
Miért nincs a lapp nyelvben magánhangzó-harmónia? 

1. Célkitűzés és tagolás 
Mivel a finnugor hangtörténet két mértékadó riválisa WOLFGANG 

STEINTTZ (Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. 1944. 3. f.) és E R K K I 
ITKONEN (pl. Virittäjä 1948: 142) a magánhangzó-harmónia (-illeszkedés) 
értelmezésében egyetértett, a magánhangzó-harmónia fgr. eredetét az utóbbi 
időben nem vonták kétségbe.^ és a jelenséget általában problémamentesnek 
tekintették. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a magánhangzó-harmónia 
fonológiai alapjai, ill. szabályai és fejlődése megnyugtatóan tisztázottak. 

Ez a tanulmány pontosabb leírásra törekszik, mindenekelőtt szigorúbb 
következetesség és a szinkrón nyelvészeti felismeréseknek a történeti nyelv
szemléletbe való jobb beillesztése révén. 

Ennek megfelelően először a magánhangzó-harmónia általános leírása 
következik, a második rész pedig ennek a fonológiai-artikulációs irányultságú 
leírásnak az alapján a történeti fejlődést kívánja bemutatni. 

2. A magánhangzó-harmónia, mint előreható távhasonulás (Fernassimi
lation) 

A magánhangzó-harmónia a mgh-nak az első szótaghoz való prog
resszív hasonulása (E. ITKONEN, Kiéli ja sen tutkimus. 166. 1.), pontosabban, 
egy képzési mozzanatnak, az első magánhangzó palatalitásának, ill. velaritá-
sának állandósulása az egész szóban.2 Ennek a szemléletnek az értelmezése 
bővebb kifejtést kíván. 

2.1. A magánhangzó-harmónia produktív, állandóan ható artikulációs
fonológiai szabály. Egyrészt szemben áll a szótár kész szavainak puszta repro
dukálásával; a beszélő reprodukálhat emlékezetből olyan szavakat, mint pl. 
a fi. koulu 'iskola', kaupunki 'város', perhe 'család', kylä 'falu' stb., elképzel
hetetlen azonban, hogy egy-egy finn főnév valamennyi, kb. 200 ragozási for
máját szintén csupán „reprodukálja". Az olyan formák képzésénél, mint 
koulussansa 'iskolájában', kawpungissansa 'városában', perheessänsä 'családjá-

1 WIKXXTND (Entwurf einer urlappischen Lautlehre. 1896. 3. 1.), KETTTTNEN, L. 
(Eestin kielen äännehistoria. 1929.146 — 152. 1.) és SZINNYEI szkepszise (Finnisch-ugrische 
Sprachwissenschaft. 1922. 41 — 44. 1.) még VALTER TAUXinál érződik (Structural Tenden-
cies. 1966. 225. 1.; On the Age of Vowel Harmony in Estonian. Apophoreta Tartuensia 
1949: 6 2 - 7 2 . 1.). 

2 Az asszimilációs hatás a leghangzósabb nyílt magánhangzóknál a legszembeöt
lőbb, és a hangzósság, ill. a nyíltsági fok szerint csökken az ereje. Ez a magyarázata, hogy 
a hangrend szempontjából miért az a és az ä a legaktívabb hang, míg a szűk ajakrésű 
magánhangzók (mindenekelőtt az *) gyakran semlegesen viselkednek; vö. W. SCHLÄCH
TER, Hauptzüge der fgr-en Grammatik (Vorlesungen in 1965/66, 1966.) és DÉCSY „fgr. uni-
verzáliái", Search for Universals: UAJb. 42 (1970): 12. 
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ban', kylässänsä 'falujában' stb. aktív szerepet kell játszania a magánhangzó
harmónia szabályának. 

Másrészt a hangrendileg determinált formákat a hangváltozás útján 
létrejött formákkal is szembe kell állítanunk. Mihelyt pl. a fi. -ti > -si hang
változás lezárult, az új formák egyszerűen reprodukálódnak; képtelenség volna 
feltételezni, hogy a paradigmatikus váltakozásokban — pl. vési ~ veteen 
'víz', käsi ~ käteen 'kéz' — mindig újra végbemegy a hangváltozás. 

Természetesen nem mond ellent a magánhangzó-harmónia produktivitá
sának, hogy alkalmanként a szó hangfejlődósót, ill. lexikalizálódott formáját is 
a hangrend határozza meg. A magánhangzó-harmóniának ezek a megkövesült 
maradványai azt bizonyítják, hogy a magánhangzó-harmónia már a fejlődés 
korábbi fázisaiban is hatékony erő volt. így az elhomályosult összetételek, 
pl.3 m. jámbor < jó-ember ; némber <C nő-ember ; ünnep < üd-nap ; kengyel •< 
kegy-al ; hatvan •< hat-men; fi. yhdeksän '9 ' << y ksi 4- das 'egy-tíz'; kahdeksan 
'8 ' kaksi + das 'kettő-tíz' (SKES 138. 1.); nyj. vyöline 'kötény' < vyö-Unna 
'öv-kendő' stb. azt mutatják, hogy bennük a palatális harmónia megtámadta az 
összetételi tagok önállóságát. Az első szótaghoz hasonult a többi, a hátrább álló 
szótaghoz való hasonulás sokkal ritkább (pl. m. nélkül << nálkül ; fi. iankaikki-
nen 'örök' <C iän -f- kaikkinen 'idő-minden'). 

A magánhangzó-harmónia elevenségére bizonyítékot szolgáltatnak azok 
a köznyelvi alakok is, melyek a hangrendi illeszkedést nem követő idegen 
szavak esetenként kiegyenlítődnek: fi. olumpialaset < olympialaset, lyseö < 
< lyseo, poluppi << polyppi, setsuri (brod) 'savanykásan édes (kenyér)' < svéd 
sötsuri stb. Az idegen szó magánhangzóinak sora hangrendileg elfogadhatatlan, 
ezért a hangzók a szókölcsönzós helyettesítési szabályai szerint a hozzájuk leg
közelebb állóra cserélődnek. Ez általában is jellemző a jövevényszavakra, 
különösen a régiekre, amelyek kiegyenlítődnek a magánhangzó-harmónia sza
bályainak megfelelően: idg. medhu > f i . mete-; balti jevo > f i . jyvä (vö. 
ITKONEN: UAJb 41: 81); óbolg. maëtecha >• m. mostoha; óbolg. celjad > m . 
család^cseléd stb. (vö. BÁRCZI GÉZA, Magyar Szófejtő Szótár. 35, 38). 

2.2 A magánhangzó-harmóniás nyelvekben csak az első szótag magán
hangzója van teljesen meghatározva, a többi csak tökéletlenül és az első 
szótaghoz igazodik. Az első szótagnak a magánhangzó-illeszkedésben való 
kiemelkedő szerepe a nyelv linearitásából adódik, ezt még a szó eleji hangsúly 
is erősítheti; a magánhangzó-harmónia valószínűleg mégsem függ föltétlenül 
a szó eleji hangsúlytól. A cseremiszben nem mindig az első szótagon van a 
hangsúly, i t t nem világos, hogy a magánhangzók az első szótaghoz illeszked
nek-e, pl. K B ki-bem 'kezem', kiôé-mem akk., kidé-men gen., a-la 'város', ala-na 
'városunk', vagy ä-ßä 'anya', ä-ßän 'anyám', äßä-nä 'anyánk' stb. (WICHMAN, 
Tscheremissische Texte. 114.; a példák a nyugati cseremiszből valók, mivel a 
keleti cseremiszben nem annyira szembetűnő a magánhangzó-harmónia). 
A déli ós keleti osztjákban, ahol lehetséges némi szóhangsúly-ingadozás, szintén 
nincs bizonyíték rá, hogy az illeszkedést nem az első, hanem a hangsúlyos szó
tag határozza meg.4 

3 A m. példák BÁRCZI Magyar Szófejtő Szótárából, ill. A magyar szókészlet finn
ugor elemeiből (FESz.) valók. 

4 ITKONEN (Über die Betonungsverhältnisse in den finnisch-ungrischen Sprachen. 
ALH 5 (1955): 31) ősi fgr. sajátságnak tartja a szó eleji hangsúlyt. Másképpen: LYTKIN, 
Isztoriceszkij vokalizm permszkih jazykov. 233 — 235, RATJN, On Stress and Length in 
Proto-Uralic. ALH 14 (1974): 303 — 306. 
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Mindenesettre a különösen erős magánhangzó-harmóniával rendelkező 
nyelvekben az első szótag hangsúlyos, mint pl. a magyarban, a finnben, de a 
török nyelvekben és a mongolban is (N. P O P P E , Introduction to Altaic Linguis-
tics. 181 kk.). 

A többi, nem első szótag magánhangzóinak kisebb fokú meghatározott
sága azt jelenti, hogy ezek (jellemző módon vonatkozik ez a végződések magán
hangzóira) csak a függőleges nyelvmozgás (és esetleg a labialitás) szempontjá
ból jelöltek, de az elülső vagy hátsó nyelvállás szempontjából nem. Az első 
szótagban a nyelv vagy elől (palatális, pl. fi. pää-) vagy hátul áll (fi. saa-), 
és ez a helyzete elvben az egész szóban megmarad, míg a függőleges nyelvállás 
akadálytalanul váltakozhat: 

fi. säästää 'megtakarít ' kala 'hal' kalla ' tündórkonty' 
säästö 'megtakarítás' kalló 'koponya' 
säästy(ä) 'ment' kalu 'bútor' 

Ezek a példák azt akarják megvilágítani, hogy tévedés a magánhangzó
harmóniát úgy tekinteni, mint a fonémaoppozíciók semlegesítésének egy 
fajtáját (A. R O T , O garmonii glasnih. VFUJ 1964. 59 — 68. és DÉCSY: UAJb 
41: 56 — 57), amely összehasonlítható az északi nagyorosz hangsúlytalan 
magánhanzók sorvadásával, mint: moloko ^>mdlakó. ' tej ' , d'erevna ^xl'iré'vnd 
'falu' stb. A magánhangzó-harmónia által nem tűnik el észrevehető oppozíció 
a második és a további szótagokból: ezeknek a szótagoknak a fonómakószlete 
elvileg nem kisebb, mint az első szótagé. A magánhangzó-harmónia által nem 
törlődik ki ismertetőjegy, mint ahogy ez jellemző eset a dinamikus hangsúllyal 
rendelkező nyelvekben, amelyekhez a már említett oroszon kívül az angol is 
tartozik (orosz vopro-s 'kérdés' >• voprosi'tel'nyj 'kérdéses', angol explain ^>ex-
planation stb.). A hangsúlytól függő magánhangzósorvadás és a magánhangzó
harmónia közötti összehasonlítás (TRUBETZKOY határjelző funkciójára való 
hivatkozással vagy anélkül) a teleologikus absztrakció szintjén mozog, ahol 
minden empirikus bizonyítás megdől. Gyümölcsözőbb a magánhangzó-har
mónia transzformációs feldolgozása; természetesen nem szabad ezt sem szó 
szerint venni, valójában teljesen férevezető a transzformáció által sugallt 
dinamicitás (R. HETZRON Studies in Hungárián Morphophonology. UAJb. 44 
(1972): 80—83).5 Ha a magánhangzó-harmóniát hangképzési folyamatnak 
tekintjük, nyilvánvalóvá válik, hogy i t t nem vivődik át ismertetőjegy egyik 
magánhangzóról a másikra. A magánhangzó-harmónia ugyanis éppen a 
beszélőszervek renyheségén alapszik. 

Az ismertetőjegyek átviteléről alkotott elképzelést csak absztrakt érte
lemben lehet felfogni. Mégis vonzó az ismertetőjegyekről ós ismertető jegy
nyalábokról alkotott elképzelés, a trobetzkoyi fonémaelmélettel ellentétben, 
amely szerint a szó ismertetőjegy-nyalábok sorából áll (és nem fonémákból), 
amelyek további hangsúly- és hasonulásszabálynak vannak alávetve. 

6 A magánhangzó-harmóniát tárgyalja: CHOMSKY-HALLE: Sound Fattern of 
English. (1968) 377 — 379. 1. A generatív szemlélet áttekintését tartalmazza tovább
vezető irodalommal: Robert M. Vaço Abstract Vowel Harmony Systems in Uralie and 
Altaic Languages, Indiana University Linguisties Club 1972. 
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2.3. A kivételek kezelése automatikusan adódik.6 Az előreható hasonulás
nak csak azok a szavak vannak alávetve, melyeknek nem minden ismertető
jegye adott. Az idegen szavak csupa teljesen meghatározott hangot tartal
maznak, azaz a beszélőnek külön kell képeznie minden hangot és nem hagyat
kozhat a hangrendi automatizmusra. Hasonlóképpen csupa teljesen specifi
kált hangot tartalmazhatnak egyes magányos szavak ós az olyan végződések, 
amelyek hangrendileg semlegesek és ezért nem követik a magánhangzó
harmóniát. 

2.4. A magánhangzók részleges artikulációs meghatározottságának ez a 
hipotézise magával hozz, hogy az empirikus vizsgálat során a magánhangzó
harmónia tulajdonképpeni kritériuma a párhuzamos ragoknak (éspedig szim
metrikusan magas és mély magánhangzókat tartalmazóknak) és egyéb for
mánsoknak a megléte. Fi. talo 'ház', tálossa, de kylä 'falu', Jcylässä, itt a -ssa, 
ill. -ssä inesszívusz rag formája egyértelműen hangrendi feltételekhez van 
kötve.7A szókincsnek magas hangrendű (cser. U jizirj 'csukló', inde-ë '9') és 
mély hangrendű (kwtkd 'hangya', kwôê 'nyári kunyhó' stb.) szavakra való 
felosztása csupán a korábban ható progresszív hasonulás következménye, és 
a párhuzamos ragok megléte nélkül a legjobb esetben arról tanúskodik, hogy 
a fejlődés korábbi fázisában (pl. az őscseremiszben) a magánhangzó-harmónia 
(még) hatékony volt. Csak akkor indokolt a magánhangzó-harmónia létének 
feltételezése, ha a nyelv alakrendszerében a párhuazmos formák megvannak, 
különben nem; e feltétel szempontjából közömbös, hogy melyik eset, vagy 
melyik más végződés ismer hangrendi alakpárokat. A függelékben össze
állított táblázat csupán néhány esetformát mutat be. Az összeállításból ki
világlik, hogy az észtben, a permi nyelvekben és a lappban nincs magán
hangzó-harmónia, hogy a volgai nyelvekben a hangrend felismerhető ugyan, 
de gyenge stb. 

3. A magánhangzó-harmónia történeti szempontból 
A táblázatos összeállítás azt mutatja, hogy a magánhangzó-harmónia 

elterjedése a fgr. nyelvekben olyan, hogy a priori nem lehet meggyőző kijelen
tést tenni koráról, ill. fgrkori származásáról. 

A ma általánosan elfogadott nézet, mely szerint a magánhangzó-har
mónia fgr. eredetű, nem közvetlenül az elsődleges adatokra támaszkodik, 
hanem a hangtörténeti bizonyításra. Ez a bizonyítási eljárás legalábbis 
logikai-módszertani alapvonásaiban BJÖRN COLLINDER alkotása (Das Alter der 
Vokalharmonie in des uralischen Sprachen. 1941.).8 

Collinder nemcsak a magánhangzó-harmóniának az egyes nyelvekben 
meglevő állapotát írta le, hanem megkísérelte a hangrend hézagainak meg
magyarázását is (a vepszében, a lappban, a permi nyelvekben stb.). A magán
hangzó-harmónia fgr. eredete ugyanis csak akkor tehető hihetővé: 

6 A leírástechnikai optimálásra való törekvés egyoldalúvá teszi az mgh-harmónia 
transzformációs tárgyalását : az iskola hívei a magánhangzó-harmónia kivételeire irányít
ják figyelmüket. Ez nemcsak Chomsky-Halle-ra és Hetzronra érvényes, hanem általá
nosságban is. 

7 Ezt a nézetet indirekt módon Lehtisalo is megerősíti (Über die primären urura-
lischen Ableitungssuffixe. MSFOu. 72. 1936.), aki csak a mássalhangzókkal foglalkozik, 
a magánhangzókat pedig hangrendileg kötöttnek tekinti (24. 1.). 

8 COLLINDER érvelése mindenekelőtt KETTTTNEN ellen irányult, aki a magánhangzó
harmónia balti-finn eredetét kétségbevonta, és ezzel szemben a finn nyelvjárások, vala
mint a déli vepsze magánhangzó-harmóniáját másodlagosnak tekintette, vö. KETTUNEN, 
Vepsän vokalisoinnun iästä. Virittäjä 1935: 231 — 236. 
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a) ha egyidejűleg megmagyarázzuk a magánhangzó-harmónia hiányát, 
éspedig úgy, hogy a visszafejlődése, ill. eltűnése lehetőleg teljesen beépül a 
nyelv egész hangtörténetébe, ill. abból szervesen következik, és 

b) ha sikerül kimutatni a hangrendi illeszkedés nyomait azokban a 
nyelvekben is, amelyek ma nem ismerik a magánhangzó-harmóniát. 

COLLINDER fejtegetésének részletei időközben bizonyára megtámadha
tók lettek, noha bizonyítási módja nagy vonalakban továbbra is érvényes. 

3.1. A vogul út : analogikus kiegyenlítődés 
Collinder elképzelése szerint a magánhangzó-harmóniát ismerő fgr. alap

nyelvből az egyedi fejlődés során lényegileg függetlenül egymástól a belső 
hangfejlődés eredményeként kiveszett a hangrendi illeszkedés. 

Ezt a fejlődést általánosságban analogikus kiegyenlítődósként lehetne 
jellemezni, így például a vogulban vö. KANNISTO (Die Vokalharmonie im 
Wogulischen, EUE 14 (1914): 4 1 - 8 1 ) : 

a) A z « > Ö változás zavarokhoz vezet (a tavdai kivételével valamennyi 
vogul nyelvjárásban): 

fgr. tavdai vogul szoszvai vogul 
*pär]3 'fej' pär]k put]k 
* maiké 'mell' mäoyl mäyl 
*säpt3 '7 ' s"ät säD9 

b) A palatális mássalhangzók palatalizálják az utánuk következő 
magánhangzókat (KANNISTO: i.m. 56): 

pál'em 'fázom' (<^*päl'om) 
pán 'fázik' (<*pal'i) 

c) Az orosz jövevényszók tömege nem követte a magánhangzó-harmóniát. 
Ezek a fejlődési momentumok önmagukban mégsem vezetnek a magánhangzó
harmónia felbomlásához, csupán a feltételeket teremtik meg hozzá. 

A magánhangzó-harmónia eltűnése ugyanis analogikus kiegyenlítődés 
hatására következik be. Miután a nyelvben elegendő számú, a hangrendtől 
eltérő forma meghonosodott, a páros végződések közül a domináns alakok vál
nak általánossá, azaz most egységesen ezek jelennek meg mindenütt, olyan 
együttesekben is, amelyek a törvényszerű hangfejlődésútján nem jöhettek létre. 

Hasonlóan írja le a fejlődést a mordvinban RAVTLA (Über eine doppelte 
Vertretung des urwolgafinnischen *a der nichtersten Silbe im Mordwinischen. 
EUE 20 (1929): 83 — 120, különösen 100—101), és az osztjákban VÉRTES E D I T 
(Vokalharmonie und Vokalbestand im Südostjakischen. FUE 37 (1969): 1—69, 
különösen 35—39). 

3.2. A vepsze út : Az orosz hangrendszer befolyása 
Mint Collinder, POSTI is azt vallja, hogy a magánhangzó-harmónia fgr. ere

detű (Vepsän vokaalisoinnusta. Virittäjä 1935: 73—89); ő ugyan csak a vep-
szévelfoglalkozik, de részletekben sokkal meggyőzőbb képet ad, mint Collinder: 

Posti az orosz érintkezési hasonulás (Kontaktassimilation) átvételével 
magyarázza a magánhangzó-harmónia felbomlását. Az oroszban ugyanis az 
előző mássalhangzó határozza meg a magánhangzó minőségét: veláris (kemény) 
mássalhangzót mély (veláris) magánhangzó követhet (tehát csak ta lehet, ta 

9 Kannisto példáit a FESz. alapján meggyőzőbbekre cseréltem. 
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nem), palatalizált mássalhangzót pedig csak a magas változat (tehát csak 
fä, nem fa). A finnben eredetileg nem volt palatalizált mássalhangzó, azaz 
veláris mássalhangzó után a és ä is előfordulhatott (tehát sota '100' és setä 
'nagybácsi'). Ha most balti-finn szavakat — pl. lehmät 'tehenek', menit 'men
tél', löydän 'találok' stb. — az orosz hangrendszer szerint újraértelmezünk, 
akkor kétféle kiegyenlítődési lehetőség képzelhető el: 

a) a mássalhangzó igazodik a magánhangzóhoz, 
6) a magánhangzó igazodik a mássalhangzóhoz. 

Pontosabban: a magas magánhangzót megelőző mássalhangzók palatalizálva 
jelennek meg; vö. vepsze l'ehmad, munit, iïûudan,10 ül. kemény mássalhangzók 
után veláris magánhangzók jelennek meg, tehát fi. syödä ~ vepsze söda, fi. 
tytär ^ vepsze fütar stb. A dentális mássalhangzók, mindenekelőtt a d és a t, 
befolyásolják az utánuk következő magánhangzókat, azintervokális mássalhang
zók pedig általában a második és a további szótagok magánhangzóira hatnak. 

Kannisto és Posti nem föltótlenül egymásnak ellentmondó hipotéziseket 
állítanak föl; az analógia és az orosz nyelv érintkezési hasonulása egyidejűleg 
hat, és valójában ez a két tényező befolyásolja a többi fgr. nyelvben is a 
magánhangzó-harmónia visszaszorulását. Kiváltképpen föltűnő, hogy ez a 
folyamat a nyelvjárásokban különböző sebességgel halad előre, és a magán
hangzó-harmónia visszahúzódása a nyelvjárások összehasonlításával lépésről 
lépésre nyomon követhető. 

3:3. A lapp út : magánhangzó-harmónia helyett umlaut 
Alapvetően más a helyzet a lapp nyelvben:11 I t t a nyelvjárások közötti 

összehasonlítás nem ad magyarázatot a magánhangzó-harmónia fokozatos 
kiszorulására (ITKONEN, Der ostlappische Vokalismus. MSEUu 79: 127).12 

Hogy a magánhangzó-harmónia a lapp nyelvből teljesen hiányzik, arra enged 
következtetni, hogy a magánhangzó-harmónia már a korai őslappban, vagy 
másképpen a közfinnből a (korai) őslappba való átmenet idején elveszett.13 

10 Posti szabályai a valóságban valamivel bonyolultabbak, ezen kívül még a nyelv
járási különbségeket is figyelembe kell venni. 

11 Bizonyos mértékig a permiben is. A „horizontális magánhangzó-harmónia" 
megjelölés, amelyet nemrég R É D E I vezetett be (Neue Aspekte zur permischen Vokalfor
schung. UAJb 41 [1969]: 138. 1.), nem szerencsés, a) A bemutatott esetekben (* elä > 
ol ; * pele > pçl) hangváltozásról van szó és nem fonológiailag produktív hasonulássza
bályról, b) Nem progresszív, hanem regresszív hasonulásról (umlautról) van szó. Igaz, 
hogy ez a terminológiai melléfogás Trubetzckoytól ered (Grundzüge der Phonologie 
19623 251. 1.), aki a tamil nyelv regresszív hasonulását szintén magánhangzó-harmóniá
nak minősíti. Vö. M. S. ANDBONOV, Grammatika tamil'skogo jazyka. 1966. 28. R É D E I 
legutóbbi állásfoglalása (NyK 77: 480 — 484) arra vall, hogy ő tágabb értelemben akarja 
használni a magánhangzó harmónia műszót, felölelve az előreható és a hátraható (umlaut
szerű) hasonulást is. Itkonen terminológiája azért szerencsésebb („regressive Vokalhar
monie"), mert megengedi a magánhangzóilleszkedés és az umlaut szembeállítását: az 
asszimiláció iránya (előreható, vagy hátraható) ugyanis fontosabb, mint az érintett 
fonológiai jegyek. A permi nyelvekben megfigyelt „horizontális" illeszkedés (KOBENCHY 
B.: NyK 76: 37 — 75) az asszimiláció irányváltozásának a következménye és végső soron 
hasonlít a lapp fejlődésre. 

12 COLLINDEB (i. m. 95—96. 1.) megkísérli ugyan a lapp fejlődést az obi-ugor séma 
szerint felvázolni, de megjegyzi végül, hogy „A mai viszonyokat ugyanilyen jól meg lehet
ne magyarázni a magánhangzó-harmónia feltételezése nélkül". 

13 A COLLINDEB idézte (Comparative Grammar 1960. 209) lainiovuomai labiális 
harmónia (lp. N dow'dât ' tudni', dçg'dgk stb.) nyilvánvalóan másodlagos és igen korlá
tozott. Köszönetet mondok RAIJA BABTENS assszonynak ennek a feltevésnek az igazolá
sáért, valamint a lapp nyelvre vonatkozó egyéb irodalmi utalásaiért. 
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A magánhangzó-harmónia hirtelen, nyomtalan eltűnése a lapp nyelvből 
ezenkívül felkelti a gyanút, hogy ezt másképpen kell motiválni, mint a fokoza
tos visszafejlődést pl. az obi-ugorban. Ám módszertani szempontból kétség
kívül támadható a hiányzó (vagy negatív) ismertetőjegyekből levont követ
keztetés (EOKOS-FUCHS, Rolle der Syntax 1962. 22. 1.). 

3.3.1. A módszertani zsákutcát segít elkerülni egy másik megfigyelés : a fgr. 
nyelvekben egyébként idegen umlaut hirtelen megjelenése a lappban, neveze
tesen már a korai őslappban (ITKONEN, i. m. 68).1* Ezt a két izolált megfigye
lést egyesíteni lehetne egy hipotézisben, amely szerint az őslappban a prog
resszív hasonulást ( = magánhangzó-harmónia) regresszív hasonulasi elv (az 
umlauté) váltotta fel.15 

Az umlaut és a magánhangzó-harmónia a magánhangzók egymást ki
záró artikulációs hasonulasi lehetősége; ha egy nyelvben a magánhangzók 
előre hasonulnak, természetesnek látszik, hogy egyidejűleg nem hasonulhat
nak hátra.16 

Kétségtelen, hogy a mai lapp nyelvjárásokban az umlaut fonológiailag 
már nem ól, az umlaut morfologizálódott.17 (KORHONEN, Die Entwicklung der 
morphologischen Methode im Lappischen. F U F 29: 294—295). A teljes rago
zásnak az umlaut által létrejött formái, valamint a lapp hangfejlődés sok vonása 
mégis föltételezik, hogy az umlaut a lapp nyelv korábbi állapotában fonológiái
kig is élő volt ( ITKONEN: i. m. 57., 68., további, utalással NiELSENre ós GENETZre). 

Az umlaut által okozott magánhangzó-változások őslapp rétegéhez tar
tozik : 

a) az első szótag középső nyelvállású magánhangzóinak nyíltabbá válása 
a következő nyílt magánhangzók hatására (a/ce-tövek) : 

e-ä >- œ—ä fi. pesä lpN bœsse 'fészek' 
o-a ^>oa—a fi. kota lpN goatte 'ház' 

b) az első szótagbeli a é s á a következő zártabb vokális (e-tövek) hatására 
zártabbá válik: 

ä~e > (e)ie—e fi Tcäte — (*Jcete-) lpN giettâ 'kéz' 
a— e ^>(o)uo—e fi kado-ta (*Jcodo-) lpN guodde 'feloldódik'. 

Ugyanakkor az egyforma nyíltsági fokú magánhangzó-kombinációk, pl. e—e 
vagy a—a, nem szenvednek ilyen változást pl. fi. vére- 'vér', lpN várrá; fi. 

14 Kivétel a lív, ahol a magánhangzó-harmónia ugyancsak hiányzik. A lív umlau
tot POSTI a lett nyelv hatásával magyarázza (Grundzüge der livischen Lautgeschichte. 
105 k.). 

15 A szubsztrátumelmélethez — v .o . WIKXUND (i. m. 10—14). COLUNDER (i. m. 
97), újabban H. WAGNER is (Nordeuropäische Lautgeographie. Zeitschrift für Cel-
tische Philologie 29 (1962): 229 — 230) es A. S. KYLSTBA (Zur Substratforschung. ORBIS 
16 (1967): 113). — Ez arra mutat, hogy a lapp nyelv kialakulásában egy olyan nyelv 
is játszott szerepet, amelyben fonológiailag aktív umlaut (előreható távhasonulás) volt. 

16 Erre az összefüggésre DÉCSY is utalt (Streitfragen der en Lautforschung. UAJb. 
41: 197 —198), anélkül azonban, hogy a részleteket közelebbről kifejtette volna. 

17 Az umlaut terminus kétféleképpen használatos: 
a) automatikus (fonológiai) asszimiláció, rendszerint -i vagy -e hatása az előző magán
hangzóra (így pl. a középnorvégban, D. A. SEIP , Norwegische Sprachgeschichte. 1971. 22), 
6) magánhangzóváltás a paradigmában (lexikalizálódott umlaut), pl. ném. Nacht ~ 
Nächte; Stuhl ~ Stühle stb. Ebben az esetben morfológiai a változás, meghatározott 
lexémákhoz kötött, és nem a fonémákhoz 
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kansa IpN gatf^e 'nép' (vö. ITKONEN, i. m. 59 67, KORHONEN: i. m. 238, akik 
további részleteket is tárgyaltatnak). A második szótagban a vokalizmus válto
zása (a/ä >> e, ill. e > a) nyilvánvalóan később következett be. 

A germán nyelvekből elsősorban a palatalitás szerinti umlaut ismert; az 
őslapp esetekben a hasonulás a nyíltsági fok szerint megy végbe.18 

Ez csak azzal magyarázható, hogy a közfinnben a második és a további 
szótagok magánhangzói nem voltak teljesen meghatározva (mint elöljáróban 
kifejtettük), csak a nyíltsági fok tekintetében és az asszimilációs hatás ezért 
nem indulhatott ki egy meg nem levő artikulációs jegyből (vagyis a palatali-
tásból). 

3.3.2. A második és a további szótagokban az -a és -ä rendszeres egybeesése 
szintén alátámasztja azt a hipotézist, hogy az őslappban umlaut váltotta föl 
a magánhangzóharmóniát. (ITKONEN, Onko kantasuomessa ollut keskivokaa-
leja? Virittäjä 1945: 161); COLLINDER, Comparative Grammar 1960. 187.) 
Hangrendileg illeszkedő nyelvben ugyanis (mint fentebb kifejtettük) az első 
szótag utáni magánhangzók nincsenek teljesen megadva, palatális vagy 
veláris színezetük csak a magánhangzó-illeszkedés révén alakul ki. Ha pedig 
a magánhangzó-harmónia megszűnik, nincs többé különbség a magas ä és 
a mély a között (vagy a többi hangrendi pár között). Az -a és -ä egybeesése 
tehát szükségszerű következménye a magánhangzó-harmónia elvesztésének;19 

vö. 
fi. sata ~ lp cuotte '100' fi pesä -~ lp bœsse 'fészek' 

kota ~ goatte 'sátor' äimä ~ aibme ' tű ' 
kansa ~ 9a3*3e 'nép' silmä ~ caPbme 'szem' 
kuorma ~ guorxbme 'róka' käpälä ***> gœppel 'mancs' 

Ez a magyarázat fölöslegessé teszi a hipotetikus közbülső fokozat: *â feltétele
zését (ITKONEN, Der Ostlappische Vokalismus. 152 — 155), de különben érintet
lenül hagyja az Itkonen fölállította hipotézist a lapp hangfejlődésről. 

A részlegesen meghatározott és a magánhangzó-illeszkedés által teljessé 
váló magánhangzók hipotézise és a magánhangzó-harmónia következetes 
figyelembevétele a korábbi nyelvállapotok esetében más vonatkozásban kerül 
ellentétbe Itkonen véleményével. 

Mint ismeretes, Itkonen a második és a további szótagokban három 
magánhangzóval számol (-e, -a és -a), és egyértelműen kimondja, hogy az a 
és ä nem csupán kombinációs változat, hanem éppolyan önálló hang, mint 
az első szótagban. (Die Laut- und Formstruktur der fgr.-en Grundsprache. 
UAJb. 34: 198, Suomalais-ugrilaisen kantakielen äänne- ja muotorakenteesta. 
Virittäjä 1957: 11.) A magánhangzó-harmóniára vonatkozóan ez ellentmon-

18 A déli lappban (Rörosban és Wefsenben) palatális kiegyenlítődés is előfordul 
(tehát a magánhangzó-harmónia fordítottja), pl. Wefsenben a három magánhangzósor 
(elől, középen ós hátul képzett) umlaut által is kiegyenlítődhet: 

infinitivus sg. 3. präs. sg. 3. prät. 
pÎAAàt 'fél' pássá pilliJEO 
pissát 'mos' pássá pissijeo 
t'sy,or9wot 'kiált' t'sor9ws tléorewi 
(LAGEB.CR.ANTZ, Sprachlehre des Südlappischen. 12ó). Kétségtelen, hogy az umlautnak 
ez a típusa újabb és igen korlátozott (KOBHONEN: i. m. 243 — 245). 

19 ITKONEN szerint (i. m.) az oksági összefüggés fordított: a magánhangzó-harmó
nia tűnik el az a és ä magánhangzó egybeesésének következtében. 
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dásosnak látszik és végeredményben empirikusan ellenőrizhető következmé
nyének kellene lennie20 

H a ugyanis -e, -a és -ä a második és a többi szótagban teljesen önálló 
magánhangzó fonéma, a fgr. származéknyelvekben ebben a helyzetben három 
különböző megfelelést várhatnánk, vagy legalábbis ki kellene mutatni, hogy 
a második és további szótagokban az a és ä (éppúgy mint az e) valóban külön
bözőképpen , nem csak hangrendileg szimmetrikusan fejlődött. 

Ha az a feltevés, hogy az a és « fejlődése szimmetrikus az etmológiai 
példaanyag rendszeres vizsgálatával helyesnek bizonyulna, ez az ősi fgr. hang
rendszer bizonyos mértékű egyszerűsítését eredményezné, mivel a nem első 
szótagokban elég lenne két magánhangzót feltételezni (egy zártabbat és egy 
nyíltabbat), és nem hármat, mint ITKONEN. 

20 ITKONEN álláspontja nem eléggé világos: hangrendileg illeszkedő sorok helyett 
egyszerű (véletlenül keletkező) magánhangzó-kombinációkat tételez fel, amelyeknek 
analógiás hatásuk volt. Vokaalikombinaatiot ja vartalotyypit. Virittäjä, 1948: 124— 
144.; Zur Wertung der Lautforschung. UAJb. 41: 76 — 112. 

21 A magánhangzó-harmóniát bizonyító példák az alábbi müvekből valók: PAUL 
ABISTE, A Grammar of the Votic Language UAS 68. Bloomington, Indiana University 
1966. Grammatika sovremennogo udmurtskogo jazyka. Izevsk 1962. JÁNOS GULYA, 
Eastern Ostyák Chrestomathy. UAS 51. Bloomington, Indiana University 1966. ERKKI 
ITKONEN, Lappische Chrestomathie mit grammatischem Abriß und Wortverzeichnis. 
Helsinki 1960. BÉLA KÁLMÁN, Chrestomathia Vogulica. Budapest, Tankönyvkiadó 1963. 
ARTTURI KANNISTO, Die Vokalharmonie im Vogulischen. FUF 14 (1914): 41 — 81. LAURI 
KETTUNEN, Livisches Wörterbuch mit grammatischer Einleitung. Helsinki 1938 (SUS 
Lexica SFU V). ÖDÖN LAVOTHA, Kurzgefaßte estnische Grammatik. Wiesbaden, Harra-
ssowitz 1973. H E I K K I PAASONEN, Mordwinische Chrestomathie. Helsinki 1953- (SUS). 
Sovremennyj komi jazyk. Sytyvkar 1955. WOLFGANG STEINITZ, Ostjakische Grammatik 
und Chrestomathie. Leipzig, Harrassowitz 1950. N. I. TERESKIN, Ocerki dialektov chan-
tyjskogo jazyka I. Moska—Leningrad AN SSSR, 1961. E D I T VÉRTES, Vokalharmonie 
und Vokalbestand im Südostjakischen. FUF 37 (1969): 1—69. YRJÖ WICHMANN, Tsche-
remissische Texte. Helsinki 1953- (SUS). M. M. HÄMÄLÄINEN, Vepsskij jazyk. In: Jazyki 
narodov SSSR V. szerk. V. I. LYTKIN et al. Moskva, Izdatel'stvo Nauka 1966. 



A magánhangzó-harmóniát 
Függelék 

szemléltető példák 

nom. 
iness. 
elat. 

Finn 
talo 
talossa 
talosta 

kylä 
kylässä 
kylästä 

nom. sg. 
illat. sg. 
elat. 

nom. sg. 
nom. pi. 
illat. sg. 

Ëszt 
lapse 'gyerek' 
laste 
lapsesse 

(LAVOTHA 41) 
méfie 'férfi' 
meeste 
méhessé 

nomsg. 
elat 
ablat. 

nom. sg. 
ül. sg. 
ail. sg. 

Vepsze 
nado 'sógornő' 
nadoho 
nadole 

(HÄMÄLÄITTEN 84) 
k'irvez 'fejsze" 
kHrvheze 
k'irvhele 

nom. 
m. 
lok. 

nom. sg. 
ablat sg. 
iness. sg. 

Erza — mordvin (PAASONEN 
moda 'föld' vele 'falu' 
modado velede 
modaéo veleèe 

nom. sg. 

(keleti) hegyi cseremisz /U. 
nom. kit 'kéz' 
gen. ki-â§n 
allât. kiDlçt'n 

lum 'hó' 
lu-mon 
lumla'n 

( 

Zűrjén 
nom. 
instr. 
termin. 

( So vr Komija. 
mort 'ember' 
mortçn 
mortla 

137) 
ver 'erdô' 
vçrçn 
vçrla 

nom. sg. 
instr. 
direkt. 

(északi) szoszvai vogul (KÁLMÁN 
nom. püt 'bogrács' 
ablat. pûtndl 
instr. pütdl 

29) 
ëriy'ének' 
ëriyndl 
ërydl 

nom. 
komit. 
lativ. 

(északi) 
nom. 
lativ. 
lokat. 

serkali osztják (S 
%ot 'ház' 
XOta 
%otna 

TEINITZ 54) 
ew9 ' lány' 
ewija 
ewana 

( 
nom. 
lokat. 
ablat. 

(déli) 
nom. 
lat. 
intr, 

osztják (VÉRTES 
úrt 'hős' 
ÙTDCb 

iirDàt 

42) 
ierjk 'jég' 
idrjgâ 
isrjkât 

nom. 
dativ. 
elat. 

a finnugor nyelvekből 21 

Vót 
' tó ' 

(Ariste 45) 
matêi 'domb' 
matée 
mäessä 

1.) 

pâstê 
pâlgô 

j a rv i 
]arv^ 
jarvessa 

Liv (KETTTJNEN LIV. 
pu 
pûstê-
püldS 

Lapp (ITKONEN 42—43) 
boares 'öregember' nieidâs 'kislány' 
boarrasii niedâfiii 
boarrasist nieidâfiist 

MokSa — mordvin 
moda 'föld' vele 'falu' 
modada veiddé velddä 
modasä veldsä 

(nyugati) mezei cseremisz /KB. 
kit 'kéz' lém 'hó' 
ki-ôen lê'môn 
ki-Dlän te-mlan 

Votják (SovrUdmJa. 86-87) 
gurt 'ember' kin 'ki' 
gurten kinen 
gurtlán kinlan 
(déli) tavdai vogul (KANNISTS) 

AQ 'ló' ämp 'eb' 
AQmnät ämpnät 
ßarna 'fenyvesben' külnä 'házban' 

(keleti) vahi osztják (GULYA 54, TERESEIN 33) 
kan 'fejedelem' weli 'rénszarvas' 
kannê welind 
kanoy welijöy 

Magyar 
ház kéz 
háznak kéznek 
háztól kéztől 

5| 
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Zur Vokalharmonie und ihrem Fehlen im Lappischen 
ßvon ISTVÁN BÁTOBI | 

Erkki Itkonen betrachtet die Vokalharmonie ( = Vh) als eine progressive Fernassi
milation. Diese Betrachtung kann in Anlehnung an das Merkmalkonzept der generativen 
Phonologie als eine artikulatorische Minderbestimmtheit präzisiert werden, die durch die 
Trägheit der Sprechorgane bedingt ist. Dies bedeutet, daß der Vokal der nichtersten Silbe 
lediglich in Hinblick der Zungenhöhe, nicht aber der (vorderen oder hinteren) Zungenstel
lung spezifiziert ist. Symptomatisch ist für die Sprachen mit Vh das parallele Vorhanden
sein von Affixen, und nicht so sehr die entsprechende Aufteilung des Wortschatzes, 
obwohl diese beiden Kriterien normalerweise einander nicht widersprechen müssen. 
Eine tabellarische Zusammenstellung zeigt, daß im Finnischen, Wepsischen, Mordwini
schen (Erza und Mokscha), Tscheremissischen, Tavda-Wogulischen, Vach- und Süd
ostjakischen, sowie im Ungarischen die Vh (und zwar in verschiedenem Umfang) lebendig 
ist. Anhand der Verbreitung der Vh wird heute übereinstimmend angenommen, daß 
die Vh ein uralisches Erbe darstellt. Diese Annahme impliziert methodologische (wie dies 
von Collinder, Das Alter der Vh in den ural. Spr. 1941, gezeigt worden ist), daß man auch 
glaubhaft machen muß, wie und warum die Vh in den restlichen uralischen Sprachen 
verloren gegangen ist. Bisher wurden hierfür zwei Möglichkeiten erörtert: 1. analogischer 
Ausgleich (etwa: Kannisto, Die Vh im Wogulische, FUF 14) und 2. russicher Einfluß 
(vgl. Posti, Vepsän vokaalisoinnusta. Virittäjä 1935). Das Fehlen der Vh im Lappischen 
läßt sich allerdings weder durch innersprachlichen, analogischen Ausglich, noch durch 
russischen Einfluß erklären. Bei der Suche nach Ursachen fällt auf, daß im Lappischen 
die Vh plötzlich schwindet, (ohne Hinterlassung von Spuren wie etwa in den obugrischen 
Sprachen) und der Umlaut ebenso plötzlich erscheint. Dies legt die Erklärung nahe, daß 
die Vh (als progressive Fernassimüation) dure den Umlaut (also gewissenmaßen durch 
den entgegengesetzten, regrissiven Vorgang) abgelöst worden ist. Diese Vermutung wird 
1. durch den zeitlichen Zusammenfall der beiden Ereignisse im Frühurlappischen, 2. 
durch die Besetzung der Umlautreihen bestätigt. Es ist nämlich der Öffnungsgrad (und 
nicht die vordere oder hintere Zungenstellung) der von der nichtersten Silbe ausgehend 
assimilatorische Wirkung auf die vorangehenden Silben ausübt. So zeigen -a und -ä in 
nichtersten Silben dieselbe Umlautwirkung und fallen auch selbst systematisch zusam
men. Diese letztere Beobachtung wirft die Frage auf, ob -a und -ä in der nichtersten 
Silbe im Ururalischen tatsändige Laute gewesen sind, wie dies von Erkki Itkonen (UAJb 
34: 198) vertreten wird. 




