
A gyengülés-erősödés folyamata a finn nyelvben* 
3. I n t e r v o k á l i s h e l y z e t b e n e l ő f o r d u l ó 

e g y s z e r ű z á r h a n g o k 

Az egyszerű zárhangok intervokális helyzetének vizsgálatánál ismét a 
finn nyelv jelenlegi állapotából indulunk ki, és ezt hasonlítjuk össze a leg
régibb nyelvemlékekkel. 

Az erős fokban a mai finn nyelv csak &p,t,k zárhangokat ismeri. A gyenge 
fokban a feltételezett spiráns kiesett, esetleg két labiális magánhangzó között 
v hanggá alakult. Pl. joki : joen <C *joyen, suku: suvun <C suyun, kyky : kyvyn. 

Ennek alapján felmerül a kérdés, milyen képviselet várható Agricolánál? 
A felelet lényegében megtalálható az előző fejezetben. Ott azt láttuk, hogy az 
erősödés a 6, d, g zárhangokat (erős fokban) r és l után kezdte megtámadni, te
hát legyőzte azt az akadályt, amelyet a likvidák jelentettek számára, és a 
b, d, g hangokat p, t, k-vá változtatta. Intervokális helyzetben, ahol nem volt 
leküzdendő akadály, az erősödés korábbi megjelenésével kell számolnunk, és 
ennek következtében az általunk feltételezett 6, d, g, illetve B, D, G hangoknak 
p, t, k-vá történő korábbi átmenetével. Agricola írásmódja teljes összhangban 
áll elméleti fejtegetéseinkkel. Elsősorban a következő jeleket használja: k, ck, 
t, th, p, pp, (pl. ikeen, sickijoijte (= sikiöitä) waickenen, teiten, tutha, coötha, 
apu, oppetusa.1 A fejlődést a gyenge fokban már nehezen tudjuk előre megálla
pítani. Ha i t t csak gyengülésről lenne szó, akkor intervokális helyzetben még 
gyengébb intenzitású hangokat várhatnánk, mint likvidák után. De nem 
szabad elfelejtenünk, hogy az erős fokban mutatkozó erősödés elérheti a 
gyenge fokot is. A k gyenge fokú megfelelése Agricolánál igen különböző: gh, 
g, ghi, i, ij, ghw, w (pl.: wighattomas, teghen, teien, ei lughietais, puietettu, aijgh-
wonnut, aijwoim „aiomme"2). Tehát ahol ma hanghiányt vagy v-t találunk, ot t 
Agricolá-nál a fentebb említett jeleket fedezhetjük fel, amelyek, úgy látszik, 
még egy spiráns hangértékét adják vissza. Az Agricola idejében uralkodó 
állapot a maihoz viszonyítva további gyengülést jelez. A ß fejlődésében semmi 
különösebbet sem jegyezhetünk meg (Agricolánál w, u), mintsem, hogy ez 
esetben meglehetősen korai v-be való átcsapást gyanítanak.3 A d e n t á l i s 
s p i r á n s t dh-val, ri tkábban d-vel adják vissza (pl. tiedhette, meiden)* A 
jobb áttekinthetőség kedvéért egy táblázatban foglaljuk össze Agricola írás
módjával párhuzamosan a mai állapotot: 

*Az első közleményt 1. NyK. LXX, 3 — 21. 
1 Vö. OJANSUU, Mikael Agricolan kielestä. 12 — 15. 1. Vö. még RAPOLA, SKHP 

51 — 52. 1. és 7 6 - 7 7 . 1. 
2 SETÄLÄ, YH 23. 1. RAPOLA, SKHP 52. 1. Vö. 8 5 - 8 6 . 1.; VK. 4 6 - 4 7 . 1. 
3 OJANSUU, Mikael Agricolan kielestä. 42. 1. 
4 SETÄLÄ, YH 30. 1. RAPOLA, SKHP. 50, 88—89, 125-127. 1. 

1 Nyelvtudományi Közlemények LXX/2. 
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Agricolánál 
gyenge fok 

gh, g, ghi, ghw, i, ij, w 
w, u 
d, dh 

a mai finn irodalmi nyelvben 
gyenge fok 

0 (v két labiális mgh. között) 
v 
d 

A y spiráns gyengülése Agricola ideje óta tovább folytatódott, és több 
helyzetben e hang teljes eltűnéséhez vezetett. A dentális spiráns helyén azon
ban ma d áll. Felvetődik a kérdés, vajon erősödéssel kell-e számolnunk? 
Könnyen megállapíthatunk bizonyos szabálytalanságot mindkét spiráns ese
tében. Minden előzetes várakozás ellenére a *y legyengültebb állapotban 
jelentkezik, mint a *<5. Elméleti feltételezéseink figyelembevételével a leníció-
nak éppen az utóbbit kellett volna erőteljesebben érnie. I t t talán azt mond
hatnánk, hogy azok a következtetések, amelyeket csak a mai irodalmi nyelv 
alapján vonunk le, nem elégségesek, mert felteszik, hogy a d mint a *ő mai 
folytatása mesterségesen az íráskép hatására jött létre.5 Ilyen körülmények 
között a leghelyesebb, ha az egyes nyelvjárások tényeit bemutatjuk. Ismét 
egy táblázat segítségével tesszük szemléletessé a változásokat: 

Nyugati nyelvjárások 
*y > <ß> j> h, \ v 
*ß > v (általában; csak labiális mgh. előtt 
*<5 > d, ô, è, 1, r, j , s 

hangeltűnés) 

Keleti nyelvjárások 

*7 > 0> ]> v 

*«5>0 (ritkábban j , v, h) (KETTUNEN, SM. I I I . 7 6 - 9 0 . , 108-126. , 
149-151.1.) 

Az első tekintetre észrevehetjük, hogy azok a szabálytalanságok, ame
lyeket az irodalmi nyelv alapján megállapíthattunk, különösen a nyugati 
nyelvjárásokban jutnak kifejezésre, feltételezett *y spiránsnak mai 
folytatásai jobban legyengültek, mint a *<5 spiránséi. Ezen hangoknak a 
keleti nyelvjárásokban való fejlődése úgy tűnik, a mi elméleti elveink szerint 
folyt le. A *y spiráns nem gyengült le jobban, mint a *<5, ami várakozásainknak 
megfelel. Úgy látszik tehát, hogy a nyugati nyelvjárásokban a ô leníciója lefé
keződött, és ez megmentette ezt a spiránst a végleges eltűnéstől. Ezzel kap
csolatban két kérdés merül fel: hogyan jött létre a gyengülés fékezése, és ez 
miért éppen a ô esetében nyilvánult meg? Ezt véleményünk szerint az okoz
hatta, hogy a kérdéses néptörzsek távolabb éltek a tulajdonképpeni gyengülés 
központjától, s ennek következtében a folyamat nem volt olyan intenzív ezen 
a területen. Ehhez járulhatott még a finn törzsek Finnországba való átvándor-
lása, aminek folytán a folyamat középpontjával való eredeti kapcsolat még 
lazábbá válhatott. A gyengülés lefékeződése tehát egybevág az erősödés inten
zitásának növekedésével az erős fokban, mert ez a lefékezés az ellenkező folya
matot, erősödés kezdetét jelenti (1. ZABROCKI elméletét a folyamatok 

5Vö. CoLiJNDER, CGUL 108. 1.; HAKULINEN, Handbuch der finnischen Sprache 
I. 1957. 8. 1.; RAPOLA, VK 2 9 - 3 0 , 48. 1. 
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bipolárisságáról).6 Az erősödésnek először ott kellett megnyilatkoznia, ahol 
megvoltak a megfelelő feltételek, vagyis az erős fokban (zárhangok), a gyen
gében (spiráns) csak a legkisebb tömeget érintette, dentális spiránst. 
A y esetében folytatódott a leníció. Mindez felment bennünket azon kény
szerűség alól, hogy a zöngés dentális keletkezését svéd hatásnak tulajdonítsuk, 
így próbálja ugyanis P . VIRTAEANTA megmagyarázni a ő, illetve a d létrejöttét 
a mai finn nyelvjárásokban, amennyiben így ír: „Kun ruotsalaismurteissa d 
sitten väistyi, oli näissä suomalaismurteissa kaksi mahdollisuutta: osaksi ne 
seurasivat ruotsin mukaista kehitystä d: ksi (näin Ahlaisten-Merikarvian 
tienoilla, japaikoinRymättylässäkin); osaksi taas ő vielä jatkoi olemassaoloaan 
fonologisena vastakohtanaan vastaava soinniton spirantti fi."7 Ezen második 
lehetőségből is láthatjuk, hogy a dentális spiráns biztosíthatott bizonyos füg
getlenséget a maga számára és nem követte mindig svéd párját a fejlődésben. 
A d-t tehát a spiráns ő-ből belső alakulás eredményének is tekinthetjük. De 
ezt a problémát végérvényesen csak akkor oldhatnánk meg, ha a kérdéses 
nyelvjárások egész hangrendszerét megvizsgálnánk, és az egyes hangok fejlő
dését összehasonlítanánk. így talán megmagyarázhatnánk a ö spiráns meg
maradásának okait a Rauma-nyelvjárasban, amely úgy látszik nemcsak a ô 
szempontjából, hanem egyébként is konzervatívabb a többieknél. I t t pl. a *y 
helyett gyenge fokban /, r utáni pozícióban egy zöngétlen média értékével 
rendelkező hangot találunk, a h u tán ugyancsak zöngés g és d fordul elő. 
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a gyengülés lefékeződése következtében 
létrejött erősödés a nyugati finn nyelvjárásokban a gyenge fokban nem volt 
különösen intenzív. Nem volt pl. eléggé intenzív ahhoz, hogy a dentális spi
ránst zárhanggá változtassa, kivéve a Merikarv. és Ahl. nyelvjárásokban, 
amelyekben a d zárhang egyaránt keletkezhetett mind belső fejlődés útján, 
mind svéd hatásra. Ha már a svéd hatásról van szó, akkor az egész svéd nyelv
rendszer hatásával kellene számolnunk, nem az egyes hangokóval; meg kellene 
vizsgálni ebből a szempontból a kérdéses finn dialektusokat. 

A y spiráns, mint olyan, intervokális helyzetben egyetlen nyelvjárásban 
sem maradt meg, és sehol sem vált zárhanggá. De Agricola írásmódja azt 
mutatja, hogy az ő idejében még létezett. E spiráns nagyobb gyengülésének 
okai számunkra érthetők. A leníció fékezése, amely az erősödéssel egyen
értékű volt, először a legkisebb tömegre hatott , tehát a ő-re. A spiránst, 
amelynek artikulációs tömege nagyobb volt, alig érintette a kezdődő erősödés. 

És végül még egy, már tárgyalt tényre szeretnénk felhívni a figyelmet. 
Agricola, mint már fentebb említettük, a p gyenge fokú megfelelését w-vel és 
w-val adja vissza, a t-ét pedig d-Yel és dh-YSbl. Ezt a tényt az erősödés hatásával 
próbáltuk megmagyarázni, amelynek először a dentálist kellett elérnie. 
A nyugati finn nyelvjárások hasonló állapotot mutatnak. Elméletileg van i t t 
még egy további lehetőség is. Különböző okokból a labiális spiráns már 
korábban alávethette magát egy intenzívebb gyengülésnek (ezért eshetett 
egybe az eredeti w-vel), és később az erősödés már nem érintette. E rend
ellenesség tisztázása azon gyengülési-erősödési folyamatok kölcsönös rétegző
désének pontosabb ismeretét tételezi fel, amelyek az írásbeliség előtti időben 
játszódtak le. 

e ZABEOCKI, Probleme der strukturellen Phonetik, 178. 1. 
7 ViETARANTA P., Pääpainollisen tavun jälkeisen soinnillisen dentaalispirantin 

edustus suomen murteissa. Helsinki, 1958. 204. 1. 

1 * 
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4. M a i g e m i n á t á k 

A fentebbi vizsgálatnál azt a kijelentést tet tük, hogy a p, t, k intervokális 
helyzetben, valamint likvida és nazális után is a korábbi b, d, g vagy B, D, ö-re 
mehet vissza.8 Ha ezt elfogadjuk, akkor következetesen tovább kell mennünk 
és a mai kk, tt, pp gemináták eredeti alakját a korábbi k, t, p-ben vagy, ami 
valószínűbb, egy felerősödött p, t, &-ban kereshetjük. Csak ez a feltevés bizto
síthatja számunkra a feltételezett folyamatok egységességót. A mai finn 
irodalmi nyelvben a zárhanggemináták három fonetikai helyzetben jelennek 
meg: intervokális pozícióban, valamint likvidák és nazálisok után. Az erős
fokú kk, tt, pp-nek a gyengében, mint ismeretes k, t, p felel meg: pl. kukká, 
kukán, katto : katon, kaappi : kaapin, turkki : turkin, palkka : palkan, kortti : 
kortin, palttu : paltun, kurppa : kurpan, pankko [paiqkko] : pánkon [par\kon], 
kontti : kontin, lamppu : lampun. 

Most pedig megkíséreljük rekonstruálni az említett folyamatok alapján 
a gemináták állapotát Agricolánál. Intervokális helyzetben az erős fokban 
amúgyis kk, tt, pp-t várhatnánk. Ha &g,d,b k, t, p-he ment át, akkor fel kell 
tételezni a p, t, k >> pp, tt, kk-ba, való atcsapását is. A likvidák és nazálisok 
u tán azonban legalább elméletileg nem lenne szabad az erősödésnek ily előre
haladottnak lennie. I t t aránylag később keletkezett geminatakkal kellene 
számolnunk. Agricola írásmódja nem mond ennek ellent. A mai kk helyett 
intervokális pozícióban rövid magánhangzó után ck, cc, ch-t találunk. Hosszú 
magánhangzó, likvida és nazális utáni helyzetben Agricola mindenekelőtt a c 
és a k jeleket használja.9 A többi geminátát hasonló módon adja vissza: tt, 
tth, t, pp, p. OJANSTJU ehhez fűzve magyarázza: „t esiintyy tt:n merkkinä 
varsinkin nasaalin ja likvidan jäljässä."10 A hosszú magánhangzó után, amint 
ez a példákból is látható, tt és tth áll. Ugyanez — úgy látszik — a p-re is vonat
koztatható. Intervokális helyzetben tehát kétségkívül geminatakkal van dol
gunk. Érdekesnek mondható a hosszú magánhangzó utáni eset, ahol mindig 
tt, de többnyire c és k fordul elő. Feltételezhetnénk, hogy a t korábban és 
hamarább alávetette magát az erősödésnek, mint a k, ami teljesen összhang
ban áll elméleti elveinkkel. Ebből arra is következtethetünk, hogy a hosszú 
magánhangzó fékezte az erősödést. Likvidák és nazálisok után szinte mindig 
c, k, t, p található, ami nézetünk szerint arra utalhat, hogy ebben a pozícióban 
az erősödés még nem volt annyira előrehaladott. Példák: cuckolahden, loka-
fecki, waica, taica, caiki, cautta, laijttakan, woottha, ryppyie, cappalet, pálca, 
puca, Galki, Kirko, sortuna, sortihin, Portóin, hirtti, welttele, corpi, wilpie, 
Kynttelen, tompelina, campaus.11 A gemináták írásmódjának OJANSUXJ által 
fentebb meghatározott szabályát RAPOLA is megerősíti, amikor ezzel kapcso
latban a következő megjegyzést teszi: „Riippumatta siitä epätasaisuudesta, 
jota varsinkin vanhimpien kirjailijain noudattamassa kahdennettujen klusii-
lien merkinnässä ilmenee, muodostuu aikaisin jonkinlaiseksi säännöksi, että 
nasaalien ja usein likvidainkin jäljessä nämä geminaatat, so. kk, tt ja pp, 
kirjoitettiin yhdellä kirjainmerkillä. Tämä oli tietenkin yhteydessä sen taván 
kanssa, että vastaavat yksinäisklusiilit merkittiin nasaalien jäljessä ja t 
sitäpaitsi likvidain jäljessä vastaavasti g: lia, d: llä ja 6: lia."12 

8Vö. Nyk. LXX, 18. 1. 
9 OJANSTTTT H., Mikael Agricolan kielestä. 24. 1. 
10 Uo: 24 1. Vö. 8 3 - 8 4 . 1. 

- - " Vö. OJANSUTJ: i.m. 2 4 - 2 5 . 1 . és RAPOLA, SKHP. 84, 1441., és VK. 1962.45-46.1. 
12 RAPOLA, SKHP 83. 1. .' 
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Kevésbé áttekinthető a helyzet a gyenge fokban. BUBRIH szerint a geminá-
ták gyenge fokú megfeleléseiként sohasem található g, d, b, sőt likvidák és 
nazálisok után mindig p, t, k jelenik meg.13 PL: hankin, kentällä, kompastella, 
poltat. Az egyszerű zárhangok erős fokában azonban még g, d, 6-vel volt dol
gunk, legalábbis írásban. Ebből az írásmódból BTJBRIH arra következtetett, 
hogy az irodalmi nyelv fejlődésének kezdetén még rövidebb gemináták is 
voltak, amelyeket kk+, tt+, pp+-Yel jelöl, és amelyek állítólag még nem mentek 
át le, t, p-be.14 

Magunk részéről az alábbi következtetéseket vonnánk le: A BTJBEIH 
által hangsúlyozott tény számunkra nagy jelentőségű. A likvidák és a nazálisok 
után alkalmazott p, t, k írásmód, mint a gemináták gyenge fokú jelölése, 
azonos az erős fokú jelöléssel (vö. RAPOLA fenti megállapítását). Tehát a két 
fok írásmódjában még nem volt határozott különbség. És ennek a ténynek 
véleményünk szerint az eredeti viszonyokat kellene tükröznie. BUBRIH mégis 
rövid geminátákról beszél a gyenge fokban. Mi azonban az erős fok hosszú 
geminátáit az eredetibb felerősödött p, t, k-rsü, illetve p, t, £-ra vezettük vissza. 
Akkor ezen hangok gyenge fokú megfeleléseinek is éppen ilyen kiindulási 
formákra kellene visszamenniük. Tehát számolhatunk azzal, miszerint volt 
idő, amikor a gemináták gyenge és az egyszerű mássalhangzók erős foka 
különbözött egymástól, ahogy ezt a karjalai nyelv példája még ma is illuszt
rálja. A két hang egybeesése ennélfogva erősödést tételez fel az egyszerű 
mássalhangzók erős fokában, ami viszont megfelel feltevéseinknek. 

Végül is arra a meggyőződésre jutunk, hogy a geminátákat az erős fokban 
az erősödés, az egyszerű zárhangokat a gyenge fokban pedig a leníció követ
kezményeinek kell tekintenünk. A kiindulási formák pedig valamelyik fel
erősödött k, t, p-ben keresendők, amelyek viszont a rendes k, p, t-re me
hetnek vissza. Leszögezhetjük tehát, hogy a mai geminátákhoz vezető inter-
vokális helyzetű folyamatok párhuzamosan folytak le azokkal, amelyeket 
az egyszerű mássalhangzók esetében figyelhetünk meg. 

Vizsgálódásaink folyamán tehát más eredményekre jutottunk, mint 
SETÄLÄ és COLLINDER, akik a gemináták változási viszonyait a lek, tt, pp <0 

pp eredeti állapotra vezették vissza.15 

5. A z sk, st, sp, st, sk m á s s a l h a n g z ó c s o p o r t o k 

A nazális, illetve likvida + zárhang mássalhangzócsoportok, valamint 
a zárhang intervokális helyzetének megvizsgálása után elkezdhetjük az sk, st, 
sp kombináció elemzését. A fentebbi analízisnek alávetett kapcsolatokhoz 
viszonyítva itt jelentősen megnőtt az első összevető zártságának tömege. Az s 
spiráns lényegesen közelebb áll a mássalhangzókhoz (zárhangokhoz), mint a 
magánhangzókhoz. Tehát sokkal nagyobb ellenállást kell tanúsítania a gyen
gülés-erősödéssel szemben, mint a nazálisoknak és a likvidáknak, ós ennek 

13 BUBRIH, Isztorieseszkaja fonvetika . . . 142. 1. 
14 Uo. 142. 1. 
15 SETÄLÄ: J S F O U . XIV/3: 10—11; COLLINDER, Über den finnisch-lappischen 

Quantitätswechsel. 46 — 47. 1.; COLLINDER, CGUL 217. 1. és Introduktion tili de uraliska 
sprâken 112. 1., ahol ezt írja: „Det är ovisst om det fanns geminerade klusiler i UU eller 
ens i U F U " (UU = ősuráli, UFU = ősfinnugor), Vö. még: KANGASMAA—MINN E., 
Vepsän klusiilisysteemi, Sananjalka 6 (1964), 29. 1. Azt a véleményt képviseli, hogy a 
gemináta a közfinnben két allofón formájában jelent meg: íck és kk. 
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következtében a második komponens változásainak kevésbé érzékelhetőknek 
kell lenniük. 

A felerősödött, illetve legyengült légáramlás az s résén meglehetősen 
sokat veszít erejéből, és így legyengülve ju t el a második összetevőig, amely 
gyakorlatilag változatlan maradhat. Erre a germánból hozhatunk példákat. 
Az ősgermánban az sk, sp, st csoportok változatlanul megmaradtak.16 Az sk 
és st az örményben is és a keltában is ellenállt az erősödésnek.17 Ennek ellenére 
az sp csoport p-je mindkét utóbbi esetben megváltozott, ami azzal magyaráz
ható, hogy ez a mássalhangzó mindkét nyelvben természeténél fogva gyenge 
volt. Ezen csoportok elméleti stabilitását tehát gyakorlatilag az indoeurópai 
nyelvekből vett adatok is bizonyítják. Ebből arra következtethetünk, hogy a 
finnugor nyelvek sem fognak másképp viselkedni ezen a téren. A mai finn 
nyelv sokrétűen alátámasztja ezt az elméleti megalapozást. Az sk, st, sp más
salhangzó-csoportokat nem érintette a fokváltozás: leski: leshet, lastu: lastut, 
piispa: piispat. Ugyanezt az állapotot találjuk Agricolánál is : piftä : piftyn, 
muifto, vaftanrupe, cofka, lafke, lafkehen (laskeksen), vfkalta (uskalta).18 

BuBRiHnak ezzel kapcsolatban az a véleménye, hogy ezekben a hang
csoportokban eltűnt az erős és a gyenge fok különbsége, ós emiatt fonetikailag 
kiléptek a fokváltakozásból.19 De egyáltalán nem okolja meg, miért történt 
így. Felfogásunk szerint a szóban forgó mássalhangzócsoportok sohasem 
ismerték a fok váltakozást, és ennek oka sajátos strukturális felépítésükben 
rejlik, az s nagy zártsági tömegében, valamint az egész csoport aránylag 
jelentős szilárdságában. A fentiekkel nem azt akarjuk mondani, hogy az sk, 
st, sp mássalhangzócsoportok sohasem gyengülnek meg. Távol állunk az efféle 
kijelentésektől. Ha majd a folyamat elég erős lesz, akkor i t t is hatni fog a 
második összetevőre. Ez azonban bizonyos törvényszerűségek szerint fog le
zajlani. Az sk, sp, st csoportok különböző ellenállóképességgel rendelkeznek. 
Ez ismét belső felépítésükből adódik. A leglazább az sk, mivel a leginkább 
eltérő elemekből áll. Egy predorzális és egy posztdorzális hang meglehetősen 
távol áll egymástól. Ennél kompaktabb az sp (de ritkán fordul elő), a leg
szilárdabb viszont az st csoport, amely két dentális hangból tevődik össze. 
Ebből az következik, hogy a gyengülésnek és erősödésnek először az sk hang
csoportra kell hatnia. Az asszimilációnak, amely viszont a két összetevő 
hasonlóságán alapul, először az st kombinációt kellene érintenie. Elméleti 
fejtegetésünk klasszikus példáját az észt nyelv nyújtja, ahol az sk csoportban 
gyenge fokban a k nullává gyengült, az st azonban megmaradt. Ugyanez a 
jelenség a finn nyelvjárásokban sem ismeretlen. Ez elsősorban a dél-hamei 
nyelvjárásra vonatkozik, amelyben az sk alávetette magát a fokváltakozásnak, 
az st azonban nem. Pl. : poski : poset, koski : kosen (vö. KBTTUNEN, SM I I I . 105.1.) 

A zárhangnak az sk, sp, st csoportokban való viselkedése, különösen a 
fokváltakozáson kívülálló helyzete, nem zárja ki a gyengülés feltételezését a 
gyenge fokban. Fejlődését azonban csak ennek alapján érthetjük meg. Szeret
nénk még arra is rámutatni, hogy a tárgyalt mássalhangzócsoportok más finn
ugor nyelvben is elég stabil jellegűek. Sőt olyan nyelvek, amelyekben már 

" Z A B R O C K I , UL. 29 — 30. 1. 
17 Uo. 136 — 138, 176 — 177, 180. 1. 
18OJANSTJTJ H., Mikael Agricolan kielestä, 70 — 71, 73 — 74, 81, 83, 106; RAPOLA, 

SKHP 77. 1. 
19 BTTBKIH, Isztroicseszkaja fonyetyika finszkogo-szuomi jazika. Petrozavodszk, 

1948. 143. 1. 
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előrehaladottabb leníció található, mint a zűrjén és a votják, megtartották az 
sk, st csoportokat. SETÄLÄ az erősfokú sk, sí-nek megfelelő zk, zt-t rekonstruált 
a gyenge fokban, de megkérdőjelezte.20 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a felerősödött vagy a legyengült 
légáramlás annyira levezetődött az s résén, hogy az utána következő zár
hangban már semmiféle változást sem hozhatott létre. Ha azonban az első 
komponens zártsága tovább növekszik, változással kell számolnunk, miközben 
e második változatlan marad. Elméletileg az s is megváltozhat. Erre megfelelő 
példákat az észt nyelvben találunk. 

Az sk, st, sp csoportok viselkedése más szempontból is fontos számunkra. 
Mindkét fokban eredeti formájukban jelennek meg, vagyis ugyanaz az alak 
fordul elő függetlenül attól, hogy a második szótag nyílt volt-e vagy zárt. Ez 
arra jogosít fel bennünket, hogy a második szótag zártságát vagy nyíltságát 
(és az ezzel kapcsolatos különböző hangsúlyviszonyokat) ne soroljuk a fok
váltakozást létrehozó tényezők közé. Hogyan magyarázhatunk meg ezen elv 
alapján olyan eseteket, mint az sk: s0 finn nyelvjárási váltakozás az st: st 
egyidejű megmaradása mellett ?21 Miért érvényesült a második szótag zártsága 
az sk esetében, és ugyanakkor miért nem az sí-nél? Véleményünk szerint a 
jelzett állapottal kapcsolatban az előzetesen kifejtett magyarázat a legvaló
színűbb. 

Ide tartoznak az eredeti et, sk csoportok is. Az st a ht-he ment át, az Sk 
pedig M-ba. A ht a mai finn irodalmi nyelvben rendszeresen aláveti magát a 
fokváltakozásnak, pl. lehti: lehden, tähti : tàhden, a hk csak részben. Pl.: 
nahka : nahan mellett nahkan is előfordul, vihko : vihon, de vihkon is ; (e előtt j 
is: puhkeaa-puhjennut). A fokváltakozás hiánya a hk esetében majdnem szabály
szerű jelenség hosszú magánhangzó, diftongus, valamint a második szótag 
után. PL: kyyhky-kyyhkyt, keuhko-keuhkot.22 

Az Agricolánál előforduló hg, dh írásmód (ezen csoport gyenge fokában) 
BXJBRIH szerint spiránst jelöl.23 Szerinte a h gyengén hangzott, és emiatt nem 
válhatott el élesen a második összetevő az előtte álló magánhangzótól, s így 
aztán ugyanazon a fejlődésen ment át, mint intervokális helyzetben. Egyébként 
a hk helyett gyenge fokban hgh, hg, chg-t, valamint h-t (azaz h0-t) találunk: 
tuhghas, rahgan, rochgennut,u nahan, wihitty.25 A gyenge fokú ht-t hd, dh és 
Ä-val (azaz h0) adják vissza.26 RAPOLA afelé a nézet felé hajlik, hogy s és A 
után az eredetileg uralkodó fokváltakozás-nélküliség h u tán előforduló k és t 
esetében csak később alkalmazkodott a fokváltakozáshoz. A régi irodalmi 
nyelvnek azonban olykor még az eredeti állapotot kell tükröznie. Ügy véli, 
hogy Agricolánál ennek nyomát meg lehet találni, akinél a fentebb említett 
alakok mellett a következők is előfordulnak: hechkutta, Laghckot, vlospuhckenut, 
en tactoP HAKULINEN is hasonló véleményt képvisel: „Ursprünglich dürften 
solche Konsonantenverbindungen, deren erste Komponente s oder h und deren 
hintere Komponente k, t oder p waren, ausserhalb des Stufenwechsels ge-

20 SETÄLÄ: J S F O U . XIV/3: 16. 1. 
2i KETTUNEN, Eestin kielen äännehistoria, Hki 1929. 29 — 30, 60. 1. 
22 BTJBBIH, Isztoricseszkaja fonyetyika . . . 141. 1. 
23 Uo. 141-142. 1. 
24 RAPOLA, SKHP 113. 1. 
25 Uo. 119. 1. 
26 Uo. 128-129. 1. 
" R A P O L A , SKHP 112. 1. 
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standen haben. Von diesen Verbindungen hat sich heutzutage hk teilweise und 
ht völlig dem Wechsel angepasst . . ."28 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a tárgyalt csoportok második 
tényezője olykor ugyanúgy fejlődött, mint az intervokális helyzet megfelelő 
hangjai, olykor viszont a fok változás elmarad. Nehéz eldönteni, mi idézte elő a 
váltakozást ott, ahol megvan. Analógiás illeszkedés vagy szabályosan végbe
menő fejlődés, azaz gyengülés, vagy pedig mindkét tényező hatása együtt
véve. E változatos képre, különösen pedig a hk gyakori fokváltakozás-nélküli
ségére való tekintettel nem szeretnénk a t és a k h utáni pozícióban előforduló 
gyenge fokú megfeleléseinek fejlődését az intervokális helyzetben valóval 
azonosítani — amint ezt B U B E I H állítja. Csatlakozunk RAPOLA és HAKTTLINEÏST 
azon nézetéhez, amely szerint ezekben a csoportokban eredetileg nem volt 
fokváltakozás. Elméletileg a Ä-nak nagyobb ellenállást kellett kifejtenie a 
gyengüléssel szemben, mint egy magánhangzónak. De ez csak az s > h át
menet után következhetett be, vagyis később, mint intervokális helyzetben, 
s hatásának is gyengébbnek kellett lennie. Eszerint a fokváltakozás-nélküli 
forma inkább elvárható, mintsem az, amelyben a fokváltakozás lebonyolódott. 
A finn nyelvjárásokban is meg lehet figyelni a fokváltakozás hiányát a ht és a 
hk csoportokban az első hosszú szótag után.29 

Mindenesetre elfogadhatjuk, hogy a ht, hk-nál intenzívebb volt a gyen
gülés, mint az st, sk csoportok esetében. Ennek fordítottja pedig érthetetlen 
lenne. 

Végül még egy megjegyzést szeretnénk a mondottakhoz hozzáfűzni. A ht 
csoport majdnem rendszeresen aláveti magát a fok váltakozásnak. A M-nál 
viszont gyakran találunk a váltakozás mellett anélküli állapotot is, ami a 
gyengülés kevésbé intenzív hatását jelzi. Ez érthetővé válik, ha figyelembe 
vesszük, hogy a hk csoport komponensei szorosabban összetartoznak, mint a 
M elemei. A fok váltakozás képe a tárgyalt csoportnál meglehetősen tarka. 
Ilyen változatokkal teli talajon az analógia is kibontakozhatott. 

6. A ks, is, ps m á s s a l h a n g z ó c s o p o r t o k 

Az sk, st, sp után rátérünk a ks, ts, ps mássalhangzócsoportok elemzésére. 
Már az sk, st, sp kapcsolatoknál megemlítettük, hogy az első összetevő zártsága 
igen nagy fokot ért el. Ennek következtében a legyengült vagy felerősödött 
légáramlás annyira levezetődhetett, hogy már nem tudott hatni a második 
alkotóelemre. Az első komponens azonban elméletileg alávetheti magát a 
fok váltakozásnak. Ugyanennek kellene vonatkoznia a ks, ts, ps csoportokra is. 
A folyamat először a zárhangot fogja érinteni, tehát azt a mássalhangzót, 
amelynél legnagyobb a zártság foka. Ennek megfelelően a fokváltakozásnak 
az első összetevőn kellene érvényesülnie. Ezen elméleti feltételezés szerint 
viselkednek a tárgyalt csoportok az indoeurópai nyelvekben. A germánban a 
p és a k megváltozott. Pl. ófn. wefsa: lat. vespa ; óin. ahsa: lat. axis (a ts már 
korábban asszimilálódott).30 Hasonló viszonyokat találunk az örményben is.31 

28 HAKULIÍTEN, Handbuch der finnischen Sprache. 1 Bd. 1957, 40. 1. 
2 9 KETTUNEN, SM I I I . 101-105 és 135. 1. 
30 ZABROCKI, UL 31. 1. 
31 Uo. 156. 1. 
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Milyen fejlődéssel számolhatunk a finnben ? Ha a mai geminátak rövid h, t, 
p-re mennének vissza, akkor az eredeti ks, ts, ps csoportoknál az erős fokban a 
zárhang megnyúlását várhatnánk a geminátak erős fokának megfelelően, a 
gyenge fokban ismét ks, ts, ps-t. 

Szenteljünk most néhány szót a legrégibb finn nyelvemlékek írásmódjá
nak. A ks jelölésére rendszerint az x-t használták.32 Agricola pl. yxi, caxi-t ír. 
A ts esetében a kép sokkal tarkább és komplikáltabb. A következő jeleket 
alkalmazták: tz (a legelterjedtebb), dz, ritkábban tzs, ttz, ttzzs, z, ts, dzs, dsz, ss, 
sz, s, később hdh, dJíz is. Agricolánál a következőket találjuk: tz, fz és néha dz. 
PL: itze, Joutzen (gen.), ioudzen, Suifzila (suitsilla), kufzuin.33 Ez az írásmód 
mindkét fokra vonatkozik, azaz fokváltakozás-nélküli állapotot tükröz. Sok 
esetben spiránst jelölhetett. Azonban SETÄLÄ szerint a finn irodalmi nyelv 
legrégibb szakaszában az eredeti kiejtésnek ts-nek kellett lennie. „ . . . kuiten-
kin on syytä päät tää, että siihen aikaan, jolloin suomen kirjakieli perustettiin, 
ts ääntäminen oli vielä jotenkin yleinen, sillä eihän muuten voi selittää, et tä 
juuri tz, dz merkit valittiin t ä tä äänneyhdistystä osottamaan."34 Később 
SETÄLÄ lehetségesnek tartja, hogy a tz Agricolánál fts-t jelölhet.35 OJANSITU 
szerint viszont Agricola a tz-t êê rögzítésére használta.36

 RAPOLA hozzáfűzi,, 
hogy a legrégibb tz-s írásmód valóban ts-t jelölhetett, emellett azonban már 
korán elterjedt a $ê kiejtés.37 Úgy látszik, hogy ő is a fokváltakozás nélküli 
közfinn ts-hől indul ki.38 

Ma ts-t csak az irodalmi nyelvben találunk, és néhány délkeleti finn 
nyelvjárásban. Most pedig arra a kérdésre szeretnénk válaszolni, miért nem 
vetette magát alá a fokváltakozásnak ez a mássalhangzócsoport. HAKULINEN 
így ír ezzel kapcsolatban: „Es ist kaum wahrscheinlich, dass die Gruppen ks 
und ps (maksaa 'zahlen, kosten', lapsi 'Kind' usw.) dem Stufenwechsel unter
worfen waren. Dagegen erscheint es nicht unmöglich, dass dem heutigen un
veränderlichen ts z. B.: in metsä 'Wald' ^ metsän gen. sg. im Urfinnischen 
das Wechselverhältnis tts ^ tts vorausging."39 

HAKTJLINEN azonban nem alapozta meg nézetét. SETÄLÄ a ks, ts, ps 
csoportokban az erős fok általánosítását látja, amennyiben a finnugorban 
tételezi fel a *ks^*ys, *ís^^*Ő5, *ps^*ßs váltakozást.40 TOIVONEN az ős-
finnre a geminátákhoz hasonlóan tts : tts csoportokat következtetett ki.41 

Kíséreljük meg elemezni a ks, ts, ps kapcsolatok jellegét. I t t nem egyes 
mássalhangzókkal van dolgunk, hanem hangcsoportokkal. Az explozívakat a 
spiránsok támogatják és ezáltal az egész csoport meglehetősen szilárd. A fel
erősödött vagy a lecsökkent légáramlatnak az egész csoport tömegét le kell 
győznie, vagyis nagyobb ellenállást, mint az egyes mássalhangzóknál. Ha 
ezek a folyamatok az általunk feltételezett p, t, k hangoknál csak a geminált 
és a rövid zárhang különbségét tudták létrehozni (kk ^ k, tt ^ t, pp ^ p), 

32 RAPOLA, SKHP 77, 79. 1. és VK. 1962. 45. 1. 
33 Vö.: SETÄLÄ. YH 172 — 179. 1.; OJANSTJU, Mikael Agricolan kielestä. 18 —19. 1., 

RAPOLA, SKHP. 85 — 95. 1. és RAPOLA, VK 30 — 31. 1. 48 — 50. 1. 
34 SETÄLÄ, YH 177. 1. 
35 Tietosanakirja IX. 395. 1. 
360JANSTTTT: im. 18 — 19. 1. 
37 RAPOLA, SKHP 180. 1. 
a» Uo. 182. 1. 
39 HAKULINEN, Handbuch der finnischen Sprache 1. Bd. 1957. 42. 1. 
« SETÄLÄ: J S F O U . XIV/3: 13 — 14. 1. 
41 TOIVONEN, Kantasuomen *tts-tts(ts), ts-s; Virittäjä 1932: 145. 1. 
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ennek a különbségnek még kisebbnek kellett volna lennie a ks, ts, ps első 
összetevőinél a gyenge és az erős fok között. Később mindkét fokban kiegyen
lítődés következhetett be, vagy a létrejött különbség fokozódott, és a többi 
váltakozási viszonyhoz alkalmazkodott. Ez azonban függött a nyelvben akkor 
ható folyamatoktól. Az első lehetőséget a mai finn irodalmi nyelv és a vepsze 
tükrözi. A másodikat az észt, a vót és a lív. De azokban a nyelvekben is, ame
lyekben megvan ezen csoportok fokváltakozása, az első komponens váltako
zik, pl. az észtben: hs:ks, ts:ts, ps : ps.42 A második változatlan marad. 

Az előbb vizsgált csoport viselkedését tehát könnyen megérthetjük az 
erősödés és gyengülés alapján. 

Talán érdekes lesz megemlíteni a finn nyelvjárások helyzetét. K E T T U N E N 
szerint a ks mindenütt, minden helyzetben változatlanul megmaradt,43 a ts 
pedig különbözőképpen fejlődött, s helyette a következőket találjuk: tt, #$, 
hh, ss, ht és természetesen te.44 Ezek a hangcsoportok néhány dialektusban 
elszenvedték a fokváltakozást, másokban nem. RAPOLA mégis úgy véli, hogy 
a közfinnből származó ősny elv járások még sokáig a ts fokán maradtak, és ezzel 
kapcsolatosan megjegyzi: „Kantasuomesta polveutuvat suomalaiset heimo-
murteet óvat luultavasti vielá kauan olleet ts : n kannalla. Siitä on yleisesti 
kehit tynyt êê (~#) ja myöhemmin tästä toisissa murteissa ss (~s ) , toisissa 
tt (~t) tai ht jne. Vain kaakkoisimissa murteissa ts on säilynyt nykypäiviin 
asti, mut ta on varsin todennäköistä, että niihin aikoihin, j ollóin suomen kieltä 
merkittäessä ruvettiin fe-kirjainyhtymää käyttämään, ja osaksi vielä Agri-
colankin aikoina te-ääntämys on ollut nykyistä laajemmilla alueilla säilyneenä 
ja e t tä jotkut vanhimmista kirjailijoistamme ovat tz: IIa tarkoittaneet sitä."45 

SETÄLÄ a ts, ss helyettesítésekben az egykori erős fok (ts) általánosítását, az 
összes többiben a gyengéét (óz) látja.46 Véleményünk szerint i t t egyszerű 
asszimilációval van dolgunk, amely korábbi következtetéseinknek megfelelően 
a te-kombinációnál gyorsabban mutatkozik, mint a ks-né\. A ts csoport két 
dentális komponensből tevődik össze, amelyek közelebb állnak egymáshoz, 
mint a ks elemei. A ts csoport esetében az asszimilációnak jóval később kellett 
bekövetkeznie, mert az újonnan alakult hangcsoportok a gemináták analó
giájára nem mindig alkalmazkodtak a fokváltakozáshoz. 

I t t szeretnénk megismételni, amit már az sk, st, sp csoportoknál írond-
tunk, hogy ti. a nyílt és a zárt szótag elve eredetileg nem játszott lényeges 
szerepet, ahogy ezt még ma is bizonyítja a finn irodalmi nyelv és néhány finn 
dialektus. Döntő tényező a gyengülés és erősödés folyamata volt, valamint az 
aránylag kompakt mássalhangzócsoportok. 

7. A kt, pt, tk m á s s a l h a n g z ó c s o p o r t o k 

Már a k,t, p hangok s utáni viselkedéséből kikövetkeztethetjük a kt, pt, 
tk csoportok második összetevőjének sorsát, természetesen azon feltétel mellett, 
ha az első változatlan marad. Az első alkotórész zártsága i t t érte el a maximális 

42 KETTTTNEN, Eestin kielen äännehistoria, Hki 1929. 29 — 43. 1. 
«KETTTJNEN, SM I I I . 19. 1. 
44 Uo. 2 2 - 2 5 . 1. 
45 RAPOLA, SKHP 90. 1. 
46 SETÄLÄ: J S F O U . XIV/3: 1 3 - 1 4 . 1. 
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fokot. Nézetünk szerint lehetetlen, hogy az explozíva érintetlen maradjon az 
sh, sp, st csoportokban, a ht, pt, th esetében azonban gyengülésnek vagy erősö
désnek lenne kitéve a második komponens. Bár a jelenség fordítottja érthető 
és elképzelhető. I t t a folyamatnak először az első komponensre kell hatnia, és 
a változások feltehetően ezen mutatkoznak előbb. Legalábbis erre utalnak a 
többi nyelvből vett példák. Az ősgermánban pt >> ft, ht > yt lett. Hasonló 
fejlődést látunk a keltában is: pt > yt, ht > yt.i7 Azt tapasztaljuk tehát, hogy 
az első tényező eltolódik, a második érintetlen marad. 

A mai finn nyelvben csak a th hangkombináció viselkedik várakozásunk
nak megfelelően. Ezt a csoportot nem érintette a fokváltakozás: pithä: pithän, 
kotha: hothan, matha: mathan. A többi, ht és pt másképp fejlődött; 
mindkettő ht-vé vált. Ezt az alakulást POSTI a germán helyettesítéssel magya
rázza.48 Mi azonban szeretnénk ezzel kapcsolatban bizonyos párhuzamos, a 
kelta nyelvben is megtalálható jelenségekre utalni, ahol intervokális helyzet
ben a következő fejlődéssel állunk szemben: 

p, t, h >> (h), f, 1ç (p, le erős és aspirált zárhangok) 
b, d, g >> b, d, g (felerősödött módiák).49 

A pt, ht csoportokból yt keletkezett. ZABROCKI i t t először az első kom
ponens aspiráltságát tételezi fel, és csak azután a spirántizálódását, amelyet 
végső fokon a disszimiláció eredményének tekint. Véleményünk szerint a 
disszimilációs folyamatot feltételezhetjük az ősfinnben is, amit az a tény 
támogat, hogy azokban az esetekben, amelyekben hti, pti a megfelelő hsi, psi 
kapcsolatba ment át, az első komponens eredeti formájában sértetlenül 
maradt, pl. hahsi •< *hahti: hahden < *hahten: vyyhti: vyyhden, de viipsin-
puut.50 I t t a disszimiláció másként bonyolódott le, és ennek folytán megterem
tődtek a h, ill. a p megmaradásának feltételei. Ha a ht >- ht, pt >> ht csoportok 
fejlődését germán hatással magyarázzuk, s kijelentjük, hogy a germán hang
rendszer ht és pt kapcsolattal nem rendelkezett (ezek a hangok yt-vé és ft-vé 
váltak), és hogy ennek következtében ezeket a ht, ft-vel helyettesítette,51 

akkor fel kell tennünk a kérdést, miért nem ment végbe hasonló helyettesítés 
a ps, hs kombinációnál. A germánban nem is voltak ilyen hangcsoportok. 
A ps fs-sé, a hs viszont ys-sé vált.52 Úgy látszik, POSTI valóban feltételezi, 
hogy a germánok a ps, hs csoportot fs, As-sel helyettesítették. A finnek pedig 
nem tudták artikulálni ezeket a hangkapcsolatokat, mivel ilyenek nem létez
tek hangrendszerükben.53 Felvetődik a kérdés, milyen volt valójában a germán 
hatás foka, ha a finnek egyes esetekben megtartották sajátos kiejtésüket, 
másokban viszont engedtek a germán befolyásnak (1. POSTI magyarázatát a 
fokváltakozás keletkezéséről az egyes zárhangoknál, amely szerinte germán 
hatásra ment végbe, PUF. X X X I , 74 — 79. 1.), szemben a fokváltakozás 
hiányát mutató hl, hr, tv, ón csoportokkal, amelyeknél e hatás nem érvényesült 
(uo. 81.1.). Vö. még a gemináták fokváltakozásáról szóló nézetét, amely szerint 
az utóbbi a germán hatástól függetlenül bonyolódott le (uo. 80. 1.). 

" Z A B R O C K I , UL. 31, 177 — 178. 1. 
48 POSTI: FUF. XXXI . 38 — 48. 1. 
«ZABROCKI, UL. 178 — 180. 1. 
50 HAKTXLINEN, Handbuch der finnischen Sprache 1. Bd. 35 — 36. 1. 
51 POSTI: FUF XXXI , 40, 47. 1. 
52 ZABROCKI, UL. 31. 1. 
53 POSTI: FUF XXXI . 91. 1. 
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Nem kell azonban idegen befolyást feltételeznünk, ha megvan az a 
lehetőségünk, hogy a finn mássalhangzó-állományt önálló fejlődés eredménye
ként világítsuk meg. 

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a most tárgyalt mássalhangzó
csoportokban az erősödés-gyengülés hatását más folyamat homályosította el. 
Csupán a tk viselkedett várakozásunknak megfelelően. A kt és pt esetében 
disszimilációs folyamatot állapítottunk meg, amelyet talán úgy kell felfog
nunk, mint az asszimilációval szembeni reakciót. Tudjuk, hogy az ilyen 
kt >> tt teljes hasonulás nem az első szótag után következett be, pl. este ^ 
part . sg. estettä -< *estektä, käste <-*-' part . sg. kastetta, huone ~ part. sg. huo-
netta. A dialektusokban azonban i t t is disszimiláció jelentkezik, pl.: huonehta, 
venehtä.u Hogy ezt a kérdést véglegesen megoldhassuk, részletesen meg kell 
vizsgálnunk a finn nyelvet az asszimiláció és disszimiláció folyamatainak 
szempontjából. 

8. A z á r h a n g + n, l, r, j , v h a n g c s o p o r t o k 

Ebben a fejezetben az imént tárgyaltakhoz hasonló hangkapcsolatok
kal foglalkoztunk. A következő mássalhangzócsoportokat vizsgáljuk: kn, ki, 
kr, kj, pl, pr, pj, tn, tr, tj, tv. A csoport első összetevője ezeknél is ugyanúgy, 
mint a ks, ts, ps esetében. A szóban forgó folyamatoknak tehát párhuza
mosan kellett lefolyniuk. I t t is az első komponenst a második támogatja, 
és ezáltal a folyamatnak az egész csoport tömegét kell leküzdenie. Ismét a 
germán nyelvekből hozhatnánk példákat arra, hogy az ilyen csoportok na
gyobb ellenálló képességgel rendelkeznek, mint az egyszerű mássalhangzók. 
Az ősgermánban a tr hangkombináció az erősödés hatása alá került, ami el
tolódást eredményezett, de változatlan maradt az ófelnémetben. Ennek okait 
ZABROCKI a második (ófelnémet) hangeltolódás gyengébb erősödési folyama
tában látja, valamint abban, hogy i t t mássalhangzócsoporttal volt dolgunk.55 

(Az egyedül álló t > zz affrikátává vált.) A dr pedig erősödés hatása alá került. 
Azt gyanítjuk, hogy a balti-finn nyelvek történetében csak mérsékelt erősödés 
tapasztalható. Erre még később rátérünk. Természetesen a most tárgyalandó 
csoportok lazábbak, mint a ks, ts,ps. (A második összetevő nyíltabb, mint az s.) 

Éppen az erős és gyenge fok különbségének ezekben a csoportokban 
majdnem valamennyi balti-finn nyelvben meglevő hiánya arra enged követ
keztetni, hogy ezek oly mértékben tanúsíthattak ellenállást a gyengülés
erősödés folyamatával szemben, hogy a két fok között csak jelentéktelen 
eltérés jött létre, amely kiegyenlítődés útján ismét eltűnhetett. 

E hangkapcsolatok fejlődése a finnben igen eltérő, különösen a nyelv
járásokban. Ezért nem csoda, hogy a kiindulási alapokat különbözőképpen 
rekonstruálták. SETÄLÄ5 6 a *kl : *yl, *pr : *ßr stb. váltakozásból indult ki. 
Véleménye szerint az erős fokot a keleti finn nyelvjárásokban a kakla : kaklan, 
nakra: nakran típusú formákban találhatjuk meg,- a gyenge viszont a nyuga
tiakban vált általnossá, ahol a feltételezendő spiráns helyett egy magánhangzó 
jelenik meg. (Pl. kaula : kaulan, naura: nauran stb.)57 Úgy látszik azonban, 

54 HAKULINEN: i.m. 37. 1. 
55 ZABROCKI, TJL 87—88. 1. 
36 SETÄLÄ: J S F O U . XIV/3: 1 1 - 1 2 1. 
" K E T T U N E N , SM. I I I . 33. 1. 
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hogy SETÄLÄ nem mindig ezt az álláspontot képviselte. Az YH-ban a csoport 
első komponenseként zöngés zárhangot tételezett fel, amikor ezt írja: „Kat-
soen siihen edustukseen, j oka tavataan eri kielissä, ei saattane kieltää, että 
yhteissuomalaisissa alkumuodoissa óvat olleet puheäänelliset g, d, b ; ne óvat 
kyllä saattaneet osittain syntyä aikaisemmista puheäänettömistä . . ., mut ta 
varmaakin ovat ne näissä tapauksissa yhteissuomalaisena aikana tulleet 
puheäänellisiksi műiden ennestään olevien konsonanttiyhdistysten mukaan."58 

Tehát a következő csoportok meglétét tartja valószínűnek: gn, gl, gr, gj, hl, 
br, bj, dn, dr, dj, dv. Ugyanebben a paragrafusban az első összetevő vokalizá-
ciójávai foglalkozva, feltételezi, hogy a közfinnben a g, b, d spiráns hangérték
kel rendelkezett. Következésképpen a különböző nyelvekben a spiránsoknak 
zárhangokká való fejlődésével kellene számolnunk.59 K E T T U N E N viszont úgy 
véli, hogy ebben a helyzetben ismeretlen volt a fokváltakozás, és hogy a 
magánhangzós formákban függetlenül a következő szótag zártságától vagy 
nyíltságától a zárhang vokalizálódott.60 KETTUNEN, úgy látszik, zöngétlen 
okkluzívákból indult ki.61 RAVILA is csatlakozott azon nézetéhez, hogy a 
fentebb említett csoportokban a fokváltakozás nem fordult elő.62 

Mielőtt azonban kifejtjük a kiindulási alakokkal kapcsolatos nézetünket, 
tekintsük át az idevonatkozó nyelvi anyagot. 

A len, ki, 1er, lej mássalhangzó-kapcsolatokban a zárhangok helyett u 
vagy y magánhangzót találunk az irodalmi nyelvben, valamint a nyugati 
nyelvjárásokban; tehát: vaunu •< *vagnu: vaunun ; leaula <C *kakla: leaulan, 
mäyrä <C *mägrä : mäyrän, laaja < *lagja : laajan. A keletiekben pedig helyen
ként még k szerepel.63 A tr, tn, tj, tv mássalhangzócsoportok egy kissé másképp 
viselkednek, mint a len, lel, kr, kj. Az irodalmi nyelvben a zárhang helyett csak 
a ír csoportban található magánhangzó. A tn-né\ pedig teljes asszimiláció jött 
létre, és a tj, tv megtartotta a zárhangot. Példák: 

*-tr- : aura (<C *adra) : aurán 
*-tn- : Unna (-< *lidna) : linnan , 
*-tj- : pat ja : patjan 
*-ft>- : látva : latvan 

(SETÄLÄ YH 143-144; KETTTTNEN SM I I I . 3 8 - 4 2 . 1.) 

A nyugati nyelvjárásokban (a tj, tv csoportokban) a t-t ugyanazok a 
hangok helyettesítették, mint intervokális helyzetben, azaz l, r, ô, d, pl. : lalva, 
vilja, lárva, párja, labva, vihja, ladva, padja (KETTUNEN, SM I I I , 53—55. 1.). 
Most nem szándékozunk részletesebben foglalkozni a nyelvjárási alakokkal. 
Fontos talán ebben a vonatkozásban az a megjegyzés, hogy a tn, tj, tv hang
párok esetében a zárhang helyett soha sincs magánhangzó,64 míg ez a többi 
idevonatkozóban megtalálható. Nem csoda tehát, hogy ezekben a hang-

58 SETÄLÄ, YH 160. 1. 
59 Uo. 161. 1. 
so KETTTJNEN, SM I I I , 37, 40, 54—55. 1. 
61 Uo. 33 — 35. 1. Vö. Vatjan kielen äännehistoria, Hki, 1930. 34, 35. 1. 
62 RAVILA, Astevaihtelun arvoitus. Virittäjä 1951: 297. 1. 
6 3 SETÄLÄ, YH 145 — 146. 1.; KETTTJNEN, SM I I I . 48 — 51. 1. 
64 Vö. PIKAMÄE, Tüveline astmevaheldus läänemeresoome keeltes ja lapi keeles. 

22. 1. 
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kapcsolatokban a zárhangok másképp viselkednek. Mégis megállapíthatunk 
a tn, és a kr, illetve ír között egy lényeges különbséget: a tn csoport kompaktabb, 
mint a két u óbbi. Kevésbé eltérő elemekből áll, mint a kr, tr, és ezért fogéko
nyabb az asszimiláció iránt. Majdnem ugyanazt mondhatjuk a tj, tv-re is. 

A pl, pr csoportokban a zárhangok a kl, kr, tr-hez hasonlóan szerepelnek. 
A nyugati nyelvjárásokban ezeket az u vagy y magánhangzó váltja fel, a 
keletiekben pedig megmaradnak (kaulas-kaplas, saura-sapra) .65 A pj esetében 
szintén kétféle fejlődéssel van dolgunk: vi a szokásos folytatás, de emellett pi 
is előfordul a keleti nyelvjárásokban. PL: kavio, kapio, keviä kepiä (vö. SETÄLÄ, 
YH 156. 1., KETTTJNEN, SM I I I . 5 1 - 5 3 . 1.). 

Felmerül a kérdés, mely zárhangok fungáltak ezekben a helyzetekben 
az ősfinnben? A magunk részéről SETÄLÄhez hasonló álláspontból indulnánk 
ki e hangok rekonstrukciójánál. Azon folyamatok alapján, amelyeket a finnben 
megállapítottunk, a gn, gr, gl, gj, dn, dr, dj, dv, br, bl, bj csoportokat lehetne 
rekonstruálnunk. A mai k, t, p-t intervokális helyzetben (erős fok) korábbi 
g, d, b-re vezettük vissza, és feltételeztük a k, t, p-t létrehozó erősödést. Elmé
letileg lehetséges, hogy gl, gr, valamint ki, kr típusú csoportok léteztek. Az 
erősödés következtében az előbbiek ki, kr-be mentek át, és ezáltal az utób
biakkal egybeestek. Az így felerősödött csoportok már elég nagy ellenállást 
tudtak kifejteni a később ható gyengüléssel szemben. Ezen fejtegetéseink 
azokra a nyelvjárásokra vonatkoznak, amelyek mindkét fokban megtartották 
a zárhangokat. A viszonyok tehát úgy alakultak, mint az ófelnémetben, ahol 
dr >> tr-be ment át , a régi tr azonban megmaradt, és egybeesett az újjal. 

A gyenge fok hiányát ugyanúgy, mint &ps, ts, ks kapcsolatokban, az egész 
csoport nagyobb artikulációs tömege immanens módon magyarázza. Követ
kezésképp a várható leníció gyenge fokban nem következett be. 

Intenzívebb gyengülési folyamatnak i t t is a zárhang jelentősebb leníció -
jához kellett volna vezetnie és fokváltakozást eredményeznie a gyenge fokban. 
Tulajdonképpen ilyen állapottal számolhatunk a gyengülés középpontja 
közelében. Ügy látszik, ez a centrum a déli észtben lelhető föl (vö. az inter
vokális zárhangok fejődése az erős és a gyenge fokban). A mi értelmezésünk 
alapján valóban szabályos belső fejlődés eredményeként foghatjuk fel a déli 
észtben található kakz : kàlà, kalcR : kára váltakozási eseteket, amelyeket 
OJANSUU6 6 az eredeti *kakla : *kaylan viszonyok folytatásának ta r to t t . 
KETTUNEÜST viszont és újabban PIKAMÄE ezt a fajta fokváltakozást a mással-
hangzós és magánhangzós formák kontaminációjával próbálta magyarázni.67 

Hogyan kell tehát értelmeznünk a zárhangok vokalizációját a nyugati 
nyelvjárásokban? Először is le kell szögeznünk, hogy ezt a fejlődést nem lehet 
gyengüléssel és erősödéssel megvilágítani. Utalhatunk azonban más nyelvek 
bizonyos jelenségeire, és e probléma megoldásának módjaira. Tudjuk, hogy 
ezen csoportok zárhangjainak különleges viselkedésére egyéb nyelvekből hoz
hatók fel példák. A nyugati-germánban a,p, t, k, f, ß, h, h, d, y hangok likvidák 

65Vö. SETÄLÄ, YH. 145 — 146. 1.; KETTUNEN, SM III , 49 — 51. 1. 
66 OJANSUU, Ein südesthnischer Beitrag zur Stufenwechseltheorie. FTJF. XI I , 

147. 1.; Vö. még I^UBRIH, Isztoricseszkaja fonyetyika . . . 143. 1. 
67 KETTUNEW, Über „einen südestnisehen Beitrag zur Stufenwechseltheorie" und 

über die Theorie selbst. MSFOu. LXVII, 202 — 204. 1. és Suomen teeri sanasta ja sen 
vanhasta „astevaihtelusta". Virittäjä 1928: 176 —178. 1.; PIKAMÄE, Tüveline astmeva-
heldus läänemeresoome keeltes ja lapi keeles. 29, 30. 1. Vö. még KETTUNEN, Eestin 
kielen äännehistoria, Hki, 1929. 87. 90. 1. 
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és j , w előtt geminátákká váltak. ZABROCKI erősödést tételez fel, amely a 
csoportok belső folyamataiból adódik, és a szótag problémájával kapcsolja 
össze.68 A zárhang vokalizacioja talán a finnben is a szótaghatár kérdésével 
függ össze. A problémát azonban részletesebben kellene megvizsgálnunk. 
Továbbá szem előtt kell tar tanunk, hogy az idetartozó szavak nagy része 
jövevényszó. 

A fokváltakozás hiányát e csoportokban POSTI is a szótaghatárral hozza 
kapcsolatba, s a következőket írja: „ In Proto-Germanic there were alternations 
liké *%w r^ *yw, *ßw ~ bw, sn *N> *zn according to Verner's Law. Should we 
not then expect a similar alternation in Proto-Finnic? I do not think tha t it is 
necessary to assume gradation here, evén if we hold tha t gradation as a whole is 
due to Germanie influence. Proto-Finnic Clusters liké kl kr, tv, sn appearently 
differed from their Germanie counterparts in one important respect. In Proto-
Finnic the syllable boundary was between the consonants, while in Proto-
Germanic both consonants seem to have belonged to the same syllable, with 
the syllable boundary before the Cluster.69 

A most tárgyalt csoportok fejlődésének törvényszerűségeit tehát még 
nem állapíthatjuk meg végérvényesen. Ehhez sok előmunkálatra lenne szükség. 
Ez mindenek előtt a csoport első összetevőjének vokalizációjára vonatkozik. 
A kl : kl, kr : kr (mindkét fokban) típusú fokváltakozás nélküli alakok, valamint 
a déli észt fokváltakozás is elméletünk alapján könnyen megmagyarázható. 

9. A z s z ö n g é t l e n s p i r á n s 

A finn hangrendszeren belül érdekes helyet foglal el az s hang, amelynél 
a fokváltakozás nem ment végbe. De meg tudunk állapítani az s viselkedésében 
olyan különbségeket, amelyek a szóban elfoglalt helyzetétől függnek. A máso
dik szótag elején megjelenő s általában változatlan marad, függetlenül attól, 
hogy ez a szótag nyílt-e vagy zárt. Pl. : kuusi : kuusen, pesä : pesän, kesä : kesän, 
tase : taseen. A második és a harmadik szótag határán álló s esetében azonban 
hanghiányt tapasztalunk; de az ennek megfelelő szóvégi s ismét megmarad. Pl.: 

vieras : NP1 vieraat, diai. vierahat, vierhat 
kirves: NP1 kirveet, diai. kirvehet, kirvhef0 

veteen ill. sg. < *vetehen, diai. vetehen 
saatiin imp. pass., diai. saathiri71 

Némely esetben az első és a második szótag között az s helyén h jelentkezik. 
Elsősorban az egyszótagú szavak illatívuszának alakjai tartoznak ide (pl. 
suuhun, punhun), ahol a A a hosszabb formák analógiájára keletkezett.72 

Emellett találunk olyan szavakat is, amelyekben a h-t nem tudjuk ily módon 
megvilágítani.73 (PL lähellä: läsnä, keihäs, miehen gen. sg. ( :mies). Ez a 
csoport aránylag kicsi. Maga SETÄLÄ írja az YH-ban (252.1.), hogy nehéz meg-

68 ZABROCKI, TJL. 65. 1. 
69 POSTI, From Pre-Finnic to Laté Proto-Finnic. FUF. X X X I , 80. 1. 
70 SETÄLÄ, YH, 244. 1. 
» P O S T I : FUF. XXXI , 60. 1. 
« SETÄLÄ, YH. 250 — 251. 1. 
78 Uo. 251. 1. 
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magyarázni ezt a jelenséget, mivel az intervokalis s hangsúlyos szótag után 
általában nem válik h-vá. Később már a finnugor s ~ z ( ^>h) váltakozásból 
indult ki,74 és ebben SZINNYEI is követte.75 Úgy tűnik, POSTI is az s /-v *z 
váltakozást fogadta el, amennyiben így nyilatkozik: „ I think that we have to 
accept the opinion of SETÄLÄ (accepted also by several other scholars) accord-
ing to which there was in Early Proto-Finnic a gradation s ~ *z corresponding 
to the well known instances of gradation t <y ö, k <~̂  y, p ^ v. Thus we may 
assume that z occured intervocally at the beginning of a closed syllable, and 
after an unstressed vowel everywhere) i.e., evén at the beginning of an open 
syllable). Before the end of the Laté Proto-Finnic period a change z ^>h took 
place."76 De POSTI szerint a *z > h változás idegen hatásnak tulajdonítható; 
a germán ebben az időben még megőrizte a 2-t.77 POSTI továbbá úgy véli, 
miszerint a *z > h átmenet után eltűnt a két fok közötti világos összetartozás, 
és a kiegyenlítődés a legtöbb paradigmában megszüntette a váltakozást. De 
nyomai megtalálhatók állítólag az ilyen alakokban, mint lahellä r<j läsnä.78 

PIKAMÄE is meglehetősen régi jelenségnek tartja a z s ~ 2 fokváltakozást, 
amely szerinte már az ősfinnből eredeztethető.79 

Mindezek után milyen magyarázatot adhatunk elméletünk tükrében? 
Vajon a z á ~ 2 váltakozás feltevése valóban elkerülhetetlen? Már munkánk 
elméleti részében próbáltuk indokolni, hogy a spiránsok kevésbé fogékonyak 
a gyengülés-erősödés hatására, szembén a zárhangokkal. Elméletileg könnyen 
elképzelhetjük, hogy ez a hatás megnyilvánulhat az utóbbiaknál, ugyanakkor 
az s érintetlen maradhat. Az sk, sp, st csoportokban láttuk, hogy az s mindkét 
fokban megmaradt váltakozás nélkül. Tanulságosak ebből a szempontból a 
más nyelvekből adódó példák. A germánban az első hangeltolódás idején az 
erősödés a zárhangokat érintette, az -s-t viszont nem.80 Az örményben azonban, 
ahol ez a folyamat intenzívebb volt, az s-re is kiterjedt.81 Meg kell állapítanunk, 
hogy a finnben az s a szóban elfoglalt helyétől függően különbözőképpen 
viselkedett. POSTI i t t egy olyan kiegyenlítődésről beszél, amelynek az első 
szótag után kellene létrejönnie (pesä: pesän típus). Miért nem következett be 
egy éppen ilyen kiegyenlítődés a h eltűnése helyett beljebb is a szóban, vagyis 
az olyan alakokban, mint vieras : vieraan (<C *vierahan << *vierazan)? Azt 
kell leszögeznünk, hogy az első szótagon túl az s intenzívebben legyengült, 
mint az első és második szótag határán. Ez megfelel elméleti fejtegetéseinknek 
is. Tudjuk, hogy a gyengülés annál erősebb, minél távolabb áll a hang a szó 
kezdetétől. Tehát nem kell elfogadnunk az ősfinn s ~» z váltakozást, hanem 
elég, ha azt mondjuk, hogy az s a második zárt szótag elején egy kicsit meg
gyengült. De ez a gyengülés nem lehetett oly nagy, mint a zárhangok esetében. 
Az s rése inkább képes volt arra, hogy a legyengült vagy felerősödött légáram
latot levezesse. 

Ezért egyáltalában nem szükséges feltételeznünk ebk^y,p^ß,t^ ô 
váltakozási esetekkel párhuzamosan a z s ^ s alternációt is. Tehát a zárhangok 

74 SETÄLÄ: JSFOU. XIV/3: 17-18. 1. 
7SSZINNYEI, NyH.7 42. 1. 76 POSTI: FÜF. XXXI, 62. 1. 77 Uo. 64. 1. 78 Uo. 62. 1. 
79 PIKAMÄE: i. m. 33. 1. 
80 ZABROCKI, UL 38. 1. 81 Uo. 153. 1. 
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váltakozása mellett az s változatlanul megmaradhatott mindkét fokban. Úgy 
tűnik, hogy ezt az állapotot valóban tükrözi a finn, ahol általában az első 
szótag utáni s nem vesz részt a fokváltakozásban. Természetesen egy inten
zívebb gyengülési folyamat i t t is jelentősebb változásokat okozhatott, és 
létrehozhatta az s >> h, illetve s >> z átmenetet. Kétségtelenül ez történt 
beljebb a szóban, azokban a helyzetekben, amelyekben a gyengülésnek 
nagyobb mértékben kellett érvényesülnie, és végül is az s teljes eltűnéséhez 
vezetett. MOÓB, ezen megjegyzése: „ . . . unter denjenigen finnisch-ugrischen 
Sprachen, die einen Stufenwechsel tatsächlich kennen, d. h. im Finnischen 
und Lappischen, nicht die geringste Spur von einem Stufenwechsel eben unter 
den inlautenden Sibilanten, sondern diese können wir in diesen Sprachen 
durchgehends in der Form der angesetzten fugr. »starken« Stufe vorfinden",82 

nem jelent semmiféle problémát, ti. éppen ilyen állapot várható elméletünk 
értelmében. 

Az olyan formák számára, mint a lahellä, miehen f~ mies) más magya
rázatot kellene keresnünk. Az iménti első példa esetében ez valószínűleg az 
enklitikus helyzettel indokolható. A mies <*-> miehen változást a vieras os 
vieraan (<; vierahan) típusú szavak analógiás hatásának tulajdoníthatnánk, 
hiszen hasonló jelenségre van példa az egyszótagú tövek illatívuszában. 

Azt láthatjuk tehát, hogy az s és a zárhangok közötti fokváltakozással 
kapcsolatos fejlődési párhuzamosság hiánya könnyen érthetővé válhat. Egyéb
ként az «s fejlődésének történetében még más tényezők is közrejátszhattak. 
Érdekes, hogy az sl és az sj csoportokban, valamint gyakran a szó elején levő 
s Ä-ba megy át.83 

10. Z ö n g é s s p i r á n s o k 

A teljesség kedvéért be szeretnénk vonni vizsgálódásainkba az eredeti 
zöngés spiránsokat is, azaz a k: y, p : ß, t : à fokváltakozáson kívül álló han
gokat. Az eredeti spiránsok kérdését még nem oldották meg végérvényesen. 
Az elért eredmények alapján szeretnénk e problémával kapcsolatos állás
pontunkat is felvázolni. Maradéktalan megoldást mindamellett nem szándé
kozunk adni. Ehhez az szükséges, hogy az egész finnugor anyagot felül
vizsgáljuk, ez azonban túllépi jelen munkánk előre meghatározott kereteit. 

A szóbelseji dentális spiránsoknál világos a helyzet. A kutatók között 
majdnem egyetértés uralkodik. Mindenütt elfogadják, hogy a dentális spiráns, 
mint %.t rv ê fokváltakozáson kívül álló hang létezett. Először a ő-t és palata-
lizált variánsát tet te fel SETÁLA,8 4 véleményéhez SZINNYEI is csatlakozott.85 

Ujabban POSTI8 6 és RAVILA87 nyilatkozott erről a problémáról. 
Az eredeti dentális spiránsok a finnben a t ~ d sorba mentek át. A lapp

ban mindkét sor megvan egymástól elkülönülve. Például: 

8 2MOÓK: ALH. II , 269 — 370. 1. 
8 3 SETÄLÄ, YH 253-260. 1.; JSFOu. XIV/3: 23; POSTI: FUF. XXXI , 65. 
84 SETÄLÄ, A finn-ugor <3 és Ô' : NyK. XXVI, 415-418. ; NyK. XXVII, 76. 1.; 

FUFA. XII , 39, 41. Vö. MUNKÁCSI, aki SETÄLÄvel ellentétben itt egy d zárhangot téte
lez fel. NyK. XXVII, 137, 175; GENETZ, Suomalais-ugrilainen ô ensimmäisen ja toisen 
tavuun vokaalien välissä. Vähäisia Kirjelmiä XI I I , 1 —12. 1. 

8 5 SZINNYEI , NyH.7 3 7 - 3 8 . 1. 
86 POSTI: FUF. XXXII I , 8 3 - 8 5 . 1. 
8 7 RAVILA: FUF. XXXII I , 309. 1. 

£ Nyelvtudományi Közlemények LXX/2. 
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fi. pato : padon 'Damm, Wehr' (lp. N. buoââo : buodo) 
fi. kutoa: kudon 'weben' (lp. N. goddet: goâam) 
fi. sysi (syte-) : syden 'Kohle' (lp. N. cadda) stb. 

Mindkét hangot (ő-t, ő'-t) felteszi COLLINDER is.88 Úgy látszik, csak MoÓR 
hajlamos azt az álláspontot képviselni, hogy i t t inkább d és d lehetett.89 

Bonyolultabb az eredeti szóbelseji *-y- problémája. I t t olyan szó
csoportról van szó, amely a lappban kk : g váltakozást, a finnben viszont 
hanghiányt mutat . PL: 

lp. N. jukkát : jugâm ~ fi. juoda 
lp. N. sukká- : suqàm ~ fi. soutaa 
lp. Sk. vl'kkvD : vïyyôm ~ fi. viedä90 

Már SETÄLÄnek az volt a véleménye, hogy az ehhez a csoporthoz sorol
ható szavakban *y hang volt; ez nem a i ~ y sorhoz tartozott , — de gyakran 
átléphetett ebbe a sorba.91

 PAASONEN a szóban forgó esetekben egy olyan y-sze-
rű hangot sejt, amelyet az erős fokban is fel lehetne tételezni. Az erős fokú 
k-s formákat a lappban szerinte analógiás képződményeknek kell felfogni.92 

SETÄLÄ elméletéhez csatlakozott BERGSLAND is. Meg van győződve, hogy a 
déli lappban meg lehet találni az eredeti k ~ y, illetve csak y-vel álló szavak 
közti különbség nyomait.93 E. ITKONEN is SETÄLÄ—BERGSLAND pártján áll, 
amennyiben az eredeti k ~ y és y-sor közötti kiegyenlítődést az előző javára 
tételezi fel. A mai finnben található hangkiesést k-ból másodlagosan keletke
zett y vokalizálódásával magyarázza hosszú magánhangzó után az e- tövű 
szavakban.94 RAVILA viszont ellene van, hogy spiránst fogadjunk el a lappban 
a jukkat-típusú formákban, és kijelenti, hogy erre semmi sem jogosít fel. Afelé 
hajlik, hogy ezekben a formákban is egy eredeti k-hól kell kiindulni.95 Ami 
CoLLiNDERt illeti, úgy látszik, határozatlan ebben a kérdésben. Az általa 
rekonstruált hangok közé a y-t is felveszi, de megkérdőjelezi.96 

Nem akarunk behatóbban foglalkozni a lapp viszonyokkal, és a finnben 
az eredeti -y- létezésének kérdését inkább elméleti úton szeretnénk megoldani. 

ZABROCKI az eredeti zöngés spiránsok problémájával foglalkozva, 
SETÄLÄhez hasonlóan feltételezi a b- és y-t a finnugorban, de még egy lépéssel 
tovább megy, és egy labiális spiránst is felvesz a rendszerébe. Véleménye 
szerint nem kell tar tanunk attól, hogy e rekonstrukcióra nem találunk meg
bízható példát. A p ~ b sor azonban a másik kettőhöz viszonyítva nagyobb 
mértékű gyengülésnek volt kitéve, és először olvadt össze a 5 ~ 5 sorral. 
ZABROCKI arra a következtetésre jut, hogy a finnugorban általában a labiális 
mássalhangzók sodródtak a legnagyobb változásokba, ezután a posztdorzális 
és utoljára a predorzális hangok.97 Elméletének alátámasztását látja abban is, 
hogy a nazálisok közül az m nagyobb gyengülést szenvedett, mint az n.9a 

88 COLLINDER, Introduktion tili de uraliska sprâken. 1962. 115. 1. 
89 MOÓR: ALH. I I , 395. 1. 
90 Vö. E. ITKONEN: FUF. XXX, 3 — 4. 1. 
91 SETÄLÄ: FUFA. XII , 41. 1. 
92 PAASONEN, Beiträge . . . 59. 1. 
93 BERGSLAND, Studia Septentrionalia I I , 34, 42 — 43. 1. 
94 E. ITKONEN: F Ü F . XXX, 9 - 1 4 . 1. 
95 RAVILA: F Ü F . XXXII I , 317 — 318. 1. 

j 96 COLLINDER, Introduktion . . . 114. 1. 
" Z A B R O C K I , UL. 222-223 . 1. 
98 Vö. SZINNYEI, NyH.7 4 5 - 4 6 . 1. 
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Mi a magunk részéró'l ezt az állítást néhány ténnyel szeretnénk meg
erősíteni. Mint már fentebb is mondtuk, AGBicoLÁnál a gyenge fokban dk, d-t 
(az erős fokban t-t) és gh, g-t (erős fokban k-t) találunk. A p gyenge fokú meg
felelőjét azonban w-vel és u-val adja vissza, nem 6-vel vagy bh-val, amint 
várhatnánk. Úgy látszik, ez arra utal, hogy a spirantikus fok i t t jött létre 
legelőször, és ez képezte az eredeti /3-vel való keveredés alapját. A nyugati 
finn dialektusokban viszont azt állapíthatjuk meg, hogy bennük az inter-
vokális y további gyengülése folytatódott, és végül e hang teljes eltűnésére 
vezetett, míg a ő ezekben a helyzetekben, mint <3, d, l, r mindig megmaradt. 

A dentális spiráns az erősödéssel szemben nagyobb ellenálló képességet 
tanúsít a lapp dialektusokban, pl. a Kautokeino nyelvjárásban a k és p gyenge 
fokú megfelelője egy félzöngés zárhang-média, noha a t gyenge fokában még 
megvan a spiráns." 

Úgy látszik, a nyelvi adatok megerősítik ZABBOCKI hipotézisét. Egy 
kérdésre kell még válaszolnunk. Miért kellett éppen a labiális /3-nek, sőt a y 
palatális spiránsnak nagyobb gyengülést elszenvednie, mint a dentális spiráns
nak ? Elméletileg épp az ellenkezőjét kellene várnunk. Ennek két oka lehet: 
vagy természetüknél fogva gyengék voltak a labiális hangok ezen folyamatok 
hatásának idején (mint a keltában és az örményben), vagy pedig a dentálisok 
nagyobb erősödési hatás alá kerültek még a gyengülés megindulása előtt. 
ZABBOCKI mind a két lehetőséget fontolóra veszi.100 Mi inkább a második 
megoldáshoz csatlakoznánk. Ezt a problémát azonban csak a finn alapján 
nem oldhatjuk meg kielégítően. A finnben a fentiek szerint az eredeti két sor 
egybeesésével kellene számolnunk: 

1. p ~ ß, k ~ y, t *•<-;è 
2. ß r^> ß , y r^y t § / v á ( A < jel kissé gyengébb hangot jelöl) 

így bizonyos párhuzamosság mutatkozik a szóbelseji zárhangok és a spiránsok 
esetében. 

Már SZINNYEI lehetségesnek tar to t t egy labiális spiránst a finnugorban 
olyan szavakban, mint a finn sarvi ~ sarven, kivi ^ kiven. Ezekben eredeti 
ß ~ 0 váltakozást sejtett.101

 SETÄLÄ1 0 2 és PAASONEN1 0 3 -V- félhangzót te t t fel. 
COLLINDEB v-vel jelöli ezt a hangot.104 

Ha már párhuzamosságról beszélhetünk a szó belsejében, e feltételezés
nek megfelelően a szó kezdetén is feltehetjük az eredeti zöngés ß, y, ô spirán
sokat. 

A dentális palatalizált *<5 spiráns létezését a finnugorban már SETÄLÄ 
megpróbálta bebizonyítani.105 A finnben t felel meg neki. A lappban d, t, a 
mordvinban l', l a cseremiszben l, a zürjén-votjákbanZ'található. Ide tartoznak 
az olyan finn szavak, mint tuomi 'prunus padus' , tymä 'glue', tomu (?) 'pulvis'. 
PAASONEN1 0 6 , WICHMANN1 0 7 és COLLINDEB1 0 8 is felvettek egy szókezdeti *<5' 
spiránst a rendszerükbe. 

" R A V I L A : FUF. XXXII I , 310. 1. 
100 ZABROCKI, UL. 238, 251. 1. 
1 0 1 SZINNYEI, NyH.7 50. 1. 
^ S E T Ä L Ä : FUFA. XI I , 36. 1. 
103 PAASONEN, Beiträge . . . 295. 1. 
1 0 í COLLINDEB, I n t roduk t ion . . . 115 — 116. 1. 
105 SETÄLÄ: NyK. XXVI, 434-437. 1. 
106 PAASONEN, Beiträge . . . 69 — 70. 1. 
107 WICHMANN, Tscheremissische Texte . . . 121. 1. 
108 COLLINDER, Introduktion . . . 127. 1. 
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A szókezdő labiális spiránst (*ß) SZINNYEI te t te fel. Az e csoporthoz 
tartozó finn szavakban v-t találunk, pl. voi, veri, vési, éppúgy, mint a legtöbb 
finnugor nyelvben. Emellett ß és 0 is előfordul.109 Bizonyára ez a tény indította 
WiCHMANNt és másokat arra, hogy a szókezdő v-t vegyék számításba.110 

Szókezdő *y spiráns lehetőségével sohasem számoltak. A zöngés spiránsok 
közül még & j-t rekonstruálták (SZINNYEI, WICHMANN, PAASONEN, COLLINDER). 

Ha hajlandók vagyunk feltételezni a szókezdő ő, ß, y spiránsokat a 
finnugorban, akkor arra a kérdésre is felelnünk kell, hol kellene ezeket a finn
ben keresni. Természetesen a szóbelseji párhuzamos jelenségekre támaszkodva, 
sejthetnénk, hogy ezek egybeestek a p, t, &-val. Ugy látszik, valóban ez a 
helyzet a *ö esetében. (Ez a hang nagyobb erősödésen ment át.) A *ß és *y 
spiránsoknál még egy további lehetőséggel számolhatunk. Fentebb megkísérel
tük bebizonyítani, hogy ezeket a hangokat erősebb gyengülés érhette. Ez arra 
vezethetett, hogy összeolvadtak az eredeti j , w félhangokkal. Ha rekonstruk
ciónk helytálló, akkor elméletileg azt kellene várnunk, hogy a ß, y és a w, j 
közötti kiegyenlítődésnek valahol más irányban is létre kellene jönnie, azaz 
pl. a j y-véü válhatott , hogy mint y megmaradjon, vagy g'-be, illetve &-ba 
menjen át. Efféle elméleti feltételezés valóban bizonyos megerősítésre talál 
a szelkupban, ahol a következő formák találhatók: 

fi. joki 'Fluss' ~ szelk. ky, ke 
fi. jänne (jäntee-) '(Bogen)sehne' <~*> szelk. cènd, Und, kend stb. 
fi. jaka- 'teilen' ~ szelk. cakap, t'agam stb.111 

A szókezdő /9-vel kapcsolatban ismét a szamojéd példák tanulságosak. 
A finn v-nek i t t több dialektusban b-, sőt k- felel meg. 

fi. varis 'Krähe' ~ K. szám. bare 'Rabe', szelk. kuere, kuerä 
fi. vaski 'Kupfer' ~ tvg. basa, szelk. kues 'Eisen' 
fi. vaimo ~ tvg. baitu, szelk. kuei, kueji112 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az uráli alapnyelvben K. 
DONNER is feltételezi a szókezdő *ß-t, és az általa felhozott példák arról ta
núskodnak, hogy a szókezdő p- és ß- között összeolvadás jöhet létre.113 A szó
kezdő ß, ö, y hangokat már ZABROCKI rekonstruálta a finnugorban, és feltette, 
hogy ezek az erősödés hatására p, t, &-ba mentek át.114 

Összefoglalva szeretnénk azon meggyőződésünket kifejezésre juttatni, 
hogy semmi sem szól a három eredeti (akár a szó belsejében, akár a szó elején 
előforduló) zöngés spiráns feltételezése ellen, de a bizonyító anyag még nem 
elégséges.114a . 

109 SZINNYEI, NyH.7 30. 1. 
no VVICHMANN: i.m. 128. 1. 
111 PAASONEN, Beiträge . . . 265. 1. COLLINDER, CGUL 6 3 - 6 4 . 1. 
112 PAASONEN: i.m. 290 — 291. 1. 
113 K. DONNEB, Über die anlautenden labialen Spiranten und Verschlusslaute 

im Samojedischen und Uralischen. JSFOu. XLIX, 124—139. 1. és 181 — 194. 1. 
114 ZABROCKI, UL 225. 1. 
ii4a j ^ s z e ikup szókezdő ku- másképp is magyarázható. Vö. BANCZEROWSKI, Trzy 

szeregi tylnojçzykovych w Protouralskim. [Thres Séries of the Back Stops in Proto-
Uralic] Spr PTPN. 1/1966, Poznan. 
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Végül állást kellene még foglalni a zöngés spiránsok esetleges fok
váltakozásának a kérdésében. SZLTSTNYEI, mint ismeretes, a finnugorban a 
ô ^ <j>, h' r^ j> ß ~ $ alternációt tételezte fel.115 Véleményünk szerint a gyen
gülés-erősödés általunk képviselt törvényszerűségeinek megfelelően ilyen 
állapot feltevése lehetetlen. A zárhangok fokváltakozásának elfogadásából 
egyáltalán nem következik, hogy spiránsok esetében is hasonló váltakozásra 
kell gondolnunk. A zárhangok gyengülése távolról sem jelenti azt, hogy e 
folyamatnak a spiránsoknál is meg kell nyilvánulnia. Az eredeti spiránsok 
teljesebb gyengülését — véleményünk szerint — csak a különböző finnugor 
nyelvek külön életének tulajdoníthatjuk. Ebből a szempontból egyetértünk 
Moónral, aki elutasítja a SznsnsrYEi által elfogadott ß'~.# fokváltakozást, és 
helyette fokváltakozás nélküli -ß-t javasol a finnugorban.116 

11. N a z á l i s o k é s l i k v i d á k 

Mint ismeretes, SETÄLÄ úgy vélte, hogy a fokváltakozás minden hangot 
érintett. Először a nazálisok és a likvidák kvantitatív fok váltakozását, vagyis 
az erős fokban félhosszú hangokat tételezett fel. Tehát: 

erős fok: fj, n, h, m, l, r gyenge fok: r\, n, n, m, l, r117 

Ezen állásfoglalás bizonyítékait a guölle : guöle típusú lapp és az olyan déli 
észt alakokban, mint part . Sg. kala vélte megtalálni.118 Később arra következ
tetett , hogy a fokváltakozás nemcsak kvantitatív, hanem egyúttal kvalitatív 
jellegű is volt, amely nemcsak a zárhangokat, hanem a nazálisokat, spiránsokat, 
likvidákat és a felhangzókat is felölelte.119 SETÄLÄ elméletének támogatására 
ilyen szórványos váltakozási párokra hivatkozott: 

lövi 'Einschnitt ' ~ loma 'Zwischenraum' 
kiivas 'heftig' ^ kiima 'Brunst' 
särvi 'Kante ' ^ särmä, särmi 'id.' 
mään 'ich gehe', määt 'du gehst' ~ männöö 'er geht' 
saon 'ich sage' ~ sanno 'er sagt' 
miä 'ich', gen. sg. miun .~ part . sg. minnua 
jää 'Eis' <~̂  lp. jiegr]â 
pii 'Zahn' ~ mord, per] 
kuu 'Mond, Monat' ~ mord. E. kor\ 

SETÄLÄ ezzel kapcsolatban így ír: „Bei dieser ungleichmässigkeit der 
Vertretung kann man keinen dialektischen schwund der nasalität annehmen, 
sondern man muss schliessen, dass die nasalität und der mangel des nasalen 
éléments ursprünglich an gewisse stufen gebunden gewesen sind; dann ist 
die eine oder andere stufe verallgemeinert worden. Man muss also z. b . im 
urfinnischen paradigmen von folg. aussehen voraussetzen: lomi >**? *loßen 

1 1 5 SZINNYEI, NyH.7 37, 38, 50. 1. 
116 MOÓR: ALH. I I . 75. 1. 

. 117 SETÄLÄ: J S F O U . XIV/3: 18. 1. 
118 SETÄLÄ: J S F O U . XIV/3: 18. 1. 
119 SETÄLÄ: FUFA. XI I . 2. 1. 



I 

2 9 8 JERZY BAÏÏCZEROWSKI 

(etwa Hoßen) > loven, nimi ~ *nißen (<C *nißen)mehe *** *meôen (<^*meôen) 
> meen, orji ~ oyen (<£. oyen) > oven."n0 Sematikusan ezt a következő
képpen ábrázolja: 

fn r^ ß > ß (gyakran v) 
n~ Ô > U ( > 0 ) 

rj r^y > y ( > V j y)121 

Ami a likvidákat illeti, a szamojéd nyelvekből vett adatok alapján az / esetében 
feltételezi a kvalitatív váltakozást.122 Az r kvalitatív váltakozásáról nem szól. 
A nazálisok SETÄLÄ által elfogadott fokváltakozási eseteihez SZENNYEI is 
csatlakozott,123 de a likvidáknál a gyenge fok helyére kérdőjelet tesz.124 

Úgy látszik, PAASONEN is hajlandó feltenni legalább a nazálisok és az l 
esetében a kvalitatív váltakozást, amikor így ír: „Man kann jedoch nicht 
umhin auf Grund solcher in allen finnisch-ugrischen Sprachen belegten Wech
selfälle anzunehmen, dass schon in der finnisch-ugrischen Grundsprache m in 
solchen Stellungen einem auch kvalitativen Stufenwechsel unterworfen war, 
dass in einer früheren Periode dem m der starken Stufe in der schwachen ein 
schwächerer Laut, zuerst wohl irgendein Mittellaut zwischen m und ß (bilab. 
v-Laut) entsprach, welcher dann in verschiedenen Sprachen mit dem v-Laut 
verschmolz und somit jetzt in denselben ähnlich wie dieser vertreten ist.125 

OJANSUTJ, aki behatóbban foglalkozott a z r a ^ v fokváltakozással, arra 
az eredményre jutott , hogy ennek a jelenségnek már az ősfinnben meg kellett 
lennie, és később olykor az egyik fok, olykor mindkettő (de különböző jelen
téssel) általánossá vált.126 

A kvantitatív fokváltakozást azokban a balti-finn nyelvekben, amelyek
iben ma is előfordul (észt, lapp), másodlagos jelenségnek tartják.127 

MOÓR megkísérelte a z m ~ ! ) váltakozást a nazálisok disszimilációjávai 
magyarázni.128 

Hogyan viszonyuljunk tulajdonképpen a nazálisok fokváltakozásához 
gyengülés-erősödési elméletünk alapján ? A mai finn, valamint az egyéb balti
finn nyelvekben ismeretlen ez a jelenség. Elméletileg ugyanolyan fokváltakozás 
nélküli állapotot kellene elvárnunk a nazálisok esetében, mint az s-nél, annál 
is inkább, mert a nazális az s-nél nyíltabb hang. Ahogy tehát egy élő nyelv 
példáiból láthatjuk, a fokváltakozás felölelheti a zárhangokat, anélkül, hogy 
náluk nyíltabbakat érintene. Ez összhangban áll elméleti feltevéseinkkel. 
Ebből következik, hogy ezeknek a rekonstruált finnugor ősnyelvre is vonat
kozniuk kell. 

120 SETÄLÄ: FUFA. XII , 6. 1. 
121 SETÄLÄ: FUFA. XII , 10. 1. 
122 Uo. 34. 1. 
123 SZINNYEI, NyH.7 45 — 48. 1. 
124 Uo. 4 8 - 4 9 . 1. 
125 PAASONEN, Beiträge . . . 8 .1 . Vö. még 24, 42. 1. 
126 OJANSTJU H., Yhteissuomalainen vaihtelu m-v. Vir. 1099: 28—29. 1.; Vö. még 

KETTUNEST, Eestin kielen äännehistoria, 1929. 109 —110. 1. s Vatjan kielen äännehistoria, 
1930. 119. 1. 

127 CoLLiNDEB, Lautlehre des waldlappischen . . . 1938. 81, 82. 1. és Über den 
finnisch-lappischen Quantitätswechsel. 48—49. 1. 72, 77 — 80. 1. de vö. ÄIMÄ: Suomi 
IV. 1 : 1, 72. 1. 

128 MOÓR: ALH II , 392-395. 1. 
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Elméletünk értelmében SETÄLÄ, SZENNYEI és SOTAVALTA129 azon állításai, 
hogy a finnugorban a zárhangok fokváltakozásával együtt a nazálisok és lik-
vidák váltakozását is fel kellene tenni — tarthatatlanok. Hasonló eredményre 
jutot t ZABROCKI is, aki a nazálisok teljesebb gyengülését a különböző finnugor 
nyelvek külön életéhez sorolta.130 Hogy it t is lenícióval kellett számolnunk, 
kétséget kizáróan bizonyítják a nyelvi tények. De ez nem jelentkezett oly 
intenzív formában, mint a zárhangok esetében, mivel a finnben nem volt képes 
fokváltakozásként érvényesülni. A szórványos m <•** v váltakozások szerintünk 
azt bizonyítják, hogy valóban gyengébben artikulálódott a nazális a gyenge 
fokban, és később ez a gyenge fok egyes esetekben más tényezők közrehatása 
folytán általánossá válhatott . 

Még két elméleti problémát kell kifejtenünk. A gyengülésről szólva, 
mindig megkíséreltük kiemelni, hogy ez a folyamat minden bizonnyal az 
adott nyelv egész hangállományára hat. Az viszont más kérdés, hogy e hatás 
eredményei egyenlőképpen mérhetőek-e fel minden hangban? A fentebb fel
állított törvényszerűségek a nazálisokra és likvidákra vonatkoztatva is érvé
nyesek. Következésképpen a gyengülés hatása előbb és nagyobb mértékben 
tételezhető fel a nazálisokban, mint a likvidákban. A nazálisok zártságának a 
likvidákhoz viszonyított nagyobb foka fogékonyabbá teszi őket az erősödési-
gyengülési folyamatok hatása iránt. A nyelvi adatok tökéletesen igazolják ezt 
a hipotézist. SZINNYEI például a nazálisok gyenge fokát egy zöngés spiráns 
formájában tételezte fel, a likvidákét viszont megkérdőjelezte.131 

Most vessünk egy pillantást a nazálisok gyengülésére. A finn adatok arra 
utalnának, hogy csak az m és a 17 hangon tapasztalható bizonyos leníció 
(m szórványosan váltakozik v-vel, és a feltételezett r\ helyén v-t vagy 0-t 
találunk), az n viszont érintetlen maradt . Hasonló a helyzet a többi finnugor 
nyelvben is.132 Azt várhatnánk, hogy éppen az n (dentális) nagyobb gyengülést 
szenved el. A fenti állapotnak két oka lehet: vagy természetüknél fogva voltak 
fogékonyabbak a labiálisok a finnugorban a gyengülésre, vagy a dentálisok 
erősödtek fel a gyengülés kezdete előtt.133 E probléma végleges tisztázása 
azonban a többi finnugor nyelv részletesebb vizsgálatát tételezi fel. 

Végül még egy olyan ténynél szeretnénk egy kissé elidőzni, amely alá
támasztja a hangok gyengülés-erősödés iránti különböző ellenállóképességének 
törvényszerűségeit. MOÓR a SETÄLÄ—SziNNYEi-féle fokváltakozási elméletet 
elutasítva, a következőket írja: „Wie wir gesehen haben, erscheinen in den 
mittleren und östlichen finnischugrischen Sprachen die inlautenden stimm
losen Konsonanten des Finnischugrischen ganz folgerichtig in solchen Laut
gestalten, die von den Vertretern der Stufenwechseltheorie für die Fortsetzun
gen der angesetzten finnischugrischen schwachen Stufen ausgegeben werden 
konnten. Betreffs der inlautenden stimmhaften Konsonanten sollen sich 
jedoch fast allgemein die von SETÄLÄ und SZINNYEI angesetzten starken 
Stufenformen des Finnischugrischen erhalten haben, wofür wir keine Er
klärung bekommen."134 

129 SOTAVALTA, Zur Theorie der Lautveränderungen, 13C. !. 
130 ZABBOCKI, UL 238. 1. 
131 SZINNYEI, FgrSprw. 1922. 40. ; . 
132 SZINNYEI, NyH.7 4 5 - 4 7 . 1. 
1 3 3 ZABBOCKI, ÛL 238. 1. 
1 3 *MOÓB: ALH. I I , 392. I. 
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Ha fontolóra vesszük, hogy MOÓR a zöngés mássalhangzón mindenek 
előtt nazálisokat, likvidákat, valamint spiránsokat ért, akkor semmi rejté
lyeset sem találunk ebben a jelenségben. A meglehetősen intenzív gyengülés 
a zárhangokat teljes terjedelmükben érintette a szóban forgó nyelvekben, de 
hatása a nyíltabb hangokra már nem terjedt ki (legalábbis nem olyan mérték
ben); innen az „erős fok" általánosulása a MOÓR tárgyalta esetekben. 

Ezzel a problémával a következő munkánkban szeretnénk részletesen 
foglalkozni, amikor is azt a célt tűzzük magunk elé, hogy a gyengülést meg
vizsgáljuk a permi, az ugor és a volgai-finn nyelvekben. 

12. S z ó k e z d e t 

Az előző fejezetekben a szóbelseji mássalhangzók fejlődésével foglalkoz
tunk, most a szóeleji zárhangok következnek. A finnben érdekes tényként 
állapíthatjuk meg, hogy a szavak elején csak zöngétlen zárhangok fordulnak 
elő. 

A szókezdő zöngés zárhangokról a finnugor szakirodalomban sokat írtak, 
ennélfogva a probléma a hagyományos vitakérdésekhez tartozik. A kérdéses 
hangok csak a permiben és a magyarban jelennek meg. Az a gondolat, hogy a 
finnugor ősnyelvben zöngés zárhangok is szerepeltek szókezdeti helyzetben, 
nem idegen a finnugor nyelvtudomány számára. Ezt az állásfoglalást kép
viselték BUDENZ, 1 3 5 MUNKÁCSI,1 3 6 WICHMANN,1 3 7 J . MARK,1 3 8 újabban pedig 
ZABROCKI,139 TOIVONEN1 4 0 és BÁRCZI.1 4 1 K. DONNER viszont, aki a szamojéd 
labiális spiránsokkal és zárhangokkal behatóbban foglalkozott, nem hajlandó 
elfogadni, hogy p-n és ß-n kívül b is létezett az uráliban.142 SZINNYEI is csak 
zöngétlen zárhangokat rekonstruált ebben a pozícióban.143 

Legutóbb LAKÓ vizsgálta meg részletesebben ezt a problémát s vélemé
nyét a következőképpen fejtette ki: „Meines Erachtens traten in der fgr. 
Grundsprache stimmhafte Verschlusslaute im Anlaut nicht auf, bzw. ihr Vor
handensein ist in irgendeinem Dialekt der fgr. Grundsprache nicht einmal als 
wahrscheinlich belegt."144 Ennek alapján a zöngés zárhangokat a permi 
nyelvekben és a magyarban az eredeti zöngétlenekből másodlagosan keletke
zetteknek kell tekintenünk.145 

Térjünk vissza újra a finnhez. Szókezdeti helyzetben már tisztán elméle
tileg is zöngétlen zárhangok tételezendők fel, ha figyelembe vesszük a gyen
gülés-erősödés törvényszerűségeit. Ezek ugyanis azt mutatják, hogy a szóeleji 
helyzet erősebb, mint bármely szóbelseji (még a főhangsúly utáni is). A fenti 
szabály értelmezése tehát annyit jelent, hogy szókezdetben legalább ugyan
azoknak a hangoknak kellene megjelenniük, amelyeket az erős fokban talá
lunk; esetleg még erősebbeknek. Elméletileg tehát a szókezdő zárhangok a 

135 BUDENZ, Magyar—ugor összehasonlító szótár. 56, 174, 248, 432 — 434. 1. 
136 MUNKÁCSI: NyK. XVI, 460-470. 1. 
137 WICHMANN: FUF. XI , 210. 1. 
138 Vo.: KETTUNEN „Löuna-vepsa häälik-ajalugu" c. művéről írt recenzióját. 

Eesti Keel 1922. 88. 1. 
139 ZABROCKI, UL. 227 — 229. 1. 
140 TOIVONEN: FUF. XXX, 353, 356 1. 
1 4 1 BÁRCZI: MNy. XLII I , 83. 1. és Bevezetés a nyelvtudományba 1957. 110. 1. 
142 K. DONNER, M S F O U . XLIX, 192-194. 1. 
143 SZINNYEI, NyH.7 2 3 - 2 5 . 1. 
144 LAKÓ: ALH. XII , 229. 1. 
145 Uo. 238-245. 1. 
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szóbelsejiekhez viszonyítva intenzívebbek lehettek, nem pedig gyengébbek; 
természetesen csak akkor, ha más tényezők nem hatnak. Szinkron szempontból 
a legnagyobb mértékben jogos és a várakozásnak megfelelő, hogy a finnben a 
most tárgyalt pozícióban hiányoznak a zöngés zárhangok. 

A mai finn nyelvben a szó belsejében, mint ismeretes, az erős fokban 
p, t, k és pp, tt, kk fordul elő. A szóbelseji helyzet vizsgálata arra a következte
tésre vezetett, hogy a p, t, k-nak. és a pp, tt, M-nak gyengébb hangokra kellene 
visszamenniük, mégpedig B, D, o-re, p, t, k-ra, (vagy még b, d, g-re és p, t, k-ra,). 
Bizonyos értelemben gondolhatunk ezzel párhuzamosan a szó elején is e 
hangok meglétére. Mindenesetre furcsán hatna, ha a finnugorban, illetve az 
uráli ősnyelvben p, t, k és ß, ô, y, nem pedig b, d, g szerepelne. A szókezdő 
b, d, g és p, t, k elfogadása feltételezi, hogy az erősödés folyamatában (amely a 
szó belsejében még világosan mutatkozott) a p, t, k és pp, tt, kk keletkezésével 
kellene számolnunk. A gemináták azonban nem nagyon alkalmasak az abszolút 
szókezdetre, így tehát leegyszerűsödtek, és egybeestek a p, t, £-val; sőt gyakor
latilag nem is kellett i t t geminátáknak keletkezniük, hanem a,p,t,k (b, d, g-hől) 
már a p, t, k, azaz az emfatikus zárhangok egy fajtájával olvadhattak össze. 
ZABROCKI145 is az utóbbit tartja valószínűbbnek. 

A szóbelseji zöngés spiránsokkal már korábban foglalkoztunk. Össze
foglalva, meg kell állapítanunk, nincs semmi akadálya annak a feltevésnek, 
hogy három sor mássalhangzó létezett a finn nyelv történetének korábbi 
szakaszában. Következésképpen a szó elején az alábbiakat tételezhetjük fel: 

P t k 
B D Q 

ß à y 
Mindhárom sornak p, t, k-b&n való egybeesése a specifikus szókezdeti helyzet 
figyelembevételével teljesen lehetséges és érthető. Ezt a feltételezést alá
támasztja az a tény is, hogy a két utolsó sor a szó belsejében is egybeesett. 

Végül hangsúlyozni szeretnénk, hogy a szókezdő zöngés zárhangok léte
zésének kérdését nem oldottuk meg véglegesen. Ez nem tartozik munkánk 
jelenlegi céljához. E probléma végérvényes megoldása a többi finnugor nyelv 
anyagának vizsgálatát teszi szükségessé a gyengülés-erősödés szempontjából. 
Még egyszer kiemeljük, hogy ezen hangok finnugor ősnyelvi megléte igen 
valószínű. Feltételezhetnénk például, mint ZABROCKI javasolja, hogy a,b,d,g >-
p, t, k átmenet az erősödés folyamatának eredménye. Tovább menve, azt 
gyaníthatnánk, hogy később a p, t, k-nak. másodlagos zöngéssé válása követ
kezett be, amely már csak azokban a nyelvekben jöhetett létre, amelyek 
egyébként is meglehetősen intenzív gyengülést mutatnak. Ezenkívül a folyamat 
mindenekelőtt olyan szavakra korlátozódhatott, ahol még járulékos tényezők 
is hatottak. 

V. Következtetések 

Miután befejeztük a finn nyelvi anyag elemzését, célszerűnek tűnik 
levonni néhány általános természetű következtetést. 

Megkíséreltük a finnugor nyelvek területén is érvényesíteni a gyengülés 
és erősödés azon törvényszerűségeit, amelyeket ZABROCKI állított fel indo
európai anyag alapján; megvizsgáltuk, hogy ezek vonatkoztathatók-e a finn-

1 4 6 Z A B R O C K I , U L . 228. 1. 
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ugor nyelvekre, pontosabban alkalmazhatók-e a finn nyelvi anyag elemzésénél. 
Nyomon követtük ezt a folyamatot a legrégibb finn írásos emlékektől kezdve 
a mai nyelvállapotig; ezen túl pedig a jelenlegi finn mássalhangzó-állományt 
a gyengülés és erősödés eredményeként értelmeztük. 

Úgy gondoljuk, feladatunk célját sikerült elérnünk. Az a mód, ahogyan 
a finnben a különböző hangkategóriák alávetik magukat a fokváltakozásnak, 
teljes mértékben bizonyítja a gyengülés-erősödés azon általános törvényszerű
ségeit, amelyek az indoeurópai nyelvek területén találhatók. Láttuk, hogy 
a fokváltakozás a finnben csak a zárhangokat öleli fel. A zárhangoknál nyíltabb 
hangokat (a spiránsokat, a nazálisokat és a likvidákat) nem érintette. Az elmé
leti feltételezéseknek megfelelően már eleve ilyen állapotot várhattunk. A fok
váltakozásnak a mássalhangzócsoportokban való disztribúciója is teljes össz
hangban van elméleti fejtegetéseinkkel: a lazább csoportokban (likvida + 
zárhang és nazális + zárhang) létrejött ez a jelenség, a kompaktabbakban 
(sk, st, sp, ks, ts, ps) viszont nem. 

A fokváltakozásnak ez a finn nyelvben meglevő szinkron disztribúciója 
megengedi, hogy bizonyos következtetéseket vonjunk le a diakron oldallal 
kapcsolatban. Vagyis a szinkron kutatás alapján feltárt szabályszerűségeknek, 
ha helyesek, meg kell találniuk igazolásukat a diakroniában is.147 Ezzel azt 
akarjuk mondani, hogy a gyengülés-erősödés kiindulópontja: a zárhang. I t t 
hamarabb mutatkozik meg ezen folyamat hatása, mint a spiránsoknál vagy a 
nazálisoknál. Ennek okai, amint már előbb is megkíséreltük bebizonyítani, a 
hangok különböző nyíltsági fokában vagy jobban mondva, különböző nyíltsági 
tömegükben gyökereznek. 

A finn helyesírás kialakulása, amely — véleményünk szerint — meg
bízhatóan tükrözi a finn mássalhangzó-állomány fejlődését, igazolni látszik a 
szinkron kutatással nyert törvényszerűségeket diakron szempontból is. Az 
erősödés az intervokális rövid zárhangokat (az erős fokban) már megszilárdí
totta. De ezeknek a hangoknak a likvida után előforduló különböző írásmódja 
(olykor p, t, &-val, olykor b,d, g-ve\) arra utal, hogy itt a fenti folyamat még 
nem érvényesült teljesen. Úgy látszik, a kompaktabb csoportokra (például 
nazális + zárhangra) még kevésbé hatott . Innen magyarázható az erős fokban 
szinte általános mb, nd, ng írásmód.148 

A finn nyelv tehát a gyengülés-erősödés folyamata és a vele kapcsolatos 
fokváltakozás szempontjából kezdeti fokot tükröz, és ezen a kezdeti fokon 
meg is maradt. A gyengülés és erősödés érvényesülése hosszabb tar tamának a 
nyíltabb hangoknál, spiránsoknál, a nazálisoknál és a likvidáknál, sőt 
később a magánhangzóknál is meg kellett volna mutatkoznia. Ugyanez áll a 
mássalhangzócsoportokra is, vagyis a : sk, st, sp, valamint a ks, ts, ps hang
kapcsolatnak nem lett volna szabad érintetlenül maradnia. A SZINNYEI és 
COLLINDEB, összeállította hasonlósági táblázatra vetett egyetlen pillantás meg
erősíti ezt a feltételezést. Főleg a permi nyelvek, amelyek a finnhez viszonyítva 
előrehaladottabb gyengülést mutatnak, tükrözik ennek hatását nemcsak a 
zárhangokra, hanem az afrikátákra és a spiránsokra is (ugyanis ezen hangok 
zöngéssé válnak).149 

147 Vö. ZABBOCKI, Die Stimmhaftigkeit der Laute. ZfPhSK 16. k. 1963. 266 — 
267, 274. 1. 

148 Vö. Nazális és likvida után című fejezetünket. 
149 SZINNYEI, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, 36 — 37. L; COIMNDEB, 

Introduktion tili de uraliska spràken. 111 — 114. 1. 
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A fenti fejtegetésekből egy általánosabb következtetés is adódik, még
pedig az, hogy a gyengülés-erősödés folyamatának ebben az esetben, ha más 
tényezők nem hatnak, állandóan követnie kell az általunk feltárt törvény
szerűségeket, függetlenül attól, milyen nyelvformának (vagy nyelvi korszak
nak) tulajdonítjuk hatását. Ezt nagy valószínűséggel elfogadhatjuk a finn 
nyelvi anyag szinkron és diakron elemzése alapján 

A fenti elemzés abban is segítségünkre lehet, hogy határozottabban 
foglaljunk állást a SETÄLÄ—SziisnsrYEi-fóle fokváltakozási elmélettel szemben, 
és kijelentsük, hogy tarthatatlanok az általuk képviselt nézetek a kvalitatív 
és kvantitatív fokváltakozásról, amelynek egyszerre valamennyi mással
hangzót fel kellett ölelnie. Nem a már kifejlett váltakozás helyezendő előtérbe, 
hanem a gyengülés-erősödés folyamata, amely az egyes mássalhangzókat és a 
mássalhangzócsoportokat ellenállóképességüktől függően (ez viszont immanen
sen függ a hangok jellegétől és a hangcsoportok strukturális felépítésétől) 
megtámadja, az egyiket előbb, a másikat később; ezt erősebben, amazt gyen
gébben. Semmi esetre sem szabad azt mondanunk, amit SETÄLÄ állított, hogy 
a váltakozás eredeti volt, hanem éppen azt, hogy a g y e n g ü l é s - e r ő 
s ö d é s f o l y a m a t á n a k k e l l e t t a z e r e d e t i n e k l e n n i e . 
Azokkal szemben viszont, akik élesen elutasítják SETÄLÄ elméletét, mégis 
szeretnénk hangsúlyozni, hogy az övé volt a legsokoldalúbb valamennyi 
általunk ismert közül. Elméletében a leglényegesebb mozzanat az, hogy a 
fokváltakozást az egész hangrendszerre ki akarta terjeszteni. Sajnos, ezen 
törekvésében áldozatul esett az újgrammatikus doktrínának, mely a hang
törvények kivételnélkülisógét vallotta. A hangfolyamat helyett — ebben az 
esetben a gyengülés-erősödés helyett, amely a fokváltakozást létrehozta — e 
folyamat eredményeit terjesztette ki az egész finnugor hangrendszerre. 

A másik szemléleti mód, azaz az egész hangrendszerre ható folyamat fel
tételezése új eredményekhez vezetett, és egy másik, valószínűbb magyarázatát 
adta a jelenség keletkezésének. 

Ha a nyelv hangjait az artikuláris nyitottság nagysága és azon fiziológiai 
szubsztancia alapján állítjuk össze, amely a megfelelő artikulációban részt 
vesz, a következő sort kapjuk: 

E sor bal oldalán vannak a legzártabb hangok, a jobb oldalán a legnyitottabbak. 
A nyíltsági fok balról jobbra fokozatosan nő. A gyengülés-erősödés folyamata 
tehát szintén balról jobbra haladva, érvényesíteni fogja hatását minden nyelv 
hangrendszerére. A hangoknak ezen elrendezését, mint már mondtuk, a mai 
finn nyelvben a fokváltakozás disztribúciója is igazolja. A sor bal oldalán álló 
hangoknál mutatkozik ez a jelenség, a középsők (s, m) ingadoznak ( 
történeti időben a gyengülésnek csak bizonyos nyomait állapíthatjuk meg), 
a jobb oldal hangjai viszont kívül esnek a fokváltakozáson. 

Még egy kérdésre kell válaszolnunk: miért jöt t egyáltalán létre a fok
váltakozás, vagyis miért alakult másképp a zárhang a pata formában, mint a 
padan-han, hiszen a gyengülés-erősödés folyamatának ugyanabban a mérték
ben kellene mindkettőt érintenie. E jelenség megmagyarázásához segítségül 
kell hívnunk a szóhangsúly vagy valamilyen más tényező hatását. Feltételez-

180 ZABBOCKI, Die Stimmhaftigkeit der Laute. 161 — 262. 1. 
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hetjük ugyanis, hogy a második szótag hangsúlya különböző volt, attól 
függően, hogy nyílt volt-e vagy zárt. Ez a feltételezés nem új a finnugor nyelv
tudományban, és amint a fokváltakozási elméletekből kitűnik, a legtöbb tudós 
élt vele e jelenség keletkezésének magyarázatánál.151 Megkíséreltük bebizo
nyítani, hogy a váltakozó hangsúlyt nem tekinthetjük a fokváltakozás okának, 
azonban a gyengülés-erősödés folyamatára támaszkodva, módosíthatja ennek 
lefolyását. Újabban egyre elterjedtebb az a felfogás a nyelvtudósok között, 
hogy a finnugor alapnyelvben az első szótagra esett a hangsúly. Ezt a nézetet 
E. ITKONEN fejtette ki a legrészletesebben, aki a magánhangzók tulajdonsá
gait elemezve arra a következtetésre jutott , hogy az első szótagra eső hangsúly 
finnugor sajátság.152 Véleményünk szerint ITKONEN vizsgálódásának az a 
fogyatékossága, hogy csak a magánhangzók közötti viszonyokat vette figye
lembe, és nem vizsgálta meg velük párhuzamosan a mássalhangzókat is. 

Mi inkább azt valljuk, hogy azokban a nyelvekben, amelyek a finnugor 
nyelvterület peremvidékén helyezkedtek el (tehát az ősfinnben is) az ingadozó 
hangsúlynak hosszabb ideig kellett tartania magát, mint a központi vidék 
nyelveiben (a permi nyelvekben).152 Éppen ezért jött létre a peremvidékeken 
található* nyelvekben a gyengülés-erősödés speciális esete a fokváltakozás 
alakjában. A periférián a gyengülésnek is enyhébbnek kellett lennie, mint a 
központban. A leníció további fokozódása mindkét fokban ugyanahhoz a 
„meggyengülés"-hez vezetne, sőt hangok eltűnéséhez is, mint ahogy ez a 
permi nyelvekben történt. Eszerint a fokváltakozás csak a gyengülés-erősödés 
általánosabb folyamatának egyik fázisa. Módszertanilag ugyanis megenged
hetetlen, hogy szembeállítsuk a fokváltakozás szempontjából az olyan nyelve
ket, mint a permi és a balti-finn, és kijelentsük, hogy az utóbbiban ezzel a 
jelenséggel van dolgunk, az előbbiben pedig nem. így ugyanis szinkron síkon 
hasonlítjuk össze ugyanannak a folyamatnak diakron szempontú két külön
böző fázisát. A diakron aspektusból azonban egybevethetjük a kettőt, azaz a 
permi ág a gyengülés-erősödés folyamatának későbbi fázisát mutatja (nem az 
időre, hanem a folyamat menetére nézve), mint a balti-finn. 

Felmerül a kérdés, mikor kezdett hatni az általunk feltételezett folyamat. 
Mi volt előbb: erősödés vagy gyengülés ? Végérvényes választ még nem sikerült 
adni erre a kérdésre. Most elsősorban a finn anyag elemzésére szorítkozunk, és 
pillanatnyilag csak olyan következtetéseket vonhatunk le, amelyekre ez az 
elemzés feljogosít. Szeretnénk tehát hangsúlyozni, hogy a mai finn zárhangok 
erős foka (intervokális helyzetben ugyanúgy, mint a likvida és nazális után) 
nem lehet eredeti, hanem az erősödés eredményének kell tekintenünk. A leg
régibb finn nyelvemlékek helyesírása véleményünk szerint nem véletlen, 
hanem a fokozatosan előrehaladó erősödési folyamatot tükrözi. A írásmódbeli 
változások (történetileg nézve) úgy látszik, követik az erősödés elméleti tör
vényszerűségeit. A likvidák kisebb ellenállást tanúsítanak vele szemben, mint 
a nazálisok. Ezért az előbbiek után igen gyakran a,b,d,g helyén p, t, k jelenik 
meg az erős fokban. De nazálisok utáni pozícióban majdnem általános a 
b, d, g-s írásmód. Intervokális helyzetben viszont az erősödés sokkal hamarabb 
ment végbe, mint a likvidák után, amit megerősít az általános p, t, k-s írásmód. 

1 5 1 Vö. RAVILA, FUF. XXXIII, 305. 1. és MOÓR: ALH. II, 12, 15, 21, 23. 1.; Vö.: 
MOÓR: Zufallserscheinungen oder Gesetzmässigkeiten. FUFA. XXXIII. 60. 1. 

152 ITKONEN, Über die Betonungsverhältnisse in den finnisch-ugrischen Spra
chen. ALH. V, 31 — 32. 1. 

1 5 3 MOÓR: ALH. II, 15. 1. 
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Mindez arra utal, hogy a mai finn zöngétlen zárhangok intervokális pozícióban, 
valamint likvida és nazális után nem eredetiek, hanem gyengébb hangokra 
vezethetők vissza. Elméletileg feltételezhetjük, hogy a zöngétlen médiákból 
keletkeztek, hiszen ezek alkotják a közvetlenül megelőző fokot.154 Hasonló 
módon kell eljárnunk a mai geminátákkal s a felerősödött J), t, k egyik vál
fajából vezethetjük le őket. A tárgyalt erősödési folyamat azonban nem lehe
te t t különösebben intenzív. Nem rendelkezett pl. olyan hatóerővel, hogy a 
spiránst y gyenge fokban, likvida után, zárhanggá változtassa. (I t t tovább 
tar to t t a gyengülés.) 

Területileg nézve ez az erősödési folyamat korlátozott hatású volt, és 
nem terjedt ki valamennyi balti-finn nyelvre: a finnen kívül csupán a vótban 
és néhány karjalai nyelvjárásban mutatható ki. Ezen erősödés területi disz
tribúciója tehát igen pregnáns. Bizonyos fenntartással valljuk azt a nézetet, 
hogy az erősödés csak azokban a balti-finn nyelvekben fejlődött ki, amelyek 
szoros kapcsolatban álltak a lappal, amely rendkívül intenzív erősödést mutat . 

Az előbb már röviden érintett erősödést gyengülési folyamatnak kellett 
megelőznie, amely a gyenge fokot egyáltalán létrehozhatta. A gyengülés úgy 
látszik az ősfinnben már hatott . De nem volt különösen intenzív, mivel csak 
hangsúlytalan szótagokban tudott látható eredményeket produkálni. Gyöke
reit még a finnugorban, ha nem az uráliban kell keresnünk, amit megerősít az 
a tény is, hogy a különböző finnugor nyelvekben ez a jelenség különböző 
intenzitással bontakozott ki. Szerintünk sok tény szól amellett is, hogy ezt a 
gyengülést erősödési processzus is megelőzte, amit nem szabad összetéveszte
nünk a fentebb említett finn erősödéssel. E problémával most nem foglalkozunk 
részletesebben, inkább arra hívjuk fel a figyelmet, hogy eféle gondolatot már 
ZABROCKI is pedzett.155 

Munkánk fő célja az volt, hogy bebizonyítsuk az erősödés-gyengülés 
hatását és érvényességét a finn nyelvben, és megvizsgáljuk ezen folyamatok 
belső törvényszerűségeit. Ugy véljük, ezt valószínűleg sikerült elérnünk. Az 
erősödés és gyengülés i t t is ugyanazon törvények szerint folyt le, mint ame
lyeket ZABROCKI az indoeurópai anyag elemzésekor megállapított. 

A gyengülésnek és erősödésnek általunk ismertetett képe bizonyára 
több szempontból hiányos, mivel elsősorban a finnre korlátoztuk vizsgálódá
sainkat. Emiat t több kérdést nem fejthettünk ki, és kellőképpen nem alapoz
hat tunk meg. Ugyancsak nem oldhattuk meg mindazokat a problémákat, 
amelyek a hangoknak (pl. a dentálisoknak és a labiálisoknak) a gyengülés-erősö
dés folyamata iránti szuszceptibilitásával kapcsolatosak. A gyengülés-erősödés 
folyamatának az írásbeliség előtti időben való kölcsönös rótegeződéséről szóló 
ismeretek alapján, amelyeket valamennyi finnugor nyelv részletes analízise 
által nyerhetnénk, ez a probléma is megoldható. 

Munkánk végéhez érve, meg kell ismételnünk azt, amit már fentebb is 
mondtunk, hogy a szűkkörű vizsgálódási anyag befolyásolta következtetéseink 
teljességét és meggyőző erejét. Következő írásainkban gazdagabb anyaggal és 
mélyebben kívánjuk megalapozni az i t t elért eredményeket. Jelen dolgoza
tunkat egy olyan sorozat első láncszemének tekintjük, amely a gyengülés
erősödés folyamatát valamennyi finnugor és szamojéd nyelvben megvizsgálja 

m V ö . : ehhez SETÄLÄnek és TüOMSENnek fentebb kifejtett nézetét; 1. még 
MUNKÁCSI: NyK. XXVII, 136 — 137. 1. és 151. 1. 

155 ZABROCKI, UL 230 — 231, 239 — 241. 1. 
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majd, annál is inkább, mert következő nagyobb munkánkban azt a célt tűztük 
magunk elé, hogy analizáljuk ezt a jelenséget a lapp nyelvben. A finnugor 
anyag kidolgozása után az altáji és a paleoázsiai nyelvekben is szeretnénk 
feldolgozni a problémát. Ahogy futólagos tanulmányozásainkból következtet
hetünk, ezekben a nyelvekben is megtalálhatók a tárgyalt folyamatok. 

JERZY BANCZEROWSKI 

Über den Prozeß der Verstärkung und Lenierung in der finnischen Sprache 

Die Aufhellung der zusammengesetzten Probleme des Stufenwechsels in den urali
schen Sprachen wurde von den Forschern auf verschiedenem Wege angestrebt. Zahlrei
chen Auseinandersetzungen kann jedoch bis auf den heutigen Tag noch kein eindeutiges 
und allgemeingültiges Ergebnis entnommen werden. In den vorliegenden Artikeln be
müht sich der Verfasser, die Frage des Stufenwechsels in ein neues Licht zu rücken, indem 
er bei der Analyse des finnischen Konsonantismus die Wirkung zweier phonetischen Pro
zesse, nämlich der Verstärkung und der Lenition, postuliert. 

Die Verstärkungs-Lenierungsprozesse wurden in verschiedenen Sprachen der Welt 
festgestellt. Im Verlauf dieser Prozesse hat L. Zabrocki gewisse universelle Züge bemerkt, 
indem er einer eingehenden Analyse die indoeuropäischen Sprachen, mit Berücksichtigung 
des Finnisch-ugrischen, unterzogen hat (vgl. dazu L. ZABROCKI, Usilnienie i lenicja w 
jçzykach indoeuropejskich i w ugrofinskim. Poznan, 1951). Die Analyse der Verstärkungs-
Lenierungsprozesse im Lichte der strukturellen Phonetik hat L. ZABROCKI konsequent zu 
der Aufstellung der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten dieser Prozesse geführt. 

Die Theorie von Verstärkung und Lenierung setzt unter anderem voraus, daß 
jeder phonetische Prozeß die ganze phonische Substanz und nicht isolierte Fälle betrifft. 
Seine substantielle Manifestierung ist aber eine ganz andere Frage. Die Laute jeder 
Sprache sind substantiell streng differenziert. Aufgrund der Unterschiede in den Laut
massen können substantielle Lautgefüge gebaut werden. Bei den Verstärkungs-Lenie-
rungsprozessen gewinnt das Lautgefüge, das auf der Öffnungsmasse basiert, besondere 
Bedeutung, weil es in erster Linie das Verhältnis der einzelnen Lautklassen zum verstärk
ten bzw. lenierten Luftquantum determiniert. Und hier gilt der Grundsatz, dass je kleiner 
die Öffnungsmasse eines Lautes, desto stärkeren Widerstand wird dieser Laut dem Luft
strom leisten, und umgekehrt werden bei der größeren Masse der Enge günstigere Bedin
gungen zur Entladung des verstärkten Luftquantums vorliegen. Die Laute, die über 
kleinere Öffnungsmasse verfügen, werden früher und intensiver durch den Prozess der 
Verstärkung bzw. Lenition ergriffen. Verschlusslaute müssen somit früher als Affrikáta 
und Spiranten den Auswirkungen dieser Prozesse unterliegen. 

In der Klasse der Verschlusslaute kann der Grad der Suszeptibilität für die Ver
stärkung bzw. Lenierung aufgrund des Gefüges, das auf der Größe der Masse des bei der 
Artikulation beteiligten Organs fußt, bestimmt werden. Und hier gilt wiederum der 
Grundsatz, dass eine kleinere Masse unseren Prozessen einen kleineren Widerstand leistet. 
Das kann den oft vorkommenden Mangel an Entwicklungsparallelismus zwischen den 
Hinterzungenlauten (k, g, %, y), Vorderzungenlauten (t, d, é, ô) und den Labialen (p, b, 
f, ß) bedingen. 

Den Verstärkungs-Lenierungsprozessen werden nicht nur Einzelkonsonanten, 
sondern auch die Konsonantengruppen unterworfen. Im letzteren Falle müssen wir je
doch mit schwächeren substantiellen Auswirkungen dieser Prozesse rechnen, weil die 
Konsonantengruppe über größere Masse als ein Einzelkonsonant verfügt, und mithin 
einen größeren Widerstand leistet. Die Konsonantengruppen sind aber strukturell tief 
differenziert und bilden unterschiedlich kompakte Einheiten. Der Grad der Kompaktheit 
hängt von dem Grade der phonetischen Verwandtschaft beider Bestandteile der Gruppe 
ab. Die Gruppen rt, rk sind weniger kompakt als It, Ik bzw. nt, nk. Die Gruppen nt, nk 
sind ihrerseits weniger kompakt als st, sk. In den loseren Konsonantengruppen ist die 
Öffnungsmasse der ersten Komponente größer als in den kompakten Gruppen. Die erste 
Komponente wird hier weniger den verstärkten Luftstrom schwächen, als es in einer 
kompakten Gruppe der Fall ist. Daraus wird ersichtlich, dass in den loseren Gruppen der 
zweite klusile Bestandteil stärker angegriffen wird. 
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Die Distribution des Stufenwechsels in der heutigen finnischen Sprache (im Rah
men des auf der Offnungsmasse basierenden Lautgefüges) scheint nicht zufällig zu sein, 
Der Stufenwechsel umfaßt eigentlich nur die Klusile. Die offeneren Laute wie Spiranten. 
Nasale und Liquida unterliegen ihm nicht. Der Stufenwechsel steht also in einem engen 
Verhältnis zu der Offnungsmasse der Laute und kann nur aufgrund der allgemeinen Ge
setzmäßigkeiten von Verstärkung und Lenierung befriedigende Erklärung finden. Die 
Distribution des Stufenwechsels in den Konsonantengruppen steht auch in vollem Ein
klang mit unseren theoretischen Prinzipien. Nur die loseren Gruppen (Liquid -f- Klusil, 
Nasal -J- Klusil) werden regelmäßig durch diese Erscheinung erfaßt. 

Die Gesetzmäßigkeiten von Verstärkung und Lenierung können nicht nur in der Syn
chronie, sondern auch in der diachronischen Entwicklung der finnischen Sprache verifi
ziert werden. Gemäß unseren theoretischen Voraussetzungen müssen wir erwarten, daß 
es zu den intensivsten Auswirkungen dieser Prozesse gerade im Bereiche der Verschluß-
laute kommt. Ferner erwarten wir, daß die Verschlußlaute in den loseren Konsonanten
gruppen intensiver als in den kompakteren Gruppen verstärkt werden. 

Die Entwicklung des finnischen Konsonantismus seit den ältesten Sprachdenk
mälern bis heute, die m. E. ihre Widerspiegelung in dem sich verändernden Schriftbild 
findet, scheint wirklich die Gesetzmäßigkeiten der Verstärkungs- Lenierungsprozesse in 
diachronischer Sicht zu rechtfertigen. Die Verstärkung hat zuerst die intervokalischen 
Einzelklusile erreicht und verschärft. Darauf weist die hier allgemein herrschende Schreib
weise mit Je, p, t (starke Stufe, kürzere Serie) hin. Die Schwankungen in der Schreibweise 
des Klusils notieren wir aber nach Liquida (bald wird Je, p, t, bald g, b, d gebraucht). Diese 
Erscheinung kann man so interpretieren, daß sich der Verstärkungsprozeß in dieser 
Stellung noch nicht endgültig durchgesetzt hatte. In den kompakteren Konsonanten
gruppen wie z. B. Nasal -\- Klusil, mußte die Verstärkung chronologisch erst später 
substantiell zum Ausdruck kommen. Daher wundert uns nicht die fast allgemein verbrei
tete Schreibweise ng, mb, nd (in der starken Stufe). Im Laufe der Zeit wird auch in diesen 
Gruppen g, b, d durch Je, p, t ersetzt. 

Die Evolution der Schreibweisen der Klusile im Laufe der Entwicklung der finnni-
schen Orthographie beruht unserer Überzeugung nach nicht auf dem Spiel des Zufalls, 
sondern bildet, wenigstens zum Teil, die verstärkenden und lenierenden Tendenzen ab, 
denen der finnische Konsonantismus ausgesetzt war. 

Wenn also der finnische Konsonantismus, besonders hinsichtlich der Klusile, 
ein Ergebnis der Verstärkung-Lenierung darstellt, ist es selbstverständlich, daß er nicht 
als ursprünglich angesehen werden darf, sondern in anderer Form rekonstruiert werden 
muß. 

Weitere Untersuchungen werden bestimmt neue Beweisführungen für die hier 
verfochtene Theorie bringen. Es lohnt sich in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass 
auch P. ABISTE zu ähnlichen Resultaten gekommen ist (CoBeTCKOe (fwHHO-yrpoBeaeHHe 
(1966/2: 130-133). 

JERZY BANCZEROWSKI 
(Poznan) 




