A feltételes mód -i- módjele a V-MS-VX, V-MS-OS-VX toldaléklán-
cokban állhat köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V3 mota-
i-no, mota-i-hu-no, C3 tidde%-i-no, tidde%-i-hu-no.

-OS- Az igéken kettős tárgyat jelölő -hu-, -ahu-, -gu- tárgyjel a V-OS-VX, V-
MS-OS-VX toldalékláncokban állhat köztes elemként. Az előforduló kapcsoló-
dástípusok: V1 mota-hu-no, mota-i-hu-no, C1 fug-gu-no, C3 tidde%-ahu-no.
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13. A nganaszan (NGA) megoldás [Castrén 1854]
(Szavak: kula ’holló’, jam ’tenger’; matuja ’vágni’, jegirsi ’faragni’.)

-NS- A kettes szám -gai-, -kai- és (esetenként) a többes szám -i- alakú szám-
jele állhat köztes elemként az N-NS-PX toldalékláncban. Az előforduló kap-
csolódástípusok: V1 kula-gai-ńa, V3 kula-i-ťa, C1 jam-kai-ńa.

-CX- A datívuszi egyes számú -ta-, többes számú -ti-, lokatívuszi egyes szá-
mú -tanu-, többes számú -tinu-, ablatívuszi egyes számú -gata-, többes szá-
mú -giti-, proszekutívuszi egyes és többes számú -manu- esetragok az N-CX-
PX toldalékláncban állhatnak köztes elemként. Ezekhez az egyöntetűen más-
salhangzós kezdetű px1sg. -na, px2sg. -nta, -ta, px3sg. -ntu, -tu, px1du. -ni,
px2du. -ndi, -nti, -ti, px3du. -ndi, -nti, -ti, px1pl. -nu%, px2pl. -ndu%, -ntu%,
-tu%, px3pl. -nduŋ, -ntuŋ, -tuŋ genitívuszi birtokos személyragok járulhatnak.
Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 kula-ta-na, kula-ti-na, kula-tanu-na,
kula-tinu-na, kula-gata-na, kula-giti-na, kula-manu-na, jamu-manu-na, C1
jam-ta-na, jam-ti-na, jam-tanu-na, jam-tinu-na, jam-gata-na, jam-giti-na,
jam-manu-na.

-TS- A jelen idő -%a-, -%e-, -%- és a múlt idő -sua-, -su-, -sie-, -si-, -jua-, -ju-,
-jie-, -ji- jele a V-TS-VX, V-TS-RS, V-TS-RS-VX, V-TS-OS-VX toldalék-
láncokban állhatnak köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1
mata-%a-m, mata-%a-kei-ńa, matu-jua-m, matu-jua-gei-ńa, jekiri-%e-m, V5
matu-ju-i-ńa, V6 mata-%-i-ńa, jekiri-%-i-ńa, C1 jegir-sie-m, jegir-sie-gei-ńa,
jegir-si-i-ńa.

-MS- A feltételes mód -fâ-, -fa-, -fea-, -bâ-, -ba- és a felszólító mód -ŋa%a-,
-ŋa%-, -ŋu- módjelei V-MS-VX, V-MS-RS, V-MS-RS-VX, V-MS-OS-VX
toldalékláncokban állhatnak köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástí-
pusok: V1 matu-bâ-m, matu-bâ-gei-ńa, matu-ŋa%a-du, matu-ŋa%a-gei-ťu, V5
matu-ba-i-na, matu-ba-i-ńa, matu-ŋa%a-i-ťu, V6 matu-ŋa%-i-nti, C1 jegir-
fea-m.

-OS- Az igéken kettős tárgyat jelölő -gei-, -kei- és a többes tárgyat jelölő -i-
jelek a V-OS-VX, V-TS-OS-VX, V-MS-OS-VX toldalékláncokban állhatnak
köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 mata-%a-kei-ńa,
mata-jua-gei-ńa, matu-gei-ńa, V3 mata-%a-i-ńa, matu-ju-i-ńa, C1 ŋam-kei-
ńa.

-RS- Az -i- reflexívumjel a V-TS-RS-VX, V-MS-RS-VX toldalékláncokban
állhat köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V3 matu-ju-i-na,
matu-ba-i-na.
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14. A [tazi] szölkup (SEL) megoldás [Hajdú 1982]
(Szavak: åtä ’rén’, måt ’ház’; tüqo ’jönni’, amÏrqo ’enni’, il Ïqo ’élni’,
orqÏlqo ’fogni’.)

-NS- A -qÏ- kettes, a -t-, -Ït- többes és a birtokos személyragozásban jelent-
kező -i- birtoktöbbesítő számjelek az N-NS-CX, N-NS-PX, N-NS-CX-PX,
N-NS-CX-PX toldalékláncokban állhatnak köztes elemként. Az előforduló
kapcsolódástípusok: V1 ntä-qÏ-p, V3 åtä-i-mÏt, V6 åtä-t-Ïp, C1 måt-qÏ-p,
måt-qÏ-qä-k, C3 måt-i-mÏt, C8 måt-Ït-Ïp.

-CX- Az esetragok közül csak három: a -qä-, -qÏ- latívusz, a -qä-, -qÏ- lokatí-
vusz, és a -mä-, -mÏ- proszekutívusz állhat az N-CX-PX, N-NS-CX-PX tol-
dalékláncokban köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 åtä-
qä-k, åtä-qÏ-nÏj, åtä-mä-k, åtä-mÏ-nÏj, C1 måt-qä-k, måt-qÏ-nÏj, måt-mä-k,
måt-mÏ-nÏj.

-PX- A px1sg. -nÏ-, -no-, a px2sg. -ntÏ-, -nto-, a px3sg. -ntÏ-, -nto-, a px1du.
-nÏj-, a px2du. -ntÏj-, a px3du. -ntÏj-, a px1pl. -nÏn-, -nÏt-, -nÏs-, a px2pl. -ntÏn-,
-ntÏt-, -ntÏs- és a px3pl. -ntÏn-, -ntÏt-, -ntÏs- (genitívuszos) birtokos személyra-
gok az N-PX-CX, N-NS-PX-CX toldalékláncokban állhatnak köztes elem-
ként. Ezeket a -qo transzlatívuszi, a -mÏqÏt (élő) lokatívuszi, a -nånÏ (élő) ab-
latívuszi, a -nÏk (élő) datívuszi és a -sä insztrumentáliszi esetragok követhe-
tik. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 åtä-nÏ-sä, åtä-no-qo, åtä-ntÏ-sä,
åtä-nto-qo, V2 åtä-nÏj-sä, åtä-ntÏj-sä, åtä-nÏn-nÏk, åtä-nÏt-qo, åtä-nÏs-sä, åtä-
ntÏn-nÏk, åtä-ntit-qo, åtä-ntÏs-sä, C1 mån-nÏ-sä, mån-no-qo, måt-tÏ-sä, måt-
to-qo, C2 måt-tÏj-sä, måt-tÏn-nÏk, måt-tÏt-qo, måt-tÏs-sä.

-TS- Az aorisztosz -ŋa-, -ŋå-, -ŋÏ-, -ŋ-, -na-, -nå-, -nÏ-, -n-, -a-, -å-, a préteri-
tum -sa-, -så-, -sÏ-, -s- és a futúrum -lä-, -lÏ-, -l- időjele a V-TS-VX toldalék-
láncban állhat köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 tü-ŋa-
k, tü-sa-k, tü-lä-k, V6 tü-ŋ-ej, tü-s-ej, tü-l-ej, il Ï-s-ej, il Ï-l-ej, C1 amÏr-na-k,
amÏr-sa-k, amÏr-lä-k, C3 il-a-k, C6 amÏr-n-ej, amÏr-s-ej, amÏr-l-ej.

-MS- A feltételes mód -mmä-, -mm-, -mä-, -m-, -Ïmmä-, -Ïmm- jele a V-MS-
VX toldalékláncban állhat köztes elemként. A felszólító módnak nincs külön
módjele, az egyéb „igemódokat” pedig (vö. pl. Hajdú 1982: 149) képzőszerű
viselkedésük miatt nem tekintettem az igei paradigmák részeinek. Az előfor-
duló kapcsolódástípusok: V1 tü-mmä-k, V6 tü-mm-ej, C1 amÏr-mä-k, C3
orqÏl-Ïmmä-k, C6 amÏr-m-ej, C8 orqÏl-Ïmm-ej.
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15. A kamassz (KAM) megoldás [Castrén 1854]
(Szavak: ďaga ’folyó’, num ’ég’, mo ’odú’; nuzet ’állni’, mozet ’válni
vmivé’, minzit ’menni’, kanzet ’elmenni’, nerezet ’megijedni’, pimzet ’fél-
ni’, ťawozet ’tartani’, kunzet ’elszöktetni’, bissit ’inni’, e- tagadó ige.)

-NS- A többes szám kétféle jele: a -zaŋ-, -zäŋ, -saŋ-, -säŋ-, illetve a csak az
abszolút névszóragozásban – előhangzóval vagy előhangzó nélkül – haszná-
latos -je-, -aje-, -eje-, uje-, -üje- az N-NS-CX, N-NS-PX, N-NS-CX-PX, N-
NS-PX-CX toldalékláncokban állhat köztes elemként. Az előforduló kapcso-
lódástípusok: V1 ďaga-je-m, ďaga-je-n, ďaga-je-ne, ďaga-je-gan, ďaga-je-
ga%, ďaga-je-ze%, V2 ďaga-zaŋ-de, ďaga-zaŋ-gan, ďaga-zaŋ-ga%, ďaga-zaŋ-
ze%, V6 ďaga-zaŋ-am, ďaga-zaŋ-an, C2 num-zaŋ-de, num-zaŋ-gan, num-zaŋ-
ga%, num-zaŋ-ze%, num-zaŋ-ba, num-zaŋ-na, num-zaŋ-de, num-zaŋ-bej, num-
zaŋ-nej, num-zaŋ-dej, num-zaŋ-ba%, num-zaŋ-na%, num-zaŋ-den, C3 num-
eje-m, num-eje-n, num-eje-ne, num-eje-gan, num-eje-ga%, num-eje-ze%, C6
num-zaŋ-am, num-zaŋ-an.

-CX- Az esetragok közül a -ze%, -se% insztrumentálisz az N-PX-CX, N-NS-
PX-CX toldalékláncokban záróelemként állhat, a -ga-, -gä-, -go-, -gö-, -gu-,
-gü-, -ka-, -kä-, -ko-, -kö-, -ku-, -kü- alakú datívusz és a vele azonos alakú
lokatívusz, valamint a -gat-, -gät-, -got-, -göt-, -gut-, -güt-, -kat-, -kät-, -kot-,
-köt-, -kut-, -küt-, illetve -t- alakú ablatívusz állhat az N-CX-PX, N-NS-CX-
PX toldalékláncokban köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok:
V1 mo-go-ńi, V2 mo-got-ťi, tura-t-ťi, C1 num-gu-ńi.

-PX- A birtokos személyragok az N-PX-CX, N-NS-PX-CX toldalékláncok-
ban a -ze%, -se% insztrumentáliszi esetrag előtt állhatnak köztes elemként. Az
előforduló kapcsolódástípusok: V1 tura-m-ze%, tura-l-ze%, tura-t-se%, V2
tura-wej-ze%, tura-lej-ze%, tura-dej-ze%, tura-wa%-ze%, tura-la%-ze%, tura-den-
ze%, C1 num-bu-ze%, num-nu-ze%, num-du-ze%, C2 num-buj-ze%, num-nuj-ze%,
num-duj-ze%, num-ba%-ze%, num-na%-ze%, num-dun-ze%.

-TS- Az időjelek (a jelenidő -ga-, -gä-, -la-, -ľä-, -le-, -ma-, -ńä-, a múlt idő
-bi-, -wi-, -pi-, -bia-, -wia-, -wiä-, -wie- és a jövő idő -la-, -ľä-, -le-, -ľi-, -ńä-
jelei) a V-TS-VX toldalékláncban állhatnak köztes elemként. Az előforduló
kapcsolódástípusok: V1 nu-ga-m, nu-wia-m, nu-wie-gej, nu-wi-wej, nu-la-m,
mo-la-m, nere-ľä-m, e-le-m, ťawo-ma-m, ťawo-ľi-m, bi-pi-wej, C1 min-gä-m,
mim-biä-m, kal-la-m, kam-bia-m, bit-ľä-m, kul-ľi-m, pim-ńä-m.

-MS- A kamasszban a kijelentő mód jelöletlen, a felszólító módnak pedig sa-
játos, az igei személyragokkal kombinált toldalékai vannak, ezért önállóan
csak a feltételes mód jele használatos. Ez mindig mássalhangzós kezdetű és



JANURIK TAMÁS

76

igen sokféle (-na-, -nä-, -ne-, -n-, -da-, -dä-, -de-, -ta-, -tä- vagy -te-) alakban
jelentkezik a V-MS-VX toldalékláncokban. Az előforduló kapcsolódástípu-
sok: V1 nu-na-m, nere-nä-m, V2 nu-n-ba%, C1 min-dä-m, bit-tä-m.

*
Az uráli nyelvek toldalékolási megoldástípusainak áttekintése után –

mintegy kontrollnyelvként – megvizsgáltam a mai oszmán-török nyelv ha-
sonló megoldásait is. Az ehhez felhasznált nyelvi anyagot a Török társalgás
című kiadvány (Kenesey–Öztürk 1985) Kis török nyelvtan című fejezetéből
(178–216. oldal) vettem át.

16. Az oszmán-török (OSM) megoldás
(Szavak: oda ’szoba’, ev ’ház’; okumak ’olvasni’, vermek ’adni’.)

-NS- A többes szám -lar-, -ler- jele az N-NS-CX, N-NS-PX, N-NS-PX-CX
toldalékláncokban állhat köztes elemként. Az előforduló kapcsolódástípusok:
V2 oda-lar-da, V6 oda-lar-ın, C2 ev-ler-de, C6 ev-ler-in.

-PX- A birtokos személyragok az N-PX-CX, N-NS-PX-CX toldalékláncok-
ban nagyfokú alkalmazkodóképességről tanúskodnak, gyakorlatilag minden
PX-nek megvannak a magánhangzós és mássalhangzós kezdetű alternánsai,
px1sg: -ım-, -im-, -um-, -üm-, -m-, px2sg: -ın-, -in-, -un-, -ün-, -n-, px3sg és
px3pl: -ı-, -i-, -u-, -ü-, -sı-, -si-, -su-, -sü-, px1pl: -ımız-, -imiz-, -umuz-, -ümüz-,
-m¡z-, -miz-, -muz-, -müz-, px2pl: -ınız-, -iniz-, -unuz-, -ünüz-, -nız-, -niz-, -nuz-,
-nüz-. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 oda-sı-na, V2 oda-m-da, V6
oda-m-a, C3 ev-i-ye, C4 ev-im-de, C8 ev-im-e.

-NP- A tagadópartikula abszolút szóvégen -maz, -mez, a felszólító módban a
tiltó alak -ma, -me alakú, a toldalékláncok belsejében azonban a rá következő
toldalék hangalakjától is függően -maz-, -mez-, -ma-, -me- vagy -mı-, -mi-,
-mu-, -mü- formában jelentkezik. A V-NP-VX, V-NP-TS, V-NP-MS, V-NP-
TS-VX, V-NP-MS-VX, V-NP-TS-MS-VX, V-NP-MS-TS-VX szerkezetű
toldalékláncokban mindig közvetlenül az igető után áll, megelőzve az idő-
vagy módjeleket vagy az igei személyragokat. Az előforduló kapcsolódástí-
pusok: V1 oku-ma-m, oku-mu-yor, oku-ma-sa, oku-mu-yor-um, oku-ma-sa-
m, oku-ma-ya-yım, oku-mu-yor-sa-m, oku-ma-say-dı-m, V2 oku-maz-lar, C1
ver-me-m, ver-mi-yor-um, ver-me-se-m, ver-me-ye-yim, C2 ver-mez-ler.

-TS- Az ötféle időjel (az általános jelen -r-, -ar-, -er-, -ır-, -ir-, -ur-, -ür-, a
pillanatnyi jelen -yor-, -ıyor-, -iyor-, -uyor-, -üyor-, a bizonyossági múlt -dı-,
-di-, -du-, -dü-, -tı-, -ti-, -tu-, -tü-, -dıy-, -diy-, -duy-, -düy-, -tıy-, -tiy-, -tuy-,
-tüy-, a bizonytalansági múlt -mış-, -miş-, -muş-, -müş-, továbbá a jövő idő
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-yacak-, -yecek-, -acak-, -ecek-, -yacağ-, -yeceğ-, -acağ-, -eceğ- időjele) igen
változatos helyeken jelentkezik a V-TS-VX, V-TS-MS, V-TS-MS-VX, V-
MS-TS-VX, V-NP-TS-VX, V-NP-TS-MS-VX és V-NP-MS-TS-VX tolda-
lékláncokban. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1 oku-du-m, V2 oku-duy-
sa-m, V5 oku-yacağ-ım, V6 oku-yor-um, oku-r-um, oku-muş-um, C2 ver-diy-
se-m, C3 ver-di-m, C4 ver-ir-ler, ver-iyor-lar, ver-ecek-se-m, C6 ver-miş-im,
C8 ver-ir-im, ver-iyor-um, ver-eceğ-im.

-MS- A három igemód jelei (a -say-, -sey-, -sa-, -se- feltételes, a -yay-, -yey-,
-ay-, -ey-, -ya-, -ye-, -a-, -e- óhajtó és a -malıy-, -meliy-, -malı-, -meli- szük-
ségességi módjel) igen változatos helyeken jelentkeznek a V-MS-VX, V-
MS-TS, V-TS-MS-VX, V-MS-TS-VX, V-NP-MS-VX, V-NP-TS-MS-VX és
V-NP-MS-TS-VX toldalékláncokban. Az előforduló kapcsolódástípusok: V1
oku-sa-m, oku-ya-yım, oku-malı-yım, V2 oku-say-dı-m, oku-say-mış-ım, oku-
yay-dı-m, oku-yay-mış-ım, oku-malıy-dı-m, oku-malıy-mış-ım, C1 oku-r-sa-
m, oku-yor-sa-m, oku-muş-sa-m, oku-yacak-sa-m, C2 ver-sey-di-m, ver-
meliy-di-m, C3 ver-e-yim, C4 ver-ey-di-m, C8 ver-di-se-m.

*
Az előforduló kapcsolódástípusok összesítő táblázata

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

FIN V1 –– V3 –– V5 V6 V7 –– C1 –– C3 –– C5 C6 C7 ––

EST V1 –– V3 –– –– V6 –– –– C1 –– C3 –– –– C6 –– ––

LAP V1 V2 V3 –– –– –– –– –– C1 –– C3 –– –– –– –– ––

MOR V1 V2 –– –– –– V6 –– –– C1 C2 C3 C4 –– C6 –– C8

CHE V1 V2 –– V4 –– V6 –– V8 C1 C2 C3 C4 –– C6 –– C8

VOT V1 V2 –– V4 V5 V6 –– V8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

SYR V1 V2 V3 V4 V5 V6 –– V8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 –– C8

HUN V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

VOG V1 V2 –– V4 –– V6 –– V8 C1 C2 C3 C4 –– C6 –– C8

OST –– V2 –– V4 –– V6 –– –– –– C2 C3 C4 –– C6 –– C8

NEN V1 V2 –– –– –– –– –– –– C1 C2 C3 –– –– –– –– ––

ENE V1 –– V3 –– –– –– –– V8 C1 –– C3 –– –– –– –– ––

NGA V1 –– V3 –– V5 V6 –– –– C1 –– –– –– –– –– –– ––

SEL V1 V2 V3 –– –– V6 –– –– C1 C2 C3 –– –– C6 –– C8

KAM V1 V2 –– –– –– V6 –– –– C1 C2 C3 –– –– C6 –– ––

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

OSM V1 V2 –– –– V5 V6 –– –– C1 C2 C3 C4 –– C6 –– C8
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A táblázatból kiolvasható tanulságok:

1. Jól követhetők az egyes nyelvekben a V1 alaptípustól a legnagyobb mor-
fonotaktikai változást jelentő C8 típusig terjedő módosulások.

2. A magyar az egyetlen nyelv, amelyben mind a 16 kapcsolódástípus előfor-
dul (a birtokos személyragozás sokszínűségének köszönhetően).

3. Egyetlen kapcsolódástípus sincs meg valamennyi uráli nyelvben. A V1 és
C1 típusok általánosaknak tekinthetők, egyedül az osztják nyelv jelent ki-
vételt, ahol nincsenek már pl. tisztán magánhangzós végű névszótövek, a
weli ’rénszarvas’, k%rç ’hely’ alakú szavak magánhangzós kezdetű toldalé-
kok előtt mássalhangzóval bővülnek: weləj-ä, k%rçγ-a stb.

4. Érdekes, hogy a C8 típus a nyelvcsalád központi nyelveiben jelentkezik, a
nyelvterület széleire került, periférikus nyelveknél viszont nem. Az úgyne-
vezett „telepes” nyelvek (azaz a nyelvi közösségből kiszakadt vagy idegen
nyelvi környezetbe került nyelvek) általában archaikusabbak, ilyen pl. a
csángó, az izlandi, a kanadai francia stb. Ezt igazolni látszik itt, hogy ép-
pen ezek a periférikus nyelvek, a finnségi és az északi szamojéd nyelvek
őrizték meg leginkább az egykori alapnyelvi állapotokat.

5. A C8 típusos nyelvek mellesleg éppen az uráli/török nyelvek metszésvo-
nalán helyezkednek el, mindegyiküket érte jelentős török hatás, ez areális
jelenségként való értelmezést is feltételezhet.

Az ősmagyar, korai ómagyar kori χalakat/halakat szegmentálási problé-
májának feloldására viszont a mai erza-mordvin nyelv kínál elfogadható
megoldást: a kudo-so-n és az oš-oks-on szópárok szimultán jelenléte arról ta-
núskodik, hogy egyazon szinkrón rendszerben is jól megférnek egymás mel-
lett a (még) véghangzós, CV-CV-CV és a (már) előhangzós, VC-VC-VC
szerkezetű toldalékláncok.

Mindez azonban felvetheti a PU-PFU alapnyelvi kizárólag tővéghangzós-
nak rekonstruált két szótagos VCV, VCCV, CVCV, CVCCV stb. névszó- és
igetövek, továbbá ezzel összefüggésben az egész alapnyelvi toldalékrendszer
morfonotaktikai viszonyainak újragondolását is.

Ennek a kérdéskörnek a szemléltetésére álljon itt egy általam „rekonstru-
ált” fiktív alapnyelvi szöveg magyar fordításával együtt:

tälwä wole. towet, joket wolek jäŋen alana. wamtana wole paľa.
puŋejen šaŋkat wolek lumeta walket. kotana tule äŋe. tulen päŋenä
kalalēme peje. pojkań wole päwe kotana. seń tule some. se wetem
juγe. nejde patata metem ńōle. isä kotan peränä kalem puna. pene
owem näke: ke kulke? jorta tule. emä kotan miŋätä puŋejem toγe.
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Tél van. A tavak, folyók jég alatt vannak. Az erdőben fagy van. A
fák ágai hótól fehérek. A sátorban tűz ég. A tűz felett halleves fő. A
fiúnak melege van a sátorban. Vizet iszik. A kislány egy fazékból
mézet nyalogat. Az apa a sátor végében hálót fon. A kutya az ajtót
nézi: Ki járkál? Ismerős jön. Az anya a sátor mögül fákat hoz be.
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*
Die Verbindungstypen der mittleren Nachsilben

in den uralischen Sprachen

In den uralischen Sprachen können mehrere Nachsilben in den verschie-
denen nominalen oder verbalen Nachsilbenketten sich verbinden. Die in den
mittleren Positionen stehenden Suffixe sind zweiwertig: an einer Seite bin-
den sich sie zu einer Nominal- oder Verbalstamm, beziehungsweise zu einem
vorherigen Suffix, an anderer Seite zu einer folgenden Nachsilbe.

Die C-V, V-V, V-C, C-C-typischen Verbindungsmöglichkeiten ergeben
16 logisch mögliche Verbindungstypen. Der vorliegende Text überblickt die
tatsächlich auftretenden Lösungen in den 15 uralischen Sprachen und auch
(als „Kontrollsprache”) im Osmane-türkischen.

Eine zusammenfassende Tabelle hilft die Überblick der nachweislichen
Verbindungstypen am Ende der Abhandlung.

TAMÁS JANURIK
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