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A hangváltozások kivételnélkülisége 
a finnugor magánhangzó-történet megvilágításában 

Kivétel nélküliek-e a hangváltozások? Ez a kérdés elkoptatottnak tűn
het, ám többek között a finnugor nyelvészet területén nyilvánvalóan még 
mindig időszerű. A finn-permi nyelvek első szótagi magánhangzóinak törté
netét kutatván arra a felfogásra jutot tam, hogy mind ezekben a nyelvekben 
— egyikükben ritkábban, másikukban gyakrabban — a szabályszerűeknek 
tekinthető hangváltozások mellett szórványosak is előfordulnak. Az olyan 
lélektani alapon magyarázható jelenségek mint az analógiás változások, hiper-
korrekció, alakvegyülés, népetimológia, a homonimák kerülése, valamint az 
érzelmek okozta változások elvileg különleges esetek; a hangváltozások kivétel
nélküliségét hirdető újgrammatikus dogma értékelésében bizonyító erejük nincs. 
Ugyanez érvényes a gyakori, nagyfrekvenciájú szavak hangkopására, a 
szandhi-variánsok önállósodására, továbbá azokra a más nyelvjárásból köl
csönzött egyes szavakra, amelyeknek kivételes hangállománya az átadó nyelv
járás eredeti viszonyait képviseli. Szorosabb értelemben véve szórványos hang
változásoknak szerintem azokat a kivételeket nevezhetjük, amelyeket a fen
tebb említett esetek egyikébe sem sorolhatunk. Éppen ezek alkotják a finnugor 
magánhangzó-történet legnehezebb problémáját. Több ízben tapasztalhat
juk ugyanis, hogy egy bizonyos hangváltozás néhány szóban megtörtént, 
többen azonban nem, bár mindkét esetben azonos előfeltételekre gyanakod
hatunk. Nem ritka az sem, hogy például egy fonéma a nyelv szókészletében 
igen egyenletesen két fonémává vált, úgy azonban, hogy a kettéválás fonetikai 
feltételei tisztázatlanok maradtak. 

Ilyen gondolatokat fejtettem ki többek között az 1954-ben megjelent 
,,Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und in 
den permischen Sprachen" c. tanulmányomban (FUF. X X X I , 149 — 345). 
Nézeteimet W. STEINITZ a budapesti finnugor kongresszuson elhangzott elő
adásában („Zur finnisch-ugrischen Vokalgesehichte") erősen megbírálta (lásd 
Congressus internationahs fenno-ugristarum Budapestini habitus 20 — 24. 
IX . 1960, 52—59, továbbá STEINITZ, Geschichte des finnisch-ugrischen Voka
lismus,2 142 — 151). Lehetséges, hogy ez a tekintélyes fórumról előadott állás
foglalás bizonytalanságot keltett arra vonatkozólag, hogy a jövőben milyen 
elveket illik a finnugor magánhangzó-történet kutatásában alkalmazni és mi
lyeneket nem. 

Steinitz bírálatának veleje talán következő mondatában rejlik: „Alles, 
was wir über die Lautgeschichte historisch gut bekannter und erforschter 
Sprachen wissen (z. B. des Französischen oder Englischen, deren Vokalismus 
im Laufe der letzten 1500 Jahre tiefe Veränderungen durchgemacht hat) , 
stützt nicht diese 'grundsätzlichen' Behauptungen Itkonens, sondern widerlegt 
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sie: Die Vokalgeschichte des Französischen sowie des Englischen zeigt nicht 
den völligen R u i n und das D u r c h e i n a n d e r eines alten Systems, 
aus dessen T r ü m m e r n ein neues System s t ü c k w e i s e und s p o r a : 

d i s c h aufgebaut wird, sondern eine zwar tiefgehende, aber systematische 
und lautgesetzliche Umbildung des Systems und seiner einzelnen Teile, der 
einzelnen Vokale". 

A fenti idézet kutatói módszeremről egyoldalú képet fest. Ennek alapján 
egyesek arra gondolhatnak, hogy a hangfejlődés törvényszerűségét teljes egé
szében elítélem. A dolog azonban nem így van. Mindig is igyekeztem követ
kezetesen rámutatni a szabályos hangváltozásokra, velük kapcsolatban gyak
ran beszélek „hangtörvények szerinti" megfelelésekről. A szabálytalanságokat 
azonban véleményem szerint nem szabad hallgatásba burkolózva mellőzni 
vagy egy semmitmondó „homályos" jelzővel elintézni. A magánhangzó-rend
szer „megbomlása" vagy „rombadőlése" csupán szókép, amely azt akarja 
hangsúlyozni, hogy a változási folyamatok következményeként keletkezett 
új rendszer felépítése teljesen más mint elődjéé. A fenti metafora használatát 
abban az esetben is helyeslem, ha a fonémák minőségi osztódása vagy egyesü
lése avagy mennyiségi viszonyuk megváltozása egészükben vagy legalábbis 
nagy részükben a kivétel nélküli hang változások jegyében történt. Éppen így 
fejlődött ki a lapp alapnyelv magánhangzó-rendszere az egészen más elvekre 
épülő korai ősfinn rendszerből, bár azért nem tartom hibásnak azt a kifejezést 
sem, hogy az eredeti rendszer a lappban összezavarodott. 

Feltételezem, hogy a finn-permi alapnyelv első szótagjában 11 magán
hangzót tartalmazott: 7 rövidet (i, ü, u, e, o, a, a) és 4 hosszút (ï, ü, ë, ö). 
Ezek a finnségi nyelvekben mind fennmaradtak (az ê és az ö a nyelvterület 
egy részén diftongizálódott). Ez a rendszer nem ismert paradigmatikus magán
hangzó-váltakozást; amennyiben ilyen váltakozások a finn-permi nyelvekben 
előfordulnak, kései és egymástól független jelenségeknek magyarázhatók. 
Ezek különben is igen ritkák, kivéve a lappban, ahol ezeket a váltakozásokat 
a lapp alapnyelvben keletkezett és sok nyelvjárásban ma is életerős regresszív 
magánhangzó-illeszkedés (metafonia) okozta. 

Jóllehet az első szótagi magánhangzók történetének kifejtése a lappban 
meg a volgai és a permi nyelvekben a fenti alaprendszerből kiindulva gyakor
latilag teljesen lehetségesnek bizonyult, mégis megkérdezhetjük, van-e valódi 
alapja annak az elvnek, hogy az egyes szavak eredeti magánhangzói általában 
a keleti-tengeri finn nyelvekben változatlanul fennmaradtak. Ezeknek a 
nyelveknek legalább 2500 éves balti jövevényszavai, továbbá a körülbelül 
időszámításunk kezdetén kapott germán kölcsönszavak magánhangzó-rend
szerüket tekintve közismerten erősen konzervatívak. Még fontosabb az a meg
állapítás, hogy ugyanez a keleti-tengeri finn nyelveknek legrégibb, már a finn
ugor alapnyelvbe behatolt indoeurópai kölcsönszó-rétegéről is elmondható. 
Ezeknek a szavaknak a magánhangzói a többi finnugor nyelvben ugyanazokon, 
a gyakran jelentős változásokon mentek keresztül, mint saját, eredeti szókin
csük hangjai. A kutatók előtt immár évtizedek óta nyilvánvaló, hogy a finn
ugor korszakból származó indoeurópai jövevényszavak rétegeződésének és 
időrendjének megállapításában a legnyomósabb érvet — amennyiben magán
hangzókról van szó — éppen a balti finnségben található szavak hangmeg
felelése szolgáltatja. 

Megemlítek néhány olyan indoeurópai kölcsönszót, amelyek első szó
tagjukban ugyanazt a vokálist tartalmazzák, mint a kölcsönzés feltehető for-
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rása. Az indoeurópai alapnyelvből származhat a mesi, mete- 'méz; virágméz, 
nektár ' szó. Ugyanebből a forrásból avagy korai élőárja alakjából kölcsönződ-
tek a mehiläinen 'méh', orvas: o.-kesi 'felhám, epidermisz' szavak, az utóbb 
említettnek diminutívuma az orpo 'árva' , továbbá a porsas 'malac' szó. Való
színűleg ide tartozik még az oras 'kandisznó, ártány' (pontos hangtani meg
felelője, a mordvin ur§s 'ártány' kétségtelenül indoeurópai jövevényszó) meg 
az osa 'rész' szó. Valamivel fiatalabb, az általános felfogás szerint az ősárjából 
kölcsönzött szó a sata 'száz' és a vasara 'kalapács', esetleg még az ojas 'eke
gerendely' és a viha 'harag, gyűlölet'. Az ősárja hosszú magánhangzó megrövi
dült az udar ' tőgy' (<Ç *üdhar) és talán még az ora 'ár, fúró' (<i*örä) és a 
suka 'sörte' szavakban (ez utóbbi <^^*sükä, jelentése a szanszkritban 'kalász
szálka', az avesztában ' tű ' ; ezt az árja szót rendszerint a finn nyelvjárási 
siikanen 'kalászszálka' eredetijének tartják; egybevetésük azonban hangtani-
lag lehetetlen). Mivel a finnugor alapnyelv nem ismert első szótagi hosszú ma
gánhangzót a második szótag a-ja előtt, az indoeurópai hosszú vokálist a fen
tiekhez hasonló esetekben a megfelelő röviddel helyettesítette. 

Annakidején csodálkozást keltett az a körülmény, hogy néhány indo
európai kölcsönszó második szótagjának magánhangzója a finnségben eltér 
a feltételezett eredetitől. A finn mesi, mete ieur. <C*medhu-, az orvas és porsas 
pedig élőárja *orbhos és *poréos alakra vezethető vissza. Amennyiben az ojas, 
oras és osa árja jövevényszavak, eredetijük *ojos, *vorözho- és *onco (*onéo). 
Ma már általánosan elfogadottnak lehet mondani azt a véleményt, hogy a 
finnugor és az uráli korban a nem-első szótagban csupán 3 magánhangzó léte
zett: a, ä és e, ezek a keleti-tengeri finn nyelvekben megmaradtak (rajtuk kívül 
a nem-első szótagban még néhány másodlagos magánhangzó is keletkezett). 
Erre az eredményre tudvalevően elsőnek T. LEHTISALO jutot t (Abl.-suff. 11 — 
23), bár a balti finn e szerinte uráli redukált magánhangzóra (d, §) lenne vissza
vezethető. Természetesnek tarthatjuk, hogy az indoeurópai második szótag 
hosszú magánhangzóit rövidekkel, a labiális vokálisokat pedig a hozzájuk leg
közelebb álló illabiálisokkal helyettesítették, azaz az o:t (ö:t) a-val, az u:t 
e-vel (v. ö. KALIMA[-RAVILA] , Germanen und Indogermanen I I , 202 és SKÖLD 
Sprákvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlingar 1955 — 1957, 40, 
könyvészeti utalásaikkal). Látjuk tehát, hogy a balti finnség régi indoeurópai 
kölcsönszavai szabályszerűen megőrizték a finnugor alapnyelv magánhangzóit 
a második szótagban is. 

Külön kell megvizsgálnunk két keleti-tengeri finn szót. A sokat vi tatott 
sarvi, sarve- 'szarv' lapp és mordvin megfelelői alapján *éorva alakra vezet
hető vissza; ez igen jól illik a feltételezett árja *érva alakhoz. A balti finn szó 
mindkét szótagi magánhangzójának szabálytalansága véleményem szerint 
következménye egy igen különleges változási folyamatnak, amely ennek és 
néhány más szónak a magánhangzó-rendszerében történt a késői finn alap
nyelv kezdeti korszakában. Úgy gondolom, kielégítően meg tudom magyarázni 
ezeket a változásokat, erre azonban most nincs okom részletesebben kitérni. 
A íirmjyva 'mag, (gabona)szem' szót általában egy indoeurópai *jevo- alakra 
vezetik vissza. Az E. N. SETÄLÄ és Y. H. TOIVONEN által feltételezett finnugor 
*jeva alapalak nem képzelhető el, mivel első szótagi e, második szótagi a egy 
szóban akkoriban nem létezett, csakis a magánhangzóharmóniának megfelelő 
e—ä. Minden bizonnyal éppen a hangrend okozta ebben a szóban az indoeuró
pai második szótag o-jának szubsztitúcióját ä-vel; a legkorábbi feltehető finn
ugor alak tehát *jevä. A balti finnségben szókezdő helyzetben Je-, ji- hang-
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kapcsolat nem szerepel, a mordvinban sem igen (kivéve a néhány mordvin 
nyelvjárásban lezajlott, valószínűleg orosz fonetikai hatáson alapuló e- >> 
jé- változást). Hogy a je- hangkapcsolat magánhangzója — mivel a hangel
oszlásba nem illett bele — már a finnugor korban helyettesítődött-e egy másik 
magánhangzóval avagy csak később, egyelőre nem tudjuk. Elméletileg je-ből 
ja- is, jü- is lehetett. Arra, hogy a fejlődés *jevä ^>jüvä irányba történt, a 
maga részéről talán a szóbelseji v is hatott . A mordvin alapnyelvben valójá
ban *jüvä ^>jev- változásnak kellett volna történnie, mivel azonban a hang
rendszerbe- kapcsolatot nem ismert, nem is „ túr t meg", az ü kivételesen velari-
zálódott, s így jött létre a mai juv alak. Magánhangzó-rendszerét tekintve 
egyetlen problematikus szó a finn suola 'só', amennyiben a szóbanforgó indo
európai jövevényszavakhoz sorolhatjuk. Az ebben a szóban szereplő ö—a az 
ősfinnél valószínűleg nem régebbi. Éppen ezért valószínűbb, hogy szavunk 
egyike a finnségi alapnyelv balti kölcsönszavainak, míg a zűrjén sol régi indo
európai átvétel; a mordvin sal pedig mindkét rétegbe tartozhat. 

Az eredeti finnugor névszó- és igetövek kéttagúak voltak és magánhang
zóra végződtek. A második szótag vokálisa azokban a nyelvekben, amelyek
ben fennmaradt, konzerválóan hatott az egész szótő hangszerkezetére. Egyes 
olyan nyelvekben, ahol a második szótag magánhangzója lekopott, maga a szótő 
is hajlamosabbá vált egyéb bomlási folyamatokra. A keleti-tengeri finn nyelvek 
szóalakjainak általános konzervatívizmusa tagadhatatlanul különös, de nem 
egyedülálló jelenség. Indoeurópai nyelvek közül hasonló példa erre a litván. 

Finnugor magánhangzó-történeti előadásaimon, amelyeket 1948 óta 
tartok, kifejtettem azt a nézetemet, hogy az általam feltételezett finn-permi 
első szótagi magánhangzó-rendszer a finnugor alapnyelv egyenes öröksége. 
Elismerem, hogy az ugor nyelvek magánhangzó-rendszereinek történeti tisz
tázása ezen az alapon bizony nem könnyű. Az összkép részben homályos marad, 
sok a fehér folt is. Ennek legfőbb oka, úgy gondolom az, hogy a kutatás szá
mára megbízható anyag egészében véve is csak szűkösen, egyes magánhangzók 
részéről pedig egyenesen minimálisan kevés akad. Az ugor magánhangzó-viszo
nyok kutatásában a legjobb kiindulópontul STEiNiTznek elsősorban az oszt-
jákon alapuló rekonstrukciója egyes részei szolgálhatnának. Ez a rendszer 
azonban nem lehet finnugor, ahogy azt STEINITZ képzeli, hanem inkább az 
obi-ugor alapnyelv rendszerének vázlata. Ha ennek alapján kíséreljük meg
magyarázni a finn-permi kapcsolatokat, próbálkozásunk már az elején meg
akad. Néhány példa erről. A balti finnségben, a lappban, mordvinban és a 
cseremiszben szép számmal találunk olyan szavakat, amelyek első szótagi 
magánhangzója minden kétséget kizáróan finn-volgai *a-ra vezethető vissza. 
Ennek etimológiai megfelelője az oszt jakban legalább öt hang: u, ä, a, i és o. 
A finn-volgai *o etimológiai megfelelői ugyanezek a vokálisok, hozzájuk még 
o és o. Mivel a finn-volgai *a és *o a finnségi nyelvekben általában változatlanul 
megmaradt, példáinak fényében világos, hogy amennyiben a keleti-tengeri 
finn magánhangzóit tekintve konzervatív „kulcsnyelv", úgy az osztják semmi 
esetre sem lehet az, és fordítva. Amint fentebb előadtam, a finnségi nyelvek 
magánhangzóinak konzervativizmusát nyomós érvekkel bizonyíthatjuk. Oszt
ják részről ilyen érvekről nem beszélhetünk. A példaként említett magánhang
zóviszonyokat úgy kell tehát értelmeznünk, hogy a finnugor *a az osztjákban 
5 és az *o éppenséggel 7 fonémává fejlődött. 

Jellemzőek az osztjákra a paradigmatikus magánhangzó-váltakozások; 
közülük egyes szórványos esetek, úgy látszik, az ugor alapnyelvig nyúlnak 
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vissza — régebbieknek nincs okunk tartani őket. Ezzel kapcsolatban emlékez
nünk kell arra, hogy SETÄLÄ 1896-ban kifejtett magánhangzó-elmélete (SUSA. 
XIV/3: 24—51), mely szerint az előfinn vokalizmusban ablaut- azaz fokválta
kozás uralkodott, csupán a lapp és a mordvin külön nyelvi jelenségeinek félre
értésén alapult. Az osztják váltakozás bizonyára azokat a váltakozásokat tük
rözi, amelyeket a nyelv szóalakjainak hangszerkezetében és talán hangsúly
viszonyaiban okoztak olyan tényezők, mint a második szótag magánhangzójá
nak vég- vagy szóbelseji kivetése avagy helyettesítése egy másik, például 
szuffixális magánhangzóval. Az analogikus általánosulás is bizonyára jelen
tős szerepet játszott. Magánhangzó-elméletét STEINITZ lényegében erre a vál
takozásra építette, másképp szólva a szóbanforgó váltakozást a finnugor alap
nyelvből származtatta, anélkül, hogy e jelenség eredetét érintette volna. Ameny-
nyiben valaki arra gondolna, hogy ez a paradigmatikus magánhangzó-vál
takozás ugyanolyan eredetű lenne, mint az indoeurópai ablaut-jelenség, amit 
a zenei hangsúly váltakozásain alapulónak magyaráznak, úgy meg kell álla
pítanunk, hogy ezt a gondolatot a tények nem igazolják. Minden arra muta t 
ugyanis, hogy mind a dinamikus, mind pedig a zenei hangsúly a finnugor alap
nyelvben a szó első szótagjára esett. Senki még csak meg sem kísérelte másod
lagos jelenségnek kimutatni a magyar, vogul, lapp és a balti finn nyelvek mai 
első szótagi hangsúlyát. A volgai és a permi nyelveknek azokban az eseteiben, 
amikor a hangsúly az első szótagnál hátrább van, egy olyan kései eltolódásról 
van szó, amelynek a feltételeit aránylag könnyen kimutathatjuk. STEINITZ 
szerint többek között a finnugor *a paradigmatikus váltakozásban állott az 
*o-val, *i-vel és *w-val. Mivel másrészről az *u *£»-val és *o-val is váltakozott 
volna, lehetségessé válhattak az oszt jakban bizonyos soreltolódások is. A finn 
és a mordvin a-ban STEINITZ régi „alapvokálist" lát, amely korábban részt 
vet t a magánhangzó-váltakozásban. Ennek öt osztják megfelelője pedig ugyan
azoknak az ősrégi váltakozásoknak „alap-" vagy „váltómagánhangzója" 
lenne. Amennyiben nyilvánvaló szabálytalanság fordulna elő, az két sorválto
zat összekeveredésével volna magyarázható. Semmiféle hangfejlődést nem 
kellene feltételeznünk sem finn-volgai, sem pedig osztják részről. A finnugor 
magánhangzótörténet kutatása valóban könnyű feladat lenne, ha a magán
hangzó-váltakozást magyarázó elvként elfogadnánk. Űgy gondolom, fentebb 
kielégítően megalapoztam azt a véleményt, hogy ez az elv mégsem használ
ható. 

STEINITZ nem fogadja el azt a magyarázatomat, hogy az eredeti *a a 
cseremisz alapnyelvben *a-vá és *o-vá oszlott anélkül, hogy e kettéválásról 
pontos szabályt lehetne adni. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a szórványosnak 
tar tható *á >• o változás általában a magánhangzók zártabbá válását elősegítő 
körülmények között történt: a magánhangzó mellett vagy labiális mással
hangzó, vagy k volt, vagy pedig a magánhangzót k§ hangkapcsolat követte, 
pl. kol 'hal' ( ~ finn kala), moM 'máj ' ( ~ finn maksa). Nyilvánvaló tehát , 
hogy az o az említett szavakban külön cseremisz fejlődés eredménye, nem pedig 
eredeti o, amely a finnugor alapnyelvben a-val váltakozott volna. A cseremisz
ben hasonló megoszlást mutat a finnugor o, méghozzá úgy, hogy folytatói, az 
o és u gyakoriságukat tekintve körülbelül egyenrangúak. Fontos megjegyezni, 
hogy azok a fonetikai tényezők, amelyek az *á >• o változást elősegítették 
közreműködtek az o > « fejlődésben is, pl. kii'ôë 'kunyhó' ( ~ finn kota), 
ßui 'fej' ( ~ finn oiva), uM 'ág' ( ~ finn oksa). Az à > o és o > u zártabbá vá
lások minden bizonnyal egyidőben folytak le, aminek következményeként 
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soreltolódások is történtek, azaz az *á-ból fejlődött o némelykor még u-vá is 
vált. Kétségtelen bizonyíték erre a finn paras 'legjobb', mordvin paro 'jó' 
szavak cseremisz megfelelői, amelyek nyelvjárási alakjukkal az *á >> o ;> u 
fejlődési sor minden szakaszát megőrizték: parem- ' javul' (1. szótagban őscser. 
*á) >> porem- id., pb'rê 'jó' (1. szótagban őscser. *o) > pù'r§ id. (1. szótagban 
őscser. *u). Ezeknek a változási folyamatoknak az elülső magánhangzók köré
ből párhuzamos megfelelője egy *â >> *e >> e >• i fejlődés, amely szinte szabály
szerűen úgy történt, hogy a zártabbá válás megakadt az *£ fázisnál, ha a 
magánhangzót r, r\ vagy k követi, míg az *a-ből e lett l (néha r) előtt, j és más 
dentálisok (pl. likvidák) előtt pedig i. 

Ha az említett, részben szabályszerű, részben szórványos zártabbá válá
sokat a cseremisz alapnyelvben kialakuló magánhangzó-rendszer igényei szem
pontjából vizsgáljuk, megkapjuk logikus magyarázatukat. A finn-volgai alap
nyelv rövid magánhangzói ( *u, *i és *e) az őscseremiszben majdnem szabályszerű
en redukálódtak. A cseremisz nyelv u, i és e teljes vokálisai a rendszer fejlődé
sének első fázisában eredeti hosszú *ü, H és *ë folytatói, pl. tul 'vihar' ( ~ finn 
tuuli), nii 'hárshéj' ( ~ finn niini), lem 'leves' ( ~ finn liemi). Mivel azonban 
az előcseremiszben a hosszú magánhangzók sokkal ritkábbak voltak mint a 
rövidek, fennállott az a veszély, hogy az u, i, e teljes magánhangzók gyakorisága 
a teljes *á, *e, o és minden redukálódott magánhangzóhoz viszonyítva a mini
mumra csökken. Ahhoz, hogy helyük a rendszerben megmaradjon, erősítésre 
volt szükségük. Ilyen lehetőség a nagyfrekvenciájú teljes magánhangzók *á, 
*e, o részéről adódott, amelyek tehát nyilvánvalóan ebből az okból váltak 
a fentebb említett többfázisú zártabbá válási folyamat részeseivé. Felhívom 
a figyelmet még arra, hogy az *á, *e és o mind szabályszerű, mind szórványos 
zártabbá válása általában bizonyos hangtani előfeltételek mellett történt. 
Ezek a hangváltozások másképp szólva fonetikailag is megmagyarázhatók, 
viszont ugyanakkor alá voltak rendelve a rendszerben magában rejlő irányító 
alapelveknek, hasonlóan az építőipari munkásokhoz, akik gyakorlati eljárá
saikkal megvalósítják az építész össztervét. Eltérve az újgrammatikusok el
veihez ragaszkodó kutatók felfogásától, megállapíthatjuk tehát, hogy a teleJ 

ologikus magyarázati elvet nem hagyhatjuk figyelmen kívül a cseremisz ma
gánhangzótörténet kutatásában. 

STEINITZ nézetével szemben igen határozottan szembenáll véleményem 
a cseremisz teljes ü vokális eredetéről. Ezt a hangot nyolc különböző hangra 
vezettem vissza; az efféle fejlődést mégsem tarthatjuk különlegesnek; tudjuk 
például, hogy az újgörög i tíz különböző magánhangzóból és diftongusból ke
letkezett. A heterogén ü létrejöttét majdnem minden esetben a környező más
salhangzó labializáló vagy palatalizáló, általában sporadikus hatása okozta. 
Egyszótagú magánhangzóra vagy i diftongusra végződő szavakban az ü az 
eredeti rövid ü szabályos folytatója is lehet. Őscseremisz ü szerepel többek 
között a következő szavakban: kü, küi 'kő' ( ~ finn kivi), M, Mi 'nyak' ( ~ finn 
sepä), ü, üi 'vaj, zsír' ( ~ finn voi), püH 'mogyoró' ( ~ finn pähkinä), sîi'ôd 
'száz' ( ~ finn sata ; a magánhangzó palatalizációját a cseremiszben a szókezdő 
*é- okozta), jü-, jüi- 'iszik' ( ~ finn juo- ; az eredeti magánhangzó *ü volt), 
sün ~ §ön 'ín' ( ~ finn suoni), §ü, Mi 'szén' ( ~ finn sysi). STEINITZ így nyi
latkozik: „Urtscher. *ü geht auf einen einzigen fiugr. Vokal zurück, der ihm 
im System ganz nahe steht: auf den engen Vokal der Mittelreihe, fiugr. *«'". 
Ez a STEINITZ által feltett középső magánhangzó az oszt jakban maradt volna 
fenn. Kb . 15 cseremisz ü-t tartalmazó szónak ismerjük osztják megfelelőit. 
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Ezekben az osztják szavakban a cseremisz íí-nek legalább 12 különböző ma
gánhangzó felel meg. Az i középhangzót, amelynek STEINITZ szerint — ameny-
nyiben elmélete helytálló — a cseremisz ü szabályszerű megfelelőjének kellene 
lennie, csak egy esetben találjuk meg: osztják il- 'al- ,alsó' ~ cser. ül- id. Mivel 
azoban az ül- szó magánhangzója kétségtelenül eredeti *a-ra vezethető vissza 
(vo. finn ala, mordvin al- stb.), s a palatalizáció okát a vele antoním ßnl- 'felső' 
(~ finn ylä) hangtani hatásával magyarázhatjuk, világossá válik, hogy a cse
remisz ü és az osztják i nem felelnek meg egymásnak. A finnugor alapnyelv 
minden valószínűség szerint nem is ismert semmiféle i vokálist. Még a zűrjén 
és a votják § sem lehet egy feltételezett *f" folytatója, ahogy ezt STEINITZ és 
néhány más kutató állítja, hanem ez a hang a finn-permi hosszú *ö szabály
szerű megfelelője. Egyes zűrjén nyelvjárások tanúsága szerint a korai permi 
alapnyelvben az e elődjeként labiális középhangzó ó állott, méghozzá, amit 
most már, úgy vélem, bizonyítani is tudok, vagy hosszú, vagy pedig diftongizá-
lódott hangként. A cseremisz £ün >*v §ön 'ín' ( ~ finn suoni, eredetileg *söne), 
süm ~ §öm 'pikkely' ( ~ finn suomu), továbbá a nb'ld 'bizonyosféle nyíl neve' 
{r*j finn nuoli) arra mutatnak, hogy a hosszú *ö i t t is hasonló irányú fejlődésen 
ment keresztül, mint a permi alapnyelvben. 

1 Ennyit a cseremisz magánhangzó-történet kérdéseiről. Szeretnék még 
két példát említeni más nyelvekből a sporadikus hangváltozások megvilágí
tása céljából. 

Az észtben (és a vótban) az első szótag o-ja igen gyakran ő lett, pl. sota 
'háború' r^ észt sőda (másrészt pl. kota 'kunyhó' ~ észt koda). Ez a változás, 
amelyet szabályokba nem szoríthatunk, és amely csupán egyenetlenül valósult 
meg az észt nyelvjárásokban, nyilvánvalóan abból a tendenciából keletkezett, 
amely az elülső e allofonjából önálló fonémává fejlődött középső ö (pl. velka 
'adósság' > észt vőlg) helyzetét igyekezett a nyelv magánhangzó-rendszerében 
megerősíteni. 

Olyan szórványos fejleményre, amely fonetikailag ugyan érthető, de 
sem a rendszer egészének, sem pedig egyes tagjai érdekének szempontjából 
valójában semmi jelentőséggel nem bírt, jó példa a néhány inari és koltta lapp 
szóban történt ja- > i- és va- > o- változás, pl. inari lapp ihe 'év' = norvég 
lapp jâkke, inari lapp okko 'hétköznap' = norvég lapp vâk1 ko. Más, hasonló 
szerkezetű szavakban ezek a változások nem történtek meg. 

Mondanivalómat a szórványos hangváltozások természetéről a követ
kezőkben szeretném összefoglalni. Vannak olyan változások, amelyek az egész 
szempontjából motiváltak. A magánhangzó-történetben ennek a nézetnek 
különlegesen jelentős szerepe van, mivel az egyes nyelvek magánhangzó-rend
szerei aránylag rövid időn belül is gyökeresen megváltoztathatják jellegüket. 
A szórványos változások a rendszer „üres helyeinek" betöltését szolgálják, 
továbbá felduzzasztják a nyelv szókincsében kis számmal képviselt fonémák 
frekvenciáját. Másrészt jelentkezhetnek olyan sporadikus változások is, ame
lyek a rendszer szempontjából jelentéktelenek. 

Kiegészítésként meg kell említenem, hogy a „tulajdonképpeni" szórvá
nyos változásokhoz sorolható esetek egy részében előfordulhat — bár ezt már 
nem áll módunkban megállapítani —, hogy a változást a nyelv valamelyik 
korábbi szakaszának olyasféle különleges viszonyai hozták létre, amilyenekre 
előadásom elején utaltam: bizonyos pszichikai és mondatfonetikai okok, egyes 
szavak kivételesen gyakori használatából származó kopás jelenségek, továbbá 
nveivjárási keveredések. 

6 Nyelvtudományi Közlemények LXX/2. 
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Az újgrammatikusok atomisztikus vizsgálati módszerétől ma már általá
nosan elálltak és jóváhagyottá vált az az elv, hogy a hangfejlődés egyik rend
szerből a másikba tar t . A lapp és a mordvin első szótagi magánhangzó-rendsze
reinek kutatása arra mutat , hogy a finn-volgai korszak után mindkét nyelv
ben több átmeneti korszak létezett, amelyeken keresztül a mai, egymástól tel
jesen eltérő rendszerek kialakultak. Maguk az átmenetek is logikus, egységes 
rendszert alkottak. Kétségtelen, hogy közvetítő rendszerek a cseremiszben 
is voltak, de hogy mennyi és milyenek, arra ma még nem tudunk felelni. A fej
lődésnek csupán a kezdő és a végső pontját ismerjük. A permi nyelvek terüle
tén annyi már nyilvánvaló, hogy minőségére nézve a késői permi alapnyelv 
magánhangzó-rendszere sok szempontból más volt, mint az, amely ma uralko
dik a legtöbb zűrjén és votják nyelvjárásban. A késői permi alapnyelv mennyi
ségi viszonyai egyelőre tisztázatlanok, de minden bizonnyal létezett egy olyan 
korai permi rendszer, amelyben az ősrégi kvantitáskorreláció még fennállt. 
Az ugor nyelvek kutatása is feltárt néhány korábbi vokális-rendszert. Kikövet
keztethető-e egy külön ősugor rendszer és hogyan, milyen lehetséges közbülső 
fázison keresztül fejlődött ki a finnugorból — ezek a mai kutatás elsőrangú prob-
problémái. Ha ehhez még figyelembe vesszük, hogy az egyes nyelvek korábbi 
szakaszaiban előforduló magánhangzó-rendszerek kialakításában a maguk ré
széről azok a „hangtörvényszeru" fejlődéssel szembenálló tendenciák is hatot
tak, amelyekről fentebb volt szó, nem kell csodálkoznunk azon, hogy a finn
ugor ősnyelv magánhangzóinak folytatóiban helyenként bizony nehezen ma
gyarázható megoszlások jelentkezhetnek. 

Nincs okunk a mondottakkal kapcsolatban részletesen belemerülni 
annak a kérdésnek a tárgyalásába, hogyan viszonyulnak általában a mai teo
retikusok a hangváltozások kivételnélküliségéről szóló tételhez. Ami az ame
rikai strukturalistákat illeti, elvi állásfoglalásukat bizonyára igen jól képviseli 
J O H N B. CARROLL 1955-ből származó kijelentése: „Az amerikai nyelvészek a 
szabályszerű hangváltozás ötletét átvették az újgrammatikus iskolától, azon
ban inkább csak munkahipotézisül, semmint dogmaként" (The Study of Lan-
guage 51). Akadnak azonban más amerikai kutatók, akik hitüket a hangválto
zás kivételnélküliségében ugyanolyan rendíthetetlenséggel hirdetik mint a 
maga idején LEONARD BLOOMFIELD. Hogy ez a felfogás új , saját kutatási 
eredményeken alapul-e, kétséges. Inkább azt hihetnők, hogy egy olyan elvvel 
állunk szemben, amely összhangban van sok strukturalistának a nyelv mivol
táról alkotott általános felfogásával. A merev kategorizmussal éppen nem vá
dolható norvég strukturalista CARL H J . BORGSTR0M így ír: „Az esetek egy ré
szében azt tapasztalhatjuk, hogy a változások szórványosan történtek, azaz 
csak egy bizonyos fonémát érintettek egyes szavakban, a többiekben viszont 
nem, anélkül, hogy a különbséget a környezettel tudnánk megmagyarázni. 
Láttuk, hogy az ilyen szabálytalanságok az innováció elterjedésével együtt 
születnek, gyakran azonban nem tudunk elfogadható magyarázatot nyújtani 
arra, miért jelentkezik valamely változás csak szórványosan" (Innf0ring i 
sprogvidenskap, 1958, 136). A BORGSTR0M által említett, a hangváltozás el
terjedésével kapcsolatban jelentkező szabálytalanságokat különösen a nyelv
földrajz művelői tar to t ták a mai nyelv adataiból kapható bizonyítékok meg
világításában a kivételek legfőbb formájának. Ez igenis fontos szempont. 
Nagyon lehetséges, hogy például a finnugor magánhangzó-történet számos 
szokatlan jelensége éppen úgy válna érthetővé, ha beláthatnánk tűnt idők 
homályába. A finnugor nyelvek kutatói sorából többek között BÁRCZI GÉZA 
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(Bevezetés a nyelvtudományba2 1955, 61—66) és BJÖRN COLLINDEE (Sprâket, 
1955, 62—64) fejtették ki meggyőzően azt az álláspontjukat, hogy a hangválto
zások nem szükségszerűen kivételnélküliek. 

Visszatérve mégegyszer a finnugor magánhangzó-történethez, szeretném 
előadni azt a gondolatot, hogy az ezen a területen elért eredményekkel talán 
jelentős mértékben helyesbíthetjük és pontosabban körvonalazhatjuk azokat 
a nézeteket, amelyek nyelvészeti tankönyvekben állnak a hangváltozások 
jellegéről. Ezek a vélemények majdnem kizárólagosan indoeurópai anyagra 
támaszkodnak. Helyénvaló kételkednünk abban, hogy az indoeurópai nyelvek 
magánhangzóinak szórványos változásait nem mindig akarták (mindig nem is 
lehetett) elismerni, ha csak lehetőség volt a régi ablaut-változásokra utalni. 
A finnugor nyelvészet iránti érdeklődéséről is ismert A. S. C. Ross „Etymology" 
c. művében (1958, 26) így vélekedik: „Ablaut may be defined as a variation 
for which we have no explanation". Ez így talán ironikusnak tűnik, viszont 
megkérdezhetjük, vajon az indoeurópai szófejtés szakértője valójában nem 
azért formulázta-e meg meghatározását így, mert a kutatók tényleg hajlamo
sak voltak „Ablaut"-cimkóvel ellátni általában minden nehezen magyarázható 
hangfejleményt. 

E R K K I ITKONEN 

Die Frage nach der Ausnahmslosigkeit der Lautveränderungen im Lichte 
der finnisch-ugrischen Vokalgeschichte 

Solche lautlichen Erscheinungen wie die analogischen Veränderungen, die hyper
korrekten Formen, die Kontamination, die Volksetymologie, das Vermeiden der Homo
nymie und die durch den Affekt verursachten Veränderungen, die alle in einer psycholo
gischen Grundlage wurzeln, sind Sonderfälle, die bei der Bewertung des junggrammati
schen Lehrsatzes über die Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze keine Beweiskraft besitzen. 
Dasselbe gilt von der lautlichen Abnutzung der sehr oft gebrauchten Wörter und Suffixe, 
von der Verselbständigung der Sandhivarianten sowie von der abweichenden Lautge
stalt der Dialektentlehnungen. Als sporadisch im eigentlichen Sinne des Wortes sind nach 
Verf:s Meinung nur solche unregelmässigen Lautveränderungen zu betrachten, die außer
halb aller hier erwähnten Sonderfälle zu bleiben scheinen. Sie bilden gerade das schwierig
ste Problem der finnisch-ugrischen Vokalgeschichte. 

Verf. zeigt mit Hilfe mehrerer Beispiele, daß die ältesten indogermanischen Lehn
wörter in den fiugr. Sprachen nur ostseefinnischerseits die mutmaßliche Vokalvertretung 
der fiugr. Ursprache bewahrt haben. Also ist es durchaus motiviert, den ostseefinnischen 
Vokalismus für besonders konservativ zu halten. Der Vokalismus des Ost jakischen, das 
nach W. STEINTTZ in der fiugr. Vokalgeschichte die Stellung einer »Schlüsselsprache« 
habe, trägt dagegen kein altertümliches Gepräge. So hat sich fiugr. *a im Ostjakischen 
in fünf und fiugr. *o sogar in sieben verschiedene Phoneme verwandelt. Der für das Ostjaki
sche kennzeichnende paradigmatische Vokalwechsel kann in die ugrische Zeit zurück
reichen, von seinem fiugr. Ursprung hat man aber keine Spur finden können. 

Hauptsächlich aus dem Gebiet des tscheremissischen Vokalismus erwähnt Verf. 
Beispiele dafür, wie sogar die sporadischen Veränderungen eine klare Tendenz zeigen, sieh 
unter bestimmten lautlichen Voraussetzungen zu vollziehen, obgleich sie nicht in allen 
Wörtern erschienen sind, in denen sie theoretisch betrachtet möglich waren. Man kann 
m. a. W. sie auch phonetisch erklären, aber zugleich sind sie einem lenkenden Prinzip 
unterstellt gewesen, das in dem phonologischen System selbst steckt. 

Solche sporadischen Veränderungen sind also teleologisch, und sie dienen dem Aus
füllen der »leeren Stellen« im Systeme oder verstärken die Frequenz der im Wortschatz 
der Sprache schwach repräsentierten Phoneme. Anderseits können auch sporadische Ver
änderungen vorkommen, die vom Standpunkt des Systems aus belanglos sind. 

Der Vollvokal ü des Tscheremissischen ist ein gutes Beispiel von einem seinem 
Ursprung nach heterogenen — in diesem Fall auf acht verschiedene Vokale zurückgehen
den — Phonem, das hauptsächlich mittels aus der assimilierenden Einwirkung der umge-

6* 
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benden Konsonanten herrührender sporadischer Veränderungen entstanden ist. W. Stei-
nitz hat seinerseits behauptet, tscher. ü gehe auf einen einzigen fiugr. Vokal und zwar den 
Mittelvokal *i zurück. Der Steinitzschen Vokaltheorie gemäß habe fiugr. *i sich im Ostja
kischen erhalten. Ungefähr 15 tscheremissische «-Wörter haben etymologische Entspre
chungen im Ostjakischen, und in diesem Material entsprechen dem tscher. ü ostjakischerseits 
wenigstens 12 verschiedene Vokale. Ostj. i, das das normale Pendant von tscher. ü sei, 
treffen wir nur in einem von diesen 15 Wörtern, und auch hier ist es zweifellos späten 
Ursprungs. In der fiugr. Ursprache hat es ein i gar nicht gegeben. 

Noch heute halten u. a. viele strukturalistische Theoretiker wie seinerzeit L. BLOOM-
FIELD an der These über die Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze kategorisch fest, was 
teilweise darauf beruhen kann, dass die Forscher der indogermanischen Vokalgeschichte 
wahrscheinlich manchmal solche unklaren bzw. unregelmässigen Entwicklungs
prozesse unter Hinweis auf den Ablaut gedeutet haben, die in der Tat mit ihm nichts zu 
tun haben. In der fiugr. Vokalgeschichte besitzt man keine ähnliche Hintertür, so daß 
sporadische Veränderungen hier leichter festzustellen sind. So hat die Finnougristik gute 
Möglichkeiten, bisherige Auffassungen der allgemeinen Sprachtheorie von dem Charakter 
der Lautveränderungen zu berichtigen und zu präzisieren. 
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