
A magánhangzó-harmónia egyes típusai 

V. I. Litkinnek 80. születésnapja alkalmából 

1. A magánhangzó-harmónia a szabad morfómán belül, továbbá a sza
bad és a kötött morfómák kapcsolódásakor a magánhangzók kombinációs 
lehetőségeinek a rendszerét jelenti. A magánhangzók kombinációs lehetó'sógeit 
az adott nyelv magánhangzó-fonómáinak a disztinktív jegyei határozzák meg. 
A disztinktív (palatális, veláris, illabiális, labiális, nyílásfok stb.) jegyek kombi
nációi alapján különböztetjük meg a magánhangzó-harmónia különböző típu
sait. A kvantitás jegy — úgy látszik — irreleváns sajátság, tehát nem játszik 
szerepet a kombinációkban. A magánhangzó-harmóniának — minthogy a mor-
fémakapcsolat tagjainak az összetartozását jelöli — egyúttal delimitatív (határ
jelölő) szerepe is van. Az említett disztinktív jegyek oppozíciói alapján a követ
kező magánhangzó-harmónia típusokat különböztetjük meg: 1) palato veláris 
vagy palatális harmónia, 2) labiális harmónia, 3) nyílásfok szerinti harmónia. 
Magánhangzó-harmóniával tehát csak olyan nyelvekben számolhatunk, ahol 
egy szóban (egy szabad morfémán belül, illetőleg a szabad és kötött mor
fémák kapcsolódása esetén) — bizonyos oppozícióknak megfelelően — csak 
azonos disztinktív jegyeket tartalmazó magánhangzók vannak. A magán
hangzó-harmónia különböző válfajainak a nyelvi (morfonológiai, morfoló
giai) funkciója elsősorban a szabad és kötöt t morfémák kapcsolódásakor 
jut érvényre. Ezt szuffixális harmóniának, illetőleg magánhangzó-illeszkedés
nek hívjuk. A szabad morfémán belül (szótövek esetében) morfémahar-
móniáról vagy másképpen magánhangzó-kombinációról van szó. A szuffi
xális harmónia tehát működést, a morfémaharmónia pedig állapotot jelent. 
A morfémaharmónia megléte általában (de nem mindig !) előfeltétele a szuf
fixális harmóniának. Pl. megfigyelésünk szerint a labiális harmónia csak mor-
fonematikus alternációkban jelentkezik (szuffixális illeszkedés). A keleti csere
miszben pedig a labiális illeszkedés csak hangsúlytalan szótagban érvényesül: 
poro 'jó', üpSö 'haja' ~ kitáe 'keze'. 

Ha a szabad ós kötött morfómák magánhangzó-fonómáinak a disztribú
ciója pozicionálisan meghatározott, más szóval: ha a tövek és a szuffixumok 
magánhangzói egymással kizárásos (neutralizációs) helyzetben vannak, nem 
beszélhetünk magánhangzó-harmóniáról. Pl. a zűrjén irodalmi nyelvben a 
következő magánhangzók vannak meg: u, o, i, e, a, i, e. Közülük az i, e, a 
tipikusan szuffixális magánhangzók. Az * szuffixumként ugyan előfordul — 
praeteritumjelként (munin 'mentél') és adverbiálisragként (uli lent, alacso
nyan', seki 'akkor') — de szuffixális kötőhangzókónt soha ! Az u, o, e eredeti 
zűrjén szavakban az első szótagnál hátrább nem jelenik meg. 

2.1. A palatoveláris (palatális) harmónia azt jelenti, hogy egy szabad 
morfómában, illetőleg a szabad és kötött morfémák kapcsolódása esetén a szó-
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ban vagy csak palatális, vagy csak veláris magánhangzók fordulhatnak elő. 
Ennek a harmóniának két válfaja van: totális1 (kivétel nélküli) harmónia 
(pl. a törökben) és részleges harmónia (a magyarban és a finnben). A totális 
harmónia nem szorul magyarázatra. Legfeljebb annyit jegyzünk meg, hogy 
a török nyelv (újabb) arab, perzsa, francia stb. vegyes hangrendű jövevény
szavai esetében csak az utolsó szótag és az utána következő szuffixum között 
áll fenn az illeszkedés szabálya. PL: cumhuriyet 'Republik' ~- cumhuriyetçi 
'köztársaságpárti', hezar 'tausend' ~ hezarda 'im Tausend', kitap 'Buch' 
kitapçik 'Büchlein', otomobil 'Auto' ~ otomobilier 'die Autos'. A részleges har
mónia esetében az egyes fonémák neutralizálódnak; pl. a magyarban és a finn
ben az e és az i fonéma veláris fonémákkal is kombinálódik (m. világ 'Welt', 
kocsi 'Wagen', deszka 'Brett ' , finn Urna 'Luft', méla 'Ruder, Steuerruder', 
tulen 'ich komme'). A finnben a vegyes hangrendű szavakhoz veláris magán
hangzót tartalmazó szuffixumok járulnak, pl.: Urna : ilmassa 'in der Luft', 
túli : tulessa 'im Feuer'. Az idegen szavak esetében vannak persze kivételek is: 
konduktööri 'Schaffner': konduktööriä, appelsiini 'Apfelsine': (közb.) appel-
siinejä, (irodalmi nyelv) appelsiineja. Ezek KANGASMAA-MINN (Sananjalka 
17 [1975]: 42—3) szerint a felszíni struktúrában úgy viselkednek, mintha 
összetett szavak volnának. A magyarban a vegyes hangrendű szavak esetében 
a szuffixális illeszkedés szabályai bonyolultabbak. Három alternatíva lehetsé
ges: 1) a szuffixum mély hangrendű (kocsi : kocsiban 'im Wagen'); 2) a szuffi
xum magas hangrendű (október : októberben 'im Oktober'); 3) ingadozás a járu-
lékolásban (oxigén : oxigénnal ^ oxigénnel 'mit Sauerstoff). A magyaron és a 
finnen kívül a palatoveláris harmónia még megvan a következő uráli nyelvek
ben is: a vogul nyelv déli (TJ, TCs) és néhány nyugati nyelvjárásában (AL, Kl, 
ÉVag., DVag.), a keleti és a déli osztjákban, a nyugati cseremiszben és a mord
vinban. 

A nyelvtudomány mai állása szerint a palatoveláris harmónia uráli örök
ség, mely egyes nyelvekben mind a mai napig megőrződött, másokban azonban 
különféle okok következtében eltűnt. Régebben szinte általános volt az a 
vélemény, hogy az uráli (finnugor) magánhangzó-harmónia előreható (prog
resszív) hasonuláson alapul: eszerint az első szótag vokálisa szabta meg, hogy 
az utána következő szótagokban palatális vagy veláris magánhangzó állt-e. 
Ezzel szemben E. ITKONEN (Tietolipas 20 [1961]: 64 kk.) kombinációs lehető
ségekre vezeti vissza a magánhangzó-harmóniát. A finnugor alapnyelv vala
mennyi magánhangzója (u, o, a, i ,ü, e, ä)2 állhatott a szó hangsúlyos első szó
tagjában; hangsúlytalan második szótagban azonban csak a, ä, e állhatott. 
Az első szótagban tehát a következő vokálisoppozíciók fordultak elő: a—ä, 
o—e, u—ü és a pár nélküli i ; a második szótagban az a—ä oppozíciós pár és 
a pár nélküli e volt meg. Mármost egészen természetes, hogy az első szótag 
hátsó magánhangzói a második szótag a-jával, elülső magánhangzói pedig a 
második szótag a-jóvel kombinálódtak. A páratlan i mind az ä-vel, mind az 

1 Megjegyezzük, hogy COLLINDER (CompGr. 208 — 9) a „total vowel harmony" 
kifejezést a szuffixális illeszkedésnek azon eseteire érti a finnben és a jurákban, amikor 
a szuffixum magánhangzóeleme teljesen megegyezik a tővégi magánhangzóval. Pl. 
finn: IllativusSg. päähän (pää 'Kopf, Haupt') , maahan (maa'Erde'), suuhun (suu 'Mund') 
jurák: AblativusSg. nuda%ad (rjuda 'Hand'), te%ed (tl 'Rentier'), tü%ud (tu 'Feuer'). 

2 E. ITKONEN szerint hosszú ü, ö, ï, ë is volt az alapnyelvben. Mások szerint az 
ü csak kötött fonémaként (labiális, illetőleg labializáló hatású mássalhangzók mellett) 
fordult elő. 
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a-val kombinálódhatott (vö. finn. silmâ 'Auge', Urna 'Luft'); a második szótag 
e-jóvel az első szótag valamennyi magánhangzója kombinációban állt (vö. finn 
vaké- 'Stärke, Kraft; Volk', teke- 'machen, tun' , sylke- 'spucken, speien; 
Speichel', nime- 'Name', pane- 'setzen, legen, stellen', poske- 'Backe, Wange', 
kulke- 'gehen, wandern, fahren'). Ezen kombinációs elmélet alapján feltehető, 
hogy a magánhangzó-harmónia szempontjából az e és az i a finnugor korban is 
neutrális hangok lehettek. Eszerint a finn és a magyar nyelv mai vegyes 
hangrendű szavai ősi típusokat képviselnek. 

Noha a szabad morfómákon belül a magánhangzó-harmónia — mint 
láttuk — nem a progresszív hasonulás hatásának köszönheti létrejöttét, a 
szabad és kötött morfómák kapcsolódása esetén azonban mind az alapnyelvben, 
mind a palatoveláris harmóniát ismerő mai nyelvekben progresszív asszimilá
cióval van dolgunk. A magánhangzó-illeszkedés érvényesülése értelmében per
sze szórványosan regresszív hasonulással is számolhatunk: ( s z l á v » óm. 
mïloszt >> mai m. malaszt 'Gottesgnade'. 

A magánhangzó-harmónia tehát eredetileg pusztán fonológiai jelenség 
volt, mely az alapnyelvi magánhangzó-kombinációk alapján jött létre. Az alap
nyelv agglutinatív jellege és a szuffixális magánhangzó-illeszkedés révén mor-
fonológiai, sőt egyes nyelvekben morfológiai szerepet kapott, pl. m. onjenlön 
(superessivusrag) ~ anjen (modalisrag) < P F U *na\*nä. A szuffixális illeszke
dés eredeti fő nyelvi funkciója az volt, hogy a morfómakapcsolat tagjainak az 
egymáshoz tartozását szupraszegmentális (fonológiai—morfonológiai) eszkö
zökkel jelölte (vö. H A J D Ú , BUNyt2 . 54). A magánhangzó-illeszkedésnek köszön
heti létrejöttét egyes finnugor nyelvek sajátos szóalkotásmódja, a — főleg 
onomatopoetikus jellegű — palatoveláris szópárok alaki és jelentésbeli meg
különböztetése. Pl. m. kever 'umrühren, sprudeln, mischen' ~ kavar 'umrüh
ren, quirlen'; finn kilistä 'klingeln, klingen' ~ kolista 'klappern, poltern'. 
Ez a szóalkotási mód szórványosan az alapnyelv korában is meglehetett (1. pl. 
az MSzEgrE fekély 'Geschwür, Abszeß' és fakad 'ausschlagen, treiben, sprießen, 
sprossen', far 'Arschbacken, Hinterteil, Gesäß' szócikkeit). 

Egyes kutatók (pl. RADLOFF, Phonetik der nördlichen Türksprachen 52) 
közvetlen összefüggést véltek felfedezni a magánhangzó-harmónia és az agglu-
tináció között. Igaz, hogy több agglutináló nyelv ismeri a magánhangzó-har
mónia ilyen vagy olyan formáját, de szép számmal vannak agglutináló nyelvek, 
amelyekben egyáltalán nincs magánhangzó-harmónia (pl. zűrjén, votják, 
északi vogul, északi osztják, japán, maláj stb.) Lát tuk fentebb, hogy a magán
hangzó-harmónia kialakulása a magánhangzó-fonómáknak azonos disztinktív 
jegyeken alapuló kombinációs rendszerével, a magánhangzóknak a szabad mor-
fémán belüli, illetőleg a szabad és kötött morfómák közötti egyensúlyi helyze
tével függ össze. Az agglutináció megléte persze indukálhatja ezen kombiná
ciós rendszer kiterjesztését a szuffixális elemekre is (szuffixális harmónia). 

A mondottakból következik, hogy a magánhangzó-harmónia eltűnése 
több nyelvben az agglutinatív jelleg felbomlásával függ össze. Ilyen pl. az 
észt nyelv, mely ma — a magánhangzó-harmónia szempontjából — csak egy-
alakú szuffixumokat ismer. (Vannak persze többalakú végződések is az észt
ben, de ezek keletkezése a magánhangzó-harmóniától független, pl. PartSg. 
-d, -da, -t, V, Par tPl . -<?, -sid, V.) Az egyalakú szuffixumok között vannak per
sze olyanok is, amelyek már a finnségi alapnyelvben egyalakúak voltak: 
Translativus -ks < *kse; melléknévképző: -ne (<j*-neri) raudne 'eisern' (ravd 
'Eisen') stb. Egy másik csoportjuk a szuffixum végmagánhangzójának az el-
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vesztése (apokópa) útján jött létre. PL: Inessivus -s < *ssaj*ssä < *snaj*snä 
{májas 'im Haus' , maja 'Haus'), Elativus -st < *staj*stä (májast 'aus dem 
Haus'). Az egyalakú tövek létrejöttét — s egyúttal a magánhangzó-harmónia 
felbomlását — elősegítette a nem-első szótagi palatális és veláris magánhang
zók közötti határ elmosódása (a\ä > a, u\ü > u) is, mely az észtben a veláris 
allomorf általánosulására vezetett.3 PL: Essivus na < *na\*nä (ema : emana 
'als Mutter'), Abessivus t a < *ttak\*ttäk (emata 'mutterlos, ohne Mutter'), 
helynévképző la < *laj*lä (haige 'krank', haigla 'Krankenhaus'). Az észt nyelv 
agglutinatív jellegének a csökkenésével és a flexiós sajátságok előtérbe kerülé
sével függ össze az a jelenség is, hogy a fokváltakozás morfológiai funkciót 
kapott . PL : tuba 'Zimmer' : Gen. toa, Illat. tupa. 

A lappban a második szótag vokalizmusában végbement változások — 
az *a és az *ä egybeesése: *aj*ä > e , a (ha a harmadik szótagban *e volt) és 
az *e > â hangváltozás — vezettek a palatoveláris magánhangzó-harmónia 
teljes eltűnésére. 

Az északi vogulban és az északi ostjákban (az O nyelvjárás kivételével, 
melyben megvan a magánhangzó-harmónia) a palatoveláris harmónia eltűnése 
részben azzal függ össze, hogy bizonyos, eredetileg palatális magánhangzók velá-
rizálódtak, s ezáltal a palatális és veláris magánhangzók sok esetben egybe
estek. PL ősvog. *ë > É a, ősvog. *a, *ä > É ä (vö. ősvog. *a > É a, ősvog. 
*ä > É ö); ősostj. *a, *o > Ni. Serk. Ber. ä, ü, i, ősosztj. *ä > Ni. Serk. Ber. a. 
Gyakran azonban valamelyik (palatális vagy veláris) szuffixális magánhangzó
elem általánossá válása okozta a magánhangzó-harmónia felbomlását. A magán
hangzó-harmónia eltűnésének a feltételei és okai az obiugor nyelvek egyes 
nyelvjárásaiban azonban még tüzetesebb vizsgálatra szorulnak. 

2.2 A labiális harmónia azt jelenti, hogy egy adott szuffixumnak a labiá
lis/illabiális oppozíciónak megfelelően két allomorfja van. A labiális harmónia 
— megfigyelésünk szerint — elsősorban a szabad és kötött morfómák kapcsoló
dására jellemző (szuffixális illeszkedés). Csak illabiális, illetőleg csak labiális 
magánhangzók a szabad morfémán belül is előfordulnak, de ez a magánhangzó-
harmónia szempontjából irreleváns jelenség (vö. tör. seker 'Zucker' ~ öküz 
'Ochs'). Az uráli nyelvek közül a labiális magánhangzó-harmónia megvan a 
magyarban és a cseremiszben. A magyarban a labiális harmónia — a szuffixá
lis illeszkedés — csak a palatálisokra terjed ki. PL: kézhez 'zur Hand' ~ tűzhöz 
'zum Feuer' ( ~ házhoz 'zum Haus'). Ez egyrészt a labiális illeszkedést keresz
tező palatoveláris harmónia meglétével, másrészt a magánhangzók veláris 
sorában az illabiális/labiális oppozíció hiányával (i ~ u, e ~ o, a ~ à) függ 
össze. A keleti cseremiszben a labiális harmónia csak hangsúlytalan szótagban 
fordul elő, mégpedig a szabad morfémán belül abszolút szóvégi illeszkedésként, 
szabad és kötött morfémák kapcsolódásakor pedig szuffixális illeszkedésként 
jelenik meg. Szabályai: a, e, i után e, o, u után o, ö, ü u tán ö áll. Pl. : tele ' Winter' 
( ~ telem 'im Winter'), poro 'gut' kubo 'Sommerhütte' ( ~ kuo§ä(ko)' 'in die 
Sommerhütte'), köryö 'das Innere' ( ~ köryMtö 'im Inneren'), üpSö 'sein Haar' , 
kitëe 'seine Hand' . A cseremisz labiális harmónia redundáns kísérő jelensége 

8 A hátsó magánhangzók domináns szerepe a finn szuffixális harmóniában már 
régtől fogva megvan (pl. peni : penikka, kivi : kivikko, pese- : pesu), s a beszélt nyelvben 
egyre terjed, vö. neljä : nelkka, nimipäivä : nimmari, perse : peffa (1. legutóbb FRED 
KARLSSON: Sananjalka 17 [1975]: 51 kk.). Némely esetben a mordvinben is a szuffixum 
veláris változata általánosult. Pl. úejan 'ich sehe' ( = finn näeri), nejat 'du siehst' ( = finn 
näet). Vö. palan 'ich küsse' stb. 
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a palatoveláris ellentét: ö/o ( ~ e). — Labiális harmóniára emlékeztető jelensé
gekkel más uráli nyelvekben (pl. a votjakban és egyes szamojéd nyelvekben) is 
találkozunk. Pl. votj. muso 'Heb' (~ zürj. musa), szám. jen. korú, kolu, taig. 
kurru 'Messer' ( ~ jur. har). A labiális harmónia az uráli—finnugor korig nem 
vezethető vissza. A magyarban és a cseremiszben minden bizonnyal török 
hatásra keletkezett. 

A törökben a labiális harmónia szuffixális illeszkedésként fordul elő és 
a felső nyelvállásúaknál mind a palatális, mind a veláris vokálisokra kiterjed. 
Pl. a genitivus ragja -inj-inj-unj-Un (magánhangzó után: -nin\-nin\-nun\-nün.) 

Egy nyelven belül mind a palato veláris, mind a labiális magánhangzó
harmónia előfordulhat (magyar, török). Vannak persze nyelvek, amelyekben 
csak palato veláris harmónia van (finn, mordvin, nyugati cseremisz, keleti 
osztják stb.) és vannak olyanok, amelyek csak a labiális illeszkedést ismerik 
(keleti cseremisz).4 

2.3. A nyílásfok szerinti magánhangzó-harmónián azt értjük, hogy egy 
adott nyelv szavaiban (a szabad morfémákban és a morfémakapcsolatokban) 
azonos, illetőleg közeli nyílásfokú magánhangzók lehetnek. A nyílásfok szerinti 
harmónia bizonyos fokig rokon jelenség az u m l a u t - t a l vagy másképpen: 
m e t a f ó n i ával.5 Idézet egy közelmúltban megjelent dolgozatomból (NyK 
77: 480—81): A nyílásfok szerinti harmónia esetében ,,az egymással kapcso
lódó magánhangzók [a fonológiai ábrázolásban] vízszintes (horizontális) síkban 
helyezkednek el. Vegyünk egy tetszés szerinti nyelvet, amelynek a magán
hangzó-rendszere a következő hat fonómából áll: 

u i 
o e 
a ä 

Ebben a nyelvben a horizontális [ = nyílásfok szerinti] magánhangzó-harmónia 
érvényesülése folytán a következő magánhangzó-kombinációk lehetségesek: 
i—u (u—i), e—o (o—e), ä—a (a—ä); továbbá: i—e (e—i), i—o (o—i), e~u 

4 A palatoveláris harmónia alapján a finnben egyalakú (illeszkedés nélküli) és 
kétalakú formánsokkal számolhatunk, pl. allativus -lie, inessivus -ssa/ssä. Kivételesen 
persze többalakú végződések is vannak (pl. IllatSg. Vn/hVn/-seen (sen), HlatPl. Vn/ 
hin/siin) de ezek keletkezése más fonetikai feltételektől függ. A palatoveláris és a labiá
lis illeszkedés következtében a magyarban egy-, két- és három alakú szuffixumok vannak. 
PL: infinitivus -ni (menni 'gehen', látni 'sehen'); -etj-at : kéret 'bitten lassen', várat 'war
ten lassen' : -dès/-dös/-dos : rëpdës 'umherfliegen', lökdös 'herumstoßen', fogdos '(fortwäh
rend, wiederholt) angreifen'. Az allomorfok gazdagsága — érthető fonológiai okokból -
a törökben a legsokrétűbb. A legtöbb formáns két-, illetőleg négyalakú. Vannak persze 
egy- és hétalakú végződések is. Pl. a -ki melléknévképző egyalakú (simdi 'jetzt, nun' : 
§imdiki 'jetzig', orada 'dort ' : oradaki 'dortig'). Ezzel szemben pl. az aoristos (genis zaman) 
jele hét alakú: -r/-ar/-er/-ir/-ir/-ur/-ür (az -r magánhangzós tövek után fordul elő, a többi 
változat használatát a palatoveláris és a labiális illeszkedés szabja meg). 

5 A nyílásfok szerinti magánhangzó-harmóniát egy korábbi dolgozatomban (NyK 
70:42, ALH 41 : 138) horizontális harmóniának i s neveztem. Ezt a terminust E. ITKO-
NEN (FUF 41 : 358—70) helytelenítette. Válaszcikkemben (NyK 77: 480—84) egyebek 
közt kifejtettem, hogy a horizontális magánhangzó-harmónia elnevezés sem tartalmi, 
sem terminológiai szempontból nem kifogásolható. Hogy ettől a terminushasználattól 
most mégis eltérek, annak a félreértések elkerülése az oka: a f o n e t i k a i szakirodalom
ban a h o r i z o n t á l i s és v e r t i k á l i s szakkifejezésekkel a nyelv hangképzésbeli 
vízszintes, illetőleg függőleges mozgását szokták jelölni. Ezzel szemben én és rajtam kívül 
mások is a h o r i z o n t á l i s és v e r t i k á l i s terrninusokon a magánhangzó-foné
mák f o n o l ó g i a i leírásban (ábrázolásban) való elhelyezkedését értettük. 
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(u—e), i—i, u—u stb. Nem lehetséges kombinációk: i—ä (ä—i), i—a (a—i), 
ä—u (u—ä) . . ." 

„Ilyen típusú, illetó'leg megközelítően ilyen típusú magánhangzó-har
mónia van az általam idézett nyelvekben (NyK 70: 42, UAJb. 41: 138)." 

„Például a korjákban (SZTYEBNYICKIJ: J P N S Z . 3: 56 — 57)" a magán
hangzók két oppozíciós sorra különíthetők: 

1. sor: i e u 
2. sor: e a o 
Neutrális fonémák: b d 

„Egy adott szóban vagy csak az 1. vagy csak a 2. sor magánhangzói fordulhat
nak elő. Kivételt képeznek a neutrális magánhangzók (6, e), ezek mind az 1., 
mind a 2. sorban elhelyezkedő magánhangzókkal kapcsolódhatnak. A szókép
zés és a szóragozás során a szuffixális elem magánhangzójának a hatására 
az 1. és a 2. sor magánhangzói egymással váltakoznak. Például: milut ,nyúl* 
~ melotajtbrj 'nyúlhoz, nyúlnak' (ajtbrj dativusrag), iwnin 'mondta neki' ~ 
ewrjbvoj 'beszélt' (-rjbvo-, -r\vo- durativ igeképző), quti 'felállt' ~ mbtblqolla 
'felálltunk' (a tő qutjlqut, a mbt többesszám 1. személyének a praefixuma, a la 
többesjel igei alakokban)." 

A nyílásfok szerinti magánhangzó-harmónia megvan több paleoszibériai 
nyelvben, a tibetiben, a dravida nyelvcsaládba tartozó tamilban és több afrikai 
nyelvben. Ezenkívül a nyílásfok szerinti magánhangzó-harmónia fontos szere
pet játszott több finnugor nyelv (lapp, permi és obiugor nyelvek) magán
hangzó-rendszerének az alakításában is. (Az obiugor nyelvekre vonatkozóan 
1. H O N T I LÁSZLÓ „Az obiugor vokalizmus története" című kéziratos kandidátusi 
értekezését.) Ez könnyen megérthető, ha figyelembe vesszük, hogy a palato-
veláris harmónia megzavarodása, illetőleg felbomlása egyfajta fonológiai 
egyensúly felborulását eredményezte több finnugor nyelvben; az egyensúly 
helyreállítása céljából tehát a hangszín harmóniáját — a palatoveláris harmó
niát — a nyílásfok szerinti harmónia váltotta fel. Ahogyan a palato veláris és 
a labiális harmónia sem zárja ki egymást, ugyanúgy a palatoveláris és a nyílás
fok szerinti harmónia együttes előfordulása is lehetséges egy nyelven belül. 
Jó példa erre a keleti osztják (V) nyelv, amelyben a palatoveláris harmónia és 
a paradigmatikus magánhangzó-váltakozás (eredetileg: nyílásfok szerinti 
illeszkedés) szimbiózisa áll fenn. Példa a palatoveláris harmóniára: kan 'Prinz, 
Zar': (elativus-ablativus) kanoy ~ köt 'Hand' : (elativus-ablativus) kötöy. Példa 
a magánhangzó-váltakozásra: hala- 'sterben': koliym 'er starb' . 

3. A magánhangzó-harmónia különféle válfajaitól megkülönböztetendő 
a színharmonizmus fonetikai/fonematikai jelensége, mely azt jelenti, hogy egy 
adott szó fonémái csak palatális magánhangzókból és mássalhangzókból, ille
tőleg csak veláris magánhangzókból és velarizált (nem palatalizált) mással
hangzókból állhatnak (pl. bizonyos török nyelvekben, úgymint a volgai tatár
ban, a baskírban, az üzbégben stb.) A szótagos szinharmonizmus értelmében ez 
a „magán- ós mássalhangzó-harmónia" csak egy szótagra érvényes, pl. a jurák
ban (1. H A J D Ú , ChrSam. 28, BUNyt.2 55). 

4. Cikkemben a magánhangzó-harmóniának néhány elterjedtebb vál" 
faját tárgyaltam. Célom inkább a rendszerek és a főbb fejlődési vonalak bemu
tatása volt, mintsem az egyes nyelvek speciális problémáinak a taglalása. 
A magánhangzó-harmónia különféle típusai közül elsősorban azokkal foglal
koztam, amelyek Észak-Eurázsia keleti felében, az uráli, török, továbbá a 
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velük szomszédos, 01. érintkező nyelvekben megtalálhatók (vagy ezen nyelvek 
korábbi fázisaiban megvoltak). A harmóniatípusok területi-tipológiai vizsgá
lata minden bizonnyal elő fogja segíteni a kérdéses nyelvcsaládok, ül. nyelvek 
areális viszonyainak a tisztázását is. 
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Einige Typen der Vokalharmonie 
• 

VOn KÁBOLY R É D E I 

Unter Vokalharmonie versteht man das System der Kombinationsmöglichkeiten 
der Vokale innerhalb eines Morphems oder bei der Verknüpfung von freien und gebundenen 
Morphemen. Die Kombinationsmöglichkeiten der Vokale werden durch die distinktiven 
Merkmale der Vokalphoneme einer gegebenen Sprache bestimmt. Aufgrund der Kombi
nationen der distintiven Merkmale (Palatalität, Velarität, Illabialität, Labialität, 
Öffnungsgrad) kann man verschiedene Typen von Vokalharmonie unterscheiden. Das 
Quantitätsmerkmal spielt anscheinend keine Rolle bei diesen Kombinationen. Die 
Vokalharmonie — da sie die Zusammengehörigkeit der Glieder von Morphemverbindungen 
anzeigt — hat auch eine delimitative Funktion (Grenzsignal). 

Aufgrund der Oppositionen der distintiven Merkmale können die folgenden Typen 
der Vokalharmonie unterschieden werden: 1) palatale oder palatovelare Vokalharmonie, 
2) labiale Harmonie, 3) Vokalharmonie nach dem Öffnungsgrad. 

1. Die palatale (palatovelare) Harmonie bedeutet, daß in einem freien Morphem 
bzw. in aus freien und gebundenen Morphemen gebildeten Wörtern lediglich palatale oder 
velare Vokale vorkommen können. Diese Vokalharmonie hat zwei Abarten: die totale 
(ausnahmslose) Harmonie (z.B. im Osmanisch-Türkischen) und die partielle Harmonie 
(im Ungarischen und Finnischen). Die totale Harmonie bedarf keiner Erklärung. Im Fale 
der partiellen Harmonie sind einzelne Phoneme neutral; so werden z.B. im Ungarischen 
und im Finnischen die Phoneme e und i auch mit velaren Phonemen kombiniert (ung. 
világ 'Welt', kocsi 'Wagen', deszka 'Brett ' , finn. Urna 'Luft', méla 'Ruder', tulen 'ich 
komme'). 

2. Die labiale Harmonie erscheint charakteristischerweise in der suffixalen Vokal
fügung. Z. B.: ung. (kézhez 'zur Hand' <~) tűzhöz 'zum Feuer' ~ házhoz 'zum Haus'. 
Labiale Vokale kommen auch innerhalb eines freien Morphems zusammen vor, aber dies 
ist — vom Standpunkt der Vokalharmonie aus — eine irrelevante Erscheinung (z. B. 
türk. öküz 'Ochs'). 

In einer Sprache kann sowohl die palatale (palatovelare), wie auch die labiale 
Vokalharmonie auftreten (Ungarisch, West-Tscheremissich, Türkisch). Es gibt natürlich 
auch Sprachen (Finnisch, Ost-Ostjakisch), die nur die palatale (palatovelare) Vokal
harmonie und andere (z.B. Ost-Tscheremissisch), die nur die labiale Harmonie kennen. 

3. Wikalharmonio nach dem Öffnungsgrad bedeutet, daß in den Wörtern (d.h. in 
den freien Morphemen und in den Morphemverbindungen) nur Vokale von identischem 
oder verwandtem Öffnungsgrad stehen können (so z.B. in einigen paläosibirischen 
Sprachen: Korjakisch, Kamtschadalisch, und in mehreren afrikanischen Sprachen). 

Anmerkung: Von der Vokalharmonie ist der Synharmonismus zu unterscheiden. 
Der Synharmonismus ist eine phonetische/phonematische Erscheinung (in gewissen 
türkischen Sprachen: im Wolga-Tatarischen, Baschkirischen, Usbekischen, usw.), nach 
der ein gegebenes Wort lediglich aus palatalen Vokalen und palatalisierten Konsonanten 
oder velaren Vokalen und valarisierten (d h. nicht-mouillierten) Konsonanten besteht. 




