
Az európai [w~\ és [v~\ térben és időben 

1. T ö r t é n e l m i - t e r ü l e t i fonetika. Amikor a strukturalizmus 
iránti erős érdeklődés a harmincas években a tiszta elméleti fonetikát hirtelen 
felváltotta és bizonyos fokig diszkvalifikálta, és amikor a strukturalizmust 
magát felváltotta a még most is divatos, hanggal foglalkozó absztrakt gondol
kodás, úgy gondolom, hogy sok érdekes kérdést hagytak figyelmen kívül. Két
ségtelenül volt és most is van az areális kérdéseknek fonológiai megközelítése 
is, amelyek a dialektológiától az egész földrészekre kiterjedő fonológiai jellem
zőkig terjednek. Szeretném egy lépéssel hátrább kezdeni ós egy olyan kérdést 
tárgyalni, amely a fonetika ós fonológia hatarmesgyéjén helyezkedik el. Ugy 
hiszem, hogy ily módon megfelelően adózunk LAZICZIUS GYULA emlékének, 
aki egyike volt azoknak a kiemelkedő (korai) teoretikusoknak, aki biztosan 
vetette meg a lábát mind a tiszta fonetikában, mind az elméleti fonológiában, 
aki a nyelvjárás földrajzban is termékenyen működött, ós aki a nyelvtörténet 
szerepét is érzékelő gondolkodó volt. A kérdés, amellyel foglalkozni szeretnék, 
magábafoglalja a történelem (idő) és a földrajz (tér) kölcsönhatását egy meg
lehetősen nagy területen, a tulajdonképpeni Európa legnagyobb részén. A fel
dolgozott anyag tisztán fonetikai, a keret fonológiai. 

2. F o n e t i k a i b e v e z e t é s . Először is szeretném egy kissé kétség
bevonni a hagyományos feltevést, hogy 
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egy osztályt alkot, bár a fonológia kedvező helyzetéből a feltételezés teljesen 
ésszerű. Mégis, az i t t következő tárgyalás szempontjából szeretném felkészí
teni az olvasót arra, hogy figyelmét összpontosítsa a tiszta labiális frikativak 
[ß~\ és [99], és a jobban érzékelhető labio-dentális [v] és [/] (amelyekben több az 
örvénylés, mint a tiszta labiálisokban) közötti fontos fonetikai különbségre, és 
a félmagánhangzók meglehetősen széles elrendezésére (a szón belüli elhelyez
kedés szerint, és a képzés pontos helye és módja szerint). A I I . táblázatban az 
első oszlop tartalmazza a tiszta liabiálisokat, a második a labio-dentálisokat, 
a harmadik a mássalhangzórendszer többi tagját (amelyek i t t irrelevánsak), 
a negyedik a szimultán képzett labio-velárisokat, amelyek Afrikában találha
tók, és az ötödik a tiszta velárisokat. A vízszintes első sor tartalmazza az affri-
kátákat, a második (a) és (b) sorok a zárhangokat és réshangokat, a harmadik 
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8or a félmagánhangzókat (félmássalhangzókat, siklóhangokat: \w-\ első pre-
vokális és [-u] végső, posztvokális helyzetben), a negyedik sort és műveleti 
egységet szeretném úgy tekinteni, mint nem szótagalkotó, intervokális, magas, 
hátsóállású, labiális magánhangzót. Az ötödik sor tartalmazza a tiszta magán
hangzókat. A harmadik és negyedik sor túlságosan részletes. Ennek okára még 
visszatérünk. A félmagánhangzó a negyedik oszlop hármas és négyes sorában 
(IV/3—4) azt a gondolatot kívánja hangsúlyozni, hogy létezik olyan hangkép
zés, amely veláris komponenst tartalmaz, aminő — legalábbis elméletben — 
hiányzik az első oszlop harmadik és negyedik sorából (1/3—4). Erre a kérdésre 
később szintén visszatérünk. A második oszlop harmadik sorában (II/3) a 
képzés (labio-dentális félmagánhangzó) valószínűleg megtalálható a holland
ban. 

I I . Táblázat 
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3. A p r o b l é m a . Meglepő, ha nem is hihetetlen, hogy nem fordítottak 
figyelmet arra az érdekes tényre, hogy a régi Európában, ameddig fonetikailag 
fel tudjuk tárni, a nyelvek bilabiális siklóhangot tartalmaztak (félmagánhang
zót, félmássalhangzót) [w], de látszólag egyetlen nyelv sem tartalmazott zön
gés, labio-dentális réshangot [t>]. Kezdjük a téma taglalását Európára vonat
koztatva az időszámításunk szerinti 1 — 500 közötti időszakkal, amennyire ez 
számunkra az írásbeli bizonyítékok és a rekonstrukció alapján ismert. Tudjuk, 
hogy a latin \w] és rövid [u] nyilvánvalóan kiegészítő megoszlásban álltak. 
(A szókezdő vu- néhány előfordulása csak azt mutatja, hogy a hosszú [ú] nem 
két rövid [u] összegéből adódott. Nagyon gyakran a v + u szókezdő hangsor 
váltakozott i?o-val.) A görögben természetesen megvolt a digamma a tárgyalt 
időszak előtti korokban, amely azonban ekkorra már valószínűleg valamennyi 
nyelvjárásból eltűnt. Az üpszilon (v) és az omikron-üpszilon (ov) pontos hosszú
ságát nehéz rekonstruálni. Érdekes volna pontosan tudni, hogy az üpszilon 
plusz zárhang, mint az avro- mikor lett réshang ([afto], az átmeneti [avto] alakon 
át). A kelta, a szláv, és a germán nyelveknél vagy belső bizonyítékokra kell 
támaszkodnunk, vagy időben a jelen felé kell haladni. Ebben a három cso-
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portban valamennyi bizonyíték arra utal, hogy történelmileg a siklóhang 
(a [w] típus) megelőzi a réshangot [v]. Lásd valamennyi sztenderd kézikönyv
ben. Az albán bizonyíték látszólag ugyanebbe az irányba mutat , és a baszk
ban szintén úgy tűnik, hogy hiányzott a zöngés, labio-dentális réshang. 
A Földközi-tenger körüli szemita szintén a bilabiális siklóhang csoportjába, 
és nem a labio-dentális réshangok csoportjába tartozik, bizonyíték erre a 
modern arab. (A [v] a modern héberben európai import.) Nem tudok semmit a 
nem szemita észak-afrikai nyelvekről. 

H a kelet és észak felé haladunk a kép változik. Az örmény kétséges: 
mind a [v], mind a [w] megtalálható. Indiában a [v] elsődleges volt már egy 
korábbi időszakban. Északon, a lappban vagy az egyik, vagy mindkettő meg 
található. Európa északkeleti részét, az akkori szláv területtől keletre és a 
tulajdonképpeni Irántól északra, valószínűleg főleg az iráni nyelveket beszélő 
nomád csoportok lakták. Ez a terület a döntő beszámolónkban. A feltevés: ha 
az e területen beszélt nyelvek többsége valóban iráni (talán lovas és nomád), 
és az irániban volt [w] és [v], amint ez nagyon valószínű, akkor ez a terület 
lehetett a [v] szóródás magja (azaz a nem [w] mag). 

Sok részlet vár tisztázásra és finomításra, de úgy gondolom, biztosan 
állítható, hogy az ókori és korai középkori Európa körülbelül az Atlanti óceán
tól és a Földközi-tengertől a Balti-tengerig északon és a fekete-tengeri sztyep
pékig keleten [w] terület volt, de ettől északabbra és keletebbre kizárólagosan, 
vagy a [w] társaságában fordult elő a [v]. 

Hasonlóan világos, ha nem is teljesen nyilvánvaló, hogy a m o d e r n 
Európa uralkodóan [v] terület a [w] néhány előfordulási esetével. Az angol, 
amely oly híres a nyelvújításairól (nyelvtan, szókincs, sőt fonológia) ebből a 
szempontból a konzervativizmus bástyája: a kezdő [w] szövegben és szavakban 
egyaránt gyakori, míg a [v] szinte nem létezik óangol eredetű szavakban szó
kezdő helyzetben és máshol nyilvánvalóan /-bői és más forrásokból származik 
(beliefjbelieve, live, love). A franciában van marginális [w] és [u] (oui, huit). 
A dánban van [w], de a [v] sokkal gyakoribb szemben a svéddel, amelyben csak 
[v] van. A holland bonyolult labiális rendszerrel rendelkezik: [v], [w] és [«]. 
A modern keltában a [v~\ túlsúlyban van a [w]-vel szemben. A portugál, az 
olasz és a román [v] nyelvek. A kasztiliai speciális eset, amelyet az alábbiakban 
tárgyalunk: a kasztiliai rendelkezik [w] illetve [yw;]-vel, mint huesto 'csont' és 
[ß]-ve\, mint lobo 'farkas' és tuvo 'neki van', de nem rendelkezik [v]-vel. A spa
nyol más ibériai nyelvjárásaiban [v] különböző mértékben található. (Az újvi
lági spanyollal i t t nem foglalkozunk.) A Rajnától ós az Alpoktól keletre a [v] 
terület erődjébe jutunk: ide tartozik a német, egész Közép- és Kelet-Európa, 
a Balti térség, a Balkán egészen a török területekig. Ezen a területen a felszí
nen alig található [w]. (A lengyel [w] a nyugati dialektusokban Z-ként írva érde
kes, de nyilvánvalóan új kivétel.) Ha azonban megkaparjuk a felszínt, gyak
ran azt találjuk, hogy a [v] [w]-bő\ származik, amelyre az ukrán jó példa. 
A magyarban, amelyben a zöngés asszimiláció éppen olyan teljes, mint bár
mely szláv nyelvben (hat [hot] '6' : hatból [hődből]) mégsem érvényesül az asszi
miláció olyan esetekben, mint hatvan '60', ötven '50' [ív]-vel és nem [ífvj-vel 
ejtve. Még a finnben is, amely különben a labiodentálitás arzenálja, sokat
mondó kivételeket találunk: käy- 'mozgásban van' : käv-ele- 'sétál', apu 
(genitivus: avu-n, [v]-vel) 'segítség': au-tta- 'segíteni' [aw]-val; ha a képzési 
folyamat rendszeres lenne *avu-tta-t eredményezne. Van azonban egy újabb 
képzés -v-vel: avu-sta- 'közreműködik'. 
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így arra kérem az olvasót, fogadja el azt az állítást, hogy Európa nagyjá
ból, amint azt a fentiekben körvonalaztuk, \w] terület volt 1400 — 2000 évvel 
ezelőtt és jelenleg [v] terület. 

4. J a v a s o l t m e g o l d á s o k . Hogyan magyarázható a fonetikai 
térkép (azaz egy beszédsajátság földrajzi szóródásának) ilyen radikális változása 
az idő tükrében? Megjegyzendő: nem azt állítjuk, hogy valamennyi [w] [v]-vé 
alakult, hanem azt, hogy az egyik túlsúlya engedett a másiknak. Talán egy 
[v] hullám söpört végig a területen és megsemmisítette a [w] legtöbb felleg
várát. Még azt is feltételezhetjük, hogy egy ilyen labio-dentalis támadás arról 
a területről indult ki, amelyik ma megfelel az európai Oroszországnak és onnan 
kelet és dél felé mutat . Egy ilyen magyarázat egy kívülálló ágenst hoz be a kép
be. Mégis, ez nem annyira kiagyalt, mint amilyennek látszik. Az avarok, vagy 
bármely más [v]-vel rendelkező iráni csoport betölthette ezt a feladatot, nyil
vánvalóan földrajzi szempontból a megfelelő helyen vannak. Azonban szeret
nék egy erősebb és nyelvészetileg jobban megalapozott magyarázatot találni 
az európai [v~\ drámai feltörésére. Úgy gondolom, hogy ezt a magyarázatot az 
európai magánhangzórendszer történetében kell keresni. Megint azt mondhat
juk nagyjából, hogy az ókori Európában a rendszerek 5 magánhangzóból plusz 
magánhangzó hosszúságból álltak. 

I I I . Táblázat 
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Ez az ötoszlatú „természetes" rendszer hosszúsággal vagy anélkül a világ sok 
részén még megtalálható Európát is beleértve (kasztiliai, modern görög), ós 
több értelemben állítható, hogy sok gazdagabb magánhangzórendszer alapját 
képezi (orosz, német). De nagyon fontos megjegyezni, hogy a modern Európa 
legtöbb nyelvében, főleg a mai Nyugat-Európa nyelveiben gazdagabb rendsze
rek találhatók, mint az ötoszlatú: [ieeaooouüooe] (francia), [i, e s a o o u\ 
(portugál, részben olasz), [i e a o u ü ö] (német), hogy csak a legismertebbekről 
szóljunk. A svéd az egyike a legösszetettebb germán magánhangzórendszerek
nek, és egyike a leggazdagabbaknak Európában. A románban megtalálható 
mind az y ( = [«'], Î és â), mind a teljes [a] hangzó. A bolgárban szintén van [*]. 
A többi szláv nyelv legtöbbjében öttagú magánhangzórendszer van, de eny
hítő körülmények is találhatók: az orosz és a lengyel speciális palatalizációs 
rendszerrel rendelkezik, a szerbhorvát és a szlovén pedig bonyolult prozódiai 
(időmórtékes) jelenségekkel. (A csehben és a szlovákban hosszúság van a régi 
rendszerekhez hasonlóan.) A modern görögben és kasztiliaiban csak 5 magán
hangzó van és nincs hosszúság, ami lényeges. A baszk hasonló a kasztiliaihoz. 

A válasz, amelyet javasolni szeretnék, röviden a következő: amíg az 
ókori nyelvekben csak 5 magánhangzó és hosszúság volt, a \w] hang vagy az 
u variánsa volt, vagy független volt az u-tól. (Az előbbi a valószínűbb rendszer
tani szempontból.) Alig, hogy az ősi rendszerek elkezdtek gazdagabb magán
hangzórendszert fejleszteni, az u kevesebb fonológiai térrel rendelkezett (hogy 
elhelyezze variánsait) mivel el kellett különülnie a magas (szűk) o-tól, az elülső 
labiális w-től, és valószínűleg az y-tő\ (hátsó, illabiális [Ï]). így, ha [w] az u 
variánsa volt, valamerre el kellett tolódnia és így a mássalhangzók területére 

3 Nyelvtudományi Közlemények 78/2. 
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tolódott. Egy réshanggá alakult megkülönböztető zöngével (hogy elkülönüljön 
az /-tol). A részletek a keltában számomra nem ismertek: látszólag a kelta még 
tovább ment és a [w] vagy tovább erősödött /-fé (v-n keresztül, mint az írben), 
vagy [gw~] hangcsoporttá alakult (mint a welsiben). A szlávban úgyszólván 
nem volt /, így az új v-nek nem volt mivel rendszert alkotnia, mégis a legtöbb 
keleti-szlávban találhatunk v-t, a [w] néhány érdekes maradványával disztri
búcióban (1. fent ukrán alatt). így legalábbis Európa egy részében az M — 
mivel őt magát alulról az o, elölről az ü, és hátulról az y tolta — sajátmaga 
átkésztette a [w]-t a magánhangzóktól elválasztó határon, hogy a [w] mással
hangzóvá, [w]-vé alakuljon. 

Ez a hipotézis, úgy tűnik, a legtöbb esetre alkalmazható. A modern görög 
az, ahol nem alkalmazható, ahol a b vált v-vé; emlékezzünk, hogy a digamma 
már jóval régebben eltűnt. Továbbá, a modern görögben 5 magánhangzó van 
— kevesebb, mint az attikaiban — és nincs hosszúság. Ezért az ajánlott magya
rázat nem alkalmazható rá. Ehelyett azt szeretném javasolni, hogy a v már 
ugyanabban az időben párt kezdett alkotni a bizánci görögben (az/-fel), épp
úgy, mint a [ő] és[y]a[0] és [x]-vel. Másrészről a kasztiliaiban is csak 5 magán
hangzó van és nincs hosszúság, de a kasztiliaiban nincs labiodentális [v] sem, 
sőt tudtommal az egyetlen modern európai nyelv [v] nélkül. A kasztiliai ily 
módon támogatja a fent javasolt hipotézist: mivel a magánhangzórendszere 
nem gazdagodott, nem volt szükség arra, hogy a [w]-t mássalhangzóvá ala
kítsa. Továbbá a kasztiliai [ß], [ô] és [y] a modern göröghöz hasonló módon az 
/, [0], és [x] párjaként fejlődött. (Megjegyzendő, hogy kezdetben a régi labio
dentális / a legtöbb helyzetben eltűnt a kasztiliaiban, ez tette lehetővé, hogy 
zöngés párja labiodentális [ß] maradhasson.) 

5. F i n n u g o r k i t é r é s . A legtöbb európaizált finnugor nyelvben 
(magyar, balti-finn és egy-két okból a lapp) ós nagy mértékben a mordvinban 
és a permiben találunk [v]-t. De a cseremiszben és az obi-ugorban a feljegyzések 
szerint [ß] van, amely sok esetben valószínűleg [«?]; mindenesetre ezekben a 
nyelvekben nincsen [v]. Ehhez hasonlóan viselkednek a nyelvek jóval keletebbre 
a finnugor területen. (A zűrjén egy része még keletebbre van, de csak újabban.) 
A szamojédban, amely még távolabb esik kelet felé, megtalálható a [ß] és/vagy 
a [w]. Vagyis: a régi területeken nincsen [v], amint ez várható is. Ezen a ponton 
csak jelezni szeretném, hogy a protofinnugorban a *w, *j és *y bizonyára egy 
belső rendszert alkottak, és valószínűleg néha egy kumulatív *[íoy] hangcso
porttá olvadtak (lásd II . táblázat). Ez magyarázatot adhat a bonyolult és lát
szólag rendszertelen megegyezésekre, amelyek a nyelvek között és néha egy 
és ugyanazon a nyelven belül találhatók (pl., [v] vagy [w] megegyezik a [J]-vel 
vagy [y]-val, vagy mindkettővel, vagy a megfelelések, bármilyen permutációja 
fennáll.) Még tovább szeretnék menni és azt javasolnám, hogy *[wy] orális/ 
nazális váltakozó viszonyban lehetett olyan valamivel, mint egy labializált 
veláris nazális (talán *r}w). Egy ilyen *r\w aztán segíthet nekünk megmagya
rázni olyan megfeleléseket, mint a magyar lev—e (lé) és a protofinn Herne (vagy 
Herne, > f i n n liemi 'folyadék'). Ezúttal hadd jegyezzük meg, hogy a proto-
uráli és protofinnugor állapot egészen más kellett, hogy legyen, mint ami jel
lemző a [w~\ elődeire vonatkozóan a protoeurópaiban és protoindoeurópaiban 
A jelen dolgozat vonatkozásában megemlítjük, hogy a [v~] hangot ismerő mo
dern finnugor nyelvek valószínűleg nem finnugor nyelvekkel való kapcsolatai 
révén fejlesztették ki azt. Mégis lehet, hogy néhány nyelv (magyar, finn) 
belső története segítette a [w]-nek [v]-vó változását: figyelembe veendő elülső, 
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labiális magánhangzók jelenléte, amely ebben a két nyelvben a gazdagabb 
magánhangzórendszert eredményezi. Ha pedig ez a helyzet, akkor a 4. pontban 
javasolt magyarázatot csak erősíti. 

6. Spanyol Amerika jobban szereti a [v]-t a kasztjliai intervokalis /3-nél, 
és néha még a szókezdő kasztiliai 6-nél is. Az erősödés más típusai szintén lát
hatók, a keltával kapcsolatban már említettek mellett például a spanyolban 
(a kasztiliait is beleértve) a [w] [gw~]-vé alakult, mint például hueso [weso] >> 
[gweso]. Figyeljük meg, hogy sok spanyol dialektusban a kezdő és intervokalis 
V [J] (®s néhány dialektusban a [j]-n keresztül a kezdő és intervokalis 11 [/'] is) 
[ifj-vé, illetve affrikáta párjaként \dz\-vé vált. Érdekes, hogy mindez a spanyol 
nyelvterületen folyik, az egyetlen területen, ahol a [w]-nek a [v]-vel való felcse
rélésére az eredeti ösztönzés (a magánhangzórendszer növekedése) hiányzott. 
Megjegyzendő, hogy Ibéria Európa legnyugatibb részén van és a spanyolul 
beszélő Latin Amerika még nyugatabbra található. A történelem és a földrajz 
ismét találkozik. 

R O B E R T A T J S T E R L I T Z 

European [w] and [v] in Space and Time 

by R O B E R T ATJSTERLITZ 

To celebrate the memory of Gyula Laziczius the author discusses a question which 
lies at the boundaries between phonetics and phonology i.e., that ancient Europe had 
languages with a bilabial glide [te], but no languages with a labiodental voiced fricative 
[t>]. Going to East and North [v] comes intő the picture (India, Iran). I t is likely that 
Iran was the core of [u] dispersion. 

Modern Europe has very few instances of [w] and is predominently a \v~\ area. In 
terms of geography the solution is to introduce an agent, e.g., the Avars or other Iranian 
groups with a [t>], A more linguistically founded explanation is that a quinquipartitive 
vowel System became richer and the [w] as an allophone of [u] was moved intő the domain 
of consonants. 

In most Europeanized Finno-Ugric languages we find [v~\, but not in those of the 
East. 
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