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1. 1983-ban A magyar nyelv történeti nyelvtanának munkakö-

zössége (az ELTE Magyar Nyelvtörténeti Tanszéke és a Nyelv-

tudományi Intézet Magyar Nyelvtörténeti Osztálya) egy úgy-

nevezett próbakötettel lépett a szakmai nyilvánosság elé. A

sokszorosított kéziratot megkapták az egyetemek és főisko-

lák magyar tanszékei és a Nyelvtudományi Intézetnek a bí-

rálatra felkért szakemberei. A leendő történeti nyelvtan

elméleti és módszertani kérdéseit, valamint az elkészült

próbakötetet, melyben minden szerző egy kidolgozott feje-

zettel, fejezetrésszel szerepelt, tudományos tanácskozás

vitatta meg. A hivatalos alkalmakat személyes konzultációk

egészítették ki. A szerzők egy része konferenciákon is is-

mertette gondolatait, publikációk jelentek meg e témakör-

ből. Ennek a részleges nyilvánosságnak köszönhető, hogya

történeti nyelvtan bizonyos részletei már a készülés folya-

mán bekerültek a szakma vérkeringésébe, és véleménynyilvá-

nítást, vitát váltva ki jótékonyan befolyásolták a mű vég-

leges változatának kialakítását.

Így történt azzal a fejezettel is, amit én írtam a

próbakötetben "A kötőszók a kései ómagyar korban" címmel.

Velcsov Mártonné a Néprajz és Nyelvtudomány XXXVII. évfo-

lyamában (27--31) tanulmányt szentelt egyik régi kötőszó-

csoportunknak: "Tudni mélt és szinonimái a kódexekben",

ahol az általam írtakra is reagál. Előtte Klemm és Berrár

ide vonatkozó álláspontját ismerteti, s végül saját elkép-

zelésének felvázolásával csatlakozik a vitához. Érvei sok

új gondolattal gazdagítják a témát, sajó tanulmányokra

jellemzően további vitára serkentenek. Hozzájuk kapcsolódva

fejtem ki álláspontomat, de -- az alkalomhoz illően -- kü-

lön figyelmet fordítok a problémakör hangtani vonatkozásai-

ra.

2. Mint ismeretes, a tudniillik kötőszót csak a XVI. sz.

elejétől tudjuk adatoini (ld. TESz). Azonos funkcióban és

ugyancsak a tudni igenévi előtaggal azonban már a JÓkK.-től

kezdve léteztek magyarázó kötőszók. Közülük időrendben az

első a címben szereplő tudnimélt 'tudniillik, azaz' volt,



ami viszont nem élte túl a tudniillik elterjedésének korát.

Használata a kódexirodalom első szakaszára volt jellemző: a

latin scilicet, videlicet, id est fordítására alkalmazták.

Gyanítható, hogy keletkezése is a fordításiroda10m széle-

sebb körű igényeivel hozható összefüggésbe, s az szintén

valószínűnek látszik, hogy visszaszorulásában jelentős sze-

repet játszott a mélt ige elszigetelődése és az összetett

szóban való -- legalább részleges mértékű -- elhomályosulá-

sa. A képlet tehát látszólag egyszerű: az erősebb, életké-

pesebb illik igét tartalmazó kötőszó átveszi a mélt-es for-

ma hely~Lényegében ez is történik, de a folyamatot más,

ugyancsak rövid életű kötőszók szereplése kíséri.

Velcsovné a többféle mozgatórugót feltételező magyará-

zatot ellentmondásosnak tartja, ezért a tudnimélt után több

mint fél évszázaddal feltűnő tudnimért, tudnimert (stb.)

születését elhatárolja a mélt-es formától. Így idézi állás-

pontom lényegét (i. h. 29--30): "Az MTA Nyelvtudományi In-

tézetében [és az ELTE-n -- J.D.] most készülő Történeti

Grammatika kéziratában Juhász Dezső (A kötőszók a kései

ómagyar korban 18--9) lényegében Berrár .•• véleményét ve-

szi áto Ábrázolásmódja azonban »tudnyamért « (1) tud-

niamért< tudniamélt«) meg egy zárójelbe tett megjegyzése

arra mutat, hogy 1 > r hangváltozással magyarázza a két

változat egymáshoz-való-viszonyát:» A legvalószínűbb az,

hogy az eredeti tudnimélt alak a mélt 'illik' ige korai

passzívvá válása, illetve kihalása miatt homályosulni kez-

dett, samélt helyébe a gyakori mért ~ mert: miért lépett.

(Az 1 > r változás egyébként szokványos~ Ebből látható,

hogy-két,-egymástól független okot von össze egyeredőnek a

magyarázatára -- némi ellentmondással." Majd kronológiai

kérdések boncolgatása után ismét utal kételyeire: "A másik

kérdés az, hogy egy 1 >r változás feltételezésével megnyug-

tatóan meg lehet-e m~gy~rázni a két kötőszó egymáshoz való

viszonyát. Azt tapasztaljuk, hogy az 1 >r változás ritka,

(vö. Bárczi 1958, 130), e változás fordítottja a gyakoribb

(pl. erkölcs> elkölcs); az sem nyilvánvaló, mi indukálná

ezt a változást." (1. h. 31.)

3. Milyen hatóerejű a [l]>[r] változás valójában? Mi a

viszonya saját reciprokához ([r] > [l])? Szóhoz juthatott-e

a tudnimélt >tudnimért >tudnimert váltásban? Ha igen, le-

het-e oksági összefüggésben a mélt ige visszaszorulásával,

ill. a kötőszóban végbemenő esetleges elhomályosulással?

Ezek a jelen tanulmány fő kérdései. Mielőtt azonban tagla-



lásukra térnék, magam is a kronológiai és módszertani vo-

natkozásokkal kezdem. Velcsov Mártonné így vázolja a prob-

lémát (i. h. 30): "Már Klemm megjegyzi, hogy»Alatin

sci(re)licet, vide(re)licet, id est-et legrégebben tudni

melt-tal találjuk kifejezve.« Berrár is időrendi egymásu-

tánba állította a tudnimélt és tudnimert kötőszókat •.• Kér-

déses azonban, hogy valóban időbeli egymásutánról van-e itt

szó. Tudjuk ugyan, hogya JÓkK. mintájául szolgáló eredeti

magyar szöveg 1370 tájáról való, maga a kódex viszont csak

1440 körül készült ••• , így az előttünk levő kódexszöveg a

Huszita Biblia kódexeivel megközelítően egykorú (BécsiK.

1450 körül, MünchK.: 1466), s ez utóbbiakban már megtalál-

juk a tudnimert ~ tudniamert változatokat •.• [A MünchK.-ben

a naptárkerékből adatolható a szó.] Azt is tudjuk, hogya

naptárkerék eredetije régebbi a kódex törzsszövegénél, te-

hát túlzás nélkül állapíthatjuk meg azt, hogy első kódexe-

inkben úgyszólván időbeli párhuzamosságban jelennek meg a

tudnimélt és tudnimért kötőszók." Részben ezen okfejtés

alapján tehát a szerző elutasítja a két szó (ill. változat)

diakrón sorba való állítását.

Módszertani megjegyzéseim: 1. A nyelvi elemzéskor, a

következtetések levonásakor a kronológiát nem a kódex máso-

lási idejére, hanem a fordítás-megfogalmazás korára, tehát

a szöveg eredetijére kellene építeni -- kivéve, ha alapos

okunk van annak feltevésére, hogy a másoló saját nyelválla-

potához igazította a szöveget. Esetünkben -- a szóban forgó

lexémára vonatkoztatva -- ettől eltekinthetünk. (A gyakor-

latban maga Velcsovné sem ragaszkodik szigorúan a másolatra

épített kronológiához, különben nem hivatkozna a Münc~K.

naptárkereke ere det i j éne k korábbi voltára.) --

2. Nemcsak a kódexek eredeti szövegét datálva, hanem a

belőlük kitűnő többrendbeli nyelvi változásokat értékelve

is úgy látjuk, hogy a JÓkK. és a Huszita Biblia kódexei

között mintegy fél évszázadnyi különbség van. Ez az időbeli

távolság elégséges diakrón távlalot nyújthat a szóban forgó

hangváltozáshoz. -- 3. Ha elfogadnánk egy szinkrón metszet-

ként a JÓkK. és a Huszita Biblia szövegeit (mint ahogy

gyakran tesszük is), akkor sem kell feltétlenül elzárkóz-

nunk attól, hogy a két kötőszóváltozatot két diakrón foko-

zat képviselőiként tartsuk számon. .Hiszen egy adott kor

nyelvállapota mindig tartalmaz archaizmusokat és neologiz-

musokat, amelyek általában rövidebb-hosszabb együttélés

után váltják föl egymást. -- 4. A viszonyszóvá váló lexémák

kevésbé ellenállók bizonyos változási folyamatokkal szem-



ben. Az ok: az eredeti funkció háttérbe szorulása, a morfe-

matikai motiváció megszűnése. Igei példákkal szemléltetve:

a hiszem igealakból létrejön a hiszen kötőszó, a találom-

ból a talán módosítószó, miközben az eredeti paradigmatag

is "sértetlenül" továbbél a maga helyén. Az elhomályosulás

bekövetkezett --de csak a szófajt váltott alakon. Ezen az

alapon kivédhető Velcsovné egyik fő ellenérve is, mely sze-

rint a BécsiK. -ben a JókK.-hez hasonlóan a tudnimert (.--tud-

nimért) : tudniamert (~tudniamért) kötőszó mellett még

előfordul a mélt tudni igés szintagma is, ami ellentmond az

elhomályosulásnak. Maga az igealak tényleg "elvegetált" még

egy darabig -- bár a későbbiekben csak továbbképzett alak-

jait ismerem --, de közben a kötőszó metamorfózisa is meg-

indulhatott.

A metamorfózis hátterében több, részben már említett,

egy irányban ható erő munkálhatott: 1. főmondat lesüllyedé-

sével és szóösszetételi folyamattal összekapcsolt szófaj-

váltás (viszonyszóvá válás); 2. a szófajváltás következté-

ben végbemenő morfematikai motivációvesztés; 3. a [1]>[ ~

hangváltozás hatása; 4. a hangváltozást támogató "népetimo-

lógia" (újraértelmesülés : mélt> mért,..,mert). Az utóbbi két

pont összekapcsolódására l~l.-a-;érf6ld előtagját, ill.

a kolindál >kóringyál váltást vagy az efféle helynévi pél-

dákat: Magyalos >Magyaros > Magyarós, Melegjó >Méregjó stb.

-- Mivel a Huszita Biblia egyik jellemző latinizmusaként a

mert gyakran 'hogy' jelentésben is feltűnik, a mélt-ből

lett mért~mert könnyen lel új szerepre egy modális főmon-

datot--cill~ondattöredéket) kapcsoló kötőszóban. A mélt

"eltűnésével", átalakulásával egyben új minta is született:

tudni + alárendelő kötőszó-- magyarázó kötőszó. (Ezt érté-

keli Klemm kihagyásos szerkesztésnek.) Az új minta alapján

keletkezhettek a tudnihogy, tudnimint, amelyek -- megint

csak nem véletlenül -- időben követ i k a tudni-

mert-ek korszakát, s ismét későbbi idők terméke az előzőek-

ből kivált (egyébként ritka) tudni 'tudniillik'. (A kivá-

lásra ld. még a szintén ómagyar demaga ~ maga 'de', 'jól-

lehet' példáj át.)

Velcsovné a maga magyarázatában egy verbum finitum

+ kérdő névmás összekapcsolásából indul ki: tudná + miért?,

tudná + mint?, de adós marad annak kifejtésével, miféle

mondatba;--aIakult ki egy ilyen szókapcsolatból magyarázó

kötőszó. Ugyanez a gond a magyarázat végén hirtelen újból

feltűnő igeneves formával is. Az sem egészen világos, mi-

lyen "latin eredeti szó sze r int i tolmácsolására"



(i. h. 31 -- az én kiemelésem, J.D.) használták a tudni-
mert-et, tudnimint-et. A sci(re)licet, vide(re)licet, id
est nem feleltethető meg szó szerint egy tudná (tudni) ~
mint szókapcsolatnak.

4. Dolgozatom második részében a témánkat érintő [l]>[r]
hangváltozásról, illetőleg a [1] ~r] hangviszonyról kívá-
nok szólni. Tudomásom szerint a kérdésnek nincs az egész
magyar nyelvet és nyelvtörténetet átfogó feldolgozása.
Egyes szavak, szócsoportok nyelvtörténeti, nyelvjárási tár-
gyalása során sok cikk tér ki rá (vö. pl.: Kniezsa MNy
XXXVI, 106--11; Bárczi MNy LIll, 189--91; Horváth MNy LV,
255; Benkő NytudÉrt 38. 27; Sima MNy LXI, 311; Mollay MNy
LXIV, 280; Kiss MNy LXV, 65; Szabó T. VálTan. II, 303 kk.,
Ill, 149 kk., IV, 64 kk., V, 116 kk.; Imre NyjRendsz 256--
7.; stb.). Mintaszerű tanulmányt szentel a 1 ~ r hangvi-
szony keleti magyar nyelvterületen való működésének Márton
Gyula: Adatok a l~ r fonémaváltozáshoz a romániai ma-
gyar nyelvjárásokban (MNy LXXI, 86--93). Keresgéléseim so-
rán egy jól sikerült szakdolgozatra is rábukkantam, amely a
TESz. anyagát dolgozza föl szempontunkból: Horváth Márta,
Az l"-'rváltozás és hangfejlődési reciprokurna, valamint az
1> ~ váltakozás. (ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárás-
taní Tanszék. Budapest 1985.)

Velcsovné Bárczi Hangtörténetére hivatkozva a [1] >[r ]
változást ritkának minősítette, a fordított irányú váltást
pedig gyakoribbnak. Az arányoknak ettől eltérő megítélésére
is van példa: Mészöly szerint "a magyar hangtörténet minden
korában közönséges volt az -1- >-r- hangváltozás" (MNy
XXXIV, 156). Kniezsa szerint Més~öly "kissé túlozva" fogal-
maz (MNy XXXVI, 108), de bő példatára (ti. Kniezsáé) azt
sejteti, hogy lényegi kifogásai nincsenek. Úrhegyi vélemé-
nye: "ez annyira gyakori változás a magyarban, hogy példák
idézése szinte felesleges" (MNy LXIII, 50). Az arányokról
is nyilatkozik Benkő: "a magyar 1 >r váltakozást létrehozó
kétirányú fejlődésekből különösen-sok példa esik az 1 ~ r
irányú fejlődésre" (NytudÉrt 38. 27 -- álláspontját elfo=
gadja Kiss: MNy LXV, 65). A keleti magyar nyelvjárásokban
valóban ez látszik domináns fejlődési iránynak, ld. pl.
alsó >arsó, felső >ferső, belső> berső, külső >kürső, fa-

gyal >fa8Yar, velő >Verő, pulzus ~us ~elő > rege~
delelő >derelő, fátyol> fátyor stb. (Márton MNy i. h. --
ugyanitt ellenpéldák is). Mi a helyzet nyelvtörténeti te-
kintetben és a nyelv egészére vonatkoztatva? Bárczi valóban



csak egy rövid szakaszban tér ki a hangviszonyra (i. m.

130), érzékeltetve, hogya szóban forgó változások nem tar-

toznak a nagy hatóerejű tendenciák közé. A fejlődési irá-

nyok aránybeli megoszlásáról azonban nem nyilvánít véle-

ményt: mindkettőre 2--2 személynévi példát idéz.

Horváth Márta idézett szakdolgozatában (5. lap) azt

írja, hogya TESz. három kötetét átvizsgálva 496 szócikkben

talált változást, illetve váltakozást. Ez arra enged követ-

keztetni, hogyaváltozáspár helyét valahol a "gyakori" és

"ritka" közötti sávban kell keresnünk. Horváth szótörténe-

ti, dialektológiai és fonetikai szempontból felosztott

anyagában a [1] > [r] és [r] >[1] változás lexikai aránya ka-

tegóriánként változó képet mutat. A rendelkezésre álló ter-

jedelem nem teszi lehetővé a részletes ismertetést, ezért

csak néhány fontosabb diakrón (előzmény -- következmény) és

szinkrón (köznyelvi--nyelvjárási) oppozíciócsoportra térek

ki. Eltekintek továbbá a következő esetektől: hangátvetés-

sel keletkező [1]N [r] váltakozás: kolera '"korela , létra

rétla, rékli~lékri stb.; mássalhangzók hasonulásából, il-

letve elhasonulásából származó [1] '"[r] váltakozás;, bar-

lang"" ballang, gyarló ""gyalló, tarló /v talló, sallang /v sar-

lang, pellengér~perlengér stb.; nem liquidákból kiinduló

1 ~ r váltakozás: fidibusz '"filibusz ~ firibusz, finánc

~ filánc ~ firánc stb. Nem zárom ki viszont azokat a példá-

kat, melyekben az /1/ fonémát / A / helyettesíti, illetve

változat szintjén kiegészíti.

A) Az etimon és a köznyelvi (ennek hiányában nyelvjá-

rási) alak szembenállása: a) Szó ele j é n: [1] > [r.]:

lat. levir >rér.1 [r] > [1]: lat. registrum >lajtsrom; ném.

rer (stb.) >ler. -- b) Szó bel sej ébe n: [l]>[r]:

~világ>virág (vö. még virrad); lat. pilula> pirula;

ném. meile >mérföld (a szóvégi változáshoz is sorolható);

ukr.N.~lUHT >harisnya; szlovák ceiustn{k >cseresznek;

rom. gilceava >gircsáva. I [r] > [1]: ném.purcrav(e), burc-

grave >porkoláb, chramer, kramar > kalmár, vierer> fillér,

prenger> pellengér, sparherd >sparhelt, vorreiter> fullaj-

tár; rom. pacurar >pakulár, crinta > kilinta; szl. gr~n~arb

gerencsér. =.u. .§. ~ ~ '!... ~ .B.~ ~ [1] > [r ]: !!!.:..*jal >jár,

fúl >fúr (ld. TESz. fúl~ 'szúr csíp, döf, mar (stb.)');

oszm.-tör. mazul(""mazur» mazur; ném. reitschule> rajcsúr.'

[r]>[l ]( .A ): ném.barbir> borbély, erker> erkély, chor-

herr >korhely, quartier >kvártély, mordar> mordály, panzer

> páncél; lat. clyster (? ~ ném. -.»klistély; szl. stru-



B) A köznyelvi és egy nyelvjárási, illetőleg két

nyelvjárás(történet)i alak diakrón szempontból is értel-

mezhető -- szembenállása : a) Szó ele j é n: [1] ~ [r ]:

lafanc-- rafanc, lapály -- rapály, legelő -- regelő, lekvár

-- rekvár, liba -- riba, liferál -- riferál, liferáns--

riferáns, l~g -- róling, lucsok -- rucsok (stb.), lucs-

kos -- rucskos (stb.), lutheránus -- ruteránus. I [ r ]Z [1 ]:

radír -- ladír, rajcsúr -- lajcsúrt gr. (stb.), ránkor --

lánghurban gr., referál -- liferál, református -- lúformá-

tus, rendőr -- lendőr (stb.), reverenda -- leverenda

(stb.), rostokol -- lostokul. -- b) Szó bel sej é -

ben: Q ]Z[r]: gálickő -- káric-küvet gr., gallér -- gar-

réj, generális -- gyeneráris, incselkedik -- incserkedik,

palázol -- parázsolni, palozsna -- parozsna (stb.), pele-

piri-mókus, penicilus -- penecirus, plezúr -- prezúr,

svindler -- svindrer. Átlagon felüli gyakoriságot mutat a

[1] Z [r ] viszony spiránsok és affrikáták előtt: balzsam --

barzsam (stb.), belső -- berső, első -- erső, fals -- fars-

leves (stb.), külső -- kürső, lulzu; -- ~us~emöl~-

szemörcs, tálca -- tárcát gr. [r] N [1]: ceremónia -- cele-

mónyia, csiperke -- csepölke, gargarizál -- gargalizál,

impérium -- impélium, iringa -- ilinka (stb.), iringál--

hilingál, irinkázik -- ilonkázni (stb.), para -- pala, pa-

róka -- palóka, perváta -- pelváta (stb.), rubrika -- rub-

lika. -- c) Szó v é g é n: [1L~[r]: dúl-fúl -- dúr-fúl

(stb.), fagyal -- ~ (stb)., fütyül-=: flltyör (stb.);

szandál -- szandár. I [rJ Z [ 1]: dromedár-- dromedál, hévér
---- \ ---- ----- ----- ---
-- hü§bi~l, nyír nyilfa (a szó belseji változásokhoz is

sorolható), sóder -- sotel.

C) A palatális [A]-lel bővülő oppozíciók többsége a

[1]> [r] uanyú változást erősíti: felsál -- fersály

felsár-petsenye, fuvola -- fuvolya -- fuvora, fülke

filyke -- fürke, gabalyít -- gabalít -- Gabarít, galagonya

-- Gelyegenyeffa -- geregenye (stb.), guzsaly -- guzsálos

-- guzsár, muskotály -- Muskotal -- Muskotárt gr., nyoszo-

lyó -- nyoszolú -- nyoszoró, paszuly -- Paszult gr. -- Pa-

szur, támolyog -- támolog -- támorog. Ellenpéldák: kóborog

-- kóbolog -- Kóbolyog, ordré/order -- Ordel -- ordelyben

gr., borbolya -- borbola -- borbora (az utóbbi etimológiája

bizonytalan).



5. Végezetül megállapíthatjuk: mind a [1]> [r] változás,
mind pedig reciproka szép számmal adatolható nyelvemléke-
inkből és nyelvjárásainkból. Igaz, hogy nem tartozik a leg-
erősebb hangtani tendenciák közé, de nem is periferikus •.~
[1 ]> [r] és a [r] > [1 ]fejlődési irány lexikális képvise-
lete az egyes hangtani helyzetekben jelentősebben is eltér-
het (ld. pl. az A) c) pontot, ahol az utóbbi, illetve a B)
b) pontot, ahol az előbbi irányba billen ki a mérleg nyel-
ve), összességében azonban nincs lényeges különbség. A nép-
nyelvi anyagok további vizsgálata és a tulajdonnevek még
módosítják a felvázolt képet, de gyökeres változás nem vár-
ható. Annyit mindenesetre feltehetünk, hogy a régi tudni-
mélt > tudnimért ~ tudnimert változás tartozhatott a fenti-
ek közé.
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