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1. Még kezdő nyelvjárásgyűjtő-koromban -- jó régen, a 40-es

évek elején, közepén -- felfigyeltem arra a jelenségre,

hogy bizonyos fonetikai helyzetekben közvetlenül egymás

mellett álló magánhangzók és mássalhangzók egymás időtarta-

mát viszonylag nagy mértékben, széles időtartam-skálában,

meglehetős törvényszerűséggel befolyásolják. Ilyenféle ala-

kokat jegyeztem le, akkor még kezdetlegesebb jelölési rend-

szerben, de e közlésben már mai sablon-szisztémával vissza-

adva: ~ eV ere N,~ 'erre'; fojjon tV fojon ..N, fójon 'fol-

jon'; belőle N belöle~ belölle; szőnyeg ~ szönyeg N szöny-

~; stb. A Magyar Nyelvjárások Atlaszának hosszú gyűjtési

praxisában (1949--1962) azután e jelenség a lejegyzési ese-

tek százaiban jött elő, megláttatván előttem e szinkrón

lejátszódó fonetikai folyamatnak nemcsak az élő nyelvi ku-

tatás, hanem a hangtörténet számára való fontosságát is.

"Magyar nyelvj árástörténet"-emben (Budapest 1957) viszony-

lag korai nyelvtörténeti meglétére és azóta nyelvünkben

folyamatos érvényesülésére is utaltam, a jelenséget időtar-

tam-átváltásnak nevezve (109). Ezt az elnevezést vette át

tőlem egykori aspiránsom, G. Varga Györgyi "Alakváltozatok

a budapesti köznyelvben" című kitűnő munkájában (Budapest

1968) korrekten jelezve a műszókölcsönzés tényét (185, 207

stb.), egyúttal igen sok példát hozva rá fővárosunk mai élő

nyelvhasználatából is. Magam azóta is sokszor utaltam a

problémára, de mindig csak futólag, csupán "A magyar nyelv-

járások atlaszának elméleti-módszertani kérdései" című ta-

nulmánygyűjteményben (Budapest 1975.) írtam róla valamivel

többet (153--4), az atlasz hangjelölési témakörében azonban

csupán egy jelenségként a nagyon sok tárgyalt között, kor-

látozott számú példákkal.

Most illusztris fonetikus kollégám tiszteletére alkal-

mat igyekeztem találni magamnak e kérdés újra való fölveté-

sére. Arra természetesen itt sem gondolhatok, hogya témát

kimeríthetném, hiszen ez jóval bővebb kereteket kívánna meg

egy cikkecskénél. Mégis igyekszem a szóban levő jelenséget



egyrészt hangtörténeti oldalról megvilágítani, főként rokon

jelenségei körében elhelyezni, másrészt típusait elkülöní-

teni, és azok nyelvemlékes példáit az egykori hangjelölési-

helyesírási lehetőségek korlátai miatt szükség szerint in-

terpretálni.

2. Mindazok az élő nyelvben is megfigyelhető és az említett

hangjelölési korlátokkal nyelvtörténetileg is kimutatható

hangtani jelenségek, amelyek azonos szótesten, illetőleg

azonos szólamrészlegen belül a hangelemek időtartambeli

egymásra hatását s ennek következtében kölcsönös időtartam-

beli módosulását mutatják, a nyelv szinkrón működésének és

diakrón változásának lényegében azonos körébe, azonos fone-

tikai természetű és azonos fonetikai indítékú vetületeibe

tartoznak, még ha speciális sajátságaik folytán különféle

belső csoportokra, típusokra is oszlanak. Mindegyiknek kö-

zös vonása ugyanis, hogy a nyelv mindenkori működése és

erre épülő változása során bizonyos kiegyenlítő tendenciák

érvényesülnek bennük, s ezek folyamán a nyelvi rendszerben

valahol pótlódik az, ami másutt elvész. És ebben a pótlás-

ban olyan törvényszerűségek is érvényesülnek vagy legalább-

is érvényesülhetnek, amelyek mennyiségi arányokban is kife-

jeződnek, úgy, hogy általában minél nagyobb a veszteség az

egyik oldalon, annál nagyobb a nyereség a másikon és for-

dítva. A nyereség "végső soron" a győztes hangelem teljes

hosszúságában (hosszú vokálisok, gemináták), a veszteség az

egyik hangelemnek akár teljes eltűnésében is realizálódhat.

"közben" az átmenetek végtelen skálájáva1. Egyébként az

effajta jelenségek között vannak rég lezajlott, már csak

nyelvtörténetileg kimutatható, csak eredményeikben megmu-

tatkozó változások éppen úgy, mint a mai szinkróniában is

világosan érvényesülő, ott jól megfogható fejlemények, mely

utóbbiak természetesen nyelvtörténeti előzményeiket nem

zárják ki, sőt nyelvemlékes adatolás nélkül is visszaiga-

zolják azokat a szinkrónia alapján.

3. Először -- ismét jórészt sablon-példákkal -- azokra a

rokon-típusokra szeretnék utalni, amelyek csak vokálisok

közötti, illetőleg, amelyek csak konszonánsok közötti egy-

másra hatást mutatnak: I. Vokálisok között: A) Nem egymás

mellett állók: a) pótlónyúlás a tővégi vokális eltűnésével

kapcsolatban: utu (utU) N útJ eri eri) ~ ér stb.; b) pótló-

nyúlás a szóbelseji. nyílt szótagi vokális eltűnésével:

(szl. palica » R. palica N pálca, (tör. ~araqan> ) R. sa-



rakan N sárkány stb. -- B) Egymás mellett állók: a) monof-

tongizáció (ahol eredetileg két V-ból álló, úgynevezett

etimologikus vokálisok olvadnak egybe): (tör. o~l » ~N

ól, (szl. postav » posztQP N posztó stb.; b) diftongizá-

ció (ahol az eredeti vagy legalábbis előzmény jellegű hosz-

szú vokális bomlik ketté): (szl. cep'1.» csép N N. csíi;ip,

cstep, (oL banco» bankó N N. bankoJl, banklf9; stb. --

II. Konszonánsok között (időtartam szempontjából itt csak

egymás mellett állók hatnak egymásra): a) hasonulás: (R.

vagynak» R. vadnak-v vannak, (szl. b'tz'i,je» R. bozja.v

N. bozza stb.; b) elhasonulás (ahol az egyik elem rövidü-

lése~netikai helyzet alapján is bekövetkezik): R. hássN

hárs, (ol. piazza » R. piacc N N. piarc stb.

4. Az időtartam-átváltások legtipikusabb, legsajátosabb

területét azok a szinkrón és diakrón hangtani folyamatok

képezik, amelyekről cikkem kezdetén szóltam, amelyekben

egymás mellett álló helyzetben V + C kapcsolat van. Ezek

között is alkalmasint azok a figyelemre leginkább méltóak,

s így tárgyalásunk középpontjában helyezkednek el, amelyek-

ben vagy a V, vagy a C elemben, vagy esetleg mindkettőben

eredeti, etimologikus hosszúság, illetőleg legalábbis köz-

vetlen fejlődési előzményértékű hosszúság van, a kölcsönös

időtartam-átadások és -átvételek ugyanis itt érzékelhetők

legjobban. Mielőtt azonban ezek tárgyalására sort keríte-

nék, két olyan jelenségcsoportot kell érintenem, amelyek

nem vagy nem teljesen függetleníthetők az egyik tagjukban

eredeti vagy előzmény jellegű hosszú hangelemet tartalmazó

kapcsolatoktóI.

A) Vannak olyan, mindkét elemükben eredeti rövid han-

got tartalmazó V + C kapcsolatok, amelyek második eleme sa-

játos (liquida, tremuláns) képzésű mássalhangzó, s amelyek-

ben az utóbbiak indukáló ereje a V időtartamát, nagyban

befolyásolja, illetőleg befolyásolhatja. Ismeretes, hogya

zárt szótag végi 1, ~ és i a magyar nyelvterület jó részén

többé-kevésbé megnyújtja, leginkább félhosszúvá alakítja a

közvetlenül előtte álló rövid vokálist: N. alma, tej, bol-

ha, mikor, paszuj, ül stb. Az ilyenfajta nyúlás nemegyszer

az élő nyelvben--nyelvjárásokban is átmegy akár teljes

hosszúságba is: N. bórju, bagój, ől 'öl', ökőr, tanúl, fe-

lül stb., s e mozzanattóI nem függetlenül egész sor nyelv-

történetileg már részben vagy teljesen lezárult fejlemény-

nek lett előidézője: fonál, metél, alól, szúr stb. A régi

nyelvben különösen zárt szótagi 1előtt gyakoriak a nyúlás-



jelölések: Heltai: Cancionale Biij: vóltokat, óltalmazna,

C: Ahól, Cy: hólt tert, Giij: vólna stb.; Calepinus 155:

bólt~, 205: Kóltsár 230: fóltonként stb. Ezek a XVIII.

században a helyesírásban már szinte kötelezőek, norma ér-

tékűek. E jelölésmód nyilvánvalóan összefügg az élő nyelv-

ben tapasztalható nyúlásokkal, tehát nem pusztán jelölési

sajátosságról van szó. Legföljebb az vehető még megítélé-

sükben számításba, hogy a volt rv vót, bolt rv bót-féle "tel-

jes" szembenállások is szerepet játszhattak kialakulásuk-

ban.

Mindenesetre az e csoportba tartozó jelenségek inkább

csak formálisan volnának kizárhatók közvetlen tárgyalási

körünkből, azon az alapon, hogya V + C kapcsolatban érvé-

nyesülő V-nyúlás nem látszik érinteni a C időtartamát. Le-

het, hogya C időtartam-vesztesége ez esetekben valóban oly

kicsiny, amelyet nemcsak a helyesírás fonetikai tökéletlen-

sége nem tud visszaadni, hanem az élőbeszédben is annyira

elenyésző, hogy a nyelvjárási lejegyzések sem tartják szük-

ségesnek pontosabb feltüntetését (pl. a mikór tulajdonkép-

pen mikór, mikór stb., a vólna tkp vólna, vólna stb.). De

éppen ezért a tej N tej, mikor N mikór, völgy N vőlgy st~.

-féle V-nyúlások elvileg elválaszthatatlanok a t~J teJ,

mikor rJmikór, v5lgYNvőlgy stb.-féle változatok keletkezé-

sétől: emezeknek szinte a kezdeti, még alig kibontakozó

szakaszát képviselik, amikor a C fonetikai sajátosságai

csupán árnyalatilag mennek, olvadnak át a V-éiba, az össze-

simulás bármilyen csekély időtartam-velejárójával együtt.

Mindez természetesen azt is jelenti, hogy az asó 'al-

só', ződ 'zöld', belű 'belül' stb. változatok keletkezése

is ide vág; itt a V teljesen vagy szinte teljesen átveszi,

magába olvasztja a rá következő C-t, a folyamat időtartam-

beli következményeivel együtt. Ezen a tényen nyelvtörténeti

szempontból nézve mit sem változtat, hogya vót, főd-féle

variánsok diakronikusan esetleg az 1 vokalizációs jellegű

változás~n keresz~ül jöttek létre: ~olt > voyt >vóUt >vót,

föld> föijd > főud > főd stb., hiszen ez a folyamat is az

eredeti rövid V-nak a rá következő C-ra irányuló "hason í-

tó", magához vonó hatásán alapszik, ami az utóbbi elerőtle-

nedésével vagy éppen eltűnésével -- egyúttal időbeli reduk-

cióval -- jár együtt, pl. SchlSzj. 56: uy hod, ,60:

telyes hod, olv. hód; 1408: fewdwar (üklSz.), olv. főd,

stb.

B) Időtartam-befolyásolás rövid V + rövid C +

vagy hosszú V kapcsolatokban is bekövetkezhet a C

rövid

elem



nyúlásával. Ez az úgynevezett intervokális gemináció, mely

-- az előbbi típussal ellentétben -- inkább csak érintkezik

tulajdonképpeni tárgyunkkal. Tudniillik itt az eredeti rö-

vid C-ok sokszor megnyúlnak, de anélkül, hogy az előtte és

az utána álló V-ok időtartama érzékelhetően megváltozna:

a) C-t követő rövid V-os típus: ol. sapon> m. szapan >

szappan (vö. BécsiK. 169: zappanban); szl. uzina> m. uzso-

na > uzsonna (vö. SchlSzj. 1830: vfunna); lat.papyrus > in.

papiros > pappiros (vö. PeerK. 16: pappyro[ th) stb. -- b)

C-t követő hosszú V-os típus: tör. inek > m. ünő> ünnő

(vö. 1551: ~nn5ket Heltai: NSz.); tö~ala~an>~ csalán

csallán rJ csallyán (vö. 1536: czallyan: OklSz.); rokon:> N.

rokkon (MTsz.), R. vilám (vö. világ) > villám (vö. DebrK.

42: vellam); stb. E típusokban minden bizonnyal a V-ok

sajátlagos hangereje (hangzóssága) hat a köztük levő C idő-

tartambeli felerősödésére. De mivel itt a V-ok eredetileg

rövid időtartama legalábbis füllel egzaktan felfoghatóan

nem változik a kapcsolódás folyamán, ugyanakkor a közbeeső

C igen széles skálában bármely képzésű (tehát pl. a V-októl

legtávolabb álló zárhang is) lehet, az időtartam-átadás ás

-átvétel ténye nem szembetűnő, legföljebb csak távolabbról,

közvetetten jelez fő tárgykörünkhöz tartozó mozzanatokat.

5. A következőkben tulajdonképpeni témánkhoz legközelebb

álló, illetőleg abba közvetlenül beletartozó időtartam-

átváltásokról kívánok szólni, ahol a V + C kapcsolatok két

eleme etimológiailag, illetőleg közvetlen változási előzmé-

nyében legtöbbnyire eltér egymástól úgy, hogy valamelyik

hosszú, némelykor viszont mindkettő hossz~ időtartamú. Az e

kapcsolatok között végbemenő időtartam-átváltások elvileg

végtelen átadó-átvevő időtartam-eltolódásokat eredményez-

nek, a nüánszbeli különbségek igen nagy skálájával, példái-

kat azonban természetesen itt is csak sablonosan, jelölés-

technikai korlátokkal, három fázisban lehet bemutatni.

Két főtípusuk közül az első eredetileg (elsődlegesen)

rövid V + hosszú C kapcsolatú: a) a, e + hosszú C: varrN
,\ - ,," - - - " ---

varl\!var< (parlag » parrag rV ~N~; erre,Nere tVere,

ellikrvelik ru elik stb. b) e, o, ö: kell ",kelN kel (a

nyúlás rendszerint nyíltabbá- válással is jár), -orr NO'r rJ ór,
,.... "" -- -- --

forradNforadNfórad, (ö~~e» ~jjeNöje(l)őj~,stb. c)!,~,

ü + hosszú C: virrad N vlrad tVvlrad, illik IV llikrvílik, ujja

'kézujja'!'IJuja l\Iúja,(üljön~ üjjönN liJönN \ijön st~zeknek

a mai, főként nyelvjárási, de részben a köznyelvbe is beha-

toló példáknak jórészt nyelvtörténeti előzményeik is van-



nak, melyek közül természetesen elsősorban a rövid C-osok
érdemelnek külön figyelmet: 1225: Worov 'varró' (OklSz.),
1485: Cheresnyesparagha (OklSz.), AporK. 142: elewwewl 'el-
lővel'; BécsiK. 50: kél 'kell', SchSzj. 326: or 'orr',
GömK. 172: forada[abol; JÓkK. 26: vyradolan, 1456~: Ilett
'illett' (SermDom. 1, 164), SchSzj.398: -:!:i. 'ujj', stb.
Mivel a régi magyar helyesírásban a C-ok időtartamát vi-
szonylag nagyon pontosan jelölték, valószínűsíteni lehet
ezeknek a kiejtésben is rövid voltát. Ez esetben viszont
föl kell tennünk, hogy a C előtt álló vokális többé-kevésbé
megnyúlt (félhosszú vagy hosszú) minőségbe került, és csu-
pán a helyesírás "tökéletlensége", illetőleg a jelölési
rendszerbe e jelenségnek bele nem illeszthető volta fedte
el e körülményt (a V-ok hosszúságát a korai magyarban álta-
lában nem jelölték).

Tárgyalt jelenségünk második főtípusát az előbbi for-
dítottja, tehát az eredetileg (elsődlegesen) hosszú V +..• ,
rövid C kapcsolatok képezik: a) ~, ~ + r~vid C: ájul IV ájul""
ájjul, ...utána N ud.na Nutánna.?...tányér N tányér N tánnyér, bé-
~N b~lésNb~llés, béj~gN~Nbejjeg, R. épen 'éppen',v
~pen tv ~~pen; R. jóbNjoDNjobb, rólaNrolél:.rVrolla, R. sző-
lő N szülő IV szöllő, R. lőt 'lett'N l8t rV lött; szőnyeg N sz<f-

tiYegf\l~nye~, ny ílik ~liik tV nyiWk, ~íj aN hl] a eV hij ja,
tanító N tanhó rv tanittó, R. fúlad ev fu ad Nfullad, dűlőN
dlifőN düllő; stb. Ezek a mai nyelvi időtartam-átjátszások
szintén~nyelvtörténeti előzményekkel rendelkeznek, me-
lyek közül itt persze a hosszú C-os változatok a különösen
érdekesek: BrassSzt. 10: el aÍÍiult, Cal. 819: vtanni 'utá-
ni', 1566: tannéráról (NySz., Heltai), 1570 k.: Belles 'bé-
lés' (MNy LVI, 262), JordK. 910: byl19gheet 'bélyegét' 1577
k.: ~ (OrvK. 31), BécsiK. 183: rollam, WinklK. 311:
yobbom, 1124: sceulleus (MonStrig. 1, 54), 1604: Szunnyeg
(MA.), BécsiK. 30: 19tt~1 (uo. 28: lenni is), 1788: nyillik
(NSz., Kazinczy), 1567: Hijját 'híját vnek' (Radv: Csal.
II, 19), 1604: Fulladas (MA.), 1769: düllő (OklSz.); stb. A
régi magyar helyesírás pontos hosszú C-jelölései az eredeti
rövid C-ok nyúlásáról nem hagynak kétséget. A V teljes vagy
részleges rövidülését ugyan a helyesírás jelrendszere miatt
legtöbbnyire nem lehet kimutatni, a legtöbb esetben azonban
ebben alig lehet kétség.

Egy bizonyos V + C kapcsolatban -- az á, é + ll-ben --
mindkét elem eredeti h~sszúsága esetén föllép az időtartam-
átváltás jelensége, az eddigiekhez mért en azzal a különb-
séggel, hogy itt az eredeti, illetőleg elsődleges II rövi-



dülése igen gyakran bekövetkezik ugyan, az eredeti hosszú V
azonban vagy változatlan marad, vagy inkább csak félhosszú-
vá válik: állat rV ~llat Nálat N~:tat Nálat, vállal(Vv~llal<v

" ,,--- --- -- -- -- --- ---
válal rV válal rV válal; (R. beszédl » beszéll N besz~ll Nbe-
~ rv b~ rJ be8"ill, (R. segédl » segéll tv seg~ll rV segél,v

~tN segél. A mai élőbeszéd nyelvtörténeti előzményeiben
a régi nyelv jelölési sajátosságai miatt itt is az eredeti
hosszú C-ok rövid változataira kell elsősorban figyelni:
JÓkK. 22: alatyat, vö. még: 1513: alapotban (NytudÉrt 40.
217), 1595: alandoo (Ver. 100); 1636: válaIta (NySz., Páz-
mány); vö. még: SchlSzj. 380: 'váll', uo. 1166: imeg val;
SchlSzj. 337: al 'áll' (testrész), uo. 582: vas al; JÓkK.
180: bezel, vö-.- még: VirgK. 4: bezeles, 1575: beszélette

(NySz.~ltai) stb.: BécsiK. 166: (egel, vö. még: ÉrsK.
332: segelewye; stb. Nagy a valószínűsége egyrészt annak,
hogy itt az ~' ~ nagy saját hangereje (hangzóssága) áll
jobban ellent a V-rövidülésnek, másrészt ez a rövidülés
bizonyos fokig mégis bekövetkezik, hiszen akár a mai köz-
nyelvi kiejtésben is bőven lehet találkozni mind az álomás,

" ---
mind az állomás, sőt az állomás-féle kiejtésekkel.

6. A mondottakból az előbb már érintetteken kívül néhány
általánosabb tanulság még levonható, elsősorban az időtar-
tam-átváltásokra leginkább "érzékeny" hangok szempontjából.

A V-ok közül C-ra ható szerepük főként az alsó nyelv-
állásúaknak van, változásérzékenység szempontjábQl viszont
a felső nyelvállásúak vezetnek. Ez utóbbinak a magyar he-
lyesírás alakulása, illetőleg mai helyzete szempontjából is
érdekes következménye van: pl. azonszótagú és szóvégi úl és
űl írásmódú szavunk alig-alig van, de az azonszótagú-~,
Qi, úr, űr is eléggé ritka. Ennek oka valószínűleg a V-okra
következő C-ok nyújtó hatásúnak "beszámítása", illetőleg a
kapcsolat időtartam-bizonytalanságainak sajátos kifejeződé-
se; ez az újabb magyar nyelvérzékben fejlődött ki erőseb-
ben, hiszen egy-két évszázaddal ezelőtti helyesírásunkban
pl. a hátúl, belűl, javúl, kerűl-féle írásmódok még szinte
norma szerint kötelezők voltak.

A C-ok közül az !, E, i indukáló és indukálódó szerepe
a legszembetűnőbb, amit e hangok képzésmódja indokol. E
szempontból aszótagvégi, különösen pedig az abszolút szó-
végi n viselkedése i~ érdekes, ennek tárgyalására azonban
itt má~ nem jutott tér és idő. Csupán annyit jegyzek meg,
hogy egyes magyar nyelvjárásokban a nazalizáció jelensége
az itt tárgyalt kérdésekhez hasonlókat vet föl. Tudniillik



a szótagzáró. benne különösen aszóvégi n (m) az előtte

álló V-okkal időtartam-átváltási viszonyba kerUl. különféle

fokozatokkal : nagyen f'lnagyQniVnagyQnN~ stb. Sajnos. e

jelenséget nyelvtörténeti adatokban nem tudjuk tetten érni.

s mai köznyelvi szinten sem érvényesül. egyes nyelvjárása-

inkban azonban igen tág tere van.

A 4/A valamint az 5. pont alatt tárgyalt jelenségek

mai nyelvjárási szinten elsősorban a magyar nyelvterület

keleti részein mutatkoznak meg. s nem véletlen. hogy nyelv-

történeti adataink zöme is ugyanezekre a vidékekre lokali-

zálható.


