
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

A permi nyelvek szóvégi magánhangzóinak történetéhez 

A szóvégi magánhangzók és mássalhangzók gyengülése, redukálódása 
vagy teljes lekopása a világ sok nyelvének a történetében kimutatható. 
B . A . SZEREBRENNYIKOV „BepOHTHOCTHbie OÖOCHOBaHHH B KOMIiapaTHBHCTHKe" 
című könyvében (Moszkva 1974) a fonetikai változások frekventáliáinak bemu
tatását éppen a szóvégi hangok lekopásának részletes elemzésével kezdi. 
A lekopást általában az illető hangok gyengülése előzi meg, a teljes lekopás 
sokszor nem is következik be. A gyengülés több fajtája ismeretes: a hosszú 
hangok megrövidülése, a magánhangzók zártabbá válása, redukálódása, a 
diftongusok egyszerűsödése, a z m > » változás, a mássalhangzó-kapcsolatok 
egyszerűsödése, a zöngés zárhangok zöngétlenedése (i. m. 64—80). 

E jelenség okáról szólva SZEREBRENNYIKOV nem ért egyet azzal a nézet
tel, hogy kizárólag a hangsúlytalan helyzet váltja ki a hangok gyengülését ós 
lekopását. Az igazi ok szerinte az, hogy a szóvégi hangok kevés vagy éppen 
semmiféle információt nem hordoznak és így mint fölösleges ballaszt pusztu
lásra vannak ítélve (i. m. 80—81). 

A finnugor nyelveket e szempontból KÁLMÁN BÉLA tekintette át (NyK 
60: 409—413). Összegzésként megállapítja, hogy a lekopásban jelentős szerepe 
volt a ritmikai okoknak. így a finnben csak a harmadik szótagban tűnt el a 
rövid tő végi magánhangzó, az észtben a sorvadás csak hosszú magánhangzók 
vagy zárt szótag után következett be. 

E. ITKONEN (NyK 56: 3 — 12) a tővégi magánhangzók redukálódását és 
lekopását azzal hozza összefüggésbe, hogy a finnugor nyelvekben a hangsúly 
eredetileg az első szótagon volt. 

A finnugor nyelvek közül különösen a magyar és a két permi nyelv vonta 
magára a kutatók figyelmét a szóvégi magánhangzók kérdésében. 

A magyar szóvégi magánhangzók lekopásának problémakörét P A P P 
ISTVÁN foglalta össze legutóbb (MNy. 59: 393—408). Rámutat arra (i. m. 395), 
hogy „Az eddigi kutatás elsősorban arra irányult, hogy a véghangzók eltűné
sének hangtani, fiziológiai okait tisztázza. Maga a redukálódás, sorvadás 
elnevezés is arra utal, hogy rövid véghangzóink sorsának alakulását tisztára 
fonetikai természetű ható okoknak tulajdonítják kutatóink. Vannak, akik már 
megkísérelték a véghangzók eltűnésének fejlődési tendenciáját nagyobb ösz-
szefüggésbe állítani, s az ómagyar kori hangrendszert érintő magánhang
zó változások egységében szemlélni, de még az ilyen szintetikus szemléletek 
sem tudnak kiszakadni a szűk, egyoldalú hangtani tájékozódás korlátai 
közül." 

Papp István igyekszik túllépni a fonetikai kereteken. Szerinte a szóvégi 
magánhangzó nem sorvadt el, eltűnése más okkal magyarázható. Mind az ige, 
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mind a névszó paradigmájában van olyan gyakran használatos alak, amelyben 
a rag a tővéghangzó és egy i összeolvadásából keletkezett: lába, kéri, nézé. 
Ezekből a ragos alakokból vonhatták el a mássalhangzós csonka tövet, amely 
később nominatívusként is állandósult. A tőelvonást erősítették egyes olyan 
szóalakok is, amelyek a kétnyíltszótagos tendencia eredményeként jöttek 
létre: vártam (*várutam). 

A permi nyelvek szóvégi magánhangzóinak problémáiról nemrég A. MOL
NÁR FERENC jelentetett meg egy alapos monográfiát (On the History of 
Word-Final Vowels in the Permian Languages. Studia Uraló-Altaica 5. Szeged 
1974.). A lekopások okairól szólva (i. m. 81 — 82) a magyar szóvégi magán
hangzókkal kapcsolatos szakirodalom alapján fölveti, hogy a permi nyelvek
ben sem kizárólag a hangsúlyviszonyokban kereshetünk magyarázatot a szó
végi hangok eltűnésére. Rámutat arra, hogy olyanféle tőelvonás, amelyet Papp 
István tételezett föl a magyarra, a permi nyelvek számos ragozott és képzett 
szóalakjában is végbemehetett. Ezután hangsúlyoz egy új gondolatot: „A funk
ció szerepét más oldalról vizsgálva azt is megállapíthatjuk, hogy a permiben, 
de több más nyelvben, pl. a PFU-ban és a magyarban, a szóvégi magánhangzók 
azért is hajlamosak voltak a lekopásra, mert funkcionális értékük kisebb volt, 
mint a többi magánhangzóé. Más szóval kisebb volt a hírértékük, nagyobb 
volt a redundanciájuk. Tudjuk, hogy a finnugor alapnyelvben a szövegén csak 
meghatározott és részben illeszkedő magánhangzók (a, ä, e, ?<?) fordulhat
tak elő. Ha a permi végmagánhangzók zártabbá válásáról való elgondolás 
megáll, akkor ez azt jelenti, hogy az őspermi kor második felének egy sza
kaszában abszolút szóvégen csak felső nyelvállású rövid magánhangzó (i és 
i) fordulhatott elő. Ha viszont az őspermi szavak jó része mind -i-re, ill. -^-ré 
végződött, akkor azt a nyelvérzék könnyebben minősíthette funkciótlannak, 
redundánsnak" (NyK 76: 115 — az említett dolgozat magyar nyelvű 
változata). 

A permi szóvégi magánhangzók lekopásának folyamatát többen rész
letesen leírták már. Az alábbiakban csak a lekopás okához szeretnék hozzá
szólni. 

Osztom azoknak a véleményét, akik szerint a szóvégi hangok lekopását 
nem lehet kizárólag csak fonetikai okkal, a hangsúlytalan helyzettel magya
rázni. Azt hiszem, nem a hangsúlyos vagy hangsúlytalan helyzet a döntő, 
hanem a szóeleji vagy szóvégi. Ha a hanglekopások döntően a hangsúly helyé
től függenének, akkor azt lehetne várni, hogy hangsúlytalan első szótagi magán
hangzók és mássalhangzók is megközelítőleg olyan gyakorisággal sorvadnak el 
és esnek ki, mint a szóvégiek, hiszen tudjuk, hogy a világ számos nyelvében a 
hangsúly az utolsó előtti szótagon van. A szóeleji magánhangzók azonban csak 
igen ritkán tűnnek el, az uráli nyelvcsaládban a moksa-mordvinban fordulnak 
elő ilyen esetek. A lekopások gyakoriságát — úgy tűnik — a hangsúlytól többé-
kevésbé függetlenül a szóban elfoglalt hely dönti el: minél távolabb van egy 
hang a szókezdettől, annál könnyebben kieshet. Szóvégen a lekopások száma 
igen nagy. A második szótagban is sok hangkiesés figyelhető meg a legkülön
bözőbb nyelvekben, de azért az ilyen hangkiesések száma lényegesen kisebb, 
mint a szó végieké. Az első szótagban pedig, mint említettem, ritkán tűnik el 
magánhangzó. Ezért teljes mértékben elfogadhatónak tartom Szerebrennyikov 
és A. Molnár Ferenc nézetét, hogy a lekopásokat információelméleti szempont
ból is vizsgálni kell, s hogy a szóvégi hangok mindenek előtt azért tűnnek el, 
mert kicsi a hírértékük.. 
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A hírértékkel kapcsolatban A. Molnár arra utal, hogy már a finnugor 
alapnyelvben is csak a, ä, e, és %e volt a második szótagban, az őspermi kor 
második felében pedig föltehetőleg csak i és i állhatott e helyzetben. Ezért 
ezeket a hangokat a nyelvérzék könnyen funkciótlannak, redundánsnak minő
síthette. 

Mindebben A. Molnárnak — azt hiszem — igaza van, mégis fölvetnék 
két problémát. 1. Ha a második szótagban már a finnugor korban is meglehe
tősen funkciótlan volt a magánhangzó, honnan ered az egyes nyelvekben meg
figyelhető jelentős különbség a szóvégi magánhangzók kezelésében? 2. Az 
őspermi iji második szótagi ellentétnek nemcsak az volt a funkciója, hogy 
mondjuk ilyen szópárokat megkülönböztessen, mint *pati — *pati (ezek sem
mit sem jelentő, kitalált szavak), hanem az is, hogy jelezze a szó n é g y és 
nem h á r o m fonémából álló összetételét. A második szótag magánhangzó
fonémáinak nemcsak egymással, hanem a 0-sal szemben is megvan a meg
különböztető szerepük. A kor 'falevél': kora 'hívok': koré 'hív', koré 'falevélbe' 
szavak ezt jól mutatják. A fonémák ilyen megkülönböztető szerepéről írtam 
már korábban is (NéprNytud. 16:47—49). 

Véleményem szerint a szóvégek információ-szegénységét nem annyira a 
szóvégen magán kell vizsgálni, hanem inkább a szó elején. Minél változato
sabb, differenciáltabb a szókezdet, annál kevesebb információt nyújt a szóvóg. 
Ebből adódik, hogy a szó végen talán minden nyelvben kevesebb fonéma for
dulhat elő, mint a szó kezdeti szakaszában. 

Ezzel a kérdéssel függ össze az a frekventália is, amelyet SZEREBRENY^ 
NYIKOV így fogalmaz meg (i. m. 291): „B H3biKax, o6jia,n,aK)fflnx ymepÖHoií 
BOKaJiH êcKOH MJIH KOHCOHaHTHOíí cHCTeMOíí, npeoßjiaAaioT AJiHHHbie cjiOBa", azaz 
szabadon fordítva: Azokban a nyelvekben, amelyeknek szegény a magán
hangzó- vagy mássalhangzó-rendszerük, a szavak hosszúak szoktak lenni. 
Ez nyilván fordítva is érvényes: Azokban a nyelvekben, amelyeknek gazdag 
magánhangzó- vagy mássalhangzó-rendszerük van, a szavak rövidek szoktak 
lenni:' 

Az információelmélet szempontjából mindez teljesen érthető. FÓNAGY 
nyomán (NyK 62: 75—76) idézem a következőket: ,,A h í r (information)j 
szó értelme az információ elméletben részben tágabb, részben pontosabban 
meghatározott, mint a köznyelvben. Minden hang vagy fényrenzgés h í r forT 
rása, tekintet nélkül arra, hogy nyelvi értelemben jelentős-e vagy sem. Hírről 
beszélhetünk valahányszor a jeladó, a hírforrás több lehetséges jelből, egy 
bizonyos jelkészletből az egyik- vagy másik jelet választja ki. A h í r tehát 
valamelyik jel kiválasztása egy meghatározott jelkészletből. Minél nagyobb 
jelkészletből választ szabadon a jeladó, annál nagyobb a közlés hírtartalma, 
hírértéke, entrópiája (vagy negentrópiája), mivel annál nehezebb kitalálni, 
vajon melyiket is választja majd. A hírérték mértéke a hír kifejezéséhez szük
séges „igen" és „nem" közötti döntések száma. (Az információelmélet szerint 
minden híradás visszavezethető ilyen döntésekre.) A morze-kód egyes jeleinek 
hírértéke csekély, mivel két lehetséges jel között választhatunk csak, a kínai 
nyelv jeleié lényegesen nagyobb, hiszen ez esetben mintegy 10 000 jel áll 
rendelkezésre" (G. A. MILLER, Language and Communication. New Y o r k -
Toronto—London 1951. 41). , 

Megpróbálom ezt számokkal is érzékeltetni. Tegyük fel, hogy 6000 egy
séget — mondjuk alapszót — kell véges számú jelek — fonémák '•— kombiná
cióival meghatároznia Példánkban az az egyetlen korlátozás érvényes, hogy 

s* 



116 MIKOLA TIBOR 

csak az alábbi kombinációk lehetségesek: {G)VGV(CV ... ), {C)VGGV{CV . . .). 
Az egyik nyelv 20 mássalhangzót ós 10 magánhangzót ismer, a másik 10-et, 
ill. 15-öt. 

A gazdagabb fonémaállományú nyelvben az első jelnél 30 körül válasz
tunk ki egyet, így a 6000 lehetőség 200-ra szűkül. Ha az első jel G volt, a máso
diknál 10 lehetőségünk van: 200 : 10 = 20. A harmadik jel már egyértelműen 
meghatároz mindent. 

A szegényebb fonémaállományú nyelvben az első jel (6000 : 15 = ) 400-ra 
szűkíti a lehetőségeket, s ha ez G volt, a második is csak (400 : 5) = 80-ra. 
Teljesen még a harmadik jel sem határozza meg a szót. 

Mindez persze csak nagy általánosságban, tendenciaszerűen érvényes. 
Figyelembe kell venni, hogy a helyzeti megkötöttségek miatt nem áll minden 
helyzetben minden fonéma, ezért nem lehet mindig a teljes magánhangzó
vagy mássalhangzó-fonémarendszerrel osztani a lehetőségeket. Mivel az első 
szótagban majdnem minden fonéma elő szokott fordulni, ez nem sokat módosít 
a képen. Még inkább számottevő az a körülmény, hogy a nyelvek nem hasz
nálják ki a lehetséges kapcsolatokat sem. A magyarban a hangkombinatórikus 
szabályok lehetővé tennék, hogy legyen fid, ház, mug stb. szavunk, még sincs. 
A föl nem használt lehetőségek aránya igen jelentős. Mindezzel szemben áll 
az az ismert tény, hogy a nyelv nagyon jól eltűri még a többszörös homonímiát 
is, mert a beszódhelyzet, a mondatösszefüggés általában megóv a félreértések
től. Különösen sok a homonímia a rövid szavakkal élő nyelvekben, így pl. az 
angolban. 

Visszatérve a permi nyelvekre, úgy látom, hogy a permi nyelvek követ
kező két sajátossága összefügg egymással is, meg az említett információ
elméleti problémával is: 1. A permi nyelvek fonémarendszere egyike a leggaz-
dagabbaknak az uráli nyelvcsaládban, 2. A szóvégi hangok lekopása a permi 
nyelvekben volt a legerősebb. 

Szerebrennyikov azt írta, hogy ha a magánhangzó- vagy a mássalhangzó
rendszer szegényes, a szavak hosszúak lesznek. Ezt a tételt ón megfordítottam. 
Ez a megfordított tétel a permi nyelvekre fokozottan érvényes. Mind a mással
hangzó-, mind a magánhangzó-rendszer gazdag. A lágysági korreláció, amely
nek megszűnése több nyelvben elszegényítetté a konszonánsok rendszerét, 
a permiben megőrződött (é, c, Ï, n). A zöngétlen zárhangoknak, szibilánsoknak 
és affrikátáknak kialakult a zöngés párjuk (b, d, g, z, z, z, dz, e?#). Az egyetlen 
komolyabb veszteséget a à eltűnése, l-lé válása okozta, az (összképhez viszo
nyítva azonban ez a veszeség is elhanyagolható. A permi ág nyelvei (nyelv
járásai) 25—30 mássalhangzó-fonómát ismernek, amelyek szinte kivétel nélkül 
szó elején és szó belsejében egyaránt állhatnak. 

Vannak nyelvek az uráli nyelvcsaládban, amelyeknek szintén gazdag 
a mássalhangzó-rendszerük, így a mordvinnak és a nyenyecnek, ahol a lágy
sági korreláció a mássalhangzók nagy részére kiterjed. E nyelveknek viszont 
szegény a magánhangzórendszerük. A permi nyelvekben magánhangzó is sok 
van, s korábban még több volt. Az őspermire 11 magánhangzót tételeznek 
föl (vö. pl. KOBENOHY: NyK 76: 37 kk.). 

Föntebb a gazdagabb fonéma-állományú nyelvnél 20 másalhangzóval és 
10 magánhangzóval számoltunk, s az derült ki, hogy ezek kombinációja 6000 
szót három jellel meghatároz. 

Próbáljunk meg most egy számítást végezni a permi nyelvekre nézve 
annak alapján, amit H A J D Ú P É T E R írt a C S I F U I . kötetében (Über den Umfang 
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des uralischen Wortschatzes. I. m. 150—160)! Számításaiból két adatot eme
lek ki. Szerinte az uráli alapnyelv bázisszavainak száma 2400 lehetett, ami a 
hangkombinatórikusan lehetséges szóalakoknak mintegy 30 %-os kihasználását 
jelenti (pontosan 27,77%). 

Az uráli alapnyelv bázisszavainak túlnyomó többsége besorolható az 
alábbi négy morfológiai struktúratípusba: 

vcv vccv 
CVCV 
CVGCV 

Hajdú az egyszerűség kedvéért 20 alapnyelvi mássalhangzóval, 10 magán
hangzóval és 7 mássalhangzó-kapcsolattal számol. Szó elején csak 15 mással
hangzónak, a második szótagban csak kétféle magánhangzónak volt megkü
lönböztető szerepe. így az alábbi eredményre jut: 

VCV = 1 0 - 2 0 - 2 = 400 
VCCV = 1 0 - 7 - 2 = 140 
CVCV = 10 • 10 • 20 • 2 = 6000 
CVCCV = 15 • 10 • 7 • 2 = 2100 

86400 
Ennek a 27,77 %-a 2400. 

Végezzünk el a permi nyelvekre hasonló számítást! UOTILA nyomán 
(MFSOu. 65) 23 szókezdő mássalhangzót tételezünk fel az őspermire: p, t, k, b, 
d, g, të, U, dz, dz, s, z, s, ë, z, l, ï, r, m, n, ú, v, j . Szó belsejében állhatott még 
Î, d, zésrj is, összesen 27 konszonáns. Az első szótagra 11, a másodikra 2 voká
list veszünk számításba. A mássalhangzókapcsolatok számát mi is 7-re korlá
tozzuk. Az eredmény a következő: 

VCV = 1 1 - 2 7 - 2 = 594 
VCCV = 1 1 - 7 - 2 = 154 
CVCV = 23 • 11 • 27 • 2 = 13662 
CVCCV = 2 3 - 1 1 - 7 - 2 = 3542 

17952 

Ha a kapott összeget 18 000-re kerekítjük, s annak 30%-át vesszük, az 
eredmény 5400 lesz, ami több, mint kétszerese a Hajdú által számított 2400-
nak. Az természetesen mindegy, hogy a lehetséges szóalakokból hány száza
lékot gondolunk ténylegesen kihasználtnak, az őspermi 10—20—30% is min
dig a kétszerese lesz az urálinak. Mindez annyit jelent, hogy — amennyiben 
a kihasználtsági arány nem változott l é n y e g e s e n , s így a kihasználásban 
meglevő tendencia többé-kevésbé állandó — a permi nyelvekben nem volt 
szükség az utolsó magánhangzóra, az utolsó 2-es szorzóra. 

Ebben az összefüggésben természetesen jó lenne többet tudnunk arról, 
hogy mitől függ a kihasználtsági arány, de ilyen irányú kutatásokat eddig 
— tudtommal — nemigen végeztek. Az nyilvánvalónak látszik, hogy ceteris 
paribus a kihasználtság mértéke függ a szavak átlagos hosszától. Ebből a 
szempontból az őspermi föltehetőleg nem különbözött az uráli alapnyelvtől, 
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hiszen a tővéghangzók még megvoltak (vö. pl. A. MOLNÁR: NyK 76: 80). 
Jelentős befolyása lehet a kihasználtság fokára annak, hogy milyenek a fonémák 
kombinációs lehetőségei. MATHESITJS muta t ta ki például (TCLP 1: 67 — 84), 
hogy a csehben 14 szonáns és 24 konszonáns van, mégis a CVC, VC VC, CVCV, 
CVCC ésCCVC típusokon belül a csehben 77 410 lehetséges szó van, a német
ben pedig csak 37 420. A nagy különbség nem abból adódik, hogy a németben 
kettővel kevesebb a fonéma. Ha kettővel több lenne, nem a 37 420-at kellene 
2-vel szorozni, hanem a 3—4 összeszorzandó számból kellene 1—2-őt 2-vel 
megnövelni. E nagy különbség a lehetőségek számában azt eredményezi, hogy 
a csehben a kihasználtság csak 3 , 1 % (2417 a 77 410-ből), a németben viszont 
5,4% (2024 a 37 420-ból). — Az őspermi korig a kombinációs szabályok nem 
nem változhattak lényegesen, tehát ebből a szempontból sincs okunk arra 
számítani, hogy a kihasználtság foka, a morfonológia hatékonyság, az őspermi 
kor elején nagy mértékben eltért volna az uráli koritól. 

Meggyőződésem, hogy a fonémák száma, kombinációs lehetőségei és a 
szavak hossza között van összefüggés, de annak is tudatában vagyok, hogy 
ezeket a számításokat nem lehet mechanikusan alkalmazni, s hogy a morfono-
lógiai hatékonyság belső, nyelvi tényezőiről (szóhossz, fonémaszám, fonotaxis) 
és az esetleges külső befolyásoló tényezőkről (kulturális szint, idegen hatás stb.) 
jóval többet kellene tudnunk, mint ma. A lapp fonémarendszer is gazdag 
például, még sem koptak le a második szótag magánhangzói. Ez talán azzal 
van összefüggésben, hogy az igen gazdag fokváltakozás és magánhangzóválta
kozás révén a fonémák nagy mértékben részt vesznek morfológiai funkciók 
ellátásában is. Ahol lekopott a genitivus és az accusativus ragja, ott ma csak 
a fokváltakozás (és esetleg a magánhangzóváltakozás) jelöli az esetet, pl. 
suolo "Insel': gen-acc. suVlu, vuok'tâ 'haj ' : gen.-acc. vuovtâ. Ez alighanem csök
kenti a fonémák „szófelépítési" célokra való fölhasználásának lehetőségeit. 

MIKOLA TIBOR 

To the History of Word-Final Vowels in Permian Languages 
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The author draws attention to the following two properties of Permian languages: 
(i) their phonological System is one of the richest among Uralic languages, (ii) the tendency 
for word-final sounds to disappear was the strongest in Permian languages. He claims 
that these two properties are by no means independent of each other. The basis of their 
corrélation is that law of information theory which states that the more rieh the inventory 
of signs is, the smaller number of signs is needed for the transmission of each body of 
information. 

The paper also touches upon the question of phonotactics and morphonological 
efficiency. I t compares the phonological Systems of Proto-Uralic and Proto-Permian and 
puts forward quantitative justification for the claim that the disappearance of second 
syllable vowels was necessary from the viewpoint of information theory. 


