
Az indogermán hangtan mai állásáról. 
(Vége). 

III. 
Az ablaut és a hangzó-sorok. 

Az ősnyelvi vocalismus egyes elemeinek megállapítása mellett 
a nyelvtudom áuy már korán azon volt, hogy ez elemeknek belső, 
történeti összefüggését is kiderítse s ez alapon csoportosítsa, rend
szerezze őket. Az etymologiailag együvé tartozó alakok vizsgálatából 
korán ki kellett tűnnie a voc vlisok bizonyos szabályszerű váltakozá
sának. Az ó-ind nyelv körében felismerték ezt már a Kr. e. néhány 
századdal élő ind grammatikusok; az efféle egyazon gyökérből ké
pezett alakok egybeállításából, mint: vid-más, ved-a és vaid-yás ; 
buddh-ás, bödh-ati és bauddh-ás; bhr-tás, bhár-ámi és ba-bhar-a, 
megállapították a különféle színezetű hangzók összefüggését. 
Bkkép már ők megkülönböztettek alaphangokat (a, i, u, r, l) és 
az ezekből fokozás útján, vagy mint ők nevezték: gund-val (a, é, 
Ö, ar, ál) és újabb fokozással: vrddhi-vel képezett hangokat, ille
tőleg hangcsoportokat (a, ai, au, ar). 

Az ind grammatikusok eme nézetén alapul és jórészt egye
zik is vele az idg. összehasonlító nyelvtudomány régibb felfogása. 
Figyelemre méltó azonban, hogy úgyszólván elejétől fogva bizo
nyos módosításokkal veszik át az ind grammatikának különben 
nagy tekintélyben álló rendszerét. Az r és ar, ár viszonyát ille
tőleg B o p p Ferencz összehasonlító nyelvtana első kiadásában 
(1833) még ingadozik, — nem tud megszabadulni az ind gram
matika felfogásától (v. ö. 1. 1.: «r gibt sich meistens als eine 
Verkürzung der Sylbe ar durch Unterdrückung des a zu erken-
nen»; —ellenben a 25. 1. még így magyarázza: «r und f wer-
den durch Vortreten des Guna-Elements zu ar, durch das 
Vriddhi-Blement zu ar»), — míg a második kiadásban (1857) 
öntudatos ellentétbe helyezkedik az ind elmélettel (46. 1.: «ar 
gilt den indischen Grammatikern als guna und ar als vrddhi von 
r und f, in der That aber zeigen die Wurzeln, bei welchen ar mit 
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r wechselt, in der ar-Form die vollstándige und in der r-Form 
eine verstümmelte Gestalt der Wurzeb.). B e n f e y is azt a fel
fogást vallja, hogy az ar- és al-nak a-hangja nem guna útján kelet
kezett, hanem nem egyéb, mint az a alaphang. — Az ind gram
matikusoktól való másik eltérés, amire újabban Bechtel figyelmez
tetett (id. h. 74. L), az, hogy az újabb nyelvtudósok a speculatio 
elemével toldották meg ama tünemények fejtegetését. S c h l e i c h e r 
pl. akkép magyarázza e jelenséget, hogy a három idg. alaphangzó, 
az a, i és u bizonyos egyféle változásnak volt alávetve abból a 
czélból, hogy a jelentés, a melyet a gyökér minden vonatkozás 
nélkül fejezett ki, valamely határozott viszonyításra (pl. a jelenre, 
a múltra stb.) korlátoztassék, ama változás pedig abban állott, 
hogy az alaphang elé az egyféle a került. (Die deutsche Sprache1, 
1860, 132. 1.) Ezen a felfogáson épül fel aztán Schleichernek fent 
vázolt hangrendszere (1. 77. 1.), így jönnek létre az első fokozás 
eredményéül az aa (később a; figyelemreméltó, hogy az ind. gram
matikusok ezen a helyen is rövid a-t írnak), ai, au s a második 
fokozás eredményekép az aa, ai és au hangalakok. 

Ez elmélet gyönge pontjait korán észrevették. Több oldalról 
kétségbevonták mindenekelőtt a m á s o d i k f o k o z á s n a k , m e l y 
az ind grammatikusok vrddhi-jének felel meg, ősnyelvi voltát. 
Bechtel (id. h. 76. s köv. 11.) tanulságosan ismerteti az erről való 
vitát: kitűnik ebből, hogy míg Bopp csak szűkebb határok közé 
akarta szorítani az elméletet (vocalis-végü tövekre korlátozva a 
vrddhi föltevését), addig Benfey már teljesen tagadja e jelenség 
ősnyelvi voltát s az árja nyelvek körére szorítja. Majd Müller Fri
gyes támadja meg ez elmélet részleteit, Meyer Leó és Leskien 
pedig Schleicher rendszere leggyöngébb pontjának mondják azt. 
Megjegyzendő különben — a mit Bechtel nem említ — hogy maga 
Schleicher is csak «legfőbb valószínűséggel bírónak», tehát nem 
teljes bizonyosnak mondja a második fokozás ősnyelvi voltát 
(Comp.4, 11. 1.), a mint hogy észrevette ő is, hogy az egyes nyelvek 
nem egyeznek meg alkalmazásában. A későbbiek (Scherer, Schmidt 
Fick) aztán végkép elejtették az elméletnek e részét. 

Azonban az e l s ő f o k o z á s n a k , az ind grammatikusok 
guná-ján&k tana sem maradt mentes se a támadásoktól, se a mó
dosulástól. Nagy fontosságú volt mindenekelőtt annak a felisme
rése, hogy e jelenség egybefügg az accentuatióval, hogy az alap
hangzónak a guna-vocalishoz való viszonyát a h a n g s ú l y szabá
lyozza. Ez ismeret nyomait megtalálni már Schleicher előtt 
Holtzmannál (Bechtel 83. 1.), majd bővebben kifejtve Benfeynél. 
Benfey szerint az accentus egyrészt megóvja az ar, al hangcsopor
tok a-ját, másrészt meg előidézi az i, u rövid hangzóknak ai, au 
diphthongusokká való erősbödését; a hangsúlynak hiánya pedig 
az ar- és ai-nak r és l hangokká való gyöngülését okozza. Ezen az 
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állásponton áll nagyjában Scherer is, csakhogy ő a német nyelv
történet egy analóg esetére (a kfn. i, ű hangoknak úfn. ei, au diph-
thongusokká válására) hivatkozva oly magyarázatát adja ama 
jelenségnek, hogy az eredeti i és u az accentus hatása alatt először 
is meghosszabodott i-vé és w-vá; az eredeti *vída alak pl. *vida, 
majd meg *váida alakká lett, ez az ói. veda «tudok» (Zur Ge-
schichte der deutschen Sprache^ 38. 1.). 

A hangsúlynak ilynemű, határozó befolyását az újabb kuta
tás megerősítette s azért elfogadta azt az újabb elmélet is. Ezen
kívül azonban még egy pontban módosult a régi guna-elmélet: 
ma ép megfordítottnak látjuk a szóban lévő hangok viszonyát s 
nem fokozásról, erősödésről, hanem ellenkezőleg: gyöngülésről 
beszélünk, a teljesebb, «erősebb» hangot tekintjük réginek s ebből 
származottnak a régibb elmélet «alaphang*-ját. 

Ez új felfogás első nyomai, Bechtel szerint (91. 1.), G e i g e r 
Lázár Über den Ursprung der Sprache ez. ismeretes művében 
találhatók. Geiger a, veda: vidmá, ípsó^co: s<poYov stb.-féle alakok 
egybeállításából arra a tételre jut, hogy az i, u vocalisok ai, ait-ból 
gyöngültek, midőn az accentus elhagyta a tőszótagot; evvel pár
huzamos a szanszkritnak az a jelensége, hogy a hangsúly hiányá
val az ar-bó\ r-vocalis lesz. Geiger nézete azonban nem részesült 
kellő figyelemben; csak az újabb nyelvtudományi mozgalmak fej
tették ki a hasonló felfogáson alapuló elméletet. 1877-ben P a u l 
egy nagyobb dolgozatának mellékesen odavetett jegyzetében azt 
mondja, hogy ((egyáltalában sok, vagy talán minden esetben az 
egyszerű hangot ugyanavval a joggal lehet a diphthongusból való 
gyöngülésnek tekinteni, mint a melylyel most rendesen a diph-
thongust az egyszerű hang erősödésének mondják» (Beitráge IV, 
439. 1.2.j.). Az újabbak közül azután főleg B r u g m a n n érdeme, 
hogy az idg. ősnyelvi szótagképző liquidák és nasalisok elmé
letével egyúttal érthetővé tette az ily párhuzamos esetek egybe
állítását, mint: 

i : ai = u : au = r : ar — n : an = m : am. 
Innen már csak egy lépés volt annak kimondásáig, hogy ha 

a három utolsó viszonyban az ar, an, am utótagokat tartjuk erede
tieknek s az r, n, m előtagokat belőlük származottaknak, akkor 
epúgy kell eljárnunk az első két viszonyra nézve: itt is ai, au az 
eredeti és ebből keletkezett hang az i és u. Még erősebb támaszt 
nyer e felfogás, ha egyéb, vocalis + consonansból álló alakokat 
veszünk szemügyre. Mikép ói. emi (é = ai) és imás, úgy viszony-
lanak egymáshoz ói. ásmi és smás is (ai : i = as : s), vagy 
mint gör. őépxojjiai: sőpaxov ( p a = f ) , úgy viszonylanak néxo^at: 
s7cxó[X7]v is. Már pedig, a mint nem gondolhatjuk eredetinek a s-
v&gy pt-íéle alakokat és ezekből bövülteknek, «erősbödöttek»-nek 
az es-, _peí-alakokat, hanem megfordítva: szembetünöleg es- és 
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pet- az eredetiek, — épúgy eredetibbnek kell tartanunk az ai (vagy 
az új elmélet szerint eb) ésau (helyesebben eu) alakokat is és ezek
ből gyöngülteknek az i és u hangokat. Egyszóval ép az tekintendő 
alapfoknak, a mi a régibb felfogás szerint «első fokozás» volt, a 
régibb elmélet alaphangzói(i, Mopedig, az új elmélet szerint, gyön
gülés eredményei. 

Megváltozván e hangtani jelenségek felfogása, nevüknek is 
meg kellett változnia. A guna és vrddhi elnevezések, melyek na
gyon is összekapcsolódtak a régi felfogással, most már alig használ
hatók, — teljesen használhatatlanná vált pedig a f o k o z á s (stei-
gerung) neve. A német nyelvtudósok ma e helyett vagy az általá
nosabb jelentésű vokalabstufung nevet használják, mely a hang
zóknak fokozati különbségeire utal, a nélkül, hogy a fokok emel
kedéséről vagy ereszkedéséről szólna, vagy pedig átveszik a Grimm 
alkotta ablaut nevet. E név régebben egy oly hangtani jelenséget 
jelölt, a melyet eredetileg a germán nyelvek kizárólagos és jellemző 
sajátságának tartottak, de a mely jelenség, a mint csakhamar 
észrevették, teljesen azonos a rokan idg. nyelvek most ismertetett 
vocalis-váltakozásával: hisz az ói. véda: vidmá, gör. ol8a: to^sv 
teljesen párhuzamba állíthatók a g. ivait: witum, a német (ich) 
weiss: (wir) tvissen alakokkal; a gör. Xeírcco, XéXoi7ta, iXwuov-fóle 
sornak a tőhangzóra nézve megfelel a g. greipa, graip, gripans 
sor stb. Az említett elnevezéseknél nem kifejezőbbek, hanem még 
általánosabbak, színtelenebbek s voltakép m i n d e n hangválto
zásra ráülök e jelenségnek nálunk használatos nevei: «hangváltás», 
(rfiangzómásüás» is. A következőkben megmaradunk az ablaut név 
mellett; az ablautnak eredményeit pedig h a n g z ó - s o r o k n a k , 
v o c a l i s - s o r o k n a k nevezzük. 

Ugyanis miként Schleicher, úgy az újabb elmélet is határo
zott sorokká (ablautsreihen, vokalreihen) foglalja össze a köze
lebb viszonyban, mintegy belső rokonságban lévő vocalisokat. 
Mert az ablaut sajátsága az újabb felfogás szerint is abban rejlik, 
hogy egy-egy vocalis csak néhány, pontosan meghatározható más 
vocalissal állhat a váltakozás viszonyában. Ha valamely idg. szó-
tagbanpl. ei áll, ennek a rokon alakokban sohasem felelhet meg se 
nem a vagy e vagy o, se nem au, eu vagy ou, hanem csakis oi és i. 

Az idg. ősnyelvi vocalisoknak ily értelemben vett váltakozá
sait tartván szem előtt, h a t vocalis-sort lehet megállapítanunk. 
Mindegyik sorban megint két fokot különböztetünk meg: az egyi
ket e r ő s f o k n a k mondhatjuk (nem. hochntufe, az alaktanban 
starke stammform), a másikat g y ö n g e f o k n a k (tiefstufe, az 
alaktanban schwache stammform). Ezeken belül azután, a mint látni 
fogjuk, még többféle árnyalata lehetséges a hangoknak; ez árnya
latok létrejöttének feltételei jelenleg még nem teljesen isme
retesek. 
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I. Az 6-sor. a) Erős fok. Az ide tartozó idg. alakokban az 
e és o hangok váltakoznak: amazt e l s ő , emezt m á s o d ik erős 
foknak szokás nevezni (erste és zweÁte hochstufe). A görögben, 
latinban és szlávban megmarad a hangoknak eme színezete, 1. pl. 
gör. I'̂ w: ö/oq, XSYW : XÓYOÍ, lat. precor: procus, tego: tóga stb.; 
a germánban az előbb tárgyalt törvényszerű hangmegfeleléssel 
o helyett a-t találunk, az e-nek részint e, részint i felel meg, pl. 
ófn. g'éban: gab (g. giban: gaf), ófn. bintan: bánt (g. bindan : 
bánd), stb. Az árja nyelvekben mindkét helyen a hangot találunk. 

Minthogy bajos feltételezni, hogy ez alakokban eredettől 
fogva meg volt az e: o-kétfóleség: vagy e két hang egyikét kell 
eredetinek tartanunk s a másikat — bizonyos feltótelek alatt — 
belőle származottnak, vagy pedig azt kell hinnünk, hogy a kettő 
egy harmadik egységes hangból (pl. a-ból) változott el ugyancsak 
meghatározott hangtani feltételek alatt. Hogy minők lehettek e 
feltételek, arról eddigelé még nem lehet határozottsággal nyilat
kozni. Eégeblen a rákövetkező consonans minőségétől függőnek 
tartották a vocalis színezetét, ilyen pl. Paul régebbi magyarázata, 
hogy v, m, n előtt az o hang, s, t előtt és a szó végén az e hang a 
törvényszerű (Beitr. IV, 401). Ujabban itt is hangsúlybeli külömb-
ségekben látják a kétfóleség okát. Némelyek szerint az e-nek ma
gában a főhangsúlyos szótagban kellett állania, az o-nak pedig a 
főhangsúlyos szótagra következő szótagban (e mellett szólna né
mely a görögben is föllelhető alakok egymás mellé állítása, 
v. ö. pl. hangsúlyos e: rcoifjisva, hangsúly utáni o: -csxtova; vagy 
Tcatc'ps?: ypáxopsc); e szerint pl. a derít- gy. prsesense eredetileg 
így^ hangzott: sing. *dérkö, drkési, drícéti; plur. dérkOmes, 
drkéte, dérkönti, idővel aztán analogikus kiegyenlítődés állott be, 
a mely azonban még sem tudta egészen elenyésztetni az e : o két-
féleségót. 

Ugyancsak hangsúlybeli különbségekből, csakhogy nem az 
e r ő s s é g i , hanem a z e n e i hangsúly különbségeiből magya
rázza e kettős színeződést Möller (Die entstehung des 0 ez. czikkó-
ben Paul és Braune-féle Beitr. VII, 492. és legújabban Zeitschr.f. 
deutsche Phil. 25, 376.) Ujabban ugyanis valószínűnek tartják, 
hogy az idg. ősnyelvnek az erősségi hangsúly mellett zenei hang
súlya is volt (talán az őskorszak vége felé, 1. Brugmann I, 538.). 
Möller már most ebből a föltevésből kiindulva, azt az elméletet 
állította fel, hogy a m a g a s hangsulylyal (udatta) az e-árnyalat 
járt, a m e l y hangsulylyal (svarita) az o-árnyalat, a h a n g s ú l y 
t e l j e s h i á n y a (anudátta) pedig a gyönge fok keletkezését idézte 
elő. — Azonban sem ezt, sem az előbb említett theoriákat nem 
látjuk még elég szilárd alapon állónak s azt a «hangrendi pár
huzam »-ot, mely egyazon idg. tőnek kettős (magas- és mélyhangu) 
változataiban feltűnik, még ép oly megfejtetlennek tartjuk, mint az 
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altáji nyelveknek egyben-másban arra emlékeztető ismeretes hang
tani jelenségét. 

A rövid e és o hangok mellett feltűnnek ezen a fokon a meg
felelő hosszú hangok, § és ö i s ; ezeknek eredete azonban nincs még 
eléggé kiderítve s azért e helyütt nem terjeszkedünk ki rájuk bő
vebben. 

b) A gyönge fok. E fokon is két árnyalata tűnik fel a vocali-
satiónak: a vocalis vagy gyöngült alakban mutatkozik, vagy egé
szen kiesik. Mindkét jelenségnek oka kétségkívül a főhangsúly 
hiányában keresendő, az első esetben azonban még valami m e 1-
' ó k h a n g s ú l y l y a l bírhatott a vocalis (nebentonige tiefstufe), 
míg a másikban t e l j e s h a n g s ú l y t a l a n s á g állott be (ton-
lose tiefstufe). 

a) A teljes hangsúlytalanság a vocalisnak teljes elenyésztét 
idézi elő. Ez esetben azonban figyelemmel kell lennünk a szom
széd (az e-re következő) hang mivoltára is, mert másként alakúi 
a tőalak, ha e szomszédhang explosiva vagy spiráns, s ismét más
ként, ha ez oly hang, a mely maga is sonansként szerepelhet (i, u; 
i, r, m, n). Az első esetben a szótag teljesen elveszti szótagképző 
elemét: így az idg. es- Jenni' gy. hangsúlytalan alakja s-, a pet-
,röpülni' gy. hangsúlytalan alakjáéi- (gör. STTTÓ^V) stb. A máso
dik esetben, midőn tehát a hangsúlyos alakban ei, eu, el, er, emy 
en hangcsoportokkal van dolgunk, a tőhangzó elenyésztével a 
rákövetkező hang veszi át a szótagképző elem szerepét, így aztán 
erős és gyenge fokú alakokként állanak szemben egymással, pl. 
bheiidh- (g. biuda, ném. biete) és bhudh (g. budans); ueid-,látni, tudni ' : 
uid- (ói. plur. 1. sz. vidmá, g. witum); derk- , látni ' : drk- (ói. ádrgat,. 
gör. ISpaxs); men- ,gondolni': mn- (part. pass. mn-tó-, ói. matá-, 
gör. aui:ó-[jLaTO<;, g. munda-) ; a sonans a szótag végén is állhat, 
pl. ei- ,menni': i- (ói. imás plur. 1. sz., gör. üjisv); bheu- ,lenni': 
bhu- (gör. (púaic,, 1. futürns) ; ster- .kiteríteni': str- (ói. strtás, gör. 
ozpazÓQ); q,em- ,menni': qpn- (ói. gatás, gör. (3aTÓ<;) stb. (Azt az ese
tet, midőn a sonansra végződő tőalakhoz ismét sonanson kezdődő 
képző vagy rag járul, ezúttal mellőzöm). 

(3) Ha a szótagon nincsen főhangsúly, de még mindig némi 
mellékes hangsúly (pl. a mondat elején), akkor itt is beáll a gyön
gülés, ez azonban mégsem oly fokú, mint az a) esetben. Explosiv 
hangok előtt megmarad ilyenkor az e- színezetű (de hangsúlytalan !) 
vocalis: aped- gy. mellókhangsúlyos gyönge alakja is ped- (pl. ói. 
gen. padás). Az efféle alakok lettek általánossá ott is, a hol a voca
lis teljes kiesésével (a) eset) a tőalak nehezen ejthetővé vagy homá
lyossá vált, pl. az alig ejthető *pqtós, *spktós alakokat kiszorították a 
*peqtós, *spektós alakok (Brugmann I, 254.1.). Az olyan töveknél, a 
melyeknek véghangjai voc.+son. + explos. (v. spir.), a mellékhang
súlyos alak a sonans meghosszabbodását tünteti fel, pl. sneiqji-

• 
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,havazni' gy. mellékhangsúlyos gyönge alakja sniqji- (gör. vtcpst); 
leug jcsukni' gy.: lüg (g. lukan). 

Ezek alapján tehát az idg. e- sor képlete (a vocalis kiesését 
0-val jelölve): 

a) Erős fok. b) Gyönge fok. 
1 2 3 4 a) hangsúlytalan (3) mellékhangsúlyos 
é o e ö 0 (e) 

II. Az é-sor. a) Első fok. E fokon kétvocalis-árnyalat áll egy
mással szemben: é és ö; pl. idg. dhé- ,tenni' gy. első alakjából: 
gör. TÍthjju, ói. dadhámi, litv. de'ti; a dhö- alakból: gör. &(Ú-\LÓQ, g. 
dőms Ítélet, ófn. tuot. 

b) Gyönge fok. Hangsúlytalanság esetében a vocalis teljes 
elveszése, pl. ói. da-dh-más; mellékhangsúlyos alakja dhd-: ói. aor. 
a-dhi-ta, 1. cré-di-tus (Brugmann I, 256. 1.). 

E sort tehát egyrészt az e és o hangok hiánya, másrészt az d 
megvolta különbözteti meg az előző e-sortól. 

III. Az a-sor. a) Az erős fok hangzói a és ö, pl. a,bha ,beszólni{ 

gy.-ből: gör. <pa-fr\, 1. fa-ma, — és gör. (po)-wr b) A gyönge fokon 
hangsúly hiányában a vocalis elveszése, mellékhangsúlylyal 9; az 
említett gy.-ből csak az utóbbi esetre van példánk: gör. (pa-ftkv, 
l.fateor. (Brugmann I, 257. 1.). 

IV. Az ö-sor. a) Az erős fok hangzója csak ö; pl. dö- ,adni' 
gy.: ói. dadami, gör. StSwixc, 1. dönum. b) A gyönge fokon hang
súlytalanság esetén a vocalis elenyószése, példánkban tehát csak 
d- marad a gy.-ből: 1. de-d-i; mellékhangsúlylyal 9, tehát itt dd-: 
1. da-tus, da-tor. (Brugmann I, 258. 1.). 

V. Az a-sor. a) Az erős fokon á és a, pl. ag- ,hajtani, vezetni' 
gy.-ből ói. aj ami, gör. a-jftö, 1. ago, — és ói. ajis, gör. aTpat-YjYÓ-?. 
b) A gyönge fokon a hangsúlytalan vocalis elenyészte, e gyökérből 
tehát: §-, ói. j-mán- pálya; mellékhangsúlylyal a, példánkban tehát 
ag-: ói. aj-á-s hajtó, gör. ayÓQ. (Brugmann I, 259. 1.) 

VI. o-sor. a) Az erős fokon ó és ö, pl. oq- ,látnif gy.: gör. 
otyo^ai, 1. oculus, ószl. oko, — és gör. OTT ÍOTC-S, &ty. b) A gyönge 
fokon hangsúlytalan o, pl. gör. ónxéov. (Brugmann I, 260. 1.). 

Mind e hat vocalis-sor közül az első, az e-sor, úgy a mintá
ját követő alakok sokaságával, mint a hangok árnyalásának követ
kezetességével jóval fölülmúlja a többi öt sort. Azonkívül látni 
való, hogy a többi sor hangzói (az 9 kivételével) mind föllelhetők 
az e-sorban. Ennek következtében több kísérlet történt már, hogy 
az öt utolsó sort az elsőnek válfajaiként magyarázzák meg. A II., 
III. és IV. sorban az e, a és ö hosszú vocalisok szerepelnek alap-
hangzókúl s mindegyikökben az erős fok második árnyalata ö: 
S a u s s u r e ennélfogva úgy akarta e hangokat az g-sor hangjaira 
reducálni, hogy két-két rövid hangzóból álló csoportokból szármáz-
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tattá őket, szerinte e csoportok első componense az erős fok első 
árnyalatában e, a másodikban o volt, ea ezután e-vé, oa ö-vá vonó
dott össze. (Az ösnyelvi a e o vocalisoknak szomszédos a e o voca-
lissal való contractiójára vonatkozólag Brugmann is azt tanítja, 
hogy ha a két vocalis minőségére nézve külömböző volt, az első
nek minősége győzött a másodikén, Grundriss L, 107.). — 
Más magyarázatát próbálta adni e sorok hangjainak M ö 11 e r 
(Paul és Brauné féle Beitr. VII, 492.): ő a hosszú vocalis kelet
kezését — az úfn. nyelv egy ismeretes jelenségére hivatkozva — 
mély hangsúlylyal bíró rövid hangzónak nyílt szótagban való 
megnyúlásából magyarázta (v. ö. még Zeitschrift f. deutsche Phil. 
25, 377. 383. 384.). — B r e m e r (Beitr.XI, 262) consonansok eltű
nése után való nyújtásból keletkezteti ama hosszú hangokat. Eddig 
azonban mindeme hypothesisekhez még sok kétség fér, bár azt a 
törekvést, mely az ablaut-sorok egyszerűsítését tartja szem előtt, 
mint olyant, mely egyúttal természetesebbé ós valószínűbbé tenné 
az egész rendszert, csak helyeselnünk lehet. 

IV. 

Az explosiv-hangok. 

Ama hangok közül, melyeket a phonetika a néma hangok 
vagy explosivák nevével jelöl meg, Schleicher a következőket tulaj
donította — «pillanatnyi hangok» neve alatt (momentane laute 
Comp.* 10.) — az idg. ősnyelvnek: 

Gutturales: k g gh 
Dentales: t d dh 
Labiales: p & bh 

E rendszerben az articulatio módjának szempontjából, a 
mint a keresztmetszet szerinti sorokból kitűnik, meg lehet külön
böztetni zönge nélküli v. tenuis-hangokat, zöngés v. média hango
kat és hehezetes zöngés v. média aspirata-hangokat. Ez utóbbiak, 
az aspiraták, a compendium egy másik helye szerint (158. 1.), való
színűleg későbbi fejlődésüek, mint a hehezet-nélküli hangok. 
Ugyanott Schleicher a b hangnak idg. ösnyelvi voltát sem tartja 
bebizonyítottalak, de igen valószínűnek, minthogy a megfelelő 
aspirata (bh) megvolt. 

Az újabb felfogás az imént ismertetett rendszertől több pont
ban lényegesen eltér. Az articulatio módjának szempontját illetőleg 
a mai tudomány szintén tulajdonít az ősnyelvnek zöngétlen explo-
sivákat, tenuisokat, és a megfelelő zöngés hangokat, médiákat. 
Több vita folyt a harmadik sorban foglalt hangok ejtésének 
módját illetőleg: némelyek az aspirata-, mások az africata-, 
ismét másik a spirans-féle ejtést tulajdonították nekik. (L. erről 
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bővebben Grimm törvénye ez. munkám 34. s köv. lapjait). Ma e 
tekintetben körülbelül általánosan elfogadottnak mondhatjuk azt 
a nézetet, mely e hangokat hehezettel ellátott zöngés hangoknak, 
tehát valóságos aspiratáknak tartja. E három soron kívül újabb 
nyelvtudományi munkákban — főleg Ascoli óta — a hangoknak 
egy negyedik sorával is találkozunk: a tenuis aspiratákkal (ezek
ről is 1. bővebben Grimm törvénye 44. s köv. 1.). 

Az articulatio helyének szempontját illetőleg is módosult a 
nyelvtudomány felfogása a Schleicherével szemben. Kevésbbó érin
tette e módosulás az ajakhangok és a foghangok sorát, de teljesen 
felforgatta a torokhangokét. 

A labiális hangokat illetőleg biztossággal tulajdoníthatni az 
idg. ősnyelvnek a tenuis : p, a média: b és a media-aspirata : bh 
hangokat. Példák: 

p : idg. *pro ,előtt', ói. pra-, gör. 7tpó, 1. pro, litv. pra-, ószl. 
pro-. — Idg. suep- gy. ,aludni', ói. svápiti, svápnas, gör. ÜKVO?, 1. 
sopor, agsz. swefan, litv. sápnas, ószl. süpati. (Brugmann I, 265). 

b : idg. bar-, bal- gy. ,dadogni', ói. balbalá-karömi, gör. (3áp-
Papo?, 1. balbus, balbütire. — Idg. leb- gy., 1. labium (*lebium he
lyett? Kluge, Etym. Wörterb. s. v. Lippe), g. *lipjő, agsz. lippa. 
(Brugm. I, 266. 270.) 

b h : idg. *bhéro- pra?s. tő, 1. fent85.1. — Idg. *nébhos felhő
zet', ói. nábhas, gör. vécpos, JsyéXr], 1. nebula, ófn. nebul, ószl. nebo. 
(Brugm. I, 266). 

A dentalis hangok közül biztosan megvolt az idg. ősnyelvben 
a tenuis t, média cl és med. asp. dh ; néhány példa a tenuis aspi-
rata, a th megvoltára is mutat. Példák: 

t : idg. *ío- pron. demonstr. ,ez, az', ói. ta-, gör. to-, 1. tam, 
g. pa-, litv. ta-, ószl. to-. — Idg. uert- gy. ,fordítani', ói. vártaté, 
1. vertö, g. waírpan, ószl. vratiti. (Brugm. I. 276. 275.) 

d : idg. eleik- gy. ,mutatni', ói. diqámi, gör. SSÍXVÜJXÍ, 1. dicö, 
g. ga-teihan. — Idg. ueid- gy., 1. fent 87. 1. (Brugm. I, 282. 275.) 

d l l : idg. dhé- gy. ,tenni, helyezni', ói. dháma, gör. ává-íh^a, 
1. con-dere, g. ga-déps, litv. déti, ószl. deti. — Idg. reudh- gy. kö
rösiem', ói. rudhirás, gör. spü&póc, 1. ruber, óír ruad, g. ráups, 
ószl. rüdrü. (Brugm. I, 276.) 

t h . : id. -tha, a perf. sing. 2. sz. ragja, ói. -tha, gör. --ö-a, 1. -ti, 
g. -t. (Brugm. I, 407.) 

Míg az ősnyelv labiális és dentalis hangjai — a melyeket, a 
mint látni való, az egyes idg. nyelvek is meglehetős híven őriztek 
meg —alig voltak vita tárgyai az újabb nyelvtudományban, addig 
a gutturalisokról egész irodalom keletkezett s azért e helyen is 
részletesebben kell velük foglalkoznunk. 

A behatóbb vizsgálódás előtt hamar fel kellett tűnnie, hogy 
Schleicher ősnyelvi gutturalis-sorát, a mely ő nála csak három 
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elemből (k, g, gh) áll, az egyes nyelvekben a hangoknak tarka 
sokfélesége váltja fel. Hisz elég, ha e tekintetben a compendium-
ban lévő mássalhangzó-táblázatra (328. 329. 1.) vetünk egy pil
lantást: az ősnyelvi gutt. ten. /c-nak megfelelóseikép az indben k, 
kh, k, g és p szerepelnek, a görögben x, Y, TC, T, a gótban h, hv, g, 
f; a gutt. aspir. gh megfelelései a latinban g, gv, v, h é s / , stb. 

Schleicher rendszerének eme része ellen korán fölhangzottak 
az ellenvetések. A mint most Bechtel (292. 1.) kimutatja, már 
B o p p i s figyelmeztetett arra, hogy az árja és lituszláv nyelvek 
részben eltérnek többi rokonaiktól az ősnyelvi k tenuisra nézve, 
midőn azt több esetben spiráns-hanggá változtatják, pl. ói. dága, 
litv. dészimtis : gör. Séxa, 1. decem. Ezt az ellenvetést Schleicher 
még avval háríthatta el, hogy a véletlennek tulajdonította ama 
nyelvek egyező eljárását. Később azonban ( 1 8 7 0 ) A s c o l i rész
letesebben is kiderítette a szóban levő hangoknak egymáshoz 
való viszonyát. Ascoli kimutatta, hogy az árják a lituszlávokkal 
nemcsak a régi, ősnyelvi k helyén álló spiránsra (g) nézve 
egyeznek, hanem a zöngés és aspirata-hangoknak megfelelő spirán
sokat illetőleg is (a g helyén álló árja z és a gh helyén álló i/i-ra 
nézve is). Ép ezért már ő is a gutturalis hangok többféleségét 
tulajdonította az ősnyelvnek (Bechtel 312. 1.). — Majd F i c k kö
vetelt (1873-ban) az ősnyelv számára kétfelé gutturalis tenuist. 
Ezek közül az első (k-x&l jelölve) az a hang, a melynek helyén az 
árja nyelvek általában k-t, néha c-t tüntetnek fel, az európai nyel
vek pedig egy oly hangot, a mely egy utána álló v-féle hang által 
van módosítva, ez a v azután vagy eltűnt s ekkor tiszta k marad 
eredményül, vagy megmaradt s így kv az eredményezett hang. 
A másik ősnyelvi hangnak (Zc-val jelölve) az árja és lituszláv nyel
vekben zöngétlen spiráns, a déleurópaí és germán nyelvekben 
gutturalis tenuis, illetőleg ennek törvényszerű utódja, felel meg. 
(Bechtel 320. 1.) — Majd nemcsak a tenuisra, hanem a médiára es 
média aspiratára is kiterjesztették az eredeti kétfélesóget: M ö 11 e r 
1875-ben már két teljes sort statuál, a veláris sort (k, g, gh) és a 
palatális sort (c, g, $h). 

így tehát Schleicher egyféle gutturalis sorának helyébe már 
is két teljes sor lépett. A későbbi kutatás azonban kiderítette, hogy 
még a kétféleségnél sem lehet megállanunk. S c h m i d t János 
(Kuhn-féle Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch. 25., 140. s köv. 1.) es 
B e r s u (Die Gutturale u. ihre Verbindung mit V im Lateinischen, 
1. Bechtel 344. 1.) kimutatták, hogy Möller veláris sorának hangjai 
a nyugateurópai nyelvekben ismét kétféle továbbfejlődést mutat
nak : az esetek egyrészében labiális utóhang fejlődött a gutturalis 
hang mellett, másikában meg nem fejlődött ki az a hang. — 
Ezek alapján B r u g m a n n Grundriss-áhíin (I, 262. 289. 307. 1.) 
szintén csak egy palatális és egy veláris sort különböztet meg, 
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azonban lehetségesnek mondja, hogy mind a két sorban foglalt 
hangokra nézve már az idg. ősnyelv területén nyelvjárási külömb-
ségek állottak fenn. Apalatalis explosivák (jegyeik: k, g, gh) e terü
let egy részen talán spirantikus affectiót tüntettek fel s ebből az 
ösnyelvi dialektusi eltérésből magyarázandó aztán az a körülmény, 
hogy az árja, örmény, albán, litván és szláv nyelvekben e hangok 
valóságos spiránsokká fejlődtek, — míg a görög, itáliai, kelta és ger
mán nyelvekben nem állott be ilyes fejlődés. Hasonló nyelvjárási 
eltérés volt azután a veláris hangok (q, a,, qji) terén is, csakhogy 
itt az idg. nyelvek utóbbi csoportja az, a mely az ösnyelvi állapo
tot lényegesebben megváltoztatta. Ezekben a nyelvekben, a görög, 
itáliai, kelta és germán területen, az ösnyelvi tiszta veláris hangok 
gyakran labializálódnak, mintegy egy w-fóle hang fejlődik mellet
tük, — a labializálás tüneményére nézve azonban, Brugmann 
szerint, nem áll fenn köztük teljes megegyezés minden egyes szóra 
nézve. A nyelvek másik csoportjában (árja, örmény, albán, litv., 
szláv) ellenben teljesen hiányzik a labializálás. Világosítsák meg e 
fejtegetést a Qrundriss-ból vett következő példák: 

1. P a l a t á l i s h a n g o k . 
k: idg. *kmtóm száz, a) spirantikus fejlődéssel: ói. qatám> 

litv. szimtas; b) spir. fejlődés nélkül: gör. sxatóv, 1. centum, g-
hund-. — Idg. *oíctöu, *oRtö nyolcz, a) spir. feji.: ói. astau, aJtta, 
litv. asztam, ószl. os-mí; b) spir. feji. nélkül: gör. ÓXTW, 1. octö, 
g. ahtáu. 

g: idg. gen-, gnö- ,megismerni£ gy., a) spir. feji.: ói. jánami, 
litv. iinóti, ószl. znati; b) spir. feji. nélkül: gor. yi-Yvw-axw, 1. gnö-
scö, nöscö, g. kann. 

gh: idg. uegh- ,vehere' gy., a) spir. feji.: ói. váhati, aveszt. 
vazaiti, litv. vezü, ószl. veza / b) spir. feji. nélkül: gör. oyo$, 1. vehö, 
g. ga-wigan. (Brugmann, I, 290. 1.). 

2. V e l á r i s h a n g o k . 

q: a) az összes nyelvekben labializálás nélkül, pl. idg. qreu-
gy.: ói. kravís- nyers hús, litv. kraújas, ószl. krüví vér; — gör. 
xpéocs, 1. cruor, óír crü ; b) a nyelvek egy részében labializálva, 
pl. idg. *qo-, *qe- pronom. tő, ,ki ' : ói. kás, litv. kas, ószl. küto; — 
gör. JTÓ-&SV, 1. quod, quam, g. hwas, hwe. 

a,: a) az összes nyelvekben labializálás nélkül, pl. idg. 
*juapm iga (jeuq,- gy.): ói. yugárn, litv. jungas, ószl. igo; — gör. 
Cô óv, 1. jugum, g. juk; b) a nyelvek egy részében labializálva, pl. 
idg. *q,iuos élő: ói. jivás, litv. gyvas, ószl. £ivü; — gör. (3tos, 1. 
vivus, g. qius. 

a,h : a) az összes nyelvekben labializálás nélkül, pl. idg. 
*qJiostis idegen: ószl. gosü; — 1. hostis, g. gasts,- — b) a nyelvek 
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egy részében labializálva, pl. idg- sneiqji- 5havazik' gy.: litv. 
snégas, ószl. snegü; — gör. vícpa (acc), 1. ninguit, nivem (acc), 
g. snáiws (Brugmann, I, 309. s köv. 1.). 

Brugmannak imént vázolt felfogása okkal-móddal megállha
tott mindaddig, míg a labializálás tüneménye olyannak tetszett, 
mint a mely nem jelentkezik egész következetességgel, a melynek 
körét nem lehet teljes szabatossággal meghatározni. Legújabban 
azonban kimutatták, hogy a megfelelések sokkal nagyobb számúak 
és sokkal következetesebbek, mint a hogy eladdig gondolták: a 
négy nyugot-európai nyelv (görög, itáliai, kelta, germán) körében 
e tekintetben úgyszólván teljes a megegyezés. Ekkép nem lehetett 
már az egyezést sem a véletlen hatásának tulajdonítani, sem egy 
félig-meddig végbement dialektusi változás maradványául magya
rázni, hanem kutatni kellett azokat a feltételeket és okokat, a me
lyek e sajátos fejlődést előidézték. Minthogy a torokhangok e 
«labializálás))-át nem lehetett a környezetnek, a szomszéd han
goknak befolyásából kimagyarázni (a mint Bezzenberger és Bechtel 
id. h. 348. 1. kimutatták, mind az eredeti gutturalisnak labializá-
lása, mind a labializálás elmaradása előfordul minden színezetű 
vocalis előtt), — nem maradt hátra egyéb, mint az, a mit a vocalis-
elmólet történetében is láttunk: hogy az illető hangok külömbségeit 
már az ősnyelv korára nézve statuáljuk. Azaz, a második guttura-
lis sort, Möller és Brugmann veláris sorát, eleitől fogva ketté kell 
osztani: az egyik sor azokat a hangokat foglalja magában, a me
lyek nem labializálódtak egy nyelvben sem, — a másik sor azokat, 
melyek az említett négy nyugot-európai nyelvben labializálódtak; 
az árja és lituszláv nyelvekben ez a második sor egybefolyt az 
elsővel. 

Ekkép tehát Schleicher egységes gutturalis sora helyett im
már három hangsort tulajdonítunk az idg. ősnyelvnek. A mi e han
gok jelölését illeti, ez a dolognak kevésbbé kényes oldala: az első 
sor számára megmaradhatnak a már régebben használt íi, g, gh 
jegyek, a második sor hangjait (a labializálás nélkülieket) jelölhet
jük az egyszerű k, g, gh betűkkel s a harmadik sor számára meg
maradnak Brugmann velárisainak jegyei: q, a^qji. Jóval nehezebb 
azonban az e jegyek jelölte hangok physiologiai értékének pontos 
meghatározása. Kétségkívül rokon hangok voltak; miben külöm-
böztek mégis egymástól az ősnyelvben, úgy hogy csakugyan külön 
hangoknak érezték őket s később aztán nagyrészt külön is fejlőd
hettek ? 

E kérdéssel nem rég Bechtel foglalkozott s ő következőkép 
kísérletté meg megoldását. Az első sor hangjai szerinte (és Schmidt 
szerint) egyáltalán nem is explosiv-bangok, hanem spiránsok (Bech
tel ezért nem is használja a íc, g, gh betűket, hanem g, z, éh-t ír he-
lyettÖk); ezt az ősnyelvi spiráns-értéket megőrizték az árja és 
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lituszláv nyelvek, míg a négy nyugot-európai nyelvben explosi-
vákká változtak amaz idg. spiránsok. — A második sor Bechtel sze
rint (351. 369. 1.) az elülső gutturalisok sora (jegyeik ő nála is az 
egyszerű k, g, gh); az egyes idg. nyelvekben általában gutt. explosi-
vák a képviselőik (árja és lituszl. k, gör. %, lat. c, germ. h [a laut-
verschiebung után]), azonban palatális vocalisok előtt, Bechtel 
szerint, már az idg. ősnyelvben palatálisán aíficiálva voltak (U stb). 
Ebből az utóbbi palatalizált hangból lett azután az árja nyelvek
nek az a c-je, mely palatális vocalisok előtt tűnik fel (1. erről bő
vebben a vocalisokról szóló I. részünket); a görögben T a szabályos 
megfelelője, a hol e helyett — a mi igen gyakori — x, tűnik fel, ez 
analogikus hatásból magyarázandó. (Brugmann szerint ez a x a 
törvényszerű hang!). — A harmadik sor a hátulsó gutturalis (351. 
369. 1.) vagy postvelaris (372. 1.) hangok sora (jegyeik q a, qji). 
Ezeknek az árja és lituszláv nyelvekben k-íéle hangok, a nyugot-
európai nyelvekben labializált hangok (gör. JC, lat. qu, germ. hw,j) 
felelnek meg. Bechtel szerint palatális vocalisok előtt ezek a han
gok is meglehetősen afficiálva voltak már az ősnyelvben, — az így 
afficiált hangnak (a mely tehát palatizált veláris!) képviselője az 
árja nyelvek ilyen esetekben feltűnő c-je, a görögben t, az aeol 
nyelvterület egy részén, melyet Bechtel achájainak nevez, ír. 

Bechtel ez elméletének gyöngéire helyesen rámutatott leg
újabban M ö l l e r (Zeitschr. f. deutsche Philol. 25, 390. s k. 1.). 
Kisebb nehézség még az, hogy a palatális spiránsok az európai 
nyelvekben explosiv tenuisokká váltak volna; bajosabb egy spiran-
tikvs aspirata feltételezése ép a gutturalisok sorában, mikor pl. a 
dentalis spiránsoknál nincsen aspirata. A második és harmadik 
sornak palatális vocalisok által való afficiálása sem valószínű, — 
miképen képzelhető el főleg az, hogy az ilymódon palatalizált és 
egymáshoz már nagyon közeljutott ti- és #'-sorok az európai nyel
vekben mégis oly tisztán és szabatosan el vannak különítve ? Nehéz 
elgondolni azt is, hogy egy ilyen palatalizált «q mouillé» mellett 
és belőle, hogyan fejlődhetett még egy u-iéle labiális elem is. 

Annyi tnzonyos, hogy egyelőre nagyon kérdéses mindaz, a 
mit ama három sor phonetikus értékéről kifejtettek. Hogy azon
ban három, egymástól világosan különböző «gutturalis»-sora volt 
az indogermán ősnyelvnek, annak feltételezésére a nyelvtények 
késztetnek bennünket. Minden kétség természetesen erre nézve is 
csak akkor oszlanék el, ha az árja ós balti-szláv nyelvterületeken 
is ki lehetne mutatni némi nyomait az eredeti tőbbféleségnek, 
mint a hogy a vocalismust illetőleg ki lehetett mutatni a régi e 
nyomait. 
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V. 

A spiránsok. — Összefoglalás. 

Schleicher compendiumában három spiránst tulajdonított az 
idg. ösnyelvnek: a zöngés palatális j - t , a zöngés labiális v-t és a 
zöngétlen dentalis s-t (Comp* 10. 161. L). 

A mi e hangok közül az első kettőt, a j-t és v-t illeti, már 
Schleicher is kiemelte, hogy ezek közel állanak az i és u vocalisok-
hoz és gyakran helyettesítik őket (12. 1.). Az újabb nyelvtudomány 
már most azokat a hangokat, melyek vocalikus i-vel és w-val válta
koznak, nem is tekinti többé spiránsoknak, hanem consonantikus 
functióban levő vocalisoknak fi és u, 1. fent 86. 1.). A hol nem 
mutatkozik ez az i-vel és w-val való váltakozás, ott az esetek nagy 
részében ősnyelvi spiránssal, tehát valóságos j-vel és v-vel lehet 
dolgunk. Aj-re nézve ezt a görög hangállapot megfigyelése is 
megerősíti. Már régebben észrevették, hogy a szó kezdetén az ói. 
y-nek a görögben néha spir. asper, néha meg C felel meg (ói. 
yajyas : gör. oqioc; yusmát: gör. óftst?; de : ói. yugám: gör. Co-pv, 
Comp.* 210. 211. L). Minthogy az utóbbi esetben (ói. y: gör. C) 
hiányzik az i-vel való váltakozás, az a feltevés kínálkozik, hogy ez 
eleitől fogva az elsőtől külömböző hang volt s az ói. y-ben megint 
két hasonló hangzású, de eredetileg még sem egészen azonos 
hang folyt egybe : idg. i és idg. j , azaz consonantikus i és valódi 
spiráns. A görög a^iaQ-t tehát ma egy idg- gy.-ből, ójjisls-t egy idg. 
*iu-sme- tőből, — C f̂óv-t ellenben idg. *juq,óm-ból fogjuk származ
tatni, így Schleichernek a ;' spiránsra felhozott példái közül (161. 
1.) nem egyet a consonantikus i (i) hódít el: a *jas pron. relat. 
idg. ősnyelvi alakját ma *ios-nak írjuk, *madhjas tövét *medhio-
nak (ói. mádhyas, gör. \lboooq, ̂ SOO?, g. midjis) ' az ő -ja- prsesens-
képzőjót io-nak stb. Újabban Meyer G. ezt a felfogást még az 
albán nyelv tanúságával is támogatta, az idg. i, gör. c-nek ott j felel 
meg, az idg. j , görög C-nak ellenben g. —• Nehezebb az idg. ősnyelv 
körében a labiális spiránsnak (v) a « mellett való kimutatása; 
az idg. v spiráns legbiztosabb kritériuma az U-B mellékhangok 
hiánya (Brugmann I. 409. 1.). Ilyen spiránssal kezdődhetett pl. 
az idg. ves- gy. (,ruházni'): ói. váste, vásanam, gör. eoaavco (aor. 
plur. 3.), 1. vestis, g. ga-wasjan. 

Schleicher harmadik ősnyelvi spiránsa a s hang. Ennek 
nem igen csorbult a területe az újabb felfogás szerint sem. Azt az 
ősnyelvi alakot, melyet ő *saptan-nsik ír (,héf, 161, L), ma is szó
kezdő s-szel: *septm-nek írjuk (ói. saptá, gör. ércrá, 1. septem, g. 
sibun, litv. septyrii, ószl. sedmt). A *sunus ,fiú' szónak Comp. 
161. 1.) ma is ezt kell idg. ősnyelvi alakjának tartanunk (ói. sünüs, 
gör. oEó?, g. sunus, litv. sünüs, ószl. synü). A Schleicher-féle as-



AZ INDOGERMÁN HANGTAN MAI ÁLLÁSÁÉUL. 4 1 7 

gy. (,lenni') alakja a mai felfogás szerint es-, tehát szintén s hang
gal (gör. sori, 1. est stb.). A compendiumbeli sta- gyökeret pállani') 
ma sía-nak írjuk, stb. Gyakori a s hang képzőkben és ragokban, 
ilyenek a -sio- futurumképző, a -s- aoristusképző, a -s 2. szem. rag, 
az -es- főnévképző, -s nominativusrag. 

A zöngétlen s mellett Osthoff után (Spuren eines ursprach-
lichen tönenden zischlautes, Kuhn-féle Zeitschr. 23, 87.) a meg
felelő zöngés hangot, z-t is szokás az idg. ősnyelvnek tulaj
donítani; ez a hang, úgy látszik, csak egy rákövetkező médiával 
vagy média aspiratával kapcsolatban fordult elő. Pl. idg. *nizdo-
,letelepedés helye' (ni ,\e', sed- gy. ,ülni'): ói. nldás, örm. nist, 
1. nidus, ófn. nest. — Idg. *ozdos ,ágc, örm. ost, gör. o&q, g. asts. 
(Brugmann I, 448. 1.). — Megemlítendő még, hogy Bartholomse 
hehezetes s és z hangokat (sh, zh) is tulajdonított az idg. ősnyelv
nek, újabban azonban maga visszavontáé kevéssé valószínű állítá
sát (Idg. Forschungen I, 313.). 

Összefoglalva az előadottakat, az idg. ősnyelvi hangrendszer
nek meglehetős tarka képét nyerjük. Feltűnik először is a rövid és 
hosszú vocalisok egész sora: a, a, e, e, i, i, o, ö, u, ü és 9; közülök 
consonantikus functióban is előfordulhattak i és u; majd a nasali-
sok: m és n, emez a torokhangok előtt megfelelően módosulva s 
mindannyi egyúttal szótagképző szereppel: m, n stb.; a liquidák : 
l és r, szótagképzőkül: l és r; a labiálisok: p, b és bh ; a dentali-
sok: í, d, dh és th; a gutturalisok három sora: íc, g, gh; k, g, gh és 
Q> (*» %fa ') végül a spiránsok: j , v, s és z. 

Mindez elemek azonban nemcsak élettelenül egymás mellett 
foglaltak helyet, hanem változtak és váltakoztak s hatottak is egy
másra. Kétségtelen, hogy már az idg. ősnyelvben is végbementek 
hangváltozások határozott hangtörvények szerint. Első sorban a 
minden nyelvet megélénkítő hangsúly okozhatott mélyebbre ható 
változásokat; a mint láttuk, ez idézhette elő az idg. nyelveket jel
lemző ablaut-viszonyokat. E mellett az egyes hangok is hatottak 
egymásra. Szomszéd vocalisok összevonása, a szóközépi hiatus 
eltüntetése, hosszú vocalisok megrövidülése, vocalisok elenyészése 
s a szóalakoknak mondatbeli helyzetük okozta módosulása (sandhi): 
mind e hangváltozások végbementek valószínűleg már az idg. ős-
nyelv korában is, habár természetszerűleg még csak kisebb mér
tékben. 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXIII. Ti 
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Az iclg. hangtannak mindezen és egyéb rokon kérdéseire 
nézve kétségkívül sokat kiderítettek, sokat alkottak az összehason
lító nyelvtudomány ama művelői, a kik Schleicher óta fölléptek s 
az ő nyomdokain haladtak, — haladtak bizonyára helyes irány
ban, mind közelebb jutva a végczélhoz, az igazsághoz. De termé
szetesen önámítás volna, ha az eddig elért eredményeket már is 
végleges, örök igazságoknak tekintenök: a mathematikai bizonyos
ságot valószínűleg soha nem is fogjuk elérni tudományunkban, mely 
úgy él és fejlődik, hogy változik és átalakul. 

PETZ GEDEON. 

Ezer = rnilie == mér(föld) — kiló. A kilo-gramm a. m. 
ezer gramm s a szónak előrészét mint tudjuk a görög -/íXia ,ezer' 
szóból csinálták. A mér-föld, mély-föld előrésze déli-szláv közvetés
sel (vö. szlov. milja) az olasz miglia, miglio szóból, illetőleg a latin 
milia passuum, ,ezer lépés' kifejezésből lett. — De a latin milia s a 
görög y^iXia, bármilyen furcsának látszik, egy eredetűek. «Milia 
gleichbedeutend mit skt. sa-hasram, aus *sm-(h)ilia-, ein-tausencl, 
cf. sim-plex» (The American Journal of Philology XIII. 2. 50. sz., 
idézve Berl. Philol. Wochenschrift 1893. 1. sz. A *sm szótagból 
szanszkrit sa lett, 1. itt 193. lent). XíXia-nak pedig az aeol nyelv
járásban yéXkia, alakja volt, s ez egész szépen magyarázódik az 
eredetibb *yréakux alakból. — Már most az indoiráni sokasra, 
mint más árja szók, átkerült az ugorsághoz. Itt eleinte *sazra, 
*zazer-íé\e alakot öltött s ebből lett a magyar ezer (mint az árja 
zaranja-hoi arany). A vogulban *zazer-hö\ sater, soter lett (tudjuk, 
hogy a vogulban s osztjákban egy 2-fóle hang í-re változott, 
NyKözl. XXL 196. igaz, hogy inkább s/ó elején, de vö. vogul 
táut '= zűrjén doz, magyar tegez). A votjákban és zürjénben 
surés, surs lett belőle (hangátvetéseel, mint votj. surzi e h. suzer 
hug). Hasonlókép az osztjákban, de itt még hozzájárult az em
lített z : í-féle változás, úgy hogy ma táras, t'oras-nak hangzik; 
csak az ész. osztjákban maradt meg soris, suris. (Ezen föltevések, 
úgy hiszem, eloszlatják Halász és Anderson kétségeit, Nyr. XXI. 
248. és Wandlungen der dent. Spiráns ím Ostj. 110—1. A magyar 
ezer-et tehát nem kell külön a perzsa hezar, hazar-bő\ magyarázni, 
mint ezelőtt tették, pl. Vámbéry Magy. Ered. 357. Egyébiránt a 
perzsa szó az ó-perzsában kazánra, mely hangátvetéssel van *sa-
hanra, *sahasra helyett). — Mindezek alapján bízvást állíthattuk 
föl ezt az egyenletet: ezer = mille = mér(f'óld) = kiló. Q. e. d. 

SIMONYI ZSIGMOND. 




