
A hangváltozás törvényszerűségéről, a kfn. nyelv
járások fejlődése alapján/ 

Az újabb nyelvtudomány a nyelvészeti kutatás terén a múlt 
század utolsó negyedének küszöbén beállott egészséges fordulat 
óta különösen háromféle irányban mutathat fel fényes s azelőtt 
talán soha nem remélt sikereket**): az élő nyelv gondos megfi
gyeléséből merített tanulságok sok téves spekulácziónak vetettek 
véget. Megfigyelés és kísérlet a nyelvi érintkezés külső, fizikai 
részének helyes megismerésében nagy lépéssel vitte előre a tudo
mányt. Csak a ki az élő nyelv megfigyelésével a beszélő szervek 
működéséről helyes képet alkotott magának s így fantáziáját 
fékezni tanulta, vállalkozhatik ma már letűnt idők tökéletlen 
jelek által közvetített nyelvi jelenségeinek magyarázatára. De 
másrészt nagy volt a tevékenység a nyelv fejlődésének történeti 
fokait feltüntető anyag rendszeres összeállítása körül is. Elérke
zettnek látszott tehát az idő, — s ez a tevékenység harmadik 
iránya —, hogy a nyelvi érintkezés s a nyelvek fejlődésének el
változásának tényeivel, mint a társadalmi lélektan jelenségeivel, 
tisztába iparkodjunk jönni. E feladat megoldására WUNDT vál
lalkozott. Könyve új tudományos teret, egész új világot tárt fel; 
nemcsak új világításban mutatta be az ismert tényeket, hanem 
új gondolatokkal a kutatás új irányait és utait jelölte meg. Bár
mily külömböző megítélésben volt tehát része, annyi kétségtelen^ 

*) A következőkben érintett kérdésekre vonatkozó irodalom leg
teljesebben WECHSSLER «Giebt es Lautgesetze ?» czímű könyvének 181— 
190. 1. van felsorolva. 

**) V. ö. DELBRÜCK: Einlei tung in das Stúdium der indogermani-
schen Spraehen. 4-ik kiadás (1904). 143 1. 
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hogy a WUNDT által tisztázott nyelvpsychologiai fogalmakat és 
igazságokat ma már büntetlenül senki sem hanyagolhatja el, a 
ki a nyelv lényegéről ós fejlődéséről elavult nézetekkel nem akar 
megelégedni. De bármennyire közelebb jutott is sok tekintetben 
WUNDT az igazsághoz a modern lélektan eredményeinek a nyelv
tudományra való alkalmazása által, mégis tévedésben volna 
mindenki, a ki nyugodtan megbízva WUNDT eredményeinek ma-
radandóságában, szükségtelennek tartaná, hogy azokat újból és 
újból megvizsgálva, változtassuk, helyesbítsük, talán addig, a 
míg ebből az egész, nagy, logikus gondolattömegből egyetlen 
egy idea sem marad meg mostani tartalmában és formájában. 
A tudományos megismerés menete az emberi tévedések egymás
utánja. Egy későbbi kor látja csak mindig, hogy az a diadalmas 
hit és bizalom, mely a kutatót eltölti, ha elődeinek tévedéseit 
átlátva, az igazság birtokába vélt jutni, többnyire mily kevéssé 
volt jogosult. A nyelvtudomány története tud erre példákat. 
Hogy csak egyet említsek, nem gondolta-e SCHLEICHER, hogy a 
nyelvnek, mint természeti organizmusnak, életéről táplált néze
tei az egyedüli helyesek?*) Compendiumába az addigi kutatás
nak főkép csak oly eredményeit akarta felvenni, melyeket min
den időkre maradandóknak tartott. «Der stand der indogermani-
schen sprachwissenschaft ist ein solcher geworden, dass ein 
compendium der vergleiehenden grammatik der indogermanischen 
sprachen geschrieben werden kann. Nach abscheidung des noch 
zweifelhaften bleibt ein reicher, die verschiedenen seiten, welche 
die sprache der wissenschaftlichen betrachtung beüt, umfassen-
der vorrat von erkentnissen, welche nach unserem ermessen 
für allé zeiten sicher stehen».**) SCHLEICHER itt rossz prófétá
nak bizonyult. 

Ma mosolygunk SCHLEICHER nézetein. Pedig volt kor, mely 
azokat éppoly egyedül üdvözítőknek tartotta, mint sokan nem
sokára az őket kiszorító újgrammatikusok tanait. Ha, ezeket látva, 
kevesebb bizalommal leszünk is most már saját nézeteink helyes
sége iránt, mégis meg fog nyugtatni az, hogy mindebben mégis 

*) «Die sprachen lében, wie allé naturorganismen* stb. Compen
dium 2. 1. 

**) Ugyanott I l t 1. 
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van tudományos baladás; s valószínűnek tarthatjuk, hogy annak, 
a ki újból végigjárja a taposott utakat s beleéli magát az isme
retek kész tömegébe és rendszerébe, figyelmét meg fogja ragadni 
egy és más, a mi mellett elődje más nehézségekkel küzdve el
haladt. 

Talán ilyenféle — ha nem is öntudatos gondolat, hanem 
talán csak öntudatlan érzés volt az, a mi visszatartotta az u. n. 
újgrammatikus irány megalapítóit és híveit, hogy módszerük 
legfontosabb alapelvét, a hangtörvények kivételnélküliségének 
követelményét, az ellene irányuló támadásokkal szemben hatá
rozottan és erélyesen megvédjék. Védelmükben tartózkodók es 
engedékenyek voltak; az időre s további pozitív kutatásokra 
bízták, hogy igazolja őket, vagy helyesebb szempontokat állítson 
fel. A vitában az utolsó szót talán WUNDT mondotta: «Die ein-
zige Bedeutung, die dem Ausdruck (der Ausnahmslosigkeit) in 
Anwendung auf die Lautgesetze beigelegt werden kann, ist die, 
dass die Veránderungen der Sprachlaute einer strengen Kausa-
litát unterworfen sind, die teils in bestimmt formulierbaren 
Gesetzen von weit verbreiteter Geltung, teils in nachweis-
baren einzelnen Ursachen, die jené Geltung in besonderen 
Falién aufheben. ihren Ausdruck fíndet».*) Az a tény tehát, 
hogy a nyelvek fejlődése folyamán a hangok elváltozása terén •— 
ugyanazon körülmények között — bizonyos meglepő törvény
szerűség uralkodik minden nyelvben és minden nyelvjárás
ban, eddigelé a legszigorúbb kritika tüzét kiállotta. A hang
törvények azonban — mint WUNDT is hangsúlyozza, nem ter
mészeti, hanem csak oly empirikus törvények, a melyek, mint 
ismeretlen lelki erők működésének eredményei a múltban kon
statálhatok, de belőlük, éppen azért mert okaik és feltételeik 
ismeretlenek, a jövőre nézve semmiféle következtetés nem vonható. 

• A hangváltozás okairól e szerint eddigelé semmi bizonyo
sat sem tudunk. Minden elmélet, a melyet erre nézve eddig 
kifejtettek, hiúnak és tarthatatlannak bizonyult, s alapja inkább 
csak egyesek képzeletének élénksége, mint valódi tudás volt. 
Arra a kérdésre azonban, hogy miért uralkodik bizonyos tör
vényszerűség a hangváltozás folyamatában, vagyis m i é r t k i v é -

*) Völkerpsychologie I, 1, 362. 1. 
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t e l n é l k ü l i e k a h a n g t ö r v é n y e k , ma már határozott ós 
pozitív feleletet adhat mindenki, a ki figyelemmel kísérte az utóbbi 
évtizedeknek a hangváltozásról szóló terjedelmes, s egyes kivé
telektől eltekintve jórészt értékes és nagy szellemi munkáról 
tanúskodó irodalmát. 

Tudtommal SCHERÉR volt az első, ki határozottan hang
súlyozta, hogy nem elegendő, ha az egyes hangtörvényeket le
vonjuk a nyelvtörténeti jelenségekből, hanem sokkal fontosabb 
ennél, ha megállapítjuk az egyes hangok vagy hangkapcsolatok 
változásának közös vonásait. «An die Philologen darf die For-
derung gestellt werden, nicht an einem wüsten Gerölle von 
Lautbeobachtungen sich genügen zu lassen, sondern einheitliche 
Gesichtspunkte aufzusuchen, unter welchen die Füllé der Er-
scheinungen sich vereinigen und so auf eine geringe Anzahl 
von Grundneigungen der Articulation zurückführen lassen. Eben 
diese Grundneigungen auf dem gesamrnten Gebiete der voca^ 
lischen und consonantischen Articulation machen das aus, was 
ich den sprachlichen Normalstand der Organe genannt habe».*) 
SIEVERS (Grundzüge der Phonetik5 290 §) azt a praktikus taná
csot adja: «Man unterlasse nie zu untersuchen, ob sich die Ab-
weichungen der Einzelvocale zweier oder mehrerer Systeme nicht 
auf ein gémeinsames, die Stellung der Systeme ohne weiteres 
charakterisierendes Prinzip zurückführen lassen». Ezt az elvet 
ugyanazon nyelv különféle korszakainak összehasonlításával is 
kezdték a ScHERER-féle értelemben alkalmazni s a hangváltozás 
összes jelenségeit mint egységes és szerves folyamatot az arti-
kuláczió úgynevezett bázisának változásával azonosítani. 

Ily módon iparkodott WECHSSLER «Giebt es Lautgesetze?» 
czímű kitűnő könyvében a román nyelvek keletkezését, illetőleg 
viszonyukat a latin nyelvhez, úgy magyarázni, hogy a latin 
nyelv azért alakult oly különféleképen át, mert minden nép, a 
mely nyelvét a latinnal felcserélte, régi arfcikulácziójának hatása 
alatt ejtette ki a latin nyelvet. 

Nem valószínű azonban, hogy csak ilyen módon, vagyis 
az által, hogy egy nép nyelvet cserél («durch die Ausdehnung 
einer Sprachgemeinschaft auf eine ursprünglich fremde») állhat-

*) Zur Creschichte der dentsehen Sprache, á. kiadás, 35. 1. 
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nának be azok a kiejtés különféle jelenségeire kiterjedő szerves 
változások, melyeket az artikuláczió bázisa változásának fogalma* 
val iparkodtak WECHSSLER és mások kifejezni. Másrészt WECHSS
LER, úgy látszik, nem vette észre, hogy elmélete tulajdonképpen 
nem az artikuláczió bázisának a változását, mint inkább éppen 
az állandóságát jelenti. Ha ethnologiailag ugyanazon nép vagy 
néptörzs saját nyelvének életében az artikuláczió bázisa nem 
változnék, idegen nyelv átvételénél pedig a gyökeres változás 
oka éppen az, hogy az idegen nyelvet saját artikulácziójuk bá
zisa szerint ejtik, akkor ezt úgy is fejezhetjük ki, hogy minden 
nyelvközösség artikulácziójának bázisát lényegében véve állan
dóan megtartja. WECHSSLER hivatkozik is oly népekre, mint pl. 
a finn vagy az arab, «melyek lakóhelyeiket hosszú ideig zavar
talanul megtartották)), s melyeknek nyelve évezredeken belül 
alig változott. Ezzel szemben azonban hivatkozhatunk a német 
nyelvre, különösen a kfn.-ben a 11 —14. században végbement 
általános minőségi hangváltozásra. Nem valószínű, hogy ez még 
mindig következménye volna valamely népvándorláskorabeli faj
keveredésnek és a német nyelv más néptörzsekre való ily kiter
jesztésének. A nyelvcsere miatt beállott hangváltozás bármily 
érdekes, mégis tulajdonképpen kivételes jelenség, s ugyanazon 
egy népnél is megváltozhatik a kiejtés, sőt utóbbi a nyelvek fej
lődésének rendes és normális útja. 

WECHSSLER könyvét ós felfogását éles kritikával támadja 
VOSSLER «Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft* 
czímű, minden egyoldalúsága mellett is igen érdekes és figyelemre
méltó kis könyvében. Szerinte WECHSSLERnek az a mondata «Alle 
durch Veránderung der Artikulationsbasis bewirkten phonetischen 
Veránderungen sind ausnahmslos» közönséges tautológia, mert 
az artikuláczió bázisának fogalmában már benne rejlik a kivé
telnélküliség. Ez kétségkívül így van, csakhogy e kifogást tudva
levőleg minden analitikai mondattal szemben fel lehetne hozni 
a mondat igazsága azonban ez által meg nem dől. 

" így bátran megmaradhatunk azon felfogás mellett, hogy a 
hangváltozás lényegében véve nem egyéb, mint a beszélő szer
vek működési módjának a változása a hangképzésnél. Maga a 
beszédhang természetesen csak absztrakczió, a mely mint ilyen 
nem változhatik, s legfeljebb mint izomműködési és akusztikai 
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emlékkép él. Nem az egyes hangok, nem is az egyes szavak vál
toznak tehát, hanem az egyes hangok vagy hangkapcsolatok 
létrehozására szolgáló működés módosul. Tudomásom szerint 
KAUFFMANN fejezte ezt ki legelőször és leghelyesebben: «die ver-
sehiedenheiten der sprachen beruhen auf verschiedenheit der 
function der sprachorgane, kurz die verschiedenheit der muskel-
und nerventhátigkeit involvirt die unterschiede der mundarten 
nach ihrer rein lautlichen seite. Wir können nur behaupten, 
identische lauterzeugung hánge von identischer function der die 
schallbildenden und schallmodifizirenden körper beherrschenden 
organe (muskeln) ab. Soweit die identitát der muskelfunction 
reicht, ziehen wir die grenzen einer mundart; eine lautverán-
derung ist nur denkbar, wenn in den functionsorganen eine 
veránderung eintritt.»*) Ebből következik, hogy etimológiáikig 
azonos hangokat, a melyekre valamely indukáló hang associativ 
hatást nem gyakorol, ugyanazon időben mindig egyformán ipar
kodik kiejteni minden beszélő. Idővel azonban, a beszélő részé
ről egészen önkénytelenül és észrevétlenül, megváltozhatik ide
geinek, izmainak, beszélő szerve egyes részeinek bizonyos hangso
rok létrehozására szolgáló functiója. Teljesen elképzelhetetlen tehát, 
hogy hogy volna lehetséges, hogy némely szóban egy-egy hang 
kivonja magát az általános változás alól, hiszen bizonyos idő 
múlva az ugyanazon nyelvközösségben élők rendszerint egyálta
lában nem is tudják artikulálni a régebbi időkben ejtett han
gokat. Legfeljebb az lehetséges, hogy egyes hangok kiejtése kü-
lömböző irányokban fejlődik; de ennek mindig megvannak a 
többnyire könnyen felismerhető okai. 

A hangok vagy hangkapcsolatok associativ távolbahatásá
nak eredménye, az úgynevezett analógia, tehát szintén nem úgy 
értendő és úgy magyarázandó, hogy ez bizonyos esetekben ki
vonja az indukált hangokat a változási folyamat alól; az ana
lógia által csak áthelyeztetnek vagy substituáltatnak egyes han
gok helyébe mások, a melyek azután mindazon változásoknak 
vannak alávetve, mint az analógiás hasonulást okozó indukáló 
hangok. E z é r t k i v é t e l n é l k ü l i é s t ö r v é n y s z e r ű a 
m i n ő s é g i h a n g v á l t o z á s . 

*) Geschichte der schwábischen Mundart , IX. 1. 
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Az eddig mondottak ugyanis csak a minőségi hangválto
zásra illenek. A mennyiségi hangváltozásnál a beszélő szervek 
megfelelő működése lényegében nem változik, csak e működés 
tartama. Hogy a mennyiségi hangváltozás is törvényszerü-e vagy 
sem, erre a német nyelv története alapján fogunk iparkodni fele
letet találni. Annyi kétségtelen, hogy mindazok előtt, kik a hang
változás törvényszerűségét először felismerték és következetésen 
hangoztatták, a minőségi hangváltozás lebegett. A kivételnélküli 
törvényszerűség fogalmát csak azután terjesztették ki lassanként 
a nyelvi élet egyéb jelenségeire is, úgyhogy LOEWE : Die Aus-
nahmslosigkeit sámtlicher Sprachneuerungen (Zeitschrift des 
Vereins für Volkskunde I.) ez. értekezésében pl. az analógiának 
ugyanazon szó megfelelő formáiban való kivételnólküli érvényes
ségéről is törvényt állított fel. Csakhogy a mint tisztán lelki 
okok hoznak létre bárminő eredményt, legfeljebb annyit tart
hatunk valószínűnek, hogy az emberi szellem itt is bizonyos 
egyformaságra törekszik, de kivételnélküliségröl az analógiás 
hasonulások terén egyáltalában szó sem lehet. 

Áttérek most már néhány tanulság rövid felsorolására, 
melyeket a felhozott kérdésekre vonatkozólag a német nyelv
történetéből meríthetünk. Meg kell jegyeznem, hogy az újfel-
német irodalmi és színpadi nyelvre itt egyáltalában nem lehe
tünk tekintettel. Az új felnemet irodalmi nyelv ugyanis nem 
szervesen fejlődött, hanem mesterségesen keletkezett; forrásai 
nemcsak különféle nyelvjárások, hanem egyszersmind a régi 
német nyelv is, melyből a kanczelláriák vagy a grammatikai 
hagyomány őrzött meg egyes maradványokat; a nyelvtanok 
és iskolák révén nemcsak a régi írás, hanem egyes gramma
tikusok tévedései is hagytak nyomot egyes szavak vagy hangok 
kiejtésén. Hangtani szempontból tehát következetlen; míg 
egyrészt azonos eredetű hangokat, melyeknek különféle jelük 
volt az írásban, lassanként az írás befolyása alatt különféle
képpen is ejtettek, addig másrészt eltérő eredetű hangok, a 
melyeket minden német nyelvjárás megkülömböztet egymástól, 
itt egyformák. Egyformán azért ma sem beszélik, s talán soha 
nem is fogják beszélni. Szókincse, jelentéstani, alaktani és mon
dattani gazdagsága tekintetében természetesen felette áll bármely 
német nyelvjárásnak. Egész külön feladat azonban az újfelné-
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met nyelv keletkezésének megállapítása, mely csak közvetve függ 
össze a német nyelv igazi történetével. Ezt a szervesen kelet
kezett nyelvjárások fejlődésében kell keresnünk. Csak itt talál
juk meg a nyelv minden mesterséges befolyástól ment, igazi 
életét; s csakis a nyelvjárások fejlődéséből vonhatunk le helyes 
következtetést a nyelvi jelenségekre, a kiejtés változásaira, ennek 
módjára és törvényszerűségére nézve. Sajnos, eddigelé csak egy 
német nyelvjárás rendszeres történetét bírjuk; ez az alemann 
nyelvjárásokhoz tartozó sváb nyelvjárásé, melyet KAUFFMANN írt 
meg fent idézett munkájában. HEINZEL hires könyve «Geschichte 
der niederfránkischen Gescháftssprache», mely a frank nyelvjá
rások történetével foglalkozik, elavult s a tudomány mai köve
telményeinek már nem felel meg. KAUFFMANN könyvében meg
lepő eredményekre jutott; a sváb nyelvjárásról bebizonyította, 
hogy ennek történeti változásai a 14. században lényegükben 
véve be voltak fejezve; a sváb nyelvjárás a 13. és 14. század
ban hanganyagára nézve már olyan volt, a milyen ma. Az utolsó 
öt-hatszáz évben tehát hangtani szempontból lényegesebb vál
tozáson nem ment át, hanem úgyszólván változatlanul szállt át 
nemzedékről nemzedékre. Valószínűnek tarthatjuk ezt ma már 
a többi felnémet nyelvjárásra nézve is.*) A felnémet nyelvjárá
sok tehát a 8. és 9. századtól kezdve, a mely időből a legrégibb 
nyelvemlékek reánk maradtak, a 14. századig igen nagy válto
záson mentek át. A legrégibb német nyelvemlékek feljegyzése
kor egy nagy átalakulási folyamat még éppen javában folyt; 
hogy ez szakadatlanul tartott-e az ófn. és kfn. korszakon keresz
tül, vagy pedig közbe talán a 11. és 12. században bizonyos 
megállapodás következett-e, a melyet azután megint egy gyor
sabb menetű átalakulás váltott fel, azt ma még biztosan meg
állapítani nem lehet. 

KAUFFMANN volt egyszersmind az első, a ki általános fone
tikai szempontok alapján iparkodott megérteni és megmagya
rázni bizonyos egységes nyelvtörténeti változásokat. Az elmélet 
ezt SCHERER óta hiába sürgette; az újabban megjelent nagyobb 
összefoglaló munkákban, mint WILMANNS hangtanában, B E -
HAGHELnek a Grundrissban megjelent «Gescbichte der deutschen 

*) M I C H E L S : Mittelhochdeutsches Elementarbuch 94. és köv. I. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. , ° 
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Sprache» czímű kitűnő összefoglaló áttekintésében, mely pedig 
a nyelvjárásokra is tekintettel van, vagy BRENNERnek kisebb á 
kevésbbé ismert, de széles szemhatárú «Gundzüge einer geschicht-> 
lichen Entwiekelung der deutschen Sprache» czímű könyvében 
nem jutottak eléggé érvényre ezek az általános szempontok, á 
melyek segítségével világos áttekintést szerezhetnénk az egyes 
nyelvjárások szerves változásáról. A legjobb a mit e kéidésről 
írtak, még mindig SIEVERS Phonetik-jának «Lautwechsel und 
Lautwandel» czímű fejezete. SÍRVERS itt rámutat több általános 
jelenségre, mint pl. az ajakkerekítés megszűnésére az elülső 
nyelvállással képzett hangzóknál egyes közép- és délnémet nyelv
járásokban. WECHSSLÉR a román nyelvekre, SWEET «History of 
English Sounds» czímű híres könyvében az angol nyelv törté
netére vonatkozólag iparkodott általános szempontok segítségé
vel tisztába jönni. Figyelemre méltók azok az általános törvé
nyek, melyeket VAN WIJK a Beitráge 28. kötetében «Zur relati-
ven Chronologie urgermanischer Lautgesetze» ez. értekezésében 
állított fel, s a melyek, úgy látszik, az összes indogermán nyel
vekre érvényesek.*) 

Az egyetlen eset, mikor a jelenségeknek egy nagyobb töme
gét a nyelvtörténet elejétől fogva a maguk egységében és össze
függésében vizsgálta meg, a hangmozdításra (lautverschiebung) 
vonatkozó elmélet, illetőleg ezen elméletek egész sora volt. De 
ezek csakhamar átcsaptak a hangmozdítás okainak a kutatásába. 
E tekintetben azonban valamennyi elhibázott és tarthatat
lan. Fonetikai szempontból vizsgálva a hangmozdítást, ha pl. 

*) «Wenn in irgend einer sprache ein enger hoher vocal in der 
weise diphthongiert wird, dass der erste teil desselben allmáhlich zu einem 
weiten niedrigen vocal herabsinkt, so bewegen sich zu gleicher zeit allé 
in dieser sprache bestehenden derartigen vocale in derselben r ichtung».— 
«Wenn in irgend einer sprache ein diphthong, der aus einem weiten 
niedrigen vocal und dein entsprechenden engen hohen vocal besteht, in 
der weise sich verándert, dass der erste eomponent sich allmáhlich dem 
zweiten assimiliert, so bewegen sich zu gleicher zeit allé in dieser sprache 
bestehenden derartigen vocale in derselben richtung.» 

VAN W I J K érdekes czikkére sajnálatomra csak akkor akadtam rá, 
miután a következőket már leírtam és a rajnai frank nyelvjárásra vonat
kozó részét a lipcsei német szemináriumban bemutat tam. 
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azt látjuk, hogy minden média tenuissá válik bizonyos nyelv
járásokban, ez mint a beszélő szervek működésériek módosulása 
azt jelenti, hogy a hangszalagoknak a levegő nyomásával szem
ben gyakorolt ellenállása és így rezgése mindinkább csökkent. 
PETZ GEDEON GRIMM törvényéről szóló könyvében (13. 1.) azt á 
jelenséget, hogy az idg. tenuisok a germánban a megfelelő spi
ránsokká váltak, fonetikailag úgy magyarázza, hogy itt «a száj
üreg teljes elzárása helyett csupán szűkülés állott be». 

Az ófn. hangmozdításra vonatkozólag az az általánosan el
fogadott nézet, hogy ez a 6. és 7. században folyt le, s így 
tulajdonképpen a nyelvemlékek előtti korszakba esik. Csakhogy 
ezzel a gyorsabb menetű hangváltozással, mely a 6. és 7. szá
zadban lefolyt, nincs befejezve a felnémet hangmozdítás. Ide 
számíthatjuk ugyanis természetüknél fogva mindazokat a válto
zásokat, melyeknek az explosiv hangok az ófn. és kfn. korszakon 
keresztül ki voltak téve. így hogy az ófn. zöngés explosivák 
megint zöngétlenekké váltak a felnémet nyelvjárások legnagyobb 
részében, a melyekben tehát zöngés explosiva egyáltalában nem 
is fordul elő. Vagy hogy a tenuist hangsúlyos szótag elején 
magánhangzó előtt nagy területen erős hehezettel ejtik; ez az
tán emphatikus kiejtésben vagy énekben mellékhangsúlyos szó
tag kezdetén (mely a rendes beszédben hangsúlytalan volna), 
sőt szó végén is hallható. Talán ide tartozik az is, hogy szó 
közepén, magánhangzók vagy magánhangzók és liquidák között 
gyakori az explosivának megfelelő spiráns (d, v, j , y, /,), mely
nek szó végén megint explosiva felel meg. Ezeket a jelensége
ket azonban minden nyelvjárás történetében külön-külön kell 
megfigyelni, hogy a fonetikai változás összefüggéséről és lefo-; 

lyásának módjairól helyes képet nyerhessünk. Annyi bizonyosnak 
látszik, hogy a hangmozdítás egyes jelenségei közül azok, á 
melyek ugyanazon helyen (dent, lab.. gutt.) képzett mássalhang
zókra vonatkoznak, fonetikailag egymástól független folyamatok. 
A hangszalagok rezgésének megszűnése a zöngés explosiváknál 
alig hozható kapcsolatba pl. a zár lazulásával a tenuisoknál; 
a hangmozdítás különféle fajai közül tehát egyik sem tételezi 
fel vagy nem vonja maga után a másikat. De a hasonló módon 
képzett hangok, tehát zöngés explosiva vagy spiráns, zöngétlen 
explosiva hasonló módon változik meg. Ugyanazon helyen, de 

5* 
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más-más működéssel képzett hangok változásai között tehát 
nincs az az összefüggés, mint a más-más helyen, de azonos mű
ködéssel képzett hangokéi közt. 

A minőségi hangváltozás, a melynek a hangzórendszer ki 
volt téve, a szájüreg, első sorban az ajkak és a nyelv hangmó-
dositó működésének a változásában leli magyarázatát. A. német 
fonetikusok már gyakrabban mutattak rá az ajakkerekítés ál
talános megszűnésére a német nyelvjárásokban (a svájczi keleti 
frank és déli thüringiai, valamint egyes bajor-osztrák nyelvjárá
sok kivételével, 1. BEHAGHEL Grundriss3 I, 697. 1.). E szerint ré
gibb kfn. ö, ög-ből e, e; ü, in, áá-feöl i, i (> ei), ie, eu-bö\ ei lett. 
A felsorolt hangok közös sajátsága, hogy mind elülső nyelvmű
ködéssel képeztetnek. Az a kérdés most már, hogy a hátsó nyelv
működéssel képzett hangok kiejtésénél is megszünt-e az ajkak 
aktiv közreműködése ugyanezen nyelvjárásokban vagy sem. A fel
német nyelvjárások legnagyobb részében régi német nyilt a-ból 
zárt a vagy q, régi német á-ból ö lett. Ez pedig azt jelenti, 
hogy e hangok képzésénél ma már az állkapocs kisebb mozgást 
visz véghez 8 az ajkak kevésbbé távolodnak egymástól, mint a 
régebbi korban. 

A régi nyelvben tehát az állkapocs és ajkak működése 
erélyesebb és élénkebb volt úgy az elülső zárt, mint a hátulsó 
nyelvállással képzett nyílt hangok kiejtésénél; e működés mind
inkább csökkent, úgyhogy az ajkak ma már aránylag csekély 
szerepet játszanak a magánhangzók képzésénél. 

Érdekes, hogy az ajakműködés e megszűnése az ófn. kor
szakból eredő s ma már csak analógia útján terjedő umlaut képét 
hogy változtatta meg. o és u ugyanis most már nem ö és tó-vei, 
hanem e és i-vel váltakoznak ugyanazon szó különféle alakjai
ban (hő% — he/r hoch — höher, puy —pi%r Buch — Bücher); ez 
által ez a váltakozás sokkal inkább hasonlít az ablauthoz, mint 
a régi umlauthoz. Valószínűnek is tarthatjuk, hogy az ablaut 
eredetileg kombinatorikus hangváltozáson alapul, a mely az as-
sociativ érintkezési hatás megszűnése után analógia útján ter
jedt tovább. 

Leginkább meglepő az a következetesség, a mely a nyelv 
hasonló működésével képzett hangzók hasonló irányú fejlődésé
ben nyilvánul. Ha pl. a sváb nyelvjárást nézzük, azt látjuk, hogy 
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ebben régi í, ű, iu (ü), vagyis a felső nyelvállással képzett 
hangzók egyformán változtak,*) a mennyiben n, »u lett 
belőlük. 

A középső nyelvállással képzett hosszú magánhangzók (é, 
o,ce) szintén teljesen egyformán változtak meg; e-ből rendsze
rint ei>ae, ő-ból ou>ao fejlődött, vagyis a középső nyelvállású 
hosszú magánhangzókból emelkedő nyelvmozgással képzett dif
tongusok keletkeztek. A felső és középső nyelvállású hosszú 
magánhangzókétól egészen eltérő az alsó nyelvállású hosszú 
magánhangzóknak, kfn. á-nak a sorsa. Ennek ugyanazon nyelv
járásokban, melyekben a középső nyelvállással képzett magán
hangzók egységesen fejlődtek, részint g, részint au felel meg. 

Egyféleképpen fejlődtek azonban az eső nyelvmozgással 
képzett diftongusok (ie>id, üe>id, uo>Ud). Komplikáltabb az 
emelkedő nyelvmozgással képzett diftongusok (ei, öu és ou) vál
tozása. Az ei ugyanis, úgy látszik már a sváb nyelvjárás régibb 
borszakában nem volt tisztán elülső nyelvmozgással képzett hang, 
hanem inkább ai-nak hangzott, tehát hátsó alsó és elülső fölső 
hangok egymásutánja. Ebből aztán rendszerint Qd lett; a tisz-
ián elülső vagy tisztán hátulsó emelkedő nyelvmozgású han
gok (öu és ou) fejlődése azonban meglepő párhuzamossággal 
folyt le. A hol 

kfn. <m-nak; ott kfn. ŐM-nek 
dU 9% 

qu ei 
ao ae 
<2 ? 
a á 

felel meg.**) 

Ilyen szabályosság uralkodik minden német nyelvjárásban. 
A rajnai frank nyelvjárás pl., ha alapul a verbászi nyelvjárást 

*) FISCHER: Geographie der schwábischen Mundarten, 36. 1. 
**) FISCHER i. m. 40. 1. 
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yeszszük, a következő képet nyújtja*): Kfn. elülső nyelvmozgás
sal s ajakkerekítéssel képzett magánhangzók és diftongusok (ü, 
iu, ö, 02, üe, öu) elvesztették az ajakkerekitest s így egyszerűen 
a megfelelő ajakműködés nélküli hangzókba mentek át (i, ei, e, 
e, i, 8). Hátsó nyelvállással képzett hang itt is zártabb lett 
(a>q, d> ö). 

Magas nyelvállással képzett hosszú magánhangzók emel
kedő nyelvmozgással képzett difongusokká váltak: % > ei, iu > ei, 
ü > au. Az összes kfn. diftongusok egyszerű hosszú magánhang
zókká lettek, mégpedig oly módon, hogy a diftongus első eleme 
asszimilálta a másodikat, üe > l, ie >í,uo> ü, ei > e, ou (ejtsd ao) 
> a. Természetes, hogy itt csak a hangsúlyos tőhangzókról van 
szó, s a kombinatorikus hangváltozástól is eltekintünk. Szabály
szerűség uralkodik azonban a kombinatorikus hangváltozás terén 
is. Pl. r + cons előtt i-ből és it-ből (a legnyíltabb) e_ (%_), w-ból 
a fejlődött, vagyis elülső felső magánhangzóból elülső alsó, hátsó 
felsőből hátsó alsó vált. 

Figyelemreméltó, hogy azon német nyelvjárásokban, melye-

*) A kfn. magánhangzókat így osztom fel: 

hátsó elülső 
ajak

kerekítés 
nélkül 

ajak
kerekítéssel 

ajak
kerekítés 

nélkül 
ajak

kerekítéssel 

felső u ú i í ü iu 

középső o ó e é ö ce 

alsó a á e e ce 

Diftongusok: 

hátsó elülső 
ajak

kerekítés 
nélkül 

ajak
kerekítéssel 

ajak
kerekítés 

nélkül 
ajak

kerekítéssel 

^ a 
M 
« 

« § 
:fl 

OU ei öu ^ a 
M 
« 

« § 
:fl uo ie üe 
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ken az úfn. irodalmi nyelv is alapszik, a kfn. diftongusok külön
féleképpen fejlődtek, mégpedig a szerint, hogy emelkedő vagy 
eső nyelvmozgással képeztettek..A salzungi nyelvjárásban pl. kfn. 
ei, öu, ow-nak ai, ai, áu, kfn. ie, üe, wo-nak e, é, és ü felel meg.1) 
A blankenheimi nyelvjárás az előbbiekkel szemben a%, a%, oí-t 
az utóbbiakkal szemben t, %, ü-t tüntet fel2) stb. Az emelkedő 
nyelvmozgásúak diftongusok maradtak, az eső nyelvmozgásúak-
ból monoftongus fejlődött. 

A beszélő szervek e feltüntetett változásait alig okoz
hatja kizárólag az associativ érintkezési hatás, melyet WUNDT 
minden hangváltozás kiinduló pontjának s jórészt okának tart. 
Már BRUGMANN és tanítványai hangsúlyozták, hogy a szabá
lyos hangváltozást is lehetőleg kombinatorikus változások hatása
kép kell iparkodnunk megérteni.3) Ez a gondolat annyira 
megnyerte WUNDT tetszését és helyeslését, hogy addig fejtegeti 
s addig fűzi tovább, mígnem elhagyja a tudományos alapot, 
melyre az építve volt, s végül képzelete oly túlzásokba viszi, a 
melyekbe már nem követhetjük. 

«Unter den Kontaktwirkungen der Laute — így szól köny^ 
vének ide vonatkozó része (522. 1.) — wirken solche, die sich 
in einer grossen Zahl von Falién wiederholen, auf den Artiku-
lationsmechanismus in ihrem Sinn umbildend zurück, und sie 
wirken ausserdem associativ auf die gleichen Laute, zunáchst 
wenn sich diese in áhnlichen, dann aber auch wenn sie sich 
in etwas abweichenden Verbindungen befinden.» 

S alább (523. 1.): «So entstehen als die mutmasslichen 
Ausgangspunkte aller Veránderungen die Kontaktwirkungen der 
Laute. Sie bilden dann die Herde, von denen aus sich die einmal 
eingeleiteten Wandlungen durch die allezeit rege associative 
Verkettung der Worte und Laute und durch die langsamer 
folgende Umbildung der Artikulationsorgane weiter ausbreiten. 

1) L. HERTEL: Die Salzunger Mundart. Leipzig 1888. 
2) E. DITTMAR: Die Blankenheimer Mundart . Darmstadt 1891. 
3) P E T Z GEDEON, Gr imm törvénye 13. 1.: «A nyelvtudományban 

mindig nagyobb tér t kell hogy bódítson az a törekvés, bogy az úgyn. 
spontán hangváltozásokat lehetőleg kiküszöböljük s a mennyit lehet 
c o m b i n a t o r i k u s v á l t o z á s o k b ó l magyarázzunk ki.» 
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Daneben greifen dann in diese unter der Macht der allgemeinen 
Kultureinflüsse stehenden Vorgánge noch die speciellereh, von 
Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit wechselnden Bedingungen. So 
bildet hier, wie überall, nicht das Reguláre, sondern das Singu-
láre den Anfang.» Ily módon iparkodik WUNDT a szabályos és 
szórványos hangváltozást «összes formáiban egyöntetű és össze
függő psychophysikai jelenség »-nek feltüntetni. Azonban minden 
nyelv történetéből számos példát lehetne felsorolni, mikor a 
szórványos hangváltozásnak a szabályosra semmiféle hatása nem 
volt. Csak a német umlautra vagy brechungra kell gondolnunk. 
Minő érintkezési hatás magyarázhatná pl. hogy a németben ép
pen az explosívák vesztik el a zöngét vagy pedig, hogy az ajkak 
aktiv működése csökken a magánhangzók képzésénél ? 

Bizonyosnak csak annyit fogadhatunk el, hogy a minőségi 
hangváltozás minden jelenségében szerves fiziológiai folyamat, 
a melynek lélektani okai egyelőre ismeretlenek s talán örökre 
ismeretlenek maradnak. Végül bizonyos az is, hogy ily értelem
ben az associativ távolba hatás eredményeképp beállt úgyneve
zett analógiás változások sem jelentik e fiziológiai folyamat egy
ségességének ós következetességének megzavarását, mert hisz az 
analógia csak áthelyez egyes hangokat, melyek megint a meg* 
felelő törvényszerű változásnak vannak alávetve. így tehát, 
ámbár azok táborában, kik a hangváltozás törvényszerűségét 
tagadják, oly előkelő tudósok szerepelnek, mint SCHUCHAEDT, 
PASSY, JESPERSEN és SWEET, mégis meg kell maradnunk azon 
vélemény mellett, hogy a minőségi hangváltozás kivételt nem 
ismerő törvényszerűséggel folyik le. 

* * * 

Láttuk tehát, hogy a minőségi hangváltozást tulajdonkép
pen csak mint a beszélő szervek működési módjának a válto
zását érthetjük meg, s hogy épp ezért van szerves összefüggés 
az egyes hangok változásai közt. 

Hogy vagyunk azonban a mennyiségi hangváltozással ? 
Törvényszerű-e a mennyiségi hangváltozás is vagy sem? Nem 
kell itt kiterjeszkednünk a mennyiségi hangváltozás azon eseteire, 
melyek minőségi változással együtt járnak, mint pl. a germán, 
különösen a nyugati germán mássalhangzónyújtás, a melynek a 
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föntebbiek szerint természetesen törvényszerűnek kell lennie. 
A tiszta mennyiségi hangváltozás példája a kfn. hangsúlyos rö
vid tőhangzók nyújtása, s a kfn. hosszú tőhangzók rövidítése az 
úfn.-ben. 

E jelenségekkel egyes német nyelvjárások tanulmányozóin 
kívül PAUL, BAHDER és RITZERT foglalkoztak.1) PAUL valószínűnek 
tartja, hogy minden kfn. rövid töhangzót fogyó hangsúlylyal 
ejtettek; az úfn.-ben e tőhangzók vagy megnyúltak, vagy fel
cserélték a fogyó hangsúlyt a metszett hangsúlylyal. Ennek fel
tételeiről azonban egyelőre semmi biztosat nem tudunk. Egy
szerűbb volna az a törvény, melyet PAUL híres értekezésének 
eredményekép állít fel, hogy t. i. kfn. nyílt szótag rövid hangzója 
mindig megnyúlt, ha nem követte cons. + em, en, el, er. Zárt 
szótag tőhangzója rövid maradt, nem számítva bizonyos más
salhangzók vagy mássalhangzócsoportok nyújtó hatását. Spontán 
fejlődés tehát az lett volna, hogy a szótag nyíltsága hosszúságot 
okozott, míg zárt szótagban a hangzó megőrizte a rövidséget. 
A hosszú tőhangzók viszont zárt szótagban több mássalhangzó 
előtt megrövidültek. A számos kivételt, mely e szabályokat sem
mikép sem követi, PAUL szerint analógiás kiegyenlítődés ered
ményeinek kell tartanunk. BAHDER számos példát állít össze, 
melyeknél nyílt szótagban, főkép m és t előtt, megmardt a kfn. 
hangzó rövidsége. Ezek alapján WILMANNS nagy nyelvtanában 
azt a tételt állítja fel, hogy a magánhangzó mennyiségi válto
zása a következő consonans «természetétől*) függ;2) van «nehéz» 
és «könnyti» mássalhangzó. Könnyű mássalhangzó előtt rövid 
hangzó megnyúlik, nehéz előtt rövid marad. Ilyen nehéz hangzó 
éppen az m és t. BEHAGHEL3) viszont azt hiszi, hogy eredetileg 
úgy volt a dolog, hogy a hangzót követő lenis nyújtást okozott, 
míg fortis előtt a hangzó rövid maradt. Minthogy azonban 
ugyanazon szó különféle alakjaiban fortis és lenis váltakozhatott 

1) PAUL : Vokaldehnung und Vokalverkürzung im Nenhochdeutschen. 
PBB. IX, 101. 1. — B A H D E R : Grundlagen des neuhochdeutschen Laut-
systems. Strassburg 1890. — B I T Z E E T : Die Dehnung der mhd. kurzen 
Stammsilbenvocale in den Volksmundarten des hoehdeutscken Sprach-
gebiets auf Grund der vorhandenen Dialektliteratur. PBB. XXXIII , 131.1. 

2) Deutsche Grammat ik 297. 1. 
3) Grundriss I . 691. 1. 
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egymással, párhuzamosan különféle alakok keletkeztek, a melyek 
közül aztán idővel majd az egyik, majd a másik emelkedett 
túlsúlyra és foglalta el egyedül a teret. KITZERT a magánhangzó
nyújtás okát a kiejtés könnyítésére való iparkodásban látja; a 
siketnémákon tett tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a 
hosszú magánhangzó képzése könnyebb mint a rövidé. 

Ezen elméletekből nagyon kevés fog mint véglegesen elfoga
dott igazság megmaradni. Véleményem szerint e kérdésben tisztán 
látni mindaddig nem lehet, míg az egyes nyelvjárások fejlődését e 
szempontból külön-külön meg nem vizsgálták. Kétségtelen dolog 
ugyanis, hogy a középnémet nyelvjárások az egyes szavak hang
jainak időtartamára nézve nagyobb földrajzi területeken nem 
mutatnak egységes képet; míg a minőségi hangváltozás rendsze
rint nagyobb területre terjed ki, addig a hangok mennyisége 
sokszor faluról falura, változik. így pl. MÜLLER J. «Untersuchun-
gen zur Lautlehre der Mundart von Aegidienberg» ez. érteke
zésében (16. 1.) azt mondja: «in Mundarten, die nach dem Kri
térium gleichmássig durchgeführter Lautgesetze zusammengehő-
ren, schlagt gerade die Dehnung ihre eigenen Wege ein.» És 
HASENCLEVER M. «Der Dialekt der Gemeinde Wermelskirchen» ez. 
könyvében (31. 1.): Bei einem Vergleich der Mundarten Wermels-
kirchens und der Nachbargemeinden finde ich nichts so ungleich 
wie die Quantitát. Ein Gesetz, das in seiner Wirkung allé diese 
Gemeinden umfasse, die zusammen doch nur den klemen Um-
fang eines Kreises ausmachen, scheint unmöglich». 

Az egyes nyelvszigetek és szűkebb nyelvjárásterületek vizs
gálatánál a mennyiségi hangváltozás feltételeit — egyes tartha
tatlan elméletek czáfolata alól felmentve magunkat — következők
ben kell tehát keresnünk: 1. a külömböző hangsúlyban és ennek 
külömböző hatásában; 2. a szótaghatárnak az előző magánhangzó
hoz való viszonyában; 3. a környező hangok érintkezési hatásában. 

PAUL törvényével mindenesetre homlokegyenest ellenkezik, 
hogy a rajnai frank nyelvjárásban pl. egytagú szavakban zárt 
szótagban a hangzó megnyúlt, míg ugyané szavak ragozott alak
jában, a hol a szótag nyílt, a hangzó rendesen rövid maradt. 
Pl. sing. piát — plur. pledr*) (Blatt — Blátter), sing. rat plur. reőr 

) A rövidség nincs külön megjelölve. 
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Bad — Eáder), sing. klas — plur. kiesi- (Glas — Gláser). Itt azonban 
egyelőre nem lehet eldönteni, hogy az egytagú szónak más volt-e 
a hangsúlya, mint a többtagúnak, vagy pedig az eltérő szótag
határt okozzuk-e a külömböző fejlődésért. A legkövetkezetesebb 
az associativ érintkezési hatáson alapuló hangváltozás. így pl. 
a pfalzi nyelvjárások egy részében, s ezekkel együtt a verbászi 
nyelvjárásban r + cons. előtt a hangsúlyos magánhangzó meg
nyúlt akkor, ha r + cons. minőségi változást nem okozott; a 
hol r + cons. előtt minőségi változás állott be, ott a hangzó 
kivétel nélkül mindig rövid maradt. Csak néhány példát sorolok 
fel*): varm warm, tarm Darm, karp Garbe, vart? warten, árvdt 
Arbeit, gm Ernte, kp-st Gerste. Kivételesen rövid azonban: svarm 
Schwarm, kart hart, svarts schwarz, varm középfoka vermdr 
wármer, és erml Armel. Törvényszerűleg rövidek viszont: vert 
Wirt, tsvern Zwirn, nerjdts nirgends, tarf Dorf, tarét Durst, far% 
Furche, feryt? fürchten stb., a hol a magánhangzó minőségi 
változásnak volt kitéve. 

A következetlenséget a mennyiségi hangváltozás terén talán 
nem kell külön bemutatnom, hiszen arra minden német nyelv
járás-tanulmányban talál az ember példát és bizonyítékot. 

Míg azonban egyrészt a német nyelvjárások újabb fejlődése 
és mai állapota alapján általános érvényű mennyiségi hangtör
vényeket rendszerint nem lehet felállítani, másrészt láttuk azt 
is, hogy ugyanazon szó különféle alakjaiban, a szerint hogy rag 
járult-e a szóhoz vagy sem, különféle a tŐhangzó mennyisége. 
Innen kell minden magyarázatnak kiindulnia. Itt arra szeretném 
figyelmeztetni a nyelvjárástanulmányozókat, hogy a mennyiségi 
hangváltozásra vonatkozólag mindig lehetőleg az összes adatokat 
gyűjtsék össze, tekintet nélkül arra, hogy felismerték-e a válto
zás feltételeit vagy sem. Csak így remélhető, hogy idővel sikerül 
a mennyiségi hangváltozás okait és törvényeit tisztán felismerni. 
Mert valószínű, hogy e fejlődés eredetileg szintén törvényszerű 
volt. Hogy ezt oly nagy mértékben zavarhatta össze az associ
ativ távolbahatás eredményekép beállott különféle irányú ki-

*) Az összes eseteket, melyeket ismerek, a Zeitschrift für hoch-
deutsche Mundarten czímű folyóiratban legközelebb megjelenő értekezé
semben fogom közölni. 
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egyenlítődés, annak főokát azonban abban látom, hogy a meny-
nyiségi hangváltozásnál nem változik a beszélő szervek hang
módosító működése (legfeljebb ennek időtartama) s így fiziológiai 
szempontból nincs oly nagy külömbség a külömböző mennyi
ségű, mint a külömböző minőségű hangok között. 

Akármilyen új szempontokat fog azonban a tudomány ezen 
kérdésekre vonatkozólag felállítani, s akár milyen módon sike
rül majd a még bizonytalan problémák megoldásához közelebb 
férkőzni, annyi bizonyos, hogy a hangváltozás jelenségeinek 
vizsgálatánál ezeknek egymásközti összefüggésére kell a SCHERER-
féle értelemben a legnagyobb súlyt helyeznünk. Csakis így fog
juk a hangváltozás összes jelenségeit mint egységes psychophy-
siologiai folyamatot megismerni; s csak, ha egy-egy nyelvjárás 
hangváltozásaiban nem számtalan összefüggés-nélküli jelenséget, 
hanem egy egységes és szerves folyamatot látunk, indulhatunk 
majd el, hogy ennek lélektani okait ós feltételeit felkutassuk. 
Az egyes hangtörvények levezetése még nem tudomány, mert, 
mint már ARISTOTELES mondotta, «a tudomány okoknak és elvek
nek az ismerete». 

SCHMIDT HENRIK. 




