
Bevezetés a fonológiába. 
III. Történeti fonológia. 

„La phonologie historique ne peut se 
borner á l'histoire des phonémes isolés, 
mais dóit envisager le systéme phono-
logique comme une entité organique en 
train de se développer". 

TKUBETZKOY. 

14. Hang változások és a fonológia. A fonológia lényegileg 
selectio a hangok között. Abban a hangállományban, amelyet a 
fonetikus egy-egy nyelvre megállapít, a nyelvi szerep szempontjából 
különböző értékű hangok vannak. Vannak közöttük olyanok, 
amelyeknek az illető nyelvben fontos értelemmeghatározó vagy 
alaktani szerep jut, ós vannak olyanok is, amelyeknek ilyen szerepe 
nincs. A fonológus az előforduló hangok közül kiválasztja a functió-
val bírókat, a nyelv számára lényegeseket, a fonémeket, és úgy 
vizsgálja őket egymáshoz való viszonyukban vagy abban a rend
szerben, amelyet egy adott időpontban alkotnak. 

A nyelvek hangállománya sohasem állandó. Hangok keletkez
nek, hangok pusztulnak, és ha a hangállomány nem is növekszik vagy 
nem is csökken éppen, az állományon belül mindig vannak változások. 
„II se produit et se produira toujours des changementsa — SAUSSURE 
e mondata egyike a legáltalánosabb érvényű nyelvi megállapításoknak. 

Ha a változásoknak ezt az örök játékát a fonológia szem
üvegén akarjuk nézni, hozzá kell szoknia szemünknek ahhoz, 
hogy az a látvány, amely így tárul elénk, szükségképen más, mint 
amelyet eddig láttunk fonetikai szemmel. Nem is lesz mindig vál
tozás, amelyet eddig annak láttunk. A régi magyar romí-ból (vö. 
ma is romlik) — tudjuk — az idők folyamán ront lett egy olyan 
változással, amelyet hasonulásnak szoktunk nevezni. A hasonulás 
azt a különbséget egyenlítette ki, amely az m és t között mutatko
zott a képzés helye tekintetében: az m egy olyan hangnak adta át 
helyét, amely ott képződött, mint az utána következő í, az w-nek. 
Látszólag ugyanilyen változás történik akkor is, amikor a színpad szót 
szímpad-nak mondjuk ki. Ilyenkor is két különböző helyen képződő 
hang találkoznék, de az elölálló képzéshelye itt is módosul, a másikhoz 
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igazodik. Fonetikailag nincs is különbség a két hasonulás között, mert 
az, hogy egyszer m^>n, másszor n ^> ra lett, a hasonulás lényegét 
nem érinti. Mindjárt más a helyzet azonban, ha fonológiailag nézzük 
e két jelenséget. Gondoljunk csak arra, amit SCERBA mondott a 
fonémekről mint hangszándókokról, és kérdezzük csak meg, mi 
történt a hangszándékkal az egyik és mi a másik esetben ? Világos, 
hogy a romt ^> ront esetében egy m hangszándéktól egy n hang
szándékhoz vezetett a hasonulás útja, tehát nyilvánvaló változás 
történt lelkileg is, a színpad szónál azonban ilyesmi nem történt, 
mert a hangszándék itt akkor is n, mikor m-et ejtünk, n fonémet 
mondunk, csak m-nek valósítjuk meg ezt a szándékunkat. Igen, ha 
egyszer a színpad szó mint összetétel, valamiképen elhomályosulna, 
ha az első tag — ami éppenséggel nem valószínű — elvesztené kap
csolatát a szín, színész, színház stb. szavainkkal, akkor volna 
lehetőség, hogy ne csak mondjunk szímpad-ot, de azt is akarjunk 
mondani. Akkor lehetne változásról beszélni fonológiailag is, így 
azonban nem. 

De ott is, ahol mindenképen változást fogunk látni, más lesz, 
részletesebb és világosabb az a kép, amely szemünk elé tárul. Az 
alapvető különbség, amelynek segítségével sikerült elválasztanunk 
a nyelvileg lényeges hangokat a — mondjuk — kevésbbé lényege
sektől, a nyelvileg szereptelenektől, itt is éreztetni fogja hatását. 
Önkénytelenül is azt fogjuk nézni, mi történt vagy mi történik 
ezekkel a lényeges hangokkal, a nyelv elemi kifejező eszközeivel. 
Olyan-e a változás, hogy ezeket, tehát közvetve a nyelvet is éri, 
vagypedig ezek fölött nyomtalanul suhan-e tova? Születik-e nyomában 
új hangeszköz, vagy egy meglevő pusztul el épen? És ha új nem 
is születik, régi nem is pusztul, milyen eltolódást jelent a változás 
magában a rendszerben, amely ezekből a lényeges elemekből alakult ? 

Ezek azok a kérdések, amelyek a történeti fonológiát foglal
koztatják. Csupa olyan kérdés, amely mögött ott érezzük a folyto
nosan változó nyelv eleven közelségét. 

A fonetikusnak minden hangváltozás egyaránt fontos. Egyforma 
gonddal vizsgálja, írja le, csoportosítja és osztályozza őket, önma
gukban és egymástól is elszigetelve, egy exact tudomány sajátos 
módszereivel és szempontjai szerint. De a fonetikust csak mint 
psychofizikai folyamatok érdeklik a hangváltozások, a fonológus e 
tünemények mögött is mindig a jelrendszert nézi: a változó hangokon 
át a változó nyelvet. 
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15. A hangváltozások lefolyása. De más lesz a véleményünk 
a hangváltozások lefolyásáról is, ha fonológiailag nézzük őket. 

A SiEVERs-féle fonetikai iskola a hangváltozások kérdésében 
igen jellegzetes álláspontra helyezkedett. Kiindult abból, hogy a 
beszédhangok végtelen sokaságában az egyes hangtípusok egyáltalán 
nem állnak olyan távol egymástól, mint ahogy a felületes megfigyelő 
gondolná. Az átmeneti hangok (Übergangslaute) légiói kötik össze 
ugyanis az egyes tipikus hangokat, lassú lépcsőzetességet iktatván 
közéjük, és így bármelyik típusból szinte észrevétlenül eljuthatunk 
a szomszédos típusok bármelyikébe, csak a képzés helyét vagy 
módját kell alig észrevehetőleg megváltoztatnunk. Tapasztalati tény 
mármost — fűzi tovább SIEVERS, Grundz. d. Phon.3 225 kk. — 
hogy az ugyanahhoz a nyelvközösséghez tartozó generációk közül 
a fiatalabb általában minden nagyobb eltérés nélkül szokta átvenni 
az előtte járt nemzedék nyelvét, és azok a változások is, melyek 
ugyanazon nemzedék nyelvének hangzási habitusát érik, nagyobb
részt oly kis mérvűek, hogy rendesen nem is tudjuk kimutatni őket. 
Megfigyelési és észrevételi lehetőségeink határán kívül esnek. Ezek 
a végtelenül kis eltolódások azonban lassanként Összetevődnek és 
az idők folyamán jelentős, észrevehető különbségekké nőnek. Minden 
hangváltozás ilyen lassú, észrevétlen eltolódás eredménye, és ez az 
eltolódás mindig a változó és megváltozott hang között lévő átmeneti 
hangok zökkenéstelen lépcsőin fut végig. Vannak ugyan változások, 
amelyeknél nem tudunk rámutatni ezekre az átmeneti fejlődési 
fokokra, a változás nagyon is ugrásszerű (pl. h °^> t), de az ilyen 
jelenségek csak szórványosan fordulnak elő. Az esetek túlnyomó 
többségében fokozatos, lépcsőzetes a hangfejlődés: ezek a tulajdon-
képeni szabályos hangváltozások. 

A hangváltozásoknak ezt a felfogását az újgrammatikusok 
kétkedés nélkül elfogadták. PAUL, Prinzipien4 49 kk. szintén a 
mözgásérzetek lassú, fokozatos eltolódásában látja a hangváltozási 
folyamatok lényegét. A hangkép viszonylagos állandósága ugyan 
némikép ellensúlyozza ezt az eltolódást, de mivel a hangkép maga 
is változik, legfeljebb lassítja a folyamatot, megakadályozni azonban 
nem tudja. WUNDT, Völkerpsychologie I, 1:361 kk. három szempontot 
is ajánl a hang változások osztályozására, de minden megkülönböz
tetése lényegileg abba az egy kérdésbe torkollik: fokozatos-e a 
hangváltozás vagy ugrásszerű? Ha ugrásszerű, akkor tulajdonképen 
nem is hangváltozás (Lautwandel) a kérdéses jelenség, mert „der 
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Begriff des 'Wandels' die Nebenbedeutung eines stetigen Vorgangs 
angenommen hat" (i. m. 361). A hangváltozás fogalma tehát annyira 
Összeforrt azzal a meggyőződéssel, hogy a változás mindig lassú és 
fokozatos, hogy ahol ilyesmit feltételezni sem lehetett, ott nem is 
volt szabad kimondani a „hangváltozás" szót, hanem „ hangcseréa-
ről kellett beszélni. Minthogy pedig a hangok között tisztán foneti
kailag igazán nem nehéz átmeneteket szerkeszteni, általánossá vált 
a hit az újgrammatikusok körében, hogy a hangtörténeti változások 
zöme ilyen lassú eltolódáson alapuló. 

Nézzük csak meg, mennyire igazolják a nyelvtörténeti tények 
ezt az elgondolást. 

Az idg. s bizonyos körülmények között (i, u, r vagy Jc után, 
vö. UHLENBECK, Arch. f. sl. Phil. XVI, 383 kk.) az ős-szlávban eh 
lett (pl. idg. *smois- ̂ > ős-szláv *sméch-; idg. *dhous- ^> ős-szláv 
*duch-; idg. *pors- ^> ős-szláv *porch-; idg. *laks- ^> ős-szláv *lach-). 
Ha e fejlődést így, nyelvhasonlítási adottságában nézzük, azt kell 
mondanunk, hogy itt ugrásszerű fejlődés történt, hangcsere. Fone
tikailag azonban könnyű a két hangot egy folytonos fejlődési 
folyamat kiinduló- és végpontjává tenni. Mind a kettő réshang, 
különbség köztük főleg a résképződés helyénél mutatkozik. Az s-ből 
a rés helyének lassú hátratolásával és egyéb képzési tényezők 
fokozatos módosításával feltétlenül el lehet jutni a ch-hoz. Közben 
természetesen egész sereg hang képződhet, amelyek az átmenetet 
jelzik. Ha ezek egyikét-másikát történeti, illetőleg nyelvhasonlítási 
adatokkal sikerül igazolnuuk, akkor valószínűvé tettük, hogy az 
idg. -*• ős-szláv fejlődés szabályos hangváltozás, és úgy folyt le a 
valóságban, ahogy fonetikailag elképzelhető és rekonstruálható. 

Régi tanítása a szlavisztikának, hogy ez az s )> eh fejlődés 
tényleg fokozatosan történt, és a közbeeső fejlődési állomások 
egyike az s volt. így tanította ezt már a múlt század nyolcvanas 
éveiben BAUDOUIN DE COURTENAY és ZUBATY egyetemi előadásaiban, de 
azért voltakép PEDERSEN H. volt az első, aki a nyelvészeti irodalomban 
is ilyen alapon tárgyalta a kérdést (vö. IF. V, 33 kk). PEDERSEN 
észrevette, hogy a litvánban ós az ó-indben az idg. s szintén meg
változott, éspedig ugyancsak i, u, r vagy k után, de a fejlődés 
eredménye itt nem eh, hanem s lett. Összekapcsolta tehát a három 
változást, feltételezvén, hogy az ős-szlávban is s előzte meg a ch-t, 
és a következő fejlődési képben foglalta össze a történteket: 
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/ ói. S 
idg. s (i, u, r, Jc után) ^— lit. sz (o: s) 

\ ős-szl. *S ."> c/& 

Ha e képet jól megnézzük, röglön látjuk, hogy PEDERSEN egész 
elgondolása az ős-szlávra feltételezett *s-sel áll vagy bukik. Ha ezt 
sikerül igazolni, akkor minden rendben van: az idg. — szláv 
vonalon ott van az a fokozatos fejlődés, mely bizonyos fokig 
megfelel a fonetikai várakozásoknak, e mellett pedig van egy 
értékes genetikai kapcsolatunk is, melynek alapján azt mondhatjuk, 
hogy a három nyelv különnyelvi tényei mögött nyilván egy idg. 
s y> s fejlődés rejlik, amelyet az alapnyelv keleti csoportja még 
közösen hajtott végre, azzal a különbséggel, hogy míg az indoiráni 
és balti ágban (kimutathatólag az ó-indben és a litvánban) később 
sem változott meg a fejlődés eredménye, addig az ős-szlávban 
továbbfejlődés történt, és ez ch-t eredményezett. 

Mi bizonyítja azonban ezt az ős-szláv *s-et? Az, hogy az 
ó-indben és a litvánban is s az i, %i, r, h után álló idg. s megfe
lelése, önmagában nem jelent sokat. Igen, ha biztosan tudnók, hogy 
a három fejlődés feltétlenül összetartozik, akkor az ó-ind és litván 
nyelv viselkedéséből joggal következtethetnénk arra, hogy hasonló 
körülmények között az ős-szláv is s-et fejlesztett, de — sajnos — 
ezt nem tudjuk. Sőt, a teória megszületésekor és azóta is komoly 
kételyek merültek fel éppen az összetartozás dolgában. Már maga 
PEDERSEN is látta, hogy a litvánnal baj van, mert az i és u után 
nem mindig jelentkezik a várható s^> s. ENDZELIN tovább ment, 
és PEDERSEN adatainak megrostálásával egyenesen arra a meggyőződésre 
jutott, hogy ilyenkor a litvánban nem is szabad s-et várni (vö. 
CUaBano6a.7LT. BTIO^LI 28 kk.). Ha azonban a litván kiesik a hármas 
sorból, akkor egy ó-ind—szláv párhuzamos fejlődés genetikai 
szempontból nem sokat ér, mert a véletlen összeesés jogos gyanúját 
ébreszti. Ezért emelte fel szavát ÖACHMATOV a kérdésben, és ENDZE-
Lm-nel szemben helyes érzékkel inkább a szláv-litván párhuzamos
ságot akarta megmenteni, de ennek viszont az lett az ára, hogy 
el kellett ejtenie az ős-szlávra feltételezett *s-et a litván kedvéért 
(vö. Izv. XVII, 1:285). 

Egyébként az ó-inddel kapcsolatban is merültek fel aggá
lyok. BRUGMANN, Grrundr.2 913 § mutatott rá arra, hogy az ó-indben 
olyan i után is jelentkezik az s^> s, melynek idg. a, és olyan r 
után is, melynek idg. I az előzménye; márpedig ilyen esetben sem a 
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baltiban, sem a szlávban nincs változás. Ez természetesen figyelemre
méltó körülmény, de aligha j'elent olyan nehézséget, amelyet ne. 
lehetne eloszlatni. Csak az alapnyelvi fejlődési tendencia különnyelvi 
tovaterjedésének kell felfogni a dolgot, és akkor megérthető az el
térés. Talán még fokozza a bizalmat az ind iránt az az érdekes 
lény, hogy az indo-iráni s (== ói. s)-ből egyes új-ind nyelvekben, 
WACKERNAGEL Ai. Gr. I, 136 szerint az északiakban, eh fejlődött, 
tehát egy olyasféle hang, mint a szlávban (vö. oi. visa- „virus" *v 
sind. vichu =- vihu; ói. hars- „sich freuen" <v hind. harch-). Ezzel 
ugyanis az ind—szláv párhuzamosság teljessé tehető: 

< ói. s — h úi. eh 

ős-szl. *s — y ős-szl., szl. eh 
E „tökéletes" párhuzamosság megint csak az ős-szláv *£-től függ, 
de most már még kevésbbé lehet gondolnunk arra, hogy ennek 
igazolására az ind fejlődós sajátos útját használjuk fel, mert még 
akkor is kételkedhetnénk a két fejlődés összetartozásában, ha a 
szlávból közvetlenül lehetne kimutatni az *s-et. Akkor is hivat
kozhatnánk arra, hogy ez az s az ó-ind s-től függetlenül is kifej
lődhetett, éppúgy, mint a eh, amelynek nyilván semmi köze az új-
ind ch-hoz. Az ős-szláv *s-re azonban nincs is ilyen közvetlen bizo
nyítók. Amit PEDERSEN említ, mindössze néhány önkényes etimológia. 
Ezek egy része hangutánzó szavakra vonatkozik, a másik pedig 
tetszés szerint helyettesíthető más szóösszefüggések felállításával: 
bizonyító ereje egyiknek sincs. 

Szláv részről tehát nyelvhasonlüási adatokkal nem sikerült 
igazolni azt a fonetikai elgondolást, hogy az s =»- eh fejlődés 
s-en keresztül történt, ezzel szemben azonban kaptunk az ind ágban 
egy s *- s =- eh fejlődési sort, amelynek hiteléhez nem fér kétség. 
De vájjon valóban fokozatos-e ez a fejlődés? Mindenesetre foko
zatosabb, mint az idg. s >• szláv eh, de ha tárgyilagosak akarunk 
lenni, azt is el kell ismernünk, hogy az s — s és az s — eh között 
bizony még így is elég nagy az ugrás. Az újgrammatikusok azon
ban úgy okoskodtak: ha az s — eh között találtatott egy s állomás, 
az s — s és s — eh között is lehetett, sőt bizonyára volt is egy 
hasonló közbeeső állomás, talán nem is egy, hanem több is. 

Hogy az okoskodás tényleg ez volt, arra jó példa kínálkozik 
a magyar hangtörténet köréből. Ismeretes, hogy a finnugor szókezdő 
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k mélyhangú magánhangzók előtt sajátos fejlődésen ment át, mely
nek eredményekép az ó-magyarban — nem' mindig, de sok eset
ben — eh- {=%-, később h-) jelentkezik. Ezt a fejlődést nálunk 
a fokozatos hangfejlődés iskolapéldájaként szokták emlegetni. „E vál
tozás — mondja G-OMBOCZ : Nyelvtört, módszertan 17 — nyilván a 
k- aspiratiojával kezdődött s a lassú eltolódás főbb állomásai ezek 
voltak: h- *- ¥- =*- k%- *- %- . . ." Számunkra itt nem is a „lassú 
eltolódásra K-ra való hivatkozás fontos, hanem az eltolódást köze
lebbről meghatározó „főbb állomásai" kitétel, amelyben bennfoglal
tatnak azok a nyilván meghatározhatatlan számú mellékállomások 
is, amelyekről az imént szóltunk. Ha ezeket a mellékállomásokat 
egyszerűen elhagynók, a fenti sor fő állomásai közti fonetikai távol
ságokat könnyen minősíthetnők ugrásoknak, legfeljebb azzal enyhít
hetnénk megállapításunkon, hogy az ugrások így mindenesetre 
kisebbek, mint hogyha egyszerre fejlődött volna a &-ból %-. 

Mielőtt a mellékállomásokra rátérnénk, nézzük meg, hogy is 
vagyunk ezekkel az ú. n. főbb állomásokkal. A finnugor k- a 
nyelvhasonlítási adatokból világosan következik, a %- pedig az 
ó-magyar hangviszonyok mai ismerete szerint kétségtelen tény. 
Amilyen szilárdak azonban a k-•.=*- kc- *- k%- >- %- fejlődési sornak 
e szélső pillérei, olyan bizonytalanok és ingatagok a közbülső ¥-, 
k%- pontok. Az első pillantásra nyilvánvaló ugyanis, hogy ezek 
mögött nem áll semmiféle nyelvi tény, amely igazolná egykori 
létezésüket, és nincs közvetett érv sem, mely támogatná feltétele
zésüket. Csak egy tisztán fonetikus elgondolás szülöttei, amiről 
könnyen meggyőződhetünk, ha megnézzük, mikép kerültek e fejlő
dési sorba. 

A ¥-t G-OMBOCZ említette először. A NyH. 4. kiadásáról írt 
kritikai ismertetésében (MNy. V, 414—7) GTOMBOCZ szóvá tette a finn
ugor k- különböző magyar megfeleléseit (kéz, három, kap) és SZINY-
NYBi-vel szemben azt vitatta, hogy a magyar szókezdet e ponton 
megnyilatkozó hármasságát csak úgy érthetjük meg, ha az alap
nyelvre három A;-féle hangot veszünk fel, mégpedig a magyar h 
(három) előzménye gyanánt egy hehezetes k-t {¥•). Esetleg k- is 
lehetett ez a finnugor hang, de — bizonyára fonetikai megfonto
lásból — valószínűbbnek tartja GOMBOCZ, hogy ¥- volt. SZINNYEI 

válaszában (Nyr. XLI, 65—7) nem fogadja el ezt a ¥-t sem finn
ugor kiindulóhangnak, sem ugor örökségnek, de igenis elfogadja 
ős-magyar fejleménynek, mert szerinte kétségtelen, hogy a magyar 
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szókezdő #-(**- h-)-nak „megelőzője hebezetes zárhang, vagyis ¥-.. i 
volt" (i. h. 65). Hogy ez miért kétségtelen, azt nem tudjuk, 
SZINNYEI — úgy látszik — annyira tetszetősnek találta a fgr. k- és 
a magy. %-(*»- h-) összekapcsolását evvel a fonetikailag szinte kapóra 
jövő hanggal, hogy az indokolást nem is tartotta szükségesnek. 
Ekkor a fejlődési sor még csak h- =*- ¥- >- %-i^h-) volt. 

Az első közbeeső főbb állomás tehát két ellentétes nézet 
kiegyenlítődéséből született meg. Hallgatólagos fonetikai elgondolás 
eredményeként került a sorba, nyelvi tények és érvek támasza nél
kül. Hasonlóan került be a második is. „Hogy az ős-magyar k — 
írja MELICH az ó-magy. ch-kérdést tisztázó értekezésében, NyK. XL1V,. 
367-8 — hogyan jutott el a c/i-ig... arra nézve több elfogad
ható magyarázat lehetséges. SZINNYEI Nyr. XLI, 65 szerint először 
¥ (azaz aspirált k) lett s ebből közvetlenül vált a eh. Én inkább 
hajlandó vagyok hinni, hogy a &c-ból előbb affricata k% lett s ebből 
a k elesésével eh (=== %) . . . E feltevést a inai magyar szókezdő 
f y fgr. p-re alapítom. Úgy gondolom, ezt a fejlődést is könnyebb 
megértenünk, ha feltesszük, hogy az ős-magyar szókezdő p-ből p* 
aspirata, majd később pf affricata lett; az affricatából a p elesé
sével f lett." 

Ebből kétségtelenül világos, hogy a k%- csak a fonetikai 
magyarázat „megkönnyítése" kedvéért vétetett fel, éppúgy, mint 
— kevésbbó bevallottan — a ¥- is. Nyelvi érv itt sem támogatja a 
fonetikai elgondolást, csak egy analógia, a fgr. p- =»- magy. f- vál
tozás analógiája. Ez a p- *- f- természetesen becses közvetett érv 
volna, ha tudnók biztosan, hogy a változás valóban úgy folyt le, 
mint ahogy a fonetikai elképzelés sugallja (p- >- p(- =*- pf- »- /"-), 
bár még így is csak bizonyos óvatossággal lehetne átvinni e pél
da tanulságát a k- =*- %-ra. Mi biztosítja azonban, hogy fonetikai 
elképzelésünk helyes, mikor itt a feltételezett közbülső fejlődési 
fokok nyelvileg még kétesebbek, még igazolhatatlanabbak, mint a 
k- =- X' esetében?! 

És ha már a főbb állomásokat is csak a fonetikai elképzelés 
szálai tartják a k- ^ ^-sorban, mi bizonyosat mondhatunk akkor a 
fokozatosságot biztosító mellékállomásokról? Semmit, egyáltalán 
semmit. Még az olyasféle hangfejlődéseknél, mint az idg. — új-ind 
s—eh, sem következik mi sem abból, hogy ó-ind s-en át történt a 
fejlődés. Hibátlannak látszik ugyan a következtetés, hogy ha az 
s—ch között volt egy s állomás, akkor. lehetett ilyesmi az s—s, sőt 
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az s—eh között is, de ez csak logika, és logikával hiányzó nyelvi 
tényeket pótolni nem lehet s nem is szabad. 

Az újgrammatikusok tanítása a hangváltozások fokozatossá
gáról dogmaszerű volt. Az ú. n. mellékállomásokat, amelyeken a 
tan épült, sohasem lehetett, de nem is kellett igazolni: mindenki 
olyan finom hangárnyalatokra gondolt, hogy feltüntetésükre — nem 
hogy a hagyományos alfabétumok, de még a legtökéletesebb fone
tikai hangjelölések sem lettek volna alkalmasak. Egyszerűen hittek 
bennük, mert a SiEVEES-féle magyarázat minden kételyt csírájában 
elfojtott az átmeneti hangokkal. Ezek az átmeneti hangok tagad
hatatlan fonetikai valóságok, s miközben egy tetszőleges a1 hangból 
a képzés módjának és helyének lassú módosításával át akarnak 
menni a szomszédos a2 hangba, fizikailag jelentkeznek is. Ha meg
figyeljük őket, látjuk, hogy mindegyiknek kettős arca van : az a'-ból 
is meg a a2-ből is van bennük valami. Minél jobban távolodunk az 
a1 hang sajátságos képzési helyétől és módjától, annál inkább hal
ványodik az átmeneti hangban az a1 jelleg és erősödik az a2, vagy 
megfordítva, minél messzebb kerülünk az dz sajátos képzésétől, annál 
jobban kidomborodik az a1. 

I 1 1 1 1 i 1 1 
i 1 1 1 2 2 2 ^ 

Cl a a
2 Cl a2a2 Cl A2 Cl A1' & a1 a1 Cl a1 Ö 

Az a^—a^cp, ala2—c^a2a2 stb., a2
aifli—»V »V—ci% távolságokat foné-

űkailag természetesen igen kicsiknek kell elképzelnünk, nehogy bárki 
is ugrásra gondolhasson. Minthogy pedig a1 A*—a2/n távolság sem 
nagyobb, mint bármely más két szomszédos átmeneti hang között, 
az észrevétlen átmenet biztosítva van: ugrás itt sem történik. 

Ha a hangváltozásoknak csak fizikája volna, helyes is volna 
ez az elgondolás, mivel azonban itt nyelvi folyamatokról van szór 

nem szabad megfeledkeznünk a lelki háttérről, amely előtt ezek a 
fizikai folyamatok lejátszódnak. Belülről nézve a hangok mögött — 
tudjuk — hangszándékok állnak, és ezek a szándékok öltenek tes
tet, mikor beszélünk. Minden nyelvben minden hangszándéknak 
megvan a maga sajátos megvalósulási köre, amelyen belül a reali
záció ingadozhat. Míg az ingadozás e területen belül marad, nincs 
hang változás, mert a hangszándék változatlan. Mihelyt túlmegy a 
határon és más hangszándékkal való azonosítást kíván, abban a 
pillanatban hangváltozás történik. 

Az előbbi példára visszatérve, az a1, a *» . . . a1 A* hango
kat egy a1 hangszándék különböző megvalósulásainak kell fel-
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fognunk. Közülük az a V a legszélsőbb realizációs pontnak tekin
tendő, amely azonban még feltétlenül megengedi az a1 hang
szándékkal való azonosítást. Viszont a a2^i már az a2 hangszándékot 
födi, éppúgy, mint az aVai, a%ah a% is. Amíg a realizáció az a1—aV kö
zött mozog, a nyelv szempontjából nem történik semmi, még akkor sem, 
ha a fonetikai különbség az egyes megvalósult hangok között eset
leg nagy is. Amint azonban a realizáció a a2^i pontot érinti, beáll 
a változás, még akkor is, ha az aV—a2^i közti eltérés fonetikailag 
a lehető legkisebb, mégpedig ugrásszerűen áll be, mert ezen a 
ponton már az a2 hangszándékkal való azonosítás válik szükségessé, 
éppúgy, mintha a megvalósítás egyszerre a2

aiai, a2
ai vagy a2-be 

csapott volna át. 
Való esetet véve, előfordulhat, hogy valaki u szándékkal egy 

olyan hangot ejt, amely fizikailag pontosan középhang az u és o 
között- Ha a hallgató a maga u szándékával azonosítja a hallott 
hangot, akkor még nincs hangváltozás, ha azonban o-val, akkor 
minden átmenet nélkül u =- o változás történik. A változás termé
szetesen akkor is beáll, ha valaki az említett középhangon innen 
lévő, tehát az uhoz fizikailag közelebb álló realizációt o szándék
kal kapcsolja össze, viszont nem áll be, ha a középhangon túl-
fekvő, tehát fizikailag az o-hoz közelebb álló realizációt is u szán
déknak fogja fel. 

A hangváltozásoknál tehát nem a külső realizációs eltérések, 
hanem a belső szándék-változások a mérvadók. A nyelv szempont
jából csak akkor ós csak ott van hangváltozás, amikor és ahol a 
hangszándék változik. A megvalósult beszédhangok között vannak 
fizikai értelembén vett átmenetek, ezzel szemben a hangszándékok 
egymástól élesen elkülönítve élnek a beszélők tudatában és várnak 
megvalósulásra. A nyelv nem ismer átmeneti hangszándékokat, 
átmeneti fonémeket. Innen van az, hogy a hangváltozások a nyelvben 
mindig és kivétel nélkül ugrásszerüek. 

„Le changement par saut — mondja SOMMERFELT, Journal de 
Psych. XXV, 683 — c'est une nécessité psychologique". 

16. Főnéinek keletkezése és pusztulása. A mi szempontunk
ból a hangtörténet körébe elsősorban azok a hangváltozások tar
toznak, amelyek a nyelv szereppel bíró hangjait érik. Jelentőségükkel 
ezek közül is kiemelkednek azok a változások, amelyek a meglévő 
fonémállományt növelik vagy csökkentik. Új főném születése a 
nyelv kifejező erejének tetemes gyarapodását jelenti, mert ezáltal 
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olyan értelmi vagy alaktani különbségek juthatnak hangkifejezéshez, 
amelyeket a nyelv ugyan azelőtt is ki tudott fejezni, csak nem 
elemi hangeszközeivel, hanem más módon. Egy-egy főném eltűnése 
viszont érzékeny vesztesége a nyelvnek mint jelrendszernek, mert 
amúgyis aránylag kevés hangeszköz áll rendelkezésére. Igaz, hogy 
minden nyelv általában mindent ki tud fejezni, de a kifejezés módja 
nem csekély mértékben függ a kifejező eszközök szám ától.. Ezért 
minden változás, amelynek következményekép új főném keletkezik 
vagy meglévő pusztul, rendkívül fontos esemény a nyelv történetében. 

Új fonémek keletkezésének legtermészetesebb és legszokottabb 
módja,1) hogy a nyelvi szereppel nem bíró hangváltozatok közül 
valamelyik önállósul, fonologizálódik. A székely nyelvjárásokban — 
tudjuk — az a kétfélekép hangzik: á-nak (ha a következő szótagban 
á áll) és a-nak (minden más helyzetben). A moldvai csángó is — 
főleg északon — azt mondja: apám, kapál, de az arany, falva 
szavakat már így ejti: árán, fala. A két hang között meglehetősen 
nagy és könnyen érzékelhető a különbség, mivel azonban nincs 
szó- vagy alakpár, melynek értelmi különbsége ehhez a hangzási 
differenciához tapadna, sem az a, sem.az a nem önálló hangeszköz, 
csak kombinatorikus változata az a főnémnek. WICHMANN feljegy
zéseiből (Nyr. XXXVII, 193 kk.) ismeretes, hogy egyes csángó 
telepeken, így Szabófalván, ne ni mindig jelenik meg a várható a 
az á előtti szótagban. Alaki kiegyenlítődés folytán alá (vö. alatt) 
madár (vö. mádárák)-íé\e alakok is előfordulnak. Az egységes 
paradigmákra való törekvés így a változatok eltolódását idézi elő: 
az d alapváltozat az a mellékváltozat rovására terjeszkedik, az a olyan 
helyzetben is lehetségessé válik, amelyben egyébként csak á állhatna. 
Az egységes á-á tipus helyébe kettő lép: á-á és á-á. A kombina
torikus változatokra oly jellemző kötöttség (t. i.? hogy csak bizonyos 
hangok társaságában fordulhatnak elő) ilyetén meglazulása kétféle 
fejlődési lehetőséget rejtegethet. Vagy azt, hogy a kombinatorikus 
változatok lassanként fakultatív változatokká alakulnak át, vagy-
pedig azt, hogy előbb-utóbb fonémhasadás történik: a változatok 

J) Elvileg nem tagadhatjuk, hogy idegen hatásra is keletkezhetnek új 
fonémek. Ilyennek magyarázzák pl. a g-t a csehben (vö. MATHESÍUS, Casopis 
p. moderni fii. XIII, 232). Nincs tisztázva azonban, hogy a főném kölcsön
zésnek mi a feltétele. Lehet-e minden előzmény nélkül átvenni egy idegen 
hangeszközt, vagypedig csak akkor, ha az illető hang mint változat az 
átvevők beszédében már ismeretes. 
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külön-külön nyelvi szerephez jutnak. Ez utóbbi természetesen csak 
akkor következhet be, ha az ilyen á-á ül. á-á hanglehetőséghez 
alaki vagy jelentési különbség társul, vagyis ha olyan szópárok 
alakulnak, amelyeknek értelmi különbségét az a : á hordozza. 

WicHMANN-nál i. h. 195 mintha volna is egy ilyen szópár. Ez a 
rákász „Haufen" és a rákász „das Legén, das Setzen". A két sz6 
jelentése merőben különböző: az egyik a cselekvést, a másik a 
cselekvés eredményét jelenti. Az alaki elkülönülésnek az oka nyilván 
a jelentéstani viszonyokban rejlik. A rákász „das Legén" hangalakját 
a rák döntötte el, amelynek ragozásában az a-s alakok uralkodnak i 
a cselekvést jelentő ige és a cselekvést jelentő névszó szoros 
összetartozása külsőleg is kifejeződött az á megőrzésében. A „Haufen" 
jelentés azonban már meglehetősen nagy eltávolodást jelentett az 
alapige jelentéséből: az illabiális illeszkedés zavartalanul éreztet
hette hatását. 

Itt van tehát egy szópár, amely az első pillanatban alkalmasnak 
látszik a fonémhasadás bemutatására és annak igazolására, hogy 
az á és á a moldvai csángóban külön-külön főném. Azonban ez 
csak látszólag van így. Ha jobban megnézzük a két szembeállított 
szót, azt látjuk, hogy vallomásuk nem perdöntő. Megvan ugyan a 
szükséges jelentéskülönbsóg, amely a két szót elválasztja, a fonetikai 
környezet is azonos az á és az á körül, mégis hiányzik valami, 
ami ilyen esetekben elmaradhatatlanul fontos, az alaktani helyzet 
azonossága. Más az alaki tagoltsága a rákász szónak (rák \ ász) és 
bizonyára más a rákász-é (rákász j ), márpedig fonémek meghatáro
zásakor csak olyan szavak szembesítése érvényes, amelyeknél a 
fonetikai helyzeten kívül az alaktani helyzet is kétségtelenül azonos. 

De ha az á ós á nem is önálló főném, vagy még nem az, e 
csángó változatoknak a viselkedése és a WICHMANN feljegyezte szópár 
még így is fölöttébb tanulságos, mert ha azt nem is illusztrálja, 
hogy hogyan keletkezik egy főném, azt mindenesetre megvilágítja, 
miképen keletkezhet, mert innen már csak egy lépés, hogy tényleg 
fonémhasadás történjék. 

Hogy befejezett fonémhasadásra is lássunk példát, vissza kell 
térnünk a finnugor &-ra, amelyből a magyarban, bizonyos körül
mények között, közvetlen — mint az előző fejezetben mondottuk — 
nem fokozatos fejlődéssel % Q> h) lett. 

Az összehasonlító nyelvtudomány már régóta azt tanítja, hogy 
a finnugor alapnyelvben kétféle szókezdő k hang volt: *k- és 
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*k- (vő. NyH. 5 '6 '7).1) A *k-nak k- a magyar folytatása a kéz típusú 
szavakban (szókezdő k + eredetileg is magashangú magánhangzó), 
míg a *k-böl a magyarban h- (<ó-magy. %-) lett, pl. három (szókezdő 
k + eredeti mélyhangú magánhangzó, vö. hím!). E kettős megfele
lésen kívül van néhány ősi szavunk, amely eredeti mélyhangúságról 
tanúskodik, szókezdő mássalhangzójuk azonban mégsem h, hanem 
k, vagyis olyan, mint az eredeti magashangú szavaké. Ide tartoznak 
a kap-félék. 

Ezek a kap tipusú szavak már sok gondot okoztak a kutatók
nak. Volt idő, hogy SZINNYEI talán hajlandó lett volna elejteni az 
idevágó etimológiákat (vö. NyH.4 — ha e szűkszavú munka meg
felelő helyeit helyesen értelmezem), később mégis megtartotta őket, 
és attól kezdve e szavak a k- ~ magy. h- csoportjába kerültek, eltérő 
viselkedésük miatt természetesen elkülönítve a három-íéléktől. 
Hogy miért jelentkezik mély hangú szavaink kezdetén néha k, máskor 
meg h, azt SZINNYEI a NyH.-ban nem fejtegette, egyetemi előadásai
ban3) azonban igen érdekes okát adta e kettősségnek. Szerinte a 
három- és kap-félék első mássalhangzójának egyképen finnugor 
„mediopalatalis" k- volt az előzménye, mikor azonban megindult a 
(z-=^)A-vá válás folyamata, az ős-magyarban lehetett egy elszigetelt 
nyelvjárásterület, amely — nem tudni, mi okból — ment maradt 
ettől a változástól. Az elszigeteltség megszűnése vagy enyhülése 
után e terület k-s alakjai átkerülhettek a h-s területre, és így 
egyes szavaknál párhuzamos alakváltozatok keletkeztek, olyasformán, 
mintha a mai nyelvben kap mellett *hap, három mellett viszont 
*károm is élne azonos jelentésben. A kétféle szókezdet harcából 
aztán általában a h-s alakok kerültek ki győztesen (innen a három
félék), de néhány esetben a k-s alak szorította ki a h kezdetűt 
{innen a kap-félék). 

*) Ha a hangjelölést szószerint vesszük, ez a megállapítás azt mondja, 
hogy az egyik finnugor k praep. posterior, a másik meg mediopalatalis (a 
NyH.3'4 szerint postpalatalis) hang volt, márpedig a tények alapján legfeljebb 
csak azt mondhatjuk, hogy az egyik k egy előbb, a másik egy hátrább képzett 
hang lehetett (a NyH.^ban is körülbelül így). Minden ennél pontosabb meg
határozás azt a téves hitet kelti, mintha mi meg tudnók állapítani, hogy az 
alapnyelv hangjai hogyan realizálódtak fonetikailag. 

2) Először 1920. dec. 4.-én. — E helyütt is köszönetet mondok Szinnyei 
tanár úrnak értékes felvilágosításaiért és azért a nagy szívességéért, hogy a 
kérdésre vonatkozó kéziratos jegyzeteit is rendelkezésemre bocsátotta. 
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SZINNYEI e magyarázatával, mint látni fogjuk, helyes nyomon 
kereskedett. Mások ellenkező irányban igyekeztek a kérdés nyitjára 
bukkanni. GOMBOCZ: MNy. V, 415 három finnugor hang felvételét 
ajánlotta, megjelölvén, hogy e három hang k, k és &, vagy ami 
szerinte valószínűbb k, k és k' lehetett (vö. rendre a kéz, kap, három 
szókezdő mássalhangzóját). Ez csak ismétlése volt SZILASI nézetének 
(Adalékok a' finnugor palatális mássalhangzók történetéhez. Bpest., 
1904), pontosabb és határozottabb formulázása SZILASI tétován meg
fogalmazott következtetéseinek. SZINNYEI is gondolt erre egy darabig1), 
de aztán a kettősség hive lett, és az is maradt akkor is, amikor 
WICHMANN a GrOMBocz-SziLAsi-fóle felfogáshoz csatlakozott. WICHMANN : 
FUF. XI, 210 voltakép csak elvileg szegődött a hármas kiindu
láshoz, mert neki három alapnyelvi hang nem is volt elegendő. 
Néhány elfogadhatatlan szófejtéstől megtévesztve ugyanis azt hitte, 
hogy nemcsak a mélyhangú magyar szavakban van szabályos kettős 
(h és k) megfelelés, hanem a magashangúaknái is, és ezért négyes 
kiindulást választott: 

*%- ^ magy. k- (mólyhangú szavakban) 
*k- ^ „ k- (magashangú „ ) 
*kh * „ h- (mélyhangú „ ) 
*kh ~ „ h- (magashangú „ ) 

Egyetemi előadásaiban aztán még tovább ment: nyolc alapnyelvi 
hangból vezette le a finnugorság k (k, h, g)-s szókezdeteit.2) 

WicHMANN-t tulajdonképen nem is kell cáfolni, eléggé cáfolja 
önmagát. Ha minden egyes különnyelvi ténynek mindjárt alapnyelvi 
jelentőséget tulajdonítanánk, ha az egyes megfelelések kedvéért 
minduntalan újabb és újabb alapnyelvi hangokat kellene feltételez
nünk, akkor a kikövetkeztetett „alapnyelv" egyszeribe a világ leg
gazdagabb jelrendszerévé duzzadna, valójában pedig nem lenne 
egyéb, mint óriási lomtár, amelyben módszertelen hasonlításaink 
„eredményei" hevernek. 

1) Valószínűleg így is tanította régebben (1903 után és 1909 előtt? SZILASI 
hatására?) az egyetemen. SZINNYEI tanár úr példányában a NyH.2 megfelelő 
helyén a köv. lapszéli bejegyzés olvasható: „a fu. alapnyelvben valószínűleg 
háromféle k volt (prae-, medio- és postp.) s a m. h talán a postp. £-ból fejlődött". 
Vö. még NyH.3 44, ahol a kap-félék miatt magy. k <*> alapnyelvi mediopalatalis 
k megfelelés szerepel (az alapnyelvi k és k hangon kívül), igaz, csak kérdőjellel. 

2) ZSIRAI MIKLÓS úr szíves szóbeli közlése. 
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SZILASI túlságosan széles keretben, uralaltáji (!) vonatkozásaiban 
akarta tisztázni a kérdést, ami természetszerűleg nem sikerülhetett. 
A különnyelvi tények nyomásának — ha nem is olyan szélsőséges 
formában, mint WICHMANN — ő is engedett: bevitte őket az alap
nyelvbe. GOMBOCZ viszont csak magyar szempontból nézte a dolgot, 
és bár ő fogalmazta meg SZILASI elgondolását, maga sem bízott 
benne: rögtön hozzátette, hogy „érdemes volna a finnugor Jc és g 
hangok történetét újból részletes vizsgálat tárgyává tenni, annyival 
is inkább, mert SZILABI MÓRIC székfoglaló értekezése . . . semmi
képen sem tekinthető a kérdés végleges megoldásának" (MNy. V, 415). 

A szélsőségek közepette SZINNYEI volt az egyetlen, aki helyesen 
ítélte meg a problémát. Jól látta, hogy a magyar szókezdetek ügye 
az obi-ugor megfelelésektől nem szakítható el, csak ott vétette el a 
dolgot, hogy az ugor tényeket átvitte a finnugor alapnyelvre a nél
kül, hogy a finnség egyik nyelve is támogatta volna ezt az eljárást. 

Ha egy kérdésben a finnség mást vall, mint az ugorság, akkor 
az alapnyelvi tényállás megállapítása nem olyan egyszerű. Elmé
letileg számos lehetőségről lehet ilyenkor szó, kérdésünkben azonban 
csak kettőről: vagy az ugor kettősség (mint látni fogjuk, valójában 
hármasság) az eredetibb, és akkor a finnségben összeeséseknek 
kellett bekövetkezniük, vagypedig a finnség egyféle k-s szókezdete 
tükrözi az alapnyelvi állapotot, és akkor az ugorban történt valami, 
ami az eredeti helyzetet megbolygatta. SZINNYEI az ugor látszatot 
tette meg alapnyelvi ténynek, a nélkül azonban, hogy kizárta volna 
a másik lehetőséget, azt, hogy a finnugor alapnyelvben csak egyféle 
szókezdő k volt valamikor. 

Elképzelhetetlen, hogy a kutatók ne gondoltak volna erre a 
lehetőségre. Annyira kínálkozó, annyira természetes gondolat ez, 
hogy SZINNYEI és mások is bizonyára erre gondoltak legelőször. 
Mégis egyönteiűen elejtették az egy hangból való kiindulást, úgy
annyira, hogy még csak szóra sem érdemesítették. Magyarázataik 
mind különbözőek voltak, abban azonban kivétel nélkül megegyeztek, 
hogy nem egy, hanem több (két, három, négy vagy nyolc) alap
nyelvi hangból magyarázták a kiilönnyelvi eltéréseket. Ennek a 
nagy egyöntetűségnek okát keresve csak arra gondolhatunk, hogy 
senkisem mert vállalkozni az ugor megfelelések egy hangból való 
magyarázatára. Pedig van ilyen magyarázat, és az ugor tények eről
tetés nélkül engedelmeskednek is az egy hangból való eredeztetésnek. 
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Hogy megkísérelhessük ézt a magyarázatot, előbb az obi-ugor 
szókezdeteket kell megvizsgálnunk. 

A vogul és az osztják nyelvjárások minket érdeklő meg
felelései ezek: 

a) kéz típus 

vogul: 1. tavdai küt (J.), ¥at (C.), alsókoiidai k^áot, középkondai 
kóát, felsőkondai ködt, pelími k^at, északvagilszki kü^t, 
délvagilszki hőat, alsólozvai koH, felsŐlozvai és szoszvai 
káD „Hand, Vorderfuss" (vö. KANNISTO SUS. Toimituksia 
XLVI, 3). 

2. tavdai kit, alsó-, közép-, felsőkondai, pelími, vagilszki, 
alsó- ós felsőlozvai, szoszvai kit „zwei" (vö. KANNISTO 
i. m. 48). 

osztják: 1. felsődenijankai ket, tremjugáni ¥ot\ vachi, vaszjugáni 
k(of „Hand" (vö. KARJALAINEN, Zur ostj. Lautgesch. I. SUS. 
Toimituksia XXIII, 162). 

2. felsődenijankai kdt, alsódemjankai kat, tremjugáni k(atl 

vachi, vaszjugáni ¥at\ berjozovi kát/ (Ni. Kaz.), kat 
(0.), kondai kát „zwei" (vö. KARJALAINEN i. m. 8). 

Amint látjuk, minden nyelvjárásban k~ jelentkezik, kivéve 
a tremjugáni, vachi és vaszjugáni osztják nyelvjárást, amely kl-t 
hoz. Mivel azonban e nyelvjáráscsoportban nem hehezetes k-
nincs, mint ahogy nincs egyáltalán hehezet nélküli zárhang sem, a 
¥-t nem tekinthetjük eltérésnek, fonológiailag semmiesetre sem, 
mert ez csak ejtésváltozata annak az osztják k- fonémnek, amely 
a többi nyelvjárásban hehezet nélkül ejtődik. Az eredeti magas
hangú szavak &-jának obi-ugor megfelelője tehát egyformán k-. Hogy 
ez a hang néhol hehezetesen, másutt meg tiszta zárhangnak hangzik, 
az csak fonetikai eltérés, a megfelelés lényegén ez nem változtat. 

b) három típus 

osztják: 1. felsődenijankai %üD§m, tremjugáni ¥öA§m\ vachi, vasz
jugáni ¥öl§m\ berjozovi xütdrrf (Ni.), xöAdnf (Kaz.), 
%öl§m (0.) „drei" (vö. KARJALAINEN 148). 
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2. felsődemjankai %ump, tremjugáni kcum'pc, vachi, vasz-
jugáni k(gm(p\ berjozovi xgm'p' (Kaz.), %um'p (0.) „Welle" 
(vö. KAEJALAINEN 141J. 

3. felsődemjankai jcgDér;, tremjugáni k(gf§r>, berjozovi xMdX)1 

(Ni.), xgt§ri (Kaz.), ypddrj (0.) „Schwana(vö.KARjALAiNRNllO). 

vogul: 1. tavdai körd'm, alsókondai %urdm, közép- és felsők ondai 
kur9m, pelími kür'm, északvagilszki kurum, délvagilszki 
kürumy alsólozvai kürum, felsőlozvai i%ürum, szoszvai 
%üftHm „drei" (vö. KANNISTQ 115). 

2. tavdai köp, alsókondai xÚP, középkondai k^p, felsőkondai 
kup, pelími, vagilszki kup, alsólozvai kup, középlozvai 
kump, felsőlozvai txum'p, szoszvai |wms „Welle" (vö. 
KANNISTO 120). 

3. tavdai kóta'rj, alsókondai xn'tor}, közép- és felsőkondai 
kuatey, pelími k^fy, északvagilszki hff^tiv}} délvagilszki 
kfíajri, alsólozvai kfiatsr>, felsőlozvai ix<?táx>, szoszvai 
xptarj „Schwan" (vö. KANNISTO 76). 

A megfelelések rendezését itt az osztják nyelvjárásoknál kell 
kezdenünk. Ha az idetartozó szókezdeteket kellően csoportosítjuk, 
azt látjuk, hogy a nyelvjárások egyik csoportjában: a berjozovi 
(nizjami, kazími és obdorszki), alsó- és felsődemjankai, irtísi 
és kondai nyelvjárásokban x) % a szókezdő mássalhangzó, a 
tremjugáni (malíjjugáni, likriszovszkojei), vachi és vaszjugáni nyelv
járásban k\ A hehezetet azonban itt is csak fonetikai külsőségnek 
kell tekintenünk, a mélyhangú k sajátos realizációjának, tehát 
bátran kimondhatjuk, hogy a megfelelés ebben a csoportban fono-
lógiailag k. Az eredeti mélyhangú szavak szókezdő k-ja, így két 
részre osztja az osztják nyelvterületet: 

i> x- (berjozovi, demjankai, irtísi és 
*k- ( + eredeti mélyh. nfagánh.) k o n d a i c s o P o r t ) 

•v k- (tremjugáni, vachi, vaszjugáni 
csoport). 

l) Példáinkban nincs mindegyik osztják nyelvjárás képviselve, a hiányzó 
megfelelések azonban KARJALAINEN i. m. alapján könnyen megállapíthatók. 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. 25 
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A tremjugáni, vachi, vaszjugáni k-ra, meg kall jegyeznünk, hogy 
ez a hang nemcsak fonetikailag különbözik a nem mélyhangú &-tólr 
hanem fonológiailag is, mert autonóm hangeszköz, főném. Vö. 

felsődemjankai kor, tremjugáni &forc, vachi, vaszjug. ttof 
X°J, < ¥Ör( „ . „ ¥öy 

berjozovi kor' (Ni.), kor1 (Kaz.), kor (0.) „Fluss" 
ifif » » %°f » « %°r * „gerade Strecke 

eines Flusses vor einer Biegung zu der anderen" 1. KARJALAINEN i; 
m. 79, 110, 

Ha a fonetikai hangjelölésnek az ejtési árnyalatokat is fel
tüntető „hűség"-érői lemondunk, és megelégszünk a durvább, de a 
hangtani alaphelyzetet számunkra jobban feltüntető fonológiai átírás
sal, akkor itt a következő szópárokat kapjuk: 

felsődemjankai, berjozovi kor „Fluss" : tor „gerade Strecke etc." 
tremjugáni, vachi, vaszjugáni kor „ : kor „ „ „ 

Ebből kétségtelenül megállapítható, hogy a tremjugáni, vachi, vaszju
gáni k- : k- éppúgy hordozója a két szó jelentóskiilönbsógének, 
mint a demjankai, berjozovi k-: %-, vagyis más szóval, a k éppolyan 
önálló hangeszköz az egyik területen, amilyen a % a másikon. 

A vogul adatok nagyjából szintén kettősséget árulnak el. A& 
alsókondai és a szoszvai nyelvjárás %- megfelelésről tanúskodik, a 
tavdaiban, az alsó- és közóplozvaiban pedig k-t találunk. E mellett 
azonban eltérések is vannak. A felsőlozvait még voltakép nem is 
számíthatjuk eltérésnek, mert az, hogy a %- megfelelésen1) kívül í%- is 
jelentkezik az esetek jó részében, nem igen zavarhat senkit sem r 
ha van is a felsőlozvai róshangnak valami röpke hangkezdő zár
eleme, a ÍX-. azért még nem önálló, a %-tól elkülönítendő fonémT 
hanem csak ejtés változata a vogul x-nak, amely az egyes nyelvjá
rásokban (alsókondai és szoszvai) mindig, a felsölozvaiban pedig 
néha tiszta réshangnak hangzik. Eltérésnek, lényeges eltérésnek 
látszik azonban a pelími és a vagilszki k-. Osztják nyelvjárásokban 
ilyesmire nincs példa, éppen ezért ezt a megfelelést nem is tekint
hetjük ősinek. Azt kell hinnünk, hogy a pelími és a vagilszki nyelv-

!) A felsőlozvai %- megfelelésre vö. %al „Riss, Spalt", (pál'-) %anlt „(Ohren-) 
schmalz", %ariyl- „erlöschen", %ótál „wohin", %ün „wann", %ül- „übernachten'', 
1. KANNIST<TÍ. m. 69, 71, 83, 180, 183. 



BEVEZETÉS A FONOLÓGIÁBA 367 

járásban valamikor, az obi-ugor közös korban, még szintén k- volt 
a megfelelés, azonban egy későbbi másodlagos fejlődés megváltoz
tatta ezt az állapotot, k- került a k- helyére, és így ebben a cso
portban a kéz és három típus szókezdő mássalhangzója összeesett. 
Hogy ez nem alaptalan feltevés, arra legjobb bizonyíték a közép-
és felsőkondai nyelvjárás. Ezekben a nyelvjárásokban ugyanis bár 
általában k- a szabályos szókezdet, egyes esetekben — mint a pél
dákból is látható — k- is jelentkezik.1) Itt is van tehát összeesés, 
csak nem olyan általános, mint a pelímiben és a vagilszkiban. Az 
a másodlagos fejlődési folyamat, amely a pelími-vagilszki csoportban 
a k- kiküszöbölését idézte elő, itt — úgy látszik — nem bonta
kozott ki teljesen, és nem tüntette el az eredeti állapotot, nem 
küszöbölte ki a k-t. 

Ilyen megfontolással a ma eltérően viselkedő nyelvjárásokat 
is nyugodtan besorozhatjuk a k- megfelelések közé, és aligha téve
dünk, amikor azt állítjuk, hogy a vogulban ősi fokon tiszta volt az 
a kettősség, amely halványabban ugyan, de még ma is jól látszik: 

~ X (alsókondai, felsőlozvai, szoszvai 
csoport) 

*k- (-\- eredeti mélyh. magánh.) 
~ k- [tavdai, alsólozvai, középlozvai 

(középkondai, felsőkondai, pelimi 
és vagilszki csoport)]. 

A $ azokban a nyelvjárásokban, ahol még megvan, a vogul
ban is főném, vö. 

alsólozvai kum, felsőlozvai kum „Gevatter" 
„ kum, „ l%um „Mann" 

1. KANNISTO i. m. 118, 185.2) 

x) KANNISTO idézett munkájának anyagában a szókezdetek megoszlása 
a következő: 

közép- és felsőkondai k 49 esetben 
középkondai k, felsőkondai k 2 „ 

közép- ós felsőkondai k 6 „ 
2) E szópárokat még a következőkkel szerezhetjük meg: 
középkondai kóárt- „erstarren" (KANN. 132), tavdai (J.) küm „Gewatter" 

„ kart- „ziehen" (KANN. 69), „ „ kom „Mann". 
A pontoskodó fonetikai jelölés azt a csalóka látszatot erősíti, mint
hogyha itt a szókezdő mássalhangzók különbségén kívül a magánhangzók is 

25* 
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A vogul és az osztják viszonyokat látva bátran megállapít
hatjuk mármost, hogy az a kettősség, amely a mai nyelvjárásokban 
sincs még elmosódva, ősi obi-ugor örökség. Oly egyértelműen visel
kednek mind a vogul, mind az osztják dialektusok, hogy ehhez 
nem férhet kétség. E szerint az obi-ugor alapnyelv két nagy nyelv
járásterületre oszlott: az egyikben a *k- (+ eredeti mélyhangú ma
gánhangzó) megfelelése %-, a másikban k- volt. 

Ha a vogul ós az osztják nyelvjárások földrajzi elhelyezkedését 
nézzük, azt látjuk, hogy azok a vogul és osztják nyelvjárások, 
amelyek ma %- megfelelést mutatnak a N'aksimvolí-tól Tobolskon 
át a Pím folyó torkolatáig húzott ékalakú vonaltól északra, a mai 
vagy egykori k- kezdetet tanúsítók pedig délre fekszenek. Rövid
ség okából így is fogjuk hívni őket: északi csoport és déli csoport. 

Az obi-ugor tények rendezése után áttérhetünk immár az ugor 
viszonyokra. Ahhoz, hogy az obi-ugor kereteket ugor keretté széle
sítsük, a magyar megfelelésekre van szükségünk. Ha a magyarban 
csak a Ziárom-félék régebbi x_ja várna elhelyezésre, akkor a magyar 
nyelv egyszerűen az obi-ugor északi csoporthoz volna sorolandó, s 
ez nem is jelentene különösebb nehézséget a további magyaráza
tunkban. Bár az eddigiekből azt láttuk, hogy az obi-ugor 
nyelvekben megvan mind a %-, mind a k- megfelelés, ezzel 
szemben a magyar így egyoldalúan csak a %- mellett tanúskodnék, 
de elvégre úgy is elképzelhetnők a dolgot, hogy a magyarság egy
ségesen ott szakadt ki az ugor közösségből, ahol a megfelelés csak 
X- volt, vagyis nyelvileg északon. Még az obi-ugor nyelvjárások 
kettős megoszlását is átvihetnők az ugorra, a magyar ennek nem 
volna akadálya. Itt vannak azonban a kap-íé\ék is, amelyek már 
régóta sürgetik a magyarázatot, köztük néhány meggyőző etimológia, 
amelynek elejtésére gondolni sem szabad. Ha mármost ezeket is 
figyelembe vesszük, akkor még egyszerűbb magyarázat kínálkozik, 
Az ugor alapnyelvben — legalább a tények ezt mutatják — az obi
ugorra és magyarra való szétbomlás előtt a *k- (+ eredeti mélyhangú 

hozzájárulnának e szavak megkülönböztetéséhez. Nem nehéz azonban belátni, 
hogy a magánhangzók eltérő jelölésében csak az a fonológiailag mellékes 
mozzanat fejeződik ki, hogy máskép realizálódik ugyanaz a magánhangzó k 
után és máskép k után. Az ú. n. durvább átírás jobban megőrzi a fonológiai 
állapotot. Pl. AHLQVIST szótárában kum „Gevatter", de qum „Mann", kolas, 
köles „Mehl", de qolas, qoles „Menscn". — A pelimi (vagilszki) összeesésre vö. 
kart- „ziehen" és „erstarren". 
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vokális) tekintetében két nagy nyelvjárásterület volt, északon %-, délen 
k- megfeleléssel. A közösség felbomlása után az obi-ugor megőrizte 
az eredeti állapotot, és ez lényegileg megmaradt a vogulban és az 
osztjákban is, a részletekben is csak annyi változás történt, hogy 
a pelími-vagilszki (részben a közép- és felsőkondai) vogulban 
másodlagos fejlődéssel k- került a l - helyére. A magyar nyelv is 
úgy szakadt ki az ugor nyelvközösségből, hogy eredetileg megvolt 
benne mindkét megfelelés képviselője, tehát nemcsak a %- {vö. három-
félék), hanem a k- is, csakhogy különnyelvileg itt is k- lett belőle 
(vö. kap-íélék), mint a pelimi-vagilszki vogulban.1) 

A magyar három és kap megfelelések e szerint egy ősi ugor 
nyelvjárási különbség szálán függnek össze egymással és az obi
ugor tényekkel. A magyarban is megvan tehát az a kettősség, 
amellyel a vogulban és az osztjákban találkoztunk. 

Jóllehet az ugorág egyes nyelvei ebben mind megegyeznek, 
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy azért különbség is van a 
magyar és az obi-ugor nyelvek között. A kettősség az obi-ugor 
nyelvekben — amint láttuk — nyelvjárásonként el van osztva. A 
vogulban és az osztjákban külön vannak a JJ-S nyelvjárások és 
külön a k- megfelelést tartalmazók. A tökéletes párhuzamosság azt 
követelné, hogy a magyarban is legyenek nyelvjárások, amelyekben 
a kap mellett a három szó *károm-n&k hangzik vagy hangzott, 
és olyanok is, amelyekben viszont a három mellett a kap szót 
*hap-n&k mondják vagy mondták. Ilyen különbségek nyelvjárásaink
ban ma nincsenek, és bizonyára vakmerőségnek látszik annak a 
feltételezése, hogy valaha is lettek volna. Pedig vannak nyomok, 
amelyek erre a „vakmerő" gondolatra csábítanak. Itt van pl. a huny 
(népny. Mm) ige, amelynek a magyarban megvan a k-s alakja is 
a népny. kúm szóban. Ez az utóbbi persze nem árulja el korát, de 
ha régi is, akkor is kételkedhetünk, hogy összetartozik-e tényleg a 
huny <*> Mm-mai. BUDKNZ nem sokat kételkedett, egynek vette a kettőt, 
és együtt egyeztette őket a finnugor megfelelőkkel (vö. MUSz. 70. 
sz.), mint ahogy a kajla és hajlik, kív- (vö. kíván) és hív, komor 

x) Mivel így az analógia egészen közel hozza egymáshoz a magyart és 
a pelimi-vagilszki vogult, azt kérdezhetné valaki, nem függnek-e össze történe
tileg a magyar nyelv és e vogul csoport k-s mélyhangú szókezdetei? Ha a 
magyarban csak a kap típus volna meg, a három pedig hiányoznék, vagy ha 
a pelimi-vagilszki vogulban nemcsak k-s mélyhangú kezdet volna, hanem %-s 
is, akkor esetleg lehetne gondolni ilyesmire, így azonban nem. 
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és homály, népny. konya (vö. konyul) és hanyag, kullog és halad 
etimológiai összetartozásáról is meg volt győződve (vö. MUSz. 2., 
40., 44., 45., 69. sz. és a 43., 50., 72. sz.-t is). Ezek láttára vájjon 
nem lehet gondolni arra, hogy a magyarban valamikor — az ugor
ból következtetve: az elő-magyarban — mégis megvolt a felté
telezeit nyelvjárási megoszlás, csak az idők során eltűnt? Mert 
az eltűnést már megint tudjuk magyarázni. Az elő-magyat nyelvjárási 
keretek a honfoglaláselőtti magyarság mozgalmas útján könnyen 
meglazulhattak. A k-s (ill. £-s) nyelvjárások alakjai átkerülhettek a 
£-s nyelvjárásokba és megfordítva. Ezáltal párhuzamos alakváltozatok 
keletkeztek, amelyek eleinte egymás mellett éltek, majd a kétféle 
szókezdet birokra kelt, és ebből a harcból általában a x-s alakok 
kerültek ki győztesen, néhány esetben pedig a /c-s alakok győztek. 
SZINNYEI ezt az ős-magyarra tanította így, magyarázatát azonban az 
elő-magyarra is érvényesíthetjük, megszerezvén azzal, hogy a harc 
szórványosan eldöntetlenül is végződött: néha mindkét alak meg
maradt. 

Különben nincs is szükségünk arra, hogy részletekig terjedő 
egyezéseket állapítsunk meg a magyar és az obi-ugor nyelvek között. 
Untig elegendő nekünk már az is, hogy sikerült bekapcsolnunk a 
három és kap típust az ugor megfelelésekbe, mégpedig ilyeténképen: 

•>- északi ugor *%- (vö. a vogul-osztják 
nyelvjárások északi csoportját 
és a magyar ftárom-féléket.) 

*k- (+ eredeti mélyh. magánh.) 
-v déli ugor *$- (vö. a vogul-osztják 

nyelvjárások déli csoportját és 
a magyar kap-íéleket.) 

Ide vehetjük még a kéz típust is, amely a magyarban, a vo-
gulban ós az osztjákban egyaránt k-t hoz, és akkor a végső kép 
•ez ugorra ez lesz: 

*k- (+ eredeti magashangú vok.) *• ugor k-
i északi ugor *%-

• M + . mélyhangú • ) - } d é l i u g o r .£ . ' 

A különnyelvi adatokból ascendens úton eljutottunk tehát az 
ugor közösség koráig. Innen már csak egy lépés és a finnugor 
alapnyelvben vagyunk. Utunkat azonban a megkezdett irányban nem 
tudjuk folytatni, mert a tények irányváltoztatásra kényszerítenek. 
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Más kiindulást kell tehát választanunk — ilye a az ellenkező iráuy-
ban kínálkozik is — és majd inkább descendens úton fogunk 
visszatérni az ugor viszonyokra. 

A finn ág nyelvei — mint tudjuk — nem tesznek különbséget 
a kéz és a három szókezdő mássalhangzói között, mindkét típus 
egyformán &-val van az összes idetartozó nyelvekben. Elvétve (lpN, 
zürj., votj.) g-\& jelentkezik ugyan, de ez másodlagos jelenség, 
amelyhez most nincs közünk. A finn ágnak ez a viselkedése feltét
lenül feljogosít arra, hogy a finnség közös korára is csak egyféle 
k-s szókezdetet állapítsunk meg, szemben az ugorral, ahol már volt 
különbség a magas- és mélyhangú szavak kezdő Jc- ja között, sőt a 
mélyhangúaknái ehhez még egy külön nyelvjárási eltérés is járult. 
Hogy az ugornak ezt a sajátos differenciáltságát finnugor alapnyelvi 
állapotnak tegyük meg, arra a finn ág nem ád módot, a finnség 
közös korára feltételezendő összeesés pedig némileg erőltetett meg
oldásnak látszik. Különben is az ugor differenciáltság annyira magán
viseli a másodlagosság bélyegét, hogy nyugodtan feltételezhetjük: a 
finnség őrizte meg az eredetibb, ősibb tényállást, amelyet aztán az 
ugorban egy külön ági fejlődés megváltoztatott. 

Támogatja ezt a feltevést a legközelebbi rokon nyelvcsalád, a 
szamojéd viselkedése1), és nem szól ellene az ugor ág sem. 

A finnugor alapnyelvben szerintünk csak egyféle szókezdő Jc 
volt mind a magas-, mind a mélyhangú szavakban. Hangfiziológiai 
okokból ugyan valószínű, hogy volt különbség a magashangú szavak 
&-ja és a mélyhangúaké között, de az eltérés nem haladta meg egy 

x) A SZINNYEI feltételezte kétféle finnugor k- megfelelései az egyes sza
mojéd nyelvekben — ZSIRAI MIKLÓS úr szíves közlése szerint: 

finnugor ^ tavgi sz. osztják sz. jeniszeji sz. kamaszinc sz. jurák sz. 

*Jc-
Jc-
Jc-

Jc-

Jc- Jc-
Jc- (Jc'-) 

Jc- (¥-) 

Jc-, h-

£ - , %-, h-

Ha a jurák nem rejteget az ugorhoz hasonló differenciáltságot, akkor a 
megfeleléseket így foglalhatjuk össze: 

finnugor <̂  tavgi sz. osztják sz. jeniszeji sz. kamaszinc sz. jurák sz. 

* j f e - Jc- Jc- Jc- Jc- (¥-) JC', X-y h~ 
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extrafonológikus variáció kereteit. Ez a variáció megmaradt a finn 
ág nyelveiben is, mert hisz ott ma is van különbség a magas- és 
mélyhangú szavak &-ja között, de csak fonetikailag és nem fonoló-
giailag. Ugyanez lehetett a helyzet az ugorban is, legalább eleinte, 
amikor az egységes k- fonómnek még csak ejtés változatai lehettek: 
egy előbb (k-) és egy hátrább képzett (k-) változat. Ha a közép- és 
felsőkondai vogul nem tanítana mást, azt lehetne gondolni, hogy a 
pelími-vagilszki vogul és részben a magyar (vö. kéz oo kap) megmaradt 
ezen a korai ugor fokon. Később, de feltétlenül még az ugor nyelvek 
szétválása előtt a k- változat önállósult, fonológiai egységgé, 
fonémmé vált (ezt a &-ból lett fonémet g-val fogjuk jelölni), de 
csak az ugor nyelvterület egy részén, a másik részen a k- válto
zatból (vagy a q fonémből?) %- lett. Ez az a befejezett fonémhasa-
dás, amelyre az elején céloztunk, és amelynek kedvéért az egész 
finnugor k- kérdést újra elővettük. 

A k változat q- fonémmé válását könnyen megérthetjük, csak 
a csángó a (d és á változatokéra gondoljunk. Az önállósuláshoz 
itt sem kellett egyéb, mint hogy az előbb képzett k- (k-) változat 
a másik rovására terjeszkedjék, vagyis olyan helyzetben is lehet
ségessé váljék, amelyben eladdig csak k- állhatott. Ilyesmi — mond
juk — idegen szavak átvételénél könnyen megeshetett. Hogy egy 
kései analógiát említsünk, az or. KVMT> átvétele is &-val történt a 
vogulban, nem pedig &-val. Mihelyt a k- benyomult a mélyhangú 
szavakba, a k- megszűnt változat lenni, mert a mélyhangú szavak 
szókezdő |-jával szemben ugyanolyan helyzetben álló autonóm 
hangeszköznek érződött, különösen akkor, amikor már szópárok is 
alakultak, amelyeknek jelentéskülönbsége a k-: k- (ill. k-: #-)-hoz 
tapadt. 

A másik ugor területen viszont %- lépett a k- helyébe. Hát 
ezt hogyan kell elképzelnünk ? 

Ismeretes, hogy a kétféle k (k és q) a török nyelvekben is megvan. 
A q majdnem mindenütt előfordul változatként, sőt a taranciban 
fonóm is, vö. kir „Schmutz" : qir „ Kanté *. KADLOFF leírásából tudjuk, 
hogy a q olyan zárhang, amely a nyelvlap hátsó részével képződik. 
„Der Verschluss ist jedoch nicht in allén Dialecten an derselben 
Stelle ; je mehr er nach hinten liegt, um so aspirirter ist der Absatz^ 
so dass es in einzelnen Dialecten fást wie eine afiricata klingt* 
(Phonetik: Einleitung, XVII). Ez a hehezetesség a képzés sajátos 
körülményeiből folyik. Az aktív záralkotó szerv itt a nyelv postdor-
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suma, vagyis a nyelv legkevésbbé mozgékony része. Minél hátrább 
képződik tehát a q, annál erőtlenebb, tökéletlenebb a zár a 
nyelv hátsó részének korlátolt mozgékonysága miatt, a laza zár pedig 
már a fortis rés egy fajtája. Innen van aztán, hogy a q és a vele 
egyhelyen képzett % határai a törökben sokszor összefolynak. Az 
eredeti török szavak g-ja helyett a sojoniban, a csagatájban, az 
azerbejdzsániban (yö. RADLOPF i. m. 103-4, 122, 129, 176) és egyes 
oszmánli nyelvjárásokban (vö. KOWALSKI, Osm.-türk. Dialecte, Enzycl. 
des Islam § 16, 31) gyakran % jelentkezik, az idegen szavak #-ja 
helyén meg sokszor még ott is q van, ahol egyébként a x nem 
ismeretlen hang, mint pl. a nyugati törökségben (vö. RADLOPF i. m. 
104). A taranéiban a q és ^ ejtés úgyszólván egyénenként ingadozik. 
Egyesek azt mondják: %an, %ara, mások meg qan, qara, csupán 
néhány szónál van alaki differenciálódás (pl. %atla, „scbreiben", 
de qatla „schichten", vö. RADLOPF i. m. 121). 

Az ugor k is ilyen egészen hátul képzett zárhang lehetett és 
így a fonetikai körülmények nagyon kedveztek egy réshangszerű 
realizációnak. Eleinte talán itt is volt ingadozás a zár- 111, róshangú 
realizáció között, de aztán általánosuk a x, és ugyanúgy önálló 
fonémmé vált, mint ahogy délen a q.l) 

x) Itt újból kísért a kérdés, vájjon nem történt-e fokozatosan ez 
a k- =- x- változás, vájjon nem lehet-e esetleg az ugorra igazolni 
azt a fejlődési sort, amelynek közbeeső állomásai a magyar külön-
nyelvi tényekből kimutathatatlanoknak bizonyultak (1. 15 fej.). Ha
marjában úgy látszik, mintha egy feltételezhető ugor &-=- ¥- b»- kx- ==~ 
X- reálisabb volna, mint a „mediopalatalis" fgr. k- =- ős-magy. 
¥- =*- ős-magy. kx "*r. ős- v. ó-magy. x-sor, hiszen a tremjugáni, vachi, 
vaszjugáni osztják hozza is a ¥-t, a íelsőlozvai vogul pedig a kx-t 
(vö. KANNiBTo-nál lx)- Fonológiailag nyilvánvaló azonban, hogy itt 
nem a közbeeső állomásokról van szó, hanem éppen a két szélsőről, 
mert a tremjugáni, vachi, vaszjugáni aspirata és a íelsőlozvai affri-
cata nem más, mint nyelvjárási változata a &-nak, ül. x-nak. Ha 
valaki ezt nem fogadná el, és a csalóka fonetikai látszat alapján 
hajlandó volna síkra szállni a változás fokozatosságáért, annak bizo
nyítania kellene : 1. hogy a tremjugáni stb. ¥- és a íelsőlozvai i £-
elsődleges ugor fejlemények; 2. hogy azok a osztják nyelvjárások, 
amelyekben ma x- van, átmentek a ¥- fokon, sőt a «x-n is ; 3. 
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A finnugor szókezdő k fonológiai történetét most már ekkép 
foglalhatjuk össze: 

fgr. k- [k- (+ magash. vok.) és k- (+ mélyh. vok.) változat] 

finn ág ugor ág 
k- (k- és k vált.) korai ugor k- (k- és k- vált.) 

kései déli ugor kései északi ugor 
k- és q- (fonémek) k- és %• (fonémek) 

tremjugáni, vachi, vaszjugáni 
osztják : 
tavdai, alsó- és középlozvai 
(közép- és felsőkondai) vogul: 
pelími, vagilszki (közép- és felső 
kondai) vogul: U.^.magyar (vö. Uz°»M-
m agyar (vö. kéz^kap): } rom): 

demjankai, berjozovi, 
^ i irtísi és kondai osztják : 

alsókondai, felsőlozvai, 
szoszvai vogul: k-\%-

Ha a tényeket helyesen értékeltük, akkor elmondhatjuk, hogy 
fejtegetéseinkkel egy olyan rést sikerült találnunk, amelyen át vilá
gosan megláthattuk a legrégibb magyar hangviszonyok egy pontját, és 
nyomára bukkantunk egy eddig ismeretlen magyar hangnak, a g-nak. 
E hang ma megvan délen a vogulban ós az osztjákban, nyilván 
megvolt az obi-ugor közösnyelvben, sőt az ugorban is. Ha az ugor 
alapnyelvet, különösen annak kései állapotát, nem egészen egysé
gesnek képzeljük el, hanem olyannak, amelyben már lehettek nyelv
járási eltérések, csírái a későbbi küiönnyelvi különbségeknek, akkor 
bizonyos, hogy e z a g a magyar nyelv ugorkori előzőjében is megvolt. 
Ma pedig nincs meg, és legrégibb nyelvemlékeinkben sincs már 
semmi nyoma. Eltűnt tehát, mégpedig a nyelvtörténet előtti korban 
tűnt el, vagy az elő- vagy az ős-magyarban. Eltűnt, mint a pelími-
vagiliszki vogulban, de bizonyára ettől teljesen függetlenül. 

Ezzel az eltűnéssel beteljesedett az a körforgás, amely BAU-
DOUIN DE COUKTENAY szerint annyira jellemzi a hangváltozásokat: egy 

hogy a felsőlozvaiban is valamikor k(- volt a mai hang helyén, 
mint ahogy más vogul nyelvjárások x-ja is előbb «%-, még régeb
ben ¥- fokon állott. Erre a bizonyításra azonban senki nem vállal-
kozhatik. 
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extrafonológikus variáció először két változatra bontotta az egységes 
k fonémet (k és k), később a variánsok közötti fonetikai különbség 
fonologizálódott (k és q), hogy a magyarban és a pelími-vagilszki 
vogulban aztán ismét defonologizálódjék, extrafonológikus variációvá 
süliyedj'en vissza. 

A magyarban azonban nemcsak a q tűnt el, hanem a fgr. 
mélyhangú szavak &-jának másik folytatója, a % is. Ez a változás 
már a történeti korban játszódott le. Általában a h foglalta el a % 
helyét, t előtti helyzetben pedig az a főném, amely az ly pusztulá
sánál is szerepet kapott, a j (vö. Palochta =- Palojta, niezechtelen >*-
mezejtelen, 1. részletesen MNy. XXVI, 266 kk.). 

17. Hangtörténeti összefüggések. Azok a változások, amelyek 
a nyelv egyes hangjait érik, nem önmagukban zárt folyamatok. 
Hangeszközök keletkezése vagy pusztulása nem egyszerű nyelv
statisztikai tény, amely a nyelv jelkészletét gyarapítja vagy csökkenti, 
hanem olyan esemény, amely kihat az egyes hangeszközökre is. Az 
új hangeszköz átveheti a meglevők funkciójának egy részét, 
különböző viszonyba léphet velük. Ha főném pusztul, ak
kor a megmaradókra hárul esetleg a feladat, hogy átvegyék 
szerepét, kitöltvón az űrt, amely eltűnése nyomán támadt. Általában 
minden változás, még a legjelentéktelenebbnek látszó is, az egész 
hangrendszerben érezteti hatását, mert pozició-eltolódásokat okoz, és 
ezek az eltolódások aztán mélyreható változások forrásaivá válhat
nak. SAUSSTJRE híres sakk-hasonlata sántítás nélkül fedi itt az igaz
ságot : a lépő figura mozgásában részt vesz a mozdulatlan bábú is, 
mert minden lépés az egész rendszert mozgatja, viszi előre vagy 
veti hátra. 

A nyelvészeti kutatás eddig nem igen méltatta figyelemre a 
hangtörténeti események összefüggéseit. Az újgrammatikusok meg
elégedtek az egyes történések konstatálásával, és nem kutatták, 
hogy a változások összefüggnek-e egymással, s ha igen, milyen 
természetű az összefüggés. SAUSSURE is olyan sakkjátszmához hason
lította a nyelvet, amelyben az egyes lépések ugyan az összes figu
rákra kihatnak, de a lépések egymásutánját már csak a véletlen 
igazgatja, ami a nyelvre vonatkoztatva azt jelenti, hogy az egyes 
változásoknak van U, meg nincs is következménye: van synchroni-
kusan, és nincs diachronikusan, mert a diachronikus fejlődésben 
már csak a vak erők szeszélyes játéka érvényesül. 
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Pedig ha a hangváltozások összekötő szálait bogozgatjuk, 
észre kell vennünk, hogy a változások legtöbbször, ha nem is terv
szerű, de célszerű törtenési folyamatok. A nyelvnek mint kifejező 
jelrendszernek állandóan vannak belső problémái, amelyek megol
dásra várnak. Néha egyetlen változás is elegendő egy ilyen belső 
kérdés elintézésére, máskor a változásoknak egész sorára van szük
ség, hogy a probléma megoldódjék. 

A hangtörténetnek természetesen minden hangtani esemény 
értékes és fontos mint nyers adat, amely számot ád arról, hogy 
mi történt a hangrendszer egyik vagy másik pontján egy bizonyos 
időpontban. Ha azonban ezeket az adatokat egymástól függetlenül 
gyűjtjük, akkor olyan anyagot kapunk, amely lehet ugyan tanul
ságos, sőt sok tekintetben használható is, de nem fogja megmutatni, 
hogy mi történt a fák mögött az erdőben. Az anyagban — mint 
egy krónikában — benne lesz minden törtenési mozzanat, csak 
éppen a törtenési összefüggések fognak elsikkadni. Meglesz benne 
a jelek története, de a jelek alkotta rendszer történetéről egy szó 
sem. Hangtörténet lesz nyelvtörténet nélkül. 

A hangtörténet tehát nem állhat meg a részletmunkálatoknál. 
Hogy köze lehessen a nyelvtörténethez, pragmatikus szempontokat kell 
érvényesítenie: keresnie kell a hangváltozások összekötő szálait, 
vagyis azokat a fejlődési tendenciákat, amelyek a nyelv egyes kor
szakait, esetleg egész történetét jellemzik, kutatnia kell azokat a 
belső problémákat, amelyeknek megoldására fejlődési tendenciákba 
tömörülnek az egyes fejlődések. 

Magánhangzóink ó-magyar történetét — például — meglehe
tősen jól ismerjük. Tudjuk, hogy a magasnyelvállású szóvégi magán
hangzók eltűntek, a rövid magánhangzók általában egy fokkal 
nyiltabbakká váltak és bizonyos esetekben megnyúltak, a difton
gusok pedig hosszú monoftongusokká alakultak át. Mindez az Árpád
kor vége felé történt. Ebben a számos részletből összetevődő fej
lődési sorozatban nem nehéz felismerni a közös fejlődési tendenciát: 
mind e változás a magánhangzó intenzitással volt kapcsolatos. Úgy 
látszik tehát, hogy az ó-magyar nyelv legégetőbb belső problémája 
az Árpád-kor végén a magánhangzó intenzitás volt, minden singu-
láris fejlődés ennek a kialakulását célozta (vö. MNy. XXVI, 30 kk.). 

Egy másik, a magyar magánhangzórendszer kialakulására 
döntő fontosságú fejlődési törekvés olvasható ki azokból a változá-
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sokból, amelyeket ó'-zés, e-zés, é-zés és í-zés neve alatt ismerünk a 
népnyelvből. 

Az ó'-zés az e főném ellen irányult, és mindenütt, ahol elhatal
masodott, az e pusztulását eredményezte. Az e-zés is az e-t kezdte 
ki, s az eredmény itt is az e kiszorítása lett. E két változás egy
mástól függetlenül indult meg a magyar nyelvterület különböző 
pontjain, és ott, ahol fellépett, a rövid magánhangzórendszer feltét
lenül négyszögű volt, mert csak ott indulhatott meg az e kiküszö
bölésére irányuló folyamat, ahol az e még megvolt. A két változás 
egymástól függetlenül zajlott is le, synchronikusan más megoldásokat 
is hozott (vö. az ö-ző és e-ző megoldású rendszerekről mondottakat 
a 12. fej.-ben), az eredmény mégis ugyanaz lett: a négyszögű rövid 
magánhangzórendszer — az e eltűnésével — háromszögűvé alakult 
át. Az ó'-zés és az e-zés mögött tehát nem nehéz meglátni a közös 
fejlődési tendenciát: mindkét változás a rövid rendszer egyszerűsí
tését célozta. 

Ezekkel egészen párhuzamos változások az í-zés és az é-zés. 
Ami a rövid rendszerben az ó'-zés, az a hosszúban az *'-zés, ami 
a rövid rendszerben az e-zés, az a hosszúban az é-zés. 

A négyszögű hosszú rendszer jellemző sajátsága a magyarban az, 
hogy a sajáthang-koordináta magas sorában három hang van: 
é" - e - l (vagy e - e-i). Erősen í-ző nyelvjárásokban ez a sor 
egyszerűsödött: a három hangból csak az é - % őrződött meg és 
ezáltal a rendszer, amely eredetileg négyszögű volt, háromszögűvé 
vált. E-ző területen hasonló dolog történt: az „é" kétfélescge itt is 
eltűnt, és az eredeti négyszögű rendszer szintén háromszögűvé lett. 
Mindkét változás éle tehát az ú. n. kétféle é ellen irányult. A rövid 
rendszerben a kétféle e (e és e), itt a kétféle é (e és é, vagy e és e) 
egyszerűsítése alkotta a megoldandó problémát. A megoldás egészen 
úgy történt itt, mint ott: az é-zés homonymiát idézett elő éppúgy, 
mint az e-zés, az í-zés viszont az ó'-zéshez hasonlóan meghagyta 
a hangzási különbségeket, csak mással pótolta: az e :e {e:e) helyére 
e\% került. Mint fejlődési folyamatok az é-zés és i'-zés is külön 
játszódtak le, az eredmény mégis azonos lett: ahol a két változás 
kellően ki tudott bontakozni, ott az eredetibb négyszögű hosszú 
vnagánhangzórendszer átalakult háromszögűvé, mégpedig akkor, ami
kor az utolsó szó- vagy alakpár is eltűnt, amelynek jelentési vagy 
nyelvtani különbségét egykor az é : é (vagy e: e) hordozta. 
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E négy változás tehát lényegileg egy fejlődési tendencia meg
nyilatkozása, épp ezért valószínű, hogy itt közel egykorú folyama
tokról van szó. Az ó-zésről tudjuk, hogy a XIII. sz. után kezdett 
kibontakozni (HORGER NésNy. V, 106). Az e-zés kezdetéről ugyan 
nincs megbízható tudomásunk, de talán igaz az a feltevés, hogy az 
ó-magyar magánhangzók nyiltabbáválásában kell keresni forrását, 
mint az ö-zését (vö. LOBONCZI, A magyar nyelv a XIV. sz. közepétől 
a XVI. sz. végéig, 4—-5). Az 2-zés első nyomai a XI—XIII. sz.-ba 
nyúlnak vissza, de az elhatalmasodás itt is a XIV—XV. sz.-ra esik (vö, 
FÜR J., AZ í-zés állapota a mai magyar nyj.-okban, 96). Az é-zésnél 
— kellő előmunkálatok híján — már megint csak tapogatódzásra 
szorítkozhatunk, de talán nem csalódunk, ha az ízessel egyidősnek 
gondoljuk. 

Ha ez az időmeghatározás helyes, akkor e változásokat nagy
jából közép-magyar változásoknak tekinthetjük. 

így most már látjuk a közép-magyar magánhangzó fejlődés 
lényegét. A belső feladat, amelynek megoldására az egész akkori 
magánhangzó fejlődés irányult, a négyszögű rövid és hosszú rend
szerek egyszerűsítése volt. A megoldás útja négy irányban ágazott 
el: az ö-zés és az e-zés a rövid, az *'-zés és az é-zés a hosszú rend
szert egyszerűsítette, s az eredmény háromszögű rövid vagy hosszú 
rendszer alakjában jelentkezett. A négyszögű rendszereknek ez az 
átalakulása háromszögüekké a legfontosabb közép-magyar hangtani 
esemény, egyúttal pedig a legjelentősebb változás, amely a magyar 
vokalizmust az Árpádkor óta érte. 

Ebben az általános fejlődésben nyelvjárásaink különbözőképen 
vettek részt. Érintetlen egy talpalatnyi terület sem maradt, hisz ott 
is, ahol négyszögűek maradtak a rendszerek (vö. I. osztály), a négy 
változás egyike-másika többé-kevésbbé éreztette a hatását, de ter
mészetesen nem annyira, hogy az s:e, e'.e (e:e) különbségen ala
puló alak- és szópárok mind eltűntek volna. A II. osztályba tartozó 
nyelvjárásokban csak a hosszú, a III.-ban pedig csak a rövid rend
szer egyszerűsödött. Legtovább jutott a fejlődés a IV. osztályba 
sorolt nyelvjárásokban, tehát főleg a népnyelv központi magjában, 
ahol mind a rövid, mind a hosszú rendszer egyszerűsödött. 

A magyar irodalmi nyelvnek szintén háromszögű rövid és 
háromszögű hosszú rendszere van, ós ez genetikailag szinte termé
szetes is. Hogy az egyes nyelvekben mely nyelvjárás szolgáltatta 
az irodalmi nyelv alapját, azt sok esetben politikai, kulturális, stb. 
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okok döntötték el. Ahol nyelvi okok is beleszóltak a kiválasztódásba, 
ott rendszerint átmeneti nyelvjárás lett az irodalmi nyelv alapja, 
vagyis egy olyan középnyelvjárás, amelyben a nyelvjárási szélső-
gek már letompultak, kiegyenlítődtek. A magyarban is így történt. 
A központi magyar népnyelvi terület, amely a magyar irodalmi nyelv 
hangkészletét adta, nemcsak földrajzilag, hanem nyelvileg is közép-
jellegű volt, hisz bosszú rendszerével a II. osztályhoz, rövid rend
szerével pedig a III. osztályhoz képezett átmenetet, viszont a II. 
és III. osztályba tartozó nyelvjárások az I. és IV. osztály ellentétét 
tompították le közbeékelődésükkel. 

A népnyelvi alapnak ezt az átmenetiségét irodalmi nyelvünk 
még megtetézte azzal, hogy a felsőtiszai és az alföldi sajátságú 
rendszerek közé is hidat vert, és így bízvást elmondhatjuk, hogy 
a magyar irodalmi nyelvben valósággal ideális „közép" alakult ki 
a magánhangzórendszerek tekintetében. 

Már ezekből a példákból is megítélhetjük, hogy milyen fontos 
a részletkutatások mellett a nagy fejlődési vonalak feltárása, a 
fejlődési tendenciák fel- és megismerése. Ezek a nagy vonalak 
mutatják a hangfejlődések útját, és ezekből tevődik össze az igazi 
hangtörténet. 
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