
Egy emfatikus eredetű hangváltozásról 

1. A tőbeli, hangsúlyos szótagi magyar nyílt e (e) előzményeinek kérdése 
egyike azoknak az igen számos hangtörténeti problémáknak, melyeket ma 
teljesen másként látunk, mint akárcsak egy-két évtizeddel ezelőtt is. Nincs 
it t tér arra, hogy e másképpen látás okait ós körülményeit általánosságban 
taglalni lehessen, ezért rögtön a konkrét tárgyra térek. 

A szóban levő részkérdésben hangtörténeti irodalmunk ós erre épülően eti
mológiai búvárkodásunk is egészen a legújabb időkig részben merev, részben 
habozó álláspontot foglalt el. Hangtörténeti viszonylatban a merevség abban 
nyilvánult meg, hogy a hangsúlyos helyzetű tövekben a későbbi és a mai 
magyar ë és e előzményeit mind a nyelvhasonlítás, mind a jövevényszavak, 
mind pedig a belső fejlemények terén különválasztották, az ë előzményeit 
általában a felső —középső, az e előzményeit pedig általában az alsó—legalsó 
nyelvállású hangtartományban keresve (1. pl.: SZINNYEI, NyH7 52; GOM-
BOCZ, Htört . 78; BÁBCZI, Htört.2 36; LAKÓ: NytucLÉrt. 46: 58). A bizonytalan
kodás meg abban állt, hogy az általános nyíltabbá válásról vallott tételekbe 
a tőbeli ë >• e változások tényeit nemigen merték beleilleszteni, s a legközelebb
ről érintkező fejlődések (i >è ' , o ^>a) tömeges feltevése mellett az ë > e-vel 
kapcsolatban legföljebb egy-egy habozó megjegyzés található.1 így például 
LOSONCZI (MNy. 23: 32) tesz konkrét példa nélküli röpke utalást ë—ë > e — e 
változás lehetőségére. BÁBCZI (i. m. 40) sem zárja ki elvben e változás lehető
ségét, de egyfelől utal Gombocz elhárító véleményére, másfelől csupán egyet
len példát említ (az erő török e-s előzményét), amely azonban több mint 
kétes eset (vö. a TESz.-nek az erő török előzményére vonatkozó ä-s felfogását). 
Az etimológiai magyarázatok terén meg azért volt hosszú időn keresztül 
részben merev, részben bizonytalankodó az álláspont, mert a későbbi vagy 
mai magyarban nyílt e-s töveket nemigen merték korrelációba hozni ë-s 
tövekkel, sőt az e ponton jelentkező különbségek rendszerint az egybevetés 
lehetőségét kizáró okként szerepeltek. 

2. Ma már nincs kétségünk az iránt, hogy a hangsúlyos helyzetű eredeti 
ë-k nagy számban váltak nyíltabbá nyelvünkben, vagyis a későbbi és a mai 
e-s tövek egy részének előzménye ë-sre megy vissza. Nem is arról a változási 
körről van itt szó, amelynek keretében az északkeleti-keleti nyelvjárások 
jó részében, majd innen kiindulóan a magyar köz- és irodalmi nyelvben is 

1 Tővégen, hangsúlytalan szótagban, formánsokban már határozottabban szá
moltak ë > e nyíltabbá válással (1. pl. BÁRCZI, Htört.2 40—1), de ez egyrészt egészen 
más megítélés alá eső kérdéskör, másrészt az eddigi felfogások e téren még radikálisabb — 
itt természetesen nem tárgyalható — felülvizsgálatra szorulnak. 
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az ë és az e — hangsúlyos és hangsúlytalan szótagban egyaránt — egybeesett, 
és fonológiailag az e-ben egyenlítődött ki (e változás gyökereiről és körülmé
nyeiről 1. LOSONCZI: Szily-Eml. 28; BENKŐ, Nyjtört. 91). Végső soron ugyan 
e változás eredetében nem szakítható el az itt tárgyalttól, s ténylegesen is 
minden elsődlegesen ë-s tőben ë > e fejlődést tanúsít, kialakulásának eredői 
és jellege azonban más problémák egész sorát is felvetik, melyek it t még csak 
nem is érinthetők. — Témánkhoz szorosabban kapcsolódnak az első szótagi 
helyzetben levő tövek ë >• e változásának azok az esetei, melyek a mindmáig 
e-ző magyar nyelvi részlegek (nyelvjárástípusok) állományában jelentkeznek. 
E nagy számú és változatos nyelvi jellegű eseteknek is csak egy sajátos cso
portját tudom it t részletezni, egyéb típusairól is szólnom kell azonban — néhány 
konkrét példát is felhozva — a továbbiak megértése érdekében. 

Eléggé sok ősi eredetű tőben találunk olyan e-zést, mely ë, esetleg i 
előzményre megy vissza.2 Egyes esetekben az ë > e változás talán már a 
magyar nyelv előtörténetében végbe mehetett; pl. az egér első e-jenek nyíl
tabbá válása még az ugor korban megindulhatott (vö. pl. a vogul megfelelő
ket). — Sokkal nagyobb számú tőben ősmagyar kori nyíltabbá válásra utal
nak a körülmények (pl. keszeg, messze, ellik, nyel stb. stb.); ezeknek a felte
hetően eredetibb ë-zésére a magyar nyelv írásbeliségből ismert történetében 
már nincs nyomunk. Ide volna sorolható pl. az esik is; nem zárható ki azonban 
teljes bizonyossággal az a lehetőség, hogy a R, N öste alakok a tőhangzó 
uráli—finnugor alapon feltehető eredeti zártságának labialis realizációjú 
megőrződései (bár YLe). — Ismét más tövekben ómagyar kori ë > e változásra 
gyanakodhatunk (pl. emik, vö. emlet, emlő stb.); a KT ymleti-je még az ősi 
zártabb hangelőzményt idézi, de a H-ban már è-vel, s ma már nincs e-ző 
változata. — Egyes esetekben még fiatalabb fejlődést tehetünk föl. így pl. 
a lélek teljes tövében ( lelkem, lelki stb.); H B lilki ert, BócsiK mindig é, 
MünchK szórványosan è is, a mai nyelvjárások egy részében e-ző, más részé
ben, a középső ós a keleti területeken már e-ző (1. A lelkem). 

Átadó nyelvi é'-re (i-re) visszamenő jövevényszavainkban szintén sűrűn 
bukkanhatunk a tőszótagi nyíltabbá válás nyomaira. Megtörtént e változás 
nemegy honfoglalás előtti török jövevényszavunk első szótagjában is, de 
többnyire nyelvjárásonként differenciáltan és időbelileg pontosabban meg nem 
határozhatóan. Mégis pl. a tengely zárt magánhangzóra visszamenő első, hang
súlyos szótagi é'-je a magyar nyelvterület nagy részén — főként a nyugati és 
a középső nyelvi típusokban — nyíltabbá vált (A 156.), ami e változás viszony
lagos régiségét valószínűsíti. Az ugyanilyen jellegű gyeplő szintén több e-ző 
nyelvjárásunkban — főként a nyelvterület középső részein — lett másodlago
san e-zővó (A 172.) stb. — Természetesen honfoglalás utáni jövevényszavaink 
is beálltak e sorba. Pl. a szláv eredetű medence átadó nyelvi alapon zárt 
első e-je már a MünchK-ban è-vel jelölt, s az általános nyíltabbá válást csak 
egészen szórványosan fönnmaradt e-ző alakjai élték túl; az ë > e változás 

2 A továbbiakban a rövidség kedvéért az egyes példáknál általában nem adok 
szakirodalmi forrásjelzést; a megállapítások mögött azonban ott van a vonatkozó szak
irodalom állásfoglalása és összegezéseként a MSzFgrE-nek, valamint a TESz.-nek a 
véleménye. A Bécsi- és a Müncheni-kódex e-jelöléseire összefoglalóan H jelzéssel ( = Hu
szita Biblia) utalok. „A magyar nyelvjárások atlaszá"-nak jelzete A, melyet az eddig 
kiadott térképlapok viszonylatában a sorszám, a kiadatlanokéban az eredeti címszó 
követ. 

5 Nyelvtudományi Közlemények 78/2. 
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benne bizonyosan az ómagyarba nyúlik vissza. Fiatalabb lehet pl. a lencsé
nek egyes e-ző területeken — nyugaton és keleten egyaránt — kialakult 
első szótagi e-zése (A 53.); de több nyelvjárási részleg őrzi még benne az ere
deti zártabb változatot. 

A tőbeli è-k nyíltabbá válásának legtágabb körét magától értetődően 
legnagyobb számú etimológiai csoportunkban, a belső keletkezésű szavak 
között találjuk, mégpedig mind a morfológiai továbbalakulásokban, mind az 
onomatopoetikus típusokban. így igen sok olyan származékban találunk 
viszonylag régi időkre visszamenő nyíltabbá válást, amely többé-kevésbé 
elszakadt az eredeti è-t megőrzött tőszavától. Pl. a szër mellett a szeret, 
szerelem stb., az él mellett az eleség, eleven stb. vagy az eszik mellett az emészt 
ős- vagy őmagyar kori nyítlabbá válással alakulhatott (már a H-ban è-sek). 
— Valószínűleg fiatalabb, de még az ősmagyarra visszanyúló ë > e változást 

mutat a töm (R tëm) melletti temet (1. H B tumetîvc; H már è j , s a csökik, 
csökken (R csëkik) melletti csekély is már csak szórványosan ju t ta t ta el ë ~ő- i t 
az újabb nyelvtörténeti korokba. — Vannak olyan etimológiai családok is, 
amelyeknek a tagjai a nyelvérzék számára aligha szakadtak el egymástól, 
egyes tagjaikban mégis végbement a nyíltabbá válás más tagok teljesen meg
őrzött é'-ivel szemben. így a négy (negyedik stb.) mellett a negyven már csak 
egyes — főként nyugati és középső — nyelvjárástípusokban tar tot ta meg 
eredetibb zárt tőhangzóját, számos e-ző részlegben azonban ez nyitódott 
(A negyven). — Az onomatopoetikus eredetű pehely-nék eredetileg i ~'é 
tőhangzója (vö. pihe, N pehely, pöhöly stb.) a nyugati magyar — egyébként 
ë-z'ô — nyelvjárásokban e-vé nyitódott (1. A 368.), ami valószínűleg nem túl 
régi változás. Stb. 

3. Ebbe az igen kiterjedt körbe tartozik egy sajátos szócsoportunk, 
amely a tárgyalt változásban talán a legnagyobb figyelmet érdemli. Azokról 
az egyszótagos, hangsúlyos segédszókról, partikulákról van szó — közéjük 
számítva a sok tekintetben rokon felépítésű és viselkedésű névmásokat is —, 
melyek eredetibb zártabb vokálisukat vagy nyelvünk egészében, vagy egyes, 
különben e-ző részlegeiben e-re váltották. 

így alakultak mindenekelőtt névmásaink. Közülük az e, ez mutató 
névmás eredeti zártabb tőhangzójának (vö. itt, ily stb. is) é-\é nyitódása 
mehet vissza a legrégibb időkre, valószínűleg az ősmagyarra (a H-ban már 
mindig c-vel; ugyanígy származékai: erre, eddig stb. is). Nagyon jellemző, 
ós a később mondandók szempontjából fontos tény az, hogy hangsúlyát vesz
te t t változata, az -ë kérdőszócska (eredetére 1. BENKŐ: Symposion über Syntax 
der uralischen Sprachen 34) mindmáig megtartotta eredetibb állapotát. A 
vele végső soron összefügghető én szemólynévmás vokálisának feltehető ere
detibb zártságát csak az ëngëm hozta el a mába, az is csak a középső ós a 
keleti nyelvjárásokban, mert a nyugati területeken a nyíltabbá válás engem 
alakot produkált (A engem). A H-ban első szótagi vokálisa általában è-s: 
BécsiK 191: Engemet, 305: engemet stb. Magának az én-nék a vokális-nyitó-
dása viszont kizárólagos és legalább ómagyar kori (H e) de persze jóval régebbi 
is lehet: s ha a vogul és osztják párhuzamok összefüggenek vele, a nyílt hang
szín az ugor korig visszamehet. — Sajnos, nincs egészen pontos képünk a te 
névmás alakulásáról, sőt mai nyelvi helyzetéről sem. Vokálisa eredeti zártságát 
mindenesetre sokáig őrizte (H többnyire é) , sőt nyelvjárásainak nagyrószóben 
őrzi ma is. Egyes, főként keleti nyelvjárástípusainkban azonban e-s változata 



EGY EMFATIKUS EREDETŰ HANCfVÁLTOZÁSRÓL 287 

él; ez a nyitódás az ómagyarig visszamehet, figyelemre méltó ugyanis, hogy 
a MünchK-ben az è-s jelölés aránylag sokszor feltűnik: 18: tètpllèd, te honiad, 
147: a' tè bezefed stb. — A mely vokálisának eredeti zártsága (vö. mi, mily 
stb. is) a legtöbb magyar nyelvi részlegben mindvégig fennmaradt. Egyes 
— főként keleti — e-ző típusokban azonban itt is nyitódás történt, amit 
talán már a H jelölése is tükröz, hiszen a sok é, e jelölés mellett i t t-ott 
è-s is felbukkan (pl. BécsiK 28: valamèllèc, 288: mellét). Ugyanakkor pl. a 
merré-ben a nyíltabbá válás eléggé régi lehet; ma az é'-ző nyelvjárások nagy 
részében is e-s a tővokálisa, e-ző és ő-ző változatok mellett è csak az ausztriai 
magyar nyelv járásszigeteken van: mëre, merre (A 747.). A wi-vel közvetlen 
kapcsolatban levő mekkora tőhangzójának nyitódása is réginek látszik; ma 
szinte minden nyelvi részlegünkben e-s, csak igen szórványosan è-s (A 736.). 

A határozószói—igekötői csoportban a legrégebbi, alkalmasint még 
ősmagyar kori változást az el mutatja. Az eredeti, finnugor alapú ë az eZ-ben 
és családja nagy részében a nyelvemlékes korra e-vé lett (H é)\ az egyetlen 
kivételt talán az elég határozószó N elég, ölég változata képezheti (a H-ban 
váltakozó è és é, é jelöléssel). — Későbbi a le eredeti è-jenek nyitódása. A 
H-ban vegyes: sok e, ë jelölés mellett nem ritka az è sem: pl. MünchK 178: 
fial lé, 177: Utaltatta stb. A mai nyelvjárásokban legnagyobbrészt le, de a 
keleti e-ző vidékeken mindenütt nyíltabbá vált vokálisú le (A lementem). 
Akár azonos vele etimológiailag a leg- partikula, akár nem, vokálisa eredetileg 
ennek is zárt volt. Nyitódása az ómagyarig nyúlhat vissza; a H-ban váltakozó 
(BécsiK 170: Ugottan; MünchK 18: leg oth 123: legottan stb.), a mai magyar
ban legtöbb nyelvjárásunkban nyílt hangzójú, csak ;a nyugati és középső 
palócban őrződött meg è-s változata (A 745.). — A be vokálisának eredeti 
zártságát a benne levő lativusrag valószínűsíti. Az eredetibb ë-s változat 
mellett több nyelvjárási részlegünkben megőrződött az ë (A 600). Más e-ző 
típusokban azonban e-s variánsa él, s hogy e nyílt minőség nem új fejlemény, 
azt a H è jelölései mutatják. ~ Leginkább megtartotta eredetibb è-jét a meg 
és a fel: H B : mige, H: mindkettő e, ë-vel, s így ma is legtöbb e-ző nyelvjárá
sunkban. De hogy e partikulák sem kerülték el teljesen a nyitódást, azt néhány 
szűkebb körű nyelvjárástípusunk, főként keleten, de részben nyugaton is 
bizonyítja (A meghalt, felvette stb.). 

A tagadó és tiltó szók kategóriájában az etimológia problematikussága 
és az esetleges rokon nyelvi megfelelők vokáHsainak bizonytalan hangszíne 
mellett is aligha lehet kétséges a ne (se) és a nem (sem) vokálisának eredetileg 
zártabb volta. Az ómagyar nim, nüm, a H. e ós ë jelölései, a soha, R sohol 
stb. velarizációk, valamint a mai magyar nyelvjárások jelentékeny részének 
è-s realizációi erről teljesen egyöntetűen vallanak. De a nyíltabbá válás i t t is 
érvényesült, mégpedig eléggé széles területi hatókörrel. A ne (se) esetében a 
keleti e-ző nyelvjárásokban mindenütt lezajlott e folyamat (A 768), a nem 
(sem) hangzójának nyitódása pedig még ennél is tágabban érvényesült, mivel 
a keletiek mellett középső nyelvjárásainkra is kiterjedt (A nem lány az, 
hanem fiú). Figyelemre méltók azok a nyelvatlasz-följegyzések, amelyek a 
nem -hanem kettősóget tükröztetik: Gerjen (Tolna m.), Abasár (Heves m.) 
stb. E szavaknak meglehetősen nagy területre kiterjedő nyíltabbá válása 
a változásnak viszonylag régi voltára utalhat, s ezt látszanak megerősíteni 
a MünchK ilyen jelölései: 148: fénki, 204: fénkinc, 205: fénki stb. 

Az indulatszók, valamint az indulatszói eredetű egyéb segédszók cso
portjában az ë > e nyíltabbá válásra lényegében nincs példánk. Mégpedig 

5* 
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azért nincs, mert ezek az általában belső keletkezésű szócskák már létrejöttük 
során nyílt palatális illabiálissal alakultak: be, de, ej, eh, ne, hej, sej stb. Ennek 
az egyöntetű nyílt hangzós realizációnak megvan a maga — alább érintendő 
— jelentősége a többi segódszói kategória nyíltabbá válási folyamataira 
nézve is. 

4. A vázlatosan felsorakoztatott anyag alapján a következő összefoglaló 
tanulságok adódnak: 

a) A hangsúlyos tövekben végbement ë > e nyíltabbá válás a magyar 
szókincs minden részlegében nyomon kísérhető. A szófaji kategóriák között 
azonban van egy lényeges különbség. A nem segédszói kategóriákban a nyíl
tabbá válás csak részleges jelenség, mert bármilyen szép számú esetet is 
tartalmaz, koránt sem vonta hatókörébe az è'-s tövek összességót, hiszen sokkal 
több olyan szavunk van, amely eredeti zártabb vokálisát az első szótagban 
minden e-ző nyelvi részlegben mindmáig fönntartotta (szegény, ëszik, sëpër, 
për, csëpëg stb., stb.). Ugyanakkor nincs egyetlen olyan segódszónk sem, 
amely vagy minden e-ző nyelvi típusunkban, vagy legalábbis egyesekben ne 
ment volna keresztül e változáson. 

b) A tőbeli ë > e változást egyik szófaji kategóriában, de még a részlete
sebben tárgyalt segédszókon belül sem lehet mindig ugyanazon e-ző nyelvi 
típusokhoz kötni: a nyitódás az egyik szónál az egyik, a másiknál a másik 
nyelvjárási típusban ment végbe, azaz szavanként váltakozóan egyaránt 
kivették részüket belőle a nyugati, a középső és a keleti e-ző táji típusok. Eléggé 
feltűnő jelenség, hogy amely szavakban az eredeti ë megmaradásának, illető
leg nyíltabbá válásának kettősóge mai nyelvjárásainkban is erősebb szemben
állásban jelentkezik, ott a Huszita Biblia, de főként a Müncheni-kódex jelölése 
is többnyire megoszló. E tény azonban a jelenség területi vonatkozásain 
túlmenően már a magyar írott nyelvi norma történetének problematikája 
felé mutat . (A Huszita Biblia e-jelöléseinek kérdéseiről 1. IMRE SAMU, A magyar 
huszita helyesírás néhány kérdése. NytudÉrt . 43.) 

c) A tőbeli ë > e változást egyik szófaji kategóriában, így a segódszókon 
belül sem lehet egy bizonyos időszakhoz kötni. E változás szinte szavanként 
különbözően érvényesült a rokon nyelvi együttélés korától egészen az újabb 
időkig, minden nyelvtörténeti korszakra jutva belőle. Feltehető legalább az 
ugor korra vonatkozóan, nagyszámú esetben végbement az ősmagyarban, 
már nyelvjárási differenciáltságra is mutat ómagyar kori megnyilvánulásai
ban, és sok példájában számolhatunk — főként a nyelvjárásilag erőseb
ben elhatárolt estekben viszonylag újabb időkben való érvényesülé
sével. 

Nem lehet kétséges, hogy az itt tárgyalt jelenség egészében beleillik 
abba a nyíltabbá válási folyamatba, mely a magyar hangsúlyos szótagokban 
ment végbe, a magánhangzó-rendszernek minden elemében érvényesülve és 
igen korai nyelvtörténeti szakaszoktól a legújabb időkig kihatva. E változási 
folyamatnak az általános fonetikában gyökerező okai vannak, a hangsúly
viszonyoknak a hangszínmódosító hatásával, közelebbről a nagyobb hang
erőnek a nyelvállásfokot lenyomó szerepével függ össze. A kérdést nagy 
nyelvi anyagon vizsgálva részletesen taglaltam ,,A hangsúly hangmódosító 
hatása a keleti magyar nyelvjárásokban. Adalékok a leíró hangtan és a hang
történet összefüggéseihez" című tanulmányomban (NytudÉrt. 17: 53—85), 
ezért i t t nem bocsátkoznék behatóbb ismertetésébe. Csupán annyit jegyeznék 
meg, hogy az egész jelenségkör problematikája erősen kiemeli hagyományos 
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hangtörténeti szakirodalmunknak azt a hiányosságát, mely nem vagy alig 
vesz tudomást a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagú hangfejlődésnek a 
magyarban is alapvető különbségeiről. 

A hangsúlyos tövekben végbement ë > e fejlődés tágabb körén belül 
bizonyos mértékben külön kell szemügyre vennünk az előzőekben bemutatott 
segédszói kategória problematikáját, elsősorban a benne tapasztalható 
nyíltabbá válási folyamat keletkezésének okaira és körülményeire nézve. Az 
a fentebb már kiemelt tény ugyanis, hogy a nyitódás e szókategória minden, 
szempontunkból számításba jöhető tagjának eredetibb è'-it elérte valamilyen 
mórtékben, szemben a többi szófaji csoportnak önmagában bármilyen jelen
tékeny számú, de a megmaradt è'-khez viszonyítva mégis csak szórványos 
tőbeli nyitódásaival, önmagában is figyelmeztet arra, hogy i t t a hangsúlyos 
helyzet nyitódast elősegítő szerepén túlmenően még további fonetikai tényezők 
közre játszásával is számolni kell. E fonetikai tényezőkre a tárgyalt partikulák 
nyelvi szerepe szinte magától értetődően utal. Mindegyik említett partikula-
csoport igen gyakran szerepel a közlésben kiemelt hangsúllyal, amelyet a 
beszélő szándékai, illetőleg a közlés tartalma érzelmi motívumokkal is alá
festenek (indulatszókban, tagadó—tiltó szókban, nyomatékosított mutató ós 
személyes névmásokban, határozószói -igekötői kiemelésekben). Az emfati-
kum tehát az a többlet, amely ezekben az amúgy is mindig hangsúlyos hely
zetű segédszókban gyakrabban jelentkezik, mint a szófajok egyéb régióiban, 
noha természetesen adott esetekben ott is többletként járulhat a szokványos 
első szótagi hangsúlyi tényezőkhöz. 

Az emfatikumnak ez a hangerő-többlete az, amely a mai élőbeszédben 
is jól megfigyelhetően lefelé nyomja elsősorban a segédszók hangsúlyhordozó 
vokálisainak nyelvállásfokát, más egyéb fonetikai következményekkel (nyúlás, 
illabializáció, diftongálódás stb.) egyetemben. A mindennapi beszédből is 
jól ismeretesek pl. az igenlő vagy tagadó szók, a kérdő névmások stb. efféle 
emfatikus ejtésformái: ëgen, ëgen, égen; nem, n\m, nem, sőt nam; mëcsoda, më-
csoda, mecsoda; stb. Nyelvtörténeti viszonylatban is így jelentkezik mindez 
a partikulákon, de persze már fonológiailag állandósulva; mégpedig természe
tesen nemcsak az it t tárgyalt ë > e viszonylatban, hanem pl. az i > e-ben is. 
Ebben gyökereznek ugyanis a régiség ós egyes mai nyelvjárások nagyszámú 
ménd 'mind', melyen 'milyen', ëtt ' i tt ' , éde 'ide' stb. formái is. A partikulákban 
minden időben ós minden nyelvi részlegben gyakran érvényesülő emfatikum 
magyarázza további ë > e változásuk nagymértékű időbeli és területi variált
ságát, mely csak látszólag szeszélyes eloszlású, valójában állandóan ható 
fonetikai ráhatás esetenként különböző mértékű fonologizálódása. 

Ilyenformán az emfatikus hangerő-plusznak a hangsúly általános 
nyíltabbá tevő hatását fölerősítő, megszilárdító volta az oka annak, hogy 
egyrészt az eredetibb e-ző segédszók közül egy sem tudta teljesen kivonni 
magát a nyíltabbá válás hatása alól, sőt több közülük régtől fogva teljesen 
uralma alá került, másrészt a tipikusan belső fejlemónyű palatális hangrendű 
indulatszók közül már eleve egy sem jött létre e-vel, hanem mindegyik e-ző 
vokálissal lépett be a magyar nyelvi rendszerbe. A hangsúlyos helyzet és az 
azt még tovább erősítő emfatikus járulék, illetőleg annak hiánya ad magya
rázatot az olyan említett jelenségekre is, hogy mért vált pl. az e partikula 
eredeti mutató névmási szerepben nyíltabbá, és mért maradt ugyanez hang
súlytalan, illetőleg emfatikum-mentes helyzetben (az -ë kórdőszóban) zárt 
minőségű. E tény világítja meg, mi az alapja a hangsúlyos—emfatikus 
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nem és a hangsúlytalan utótagú hanem azonos nyelvi típusban is előforduló 
kettős minőségének. Stb. 

Hogy e partikulák ë >> e változásában elsősorban hangerő-hatások 
következményéről, mégpedig a hangsúly nyitódást kiváltható szerepéhez még 
emfatikummal is hozzájáruló következményéről van szó, azt e szófaji kategória 
nyelvrendszerbeli helyzete más oldalról is alátámasztja. A szóban levő parti
kulák ugyanis — ellentétben a többi szófajjal — igen gyakran szerepelnek 
a beszédben alapalakban (nem toldalékos formában), sőt egyesek (indulat
szavak, tagadó—tiltó szavak stb.) szinte kizárólag csak így funkcionálnak. 
Velük kapcsolatban tehát nem vethető föl a nyíltabbá válási folyamatoknak 
a hangsúlyi hatások mellett számbajövő másik fő oka, a szótest vokálisainak 
egymásrahatása. Arról van szó konkréten, hogy pl. a negyven első szótagjá
nak ë l> e nyitódását a második szótag (összetételi utótag) eredeti e-je is elő
segíthette, vagy hogy pl. a temet eredetileg zárt tővokálisának nyitódásához 
nyílt tővéghangzója is hozzájárulhatott (vö. pl. H téz, tèzèn, de tèhèt; hasonló 
esetekről 1. IMRE i. m. 52). De pl. a te vagy főként a ne típusú partikulák 
esetében a vokálisukat ily módon befolyásolható, hangtesten belüli egyéb 
e-kről — morfológiai okokból következően — nemigen lehet szó, következés
képpen it t a hangsúlyi—emfatikumbeli tényezők nyitódási okként való kizá
rólagos szerepót másféle indukáló hatások nem érinthetik. 

5. A magyar tudománytörténetből jól ismeretes, hogy az emfatikum 
nyelvi szerepére először LAZiczros GYULA hívta föl nálunk részletesebb tárgya
lással is a figyelmet (1. pl.: Általános nyelvészet. 1942. 77; Fonetika. 1944. 
177). így bár az emfatikum itt vázolt jelenségével nem foglalkozott, a fentebb 
elmondottak tágabb értelemben az ő eszmeköróbe vágnak, az ő fonetikai 
felfogásának rokonai. Ez a tény teszi megokolttá, hogy e közleményt Laziczius 
Gyula emlékének szentelhessem. 

BENKŐ LORÁND 

Über einen Lautwandel emphatischer Herkunft 

von LORÁND BENKŐ 

In der Fachliteratur zur ungarischen Lautgeschichte nehmen die Darstellungen 
über die Lage und über die Funktion der Phoneme keinen großen Raum ein. Würde man 
diese Faktoren in Betracht ziehen, könnte man in vielen Fällen auf die Ursachen der 
Lautveränderungen hinweisen. 

Der Verfasser der Abhandlung greift ein Thema auf, das zu dieser Problematik 
gehört: die Korrelation der Laute e : e (nach der ungarischen Lautbezeichnung ë: e), 
genauer die Veränderung des ursprünglichen e zum e. Im Ungarischen tritt diese Veränder
ung vereinzelt in der ersten, betonten Silbe der Wörter auf, und zwar sowohl in den Kate
gorien der uralten und der inneren Wortschöpfung, als auch in der Kategorie der Lehnele
mente. Der Grund dieser Erscheinung ist eindeutig in der lautmodifizierenden Wirkung 
der Betonung zu suchen, die in diesem Falle eine tiefere Bildung der Vokale verursacht. 
Es gibt aber einige Wortkategorien, in denen das ursprüngliche e aus der betonten Lage 
innerhalb aller dorthin gehörenden Wortelemente tiefer wurde, teils im ganzen Sprachge
biet, teils in einem Teil des Sprachgebietes: einige früher, andere später. Dazu können die 
Pronomen und die pronominalen Anverbien, die ein ursprüngliches e in betonter Lage 
erhalten, die Verbalpräfixe und die den Verbalpräfixen ähnlichen Adverbien, die eine 
Verneinung — und ein Verbot — ausdrückenden Partikeln und die Interjektionen gezählt 
werden. 
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Auf den Beginn und den Ablauf der erwähnten Laut veränderung hat noch ein mit 
der Betonung eng verbundener Faktor Einfluß gehabt: die hervorhebende, wirkungsvolle, 
affektive Emphase, die in den lebendigen, den gesprochenen sprachlichen Mitteilungen, 
und zwar in allen behandelten Wortkategorien, oft erscheint. Durch dieses Plus (Lautstär
keplus) ist erklärbar, daß die Vokale in den Partikeln ohne eine einzige volle Ausnahme 
tiefer werden, während diese Erscheinung in den anderen Wortkategorien nur vereinzelt 
auftritt — allerdings in nicht wenigen Fällen. Da ein bedeutender Teil der Partikeln 
im Ungarischen einsilbig (vom Typ V, GV, GVG) ist und an der Satzbildung selbständig, 
und nicht in paradigmatischer Wortform beteiligt ist, hat die Plus-Lautstärke der Em
phase auf ihre Vokale immer Einfluß gehabt. Die assimilierende Wirkung eines anderen 
Vokals im Stamm eines Wortes kann aber bei der Beurteilung der Ursache ihrer Verän
derung im wesentlichen ausgeschlossen werden. 




