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*
a finn ugor n y e lv e k b e n

A címben jelzett nyelvi jelenség, amelyről a mai előadás keretében röviden szólni szeretnék,
a szóvég kopása, amely széltében elterjedt jelenség a világ nyelvei között.

Az összehasonlító nyelvészet klasszikusai a kopást még a korábbi tökéletes állapot
romlásának tekintették. MűLLER MIKSA, akit SIMONYI ZSIGMOND fordított magyarra,
már pozitívumot is lát a szavak kopásában. Ezt mondja egyik 1863-ban Londonban tartott
előadásában: "Valamely nyelv hangbeli elfajulásának fö oka az, ha az emberek restellik a
fáradságot, mellyel minden mássalhangzó és magánhangzó kiejtése jár; hogyha kímélni
akarják leheletüket és izmaik erejét. Igaz ugyan, hogy gyakorlati czélra minél rövidebb a
szó, annál jobb, ha csak jelentése határozottan megérthető. A legtöbb görög szó kétszer oly
hosszú, mint a milyennek kellene lenni, és én nem hibáztatom a román nemzeteket, hogy
megkönnyítették magoknak a beszéd munkáját. Csak fölállítom az okát annak, a mitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhang-

beli fogyatkozásnak kell neveznünk, ha hasznos is némi tekintetben; és nézetem szerint ez

az ok sem több, sem kevesebb, mint az izomerő hiánya. Ha a galliai ember pater helyett
azt mondta pere, ezt egyszerűen azért tette, mert restelte a nyelvét fölemelni és fogaihoz
szorítani. Pere kevesebb akaraterőt és kevesebb leheletet igényelt: azért lépett a pater he-
lyébe" (MűLLER MIKSA újabb fölolvasásai a nyelvtudományról. Bp., 1876. 196).

Ezt a tan lmában helyes, de fogalmazásában még megmosolyogtató tételt BALASSA

JÓZSEF már meglepően .aodem formában fejti ki: "A magyar magánhangzóknak mcst be-

mutatott története világosan bizonyítja, hogy a nyelv természetes fejlődése abban áll, hogy
a testesebb, tehát több időbe és fáradságba kerülő hangalak helyébe lassanként egyszerűbb,
kevesebb időbe és fáradságba kerülő hangalak lép" (TMNy. 108).

Még tovább pontosítja a meghatározást - több mint hetven évvel később - BALÁZs
JÁNos e témakörbe vágó "A gazdaságosság a szótagképződésben" című kiváló cikkében

(ÁNyT. V, 7-39), ahol a következőket írja: " ... a tővéghangzó lekopásáig
nye l v ü n k ben any í 1tsz óta gos o d á sit end e n c i a ura 1k o d ott, s mert a szó
belsejében intervokális helyzetben az esetek többségében csak egyetlen mássalhangzó állott,
az els ősz óta g t ö b nyi ren y í It vo It. Mikor azonban a tővéghangzó lekopott, az

esetek többségében, az egy szó tag nyi r ö vid ü 1é s fol y t á n az els ősz óta g
ren d sze r int zár t tál et t. Megváltozott tehát a nyílt - és zártszótagok aránya és ezzel
együtt a szótagképződés egész mechanizmusa. Mind e v á l t o z á sok o kai k ö z ö t t a

legjelentősebb szerepe a gazdaságosabb, rövidebb közlési for-
mák keresésének, vagyis az ökonómiai elv előtérbe kerülésének
van" (i. m. 39).

BALÁZSJÁNos a mondottakkal kapcsolatban nem a múlt századi kutatókra, hanem a
nyelvi változásokban megnyilvánuló gazdaságosság elvéből elméletet formáló francia
A. MARTINET, "Économie des changements phonétiques" (Bern, 1955.) című művére hi-

vatkozik.
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A szóvég kopása a dinamikus hangsúlyú nyelvekre jellemző, melyekben a szavaknak a

hangsúly utáni része van kitéve e jelenségnek, mely egyik legjelentősebb formálója a nyel-
vek szerkezeti változásának. Elég, ha arra gondolunk, hogy például a francia és az angol a
szóvég erőteljes kopása következtében flektáló nyelvből erősen izoláló jellegűvé vált.

A szóvég kopása egyes finnugor nyelvekben a flektáló nyelvekre jellemző vonásokat
eredményezett. Az észt ka/a 'hal' szó többes partitívusza ka/u, a kana 'tyúk' szóé kanu. Ez

nem agglutináló ragozás, hanem tipikus hajlítás, mint amilyet például az or. strana 'or-
szág' szó stranu egyes számú akkuzatívusza esetében látunk. Az észt ka/u alak egyébként

szabályos belső fejlődés eredménye. A fejlődés lépcsői a következők voltak: *kalaita >
*ka/oita > "kalojazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> *ka/o > ka/uo

A lívben az i tővéghangzó lekopása eredményeképpen az első szótagi a-bólaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i lett, pél-

dául a fi. tammi 'tölgy' szó lív megfelelője tamm, de a genitívusza (amm. Ez a germán

nyelvekből ismert umlaut-jelenséggel állítható párhuzamba.
Az észtben az illatívuszt gyakran a tő mássalhangzójának a geminációja fejezi ki, pl.

ta/u 'tanya' : tallu 'tanyába'; raba 'láp' : rappa 'lápra, lápba'. Ez utóbbi szó esetében a
fejlődés fokozatai ezek voltak: *rapahan> *rapaan > *rapaa > rappa. A szóbelseji más-
salhangzó geminációja, amely itt pótlónyúlás eredménye, szintén flektáló sajátosság.

Ezekből a jelenségekből egy igen fontos általános nyelvészeti tanulság vonható le. Egy-

egy nyelv saját belső fejlődese eredményeképpen gyökeresen megváltoztathatja tipológiai
jellegét. Ezzel a kérdéssel MIKKo KO~ONEN foglalkozott behatóbban az 1980-ban
Turkuban rendezett V. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson tartott plenáris előadásában
(1. CIFU V. 1, 87-110).

A szóvég kopásának igen gyakori kísérő jelensége a folyamatot ellensúlyozó pótló-

nyúlás. Ez legtöbbször nem a tőbeli mássalhangzó nyúlását eredményezi, mint az észtben
láttuk, hanem a magánhangzóét. Szerenesés esetben ez egy olyan magánhangzó-rendszer
kialakulásához vezet, amelyben a rövid és hosszú magánhangzók ún. korrelatív párokat
alkotnak egymással, ami jelentősen gazdagítja egy nyelv fonémaállományát. Ez történt pél-
dául az újlatin nyelvek közül a friuliban, ahol a 14 magánhangzó-fonémából 7 rövid, 7 pe-
dig hosszú (pl. d i 'nap' - at 'mondani'), és részben a magyarban is.

Hasonló rekompenzációs, de a mássalhangzó-rendszert érintő jelenség, mikor egy pala-
tális magánhangzó, rendszerint ilekopása az előző mássalhangzót jésíti. Az óor. mati

'anya' szóból eltűnt aszóvégi t, az ezt megelőző t viszont palatalizálódott, s így keletkezett
a mai m a r ' alak. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a keleti finn nyelvjárásokban, pl. un
'álom' (irod. uni), de így van ez a karjaIaiban, a vepszében és az észtben, pl. észt ann
'boldogság' (vö. fi. onni), továbbá a lívben, pl. k e l ' 'nyelv' (vö. fi. beli). Nem lehet bizto-

sat mondani arról, hogy milyen mértékben van kapcsolatban egymással ez a jelenség a fel-
sorolt finnugor nyelvekben. Akarjalaiban és a vepszében később nyilván az orosz hatás is
hozzájárult a jelenség kiteljesedéséhez. Ez mondható el a mordvinról is. A fejlődés kezdeti
stádiumában kétségkívül belső fejlődés eredménye, hogya tövégi fgr. *e folytatása leko-
pott, de közben palatalizálta az előző mássalhangzót, pl. mord. E ved' víz « fgr. *wete);

kel' 'nyelv' « fgr. *kele), cejer 'egér' « fgr. *se1Jere). Ezekből a kezdetekből indult meg a
mordvinban az a fejlődés, melynek eredménye az egész mássalhangzó-rendszerre kiterjedő
palatalizálatlan és palatalizált sorok kialakulása lett, de ebben már az orosz nyelvnek is
része volt.

Hogyan mehet végbe aszóvég lekopása ? Időhiány miatt itt most csak a magánhangzó-

kopással foglalkozom. A lekopásnak több módozata lehetséges. A magyar nyelvtudomány-
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-.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ban [.JSSZÚ időn keresztül egyes román nyelvekből, főként a franeiából és a germán nyel-
vekből ismert folyamatot vették figyelembe. Ennek az a lényege, hogy a szóvégi magán-
hangzók először magasabb nyelvállásúvá válnak, majd egy határozatlan hangszínű, tökélet-
lenül képzett ún. redukált hang lesz belőlük, végül teljesen eltűnnek.

A tővégi magánhangzók magasabb nyelvállásúvá válására szép számmal találunk pél-

dát a finnugor nyelvekben. Ide tartoznak az ómagyar kori emlékekből ismert hodu utu;
küzü stb. alakok, melyekben a korábbi *a u-vá, az » a pedig ü-vé vált.

A korábbi finn szóvégi *e-ből i lett, pl. *vere > veri 'vér', az aunusi karjaiaiban -
amelyre annyiszor hivátkoztak a magyar nyelvészek az utóbbi száz év során - a kétszótagú

szavakban, ha az előző szótag hosszú, aszóvégi *a u-vá, az "a u-vé változik. A jelenség

illusztrálására a következő példák szolgálhatnak: ft. ja/ka 'láb' - karj. aun. jalku; fi. lehma
'tehén' - karj. aun. lehmü.

A permi nyelvekben a tővégi magánhangzók egyetlen magas nyelvállású hangban az l:
ban estek egybe, melyet a votják sok esetben mindmáig őriz (LAKÓ: NyK. XLIX, 447). -
A fejlődésnek ez a része úgyszólván problémátlan a finnugor nyelvekben. Sokkal proble-
matikusabb a követke.ő lépés, a magas nyelvállásúvá vált tővégi magánhangzó esetleges

redukeiója. Ez a redukció lehet minőségi vagy mennyiségi. Minőségiredukció esetén a ma-
gánhangzó hangszine határozatlan, elmosódó lesz, mint például a ném. Name 'név' vagy az
or. radio 'rádió' szavak végén. A másik út a magánhangzó mennyiségi redukciója. A ma-
ganhangzó ebben az esetben megőrzi hangszínét, de erősen megrövidül. Sajnos a SETALA-
féle fonetikus átírás nem tesz különbséget a redukáltak e két típusa között. Redukált magán-

hangzókat találunk az obi-ugor nyelvekben, egyes votják nyelvjárásokban, a cseremiszben,
a mordvinban (túlnyornórészr ~ moksában), egyes keleti lapp nyelvjárásokban és a lívben.

Saját helyszíni gyűjtéseim alapján tudom, hogy a votjákban és a cseremiszben a redu-
kált hangoknak a túlrövid típusa fordul elő. A mordvin redukált magánhangzók hangérté-
kéről olvasható meghatározások alapján szintén arra lehet következtetni, hogy ezek is in-
kább túlrövid, mint határozatlan hangszínű hangok (KERESZTESLÁSZLÓ, Chrestomathia

morduiniea. Bp., 1990. 24). Az osztjákban világos hangszínű, de túlrövid magánhangzó-

ként írják le a redukáltaknak jelölt magánhangzókat (HONTI LÁSZLÓ, Chrestomathia
ostiacica. Bp., 1984. 19). A vogulban - KÁLMÁNBÉLA szóbeli közlése szerint - gyakran

világos hangszínű a redukáltként jelölt hang. A keleti lappban fordított v-val jelölik a redu-
kált magánhangzót, s G. M. KERT leírása szerint (G. M. KERT, Obrazey saamskoj reöi.
Moskva-Leningrad, 1961. 20) ez a teljes képzésű a-nál valamivel zártabb hang. A lív re-
dukált magánhangzó jellegéről nem tudok biztosat mondani.

Ha a felsorolt nyelvek közül nem is mindben tudjuk pontosan meghatározni a redukált
magánhangzó jellegét, annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogyafinnugor nyelvekre
nem jellemző a redukált magánhangzók tökéletlenül képzett, határozatlan hangszínű típusa.

Figyelemre méltó sajátosság, hogy mind a hét finnugor nyelvben, amelyekben redukált
tővégi magánhangzókat jelölnek a kutatók, ezek a toldalékolt alakokban is felbukkannak,
pl. vog. Szo. put 'üst' : put»t 'üstök'; osztj. O xat 'ház' : xatat 'házak'; votj. gurt 'falu' :
gurtis, gurtés 'faluból'; eser. wüt 'viz' : wü@m 'vizet'; mord. M ved' 'viz' : ved'en 'vizet,
VÍ7'1eka'; lív tamm 'tölgyfa' : tamméc 'tölgyfák'.

Általános nyelvészeti szempontból említést érdemel, hogy a redukált hangok teljes
hangga válásának két rnódját találjuk a ftnnugor nyelvekben. Az egyikben az ok hangtani,
a másikban alaktani.

A kutatók egyetértenek abban, hogy egykor az erza-mordvinban, ahol ma egy-két
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moksa-mordvin hatásnak kitett nyelvjárás kivételével nincsenek redukált hangok, egykor

ugyanolyan redukált hangok voltak, mint a moksában. Az eredeti, fóként első szótagi erza
hangsúlyozási rendszer átalakulása következtében (ma ugyanis a beszélő akaratától függő-
en bármelyik szótagra eshet a hangsúly), a redukált hangokból teljes hangok fejlődtek. Ha-
sonló jelenséggel találkozunk a cseremisz egyes keleti nyelvjárásaiban is. Tatár hatásra a

hangsúly az utolsó szótag ra kerül át, s ennek következtében a redukált magánhangzók teljes
hanggá válnak. BEKE nemegyszer utal rá zárójelben, hogy a szó ejtése ingadozik, hol re-
dukált magánhangzóval, hol már teljessel ejtik, tehát egészen újkeletű változásról van szó.

Az alaktani indíttatású teljeshangúsodásra ugyancsak a cseremiszben találhatunk nagy
számmal példákat. A II. konjugációhoz tartozó igék jelen idő egyes szám 3. személyű alak-
ját a cseremiszben eredetileg a puszta igetővel fejezték ki. Az 'él' jelentésű ige megfelelő
alakja eredetileg *ila volt. A 3. személyű személyrag hordozója a redukált tövéghangzó lett,

amely redukált voltánál fogva kevéssé volt alkalmas erre a szerepre, ezért funkcionális
okokbólaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vált belőle, s jelenleg i f a a szóban forgó alak.

Gyakori jelenség, hogy mássalhangzóból álló toldalék előtt a redukált tővéghangzó
teljes hanggá válik, s a toldalékhoz tapadva, testesebbé teszi azt, miáltal kiemeli. Így pél-
dául a fentebb idézett 'él' jelentésű cseremisz ige egyes szám 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz-ben *ifa-m helyett ma
il-em.

De térjünk vissza a tővéghangzók lekopásának módozataihoz. Több finnugor nyelvben

a lekopás prozódiai okokra vezethető vissza. A délnyugati finn nyelvjárásokban. továbbá a
vepszében, az észtben és a lívben eltűnt a tővégi magánhangzó, ha a megelőző szótag ere-
detileg hosszú volt, azaz hosszú magánhangzót vagy diftongust tartalmazott, illetve zárt
volt, pl. fl. tuuli 'szél' - é. tuul; fl.jalka 'láb' - é.jalg (de fl. kala 'hal' - é. kala).

Egyes tővéghangzók eltűnésével párhuzamosan a második nyílt szótag magánhangzói

megrövidültek az érintett nyelvekben. A fi. jalkaa egyes partitívuszi alaknak az észtben
jalga felel meg. Ez a jelenség igen hasonlít ahhoz, amit a germán nyelvekben látunk.
H. IZRAHE és W. MEID germanisztikai kézikönyvében a következőket olvashatjuk: "Aus-
lautende Vokale erleiden im Germ. fast ausnahmlos eine Verminderung ihrer Quantitat.
Ganz allgemein kann man (von gewissen (Besonderheiten abgesehen) saffen, da13sie (frü-
her oder spater) um eine Zeiteinheit ("More") gek:ürzt werden; d. h. ursprüngliche k:ürzen
(= eine More) schwinden, stoütoníge Langen (= zwei Moren) werden zu kürzen, schleif-

tonige Langen (= drei Moren) werden zu einfachen (= zweimorigen) Langen. Entsprechen-
de gilt für die Kurz- und Langdiftonge." (H. KRAHE - W. MEID Germanische Sprachwis-
senschaft 1. Einleitung und Lautlehre. Sammlung Göschen, Band 238. Berlin, 1969. 128.)

Tudjuk, hogy a finn ugyanolyan ún. morás nyelv, mint a germán nyelvek. Fejlődésük
korábbi szakaszában nyilván ilyenek voltak a szóban forgó balti-finn nyelvek is. Tehát
ezekben a tővéghangzó gyakran elveszett, a két morás második szótagi magánhangzó pedig

egy morásra rövidült, mint a germán nyelvekben. A balti-finn nyelvekben azonban a lív
kivételével nem ment végbe a tővégi rövid magánhangzó redukciója a germán nyelvek
módjára. Hogy köze van-e a germán és egyes balti-finn nyelvek hasonló hangfejlődési ten-
denciáinak egymáshoz, azt a jövő kutatásai döntik el, a párhuzam mindenesetre figyelemre
méltó. A rövid tővéghangzók eltűnése és a szóvégi hosszú magánhangzók megrövidülése a
magyarban is összefügg egymással. Talán univerzáléval vagy univerzálészerű jelenséggel

van dolgunk?
A tővégi magánhangzók eltűnésének harmadik módja morfofonetikai tényezőkre vezet-

hető vissza. Nevezhetnénk ezt a jelenséget egyszeruen tőtévesztésnek. V. 1. LYTKlN a zürjén
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hangtörténettel kapcsolatosan azt fejtegeti, hogy egyesek szerint a hangsúlytalan helyzetben
levő tőhangzó először redukálódott, majd eltűnt. De a tővéghangzó eltűnésének más ma-
gyarázatát is lehet adni. Aszóképzés és a ragozás során a tővéghangzót a nyelvérzék a tol-

daíék részeként kezdte felfogni, s ezzel megrövidült a szó töve. Az előpermi *jure- 'fej'
szóhoz az őspermiben hozzájárult, mondjuk, az -n insztrumentáliszrag, s jurezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ n, majd juraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ en ~"!ttbelőle, s így mássalhangzós tő keletkezett (Osnovy flnno-ugorskogo jazykoznanija
Ill. Moskva, 1976. 203).

LYTKINnem írja, hogy ezt a folyamatot, tehát a tőátértelmezést minden bizonnyal az is
elősegítette, hogy az őspermi korszak kései szakaszában a kérdéses szó nominatívusza
*juri-nak hangozhatott, tehát különbség volt a nominatívuszi és a ragozott alak tővéghang-
zója között. Ugyanez volt a helyzet az ómagyarban is, ahol a hodu noininatívusz különbö-
zött az egyes függő esetekben előforduló *hoda-tŐtől.

A tövekkci kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy egész sor fmnugor nyelv arra mu-
tat, hogy a toldalékolaseál egyes esetekben akkor is a mássalhangzós tövet használtik, mi-
kor még megvolt a tővéghangzó. A fl. -ta / -tü partitívusz (eredetileg ablatívusz) ragja az -e
tövű szavakban a szó mássalhangzós tövéhez járul, pl. kate- 'kéz' : part. katta, s ez így volt

már a fmnségi alapnyelvben is, mert a megfelelő alak észtül katt, sőt a finn-volgai alap-
nyelvben, mivel a mordvinban (ahol elsősorban ablatívuszi funkciója van aragnak) E
kette, M k a t t s megfelelést találunk (ked'; k a d ' 'kéz'). A cseremiszben a kit 'kéz' szó
datívusza kitlan, tehát a raássalhangzós tőhöz járul a -lan datívusz rag, amely az előcsere-
misz időkig vezethető vissza. A jelenség magyarázatát többen is keresték (1.: GANSCHOW:
SFU VII, 239-50; vnrso: SFU IX, 91-8), de mostanáig nem sikerült kielégítő magyará-
zatot találni rá. Ezt a még megoldásra váró problémát semmiképpen se lehet elválasztani
a tővégi magánhangzók eltűnésének kérdésétől.

Mi következik az elmondottakból a magyar nyelv száz éve vitatott ún. sorvadó magán-

hangzóit illetően? Amint e rövid áttekintésből kitűnt, a tökéletlenül képzett, bizonytalan
hangszínű redukált magánhangzók nem jellemzők a fmnugor nyelvekre. Feltételezésükhöz a
magy-.rban elsősorban a román és a germán nyelvekből merített analógiák vezettek. Az,
hogy a francia íródeákok e-ket írnak a szó végén, ami az ő nyelvükben egy bizonytalan
hang színű magánhangzó jele volt, nyilván helyesírási megszokás, melyet anyanyelvük he-

lyesírásából vettek át. A Kazányi Misszionárius Társaság kéziratos fmnugor (mordvin,
cseremisz, votják) szójegyzékeiben szóvégi mássalhangzók után még a múlt század közepén

is írják a cirill kemény jeleket, amikor kétségkívül semmi jelentőségük se volt. A cirill betűs
román kiadványokban is ott vannak ezek a jelek még a XVII. században is, amint A

ROSETTI roman történeti nyelvtanában utal rá, pedig már semmi funkciójuk sem volt
(Istoria limbii románc. Lucuresti, 1968. 499).

Fontosnak tartom a magyart illetően azt a fentebb említett törvényszerűséget, amely az

osztjáktói a lívig hét rokon nyelvben megflgyelhető, hogy tudniillik ahol redukált hangként
tűnt el a tővéghangzó, köiőhangként toldalékok előtt mindenütt felbukkan. A magyarban
viszont nem találjuk nyomát.

A magyart, szerintem, a permi nyelvekkel együtt azon nyelvek csoportjába kell sorol-

nunk, amelyekben redukció nélkül, tőeltolódás következtében válik fölöslegessé és tűnik el
a tővégi magánhangzó, úgy, amint azt PAPP ISTVÁN,BALÁZSJÁNos, A MOLNÁRFERENC
és BENKŐ LoRÁND bővebben kifejtették.

E rövid előadással nem a kérdés megoldása, hanem - amennyiben az adott szűk időke-
retek között lehetséges volt -, új szempontok felvetése volt a célom.
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