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SAATEKS 

Paljud eesti keele ja teistegi sugulaskeelte ilmingud 

ев niivõfcd iidsed, et nad ulatuvad eoome-ugri keeleühtsu-

sest veelgi kaugemale - uurali aluskeelde. Seepärast pole 

midagi loomulikumat, kui et uurijate tähelepanu objektiks 

on viimasel ajal saanud Oha suuremal määral ka samojeedi 

keeled, Soome-ugri ja samojeedi keelte foneetiliste nähtude 

kõrvutamisel oe võimalik saada ettekujutust sellest, milli

seid häälikuid kasutati uurali aluskeeles, missugused on 

ühise sõnavara tõenäolised rekonstruktsioonid ja milliseks 

on kujunenud pilt eri keeltes tänapäevaks. 

Uurali ja soome-ugrigi keelte ajaloolise foneetika ehk 

häälikuloo kohta on seni puudunud igasugune eestikeelne kir

jandus. Muukeelsed autorid on aga ainestiku к arvutamisel 

lähtunud kas ungari või soome keelest, mistõttu andmed eesti 

keele kohta on väga napid või puuduvad täielikult. 

Käesolevas ülevaates, mis tehab ühtlasi anda tervikliku 

pildi meie emakeele häälikulise süsteemi vanimaist elementi

dest, põimub kõigi nähtude käsitlus eesti keele ümber. Alles 

seejärel esitatakse võrdlevaid andmeid teistest sugulaskeel

test kuni samojeedi keelteni välja. Sõnavara kõrvutamisel 
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on pCMlieelt tuginetud soome uurijate ( . . Toivonen, 

Б. Itkonen, A.J. Joki jt.) etümoloogiatele kui läänemere

soome keelte aspektist kõige usutavustele, üldteostele 

lisaks on kasutatud ka mitmeid eriuurimusi, kusjuures mõ

nede kaugemate sugulaskeelte keerukat transkriptsiooni on 

lihtsustatud. 

Selle töö autori erilise tähelepanu objektiks on olnud 

uurali (resp. soome-ugri) aluskeele konsonantühendid, mida 

seni on käsitletud küllaltki pinnaliselt. Konsonantühendite 

peatükk nagu vokalismigi osa jõuab lugejani järgnevais vihi

kuis. Igas vihikus paiknevad ka harjutusülesanded. Kirjaa-

dusülevaade on tehnilistel põhjustel viidud teise vihiku 

lõppu. 

õppevahendi käsikirjaga on tutvunud akadeemik Paul 

Ariste, kelle asjalikud märkused on tulnud kasuks too vii

mistlemisel. Nende eest autori südamlik tänu! Teksti ja 

tabelite nägusa ning korrektse vormistamise eest tänab autor 

EPA vanemmasinakirjutajat Silja Bostonit. 

Tartu, august 1978 

P. A. 
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HARJUTUSULESABDED 

Aineõpetaja juhendamisel tee järgmised harjutusüles-

anded; 

1. Kõrvuta eesti, soome (ja teiste läänemeresoome keelte) 

staaalguliste klusiilide esinemust lapi, volga, permi ja 

ugri rühma keeltega, pidades silmas järgmisi häälikurühmi: 

- klusiilid, 

- spirandid, 

- sibilandid, 

- liikvidad, 

- nasaalid, 

- poolvokaalid, 

- afrikaadid. 

2. Kõrvuta nimetatud rühmade esinemust samojeedi keeltega. 

Millised arengujooned on ühised, millised erinevad? 

3. Selgita iga häälikuklassi puhul eraldi, missugustes 

keeltes on söbaalgulised konsonandid säilinud, millistes muu

tunud või kadunud. Koosta selle kohta tabeleid. 

4. Jälgi aluskeele oletatavate konsonantide vasteid iga 

häälikuklassi piires eraldi ja tünba paralleele teiste klas

sidega. 

Selgita rühmiti, milline on vahe aluskeele palataliseeri
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mata ja palataliseeritud häälikute vastetes. Kumma rühma 

häälikute säilimine on järjekindlam? 

6. Loetle tõendeid geminaatklusiilide olemasolu kohta 

uurali (resp. soome-ugri) aluskeeles. 

7. Loetle läänemeresoome keeltest näiteid afrikaadiliste 

sõnade kohta. 

8. Leia eesti ja ungari keele ühis- ning erijooni sttoa-

alguliste konsonantide arengus. 

9. Selgita välja uurali keelkonna paremini ja halvemini 

säilinud s Cfaaalgulised konsonandid eri keeltes. 

10. Heasta keeled igal üksikjuhul vastavalt üksikkonso-

nantide säilivusele. Leia keskmised näitajad ja kujuta prae

gust seisu graafiliselt. 

2 
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TRANSKRIPTSIOONIST 

Uurali keelte transkriptsioon põhineb ladina tähestikul, 

mida on täiendatud mChede kreeka keele tähtedega ja diakrii

tiliste märkidega. 

K r e e k a  t ä h e d :  

jC • (mfibikord) lapi a (tumeda a) märk; 

£ - lahtine ̂ -vokaal (ä ja £ vahepealne häälik); 

^ - velaarne n (soome kirjakeeles pikana märgitud ng-ga): 

^ = heliline bilabiaalne spirant; 

if = eelmisele vastav helitu spirant; 

_§ = heliline dentaalspirant (nagu inglise sõnas this 'see'); 

£ (ka 5) о eelmisele vastav helitu spirant (nagu inglise 

s Chas thin 'Chuke•); 

£ = heliline palataalspirant; 

£ • eelmisele vastav helitu spirant. 

M u u d  t ä h e d :  

jr » j (vanemais tekstides); 

å = labialiseeritud a; 
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a (lp) o tu»e а; 

®- (lp) » eä, а; 

с ж ts; £с ж its: 
* , 

6 • (mtaikord) t£, tå; $5 • ffš, (mttaikord) ttS. 

i • dst; » ddz; 

i • di, (mfcikord) dž, dž; ££ • d'd'ä. ddž; 

* (lp) - 5; 

£ (lp) - £; 

Л • velaarne (vene) lj 

X ж handi helita v Ci nttrgalt heliline lj 

£ ж tagavokaali üldmärk; 

£ ж eesvokaali üldmärk; 

£ ж vokaali üldmärk 

D i a k r i i t i l i s e d  m ä r g i d :  

'ж palatalisatsiooni märk; 

> = häälik normaalsest eespoolsem; 

« häälik normaalsest tagapoolsem; 

A a vokaal normaalsest kõrgem; 

v ж vokaal normaalsest madalam; 

ж pikk häälik; 

1 ж poolpikk häälik; 

° ж normaalsest lühem häälik. 
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K?ELTE JA MURRETE LÜHENDID 

e = eesti 

een s eenetei 

eL « lõunaeesti murre 

eR a eesti rannamurre 

h « handi 

is a isuri 

к я kamassi 

krj я karjala 

1тпя a läänemeresoome 

aluskeel 

lp = lapi 

lv a liivi 

llitl - lüüdi 

m = mari 

mdE = ersa(mordva) 

mdM a mokša(mordva) 

mns a mansi 

nee = neenetsi 

nga a nganassaani 

sik a sölkupi 

sm = soome 

8-u = soome-ugri aluskeel 

udm a udmurdi 

uu a uurali aluskeel 

vdj a vadja 

vps a vepsa 

vpsP a põhjavepsa murre 

- 12 -



ÜLDIST 

Keel suhtlemisvahendina on pidevas muutamisproteeeeie« 

Uurali keeled on läbi käinud vähemalt 8000-aastase arengu

tee, mille jooksul on muutunud p Ghjalikult kunagise alus

keele foneetiline ja morfoloogiline struktuur, samuti sün

taks ja leksika. Nagu igas kCheldavas keeles on olemas 

murdevahed, nii viisid esimesed sügavamad erinevused uurali 

aluskeele jagunemisele soome-ugri ja samojeedi haruks. See 

võis toimuda u. 6000 aastat tagasi. Kumbki aluskeel on hil

jem hargnenud uuteks keelerühmadeks ja need omakorda üksik-

keelteks. 

Nii soome-ugri kui ka samojeedi keeli k&elevate rah

vaste eellased levisid varakult ulatuslikule maa-alale üura-

list lääne ja ida poole, mis viis aja jooksul suhtlemise 

katkemiseni eri hõimurühmituste vahel. Läänemeresoomlaste 

kauged esivanemad jõudsid mitme lainena oma praegustele asu

aladele arvatavasti juba III aastatuhandel evm.a., kusjuures 

kontakt volga hõimudega esialgu säilis vahepealse asustuse 

tõttu. Tänapäeval lähestikku paiknevad rahvad on varem kõ

nelnud läänemeresoome, permi jne. aluskeelt. Ungar Lased on 

varem olnud obiugri rahvaste (mansid$. handid) naabruses, 

moodustades ugri keelt kõneleva hSimurilhmituae. Neis keeltes 
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oli uurali perioodiga vOrreldes toimunud suuri nihkeid, -

kuid nad kflüLk olid lähtevormile eüski märksa ligemal kui 

tänapäeva üksikkeeled. Samojeedi keeltele, mis on eamuti 

välja kasvanud endiste hõimurühmituste baasilt, on iseloo

mulik, et nad on säilitanud iidseid grammatilisi jooni pa

remini kui soome-ugri keeled. Viimaste hulgas on aga к Äge 

konservatiivsemad läänemeresoome keeled, milline seik on 

väga oluline häälikuloo sõlmküsimuste lahendamisel. 

Käesolevas töös opereeritakse võrdleva foneetilise 

ainestikuga uurali keelkonna 15 keelest (10 soome-ugri ja 

5 samojeedi keelt). Heed on: eesti, soome (läänemeresoome 

keeled); lapi keel; ersa, mokSa, mari (volga keeled); udmurdi, 

komi (permi keeled); handi, mansi, ungari (ugri keeled); 

neenetsi, aganassaani, eenetsi (samojeedi põhjarühma keeled); 

sölkupi, kamassi (lõunarühma keeled). Läänemeresoome keeltest 

on seega esindatud ainult kirjakeeled (näitesSaadki kirja

keelses vormis), kuid vajaduse korral on toodud näiteid ka 

liivi, vadja, karjala, isuri ja vepsa keelest. Sama kehtib 

ka väljasurnud samojeedi keelte (motori, koibali, karagassi, 

taigi) kohta. 

Keele foneemisüsteemi muutumine realiseerub häälikumuu

tuste kaudu. Hääl 1 kimuutus võib oma loomult olla kahesugune. 

Ta oo hüppeline, foneetiliselt vahetult eesmärgile viiv, nagu 

näiteks n < m puhul sõnus tulen < * tulem, lund •< *lumta. Ent 

siirdumine öhelt häälikult teisele võib olla ka järkjärgu

line, toimudes rea vaheastmete kaudu, näit. v « д ersamordva 

sõklas turva 'huul1 < * t игра, kus v < < *b < »£ (vrd. e 
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halb л. halva < * haldan < * ha lp an). Lisatagu, et hääliku-

muutuse b-astmele on mordva keeltee jäädud peatama *mg-juh

tudel (mdB 1'eifi b'e 'soe, soojus' - e lämbe, sm lämpõ 'soo

jus'). 

üksikisikult alguse saanud häälikumuutus levib nagu 

muugi laenuilming keelekollektiivi teistele liikmetele, kus

juures variantide võistluses uus Oletab keelde juurdunu, 

tavapärase. 

Häälikumuutuste põhjused v öö. b liigitada kolme rühma. Nad 
-V 

on kas foneetilised, fonoloogilised vOi ekstralingvistilised 

Viimaste p Sajusena on jõutud välja pakkuda küll kliimat ja 

rassierinevusi, küll rahva iseloomu, elulaadi, toitumist jne 

kuid selliste argumentide osakaal häälikuloos on üpris küsi

tav. Tõsisemat tähelepanu väärib ainult sotsiaalse keskkonna 

mõju. Keele ja ühiskonna ning keele ja kultuuri vahekorra 

uurimisega tegelebki suhteliselt noore teadusharuna sotsio-

lingvistika, mille valdkonda kuulub ka kakskeelsuse uurimine 

Traditsioonilises häälikuloos oli kombeks jaotada hääli-

kumuutused spontaanseiks ja kombinatoorseiks. Spontaansete 

muutuste põhjused polnud teada, mistõttu neid peeti vabataht 

likult (sua sponte) toimunuiks. Kombinatoorsed muutused on 

tingitud häälikuümbrusest. Viimastest on olulisimad assimi

latsioon, dissimilatsioon ja rõhus ühteist tingitud arengud. 

Uurali keeled pakuvad nende kohta rikkalikult näiteid. 

Assimilatsioon on täielik, kui naaberhäälikud on kas 

progressiivselt või regressiivselt täielikult samastunud. 

Sõnus all < *alna, hall < *šalna on n samastunud eelneva 

1-iga. Mõnikord pakuvad lähedased keeled näiteid erisuunali 
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seat assimilatsioonist, näit• meie kandma-aCfaa vaateis een 

Igaddabo ja aee Kanna 6 (< * kanta-), kas regressiivselt 

< *2É 11 *5* 3& progreaeiivaelt nn < * nd -< *nt 

( viimane tuntud ka e, am kannan ^ tüüpi juhtu

des) . Osaline assimilatsioon on toimunud and-ma, tund-ma-

sõnus, mille lähtekohaks on *amta-, *tumtfi.- (m-ainee on 

hästi säilinud samojeedi keeltes, näit. nee tumta •tundma'). 
———• 

Asaimilatsiooniga on tegemist ka siis, kui muutus toimub 

ainult helilisuse-helituae pinnal. Nii on helilised naa-

berhäälikud muutnud varasema s-i ja t heliliseks järgnevais 

stens: ÉdB £ise, mdM jSiaa •pesa1 < *pesä (vrd. ka e peZa). 

mdE kandoms. aÕl kuendam 'kandma' < *kanta-. 

Dissimilatsiooniga seletuvad näiteks sellised foneeti

lised erinevused nagu e lüsi - sm nysi (< *nMe), e, sm nimi 

- mdE Vem, mdJE 1 'edu m lgm (< *nlme). 

Rõhusuhetega seletuvad ennekõike mitmed muutused järg

silpide vokalismis. Esimene silp tugevalt pearõhulisena on 

põhjustanud sõna lõpuosas häälduse lõdvenemist, mille tule

musel täisvokaalid on redutseerunud. Reduktsioon, mida tun

takse ka m&iedes eesti läänepoolsele murdeis, on eriti tüü

piline mari ja mokSamordva keelele, vähemal määral teistele 

kaugematele sugulaskeeltele. Mari keeles on algsed tüvevo

kaalid a, ä, e asendunud redutseerunud «?-ga, mistõttu vara

sem diferentseeritus on kadunud; vrd. pi* 5d (= sm piha) 'aed' 

< *piža. ka*Ima, 'külm, pakane* < *külma. ко'ЗкЭ 'kosk' < 

< *koéke. Artikulatsioonienergia veelgi suurem vähenemine 

toob endaga kaasa rõhutu silbi vokaali kao, nagu ongi nime

tatud sõnade puhul toimunud permi keeltes (k po5, kj,n, koš „ 
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koék), Mie puutub aga üldse uurali vCd. soome-ugri alus

keele stfaatüvedesse, siis kahesilbilistes sSaades on e-, 

g- tüvesid olnud ваша palju kui a- ja ji-tüvesid ühtekokku. 

Varasemate e-, g- tüvede hulka on kuulunud mm hulgas ka 

kuluma, matas. sCudma, soomus, vžl(mees) ja merd eilne tävG. 

täü 'kops'. 

Fonoloogiliste pflhimCtete arvestamine häälikumuutuste 

tõlgendamisel on avardanud märgatavalt ajaloolise foneetika 

vaatevälja ja uurimisvCtteid. Tehakse vahet häälikumuutuse 

kahe tüübi, allofoni- ja foneemiauutuse vahel. Allof oninnutus 

on selline häälikumuutus, mille puhul allofon kaob, muutub 

v Ci jaguneb. Viimasel juhul toimub foneemi allofonide arvu 

suurenemine. Poneemimuutuse korral asendub üks foneem tei

sega. Süntagmaatiline f one emimuut us tuleb esile üksikstfaus, 

paradigmaatiline haarab aga kogu foneemisüsteemi, suurendades 

vüi kahandades keeles leiduvate foneemide arvu. 

Foneemisüsteemide arengut suunab pürgimus sisemise tasa

kaalu ja harmoonia poole. Häälikumuutuste tagajärjel fonee

mid jagunevad v Ci liituvad. Kii on näiteks uurali päritoluga 

ä-foneem jagunenud algmari keeles kolmeks foneemiks (е., в, i), 

mis on toimunud foneemide arvu üldise suurenemise taustal. 

Handi keeles on a jagunenud viieks ja о koguni seitsmeks eri 

foneemiks. Foneemide liitumist illustreerigu näide komi kee

lest, kus praeguse j asemel on varem olnud neli eri foneemi: 

u, 3, ü, i; vrd. ljm - e, sm lumi, kiln j. - e kuulma, sm 

kuulla, gjž - e küüs, sm kynsi, mjl - e meel, sm mieli. 

Siirdudes tihe st foneemisüsteemist teise toimub aukude 
ч 

- 17 -

3 



täitmine opositsiooni põhimõttel. Helilieuse-helituae print

siibil on uarali keelkonna eri rühmade a tulnud k, Jt, £ kõrval 

kasutusele ka g, d, b, samuti oh helitud sibilendid _st ,š, 

5 saanud endale paarimeheks helilised z, ž>, £. Kvantiteedi-

korrelatsioonist tingitult tekkis lääne негеsoome aluskeeles 

lühikese ü kõrvale ka Д, mida varasemates keelevormides veel 

ei tuntud. Ilmselt sai 6 teke foneetiliselt võimalikuks 

*рице 'püü1 tüüpi sõbade konsonanttttvelisis vormes (partit. 

*pflv-tä > рй-tä). Tag avokaalne paar о - õ täienes e e svokaal-

se vastega ö - o. Verbi sddma praegune so-tüvi läheb mitme 

vaheastme kaudu tagasi *seve-tüve konsonantsele vormile *sev-. 

Ajaloolise fonoloogia esindajate seisukoht, et väikese 

esinemissagedusega foneemid sulavad haruldastena kergesti 

kokku teiste lähedaste foneemidega, leiab tuge? ka uralistika 

valdkonnast. Niisuguste vähepüsivate häälikute hulka on kuu

lunud *1 ja *u. Eri häälikurühmade frekventsil on oluline 

tähtsus vaidlusalustegi küsimuste lahendamisel. Et kõikides 

keeltes, kus esineb helitute ja heliliste häälikute oposit

sioon, on esimesed suures ulekaalus (suhe 2/3 - 1/3), ei tun

du W. Steinitzi (GFUK) kvantiteedikorrelatsioonl eitav teoo

ria (mille järgi geminaatklusiilid olevat soome-ugri keel

tes hlllstekkelised) enam sellestki aspektist usutav, sest 

arengukäigu к < *^ või *£ ning kk < *k jt. korral jääksid 

helitud *k, *Jb, *£ suurde vähemusse. 

On osutatud„ et frekventsist sõltub ka sfikatüvede pik-
«r'v" """"" ' T 

kus. Uurali keelkonna vanimad pronoomenid olid eranditult 

ühesilbilised, kuna seevastu muu sCtoavara oli üles ehitatud 

kahesilbillstele tüvedele. Suur tarvitamissagedus on ilmselt 
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põhjuseks lööma-, sööma-, saama—' verbide kulumisel ühesil

biliseks (< *1ете-. »seve-. *say-g-). 

Sellise ebareeglipärase arengu kohta pakub häid näiteid 

ka soone кChekeel, kus ühesilbilised allegrovormid meen, 

nään. oon. paan. tüün on lähtunud kahesilbilistest kujudest 

menen •lähen1, nä^en, olen, panen, tulen. Keele sõkia vara 

kõige sagedamini esinevat 100 stfaa katavad aga 60% mistahes 

tekstist, milline seik omab üldisematki tähtsust (näit. 

võõrkeele õpetamisel). 
- / 

Fennougristikas vaidlust tekitanud küsimuste hulka on 

kuulunud ka vokaalide kvantiteedikorrelatsioon. Analoogili

selt klusiilidele eitab W. Steinita (GFUV) ka siin ekslikult 

pikkade häälikute olemasolu soome-ugri aluskeeles (kusjuures 

praegused pikad häälikud olevat arenenud taisvokaalidest, 

lühikesed aga redutseerituist). Pikkade ja lühikeste vokaa

lide vastandamist tunnevad tänapäeval kõik soome-ugri keeled, 

erandiks ainult lapi, volga ja permi keeled. Pikad vokaalid 

kuuluvad ka samojeedi keelte foneemisüsteemi. On iseloomulik, 

et nendes keeltes, kus pikad vokaalid on lühenenud, on kvan

titeedikorrelatsioon sageli asendunud kvaliteedikorrelatsi-

oonlga. Kõige järjekindlamini tuleb see esile lapi keeles, 

näit. *i > a Cnlme > падпаа • nimi•), aga * 1 > _! (»vite > 

vit•ta •viis1); *u > o (*pur§- > borra- •sööma', vrd. e 

purema). aga *u > u (*kulg- > gulla- •kuulma'); *e > a (*pele-

> b£l1 ft 'pelgama'), aga 'ё > le (*kéle >• giella 'keel'). 

Analoogilisi näiteid pakuvad ka volga ja permi keeled, näit. 

mordva *u > о (*une > on 'uni'), aga *u > u (*jurg > jur 
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•juur1); * в > £ (*nMte > ned 'mesi'), aga *е > £ (* lerne > 

16m 'leem, supp'); udmurdi *£ =* u felä- >• ui j,- 'elama'), 

aga *5 > J (*lerne > Цт 'kalasupp'). 

Võib pidada 1õenäoliseke, et juba uurali aluskeel tun

dis kvantiteedikorrelatsiooni vokaalipaarides *u - * u, 

*2. - *£, *g - *| (eelmise tagavokaalne variant), *o - *õ, 

*i - *1 ja »J - (eelmise tagavokaalne variant). Pikad 

vasted puudusid nn. rasketel vokaalidel a ja ä, samuti ka 

tt-1 (mis võis algselt olla i positsiooniline variant). Pik

kade vokaalide tarvitamine piirdus ilmselt vaid e-, g-tüve

dega, kusjuures esimese ja teise silbi piiril vöis*esineda 

ainult üksikkonsonant. •• f St *»< -Л -Л о 4 

Esitatud skeemis on lahtiseks küsimuseks peamiselt *§ 

ja olemasolu, mille kuulumist soome-ugri aldskeelde ei

tavad ennekõike praegused soome uurijad (E. Itkonen jt.). 

Arvatakse,_et i ja e olid vokaalharmoonia suhtes sama neut

raalsed kui tänapäeva soome keeles (vrd. perä 'pära' -

velka 'võlg') ja et eesti, vadja ning liivi keele e on kül

laltki hilise eriarengu tulemus. Käesoleva töö autor, tugi

ne dee nii Tartu koolkonna (P. Ariste jt.) traditsioonidele 

kui ka tõsiasjale, et vokaalharmoonia kogu sõna'läbivana 
• 

on tänapäevagi keeltes oma põhiolemuselt progressiivse assi 

milatsiooni ilming (s.o. esimene silp dikteerib sCha ees-

või tagavokaaleuse), ei näe uurimise praegusel astmel takis 

tust ka' vastupidise oletamiseks. Rekonstruktsioonide puhul 

ongi töös tagavokaalseil juhtudel märgitud järjekindlalt £, 

e asemel e ning i, i asemel i silbipoaiteioonist sõltumata. 
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Heategu, et К. Rädel ja I. Brdélyi ( ОФУН ) rekonstrueeri

vad soome-ugri aluskeele vormidesse samuti j, B. Collinder 

(IUL) aga uurali aluskeele puhul oil e kui ka Viimase 

osatähtsus rekonstruktsioonides on siiski üpris vaike, tul

les arvesse vaid üksikute steade esimeses silbis. 
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KONSONANTIDE KOOSTIS 

Et nil vanade keelevormide kohta nagu uurali v01 soome-

ugri aluskeel puuduvad mõistetavalt igasugused kirjalikud 

mälestised, on iidsete foneemisüsteemide rekonstrueerimine 

v (Ilmalik vaid eri keelte ainestiku võrdlemise teel. Võrdlev-

ajaloollne meetod peab seejuures silmas nii geograafilist, 

ajaloolist kui ka foneetilist põhimõtet. 

Geograafiline põhimõte seisneb selles, et suuremal kee

lealal (s.o. enamikes sugulaskeeltes) kohatav häälikupilt 

on aluskeelele ligem kui vaid mfltoes üksikkeeles esinev il

ming. Ajaloolise põhimõtte järgi on kirjalike mälestiste 

keelekuju vanem ja seega aluskeelelegl mfoevõrra ligem kui 

tänapäeva esinemus. Teatavasti pärineb ungari keele vanim 

säilinud tekst u. aastast 1200, teistest keeltest aga veelgi 
-t—' 

hilisemast ajast, üksikkeelte ajaloolised ülevaated näitavad, 

et soome-ugri keeltest cm foneetiliselt kõige konservatiiv

semad läänemeresoome keeled, eriti aga soome keel. Silmas 
v 

tuleb pidada ka foneetilist pShlmõtet, et aluskeele rekonst

rueeritavad häälikud oleksid sellised, millest tänapäeva esi

nemuse eri keelis saaks foneetika seaduspärasusi arvestades 

tuletada. 

Uurali või soome-ugri aluskeele rekonstrueeritud hääli

kud pole sisuliselt võttes midagi muud kui sümbolid, mille 

najal saame taastada omaaegsete saiavormide tõepärase kuju. 
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Uurali aluskeeles nagu tänapäevagi keeltes on konso-

nantfoneemid olnud vokaalfoneemidega võrreldes suures üle

kaalus (suhe umbes 2 ; 1). Kahekümne konsonandi hulka on 

kuulunud klusiilid, spirandid, sibilandid, liikvidad, na

saalid, poolvokaalid ja afrikaadid. Nende ligem koostis eo 

järgmine: 

klusiilid i k, t, 2 

spirandid: £, g (?) 

sibilandid: £, é, š 

liikvidad: 1, 1', r 

nasaalid: n, n', д, m 

poolvokaalid: j,, v (- w?) 

afrikaadid: é (. 5), 5. 

Foneemide £ ja ц tarvitamine oli piiratud, sest nad ei 

saanud esineda sõna alguses. Küsitav on £-spirandi kasuta

mine, kuigi see hilisemates keelevormides (muuhulgas ka lää

nemeresoome aluskeeles) on leidnud rakendamist. Klusiilidel 

ja sibilantidel puudusid veel helilised vasted, mis täna

päeval on tüüpilised enamikule uurali keeltele, ka afrikaa

did olid ainult helitud. Söha keskel võisid lühikeste klu

siilide (ja arvatavasti ka afrikaatide) kõrval esineda gemi-

naadide 
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KOHSOHAHDID SÕBA ALGUSES 

Uurali (resp. soome-ugri) alns keelse on e&ad alanud 

She konsonandiga (v. ühe vokaaliga). See on tingitud üldi

sest silbistruktuurist, sest ka sBba sees vSie silp alata 

ainult ühe koiasonandiga. Afrikaatide esinemise sõna alguses 

pole öelduga vastuolus, sest sCna keskelgi kuuluvad selle 

häälikud ainult Ohte silpi. 

Sdoaalgulise üksikkonsonandi reeglist moodustasid ainsa 

erandi mftaed hüüd- ja onomatopoeetilis-deskriptiivstoad 

(priks-praks ja praksuma. plõksuna tüüpi keelendid), kuld 

neiski leiduvad konsonantühendid ei kuulu raskelt hääldata

vate huike,» Selline uusus on üldjoontes omane tänapäevagi 

ükeikkeeltele, kuigi traditsioonilist pilti tumestavad pal

jud konsonantühenditega algavad laenud (näit, eesti keeles 

trepp. plika, klappЛma) ja mitmed häälikulised eriarengud 

(näit. udmurdi tros 'palju' < *t^ros, mari kralam 'künnan' -

komi g§r- 'kündma' jt.). 

Konsonantühendit в боа alguses on varem vältinud ka eesti 

ja soome keel, mida tõendavad selliaed laenud, nagu rand, am 

гя-rita (germaani * stranda), raamat, sm raamat tu (< muinasvene 

г-рамота ) jt. Sama traditsiooni jätkavad meil nii mulgi kui 

ka läänepoolsed murded (leit 'kleit', lat *a 'plats', ržt 

'kriit'). VCÖrast konsonantühendist on üle võetud ainult 

selle viimane komponent. Ent konsonantühendi tekkimist sSna 
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alguse« on püütud Tältida ka euul teel. Hanel keel en kak-

Bikkonsonandl asendamieeke тагaeemale тепе laenudee kasu

tanud nil metateeel (тууба >. t arp а ' toru'), epenteesl 

(Грех >. кагек 'patt, kuritegu')* prosteesi (Отакая >• aste-

kan 'klaas') kul ka ellsloonl ( ДЬЯК » Лак 1dJakk, kirju

taja' ). Ungari keelest v®Lb leida samalaadseid näiteid, 

näit. bardt 'munk, aSber' (< slaavi bratb ), klržly 1 kunin

gas' (< elaavl kralb ); lekola 1kool' (ч ladina sehela), 

asztal 'laud' (< elaavl stolb ). 

K l u s i i l i d  

Uurali (reap, soome-egri) aluskeeles tuldi nii eCha al

guses kui ka sfltoa sees toime helitute klusiilidega. Kuigi 

tänapäeval viljelevad mitmed keeled helilisi klusiile enne

kõike onomatopoetilis-deekriptilvs Saades, on uurali perioo

dil saadud siingi hakkama ainuüksi k-. Jt-, £-ga. Asjaolu, et 

hiline £, £, b leidub permi ja ugri keeltes m dal kord algu

pärastes k-, t-, £-8 Onåd ee (näit. ung dug e tungima soo

ne-ugri *tui|kg-, udm ber, k bgr - e pära < soome-ugri *perä 

jt.), on andnud p Sh just ühise reeglipärase häälikumuut use 

k-, _t-, j)- >- jg-, cl-, b- oletamiseks. Tegelikult on siin dio

kord hoopis keerukam, sest nende keelerühmade helilised klu

siilid on paralleelee arengu tulemus, mis lähtub teatud kon

sonantühendite sQnasieesest denaealisatsioonist (дк > g, 

nt > d, шр > b), SOna keskelt siirdusid £, d, b esmajoones 

uude onomatopoeetilis-deskriptiivsChavarasse ja alles pika

4 
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peale ning piiratult iidse eOnevara üksikjuhtudesse; vrd. 

näiteks e kaaea-atfaa erialguslikke vasteid komi ja udmurdi 

keeles (esimeses g-line лог. teises aga к säilitanud kuz). 

Fermi keelte kohta on osutatud (V. I. LõtkLn), et üheks 

sSoaalgullse klusiili helistamise põhjuseks on homonüümia 

vältimine häälikuliselt sarnaseks arenenud sõbade puhul 

(vrd. soome-ugri *para- 'hea* >• EU dp e rai »par» > »pur- > 

edm, k bur ja soome-ugri »purg- 'purema' > ttldpermi »pur- >. 

udm, к pur-). Sflhasiseste nasaalide k&rval an teetud juhtu

del muutnud sChaalgulise klusiili või afrikaadi heliliseks 

ka r (guran 'auk', dor 'serv, tera'). 

»k-

üurali sõnaalguline »k- on tagavokaali ees üldiselt häs

ti säilinud, ainult ungari keeles on artikulatsioon täie

likult lõtvunud ja k-st (mitme vaheastme kaudu) saanud«'h 

(< *jC < *k%- <, »k4 < »k), kusjuures 13. sajandil esines veel 

kõikuvus t £ ja h vahel (choltat - hola, mõlemad verbi hal-

(•• kool-ma) vormid. Küllaltki hiline on muutus lj > ̂  ka obi-

ugri keeltes, sest arhailistes löunamansi ja idahandi mure

dele on к Uha säilinud. Sama näeme paiguti neenetsi keele

alal. 

Eesvokaalsete sõnus on к säilimine üldine ka ungari ja 

obiugri keeltes. Seevastu kõigis samojeedi keeltee on jõutud 

sibilandini (k > £, £). Muutus on ilmselt saanud alguse 

к palatalisatsioonist, mille edasiarenguna on müide tuntud 
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afrikaat e ladina keeles ning 5 (käsi >- žäsl) rad ja keeles« 

Viimase puhul on maide oletatud vanavene keele mõju (L. 

Posti), kuid tegemist on siiski iseseisva nihkega fonoloo

gilises süsteemis, sest velaarpalataalse sulghääliku к af

rikaadis tumine (к » к » t#>- afrikaat) oo tike dXdkeeleliei 

assSmilateiooninähtusi (p. ariste), mida võib konstateerida 

paljudest maailma keeltest. 

*k- kahesugune areng on andnud pAhjust kahesuguse *k 

(velaarne ja palataalne) oletamiseks juba soome-ugri alus

keeles (J. Selnnyei jt.). Tõenäoliselt pole aga soome-ugri 

või uurali *k hääldamise erinevus olnud suurem kui tänapäeva 

eesti keeles* sSnus kala ja käsi, mistõttu* opereerimiseks kahe 

eri foneemiga pole ptfajust. 

uurali e sm lp md m udm к h 

•к_1±*5651л2„ 

(+eesv.) 
к к k,g 

к 
к k,g k,g ЛхЛ. •к_1±*5651л2„ 

(+eesv.) 
к к k,g 

6 
к k,g k,g 

к 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

(+tagav.) к, X h к к к к к 

(+eesv,) к k(g) -š s 8 å(s) 8 

N ä i t e d  ( k a l a ,  kolm, keel, kivi, käsi): 

I )  U u r a l i  * k -  + t a g a v o k a a l .  

e, sm kala, lp kuolle (kuole-), quölle, md kal, m koi. 

h kui, Xut, mns kui, Xül. ung hal, nee Ч'е, nga kole, 
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een JfcB^s, kare, elk kuele. kuel, kam kola. Uurali »kala. 

• kola (kolme-) , em kolas (kolme-) , lp koi' pma f ко Ima-), 

в® kolmo. mdM kolm£, m kabi. kS-myt. kurn, kurn-at, udm kwiiS. 

kwjjSm-. k ku.lim. kolm, h k'õl3m. /õl»m. mns kord'm, X.Ctr3m, 

ung h&rqna. Soome-ugri »kolmg. 

2) Uurali *k- ч-eesTokaal. 

e keel, sm kieli, lp klella. giellä. mdB 8el'« mdM žel'. 

m кЭ1. kal, kil' ' (pilli)keel', udm k^l 1 keel, кЯЬе$ s5na'> 

k k^l idem, h kél, köl' 'sflba, teade1, mns kélä 'teade1, nee 

ie, nga alela. een £io3o, eloro. elk äi, 51, ale, kam äi-kä 

'keel'. Uurali »kõle. 

e, em kivi. mdB Žev, fäv, mdM jEe£, m kü, kDi, udm kg 

•veskikiviк kl: iz-ki idem, h keu, kgX, mns ku, kä£, kgp, 

ung k| (köve-) 'kivi'. Soome-ugri *kive. 

e käsi, sm käsi (käte-). lp kata, kiehta, gletta. mdB 

Éed',- mdM к'£d'. m kit, udm, k ki, h ket, kõt, mns kat, 

kõäjb, kaD. ung k£z. Soeme-ugri »käte. 

Uurali perioodist pärinevad veel sellised k-algulised 

sön&d, nagu kaar, kaave, kaha, kaja, kajakas, kaks (< *kak-

ta)t kale, kalm (< *kaIma). kamal, kamar. katk. (< *ka5k3), 

keema (-< *ke.1 e-), keetma, keha, ke-s (< *ke - *ki), kidu. 

koer (< »koj(g)ra), koolma (< »kölg-), kulgema (< *kulkg-), 

kusema (< »kutidg- - »kuég-), kustuma (< *kupsa-), kuu 

(< »kuijgj, kuu 'rasv' (< *kujg), kuusk (< »kovsg), k8ba 

(< »kopa), kõiv, kali (< »käle-va). kttü-uss (< »kll.je - *ki.1e) 

kttüs (< »künže). Soome-ugri aluskeelde ulatuvad kand, kask. 

kasvama, kadakas, kahlama. kauge. keerama, kerjama. kiil. 
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kiim (kiima-), kivi (< *kive), koda (< *kota), koi, -kõnd, 

kulm (< • kui*ms) - *kuVm^), kurk (kurgu-). kueilane, kut

suma, kuulma (< *kulg-), kuus (ч *küt§-), kämmal, kääbas. 

köis, killa (< *kttlä), kttflnar (< *ktMä- - *kin'ä-). 

(< *ktttke- - kitke-) Jt» 

Tagavokaalse is a Snus ос kogu uurali keelealal hästi 

säilinud, ainult lapi, ungari Ja permi keeltes v81b näha 

selle osalist asendamist d,-ga. Besvokaalseis sCbus on pilt 

keeliti sama, erandiks mordva V, neenetsi V, 6 ja kamassi 

ä, mis kt&k on arenenud varasemast * t-st. Vokaali i ees on 

t muutunud sibilandiks ka läänemere soome aluskeeles (*käti >. 

käsi). Muutuse *ti > t*l > éi >• si iga on küllaltki täpselt 

piiritletav, sest balti laenud on sellest osa võtnud (sild, 

sm sllta - vrd. leedu tiltas, läti tilts), germaani laenud 

aga enam mitte (e, sm tina - vrd. germaani *tina; sama kau

gemal sChas: taud, sm tauti - vrd. muinasnorra dauSi 'surm'). 

uurali e sm lp md й udm k h 

-t (tagav.) t t 
t,a 

t 
t t ,d t ,d t 

(eesv.) ti-si ti-sd 
t,a 

t' 
t t ,d t ,d t 

uurali mns ung nee nga een sik kam 

n (tagav.) 
t ,d 

t t 

(eesv.) 
t ,d 

jt', 6 
t t t •p K

D
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N ä i t e d  ( t a l i ,  tundma. talv, tegema): 

•» sm tuli, lp tulla. t|ll&, dolla. «tuli; 18ke; (mita.) 

välk*, md tol 'tuli', m t|l, tui, udm tji, tri, k til-, 

tiv-: t^l-kgrt, t^v-kjrt 'tuleraud; tulueed', лее tu, nga 

tui, een tu, tu, elk tü, kam 5ü. Uurali *tulg. 

e tundma, em tunt ea 'tunda', lp t&b'tlt. dow'dat, 'tunda; 

tajuda, märgata, mSLata*, udm todjn^ 'tundma', к tgdni 'ära 

tundma, teadma, teada saama', ung tudni 'teadma, oskama', 

nee tumta 'tundma', nga tumtu'žma 'arvama', een tuddabо 

'teada saama, (ära) arvama', kam tamnžm 'teadma, mõistma'. 

Uurali *tumtg-. 

e talv, sm talvi, lp tal've, dal've. mdE t'ele. mdM 

t'ala, m tel, tele, udm tol, k tgl, tgv, t|, h tata. tal9^, 

tal 'talv; aasta', mns tal, tõäl, tal idem, ung iil, (tele-) 

'talv'. Soome-ugri *tälvä (- *talva), 

e tegema, sm tehdä 'teha1, lp tahkat. dékk&t 'teha, val

mistada', mdE t' e Леша. mdM t'i.jams ' tegema, valmls t ал»; ehi

tama; sooritama', ung tenni 'tegema; toimima, tegutsema', 

tevff 'tegev, tegija'. Soome-ugri "teke-. 

Uurali aluskeelest on pärit veel sellised •t.-algulised 

sttoad, nagu taga (< *taka). tasa, tasane. teie, te-ma 

(osast, te-da; vrd. sm tä-mä. tä-tä). too (< *tõ ~ to), 

tukk, tulema (* *tulg- ), tSre(lema). 

tõtkes, t Skes. tSkk (< *totka) 'Tinea tinea', murd. tävti. 

tätt (< *täve) 'kops'. Soome-ugri aluskeelde kUUnivad tun

gima (< *tuqkg-), t Sug (< *tovk3). täis (< *tävSe). täi 

(< *täje), ttlvi (< »ttЦе ~ ), taevas (< *taivaa). tala 
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(< *tala). tarn (< * tarna) jt. 

®£z 

Uurali aluskeele pärandina on *£ enamikul juhtudel häs

ti säilinud. Väiksemaist к Orvalekalletest märgitagu b-lieed 

üksikjuhud permi keeltes, samuti ungari ja kamassi keelee 

(viimases ka h). Mordva ja neenetsi keelealal ilmneb ees

vokaali ees järjekindlalt j5. Bilabiaalse artikulatsiooni 

nihet dentilabiaalsele kajastab muutus £ > f, mis on tüüpi

line ungari, nganassaani ja suurelt osalt ka eenetei keelele. 

Ungari keeles täheldasime esialgu sulu lõtvumist ka klusiili 

к korral (> %. >• h). Näib, £-ga oa toimunud midagi ana

loogilist , kusjuures f-ni oh jõutud rea vaheastmete kaudu: 
v. 4 fi? , ... S" . 

helita klusiil £ > aspireeritud klusiil £*> afrikaat £# >• 
* * k .43 ...3 . 

helitu bilabiäalne spirant £ > dentilabiaalne spirant f. 

Muutus £ > f on eri keeltee küllaltki hiline, kuid ungari 

keele vanimad kirjalikud mälestised kajastavad juba selle 

toimumist. 
:*it' - * '•? • - . —rüf л- . а ч 

-

uurali e sm 

i 1 

i p "  md m 
k. 

udm к h 

-p (tagav.) 
P и 

p.b P 
P p,b P.b P 

(eesv.) 
P и 

p.b 

P' 
P p,b P.b P 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

. (tagav.) 
P f,b P 

f *»P P p,b,h P- (eesv.) P f,b 
P' 

f *»P P p,b,h 
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Ж ä i t e d (рева, pea. рцц); 

е рева> sm рева, lp pease. Ьдвве. mdB tfiee, mdM £iza, 

m рэ läJ. päfa'i. udm puz. p^s 8 mtuaa; munand', puakar 'lin-

вире aa* , к доа, põa «рева» , poealnj 'wneda', h p|t, рЭ^ 

«рева1, maa pill, pal, uag f<a«ek (tuletualik) »рева*, 

•anas ldrjakeelee feze 'tema рева', nee pldea, £lV8, oga 

felte. een fide, fire'. elk pat. pad(^), pi^-ta. kam phi da 

'рева'« Uurali *pes&. 

e pea, em paa. mdB £e, ga, mdM £e (iSe.1-) '18pp(ots)', 

udm pum. рш| 'pea, lõpp, ote', к рой, рот Чбрр, ots', mna 

pg^, pä^k, purjG 'pea', ung f£, fej 'pea', nga feai. feae 

'iepp(ots), tipp*. Uurali *pän3« 

e, em рцц. udm, к pa. mne -pS (liiteteue) 'puu', ung 

fa idem, nee £8, pi&. рей 'kasvav puu, puit; kepp, pSLetua-

puu; mets', nga fa, een p£, f£, alk põ, pu, puo. кат £В idem. 

Uurali *puvg. 

Uurali aluskeelde ulatuvad veel вSoad pala (< *pala). 

pa.1u (< *pa.13), pada (t »pata - *päta), puhuma, punuma 

(< *puna-). putk. pttQ (< *pCü|e - *р!це). pelgama, püüdma; 

soome-ugrilise lähtega on peni (< »реве). pihlakas, pii 

(< *pii|e), pidama, pgu. puna, pung^ purema (< *pur§-), 

puakma. pära (< *perä). pSLema (•* »pala). p88r jt. 
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S p i r a n d i d  

Kahest uurali aluskeeles ilmnevast denrtaalspirandist 

(*§« *$") tuleb süfaa alguses arvesse ainult *$*. Palataal-

spir anti £ ja labiaalspiranti ̂  pole viljeldud. 

*1̂  

Palataalne dentaalspirant *6pole üheski keeles sel

lisena säilinud. SShade toom-Ingas ja tüma erinevate hääli

kuliste variantide kokkukuuluvuses pole kahtlust, kuid raske 

oleks V asemel välja pakkuda ka mChd muud rekonstruktsiooni, 

millele kogu praeguse häälikulise kirevuse (t. lf .1. ž jm.) 

vöiks veelgi suurema foneetilise tõenäosusega taandada. Vaa

tamata hüpoteetilisusele tuleb *S"-ga tagapool opereerida ka 

sõnasiseses positsioonis, kus tema tarvitussagedus õn olnud 

ilmselt suurem (vt. *-S'-). SSba alguses on aga esinenud 

uurali aluskeeles väga harva. Öeldut kinnitab ka asjaolu, et 

ungari keelest (Gy. Lakö) pole leitud ühtki *V-le taanduvat 

juhtu. 

uurali e sm lp- md m udm к ! h 

•«'- t t t(d;h, 
f $s) 

1,1' 1 1' 1' j 

uurali mns ung nee nga een alk kam 

*V- 1' j j j t',Š l,n<j? 
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Näited (toom-ingaa. tüma): 

e toom (toome—)t toom—ingas. sm tuomi (tuome-) 'toomin

gas1 , tuomikka 'toomingamari', lp tuoma, duolma. fuom 'too

mingas 1, mdE lom. Ioä, 1 'om ' toomingas', Хятя-^ 1 toominga

mari' , mdM la.jm g ' toomingas' , la.jmaf 'toomingamari*, m lombi« 

lombo, lomp». (< *lom + £u 'puu*) 'toomingas', udm Vem, 

Vem, 1 "öm 'toomingamari', 1 'gm-pu 'toomingas* , к 1'gm 'too

mingamari' , 1 'gm-pu 'toomingas', h j um. jpm ' toomingas, too

mingamari', mn.g Vem, Vam 'toomangaiaari', slk t'eu, 5em, 

kam lem 'toomingamari'. Uurali *$õmg - *Seme. 

e tüma, sm tymä 'liim; körditaoline mass; paks (puder 

vm.)', lp tabme, dabme, hibme 'liim (põdra sarvedest)', m 

Hi'm ž" 'liim', udm Vem, 1'em, к 1 'em 'liim', nee ,llB6. 

.jiiMaa). nga jimi, een ie, jl, sik t 'eu, $imj,, t 'urne. kam 

naäif * 'liim'. Uurali *S'ümä ~ *S'imä. 

S i b i l a n d i d  

Uurali (resp. soome-ugri) aluskeel on sõna alguses tund

nud kolme spiranti: *£-, *s'-, *ä-. Muutumatul kujul on nad 

säilinud ainult permi keeltes ja mokšamordva alal. Siin lei

dub ühtlasi kriteerium teistele keeltele erinevate etümoloo

giate väljapakkumiseks. Algupärastele suhetele lähedal on ka 

lapi keel (kus *s'-i jätkajaks on siiski afrikaat c) ja ersa-

mordva keel (kus afrikaat 5 kajastab varasemat *£-d). Eesti, 

soome ja teistes läänemeresoome keeltes on *s- ja *é-juhud 

kokku langenud, kuna aga *5- on muutunud järjekindlalt h-ks. 
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Ungari keeles on kõige püsivamaks osutunud * é -  >• £7 (ort o gr. 

8Z-), kuna algupärasele * ei-iie ja *£-le vastab kada. Ungari 

keelele moodustab teatud paralleeli samojeedi esinemus, 

sest sealgi ilmneb *š- » s-; seevastu *a- ja *5- on reegli

päraselt asendunud dentaaliga _t- (nähe, mida tunnevad ka 

obiugri keeled). Muutuse s, 5 > t põhjusena on В. A. Sereb-

rennikov ( СФУ 1, 1965) näinud neis keelis ühist foneetilist 

tendentsi spirandistumisele (k > ̂ ), mille tulemusel klu

siilide arv vähenes. Häiritud tasakaal kõrvaldati > 

t abil. Selline seletus tuleks arvesse, kui ilmneks' vähene

mist esmajoones klusiili arvel. Tegelikult on dentaalklu-

siil neis keelis hästi säilinud nii sõna alguses kui ka sees. 

Pealegi hõlmab muutus к > obiugri keelte kõrval vaid nee

netsi keelt ja tuleb neiski к kõrval esile vaid osaliselt. 

Seega ei saa В. A. Serebrennikovi poolt mainitud piiratud 

ilming olla kuidagi tõukejõuks obiugri ja samojeedi keelte 

üldisele muutusele *д, *5 > t_. Tegemist ongi ilmselt tava

lise hääldusnihkega, mis lõppkokkuvõttes on viinud sibilan-

tide asendamisele lähedase dentaalklusiiliga. Lisatagu, et 

samojeedi keeltes on teatud tingimustel ilmnenud ka vastu

pidine tendents, klusiili asendamine sibilandiga (*k >• 8, 

s ) .  
Kõige ühtlasem on esinemus mari keeles, kus väikesi 

murdelisi erinevusi arvestamata on kolme sibilandi jätkajaks 

J3-. 

Et söha sada (samuti silm ja süda) puhul ilmneb mansi 

keeles murdeti s-i asemel £ (Såt, Set 'sada'), on mõnikord 
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peetud uurali *i-i kõrval võimalikuks ka *š-d (B, Collinder), 

mille esitamine neljanda iseseisva sibllantfoneemlna tundub 

nii uurali kui ka soome-ugri aluskeeles liialt mehhaaniline 

ja küsitav. Ilmselt seletuvad mansi keele üksikud jS-juhud 

"•^-sõnades sellega, et algupärase *£-gi esinemus pole mur-

deti ühene (t kõrval nii £ kui £)• Pealegi taandub osa š-

sönu 6-afrikaadile^ mis muudab pildi veelgi kirjumaks. Suure 

ekspansiooni j õuga 8 on sporaadiliselt tunginud ka algupärase 

*6-i valdkonda. 

* в -

sibilandi »в- selgepiiriline säilimine haarab läänemere-

aoome-permi keelerühma (ainult mari keeles kõigi sihllantide 

ühtlustumise tulemusel 8- , murdeti ̂ ). Ungari *5 >- jg, obi

ugri keelte *s > 1, t, ^ 5a samojeedi keelte *s > t ka

jastavad tegelikult sama häälikumuutuse ahela eri lülisid. 

Ungari keele *s- on kadunud mitme vaheastme kaudu, kusjuures 

*j3 > toimus juba ugri aluskeeles (edasi: ̂  > h > g). •j£-

on olnud vaheastmeks ka obiugri ning samojeedi t^-le. Samo

jeedi keelte ühtne esinemus *s > £ (£') näitab, et sibilandi 

dentaalistumine on lBpule jõudnud juba samojeedi aluskeeles. 

uurali e sm lp md m udm к h 

(tagav.) s s s 5(s) 
s(z> s(z) 

l.t (eesv.) 
s s 

s(i) 5(6) 
s(z> s(z) 

l.t 

uurali mns ung nee nga een sik kam 

(tagav.) 
0 

t 
t t t t 

(eesv.) 
0 

t' 
t t t t 
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N ä i t e d  ( s a l a - Д а ,  s o o n ,  s u v i ,  süli): 

® sala-.1a. sm. sala-a. lp suolled (partit.) 'salaja*, 

suoladit 'salata', md ealams 'varastama' , sala va •salaja*, 

m So'la 9 varas', äo'llpp 'salajane; salaja' , h to'tmaX , 

jalmak •röövel, varas', lJlSX 'salaja*, mns tuli 1salgama, 

peitma'fituilt 'salaja', tglmaX 'varas1, nee taljL'e. nga 

tolarum, een ta§ibo, tarebo, slk tuelap, tuelau, kam 

toiarl'&m 'varastama'. Uurali *sala. 

e soon, sm suoni ' soon; kõõlus', lp suon(a), suodna 

'soon; kõõlus; pillikeel', md a an «к ÖÖL us; (vere) soon', m 

Sön, sun, s'ün 'kõõlus', udm sen, sön, sr idem, k sgn 'soon; 

kõdus1, h ton, jan, Ian idem, mns ten, tan 'kõõlus; soon; 

pillikeel', ung in 'kõõlus; murd. veresoon', nee tjén, aga 

taippt, een ti*, ti, (genit. tino), sik f?n. kam t ait 'kõõlus; 

soon*. Uurali "sõne ~ * sene. 

e, sm suvi (suve-), lp sagida - sajyi »sulama (jääst)*, 

sai^žs * sulanud; lumeta, jääta', h ton, ,1or^, lon 'suvi'» mns 

tü(w), tuw, tu.j idem, nee tax^a. ee tõ, sik taqj^, tagge« 

tagi, tal, kam tå^?'suvi', Uurali * suve. 

6 sttli (süle--), sm syli (syle-)> lp sall, sella 'süld, 

sülemõõtя sületäis', mdB sel', šelmdM žel''süld, süle

ni б öt 1 , m Šttlcs, ägl, šü*l'9 , udm s?l, sul, к s^l, s&v idea, 

s^ljaln^ 'sülega mõõtma; sülelema', h t »t, jõi, 151 ' süle

ni õõt, mns tžl, täi, tel', tal * sülem õõt; .rõivshõlm; süle lus', 

ung öl 'süli, hõlm; sülemõõt', slk tl 'sülem õõt'. Uurali 

•süle - »sile, 

*£~alguliste sõnade hulka kuuluvad veel uurali aluskee
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lest pärinevad suusk« в Pudina ning soome—ugrilised sapp 

(< *aäppä - *sappa ?), sula (« »aula). säinas (< *aävnä), 

attöga (< *seve-) jt. 

*åz 

Iidne i-2 oam säilinud mordva ja permi keeltes; mari kee

les kBigi sibilantide ühtlustumise tulemusel *_£ > š-^, lapi 

keeles aga afrikaadistumine •6- >• Uurali keelkonna p 5xi-

esinemuseks on tänapäeval depalataliseerunud s. Neenetsi 

keele eesvokaalaeis s&us on omakorda toimunud hiline s- >-

S-. 

uurali e sm IP md m udm к h 

s 8 5 SU) S(s,S) S S в 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

*&- s ,8 8 8,i(h) s s s(h) 8 

N ä i t e d  ( s ü d a ,  soomus. sõtkas, sülg): 

e süda (südame-), sm sydän (sydäme-). lp SaSe (genit. 

fca^am) 'süda', gäcfé 'läbi, kaudu«, mdE SecTej, SecTej, 

mdM Sed_4, Sld 'i 'süda', m Süm, udm Sülem, k selgm, Selem 

idem, h ваш, вйт 'süda; sisu; julgus', mns sam. Sam. Sjm, 

Sim 'süda, keskus, kesk-', ung sziv, szft 'süda', nee Sži, 

Sej. nga sa, een såi, seo, seijo. sik sid', kam sl. Uurali 

*SüSä-. 
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e soomus, sm suomu(s). lp Suobma (žuoma-) 1kalanahk', 

Žuomas (žuobmasa-) 'soomus1, md šav, (mdE ka) šavke (taral, 

mitm.: mdE éavkst, mdM gaft •raha; sõkal, aganad1, m äüm, 

58m, süm 'soomus; koor1, udm éem 'koor; soomus', k 6§m 

•soomus; raha; rikkus', h som, sam, sam 'soomus; koor; raha', 

mns sam, sem, sam 'soomus; raha; puukoor'. Soome-ugri *žõm3 

~ * é|m3. 

e s6tkas 'veelind, Glaucion clangula' / murd, sotka. 

sa t ka 'vart, Fuligula marila', sm sotka. lp &>a<S * ge. žoa^gl, 

mdE žulgo, mdM žulga 'hästi sukelduv veelind', m Sož: ala*-

-šož 'kirju part1, §ue 'part', £ue 'koskel, Mergus', udm 

éulf: pestro éulr 'hall koskel', éed éul? 'must koskel', к 

šul-. šuv* šul-žež 'mingi pardiliik', šuv-6ež 'koskel', 

éulka 'mingi pardiliik', h sei, sai 'pardiliik, Puligula 

clangula', mns sel', sel, sai''Fuligula clangula'. Soome-

ugri *šo5 'ka - *šo5ka). 

e sülg (sttl.je-). sm sylki (syije-). sylky. lp žol'ga. 

žulga. ,mdE éelge, åäl^a, mdM šel_j|£, m Sž|3a'l'(-p3t)« 

gü* j3aM-P3t 'vesi') 'sülg', udm 5al 'sülg', к šelaln£ 'süli

tama, sulgima', h sft.iaj»-.' mns sül'k-t säl^p-, sa^- idem. 

Soome-ugri *šülke ~ *šilke. 

Siia kuuluvad veel selXised "ta-algulised sflhad, nagu 

uurali päritoluga suu (< *šuve), susi (< *étt5'e), silm (vrd. 

maE šel "iže, mdM éel 'i&8) (< *éilmä) , soome-ugrilised sada 

(< *éata, vrd. sanskriti sata), sarv (< *šarva - éorva, vrd. 

muinasiraani *éarw-), sool (soole-) (vrd. mdE éulo. mdM šula) 

(< *éolg), seba (< *sepä)t siil (< »éije-le). suruma 
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(< »ЙШГТЗ-) jt. 

miz 

Uurali aluskeelele ulatuv *8- on hästi säilinud pensi 

keeltes ja mari keeles, samuti mokSamordva alal; ersamordvat 

iseloomustab muutus *8- > 6. Eesti, soome ja teistes lääne

meresoome keeltee on *8^ jätkajaks (eesti keeles ka h^ >• 

£). Ugri ja samojeedi keelte esinemus on põhiliselt sama kui 

*j3-i puhul (vt. seda). *£- on muutunud juba ugri aluskeeles 

*j*-ks, ungari keeles arenenud edasi h-ks, mis lõpuks kadus. 

Handi keeles on osalt kulgetud sama teed, osalt ̂  säilinud 

või arenenud 2» 1» t_-ks. Mansi ja samojeedi keeltegl t_-ni 

cm jõutud samuti vahendusel, neenetsi keele eeevokaaleeie 

8Onus t_ >• Jt", 6 .  

uurali e am IP md в udm к h 

•8- (tagav.) 

(eesv.) 
h,0 h s„S š, 6 8(s) 8(2)' S(ž) 4*. j »01 

uurali mns ung nee nga een sik kam 

.5 (tagav.) t 0 t t t t t 
(eesv.) 

t 0 
t'.c 

t t t t 

N ä i t e d  ( u r g ,  hiir. Sia-puu): 

8 murd, urg (ura-) 1 jQgi', lv urga 'väike oja* (< Ims 

*hurka). udm 8ur 'oja, jQgi', k Sor 1 oja', h tor. Jar, lar 

1 järv*, ung vanas kirjakeeles år 'Üleujutus, uputus*, årvjfe 

(-viz *vesi') * Üleujutus', érpatak (-patak oja 5 'allikas', 
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У 

nga turku 'järv'. Uurali *Surka. 

e hiir, sm hiiri. mdB iejef, že^ef. mdM 8ciSr. udm, к 

Sir, h tei|G3r, j õijkaf, lõi^kar, mns tfcc^yVr, täj^kar. ung 

egér 'hiir1. Soome-ugri *ältere» 

e õis-puu. koera õispuu 'viburnum opulue1, sm helsi-puu 

•viburnum opulus', ? mdE 5e^|el', 5avd/il', mdM 

ži-ftgä ' Sispuu mari' , ? SarSa. šoršo, завэ. éöS5 idem, odm 

Su 'õispuu, õispuu mari', Su-pu 'õispuu', к žo, žol. žol-рц. 

žov-pu idem. 

Võimalik, et '^-listest sõnadest on soome-ugri algupära 

ka e hoog (hoo-)t hooguda 'tugevasti sadama; ähkima, hingel

dama' , kuid nende kokkukuuluvus udm s&aadega šokanj., SokalnJ. 

'hingama, hingeldama; puhuma' jt. kaugemate sugulaskeelte 

*j5-juhtudega pole kindel. 'jS-lisena ulatub aga uurali peri

oodi udm, k S^r- 'raiuma, lõikama' (vrd. nee t'är- 'jagama, 

jaotama' (< *SurS-). 

L i i k v i d a d  

Liikvidatena on uurali (resp. soome-ugri) aluskeeles 

viljeldud s&ia alguses lateraäle *1- ja *1'- ning tremulant! 

*r-. Esialgne vahe *l-i ja *1 '-i vahel on säilinud permi ja 

obiugri keeltes. Ungari keel tunneb 1'-i vaid murdeti, kuid 

selle päritolu on heterogeenne. 

Et 1-i kõrval esineb mõnedes handi murrakutes ka selle 

kakuminaalne variant 1 (näit. e lükkama-verbi vastes loG-

'pistma'), on mõnikord peetud võimalikuks selle kuulumist 
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juba uurali v81 soome-ugri aluskeelde (H. Paasonen, Y. H. 

Toivonen, 3. Collitider jt.). See tundub aga väheusutav, 

mist öttu käesolevas töös pole *l-i eri häälikuna arvestatud. 

Handi keelest osutatud kakuminaalsed 1— ja n-s&adki on suu

relt osalt deskriptiivsed või onomatopoeetilised, mis vihjab 

nende häälikute keelesisesele hilistekkele. Kakuminaalne n 

on ilmselt saanud alguse konsonantühendis n$ (vrd. *kQn5e 

1 küüs'), millest eraldudes toimus kakuminaalsete Oksikhää-

likute sarja täienemine (n-i kõrval tuli kasutusele ka 1). 

Sõnaalguline *1- on uurali keelkonna kõigis keelis hästi 

säilinud. Kõige kirjum on selle esinemus handi keele muraeis, 

kus *l-i vasteiks on каЛ, t_, <£. Järgnev eesvokaal on põh

justanud muutuse. *1- > V- mordva keeltes ja nganassaani 

keeles (viimases les г > f); sama näeme piiratumalt mari ja 

permi keeltes. 

uurali e • sm lp md m - udm к h 

.1 (tagav.) 1 1 
1 1 i vUt, 

J 
(ä. e) 1 1 1 1' 1(1') 

1 1 i vUt, 

J 
(i) 1,1' 1' 

i vUt, 

J 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

-2. (tagav.) 1 1 l(r) 1 1 1 1 
(eesv.) 
л 

! ' (*) 
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N ä i t e d  ( l a a s ,  leema, luu, lumi): 

e laas (laane-). sm lansi (lante-, lanne-), »madalik; 

madal*, lp laddo 'tiik, veeloik', md laždama »kummarduda; 

istuda, istet vötta», m landa*ka »väike madalik, nõgu', 

landem 'laugjaääreline nõgu', udm lud 'väljak, aas, ohvri-

koht», к lud 'karjamaa; niit, puisniit», nee lamdo, lamdu. 

lamdlk 'madal', lomtikie, labt 'org, madalik', een loddu, 

luddu, aLk lamdi. lamdek jt. »madal». 

e leema (leeneb, leeb) murd. leeks »oleks», sm lie-

(lienen 'vist saan1, tulevik'), lp Utt. lakket »olla, saada', 

m li'äm. li*am 'olema, saama (kellekski); võimalik olema', 

udm lu^n^, lun^, k loni, voni 1 saama (kellekski), sündima, 

olema; pidama', ung lenni (lesz, lev-) 1 saama (kellekski)'. 

Soome-ugri *le-. 

e, sm luu, md lovaža »luu (mdE'; keha (mdM)', m lu, udm 

li, lr, к li, h loA , tau, mns lu (luw-). nee lj-, le, r£, 

nga H, le, lä, 1Д, li 'luu'. Uurali *luve. 

e, sm lumi (lume-), lp lobme , jiubmfi (< ? sm), mdE lov, 

log, mdM lov, m 1эт, lum. udm limi, l?my, k lim, vim idem, 

? ung (van.) lom 'jäätunud härmatis (puudel)». Soome-ugri 

•lume .. 

Uurali aluskeelest pärinevad veel sellisedki *l-algulised 

sõnad, nagu laba (> *lapa). lugema (arve) (> *luke-), 

liikuma, sm lattea »lame, lapik», loukko 'sopp; urgas; koo

bas». Soome-ugrilise lähtega on leem, leidma, leil, lind. 

lakk (laka-), lükkama. looma jt. 
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SCtoa alguses on *1' olnud arvatavasti uurali aluskeeles 

harva esinev häälik. Ungari keelest pole näiteks suudetud 

esitada sellele ühtki kindlat vastet (Gy. Lak<5). Esialgne 

i'-i ja 1-i vahe on parimini säilinud penni ja obiugri keel

tes, leus 1' (handi keeles ka ja £') on üha palatalisee

ritud# Ka samojeedi keeltes on *l~i ja *1'-i jätkajate 

vahel selge vahe. Viimast esindab peamiselt kuid ka _ь_ ja 

é (kaks esimest häälikut on *l'-i vastena tuntud ka handi 

keeles). Läänemeresoome aluskeeles kadus 1^—i ja 3. -i vahe 

viimase depalatalisatsiooni tõttu. 

uurali e sm lp md m udm к h 

ш±. (tagav.) 
1 1 1 

1 
1,1' 1" 1' 1,% 

t', j 
(eesv.) 

1 1 1 
1" 

1,1' 1" 1' 1,% 

t', j 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

(tagav.t 

•V-
eesv.) 

1' l?,j? 1 d l.j j t',6 t'.,6 

N ä i t e d (lp lak'se 'kaste; härmatis', udm Vukit 

'kitsas ; tihe', к 1'ak 'poritökk'): 

lp låk'se (lävse-) 'kaste; härmatis', lap'se 'kaste', 

mdE lekS, Vakš, lež. mdM leg 'härm, härmatis', m lupg. lups 

-  4 4  -



•kaste', nee .j Д-Р ta, nga .ioptuaq. een До te, alk t *aptu, ksa. 

t'e^pta 'kaete'. Uurali *l'up§a. 

udm 1'ukJ t 'kitsas; tihe', h Vok, t *8k 'kitsae; tihe, 

paks', ®as 1'äkw idem. 

k 3/ak t ritükk*, 1 'akgštnj, 'määrima, mustama«, uns 

l'ukt-, VukamD, l'5f 3i, t'Suat- 'sOimama, kiruma'. 

*r-

Tremulant *r- on soome-ugri keeltee hästi säilinud, 

ainsaks erandiks udmurdi keel, kus selle asendamine afrikaa

diga j (v8i on toimunud küllaltki hilja. Tegemist on ar

vatavasti tšuvaši ja teiste türgi-tatari keelte m8juga, 

mille alg up är as t e s s e s Saiadesse r- ei kuulu. Samojeedi keel

tes on toimunud aga täielik üleminek teisele liikvidale, 

1-häälikule (erandiks ainult mShed neenetsi keele r-, #-

juhud). 

uurali e sm lp md m udm к h 

*r (tagav.) 
r r r 

r 
r (1) r r 

(eesv.) 
r r r 

r 
r (1) r r 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

,r (tagav.) 
г г 

l(r) 
1 1 1 1 

(eesv.) 
г г 

l'(f) 
1 1 1 
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N ä i t e d  ( r e b a n e ,  s m  rakas 'surmas, kallis'): 

e rebane, sm repo. mdE fifeš, if^iš (metateetiline) 're

bane', m rapaž. arpaž (metateetiline), ripi*ž. rü[3ü'ž. udm 
|i6r, к rue. ro6 'rebane', ung ravasя 'kaval, salaka

val; (van.) reteine', гбка (< »rav-ka) 'rebane'. Soome-ugri 

*repä-. 

sm rakas (rakkaa-) 'armas, kallis', lp rakkes, rühkis, 

h raX- 'lähenema; sobima, kõlbama', raj-am. raXt3' sugulane', 

rjoXi 'armas, kallis*, ung rokon. rokken 'lähedane, ligimene, 

sugulane', nee lak. rak 'lähedane, sugulane', lakhana (loka-

tiiv) 'lähedal, ligidal', rakhaem 'minu sugulane'. Uurali 

•rakka. 

•r-algolistest sihadest pärineb uurali aluskeelest veel 

sm rita 'lõks, püünis* (vrd. slk lata, laSa idem), soome-

ugrilisi ühiss&tu on aga rakendama (sm rakentaa 'ehitama'), 

rokk ja ruske. 

N a s a a l i d  

Sõna alguses on uurali (resp. soome-ugri) aluskeeles 

kasutatud kolme nasaali: *n-, •£-, *m- (velaarne *n esines 

ainult sõna sees). Palataliseeritud *й- on hästi püsinud 

lahus tavalisest *n-ist lapi, permi ja ugri keeltes, samuti 

kogu samojeedi keelealal. 
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Mõnedes handi murretes algavad teatud sStaad kakuminaalse 

n-iga (näit, sm nivoa, nlvota 'karva ajama' vaste nou 'kar

vadest puhastama'), kuid uurali või soome-ugri alaskeelde 

see vaevalt küünib. Nagu kakuminaalse 1-i puhul oli eespool 

jutuks, on ka siin tegemist handi keele küllaltki hilise 

eriarenguga. Kakuminaalne n on eraldunud konsonantühendist 

n£ iseseisvaks häälikuks (vt, lõiku "Lateraalid"). 

•n-

Nasaal *n- on nii taga- kui eesvokaalseis sõtans hästi 

säilinud läänemeresoome, lapi ja obiugri keeltes, samuti 

sölkupi keeles; mujal on järgnev eesvokaal olnud suuremal 

või vähemal määral pUljuseks muutusele *n— > й—• 

uurali e sm lP rpd m udm к h 

*n • (tagav.) n n n 
(ä, e) n n n £ n,l$ 

n 
n 

(i) п,й П,Й 

uurali mns ung nee nga een sik kam 

,n (tagav.) 

n 

n n 
n n 

n 
n 

(ä, e) n 
n(i5) rf 

n n 
n 

n 

(i) 

n 
n(i5) rf 

п,й п,й 

n 

n,d 
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N ä i t e d  ( j a d m i »  nemad« nägema): 

в, sm nimi, lp namma, aornma, mdE Vem, Va£, mdM 1 'e^«. 

m lam. 10m, udm, k £im, h nem» näm, mns n£m, näm, ngm, nam, 

une n^v« nee j$im, een й!*, An« sik пер. nem. йет, nim, 

nime, kam nim, пат. Uurali *nlme. 

e nemad, sm nämä, ? lp nä, navt. näävt 'nii, nõnda', mdE 

йв, йе£', mdM й$.  at 'need; nood', m Й1*пэ. пэпе 'need', к 

na 'nemad; need', slk na 'see'. 

e nägema, sm währin (näke-) 1 näha', lp niegadit 'und nä

ha' , mdE йелетв. riiims. mdM п£АЭтв 'nägema, märkama1 ? udm 

naanj (naal-) 'vaatama, vahtima1, h niuDä, niD& 'paistma' 

mns йе^1-. пгт/l-. nil-, ne^l- 'nähtavale tulema, paistma' , ung 

néz-'vaatama'. Soome-ugri *näke-. 

Uurali päritoluga on veel sugulustermin nadu, sm nato 

(vrd. kam iiada * väimees; mehe vend') (< *nat3), soome-ugri 

aiuskeeide ulatub aga arvsõna neli (vrd. ung négy) (< *nelja) 

\ *й-

Algupärane palataliseeritud nasaal *n- on säilinud lapi, 

permi, ugri ja samojeedi keeltes. Palatalisatsioon on taan

dunud ainult läänemeresoome ja volga keeltest. Mordvä keelte 

eesvokaalseis sõnus ilmneb siiski Й-, kuid uurali *tf-i vahe

tuks jätkajaks seda vaevalt saab pidada (sest eesvokaalseis 

sõnus on konsonantide palatalisatsioon Üldine). 
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uurali e sm lp md m udm к h 

(ta*av.) 
n n d 

n n 
, Й d d 

(eesv.) 
n n d 

d n(d) 
, Й d d 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

«Й (taKav.) 

(eesv.) 
d é d 6 d d d,n 

N ä i t e d  ( n e e l a m a ,  neiu, nool)': 

e neelama, sm niellä (niele-) 'neelama', lp n.ilellSt 

•neelata* •» mdE diléma. mdl! dil»ms 'neelama',' m neläm, nela'm. 

nel'ä'm, udm d?lrnr, iilini, dultnr, k dilni, dilalni, h del-, 
* • • • . • • ш ^ 

del-, det-, mns dglt-, d6Alt-, žaJtt-, nee dlllä, nallä 'nee

lama' , oga dalta-. een nodda- (< *nol-da). Uurali *dele. 

e neiu, neid (neiu-), вт neiti (neidi-), lp neita, niei'da 

•neiu; neitsi', udm njl, n?l 'tüdruk; tütar', k njl, njv, n$ 

•ttitar; tüdruk', nee deSaickõ 'neiu, tütarlaps1, nga n£dtG, 

n£dõk. nf|t£G, naDä^, nitter^ ' tüdruk'. Uurali *de.iSe. 

e nool, sm nuoli (nuole-), lp njuolla, md nai, m п5*1Э. 

udm dil, del, dõl, k d£l, del, dev, de, h dal, dot 'nool; 

haavel', mns den, йёл, п5л, däl 'nool, kuul', ung nyil 'nool', 

nee -di: tõd-di (tu 'tuli') 'püss', nga -dl: käs8-dl 'linnu-

nool*, kam da, d5 'kuul*. Uurali dõle - 'dele. 

Nasaaliga *d on alanud veel uurali päritoluga s&iad 

ngudma (< »dovta-). noolima (< *dõle-), lp n.loammel 'jänes' 

(vrd. slk doma) (< »doma-13). Soome-ugri perioodist pärine

vad nõid, (< *no.jta). nugis (< •dukše), niduma, sm nltoa 

(< "niSa- ~ *diSä-). 
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Naaaal *m- oa üks paremini säilinud uurali aluskeele 

häälikuid. Eesvokaali ees on ta mordva keeltee ja ka nee

netsi keeles siiski palataliseerunud; kamassi keeles võib 

m-i korvata homorgaanne b* Mis puutub m-i palataliseerumisse 

siis i ees tunnevad seda teatud positsioonis ka eesti mur

ded (vrd. mulgi murdes kam < *kammi). 

uurali e sm IP md m udm k h 

•m (tagav.) m m m 
m 

m m m m 
(eesv.) 

m m m 
4 

m m m m 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

•m (tagav.) m m 
m 

m m m m(b) 
(eesv.) 

m m 
ifi 

m m m m(b) 

N ä i t e d  ( m a k s ,  minia, minema): 

e maks, sm maksa, lp muekse, muokse, mdE makso, mdM 

maksa, m mok^jS, udm mus, k mus (musk-. mus-), h muy at, 

moj-al. mns mait, met, ung m£j, nee müsa. mj,5, nga mita. een 

muro. mudo, slk mjd, mit, mite, kam mjt 'maks*. Uurali »maksa 

e minia, sm minia, lp mannлe. таЛйа, udm тей: iži-тей 

(jgj 'väike') 'minia; mehe noorema venna naine, käli', к 

той, тий 'minia', h med, тДй 'minia, poja v. noorema venna 

naine', mns mid, тай, mad 'minia', ung meny 'minia', nee 

meje, тёдеа, nga meai, een me, ml, kam me.ji 'minia'. Uurali 

•midä. 



e minema, em mennä (mena-) 'minna1, lp mannat, mannat 

'minne* f m migm, ml .i em 'minema; tulema; (kuskil) käima* , 

udm m^n^n^, m?nfnr 'minema', k munnj, mannas idem, h m£ntå, 

mantä. månti 'minema; kuluma (aja kohta)', mns mid-, man-. 

min- 'minema', ung mennl, 'minema*, nee mii^e-. mindän 

('lähed'), nga mendem 'minema', slk menda^, mändar^ 'mööda 

minema', kam mir^äm 'minema'. Uurali »mene-, 

»m-algulistest sõnadest ulatuvad' uurali aluskeelde veel 

maa (< *mayg), murakas. sm muurain (< »müra - »mõra, ? »mo

ra), meie, mina (< *mi-nä - *me-nä), mis. muna (< »muna), 

muru (< »mura - »тогэ)» mätas, manama (< »mana-). mfiDma 

(< •mtye-). mgskma (< »moiké - »muškg-). Soome-ugri pärit

oluga on mari (< »marja). marras (< »marta-s), mees, mesi 

(< »mete). murd. mehiläne (< »mekSe). muu. mCai (< »mong), 

mälu, mööda, mflrk jt. 

P o o l v o k a a l i d  

Poolvokaalide hulka on uurali (reap, soome-ugri) alus

keeles kuulunud *j- ja »v-. Viimase asemel pakuvad mitmed 

autorid (B. Gollinder, Gy. Хакб, V. LQtkin) välja ka bilabi-

aalset w-d (paiguti seda isegi spirandiga ̂  samastades). 

Asjaolu, et teiste keelte v- kohal on mari ja obiugri keel

tes bilabiaalne spirant pole takistuseks »v-st lähtumi

sel (nagu teevad seda J. Szinnyei, I. Papp, A. J. Joki jt.). 
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Tagavokaalide ees o"! *j[- säilinud üldiselt paremini kui 

eesvokaalide ees. Läänemeresoome keeltes, on »j,- tavaliselt 

alles, ainult üksikjuhtudel võib täheldada selle kadu. (i 

ja £ ees). Mitmes keeles (mari, udmurdi, ungari, kamassi) 

on *j-ist arenenud teatud tingimustel d', kuid muutus > d' 

pole täiesti tundmatu läänemeresooangi keelealal (vrd. lüü 

d'ogi. vps d'õgi ч *iokl). 

uurali e sm IP md m udm к h 

.j (tagav.;ä) ,1 j j ,1 j,>d' j(i:d) j 
j 

(i, e) 0 0 
j 

0(j) •jfc-i * ji»i 
j 

j »0 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

M (tagav.:ä) ,1.1' j.>d' j,ti j j t'.k(5) 
t,'d' 

(1, e) j t0 *ji>i 
j,ti j j 

0 ? 
t,'d' 

N ä i t e d  ( j a g a m a ,  j  f e l .  jää): 

e jagama. sm jaka-a 'jagada, jaotada«, lp juokket •jagada\ 

mdB javoms. javams. mdM lavams 'jagama, eraldama; eralduma', 

udm juknj, l'uk£n£, d "uk?nr ' jagama', j.uk. 1'uk 'osa, pala', 

k juknj 'jagama', juk. jukgd 'osa', h 'jaotus, jaga

mine', nee .lakal"l'ma 'lõikama (liha, nahka), lõikuma', .lagi 

ema '(nülitud põtra) tükeldama', een johebo. johibo idem, slk 

tjjikam, Sa kam 'tükeldama', kam VegärVim 'murendama'. Uurali 

Viaka-. 

e ;)fei~ (jõe-), sm joki (joke-, joe-). lp jokka, jahkl 

•jfei, oja', mdM _^ov 'MokSajõgi', ? m jo*y3: 
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Jo'f an-püt 'voolav veel, jõgi*, k ju 'jõgi' ĵ Sn 1 välke 

dõgi; Vasjugan', ung vanas kirjakeeles ja kohanimedes jo. 

y°n 'dõgi11 nee jaha, een joha. jaha, slk JiyL, кд, kai 'jõgi'» 

kam Vaga, d'aga 'jõgi, oja'. Uurali • joke. 

e, sm jää, lp jiegqž. jie^a 'jää', mdE ед, ev, ej|, 1Д, 

mdM 'jää', m 1Д, udm jg, jõ, d'g, k ji, i£ 'jää', 

jiaénj, iiavni »jäätuma', h je^k, Дцк, mns l/ад, j6&t|k, 

jäj^k« ung léR »jää*• Socaw-ugri *jäqe. 

Läänemeresoome •j.-alg ui istest в Äiadest ulatuvad uurali 

aluskeelde sm jjomsl 'amb, vlbupüss* (< *jo^keg » * joys)» 

jälsi (jäite-) 'mähk1, jänne (jäntee-) 'kõõlus'. Soome-ugri-

lise päritoluga on ihu (vrd. mdE ,ipžo 'nahk, pealispind'), 

iga (< * jj.kä ~ *ikä), jalg (< * jalka). mord. joos. jues (vrd, 

sm jouts6n) 'luik', jahtuma, jooma, jooksma jt. 

•v-* 

Uurali *v- on mari, mansi, neenetsi ja osalt ka к emasel 

keeles muutunud |3-ks, mujal põhiliselt säilinud v81 arenenud 

b-ks (nganassaani, eenetsi). Labiaalvokaallde ees võib tä

heldada *v- kadu kõigis soome-ugri keeltes (erandiks ainult 

permi rühm) ning neenetsi ja sölkupi keeles, v-1 on üldse 

tugev tendents labiaalsest naabrusest kaduda, nagu osutavad 

vastavad muutused ka eesti keele eriarengujärgust (murd. 

ojc < vo]c; tui < tuvi jt.). SStaad flla. udar, üdi, õlg, olema 

jt, on aga varem olnud v-lised kõigis läänemere soome keelis. 
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uurali e sm lp md m udm к h 

(illab. 
tagav.) T •v r P u 

(illab. 
eesv.) < V V 

(labi-
aalv.) 0,v 0,v V, 0 0,v p, 0 u,0 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

(illab. 
ta«av.) P V P ku(k) 

•v- (illab. 
eesv.) 

1 
3, p' b b b,f 

(labi-
aalv.) 

p » 0  v,0 p,0 ku(k), 

"0 

N ä i t e d  ( v a s k ,  vesi, väi-mees): 

e vask (vase-). sm vaski (vaske-) 'vask, pronks, messing', 

lp vgž.1'ke. veSki 'vask, messing, pronks' , mdE ué£e, fižžä. 

mdM ušfe 'raudtraat', m paŽ 'malm, metall', udm -veš: az-

-veš 'höbe', uz-vež »tina, plii', k -£é: ez-Jš 'höbe', oz-Jé 

•tina' , h waX, oi. 'metall, raud; raha', тля -wffi: Mt^we, 

at^wš. &tkllg 'tina', ung vas 'raud1, nee jiée, wieééa 'raud; 

raha', nga baéa 'raud, metall', een beše 'raud', slk kwes 

•raud, metall; (kiriku)kell1, kam b|zS, waza 'raud'. Uurali 

•vaékg. - *vaskg (lapi keele puhul »vaéka). 

e vesi (vee-), sm vesi (vete-, vede-), md v e d m  pyt,  

put, udm vu, k va, mns pit, ung viz (vize-). nee (.ild-). 

pit, nga be' (beda-). een bi' (bido-). slk ttt, 8t 'vesi', kam 

b tl 'vesi; jOgi; järv'. Uurali »vete. 
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e väl, väimees, sm vävy. lp viwä (vlva-). md от. m gey. 

h W0If« ̂ eij. ung v6f (veje 'tema väimees1), mee ,llj. 

pH» n€a een bi ' küdi, me he vend, Õemees*, slk киэпэк 

(derivatiivne) 'väimees; küdi, sõsar'. Uurali *väi|e. 

Algusest peåle on v-lised ka sellised sõnad, nagu uurali 

perioodi küündivad vares. v88 (< *vqi|ä « *viqä). vasak, viis 

(< *vite~). vedama (< *vetä-). samuti soome-ugri aluskeelest 

pärinevad veri (< *vere)j. või (< *voje). vals, väis 'mingi 

rookanalane (Oidemia fusca v. nigra (?))', valgma (< *valka-). 

vasar (< *vaéara), vasikas, murd. vats (sm vatsa 'kõht'), 

vägi, västrik, veis, viha (< *viša), voos (sm vuosl 'aasta'), 

vii-mane (< *viip-). väits (< *ve^6j), viima < *vlke- (E. It-

konen) - *ve^e (B. Gollinder) - 'viye-. viskama, voolima jt. 

Sõnas Odamus on *v- bilabiaalvokaali kõrvalt kadunud (< *voža-) 

A f r i k a a d i d  

Dentaalklusiili ja sibilandi ühenditena on uurali (resp. 

soome-ugri) aluskeeles olnud kasutusel afrikaadid *6- (~$) 

ja *5-, Hende esialgne vahe on kõige paremini säilinud permi 

keeltes, osalt ka idamari murrakuis. Kuigi afrikaadid on 

läänemeresoome keeltest üldiselt kadunud, tuleb ette nende 

sporaadilist säilimist lõunaeesti murdes, samuti ka karjala, 

isuri, lüüdi ja põhjavepsa aladel (vrd. eL éillc 'tilk', eL 

clrk 'lind', vpsP Sirk). On võimalik, et lõunaeesti paljude 

afrikaadiga algavate sõnade hulgas on ka hilistekkelisi. Sel

listeks on peetud (Y. H. Toivonen) sõnu ts11tarna (kirjak. 
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tilkuma, та tllkkaa, vpe tilkkuda. lv tilk), tsipakene, 

tsiMne 1 kanapoeg*. Uara li *6- vaste ka 011 eeati ja soo«*« 

keeles tavaliselt в-, afrikaadi *8- vasteks aga h-; viimase 

puhul on areng toimunud ̂  ja 8 Tähendusel. 

* 6 -  ( - • £ - )  

Uurali *6- (või *&-) vastena leidub palataliaeeritud 

afrikaat permi keeltes, osalt lapi, mordva, ugri ja samojeedi 

keelealal. Läänemeresoome keeltes on *6- kõigepealt depala-

taliseerunud ning koos klusiilainese kaoga muutunud sibilan-

diks (а- < c- < *6-). 

uurali e sm lp md m udm к h 

4 - a a 6,1 6,6 6(c) 4 *• i t',i, 
а 

uurali зшэ ung nee nga een slk kam 

*é- i %  6, 
s, е 

6, 6, 
8, Z 

A 6, 
t' 

s 6, 6, 
a 

i 

N ä i t e d  ( s e e ,  m u r d .  s e d i ,  s5Lm): 

e see. am ae 'see, too', mdE še, M j§£ (éa-) ' eee, too', 

m ae-Se (reduplitseeritud), h t'1. éi, ii 'see', nga 

sete 'tema', seti 'nemad mõlemad', Betei^ 'nemad (kõik), kam 

8| 'see, too'. Uurali *6e. 

e (eR) sedi 'onu', am setä 'lell1, lp 6ca.cce (ccay.) 'laa 

noorem vend; lell', mdE Siže. 5i5e 'vanema õe mees', mdM 
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йбайа. Sžiriä. žžaiSg« (demlnut.) '«aa (vanem) vend', m Sa* Sa. 
5i5a, сЭсО. SüSõ 'ema noorem vend' f udm Suž 'emapoolne sugu

lane ', Suž-murt (-mort) * onu*, к žož. Sož 1 onu; ema isa; 

lell', mns säs, šäš, žäSžä 'lell', nee t*ld'ema noorem 
vend', slk eitca. SeSa, SiŽe 'onu*. Uurali *6eSä. 

e sõlm (sõlme-). sm solmu, lp SuoVbma, Suolma * sõlm, 

veekeeris, puupahk', mitm. tundravahelised künkad; mättad', 

mdE éulmo, mdM éulma 'sõlm; silmus; kimp', ung csomž •kimp; 

komps; sõlm; pahk; oksakoht'. Soome-ugri »éolmS. 

Siia kuuluvad veel *6-algulistena sisalik (krj ži^ilinff-

ku jt.), sõnn, murd. sonn 'täkkvarss* (vrd. ? udm $ш$£, 

'varss'), sm sonsar 'kirp' (< *e-u *6on&£), ung csapni 

•lõõma; viskama' jt. 

•$-

Uurali *5- on esindatud üha afrikaadina permi keeltee, 

osalt ka lapi, volga, handi ja eamo jeedi keeltes. Eesti, soo

me ja teiste läänemeresoome keelte h- on tekkinud ä-vahen-

dusel (h- < 5- < *5-). Ungari ja osalt obiugri keeltes jm. 

ongi areng £-1 peatunud (toimus lihtsalt arrikaadi esikompo

nenti i kadu: £- < *t5-). Samojeedi keeltele on aga põhiliselt 

omane afrikaadi järelkomponendi kadu (£- < * t š-), mis sõna

siseses positsioonis on muide tuntud ka läänemeresoome keel

test (vrd. sm setä 'lell' < SeSä). Teisalt on avaldatud 

arvamust (В. A. Serebrennikov), et muutus 5 z» t toimus spi-

randi $ vahendusel: $>3>£>^>ti. Lisatagu, et ka uu

rali 'sjile ning "^le vastab samojcedi (ning obiugri keel-
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tee) samuti t-. 

uurali e s*. lp ad m udm к h 

• f -

(tagav., 

eesv.) 
h 

(VS^ 
*5) 

h с s,s О
» 

о
 

о*
 

Ш 
[t]) 

5,J 
(6) 

5,S;s 

( < * é )  

uurali mns ung nee nga een slk kam 

•5-
(tagav.) 

5,>s 5 
t 

t t t ,S,c t •5-

(eesv.) 

5,>s 5 

t',6 

t t ,S,c 

N ä i t e d  ( h a p u ,  hubane jt.): 

6 hapu, sm ha рад. mdE Saftamn 'hapu', Saflaks 1 taigen', 

mdM Šaframa 'hapu', Sabaks 'taigen', m Sa'pa. Sopa 'hapu', 

Ia*pem. Sopem 'hapnema1. Nende lähtevormiks on * Sappa-. 

VQimalik, et sellega kuulub kokku ka Sapa-lähteline sBnapere: 

h 'hapnema (taigna kohta)1, Sou- idem, Sou 'taigen1, 

лппя 5g£-, Sap- 'hapendama', ве^т, seum 'hallitanud (jahu)', 

ung ватадут! 'hapu'. 

e huba. hubane, sm hupa 'kergesti kuluv; raiskav, pillav; 

lõbus, hubane' , mdE Sova. Sotfijfie, mdM 8ava*. Sava'dg. Sva'rfe 

•Cbuke, peen(ike)', ung sovžny 'kõhn, vaene, napp; viljatu'. 

Soome-ugri *5upa. 

vps Sapta 'rauda; lõigata', mdE Sapoms 'raiuma', udm 

Supini, k Supn£ idem. 

Sellesse rühma kuuluvad ka lp couyja 'kile; lihakiud 

kalanaha siseküljel', h SunS. SuS. sus 'alusnahk; kile (naha 

siseküljel)'; lp cayl, ji|ol 'madal nurgapink, koht selle 

a LI', к ^o^'põrand, põrandalaud', ^o^ul (-ui 'all') 'kelder, 
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põrandaalune koht1, h žuS 1 pink, яр1 wir» t 

e$-alguline on olnud veel altlk(aa) 'mustsõstar' (< e-u 

*£cpõ3), samuti kaugemate sugulaskeelte sõnad ung sok 'pal

ju', sépadni 'kahvatuma', sietni 'kiirustama', m SaSka 

•palk' jt. 

KONSONANDID SÜÜA SEES 

Uurali (resp. soome-ugri) aluskeeles on sCha sees ilmne

nud üldiselt samad üksikkonsonandid kui sQna alguses. Sõna

sisene tarvitussfaär on siiski olnud mftoevõrra avaram, sest 

siia kuuluvad ka *£, 3a mida sõna alguses pole 

kasutatud. Pealegi võisid klusiilid ja arvatavasti ka afri

kaadid (viimaseid toetab lapi keel) esineda geminaatidena. 

Kas s&ia keskele on helitute klusiilide ja sibilsntide vas-

tandpoolena kuulunud ka helilised £, <1, b ja z_, ž, ž, on 

seni lõplikult lahendamata probleem, mis seostub vahetult 

astmevaheld ust e ooriaga. 

Soome teadlase E. N. Setälä püstitatud aluskeele astme-

vaheldusteooria, mida käesoleva sajandi algupoole toetasid 

mitmed nimekad lingvistid (J. Szinnyei, Y. H. Toivonen, B. 

,Collinder jt.), on tänapäevaks kaotanud oma populaarsuse. 

Näib, et astmevahelduse tõestamiseks uurali või soome-ugri 

aluskeeles puuduvad küllaldased faktid. 

Handi keeles ilmnevad paradigmaatilised vokaalivaheldu-

sed (näit. ämp 'koer1 ~ Impam 'minu koer'), millisel nähtuse, 

võivad küll ugri harus olla vanad juured, andsid E. N. Seta-

läle tõuke ka vokalismi vaheldusnähtude oletamiseks juba 
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soome—ugri aluskeeles. MChede lapi ja mordva keelte eriaren— 

gujuhtude ekslikul tõlgendamisel eeldas ta samasugust ab

laut ilmingut , nagu see on ilmnenud indo-euroopa aluskeeles. 

Konsonantismi sõna sees on kohanud suuremad muudatused 

kui sõna alguses. See on tingitud naaberhäälikute (hii vo

kaalide kui konsonantide erinevast mõjust) , lõpukaost jm. 

tegureist, mistõttu sama keelegi eri murdeis on pidevate 

muutuste tagajärjel tekkinud suuri häälikulisi lahknevusi 

(näit. vastab uurali *-k-le handi murdeis g, w). Eri

nevused sugulaskeelte vahel on veelgi suuremad, mistõttu 

m&iede genuiinsete sõnade kokkukuuluvus võib vahel tunduda 

otse mõistatuslik (vrd. näit. e vesi, m plit. k va, slk 5t_, 

ka bQ). Häälikulist kirevust on omakorda lisanud lapi ja 

läänemeresoome keelte astmevaheldus. 

Võiks arvata, et klusiilid (*k, *t, *£), mis sCha alguses 

on hästi püsinud, kuuluvad vastupidavate häälikute hulka ka 

в toa keskel. Nii see mõnedes keeltes ongi, kuid näiteks per

mi keelte rühmas on vokaalne ümbrus mõjunud artikulatsiooni 

nõrgendavalt kuni klusiilide täieliku kaoni või vokaalistu-

mieeni (näit. k ju 'jõgi'). On huvitav tõdeda, et helilise 

epirandi konsonandiväärtus on olnud paiguti isegi suurem kui 

helitul klusiilil, sest *_$ on võinud 1-ina säilida (udm * 

éolem < *6ÜSä- 'süda'). 

Hästi säilinud konsonantide hulka kuuluvad sonoorsed 

häälikud (lateraalid ja nasaalid). Neist kõige kindlamini on 

püsinud r, sest seda pole puudutanud isegi palatalisatsioon, 

mis mtfael juhul on muutnud 1-, n-, m-i esialgset kvaliteeti. 
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Poolvokaalidest on j vastupidavam, kuna v on sageli lablaal-

sest ümbrusest kadunud. Sibilantide puhul on mõjunud salli

tavalt palatalisatsioon: on kõikjal esindatud üha sibi-

landina, kuna *s ja on obiugri ja samojeedi keeltes muu

tunud arvatava dentaalspirandi *£ vahendusel dentaalldusii-

liks (t_, d). 

K l u s i i l i d  

Lühikesed klusiilid 

Intervokaalses asendis olid lühikeste klusiilidena kasu

tusel *k, *t_, *£, pikkadena *kk, *tt, *££. Geminaatklusiilide 

olemasolus soome-ugri aluskeeles on kahelnud W. Steinitz (ta 

eeldab nende asemel lühikesi klusiile ja viimaste asemel 

spirante *£, *£, *^). See teooria, mida teravalt on kritisee

rinud eriti E. Itkonen, pole leidnud tunnustust. 

Soome-ugri keelte iidse sChavara kõrvutamisest saadud 

andmeil on *-k-lisi s&iu eri keelist registreeritud u. 30, 

*-_fc-lisi u. 20 ja *-£-lisi kõigest 10. Et aga *-pp-sõnu on 

teiste geminatsioonijuhtudega (*-kk-, *-tt-) võrreldes üle

määra palju, peetakse tõenäoliseks, et nende arv on juba alus

keeles *-£-sõnade arvel vähemalt poole võrra suurenenud. 

*-k-

Klusiili säilimine on teatud positsioonis iseloomulik 

läänemeresoome, lapi ja mõnedele samo jeedi keeltele. Kauge

mates sugulaskeeltes on vokaalidevaheline к muutunud helili
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seks (g) ja alles seejärel spirandiks (^). Viimast võib 

koha «.a veel handi ja mansi keeles. Ungari keeles on see eel

nenud v-le, kuld on võinud seal ka kaduda (sflha lõpus su

lada eelnevasse vokaali); volga keeltes £ >• v, j, Permi 

keeltes on *k tavaliselt vokaalistunud. Läänemeresoome alus

keeles tekkis astmevahelduse tõttu suhe *jc - jp, kusjuures 

spirant ̂  säilis veel soome vanas kirjakeeles (15» sajandil 

M. Agricolal sughusta * su^usta * soost'). 

uurali e sm lp md m udm к h 

. k (tagav.) 

0. i  

kt* 
0»v,; 

kk(hk) 

-r.k 

V 

0» j 0 (k) 0(k) 
( 0»w) (eesv.) 0. i  

kt* 
0»v,; 

kk(hk) 

-r.k j 

0» j 0 (k) 0(k) 
( 0»w) 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

. t (tagav.) (0»*t j) v, 0 

h k-g h 

k(g; 
kk-g; 
kk-k) 
[0J 

g 

(eesv.) 

(0»*t j) v, 0 
š  s? s? š(s)? š? 

N ä i t e d  ( . 1  õ g i . .jagama, tegema): 

e jõgi (.1 бе-), sm .jokl (joke-« joe-). lp .jokka (.j oga-). 

juha 'jõgi, oja', mdM jov 'MokSajõgi' ? m .1о*^Э: jo^a-pet. 

jõ*^Sn-put 'voolav vesi, jõgi', ju ' jõgi', jo^åi 'väike j õgi; 

Vaspigan', ung vanas kirjakeeles ja kohanimedes jo, you 'jõgi', 

nee Jaha, een .1 oha. jaha, slk kg, ke, kai 'jõgi*, kam t 'aga. 

d'aga 'jõgi, oja'. Uurali *jokg. 

e jagama, sm jakaa (jaa- 'jagada'., lp juokket (juoge-) 

' jagada', mdE javoms, javams, mdM .javgms 1 jagama, eraldama; 
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eralduma', udm jukn^, 1 'uk^nj,, d'ukrnx 'jagama', tiuk. 1 'uk 

'osa, pala', k juknj. 'jagama', juk, juked 'osa', h jjfXSp 

'jaotus, jagamine', nee jakal 'i 'ma 'lõikama (liha, nahka), 

lõikuma', jagi'ema 1 (ntllitud põtra) tükeldama', een johebo, 

johibo idem, alk t 'акаш, gakam 'tükeldama', kam t 'egarl'im 

'murendama'. Uurali *,jaka-. 

e tegema (tee-). sm tehdä (tee-) 'teha', lp dfikkfit 

(daga-) 'teha', mdE Vejema, mdM Vij^ma 'tegema, valmle-

tama; ehitama; toimima', ung tenni (tev-, te-) 'tegema, toi

mima', tevff 'tegev, tegija'. Soome-ugri *teke-. 

Siia rühma kuulub veel uurali päritoluga lugema (arve) 

(< *luke-) ning soome-ugriliae lähtega poeg (vrd. ung fid) 

(< *£ojka), iga (< *jikä - *ikä). ige (igeme-), am ien 

(- ikene-) (< *ike-Ae - ike-ne). vägi, sm väki (väe-) 'rah

vas; jõud' (< *väke-). nägema (mdE jSejems (< *näke-). 

Konsonantühendeis on *k olnud kõige sagedamini esinev 

häälik, haarates ligikaudu kolmandiku kõigist konsonantUhen-

deist. Sageli on ta olnud järelasendeis (*tk, *sk, *ék. *Sk. 

•lk. *rk, *дк, *jk, *ék, *5k), harvemini eesasendis (»kt. 

*ks. *ké, *k£, *kl, *k£> *k6i *k$), keskasendis kahe kolaik-

konsonandi korral (*r|ks. *nké), *k6n-i puhul ühendi algusee 

ning *йск korral konsonantühendi lõpus. Nende kohta vt. taga

pool eraldi. 

•-t-

Läanemeresoome ja lapi keelealal on dentaalklusiil säili

nud, kuid allub samas astmevaheldusele (*4 - * 5_). Dentaali 
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säilimist võib täheldada veel volga, obiugri Ja samojeedi 

keeltes. Permi keeltes on *t vokaalist unud spirandi va

hendusel. Ungari keele intervokaalsele z-le on samuti eel

nenud spirant (z ̂  5 < d « t). Eesti, soome ja teiste lää

nemeresoome keelte muutusest t_i >• t 'i >• éi >• al_ oli juba 

eeepool juttu (vt. "t-). 

uurali e am IP md m udm k h 

(ta*av.) 
d-0 t-d tt(ht) 

-5(t) 

d t, i 

0 0 t(d) •-t- (ä, e) 

d-0 t-d tt(ht) 

-5(t) d' t, S 

(c, é) 

0 0 t(d) 

(1) ti>si ti>si 

tt(ht) 

-5(t) d' t, S 

(c, é) 

0 0 t(d) 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

* t (ta«av.) t a 

-'(-t) 
5, d 

t-d d(r) 

t (d; 
tt-d; d-

(eesv.) 

t a 

d,-1 :  

6  

t-d d(r) tt~t; 

5, c) 

-'t 
(-'n) 

N ä i t e d  ( n a d u ,  vesi, sada): 

e nadu (nao-). sm nato (nado-) 'mehe Öde; murd. naise 

9de; venna naine', lp noit'naiae (noorem) Sde' (arvatavasti 

lms laen), m nuSo, nii*'naise noorem 9de, mehe noorem Bde', 

nee naSu. näsõ 'naise v. mehe noorem vend', kam nado 'lang, 

mehe v. naise vend'. Uurali *nat3« 

e veai (vee-), am vesi (vete-, vede-), md ved Г m part, 

pQt, udm vu, k va, mns pit, ung viz (vize-), nee jl*(jid-). 

pit, nga be* (beda-), een bi' (bido-), alk jit, 5t 'veai', kam 

bfl 'veai; j8gi; järv'. Uurali *yet.e. 
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e sada (ea.ja-). sm gata (sada-). lp žuotte ~ žuojfe. 

Süohte, mdE dado, mdM gada, m Stt'3». -J, -9, odm 6u, к 6o, 
h eat, sot, sät, mns 51t, sgt, Igt, sat, saD, ung a*å* 'eada' 

(< aaria *šata—m 'sada'). Soome—ugri »éata. 

Siia kuuluvad veel uurali päritoluga pada, sm pata 

("4 *pata - *pätä). sm rita 'löks, püünis1 (< »rjta), soome

ugrilise lähtega koda (vrd. ung hie «maJa1) (< »kota), käsi 

(vrd. ung kéz) (< »käte), mesi (vrd. ung méz) (< »mete) jt. 

Konsonant ühendeis on *t esinenud tagaasendis (*£jt, *5t, 

»lt, »rt* »nt, »^t, »at, »jt, »vt), ainult ühel juhul ees-

asendis (»tk). Nende kohta vt. eraldi. 

•-Р-

Labiaalklusiili »£ põhiline arengukäik intervokaalses 

asendis on üldjoontes sama kui teistel klusiilidel. Lääne

meresoome ja lapi keelealal figureerib astmevaheIdussuhe 

»£ - *|? (>v). Obiugri ja samo jeedi keeltes on klusiil säi

linud (helituna vöi helilisena), permi keeltes vokaalist unud, 

mordva ja ungari keeles spirandi |J vahendusel edasi arenenud 

v-ks (mari keeles j-iks). SiTbi tM. sCfaa lõpus on aga ß su

lanud eelnevasse vokaali: ung ravasz 'kaval; van. rebane' 

(vrd. reba-ne), aga r<5ka (< rouka) < ro^ka) 'rebane'. 

uurali e sm lp md ш udm к ' h 

. p (tagav.) 
b( -v) P-v 

pp(hp) 

~p(v) 

v p, 0 
0 0 P.p 

(eesv.) 
b( -v) P-v 

pp(hp) 

~p(v) v' j, 0 
0 0 P.p 

9 
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uurali ТПГ)Д ung nee nga een slk kam 

* p (tagav.) 
p V 

b 
f  ~b b 

p(b; 

PP-b: 
pp-p) 

b 
(eesv.) 

p V 
b' 

f  ~b b 
p(b; 

PP-b: 
pp-p) 

b 

N ä i t e d  ( k õ b a ,  h ü b e ,  rebane): 

e kffba 'männikoor' (Wied, nräi£i-kSba 'Kieferrinde') , md 

kuvo 1 koor, koorik, keet', m кифо 'koor, koorik; kaun, kõ-

der, kest, к õlu, lüdi', nee ^õba 'koor? nahk', pea Xoba 

'puu koor', nga kufu 'nahk', een koba, slk qoopy. kam kuba 

•nahk*. Uurali *kopa. 

e huba, hubane. sm hupa 'kergesti kuluv; raiskav, pillav 

lõbus, hubane', mdE gova, Jotfiže, mdM Ssva*. Sgva*n&, §va'£g 

•õhuke, peen(ike)•, ung soväny 'kõhn, vaene, napp; viljatu*. 

Soome-ugri »Supa. 

e rebane, sm repo (revo-), mdE fifeš, ifrfaé (metateeti-

line) 'rebane', m raB^ž.arp^ž (metat.), ri^i'g, rüpü'Z, udm 

iižr* k гцс* ru^ 'rebane', ung ravasz 'kaval, sala

kaval; (van.) rebane*, rtSka (< *rav-ka) 'rebane'. Soome-ugri 

*repä. 

Sellesse rühma kuulub veel uurali päritoluga laba (< 'la

pa) ning soome-ugrilise seba, sm sepa 'reepea, reeseba' (vrd 

k éilj 'kael, kukal1) (< *šepä)• 

Konsonantühendeis on *£ olnud tavaliselt eesasendis (*pt 

•ps, *pé, *pš, *pc), ainult liikvida ja nasaali korral järel 

asendis (*££, *m£). Nende kohta vt. eraldi. 
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Geminaat klusiil id 

/ 
Geminaatklusiilide oletamisel uurali (resp. soome-ugri) 

aluskeeles on lähtutud läänemeresoome ja lapi esinemusest, 

kus iidsed, sarnaste foneemide ühendid *kk, *tt, *££ üha 

figureerivad, kuigi astme vahe Id us suhe tele allutatuna (lääne

meresoome aluskeeles *kk - *jck, *tt - *|t, *££ « *pp). Kur

deti tuleb geminaat lühialguslikuna esile ka mordva keele

alal, kuigi ta seal on üldiselt muutunud poolpikaks klusii

liks (näit. mdM fet'C- •viis', kota - kotta 'kuus'). 

Kaugemates sugulaskeeltes on geminaatklusiilid järjekindlalt 

lühenenud (kk >- k, _tt >•' t_, jdjd >• £,)• Vahe algupäraste üksik-

klusiilidega võrreldes on üldiselt siiski säilinud, sest 

volga keeltes on ka üksikkonsonandid muutunud, permi keeltes 

aga arvatava spirandi vahendusel kadunud. Ungari keeles on 

olukord põhimõtte lis eit samasugune (näit. *tt > _t, aga *t >• 

> *5, >- z), kusjuures praegused geminaatklusiilid (mida vttib 

kohata kõikjal kuni samojeedi keelteni välja) on küllaltki 

hilise eriarengu tulemus. Kindlapiirilisem vahe algupäraste 

geminaatide ja üksikklusiilide vahel puudub ainult obiugri 

ja samojeedi keeltes. Mansi ja eenetsi keeles on näit. nii 

*pp kui ka *£ esindatud üntmoodi b-na. 

Läänemeresoome keelealal on geminaadid erandlikult kadu

nud vepsa keelest, kuid algupäraste UksikklUsiilide heliliseks 

muutumise tõttu pole nendega kokkulangemist toimunud Tvrd, 

sada < *sata, aga tutab < "tuttapa 'tuttav'). Soome-ugri 
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-££-liste s Saade suure arvu tõttu (neid 011 mitu korda roti-

kem kui *—kk- või *-tt-lisl s Sau) on üle poole *-д-а Siade st 

siirdunud * —pp—rüiuna * Seega langes *-pp-juht ud e frekvents 

aluskeeles järsult, nii et see on tänapäevalgi 2-3 korda 

väiksem kui *-k- Ja *-t_-s Chad ei (viimaseid on eri keelis 

üntekokku 29 - 31). 

uurali * e sm lp md m udm к h 

•-kk- kk-k kk-k kk-k; ? к к к k (G) 

k-g hk, Ь 

*-tt- tt-t tt-t tt-t t(£t) t ,>-c, t,t' t,t' t 

6 

•-PP- PP-P pp-p pp-p Ь,У 

m
 

o. 

Р P P»p 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

*-kk- k k k,h 

*-tt- t t d,' t ,D d 

*-PP- P P B b b 

*-kk-

N ä i t e d  (lõ u g a s  -  1 Suka-. lükkama - lükata) 

e 1 Sugas (1 Suka-). sm loukko (louko-) 'nurk, sopp; urgas; 

auk, SSs; koobas' , m lak. luk 'nurk, sopp; (tee, jõe) käänak', 

h lõk 'nurk, sopp; väike laht', ung lyuk. lik 'auk, SSs, SCh-

sus', farkas-l.yuk 'hundikoobas' , nee lohe, lohõ 'toanurk'. 

e lükkama (lükata), sm lykätä (l.ykkää-n). h loGimaDÅ 

' toppima (kuhugi), suruma' , lokVmata 'pistma (kuhugi), top

pima', mns läkp- 'laduma, laadima', läplük^m-, läpl^k3m-

' kinni toppima', ung l'ökni 'lükkama, tSukama, toppima'. Soo

me-ugri *lükk3r-« 
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Uurali perioodi ulatub ka *kk-line lakk (laka-) (-* *lak-

E®)» palcatawiA (< *pakka-). sm rakas (rakkaa-) * armas, kal

lis1 , lp rakkes, rahkõs, rääbis idem, ung rokon. nee lak, 

rak 'sugulane* (-c * rak ka). Ungari keeles on varem olnud *kk-

lised fakadai • lähtuma, algust saama', sok 'palju' (-« * Suk

ka) * vékonj 'Sihuke, peenike' jt. 

*-tt-

N ä i t e d  ( v õ t m a ,  sitt): 

e võtma (võtta, võtan), sm ottaa (otan) 'võtta; tappa 

jt.'. Kaugemate sugulaskeelte puhul on kaks võimalust: 

1) k votnj 'koguma, noppima', mns pit-, |3at- idem, 

2) lp vuot'tet 'jälgi leida v. märgata, jälgi ajada', к 

vetnj, ' järele jõudma, taga ajama', nee pu§5 '5ts, p* gttt>'as 

* kontrollima, Iile vaatama (püüniseid); taga ajama (ulukit)'. 

e sitt (sita-). sm sitta (sita-) 'väljaheide', udm siV, 

šiV, sik 'väljaheide, söhnik', к sit idem, nga 11*, t 'i* 

(mitrn. t "ida*) 'praht, rämps', slk tüt, tut. t8t, tõD 'sflh-

nik, rämps', kam thü'd 'praht, rämps', t'u 'kirp, mardikas; 

sõnnik, pask'.. Uurali * sitta. 

Soome-ugri perioodi ulatuvate arvsõnade viis, sm viisi 

(viite-) ja kuust sm kuusi (kuute-) vasted on kaugemates 

sugulaskeeltes »-tt-lised, näit. k vit, ung öt «viis* ja к 

kot, ung hat 'kuus' (< »vitte. *kuttg). Läänemeresoome ja 

lapi ühe t-ga esinemus on ilmselt hiline, tekkinud siirdumi

sest teise astme vahe Idus tüüp i (_tt_ ~ t_ • > t_ ~ d). 
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N ä i t e d  ( в а р р .  e m  appi 'äi1): 

в варр (sapi-). em sappi (варре-. варе-). lp sap'ре. 

mdE веф'е, ,mdM 6e£_^_'sapp, sapipõie; kibedus, mõrudus', m 

Sak*š, Sek^S, SekS (-kš jt. on sufiks) 'sapp', udm sep idem, 

k sgp 'sapp, sapipõis', h murdeti slB. s^p 'sapp' (< komi), 

mna tap. t6Ap. t" ар 'sapp (harv.); karu sapp', ung ере 'sapp 

õel pilge'. Soome-ugri »säppä ( ~ *sappa). 

em appi (appe-. аре-) 'äi', lp vuop'pa idem, m o*p^, 

o'fo. h 0£, U£, 'naise isa; naise isa vend; naise vanem 

vend, naise vanema venna poeg; naise ema vend; mehe isa', 

mns u£ 'äi', ung ip-. ipa- (ipam, ip.ja) 'äi'. Soome-ugri 

*appg. 

Soome-ugriliste *pp-sõnade hulka kuulub veel näit. koo

bas, murd. koop (kooba-), sm kuoppa (kuopa-) (vrd. k ggp 

•koobas; lomp') (-< »koppa). samuti ung lžpni 'sammuma, astu

ma' jt#; uurali päritoluga on sm anoppl (anopi-) 'ämm' (vrd. 

ung nap, napa idem, nga ̂ inaba, een inobo 'äi; naise vanem 

vend'). 

Mis määral geminaatklusiilid on uurali у Ci soome-ugri 

aluskeeles kuulunud konsonantlihendeisse, pole ainestiku nap

puse tõttu võimalik otsustada. Ühendile *rkk (või »rk) näib 

siiski viitavat к murd. perk 'täi' (vrd. ung férjte. férge-) 

(< s-u »perkka - *perk3 ). Geminaatklusiilide kombineerimine 

liikvidatega näib aga läänemeresoome-permi perioodil olevat 

kuulunud kindlalt keelesüsteemi. Vrd. sm murd. ja krj kalkku 
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(mitm. kalkut) 'munand* - k kol 'к •muna* (<*eelpermi •kjgLfke) 

sm Pelkkä - pälkkä 'puhas, paljas' — k pel'к 'puhae; elav, 

nobe' U eelpermi *pel'kkä). sm jyrkkä 'järsk, äkiline* 

k * veekeeris, baaakoht jões* (< eelpermi »лЕгккЗ). 

sm murd, portta * toidunõu* - udm purtj, к pgrt * katel* 

(< eelpermi *£#rtt3; КЭСКЯ 131, 219, 111, 229). 

S p i r a n d i d  

Sõna alguses viljeles uurali aluskeel'ainult * £'-spiranti 

s8na keskel lisanduvad sellele veel ja (?). Tõei, vii

mase puhul lähevad uurijate arvamused lahku, nii et *£ ula

tumine soome-ugri või uurali aluskeelde pole põrmugi kindel. 

• - S -

Nagu ülemal märgitud, tuli *_§_ uurali aluskeeles esile 

ainult sõna sees. Läänemeresoome aluskeeles langes JS kokku 

t ~ S, astmevahelduse nõrga astme esindajaga, mis põhjustas 

siirdumist algupärasesse *-t_-rühma. Et j$-spirant paiguti 

soome murdeis veel eksisteerib, on sõna nysi 'lüsi1 ^-line 

tüvi (n.y$e-) otsekui uuralj. *nü$e-kuju jätkajaks. Kaugemais 

sugulaskeelis on spirandist saanud mõnikord dentaal (mordva, 

handi ja mõned samojeedi keeled), üldisemalt aga 1 või 0 

(mari, permi ja ugri keeled); samojeedi keeltes üsna üldi

selt r. Mis puutub häälikumuutuste JS > 1 ja > r usuta-

vusse, siis on neil kummalgi otsene paralleel soome keele 

häme murdes (kus figureerib nii n.ysi - nyle- kui ka nyai -

- n.yre-). 



uurali e sm lp md m udm к h 

(tagav.) 
* $ d, 0 

t~d, 

(d) 

55-5 

(t; 
rr-r; 
d) 

d 

0 1,0 1,0 

l,A 

t, 0 
(eesv.) 

d, 0 
t~d, 

(d) 

55-5 

(t; 
rr-r; 
d) 

d' 
0 1,0 1,0 

l,A 

t, 0 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

(tagav.) 
* r  1,0 1,0 

r,d 

r ,d? r,if r,t r 

(eesv.) 

1,0 1,0 

d' 

r ,d? r,if r,t r 

N ä i t e d  ( l f l a i .  süda): 

e lüsi (Ige-, lüt-t). sm nysi (nyte-, mtde-) »vikativarre 

käepide, lUsi', lp na<3<fe (nžc&-) 'vars; käepide', mdE rfed 

däd_2, mdM rfed' idem, h ngt, nåt ' (naaskli vm.) paa; (kirve 

vm.) vars*, mns n£l, näi, nai.ngl. n^l 'vars; käepide*, ung 

nyél 'vars; käepide; tüvi', nee nlr' 'noapea', nga Air, een 
rfi' (genit. dlžo') idem, slk пег, £er, nir. nire 1(noa)pea, 

(kirve)vars', kam nirŽe 'vars'« Uurali *nü5e - *ni$e. 

e süda (südame-), löunamurd. s5a (sSame-)» sm syd ад 

(sydäme-). lp Säcfe, mdE éed/еД, šedjej, Sed 'lj. mdM Sed^i, 

Sid/i, m 5üm, udm iulem, k Selem, Sglem 'süda', h sam. s£m 

• stida; sisu, sisemus, julgus*, mns Sgm. Sam, sam. S^m, Sim. 

sim 1 süda; keskkoht, kesk-', ung sz£v, szff 'süda', nee-Sei, 

Sej. nga sa, een sai, seo, seijo, slk sld , sl| , sld', 

kam Eil, sel. в1*i 'stida'. Uurali *Stl5ä. 

Spirant *5 on ilmnenud ka mitmetes soome-ugri päritoluga 

sõnades, nagu Odi, sm ydin (уtime-) (< *vüS3-me -*vi$3-me). 

voos; sm vuosi (vuote-. vuode-) 'aasta' (< »Õ5g); lp oaSSet 
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(^Даш magan') 'magada' (< *o5a~) (vrd. ung al om ' uni' ); 

BüäSä» 8m nit oa. (< * iil Sa- - *rii5ä-), sm pato (pado-) 'tamm, 

pais' (vrd. ung fal «sein, mttör') (< *pa53). 

KonsonantOhendeie OB *JS olnud kasutusel peamiselt järel

asendis (*i^5, *v5), kuid «к tuleb kChesse ka Vk paral

leel variandina (vt. seda). 

*-V-

Läänemeresoome, lapi ja meerdva keelealal on vahe algupä

rase *jS- ja '— esinemuse vahelt kadunud (sest varakult 

j$ >• _5)« Kõikjal mujal on aga nende spirantide vasted prae

gugi erinevad: *5 korral palataliseerimata häälik või 0, *5' 

puhul peamiselt palataliseeritud 1' (või mingi muu palatalis. 

häälik) vöi j (sellisena juba palataalne). Ugri keeltes on 

häälikumuutuste ahel järgmine: *V > 1" > > d_' (kaks vii

mast etappi näha ungari keeles, 1/ aga mansi keeles). 

uurali e sm lp md m udm к h 

* r' (tagav.) 
d-0 t~d 

55-5 

(t; 

rr-r; 

d) 

d 

5»j» 0 1' 1' d 
(eesv.) 

d-0 t~d 

55-5 

(t; 

rr-r; 

d) 

d' 
5»j» 0 1' 1' d 

uurali mns ung nee nga een slk kom 

*_$! (tagav., 

eesv.) 

1' j,d' d j,0? 
d,' t,' 

C'» J 
j,0? 

10 
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N ä i t e d  ( s t i e l .  u u s ) :  

® süsi (s8e-. sttt-t). sm sysi (syte-. syde-) t lp 

'süsi, nQgi, tahm', md Sed/'süsi', m Sü, äüi, h 

Bjji* mne вШ* * süsi' t nee t uil-Sl.j (tu 'tuli') 'tuline, hCö-

guv süsi*, slk ai J*, séd'» 'süsi', kam sV idem. Uurali 

*SüVe. 

e uus (uue-, uut), sm uusi (uute-, uude-), lp ocfäs (at-

rib. odföl.) 'uus', md od 'uus; noor1, m u, u, uu 1 uus; värske1 

udm vrl', vii' idem, k v^lvii*, ung u^ idem. Soome-ugri 

~ u^g. 

Spirant *_$ ' on kuulunud veel uurali päritoluga sõnadesse 

kaduma, sm kadota (vrd. lp gujclet: gucfeim 'maha jätta', к 

kol'n& ' jääma', nee yi^je ' jätma') (< * ka 5 '3 ). ung u.i.i 'sõrm' 

(vrd. motori ta.1e-da) (< *suS 'l - *šuVs). Soome-ugri alus

keelest pärinevad ung fa.1d 'metsis, mCtus', £gy 'voodi', fe.1-

'lüpsma' (< *plS "(e)- ~ *pe V(e)-). 

Konsonant ühendeis on *_$'-d rakendatud piiratult ainult 

eesasendis (*Vk, * Vm, *Vv). Nende kohta vt. eraldi. 

•-£- <?> 

Spirandi kuulumine uurali (resp. soome-ugri) hääliku

lisse inventari on äärmiselt kahtlane. Mõnede uurijate arva

tes (E. N. Setälä, B. Collinder, P. Hajdti jt.) tuleb see ar

vesse ainult neil juhtudel, kui soome kaduesinemusele vastab 

lapi keeles kk. Teiste arvates (Gy. Lako) on niisugusel ju

hul tegemist vaid soome-ugri *k-ga. E. Itkoneni arvates on 

£ olnud !: positsiooniliseks variandiks, mis läänemeresoome-
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-lapi ühiaperioodil hakkas pika vokaali järel asendama *k-d 

(see seisukoht kajastub ka SKES-s; vt. sub tuoda). Edasi 

vokaalistus ja tänapäeval pole läänemeresoome keeltes 

Ühtegi niisugust ̂ -tüvelist sõna, kus algupärasele pikale 

vokaalile järgneks k. Niisuguseid algselt *k-lisi sõnu on 

E. Itkoneni arvates jooma (< * juke-), tooma (< *tõke-), 

viima (< *vlke~). 

uurali e sm lp md m udm к h 

•-jr <?> 0 0 kk(hk) 

- (k) 

v,j, 

0 

0 j.0 j.0 JT-S' 
0 

uurali mns ung nee nga aen slk kam 

j* i 
i
 Jf.3,0 v, 0 p . 0  0 0 0,w 0 

N ä i t e d  ( s ö ö m a ,  tooma): 

e sööma, sm s.yodä 'stlüa1 , mdE setfems, säfems, sä^lms. 

mdM éivdms, éev^ms, sivdms, sevams 'sööma; söövitama; (nõi

dusega) hävitama', udm šij-n^, ši?nr, Sin£ 'sööma; puruks 

sööma (koi); söövitama', k éoinj, éoinj,s ' sööma; pistma 

(sääsk); nokkima;(murd.) piima jooma', h te-, li- * sööma, 

jooma; põlema (küünal, tuli); naima', mns tim. tim, ti^m 

'söön', ung enni (- eszik) 1 sööma; harv. purema (koer); söö

vitama, hävitama; kulutama (rõivaid jm.). Soome-ugri »seye-

~ *3eve-. 

e tooma, sm tuoda 'tuua1, lp tuokkgt. duoka- 'müüa*, 

mdE tu.jems, tuvoma, mdM tu.j^ms ' tooma' , h tu-: tu*Da. tuta 

•tooma, viima, vedama', mns tu-: tull 'tooma*, nee tä- ' and
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ma, tooma', nga taa- 'tooma*, een te-dabo «tooma, andma*f 

elk ta—dap 'tooma*, bm de*—, tet— 'andma, tooma'« Uurali 

•tõkg- ( < algIme *tõ^g-). 

Spirant on läänemeresoome keelte algperioodil oinad 

esindatud veel Ühesilbilise tüvega sSnades maa (< *majfg), 

mPOma (< *miye-). saama (< 'sa^g-), viima (< *vl^e-). Verb 

sööma oli *v-line hiljemalt juba läänemeresoome-volga peri

oodil (*seve-), völb-olla isegi soome-ugri aluskeelest ala

tes. 

Konsonantühendeist oli ilmselt kasutusel ainult *ly. 

mille kohta vt. eraldi. 

S i b i l a n d l d  

Intervokaalses asendis tulid uurali (resp. eoome-ugri) 

aluskeeles esile samad sibilandid kui aöna alguses: *s, *š, 

*&. Kui s8ba alguses esineb algsete helitute sibilantide he

liliseks muutumist permi keeltes vaid sporaadiliselt, siis 

intervokaalses asendis on see otseseks reegliks nii permi 

keeltes kui ka volga keeltes (vrd. algmordva *piz3. algmari 

*paž-ä8. algpermi *poz 'pesa' < *pesä). Helistumisprotsess 

on neil aladel haaranud paralleelselt nii sibilante kui ka 

üksikklusiile, kuid viimased on permi keeltes seejärel spi-

randistünud ning lõpuks kadunud (vokaalistunud). Läänemere

soome keeltes pole spirantidel olulist vahet sCbasisese ja 

sõnaalgulise esinemuse vahel. Depalatalisatsiooni tCttu on 

kokku langenud *£-iga ja muutunud ka sõna sees h-ks. 
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Obiugri ja samojeedi t^-line esinemus (< jj*) haarab varase

mat "s-i ja 5-d, kuna *6-i korral on sibilandi säilimine 

üldine kOigis uurali keelkonna keeltes (mordva ja permi 

keeltes isegi palataliseerituna). 

*-£-

Sibilant (algselt helituna vKL helilisena) tuleb esile 

läänemeresoome, lapi, volga, ungari ja permi keeltee. Obi

ugri ja samojeedi dentaalne esinemus viitab varasemale 

s >• muutusele. Ungari keele siia rühma kuuluv näide fészek 

(-к on tuhmunud deminutiivsufiks; vrd. vanas kirjakeeles 

feze 'tema pesa') ei kajasta sibilandi suhtes päris ootus

pärast arengut, sest praeguse £-ini on jõutud ilmselt pala

taliseeritud é-i kaudu (*д > é > s). 

uurali e sm lp md m udm к h 

* D (tagav.) 
s s 

ss-s z . ž(z) 

z z i,Å, t 

(eesv.) 

s s 

ss-s, 

S5-š 

i  W )  

z z i,Å, t 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

(tagav.) 

t s 

-'(t) 

5, d 
t~d d(r) 

t(d; 

tt-d; 

tt~t; 

5,e) 

d—»t 

(—®n) 
(eesv.) 

t s 

d' 
( t ' , 6 )  

t~d d(r) 

t(d; 

tt-d; 

tt~t; 
5,e) 

d—»t 

(—®n) 
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N ä i t e d  ( p e s a .  k e s a » kuusk): 

e pesa, sm pesä. lp boa.sse (b<g,se-), 'Q.innu)pesa; primi

tiivne eluase *, mdE ]5ize, mdM fliza ' (linnu)pesa', m 

plifi'g. p^ža*ž 'pesa1, udm puz. p^z 'muna; munand', puzkar 

'linnupesa', k poz. põz 'pesa', h pit, pal« mns pit 'i. pat' 
-2S- > 

'pesa', ung fészek idem, vanas kirjakeeles feze 'tema pesa', 

nee pidea. pi$ 'e. nga.^atte. een fide. J*Irl*, sik pat. pad. 
% ° 

Pfrda. pitta. kam phidä 'pesa'. Uurali *pesä. 

e kesa« sm kesa 'suvi', lp paasse, mdE £ize idem, mdM 

Žlza 1 suvi; aasta'. Soome-ugri •kesa. 

e kuusk (kuuse-)« murd. (eL) kuus (kxmse-), sm kuusi (kuu

se-) . lp guossa (guosa-), md kuz. m kož. udm k^z, k koz. kez, 

h Vut, koi, mns t°|3t, k°pt. ka^t, nee hä$|, kat, nga tru'a. 

een kari, kadi. nga kutö, kam ko'd. ko'n 'kuusk'. Uurali 

•kovsg. 

Uurali perioodist pärineb veel udm uzj,, k oz 'maasikas' 

(< *osa). 

Sibilant *£ on kuulunud ka mitmetesse konsonantühendites

se (*ks, *ps. *sk* •jjg, *vs, *r|(k)sX Nende kohta vt. eraldi. 

*-£-

Uurali *-š- on säilitanud palatalisatsiooni ainult mordva 

ja permi keeltee, mujal figureerib üldiselt palataliseerimata 

s-esinemus. Sibilant *-jf- on siiski üks püsivamaid häälikuid, 

sest pole näiteks toimunud tema Umberkasvamist dentaaliks 

spirandi vahendusel* nagu see ilmneb obiugri ja samojeedi 

keeltes *-п-i ja *-3- korral. 
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uurali e sm lp md m udm к h 

*-é- s s m 
i
 

Ш
 f(i) 2 i(6) 8 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

*-6- s,š s s s s 8 8 

N ä i t e d  ( a a e - t a m a ,  vasar): 

e ase-tama, murd, aseldama ' sinna-tänna paigutama', 

asima 'kinni haarama', sm murd. asea 1 sauna kütta', aaema-

mies 'saunakütja', lp ässat «elada, asuda; elama asetuda«, 

nea n^ZÕ 'peatuma ja koda püstitama*, rj^ssj., ^IZZ% ' kodaküla'. 

Uurali *aše-. 

e vasar, sm vasara, lp v<E,žžer, v<fcjer« veežžir, mdE 

u£e£, užefe. fi£if, mdM uirt 'kirves'. Soome-ugri »vaéara 

(< indo-eur.). 

Sibilant £ on kuulunud ka verbi asuma, sm asua, mis on 

edasituletis ase-tuvest. 

Konsonantühendite *k£, *£k, *£Š, *ré, *ém kohta vt. taga

pool eraldi. Neis võib *š olla esindatud teisiti kui inter

vokaalses asendis (vrd. näiteks sm asea - lp ässat, kuid sm 

syksy - lp Žak'5a 'sügis'). 

*-s-

Uurali *-s- on eesti, soome ja teistes läänemeresoome 

keeltes esindatud h-na, lapi keeles aga üldiselt kujul ss-д 

nagu teisedki-sönasisesed sibilandid. Mordva ja permi keel

as -



tes on helitu sibilant *-j[- muutunud intervokaalses asen

dis heliliseks (J[). Obiugri ja samojeedigi dentaalne esine

mus on põhiliselt sauna kui *-£-i korral (vaheastmeks <£). 

uurali e sm IP md m udm к h 

(tagav.) 

h h 

m
 

CD
 

m
 

i  ž(z?) Z ž i A t  

(eesv.) 
h h 

ss-s, 

Sš-8 

i  ž(z?) Z ž i A t  

uurali mns ung nee nga een slk kam 

(tagav.) 
* 5 t 0? 

5,d-

-4-t) t-d (d)r 

t(d; 

tt-d; 

tt~t; 

5;c) 

d 
~ -*t 

(-'n) (eesv.) 

t 0? 

d'? 

t-d (d)r 

t(d; 

tt-d; 

tt~t; 

5;c) 

d 
~ -*t 

(-'n) 

N ä i t e d  ( i h u ,  viha, lp basse- 'praadima'): 

e ihu, sm iho 'nahk; taimekest', lp asse. .jisse 'nahk, 

naha sisektllg', mdE jožo, mdM joŽ, joža 'nahk; pind', mdE 

.loŽo-pona 'lhukarv', m .Щ ž: jtot 'žpat 'vesi nahavillis', к 

eŽ 'nahk (karvadeta); liha', 'naha sisekülg', .jen-ež 'tae

vavõlv', h _et, ei '(inim)keha; nahk'. 

e, sm viha, к vož 'oks; harujõgi'» Läänemeresoome-permi 

*v^5a. 

lp basse-, passe- 'praadima, küpsetama', udm p^žnj,'к 

neŽalnj,, h päi- idem. 

Sibilant *5 on kombineerunud klusiilide ja nasaalidega. 

Konsonantühendite *k5, *£ä, *5k, *5t, *Sm, *nš kohta vt. 

eraldi. 
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L i i k .  v i d a d  

S&ia sees on uurali aluekeel kasutanud samu liikvidaid 

kui sõna alguses (*-1-, *-r-). Palataliseeritud l'-i 

esinemissagedus on ilmselt siiski olnud väga väike (puudu

vad kindlad intervokaalsed 1'-juhud samojeedi keeltest). 

Vähe palataliseeritud ja palataliseerimata 1-i vahel on säi

linud permi ja ccbiugri keeltes. Kuigi l' esineb ka ungari 

murdeis (tavaliselt 1' »j,)» on ta seal väga erineva pärit

oluga. 

Mtined lingvistid (H. Paasonen, Y. H. Toivonen, B. Collin

der) on pidanud võimalikuks veel kolmanda, kakumitiaalse late-

raali (1) olemasolu aluskeeles (seda handi keele p&jal, kus 

paiguti näit. pui-vormi asemel pul 'pala')» Nagu sõnaalgu-

liste lateraalide puhul oli eespool jutuke^ on nii kakumi-

naalne 1 kui ka n tekkinud alles handi keele eriarengu väl-
JL A. 

tel, mistõttu selle taandamiseks soome-ugri või uurali alus-

keelde pole alust. 

•-1-

Uurali *-1- on kõigis keeltes hästi säilinud. Mordva, 

osalt mari ja neenetsi keeles on ta eesvokaalses Qmbruses 

palataliseerunud (nagu mitmed teisedki konsonandid). Paiguti 

on 1-i kõrvale tekkinud r või isegi ̂ (eenetsi) ning t (han

di). Handi Л ja t on tegelikult 1-i variandid. 



uurali e sm lp md m udm к h 

(tagav.) 
• -1 1 1 11-1 

1 1 1 
l.v 1.Л, 

t (eeev.) 

1 1 11-1 

1' 1(1') l,w 

l.v 1.Л, 

t 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

(tagav.) 
l(r) l(r) 

Ifr) 
1 ^(r) 1 1 

(eesv.) 

l(r) l(r) 
l'(f) 

1 ^(r) 1 1 

N ä i t e d  ( k a l a ,  käli, olema); 

e, sm kala, lp kuolle (kuole-), quölle, md kal, m koi, 

h kui, ̂ ut', mns kui, Xül. ung hal, nee' fél 'l'e, nga kole, 

een kacfre, kare, sik kuele, kuel, kam kola. Uurali *kala. 

e käli, murd. käi tl 'mehe vend; mehe venna naine', sm 

lHåly 'mehe v. naise Bde, venna naine1 , lp gälo jokdne 'käli, 

mehe venna naine', mdE ži.jalo, tfijal, mdM Icel 'mehe venna 

naine', udm kai'i 'minia' , k kel, kev, ke j 'mehe venna naine', 

nee Sel, nga šaluq, sealurj, een sejSi, seri. slk S&*1 ' lang 

(kahe Be mehed' omavahel)'. Uurali *käI3 . 

e olema, sm olla (ole-), mdE uléms, mdM ui'ams 'olema, 

saama (kellekski)' , m ula'm 'olema' , udm vj,ljni, v?l?n?t 

•olema', vai 'oli', k ve Inj., vevni(s), veni 'olema', veli 

'oli', h ucl-, oi- 'elama, olema, asuma', mns õlSra, ^lårn, 

Зле^ш, all8m 'olen', 3li 'on', ung val-; vala 'oli', vanas 

kirjakeeles valni 'olema', volna 'oleks', van 'on'. Soome-

ugri *volg-. 
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Uurali päritolu on selle rühma sCbadest veel ala (« *ala), 

— (< *,yüla), pala (< «pala), pohl (< *pola), tull (< »tuis), 

дв11 ("* * süle - "eile), noolima (< *£õlg-), kuulma (< «kulg-), 

koolma (< *kõlg-), elama (< *elä~), neelama (< «lSile-); soo

me-ugrilise lähtega on aga sula (< 'sula). küla (< *külä), 

sool (soole-). sool (soola-). põlema jt. 

Konsonantühendeis on *1 ilmnenud üldiselt eesasendis 

(*lk, *lt» *ly-. «Im. «In. *lj. «lv, *16), harvemini taga-

asendis (*kl, *vl, *61, *51). Nende kohta vt. eraldi. 

«-1'-

Palatalisatsioon on säilinud permi ja obiugri keeltes 

(handi keeles 1_'-i kõrval variantidena ka Л.' ja jt' ). Ungari 

ühiskeeles esindab *l'-i j (ortogr. ljr) v Ci sellest sporaa

diliselt arenenud d' (ortogr. gjr); murdeti tuntakse ka 1'-i. 

uurali e sm lP md m udm к h mns ung 

*-1 '- 1 1 1 1 1 1' 1' 
1', 

ЛГ, 

t' 

1' 3 » 
d', 

1? 

N ä i d e  ( u d m  kumel''pärnakoor*): 

udm kumel' 'pärnakoor', к komel' 1puuviljakoor*, ung 

hüvely, hively 'koor; kapsel; tupp'. 

Siia kuuluvad veel soome-ugri päritoluga sõnad udm mul'i. 

mol '± 'mari; pähkel' (vrd. mansi w»r-m»l' (w^r 'veri; punane') 

•punase sõstra mari', ung тёк^у 'kirss'), к ui 'is 'paks, ras-
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vane», ung murd. szžldob •pärn* jt. 

Uurali (resp. soome-ugri) aluskeeles on *1/—i tarvita-

missageduB olnud ilmselt väike, mida tõendab ka ainult paari 

konsonantühendi tundmine (*1'm. *1*•). Nende kohta vt. eraldi. 

Tremulant *-r- on säilinud kõigis uurali keelkonna kee

lis, seega sSba sees isegi paremini kui sõna alguses (kus 

ta udmurdi keeles on asendatud j-ga). Eesvokaalses ümbruses 

on *r palataliseerunud mordva keeltes ja neenetsis. Eenetsi 

r-il on murdetl variant 

uurali e sm IP md m udm к h 

(tagav.) 
r r 

r 
r r r r 

(eesv.) 

r r 

f 

r r r r 

uurali moe ung nee nga een slk kam 

(tagav.) 
r r 

r 
r <v\r r r 

(eesv.) 

r r 

f 

r <v\r r r 

N ä i t e d  ( m u r a k a s ,  veri): 

e murakas, sm muurain (muuraime-). muurama, к mir: mir-

pom, m^rpon (-pom, -pon 1 pea') 'soomurakas', h müriX 'soo

murakas , põldmurakas', mõraк 'p õldmurakas1, mõraX. 'soomura

kas' , mns m6ra7C, mar/-, mõraX idem, nee marana, nga mura*ka. 

een moaagga, moragga •soomurakas'. Uurali *mura « *mora. 
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Q» sm veri (vere-). lp varra. m par, udm, к vir, h war» 

una рДг» ung v£r. Soome-ugri *vere. 

Liikvida *r esineb veel uurali päritoluga eüaades pära, 

sm perä (vrd.? nee pur-darl* 'tagasi, tagakaudu*) (< *perä), 

orav, sm orava (vrd. Pallas: ICunasamoj. orop 'vöödiline 

orav, Sciurus striatus'), e murd» kuürask 'nuga', sm kuras 

(kurakse-) idem (vrd. een koru 'nuga') (< *kura). Soome-ugri

lise päritoluga on e kere t sm keri (< *kere), purema (< *pu-

rg-) jt. 

Konsonantühendeis on *r olnud üldiselt eesasendis (*rk, 

*rt, *rp, *r£, *rm, *rn, *rj, *rv. *ré), ainult paaril kor

ral tagaasendis (*kr, *_jr). Nende kohta vt. eraldi. 

N a s a a l i d  

. Uurali aluskeel kasutas sõna sees samu nasaale kui sffioa 

alguses (*n, *£, *m) ja täiendavalt veel velaarset *^-i, 

mis lisaks intervokaalsele esinemusele võis kombineeruda 

mitmete konsonantidega. Kõik nasaalid on eri keelis küllaltki 

hästi säilinud, soome-ugri keeltes siiski mõnevõrra paremini 

kui sam®j,eedi keeltes. 

B. Gollinder (IUL 90) on viimati oletanud aluskeeles ka 

sõnasisest kakuminaalset -n-i, tuues näitesõnaks auna (vrd. 

h г""" - mon 'peenis'). Kakuminaalne n (ja ka 1) on siiski 
Л, JL 

handi keele eriarengu tulemus, mistõttu nende ülekandmiseks 

uurali aluakeelde pole pShjust. Vt. ligemalt eespool s&sa-

alguliste liikvidate käsitlust. 
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*-n-

Tagavokaalseis sSnua on *-n- kõikjal säilinud, eesvo-

kaalaeie вйзце lapi, mordva, osalt ungari ja samojeedi keel

tes muutunud d-ks (mari keeles paiguti isegi j_-ks). 

uurali e sm lp md m udm к h 

(tagav.) 
* n n n 

nn(tn) 

- n 

n n 

n n n 

(eesv.) 

n n 
nn(tn) 

- n 
A n,j,0 

n n n 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

(tagav.) 
n 

n n 
n 

n n 

(—n 

-t) 

n 

(eesv.) 

n 

п,й Й 

n 

n' 

n 

(—n 

-t) 

n 

N ä i t e d  ( m u n a ,  punuma): 

e, sm muna, krj muna 'peenis', lp månne. monne 'muna', 

md mona, m ша'пЭ, mu'ni, muno, h mun, mon 'peenis1, mns 

•gn, mõrj 'muna; munand', ung mony 'muna; munand; peenis', 

nga manu, een mona 'muna', slk mane, man 'peenis', kam muASi, 

muAui 'muna'« Uurali 'muna. 

e punuma, sm punoa 'punuda, palmitseda; põimida', lp 

bodnet, bjldnet, md ponams 'punuma, palmitsema; keerama*1, 

m рз'пет, pune'm 'punuma, palmitsema', udm pjnjnj, pun?nr 

'keerama, mähkima, põimima', k p^nnj 'punuma', h £un|t£-, 

põnžl- idem, ung fon 'punuma; ketrama; mähkima; palmitsema', 

? nee paijGal-, pandal-, packar- 'punuma, keerama', nga fanu'a, 
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i onu.*a ' palmik* , fonu'&na 'palmitsema', ? elk рдппяц, рят«-

nam, parnap ' palmitsema', kam pemriom, ps йот ' punuma' • Uttrsli 

*puna~. 

Nasaal *n on kuulunud veel uurali päritoluga sflhadess* 

panema, sm panna (pane-) (< *pang-), minema, sm mennä (теде-) 

(< *mene-). soon (soone-). sm suoni (euone-) (< *sõng ~ 

*sgng), mina (minu-). sm mlnä (minu-), sina (sinu-)« sm sina 

(sinu-) jt. Soome-ugri aluskeelde ulatuvad peni (< *pene) ja 

mõni (< *mong). 

Nasaali *n sisaldavaist konsonantühendeist on uurali 

(resp. soome-ugri) aluskeeles olnud kasutusel *nt, *n5, "пб. 

en5, *ln, *rn, *vn, *6n, »ken. Nende kohta vt. eraldi. 

•-Ä-

SCnasisene palataliseeritud nasaal *-tf- on säilinud lapi, 

mordva, permi, ugri ja paiguti ka samojeedi keeltes. Aibult 

läänemeresoome keeltes on juba aluskeele perioodil toimunud 

depalatalisatsiooni tõttu kokkulangemine n-iga. Palatalisee

ritud rf-i edasiarenguna ilmneb j, osalt mari ja samojeedi 

keeltes. 

uurali e sm Jp md m udm к h 

* —Й— n n 
Ä£(tiS) 

- £ £ j5(m), 

j.0 

rf, 0 rf,0 £ 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

•-li £ £ j j,0? £ £ d 
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B ä l t e d  ( m i n i a ,  küünar): 

0 S^Siä.» 3131 SiMiä« lp mÅnn.ie. ваййа, udm тей: iŽl-тей 

(iSl 1väike1) 'minia'; mehe noorema venna naine, käli', к 

той, тий 'minia', h шей. тЖй 'minia, poja v. noorema venna 

naine', mns ш!й. тай, тай 'minia', ung meny 'minia', nee 

тёДе. me jea. nga meal, een me, ml, kam me .ii 1 minia'. Uurali 

*mlnä. 

e küünar, küünarvars. em kyynärä. lp gar'dnjel 'küünar-

pea', mdE £ейей, -riefe. -dlf, -rid'if. mdM Žeriaf 'küünarvars. 

küünar', а ка'йег. к!йе*г 'küünar1, kdrie*r-|äui, кЗйе'г-^ui 

'küünarpea', udm gj,r: gjr-pui^, -pum idem, k gjr-|a, gjr-pon 

idem, h kon-, kgrpjAl (* -щ-), konini idem, ung kSnyök 1 küü

narpea1 . Soome-ugri *küriä - *klriä. 

Uurali päritoluga on selles rühmas veel sm kyynel 'pisar' 

(vrd. ung kSnny. ? nee ha.jel. nga kale, een kõ|i, koiri, kam 

ke.jel) (< *кййе13 - »klrieia). Iidne *n on säilinud ungari 

eteades anya 'ema', arany 'kuld' jt. 

Kahe konsonandi ühendeisse pole *ri ilmselt kuulunud; kü

sitav on ka kolme konsonandi ühend *й6к uurali aluskeeles. 

Vt. selle kohta eraldi. 

Velaarne on uurali aluskeeles olnud neid väheseid 

foneeme, mida on kasutatud ainult s6ha sees (kas intervokaal-

selt v 81 kombineerunult teiste konsonantidega). *-x^- on 

praegu kogu keelkonna ulatuses hästi säilinud (seda eriti 
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tagavokaalses ümbruses), bilmatorkavaiks erandeiks ungari, 

läänemeresoome ja permi keeled. Läänemeresoome keelealal 

võib täheldada *^,~i muutumist v-ks või viimase kadu. Penni 

keeltes on asendatud teiste nasaalidega (n, ri, ш). 

Ungari keeles on *n-ist saanud v-apirandi vahendusel v, kuid 

vokaalidevaheline ̂  on võinud kadudagi ja selle asemele tul

la siirdehäälik Ungari £ arengukäik on pisut keerukam: 

i^-i järele tekkis homorgaanne klusiil k, edasi läks areng 

-st denasalisatsiooni teed nagu algupärasegi *^k puhul (rjk 

>• fi) $ vrd. uurali * .jä^e 'jää* > ungari alusk. *.iät^ke > ung 

jÜ£. 

uurali e am lp md m udm к h 

(tagav.) 
» - v,0 

У i 0 

(m) 

r^(ki^) 

-V? 

(v,j), 

0 
п,Ц 

(m) 

Ц.п.й, 

m 

n,£ 

m 
*1 

(eeav.) 

4 

v,0 
У i 0 

(m) 

r^(ki^) 

-V? (v,j), 

0 

п,Ц 

(m) 

Ц.п.й, 

m 

n,£ 

m 
*1 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

(tagav.) rjk, 

i}h,(p, 

j« 0) 

g,V, 

j, 0 

r),0 
r|(n) i}(n) 

i (f> 
0,k) 4 

(eesv.) 

rjk, 

i}h,(p, 

j« 0) 

g,V, 

j, 0 
j(n), 

0-

r|(n) i}(n) 
i (f> 
0,k) 

j,0(n) 

N ä i t e d  ( k u u ,  pea, suvi): 

e, sm kuu, mdE kov, kor|, mdM kov 'kuu', h Xau 'kalendri

kuu1, ung h6 (hava-) idem, kam ki 'kuu, kalendrikuu'. Uurali 

•kurje. 

e pea, murd. jaa, sm pää 'pea; ots, lõpp', lp bagrje «põd

ra sarve jämedaim ots', mdE pe, $ii., mdM $e ($e j—) 'lõpp (ots)', 
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jSes ' 18p uni, täiesti', udm pum. pur| 'pea, 18pp, ots, tipp', 

^ £25» £25» PJ®- 'ots, tipp', mns pgi^, pät^k. pu^G 'pea', ung 

Ш» -ej 'pea, algupära', nga feal, feae 'lSpp(ots)', tipp'. 

Uurali (ja soome-ugri) *päi^e. 

e, sm suvi (suve-). lp sagijat, soor^a^* ' (jääst) sulama', 

saksis (atrib. sägijå) ' sulanud, jäätu, lumetu (ese, maa)', h 

tor^, lorj, jor^ 'suvi', mns tü(w) , tuw, tu.j idem, nee ta^, nga 

t-ar^a. een _tõ, slk täy^, ta^t ta^Sn, tagge. tagi, tal« kam 

tlžpp, taz^. Uurali *sui^e. 

Lisaks nimetatutele pärinevad uurali perioodist sellised 

*i|-ilised sCtaad, nagu v58 (< "vitfä ~ *vü^ä), püü (vrd. h püi^k) 

(< »ptü^e - *pi^e), väi-mee8, sm vävy (vrd. m ̂ еце) (< *väip). 

sm nivoa 'karva ajada* (vrd. nee nir^a ' sulgedest puhastama', 

sm ovi (ove-) ' uks' , ung no 'naine' (< *riirjä); soome-ugrilise 

lähtega on pii, sm pii 'pii; hammas; pulk', (< *pir|e), jää 

(vrd. lp .jle^a) (< *,1ä-tp). hiir (hiire-) (< *žii|e-re) , tüvi 

(tüve-) (< *t&je ~ *tir^e), vii-mane (< *vir|e-), avama (< * arp-), 

sm sää ' ilm' (< *aä^e), sm myö-: myöha 'hiline' (< *mii^ä -

*mür^ä) jt. 

KonsonantÜhendeis kombineerub *n klusiilidega, spirandi, 
f "* 

sibilandi, poolvokaali ja afrikaadiga (* n к, *rjt, *r|S. *vr|t 

»^s, *i|ké). ühendis *^6 on mõlemad häälikud palatalisee

ritud. Sende kohta vt. eraldi. 

Intervokaalses asendis pole *m-i säilimine nii järjekin

del kui sõna alguses. Samojeedi keeltes võib paiguti näha 
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bilabiaaleet b-d v61 £-d.y Ungari т eelkäijaks on sauauti ol-

nu<* kuid sCtaa lõpus on viimane Tokaalistunud (kadunud). 

Eesvokaalses naabruses on *m palataliseerunud mordva keeltes 

ja neenetsi keeles. 

uurali e sm lp md m udm к h 

(tagav.) 

m m(v) 

mm(pm) 
m,v 

m 
(m~v^ 

0 

7m, 0 m, 0 m, 0 

(eesv.) 

m m(v) 

mm(pm) 

ifi,-# 

m 
(m~v^ 

0 

7m, 0 m, 0 m, 0 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

(tagav.) 
m, 0 

m,v, 

0 

^,b(m) 

m 

f,b, 

w? 

m(-m-

—P) m 

(eesv.) 

m, 0 
m,v, 

0 
f,  b" 
(m) 

m 
f,b, 

w? 

m(-m-

—P) m 

N ä i t e d  ( n i m i ,  t ü m a ) ;  

e, sm nimi (nime -), lp namma, noma, mdE Vem, 1 'äA. mdM 

1 "eifi, m lam, liim, udm, к dim, h nem, n&m, nee dim, een dl*. 

Au*, mns nim,,nam, nam, nam,ung név, slk йер. nem, dem, nim, 

nime, kam nim, nam. Uurali * nime. 

e tüma, sm tymä 'liim; körditaoline mass; paks (puder vm.) 

lp tabme, dabme, hlbme 'liim (põdra sarvedest)', m lü*m я 

'liim', udm I/em, l'em, к 1'em 'liim', nee jlBe, .jliMag, nga 

ii , een ie, jl, slk t 'ец, Simd,, t*üme, kam пд&€' 'Mim*. 

Uurali *5jUma. 

Uurali perioodist pärineb s&asisene *m veel sCbus ema 

(vrd. slk amj,, taigi emme) (< *emä), toom (toome-), toomingas 

(vrd. slk gem, kam lem 1toomingamari' (< *SÕme), ung h6 (hava-) 
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'lumi1 r<, *kumg). Soome-ugrilise lähtega on liuni (lume-) 

(< *lumg), leem, (leeme-) (< «lerne)t soomus (< *šom3 - *£§шЗ) 

it. 

Konsonantühendais on *m ilmnenud nii eesasendis (*mt. 

*mp. *m6) kui ka järelasendis (*Ia, *l'm, *rm. *jm, *šm, * žm. 

*5Jjfi, *ia). Nende kohta vt, eraldi. 

P o o l v o k a a l i d  

Uurali aluskeele poolvokaalid sõna sees on samad kui 

sõna alguses: J ja v. Need on esinenud nii intervokåalselt 

kui ka kombineerunult teiste konsonantidega. 

*-1-

Sõnasisene *-j_- on uurali keelkonna keelis hästi säili

nud. Mõnel juhul ilmneb ka kadu (resp. vokaalistumist) pea

miselt läänemeresoome ja volga keeltes, osalt ka ugri harus 

(näit. ung tuhmunud liitsõnas é-szak »SÖ', kus é < *йде). 

Sölkupi keeles on asendunud palataliseeritud dentaali või 

a f r i k a a d i g a  ( t / ,  6 )  „  

uurali e sm lp md m udm к h 

j (0) j (0) dd~ j j»0 j»0 j j j 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

3,0 j ( 0) Д 3 j t' , 6  d 
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N ä i t e d  (k t i t l - ц в з .  v  S i . ujuma): 

® kflü-uss. к Oi (Wied.) 'vaskuss', sm kyy. kyykäarme 

"räHtik* , mdE ku.1. Kijov, g Ли. mdM ku Л ' uss, madu', ude 

ung kigy 6. van., murd. Scljfl. nee Jifl, sB 'uss'. Uurali 

*kü,je ~ * kiлe. 

e v^i. sm voi, lp mogg.jå (vuo.ja-) ' sularasv; Bli; v8i; 

Margariin', md o^, va.j. m ü, Од ' Bli.; vBi' , udm vgj ' vBi; 

rasv; Bli' , k vjj 1 vBi; Bli1 , h woi 'rasv; vBi*, ung va Л 

'vBi1. Soome-ugri *voje. 

e идита, sm uida, lp vuaggлаt ' ujuda' , mdE идете, mdM 

ujflms, m i*gm. ijg.*m, udm мл j rn r, k uin£ 1 kahl эта, ujuma', 

h u£ 't '&, at't'ä (tuletuslik), ung dszni, žszik (tuletuslik), 

nee J^uš, slk urna к (tuletuslik) 'ujuma'. Uurali *uje-

(- *voje-). 

Poolvokaal *_j_ on tulnud esile veel uurali päritoluga 

sBnades a Iili, sm syy ' puusüü; aastarBngas* (< *sü,je). koi-

valge. koi-t (< *kojg), kee-tma (< *ke.je-). ung 'keetma' 

(< *peje); soome-ugri sBnavarast on olnud *j-ilised õo 

(< *U.je - *еле). kuu 'rasv' (vrd. ung hé j idem) (< *kujg), 

täi (c "tä.je). soe (soo.ja-), sm euoja ' kaitse, vari, varju-

alune; tuba, ruum; sülailm' (< *sõja) jt. 

Konsonantühendeis on д kombineerunud liikvidaga (*lj. 

•гд), kuid juhtudel *jk, »^t, оы ta 

ühtlasi olnud diftongi järelkomponendi funktsioonis. Nende 

kohta vt. eraldi. 
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* —v— 

SOna sees on *v (resp. »w) säilinud märksa halvemini 

kui в toa alguses (vt. seda). Poolvokaali v pasialadeks on 

läänemeresoome ja mordva keeled ning ungari, kuid labiaal-

vokaali ees vBib ilmneda seal ka kadu; mansi keeles v > 

vöi £. Igasugusest intervokaalsest positsioonist on v ka

dunud mari keeles (eesvokaali ees harva ka j_), permi ning 

samojeedi keeltes. 

uurali e sm lp md m udm к h 

(tagav.) 
• у v(0) v(0) w-v 

V 0 
0 0 

h) 
(eesv.) 

v(0) v(0) w-v 

tf,0 0»ä 

0 0 
h) 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

(tagav., 
• —V— 

eesv.) 
p,0 v, 0 0 0 0 0 0 

N ä i t e d  ( k i v i ,  luu) 

e, kivi (kivi-), sm kivi (kive-), mdE j£ev, tcäv, mdM 

' kivi1 , m kü, kOi idem, udm kg 'veskikivi', к kii iz-kl idem, 

h keu, k£X 'kivi', mns kü, käft, k£p 'veskikivi; munand', ung 

ktj (kBve-) 'kivi'. Soome-ugri »kive. 

e, sm luu, md lovaža ' luu (E); keha (M)' , m lu, udm lj,, 

1Г, к lj,, h t5u, lpX, löu, mns lu (luw-), nee lj, lg, rj, nga 

li, le_, lä, l£, kam le, 1£ 'luu'. Uurali *luvg. 

Poolvokaal *v on kuulunud veel uurali päritoluga sSnades-

06 puu ("* ePuvg) da suu (< *5uve). Soome-ugriliae päritoluga 
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°n Iva, sm jyvä < * jevä (SKES-is ekslikult * .jeva) •< indoeur. 

jevo-; sanskr. *yåva- 'vili, oder', lööma (< *leve-). SStaa 

t_58 (< *teve) (vrd. mdE t 'ev. mdM téf 'töö, tegu, asi) 

seostub omakorda t_6£ema-verbiga (< 1ms *teke-) ja on seega 

*k-lähteline. 

KonsonantÜhendeis on *v-le eelnenud spirant või liikvi-

dad (*5v, "lv, *rv), järgnenud aga klusiilid, spirant, si

bilant, liikvida vCi nasaal (*vk, * vt, * v_5, * vs, * vi, * vn. 

*v^). Nende kohta vt. eraldi. 

A f r i k a a d i d  

Uurali aiuskeei on kasutanud sSha keskel helituid afri-

kaate *-6- (« *S~ ) ja *-5-. Esialgne vahe on hästi säili

nud idamari murdes » handi ja permi keeltes, kuid viimastes 

on sporaadiliselt toimunud afrikaatide heliliseks muutumist 

või ülekasvamist sibilantideks (š, 2, £, ž). 

Järjekindlamini kui eesti ja soome kirjakeeles (kus sage

li afrikaadi asemel on _s) võib täheldada afrikaadil ist esine

must lõunaeesti murdes ja idapoolsemates läänemeresoome keel

tes. Varasemate v-, 5- ja _5- afrikaatide vasteid on näiteks 

konstateeritud (S. Nigöl) lõunaeesti Hargla murraku järgmi-
* s ' •% 

sist sõnust; (c >) oVsma, mgts; (5 > ) kutsma. sSiDZe. 

tsgDZe» kaDZa (vrd. £-ilisena sm sisko, kasa); > ) puDZu 

(kirjak, pudu), küD'Z (kirjak, küüs). 

Pole päris kindel, kas uurali (resp. soome-ugri) alus-

keel tundis ka pikki afrikaate, kuid vähemalt lapi keele 
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põhjal "wölb seda mChael määral oletada« 

Afrikaadid dentaalklueiill ja eibllandi ühenditena on 

lähedased kakaikkonaonantidele, kuld erinevalt viimastest 

kuuluvad nad aamasse silpi. 

*-6-  ( -  *-£-)  

Palataliseeritud afrikaat *-6- (vöi *-$-) tuleb esile 

permi keeltes (helituna v6i helilisena), osalt lapi, volga 

ja ugri keeltes ning samojeedi keelealalt neenetsi keeles. 

Läänemeresoome keelte, ungari ja samojeedi jä-i puhul on 

tegemist kluaiiläineae taandumisega afrikaadist. 

uurali e sm lp md m udm к h 

•-6- ts ,s ts,s 

66(h6) 

-6, 

h66-66 

(h 6), 

SS~S, 

8'3~SS 

6 

5(c; 

z(ž) 
6 >v\ Ц \ 

5,6 

U;t') 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

•-6- 5,5, s 
5,s, 

d',8? 6,6 s-j s s s? 

N ä i t e d  ( i s a ,  kutsuma): 

e isa, löunamurd. eDZä, rižteDZä 'ristiisa', am isa 

•isa' , lp flž- 5, QLžže 'isa' , mdM ot '&£ 'isa vanem vend' , m 

9*zä, izž* , iža, iža 'vanem vend; isa noorem vend1, mns 

tti, £š 'ema isa', ung jeГм igivana; esiisa', vanas kirjakee-
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isemucut (akusat.) 'meie laa', —a niaaa. nia ea, nlaSaä. 

®€a iaee« een ese, slk es, aaae, aa »iaa». Uurali *léä. 

e kutsuma, sm kutaua 'kutauda', krj ku55uda, ku£éuo idem, 

lp goS'Sot 'kutsuda^ käakida, nimetada1, h kutä^3 'õpetada, 

nõu anda1. Soome-ugri *кибЗ. 

Afrikaat *6 (või *6) on kuulunud veel sellistasae aoome-

ugri päritoluga steadeaae, nagu e murd, viisuma. vilaama 

'varitsema, luurama, aalaja kuulama* (vrd. k vi j- 'vaatam 

jt.') (< *viža-), poserdama«. am puaertaa »suruda, pigistada» 

(vrd, k pijirtni 'välja pigiatama*, ung face ami »(pesu) 

välja väänama, puserdama«), (< *puégr-), sm keso. kesaaä 

•väike kala, cyprinus blicca' (vrd. ung kesze. keszeg »vii

dikas' (< *kedä). Uurali perioodi ulatub ungari es-, egg 

(murd. es) 'vihm' (< *e6e). 

Konsonant ühendeis on *6 olnud üldiselt järelasendis (*ké, 

•p6. *lé, *r6, *i|6, *mé, *^6, *цк6), erandeiks *6k, *61. *6n, 

*A6k ja *k6n. Nende kohta vt. eraldi. 

*-5-

Palataliseerimata afrikaat.on uurali aluskeeles olnud 

ilmselt kakuminaalne (5), millisena teda võib muude esine

muste (5, s) kõrval kohata veel handi keeles. Afrikaadiline 

on tänapäeval üldiselt ka lapi, volga, permi ning samojeedi 

keelte esinemus. Klusiilainese on afrikaat kaotanud mansi 

(Š,s) ja ungari keeles (š - ortogr. s ). Vaheastmena on £ 
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eksisteerinud läänemeresoome aluskeeles; sellele taandub 

praegune h, (näit. keha < *ke$ä). Ent läänemeresoome keeltes 

on ilmnenud varakult ka teine arengutendents, mille puhul 

afrikaat on kaotanud oma eibilantainese (t£ >• näit. 

Odamus. sm otava < *vo5a). 

uurali e sm lp md m udm к h 

d,0,h t,d,h 
ti о
 

л
 M(Ž) 6,5 8,f, 

5,2 5,5 

5,5,8 

uurali mns ung nee nga een slk kam 

i 
XJ 
.
 

1 5,s 5 tn,tt 

z л 
J'.* 
tt,c, 

5 

tc,5 

N ä i t e d  ( o o t a m a .  O d a m u s ,  m u r d .  sedi); 

e ootama. sm odattaa, murd. vuottaa •oodata', lp adsotet 

'oodata, ootama jääda', mdE uSoms. mdM užama 'ootama', m 

рЭ'бет, pu5e*m idem,, nga äcau, a5ap, a$aG 'valvama, silmas 

pidama'. 

e Odamus (Wied, ka odaw), sm otava '(van.) lShevSrk', 

Iso Otava 'Suur Vanker', lp ahce '(pilti.) kaitse, vari', 

oacce 'tSke, aed, takistus', md flinn, linnus', k vo^ 

'tamm (-i)', h uo5, uaž, ups 'linn; kirikuküla; linnus; (van.) 

palktaraga Su', mns võš, ÕS, üs, vüs, j?ü5 'aed; aiaga piira

tud koht, Su; linn', nee £a\ J*ät, pltrj, pittiž 'aed, tara«, 

nga ku5|^ kua$, kudtt^ 'linn, ObijSe suu'. Uurali *vo5a. 
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e rannamurd» aedi 'onu', em setä 'lell', lp 5 ae ссе 

'isa noorem Tend; lell1, mdE 5i5e, 5l5e 'vanema 

Be mees', mdM 56_эйа, S&Lžä. Sfežfc* (demimit.) 'ежа (тешет) 

Tend', ш ёэ' ža. ti сЭсЭ. 6ü56 'ema noorem vend*, udm 

ggf 'emapoolne sugulane', 2ož-murt (-mbtrt) 'onu', к 6ož. 

5o2 'onu; ema laa; lell', mna aäa. šäš. SåSSå 'lell', nee 

t 'Id 'Ъ 'ema noorem Tend', alk eitea. _$e$a, giSe 'onu'. Uurali 

*6e5ä. 

Afrikaat 5 on kuulunud Teel aelliatesee sõnadesse, nagu 

uurali päritoluga keha, am keha 'ring, a68r' (vrd. к k£5 

•rõngas, kõrvarõngas; aörmua, ailmua; ring, sõõr') (< *ke5ä), 

soome-ugri päritoluga kotkaa, am kotka (vrd. к kuž 'kotkaa; 

68kull') (< "koõa-^ murd, (Wied.) plhe (pihte-) 'teivas, 

latt', piht (piha-) 'ritv, aialatt', sm piha 1Bu; (murd.) 

karjaõu1 (vrd. к po$ 'teivas, latt, aialatt v. -post') 

(< *pi&a) jt. 

Konsonantühendeis on *5 kombineerunud klusiilide, liik-

vidate ja nasaalidega (*k£, *p$, *m$, *n$, *$k, *51). Nende 

kohta vt. eraldi. 
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(Ladekais leiduvad ainult 

soome keelte sttead.) 

A 

ala 83 

all 15 

andma 16 

anoppi (sm) 70 

appi (am) 70 

aeea (sm) 79 

aeeldama 79 

aaemamiea (am) 79 

asetama 79 

aaima 79 

asua (am) 79 

asuma 79 

avama 90 

С 

éilft 55 

cirfc 55 

1ЯПВК5 

eesti, soome ja teiste läänemere-

\ 

б 

8apta (vpa) 58 

õirk (vpa) 55 

él^iliueku (krj) 57 

D 

d'ogi (lito) 52 

d'6gi (vpa) 52 

Б 

eDZä 96 

elama 83 

ema 91 

H 

halb 15 

hall 15 

hapan (sm) 58 

hapu 58 

heiaipuu (sm) 41 
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hiir 41, 90 

hiiri (sm) 41 

hoog 41 

hoog uina 41 

hübe 58, 66 

hubane 58, 66 

hupa (sm) 58, 66 

I 

ien (sm) 63 

iga 53, 63 
e_, 
ige 63 

iho (sm) 80 

ihu 53, 80 

isa 96 

Iso Otava 98 

lsä (sm) 96 

iva 95 

J 

jagama 52, 62 

jahtuma 53 

jakaa (sm) 52, 62 

jalg 53 

joki (sm) 52, 62 

jooksma 53 

jooma 53» 75 

5оов 53 

jouai (sm) 53 

joatsen (sm) 53 

3uee 53 

jQgi 52, 62 

jälsi (sm) 53 

janne (sm) 53 

jää 52, 53, 90 

jyrkkä (sm) 71 

jyvä (sm) 95 

К 

kaar 28 

kaasa 26 

kaave 28 

kadakas 28 

kadota (sm) 74 

kaduma 74 

kaDZa 95 

kaha 28 

кahiamа 28 

kaja 28 

kajakas 28 

kaks 28 

kala 27, 82 
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Irale 28 

kalkku (em, krj) 70 

kalm 28 

ka$ 50 

kamal 28 

kamar 28 

kand 28 

kandma 16 

kannan 16 

kaea (sm) 95 

kaek 28 

kasvama 28 

katk 28 

kauge 28 

keel 27, 28 

keema 28 

keerama 28 

keetma 28, 93 

keha 28, 98, 99 

kehä (em) 99 

kere 85 

keri (em) 85 

kerjama 28 

kee 28 

keea 78 

keso (em) 97 

keeä (sm) 78 

kesäaä 97 

kidu 28 

kieli (sm) 28 

kill 28 

kiim 29 

kivi 27, 28, 29, 

klappima 24 

koda 29, 65 

koer 28 

koera Õispuu 41 

koi 29 

koit 93 

koivalge 93 

kolm 27, 28 

kolme (sm) 28 

-kond 29 

koobas 70 

koolma 26, 28, 83 

koop 70 

kotka (sm) 99 

kotkas 99 

kuSSuda (krj) 97 

ku$5uo (krj) 97 

kulgema 28 

kulm 29 

kuluma 17 

kuoppa (sm) 70 
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kuras (sm) 85 к di 93 

kurk 29 ' küla 29, 83 

kusema 28 kütkema 29 

kusilane 29 küünar 29, 88 

kustuma 28 küünarvars 88 

fcutsma 95 küüs 17, 28, 95 

kutsua (sm) 97 küüuse 28, 93 

kutsuma 29, 96, 97 kynsi (gm) 17 

kuu 28, 89 kyy (sm) 93 

kuu 'rasv1 28, 93 kyykäärme (sm) 93 

kuulla (sm) 17 kyynel (sm) 88 

kuulma 17, 29, 83 kyynärä (em) 88 

kuurask 85 

kuus 29 
L 

kuus 'kuusk' 28, 69, 78 laas 43 

kuusi (sm) 69, 78 laba 43, 66 

kuusk 78 lakk 43, 69 

k3ba 28, 66 lansi (sm) 43 

k Siv 28 laskma 43 

kali 28, 82 lat's 24 

kälU 82 lattea (sm) 43 

käly (sm) 82 leeks 43 

kämmal 29 leem 43, 92 

käsi 27, 28, 65 leema 43 

kääbas 29 leidma 43 

köis 29 leil 43 

kuD'Z 95 leit 24 
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lie- Cam) 43 

lianen (0a) 43 

liikima 43 

lind 43 

lookko (am) 43, 68 

lagerna (arve) 43-, 63 

1шв± 17, 43, 92 

land 14 

lue 43, 94 

löugaa 68 

lämbe 15 

lamp5 (em) 15 

lööma 19, 43, 95 

lükata 68 

lükkama 41, 43, 68 

Ittel 16, 72 

lykkään (em) 68 

lykätä (am) 68 

H 

aaa 51, 76 

make 50 

makaa (sm) 50 

manama 51 

mari 51 

marras 51 

meel 17 

meen (sm) 19 

Bsee 51 

mehilane 51 

meie 51 

menen (sm) 19 

mennä (sm) 51, 87 

neai 51, 65 

mieli (sm) 17 

mina 51, 87 

minema 50, 51, 87 

minia 50, 88 

minia (sm) 50, 88 

mina (sm) 87 

mis 51 

muna (e, sm, krj) 51, 85, 86 

murakas 51, 84 

muru 51 

muu 51 

muurain (sm) 51, 84 

muurama (sm) 84 

mõni 51, 87 

mõskma 51 

mets 95 

mälu 51 

mäAÄi-kCba 66 

mätas 17, 51 

mööda 51 
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jnttrk 51 

mttöma 51, 76 

myShä (sm) 90 

N 

nadu 48, 64 

nato (em) 48, 64 

neelama 49, 83 

neid 49 

neiti (em) 49 

neiu 49 

neli 48 

nemad 48 

niduaa 49, 73 

niellä (sm) 49 

nimi 16, 48, 91 

nitoa (em) 47, 4£, 73 

nivoa (sm) 47, 90 

nool 49 

noolima 49, 83 

nugis 49 

nuoli (sm) 49 

nCid 49 

nõudma 49 

näen (sm) 19 

nägema 48, 63 

nähdä (em) 48 

ažaä (ea) 48 

nään (sm) 19 

nysi (em) 16, 71, 

О 

Odamus 55, 98 

odaw 98 

odottaa (em) 98 

ok 53 

olema 53, 82 

olen (em) 19 

olla (em) 82 

oon (em) 19 

ootama 98 

orav 85 

orava 85 

otava (em) 98 

ot'ema 95 

ottaa (em) 69 

ovi (em) 90 

P 

paan (sm) 19 

pada 32, 65 

paju 32 

pakatava 69 

pala 32, 83 

14 
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paneme 87 

panen (em) 19 

panna (sm) 87 

pata (am) 65 

pato (em) 73 

pea 32, 89 

pelgama 32 

pelkkä 71 

peni 32, 87 

perä (am) 20, 85 

рева 32, 78 

peaä (am) 32, 78 

peZa 16 

pidama 32 

piha (am) 16,. 99 

pihe (pihte-) 99 

pihlakas 32 

piht 99 

pii 32, 90 

plika 24 

plõkauma 24 

poeg 63 

pohl 83 

portta (sm) 71 

praksuma 24 

priks-praks 24 

puDZu 95 

pudu 95 

puhuma 32 

puna 32 

pung 32 

punoa (sm) 86 

punuma 32, 86 

purema 32, 85 

puserdama 97 

pusertaa (sm) 97 

puskma 32 

putk 32 

puu 32, 94 

põlema 32, 83 

põu 32 

pälkkä (sm) 71 

pära 25, 32, 85 

pa 89 

pää (sm) 32, 89 

pöör 32 

püü 32, 90 

püüdma 32 

R 

raamat 24 

raamattu (sm) 24 

rakas (sm) 46, 69 

rakendama 46 
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rakentaa (sm) 46 

rand 24 

ranta (am) 24 

rebane 46, 65, 66 

reeseba 66 

repo (sm) 46, 66 

riiteDZä 96 

rita (sm) 46, 65 

rft 24 

rokk 46 

ruske 46 

S 

saama 19, 76 

sada (e, vps) 35, 39, 64, 

65, 67 

sala 37 

salaa (sm) 37 

salaja 37 

sapp 38, 70 

aappi (sm) 70 

sarv 39 

eata (sm) 65 

aatka (e, sm) 39 

ae (sm) 56 

aeba 39, 66 

sedi 56, 99 

see 56 

sepä (sm) 66 

eetä (sm) 56, 57, 99 

siil 39 

sild 29 

silm 35, 39 

silta (sm) 29 

sina 87 

sinä (am) 87 

sisalik 57 

sisko (sm) 95 

sitik(as) 59 

sitt 69 

sitta (sm) 69 

soe 93 

solmu (sm) 57 

sonn 57 

sõnni (sm) 57 

sonsar 57 

sool (soola-) 83 

sool (soole-) 83 

soomus 17, 38, 39, 92 

soon 37, 87 

sotka (e, sm) 39 

sughusta (sm) 62 

sula 38, 83 

suoja (sm) 93 
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auceu(e) (sm) 39 

euonl (cm) ЗУ, 87 

ear urne 39 

suu 39, 94 

s aua к 38 

вит! 37, 89, 90 

a81m 56, 57 

a Bern 57 

sõtkas 38, 39 

sõudma 17, 38 

säinas 38 

säiDZe 95 

sää (sm) 90 

söa (söame-) 72 

sööma 18, 19, 38, 75 

süda 35, 38, 72 

sülg 38, 39 

süli 37, 83 

süsi 39, 74 

süü 93 

sydän (sm) 38, 72 

syli (sm) 37 

sylki (sm) 39 

sylky (sm) 39 

sysi (sm) 74 

syödä (sm) 75 

eyy (e»X 

T 

taevas 30 

taga 30 

tala 30 

talv 30 

talvi (am) 30 

tarn 31 

tasa 30 

tasane 30 

taud 29 

tauti (sm) 29 

tegema 30, 62, 63 

tehdä (sm) 30, 63 

teie 30 

teda 30 

tema 30 

tilk (e, lv) 56 

tilkkua (sm) 56 

tilkkuda (vps) 56 

tilkuma 56 

tina 29 

too 30 

toom 34, 91 

tooma 75 

toomingas 34, 91 

trepp 24 

tsibine 56 
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tellima 55 

tsipakene 56 

tegDZe 95 

tui 53 

tukk 30 

tulema 14, 30 

tulen (sm) 19 

tuli 30, 83 

tundma 16, 30 

tungima 25, 30 

tuntea (sm) 30 

tuoda (sm) 75 

toomi (sm) 34 

tuomikka (sm) 34 

tutab (vps) 67 

taon (sm) 19 

tuvi 53 

tõrelema 30 

tõkes 30 

tõkk 30 

tQtkes 30 

tõug 30 

täi 30, 93 

täis 30 

tämä (sm) 30 

tätä (sm) 30 

tävtt 17, 30 

tätt 17, 30 

t88 95 

tüma 34, 91 

tövi 30, 90 

tymä (sm) 34, 91 

U 

udar 53 

uida (sm) 93 

ujuma 93 

urg 40 

õrga (lv) 40 

uus 74 

uusi (sm) 74 

v 

vais 55 

valgma 55 

vares 55 

vasak 55 

vasar 55 

vasikas 55 

vask 54 

vaski (sm) 54 

vats 55 

vatsa (sm) 55 

vedama 55 
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velg 55 

velka (sm) 20 

veri 55, 85 

vesi 54, 60, 64 

viha 55, 80 

viina 55, 76 

viimane 55, 75, 90 

viis 55, 69 

viisama 97 

viisi (sm) 69 

viisuma 97 

viskama 55 

vol (sm) 93 

vok 53 

voolima 55 

voos 55, 72 

vuosi (sm) 72 

vuottaa 98 

V«. 55, 93 

võtma 69 

vägi 55, 63 

väi 17, 55 

väimees 17, 54, 55, 90 

väis 55 

väits 55 

väki (sm) 63 

västrik 55 

vävy (sm) 55, 

vöö 55, 90 

õ 

õispuu 41 

ölg 53 

0 

öö 93 

0 

üdi 53, 72 

Ola 53, 83 

y 

ydin (sm) 72 
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