
A gyengülés-erősödés folyamata a finn nyelvben 

I. Bevezetés 

Jelen munkánkban azt a célt tűztük magunk elé, hogy új megvilágítás
ban vizsgáljuk meg az egyik legérdekesebb nyelvi jelenséget, amellyel a külö-
böző finnugor nyelvekben, mindenekelőtt a balti finn nyelvekben és a lappban 
találkozunk: a f o k v á l t a k o z á s t , és megkíséreljük feltárni keletkezésének 
belső törvényszerűségeit. 

A fokváltakozás problémája a finnugor nyelvtudomány legvitatottabb 
kérdéseihez tartozott és tartozik még ma is. A vélemények különbözősége 
arra utal, hogy messze vagyunk még e probléma végleges megoldásától. Ha a 
fokváltakozással akarunk foglalkozni, két egymástól különböző u ta t választ
hatunk: vagy felülvizsgáljuk azokat a már meglevő elmeleteket, amelyek 
ezzel a problémával foglalkoztak és új következtetéseket próbálunk levonni 
az elért eredmények egybevetése alapján, vagy pedig egy új^ általunk felállí
tot t elméletből indulunk ki. 

Ha azonban figyelembe vesszük azt a terjedelmes irodalmat, mely e 
témával foglalkozik, nyilvánvalóvá válik előttünk, hogy nehéz dolog meg
alapozni egy újabb elméletet ezen a téren. Miután megismerkedtünk a leg
fontosabb fokváltakozás-elméletekkel, arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
legbiztosabb kutatási alapot ZABROCKinak a g y e n g ü l é s r ő l é s e r ő s ö d é s-
r ő 1 szóló elmélete nyújtja. Munkánkban megkíséreljük bebizonyítani, hogy a 
fokváltakozást a gyengülési és erősödési folyamat eredményeként kellene 
felfognunk. Nem az a célunk, hogy mesterségesen gyarapítsuk a már meglevő 
fokváltakozás-elméletek számát. Szemünk előtt fogjuk tar tani mindazt, amit 
a nyelvtudomány ezen a téren elért, és főleg azokra a mozzanatokra akarunk 
nagy figyelmet fordítani, amelyeket eddig elhanyagoltak. 

Vizsgálódásaink anyagát a finn nyelv szolgáltatja. Arról szeretnénk 
meggyőződni, hogy alkalmazhatók-e erre a nyelvre a gyengülésnek és erősö
désnek azon törvényszerűségei, amelyeket ZABROCKI az indoeurópai nyelvek 
területén megállapított. 

Mit akarunk tulajdonképpen elérni munkánkkal? SETÄLÄ és SZENNYEI 
fokváltakozás-elméletének statikus felfogásával szemben azt hangsúlyozzuk, 
hogy a fokváltakozást a gyengülés és erősödés fonetikai folyamata eredményé
nek kell tekintenünk, és megkíséreljük bebizonyítani ezen állításunkat. 

Tehát nem értünk egyet SETÄLÄ és SZENNYEI azon felfogásával, mely azt 
tartja, hogy a fokváltakozás az uráli alapnyelv valamennyi hangját kvalitatív 
és kvantitatív szempontból egyaránt egyidejűleg érintette. Mi az egyik finn
ugor nyelvből, a finnből vett anyag alapján fogjuk felvázolni, hogyan jöhetett 
létre a fokváltakozás a gyengülés és erősödés folyamatának hatására. Emellett 
szeretnénk szemléletesen bemutatni, hogy milyen ellenállást tanúsítottak a 
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különböző hangkategóriák e folyamattal szemben, aminek következtében a 
fokváltakozás hamarabb következett be pl. a zárhangoknál, mint a nyíltabb 
hangoknál, melyeknél el is maradhatott . Tehát nem a váltakozás volt eredeti
leg adott, mint SETÄLÄ feltételezi1, hanem a gyengülés és erősödés folyamata. 

Azokat az értelmezési kísérleteket is kétségbe vonjuk, amelyek hajlamo
sak a fokváltakozás keletkezésének okát a váltakozó hangsúlyban keresni. 
A váltakozó hangsúlynak csak módosító szerepet tulajdonítunk, amely csak 
a gyengülés és erősödés főfolyamatának alapján fejtheti ki hatását. 

Nem érezzük annak szükségét, hogy fonológiai tényezőket is segítségül 
hívjunk a fokváltakozás keletkezésének megvilágítására. Véleményünk szerint 
i t t tisztán fonetikai jelenségről van szó. 

A fokváltakozás korának kérdésében már nem foglalunk ilyen határozot
tan állást. A gyengülés-erősödés folyamata ugyanúgy hathatot t már az uráli 
alapnyelvben, mint később, egymástól függetlenül az egyes nyelvekben. Mi az 
első lehetőséget tartjuk valószínűbbnek. A végleges választ erre a kérdésre 
csak akkor lehet megadni, ha a szamojéd nyelvi anyagot is megvizsgáljuk 
az általunk feltételezett folyamatok szempontjából. Ilyen körülmények között 
nem lehet eleve meghatározni, hogy melyik nyelvíbrmában keletkezett a 
fokváltakozás. Ezért most mindenekelőtt arra a folyamatra fordítjuk figyel
münket, amely a fok váltakozást létrehozta. A fokváltakozás korára vonatkozó
lag csak akkor vonhatunk le biztos következtetéseket, ha már minden finnugor 
nyelvben megvizsgáltuk a gyengülés-erősödés hatását, és megállapítottuk 
törvényszerűségeit. 

Eredeti szándékunk az volt, hogy minden balti finn nyelvben, sőt a 
lappban is feldolgozzuk a fokváltakozás problémáját. Miután azonban nyilván
valóvá vált, hogy egy ilyen feladat megoldása több évet venne igénybe, 
pillanatnyilag lemondtunk róla, és megelégszünk a finn anyag elemzésével. 
Olykor azonban, ha ezt szükségesnek tartjuk, a többi finnugor nyelvre is 
hivatkozni fogunk. Véleményünk szerint a gyengülésnek és erősödésnek álta
lunk a finn nyelvre megállapított törvényszerűségei, ha helyesek, másutt is 
érvényesek. 

A finn nyelvi anyag — beleértve a legrégibb finn nyelvemlékeket is — 
vizsgálata közben arra a meggyőződésre jutottunk, hogy még it t is meg lehet 
találni az erősödés-gyengülés folyamatának érezhető nyomait. Ebből arra 
következtettünk, hogy a mai finn mássalhangzó-állomány nem az eredeti. 
De nem tudjuk pontosan meghatározni, melyik nyelvformának tulajdonítsuk 
azt a mássalhangzó-állományt, amelyre a mait visszavezethetjük. Űgy véljük 
azonban, hogy ez az állapot mindenesetre már az ősfinnben megvolt, de az 
is lehetséges, hogy már korábban is létezett. 

Valamennyi i t t felmerült problémával és nézeteink megalapozásával 
majd a nyelvi anyag elemzésekor akarunk behatóbban foglalkozni. 

II. A fokváltakozás lényege és jelentősége 

A tárgyalt jelenséget a finnugor nyelvtudományi irodalomban többek 
között a következő terminusokkal nevezték meg: konsonantförmildring, 
Konsonantenschwächung, Stufenwechsel, fokváltakozás, astevaihtelu, cseredovanyie 
stupenyej soglasnih, consonant gradation, Valternance consonantique, stadieväxling. 

S E T Ä L Ä : J S F O U . XIV/3: 6. 1. 
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Leíró szempontból nézve eléggé pontosan határozza meg B. COLLINDEK, 
a fokváltakozást: „The so-called gradation is typical of somé Uralic idioms. 
I t is essentially a paradigmatic (idioparadigmatic) consonant alternation in 
the position between the vowel of the first syllable and the vowel of the 
second syllable (or generally, between the wovel of a syllable of odd number 
and the vowel of the following syllable). There are two grades, the strong grade 
and the weak grade. The alternation is either quantitative, as in Finnish 
akka, old woman ~ nom. plur. akat, or qualitative, as in pata, cooking pot ~ 
nom. plur. padat, or both at the same time, as in vika, fault <~ nom. plur. 
viat. From a strictly descriptive point of view, there is not much to say about 
the distribution of the two grades (at least insofar as Estonian and Lappish 
are concerned), but historically the strong grade is that which occurs before 
the vowel of an open syllable, and the weak grade occurs before the vowel 
of a closed syllable"2. Hasonló módon próbálta a többi nyelvtudós is leírni a 
fokváltakozás jelenségét. 

Egy nagyon érdekes és számunkra rendkívül fontos megállapítást te t t 
SETÄLÄ a maga idejében: „Was die art des Stufenwechsels im fiugr. 
und sam. betrifft, bemerkt man, dass in qualitativer hinsieht die starke stufe 
sich überhaupt durch eine mundsperrung oder wenigstens eine mehr markierte 
mundenge, zugleich auch oft durch stimmlosigkeit kennzeichnet. Für die 
schwache stufe hinwieder ist eine aufhebung der mundsperrung bezw. die' 
vergrösserung der mundenge charakteristisch, zugleich auch oft stimmhaftig-
keit gegenüber der stimmlosigkeit der starken stufe"3. Hasonló felfogást 
képviselt SziNNYEi is.4 

Úgy véljük, hogy e két idézettel megfelelően körvonalaztuk a fok válta
kozás legjellemzőbb mozzanatait. A fokváltakozás-elmélet jelentős szerepet 
játszott a finnugor nyelvtudományban, és mindenekelőtt elősegítette a hang
történeti kutatásokat, végül is középponttá vált a finnugor hangtörténetben. 
A finnugor mássalhangzó-állomány rekonstrukciója a legszorosabban össze
kapcsolódott a fok váltakozással. Hogy a fokváltakozás jelentőségét felmérjük, 
elég ha RAVILA szavait idézzük: „Und man mag über die wissenschaftliche 
Stichhaltigkeit der Theorie sagen, was man will, durch sie und mit ihr begann 
jedenfalls insbesondere die Erforschung der Lautgeschichte der ostseefinni
schen Sprachen und des Lappischen, sich zu einer kritischen Wissenschaft 
zu entwickeln".5 

Nem véletlen, hogy éppen a fokváltakozási elméletek terén tapasztal
hatunk ilyen lendületes emelkedést .Az első elméletek az újgrammatikus 
doktrína virágzásának idejére nyúlnak vissza, amely főleg a hangtörténetnek 
szentelt nagy figyelmet. 

A fok váltakozás korára és keletkezésének okaira vonatkozó nézetek már 
a jelenség felfedezése óta igen eltérőek. Ez a helyzet a mai napig szinte semmit 
sem változott. H A J D Ú P É T E R így ír róla: „Meinungsverschiedenheiten über 

2 COLLINDER, CompGr. 215—216. 1. 
3 SETÄLÄ: Über art, umfang und alter des Stufenwechsels im finnisch—ugrischen 

und samojedischen: FUF XII , 121. 1. 
4 SZINNYEI, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. 2. verb. Aufl. Berlin u. 

Leipzig 1922. 27. 1. 
5 RAVILA, Probleme des Stufenwechsels im Lappischen: FUF XXXII I , 285. 1. 
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Wesen und Ursprung des Stufenwechsels gibt es noch heute beinahe so viel 
wie Sand am Meer."6 

Ha a különböző fokváltakozási elméleteket tanulmányozzuk, könnyen 
úgy érezhetjük, hogy ezekhez már semmit sem kell és nem is lehet hozzátenni, 
önkéntelenül felmerül a kérdés, érdemes-e további kutatómunkát fordítani 
erre a témára a kutatás ilyen állása esetén. Ám azt is le kell szögeznünk, 
hogy az utóbbi időben a fokváltakozás elvesztette uralkodó jellegét a finnugor 
nyelvtudományban. A többi probléma, a mondattan, az alaktan és a vokaliz-
mus kérdései egyre jobban szóhoz jutnak. De ugyanakkor tovább kellene 
folytatni a munkát a fokváltakozás területén is. Ebből a szempontból teljesen 
egyetértünk RAviLÁval: „Es wäre jedoch kein Glück für die Forschung, wenn 
man die Fragen des Stufenwechsels ganz und gar beiseite liesse und dächte, 
dass das Wichtigste schon gesagt sei. Der Stufenwechsel hat meiner Meinung 
nach doch immer noch die Schlüsselstellung in der finnisch-ugrischen Forschung 
mit noch grösserem Recht als der Ablaut des Indoeuropäischen".7 

A fentebb említett véleménykülönbségek arra utalnak, hogy sok minden 
parlagon hever még ezen a területen. Mindazonáltal hangsúlyoznunk kell, 
hogy a fokváltakozással kapcsolatos hosszadalmas viták nem voltak ered
ménytelenek. Sok probléma új magyarázatot nyert, azokat pedig amelyeket 
még végérvényesen nem sikerült megoldani, élesebben körülhatárolták. 

III. Á fok váltakozás elméleti alapjai 
A fokváltakozás, mint az erősödés-gyengülés eredménye 

Az erősödés-gyengülés belső szabályai 

Mi hozta létre tulajdonképpen a fokváltakozást, és milyen törvényszerű
ségeket lehet vele kapcsolatban megállapítani? Először is meg kell értenünk 
ennek a jelenségnek a lényegét, meg kell vizsgálnunk magának a folyamatnak a 
mechanizmusát, akkor majd könnyebb lesz a többi vele kapcsolatos problémát 
is megoldani. Pillanatnyilag teljesen közömbös számunkra, hogy a fokválta
kozás későbbi vagy korábbi eredetű-e. Sokan kísérleteztek azzal, hogy feltárják 
e jelenség alapvető jellegét. Számunkra azok az elméletek a legérdekesebbek, 
amelyek valamiképpen rámutatnak a fokváltakozás és a VERNER-törvény össze
függésére, mivel ez az összefüggés segítséget nyújt a probléma tisztázásához. 
Képviselőik azt vallják, hogy a fok váltakozás okai a hangsúlyviszonyokban 
keresendők, ugyanúgy, mint a Verner-törvény esetében. Egyesek a második 
zárt szótagnak tulajdonítják a főhangsúlyt, mások pedig csupán feltételezik, 
hogy a második zárt szótag nagyobb nyomatékkal rendelkezett, mint a máso
dik nyílt. Az ezzel kapcsolatos elméletek SETÄLÄtol, WiKLUNDtól, KETTTJNEN-
től , COLLINDERtŐl, PoSTltÓl, LEHTISALÓtÓl, SOTAVALTAtÓl, PlKAMAEtŐl és 
másoktól származnak. Közös ismertetőjelük az, hogy mindkét jelenség kelet
kezését a szóhangsúly különbségére akarják visszavezetni. Szerintünk nem egé
szen helyes ez az álláspont. Tudjuk, hogy a Verner-törvény csak szimptómája 
egy sokkal általánosabb folyamatnak, nevezetesen a gyengülésnek. Helyénvaló, 
hogy it t alaposabban foglalkozzunk a Verner-törvénnyel, ha már a fokválta-

6 H A J D Ú P., Die Frage des Stufenwechsels in den samojedischen Sprachen: UAJb. 
XXXIV, 41. 1. 

7 RAVILA: FUF. XXXII I , 285 — 286. 1. 
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kozás és e törvény között oly sok közös vonás van. Mi a lényege a Verner-
törvénynek? Minden zöngétlen spiráns zöngéssé vált, ha nem a szó elején, 
vagy nem közvetlenül a hangsúlyos szótag után állt.8 Látszólag csak a zöngéssé 
válást tudjuk megállapítani, és ez a tény, miként ZABROCKI megjegyzi,0 

hosszú ideig elhomályosította a dolog természetét. A legtöbb kutatás, amelyet 
ezen a területen végeztek, csak az említett tényt próbálta megmagyarázni. 
A folyamat eredményét összecserélték magával a folyamattal. így DE SAUSSURE 
(Cours 201) és H I R T (Idg. Gr. 5: 96. és Handb. des Urg. L, 90) szerint is a 
zöngéssé válás adja a probléma lényegét. Azonban már korán észrevették, 
hogy ez a jelenség kapcsolatban van a meggyengült légáramlással. VERNER 
így ír erről: ,,Das stärkere Luftausströmen ist ein Moment, das der expiratori
sche Akzent mit den tonlosen Konsonanten gemein hat. Daher konnte der 
verstärkte Luftstrom in der akzentuierten Silbe die tonlose Fricativa tonlos 
erhalten, d. h. verhindern, dass die Stimmbänder zum Tönen verengert blieben, 
wie dies bei normalem Luftausströmen in der unakzentuierten Silbe geschieht."10 

Tehát a zöngéssé válás végsősoron a levegőáramlás erejétől függött (ZABROCKI, 
UL, 35. 1.) Ezen jelenség egyes szakaszaira elsőnek SIEVERS utalt, aki arra 
az eredményre jutott , hogy a VERNER által meghatározott esetekben a zöngét
len fortis hangok először zöngétlen lenis-ekbe mentek át, hogy végül is zöngéssé 
váljanak.11 Tehát előbb következett be a gyengülés (leníció) és csak később 
a zöngéssé válás, ahogy azt ZABROCKI helyesen megjegyzi, aki véleményünk 
szerint elsőkónt fejtette ki a jelenség természetét,12 különbséget téve a zöngéssé 
válás és a gyengülés között. Szerinte az utóbbi az elsődleges, és ennek alapján 
fejlődik ki a zöngéssé válás. A leníció az erősödéssel ellentétes folyamat. Ily 
módon ZABROCKinak sikerült összekapcsolni a VERNER-törvényt a gyengülés
erősödés folyamatával.13 Eszerint a fenti törvény lényege: a leníció által meg
gyengített hangnak a szomszédos magánhangzókhoz való hasonulása, e folya
mat következménye pedig a mássalhangzók zöngéssé válása. 

Meg kell még világítanunk egyrészt a gyengülés és erősödés, másrészt 
a gyengülés és a hangsúly közötti kölcsönhatást. Ezzel a kérdéssel alaposabban 
foglalkozunk, mert megválaszolása különösen jelentős, mivel a legtöbb elmélet 
a hangsúlyviszonyokban kereste a fokváltakozás keletkezésének okát. ZAB
ROCKI könyvének néhány fejezetében ezt a problémát boncolgatta germán 
vonatkozásban, és arra a meggyőződésre jutott , hogy az első germán hang
eltolódást (Lautverschiebung) az exspiratorikus hangsúllyal kapcsolatba hozó 
nézetek nem egészen helyesek.14 Minden szóhelyzetben meglevő erősödés 
(hangeltolódás) — szerinte — arra utal, hogy a szó valamennyi hangjánál az 
erőmegfeszítés egyenletes nagyobbodásával kell számolnunk, függetlenül a 
főhangsúly helyétől (vö.: lat. páter <yt gót faPar, lat. fráter ~ gót bröPar). 
Ezenkívül a szóhangsúly rendszerint a hangsúlyozott szótag magánhangzójára 

8 Vö. ehhez K. VERNER: Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 23: 97.1.; 
SIEVERS, Grundzüge der Phonetik § 779. F . DE SAUSSURE, Cours de linguistique 201. 1.; 
H I R T , Indogermanische Grammatik. V/1929. 96.1. 

9 ZABROCKI L., Usilnienie i lenicja w jezykach indoeuropejskich i w ugrofinskim. 
Poznan, 1951. [rövidítve: UL] 

1 0 VERNER: i. m. 116. 1. 
11 SIEVERS: i. m. 779. §. 
12 ZABROCKI: i. m. 45. 1. 
13 Uo. 52. 1. 
14 Vö. Lingua Posnaniensis I I . 296. 1. 
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esik, nem pedig a mássalhangzóra. Az a véleménye, hogy az erősödés minden 
helyzetben adekvát az exspiratorikus hangsúlyhoz viszonyítva, de nem azonos 
vele. ZABBOCKI tehát azt a nézetet vallja, hogy a hangsúly egyedül nem volt 
képes hangeltolódást (ebben az esetben erősödést) okozni. I t t az erősödésnek 
nemcsak a szótagcsúcson (rendes szótaghangsúly) kellett hatnia, hanem a 
szótagvölgyekben is.15 Az ősgermán gyengülést (Verner-törvény) tárgyalva 
megállapítja, hogy ez csak a zöngétlen spiránsokra hatott a szó belsejében 
és végén, ha a megelőző szótag hangsúlytalan volt. Ebből azt a következtetést 
vonja le, hogy az erősödő feszültség megmaradt a szó elején éppúgy, mint a 
hangsúlyos szótag után. Ebben az összefüggésben beszél a szó erejének vonalá
ról. Aszókezdet természeténél fogva min dig-erősebb lesz, mint a többi szóhely
zetek. Aszó vége a leggyengébb. A fentebb említett vonal menete tehát a lejtő 

alakját veszi fel: j ^"~"-—--^^^ . Ezt a vonalat különböző tényezők módosít
hatják, főleg a szóhangsúly, aminek következtében ilyen formát vehet fel:16 

i-^^^ . További bonyolult elemzés vezette ZABEOCKit arra az ered
ményre, hogy minél közelebb áll a hang a szókezdethez, annál kisebb a gyengü
lés, és fordítva, az erősödés annál intenzívebb Az erősödés tehát tovább hathat a 
szókezdetben és a hangsúlyos helyzetben (a hangsúlyos szótag után), ha ezzel 
egyidejűleg a többiben már bekövetkezik a gyengülés. A spiránsok gyengüléséről 
szóló fejtegetéseit összefoglalva ZABBOCKI arra következtetett, hogy ez a folya
mat a szó minden pozíciójában előfordult, kivéve a szó elejét. Leggyengébben 
azonban a hangsúly után hatott . Az erősebb leníció eseteiben mint másodlagos 
folyamat megjelenik a gyengült hangok zöngésülése. De idővel a hangsúlyos 
szótag utáni helyzetben is fokozódott a gyengülés, és végül itt is zöngéssé 
válás tapasztalható.17 A mondottakból azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy 
nem a hangsúly hozta létre a most tárgyalt két folyamatot (gyengülés, erősö
dés), hanem csupán módosította ezeknek lefolyását. 

Ha tehát a finnugor fokváltakozás a Verner-törvénnyel mutat hasonló
ságot, és ugyanakkor a Verner-törvény összefüggésben áll a g y e n g ü l é s 
s e l és e r ő s ö d é s s e l , akkor semmi akadálya sincs annak, hogy a finn 
fok váltakozást éppen ilyen erősödéssel és gyengüléssel hozzuk kapcsolatba, 
azaz úgy tekintsük, mint ennek a folyamatnak eredményét. Ilyen módon 
ismét közeledünk SETÄLÄ, THOMSEN és WIKLUND nézeteihez, akik már a balti 
finn konszonantizmus felépítésében igen nagy jelentőséget tulajdonítottak e két 
folyamatnak. THOMSEN az eredeti k, t,p, g, d, b hangokból indult ki, amelyek
ből a finnben az erősödés által kk, tt, pp, k, t, p-nek kellett volna keletkeznie, 
bizonyos esetekben azonban (zárt szótagban) a médiák a megfelelő spiránsokba 
mentek át.18 Hasonló álláspontra helyezkedett SETÄLÄ is, aki hogy megmagya
rázhassa a közfinn (kk, tt, pp, k, t, p,) hangokat az eredetibb állapotot a 
k, t, p, b, d, (7-ben fogadta el, ugyanakkor két folyamatnak (a gyengülésnek 
és erősödésnek) egyidejű hatását is feltételezte.19 WIKLUND véleménye egy 
kissé eltérő, amennyiben eredeti kk, tt, pp, k, t, p hangokat tesz fel, és a gyenge 

1 5ZABROCKI: i. m. 46 — 47. 1. 
1 6ZABROCKI: i. m. 48. 1. 
17 ZABBOCKI: i. m. 55. 1. 
18 THOMSEN, Den gotiske. . . 23, 35. 1. és Beröringer mellem de finske. . . 73, 74. 1. 
19 SETÄLÄ, YH. 123. 1. 
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fokot a leníciótól kiváltott jelenségnek magyarázza.20 Ezen elméletekkel kap
csolatban még megjegyezhetjük, hogy létrehozóik megkísérelték a fokváltako
zást úgy tekinteni, mint az említett ható folyamatok eredményét. Úgy látszik, 
a későbbi kutatók ezt elfelejtették eléggé értékelni. Ez nem jelenti azt, hogy 
maradéktalanul elfogadjuk ezt a három elméletet. Csak szellemes ötleteknek 
tarthatjuk őket, mivel nincsenek bebizonyítva. Létrehozóik főleg az intervoká-
lis helyzetben levő szituációról beszélnek, a többi helyzetet azonban nem 
tanulmányozták eléggé ezen folyamatok figyelembevételével. Tehát ezeknek 
a folyamatoknak a nyelv egész hangállományára gyakorolt hatását nem vizs
gálták meg és nem rögzítették belső törvényszerűségeiket. 

Fentebb azt a sejtésünket ju t ta t tuk kifejezésre, hogy a balti finn fok
váltakozás, éppúgy mint a Verner-törvény a g y e n g ü l é s - e r ő s ö d é s 
folyamatán alapulhat. Munkánkban azt a célt tűzzük magunk elé, hogy ele
mezzük a finn nyelv mássalhangzó-állományát ezen folyamatok szempontjából. 
Rendkívül nagy segítséget nyújt szándékunk megvalósításához ZABROCKI 
előbb idézett műve: ,,U s i l n i e n i e i l e n i c j a w j ç z y k a c h i n d o -
e u r o p e j s k i c h i w u g r o f i n s k i m " (Erősödés és gyengülés az 
indoeurópai nyelvekben és a finnugorban). Munkájának értéke elsősorban az, 
hogy az indoeurópai anyag hozzásegítette ahhoz, hogy sok általános természetű 
következtetést vonjon le, és megállapíth tárgyalt folyamatok belső 
szabályszerűségeit. Az indoeurópai nyelvek mellett e műben a finnugorról is 
szó esett, s ez a tény számunkra nagy jelentőségű. Ebben a vonatkozásban 
ZABROCKI azt a nézetet képviseli, hogy a finnben a fok váltakozásnak nevezett 
folyamatot erősödési és gyengülési processzusnak kell tekintenünk. Ezek ugyan
azok a folyamatok, amelyeket az indoeurópai nyelvekben is (germánban, keltá
ban stb.) megtalálunk. Nem szabad ezeket a jelenségeket a finnugorban úgy 
vizsgálni, hogy ne vessünk egy-két pillantást a többi nyelvben meglevő hasonló 
viszonyokra. ZABROCKI arra is rámutat , hogy a finnugor mássalhangzók 
fokváltakozása azonos a különböző indoeurópai nyelvekben levő gyengüléssel 
(és erősödéssel).21 A finnugorra vonatkozó kérdéseket csak általánosságban 
fejtegette, és maga is úgy véli, hogy a probléma behatóbb kutatást igényel 
az egyes finnugor nyelvekben. ZABROCKI azt mondja, hogy a fokváltakozás 
az erősödés és gyengülés folyamatával azonos. Véleményünk szerint jobb lenne, 
ha a fokváltakozásról i t t úgy beszélnénk, mint ezen folyamatok eredményéről. 
Ebben az esetben a gyengülés ós erősödés csak olyan fonetikai folyamat lenne, 
amely egy nyelv egész hangállományát áthatja. 

A ZABROCKI által alkalmazott elveket mi vonatkoztatni szeretnénk a 
balti finn nyelvekre. Meggyőződésünk, hogy a gyengülés és erősödés ott meg
állapított, általános szabályszerűségei i t t is igazolást nyernek. Mielőtt azonban 
áttérünk az anyag analízisére, meg kell világítanunk ezen elméleti alap
elveket. 

ZABROCKI művében az erősödés és gyengülés fogalmának pontos meg
határozásából indul ki. Az erősödésen azt érti, hogy egy hang artikulációs
akusztikai szempontból erősebbé válik. Ez az erősödés vonatkozhat: 1. magára 
a légáramlásra, 2. a beszédszervek artikulációjára, 3. és mindkettőre egyaránt, 
de nem feltétlenül vezet ugyanazon kategória fonetikailag erősebb hangjához. 

20 WIKXUND, Laut- u. Formenlehre der lule-lappischen Dislekte. 31. 1. és Ent
wurf. . . 112. 1. • , 

21 ZABROCKI: i. m. 239. 1. 
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Egy ilyen hang legtöbbször különféle átalakulás alapját képezi, és egy másik 
kategóriába megy át. Pl. a germánban a felerősödött b, d, g hangok p, t, k-vá, 
(pl. gót diups, üt. dubiis; gót kcdds, lat. gelidus) az eredeti p, t, h viszont 
/ , P, x spiránsokká váltak, pl.: gót: Piuda, litv. tauta; gót filu, gör. TIOÀVÇ). 
A spiránsok nem erősebbek, mint a zárhangok, de az erősödés eredményeként 
jöttek létre.22 A gyengülés ezzel szemben az erősödéssel ellentétes folyamat. 
Ebből pedig az következik, hogy a gyengülés nem alapvetően más processzus, 
hanem csak az erősödésnek bizonyos foka. Az erősödés és gyengülés egyazon 
jelenségnek, vagyis az artikuláció közben megnyilvánuló erőkifejtésnek két 
oldala. Az erő növekedését nevezzük erősödésnek, csökkenését gyengülésnek 
(leníciónak).23 Az erősödéskor az artikuláló szupraglottális beszédszervek 
erősebb zárását, a gyengülés esetében viszont ellentétes megnyilvánulását 
állapíthatjuk meg, a zárás lazítását, vagy teljes eltűnését.24 így bizonyos tájé
koztatást kaptunk mindkét folyamatról. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
valamennyi ezzel kapcsolatos kérdést megválaszoltunk. A többi erősödéssel 
és gyengüléssel összefüggő problémára az anyag elemzésekor térünk rá. 

Most azonban különös figyelmet szeretnénk fordítani még két mozzanat
ra: az erősödésnek és gyengülésnek egy nyelv hangállományára gyakorolt 
hatására, valamint az egyes hangosztályok viselkedésére. Az első kérdés 
megválaszolása egyszerű. A gyengülésnek és erősödésnek mint minden fonetikai 
folyamatnak általánosnak és kivétel nélkülinek kell lennie. A fonetikai folya
matok természetük szerint mechanikusak, és nem csak specifikus esetekre 
korlátozódhatnak.25 Viszont más kérdés az, hogy hatásuk érzékelhető-e minden 
fonetikai környezetben. Ez legalább három tényezőtől függ: a) a f o n o l ó 
g i a i s í k t ó l , b) m a g u k t ó l a h a n g o k t ó l , c) a f o l y a m a t 
e r ő s s é g é t ő l . 

A fonetikai folyamatnak, ha már megindult, valamennyi hangra ki 
kell terjednie. Ez a maga módján alakítja át a megtámadott hangszubsztan
ciát'. Az ilyen átalakítások gyakran veszélyeztethetik a fonológiai rendszert. 
A fonológiai sík különféle helyesbítéseket eszközölhet. Egyes esetekben 
módosíthatja a fonetikai főfolyamatot, de kiválthat egy, a fonetikaival 
ellentétes folyamatot is.26 

Mennyire függ a processzus lejátszódása maguktól a hangoktól? Tudjuk, 
hogy a nyelv egyes hangjai különböznek egymástól. Más és más fiziológiai 
szubsztanciával rendelkeznek.27 Ha valamennyi hang ugyanazt a fiziológiai 
szubsztanciát mutatná, akkor ebben a vonatkozásban csak egy hangról beszél
hetnénk. ZABROCKI különféle fiziológiai szubsztanciákat ta r t számon. A fizio
lógiai szubsztanciához tartozik például a beszélő szerv tömege, amely az adott 
hangot artikulálja, tehát az ajkak, a nyelv, a hangszalagok és a tüdő tömege. 

22 ZABROCKI: i. m. 1. 1. 
23 Uo. 2. 1.: „Usilnienie i lenicja to dwa oblicza jednej i tej samej rzeczy, miano-

wicie stopnia sily. Narastanie jej nazywac bçdziemy usilnieniem, opadanie jej lenicjq,." 
24 Uo. 11. 1. 
25 ZABROCKI: i. m. 4. 1. 
26 MILEWSKI T., Sur la monophtongaison des diphtongues dans les langues indo

européennes. Eos, XL. 1939. Fasc. 1. 1 —16. 1. 
ZABROCKI, Z historii monoftongizacji i dyftongizacji niemieckiej. Kwartalnik 

Neofilologiczny, Rocznik IV. Warszawa, 1957. Zeszyt 1. 
27 ZABROCKI, Probleme der strukturellen Phonetik. Sprawozdania Poznanskiego 

Towarzystwa Przyjaciol Nauk. Nr. 2. (ogóln. zbioru nr 53) 20. stycz. 1958. 168 — 169. 1. 
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Minél nagyobb az artikulációs beszédszerv tömege egy hang képzésekor, 
annál nagyobb a tehetetlenségi ereje és annál kevésbé hajlamos a változásra 
és fordítva. Ebből a szempontból ZABROCKI a nyelv hátsó részét állítja az 
első helyre (a legnagyobb tömeg), utána következnek az ajkak, a nyelv eleje 
és a hangszalagok. Ennek megfelelően így állíthatjuk sorba az egyes hangokat: 
k, p, t, g, b, d. Az ilyen elméleti sorrend helyességét a nyelvstatisztikai adatok 
is igazolják. Kimutat ták, hogy nyolc európai nyelvben, a franciában, német
ben, angolban, olaszban, keltában, oroszban és a magyarban, a dentális 
hangok a leggyakoribbak, és csak azután jönnek a labiálisok és palatálisok.28 

Ugyanez vonatkozik a finnre és észtre is. HAKÜTJNEN ezzel összefüggésben a 
következőket írja: „Der Umstand wiederum, dass die Dentale trotzdem im 
Finnischen wie vermutlich in allen Sprachen die absolut höchste Frequenz 
aufweisen, erklärt sich aus der lautphysiologischen Tatsache, dass die Zungen
spitze, mit deren Hilfe alle Dentale hervorgebracht werden, das schnellste 
und beweglichste Artikulationsorgan ist."29 Tehát a nyelv eleje kisebb tömeg
gel rendelkezik, mint az ajkak, vagy a nyelv hátsó része, ezért mozgékonyabb 
és gyorsabban reagál a fonetikai folyamatokra, mint a többi szerv. A külön
böző tehetetlenségi erőktől függ a változások kronológiája. A hangváltozások 
legelőször ott fognak megjelenni, ahol a tehetetlenségi erő a legkisebb. 

ZABROCKI a fiziológiai szubsztanciához sorolja az artikuláló beszédszer
vek között levő távolságot is. Ennek a fiziológiai szubsztanciának nagyságát 
a tömeg mértékével határozza meg. Tehát az artikuláló szervek nyíltsági, 
illetve zártsági szubsztanciájának különböző nagyságokat tulajdonít. így 
például a t mássalhangzó rendelkezik a legkisebb, az a magánhangzó pedig 
a legnagyobb nyíltsági tömeggel.30 A nyíltsági tömeg nagysága szerint a kö
vetkezőképpen osztja be a beszédhangokat: 

k 
p—c—s—m—n—/—r—h—i—u—e—o-~ a.31 

t 

Magától értetődő, hogy azok a hangok, amelyeknek kisebb a nyíltsági 
tömege, korábban és mélyrehatóbban alávetik magukat a gyengülés és erősödés 
folyamatának, mint azok, amelyeknél ez a tömeg nagyobb (pl. a magán
hangzók). A felerősödött légáramlás a rés tömegén levezetődik. 

Természetes, hogy a folyamat eredménye ennek erősségétől és tartamától 
is függ. Mint a fentiekből láthatjuk, a különböző hangok és hangcsoportok a 
folyamattal szemben különböző ellenállást tanúsítanak. Minél erősebb maga 
a processzus, annál több hangot támadhat meg, és nagyobb hatást gyakorol 
rájuk. 

Ez utóbbi problémával szorosan összefügg még két további momentum ; 
ti. a fonetikai folyamat ós területi kiterjedtsége közötti viszony, valamint a 
mássalhangzócsoportok ellenállóképességének kérdése. 

28 BOTJEDON, L'expression des émotions et des tedanees dans le langage. Paris, 
1892. H. GiJTZMANnál található idézet: Psychologie der Sprache, 17 (Ernast Reinhardt, 
München o. J.) 

29 HAKULINEN, L., Handbuch der finnischen Sprache. I. 1957. Wiesbaden, 5. 1. 
30 ZABKOCKI, Probleme der strukturellen Phonetik, 168. 1. 
31 Uo. 169. 1. 
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Ha egy folyamat elkezdődik egy nyelvjárásban, még nem jelenti azt, 
hogy ugyanilyen erővel hat a többiben is. Már elméletileg is el tudjuk képzelni, 
hogy minél jobban eltávolodunk a processzus gócpontjától, annál inkább 
csökken a hatása. Az ebből levonható következmény egyértelmű: a középpont
ban haladnak leginkább előre a fonetikai folyamatok, a periférián lefékeződ
nek. Erre a germán nyelvekből hozhatunk példákat.32 

A különböző mássalhangzócsoportoknak a gyengülés és erősödés folya
matára való reagálásával — az indoeurópai anyag alapján — már ZABROCKI 
foglalkozott. Meggyőződésünk, hogy azok a következtetések, melyekhez ezen 
a téren eljutott, általános természetűek, és a finnre is könnyen alkalmazhatók. 
I t t csak a viselkedésük általános elveire szeretnénk rámutatni, a részleteket 
pedig az anyag elemzésekor fejtjük ki. ZABROCKI figyelmet fordított arra a 
tényre, hogy az ősgermánban a hangeltolódás (az erősödés) nem minden 
mássalhangzócsoportban következett be (pl. az sk-, st-né\), és azt a megállapí
tást vonta le, hogy a felerősödött légáramlás az s résén le vezetődött, emiatt a 
zárhangot már nem tudta megváltoztatni. Ehhez még az is hozzájárul, hogy 
mássalhangzócsoportok esetében a légáramlás mindkét összetevőn (azaz s-n, 
és k-n) levezetődik, és ennek következtében ezeket külön-külön kisebb hatás 
éri.33 Azoknál a mássalhangzócsoportoknál pedig, amelyeknek első komponense 
likvida vagy nazális volt, erősödés tapasztalható. ZABROCKI szerint a mással
hangzócsoportok első összetevőjének megnagyobbodott rése esetén a mással
hangzó-kapcsolat lazább, azaz kevésbé kompakt. Ebben az esetben a légáramlás 
jobban meg tudja támadni mindegyik tényezőjét külön-külön, s emiatt nagyobb 
változásokkal számolhatunk a második hangnál. Minél nyíltabb tehát az első 
komponens, annál intenzívebb a folyamat hatása a másodikra.34 

Az itt kifejtett elvek alkalmazása és részletesebb magyarázata már a 
finn nyelvi anyag alapján történik. Szeretnénk még megemlíteni, hogy 
FOURQTJET ZABROCKI munkájáról írt recenziójában bírálta ezen elmélet 
néhány pontját,35 az alapgondolaton azonban — nézetünk szerint — semmit 
sem változtathatott . 

Újabban ZABROCKI mégegyszer érintette a gyengülés-erősödés problé
máját, és megerősítette korábbi téziseit, több részletkérdést pedig még pon
tosabban kifejtett. Azokkal az okokkal kapcsolatban, amelyek a gyengülés-
erősödés folyamatát létrehozták (azaz a légáramlás erősödéséhez, illetve 
gyengüléséhez vezettek), nem foglal határozottan állást. De nem tartja lehe
tetlennek, hogy ezeket fonológiai síkon is keresni kellene. Az okok természetétől 
függetlenül (legyenek bár fonológiai, szociológiai, vagy más természetűek) 
i t t fonetikailag a légáramlás növekedésével, esetleg csökkenésével van dol
gunk.36 

32 ZABROCKI, Uwagi o rozwoju konsonantyzmu germanskiego. Kwartalnik Neofil. 
Roczn. IV. W-wa 1957. Zeszyt 2. Uő., Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju 
jezyka niemieckiego Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1963. 32. 1. 

33 ZABROCKI, UL 30. 1. 
34 Uo. 35 — 37. 1. 
35 Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. Tome L. (1954). 
36 ZABROCKI L., Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju jezyka niemiecki

ego. 1963. 40—47. 1. 
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IV. A finn nyelvi anyag elemzése 
az erősödés-gyengülés szempontjából 

1. Á l t a l á n o s m e g j e g y z é s e k 

A finn nyelvet néhány aspektusból konzervatívnak lehet tekinteni. Ez 
mindenekelőtt magánhangzó-rendszerére vonatkozik. Az általános felfogás 
szerint azonban nagy veszteségeket szenvedett a finn mássalhangzó-rendszer. 

Szó kezdetén Szó belsejében 

finnugor finn finnugor finn 

k k kk kk~k 
t t tt ttr^t 

P P PP PP~p 
0 vagy c h k k rO V, j , ô 

c s t t <-*-> d, l, r, 0 

i s P p ~ V 

é] c t, h 
S h c ts, s 

3 3 3 j , 0 

ß V, 0 ß V 

Ô' t M t i^f d 
m m ő'j 

1 n yt k <~v 0, 0 

A] M S a l 
s h 

r r m m, (m ~* v) 

n] n 
n) 

V V, 0 

M l 
i J 
r r 

A mai 13 konszonánson kívül a finnugor alapnyelv hangrendszerében valószí
nűleg még 15 mássalhangzó létezett.37 

I t t merülnek fel az első kérdések. Ha a finn nyelv a magánhangzók szem
pontjából konzervatív, vajon a mássalhangzókra nézve miért nem az ? Nem 

37 HAKTTLINEN, Handbuch der finnischen Sprache. Wiesbaden. 1957. Bd. I. 
2 7 - 2 8 . 1. 
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kellene-e a nyelvi konzervativizmusnak az egész hangrendszerre kiterjednie? 
A konszonantizmus feltételezett elszegényedésének lényeges változásokkal 
kellett járnia. De nem vetették fel a kérdést, mi vezetett ezekhez a változások
hoz, ezekhez a számottevő veszteségekhez a mássalhangzó-rendszeren belül. 
Milyen természetű volt az a folyamat, amelynek alávetették magukat a mással
hangzók? Fonetikai vagy fonológiai jellegű? I t t depalatalizációról és dezaff-
rikációról beszélhetnénk. így azonban figyelmen kívül hagyunk valamit, ami 
a mai finn mássalhangzó-rendszerre különösen rányomja a bélyegét, ti . a 
fok váltakozást. Véleményünk szerint a finn nyelv felépítésében ezen folyama
tok mellett, ha valóban végbementek, az erősödés és gyengülés is nagy szerepet 
játszott. A fokváltakozást pedig úgy kellene felfognunk, mint ennek eredmé
nyét. Hogy az összefüggéseket világosabban szemünk előtt tarthassuk, a 
túloldali táblázatban megkíséreltük egybevetni a finn mássalhangzó-állo
mányt a finnugor alapnyelvre rekonstruált állapottal.38 

Mint a táblázatból látható, a finn nyelv lényeges jelenségei közé tartozik 
a fokváltakozás. Mint már fentebb mondtuk, újabban egyre inkább tagadják 
a fokváltakozás finnugor eredetét, és megpróbálják összekapcsolni az erős 
és gyenge fok keletkezését a külön nyelvi fejlődéssel. Ekkor azonban az a 
kérdés vetődik fel, hogyan jött létre a fokváltakozás egy nyelv külön életében 
és milyen nyelvi folyamatokat tételez fel. Számunkra pillanatnyilag nem fon
tos, melyik fejlődési korszakba lehetne beilleszteni a fokváltakozást. Figyel
münk most mindenekelőtt azokra a folyamatokra irányul, amelyek létrehozták. 

Ha eltekintünk attól a feltételezéstől, hogy a fok váltakozás megjelenése 
a finnugor nyelv sajátos természetében leli magyarázatát, és ehelyett azt 
fogadjuk el, hogy az egyes finnugor nyelvek külön életében jelent meg, úgy 
ez csak a szemléletmód megváltozását jelenti, nem pedig a jelenség okaira 
adott magyarázatot. 

Ha viszont kutatásaink alapját a rekonstruált fokváltakozással rendel
kező finnugor alapnyelv képezné, az eredmények helyességének csak annyi 
valószínűsége lenne, amennyi a hipotetikus feltételezéseknek lehet. Ezért a 
fokváltakozás megjelenését a balti-finn nyelvek alapján vizsgáljuk meg. 
Ez a kiindulópont lehetővé teszi a rekonstruált finnugor alapnyelvi, illetve 
uráli állapottal való összehasonlítást, amelyet viszont a kutatók nem fogadnak 
el egységesen. Ha a kk, tt, pp, k, t, p állapotból indulunk ki (így WIKLUND 3 9 

ITKONEN, 4 0 bizonyos fenntartással COLLINDEK4 1 is), akkor a mai erős fokot a 
finnben eredetinek kell tekintenünk. Milyen viszony van az erős és gyenge 
fok között ? Egy pillantás a táblázatra tudtunkra adja, hogy ebben a helyzet
ben fonetikailag legyengült hangok láthatók. A gyenge fokot tehát mint a 
fonetikai gyengülés következményét foghatjuk fel. A gyengülésnek már egy 
esetben való kimutatása is feltételezi, hogy az egész finn mássalhangzórendszer 
elszenvedte e folyamat hatását. I t t azt a lehetőséget szeretnénk fontolóra 
venni, hogy vajon csak az általános gyengülés feltételezésével tudjuk-e követ
kezetesen levezetni a finnugor alapnyelvből a finn mássalhangzó-állomány 

38 A rekonstruált fgr. alapnyelvi állapotra vonatkozólag vö. SZINNYEI, NyH. 
1927. 23 — 50. 1. COLLINDBB, CompGr. 45—146. 1., Introduktion. . . 103 — 123. 1. STEINITZ, 
Geschichte des fgr. Konsonantismus. 

39 WIKLUND, Entwurf. . . 116 — 117. 1. 
40 E. ITKONEN: UAJb. XXXIV. 192. 1. 
41 COLLINDEB, CompGr. 79. 82 — 83, 87, 217. 1. és Introduktion . . . 112. 1. 
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kifejlődését. Az első kételyek az eredeti ß, ô, ô' spiránsok vizsgálatánál merül
nek fel. Különösen a ô és Ô' viselkedése nem tanúskodhatna a lenícióról, 
hanem egyenesen az erősödésről, amelynek hatására ezek a spiránsok a t o- d 
sorba mentek át. Most azonban ezzel a problémával nem foglalkozunk be
hatóbban. 

A ható fonetikai folyamatok megállapításakor a második kételyt az 
ébreszti bennünk, hogy az eredeti finnugor, illetve uráli állapotot olykor más
képp is rekonstruálják. I t t STELNiTznek a hosszú mássalhangzók finnugor 
alapnyelvi létezését tagadó hipotézisére gondolunk.42 Ha elfogadjuk ezt a 
hipotézist, akkor a finn mássalhangzó-állományt — legalábbis a gemináták 
esetében — az erősödés eredményének kell tekintenünk. Ezekből az követke
zik, hogy nem a gyengülés volt az egyetlen processzus, amely a finn konszonan-
tizmusra hatott , hanem emellett az erősödés is nagy szerepet játszott. E két 
folyamat kronológiai összefüggéséről most még nem lehet sokat mondani. 
Ehhez nélkülözhetetlen, hogy az egész finn mássalhangzó-állományt elemezzük 
a folyamatok szempontjából. Ezt kétféleképpen tehetjük meg: a kiinduló
pontot vagy a rekonstruált, vagy az első nyelvemlékekben megtalálható állapot 
képezheti. Magunk részéről a második u ta t választjuk, mivel a rekonstruált 
finnugor hangrendszerrel szemben bizonyos kételyeink vannak. Ezért helye
sebbnek tartjuk, ha a legkorábbi finn nyelvemlékek (14. sz.) írásmódjából 
indulunk ki. Hiszen végső soron a finnugor ősnyelvi állapotot a nyelvemlékek 
és az élő nyelvek segítségével építették fel. 

Először tehát a gyengülésnek és erősödésnek kölcsönös rétegződését 
vizsgáljuk meg, és csak azután fogunk hozzá a rekonstrukcióhoz. 

Az a szándékunk, hogy analizáljuk a finn mássalhangzó-állományt, 
felülvizsgáljunk minden mássalhangzócsoportot, és csak azután vonjuk le a 
megfelelő következtetéseket. A különböző hangkategóriák és a különböző 
mássalhangzócsoportok eltérő ellenállást fognak tanúsítani a gyengülés-erősödés 
folyamatával szemben. A legkönnyebben az intervokális helyzetben álló zár
hangokat támadja meg, és hatása legvilágosabban ezeken nyilvánul meg. 
Másképpen kellene lennie a mássalhangzócsoportokban. I t t az első összetevő 
fedezi a másodikat, és így fékezi a folyamat erejét, azaz ahhoz, hogy az a 
zárhangot elérhesse, túl kell jutnia az első komponensen. És minél nagyobb 
ennek a zártsági tömege, annál gyengébb lesz magának a folyamatnak hatása 
a másodikra. Megkíséreljük tehát, hogy kauzális kapcsolatba hozzuk a finn 
nyelv egész mássalhangzó-rendszerének a fejlődését a fent említett folyama
tokkal. A kiindulópontot a legrégibb nyelvemlékek jelentik számunkra, és 
mindenekelőtt Agricola bibliafordítása (1548). 

Már egy futólagos pillantás a finn mássalhangzórendszerre azt mutatja, 
hogy nem minden hangkategória és mássalhangzócsoport vetette magát alá 
ugyanolyan mértékben a fokváltakozásnak. így például a fok váltakozáson 
kívül esnek az s spiráns, a nazálisok és a likvidák, valamint az sk, st, sp, les, 
ts, ps, tk hangkapcsolatok. A fokváltakozásnak a finn nyelvben való disztribú
ciója rendkívül pregnáns, és mint később látni fogjuk, éppen várakozásunknak 
megfelelő. 

Továbbá megállapíthatjuk, hogy az Agricolánál jelentkező állapot és a 
mai finn nyelv olyan különbségeket mutat , amelyek véleményünk szerint 

42 Vö. STBINITZ, W., Geschichte des finnischugrischen Konsonantismus. TJppsala, 
1952. 19. 1. 
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nemcsak helyesírási természetűek lehetnek. I t t különösen a nazális -\- zárhang 
és likvida - j- zárhang kapcsolatokra gondolunk. Ezen két kapcsolatosztály 
elemzésével kezdjük a finn anyag vizsgálatát, tehát nem az intervokális 
helyzetben álló zárhangokkal. Ennek oka az, hogy az utóbbiak olyan állapotot 
mutatnak, amely az erősödés befejeződése után következett be, míg a nazális, 
likvida + zárhang mássalhangzócsoportok esetében ez a folyamat még nem 
zárult le. Az írásmód fejlődése szerintünk ezt igen jól visszatükrözi. 

Nem ígérhetjük, hogy a finn anyag analízise egyszerű és az első szempil
lantástól kezdve világos lesz. Munkánkat megnehezíti a még korábbi nyelvem
lékek hiánya, ezért a régibb nyelvállapot vizsgálatában főként rekonstrukciókra 
vagyunk utalva. 

2. N a z á l i s é s l i k v i d a u t á n 

A mai finn nyelvben nazálisok után az erős fokban csak &k,t,p zöngétlen 
zárhangokat találjuk. A gyenge fokban viszont teljes hasonulás következett 
be. Tehát: 

erős fok gyenge fok 

r\k r\g (r\Y\) (henki — hengen = henrjen) 
mp mm (ampua — ammun) 
nt nn (antaa — annan) 

A gyenge fokban tapasztalható asszimilációt a régi hangváltozásokhoz 
sorolják. HAKULINEN ezt írja róla: ,,. . . zu den ältesten Übergängen gehören 
wohl mm < *mb und nn < * nd, zu den den jüngeren rr <C *rö, ein Wandel, 
der vielleicht zum Teil spätestens im 16 Jh . erfolgte, sowie d < *ô, dass sich 
erst im 19. Jh . konsolidierte."43 

A nazálisok utáni asszimilációval kapcsolatban ugyanezt a véleményt 
képviseli BTTBRIH is.44 A likvidák után hasonló a helyzet. Az erős fokban általá
ban a p, t, k zöngétlen zárhangok jelennek meg; a gyengében pedig kissé tar
kább a helyettesítés. A feltételezett Hy, *ry kapcsolatban a spiráns eltűnt, 
kivéve az e előtt, ahol j-vé vált. Az *lö, *rő-ből asszimiláció útján 11, rr kelet
kezett, és az Hß, *rß helyett Iv, rv áll. 

Tehát: *ry, Hy: r0,10 (vagy rj, Ij: e, i előtt (virka: viran; jalka: jalan; 
kurki: kurjet; kulkee: kuljen) 

*rß, Hß: rv, Iv (korpi: korvet; kilpi: kiivet) 
*rô, Hô: rr, Il (virta: virran; Uta: illan) 

Most pedig hasonlítsuk össze a mai állapotot a legrégibb nyelvemlékével. 
Először az erős fokban levő különbséget állapítjuk meg a nazálisok utáni 
pozícióban, ahol majdnem szabályosan d, g, b-t írtak. A g, d, b még igen gyak
ran előfordul/és ritkábban ru tán . SETÄLÄ a következőket írja: „Vanhemmissa 
suomen kielen muistomerkeissä tavataan kirjoitettuna g, d, b mill'ei säännöli-
sesti nasaalien jälkeen,muttahyvinuseinmyös? : n, harvemminr : n jälkeen."45 

43 HAKIXLINEN L., Handbuch der finnischen Sprache I. Bd. 1957. 40. 1. 
44 BTTBRIH, Isztoricseszkaja fonetika finnszkogo-szuomi jazika. Szovjetszkoje 

finno—ugrovegyenyije, VIII . Petrozavodszk, 1948. 141. 1. 
45 SETÄLÄ E., YH 10. 1. 
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Ez mindenekelőtt a 15. sz. második feléből és a 16. sz. első feléből származó 
nyelvemlékekre vonatkozik. 

AGRICOLA is a nazálisok után rendszeresen g, d, b betűt ír, pl.: langosi, 
andapi, ombi. Likvidák esetében még meglehetősen szabályos a. d az l utáni 
helyzetben: muilda, kieldepi, valdakundas, de caltaisexi is, r után azonban 
csak k, t, p: murtamisesta, muserta, ymmerteneet.m Mi rejlik ezen írásmódok 
mögött ? A köztük levő különbségek -csak helyesírási természetűek lennének ? 
SETÄLÄ miközben a korábban elterjedt különböző nézetekkel foglalkozik, és 
a finn meg a svéd zárhangok (az előbbiek hehezet nélkül az utóbbiak hehezet-
tel) különbségére, valamint a finn tenuisok és az észt zöngétlen médiák hason
lóságára rámutat , a következőképpen nyilatkozik: „Joka tapauksessa on 
seurauksena ollut, et tä nämät äänteet sen korvissa, joka oh ruotsia tot tünut 
kuulemaan ja kirjoittamaan, kuuluivat siihen määrin k: sta, t: stä ja p: stä 
eroavilta, että he mielemmin tahtoivat niitä kirjoittaa g; lia, ci: lia, b: lia"47 

Ezt a magyarázatot elégtelennek tartjuk, és felvetjük az alábbi kérdést: 
miért hangzottak ezek a zárhangok azok számára, akik a svéd nyelvet használ
ták éppen a nazálisok után másképp, mint a megfelelő svéd hangok, a likvidák 
után már jobban hasonlítottak egymásra, és i t t hasonlóbb r, mint l után, 
egyáltalán nem szólva az intervokáhs helyzetről, ahol mindig k, t, p fordul 
elő. RAPOLA viszont arra hajlik, hogy az ng, nd, mb írásmód okát a délnyugati 
nyelvjárási kiejtés hatásának tulajdonítsa. Ezenkívül hivatkozik a zárhangok 
kiejtésbeli különbségeire a likvidák és nazálisok után a finnben és a svédben 
(ezeket a hangokat gyengébben ejtették az előbbiben, mint az utóbbiban).48 

Véleményük szerint ez a különböző írásmód a növekvő, lassan fejlődő erősödési 
folyamatot tükrözi. Ebben a látszólagos helyesírásbeli tarkaságban szigorú 
törvényszerűségeket állapíthatunk meg. Amint már említettük, ZABEOCKI 
behatóan foglalkozott a gyengülés-erősödéssel a mássalhangzócsoportokban, 
általános szabályokat állított fel a folyamat lezajlására vonatkozóan. Az el
ső összetevő megnagyobbodott rése miatt az egész csoport kevésbé szilárd.49 

Először tehát a magánhangzó -\- zárhang kombinációban erősödnek fel a zár
hangok, ezután a következő mássalhangzó-kapcsolatokat állíthatjuk fel ebben 
a sorrendben: rt, rp, rk, It, lp,lk, nt, mp, nk. A likvidák és a nazálisok zárt
ságának foka nagyobb, mint a magánhangzóké. Az előbbi esetben tehát az 
erősödés jobban levezetődik az első komponens tömegén, mint a vokálison a 
magánhangzó + zárhang esetén. A likvidák és a nazálisok a zártság fokának 
szempontjából is különböznek egymástól. A likvidák nyíltabbak és ezért köze
lebb állnak a magánhangzókhoz, mint a a mássalhangzókhoz (zárhangokhoz). 
Ebből következik, hogy a zárhangok erősödését kisebb mértékben fékezik, 
mint a nazálisok. A legrégibb finn nyelvemlékek tehát azt az állapotot tük
rözik vissza, ahol intervokáhs helyzetben az erősödés már érvényesült, és 
ahol a folyamat a zárhangokat r és l után már kezdte megtámadni; az l 
azonban nagyobb ellenállást tanúsít az erősödéssel szemben, mint az r. Ezért 
r utáni helyzetben korábban felerősödött hangokat találunk, mint Tután. így 
nem csodálkozunk SETÄLÄ azon kijelentésén, hogy a legrégibb nyelvemlé-

46 SETÄLÄ, UO., 11. 1.; RAPOLA., VK 27 1.. és SKHP 51, 77, 80—83. 1. 
47 SETÄLÄ: i. m. 13. 1. 
48 RAPOLA, SKHP 8 0 - 1 . és VK 27. 1. 
49 ZABEOCKI L., UL 36. 1. 

2 Nyelvtudományi Közlemények LX X/l 
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kékben még igen gyakran előfordul g, d, b, az l, ritkábban az r után. Egy kis 
előrelépést jelent már Agricola írásmódja, ahol r utáni pozícióban majdnem 
mindig zöngétlen zárhangok találhatók. A nazálisok esetében azonban marad 
még a régi állapot. Tehát a folyamat oly módon zajlik le, ahogyan sorrendbe 
állítottuk az egyes mássalhangzócsoportokat. Az Id, Ib, lg kapcsolatok közül az 
M-nek elsőként kellene alávetnie magát az erősödés folyamatának, mivel a den-
tálisok artikulációs tömege a legkisebb. De a gyakorlat mást mutat . Agricolá-
nál azt tapasztaljuk, hogy az Id még mindig érintetlenül megmaradt, amikor Ib 
és az lg már Ip, Ik-vá, vált. Véleményünk szerint a két hang zárjának homor-
ganitása i t t döntő szerephez jut, azaz az Id kevésbé eltérő összetevőkből áll, 
mint az Ib és az lg. Ennek következtében szilárdabb, mint az utóbbiak, és 
nagyobb ellenállást tudott kifejteni a folyamattal szemben. 

A g y e n g e f o k b a n hasonló kép tárul elénk. Az a tény, hogy az 
asszimiláció csak az *lô csoportban következett be, és az *ly, valamint *lß 
esetében elmaradt, alátámasztja fentebbi magyarázatunkat. Tehát azt látjuk 
hogy az Id mindkét eleme nagyobb összetartozásának feltételezése (az Ib és 
az lg-hez viszonyítva) erről az oldalról is megerősítést nyer. Ennélfogva kissé 
módosítanunk kell a fentebb említett folyamatok iránti fogékonyság (suscepti-
bilitas) sorát, körülbelül így: rb, rg, rd, Ib, lg, Id, nd, mb, ng. Az erősödés folya
mata Agricola írásmódjában eljutott az ld-ig, és i t t megállt: rp, rk, rt, Ip, 
Ik, Id, nd, mb, ng. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezzel az erősödés folyamata 
véget ért. Később az Id-re és a következő csoportokra is átterjedt. Az l és a 
nazálisok utáni p, t, k írásmód már a XVIII . században szokásos.50 A legrégibb 
nyelvemlékektől a mai napig tar tó fejlődést egy táblázat segítségével a követ
kezőképpen ábrázolhatjuk: 

A legrégibb nyelvemlékekben Agricolánál a mai finn irodalmi 
nyelv 

rb | rp j rp rp 
r9 \ gyakran rk > is rk rk 

rd J rt I rt rt 

Ib \ Ip j Ip Ip 

lg \ r i tkán Ik ! Ik Ik 

Id ) lt J Id lt 

nd nd nt 

mb mb mp 

ng ng nk 

Felvetődik az a gondolat, hogy a mai erős fok a finnben nem eredeti, 
hanem erősödés útján 6, d, g-hől keletkezett. Ab, d, g pontos értékéről nem 
mondhatunk sokat. Lehetséges, hogy zöngétlen médiák voltak. I t t már 
sejtésekre és rekonstrukcióra vagyunk utalva. 

5 0 S E T Ä L Ä , Y H 1 1 . L, R A P O L A , S K H P 8 0 — 8 2 . 1. V ö . m é g R A P O L A , V a n h a k ir ja -
s u o m i . 1 9 6 2 . 
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Gyenge fok 

Most rátérünk a gyenge fok behatóbb elemzésére. Már e fejezet elején 
nagyjából vázoltuk a mai finn nyelvi állapotot. A nazálisok után teljes haso
nulás következik be. Likvidák utáni pozícióban csak a dentális asszimilálódott, 
az *ly, *ry csoportokat ty, r0, illetve Ij, rj váltotta fel, az *lß, *rß-t pedig Iv, 
rv. Ez az állapot a nazálisok esetében már a legrégibb finn nyelvemlékekben 
megvolt.51 Agricola írásmódja egyértelműen csak az nd és m6-nél tükröz 
teljes asszimilációt, ahol is mindig nn-t és mm-t ír. Nem tudjuk azonban, hogy 
az ng még az ng hangértékét jelöli-e, vagy már rjrj-t, mivel mindkét fokban 
ugyanaz a jel fordul elő (pl. makunnan, valdakunnas, anna, lammas, (hengi:) 
hengen).52 A likvidák után tarkább a helyzet. I t t Agricola a spiráns y-t gh, 
g, ghi, 0 jelekkel adja vissza: verghan, alghusta, algus, wirgams, ierghien, 
ylghien, pelolla.53 A dentális spiránst a legrégibb nyelvemlékekben, ugyanúgy 
mint Agricolánál d vagy dh helyettesíti, emellett megtaláljuk már az asszimilá
ció első nyomait is: U és rr. Ez a folyamat az l után, úgy látszik, korábban 
bekövetkezett. SETÄLÄ ezt írja róla: „Nakyy siis, et tä assimilatsiooni alkoi 
aikaisin, ja /:n jäljessä aikaisemmin kuin r : n."54 Hasonlóképpen vélekedik 
RAPOLA is.55 A *ß jelölésére majdnem mindig w vagy u szolgál.56 Hogy a 
spiránsok fejlődését világosabban áttekinthessük, a következő táblázatot 
alkalmazzuk : 

Agricolánál a mai finn nyelv 

*rY * + 9^, g, ghi r0 (rj: e, i előtt) 
*rß rw rv 
*rô r -f- d, dh (ritkábban rr) rr 
*ly l + gh, g, ghi, 0 I0 (lj: e, i előtt) 
*lß lw Iv 
*lô l -f- d, dh (gyakran II) II 
*ny ng ng (=rjn) 
*mß mm mm 
*nô nn nn 

Mi hozta létre a nazálisok utáni korai asszimilációt, legalábbis az *nö, 
*mß csoportokban?57 I t t germán anyaghoz kell fordulnunk és azokhoz az elvek-

*".s2 SETÄLÄ YH 39—40; RAPOLA, SKHP 48, 123, 131 — 132, 134. 1. 
52 SETÄLÄ, YH 2 3 - 2 8 ; RAPOLA, SKHP 113, 118. 1.; RAPOLA, VK 28. 1. 
5 3 SETÄLÄ, YH. 36. 1. 
5 4 SETÄLÄ, YH 30. 1. 
55 RAPOLA, SKHP 129-130. 1. 
56 RAPOLA SKHP, 134. 1. 
57 Ehhez még egy megjegyzést kell hozzáfűznünk. Az nk, nt, mp gyenge fokú 

megfelelőit hajlamosak vagyunk nazális 4~ spiráns formában rekonstruálni, ahogy ezt 
WIKLUND (Lappische Studien. 9, 13. 1.) tette. De tudjuk, hogy SETÄLÄ ( J S F O U . XIV. 
10. 1.) valamint SZINNYEI (NyH.7 39—42.1.) a gyenge fokot nazális -)- zöngés zárhangban 
tételezte fel. Spiráns mellett szól legalább az ősfinnben — szerintünk — a csoport máso
dik tényezőjének fentebb említett, korábban bekövetkező hasonulása a nazálishoz. 
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hez, amelyeket ott megállapítottak. ZABROCKI azt mondja ezzel kapcsolatban, 
hogy az erősödés és gyengülés a lazább csoportokban intenzívebb, az asszimi
láció pedig elsősorban a szilárdabbakat érinti, amelyek az exspirációnak 
egységesebb ballasztikus csúcsával rendelkeznek. Tehát az mß-nek korábban 
kell alávetnie magát az asszimiláció hatásának, mint az Ző-nek vagy rő-nek. 
ZABEOCKI az asszimiláció szempontjából is felállít egy fogékonysági sort: 
nd, mb, ld, rd, lb, rb. Az ősgermánban például minden dialektusban létrejött 
az nd >> nd és az mb >> mb változás. Az óizlandiban ezenkívül ld > ld lett.58 

A finn adatok teljes mértékben alátámasztják a fenti elméleti fejtegetéseket. 
Pontosan követhetjük az asszimiláció menetét. A teljes és a viszonylag korai 
hasonulás az *nô és *mß csoportokban nem véletlen. Természetesen it t más 
eredményt kapunk, mint a germánban, ahol csak a zár-momentum alapján 
közeledtek a hangok. Fogékonysági sorrendünket tovább követve, az asszimi
láció folyamatát előbb az ld csoportban várnánk és később az rő-ban. És való
ban így is van. 

Agricola már meglehetősen gyakran ír U-t, de nagyon ritkán rr-t. 
OAJANSUTT azt az álláspontot képviseli, hogy korábban létre kellett jönnie az 
lb >• 11 változásnak, mint az rb > rr-nek.59 Az lß és rß csoportok azonban 
még a mai napig sem asszimilálódtak. Különös figyelmet érdemel a y spiráns. 
Az ny, ly, ry hangkapcsolatok a zár homorganitásara nézve lazábbak, mint 
a fentebb említettek. Ennek következtében it t később kellene az asszimiláció
nak lezajlania. Például valamennyi germán nyelvjárás felmutatja ezt a folya
matot az ny csoportban, az ly és ry ezen nyelvjárások későbbi fejlődésében 
még nem hasonult.60 A finnben hasonló esettel van dolgunk, ahol az asszimilá
ció csak a nazális után jelenik meg, l és r utáni pozícióban a gyengülés tovább 
húzódott. Néhány nyelvjárásban viszont, amelyek a leníció fékezését mutatják, 
az erősödés hatását látjuk. így Raumaban és Aurajokiban, ahol r és l u tán 
a gyenge fokban k, G, g, fordul elő, pl. jalha (jalaa, jalga is) ,,jalat", sarka 
(saraa, sárga) ,,sarat" (KETTUNEN, SM. I I I . 94.). A hämei és a déli savói nyelv
járásokban nazális után nem találunk fokváltakozást, hanem mindkét fokban 
nk-t, pl. henki: het]ken. (KETTUNEN, SM. I I I . 90. 1.) A spiráns y-vel rendelkező 
csoportok nagyobb ellenállást tanúsítottak az asszimilációval szemben, mint 
az összes többiek, mert lazábbak, és emiatt gyakran erősödésnek is ki voltak 
téve. Felvetődik a kérdés, miért éppen a y erősödött meg ebben a helyzetben 
és nem a b és a ß. Az utóbb említett spiránsok kisebb tömegük miatt nagyobb 
fokú gyengülésnek (és azonkívül korábban beálló asszimilációnak) vetik alá 
magukat, s amikor az erősödés kezdődött, még csak a y-re volt képes hatni. 
Hogy egy szinkron egységet bemutathassunk, meg kellene ezt vizsgálnunk az 
egyes dialektusokban. I t t még arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy a vótban 
a y spiráns hasonló fejlődésen ment át, ahol intervokális helyzetben, valamint 
likvida és nazális utáni környezetben megerősödött és g-vé vált, pl. (aika:) 
aigü ,,ajan", jaAgao ,,jalat", (A§nka:) AengaD ,,langat".61 

A zárhangok fejlődésének vizsgálata folyamán mindig igyekeztünk meg
állapítani a főfolyamatot. Az erős fokban, úgy érezzük, sikerült bebizonyíta
nunk a lassan előrehaladó erősödést, ami ugyanazon törvényszerűségek szerint 

58 ZABROCKI, TJL. 59. 1. 
59 OJANSTTU, Suomen lounaismurteiden äännehistoria. Hki, 1901. 41 — 42. 1. 
6 0 ZABROCKI, UL 61. 1. 
61 KETTUNEN, Vatjan kielen äännehistoria, Hki, 1930. 54, 56, 57. 1. 
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folyt le, amelyeket már az indoeurópai anyag alapján megállapítottak. Ha 
tehát már észleltünk erősödést, akkor ennek az egész finn hangállományra 
hatnia kellett, azaz a gyenge fok hangjaira is. A gyenge fokban spiránsokkal 
van dolgunk. A spiránsok azonban természetüknél fogva kevésbé fogékonyak 
a gyengülés-erősödés folyamata iránt, ahogy ezt fentebb már említettük. 
I t t már eleve is az erősödésnek kisebb kihatásával kell számolnunk, sőt előre
haladottabb gyengüléssel. Mégis úgy véljük, hogy több nyelvjárásban meg
lelhetjük az erősödés nyomait gyenge fokban is, különösen a y spiráns fejlő
désével kapcsolatban. Más nyelvjárásokban viszont, és a mai finn irodalmi 
nyelvben is ugyanez a spiráns tovább gyengült. Hogy diakron egységet érjünk 
el kutatásunkban, elsősorban egy nyelvjárásra vagy az irodalmi nyelvre kell 
szorítkoznunk. Mi a második esetet választjuk. 

Befejezésül szeretnénk még néhány megjegyzést tenni. Az erős fokban 
erősödést láttunk, a gyengében gyakran jött létre asszimiláció a legrégibb 
nyelvemlékek idejétől kezdve a mai állapot kialakulásáig. Az asszimiláció 
eredménye azt mutatja, hogy a spiránsok ebben a helyzetben erősen legyengül
tek. Mindig a spiráns olvadt be a nazálisba, illetve a likvidába, és sohasem 
fordítva. Jogosan jelenthetjük tehát ki, hogy it t a leníció tovább folyt, amit 
az l és r utáni fejlődés eredménye is alátámaszt. Feltételezhetjük, hogy 
az erős fokban megjelenő erősödéssel egy időben gyengülési folyamat is léte
zett, amely a gyenge fokot megteremtette. Más szavakkal, az erős fokban meg
kezdődött az erősödés, a gyengében tovább folytatódott a leníció. Nem csodál
kozhatunk tehát, hogy mindkét folyamat párhuzamosan hathatott . Ehhez 
bizonyára hozzájárult, mint ezt az előző fejezetből láthattuk, a hangsúly 
módosító szerepe is. Azzal a kérdéssel, mikor nyilvánultak meg ezek a folya
matok, jelen helyen nem foglalkozunk részletesen. Ehhez a többi finnugor 
nyelv, de mindenekelőtt a balti finn nyelvek behatóbb vizsgálata volna 
szükséges. 

(Folytatjuk.) 
JERZY BANCZEEOWSKI 

Die deutsche Zusammenfassung wird nach dem zweiten Teil des Aufsatzes in 
der folgenden Nummer publiziert. 




