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A magánhangzóharmónia nem nagyon gyakori jelenség a világ mintegy 
négyezer nyelvében. Európában és a Közel-Keleten csak a török és keletebbre 
a mongol nyelvekben általános, valamint az uráli nyelvek egy részében. 
A magánhangzóharmónia (hangrend és hangzóilleszkedés) egyrészt azt jelenti, 
hogy a szótőben rendszerint csak elöl (palatális) vagy csak hátul (veláris) 
képzett magánhangzók fordulnak elő, másrészt pedig azt, hogy a toldalékok 
általában két vagy több alakúak. Mivel ezek magánhangzójának hangszíne 
alkalmazkodik a szótőéhez, a toldalékok szorosabban tapadnak a szótőhöz, 
és így gyakran alkalmasak a szóhatár megállapításához az olyan nyelvekben is, 
amelyekben mondatban főleg a szólamhangsúly érvényesül. A z oszmán-török
ben van az ún. kis illeszkedés (nyílt magánhangzók), mikor a toldalék két-
alakú, mint a többesjel -/ar/-/fr, a főnévi igenév képzője -#%?&:/-##&. A „nagy" 
illeszkedés (zárt magánhangzók) az ajakkerekítés szerinti illeszkedéssel bővül, 
és négy változata van: -}w/-wm/-zw/-wm (y-nal a hátul képzett ajakkerekítés 
nélküli felső nyelvállású magánhangzót, az orosz w-t jelölöm). A z oszmán
törökben az o/ö magánhangzópár nem fordul elő toldalékokban. 

A finnugor nyelvek közül ajakkerekítéses illeszkedés csak a cseremiszben 
és a magyarban található. A magyarban e toldalékok magánhangzója három
alakú középső nyelvállású rövid magánhangzó. Ilyen toldalékaink például 
a -Aoz/-/zgz/-/?öz, -Jzor/-jz6y/-jzör, -fo/r/-A?&/-fö/e (a kétfajta rövid e-t megkülön
böztető nyelvváltozatban az e-hang mindig zárt). 

A finnben közismert a legtöbb toldalék kettőssége: -Mwf/-M)V, -fof?/-/ö/7, 
-JJ67/-JJŰ stb. Számos fmnségi nyelvben, mint az északi észtben (és a belőle 
fejlődött észt irodalmi nyelvben) nincs magánhangzóharmónia, a toldalékok 
mély változata maradt meg: -fW, -fw, -ga. 

A vogulban az irodalmi nyelvvé vált északi, valamint a keleti (kondai) 
és a pelimkai nyelvjárásban nincs magánhangzóharmónia, de megtalálható 
(volt) az alsólozvai és a déli (tavdai) nyelvjárásban. Pl. tavdai űfz/-áfg —ff/-fg, 
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-af-/%z/-aMMő, -»á//-»a/ stb. (vö. HoNTi, System der paradigmatischen Suffix-
mcrpheme des wogulischen Dialektes an der Tavda. Bp., 1975 passim). 

A szerző a bevezetésben (13—27) elemzi az osztják nyelv legtöbb eddigi 
kutatójának (CASTRÉN, HUNFALVY, PAASONEN, PATKANOV—FUCHS, COLLINIDER 
FALUDi, STEINITZ, GULYA, RÉDEi) véleményét az egyes (főleg a déli és keleti), 
nyelvjárásokban meglevő magánhangzó-harmóniáról. Ennek felismerését gá
tolta Castrén, Hunfalvy és Patkanov magánhangzó-jelölése, amely még nem 
különböztette meg a redukált magánhangzókat a teljesektől. Már Castrén 
észrevette azonban, hogy főleg a szurguti nyelvjárásban páros toldalékok 
találhatók, amelyek magánhangzójának hangszíne hasonlít a tő magánhang
zójáéhoz. Mivel az északi nyelvjárásban ez a jelenség hiányzik, nem csoda, 
hogy Hunfalvy és Pápay nem emlékszik meg róla. Patkanov nem volt nyel
vész, nem is hallott a magánhangzóharmónia fogalmáról, így hangjelölése 
ebből a szempontból nem perdöntő, noha déli szövegeket jegyzett le. Paasonen 
észrevette a jelenséget, és meg is jegyezte, hogy az elöl és a hátul képzett déli 
osztják magánhangzók közt van különbség, de ez kisebb, mint a finnben. 
Sleinitz egy Leningrádban tanuló keleti-osztják diáklánytól maga is vett föl 
adatokat, és ő is felfedezte, ill. megerősítette a kétalakú toldalékok meglétét. 
K arjalainen jelölésében is megtalálta a különbséget az előbbre és hátrább kép
zett magánhangzók között. Egy tanulmányában CoLLiNDER statisztikailag is 
megvizsgálta a magánhangzóharmónia jelölését PAASONEN szótárában, és on
nan kiderül, hogy PAASONEN elég következetesen jelölte a kétalakú toldaléko
kat. Szótárban azonban a toldalékok közül csak a képzők találhatók meg, így 
a bizonyító adatok száma elég sovány. Fonematikus átírási rendszerében Steinitz 
nem vette észre a <#// nyelvjárások magánhangzóharmóniáját. 

Vértes Edit dolgozta fel és rendezte sajtó alá Karjalainen és Paasonen déli 
osztják kéziratos hagyatékából a szövegeket (MSFOu. 157 és uo. 172—5). 
E szövegek idevonható jelenségeit gondosan feldolgozza mindegyik tájszólás 
alapján, sorra veszi a többalakú és egyalakú toldalékokat, megállapítja egyes 
mássalhangzók konzerváló vagy indukáló hatását, és földrajzilag is meg
határozza a jelenség elterjedését. A z északi osztjákban a magánhangzóharmó
niának csak nyomait lehet megtalálni. Van olyan átmeneti nyelvjárás is, amely
ben a y mássalhangzó után a toldalék palatális magánhangzója akkor is, ha 
a tő magánhangzója veláris. A % (eh) és az 7 viszont y vagy palatalizált mással
hangzó ellenére is megőrzik a velaritást. Van azután egyalakú toldalék is 
néhány déli tájszólásban, mint az -of, amelynek nincs palatalizált párja (a ma
gyarban ilyen a -/cor temporalis rag, pl. ö̂ /cor). A legszabályosabb a hangzó
illeszkedés jelensége a keleti nyelvjárásokban. 

Vértes Edit dolgozata nagy mértékben tisztázta az osztják nyelvjárások 
magánhangzóinak illeszkedési szabályait, valamint egyes mássalhangzók hatá
sát a toldalékolás magánhangzójára. Mivel e rokonnyelvünknek kevés a régi 
nyelvemléke, a mai nyelvjárások eltérő sajátságaiból bizonyos nyelvtörténeti 
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következtetéseket is levonhatunk. A z egész magyar nyelvterületen és a vogul 
délnyugati nyelvjárásaiban, valamint az osztják keleti és déli nyelvjárásaiban, 
ha különböző fokozatban is, de megvan ez a jelenség, valószínű tehát, hogy az 
ugor korban elevenen hatott. A magánhangzóharmónia a magyar nyelvjárások 
közül mindegyikben megtalálható. Kisebb eltérések mutatkoznak csak az 
egyes kései határozóragok illeszkedési viselkedésében, mint például a középső 
palóc Aamwg (hamuvá) vagy a nyugati ZfözwTzo (Bözsihöz), kaszave (kaszával). 
A magyarban meg azért tudjuk több-kevesebb biztonsággal megállapítani 
a nyelvemlékek w, v, #» betűinek w~w, w ~ w vagy v (esetleg bilabiális frikatíva) 
hangértékét, mert támaszkodhatunk mai nyelvjárási ismereteinkre. 

A z ismertetett dolgozat nyeresége az ugor nyelvészeti irodalomnak. Nyelv
járástudományi és általános nyelvészeti szempontból is jelentősen gyarapítja 
tudásunkat azzal, hogy megismertet a magánhangzóilleszkedést valamilyen 
irányban befolyásoló mássalhangzók szerepével. 
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