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HANGTÖRTÉNETI VÁLTOZÁSOK 
PERCEPCIÓS VONATKOZÁSAI 
(Miért nincsenek /ji/ és /vu/ szókezdetek 

finnugor nyelvekben?)

Bakró-Nagy Marianne 
MTA Nyelvtudományi Intézete

A z előadás kettős célkitűzésű. Egyrészt megvizsgálja a /ji/ és /vu/  
szekvenciára vonatkozó fonotaktikai szabályokat két, egymástól történetileg 
jelentősen elkülönült finnugor nyelvben, a finnben és a magyarban, s kettejük 
közös előzményében, a finnugor alapnyelvben. Másrészt érveket keres arra 
nézvést, hogy e szekvenciákra vonatkozó szabályoktól leírt jelenségek miért és 
milyen mértékben köthetők artikulációs vagy percepciós indítékokhoz. Főbb 
megállapításai a következők: 1. a vizsgált szekvenciák szinte teljes hiánya 
tulajdonítható a finnugor alapnyelvi sajátosság továbbélésének is, 2. az 
alapnyelvtől a mai nyelvállapotig vezető változások a szabály 
megerősödésének irányában hatnak, 3. a szabály maga s a változások iránya 
percepciós indítékúak. Az elem zés végeredményben a percepció 
szempontjainak nyelvtörténetbéli fontosságát emeli ki.

Célkitűzés
Előadásomban egy -  jelen esetben csupán a finn és a magyar 

nyelv köznyelvi változatának szempontjából jellemzendő -  fono
taktikai szabályról (1), a szabállyal leírt jelenség kialakulásának 
történeti előzményeiről (2), s a történeti előzmény lehetséges 
fonetikai magyarázatáról (3) szándékozom számot adni. 
Mondandóm tehát alapvetően nyelvtörténeti aspektusú, hátterét 
pedig az az elvi és módszertani megalapozottságú állítás adja, mely 
szerint a percepciós és akusztikai vonatkozások figyelembevétele 
nélkül a hangváltozások egy sor meghatározott esetben egy
szerűen magyarázat nélkül maradnak Ez az állítás azért 
hangsúlyozandó, mert -  nagy általánosságban -  a hangtörténeti 
változások végső okaként inkább jönnek számításba artikulációs
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tényezők, semmint percepciósak vagy akusztikaiak. Noha 
megfigyelés természetesen következhetik abból a tényből, hogy a 
beszédhangok sorozatának a képzésekor is az artikulációs szem
pont játssza az elsődleges szerepet, a nyelvi változások 
létrejöttében (sem) elhanyagolható szempont, hogy mi az, amit a 
hallgató hall (ti. szemben azzal, amit a beszélő mond).

1. A szabály és hatóköre a finnben és a magyarban
Általános megfigyelések szerint (Ohala-Kawasaki 1984, 113- 

127, Maddieson-Precoda 1992, 55-56) a nyelvek egy részére 
érvényes az alábbi megszorítás:

o  —> I)\CqI
/wuC0/ /

azaz vagy egyáltalán nincsenek avagy csak igen ritkák a palatális, 
illetőleg bilabiális félmagánhangzóból és az elöl képzett illabiális 
felső, illetőleg hátulképzett labiális felső nyelvállású elemekből álló 
szótagok, helyezkedjenek el bárhol is a morfémában vagy annak a 
határán. Érdemes hangsúlyozni, hogy általános megfigyelés szerint 
indefferens, vajon a mondott szegmentumokból építkező szótagok 
pusztán a 1)1, /w/ szótagkezdetből s az /i/, /u/ szótagmagból állnak- 
e, avagy a szótagot kóda zárja-e, mint ahogyan közömbös az is, 
hogy a rájuk következő szótag milyen szerkezetű. Ezt azért kell 
külön is kiemelni, mert a szabálynak a finnre és a magyarra való 
alkalmazásakor egyebek mellett tisztázandó a fentiek ér
vényessége.

A szabályban foglaltak hatóköre legalábbis a következők 
szerint mérlegelendő a) milyen (morféma, szó) határok között 
érvényesül a két nyelvben, b) milyen szótagszerkezetbe épülve 
érvényesül a két nyelvben, c) milyen elemekre teljed ki a szabály. 
(A forrásokat a két nyelv sztenderd értelmező és etimológiai 
szótárain kívül Karlsson 1982, Papp 1969 és Szende 1973 jelenti )
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a) Mindkét nyelvben csak morfémahatárok között érvényes, a 
morfémák illeszkedésének a határán már nem (1. pl. a ragozott finn 
kantajia, suvun, magyar altaji, lovunk alakokat). A finnben a 
morfémahatárokon belül az első szótag határán túl ugyancsak nem 
érvényes (pl. tavu), s ugyanez vonatkozik a magyarra is. A magyar 
/ji/ szekvenciával már más a helyzet, a /j/-nek hiátustöltőként való 
jelentkezése következtében olykor találkozunk vele további 
szótagokban is (hiszen ebbéli szerepében nem kötődik kizárólag 
morfémahatárhoz, pl. la\yi\kus, 1. még Nádasdy-Siptár 1994, 174). 
E relatíve ritka előfordulástól eltekintve azonban jellemző, hogy e 
két szekvencia kezdő szótagként nem jelentkezik e nyelvekben, 
illetőleg csak elhanyagolható számú kivétellel, amelyek pedig a 
következők: a finnben a /ji/  kezdetűek száma nem éri el a tizet (pl. 
jiddis, jigi, jiikata, jiina stb.), s ugyanez vonatkozik a /vu/ kez- 
detűekre is (pl. vulfínetti, vulgaari, vulkaani stb.); mindkét 
csoportra jellemző, hogy nemzetközi vagy jövevényszók, illetőleg 
fonostilisztikailag jelöltek. A magyarban a kivételek még ritkáb
bak: /ji/ kezdetű a köznyelvben csupán a jiddis, /vu/  kezdetű meg 
csak a vulgáris, vulkán, vurstli, mind a négy forma átvétel. 
Mindezek figyelembe vételével tehát a finnben és a magyarban a 
szabály a következőképp specifikálható:

Finn-magyar.

o  —> ij\CJ / #____

Finn:

a  ->  /vuC/ / # _

Magyar:

CT -» /v u C o //#
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b) Míg a magyarban nincs megkötés arra nézvést, hogy a 
szekvenciák milyen szerkezetű (tehát pl. nyílt vagy zárt) szótagnak 
a szerkezeti elemei, addig a finnben ez csak részben igaz. A finn 
esetében a /ji/  úgy viselkedik, mint a magyarban, a /vu/ esetében a 
szabály viszont csak akkor működik, ha a szótag csupán egy /v/ 
kezdetből és /u/ magból áll (azaz a kóda kitöltetlen) és a 
rákövetkező szótag mássalhangzóval kezdődik, illetőleg ha az /u/ 
magot kóda is követi, s a rákövetkező szótag ugyancsak mással
hangzóval kezdődik (azaz mediális mássalhangzó-kapcsolattal van 
dolgunk). Amikor azonban az lui magot (kóda-zárás nélkül) a 
következő szótag magja követi (tehát mediális diftongussal van 
dolgunk), a /vu/ morfémakezdet nincs kizárva. Lényeges 
megjegyezni, hogy e diftongus második eleme csak loi lehet (pl. 
vuori) E szerkezet létének magyarázata majd a nyelvtörténetben 
keresendő.

c) A szabály mindkét nyelvben érvényes a /j/-re, azzal a 
különbséggel, hogy e hang a finnben félhangzó, a magyarban 
viszont approximáns. A bilabiális félhangzó mindkét nyelvből 
hiányzik, ellenben mindkettőben megvan a /v/ -  a finnben 
félhangzóként, a magyarban teljes mássalhangzóként, azaz 
réshangként -, s a szabály rá érvényesül. Magyarázata 
nyelvtörténeti szempontból -  mint látni fogjuk -  több mint 
egyszerű.

Az elmondottak eredményeként megtudhattuk tehát, hogy -  a 
megfelelő megszorításokkal -  a finn és a magyar is beilleszthető a 
mondott szekvenciákat kerülő nyelvek csoportjába. Kérdés 
azonban, hogy miként értékeljük az általános szabálytól eltérő 
megszorításokat. Ezek tekintetében ugyanis például a következő 
kérdések tehetők fel: Alapvetően miért az első szótagot érinti a 
szabály? Miért a /v/-re vonatkozik a szabály? A finnben miért nem 
érvényes a szabály a /vuo/ morfémakezdetekre? Az e kérdésekre 
adható válaszok könnyen megfogalmazhatók egy természetszerűen 
felmerülő lehetőség végig gondolásának a mentén: mivel rokon
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nyelvekről van szó, kérdéses, hogy egy elterjedtnek mondható fo
netikai jelenség egymástól független realizálódásáról van-e szó 
avagy olyasvalamiről, amit akár örökségként is hozhattak 
magukkal egy közös előzményből.

2. A szabálytól leírt jelenség lehetséges történeti 
előzményei

Elsőként is tisztázandó, hogy a szabály tekintetében milyen 
volt a rekonstruálható finnugor alapnyelvi (PFU) előzmény. 
(Ezúttal csupán a finn és a magyar múltjának szempontjából 
legrégibbnek mondható nyelvi szinteket mérem fel, s nem térek ki 
arra, hogy a PFU, a proto-finn-permi (PFP) és proto-ugor (PUg) 
szintek után következő korszakok milyen szerepet játszhattak a 
jelenlegi állapot kialakulásában.)

A PFU-ban (továbbá a finn szempontjából releváns PFP-ben, 
s a magyar szempontjából fontos PUg-ban) a mai 1)1 és /v/ 
előzményeként rekonstruálható *j, illetőleg *w  félhangzó volt. 
Nyelvtörténeti és egyéb (rekonstrukciós) okokból az alapnyelvben 
csupán a tőmorfémák első szótagjai vehetők figyelmébe, mert

- a PFU tőmorfémák - elenyészőn kevés kivételtől eltekintve - 
kétszótagúak,

- második szótagjuk nyílt,
- az uralkodó magánhangzó-harmónia értelmében a második 

szótagi, tővégi vokális hangszínét az első szótag vokálisa 
határozza meg. Ennek következtében az csak *a, *ä vagy *c ma
gánhangzóként realizálódhat, azaz a szempontunkból lényeges *i 
és *u itt nem fordulhat elő. Az összevetési lehetőséget e tény 
meglehetősen leszűkíti, mert csak az első szótagra korlátozza. 
Mivel azonban azt tapasztaltuk, hogy a magyar hiátustöltő /j/-től 
eltekintve a szabály a két nyelvben csak az első, morfémakezdő 
szótagokat érinti, az előzménnyel való összevetés e ponton szolid 
alapokon nyugszik. Ugyanakkor van még egy további hozadéka is: 
mivel a PFU az első szótagnál hátrább nem engedi meg a *ji/*wu
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szekvenciát, megállapítható, hogy azoknak a mai nyelvi álla
potokban is megfigyelhető hiánya lehet akár az alapnyelvböl 
öröklött tulajdonság is.

A részletező nyelvtörténeti elemzéseket elhagyva, 
summázatként a következők állapíthatók meg: a a *ji/*wu 
kezdetű morfémák az alapnyelvi előzményekben is csak igen 
korlátozott számban (a PUg-ban egyáltalán nem) fordulhatnak elő, 
s kérdéses, hogy a vokálisok előtt álló félhangzók valóban 
szerepeltek-e bennük, avagy pusztán vokálissal kezdődtek-e a 
morfémák (pl magyar év ~ finn ikä < PFU *jikä ( ?*ikä) 'Alter, 
Jahr'), b. a biztosra mondható *ji/*wu kezdetű rekonstrukciók 
sorsa viszont igen csak egyformán alakult a finnben és a 
magyarban: PFU *ji> finn-magyar *1, *wu > finn-magyar *u, azaz 
a félhangzók *i és *u előtti helyzetben eltűntek (1. a fenti példát s 
még: magyar új~  finn uusi < PFU *wud'e'neu').

A szabály tehát, ha nem is teljes kizárólagossággal 
(amennyiben csak a kezdő szótagokra érvényes, s néhány 
kivétellel) működni látszik az előzményekben is, s még csak 
megerősítést nyer a hangváltozások révén, hiszen azok éppen hogy 
a szabály státuszának a megerősödése irányában hatnak. Mégpedig 
olyannyira, hogy végeredményében a szabály kiterjed a változás 
eredményeként létrejövő (ti. nem *u előtti helyzetű) finn és magyar 
/v/-re (< *w) is.

A szabály működésének időbeli határát a két nyelvből vett 
kivételek (jövevényszavak) megjelenése jelzi, s a finnből regisztrált 
/vuo/ szekvencia magyarázatára is most kerülhet sor: a finnben az 
/uo/ diftongus *o (< *o) előzményre megy vissza, azaz a szabály 
hatása a diftongálódás szakaszában már gyöngülhetett.

Összegezve tehát kézenfekvőnek látszik, hogy e nyelvek 
történeti előzményeiket tükrözik a vizsgált jelenséget illetően, ami 
természetesen a későbbiek folyamán is párosulhatott egy, az 
előzményektől akár függetlenül is érvényesülő, percepciós 
indíttatású fonetikai hatással A hátralevőkben ezt a -  már a
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történeti előzményekben működni látszó -  percepciós szempontot 
veszem szemügyre.

3. A szabályok történeti előzményeinek lehetséges 
fonetikai okai

A vizsgált szótagok hiányának magyarázata a szakirodalmi 
előzmények nyomán abban keresendő, hogy nohabár e 
szekvenciák képzése artikulációs szempontból rendkívül 
gazdaságos (hiszen a hangképző szerveknek relatíve kis távolságot 
kell áthidalniuk a produkció során), a percepció szempontjából 
mégsem lehet kedvelt. Mivel a percepció számára az a hangsor 
minősül optimálisnak, amelyben a szegmentumok minél inkább 
eltérnek egymástól, azaz minél jobban megkülönböztethetők, az 
artikulációs szempontból oly kényelmes /ji/, /vi/ szekvencia 
kerülendőnek bizonyul. (Ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy e 
félhangzó+vokális megszorítás nem illeszkedik valamely 
általánosabb tendenciába, azaz például a labiális mássalhangzókat 
szívesen követik hátul képzett labiális vokálisok, mint pl. vö. 
Maddieson-Precoda 1992, 55-56).

Első pillantásra is úgy látszik, hogy e percepciós indíttatású 
tendencia már az alapnyelvben érvényesülhetett. Ez azonban csak 
akkor igazolható, ha az egyéb morfémakezdő CV-szekvenciákkal, 
ti. azok artikulációs, illetőleg percepciós tulajdonságaival 
szembesítjük.

A pillanatnyilag rendelkezésre álló teljes PFU szóanyag 
feldolgozásának eredményeként előálló alábbi sorrend azt mutatja, 
hogy a (képzéshelyi osztályokba rendezett) PFU mássalhangzók 
elöl-, illetőleg hátul képzett vokálisokkal állnak-e együtt 
szívesebben (ti. szívesebben, mint ahogyan pusztán a hangok 
gyakorisági mutatói alapján elvárható lenne -  Bakró 1993).
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PAL ( *i *e *à) VEL ( *u *o *a)
LAB ( *p *m)__________+

(*w) +
KAK ( *c *s) + -

DENT( *t *n *s) + -
ALV ( *1 *i) =
ALVP(*s' *c' *n 'Ô') = =
PÁL ( *i) + -

VEL ( *k) +

A preferencia sorrend a következőket mutatja: a labiális, 
kakuminális és dentális mássalhangzókat szívesebben követik elöl 
képzett magánhangzók, az alveoláris és alveopalatális mással
hangzók nem tüntetik ki sem egyik, sem másik magánhangzó 
osztályt; a veláris konszonáns szívesebben áll együtt hátul képzett 
magánhangzókkal. E tendencia alól, amelyik egyértelműen az 
artikulációs szempont érvényesülésésre vall mindezen esetekben, 
csupán két kivétel mutatkozik, nevezetesen a labiálisok osztályától 
elkülönülöen viselkedő *w, s az alveopalatálisokhoz affinitást nem 
mutató, egyedüli palatális, a *j: ezek ketten éppenhogy ellenkező 
tendenciáról tanúskodnak Ha pedig így van, akkor kénytelenek 
vagyunk megállapítani, hogy esetükben a percepciós szempont a 
döntő, illetőleg kevésbé kategorikusan fogalmazva: döntőbb, mint 
a többi szekvencia esetében.

A percepciós szempont érvényesülése mellett még további érv 
is fölhozható. Tudjuk, hogy a nyelvi változások során a hangok 
egy része stabilabb, ellenállóbbnak bizonyul. A félhangzók a 
kevésbé stabilak közé tartoznak: vokalizálódásuk, teljes kiesésük 
megszokott jelenség. Kérdés azonban, hogy oka a fonetikán belül 
mikor köthető az artikulációhoz s mikor a percepcióhoz. Ha e 
változások gyöngülési folyamatok realizálódásai, akkor 
nyilvánvaló az artikulációs indíték. Mivel azonban a gyöngülések 
tipikus (bár nem kizárólagos) helye a szekvenciában az
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intervokalikus, illetőleg a szó- vagy szótagvégi helyzet, a gyöngü
lés a mi esetünkben nem jöhet számításba. (Messzire, s ide nem illő 
nyelvtörténeti fejtegetésekhez vezetne annak végig gondolása, 
hogy a PFU-ra feltett, igen csekély számú *ji/*wu szókezdetet 
mennyire indokolt valóban félhangzós kezdetűnek rekonstruálni. 
Annyit azonban minden esetre érdemes megjegyeznünk, hogy eset
leges elvetésük még csak erősítené a szabály alapnyelvi kori 
érvényességét.) Mondandóm végül is e distinkció megtételének a 
lehetőségét célozta.
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