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Az ügynevezett lágy aspiraták plioneticus értékéről az 
ó-iiidbcu. 

(Olvastatott, a M. T. Akadémia 1877. máj. 13-án tartott ülésén.) 

BEVEZETÉS. 
A mássalhangzók osztályozásáról. 

A jelen értekezésben előforduló szanszkrit mássalhangzó 
osztályokról a következőkben néhány megjegyzést teszek. Czél-
jok ez osztályok természetéről itt pár adatot közölni. Felette 
bajos egy nyelv betűinek közelebbi természetéhez hozzászólni, 
melynek de csak utódjait is, t. i. a jelenlegi hindu nyelveket 
sem lehetünk oly szerencsések magunk hallani. A jelen kiejtés-
ről közlőitekből kell tehát megkísértenünk annak megállapí-
tását, mint ejtettek hajdan. 

A mássalhangzók (tulajdonképen zajok, gerüuschlaute) 
systemái között leghelyesebbnek tartom a geneticust, mely a 
kiejtési táj szerint osztályozza azokat. Határozottan keresztül-
vitte ezt Sievers a Grundzüge der Lautphysiologie zur Ein-
führung in das Studium der Lautlehre der indogermanischen 
Sprachen (Leipzig, 1876.) czimíí munkájában. E szerint meg-
különböztetünk ') labiales-1 és linguo-palatales-1, melyek közt 
az elsők labio-labiales (p1) és labio-dentales-ve (p-) oszlanak; 

') Az átnézeti táblát 1. Sieversnél a 74. oldalon. A leghátsóbb gut-
turales-töl a dorsales-ig egy continualis hangsor létezik (I.) ; itt meg-
szakítást szenved s következnek a cerebrales és alveolares (II.) ; (Brücke 
c-, t') — innét ismét csak ugrás folytán jutunk a (p-, ésjp'-liez) labiales-
hez (III.). Lehetséges, hogy az interdentales (l*) közvetítenek az I. és 
II. közt, hasonlókép a II. és III. közt, a mennyiben kiejtésüknél a felső 
ajak is igénybe vétetik. Sievers, 62. (v. ö. 70. az interdentales spiran-
tes-ről.) 

1 *í* 
M. TUD. AKAD. É R T . A NYELV- ÉS 8ZÉPTUD. KÖRÉRŐL. 1 
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az Rtóbbiakuál az oral*) (Brücke t4, t1, í 2 sorai) illetőleg 
dorsal (ta,lc\k2) articulatio szolgál a felosztás alapjául, ámbár 
az interdentales (Brücke t4 sora) tulajdouképen külön vol-
nának sorozandók. 

A szanszkrit grammaticusok által dantyäs-nak nevezett 
varga -) (osztály) kiejtése nézetem szerint interdentalis. Sie-
vers e kiejtést3) eddig csak az örményben és szerbben észlelte, 
de az interdentalis spiransnak (p. & a görögben,4) S azaz hang-
zatos spiráns a német nyelvekben) az ujabb nyelvekben gya-
kori előfordultából a r ra következtet, bogy a régibb indgerman 
nyelvek igen is ismerték. (Sievers t. i eredeti indgerman hang-
zatos spiránst nem ismer el ; ő az aspiratából keletkezett ős 
német affricatát változtatja át a szó elején zárhanggá, a szó-
ban pedig réshanggá.) E történeti ok szól a szanszkrit dantyäs 
ugyanily természete mellett, s maga Brücke is a th és e/á-nak 
ily értéket (s4, z4) tulajdonít.5) De e mellett szól a jelen ki-

') Helyesebben tán apical, mivel a nyelv begyével (apex l ingvae 
képeztetnek, í g y nevezte e consonansokat Michaelis. G. 1. Kulin : Zeit-
schrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogerma-
nischen Sprachen. XXIII . 518. (Berlin, 1876.) 

s) Ily osztályba az érintkezés által képezett betűk soroztainak (ez 
esetben t, th, d, dli, n) ; az, l iogy a szanszkrit grammaticusok idejében 
zárral lettek ejtve, legalább a műve l t osztály által, épen nem zárja ki 
azt, h o g y hajdan avagy később talán máskép ejtettek. Ez értekezésben a 
vargák 4-ik betűjével van dolgunk ; e helyütt (a kiejtésnél) a 4 első betű 
jön tekintetbe. 

3) Grundzüge der Lautphysologie, G9. old. 
*) Deffner szerint (Curtius Studien IV, 243.) a t és d je lenleg al-

veolárnak ejtetik az uj görögben, a l) és $ pedig interdental, (u. o. 246.) 
E) Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute, 

Wien, 1856. p. 83., 84., 85. — Brücke azon állítása (u. o. 81.), l iogy a 
dantyäs (t, d, n, l) ugyanazon értékkel birnak, mint a latin és németben, 
mive l sincs igazolva. Németország északi részében mai nap alveolaréket 
({', d1) ejtenek, a déliekben ped ig dorsaléket (í3, cl3); legalább ezt állítja 
Sievers. (68. old.) Ismeretes, hogy a d3, i l letőleg d' csak igen késő időben 
fej lett s4-ből. (L. Paul u. B r a u n e : Beitrüge zur Geschichte der deutschen 
Sprache I. 53. v. ö. Sclierer : Zur Geschichte der deutschen Sprache, Ber-
lin, 1868. 48. oldal és H e i n z e l : Geschichte der Niederfränkischen Geschäfts-
sprache, Paderborn, 1874. 153. old.) Miután a német z* hol indgerman <-, 
hol dh-rn megy vissza, v i lágos , hogy e betű önmaga a dental sornak ere-
deti interdental ejtése me l l e t t teljesen bizonyít . 
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ejtés is, a mint azt Beames A comparative Grammar of the 
modern languages of India to toil Hindi, Panjabi, Sindhi, 
Gujarati, Marathi, Oriya, Bangali (London, 1872.) I . 233. 
old. leirja: The Persians and Indians form it (the contact) 
low down on the teeth, almost at their edge, thus producing 
the softest sound of all (the races of the family). This Indian 
sound, being the result of impact on the teeth, is a true den-
ta l ; we Teutons J) have no dental sounds at all, and the I ta-
lians have only semidentals. De a mellett, hogy az iudck nem 
ejtettek régi időkben dorsalist, bizonyít a palatalfejlemények 
(ts, dz) ritkasága.2) A mouillirozásnak pedig, mint tudjuk, ép 
a <3 és azonfölül a k1 sor vau leginkább alávetve.8) 

A mürdhanyäs vagy cerebrales4) Brücke 2-ik sorával 
esnek össze.5) Beames szerint °) kevéssel magasabb helyen 
képeztetnek, mint a teuton contact (zár, illetőleg rés). Cald-
well »A comparative Grammar of the Dravidian or South-
Indian family of languages,« second edition, London, 1875. 
25. old. ugyan elismeri, hogy a dravid és szaukszrit cerebrales 
lényegesen egymástól nem különbözDek,7) de ámbár bevallja 

') Az angolok mai nap a í-t ós d-t cerebral módon ejtik, csak l iogy 
a nyelv hegyének visszaliajlása nem nagyon energicus. Sievers, 60. old. 

-) P. jihvä, jihma, jyut, dyut me l l e t t ; tehát ez esetekben is követ-
kező i e l ő t t ; a dorsal d itt a következő i-hezi assimilatio folytán fejlett. 
V. ö. Sievers, 131. old. 

a) Sievers 105. 
4) E nevezet linguales az arab guttur-dentales számára őrzendő 

meg. L. Lepsius értekezését » Über die arabischen Sprachlaute und deren 
Umschrift« az Abhandlungen der Berliner Akademie 1861. évi kötetében 
(97 — 152. old. főleg 122. és 134. old ) s Standard Alphabet' London, 1863. 
57. 74. oldal. 

') í g y ejtik mai nap a li indostan cerebralisokat Brücke észlelése 
szerint is. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der k. Akademie der Wis-
sanschaften, 1859. a XXXT. k. 224. old. a kiilön lenyomat 8. oldalán. I ly 
kiejtés mellett tanúskodnak az olasz missionariusok is. (Ascoli Vorlesun-
gen, Halle, 1872. 198. old.) Munkáik 1742 és (Ascoli, 172.) 1771-ben 
(Ascoli, 88.) jelentek meg. Ép igy nyilatkozik Jones az Asiatic Iiescarches 
I.-beu : This classis pronounced with an inflection of the tongue towards 
the roof of the mouth, éj) ezt tanítják a prätiijäkhya-k. 

e) Comparative Grammar. I. 233. 
') Ascoli Vorlesungen 198. Caldwell első kiadásának 107. oldalát 

idézvén, azt mondja: Die physische Identität der drawidischen und 
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liogy az angol t-k inkább közelednek az ind cerebraleshez, 
mint a dentaleshez, nevezetesen pedig lia r áll mellettük (36. 
oldalon), mégis u. o. igy nyilatkozik: There is still a great 
gulf, I conceive, between the slightly lingualised English den-
tals and the true Indian Unguals, — a gulf which many Euro-
pean students of the Indian languages are never able to pass 
as long as they live.« Daczára ez örvénynek, mely a két ki-
ejtés közt fenforogna, mégis már AVilson is utalt az angol 
t és d-nek cerebral kiejtésére, Bühler pedig a Madras Jour-
nal of Litterature 1864. (pp. 116 —136.) irt értekezésében » On 
the origin of the sanskrit Unguals« azt mondja, hogy az an-
golt, ha ujabb ind nyelvet taníd, tanítója folyvást arra figyel-
mezteti, hogy ne ejtsen cerebralist a dentalis helyett; továbbá 
hogy az indek, ha angol szót transcribálnak, c7-t és t-t hasz-
nálnak az átírásban. Ellenkezőleg Beanies nem mulasztja el 
megjegyezni azt, hogy az ind embert, ha angolul tanul, nagyon 
nehezen lehet elszoktatni az angol t és d indféle cerebral ki-
ejtésétől. 

De akár találtassanak ugyauily, akár hasonló cerebrales 
más indgerman nyelvekben,2) akár nem : annyi kétségtelen, 
bogy e cerebrales csakis a dentales (tágasb értelemben) más 
fajaival váltakozása kerülnek elő az indgerman nyelvekben, s 
igy kétféle etymologice különböző t-t e nyelvek egyike (akár 
az ind, akár bármely más, p. a nord) sem ismer, s hol két-, 
avagy többféle t előfordul a jelenlegi nyelvekben, ezeknek 
csakis egyike felel meg az eredeti indgerman etymologicus t 

der saukritischen Dentales wird von Caldwell auch aussdrücklich be-
hauptet . 

') Sanskrit Grammar p. 3. 
-) V. ö. Ascoli : Vorlesungen Uber die vergleichende Lautlehre des 

Sanskrit, des Griechischen und des lateinischen. Halle, 1872. 42. §. 4. jegy-
zet. Az afgl ianra nézve itt Trumpp Zeitschrift der deutschen morgenländi-
schen Gesellschaft XXI . 26. a beludsi-re, Lassen Zeitschrift für die Kunde 
des Morgenlandes IV. 423., 425. és ugyan e szerző Kulin Beiträge III. 
228-han előforduló értekezései idézteinek. — Az európai nyelvek sorában 
Ascoli szerint talán csak a némely olasz szójárásokban található cid (ko-
rábban II helyett)-ben akadhatnánk cerebralisra. (42. §. 16. jegyzet a 
201. oldalon.) I ly dialectek volnának a sard logudoresi és a fiumorboi 
Corsicában. 
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sornak, a többi pedig pboneticús fejlemény. Egészen máskép 
áll a dolog a dravid nyelvekben. A legkezdettlegesebb és leg-
szükségesebb gyökök közül sokan csakis a kétféle t által van-
nak egymástól differentiálva.J) Kérdéses csak az lehet, vájjon 
e cerebrales az indben önálló fejleményeknek tekintendők 
avagy keletkezésök idegen befolyásra lesz-e visszavezetendő ?2) 

Az elsőt állítja Bühler; szerinte nemzet soha nem veszi 
át a másiknak hangjait ; (így az angol a normanok franczia 
szókincsének ugyan felét, de azért az idegen hangokat nem 
fogadta el soha. 3) Mire Beames helyesen azt feleli, hogy ez 
indokolás már csak azért sem áll, mivel a normanok átvették 
a franczia szókkal együttesen a kiejtést is. 

Trumpp a Grammar of the Sindhi language-ban (Lon-
don, 1872.) p. 21. a cerebrales-1 nem áriaiaknak tekinti, állí-
tását azzal támogatván, hogy a szóknak, melyekben e hangok 
előkerülnek, háromnegyede nem áriái; az aborigines e hango-
kat mind az indben, mind más európai szókban a dentales 
helyébe törekedtek léptetni. 

Beames 4) miután kimutatta, hogy a szanszkrit, prákrit 
s ujabb hindu nyelvek ugyanazon gyökben, hol a cerebralist 
tűntetik fel, ugy hogy az egyik vagy másik kiejtés prioritásá-
ról a szanszkrit e szerint épen nem tehetne tanúságot; tagadja 
azt. hogy a präkritban, mint a nép nyelvében a cerebrales 

•) Caldwell, 37. old. p. kudi ugorni, kudi i r n i ; kattu zajt csinálni, 
kattu kö tn i ; kottu ásni, kottu dobo ln i ; manei l iáz, manei szék. (E példák 
a tamilból vannak véve.) 

-) Annak lehetősége ellen, hogy a dravid nyelvek vették volna át 
a cerebralest a szanszkritból, szólana az is, hogy az i ly kiejtésű hangok 
épen a tamilban, mely az áriái befolyásnak legkevésbé volt kitéve , l eg 
gyakoriabbak (Caldwell, 33.); az áriái eredetű ujabb ind nyelvek közt 
leginkább kedveli őket a sindhi. (Beames, 236.) 

3) Ascoli (197.) igen helyesen azt jegyzi meg , hogy nem a nyelv 
fogadta el a celebrál kiejtést, hanem a benszülöttek, kik a szanszkritot el 
sajátították, vitték be kiejtésüket a nyelvbe. Utal a lat in nyelvnek hasonló 
átalakítására az azt elsajátító román népek által. Yajjon azonban ez át-
alakulasi folyamban épen a kelt reactióra kell-e ráismernünk, az mái-
kérdéses. Y. ö. p. Ebei tanát a kt átalakulásáról a román nyelvekben a 
Zeitschrift XIV. kötetében, ki azt, vájjon ó-olasz, n é m e t avagy kelt befo-
lyásra találunk ez esetben, nem meri eldönteni. 

<) Comparative Grammar 39. §. 
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gyakoriabbak, mint az állítólag lágyabb irodalmi nyelvben ; 
utal arra, bogy dentalis előkerül némelykor oly esetben, mely-
ben a szanszkrit csak cerebralt ismer; a két categoriának egy-
más mellett létét ugy magyarázza, (232. old. és köv.) liogy 
a cerebral tájoni képzés volna az ős indgerman; ettől a délre 
vándorlott népek mindinkább eltértek, s az indek végre általán 
tiszta dentalest ejtettek, eltekintve mégis amaz esetektől, me-
lyekben a t sor hangjait r előzte meg, mely a régi ejtésre con-
servative hatot t ; midőn azután későbbi hangtörvények folytán 
az r elesett 2) (234), misem maradt hátra, mint a magas helyen 
történt érintéssel képzett cerebrales. Kétségtelen, hogy az r 
ez utóhatása az égalj befolyása ellen némileg csodaszerünek 
mondható; de sajátszerű, hogy a tamil, mely a félsziget leg-
délibb részében beszéltetik, több cerebralist tűntet fel, mint a 
telugu ott, hol a hőség csekélyebb. Ezek szerint nem fogunk 
megütközni abban, bogy Caldwell ama véleménye mellett, 
liogy a cerebrales a dravid nyelvekből lettek átvéve, megma-
radt 3) és azt vitatja, hogy dentalesből lettek, ámbár Beames 
(264.) sajnálkozva jegyzi meg, bogy e téves nézet nem is ere-
deti, a mennyiben ugyanezt az ind panditek is vallották. 4) 

') Megjegyzendő, l iogy Beames az idegen népek befolyását az áriái 
ind nyelvekre, nem tagadja általában (1. munkája 128. old.), lianem csak 
is a cerebralesnól, melyekeí eredetieknek tekint. 

") Comparative Grammar §. 8 5 . 3 . r dentales előtt (332.) és után 
(336.) ; a többi osztályok betűiveli nexusát az r-nek 1. a 83. §-ban. 

3) A Comparative Grammar of the Dravidiaii languages, 32. old. 
Feltéve, l iogy e bangók előfordulnak más nem dravid aborigin nyelvben 
is — mint Beames (245.) a Kole family-re nézve az Z-röl állítja — mégis 
a mellett , bogy az indbe a dravid nyelvekből lettek átvéve, azt szokás 
felhozni, l iogy e népek lakták egész Indiát ; bizonyíték a Brahui Balü 
dzistän hegyeiben, mig a többiek a benyomuló áriaiak előtt mindinkább 
délfelé vonultak vissza s je lenleg a Dekhanban laknak (1. Friedrich 
Mül ler: Heise der Fregatte Novarra, Linguistischer Theil. Wien, 1867. 
74 old.) ; egyébiránt al ig szenved kétséget, l iogy jó részük a győző ind-
germán népbe bele is olvadt. A Himalaya és Yindliya begyekben lakók 
nem számíttatnak a culturnépek közé s nem jöttek az áriaiakkal oly nagy 
mérvben érintkezésbe. 

4) Ascoli a Vorlesungen 42. §.-ában szintén azt tanítja, bogy a ce-
rebrales eredetileg csak a dravid nyelvekben fordulnak elő. A dravid 
aborigines, mint a lakosság többségének kiejtése pedig érvényre vergő-
dött volna mint amaz esetekben (combinatiókban), melyek a dravidül be-



AZ U. N. LÁGY ASRIRATÁK PHONETICUS ÉRTÉKÉRŐL AZ Ó INDBEN. 9 

De a cerebrales és dentales etymologicus jelentőségétől a 
dravid nyelvekben, eltekintve is, az elterjedettség, melynek 
eme nyelvek mindegyikében, a Brahuiban is örvendenek, szem-
ben az indgerman nyelvekben (eltekintve az ind területén 
létezőktől) ismeretlenségükkel, mihez a fentebb kiemelt etymo-
logicus értékkülönbség is járul, tanúskodik e bangók dravid 
eredetéről s az áriái indbeni másodlagos voltukról. Mindehhez 
járul, liogy a dravidban a cerebralis ejtés épen nem köszön-
hető egy szomszéd r befolyásának, mint a szanszkritban.J) 

Miután felsoroltam e különböző véleményeket, vissza-
térek Bühlernek 2) ama nézetéhez, hogy a cerebrales ind téren 
külbefolyás nélkül fejlődtek. Elismerem azt, hogy Beamesnek 
igaza van. ha állítja, bogy t cl váltakozik t és cl-\e 1, a nélkül, 
hogy a cerebralis keletkezése r vagy s által indokoltatnék; de 
azért tagadhatatlan, bogy a cerebrales keletkezése amaz ese-
tekben, melyekben az »s -f- deutalis« avagy »hangzatos pala-
talis spiráns (glil)-\-t« helyébe lépnek, physiologicus szem-
pontból teljesen megmagyarázható. Feltéve ugyanis, hogy az 
s dorsalis kiejtéssel birt, akkor a cerebralisnak keletkezése az 
»s -f-1 avagy általában interdentalis«-féle csoportból nem más, 
mint assimilatio. Az s-nek (föltéve, hogy dorsalis), illetőleg a 
hangzatos palatal spiransnak (gh1) képzése ugyanis a nyelv 
hátával történik (dorsal módon) és pedig hátul a palatum-
ban3) , ellenben az interdentales képzése elől a két fogsor közt 
foglal helyet, és pedig apical módon; e két egymás után követ-
kező betű (gh1 vagy s 3 egyrészt, íMele betű másrészt) articu-
lationalis különbségének kiegyenlítésekép a cerebralis volna 
tekintendő, s igy az egész tünemény nem volna más, mint 

szélűknek szokatlanok voltak s i lykép nehézséget okozhattak. Ha azonban 
Ascoli azt állítja, hogy a präeritban, mint a nép nyelvében a cerebral 
kiejtés nagyobb szerepet játszik, m i n t a szanszkritban (197. old. a 9. jegy-
zetben) ellentmond neki Beames munkája 59. §-ában. E körülmény külön-
ben Ascoli tanának támogatására szükségtelen. 

') Cahhvell, 46.— A liquid consonansok (rés l) kieséséről a te lugu 
és cauarese-ben 1. u. o. 84. old. 

-) Megjegyzem, liogj' értekezéséből »On the oriyiu of sanskrit Un-
guals* csak azt ismerem, mit Caldwell és Benfey folyóirata (Orient und 
Occident III. 379 — 383. oldalig) belőle közöl. 

3) Még a durumban. 



1 0 MAYR AURÉL. 

localis assimilatio, a mint ilyen helyet foglal, ha például a-\-i 
helyere e lép. ' ) 

E possibilitásra dr. Budenz által lettem figyelmeztetve. 
Természetes, hogy ha ily módon a nyelv a cerebral tájon kép-
zett /-féle betűkhöz jutott, a lehetőség már meg van adva, és 
pedig a nyelv saját, önálló, idegen befolyás nélkül létrejött fej-
leményében, hogy e kiejtés más esetekben is alkalmaztassák 
az interdentalis helyett. Alkalmat e fölcserélésre a cerebral 
és dental sorok hason benyomása, mit a fülre tesznek, szol-
gáltathatott. 

Nem akarok itt ama kérdés taglalásába bocsátkozni, 
vájjon mindamaz esetekben, hol r vagy l lép d helyére, fel 
kell-e tételeznünk azt, hogy ez átváltozást megelőzte a chnek 
cerebral módoni képzése; mi arra vezetne, hogy cerebralest 
postuláljunk mindama nyelvek számára, melyekben a á-nek 
r vagy 7-ló válta előfordul -); csak azt jegyezzük meg, hogy a 
f a sindhiben sokszor azt követő halk r-rel ejtetik.3) 

') Hogy Sievers szavaival éljek (135. old.) itt u. 11. combinatori-
scher lautwandel fordul elő, és pedig főleg räumliche Verschiebung foglal 
helyet. Az assimilatio a p. p. p. esetében p. íidlia ray/U-f ta-ból total is , 
a mennyiben liomorgan, homogen és ugyanazon intensitással biró conso-
nansoklioz vezetett mint resultatumlioz. 138. old. v. ö. a dugdha tej 
prükrt dudha átváltozását az ujabb ind nye lvekben : in. g. düdha o. 
dudha p. dudd s dodhi b. dudha, dud, dudu. Beames, 286. Arra vonatko-
zólag, mint történt a gh' -f- t (»hangzatos réshang -f- hangtalan zárhang'«) 
átváltozása »zárhang -j- réshanggá«, a mint az ó-ind e successiót a gdh 
ddh bdh csoportokban tényleg feltünteti, 1. [ez értekezést I. 3. alatt . — 
Lehetséges az is, hogy a gh' (ejtsd j-nek) még mint spiráns lett dorsallá s 
folytatólag cerebrallá és e cerebral réshang le t t azután zárhanggá, avagy 
a palatal spiráns változott át először zárhanggá és e j 1 lett fo lytatólag 
d dorsale s végre cerebrale-vé, mely esetben a í csakis assimilálódott 
volna, E p oly keveset nyer i t t végleges megoldást ama kérdés, vájjon a 
palatal és az azt követő interdental közt a kiegyenlítési folyam közvet-
lenül a cerebralist eredményezte, vagy pedig megelőzte-e a cerebralist a 
dorsalis. 

2) Emez eredményhez jut Biililer recensense az 0 . <lf 0. III. 381. old. 
3) Beames, 333. p. putu kiejtve putrit, (szkr. pulra, son), mitu ki-

ejtve mitrlt (szkr. mitra, friend.) ; épigy történik, hogy az rr a tami lben 
fír-nek ejtetik ; Caldwell, 29. az nr pedig ndr-nek. Önkénytelenül eszünkbe 
jut a nord nye lv ; ott, a hol a gót lp és iip-t tűntet fel, M-t és nn-t ir (Wim-
mer : Fornnordisk Formlära 28. old. Lund, 1874.), melyek nagyrészt ddl, 
letöleg ddn-nek ejtetnek (u. o. 11.). 
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Még a gutturales és palatalesről kell szólauuuk. Az ind 
grammaticusok az elsőkhöz a k, Ich, g, gh-1, az utóbbiakhoz 
a c, ch,j,jh-1 sorolják. ]) Ascoli kutatásai óta ismeretes, hogy 
a c k--hői fejlett, a ch pedig sk helyére lépett, a j is sok eset-
heu <7--bői lett. De emellett létezik az indben 9 és némely j , 
melyeknek a zendben szláv és litvánban mindig sibilaus (rés-
hang) s vagy S, z vagy z felel meg; mig a gutturalesnek (k c 
g j j eme nyelvekben zárhang (7c vagy g) felel meg. 2) 

É p igy kellett Ascoli szerint kétféle gh-nak is léteznie 
melyeknek egyike: a palatalis3) azend és szlávban z, a litván-
ban z által lesz képviselve. Ujabban Hübschmann a Ztschrft 
X X I I I . kötetében (27., 38. old.)4) kimutatta azt,hogy £1 sor 
az örményben s, ts, z és dz által van repraesentálva, mig a k2 

sor k és kh, k. g által van képviselve. 

Nem bocsátkozom itt abba, vájjon a palatal és guttural 
sor csakis az ind, persa, örmény, szláv, litván nyelveket jel-
lemzi. 5) avagy vájjon az indgermán nyelvek mindegyikében 
kimutathatni e különbséget, mint azt Fick a és £2-re nézve 
Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas (Göt-
tingen, 1873.) czimű munkájában vi tat ja; annál kevesbbé, 
mivel ha ez be is bizonyíttatnék, (és következetes eljárás mel-
lett ennek a gx g2. valamint a gh^ gh2-re nézve is meg kellene 
történnie, a mint azt Fick nem teszi) Schmidt a törzsfatheoria 
ellen még mindig felhozhatná, hogy az ázsiai és szláv-litván 
nyelvek ez esetben is a kérdéses hangok tovafejlesztésére 
nézve közelebb állnak egymáshoz, a mennyiben concedálva 
is a különbség 6) közös voltát az indogermán nyelvek mind-

') Kiejtésük je lenleg affricata, tehát, Is és <Zv. 
-) A zend a c-t, valamint a g'-böl keletkezett j(z)-t az inddel osztja. 

A szláv c ? ujabb eredetű, és csakis szomszéd hangok befolyása folytán 
fe j le t t ; igy i és e előtt Schleicher Comp. 182. § . 3 . kj-böl 182. §. 5. — 
Valószínűleg az ind és zendben szintén csak ily oldalagos befolyásnak 
köszönhető az u. n. második palatalisatio, 1. Ztsclirft XXIII . 28. 

s) Az indben e gla általában 7t-vá vált. 
') V. ö. Ztschrft der Deutschen Morgen l. Gesellschaft X X X . 70. 
6) Schmidt: Die VerwandschaftsverhUltniste der indogermanischen 

Sprachen. Weimar, 1872. 10. old. Ujabban a Jenaer Litteratnrseitung-bnn 
1874. 201. czikk, 1875. 588., és 1877. 247- ik czikk. 

*) Helyesebben »a különbzókelés (ditferenziruug) közös voltát,« 
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egyikére nézve; mégis elvitázhatlan, liogy csakis az említett 
nyelvek léptettek e k 1 g l rjh1 helyére réshangokat, és pedig 
dentalest. Az indre vonatkozólag tudjuk, hogy a h-t jelenleg 
épen nem ejtik a theoriakövetelte spiransnak, s csakis Ascoli 
vitatja, hogy e betű valaha M-nak lett ejtve; ') a /-ről isme-
retes, hogy jelenleg általában dz, de oly alakokból, mint iSta, 
marsti azt következtetik, hogy egy I-nek is kellett az ind 
nyelvben léteznie. 

A positiv eredmény, melyhez az eddigi kutatások jutot-
tak, tehát az, hogy az indben a guttural soron kiviil egy pala-
tal sor is létezett; hogy e palatal sor képzési tája közelesett2) 
a guttural soréhoz, mi mellett oly gyökök tanúskodnak, me-
lyek képzéseikben, hol a ki, hol a k2 sor hangjait tűntetik fel.3) 
Az eddigi magyarázat, mint fentebb említettük, azt tartja, 
hogy a palatal sor secundar, s igy hangjainak mindannyija a 
megfelelő gutturalisból fejlett. Mégis nem hagyhatjuk említés 
nélkül, hogy daczára ama törekvésnek, mely a nyelvnek hát-
rább fekvő és igy nehezebben mozgósítható részei helyett, an-
nak előbbre fekvő és igy könnyebben mozgósítható részeit 
szereti léptetni; (mi abban lel kifejezést, hogy gutturales he-
lyébe palatales és végre dorsales, az ó-indben cerebrales lép-
nek), nem volna elvetendő ama hypothesis sem, mely a palatal 
sort eredeti indgermannak tekintené, melynek folytatói az ind, 
zend, örmény, szláv és litván nyelvekben fenn is maradtak. 

E sor azonban egyrészt a dorsal, másrészt a guttural 
képzési tájhoz igen közel esvén, csakis a mennyiben spiran-
ticussá vált, birta magát fentartani; mig zárhangu alkatai a 

miután Schmidt és Fick ama véleményben voltak legújabb időkig, hogy 
az egységes k sor csakis az idők folyamában hasadt két részre. 

') Vorlesungen 145. 
») Sievers, 61. 
s) Példákat 1. Ztschrft XXIII . 25. old. Igy a \J1M mehati mellett 

előfordul nimeghamana, mihira de meglia felhő. E különbséget e példánál 
a többi nyelvek is feltűntetik : z. maegha osset. miegha örmény még litv. 
migla, szláv, migla, de z. gaomaéza, mageman ind meha osset mézun 
verb, örmény méz, mizel l itv. mezu. Igen érdekes az örmény zuig Itsel 
mellett ( jugum és jüngere), Íz ódz (kígyó) mellett . — Máskor az egyik 
nyelv a fc, a másik a k, sorra mutat, p. l itv. ahmen ind agman kő, l itv. 
klausljti de sz láv sluti hallani. 
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szomszéd sorok egyikében vagy másikában eltűntek. El-
tekintve attól, bogy e hypothesis mellett lehetséges volna oly 
szókat, melyek jelentése ugyanaz, közös gyökökre visszavezetni 
s identitásukat nem kellene többé tagadásba venni; atheoriát 
egy adattal akarom támogatni, melyben a, kiindulásul szolgáló 
betű palatal volta kétségen felüli. Ez az indgerman j (ind y), 
melyről tudjuk, hogy reducált vooalisból keletkezett s igy soha 
gutturalis nem volt, hanem a mióta spiránssá lett, azóta pala-
talis spiráns ; mégis a görögben,-) hol y hol ó'-vé válik, p. rtutöe^ 
de naiyviov, ion. lyakaaaa dor. tyákcc^a — Í'QÍÍH ion. att. = 
(yyú&Tia.3) Ugyan e mellett bizonyít a nord. ggj, gg, gót dclj 
mellett, eredeti indgerman j helyett. 4) 

E kivül fel volna hozható ama tény, hogy az ujabb nyel-
vekben. p. az uj görögben s a jelen nord kiejtésben a hangza-
tos spiransnak palatal avagy guttural volta felett jelenleg az 
utána következő vocalis dönt. Az ágens tehát, mely az eredeti 
palatalist, illetőleg gutturalist átváltoztatta, meg volna találva. 
A consonansnak assimilatiója a következő vocalislioz foglalt 
volna helyet, minek folytán a spiráns alkotásánál a nyelv az 
utána következő vocalis articulatiójának megfelelőbb alakot 
öltötte; igy történt, hogy az etyinologicus j (ghlJ csak e és i 
előtt, etymologicusy (gh-) csak a, o, u előtt lett conserválva. 

Nyilt kérdésnek tekintendő azonban, mily középfokokon 
keresztül történt legyen a palatales átváltozása ama hangokba 
(majd tpiranles, majd affricaták), melyek az egyes nyelvekben 
mint tova fejlett folytatóik tényleg föllépnek. 

') Világos, l iogy eme theoria mellett a l i tván karvé z. ci'ixt-val 
szemben fc'-jét az utána következő a vocalisnak köszönné. 

») yjschft XXIII . 294. 
•') V. ö. az uj görögöt p. jéma (vér ttlutt) J-je n után </-vé lesz ; Cur-

t ius Stildien IV. 238. : pro <5tV thiorv alfiu pronuntiant e télnn néma. 
•) P. ószász tuéjo, ó-német zweijo gen. pl. (kettő) nordd. tveygja 

gót. tvaddje. 



I. 

A z u . I i . l á g y a s p i r á t á k m a i k i e j t é s é r ő l . 

»A lágy aspiraták kiejtéséről a zeneiben« czimzett érte-
kezésemben törekedtem kimutatni, hogy a kérdéses betűket a 
zendben a hangzatos réshang természete illette meg. Ugyan-
ott (a 6—8 old.) felemlítettem azt is, hogy az ind grammati-
cusok állításai után Ítélve, a lágy aspiraták az indben ez idő-
ben affricaták voltak, mi azonban nem zárná ki azt, hogy e 
kiejtés még is másodlagos volna, mely más régibb kiejtésből 
fejlődhetett. Felhoztam Scherert, Heinzelt és Britekét, mint 
oly férfiakat, kik az affricata kiejtést vitatják eredetinek, mig 
Curtius és Ascoli az aspirata mellett nyilatkoznak. Kiegészí-
tésül, itt csak azt kell mellékelnem, hogy Brücke a »Grund-
züge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute« 2-ik 
kiadásában (Wien, 1876.) eltérőleg az e munka első kiadásá-
ban (Wien, 1856.) közlött nézetétől, mely szerint a gh, dli, 
Wt-val átirt jegyek hangzatos spiránsok voltak 7), beiktatta 
ujabb nézetét is 2), de azért a régit azzal legalább is egyen-

') Brücke, 85 (Wien, 1856.) 
s) Brücke, 111 (Wien, 187 6). — Briickének saját nézete megvál-

toztatására alkalmat szolgáltatott v. Kaumer „die Aspiration und die 
Lautverschiebung" cimű értekezése. Irata 44, 53, 60 §§-aiban (a „Gesam-
melte sprachwissenschaftliche Schriften" Frankfurt a. M. 1863 — 38, 60, 
68, 96 old.) v. Baumer tekintettel arra, hogy ez affricaták nem képez-
nek positiót az affricata második részének fejletlen voltát (unentwickelte 
Beibungsgeräusche) vitatja. Brücke erre a Zschrft für öest. Gymnasien 
1858, IX. füzetében a X, d, cp kiejtését xX, r 0 , Ttcp-vel vélte leirandúnak ; 
miért Eaumer, a spiráns fejletlen voltának szószólója Brückét arról vá-
dolja, (396 old.) hogy őt félreértette. A fejletlen réshang tlieoriát Bau-
m e r l 858-ban a közönségesen Ich, th, ph-\al átirt szanszkrit betűkre is 
kiterjesztette ; Brücke tanát (Grundzüge, 83) e betűk hangtalan réshang 
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értékűnek tekinti ismét. A 113 oldalon (Wien, 1876.) ugyanis 
felállítván az aífricata hypotliesisnek megfelelő hangértéke-
ket : gay2, d-z2, d*z*, Iho1 folytatólag oda nyilatkozik: 
Ebenso einfach würde alles sein, wenn man ihnen den Laut-
wert der bloss tönenden Reibungsgeräusche zuschreiben 
könnte. Ein Beispiel solcher Aussprache führt Beames (p. 
265) an '), indem er sagt, dass das hh von den Eingebornen 
des östlichen Indiens durchweg wie das v der Engländer 
ausgesprochen^ werde 2). Eine derartige Aussprache, viel-
leicht auch solche als w könnte früher in grösserer Aussdeh-
nung geherrscht haben als jetzt.« Ugyancsak a hangtalan 
spiráns kiejtését constatálja Beames u. o. a ph-ra nézve : As 
to ph a very little carelessness in uttering it makes it into f , 
and however wide apar t these two sounds may be when pro-
nounced carefully, or when considered scientilically, the per-
sonal experience of every one who has lived in this country 
will support the assertion, that the are daily and hourly con-

termószetóről már csak a spárga elnevezés miatt (1. értekezésem 7 ol-
dalát) is elveteudönek vélte. (383—387 old.) Jól megjegyzendő az is, 
l iogy v. ßaumer affricatáiról azt állítja, liogy kh, th, p/i-ból, teliát aspi-
ratákból keletkeztek assimilatio fo lytán; e tételt az irás is támogatná, 
me ly azelőtt KU, Jill-1 liasznált, később pedig a kiejtés változtával uj 
jegyeket teremtett (M8 old.). Mivel szemben Ebe l Zschrft, XIII. 207 arra 
utal , l iogy a görögök a semiticus irás átvételénél a j ; a 0 kifejezésére 
f e l i s használták, de a y és X spirautes számára nem volt jegy, de mivel 
a KU, IUI a kiejtésnek nem felelt meg, e h iányon az cp ós X jegyek által 
csakhamar segítve lön. — Az affricaták az által keletkeznek, hogy az 
átmenet a zárhangról a következő sonorára nem történik a kellő gyor-
sasággal. Ha ugyanis a szájüreg bár rövid időn át, csak annyira van 
nyitva, hogy a levegő az i g y képzett résen dörzsölőilik, világos, liogy a 
megelőző zárhangnak megfe le lő frieativát kell hallanunk a sonora előtt. 
E z affricaták p f , Is, kX, tehát eyy exspiratioualis légkiömlós (exspira-
tionsliub) szülöttjei, ós i gy egészen máskép hangzanak, mintegy zár-
hang, mely után a réshang elkülönítve képeztetik p. e. szókban : abfah-
ren, hat-sich, liol a két mássalhangzó (p-\-f, t f s) kétségtelenül positiót 
képez, míg ezt vé leményem szerint az affricatáról nem áll íthatni. L. 
üievers, Grundzüge der Lautphysiologie, Leipzig, 1876. — 97 old. 

') A comparative Grammar of the modern aryan languages of 
India 1, London, 1872. 

') bli, which letter in Eastern India is constantly regarded by 

nat ives as equivalent to our Engl i sh »>. 
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founded by ordinary speakers. Az e sorokban kifejezett 
nézet, bogy a nép kiejtése hibás vagyis uj, be volna bizo-
nyitandó. 

Áttérek a medial aspiraták természetének leirására 
Beames leírván kiejtésöket az ujabb ind nyelvekben ezeket 
mondja (264 old.): The aspirates, it must however be remem-
bered, are never considered as mere combinations of an 
ordinary letter with h. I t is quite a European idea so to 
treat of them; kh is not a k sound followed by an h, it is a k 
uttered with a greater effort of breath than ordinary. The 
native name for the aspirates is mahäpräna »great breath,« 
as opposed te the lenes or alpapräna »little breath« letters. 

I t must ever be borne in mind that the aspirate is 
uttered by one action of tlie month ; there is not the slight-
est stop or pause between the k and the li; Vararuci midőn 
a kh, gh, th, dh, hh-nak átváltozásáról A-vá szól, épen nem 
mondja, bogy kh and the rest retain only their aspirate, ha-
nem h is substituted for kh etc. He looks upon li as quite a 
distinct letter, and exhibits no consciousness of their being 
an h involved or contained in the kh already. Brücke mind-
ezt *) megegyezőnek tar t ja avval, mi az aspiraták traditio-
nalis kiejtéséről eddig taníttatott. A pausára vonatkozólag ő 
azt találja, hogy még szótag-elválasztás esetében sincs pausa, 
kivéve azt, mely a A-nak képzése által létesül, a mennyiben 
ez esetben a A a zár képzése által létesülne, mig a h hozzá-
járul ta a zár újbóli megnyitását tételezi fe l 2 ) . Nézetem sze-

') 2-dik kiadás, 108 old. 
2) Brücke 2-ik kiadás 44 és 09 jelenleg is azon nézetben van, h o g y 

zárhangok a zár képzése által is létesülhetnek. Sievers »Ortindzüge der 
Lautphysiologie« Leipzig, 1876. •— 94 old. az i ly prohibit iv zárhangok 
nak létét tagadja ; szerinte a vocalis maga, tekintettel az utána követ 
kezö zárra, különböző színezetű. A száj részei ugyanis a beálló zár kép 
zése kedveért átmeneti mozgásba jutnak, minek folytán maga a vocalis 
is a keletkezendő zárnak correspondeáló modificatiót szenved. E z t ő 
»geschnittener Vocalabsatz«-nak nevezi. Ha a hangzó e végmódosulását 
az explosio gyorsan követi , a benyomás a fülre egységes, p. a szláv és 
mai német nyelvben ; ellenben ha a pausa nagyobb : kettős mássalhang-
zót vélünk hallani. í g y ejtenek a svédek, az olaszok •— továbbá a magya" 
rok ós finnek, 1. a geminatae-t a 98 oldalon. 
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rillt Beames e leírása mindazonáltal ellenkezik azzal, mit 
Brücke a Grundzüge 115 oldalán egy calcuttai egyén kiejtése 
alapján közöl. Elismervén ugyanis azt, hogy a médiánál a 
hangszalagok annyira közeledtek, hogy az u. n. hangrést ké-
pezik, világosnak tart ja, hogy a gégében beállott lényeges 
változás nélkül hozzá A-t nem csatolhatni. Ez eredményt 
háromféleképen véli elérhetőnek : 

1. A media hangzatos explosiója után határozat-
lan vocalist ejtvén, csak azután képezzük a h-t, p. : he ha, 
de. ha, ge ha. 

2. H a a hangrést közvetlen az explosio előtt kitágítjuk. 
Ez által hpha, dtha, gkha-t nyerünk 

3. A médiát, mint közönségesen hangzatosan kezd-
jük, mire a hang hozzájárultát megszüntetjük, a szájüreg-
ben képezett zárt nesz nélkül megnyitjuk és a A-t hagyjuk 
következni. 

A 3. alatti képzést az említett calcuttai főleg szótag-
választásnál használta; máskép mondva, ő a A-t a következő 
szótaghoz csatolta, tehát csak is pausa után e j te t te ; ha e ki-
ejtés szóvégén csakugyan előfordult, mint Brücke e szónál 
hcigh állítja, kétségtelen, hogy a A ez esetben is szótagot ké-
pezett. A 2. alatti kiejtés főleg a szó kezdetén fordult elő 
p. gkhäs, de a szó végén is p. hudth, s a szóban is gemminatio 
esetében. E szerint buddha : hudtha-na\i volna ejtendő. 

Hogy az 1. és 3. alatti kiejtés a Beames által leirattal 
össze nem egyeztethető, abban megerősít engem az, mit Ellis az 
Academy 1874. V, 68-ban közöl : In this case we have not a 
lengthened sonant and than a jerked flatus, as Germans pro-
nounce Sanscrit, This was entirely repudiated by both Mr. Gupta 
and Mr. Mookerjey, who, each of his own accord, mentioned the 
prononciation to warn me against it. No trace of flatus occurs 
after the sonants, but there is a momentary energising of 
the following vowel. Ezek szerint a hangzatos aspiraták jelen 
kiejtésének gh, dh, AA-vali átírása nem volna más mint a 
xgürov xpevSog, mint azt Sievers (93 old.) igen jól megjegyzi. 

•) Brücke szerint. Magam ez esetben csak pha, (ha, fc/io-hoz bi-
rok jutni. 

M. TUD. AKAD. ÜBT. A NYELV- ÉS SZÉPTUD. KÖBÉBŐL. 2 
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E főleg a szó kezdetén J) lehetetlen kiejtés (t. i. dli, gh, bli 
vagyis hangzatos zárhang, követve hangtalan h által) úgy-
mond Sievers, egy részt arra vezetett, hogy a medial-aspira-
ták létezése is tagadásba vétetett, másrészt pedig ama felte-
vésre szolgáltatott okot, hogy a hangzatos media ily esetekben 
mint hangtalan tenuis explodált volna és e gkh, dih, bph-féle 
kiejtés Brücke által tényleg is észleltetett. E kiejtés nem le-
hetett a régi2); mert különben az ind grammaticusok ez aspi-
ratákat alig sorolták volna a hangzatos betűk közzé. De fel-
téve is azt, hogy az ind grammaticusok e hangzatos-hangta-
lan f p . g k h ) betűket a hangzatosak közzé sorolták volna, 's 
igy e betűk akkori kiejtése felett bennünket ök vezettek volna 
tévedésbe; még akkor is fenmarad 2 másféle, hasonlókép 
Brücke által észlelt kiejtésmód. Már pedig azt, hogy e jegy 
ma háromfélekép ejtetik avagy ejthető, nem fogja ugyan 
senki tagadásba venni; de ép oly kevéssé fog találkozni, ki 
azt állítaná, hogy e háromféleséget megilleti az eredetiség; 
midőn még arról is, hogy ez az ind grammaticusok korában 
dívott volna — tekintettel az erre vonatkozó közlések hiá-
nyában — méltán kételkedünk. Minden irás ugyanis a maga 
keletkezésében szükségkép phouetikai s ugyanama hang 
(avagy hasonló hangok) 3) mindig ugyanama jegygyei fog 
megjelöltetni. Amaz ellenvetéssel szemben, hogy az ind gram-
rnatica talán az irás használata előtt fejlődött ki, s igy a 
liistoricus helyesírást legalább possibilisnek kellene elismer-

') Ép oly lehetetlen e kiejtés a szó közepén is, hacsak a betűnek 
egységes voltát nem akarjuk feláldozni és d-\-li 8, g-\-h 8, b-\-h S-t 
ejtünk. Lehetséges, h o g y egy Írásjegy ma három félekép ejtetik, mint 
ezt Brücke a mai hindostani aspiratákról állítja, de azért a j egy által 
képviselt hang egykori egységes volta kétségbe nem vonható. Elte-
kintve az az összehasonlító nyelvtan által erre nézve szolgáltatott ada-
toktól, ez kitűnik az irás egykor szükségkép plioneticus vo l tából is. 
(S alatt sonans értendő). 

2) Nem is possibilis, mert kitágított hangrés mellett nem ejthetni 
médiát ; g és k pedig egymásután és pedig ugyanazon exspirationalis 
áramlattal, azaz anélkül, h o g y uj szótagot képezzünk, nem lehet ejteni. 

s) P. különbözö i-k. Ugylátsz ik nem a képzésmód különfélesége 
szolgált alapul a különbözö megjelölésre, hanem igen is az acusticus be-
nyomás nagyobb mérvben eltérő volta. 
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nünk, azt felelem, liogy a historicus helyesírás még mindig 
arról tanúskodnék, hogy a bevett jegynek egykor ugyanazon 
hang is megfelelt minden körülmény közt; s igy a historicus 
helyesirás ha nem is saját, de mindenesetre egy régibb kor kiej-
tése mellett bizonyítana. De mindenki, ki az ind helyesírást 
ismeri, tudja, hogy ép a phoneticus elvnek a szóbani keresztül 
vitele nem lényegtelenül nehezíti meg annak felismerését, 
hogy a szóban tulajdouképen milyen gyök lappang *). 

Mindebből kitűnik, hogy a gh, dh, bh (szóval media + 
hangtalan h) kiejtés jelenleg nem létezik. Miután azok, kik a 
régi indgerman hangok sorában ez u. n. aspiratáknak csak is 

') Miután a szanszkrit mint irodalmi nyelv mai napig is fenmaradt, 
a népnyelvek pedig mai nap az u. u. aspirata médiát a szó elején zár-
hangnak ejtik, s ép ugy ha a szóban n és r után 's általában a »strong 
nexusban« Beames Comp. Grammer §. 74. — a szóban pedig rendesen 
/i-nak : világos, hogy az irodalmi nye lv irása szemben a jelenlegi kiej-
téssel, a mint az az élő nyelvekben dívik, csakugyan historicus. De 
ebből épen nem következtethetni, hogy az irás a kiejtéssel soha nem 
e g y e z e t t ; de ép oly kevéssé azt, hogy az u. n. media aspirata jelenleg 
kétféle kiejtésének egyike : vagy az a szó elején, vagy az a szóban illette 
meg a kérdések hangot azelőtt minden positióbau ; de azt sem, hogy — 
miután a jelen kiejtések egyike, (a mennyiben ez lehetséges, Brücke p. 
ennek az egy kiejtésnek három árnyalatát véli megkülönböztethetni) rá 
lett erőszakolva a kérdéses betűkre minden positióban : szükség, hogy e ki-
ejtés lett legyen az, mely e betűket kezdettől fogva megi l lette .Mint tudjuk 
a jegyek conserválása épen nem zárja ki, a je lölt hangok változását. 

A dh-uak Ih-val váltakozása, mely azonban csak is a Yedábau 
fordul elő, közönségesen bizonyítékul szokott felhozatni a mellett, 
hogy az u. n. aspiraták csakugyan a »media+/ t« kiejtésével birnak. De 
a kik azt állítják, elfelejtik azt, hogy a <j,h-nak története a többi hangza-
tos spiránsokétól eltér, a mennyiben ezek az élő nye lvek tanúsága sze-
rint 7t-vá váltak, azaz reducáltattak, mig a cerebral réshang zárhanggá 
vált ; eltekintenek azon possibilitástól, hogy maga a réshang átváltoz-
hatott az /A-val átirt hangba. Ide járul, hogy az / és lh érdeke, nincs is 
meghatározva ; mert ha kérdéses vájjon a mai kiejtés (»Its pronunciation 
defies description (az l-é), sometimes it sounds l ike rh, again like rz, and 
again merely a harsh I. Beames, 244) megil lette-e a Vedában i s ; ugy 
más részt, az is kérdéses, vájjon az 111 kiejtés (s ez lép az élő nyelvekben 
dh helyére) egyenlő-e az ZA-óvel. Különben v, ö. mit Beames 274 a ma-
gar m/t, rh, wh-ról mond ; továbbá az m/t-ról az ujabb ind nyel-
vekben 192. Végre miután a dh »y / t+i« he lyébe lépet t v. ö. Beames 
249, 250. 

2 * 
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azért tulajdonították e természetet, mivel ugy vélték, hogy a 
mai iud kiejtésben e pliysiologice lehetetlen combinatiók mégis 
előkerülnek ; ugy hiszem, nincs ok, liogy az u. n. aspiraták e 
kiejtésének megmentése kedvéért a múlthoz folyamodjunk és 
azt állítsuk, hogy az, a mit a theoria (a mai physiologicus 
észlelés) minden korra nézve lehetetlennek állít, a mi a jelen-
ben hallatlan, az a múltban mégis való volt, mert különben 
az ind grammaticusok nem állították volna. Az iud gramma-
ticusok emez állításai, ha azokat közelebbről vizsgáljuk, az 
eddigi tant — mint arra értekezésemben a zend aspiratákról 
7 : (üsmanáca dvitiyena) is utalok — csak annyiban tartal-
mazzák, a mennyiben mi ezt bele olvastuk. Marad a hangza-
tos hangtalan kiejtés (p. gkh), mely azonban áthagyományozva 
nincsen, azonfelül pedig a szóban (legalább mint egységes 
hang) lehetetlen ; a mellette észlelt egyéb kiejtéseknek pedig 
(akár p. ge'ha, akár g zárképzése által J) h) kiindulási 
pontul soha nem szolgálhatott volna. 

Milyen természetű tehát az u. n. medialaspirata mai ki-
ejtése? és egyúttal szolgálhat-e e mostani kiejtés ismét kiin-
dulási pontnak, melyből az u. n. aspiratának a különböző 
indgerman nyelvekben előforduló történeti folytatóit le lehetne 
származtatni ? vagyis más szókkal: lebet-e majd a Beames és 
Ellis által leirt s Sievers által is vitatott jelen ind kiejtést ős 
indgermánnak tekintenünk? Az eddigi media + h kiejtés, 
mint az a következőkből is ki fog derülni, e természettel — 
noha avval erőnek erejével felruháztatott — nem bir t ; mi 
több, e kiejtés, hacsak a jelen indben divónak elfogadtatott 
szintén nehézségekre szolgáltatott alkalmat; a mennyiben 
akár réshang, akár affricata természetet tulajdonítunk az ős 
indgerman u. n. aspiratának, az átmenet a media + h kiejtés-
hez lehetetlen, sőt még a Brücke által észlelt kiejtéshez is, 
mint azt ő maga is állítja, -) koránsem oly egyszerű. 

Nézetem szerint a következőkben közölt új deseriptio 
értékének megítélésére, kivánatos mindama lehetőségeket te-

') Eltekintve attól, hogy i l ynemű proliibitiv zárhangot csak Brü-
cke ismer, Sievers tagadja és ez utóbbi nézetét saját tapasztalata folytán 
kiki magáévá teendi. 

3) Brücke, Grundzüge- 114. 
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kintetbe venni, melyek zárhangoknak hangzókkali (sonorák) 
összeköttetésénél előfordulnak, s pedig annálinkább, mivel zu 
u. n. aspirata •+ sonora nem volna egyéb, mint egy hangzatos1) 
médiának sonorávali sajátszerű összekötése. A sonorák alatt 
oly hangokat (laute) értünk, melyek a hangszalagok rezgésén 
alapuló hangnak (emberi szó) a szájcső resonantia folytáni 
módosulása által jönnek létre ; ilyenek a vocales, az l; r és a 
nasales. A medial aspiraták, a milyeneknek őket Beames és 
Ellis festik, mint Sievers helyesen megjegyzi, csakis sonorák 
előtt fordulhatnak elő, mire még visszatérünk. 

H a hangzót ejtünk a szó elején, tudjuk, hogy a hang-
szalagoknak a légkiáramlás általi rezgésbe hozatala végett 
szükséges, hogy szétfeszített állapotuknak véget vessünk, s 
azokat egymás közelébe hozzuk. Lehetséges már mostl) , hogy 
a hangszalagok pillanatnyi teljes zárt képezzenek, mely a kö-
vetkező exspirationalis áram által megszakíttatik, és ez eset-
ben a vocalist egy hangtalan explosiva előzi meg, ezt Sievers 
fester Einsatznak nevezi (78. old.) — 2) avagy pedig a hang-
szalagok már az exspirationalis folyam kezdetén csak annyira 
közeledtek, hogy a hangrés nyitva maradt. Ez utóbbit Sievers 
leiser Vocaleinsatznak nevezi; Németországban a szó elején 
alig fordul elő (77. old.) de igenis a francziában. Brücke (12. 
old. AYien, 1876.) ezzel megfejti a végmássalbangzónak a kö-
vetkező szó hangzójávali együttes ejtését, p. les amis. A h non 
aspiré nem volna más, mint a hangtalan exsplosiva (Brücke 
11. old.); ily szók tehát a zárt hangrés megtörésével ejtetné-
nek, mint ez a semiticus nyelvekben egyáltalában szokásos 
Eme hehezet a zsidóban aleph-fel, a görögben a spiritus lenis-

') Brücke jelenleg (munkája 2-ik kiadásában 73—77.) maga is el-
ismeri, l iogy hangtalan médiák léteznek és csak arra szorítkozik, hogy v 
hangzatos kiejtésnek a hangtalan feletti e lőnyét kiemelje. Egyúttal be-
ismeri, h o g y a susogó kiejtés déli Németországban nemcsak a médiák-
nál fordul elő, hanem l r m n-nél is észlelhető. A felosztás alapjául mél-
tán az energia és időtartam szolgál (Sievers 66.) és a hang hozzájárulta 
másodlagos momentumnak tekintendő, miért is mindenekelőtt fortes ós 
lenes lesznek megkülönböztetendők, és a lenes mediae oszlanak hangtalan 
és hangzatosakra. Mellesleg mondva, a continuae (liquidae, nasales, spi-
rantes) is, hol mint fortes, hol mint lenes lesznek kiejtve. V. ö. Winteler 
»Kerenzer Mundart« 142. old. (Leipzig, 1876.) és Sievers 120, 
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sei jelöltetik. A szóban tenues után csak a tiflisi örmények 
ejtik ilykép a hangzókat*) (Sievers 92.); a szlávok ós románok 
mindig nyitott bangréssel ejtik a vocalist, mig az éjszaki né-
metek a tenuis aspirált kiejtését kedvelik; az átmenet ez eset-
ben Sievers »gebauchte absatz«-ával történik, miről később. 
A vocalisnak a zárt hangrés megtörésével járó kiejtése Né-
metországban csak a mondatban fordul elő, de ez esetben 
media után is, p. hack ah (vágd le) 'ah 'ap, gib ihm (adj neki) 
gib 'm-nek ejthető, ámbár a gyorsabb beszédben a hangzó 
halk megnyitása (leiser Einsatz) is előfordul, p. ha—kap, 
gi—bim. Hangtalan lenis után csakis e halk megnyitás lehet-
séges ; a hangzatos lenis után — s ilyen természetű volt az 
ind media — azonban még más átmeneteli mód is létezik, 
melylyel a következő sonorákoz juthatni. 3) Megelőzőleg még 
a A-ról, a görög spiritus asperről kell szólanunk, melyről 
Brücke munkája első kiadásában azt állította, hogy a kifeszült 
hangszalagok közt kiömlő légáramlatnak a torok falaibozi 
ütődésén alapulna, mig Czermak a hangrés-szükülésnek szük-
ségességét vitatta, 2) mit ujabban Brücke maga is beismert. 3) 
Eme hangtalan gégespirans (tonlose Kehlkopfspirans) Sie-
vers *) által »tonlos gebauchter Einsatz, illetőleg Absatz«-nak 
neveztetik. Tekintsük már most e hangtalan gégespiransnak 
tenuissali összekötését. Mint tudjuk, bármely zárhang képzé-
sénél a levegő a szájüregben valamiképen comprimáltatik 
hogy ilykép a zár megtörésénél a levegőnek hallható kiömlése 
eléressék. E compressio rendesen az által idéztetik elő, hogy a 
kifeszült hangszalagok között a levegő a szájüregbe hajtatik. 
H a a kilekelési izmok szülte nyomás (compressio) a zár meg-
törésével egyidejűleg, illetőleg az explosio pillanatában, avagy 
közvetlen utána megszűnik, nyerjük a tiszta tenuis-t (tenuis 
mit leisem Absatz), de ha e nyomás nem szűnik meg közvetle-

') Lepsius szerint az örményeken kívül (Standard Alphabet2, Lon-
don, 1863. 140. old.) igy ejtenek az ossetek is (u. o. 138. old.) Az aetliio-
piai, amhara ós galla nyelvekre nézve v. ö. Lepsius St. Alph. 189.. 191., 
205. Sievers az örmény tenues kiejtését Jenában tanuló örményektől sa-
ját í totta el. 

2) Populäre physiologische Vorträge. Wien, 1869. 109. old. 
") Y. ö. az első kiadás 8-ik, a 2-iknak 11 oldalával. 
*) 78. old. 
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liűl, akkor az explosio okozta neszhez még hehezet is csatla-
kozik ; ez a Sievers által »tonlos gehauchter Absatz«-nak ne-
vezett hangtalan gégespirans. 

Igy ejtik a tenuest az északi németek,*) déli német pél-
dául szolgálhat e szó »abhalten,« ha gyorsan ejtjük: a— 
paltn. A szanszkrit tenuis aspirata az északi német teuuistől 
képzés módra nem különbözik. 2) Természetes mindazáltal, 
hogy az aspiratiónak számos fokozata van, s hogy általános és 
biztos határt a kétféle tenuis kiejtés közt megállapítani nem 
lehet. Brücke 3) a tenuis aspirata létrejöttét a hang (Stimm-
ten) késedelmező beálltában keresi, megjegyezvén egyúttal, 
liogy ez csakis vocalis avagy hangzatos consonans előtt for-
dulhat elő; és az sem kerüli ki figyelmét, hogy a tenuis e ki-
ejtése a következő sonnanst is afficiálja; de tagadja, hogy c 
tenuis aspirata az volna, mit a szanszkritben ejtenek. 0 az e 
nyelvben képzett tenuisről azt állítja, hogy az két hangzás 
közt akkép mondatnék ki, hogy a fülre nézve a tenuis az első 
szótag végét képezné, mig a h a következő szótagot kezdené 
H a a fennebbi példával akarunk élni, ő »ap—caltn,« az ab-
halten« szó lassú kiejtésével illustrálhatná az ő szánszkrit 
tenuis aspiratáját .4) 

4) Azt láttuk a tenuis aspiratánál, bogy a hangrés egy 
pillanatnyira amaz állásban marad, melyet a zár alatt elfoglalt 
és bogy e pillanat alatt egy a megelőző explosiva articulatio-
nalis energiájához magát szabó exspiratiónak van helye. A 
médiáknál megfelelőleg amaz eset fordulhat elő, hogy ama 
gyengült bang (geschwächter Stinimton), mely a közönséges 
hangzatos 5) médiánál a zárhangot kisérőleg lép fel, s a bang-

') Sievers, 83. 
a) Sievers, 92. 
8) 107. old. (1876.) 
') Mily »ahsatz«-al ejtené itt Brücke a *p«-t, vájjon halk, a v a g y 

liehezettel, azt itt nem keresem, ós pedig annál kevesbbé, mivel szerinte 
a tenuis ós általában a zárhangok zárképzés által is jöhetnek létre. H o g y 
azonban a zárképzés hangtalan, és proliibitiv zárhang nincs, azt ujonau 
fölemlítenünk felesleges. 

s) A szanszkrit media hangzatos lenís volt. Sievers (67.) m é g ama 
lehetőséget is beismeri, h o g y a hangtalan media tán relatíve uj fej-
lemény . 
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szalagok egymáshoz közeledtén alapul, de az explosióval majd-
nem együttesen megszűnik, még ennek tartamán túl is fen-
tartatik, mig a következő sonora képzésénél a hang ismét tel-
jes exspiratiónalis erővel fellép. Ugy látszik azonban, hogy a 
media képzésénél a hangszalagok egymáshoz nem közeledtek 
annyira, mint a sonoráknál,2) (vocales, liquidae, nasales) s igy 
meg van a lehetőség, hogy a hanghoz (Stimmton) a gégében 
létrejött fricatión alapuló neszek csatlakozhatnak, a mint ily-
félék a hangtalan gégespiransnál, azaz a A-nál is előfordulnak; 
és ily értelemben nevezhetjük eme media és sonora közt elő-
forduló hangszalag-rezgést hangzatos hehezetnek.3) Brücke e 
hangot munkájában maga is leirta,4) s találóan jegyzi meg, 
hogy könnyen átmehet a hangba (Stimmton), melylyeli azo-
nosságán Sieverssel nem kételkedünk. Nem mulaszthatjuk el 
kiemelni azt is, hogy e hang önállóan nem fordulhat elő, mint 
azt Brücke is megjegyezte, s hogy nem sonorák avagy fél so-
norák előtt, de ép igy a szó végén csak szótag-alkotólag, vagyis 
vocaliskép fordulhatna elő; máskép mondva, e hang csak mé-
diák után s csak sonorák előtt lehetséges. A hangszalagok 
rezgése ugyanis ama közös momentum, mely a hangzatos zár-
hangot és a sonorát — ámbár valószinüleg különböző mérv-
ben jellemzi. Természetes, hogy oly népeknél, melyek hang-
talan médiát ejtenek, e hang nem is képzelhető; ezeknél a 
zárhang és sonora közt közös elem nincs, a hehezet (h) pedig 
a halk átmeneten (leiser Absatz) kivül az egyedül lehetséges. 5) 
Saját megfigyelésem szerint a »media -f- sonora« által képzett 

J) Síevers, 84. 
2) Tán a pare glottis részben nyitva áll. 
8) Sievers, 93. 
') 1856-ban a 9-dik, 1876-ban a 12-dik oldalon : Endlich kann man 

den Vocal ton bei zum Tönen verengter Stimmritze entstehen lassen, in-
dem man den Ausathmungsdruck allmählich steigert. Dann geht ihm ein 
sehr leises Geräusch vorher, das die Luft beim Ausfliessen aus der 
Stimmritze macht , ehe die Stimmbänder in Schwingungen geraten sind. 
Dies ist wie mir scheint der leise Hauch von Purkine. Purkine volt a leg-
első, ki e hehezet leirta, de értekezésében (Badania w przedmiotie fizio-
logii mowy ludzkiej* a Kwartalnik naukowy 1836-ki évfolyamában) ama 
nézetnek adott kifejezést, hogy a görög spiritus lenis, i l le tő leg a semiti-
cus alepli lett vo lna igy képezve. 

5) Itt e l tekintek az oly átmenetektől , melyek a mondatban fordul-



AZ U. N. LÁGY ASPIRATÁIi MAI KIEJTÉSÉRŐL. 2 5 

szótag ejtésében a kiejtés energiája vagy az egész tar tam alatt 
egyenlő marad, avagy közvetlen a zár megnyitása után fogy 
és aztán ismét emelkedik; az első esetben létrejön a hangza-
tos »media + vocalis« és ez esetben semmiféle átmenet (Ab-
satz) a zárhangtól a voealisra nem észlelhető, mit a hangsza-
lagoknak a hangzatos mediánáli állásoknál fogva is természe-
tesnek találok; a kitérési táv, melyben a hangszalagok rezeg-
nek, az egész szótagtartam alatt ugyanaz marad, csak a ren-
des fogyásnak van helye; az utóbbi esetben az exspirationalis 
folyam erőssége a zár megtörése után növekszik, a hangszala-
gok nemcsak hogy nagyobb kitérést tesznek, de ugy látszik, 
pillanatra maga a bangrés is nagyobb dimensiót ölt, *) és az 
exspirationalis áram a szájpadlásnak neki verődvén, a hang-
szalagok periodicus rezgése percznyire megszakíttatik, és — 
nem tagadhatni — a száj csőben annyiban önálló nesz képző-
dik, amennyiben a szájcső nem pusztán hangmodificálőlag mű-
ködik, de azért a gége pillanatra sem marad passive; a hang-
szalagok folyvást rezegnek, csak hogy, mivel az exspirationalis 
folyam intensitása ép akkor emelkedik, midőn a szájcső a ki-
ejtendő vocalisnak megfelelő alakot magára öltötte, a benyo-
más a fülre kevesbbé egységes, s a vocalis a hangszalagok na-
gyobb mérvbeni kitérése folytán erősben ütközik a fülbe, »there 
is a momentary energising of the following vowel.« A mi a neszt 
illeti, megjegyzem, hogy hangok (Klänge) létrehozatalánál ilye-
nek mindig előfordulnak, s csakis ily kisérő neszt észlelni a me-
dia ez utóbbi u. n. aspirált kiejtésénél. Ha már most Sievers a 
tenuis és tenuis aspiratáról azt állítja,2) hogy általános és biz-
tos határt köztük fel nem állíthatni, hogy csak minden egyes 
nyelv kerületén belül lehet meghatározni,mi tekintessék aspirált, 
mi nem aspirált kiejtésnek ; ha csak az ellentétes megkülön-
böztetés (gegensätzliche Unterscheidung) szolgálhat itt krite-

nak elő a lassú beszédben, p. a feutemlített »gib—'im«. E z esetben a vo-
calis új szótagban áll, új exspiratión alapszik. 

') Ama súpposit io szerint, mely a hangszalagokat a médiáknál 
nem véli egymáshoz o ly közelieknek, mint a sonoráknál, e pillanatnyi 
nagyobb dimensio m i n t átmeneti fokozat úgy is létezik, s e szerint a 
media és media aspirata közti különbség a hangszalagoknak a hangrés 
distantiáliozi gyorsabb, i l letőleg lassúbb közeledte folytán jönne létre. 

') 83. 
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riumként: akkor méltán felvetjük azon kérdést, vájjon az ind-
german nyelvek jelen kiejtései mellett, előfordul e az is, liogy 
tenuis és tenuis aspirata, a mennyiben egymás mellett hasz-
náltatnának, és nemcsak az egyik vagy másik kiejtésmód sze-
repel egyedül, bírnak-e egyszersmind etymologicus eltérő ér-
tékkel ; s feltéve, hogy ezt constatálni lehetne, nem volna-e 
kimutatható, hogy a két kiejtésnek e felhasználása csak má-
sodlagos ? vagyis máskép nem állott-e be e kétféleképi kiejtés 
idők folyamában a nélkül, hogy a nyelv eredetileg ez ellen-
téteket etymologice érvényesítette volna? És csakugyan a 
tenues és tenues aspiratae egymástól eltérő értékkel nem bír-
nak. Feltéve, hogy e két *) kiejtés kezdettől fogva fenn is 
állott egymás mellett, és pedig akár különböző szójárásokban, 
akár ugyanazon szójárásban különböző szókban, és itt való-
színűleg szomszéd hangok befolyása folytán ellentétes haszná-
latnak nyomára, legalább a gyökökben -) nem akadunk sehol. 
Yalószinű-e tehát, hogy a hangzatos media kétféle kiejtése 
birt ily értékkel? Hihető-e, bogy a nyelv a hangzatos médiá-
nak a szerint, hogy az utána következő vocalis (vagy általán 
sonora) ugyanaz vagy nagyobb energiával ejtetett, mint maga 
a zárhang más-más etymologicus értéket tulajdonított ? Föl-
tehető-e, hogy egy különbség, mely csak akkor fordulhat elő, 
ha media és sonora kerülnek egymás mellé; hogy egy különb-
ség, mely csak is bizonyos combinatióban emelkedbetik ér-
vényre, kérdem: föltehető-e, hogy egy különbség, mely a fül 
által csak bizonyos körülmények közt észlelhető, juthatott-e 
a nyelv öntudatában oly ellentétes megkülönböztetéshez, 
hogy azt etymologice is érvényesítette volna? Jól megjegy-

*) Az örmény kiejtés ezekhez még mint 3-ik járul, és et től eltekin-
tek. Ha a nyelv nem érvényesí tet t kétféle kiejtést, egyúttal bizonyos, 
l iogy nem érvényesített hármat 

! ) A 2 dual. act. -thas és athus a 2 dual. med. -äthe ós -Uthäm sze-
méiyragai és a 3 dual. act. és med. ugyanaz, de nem aspirált személy-
i-agai közt az eltérés csak később u. n. differencirozás folytán keletkezett , 
mit nézetem szerint a 2 pl. act. -ta és -íAa-ja, a 2 dual. act. imperat iv i és 
imperfecti -tarn szemben a 3 dual. act. imp. és imperf. -tani személy-
ragával kétségtelenül bizonyítanak. Ide járul, hogy e megkülönböztetés 
az indgerman nyelvek sorában, csakis az indre szorítkozik. V. ö. Curtius 
Das Verbum der griechischen Sprache I. 73. (Leipzig, 1873.) 
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zendő, hogy itt nincs is a hangzatos media két külön alaku-
latáról szó, melyeknek egyike, t. i. az aspirált, bizonyos eset-
ben csak virtuális szerepre volna kárhoztatva, hanem a követ-
kező hangzó két különböző erélyű kiejtéséről. Nem tagadom, 
hogy a szanszkritban a vocalisnak e kétféle ejtése a szerint, 
hogy a megelőző jegy media vagy az aspirata jelenleg csak-
ugyan észlelhető; de tagadom, hogy e megkülönböztetés ere-
deti lehetne. E p oly kevéssé ismerem ezt el a hangzatos mé-
diánál, mint a tenuisnél, melyről sokkal nagyobb joggal mond-
hatni, hogy két- vagy háromféleképen ejthető. Már csak haug-
physiologice is csak egyféle hangzatos media lehetséges; — 
helytelen egy kiviile fekvő tüneményt t. i. a következő souorá-
nak erélyességét a media qualificatiójába bevinni és médiát, 
mely után a vocalis egyenlő erélylyel, továbbá médiát, mely 
után növekvő erélylyel mondatik ki a vocalis (általán a sonora) 
különböztetni meg. 

Ellenkezőleg jogosult egy oly tüneményben, mely bizo-
nyos combinatióhoz van kötve, a combinatiót is szemügyre 
venni; az alakulatot pedig okozatnak tekinteni, melyet ép a 
combinatio szült. A fenforgó esetben tehát »a media + nö-
vekvő erélylyel ejtett sonora«-féle combinatio resultatum; 
maga a media nem más, mint egy különzékelt folytatója más 
eredetibb hangnak (értsd nesznek). E hangnak oly természe-
tűnek kell lenni, hogy önmaga minden combinatióban lehet-
séges legyen. Mert ha kétségtelen, hogy az indgermau nyelvek-
ben az u. n. aspirata media más etymologicus értékkel bir, mint 
a hangzatos media, akkor ez oly természettel kell birt legyen, 
mely a mediaétől különbözött és pedig különbözhetett bármely 
combinatióban. A jelenlegi szanszkrit kiejtése az u. n. media 
aspiratának, kétségtelenül helyhez kötött s igy nem lehet ere-
deti. A régibb korra a media aspiratának oly természete pos-
tulálandó, melyből annak különböző folytatói a többi indger-
man nyelvekben is könnyű szerrel levezethetők; de specialis 
feladatunkhoz képest is legalább oly kiejtésre kell visszamen-
nünk, melyből az u. n. aspiratának a szanszkritban előforduló 
más hangokkali combinatiói levezethetők. H a e kiejtés ugyan-
az, mint az, melyből a többi indgerman nyelvekben jelentkező 
folytatóit a media aspiratának levezethetni, akkor úgy vélem, 
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a czél teljesen el van érve, s a gh, dh, hh raegtai'tandják talán 
jelölési értéköket; de valamint hangpliysiologicus possibilításra 
mindeddig szert nem teliettek, ép ugy az általuk jelölt jelenlegi 
ind liangértékek (a mint Beames Ellis és Sievers azokat 
leírják) is el fogják veszíteni eddigelé ősinek vitatott jel-
legöket. 

I I . 

Ascoli*) és Curtius 2) a medialaspiraták elismert te-
kintélyű védői, magából a szanszkritból következő érveket 
hoznak fel. 

1) A bebezet az aspiratákra végződő gyökökből képe-
zett alakokban, mindannyiszor átmegy az első gyökbetiire, 
valahányszor a gyök végén előforduló aspirata a hangtörvé-
nyeknél fogva egyszerű médiává válik. Ascoli e tüneményt 
pótaspiratiónak (Ersatzaspiration), Po t t hehezet áthelyezés-
nek (Umstellung des Hauches)3) nevezi. Emez argumentum-
nak értéke azonban igen csekély. Grassmaun már 1863-ban 
a Zeitschrift X I I . kötetében (110 és kk. old.) a latin és német 
nyelvek alapján bebizonyította azt, hogy az indgerman nyel-
vekben eredetileg két aspiratát tartalmazó gyököknek kellett 
létezniök. E tan átment Schleicher compeudiumába is, és rö-
viden ugy fejeztetett ki, hogy az aspiratára végződő gyökök-
nél a szó elején álló aspirata a hehezetet elveszti,J) pl. hahús 
tiö/vg nord. högr; a 130. §-ban pedig folytatólag az monda-
tik, hogy az aspiratio, ha meg nem maradhat, áttér a kezdő 
médiára, feltéve, hogy ez eredetileg aspirata volt. p. sarva-
hudham acc. sg. (mindentudó), de sarvahhudhhis instr. pl. — 
bodhami 1. sg. praes. (felébredni, észrevenni), de bhotsyümi 
1. sg. fut. v. ö. jivv&ávofAcu, litv. bundü ébren lenni, ó-szláv. 
biídéti; gót, — biudan tudtul adni (wissen lassen) abuddlia, 
KTtvútoq. Curtius tekintettel GrassmannraB). ez érvet más 
alakban igyekezett fentartani. Szerinte a mellett, hogy a 

») Vorlesungen (Halle, 1872.) 125. 
2) Grundzüge der griechischen Etymologie(Leipzig, 1873) 417. 
2) Ujabban a Zschrft XIX. kötetében, 16—41. oldal. 
9 §. 125, a 4-ik kiadás 170. oldal. 
5) Etymologie 4 51. 
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görög ó-kor virágzási idejében az aspiraták még valóságos 
kettős bangók voltak, szól egyrészt a hehezet mozgékonysága, 
mely a) az explosivától könnyen elválik (miről alább), ß) de 
azért különböző állásában oly alakok, mint D'QSI/JOJ *) és rpéryw 
összetartozásának érzését nem szünteti meg. Igy formulázva 

') Mellesleg mondva a roitpw ige épen nem tartalmazott eredetileg 
kéthangzatos aspiratát, hanem a szanszkrit larp, trmpati, írpnoíi-nak felel 
meg. — Soé%Ofica z. thralc (ziehen, marschieren), gót. thragjan 
szaladni, ujszloven és horvát treati — raxúg, dnoooe szanszkrit, taku, 
lakva (B. u. R. dahinscliiessend, i-aseh. — tötfog szanszkrit dhűpa füst , 
Ttnpoi de üínpn) szintén nem tartalmazott eredetileg két aspiratát. — A 
tünemény tehát csak akkor állott he, midőn a hangzatos aspiraták avagy 
réshangok már hangtalanokká váltak ; mi több, csak amaz időben, mi-
dőn a görögben már számos tenuisból keletkezett hangtalan aspirata 
vagy réshang létezett. — Ar. vagy x a gyök végén átvál tozott bizonyos 
esetekben spiránssá, másokban nem ; a hol a n és x megmaradt, ott a 
szókezdő t átváltozott í f-vó; oly alakban, mint et)o{<p!)>iv, a r e változása 
azonban mégis beállott. Schleicher szerint §. 148, ez esetben a <p a & 
folytán eredtnek lett tekintve ; miért is a végaspirata kitüntetése kedveért 
a kezdő t ÍT-vé lön. Ezzel szemben az ujlocriai élyétpoi és az inseriptionalis 
&goipóg-ra utalok, — továbbá az inseript. •3o<p).ó;-ra (ivipkóg vak \Zdhup gót 
dumbas és daubas néma — siket), mely utóbbi példából nem csak az 
tűnik ki, hogy a görögben két spiráns, az egyik a szó végén, a másik 
pedig annak elején, — nem épen lehetetlen hanem az is, hogy a spiráns-
nak átváltozása a szó elején zárhanggá még nem volt befejezve, midőn 
a p (TI) a dhilpa szóban <p-fé már átváltozott volt. Különben a T-nek 
ü vá válta a szó elején épen nem volt szükségképi, p. zpé/M (Iruncus, 
trucidare litván. Irúkstu összeszakadni, repedni) rpúijo); újgörög Í'TOEÍ;«. 
Egyúttal megjegyzem, hogy a S ez alakban lltuiflkrjr tán csak azért, 
avagy akkor lépett a t helyébe, mert vagy a midőn a cp 71-nek ejtetett. Nem 
merem állítani, hogy a tpíl X& mindig ortliograflcus combinatiók volná-
nak, (v. d. Mülill »die Aspiration des tenues im zend u. griechischen« 
Leipzig 1875 p. 23), de kedveltek i.em voltak s helyükbe a réshang + 
zárhang, avagy zárhang -f- réshang combinatio lépett csakhamar p. x ü í g 
új lokriai eX'(g, új görög epsé, eflinos, ev&iiró;, eftasa ftpSonja, extros 
exügóí (Chalkiopulos a Curtius Studien V. kötetében, 362), de f.Tuétpdo;«, 
éítú<pi9fjv-ben a tenuis n zárhang volt és maradt, különben az lüútpürjv 
gyök ét-je i -vé lett volna. Az sem felejtendő, hogy mind e változások 
nem gyökökben, hanem szókban álltak b e ; igy e gyökből Irak roi/oi 
már létezett egy futurum, mielőtt a x átváltozott / - v á , és igy a be sem 
állott aspiratiónak a gyök véghangjáróli elölóptéröl szó sem lehet. (A 
luipXóg szót Schmidt Vocalismus Weimar, 1871 — 172 és 180. a gót 
dumhs (néma), daubs (siket) szókkal együtt a *dhabh ind. dabhnoti 
bescliádigen-hez sorolja, v. ö. nv& ind. budh.) 
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az érv azonban elveszíti jelentőségét. Grassmann értekezése 
előtt csak azt lehetett feltűnőnek találni, bogy a hehezet hol 
előre, hol bátra vándorol, (p. buddha de bhudbhis), de mióta 
kitűnt, hogy az előrevándorlás tulajdonkép csak oly gyökök-
nél lehetséges, melyek eredetileg aspiratával kezdődtek, mint 
Scleicher oly finomul megjegyzi — sokkal egyszerűbb azt 
állítani, hogy ily esetekben az aspirata a szó elején nem is 
vált médiává, s igy ama §, mely előadja, mily esetekben vál-
batik a media —- feltéve, hogy aspiratából lett — ismét aspi-
ratává, elesik. Inkább kezdettől fogva máskép lenne formu-
lázandó azon tétel, mely az aspiratáknak a mennyiben szókez-
dők, átalakultáról szól; ki volna t. i. mondandó, mily előfelté-
telek mellett történik az állítólagos aspiratának médiává vál-
tozása és mikor marad el. De a hehezet vándorlás és az abból 
merített érv a görög ([,!)', x avagy a bh, dli, gh-v&\ átírt szan-
szkrit hangok eredeti aspirált volta mellette menthetetlenül 
oda veszett. Curtius ugyanis munkája ugyanamaz oldalán (416) 
beismeri azt, bogy a későbbi időkben a cp, i% / spiránsok (hang-
talan réshangok) voltak, pedig ugy látszik, hogy a és <í}QS-
1/JO) alakok összetartozásának érzete akkor sem szűnt meg, mi-
dőn az általa postulált egykori hangtalan aspirata helyére hang-
talan spiráns lépett. Avagy azt akarja Curtius mondani, hogy 
a nyelvérzék más volt az ó-görög időkben ? Tán csak nem lehet 
tagadni, hogy a zendül beszélő azért, mert a 3. sg. praes.-ben 
baraiti-t ejtett, elfelejtette a 3. pl. perf. baiuvare-1 avagy azt, 
hogy gadhavara buzogányt hordozót jelent; pedig azend soha 
sem ismert aspiratát és hangzatos réshang és zárhang ugyan-
azon gyökben *) váltakoznak egymással. Avagy eltűnik-e ez 
összetartozás érzete az angolszászban és ó-németben a gram-
maticus cserénél, a gótban a vaurkjan és vaurhta közt és 
hasonlókép az ige és a p. p. p.-k közt az osk és umbriaiban 2), 
a nordban az u. n. gyenge praeteritum és praesens közt 3 ) és 

') \/da p. p. p. data (adott) , dadhaiti 3. sp. praes. — Y'dJiiT p. p. p. 
data (geschaffen, alkotott), dadhäiti 3. sg. praes. — A dh csak trans-
scriptiója a zMiek. 

2) osk. scriftas (scriptae) — umbr. rehte (recte). 
3) p. duga dug da (érni, taugen) — Ufa (élni) lifdä, a praesensben 

hangzatos spiráns, a múltban pedig d előtt zárhang (g és b) ejtetik. L. 
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igy lehetne ezt tova és tova folytatni. De ha Curtius elismeri 
a dentales s-sé váltát r és & előtt (ftvvdávopai de uTtvorog 
azonkívül TTTXVOFTAI, CCVI'TIO de dvvoróg, (JIÍOJ de AORÍOV') és 
valószínűleg nem tagadja, hogy az összetartozás érzete emez 
alakoknál csakugyan megvolt: akkor az összetartozás érzete 
nem szolgálhat bizonyítékul arra nézve, hogy a két kérdéses 
hang szükségkép a tenuis és aspirata viszonyában állt egy-
mással a görögben avagy a media és hehezet media viszonyá-
ban a sanseritban. Sőt nézetem szerint a nyelvbuvárnak 
igen bajos az összetartozás érzékéről beszélni, mivel az ő isko-
lázottságának foka szerint összetartozónak fog valamit fel-
smerni idősb korában, a mit eddig átlátnia nem sikerült. 

2) A második bizonyítékot képzi a hebezet könnyű el-
válása a reduplicatióban, pl. nécfvxa *(ietpvy.cc helyett, ind. 
babhüva — rL&igu ind. dadhümi *dhadhűmi helyett. E tü-
nemény Curtius nézete szerint analog ahhoz, mely szerint két 
mássalhangzó közt a reduplicatióban csak az első fordul elő, 
pl. yl/vrai de xéxrigtat, — ind. papraccha '-). Maga Schlei-
cher 3) oda nyilatkozik, hogy két mássalhangzó, avagy conso-
nanticus kettőshangok közül csak az első ismételtetik; mégis 
felemlíti maga is, hogy az ó-iud némely esetekben a kettőzés 
egy régibb módját is ismeri, melynél az aspirata változatlanul 
megmarad, p. bharibhar, ghanighan. 

Delbrück az Rgvedából, mint intensiv participiumot 
ez alakot ghánignat idézi {ffhan ütni, ölni v. ö. ghanägliand, 
a ki könnyű szerrel öl, harczképes, de jánglianat ugyancsak 
part. intensivi masc. n. sg.) 

Úgylátszik, hogy Schleicher ezek szerint kezdettől a 
reduplicatiónak kétféle módját veszi fel az aspirata initialis 

"Wimmer Fornnordisk Formlära. Lund, 1874 — 8 és 10 old. és An Ice-
landic-English Dictionary based on the MS. Collections of the late II. 
Cleasbi){enlarged and completed by. G. Vigfusson. (Oxford, 1874.) 49, 93 
186. old. 

') Schleicher Compendium der vergleichenden Grammatik der 
indogermanischen Sprachen. Vierte Auflage. Weimar, 1876 — §. 148. 2. 

2) A reduplicationalis szótag mássalhangzójára nézve, 1. Delbrück 
„Das altindische Verbum11. Halle, 1874. §. 137 ós Curtius „Das Verbum 
der griechischen Sprache". II. Band, Leipzig, 1876. — 122. és kk. old. 

3) Compendium* §. 130. ós 148. 
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vagy egészen ismételtetik, avagy csak első része. Engem e 
nézetben a Schleich érnél a 148. §-ban idézett éréfrgv \^dha — 
irvßiiv, íhiw-ból (v. ö. ind. dhünot! anfächeln — schütteln, 
rasch hin, und herbewegen, dhuvana feuer) ingatott volna 
meg, amely alakokban szerinte dissimilatio foglalt helyet.1) A 
hehezet hangnak keltezetlenné válta ugyanis ismeretlen tüne-
mény ; de a theoria, mely <jp-ben kh, th, ph-t látott, itt a 
dissimilatiót még sem tagadhatta. A gondolat közel feküdt volt, 
hogy itt a dissimilált hang spiráns volt, de a kh, th,pli megmen-
tése kedvéért Schleicher jobbnak találta ráállani egy aspirata 
tenuis-nek tenuissé történt dissimilatiójára. Hogy csakugyan 
a reduplicationalis szótag consonansa is dissimilatio folytán 
vált zárhanggá, (illetőleg Schleicher szerint aspiratából non 
aspiratává) azt bizonyítják azon ó-ind alakok, melyek a redu-
plicatióhan az aspiratát még megőrizték, mi ugy látszik csak 
akkor foglalt helyet, ha a gyök initiálisa nem következett, 
közvetlen a reduplicatiónális vocalis után, p. ghánighnat. 
Ezen fölül felhozhatók Ihejé, bhejüte, hhejire az RgVedából, -) 
bhremus a Katka-sarit-sagara-ból, melyek kétségtelenül re-
duplicált alakokból lettek összevonva.3) Mint hhaj mint 
bhram aspiratával kezdődnek, s igy a reduplicatiónális con-
sonansnak i-nek kellett volna lenni, 4) tehát *beje és bremus 
alakokat kellett volna nyernünk. A tényleges alakok bheje és 
bhremus tanúságot tesznek a mellett, hogy a reduplicált alak 
valamikor *bhabhaje és *bhrabhramus-nak hangzott. Kitűnik 
tehát, hogy a reduplicatio a gyök initialissal (tehát a réshang-
gal, avagy u. n. aspiratával, nem pedig a médiával) történt, 
miért is eltérés esetében (p. dadhau 1. és 3. sg. perf. ]fdhä) 

fel kell tennünk, hogy a reduplicatiónális consonans jelen 
alakja más eredetibb, a gyök initialisával egyenértékű hang-

') Csakis dissimilatio fo ly tán keletkezhetett a zárhang e compo-
s i tumokban: i/.t-xnoía fegyverszünet, üuzí/u). A lehetőség, h o g y a 
reduplicationalis zárhang sz intén dissimilatio folytán keletkezett, t ehát 
megvan. 

') Delbrück, 117. 
a) V. ö. p. az RgVedából paptus 3. pl. perfecti, g>etdtus 3. dual, 

perf. mellett , azonföliil a sing. perf. jagama de jagmús. 

») Delbrück, 102. 
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ból (helyesebben neszből Geräuschlaut) fejlődött, blieje és 
bhremu8 initialis spiransa megmaradt, mig a *dhadh.au alak 
első réshangja dissimilatio folytán zárhanggá lett. Ama né-
zetben, hogy az összevont alakok p. debhua (de dcidábha D. 
125.) általában a reduplicatioualis szótag, nem pedig a gyök 
initialisát őrizték meg, Delbrück (117) is osztozik. 4) A felte-
vés, hogy bhrem.ua és bhejire a sedus stb. analógiájára közvet-
len a gyökből volna képezve (D. 118) nem bir valószínűséggel, 
de fölösleges is. 

Emez alak debhua nézetem szerint *dhadhabhus-hól is 
keletkezhetett, 2) a mennyiben a *dheblius (v. ö. blieje) alaknak 
épugy, mint *dhabhnoti (*dhadhau)-\\ük dissimilatio folytán 
deblius (dadhauJ-vá kellett lennie. 

Delbrück a dabli gyökből indult ki, s igy debhus nem 
is igényelt magyarázatot, de ha Delbrück3) az llgvedában 
csak is dipsati-1 talált, egyéb desiderativ alakok, mint dlnpsati 
és dhtpsati didambhiSati mellett, *) sejtelmet ébreszthettek 
volna benne a kérdéses gyök initialisának eredeti aspiralt 
volta mellett, miután mint Schleicher mondja: media a szó 
kezdetén csak akkor válik aspiratává, ha eredetileg aspiratá-
ból fejlett. — Ez aspirata meg is marad (nézetem szerint a 
réshang nem lesz zárhanggá) aspiratának a szó elején, ha a 
gyök végbetüje nem aspiralttá (zárhanggá) lesz, a mint az a 
gutturales és dentalesnél valószínűleg előbb történt, mint a 

') Delbrück ezen állítását azzal támogatja, h o g y a guttuvalissal 
kezdődő gyökökből, összevont alakok nem fordulnak elő. Ha a gyök 
initialis conserváltatott volna, *gemus keletkezhetett volna, de miután a 
reduplicationalis szótag initialisa maradt fenn, *jemus-1 kellett volna ké-
pezni, mely alaknak összefüggése a gam gyökkel azonban ki nem derült 
volna többé. — E motiválást nem osztom. The masses speak by ear and 
by habit. Gótban a praesens gagga mellett a perfectben iddja-t hasz-
nálnak. 

=) Schmidt „Zur Geschichte des Indogermanisch': Vocalismus.u 

I, 172. Weimar, 1871. e gyökhöz az ind dahh-on kivül a gót daubs és 
dumbs-t is sorolta, miért is indgerman *dhabh-ot vet t fel. 

") Das altindische Verbum, 186. 

<) Pott ez alakot XIX, 40 a retersburgi szótár után közli, s pedig 

1870-ben. 

M. Tim. AKAI). ÉRT. A NVEI.V- É8 SZÉPTÜD. KÖRÉRŐL. 3 
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labialesnél,*) s iunét magyarázható dipsati és dhipsati2) de 
csak is dhitsatlias. Nézetemben, bogy itt *dhabh gyökkel van 
dolgunk, megerősít az örmény dav, mely nyelvben tudvale-
vőleg a dh, yh de a bh is (bacsak nem maradt meg résbang-
nak azaz v-nek) zárhanggá lett. Hübschmann8) ama meg-
jegyzése ellen, hogy az örmény dav csak akor bizonyít, lia 
nem lett a persából átvéve, azt felelem, hogy ennek eldöntése 
közönyös és pedig a zend adliaoya miatt, melynek dh-ja ere-
deti réshang 4) (u. n. aspirata) mellett bizonyít. 

A debhus alak Delbrück szerint tehát *dadabhus-r& megy 
vissza, és igy a d-t dissimálatio folytán keletkezettnek tekin-
tenie neki nem volt oka, a dhipsati 5) alakot pedig nem vette 
tekintetbe. Ama kérdésre, vájjon az ó-indben találni-e egyéb 

') V. ö. zeml diwz csalni, diwza csalás, Justi, Handbuch der Zend-
Sprache. Leipzig, 1864, 156 old. adliaoya csalhatatlan. Eick: Vergleichen-
des Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, sprachgeschichtlich an-
geordnet. Göttingen, 1874—1876. I.* 337, hol a w és o e nézetem mel-
lett b izonyítanak; ópigy az ó-ind terén belül bapsati 3. pl., babhasat 
bapsat mellett, \fbhas rágni, összemorzsolni v. ö. xyáta, me ly alaknak 
initial ó-je mellett szól, h o g y a t> [igy ejtették a bh-1] s e lőtt csak igen 
későn vált p-vé. A Delbrück (107. old.) és E ó t h által citált alakokon 
kivül Eick I3 bhapsati-1 is közöl (160). 

a) A v-nek ( i r v a / ) s előtti p -vé váltára például fe lhozom a nord-
ból «ps-t , F. III, 35 ; az új-görögből Ebel Zsclirft XIV, 25. old. íxht tpa—t 
ó-görög 'éxXavoa-t közli. 

3) Zsclirft XXIII , 18. 
') A szó elején a zendben a réshang általában zárhanggá l e t t ; 

de megmaradt mégis a composit ióban p. gadha-vara, \'hhar és ez esetben 
a pr ivat ivum után, nézetem szeriut azonban csak azért, mert a v vocalissá 
(o) v á l t : adhaoya és adhaoyamna, de dawciithyáo, gen. sg. f. part. praes. 
act. azonban dadhaőis ; (Justi : pot. 2. sg. ?) a dissimilatio a szó elején 
tehát csak akkor történt, ha a második aspirata (hangzatos résliang) 
nem vált volt vocalissá. — Különben a Zsclirft XXIII , 391 határozottan 
azt mondja, hogy az örmény davel *dhabh-ot tételez fél. Igen érdekesek 
I lübscl imann szavai, me lyekke l Grassmann fölfedezését 1862 után 14 
évvel magáévá tesz i : le l i g laube nun, dass alle Wurzeln bei denen dieses 
»Umspringen der Aspiration« stattfindet, im An- und Auslaut aspirirt 
Waren. 

') Azon kérdésre, miér t nem fordul elö a *dhabh gyökből egyéb 
d/i-val kezdődő alak, azt fe le lem, hogy a bh egyéb esetekben nem let t 
zárhanggá v. ö. a praes. alakjait , clabhanti, dabhnoti, a perf. sg. 2. sze-
mélyét dadambhitha ós debhitha. 
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példát, mely a dissimilatio mellett tanúskodik, utalok a Del-
brück által közölt hodhí-ra '), (37, old.) mely az ligvedában 
34-szer fordul elő, mint j/bhü imp. 2. sg.-a (v. ö. (fvw, litván 
busiu, buti angol-szász beón lenni), azonkívül 9-szer mint 
*budli (xvd-) imp. 2. sg.-a. 

Egy másik imperativ, melyben ugyanezen dissimilatióra 
akadni, mely mondhatni még világosabban bizonyít a mellett, 
hogy az első réshang a sanscritban mindig zárthauggá vált, 
ha a vocalis után is réshang következett 2) (itt a -dhi képző 
dh-ja, mely később 7evá vált) akár tartozott legyen e réshang 
a gyökhöz, akár a képzőhöz : j ak i , ( V hari gyökből v. ö. 
ghnánti 3. pl. praes . jaghdna pft. ütni, litván ginhlas fegyver, 
ginu, ginti treiben, zurückschlagen, wehren, Sena gnati trei-
ben, stoszen, Fick I 3 79) z. jaidhi, ó-persa zadiy. Ama kér-
désre vájjon j lép e sanscritban valaha gh avagy gh1 (pala-
talis) helyére, Hübschmann Zsclisrft X X I I I , 386. tagadólag 
válaszol,3) saját gyűjteményemből, mit Fick I. kötete alapján 
készítettem, ugyanaz tűnik ki. Delbrück nézete, hogy az alak 
eredetileg *hadhi-nek hangzott, téves.4) Nem a 7i-ból kell 
kiindulni, mely a sanscritban a szó elejéu csak ritkán lép gh2 

*) A hangzóra (o) vonatkozólag csak a legközelebb fekvő i ly 
nemű jelenségre, a szintén imperativ yodhi-t hozom fel. Delbrück 37. 
azt mondja : wohl zu 2 yu, Grassmann a szótárban yudh l iarczolni-ból 
származtatja és e jelentés sincs ellentétben a szöveggel: R. Y. 5. 3. 9. 
»áva sprdlii pitáram yódhi vidváu«, de azért igy fordít: errett den Va-
ter kett an dich erfahrner, i h n ; a dh-ra vonatkozólag v. ö. az ugyan e 
versben előforduló sprdhi-1, melyről nézetem szerint szintén nehéz elha-
tározni vájjon, spar vagy spardh gyökhöz tartozik, ámbár Grassmann 
avasprtam miatt spar-hoz sorolja ; ép igy B. R. A jelentés ugyanaz. 

2) Emez imper. 2. sg.-ban dug dhi — legalább igy közlik a nyelv-
tanok — az initialis spiráns daczára annak, hogy a finalis is zárhang, 
mégis igen korán változtatott át zárhanggá. Nem akarok itt a -dhi 
suff ixum kérdésébe bocsátkozni, s emez elszigetelt alakból arra követ-
keztetni, hogy a dh ez esetben í-ből fej lett s pedig később mintsem, 
hogy az initialis átváltozott <l-vé ; csak azt jegyzem meg, hogy ez alak az 
aspirata theoria mellett is nehézséget okoz, miután a metathesis aspira-
tionis mel let t is *dliugdhi-1 kellene nyernünk. 

3) Az anyagot, melyből vizsgálatában kiindul, Grassmann szótárá-
ból „ Wörterbuch zum Rig Veda" (Leipzig, 1873) szedte. 

4) 1. „das altindisehe Verbum" 32. oldalt. 

6* 



3 6 MAYlt AURÉL. 

(gutturalis) helyére hanem a gh--\e 1 jelölt réshangból, (v. ö. 
ghata ütés, ölés; mint adj. ölő és ghnanti 3. pl.) 

É p igy elvetendő Hübschmann magyarázata, mely sze-
rint jhidhi (a jelen olvasás szerint j — dzh)-hő\ kellene ki-
indulnunk már csak azért is, mert mint a 386. oldalon 
maga is mondja »a gh és gh1 sohasem váliky'-vé« s csakugyan 
a j indgerman gh helyett csak is oly positiókhan fordul elő, 
melyekben a dh bh médiákká lettek dissimilálva.2) A <72-k a 
reduplicatióban, mint Hübschmann maga mondja (Zschr f t 
X X I I I , 28) egyátalában y'-kké lettek, s ugyanaz történt e he-
tükkel i előtt. Nincs kétség a felett, hogy a gh2 a mint annak 
idejében a dh bh sorsában részesült és velők ugyanamaz időben 
vált zárt hanggá; ugy a gh2-bői lett g2 ugyancsak az eredeti 
g2-kel egy időben letteky-kké. H a Hübschmann visszagondolt 
volna ar ra a 391. oldalon, mit ő maga a 28-on írt s összeveti 
az általa a 385. lapon közlőitekkel (hol Ascoli észleleteit irja 
le, láthatta volna, hogy a második palatalisálásnak messze a 
jaki alak ősalakjának képzése után kellett történnie és igy 
egy jhcthi alak nem létezhetett soha egyebütt, mint az ő ira-
taiban. A zend jan pedig azért nem indokolja tévedését, mert 
tudvalevőleg a zendben a hangzatos réshangok a szó elején 
egyáltalában zárhangokká lettek.8) 

') XXIII , 391. Hübsclimaiin bizonyítékul felhozza a láms alakot, 
mely szerinte ép úgy keletkezett a jighäms-b6\, valamint dhips a didhaps-
b ó l ; a hims szerinte j7iims-ből lett, de h o g y jutott ő a jhims-lú'z, az az 
ő t itka. (Hogy dhips *dhidhabhs-b6\ keletkezett, arra nem akarok itt 
visszatérni.) Ama possibilitástól, hogy liins (verletzen auch tödlich, ein 
Leid antliun, schädigen) tán parallel fej lemény a jighäns mellett, elte-
kintek ; csak azt jegyzem meg, hogy a hínsati vagy hinsáti mellett elő-
fordul liinasti (1. a Petersburgi szótárt) és ez utóbbi alak szolgált Fick-
nek alapul, hogy *ghas *ghans-1, mint gha-hól tovaképezett gyököt ve-
gyen fel . (IV.3 104.) 

'-) Y. ö. a zend zu, zavaiti (anrufen, heten) alatt Justinál álló zao-
zlzugé-1 ind. hu intensiv johammi-\e\. z. zazäiti losslassen, fortgehen 
lassen ind. hä jahäti-val. E z utóbbi igének imperativusa indben jahühi 
(B. u. R. : »nicht zu belegen«, tehát az irodalomban nem fordul elő) 
jaliihi és jahihi • a reduplicationalis első consonans ép amaz esetekben 
dissimiláltatik, melyekben a gyök initialis. Kérdéses csak az lehet, vájjon 
mi ly közbenső lépcsőkön át változott a gh1 dz-vé. 

3) Igaz ugyan, hogy Hübschmann azt állítja, hogy a zendben gli' 
ós g°- egyaránt g, y, j, z-yé lesz, Zschrft XXIII , 27. és 387 . ; de az is áll, 
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2) De — így szól Ascoli (Vorlesungen, 125. old.) — hogy 
lelietuc az együttesen assimilatio és metathesiskép fellépő 
tüneményt megmagyarázni, melynek folytán p. o. labh (vala-
mit elnyerni) összekötve e képzővel -ta egészen normális x) 
módon lahdhá-YÍi válik, liacsak nem indulunk ki media aspi-
ratából, a miut e hangot nekünk a mai kiejtés tényleg nyújt ja, 
Miben fekszik c sajátszerű jelenség normális volta, azt magam 
nem tudom megérteni; Schleicher (Compf § .130-2—177. 
old.) azt mondja, hogy ez esetben az aspirata átadja keheze-
tét a következő f-nek, ez pedig a maga részéről a megelőző 

h o g y j - t gh helyett a szó közepén (im Inlaut) ugyan kimutathatni , de 
főleg )- és a után, p. ai-j iud. arli, renj ind. ráüli, mely positio a zár-
hangnak igen kedvez, miért is a zárhang, i l letőleg az affrioatának e 
posit ióban kifejlése eredeti réshangból gyakori. A német analógiáktól 
e l tekintve (1. Paul u. Brauue Beiträg9 zur Geschichte der deutschen 
Sprache und Litter at ur. I. Hal le a. S. 1874. — 190, és 194. oldal) az ör-
ményre utalok, mely Hübschmanu szerint gh1 he lyet t hol z-t, hol <fz-t 
tüntet fel, Zeitschrift der D. M. G. X X X , 70. — de előkerül a szó elején 
és n ós )• után a szóban, különben pedig z-re találok p. dzűni v. ö. ind. 
hotra, á ldozat; dzmef n (v. ö. ind. hima, lieinan) tél, dziun hó, dzel fark, 
z. zadhanh ; deer n kéz /ttn ; dzuna hal, litván, zuvis , porosz zukans acc. 
pl. — n után iadz párduoz, ind. sinha, andzuk szláv aziíkü ind. anhas ; udz 
kigyó, hol az n nyomára a vocal isban akadni, egyúttal mellette szólnak 
l itván angis, azi, anguis, ámbár gli--liöl fejlett az ő zárliangjok. — r után 
handerdz ruha, derdzak szabó, osset. dares ruha, kurd. terzí szabó, ind. 
darh. bardz vánkos,ind. barliis ; bardzr niagasiud. hrhat ,ordz férfi, z. erezi, 
nn/i; here. — (V. ö. thandzr dicht z. tancis ta, sehr fest, sehr stark.) A 
szó közepén z : p. niaz szegény, v. ő. ind. aglia, Schmerz, Kummer ; méz 
húgy, ind. melia, mizel ind. m i l l ; vaz-el ind. vah, veza, vehere ; bazum sok, 
ind. bahu ; lizel nyalni, ind. l ih asel (azel helyett) mondani, iud. a h ; déz 
anhäufung dizel felhalmozni, ind. dehi ; ózni sül e/ivoz; lezn nyelv, l i tv. 
lezüvis . Ez i lymódon constatirozott hanghajlammal szemben csakis e 
szó n-zov-kh képez kivételt, (átok, v. ö. ind. liu, szláv zova). — Arra vo-
natkozólag, hogy az örményben a hangzatos réshang először is nasales 
után vált zárhanggá, érvül felhozhatnám a i -nek helyettesítését p -ve l 
(1. Rechercb.es sur la formation de la langue arménienne par i'atkanoff a 
Journal Asialique Sixiéme Série XVI. kötetében, Paris, 1870 a 152. old.), 
a fc-ét </-vel (159), d ós í-nek egymással való felcserélését ugyancsak nasales 
után. (167.) 

') Mint ismeretes Ascol i Vorlesungen 136. azt állítja, hogy a görög ós 
latinban az ind media aspiratának aspirata tenuis felel m e g ; e látszólagos 
el lentétet szerinte igen könnyű megoldani, a mennyiben itt előreható 
assimilatio foglal helyet , minek folytán az aspirata első eleme homo-
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hanghoz az által válik hasonlóbbá, hogy hangzatossá válik. ' ) 
(class es stiinton an nimt.) Miután eme normális módon ke-
letkezett bangfcjlcmény azonban physiologice épen nem volna 
megfejthető, másrészt pár já t az indgerman nyelvekben nem 
lelni sehol — hangzatos media aspiraták ugyanis a többi ind-
german nyelvekben ismeretlenek, és így comhinatiójokra utá-
nok következő mutákkal nevezetesen hangtalan zárhangokkal a 
történet folyamában nem akadhatni; de az azokban előfor-
duló jelen alakulatok sem szorulnak azon hypothesisre, hogy a 
hennök előforduló hetük bármelyike media aspiratából fejlett 
volna; de nincs is egyetlen consonanticus nexus, mely az e 
nyelvekben tényleg előforduló hangzatos avagy hangtalan 
spiránsokból (a német nyelvekben, illetőleg görögben) nem 
volna megmagyarázható: — régóta azon meggyőződésben va-
gyok, hogy e physiologicus lehetetlenség, mely szerint a media 
aspirata á tadta volna aspiratióját a hangtalan zárhang jellegű 
f-nek, mely a maga részéről hangzatossá vált volna, soha 
helyt nem foglalt az ó-iud terén sem. Természetes, hogy e 
normális mód cserbenhagyásával és a medial aspiraták elveté-
sével még nem volt kiküszöbölve maga a tény, hogy a gh. dh, 
bh jegyeivel á t í r t hangok, ha f-vel avagy th 2)-val kezdődő 
képző avagy szemclyraggal összejöttek, ne eredményezték le-
gyen a következő combinatiókat: 

bh - f t = bdh 
dh t — ddh 
gh2 + t = gdh 
gh1 -f t = dh. 

génné lett a másikhoz. A fennidézett esetben a p. p. p. -la képzőjének f-je 
daczára a mögé lépett 7í-nak azonban mégis átváltozhatott d-vé ! Vájjon 
mi ly módon magyarázza Ascoli , ha az újabb ind nyelvek kh és th he lyet t 
gh és dh-1 tüntetnek fel ? 

') Sajátszerű, h o g y az assimilatio csak akkor kezdődött , miután 
a l a l háta mögé vonult . Furcsa, h o g y a g, d, b, mely különben t előtt 
hangtalanná (k, t, p) vált , ez esetben a <-t vál toztatta hangzatossá. 

2) A következőkben ki fog tűnni, h o g y a th később fejlődött a 
í-ből, mintsem az u, n. két aspiratát tartalmazó gyökök initialisa zár-
hanggá lett dissimilálva. A bdh, ddh, gdh és dh csoportok e szerint az 
act. praes. 2. dual., és 2. pl. — a med. imperf. avagy aorist. 2. sg.-ában 
bh + t stb. nem pedig bh + th stb-ből keletkeztek. 
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H a ki is indultam ama feltevésből, bogy az aspiraták résban-
gok,még mindig nehézségeket gördített az a tagadhatat lan tény, 
bogy itt egy hangtalan betű hangzatossá vált egyrészt, más-
részt pedig a 

réshang -f zárhang helyébe 
a zárhang - j- réshang 

eombinatió lépett. 
A /í-knak, az aspiraták e második alkatrészének a gyök 

végbetüjéről, az iuitialis médiára való vándorlását Grass-
manu ') szüntette be. Kimutatta, bogy emez initialisok aspi-
raták voltak kezdettől, s-igy a á-uak csak azon hajlama ma-
radt fenn »bátra vándorolni.« Schleicher, mint fennebb emlí-
tettem, az előrevándorlást most ama esetre szorította, ba a 
media eredetileg aspirata volt; állította pedig, liogy ez mind-
annyiszor történik, valahányszor a gyök véghangjának aspira-
tiója meg nem maradhat. Tehát a 2. pl. med. dhuydhve alak-
ban 2) Schleicher szerint a gh A-ja csak azért léphetett a d-re 
vissza, mert cz eredetileg áli volt; fennebb kifejtet t nézetem 
szerint a gyök initialisa, t. i. a dh megmaradt, ez esetben 
simpliciter dA-nak vagy is hangzatos spiransnak, a gh pedig, 
mely a Grassmann kutatásai utáni időkben ez esetben li-ját 
azaz aspiratióját nyomtalanul elvesztette, (a gyök initialis nem 
vált az aspiratio átvándorlása folytán aspiratává, miután kez-
dettől fogva az volt,) résbaugból zárhanggá le t t ; oka abban 
rejlik, mert a sanserit egyátalában átváltoztatja a »résbang + 
réshang« combinatiót »zárhang + réshanggá« p. a loc. pl.-
ban sarvahhutsu a *bhudh gyökből3), avagy a vas ige (tnréa, 
vestibidum, gót. visam, vas) alakjaiban : fut . 3. sg. vatsyati, 
asc. 1. sg. avátsam desid. 3. sg. vivatsati. Kétségtelen e sze-
rint az, bogy s avagy dh előtt a gyök végbetűje egyenlőkép 

') Még 1863-ban a ZtscTirft XII. kötetében. Természetes, l iogy e 
vándorlás csak a tudományban lett beszüntetve ; a tények terén azon-
ban nem foglalt vol t he lyet soha. 

s) Ép így képezvék az imper. med. 2. pl. dhughdvdm és az imperf . 
med. 2. pl. ádhugdhvam. 

-1) Egyéb példák a duh *dhugh gyökből dhóksi 2. sg. és dhuksva 
2. sg. imp. med. — {'dal, *dhagh [égni, l itván degu dégti, porosz dagis 
nyár, gót. dagas (nap = dies)] gyökhői: aor. 1. sg. act. adhäkxam. 
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viselkedik s ugyanezt találjuk bh előtt, p. sarvabhudbhyas. A 
gyök kezdő betűje nézetem szerint emez esetekben azért ma-
radt meg spiransnak mert a vocalis, illetőleg vocalis + n 
után zárbang állt és így az initialis dissimilatiója helyet nem 
foglalt. Ellenben a p. p. p.-ben dugdha megtörtént a dissimi-
latio *), mert gh, azaz réshang állott a zárhang előtt ; a r ra 
pedig, hogy a gyök végbetűje gh zárhanggá váljék, vagy az 
volt szükséges, hogy a réshang gh előbb kivetkőztesse az utána 
következő képzőnek zárhangját e természetéből, még azonfelül 
pedig, hacsak nem sikerül az s4-nek z4-vé változtatását más-
kép motiválni, változtassa át az így keletkezett réshangot 
haugzatossá, s ilykép ismét egy »réshang + réshaug«-féle 
csoporthoz jutunk, mely ép úgy, mint a dhagdhve 2. pl. med. 
esetében csakhamar a »zárhang + réshang« combinatiónak 
engedett helyet; — a másik possibilitás pedig az, hogy a képző 
/-je hangzatossá vált, és a már most teljesen hangzatos com-
binatió 

gh +- 7-ből 
gh + dh 

fejlődött volna ki, s pedig vagy egyenest akkép, hogy a »rés-
hang + zárhang« helyébe »zárhang + réshang« lépett volna; 
vagy pedig akkép, hogy a gh -f d 

gh -f cZ/i-vá 
lett volna, s a két réshang közöl az első, épúgy, mint a dhug-
dhve esetében, zárhanggá dissimilálódott volna. 2) Mután ez 
megtörtént, a gyök initialisa szemben a tinalis réshauggal, zár-
hanggá lett dissimilálva. 

') Ép így a -tar képző előtt, p. dogdhá, az infiuitivben dogdhum, 
az absolutivumban dugdhvá. 

-) Ha a hangzatos rósliangokat gh-1 és dh-t y-val s s ' -vel írjuk át 
a possibil itások következő képét nyerjük : 

y + t 

g + Z4 
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Nézzük most amaz alakokat, melyekben a személyrag 
tli-val kezdődik; ezek az activum praes. 2. dual, és 2. pl.-a és 
a med. imperf. 2. sg.-a, p. dugdhás, dugdhd, ádvgdhüs x). 

Scbleiclier szabálya szerint itt az initialisnek aspiratává 
kellett volua lennie 2), de ez nem történt. A személyragok a 
többi igék alakjai után ítélve egyátalában a nyelvtanokban 
hehezetes íá-val szoktak felállít tatni, tehát, -thás, -thá és 
-thas, mely utóbbi személyrag rendesen azért közöltetik, ük114, 

ékezetleubcn, mert augmentirozott alakban az augment a hang-
súlyt magára vonja. 3) Nem kutatom, vájjon a th itt az ékezet 
befolyása folytán keletkezett a í-ből, — az ind első conjuga-
tióban az ékezet a gyökön, a 6-ikban pedig mindig az u. n. 
tbematieusa-n marad s azért daczára annak,liogy az u.n. régibb 
conjugatióbau a gyökhangzó, illetőleg a képző alakulta a sze-
mélyrag hangsúlyos volta mellett tanúskodik, nem akarok itt 
generalizálni; de nem mulaszthatom el e helyen kiemelni azt, 
liogy Curtius theoriája (legutóbb a Das Verbum der griechischen 
Sprache I, 64. old.), mely a v-nek nyomára akar a á-bau 
akadui, o tünemény által alig nyer megerősítést. Sokkal he-
lyesebb az, mit Schleicher mond, Campend4 658: -tha eine 
starke Verkürzung mit schwer zu erklärender unursprüng-
licher Aspiration.« Csakugyau a többi indgerman nyelvek t 
mellett bizonyítanak, (v. ö. a táblázatot a Comp.4 686—687. 
oldalán) és a fennebbiekben kifejtett jelenség, mely szerint a 
gyök initiális spiransa a -thas, -tha, -thas ragokkal képezett 
alakokban zárhanggá vált, bizonyíték a mellett, bogy a gyök 
végbetüjének spiráns természetét meg kellett volt őriznie; 
megőrizte pedig azért, mert utána a személyragban zárhang, 
azaz t következett. Melyike a fennebbi possibilitásnak foglalt 

') Ép így az aorístban \Jidhagh "bűi: 2. sg. med. adagdhäs M. Mül-
ler Sanscrit Grammatik, Leipzig, 1868. 255. old. de adhagdvam. 

-) Itt még ama kifogáshoz sem lehetne nyúlni , hogy a h a sze-
mélyragra vándorolván, egyúttal nem lehet a gyök initialisán, mert a 
személyrag ez esetben ugy is hehezetes ; azt pedig nem lehet mondani, 
h o g y h - f h keletkezett s csak 7J maradt meg, mert ha ez áll, akkor 
megint nem lehet magyarázni, honnét szedte a dhugdhve 2. pl. med. 
alakban a gyök iuitialisa az ö aspiratióját. 

3) Az augment nélküli alakok, amennyiheu a mellék mondatban áll-
nak, a személyragon viselik az ékezetet. 1. Delbrück Altindisches Verb. 46. 
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már most helyet, mifeép vált a gh + t, 
g + dh-yá 

(r + r = g + 8) 

azt nem kutatjuk i t t ; de annyi bizonyos, hogy c szerint a 
pl. dugdhd és a p. p. p. dugdhá mindketten *dhttgh + (a-ra 

mennek vissza és dugdhd avagy *duyOá (a ö Brücke s4 azaz 
interdental hangtalan spiráns) már létezett, midőn a 2. pl. 
hin. ( ; lvagy iuddtha-ban th még nem létezett. Folytatólag 
'mindebből még az is következik, hogy daczára annak, hogy 
az ddig dh-yal transscrihált jegy á l ta l kifejezett betű hang-
zatos spiráns természete ki lett mutatva, még mindig kérdéses 
marad az, hogy mily természet illette meg a //i-vel jelölt betűt, 
mely eshetőleg talán csak akkor fejlődött ki az'iudben, midőn 
a dh eredetileg hangzatos spiráns kiejtését már elveszítette 
volt. Annyi bizonyos, hogy a th — föltéve, hogy tha lett volna 
kezdettől fogva a 2. pl. személyraga az indbeu, — (mit Schlei-
cherrel valószínűtlennek tartok) réshang nem lehetett, kü-
lönben a hangzatos spiráns előtte ép úgy átváltozott volna 
zárhanggá, a mint ez a dh, hh és s előtt történt*), a gyök ini-
tialisa pedig megmaradt volna réshangnak. 

') Azon kérdésre, miért nem vál tozott át a bh a y, a dh pedig a v 
előtt ó-vó, i l letőleg (í-vó, azt felelem, l iogy e y és v amaz időben hang-
zók voltak, csak később lettek ókezetlen vo l tuk folytán reducált voca-
l isokká, (u. n. fé lhangzók, 1. Sievers Grundzüge der Lautphgsiologie 88.) 
a melyek a fr icat ivákhoz már igen közel ál lnak, a reducált vocal isok rés-
l inngokká válta után pedig a dh és bh a kiejtésben át is változtak mé-
diákká és pedig médiákká utánok köve tkező aspiratióval. Ez aspiratio 
n é z e t e m szerint a henszülöttek kiejtésén sarkal. A Himalaja lakói épugy 
mint a gondi-k Közép-Indiában egyaránt ismerik az aspiratákat, épugy 
a tibetan dialectek. ( Beames I, 274.) Az y és r-nek egykori hangzó ter-
mészete a vedicus metrica segélyével lett deducálva, 1. Kulin a Beiträge 
zur vergleichenden Sprachforschung III, 113 ff., 450 ff. és IV. 179 ff., 
va lamint Bollensen értekezését „Zur Herstellung des Vedau az Orient 
und Occident II. kötetéhen 457 és k. k. old. — Vájjon e szónál dvär és 
dvära, Thür, ajtó F. I, 349 a 4 dh he lyet t áll , avagy két parallel alakkal 
van dolgunk, melyeknek egyike európai, más ika áriái, (Fick „Die ehe-
malige Spracheinheit der Tndogermanen Europas, Güttingen 1873, 174 
old.) azt nem merem eldönteni. A z. dvara nem tesz nehézséget, a 
mennyiben a szó elején a résliang általában zárhanggá vált , (különben 
a zend a »résliang + zárhang« successiót kedvel i , de a szó elején ez csak 
a zb-ben érvényesül, miután s a zendben mindig megmarad.), de az 
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4) Az u. n. medial aspiratáknak gh, dh, bh azaz g + h, 
d + h, b + h kiejtése mellett szólua továbbá a prákrt és 
pali, mely nyelvekbon a régi aspirált médiák ép úgy, mint 
az aspiralt tenues, igen gyakran puszta A-vá válnak. Ily re-
ductio (p. pr. lahu ó-ind. lagliú, hodi ó-ind. bbavati) alig fog 
máskép megmagyaráztatkatni, úgy mond Ascoli (Vorlesungen, 
125), mint a A-nak az explosiv elem (a fcuuebbi példákban g 
és b) feletti mindinkább növekvő túlsúlyából; a A tehát össze 
volt ez elemmel kötve s igy igen távol időkre nézve az aspirált 
médiáknak azon hangértéke volna bebizonyiítva, melylyel 
azok jelenleg is bírnak. Er re először is azt feleljük, liogy aspi-
rált médiáknak A-váreductiója előttünk az indgerman nyelvek 
terén belül teljesen ismeretlen, de nem is áll, hogy a A nem 
lehetne másnak a reductiója, mint egy aspirata médiának; 
ellenkezőleg igen is ismeretesek a hangzatos spirausok ily-
nemű reductiói, (1. Sicvers Grundzüge der Lautphysiologie. 
90.) s igy nincs okunk arra, hogy a A-k előzőiül medial aspi-
ratákat postuláljunk. De másodszor, nem igaz az, hogy a mai 
indnyelvekben — és ezeket mégis csak tekintetbe kell ven-
nünk, s pedig azért, mert a prákrit nyelvek direct folytatói — 
tényleg ejtett gh, dh, bh azaz medial aspirata, oly értelemben, 
mint annak kiejtését Ellis és Beames irják le — tanúságot 
tehetne arról, mint ejtették a A-vá reducált hangzatos spirán-
sokat. A gh, dh, bh féle kiejtése ugyanis jelenleg csak a szó 
elején és n és r után dívik, szóval ott, a hol reductio nem tör-
tént.1) E gh, dh, bh féle kiejtés ugyanama positiókbau fordul elő 

ind dur, melynek r l-jét csak akkor lehetne a dhvar-bó\ megfejteni, ha 
fölteszszük, hogy a v először is réshanggá vált s igy előidézte a meg-
előző résliangnalc zárhanggá váltát, s csak azután történt volna a va 
átváltozta a-vá. — Az RgVeda e szónál nem olvassa a v-t soha vocalis-
nak, a spiráns tehát korán keletkezhetett. Talán a szó hajdan *dhuvar-
uak (v. ö. ó-persa duvarä) lett ejtve, minek folytán az u. n. két aspiratát 
tartalmazó gyökök analógiájára *duvara-t nyerünk, miből mind a dvár 
mind a dur alak nehézség nélkül volnának levezethetők ; s ezt tartom 
legvalószínűbbnek. 

9 Bp igy változott át a gS csoport gdh-xú, legalább így ejtik 
jelenleg a skr. csoportot; a prákrt ddh tüntet fel p. muddho skr. 
mugdha foolish. Kp igy lesz a skr. dugdlia milk apräkrt-ban duddha-vú ; 
az újabb ind nyelvek hol dh-t, hol 4 - t tüntetnek fel : li. dűdh m. g. 
dudha o. dudha, p. dudd s. doddhi b. dudha, dud, dudu. Beames I, 
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melyekbeu már az ó-indbeu is, de más uyelvekbeu" általában a 
baugzatos résbang helyébe hangzatos zárhang lépett. A kétféle 
media ugyanazon törvény fejleménye; a különbség csak időbeli. 
A korábbi időben aspiratákból fejlett médiák után a vocalis 
(a sonora egyátalában) halk átmenettel lett kiejtve,a később fej-
letteknél pedig ez átmenet hangzatos hchezottel történt. Kérdé-
ses, vájjon e különbséget külbefolyásra kell-e visszavezetnünk; 
annyi bizonyos, hogy az ily külbefolyás possibilitását eddig, mint 
lehetetlent állították oda, a mennyiben annak létét egyszerűen 
tagadták. Csakugyan a dravid nyelvekben nincsenek az ily 
aspiraták, de igeu is a többi*) éjszaki és közép nem áriái 
iudiai nyelvekben. Amaz állítás, hogy az ind nem kedveli az 
aspiratákat s így nem keletkezhetett volna a gh, dh, bh féle 
kiejtés ind téren, szintén nem egyezik meg ama ténynyel, 
hogy az újabb iud nyelvek a k és p2) de a t helyett is kh, ph és 
//i-t tüntetnek fel ott is, hol az ó-iudben még megőrizte a régi 
indgermau kiejtést. Közönyös e kh th genesiséuck kérdése; 
akár / , //-hői fejlődött 3) legyen, akár pedig egyenesen k ille-

s s e . — v. ü. czigány thud, tud, tchud, tut, orosz cud, bask suta, spanyol 

chutí (cutí). Miklosicl i: Beiträge, AVien, 1874. Die Aspiraten der Zigeuner 

Mundarten 17. pont alatt. A hdli csoportról (Beames 284, 318.) alább. 
') Beames „»1 comparative Grammar of the modern Aryan Lan-

guages of Indiau I. London, 1872. p. 274. — aspirates are in all t l ie 
non-Aryan dialects of the Himalayas and in the Goudi of Central India. 
Tibetan al so possesses the aspirated surds, though not the sonants ; 
and some of the subdialects of Tibetan — aspirate not only the con-
sonants of the five organs, hut even semivowels and nasals. 

2) Beames 306 : skr. skandha shoulder ; pr. kliiidho ; gujarati : 
kliända, k h a d h a ; marathi : kliandä 307. skr. spar.;ana t o u c h i n g ; pr. 
pliaso, phása ; liindi : phansanä ; panjabi: id. ; sindhi : phasanu ; g. : 
phasavu ; nr.: phasane. 313. skr. stana t e a t ; h. : thana ; p. t h a n a ; 
s. : thanu ; g . : thäna ; m . ; thanä ; oriya és bangali : thana. 

3) A mellett , hogy a kh ós í/i-knak je lentékeny része — nem akar-
juk i t t azon lehetőségét, h o g y igen késő időben kh és th k és í-ből 
directe fejlődött végkép tagadni — X és ít-böl fejlődött, föl lehetne hozn i : 
az t : hogy 1) a ph jegye m é g je lenleg is általában / -nek mondatik ki, s 
igy az / ámbár mellette a puristák ph-1 szoktak ejteni, a régibb kiejtés. 
A mi a ph jegyéről áll az a kh és th-ról is valószínű. 2) A szanszkrit-
nek a präkrt s újabb ind nyelvekben kifejlett kh, th, p/i-kon kivül van-
nak a zenddel közös szavai, melyekben mindkét nyelv kh, th és ph-1 ir. 
(Spiegel §. 29. 35. 40. az / - n é l ez ritkább, de azért ily szók vaunak p. 
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főleg f-ből; annyi bizonyos, hogy e kiejtés k + h, t + h jelen-
legi tényleges előfordulta ott, hol az ó-indben k és t áll, bizo-
nyíték a mellett, hogy az ind földön kellett e kiejtésnek ke-
letkeznie. 

Azt, hogy az u. n. aspiraták változást szenvednek a szó 
közepén, még a szó elején megőriztetnek, már Beames is 
tanította. A Comparative Grammar 269. oldalán igy szól: 
I t will be observed that Grimm's law of positional changes 
holds good to a great extent in the case of these aspirates. 
While they are frequently, nay almost regelarly, changed into 
h in the middle of a word — they lose all their organic por-
tion, retaining only the aspiration common to all, — they are 
on the other hand when occurring as initials, almost as regu-
larly retained. The most striking exception is the case of hh, 
which is often changed to h in the beginning of a word (1. 268). 
— I Ia egyenkint tekintünk az egyes u. n. aspiratákra, kitűnik 
bogy a hangzatos réshangok szó közepén való reductiójának 
(az u. n. h-YÍi változásnak) gli, dh, hh általában ki vannak téve. 
Máskép áll a dolog a kh, th, p/t-val. E betűk ujabb fejlemé-
nyek, miből nagyobb mérvben fenmaradásuk könnyen magya-
rázható. khx) és th2) egyes szókban még előfordulnak a szó kő-
híd. ^aplia, z. ^afa, német liuf.) A zend csakis hangtalan réshangot 

ismer ; valószínű, hogy e szókban az ind hajdan ugyanezt ejtette. Van-

nak ezenfelül mind a zendben, mind az iudben újabban fejlett / / 0-k 

i l letőleg ph, kh, th-k ; valószínű, hogy az ind ez újabb szóknak legalább 

egy részében m é g önállóan is fejlesztett hangtalan rósliangokat. 3) Van-

nak a görög nyelvben is ét és tp-k, melyek s után x, r, rt-ből fejlőd-

tek. Ezek közöl némely / - k és cp-k az atticai sőt ennél is későbbi kor-

szakban keletkeztek, mint azt maga Curtius is el ismeri. (Grundzüge 4 

493.) A görög nyelv csakis hangzatos réshangokat i smer; de ily késő 

korra az aspirata tenuis védői sem fognak a mel let t síkra szállani, hogy 

i t t az s aspirált. De vaunak a görögben e positióban (t. i. s után) mái-

sokkal régebben keletkezett cp, X és D - k ; sőt van <p és / itt-ott ugyan-

azon szókban, melyekben az ind is ph-1 i l letőleg kh-1 tüntet f e l ; p. 

j'fiíiJ.iji ind. sphülaya, Eick : I. 253, éoXopm ind. rcchati, Fick : I. 20. 

Ha már most az ind s után kh, th, ph-t fejlesztett, ép úgy mint a görög 

X, cp-t (V. ö. Schleicher Comp. §. 122. és 148.) valószínű, hogy az ind 

kh, th, ph hangértéke eredetileg ugyanaz volt, m i n t a görög x <p é)-é 

t. i. hangtalan réshang (spiráns). 

') Beames, 266. — 2) u. o. 267. 
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zepéa, ph pedig, ámbár általában ritkább, megmaradt, mond-
hatni kivétel nélkül. ') Ama kérdésre vonatkozólag, vájjon a 
hangtalan réshangok lettek-e 7i-vá, vagy pedig vájjon előbb 
hangzatossá lettek, szintén megtaláljuk a feleletet Beamesnél. 
A 271. oldalon ő igen helyesen ezeket mondja: Judging from 
the constant tendency of all languages to pass their words 
through a gradual process of softening, it may rationnaly be 
conjectured that the aspirated tenues kh — th ih pli would 
first be softened into their corresponding mediae, and then 
into simple h. A ph és th — a mennyiben átváltoztak — meg 
is álltak a hangzatos réshang stadiumában2), a mennyiben 
eme hangzatossá vált (nem kezdettől fogva hangzatos) réshang 
(111, dh) nem lett reducálva, természetesen azért nem, mert 
az eredeti AA-k reductiója idején még nem is existált talán, 
mint / sem, lianem még p volt, s ugyanaz áll a /A-ból fejlődött 
7/i-kre nézve is. Ezenkívül vannak egyes kh és th-k is, melyek 
gh és 7/t vá lettek, tehát hangzatossá váltak ugyan, de nem 
reducáltattak 3) (A-vá). Azon kérdésre, miért nem váltak a 
ch 4) jh th és dh szintén A-vá, Beames azon feleletet adja, 
hogy e betűk később keletkeztek, mintsem ama hangtörvény, 
mely a hangzatos réshangokat (szerinte medial aspiratákat) 
reducálta, vagyis A-vá változtatta, működött.B) De eltekintve 

') Beames, 263., 271. Némelykor Wi-vá lett a prákrtban. Az 
újabb ind nyelvek eme bit [eredetibb pli\-t tartalmazó szók között csak 
egyet conserváltak, t. i. sabhari-t, (skr. qaphara a carp), melynek spi-
ransa reducáltatott li. saharl p. saula. 

2) Beames, 270 : th is not elided, but passes often into i ts me-
dia dh. 

3) A példákat 1. Beamesnél a 272. old. 
4) A ch (íí/i) affricata és i gy a kit, th, p7t-tól, melyek je lenleg aspi-

rált tenuesnek i l letőleg réshangnak (a ph = / ) ejtetnek, a kiejtésben is 
különbözik. De ép úgy különbözik eredetére nézve, a mennyiben s7c-ból 
keletkezett Schleicher Comp.' §. 123, 165. old. Ascoli Vorlesungen §. 39. 
(Az ind c7i-nak Sievers az örmény t' S hangértéket, — mint azt Hiibsch-
mann leirja Z. V. M. C. X X X , 52 és 57, — akarja vindicálni.) Ép igy 
secundär eredetű a jh i s . Beames, 263. 

5) — tliey had come into recognised existence, so to speak, lower 
down the stream than the point at w h i c h the other aspirates had lost 
their organic characteristics and were thus safe from further change. — 
U. o. 204. 
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attól, hogy Beames szerint a cerebral kiejtés régibb, mint a 
dentalis (munkája 233. oldalán), s igy ő itt önmagának mond 
ellent: e tétel akkor sem áll meg, ha a cerebral betűk másodla-
gos eredetét elfogadjuk; mert ha áll az, mit Beames e helyütt 
mond, (264. old.) t. i. liogy a cerebrales csak később keletkez-
tek, mintsem e törvény, mely a hangzatos réshangokat redu-
cálta, működött; akkor a cerebral hetüknek nem volt miből 
fejlődniük. Ama tünemény pedig, hogy reducált spiránsból 
(A-ból) ismét hangzatos réshang, illetőleg aspirata keletkezett 
legyen, teljesen impossibilis, nem is történt ez soha és sehol; 
(legalább a nyelvtörténetben, mert Bühlernek a cerebrales-ről 
irt értekezésében e hihetetlen dolog mégis csak előadta ma-
gát, miről később.) Hogy pedig cerebrales sok esetben egyszerű 
dentalisnak felelnek meg, (224. és k. k.) liogy a sanserif némely-
kor cerebralist basznál, hol a modern nyelvekben dentalis áll, 
(235.) liogy ugyanama gyök, sőt ugyanama szók, hol cerebralis, 
liol dentalissal kerülnek elő : mindezt épen Beames vitatja és 
bizonyítja. Világos tehát, hogy az ok, miért nem reducáltattak a 
cerebralis réshangok, csakis azok physiologicus természetében 
gyökerezhetik. Csakis így történhetett meg, hogy ugyanazon 
gyökből képezett szók, avagy ugyanazon szók a különféle dialec-
tekben reducált dentalis, de megőrzött cerebralis zárhanggal 
lépnek fel egymás mellett. S csakugyan Sievers, ki főleg a német 
nyelveket vette figyelembe, azt tanítja, bogy z és z-nél reduc-
tióra sehol sem talált, ellenben w, v, d,j és /-nak reducált 
alakjai sok helyütt el vannak terjedve. (Grundzüge der Laut-
physiologie 90.) Ugy látszik Beamesnek csakis a kimutatka-
tólag secundär cerebrales forogtak szeme előtt, melyekről ő 
munkája 85. §-ának 3. pontja alatt szól. Az ujabb és modern 
ind nyelvek ugyanis egyátalában nem kedvelik a mássalhangzó 
csoportokat; s igy történik, liogy az rt, rth, rd, rdh csoportok 
hol kettős cerebralissá, hol kettős dentalissá változnak, mi 
mellett az is előfordul (ámbár ritkán, Beames 334.), liogy az 
első dentalis, (mely mindig a zárhang jegyével van irva s tu-
lajdonkép nem más, mint az u. n. geschnittener Absatz, 1. Severs 
94. és 98. old. —) elenyészik, illetőleg a vocalis végéhez köze-
ledtében nem ejtetik többé a szájszerveknek a következő con-
sonans képzésére szükséges szájcső alakulat felé történt át-
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meneti mozgása alatt , hanem tisztán, — s igy hoszabb ideig 
fog hallatszani, mi bosszú vocalissal szokoti i ratnt ; a gcmi-
natio látszata, benyomása a fülbe pedig megszűnik, minek 
folytán csak egy consonans iratik. De ép ugy van ez, ha a 
kettős vagy egyszerű cerebralis sí vagy stth [eredeti s(]-ből 
lett, (Beames, a 314. oldalon) avagy dh sf-ből keletkezett. 
(Bcamcs, 316). Ebből kitűnik 1) hogy a cerebrales az ujabb 
ind nyelvekben, szemben az ó-inddel sok esetben kimutatható-
lag secundiir eredetűek és pedig consonans csoportokból fej-
lődtek, 2) bogy e cerebrales általában véve geminatákkép 
lépnek fel, s csak későbbi időkben történt azt, bogy az u. u. 
geschnittener Yocalabsatz ejtésére fordított idő a megelőző 
vocalis javára vált, minek folytan az így támadt bosszú hangzó 
után visszamaradt az egyszerű cerebralis. A mi kimutatható-
lag az újabb indnyelvekben történt, ugyanaz előfordulhatott 
oly cerebralesnél is, melyeknek emez eredetét, legalább ind 
téren belül kimutathatni nem lehet. Csakugyan egy pillantás 
Fick szótárába meggyőz bennünket arról, liogy vannak cere-
brales az ó-indben, melyek rt helyébe [léptek, p. katakutßya 
vagy kitakitaya, zajjal egymáshoz ütődni, zörögni,2) ka fa 
halánték,8) cat, catati sich ablösen, abfallen, 4) hat a fonadék, 
gyékény,5) pat.u csipős az ízéről, patu só °) hätaka B. és R . 
szerint 1) egy nép tulajdonneve, 2) Hátakából nyert arany ; 
jelentése valószínűleg: arany. 7) kathina erős, kemény;8) 3. 

') Hogy azonban a cerebrales egyszerű dentalis helyett is előfor-
dulnak, liogy puszta ind szempontból nem is lehet eldönteni vájjon az 
indgerman dentales interdental (s* z4 Brücke szerint) vagy cerebral ejtése 
(s4 s 4) volt az eredetibb, arra épen maga Beames szolgáltatta az adato-
kat. — Azt hogy Angolországban és Dél-Németországban dorsaléket ejte-
nek, állítja Sievers 60. és 68. 

") JÍOÓTO; m. hangos ütés, xooiéio zörögni — litv. kertii kiriad 
lcirsti, ütni. 

3) xoÓTatfo; m. v. ö. ind. karta verem, lyuk. 
4) ind. krntatra l i tv. krislas hul ladék. 
6) iud. kart. krnatti fonni, tekerni, winden, cart, crtati kötni, 

flechten xúncrt/.o; font kosár, gót. haurds új-ném. Tiürde. 
n l a i v vSoia sós viz Herodotná l ; gyök : y,,r«i nedvessé lenni, 

rothadni. 
') szláv zlato, gót . gulp. 
") ind. grathita összefont, csomós ; granlhi — xooíoirtj csomó. 
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sg. pathati értelmezni; olvasni, pathu ügyes x) rd helyébe: 
tandula m. n. gabona mag, rizs, főzelék növény;2) 3. sg. med.: 
khadate törni, kan/la levágott rész, khanda lyukas, összetört, 
m.darab, töredék;3) khandaka bizonyos táncz, khodati, 3. sg. 
sántítani, (ó-ind kürdate ugorni mellett) 4) — nad,a és nala 
s á s ; 6 ) — s t helyett jathara has, gyomor, öl, sclioss;0) sd 
helyett nida, níla nyughely, fészek,7) pl date 3. sg. össze-
nyomatni és pidaya összenyomni,8) sodaqan tizenhat; 9) sdh 
helyett: rriidha harc, verseny, eredetileg tán pályabér, küzd-
bér (v. ö. compositumot svarmídha) xo) Sodhá hatszorosan.9) 
Ugylátszik, emez esetek lebeghettek Beames előtt, midőn azt 
állította, bogy a cerebrales come into recognised existence, 
so to speak, lower down the stream than the point at which 
the other aspirates had lost their organic characteristics and 
were thus safe from fur ther change. (A comparative Gram-
mar of the modem aryan languages of India : to wit, hindi, 
panjahi, sindhi, gujarati, marathi, oriya and bangali. Vol. 
I , 264. London, 1872 ) Vájjon már most a reductio idejében 
az eredeti csoportok, melyekből th és clh keletkeztek, (r vagy 
s + dentalis) még léteztek, avagy e törvény működése idejé-
ben az eredetileg létező mássalhangzó csoportok már a gemi-

') interpretari l itv. protas értelem, gót . frafijan megérteni. 
2) lógövXov valamely ernyős növény. (Doldenpflanze.) 
3) JÓU«<5«HO; törékeny, összetört, clades vereség gót. skreitan szét-

szakítani mhd. schranz hasadás, törés. 
') gxógőtiti v íg táncz, középnémet scherzen, schirzen vígan ugorni 
6) vádit a2 Hesych. különben ráotlqí, nád, litv. nendré sás, nád. 

Valószínűleg \'n<ui (hangzani, susogni, rezegni)-ból és nem \>nadh (tá-
maszkodni, segélyt keresni)-ból. 

«) yaocijg, yvatga has, öl, gót. qifira gyomor, v. ö. ind. jarta, 
jartu vulva, gót. kilpei anyaméh, qipus has, gyomor. 

') nidus, litv. lizdas ags. nest. X'áas -j- sam összejönni, egyesülni. 
s) má£<x>, méio). F. I,3 146: pis, piitaUi —összetördelni , össze-

zúzni — d-vel tovaképezve. A d-ről mint gyökhatározóról (Wurzeldeter-
minativ) 1. F. IV,3 70,— Osthoff a Zschrft X X I I I , 85. oldalán ind. pinda-t 
(gombóez, Mehlkloss) *pinsda-ra törekszik visszavinni. Eredeti értelme 
azonos volna a pisla (liszt)-óval, t. i. összezúzott. 

") ind. sas z. khsvas hat. 
10) z. mizhda unitiéi szláv rtiízda, gót . mizdon. Bővebbet e szóról 

1. Kuhn Zsrhrft XIII , 349. XXIII , 87. 

M. TUD. AKAD. ŰRT. A NYELV- ÚS SZÉCTUD. KÖRÚIIÖL. 4 
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natáknak engedtek volna lielyet; ennek eldöntése közönyös 
volna, mert tudvalevőleg a geminaták nem reducáltatnak. — 
D e nem szabad felejtenünk azt, hogy vannak cerebrales, me-
lyek egyszerű dentalis helyett vagy jobban mellett fordulnak 
elő. *) — Emez utóbbi esetben nem érjük he azzal, »hogy a 
cerebralis aspirata (szerintem zárhang) később fejlett, mintsem 
ama törvény működött, mely az aspirata helyébe A-t léptetett, 
mer t az aspirata cerebralisnek nem lett volna, miből fejlődnie. 

De akkor sem érünk czélt, ha föltcszszük, hogy a th és dh 
a reductionalis törvény működése előtt keletkeztek, ha — hogy 
Beames szavaival éljek — amaz időpont előtt keletkeztek, 
melyen túl a többi aspiraták elvesztették organicus characte-
risticonjaikat, mert ha csakugyan megmaradunk a mellett, 
hogy az u. n. aspirata valóban aspirata volt: nincs mód meg-
magyarázni, miért nem vergődött az aspiratio szemben a zár-
hanggal ép úgy túlsúlyra, mint a többi orgánumok (a száj 
egyéb tájain képezett) aspiratáinál. — De az ind nyelvek tör-
ténete bizonyítja, hogy cerebralesnek dentales mellett ugyan-
abban az időben kellett előfordulni, hogy részben a cerebralis 
kiejtés a megelőző r és s-hez történő assimilatio eredménye,hogy 
ép az s gyakran indoka a t spiránssá váltának, hogy épen az 
ó-indnek az újabb inddeli összevetéséből kitűnik ugyan a ce-
rebral kiejtésnek egyes esetekben secundür volta, valamint az 
is, hogy cerebrales itt-ott egykori mássalhangzó csoportok he-
lyett állnak, melyek első elemének köszönik átalakulásokat in-
terdentalisből cerebralissá;2) de más részt az is, hogy a 

') Igen jól tudjuk, l iogy a vitás kérdések közé tartozik, vájjon lé-
pett-e valamely cerebral spiráns vocales köz t álló dental spiráns helyére, 
( tehát az r vagy s-sel képzett csoportokon kívül . ) Miután ez nincs el-
döntve, tekintettel kel lett lennem ama possibilitásra is, mely szerint p. 
a prákrt siilhilo loose dh a skr. ^ithila th-ja helyére lépett volna ; lehet-
séges az is, hogy e szó a y s ,aih gyöknek netalán tán *carth-féle alakjára 
menne vissza. Beames, 272. 

2) Ismeretes, h o g y az sí íí/i-vá lesz ; újabb időkben th (némelykor 
í) lép helyébe, a megelőző vocalis pedig v a g y megnyújtatik vagy pedig 
nem. A z st csoport helyére tehát eredetileg » z á r h a n g + réshang < lépett , 
me lynek helyén jelenleg sokszor csak tenuisra általán liehezett ritkáb-
ban ha lk átmenettel (gehauchter illetőleg leiser Yocalansatz) találunk. 
N e m kutatom itt az átmeneti lépcsőket; csak azt jegyzem meg, hogy 

í 
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reductio időpontja általán meg nem határozható, hogy ez egy 
folyvást folyamban levő processus, mely csakis a reducálható 
hetük elenyésztével érte végét. 

A cerebralis th és dh tehát semmikép sem lehetett aspi-
rata, mert ha felteszszük, hogy a gh, dh, hh A-vá válta u t á n 
keletkezett, akkor hiányzott a betű, melyből fejlődhetett ; ha 
e l ő b b , akkor szintén A-vá kellett volna lennie. Mindehhez 
járói, hogy a nyelvtörténet tanúsága szerint th és (7A-nek a gh, 
dh, hh A-vá válta előtt és után is kellett keletkeznie, maga e 
A-vá válási processus pedig continualis. A th és dh azonban 
az indben még is létezik s pedig jelenleg aspiratának ej-
tetik : világos tehát , hogy eredetileg más phoneticus termé-
szete volt. 

Mind eme nehézségből csak ugy fogunk kivergődni, ha 
az u. n. aspiratának spiranticus voltát elfogadjuk, s azzal 
egyúttal megtaláltuk annak magyarázatát is, miért nem redu-
cáltátott e spiráns, annak saját physiologicus természetében. 
Keletkezhetett már most e cerebralis képzés bármely időben 
— s kétségtelen, hogy egyes szóknál előbb, másoknál utóbb 
történt ez, de természetes (a mennyiben interdental spiráns-
ból keletkezett) csak is addig, míg az interdental spiráns nem 

smaz esetben, ha a th i l letőleg t (például pr. hattho kéz li. g. háta p. 
hattha, s. m. o. háthu b. háta ind. hasta) réshangból fejlett , akkor e rés-
hang természetéhen kell rejleni amaz oknak, mely a reductiótól meg-
mentette s zárhanggá váltát előidézte. Az, hogy a kérdéses réshang nem 
volt interdentalis, kitűnik abból is, hogy az indgerman s, (mely nem 
volt interdentalis) assimiláló hatása folytán indult m e g az sl csoport 
phoneticus átváltozása. Példákat I. Beames, RÍ3. old. (V. ö. a skr. ch-
nek spiránssá váltát a marathihan Beames, 218 — a cú-nek t vagy í-vó vál-
tát az újabb ind nyelvek némely szavaiban 214, az s-nek átváltozását 
ch-vé e szóban sas, hat — a g-ét e szóban gávalca gyermek — az ÍT-nek 
leh-vá váltát a hindi- és panjabiben.) — Hogy az affricata és zárhang 
közt szoros válaszfal nincs, h o g y az is lehetséges, h o g y az affricata vál-
tozik zárhanggá, a mennyiben az áttérése a szájnak a zár állapotábó 1 
a következő sonorához mind inkább gyorsabban történnék, minek fol y-
tán a fricatio megszűnnék, arról 1. Sievers, 97. — De akárhogy is kelet-
kezett legyen e th i l letőleg t, annyi bizonyos, hogy kiejtése eredetileg 
nem vol t interdentalis. Vájjon most az ? 

») Sievers Grundzüge der Lautphysiologie 90. 
6* 
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volt reducálva — de lia egyszer létrejött, az ily spiráns többé 
nem reducáltatott . 

Az aspirata védői arra sem hivatkozhatnak, bogy e cere-
bral résbangok jelenleg aspiralt zárhangoknak ejtetnek ki_ 
Ily átváltozására az interdental spiransnak akadunk a német 
nyelvekben is ; mig a dán 4) a z4-t reducálta, addig a felnémet 
s alnémet a dorsalissá, illetőleg alveolárissá, vált hangzatos 
réshangot2) átváltoztatta médiává. 3) 

Épen nem magyarázhatják az aspirata védői, kik szerint 
a li annyira túlsúlyra emelkedett, hogy végre az explosiv elem 
elesett volna, mikép történhetett az, hogy e processus nem 
általános, a mennyiben az újabb ind nyelvek, kivált a maratki 
nyelv némelykor az aspirata helyett a nem aspirált betűt tün-
tetik fel. Beames (272. old.) ezeket mondja: Marathi in particu-
lar, and the others in a minor degree, exhibit in a sporadic and 
somewhat disconnected manner a tendency to drop the aspira-
tion. and to use only the unaspirated form of the letter. This is 
more frequently observable in the middle or at the end of a word 

') L. Möbius Dänische Formenlehre, Kiel, 1871. A d (s4)-ről a 
33. — a y (j')-ról, a 36. — a v-röl a 39. oldalon. 

s) Az s j e l en leg is általában dorsal módon képeztetik Németor-
szágban. Sievers, 71. Az st és sp csoportokban az éjszaki németek alve-
olarist ejtenek. 

3) Az újonnan keletkezett z* (eredeti s4, indgerman í4)-nek átvál-
tozása z3 (z') s végre d3 (cPj-vé Felső-Németországban kezdődött a 8-ik 
században, de Alsó-Németországra is kiterjeszkedett s a XII. században e 
processus be is fejeződött . E változás tebát nem specialiter hochdeutsch. 
Braune Zur Kcnntniss des Fränkischen 53. old., a Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Sprache und Litteratur von Paul u. Braune I. kötetében 
Halle a. S. 1874. A guttural és labial sor hangzatos réshangjai az alné-
metben nem lettek zárhangokká. Paul, u. o. 192. — Miután éjszaki Né-
metországban ál ta lában alveolarest ejtenek , (Sievers, 68.) lehetséges, 
h o g y e kiejtés. Dé l i Németországban megelőzte a dorsalist; mely esetben 
a d 3 ujabb kiejtés vo lna , a mennyiben a 4 3 -nek a d1 avagy a a'-nek a z1 

helyére kellett vo lna lépnie. Hogy azonban a dorsal kiejtés a németben 
is aránylag új és n e m az ősi, az kiderül a hangzatossá vált indgerman 
(valószínűleg dorsal) s -nek korábbi időkbem r-ré váltából. Feltéve, 
h o g y az indgerman f-ből keletkezett hangtalan spiráns és a belőle fejlett 
hangzatos már akkor is dorsalis lett volna, akkor az indgerman dh és 
t helyett mai nap csupa r-t mondanának. 
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and in Bengali more particularly with cerebrals, as dh, when 
pronounced as rh. The rule holds good whether the aspirate be 
in existence in Sanscrit, or have arisen from präckrit change. 
A felhozott példákból azonban kitűnik, hogy a résbangnak 
zárhanggá válta vagy a szó elején fordul elő, p. az ó-ind vi-
ghathana destruction újabb alakjaiban r) vagy a szóban n után 
p. skr. sandhyä evening, sandlii junction skandha shoulder 
szók újabb alakjaiban, -) avagy r után, p. a skr. mahargha 3) 
dear (in price) szónál. Előfordul továbbá t másodlagos th mel-
lett a marathi háta, skr. hasta hand és m. háti, skr. hast7 ele-
phant szókban, hol a hosszú hangzó egykori kettőzés tth és 
abból eredt spiráns tli mellett bizonyít. Az ily spiráns, ha ré-
gibb időben vált zárhanggá, nem aspirálttá lett (a mint az a 
fennebbi példákban történt) ; később pedig aspiralt tenuissé 
változott.4) Némelykor a cerebral hangtalan spiráns előbb 
hangzatossá vált és azután lett zárhanggá, pedig régibb idők-
ben 7-vé később pedig dh-vá, azaz aspiralt médiává. Példákat 
a korábban keletkezett 7-ra főleg a bengáli szolgáltat p. 
hedä h. hedhá skr. vestana, das Umwinden, Umschlingen; 
Schlinge, Binde — b. és oriya sidi m. gidi ladder, hindi sidhi 
= skr. gristhi; — b. dada, dädt, h. dädhi tootb, skr. 
düdhika dästrikä mellett (1. 225. és 316. old.). Hogy a meg-
előző ii conserválólag bat, azt felismerte Beames maga is az e 
szó skr. sügliatika újabb ind alakjaiban fenmaradt gh ese-
teben ; (B. szeriut fenmaradt, mert ő az aspirata kiejtést erede-
tinek tekinti) h. és p. sighada root of the esculent waterlily 
sindhi sighoro gujarati b. o.: cighada, (v- Ö. §. 78. különösen 
299 old. u. o.) b. és panjabi sigha, mely az újabb nyelvekben 

') Ii. bigadand to be spoilt , p. vagadand, s. bigadanu, g. b. o. 
bagadavu, mely szónál ép a marathi tünteti fel az aspiratát : bighadane 
és bighadane. 

-) m. säja, säda, Ichädä (g. khäda). 
3) h. maliägä, p. mahingZt, s. maliango, m. mahága, de g. moghil. 

') Egyéb példák skr. pithä szék, bengáli : pida, m.pUta, me ly eset-
ben a hosszú hangzó a th secundär volta mel let t tanúskodik. It.t a 
marathi előzte meg a többi nyelveket a réshang zárhanggá vál tozta-
tásában. A bengáli bujüna m. bujane-re vonatkozólag v. ö. Beames 
176. old. 
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általában sing-nek ejtetik, b. és p.-ben annak is iratik skr. 
síha lion (Beames, 262.) ITgyatiily hatása van a megelőző 
r-nek is, p. (Beames, 319) pr. gabbha h. g. m. gáhha, p. gabbha 
s. gahhu. Azonban az n és r után a réshangnak zárhanggá 
változása már régi, mi kitűnik az ó-inclnek más indgerman 
nyelvekkel való összehasonlításából. A Fick szótár alapján köz-
löm kandola és kandala m. nádkosár *), — ganda m. orca, 
joda á l l 2 ) —ganda csomó, gombolyag 3) — ganclü f. hagyma 
de gandholi <6 I f. növény neve 4) — kandit m. <C- f. rüli, kan-
düya magát vakarni 5) haramia és karambha Grütze, Mus, 
— kakubh cacumen Kuppe, Gipfel és kakubha = kakuha 
hervorragend de kumba weiblicher Kopfputz, Kopf, dickes 
Ende eines Holzes, v. ő. sindhu 1. Fluss, St rom; 2. F l u t ; 3 
Meer és syanda 1. das Fliessen, 2. der Fluss, B. é R. szó-
tárában ; — r után nada sás — mard, mrlati, mrlayati ke-
gyesnek lenni, megbocsáthatni, megkímélni mrllka kegy, kö-
nvörűlet6) . 

Még ama kérdésre akarunk felelni, vájjon a reducált 
vocalesből lett y és v szóval az u. n. semivocales felmutat-
nak-e a hangzatos réshangok változásával megegyező tüne-
ményeket avagy nem. Csakugyan a y a szó elején j (ejts dz-1) 
-vé válik mi mindenesetre a hangzatos réshangoknak a szó 
elején zárhanggá váltához hasonló tünemény, a szóbau pedig 
az y rendesen í-vé válik. (Beames §. 62.). Csakis e képzőkben 
-aniya és a participialis -?/o-ban lép a y helyébe j j illető-
leg j. A u-ról ugyan azt mondja Beames §. 64., hogy más 
betűvé nem válik, 251 : Of changes of this letter into any 
other there are no examples, de azért magokból az e §-ban 
felhozott példákból kitűnik az, bogy a v a szó elején vagy 

J) xar&ía nagy kosár. 
-) yváhog állkapcza l itv. tandas. 
а) nodus an. knűtr. 

') Y'l&vov hagynia, yrft vilid-, hagymaféle. 
б) xvíj&w vakarni, Carduus mácsolya, rakácsvakaró (Kratzdistel.) 

litv. kasdinti ásatni, kapartatni. 
6) z. marézdn megbocsátani marézdiku könyör i i l e t ; föltéve hogy 

(Z.'irt-val van tovaképezve. 
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megmarad, vagy i-nek *) ejtetik, a szóban pedig rendesen vo-
calissá válik. De még az is történik, bogy a v v után zár-
hanggá lesz. Igy a sindliibeii előfordul parbhu 6s pirbhn a 
festival skr. parvan. — sabhu all, skr. sarva, hol Beames az 
r-nek aspiráló hatásáról beszél, holott a sarva a sindhibeu 
később változtatta u-jét bh-wíi (és innét az aspiratio) azaz zár-
hanggá mint a hindiben, hol saba-1 mondunk, (v. ő. b. saba o. 
sabu p. saraba és sabha.J — s. pürbu eastern, former Ii. 
püraba a többi nyelvekben püvba, skr. purva2). Csakis a 
megelőző r rovására esik a b Chandnál3) e szókban qrábba4) 
skr. sarva, mely alak nála kizárólagosan használtatik ; ellen-
ben a rhytmus követelményei szerint előferdül probata gä-
dhraba parvata és gandharva mellett. (Beames, 321) De a 
gandharba-ü kívül, mely a veda utáni időkben az ó itűiben is 
előfordul, a Fick szótárból is felmutathatni i-ket indgermau 
v helyett e szókban 3 sg. bharbati5) felemészteni, rágni 
bharv mellett 159; kharba 6) és kharva (Fick, 240) verstüm-
melt, megcsonkított. 

Az ó-iudben a semivocalicus y még nem vált volt spi-

') E szónál skr. vitspa vapour b mellett bh is fonlúl elő. A ma-
rathi csak biipha-t ismer, és ez alak előfordul a 1). h. s. és g. uyelvekbeu 
is ; inig a h. p. b. és o.-bau bhäpha liaszuáltatik. Beames véleménye (I., 
191.) l iogy ez esetben a sibilans nemcsak az utána következő betűt, ha-
n e m az initialist is nfficiálta, téves. El tekintve attól, hogy a bh j egye 
India keleti részében az angol «-ével egyenértékűnek tartatik (Beames 
1., 264.) — egy hang ha kiveszőben van (in g o i n g out) épen nem hathat 
más hangokra. Nem forog i t t fenn egyéb, m i n t a semivocalis «-nek 
spiránssá vál ta , melynek helyére a zárhang ('s pedig hol b hol 
bh) lépett. 

•) L. Beames Comparative Grammar II. 25. 
9 Chand Bardiii Laliore-hól Prthiráj De lh i legutolsó hindu kirá-

lyának udvari költője volt. Munkája, mely körülbelül , 1200-ban Íratott, 
Prthiraj viszontagságait tárgyalja. A dialect régi hindi. Beames Compar. 
Grammar I., 83. Mutatvány Chand müvéből u. o. 15 old. 

') Ugyancsak ő nála egy Ganegá-lioz intézett hymnusban I., 27, 
26 előfordul : vsabai kajja aggaic before all affairs. 

9 A Dliátupátha bharb, bharv és bharbh-ot közö l ; B. & R. bharv 
alatt. — z. bravara nagend, baourva Speise, fooßg Weide Speise; ólatin 
forbea. 

9 xbXoßog, «öXo;, xoXovoi — striibii mancus sträbina fragmentum. 



5 6 MAYR AURÉL. 

ranssá ; természetes tehát, hogy csak arról lehet szó, vájjon a 
palatal gh1 átváltozott-e a szó elején j (clz)-vé vagy pedig 
nem. Csakugyan megtörtént e változás a reduplicationalis 
szótagban emez igéknél íJi kiönteni, áldozni juhoti *) — 

hu = \Zlwá2) bíni anrufen intensiv johavtmi, johütra 
hangosan kiáltozó, 1. pl. juhümasi perf. juhava— 4 iiä, jci-
hát i 3) elveszteni, elhagyni z. zazáiti — Viii jihíte eltávozni, 
szétválni (v. ő. Hübschmann »g1, gh1 im sanscrit und irani-
schen Zschrft X X I I I , 393) —- továbbá oly szókban, melyek 
initialisa és véghangja u. n. aspirata p. jcéhati 4) mit den 
Händen und Füssen schlagen, sich sperren jangha f láb, 
jaghana seg, — valószínűleg e szóban l^jäbii-, jambh-cite, 
schnappen, heissen5) — végre a hoar6) gyökből képezett 
causat. alakjaiban : jihvavatam 2 duat. félrevezetni és ju-
huras 2 sg. aor. — valószinű az is, hogy az iustr. jma gen. és 
ahl. jmas7) directe a ghl-\)ö\ keletkeztek, nem pedig a sziu-

') zaothra szentelt v i z ; annak áldozása. 
s) z. zava Ruf, zbayeiti, ószláv zova zvati F . I. 84, 467. 
3) F. I. 78, 466. z. zazniti loslassen, fortgehen litv. z ioju kloífen 

szláv, zijati, z inati gálmen. 
4) F. IV., 50 szerint \ljha lassen, klaffen (ind. jahäti z. zazäiti) gyök 

reduplicatiója. — A két réshang egykori létezését — mind az an-
laut, mind az auslautban — az összehasonlítás kétségen kivül helyezi : 
F. I., 79. ós 322 gót. gagyan litv. zengiu schreiben z. zanga der obere Fuss. 

5) Hübschmann Zschrft XXIII . , 389 az eredeti g1 alatt sorolja fel. 
Nincs kétségem az iránt, hogy e j csak is ama törvény folytáu keletkezett, 
me ly két u. n, aspiratát tartalmazó gyököknél az initialist zárhanggá vagy 
legalább affricatává változtatta. Az init ial isnak palatal voltát szláv, zeba 
zebsti zerreissen, zobiti enni zaba fog. zalm, szókkal lehetne támogatni ; 
spiranticus természete mel let t szól a nord gapa den Mund aufsperren n. 
gap a gap, empty space F. I., 69 gabh alatt és III., 100. — Finalis spiráns 
u. n. két aspiratás gyökökben a németben ugylátszik már korán vált zár-
hanggá. Igy történik, hogy n. geta gat e lnyerni to get, F. III., 98 e lő-
fordul XavSttVC) ind. gadliya festzuhalten, zu erheuten mellett. — F. 
III. I l l , gripa greip óind grbhnáU. — F. III. 150, n. djúpr mély, dypiu, 
mélység, litván, dubti hohl werden, einfallen, dubé ós daubé Grube, 
Höhle , Loch, Grab, szláv dibri Tal mellett , v. ő. angol-szász dűfan dedf 
ntrans. és dpfan trans, tauchen, to dive. 

«) z. zbar F. I. 468. 
'•) v. ő. Fick Indogermaneti Europas 173 old. — F. I. 380 l i tv, 

itmé szláv zemlja z. zemaénya földi. 
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tón tjham-ra visszamenő gam-ból az ujabb palatalizálás 
folytán. 

Azt lehetne vélni, hogy a czigányban előforduló aspi-
ratae tenues u j érvül szolgáluának a mellettx), hogy az ó-
indben aspiratae mediae léteztek kezdettől fogva. De ez 
érv nem is sorolható fel külön, miután a czigány csakis ott 
tüntet fel kh, ph 2), th-1 hol az ujabb ind nyelvek egyáltalán 
átváltoztatják az eredeti hangzatos spiránst zárhanggá. Ha 
tehát ama körülmény, hogy az ujabb ind nyelvek egyáltalán 
nem reducálják 3) a hangzatos spiránst a szó elején, a szóban 

=) Ascoli, Zschrft XVII . 242 — 245 old. még 1868-ban ós ujabban 
1874-ben Miklosich a bécsi Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der k. 
Academie der Wissenschaften LXXVII . 759 és k. k. oldalain. Eme Bei-
träge zur Kennlniss der Zigeuner-Mundarten külön lenyomatát idézem. 
A második »Die Aspiraten der Zigeuner-Mundarten* a 25 — 36 oldalig 
terjed. — Miklosich 14 czigány szójárást különböztet meg. Terjedelmes 
dolgozata »Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeu-
ner Europas« 1872 óta a bécsi akadémia Denkscrhiften-jeiben jele-
nik meg. 

-) bh előfordul, de ritka p. hindu bhári, czigány bharó és baró 
nagy ; cig. pliabhi alma. Miki. Beitr. 1. & II. 15. pont. Különben a czi-
gány szójárások az aspiratákat épen nem kedvelik egyenlő mérvben. A 
magyar használja őket leginkább, holott az angolban nem is fordulnak 
elő. Miki. 7. p. Ép oly keveset aspiral a spanyol czigány. Ha Miklosich 
véli, l iogy az ind. dli he lye t t a spanyolban előkerülő eh (tS) th-ból fejlett, 
(v. ö. 5. pont) téved; ellenkezőleg e («bizonyíték a mellett, hogy a spi-
ráns létezett , miután affricata csak is abból fejlődhetett. E spanyol ts 
és orosz ts ugyanis o és ?Í előtt is találtatik, (p. orosz coves lege, spanyol 
ruti tej, cubaló szivar, v. ő. ind. \',nm, ind. dugdha \'dhuqh, ind dhüma 
magyar czigány thuv tuv thu, füst.) s igy a palatalisatio lehetősége ki van 
zárva. He lye t foglalt a palatalisatio a czigányban is, de későn ; mi kitűnik 
abból, hogy indgerman r-ből fejlett zárhangokat is ért., p. lengyel psivto 
in. v idhavä, hindu bevä 17. p., megjegyzendő az is, hogy e tünemény 
a rnmun és lengyel-l itván szójárást jellemzi. 

2) A spiráns megmaradt (csak Mikl.-ből idézek) ez igében Idea 
prendre ind. labh, reducáltatott e 1 sg. hihémi-ben ind. hibhemi M. 20, 
15 ; a guttural spiráns pedig hangzatossá és palatalissá lett : muj száj 
skr. mukha inig a czigány nag köröm a hangzatos spiránst tűnteti fel, — 
és erre mutatnak a többi indgerman nyelvek. P. I. 354. p. unguis — 
holott skr. nakha ujpersa nákhun a hangtalan spiránst használják. — 
A </7í-nak j i l letőleg i-vó váltára nézve a pelilvi tae = fai-ban z. taegha 
Schärfe, élesség az örmény mari (tyúk)-bau z. maregha 1. Ascoli Studj 
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pedig ezt nem teszik nasalis és r után, nem szolgálhatott 
érvül a mellett, hogy a kérdéses medialaspiraták eredetiek; 
ugv a czigány tenues aspiratae ép ugy hangtalan réshangokból 
keletkezett secundiir fejleményeknek lesznek tekintendők ; 
mint a mediae aspiratae avagy mediae, melyek a szanszkritban 
avagy az ujabb ind nyelvekben az eredeti indgerman hangza-
tos réshangokból az idők folyamában fejlődtek. Ascoli azon 
nézete, hogy a czigány ph, th, kh csakis a bh, dh, gh-ból ma-
gyarázható, s pedig ugy, hogy az explosiva utáni rövid pausa 
megszűnt, minek folytán a b, d, g a spiritus asperhez assimi-
lálódott 2), már csak azért is elvetendő, mivel a jelenleg In-
diában ejtett medialaspirata (Ellis és Beames szerint) nem is 
tartalmaz hangtalan elemet3) ; nem is lehet tehát a bh, dh, 
gh-h(A assimilatio folytán ph, th, kh. De nem is nyer Ascoli e 
tana semmiféle támaszt a tényekben sehol másutt. Mert az, 
hogy a görögben ép igy keletkeztek volna a tenues aspiratae, 
puszta állítás, és pedig annál inkább, mert ily tenues aspi-
ratae a görögben nem is léteztek soha4), ámbár 5), Curtius 

Irani Milano, 1866. — 7 old. — Arra vonatkozólag, hogy a czigánybau 
gli1 és gh3 egymás helyébe lépnek, példa : magyar lehalni leajni (tyúk), 
görög leaghní, kapni, ~kah.nl, orosz kagníj mellett. M. 18. A szó ele-
jén megmaradt a palatal hangzatos spiráns a spanyol jibé (neige)-hen 
skr. hima. 

9 Hangtalan réshang itt-ott elő is fordúl p. a bask suta skr. 
dugdha (tej) angol carfny skr. garbhini (terhes) görög fu skr. bhümi 
(föld). — Hogy a czigánynak csakugyan van tendentiája a hangzatos spi-
ránst hangtalanná változtatni, azt ama cz igány ph és p, mely indgerman 
semivocalis r -ből lett, bizonyítja, p. phivló özvegy skr. v idhavä F. I., 
220 phuró puró öreg skr. vrddha F. I., 423 ; továbbá amaz f-k, melyek 
r-ből (mely m-el váltakozik) ke l e tkez tek; i lyenek (Miklosich Denk-
schriften II., 4 old.) : hiv, viv, vif neige skr. hima, nav és naf skr. náman. 

2) Vorlesungen 136 — 19 j egyze t és Zschrft XVII . 242. 
s) A f/t-nak 4/i-vá válta az ujabb iud nyelvekben, a pli Wi-vá válta 

a prükrtban (Beames 270 k. k.) csakis a spiráns hypothesis mellett lesz 
megmagyarázhatóvá. Mig a szanszkritban a hangtalan spiráns lett zár-
hanggá, addig az ujabb nyelvekben a hangzatossá váltát érte e változás. 
Vájjon mikor lépett át a spiráns a cerebral sorba, még mint hangtalan, 
avagy már mint hangzatos, azt itt n e m kutatjuk. 

4) Ezt később a Philologiai Közlöny II. évf. (1878.) 381—303 old. 
törekedtem kimutatni. 

5) Az érveket 1. Arendtnél, Kulm Beiträge II. 424 és kk. Ebeinél 



AZ U. N. LÁGY ASPIRATÁIi MAI KIEJTÉSÉRŐL. 5 9 

(Etymologic * A 25) Ascolival együtt (Vorlesungen 137) mel-
lettök sikra száll. De ép oly keveset létezett valaha a görög-
latin tenuis aspirata a görög vagy latin nyelvben, de igenis 
Ascoli könyvében. (Vorlesungen 144.J O szerinte ugyanis a 
közös gőröglatin tenuis aspirata a latinban egyáltalán hang-
talan réshanggá lett : h, si é s / (mindke t tő indgerman dh latin-
görög (A-ból) / é s e hangtalan réshangok vagy megmaradtak 
vagy pedig átváltoztak hangzatos zárhangokká. Maga Cur-
tius Etymologie 4) 422 a *) jegyzetben) ugyan mesterkéltnek 
nevezi Ascoli o systemáját, de daczára annak, hogy ugyan e 
jegyzetben azt is mondja, bogy e fejtegetéseket szellemesek-
nek elismeri, mégis megmarad ama nézete mellett, hogy 
amaz esetekben, hol a latinban f felel meg indgerman dh-nak, 
e spiráns a AA-t tételezi fel mint középfokot. Nem bocsátko-
zunk itt Curtius megezáfolásába — kiki tudja, liogy s4 (angol 
tJi) át szokott változni / -vé *), mig a áA-nak AA-vá válta isme-
retlen tünemény — de miután Curtius az ellenérveket eme 
közös gőröglatin tenues aspiratae ellen fel nem hozta, uta-
lok az Etymologie 4514 és k. k. oldalaira, hol ama szók közöl-
tetnek, melyekben indgerman u. n. media aspirata helyére 
media lépett. Világos tehát, bogy a görögben — a mint azt 
Curtius maga is mondja a ) — e betűk valaha hangzatosak 
voltak. De ugyan e mellett bizonyít a makedón dialect3) 

Zschrft XIII . 267 és Roschernél, Curtius Studien zur griech. und lat. 
Grammatik I. 117. 

') A latinban a hangzatos z' vált u-vé p. ruber ind. rudhiva, über 
ind udhar, verbum got. vaurd ; barba ags. heard szláv, brada F. I3, 684. 
III3, 207. — Valószínűleg a lesbiai és a thessaliaiban még a z4 lett v-vé, 
ez pedig <p-vé, p. (foivaig = Soívai; (F. I3, 631 ind. dlienä, Trank, Nah-
rung) Kühner Gramm. 122 ; és megfordítva a görögben a v z'-vé ez 
pedig O-vé p. ez igében tkkißw, &káoi, — <pXißui, <f4úw (F. II3, 176 flígo, 
flagellum, gót . bliggvan.) — A ít-nek / - v é váltát az uj lacriaiban 1. Cur-
tius Studien IV. 254 és V. 356 ; p. fikari {hjxiiyior, stafnízo, uj görög 
úrat}jiiQm - az / -nek 0-vé váltát a keleti zakón szójárásban i e lőtt 1. 
IV. 253 p. ítité - tfvióv. Miután az ujlocriaiban a hangzatos spiránsok 
(z* és v) általában megmaradtak, V. 34 old. lehetséges itt is, hogy a z4 

lett v, ez pedig / -vé . — A görög S / g - r e nézve spi/g mellett 1. F . II3, 167 
és Curtius Et. 4256. 

2) Grundzüge 514. 
3) Ujabban Fick közölte a makedón glossákat és tulajdon neveket 
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(Mullacli Grammatik der griechischen Vulgarsprache Berlin, 
1856, 15) melyben a spiráns még nem vált hangtalanná. Sok-
kal egyszerűbb tehát a latinra nézve is elejteni ama ideát, 
bogy e nyelvben valaha kh, th, pli existált legyen, s a hang-
zatos zárhangokat az e tenues aspirataeből fejlett hangta-
lan spiránsokból fejleszteni s mind a latin mind a czigányra 
vonatkozólag az eredeti indgerman hangzatos résbangból ki-
indulni x). A czigányban ugyanis szintén előfordul a hangza-
tos résbangból fejlett hangzatos zárhang p. {Zschrft X V I I . 
244): hangáva török, benava beszélek, baró nehéz 2) lie küldj, 
mely alakok mellett phagerav pangdva — phenav, pendva 
— pharo paró pich-aváva is előfordulnak, de mindig bokh 
éhség bokhaló éhes h. bhükh, skr. bubbuksá éhség, v. ő. skr. 
bhuj, élvezni, fuugor Fick I, 161. — Miklosich után idézem 
9, a.): gosdva — guri — gard m. garaní f. agori és agora-1 
melyek mellett a többi dialectek hangtalan zárhangot tűn-
tetnek fe l 3 ) — továbbá thud 4) (tej) M. 1 7 pont alatt. — A 
szóban és pedig kizárólag csak hangzatos zárhang nasalis mel-
lett e szókban : sung, Geruch sungav szagolok, skr. sugbräna 5), 

a Zschrft X X I I . kötetben 193—235 old. — V . o . az uj locriai dialectet, 
mely tt és cp l ielyett S és v-t tűntet fel, Curtius Studien V., 346. E szó-
járásban az ujabb fejlődésü (eredeti hangta lan zárhangokhói kelet-
kezett) hangtalan spiránsok is hangzatosakká lettek, ép ugy mint a 
nordban. A X Clialkiopulos nézete szerint — e szó Sraymi (ógörög 
Sga/fírj) kivételével , -—• conserváltatott ; magam is azt vélem, hogy az 
eredeti indgerman spiráns j és y (gW és gh") hangtalanná vált. ép ugy a 
mint ez a görög j és j'-val (indgerman media) történt. V., 361. 

') Talán fenmaradt a palatal hangzatos réshang a spanyol jibé 
(neige skr. hima)-ben. A hiv mellett előforduló viv vif is hangzatos ini-
tialisra mutat. 

5) M. a 14. p. a. Vail lant után bhara-t (Schwere) is i d é z ; bhara 
teher. Vai l lant Romania czigányaival foglalkozik leginkább. Les Homes, 

Paris, 1857. czímű munkájáról Paspati Etudes sur les Tchingianes Con-
stantinople, 1870. — 3 old. kedvezőtlenül nyilatkozik. 

3) skr. ghrs — grlia prákr. ghara liind. ghar sindlii gliaru — skr. 
gota hind, ghoda ghorä. 

4) skr. dugha h. dudh. 
5) A spanyol sunjelo Gestank (M. 19.) ú g y látszik megőrizte a 

spiránst, 
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hűmí *) kurva (h. lübhna) kan gl l fésű (li. kanghi)2). Vilá-
gos tehát, hogy oly positiókban, hol a zárhang már ré-
gibb fejlemény t. i. nasalis u tán 3 ) s a szó elején a czigányban 
is előfordúl eme secundür fejlemény, mint hangzatos s pedig 
nem aspirált zárhang ; különben pedig a hangzatos réshang 
hangtalaunná vál t 4 ) s csak később lett hol aspirált, hol nem 
aspirált tenuissé. Nézetem mellett bizonyít, hogy a czigányban 
az indgerman v, melynek spiranticus voltáról senki sem ké-
telkedik, (eredetileg semivocalis volt) szintén ó-vé lett p. bers 
skr. varsa, és — biáv skr. viváha menyekző 5). Hogy pedig a 
kit k — ph p csakugyan hangzatosból hangtalanná vált spi-
ránsból fejlett, s hogy e tenues aspiratae (jól megjegyzendő, 
liogy mellettök egyszerű tenues is fordulnak elő,) épen nem 

') lumní mellett Paspati 122. Ép igy fordul elő s pedig szintén a 
görög szójárásban kabní kamui (terhes) mellett, skr. garbhini . 

2) Idetartoznak a skr. gandha szag és VínnrfA-ból fejlett czigány 
szók ; M. 17. — továbbá rang Bein skr. jangha bind, dzangh comb ; gö-
rög czigány sigó singó M. 19. Valószínű, liogy a skr. cighra hosszú hang-
zója in-bői fejlett, v. ő. F . I3 . , 55. 

a) A latinra vonatkozólag v. ő. Schleicher Comp. 153. §. ango, 
lingo, mingo, (mejo mellett , hol a régi hangzatos réshang a nasalis el-
tűnte folytán fenmaradt. — Hogy az é a mejo-ban »vocalis -{- nasalis-
hól« fejlődött, azt már Schmidt is tanítja. Zur Geschichte des indoger-
manischen Voralismus 1. Weimar, 1871. 134 old.) unguis con do, vendo 
(de meridies hol a ~4 z"-xé lett 's később r-ró változott) umbo. 

') V. ő. a görögön kívül az indgerman v sorsát a szó elején az í rben . 
Schleicher Comp. 4§. 170, 3. pont. 276 old. Ily hangtalan résl iaugokat 
találunk a czigány dialectek némely szavaiban még mai nap is, p. bask. 
suta tej, magyar thud m e l l e t t ; (indgerm. \/<Uugí-ból) — angol c <fny 
terhes, görög kabní, kamní mellett . M. 17 pont. — E spiránsok aztán 
ugylátszik vagy egyenest zárhangokká lettek, vagy affricatákká p. görög 
tud, spanyol chuti tej, görög fn pu puv pfuv plinv föld skr. bhttmi. Fel-
emlitcndőnek tartom, hogy a czigány chavó ravó (gyermek) alig hozható 
fel m i n t bizonyíték a spiransnak aőricatává váltára nézve a czigányban, 
miután e szóban a prákrt chüvao és az ujabb ind nye lvek affricatát tün-
tetnek fel a skr. gavaka (cliild)-val szemben Beames, 261. Eick I, 359 : 
VótüT. Miklosicli e szót skr. vatsa-xal hasonlítja. 

rj Ide tartozik Paspati etymologiája szerint bari adj. grand 
notable, skr. B. & R. : 4 vara der vorzüglichste, beste, schönste. Miután 
Miki. bharo-t (15 pont a.) is közö l ; ez volna példa, melyben indgerman 
semivocalicus u átváltozik bh-xá. 
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olytatói az állitólag létezett aspiratae inediae-nek, azt bizo-
fnyítják az indgerman v lielyébe lépett hangtalan zárhangok 
p és pli: ind. vidhavä özvegy bind, hevä, ujpersa hiva de 
C7Ágúny phivlo piulí sat. ind. vrddha öreg, liindi luddhä, lüdlia 

de czigány phuró, puró ') ; továbbá e szók kliahni kamní terhes 
asszony 2) phand pand, kötni, binden 3), khand Geruch 4), hol 
a szanszkrit a gyök initialist változtatta zárhanggá, a czigány 
pedig a nasalis utáni gyökvéghang átváltoztatásával kezdte, 
miért is ez hangzatossá lett — a gyök initialis pedig ép azért, 
mert a gyök végbetüje dissimilálódott először, megmaradt 
sokáig réshangnak, s csak miután hangtalanná lett, változott 
át zárhanggá s pedig ugy, hogy az aspiralt és nem aspiralt 
kiejtés egymás mellett szerepelnek5). I t t is megjegyzem, 
hogy az aspiralt és nem aspiralt tenuis parallel fejlemény, s 
semmikép sem áll az, hogy az egyszerű tenuis az aspiraltból 
keletkezett volna. A németben és az örményben előfordul az, 
hogy egyszerű tenues aspiráltakká válnak, de hogy aspirata 
elvesztené bebezetét, az ismeretlen tünemény. 

') Miki. 17 póni . 
2) skr. garbhini — h. gübhin, pregnant v. ő. Pick. I3, 73. Az ind-

german r-nek m-meli váltakozása nemcsak n előtt fordul elő [v. ő. a nord-
nye lvet Wimmer Fornnordisk Formldra Lund, 1874. §. 25, 2.) e) és d) 
— nafn nomen jelenleg nabn-nak lesz ejtve §. 5. 4.)] liová tán nav 
skr. l iäman is sorolható, hanem előkerül az m-nek r-vé válta a cz igány-
ban másutt is ; igy felette gyakori a 1. sg. szemólyragában, de egyebütt 
is : tue dhüma, füs t ; plinv bhümi, föld ; gav gau village, pali : g ä m a ; 
lue neige, skr. hima ; javait hiver skr. liemanta. Miklosich, Denkschriften 
II., 4 oldal. 

3) skr. bandh v. ö. Pick I s , 165 h. bändh, de ugyancsak h. phandä, 
noose, phUndnä to imprison. 

4) skr. gandha, h. gandh. 
2) Miklosich (17 p. a.) az aspiratio metatliesise által véli e cz igány 

alakulatokat megfejtendőknek. A szövegben fe lhozott szókon kívül , Mik-
losiclmál még egyebet is találunk, thud tej \ZdIögh-ból származik. P. I., 
120. A skr. prcch, prstha czigány folytatóiban a jelenleg aspirált initialis 
ugyanazon szempont, alá esik, mint a jr-ből fejlett <p. Hasonló megíté lés 
alá esik a skr. gumph, gusp czigány folytatója (F. I s . 7 7) feltéve, hogy 
az etymologia helyes. A czigány kher, kar szamár pedig visszamegy 
skr. khara (z khara)-ra (P. I3 , 452) skr. gardabha-vsil pedig nincs 
semmi köze. 
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inig a skr. duhitar *<lughitar-ból keletkezettx). Mi e szót skr. 
bliagini nővér illeti, megjegyzem, hogy Beames I., 187 csak is 
e prákrit alakot bhá'm közli, mely ép ugy mint a p. bhainci 
(bainha mellett Beames I., 202) s. bhemi o. bhauní, bhauni 
a gyöknek *bhag alakulatára mutat vissza, mig a h. babina 
p. bainha (bhaina mellett) g. behena m. bahina b. baina a 
gyöknek *bagh alakulatára volua visszavezetendő; ámbár azt 
is lehetne vélui, hogy itt egy kora időkben réshangból zár-
hanggá lett initialissal (b) van dolgunk, a h pedig a hiatus 
kikerülésére ejtetik2), a m i n t á z a y-ről csakugyan áll. Ma-
gam mindazonáltal azt vélem, hogy eredeti *bliagh gyökből 
lehet és kell is kiindulnunk. 

Nézetem szerint ugyancsak a szó elején ép úgy, mint a szó 
végén (miről fennebb volt szó) épeu a spiráns v (közönségesen 
bh-val lesz átirva) őrizte meg réshang természetét legtovább; 
átalakulása zárhanggá csak későn s India keleti részében 
egyáltalán nem állott be ; legnagyobb hajlamot a zárhangu 
alak felvételére ellenben a gutturalis réshang (gh2) tanúsí-
tóit, mig a palatalis (gh1) réshang legnagyobb hajlamot tanú-
sított a reductióra. Igy történt, hogy az indgerman bhugh, mely 
mellett a gót biugan teljesen bizonyító tanúságot tesz, az 

') Mellesleg megjegyzem, l iogy Cowell » 4 short introduction to 
the ordinary prákrit of the sanskril dramas London, 1875, 36 oldal, a 
skr. duhitU-nak megfelelő prákrit formákat közli ; ezek : dhidä, dhia és 
dhttdti. Ép ez utóbbi alak, mely az u hangzót conserváltn, valószínűt-
lenné teszi Ascoli magyarázatát, l iogy a dh i t t d-J-ú-ból lett. De tegyük, 
hogy Ascolinak igaza van, s lássuk mily keveset bizonyít a dh initialis-
nak összetoldása folytán keletkezése. Nem egyebet mint azt, l iogy a 
(íú-val átirt jegy bizonyos időben í?/i-nak lett ejtve, mint azt nem is 
tagadja senki. De evidens, hogy e dh (í/-j-/i-ból) épen nem bizonyít ama 
korra nézve, melyben a kérdéses hangból (nézetem szerint a hangzatos 
spiránsból) a szó elején zárhang fejlett, mig az a szóban reducáltatott 
A dhidä initialisa (a dhüdä-t Ascoli nem közli) tehát ép a kérdéses 
pontra vonatkozólag — ez pedig a áh-nak régi, tán ős hangértéke — 
nem bizonyít semmit. (A dh inai kiejtését közölte Ellis.') 

9 Igy értelmezi Beames, 202 : h . bahina for bhaina. Érdekes 
volna tudni, mikép keletkezteti Ascoli a skr. bija (seed)-ból a h. bihana 
m. hi, hl, p. hi ha bihanu v. bihana-t, miután ez esetben az gyükinitialis-
ról épen nem lehet az aspiratiót elszedni, s pedig azért, mert. a v itt n e m 
változott soha media aspiratává. 
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Áttérek Ascolinak ama bizonyítékaira, melyeket egyes 
szók történetéből vél meríthetni. Igy e präkrt forma dhida 
Tochter initialis dh-ja ő szerinte ama két hangból van összetéve. 
melyek az ős alakban duliita-ban tisztán megkülőnböztettetnek 
s egymástól elkülönítve állanak. (Vorlesungen 10. §. 125.) 
E szóban pr. bahini nővér skr. bhagiiü pedig az adta volna 
magát elő, hogy a h az initialis explosivától elvándorolt a 
gyök végén állóhoz, (— a postulált alak e szerint *baghinl) 
mely utóbbit (t. i. az explosivát) végre ki is szorította. A ván-
dorlások bizonyításául a §. 30, 8 jegyzetében Ascoli a dhalc 
elérni-re utal dagh mellett, de kiki tudja, hogy itt egy oly 
gyökkel van dolgunk, melyben eredetileg két u. n. aspirata 
állt, melyek közöl a görög a gyök végén állót, az ind pedig 
hol az elsőt, hol a másodikat változtatta zárhanggá J). Néz-
zük először is e szót duhitár, mely ó-ind alak Ascoli szerint 
egyszersmind amaz ős alaknak volna tekintendő, melyre a 
präkrt forma szükségkép visszamegy, mig a skr. bhagim he-
lyébe, miután a kívánt czélnak nem felel meg, általa egymás 
alak substituáltatik, mely a bizonyításnál felhasználható, s 
csak annyiban alkalmatlan, hogy az aspiratio visszavándor-
lása következtében keletkeztetése teljesen nélkülöz minden 
analógiát, mit azonban a bizonyító figyelembe nem vett. Az 
hogy a *dhugh + tar szónak g,öke (Fick I. 3120,347) két u. 
n. aspiratát tartalmazott, nem szenved kétséget ; s igy a dh 
initialis nem egyéb mint réshangból fejlett zárhang, melynek 
keletkezése későbbi időkre muta t ; később történt pedig, az 
initialis eme zárhanggá változása azért, mert a gyök vég-
hangja igen korán vált médiává; a pali dhitara és dhitara 
(a skr. dhidű, legalább B. és R.-nél) 2) a präkrt dhlä, dhüdä 
h. diu, dlűya p. g. id., s. dhíu, dhiya b. jhi o. jhia (Beames I , 
192) mindannyi *dhugitar-ra8) megy vissza v. ő. Oryárijg 

') Fick I3, 104 és 631 skr. daghyati, daghna Siyyívco 'éhiyov. 
o) Szövegben azonban ez alak elö n e m kerül. De liogy az ó 

indhen a duliitdr szó kéttagúnak is szerepelt, azt tudjuk a versmér-
tókböl, v. ö. az Atharva- Ved a 2. 14. 2, — 10. 1. 25 és a Story of Cunah-
qepa 6-ik versét. 

3) A <?-nek s általában a zárhangoknak kiestóről vocales közt 1. 
Beames I, 201. 
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ó-indben átváltozott hhvj gyökké. A jelentés azonossága : haj-
lítani, biegen nem enged semmi kételyt a felett, hogy ugyan 
ama szóval van dolgunk. 1) Az örmény z, mely a szintén gyök-
höz tartozó luzel heilen, befreien, retten-ben -) előfordul, gh-
ból is keletkezhetik (Ztschrft X X I I I . 27.), mint e szóban 
dzrel, drzel betrügen, fehlen, sich vergehen (szkr. druh8), 
drogha, z. druj és druh, draogba) kétségtelenül történt. A 
hhuj Ihunakti, bhunjati élvezni, fungor eredeti bhugh gyök-
alakulata mellett a h. bhükh — (szanszkrit bubhuksä éhség) 
czigány hokli — bokhala éhes, bizonyít, s pedig azért, 
mert a czigány h csakis gyökinitialis M-nak dissimila-
tiója lehet; beállott pedig e dissimilatio, mert a gyök vég-
hangja szintén u. n. aspirata volt, a mint ezt Ascoli Ztschrft 
X V I I . 245. is magyarázza. Ugyan igy viszonylanak egymás-
hoz szkr. dhraj4) dahin ziehen, streichen (von Wind, Vögeln) 
és dirglia r>) hosszú z. daregha lang és dräjanh Länge; az ind-
german ős alak tehát mégis csak dliargh, nem pedig dharg, 
mint ezt Hiibschmann (Ztschr f t X X I I I . ) 388 állítja. Mindez 
áll eme gyökről bliagli, szkr. bhaj, görög l'<pay(w-vó\ is,6) szkr. 
bhaga, z, hagha isten, rész örmény baz rész. A p. p. p. bhakta 
ép azon alapszik, hogy a gh már rég j [</]-vé lett, noha a. 
gh -j- Miek kt-vó. válta épen nem volna lehetetlen. V. ö. z. 
dughdhar ujp. dukhtar, örmény dust r, litv. dukté-ye 1; avagy 
nord. mattá Viüägh Fick. I 3 168. — dugdha \Zdlmgh Fick, 
I 3 638. 

') Hübsclimann Ztschrft, XXIII . 388. ezeket mondja: Urform also 
tiling, s t immt daher nicht zu got. hiuga, mihez csatlakoznám feltéve, h o g y 
ez alatt ősalak, Hiibschmann nem értené az indgerman ősalakot, mire a 
gótnak szükségkép vissza kell mennie . Ha már most a gót g csakis gli-
ból eredhet, világos, hogy az indgerman ősalak — bármilyen legyen az 
ázsiai alak, mely belőle eredt — bhugh. 

s) Ugyané jelentése van a hhuj gyöknek a nis praepositióval ösz-
szetéve Hübsclimann szerint, k i e tekintetben a Grassmann szótárt kö-
vette, z. huj ablegen, retten, plil. bokhtan retten, befreien. 

") Pick 13 120. ags. driogan, an. draugr. 
') Pick I3 117. görög DO.ytu, v. ö. QcXyir és Ttl/iv n. pr. 
•'•) Pick I3 107. Sóh/o;, dlügü. 
c) A görögben a y itt ép úgy a spiráns helyett áll, mint a ipsvyui-

ban. A bhugh biegen gyökkel v. ö. a szkr. bhaj sich wohin hegelien f l iehen 
gyököt, melynek y'-je szintén gh--\>l'A lett ; bizonyíték a litván lié'gu, l iegt í . 

II. T. AKAli. KRT. A XVKI.V- KS KZÚl'TUD. KÖllKIlől,, 5 
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Ezen kivül Ascoli az aspirata kiejtést még az ujabb eran 
nyelvekből törekszik bebizonyítani. Ámbár az ő deductiója 
közvetlenül csak a palaeoeranra vonatkozik, mégis természe-
tes, liogy annak kimutatása, bogy az ujabb eran nyelvek egyes 
tüneményei csakisaz aspirata kiejtésből volnának megfejtbetők; 
nagy nyomatékkal birna annyiban, a mennyiben ez által be 
volna bizonyítva, bogy az indgerman nyelvek egyikében mégis 
csak e föltevéssel birunk boldogulni. A Studj Iráni Articolo 
primo (Estrat to delle Memorie del Reale Istituto Lombardo 
— Classe di lettere e scienze morali e politicbe, Vol. X . — I. 
della serie I I I . Fascicolo IV . Milano 1866.) jelenleg kezeim 
közt vannak, és épenséggel nem bizonyítanak Ascoli tana mel-
lett. !) Kivonatát e dolgozatnak a Ztsclirft X V I I . (1868.) 
135—142. old. találni. Tavaly csak ezt ismertem s igy nem 
mertem végitéletet mondani.2) 

I I I . 

Miután mindamaz érveket, melyek a gh, dh, AA-val át-
irt betűk media aspirata-féle kiejtése mellett felhozatnak, fel-
soroltam volna, áttérek arra, vájjon a kérdéses betűknek hang-
zatos réshang értéke mellett felhozhatni-e egyéb indgerman 
nyelveket, melyekben a hangzatos réshang netalán tényleg 
constatálható. Csakugyan a német nyelvek terén nemcsak 
léteznek hangzatos réshangok, de tova fejlett folytatóik is 
ugyanazok mint az ind nyelvekben. 

Ismeretes, liogy az előbbi időkben ama theoria uralko-
dott, hogy az ti. n. aspiratae mediae a németben egyszerű mé-
diákká 3) lettek általában, a hol pedig a német nyelvekben e 

9 A á7í-nak j-vé, i l letőleg i-vé változása (p. ujp. rójam, z. ran-
tlliTimi, mel les leg mondva kérdéses, vájjon i t t a gyök íinalis nem gh.1, — 
rői viso, vol to z. raodha, mai vino z. madhu;) épúgy, mint a gh i-vé válta, 
legalább e tulajdonnévben Rai z. Raglia (citta meda) helyett, csakis bizo-
nyíték a spiráns mellett . — A zend spiránsok h -vá válta ritka p. niluidau 
pörre \ ,//,«, JJehictán = haghactána. 

9 L. Mayr: A lágy aspiraták kiejtéséről a zevdhen. Budapest, 
1M7G. 9. old. 1. jegyzet. 

9 Mellesleg felemlítendőnek tartom, l iogy a régi rúna írásnak kö-
zönségesen d és (/-vei át.irt jegy e, nézetem szerint csak azért nem vétetett át a 
latin alfabetből, mivel a. hangok, melyeket a rúnák irói jelölni kivántak 
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médiák mellett hangzatos réshangok jelentkeztek, ott azt állí-
tották, hogy az illető nyelvnek special törvénye folytán állott 
be e változás, mihez képest a hangzatos réshangok uj fejlemé-
nyeknek lettek feltűntetve, melyek csakis az egyes német 
nyelvek terén belül keletkeztek. Ujabb időkben azonban Paul 
»zur Lautverschiebung« (a Paul és Braune Beiträge zur Ge-
schichte der deutschen Sprache und Litteratur I . Halle a. S. 
1874. 147—201. old.) czimű értekezésében kimutatta azt, 
hogy a német nyelvek terén belül a hangzatos spiráns meg-
előzi a zárhangot; ') hogy tehát ez utóbbi, t. i. a zárhang bi-
zonyos positiókban, nevezetesen a szó elején, a szóban 2) azon-
ban általánosan csak nasales után, valamint a geminatió-
ban — hangzatos réshanghói fejlett. 8) Miután ő az indger-
manra nézve behizonyítottnak liiszi a medialaspirata kiejtést 
(195.), de másuttal elismeri azt, hogy az asniratio nem szo-
kott nyomtalanul eltűnni (198.), közvetítő lépcsőnek az affri-
catát veszi fel. mely a szó elején és a szóban egyaránt sjii-
ranssá vált.4) 

a latin (j ós M-nek nem feleltek meg. E tény annál nyomatékosabb, mive l 
a lég i runa alfabet kimutatl iatólag nem egyéb, mint a latin alfabet mo-
ilifieatiója. L. Wim mer : Runeslcriftens oprindelse og udvikling az Aarbo-
ger for nordisk oldkyndighed og historie 1874. évi kötetének 1 és 2. füzetét . 

') Paul, 192. Természetes, liogy az indgerman tenuesböl fejlett 
hangtalan spiránsok, mielőtt médiákká váltak, hangzatosakká lettek. 
H o g y a hangtalan spiránsok sorában csak az z' válik a niederdeutscli-
lmn vocales közt d-yé, m i g az oberdeutscliban a spiránsok általán zár-
hangokká lettek, az ismeretes. A svédben nemcsak a z4, de nagyrészt a 
gutturalis spiráns is zárhanggá (y-vé) lesz. (Érdekes, liogy maga Schlei-
cher a t-t és g-t hangzók közt, valamint a i - t r és l után spiransnak 
ejtette ; ő azonban e kiejtést nézte ujabbnak. L. Schleicher: »Die deutsche 
Sprache«- Stuttgart, 1869. 212. old.) 

-) Az Ä4 átváltozott hangzatossá és folytatólag zárhanggá; ez 
utóbbi átváltozása a spiransnak d-vé a VIII. században vette kezdetét 
Felső-Németországban s a XII . végé ig elterjedt egész az éjszaki tengerig. 
Braune Zur Kenntniss der Fränkischen Beitrüge I. 54—56. L. A hang-
talan réshangok hangzatossá válta és a grammaticus rscre-ről az Egyete-
mes philologai közlönyben, Budapest, 1877. 154. old. általam közlötteket . 

!l) A yd fd csoportokról alább. A legrégibb nord ezekben két hang-
zatos spiránst ejtett egymás után. 

4) A másik föltevés az, hogy (Braune, 197.) az u. n. aspirata a 
szil elején elvesztette a hehezetet , a szóban ellenben affricatává s folyta-
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E spiráns szolgál Paulnak kiindulási pontúi. Elismeri, 
liogy az indgerman u. n. aspiraták, a fenlevő bizonyítékok 
szerint, kezdettől fogva már folytatókat tűntetnek fel a szó 
elején, mint a szóban (194), noha épen nem bizonyos, bogy a 
gótok a szó elején tényleg már explosivát ejtettek. (A 151. 
oldalon ama nézetének ad kifejezést, liogy a szó elején egy-
általán és nasalis és liquida után a szóban is, a gótok bizonyos 
átmeneti hangokat ejtettek, melyek a réshang és zárhang közé 
esnének; indokolja pedig e kiejtést avval, bogy a hangzatos 
spiráns ugyanama jegygyei jelöltetett, t. i. ß. y, 5) Az angol-
szászban (179.) a gutturalis a szó elején némely szókban még 
conserválva volt, A nordra vonatkozólag felhozom, liogy régi 
kéziratokban ámbár ritkán a d (z4) még iratik, p. dar, (Tinn, 
(Tegar (1. An Icelandic-English Dictionary by Cleasby, Vig-
fusson, Oxford 1874. 93. old.). 

Braune érvei a góth ß, y, S spiranticus kiejtéséről ezek: 
1) a görög jegyek ez időben spiránst jelöltek, 2) a transscrip-
tio a gótból és gótba, 3) ama tény, bogy a gót ugyanama szók-
nál (in denselben Wörtern), a szóban (im Inlaut) h-t és d-t, 
a szó végén pedig és a nominativus s-e előtt f és Ji-t basznál 
(151.). *) Világos tehát, bogy a h és d az f és ft-tői csak a 
hangnak (Stimmton) hozzájárulta által különböztek, ép úgy, 
mint a niederdeutschban azt mondjuk daghe és leiwe hangzatos 
réshanggal, ellenben dach és leif hangtalan réshanggal.2) Tc-

t.ólag spiránssá vált ; igy adta ezt elő Sievers már az 1871/72. tanév téli 
felében. Természetes, bogy azok, kik az u. n. aspiratának eredeti affricata 
értéket tulajdonítanak, a szó elején álló affricatát kénytelenek egyszerű 
zárhanggá változtatni . De jól jegyzi meg Braune, hogy a homorganicns 
spiráns eleste ép oly gyanús, mint a liehezeté. 

9 E szabály csakis m, n, r, l, z után szenved kivételt, miből kö-
vetkezik, h o g y a b és d e hangok után már zárhanggá vált (194.), s igy 
a szó végén v a g y s előtt már nem válhatott hangtalan spiránssá. 

2) Miután az oberdeutschban a szóban hangzatos zárhangot ejtünk; 
a szó végén is zárhangot mondunk, természetes, hogy hangtalant, A mit-
telhochdeutsch e különbséget az Írásban is fe l tűntette , p. lip gen. libra, 
hu- gen. tagra. L. Pfeiffer »llalm'a Mittelhochdeutsche Grammatik«n Frank-
furt. a. M. 1875. 14. old. 
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hát gót Lindán x) de Lauf, redan 2) de rairoji. faurbum 3) de 
Jiarf mely szókban az eredeti indgerman hangzatos spiráns a 
szó végén hangtalanná vált. De ép oly rendes a csere az ere-
deti indgerman tenuishől fejlett spiránsnál, mely a szóban 
hangzatossá válik, (hacsak nem áll hangsúlyozott szótag után 
1. Vera er Ztschrft X X I I I . (1876.) 97. és kk. old., de v. ö. 
ailian és aigan, gujta és gvda) p. aih 4) de aignm, slaj) 6) de 
stadis. 

Paul azt, hogy a hangzatos zárhangok, a mennyiben a 
német nyelvekben előfordulnak, hangzatos réshangckból (ille-
tőleg hangtalanokból, melyek megelőzőleg hangzatosakká vál-
tak) fejlődtek, az összes német nyelvekből mutatta ki. Bizo-
nyításában, természetes, oly nyelvekre kellett fősúlyt fektetnie, 
melyek a réshangot saját irmodorukkal kétségen fölül helye-
zik. Nem fogjuk e helyen bizonyítékait teljességökben fel-
sorolni. de tekintettel arra, hogy a nord nyelv története szol-
gál tat ja a spiransnak zárhanggá változása mellett a legszem-
beötlőbb példákat, megjegyezzük, hogy a nord a labialis hang-
zatos spiránst f i) /-fel irja. Spirans volta e szerint nem is vita-
ta taudó; hangzatos természete pedig kitűnik abból, hogy 
némelykor v helyett iratik. s megfordítva, máskor a hangzatos 
labialis r é s h a n g / helyett v á l l 7 ) ; 2) a z / - n e k m-mé és az 

') Fick I3, 162. indgerman *bhudh. 
9 Fick I3, 191. ó-persa räd das Beschliessen, denken, razdsj, raditi 

sorgen, fürsorgen, beraten. 
3) Fick II3, 370. trébií nötig, trcba negotium. 
«) Fick I3, 6. és 28. ind. 15, Is/e. 
9 Fick I3 244. ind. sthiti, station, or«un.;. 
9 Hogy a régi indgerman semivocalicus v reducált vocalis s a 

németben is sokáig még e kiejtéssel bírt, arra a bizonyítókokat Paul állí-
totta össze, Beitrage 1 .158 .*) jegyzet. Ezeken kivül felhozandó, hogy 
fenmaradtak nyomai annak, liogy v hajdan vocalissal alliterált. Cleasby 
Vigfusson, 672. b. col. 

9 Paul u. Braune Beitrüge I. 160. Wimmer For niiordisk formJära 
§. 5. 4) anin. 2j p. hava, liva — hafa lifa helyett, l után p. sjdlfuau ipsum; 
in the 14th century this was common, but did not continue; in Swe-
dish it prevailed, hence mod. swed.: gifva, drifva. L. Cleasby Vigfusson 
137. a. col. — Wimmer 5. §. 9. 1. asm. .111 jó far uives; de előfordul ez a 
szó elején is, p. vari t p. p. p. a fara-ból Cleasby Vigfusson 142. a. col. 
egyél) példák, u. o. 673. a. col. 
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m-uek f-ié válta, 3) az If és rf helyett némely régi kézira-
tok lb és rb-t használnak, of our own time a few people of 
western Seeland speak so (Cl. Y. 49. a. col.). 4) A mai hangzatos 
kiejtés és pedig minden nord nyelvben. 5) Felemlítendőnek 
tartom a faeroei szójárást, mely a legrégibb időktől fogva az 
f-t csak a szó elején használja, a szóban és a szó végén pedig 
mindig v-t ir, p. gővu an. gáfu, Itv an. l i f 2 ) . 

A dentalis hangzatos zárhang az ujabb runa alfabetben 
hiányzik. Az igen régi isiandi kéziratok a hangtalan spiráns 
jelével fejezik ki a hangzatos spiránst is. A 12-ik század vé-
gén a ct át lett véve az angol-szászból, a X I V . elején pedig 
általánosan használtatott mind a szóban, mind a szó végén. 
(In- und Auslaut), de csakhamar cl lépett helyébe s nyomtat-
ványokban is csak 17 72 óta fordul ismét elő a (t; az öregebb 
nép még most is 7-t ir. A norvég kéziratok azonban a hang-
talan J) (s4)-nek jegyét soha se használják ott, liol hangzatosat 
ejtenek, t, i. a szóban és a szó végén. 

Az ujabb nord nyelvek e betű hangzatos volta mellett 
mindannyian tanúskodnak. A mellett, liogy a melylyel a 
régi isiandi hajdan a z4-t is jelölte, spiráns volt, szól 1) gya-
kori átváltozása h és f-ié 3) ; e tünemény az által lel magya-
rázatot, hogy a spiránsok egymás közti cseréje igen gyakori4); 
2) az n-nek (1 előtti kieste, mely az angol-szászban és ó-szász-
ban általános, de a nordban is előfordul; mint ismeretes, e 
tünemény zárhangok előtt nem fordul elő, de igen s és /e lő t t , 
a nordban a n kivül csak s előtt. Emez érv nemcsak a d-k, 
de a p-knek spiranticus volta mellett is felhozható, minthogy 
a d-k egy része Ji-kből fejlett. — Folytatólag a hang ta l an / 
át is változhatik /-vé, p. f i f r i l d i fijtrildi (lepke) mellett5) 

') P nafn nomen Holtzmann Altdeutsche Grammatik Leipzig, 
1870. 118. 122. — helmingr a half. Y. ö. "Wimmer 33. old. 

=) Heyne Kurze Laut- und Flexionslehre der altgermanischen IHa-
hr la* Paderborn, 1874. 146. old. 

1) Paul, 184. — nord. mái F iek III. 229. got. mo.fl; n. női g. 
l ie/da LH- 156. 

' ) Példákat ]. Paul 184. A ^-nek f-ié válta ismeretes az oroszból; 
a nordra vonatkozólag v. ö. gót fliuhan n. flyja-va], 

") a n . f i p r i Gefieder, mhd. vivaltere Schmetterling v. ü. rilid. Tag-
falter, Nachtfalter. Fick III. 182. 1. Paul, 186. 
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fjós mod. J>jós the carcase of a whale. De a hangzatos (T is át-
változik más spiránssá; nevezetesen pedig átváltozik a d (azaz 
z4) z3-vé, mely folytatólag r-ré lett, p. bar orahat gót. bidjan 
ó « / > ; F i c k I I I . 200.; igy értelmezi Gislason a 3. sg.-nak r 
személyragát is (gót J>, (T helyett v. ö. angol-szász tí. ó-szász 
d-t, a 2. személy raga r szintén z (s)-ből fejlett).*) É p igy lé-
pett a (T (z4) z3 helyére a pron. pers. 2. személyének többesé-
ben, feltéve, hogy a gót alak az eredetibb 2): gen. pl, ydar dat. 
és acc. ydr pron. poss. ydarr got. izvara, izvis s ép igy ma-
gyarázandó a p. perf. p. freÚinn frjósa-ht'A angol frozen uhd. 
gefroren, JiröÚaz a fáfnismál 6-ik versében a Codex Regius-
ban, hröraz helyett, mely esetekben Gislason (um frumparta 
isi. tűnga 217. old.) szerint a (í r-ből keletkezett volna. Spi-
rans változást kell látnunk abban is, ha néha g cT-vé, avagy (T 
g-\é válik. (Gislason 118. 2.)3) 

A guttural spiráns megjelölésére a nord nem alkotott 
uj jegyet, mint az ujabb angol-szász és annak folytatója a régi 
ango l ; 4 ) a réshang és zárhang tehát ugyanama jegygyei, t. i. 
g-\e 1 jelöltetnek. Különben a (f-nek kiejtése a jelenlegi islan-
dihan háromféle5) és pedig Cleasby Vigfusson (186. old. a 
col.) szerint 1) kemény, azaz zárhangzó kemény hangzók előtt, 
gar p. dr, és a szó végén consonnansok után, p. sorg °) 2) lágy, 
azaz résbangu, ha egyedül áll hangzó után, dag, vagy ha két 
hangzó közt áll, melyeknek másodika kemény, p. dog um 7), 
de ha a hangzók mindketteje, avagy legalább az utána követ-

') Zlschrft XXIII. 122. 
') V. ö. Leskien ».Die Declination im Slaioisch-Litauischen und Ger-

manischen* Leipzig, 1S76. 155. 
•') A példákat Paul, 186. nem közli: Előttem ismeretes </ /> helyett: 

fjügiir gót fidvir négy n. fjórir és fjörar mellett, Eick III. 184. — j ü ' j r , 
jtir adli. űter nlid. Euter oittaí ind üdhan E. III. 33. — ri pedig g helyett 
e szóban hadmr élőfa gót bagms. 

<) Paul, 177. 
s) Wimmer 5. §. 1); ugyanazt találni Paulná), Beiträge I. 175. 
' j A svédben a g általában zárhangnak ejtetik, kivéve r és l után, 

hol j-nek hangzik. Paul, 177. — Wimmer azt véli, hogy a régi kiejtés 
cousonansok után az esetek többségében aspirált volt; Cleasby Vigfus-
son szerint a g kiejtése az rg ós lg csoportban lágy volt, mi mellett az 
augol holy, sorrow-1 is felhozhatja. 

'•) Wimmer szerint, e két esetben a kiejtés aspirált. 
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kező lágy (egy i vocalis), akkor a g liaugja elvész s pedig 
vagy teljesen eliniináltatik, vagy pedig assimiláltatik a meg-
előző vocalishoz, mely ilykép kettőshangzóvá válik ; ugyanez 
történik akkor is, lia a g-t j követi; dagi tehát ép úgy hang-
zik, mint daei, eggja mint egja (innét magyarázható a deigi-
féle Írásmód degi helyett); 3) aspirált : mint initialis, ha lágy 
vocalis vagy j előtt áll,*) gefa, gjörd; mint finalis : a kettős 
g2) (gg) avagy g consonans után mindig aspiráltatik, a hol az 
egyszerű g elvész, p. laggir, margir, engja. A í/-nek spiranticus 
kiejtését a dán is ismeri, s pedig a szó végén liosszu vocalis 
után, a szóban pedig általában hangzók közt, p. eg (Eiche, 
tölgy), drog (Zog), söge (suchen, keresni), siegen (gestiegen). 3) 
A 17-nek e hármas kiejtése daczára, a 17-nek eredeti spiranticus 
volta mellett — eltekintve a többi német nyelvektől — ma-
gából a nordból is meríthetni bizonyítékokat. Mindenütt, a liol 
régebben (a gót tanúsága szerint) a szó végén állott a g, ott 
elveszett, a megelőző hangzó pedig ha rövid volt, megnyúlt. 
A g és h tehát egyenlő bánásmód alá esnek, p. draga dró; 
miga, mf. 4) Hosszú vocalis után a g j előtt némelykor kiesik, 
p. tegja teygja ducere helyett, ép igy vocales közt, p. stia 3) 
(Stall), öask6). Ezen kivül felhozhatom e szót knega 7) knd 

') "Wimmer szerint ez esetben palatal g -f- j ejtetik. E kiejtés régi-
sége szerinte kitűnik abból, b o g y már régi kéziratok is i-t szúrnak közbe 
p. giefa, ye.fa mellett. Cleasby Vigfusson szerint a yi az aspirata kifeje-
zésére szolgált, a gli pedig a l ágy kiejtés ("Wimmer szerint az aspirált) 
kifejezésére lett volna használva, p. clagh, deghi sagha. A gh általában 
a n o r w é g kéziratokban fordul elő, (továbbá a gotlilandiakban. Heyne, 
147.) s csak némely islandiban. A mellett, hogy a gh spiránst jelöl, a dh 
és th i ly használata is tanúskodnék. 

a) gg "Wimmer szerint m i n d i g kemény. 
3) Möbius Diinische Formenlehre Kiel 1871. 35. old., ki azonban a 

spiranticus kiejtést aspiráltalak nevezi. 
4) V. ö. slá sió gót slahan. Ha a dánban slog iratik, ez csak téves 

helyesírás, mely a plur. sloge-n alapszik ; az élő nyelv e g-t nem ejti. Mö-
bius dän. Formenlehre 36. 

'•) stiga steig és sté (steigen) stignati trru'/w Eick. III3 , 347. 
") agi (Unruhe) ugga (bang sein) got, ogan, a/ogai Fick. III. 12. 
') Az Infinitiv nem fordul elő ; de a többes lcnegam a conj. knega 

teljesen megegyezik a mega kid miitta ugyanaz alakjaival. Ii. "Wimmer, 
149. old, 
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kndtta atad. intchnáan, irchnáan (erkennen), znaja, znati1), 
melyben a g a j helyére lépett; továbbá a faeroeit, hol e szók-
ban faji capio, fajid capite, tvaji lavo a g helyébe 2) j lépett. 
Mindehhez járul, bogy a nordban, mint a következőkben látni 
fogjuk, két egymás után következő spiráns közt az egyik, s 
pedig általában az első, zárhanggá szokott dissimiláltatni. Ez 
történt a spiranticus 77-vel a j előtt s pedig már igen régen. 
Már Holtzmann (109.) felismerte azt, hogy e gg j előtt ép oly 
kevéssé lehet valóságos geminatio3), mint a v előtt fejlett, 
avagy a gót (M-nek megfelelő gg s azt véli, liogy ez a 17-nek 
és pedig valószinüleg nasalis modificatiója. Paul (177.) e gg-
ben nem lát egyebet, mint módot, melyiiek segélyével a zár-
hangot törekedtek kifejezni. 

A nordban tehát a hangzatos réshangok ugyanazon fej-
lésfolyamot tűntetik fel, mint az indben. A szó elején átvál-
toznak zárhangokká, valószínűleg itt is legelőször ama gyö-
kökben, melyeknek nemcsak initialisuk, de finalisuk is hang-
zatos réshang vol t ; 4 ) legalább e mellett tanúskodik az ó-ind, 
mely régebben csakis e gyökök initialis réshangjait változ-
ta t ta zárhangokká, mig a többi gyökök initialisait csakis a 
történet későbbi folyamában érte ugyanaz a sors, de német 
téren belül ezt kimutatni már nem lehet; a szóban pedig meg-
maradtak réshangoknak s csak ujabb nord nyelvekben érte 
őket e positióban is a változás. így a svéd ma zárbangú g-t 
és d-t ejt, s csak a v-t őrizte meg; az isiandi a gutturalis és 

') Fick III. 41. 

9 Nord, fú fékk féngum, gót falian, z. pag (binden, fesseln). 
Fick III. 170., nord. thvd thvo tho thőgum thveginn, gót thvahan, inhd. 
dwahen, twahen, nhd. bajor, zwagen. F. III. 142. 

s ) Ezt bizonyítja az ily igék multideje p. hyggja, hugda (gót hug-
jan v. ö. ind. guc. Fick IV. 7 7.) i umlaut nélkül, mig a t + CC-ra vég-
ződő gyökök ezt feltüntetik, p. drekkja drekta (etränken). Ilogy ug-féle 
kiejtésre nem gondolhatni, bizonyítják az vg-re végződő gyökök, p. 
lengja, lengda. — Más példák leggjn, legg Fick III. 2G2. sleggja 358., 
líryggr 85., piggja 129., dregg 153. — Igen érdekes az ó-svéd döggja, gót 
daddjau mellett, dojii doiti, ifrgott 145. 

4) A görögben csakis e gyökök réshangjai lettek zárhangokká, a 
zeudben az initialis réshang általában zárhanggá lett. 
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pidatalis réshangot, liol megőrizte,1) hol zárhanggá változ-
tat ta á t : a dán a résbangok közül szintén csak a gutturalist 
változtatta át bizonyos esetekben zárhanggá, de összeségben 
vagy megőrizte a réshangokat, vagy pedig — ép úgy mint az 
ujabb ind nyelvek — reducálta azokat. Igy a (/-nek aspirált 
kiejtése mellett (aspiráltnak nevezi Möbius a spiranticus ki-
ejtést) előfordul egy másik, mely azt hol vocalisnak ejti, hol 
pedig teljesen reducálja,2) p. jeg (ich), eget (proprium), regner, 
(regnet), scgl (Sichel), tager tar, sagde ejtsd sa, tie hallgatni 
tacere ; de a g át is változik n-vá, p. lov (Gesetz), tav (hall-
gass. 3) A d jelenleg «Z-nek irva igen gyakran reducáltatik, 
igy fader, moder, broder, lader (lässt), heder (bittet) mellett 

far, mor, Ivor, lar, her fordul elő, mind a beszédben, mind az 
Írásban. — Végre a v szintén gyakran válik «-vá, p. svovl 
(Schwefel), gyakran pedig reducáltatik, p. kar (er hat) haver 
mellett, give gi, bliver (fit) bli-xé lesz. 

Kérdés már most, miután Paul által a hangzatos rés-
hangok előfordulta a németben ki van mutatva, mily alakula-
tokat tűntetnek fel e nyelvekben a »hangzatos spiráns -f- t« 
bői keletkezett csoportok. Ismeretes, hogy a németben az u. 
n. participium perfecti passivi és az u. n. összetett mult -(a-val 
van képezve.4) E -ta képző, mint azt Schleicher Comp. 224. 

') Tekintet nélkül arra, vájjon az indgerman nyelvben palatalis 
és guttural is állt, jelenleg a kiejtés tája a spiránsoknak környezete ál tal 
határoztatik meg. 

'*) Möbius, 35. 
••>) Möbius, 39. 
9 Möbius, 33. 
9 Az emez alakokról eddig felál l í tott nézeteket 1. Begemann Jhis 

schwache Praeteritum Berlin, 1873. 1—25. old. A régi tan a mul t időt 
összetétel által keletkezettnek tekinti ; az összetétel a dhi gyöknek mult 
idejével avagy aoristjével történt, mely tlieoria folytán a p. p. p.-t, m e l y 
egész alakulatában (a gyökében is) a multidővel teljesen megegyezik , 
vagy uj képzésnek kell tekintenünk, melynek az a többi indgerman nye l -
vekben -ta képzővel alakított mult idejü igenevekkel összefüggése nincs ; 
vagy pedig, lia elfogadjuk azt, l iogy a német nyelvben előforduló ta ós 
na képzők identicusok, az a többi indgerman nyelvekben ugyanily érte-
lemben használt képzőkkel ; akkor nem marad hátra egyéb, mint a gyök-
alakulatnak egyenlőségét, mely a multidő és p. p. p. közt a gyökök össze-
ségénél s a német nyelvek mindegyikében előfordul, a véletlen resultatu-
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§. maga is bevallja, csakis idők folyamában vált a p. p. p. kép-
zőjévé, és eredetileg melléknevek, nomina agentis és actionis 
alkotására is használtatott ;x) alkalmazása a -ía-val képezett 
igenévnek, mely magában semmi szenvedést nem jelent, sőt 
csakis igenév, a mennyiben annak használtatik, és ép úgy ké-
peztetik a gyökből közvetlenül, mint akár a -G'-ve 1 képzett 
abstractumok — a mult idő kifejezésére e szerint nem szenved 
semmi nehézséget. 

Miután a nordban etet (z4 z4) ép úgy dd-vé lesz,L>) 
valamint a z -j- et (z3 -f- z4) 3). a mint a német nyelvekben álta-
lában a hangzatos spiránsok a geminatióban zárhanggá vál-

mának tekinteni, ami teljesen valószínűtlen ; de ide járul még az is, h o g y 
a multidő d/ia-jának, a p. p. p . -ía-jának, vagy -ta vagy -s'a vagy ila 
vagy z'a felel meg, és mégis bármely ige mind a multidöben, mind a 
p. p. p.-hen a négy forma közt ugyanazt alkalmazza, Megfejtendő volna 
továbbá ama kérdés, mikép történt az, hogy oly alakokból, mint *may -j-
Sa (avagy *magh + dha)-'ból, g ó t mahta avagy *pnrß -(- Sa (turbh-pdlia)-
hól , gót paurfta fejlődhetett. Maga Paul Beiträge I. 199. elismeri azt, 
hogy itt a d (z l) nem válhatott assimilatio folytán hangtalanná; de az 
sem áll, hogy két spiráns közt a második hajlandó arra, hogy zárhanggá 
változzék. Paul a nordból tudhatja, hogy ép az első spiráns szokott sok-
kal nagyobb geographicus területen zárhanggá változni, mintsem a má-
sodik ; de folytatólag nem lehet megnyugodni ama nézetében sem, hogy 
a spiransnak zárhanggá válta ez esetben már a lautverscli iehung előtt 
történt volna, miután még je len leg is vannak isiaudi dialectek, melyek a 
két hangzatos spiránst egymás után ejtik, s így a föltevés, hogy a (Z-t a 
lautverscliiehung változtatta í-vé, elejtendő. Természetes, hogy az igy 
keletkezett í-nek kellett volna a hangzatos spiránst hangtalanná változ-
tatnia, és igy sikerűi csak — két be nem bizonyítható, sőt önkényes köz-
henesö lépcsőn át — a tényleges alakhoz jutni. 

') A példákat 1. Schleicher Comp419. és Begeinann 108. p. ind. 
sthitá álló qaklá (vermögend, mächtig), a gótból mahta e jelentésben 
Surnrog (vermögend, fähig, i m S t a n d e ) skulda, paurfts, 1. Begemann 105. 
— A -ti képző, mely rendesen nomina actiouis-t képez, e mel let t nomina 
agentishen is fordul elő, p. tő g ó t gadraiihti (Krieger) fadi (úr) ind. páti. 

s) Wimmer, 25. old. 
3, Wimmer, 27. old. »Gotiskt zd motsvaras af dd. Hogy azonban 

a gót d z' bői lett, azt bizonyítja, a kérdéses szóknak más nyelvekkel , 
összehasonlítása 1. nord. hodd P ick III. 79. v. ö. lat in custos. gadd 106. 
v. ö. latin hast«, broddr 207. v. ö. ind. bhrsti, rüdd 252. v. ö. ind. rasita 
és oddr v. ö. ind. vas (schneiden, vágni). E magyarázat mellett szól a gót 
mizdon 240. inodó; z. mizhda is. V. ö. Holtzmauu, 113. v. ö. Ztschrft 
XXIII . 87. ( 



7 6 MAYR AURÉL 

uak (Paul, 193.) a következőkben csakis a guttural es labial 
spiransra végződő gyökökre lehetünk tekintettel. A szabály, 
mely hangzatos betűknek hangtalanokkal összeütközésénél 
érvényesül, az. hogy az egész csoport vagy hangzatossá, vagy 
hangtalanná válik. J) Hogy más nyelvből vett példával éljek, 
a lengyelben a magh + ti (hatalom) -ben az egész csoport 
hangtalanná válik s moc-nak hangzik, holott a magh -f- ti 
(können) infinitivusban a hangzatos réshang assimilálja az 
utána következő t-t s hangzatos csoportot nyerünk, t. i. 
módé-t.2) Tgy tudjuk, hogy a németben az u. n. verba praete-
rito-praesentia avagy perfectiva a múlt időben a hangtalan 
csoportot kedvelik; köztük (a gót alakban idézek) ogan Fick 
I I I . 12. és magán F . I I I . 226., és faúrban F . I I I . 131. hang-
zatos réshangra végződő gyökök.3) Hozzájok csatlakoznak 
más, eredetileg g-re végződő igék,4) melyek a praesential tőt 
y'rt-val képzik ; ezek : fagkjan és fmgkjan, ! j brükjan, °) vaurk-

') Sievers Grundzvye der Lautphysiologie 140. E szó furchtbar 
szerinte majd fur/par, majd /«rjóor-nak ejtetik. A szanszkritban általá-
ban a hangzatos zárhang változtatja át az utána következő zárhangot (f) 
hangzatossá és réshanggá, de vannak esetek, hogy a t assimilálja a meg-
előző hangzatos réshangot p. a dual. act. dhattás a 3 sg. med. dhatté-ben, 
mely esetekben a cí/i-nak zárhanggá válta igen régi, miért is a szó elején 
álló réshang sokáig conserváltatott s csak később lett aspirált zárhanggá, 
v. ö. a 2 pl. med. dhaddhvé-t dhugdhvé-vél, holott dugdhds dhugdhé-t 
mondunk. Más példa talán a 2. sg. pf. Attha ah gyökből v. ö. latin ajo, 
adagiam. >]iU de örmény asel Ztschrft XXIII. 392. (Fick I3 9.) v. ö. 
Schmidt Vocalismus II. 474. — A nordra nézve "Wimmer 107. oldalára 
és Begemannra 56. utalok, melj- utóbbi az oly alakot, mint 2. sg. pf. 
bazt (binda-hoz) rt-f-sí-bő] magyarázza, A z' tehát a következő s3 előtt 
d-vé dissimiláltatott volna ép úgy, mint az az ó-indben történik, p. 2 sg. 
med. dhatse. 

-) Ebel Zschrft XIV. 253. azt mondja : módé dessen di die Media 
bewahrt hat. De épen Ebei magyarázatából kitűnik az, hogy a í lett 
assiiuilálva, világos tehát, hogy előbb hangzatossá kellett válnia. 

'•') aihan vagy aigan Fick 111. 3. hangtalan réshangra végződik. 
') hriggan és bugjau rokonai , a többi indgerman nyelvekben 

vagy nem léteznek, avagy ismeretlenek, miért is a szövegben ez igéket 
nem idézem. 

5) Fick III. 128. lat. diai. tongere nosse, tougitio coguitio ; osk. 
t.angiuud abl. sg. sententiä. 

") Fick III. 218, latin fényes, fruor v . o . Begemauu 43. 



«VZ 0 . N. LÁGY ASPIRATÁK MAI KIEJTÉSÉRŐL. 7 7 

jan.x) Emez igék mult idei (illetőleg ta-val képezett személy-
ragozott alakjai): ohta (csak a gótban mint verbum perfectivum, 
a nordban szintén hangtalan csoporttal képzett szók útti fear. 
dread óttask to fear, óask to dread, fear mellett) mahta 

/ 

Jmurfta, pähta és puhta, brühta, vaurhta. Ep igy képeznek 
emez igék a nordban, csakhogy bt tt-\é válik, tehát : mátta, 
Jmrfta, Jxltta 2) póttá és orta. (Wimmer, 155. §. A. és B.) A 
többi igék a nordban a hangzatos csoportot tűntetik fel és 
pedig eredeti gutturalis spiransra végződnek uggda Fick ITT. 
12. 3), baegda F. 199., beygda F . 213., leggja lagda F . 262., 
lengda F . 265. — u. n. bh azaz labial spiransra; kembda 
Eick I I I 4L, hverfda F . 93., dcyfáa 151., leyfda 278., 
vcifda 305.; — ellenben eredeti indgerman k tehát germán 
hangtalan spiransra végződnek hangda 58. híkk mellett 
beygda Fick I I I . 77. (unter einem hau gr d. i. Hügel begra-
ben, — n. liar, gót hauht magas) hyggja liugda 77, teygda 
123., pagda 128., thröngva thröngda 139., noegda 157., de 
gnótt (-i tő Genüge, Fülle) fylgda 182., fleygda 195., vtgda 
303., roegda 310., segja sagda 316.; eredeti indgerman p re 
tehát német hangtalan spiransra végződő gyökökből képezvék: 
liafa hafda Fick I I I . 63., hvelfda 94., lifda ? 271. 

Maga Begemann (65) úgy véli, hogy amaz alakok, me-
lyek ht és ft-t tűntetnek fel, az egyes német nyelvek szétválása 
előtt keletkeztek s igy közös ősgerman birtoknak volnának 
tekintendők. H a e tant el is fogadjuk, még mindig fenmarad 
azon különbsége a hangtani alakulásnak, mely szerint a régi 
idő hangzatos réshangnak hangtalan zárhanggal találkozásá-
nál hangtalan csoportot képzett, mig újabb időkben tehát a 
nord külön léte idejében hangzatos csoportot nyerünk.x) 

') F. 293. íií'goi z. varez (wirken). 
=) Begemann emez alakot nem találja az irodalomban, 41. old. **) 

jegyzet . Oleasby-Vigfusson szerint patti előfordul 4-szer 1. sub. pekkja, 
9 Nem pedig *u<jita 1. Cl. V. 648. 
9 Megjegyzendő, l iogy Begemann a ja-val képzett u. n. verba 

derivata-nál a perf-ben és a p. p. p.-ben előforduló i-t (p. gót. nasida, 
vasip.i) egyenértékűnek tekinti az ind. damitás latin domitus-ban elő-
forduló i-vel, szóval puszta köthanguak ; (158.) miért is ő a rövid vor. 
-j- Com.-ra végződő u. n. rövid gyököknek i umlaut nélkül képezett 
multideit, (151), a mennyiben ilyenek az ó-szász, angolszász és altlioeli-
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Természetes, bogy e szerint mindazon szók, melyek ht 
illetőleg ft-1 tüntetnek fel, a közös ősgerman szókincshez szá-
mitandók. Begemann e szókat Das schwache Praeteritum der 
germanischen Sprachen 46. illetőleg 51. és k. k. oldalain so-
rolja fel. Elutasíthatlan bizonyítékai e szók annak, bogy a 

deutsch-ban előkerülnek, régibb alakulatoknak tekinti, mint az az ily-
fóle gyökökből rendesen i umlauttal képezett multidőket; ép igy ré-
giebbek szerinte a nem hajlított p. p. p.-nek i umlaut nélküli alakjai. 
(Mint ismeretes a hajlított p. p. p. sokkal gyakrabban tünteti fel az i 
umlaut nélküli alakokat, Halm's Althochdeutsche Grammatik', Prag 1875, 
62. old. — A »hosszú vocalis -f- C« avagy »rövid voc. -f- C. C.«-ra vég-
ződő gyökök az i umlaut nélkül képzik a multidőt. V. ö. Schleicher 
Die deutsche Sprache', 293. A neuhochdeutsch a multidőt s p. p. p.-t az 
u.n. hosszú gyököknél is i umlauttal képzi, és pedig azért, mivel a praesens 
e vocalis modificatiót tünteti fel. Úgy látszik, hogy a nyelvben azon ön-
tudatlan nézet fejlődött ki, hogy a praeteritumnak a praesensből kell ké-
peztetnie. (Begemann, 165.) A nordban a rövid gyökök általában umlaut 
nélkül képezik a multidőt s a p. p. p.-t ("Wimmer, 135. old.) kivéve e két 
igét : seltja és setja : selda seldr, setta settr ; ez utóbbi azonban a dánban 
(Möbius, 106.) és svédben satte-1 képez v. ö, ahd. sazte. A p. p. p. emez 
igék közöl néhánynál idr-re is végződik. Wimmer azt mondja (§. 144. 
anm.), hogy az -idr a legrégibb nyelv sajátja ; Cleasby Vigfusson szerint 
főleg költők használják — azonban igen rég, sőt némely igéknél kizáró-
lag dr {-dr -tr) fordul elő. 

Emez idr, Wimmer ós Cleasby Vigfusson szerint, később átválto-
zott inn-re. Begemann 115. az Eddából is idéz -in alakokat, ós azt ál-
Htja, hogy ezek u. n. erős alakú igékre mennek vissza. S csakugyan 
kimutathatni ily -inn participiumokat u. n. erős igéknek gyenge alakú 
igenevei mellett is, p. nord hefja, háf, hafinn és hafiär (Wimmer 116. 
old.) v. ö. gót hafja, hof, hafans (Eick III,3 62.) ó-szász hebbjan és heffjan 
hoh, hof, huoh és huof Schade »Altdeutsches WörterbuchHalle, 1866, 
— 244, mild, heben és heven, huop, gehaben, gehebt! Halin's mhd Gramm." 
107.§. — n. skapa és skepja, skop ós skapta -inn-re végződő p. p. p.-mal nem 
hír, skapictr és slcaptr — ezenkívül skapada, skapadr v. ö. gót gaskapjan 
-skop, -skapans F. III, 331., Továbbá Schade, 520. az alid.-ban a gyenge 
praet. scafta még ritka, mhd. scuof scüf p. p. p. : geschaffen, geschepfet 
— n. sverja esküdni, sor, svór, svarinn és »praet. svardi p. p. p. scardr 
also frequently occurs in old writers, but in modern usage the strong 
form alone is used« Cleasby Vigfusson 610. Fick III, S62 ; gót. svaran, 
svor, svarans, ó-szász sverjan, swor, ahd. swarjan, sivuor, gisworan, mhd. 
geswarn és gesworn. Schade, 584. — n .fara, for, farinn, var irt a XV. 
századtól Cl. V. 143., de ferja öfverfüra p. p. p. faridr. fardr, ferjadr. 
Wimmer, 145., v. ö. got fara, for, farans és far jam, farida F. I l l , 173.; 
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p. p. p. a német nyelvekben -ía-val lett képezve, mint ez a többi 
nevek (tar-ti -ía-val képzett főnevek, -ía-val képzett mellék-
nevek) képzésénél resultáló consonans csoportokból kitűnik. 
— Hangzatos gutturalis (avagy palatalis) réshangra végződő 
gyökökből képezvék nord. gátt ajtó, F. I I I . 99. dóttir Tochter 

Scliade 100., mely utóbbi példánál a ja-val képzett ige transitiv jelen-
téssel bír a nordban, és a jelentés ugyanazonossága nem létezik ; a va-
ri t pedig igen késő alak, melyet Begemann ugyan nem ismert, de mely-
ről Cl.-Y. állítja, hogy a farit-bői (az -inn p. p. p. neutrum sg.-a) fej let t . 
— N e m kutatom, vájjon liafa (haben), hafda, hafdr, (v. ö. F. III, 63., 
Schade, 2:12. és pedig főleg az ó-szászt, mely a segéd igét ja-val képzi : 
hebbjan) összefügg a lief ja igével . (A 1. sg. praes. hef régi Íróknál a 
personalis és a negatív suffix előtt használtatik : hefk és hef ka. Cl. V. 
228. "Wimmer téved (132. old.) ha állítja, hogy egy 3 sg. liefr előfor-
dul. Vájjon azonban »hef«-ja praesensből eredt, avagy erős a gyökből 
származik, avagy liefi helyéhe lépett, mely mel let t liefir is fordul elő — 
v. ö. 2. sg. impel-, lifi és lif — a jelen nyelv csak hefr és hejur-t i smer — 
azt i t t nem akarom eldönteni.), de a többi német nyelvekkel i összehason-
lítása a n. hafidr— slcaptr, skagyidr, skapadr — svardr alakoknak a mellett, 
szól, hogy csakugyan vannak a nordban -:tr ós idr-re végződő alakok, (v. 
ő.. farit és varid) melyek az -inn alakoknál újabbak ; és ha special nord 
téren a svardi és svardr csak is a régi nyelvben használtatik, és még is 
kétségtelen a többi német nyelvek tanúsága szerint, h o g y az erős alak 
svör, svarinn régibb vagy legalább is egykorú, u g y Begemanp azon állí-
tása, hogy az -inn a lakulatok a mennyiben -idr és -dr mel lett fordulnak 
elő, elveszett erős igékre mennek vissza, nem fog többé oly vakmerő-
nek látszani. 

Folytatólag azt véli Begemann (116), hogy az i nélküli alakok 
(dr) régiebbek, mint az i-vel képzettek (idr) és pedig azért, mert 1) 
az i-vel képzett alakok ama 34 igénél, melyek dr mel le t t idr-1 tüntet -
nek fel, csak is azon esetekben fordüluak elő, melyek az -inn p. p. p. 
declinatiójában az i-t megőrizték. Kiindulási pontúi a neutrum sg.-a 
szolgált volna, mely -í-re, — az -inn p. p. p.-knál liedig it-re végző-
dött ; emez -it mellé most idr alakok lettek képezve, a mint a -t mel le t t 
dr alakok álltak. (E deciinat,iót 1. Wimmer §. 1 4 4 . ) — 2) az i umlaut 
hiánya szintén a mellett bizonyítana, hogy az i későbbi beszúrás. Itt 
el lenvetésül az i névtőkre lehetne utalni, melyeknek egy része az i um-
lautot szintén nem tünteti fel ; Heyne, 305. és W. §. 41. b. és 44. — más-
részt az -igr és -ugr végződő adjectivek declin&tiójábó], W. 80.B. lehetne 
érveket pro és contra meríteni, mibe itt nem bocsátkozhatok; csak azt 
jegyzem meg, hogy az -igr-re végződő adjectivek részben agr-ra vég-
ződtek i). andigr gót andags, hogy a kiesett u nyoma megmarad p. 
acc. sg. f. öblga stark v. ö. nl kvidr és nökdan acc. sg. m. — Fel tűnő 
mindenesetre, liogy az i kiesei t volna minden casusban, minek támoga-
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F . I I I . 149. drótt f. Gefolge, Leibwache F. I I I . 154. dröttinn 
Fürst , König, mdttr Macht 227, Ct.tr leicht 264, Utta in die 
Höhe beben — g-re végződő gyökre megy vissza: (Begeniann 
szerint váttr tanú, gót. valitvön, Wache ; a jelentések eltérése, 
ép úgy mint a képzők különbsége azonbau ép a mellett bizo-

tására csak a késííbb előforduló n kdr-re lehetne utalni. Ha az n. n. 
hosszú gyökök a nordban feltüntetik az t umlautot, míg a többi n é m e t 
nyelvek ezt ép e gyököknél nélkülözik, épen nem volna lehetet len, 
hogy az umlaut a jelen időből lépett a múltba, mint ez a nhd.-ban tör-
tént, noha az i-nek egykori előfordulta a hosszú gyököknél épen 
nem bizonyít, a mellett , hogy az a rövid gyököknél kiesett. É p az, 
hogy a nord és a többi német nyelvek (kevés rövid igétől e l tekintve , 
melyek a többi német nyelvekben sem birnak i umlauttal) az t umlaut-ra 
nézve egymással el lenkezésben vannak ; nézetem szerint a me l l e t t bi-
zonyít, h o g y a ta és ila alakok egyenértékűek s egymás mellett hasz-
náltattak. Braune (L. C. B. 1873 — 53. sz.) azon állítása, hogy az i -vel 
képzett alak azért is eredetibb, mert a szlávban -iti-ve végződő igék 
vannak, avval volna támogatandó, hogy a -ja igék az i-ti igékkel a 
szlávban szembe állíttatnának s összetartozásuk bizonyíttatnék ; attól, 
hogy szláv i nem felel meg a német i-nek, Schmidt Vocalismus I, 12. itt 
eltekintek ; azt sem emlitem, hogy ja a gótban a szóban soha sem lesz 
i-vé, Begeniann 1 5 8 ; h o g y amaz igék, melyek a nordban a ja-t átvisz ik 
a p. p. p.-be az i -umlautot feltűntetik p. farja öfverföra ferjadr, "Wim-
mer §. 152., holott az ugyanazon igéhez t a r t o z ó / a r ü r - h e n az i u m l a u t 
ép oly kevéssé fordúl elő, mint a / « n t r - b a n ; hogy az i umlaut előfordúl 
oly igénél is, melynél a -ja sem mint praesentiális, sem mint derivativ 
képző nem fordúl elő, t. i. a praeterito-praesens skulu ige mulidejéhen 
skylda (Wimmer 155. de mundo) mely alaknál a többi német nyelvek-
egyike sem mutat i umlautot , a mint e tünemény a perfektiv igék múlt-
idejében különben is általában ismeretlen, 1. az alakokat Begemannnál 
40. old. és k. k., v. ö. Fick III,-1 334. — (Nem kutatom, vájjon ez y az 
n vagy az o umlautja, miután mindkettő lehetséges, Wimmer §. 12 , csak 
azt jegyzem meg, hogy csak az o alakok skolu, monu használtatnak a 
legrégibb kéziratokban. Cl. V. 560, 439.) — 3) A mel let t , hogy az i csak 
betoldás, Begeniann még fe lhozza az e-vel derivált igéket (p. gót pahav, 
ßahaida, taccre — W i m m e r §. 150.) is, melyek a multidőben a képzőt a 
gyökhöz függesztik, mig a p. p. p.-ben a-t tűntetnek fel, p. pay rí a de 
pagát ritkán pagt, mit ö későbbi beszúrásnak vél. Támaszkodik a Jiafa 
ige hafdr, liaft p. p. p.-ára, mely mel let t liafat az Eldában (mint Cl. V.-
ból kitűnik az egész nord irodalomban, 228.) csak egyszer fordúl elő. A 
segja sagen p. p. p.-je sagdr sög t sagt, doubtful forms are sagadr, sagat 
Cl. V. 518., miért is ez alakok nem vétethetnek figyelembe. Ezenkívül 
ismeretes ugyan, hogy Holtzjnann szerint altd. Gramm. 108. a ja itt 
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nyit, liogy a két szó az illető két nyelv saját képzete, miből 
kitűnnék, hogy^ + f az ősgerman itlő után is adhatott ht combi-
natiót. A gyököt: indgerman vag 1. F . I I I . 280.) sáttr einig, ver-
söhnt F. I I I . 314., sátt és saett Vertrag,Vergleich, satt Krankheit 
Gram (325) csak a német nyelvekben előforduló gyökből, és 

újabb, de a többi német nyelvekben is előfordulnak, mint -ja mint é-vel 
derivált alakok, F . III, 316., a peg ja csak a praesens plurálisában tüntet 
fel a nordban -ja alakokat, a többi német nyelvekben is az c derivatumok 
szerepelnek, de az ó-szászban j a alakra találunk, Fick, III. 128., m e l y 
mel let t Schade 56. thagön-t is idéz. E példák közül tehát csak a hafdr 
nyomna, mely mellett azonban a lief ja igéről nem szabad megfelejtkez-
nünk, s igy csak a verba perfectiva (Begemann, 119.) kunnat, unnál, mint. 
mellett, munat, vitadr, vi/jat p. p. p.-ok jönnek tekintetbe, melyek kétség-
telenül új képzések, v. ö. áttr s mátt, Wimmer §. 155. kunnr és régibb 
kv/tr adj. Cl. V. 359. Csakugyan a mint a nordban vannak erős igék, me-
lyek mellett gyenge alakok fordulnak elő, melyeket a -ja derivatumoklioz 
szokás sorolni, p. kefja older form kvefja praes. kefr praet. lcafdi part. 
lcafinn to dip, put under water, kafdr drowned Cl. V. 335. niederd. 
Quebbe beim Tritte zitternder Moor — oder durch versteckte Quellen 
aufgeschwemmter Grund, Weigand Deutsches Wörterbuch, Glessen, 1876, 
ámbár igen kérdéses, vajjou a ja nem puszta praesential képző, mi mel-
lett segja és pegja is látszanak szólani; (felhozhatnám még hnyggja 
stöta, Fick III. 81. tgggja to chew dán. lygge engl, to tug (at food) 
Cl. V. 646.. Wimmer 112. — kljúfa spalten, F . III. 52. lúka t i l ls luta, 
F. III. 274., W. 121. — és sperna to spurn, kick w i t h the feet, F. III. 
353., W. 111., igéket továbbá belgja uppblása, hvelfa hvälfva és kreppa 
krympa igéket, melyek a raultidőt gyengén képzik de bolginn, F. III. 208., 
hólfinn és hvelfdr, F. III. 94., kropinn, F. III. 50.) : úgy vannak erős igék, 
melyek kétségtelenül átléptek az a i gékhez; először pedig felhozom 
fregna,frd, frdgum, freginn-t W. 115., F. III. 189., mely már igen ré-
gen fregndi-t képez, Cl. V. 172. Wimmer szerint természetesen a hosszú 
gyökii ja tőle szerint; a praesential n itt kétségtelenül bizonyítja, l iogy 
ez új képzés ; közbevetett i i t t solia sem fordúlhatott elő — később 
fregnada-számos egyéb péhla közöl felemlítem trega bedröfva, F . I I I . 
125. v. ö. Wimmer §. 12. anm. 3 svima, bjarga, líjdlpa — aka, F. III. 
8., gnaga F. III. 159. igéket stb. megjegyzem, hogy a troda (F. III. 125. 
treten, svéd. tráila, dán. traede) erős ige Wimmernél idézett (§. 119. 145.) 
gyenge alakjai tradda és traddr Cl. V.-nál 641. nem fordulnak elő. Fe-
lette érdekes 1. Wiinmer 113. feta to step, wi th the notion to find one's 
way in a fog or darkness fat, fátum ós fetada vagy fata (v. ö. veitta 
W i m m e r 25. old.) Fick 171. v. iS.fet a pace, step szembetűnő tehát, h o g y 
a fata nem derivált képzés, egy ja praesens nem is létezik ; de hová 
jutott, a mult idő í-je ? nem valószinű-e, l iogy itt nem is fordult e lő soha 
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a Begemann által nem idézett thróttr Kra f t , Stärke F . I I I . 
138. — Hangzatos labial spiransra végződő gyökből erednek 
n. gipt Gabe, Geschenk F. I I I . 100., továbbá a Begemannál nem 
idézett gröptr Begräbniss, Grab 109., veftr és veptr Einscblag-
faden, woof. Magam Begemann azon nézete ellen, liogy a 

(v. ö. valda, olda és olla, 1. Begemann, 164.) — f r e t a , frat, fretada vagy 
frata pedere de fretr m. F. III. 179. — Egykori erős igéből valók az u. n. 
p. p. p. emez alakjai dat. sg. lifnum (vivo) acc. pl. lifna vivos, e mel let t 
előfordul a dat.iv. lifdum, a n. participii pedig lifat (Cl. V. 388.) a praet. 
lifda a praesens az e-vel derivált igék szerint eonjugáltatik, az imperativ 
lif és lifi. A többi német nyelvek (gót libán, libaida, ó-szász libbian, 
libda, ags. lifian, ahd. libjan és leben F. III. 211.) ho l é hol ja alakokat 
tüntetnek fel. Ha valaki azt állítja, hogy az -idr alakok régiebbek mint 
a -dr alakok, akkor az -adr alakoknak is régiebbeknek kellene lenniük a 
mellettök előforduló -dr a lakoknál; még is kétségtelen, hogy a fen-
sorolt esetekben a történet a dr alakok elsősége mellett szól. Ha a 
praet. dugda mel le t t előfordul a p. p. p. dugat v. ö. ahd. tohla angol-
szász dolde (gót. dang, ahd. touk, tukun, Graff adh. Sprachschatz V. 
369 — 371. szerint, H a h n ahd. Gramm. 73.) Begemann 60., 119. azt véli, 
hogy az a he van toldva, s csakugyan csak a nordban lépett át ez ige a 
praesenshen az e igék conjugatiójába, különben perfectivum. A dug da 
directe, a dug gyökből F. III. 149 lett képezve a dugat-ban, az a ép oly 
beszúrás mint a többi perfectly igéknél p. unni és unnál, és ép igy nord. 
új képzésnek tekintendő a 3. sg. perf. reflexivi óadisk Cl. V. 469. (ogada 
Begamann-nál 42. old. y-vel már nem fordúl elő). — Végre előfordúl 
°!?y a gótban reduplicáló ige n. hanga, hélck (F. III. 58. gót. hahan, 
haihah) héngtim, lianginn, mely a praesens! mindig az e igék szerint képzi 
hangi, Wimmer 122. némelykor régi Íróknál liangdi which form is still 
heard about Reykjavik Cl. V. 238. — A z a betoldása mellett még az is 
szólana, hogy a gót. ai-nak a praesens indic. sg.-ában emez igéknél i 
felel meg, hogy az erős igék optativusáhan általában gót ai helyéhe i 
lép, az ai-nek (érts hosszú e-t) a-vá válta pedig a nordban különben 
sem fordúl elő. (Arra nézve, h o g y a nord némelykor de csak r, li, r 
e lőtt gót ai he lyet t a- t tűntet fel, 1. Holtzmann 85, Schmidt Idg. Vocal. 
II. 406 .*) ). 

Még emez igére kaupa akarok utalni, mely a nordban a prae-
senshen íigy eonjugáltatik, mint raki (III. osztály, Wimmer § .151 . b) 
de a múltban kegpta-1 képez umlauttal, p. p. p. : kegptr. Megjegyzendő, 
hogy a III. osztályhoz csak emez egyetlen ige tartozik, melynek gyöké-
hen diphthong fordúl elő ; liogy a többi német nyelvek -ja praeseust 
is ismernek, p. ags. ceápjan, ófr. kapja. A mult idő s p. p. p. egyálta-
lában mindig -ti és -tr végződik d vagy p-nek nincs nyoma. A p. p. p. 
nézetem szerint j'ta-val lett képezve, ép igy a mult idő is egy -ita-yal 
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ht és f t combiuatio régibb fejlemény s általános német, mig 
a hangzatos consonnans csoport (yS, fiS) későbbi fejlemény, 
mely az egyes nyelvek keretén belől jött volna létre kapcsolat-
ban a már felhozott n. vdttr főnévhez — megjegyzem a követ-
kezőket. H a a lengyelben módz Macht moc können mellett for-
dul elő, ámbár mindkettő gh -f f-re megy vissza, F. I I . 429. — 
és tekintettel eme szóknak elófordultára a szláv nyelvek mind-

képzett névtö conjugatiójánál nem egyéb. Nem kutatom, vájjon a gót 
kaupatjan a kaupa-xal összefügg (Grimm Rechtsaltertümer 606.), <le 
fe lhozom a p. p. p.-jét kaupatida a multidö kaupasla mellett, mely 
utóbbi alak s + d ( = z4) sehogy sem fejlődhetett volna. 

Ujabban Begemann nézetét a verba perfectiva multidejének kép-
zésére nézve Windisch is elfogadta, (1. Kuhn Beiträge VIII. 456), ellen-
ben a sokida-1 a dha igével tekinti összetettnek. Szerinte tehát a német-
ben -la perfectum (mint az az irhán is előkerül) és azonkívül -da per-
fectum léteznék ; a -da perfectum coujugatióját a - fa is követte volna. 
El ismerem magam is, hogy a gót -dedum 1. sg. pl. sat. személyragok 
alaktani szempontból a Begemann tlieoria mellett nehézséget okoznak ; 
de miután ez alakok csak is a gótliban fordulnak elö, hajlandó vagyok 
ezekben egy gót specialitást felismerni, mely m é g megoldva nincs, 
egyúttal megjegyezvén, hogy azt is valószínűtlennek tartom, hogy a sg. 
személyragai az aoristhez tartozzanak, inig a plural egy 4a4-uak perf.-a 
volna v. ö. Scherer G. D. S. 200. v. ö. dedun *daidun-hói Beiträge VIII. 
460. Ebel lel szemben arra utalok, hogy valószínűtlen az, liogy a nord. 
sötta s gót. sokida az ó-szász dohta és nord dugda két külön képzést 
tüntetne fel, s a lengyel módz-ra emlékeztetek moc (hatalom) mellett , 
mig a többi szláv nyelvek a posse-1 ós a potestas-t hangtalan csoporttal 
képzik, továbbá az újpersa duktar-ra z. dughdhar mel let t . 

Még mielőtt e hosszadalmas jegyzetet befejezném, fel kell hoz-
nom, hogy Begemann Zur Bedeutung des schwachen praeteritums der 
germanischen Sprachen, Berlin, 1814. czimfl munkája utolsó fejezetében 
— magam n e m birom — kimutatta azt, hogy a - fa névtö az újabb eran 
nyelvekben is conjugáltatik, p. huzv. hurt - latus de tuli is v. ö. ó- ir: 
hurt = tuli. — Arról, liogy a -fa képző eredetileg n e m szolgált a prae-
sens thema képzésére, értekezett Brugmann Zur Geschichte der Prae-
sensstamm bildender Suffixe. Curtius Sprachw. Abhandlungen Leipzig, 
1874. p. gót. skaj)jan, skop skr. ksata 167. old. v. ö. bidjan, bap 163. 
old. — Különben már Begemann is bizonyította, hogy névtök directe 
mult időnek használtattak, 162. old. p. ahd. dursta szomjaztam, alid. 
dnrst gót. paurstei szomj m e l l e t t ; az ige a gótban paursjan; kétség-
telen, h o g y az ó-szász thursta régibb mint thurstida, ép igy régibb alak 
a mhd. durste impf, dürste praes. m e l l e t t , mint az újnémet dürstete, 
mely a prnesensből lett képezve. 

6 * 
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egyikében épen nem állíthatni, hogy a módi újabb képzés 
és pedig annál kevesbbé, mivel a főnév mahts a német nyelvek-
ben is található; úgy a hangtalan és hangzatos csoportoknak 
egymás mellett előfordúltából a németben, sem meríthetünk in-
dokot azon következtetésre, hogy eme combinatiók egyike csak 
régibb időben keletkezhetett. Az eredmény, melyhez jutunk, 
ha a lit, f t csoportokat régiebbeknek fogadjuk el, valóban 
meglepők; igy a n. dugita *) új képzés volna, mig az angol-
szász dohte és ahd. tolita régi, — ha ezt átviszszük az eran 
térre, a z. dughda Tochter, új alak, holott az új persa dukhtar 
régi ; a n. sótta, sóttr perf. és p .p .p . soekja hoz régi képzés az 
indgerman y/'iüy-ból, F . I I I . 314., holott a gót. sokida új, ép 
úgy mint a nord nyelv összes többi A-ra végződő gyökeinek 
perfectumai és p. p. p.-ai.2) Ismeretes, hogy csak a nordban 
fordúl elő a *knega ige (az infinitiv nem fordúl elő) mint ver-
bum perfektivum, mégis a mult időbeu nem csak kndeti de 
knátti is fordúl elő, F. I I I . 41., Cl. Y. 345. De ha concedáljuk 
is. hogy a hangtalan csoport a haugzatosuál régibb; még min-
dig épségben marad azon tétel, hogy a nordban egy bizonyos 
időtől kezdve a szóképzés terén a hangzatos réshang győzedel-
meskedett a hangtalan hang felett.3) Azt lehetne folytatólag 

*) A főnév n. dygd, svéd dygd, dán. dyd, a többi német nyel -
vekben is megőrizte a g-t. Cl. V. 110, Schade 613, Weigand II. 943, 
l'\ III. 149., ófl'ies. duged ahd. duged (az e néma) ags. dngnd ós dugod. 
E -/i-vel képzett nőnemű főnév e szerint daczára annak, hogy előfordul 
a különféle német nyelvekben , szintén új képzés volna ; holott épen 
a dygd bizonyít a dugda régisége mellett . 

2) Begemann (60) a nord alak régiség mel let t ó-szász sóhla a g s . 
sóhtr. ófries, sőchte-re hivatkozik. Emez alak a gót. sokan, sok, sakans 
streiten, zanken-hoz ép oly viszonyban van mint a gót, ohta (ogan s ich 
fürchten verb, perfectivum, nord ugga nggäi ( 'I.V. 648. to fear suspect , 
óask óadisk Cl. V. 469. to dread, fear) az unagands p. praes. act . -hez 
egy máshol nem használt *ayau igéből. Mindenesetre bizonyos, h o g y 
a /c-nak (indgerman g) a í előtt kel lett állania , hogy 7i-vá váljék ; a 
gót sokida tehát csak is parallel képzemény, és épen nem tekinthetők 
a g ó t i-vel képzett alakok a többi nyelvek i nélküli alakjainak szükség-
képi előzőiül. 

") Történt ez pedig nem csak a szóban, de az összetételben s a 
mondatban is. Igy azt mondjuk (CI. V. 7'29.) : Vafdrúdnir e h e l y e t t 
Vaf priídiiii' the mighty in riddles, the name of a giant (v. ü. prúdigr 
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kérdezni, vájjon a hangtalan résliangokból fejlődhetett-e 
hangzatos, s mily körülmények közt ? volt-e az ékezet befo-
lyással a -ta képzőnek hangzatossá váltára, mint azt Verner 
á l l í t ja 1 ) ; Zschrft X X I I I . , 123. ? mi volt az úgynevezett 

doughty) hugäekkr e he lye t t hugpekkr endeared to one, after one ' s 
heart (v. ö. pekkr gratus, acoeptus; ahd, dechi lieb wert , F . III, 128.) 
— et pit (si tu) eb (íií-nak (előbb tehát ev dd-nak), ejtetik. Ol. V. 49). 
A mel le t t hogy a pu init ial isa eredetileg csakugyan hangtalan résliang 
volt, bizonyít a modern faeroei dialect és a többi német nyelvek F. III., 
134. — A pú-nnk megelőző szókhoz hozzá olvadásáról, s initialisának 
ahhoz képest való változásáról, 1. Wimmer, §. 26. b). 

') Az indben »a hangzatos réshang + t vagy th« (mint kimutat 
tarn e th akkor még l volt) féle comhinatiókhól keletkezett gdh, ddh, bdh 
csoportoknál a t (i l letőleg th) rendesen ékezett szótag előtt á l l ; igy a 
2 dual, -than a 2. pl. -tha a med. 2. sg. -thas személyragai, a p. p. p. -ta 
képzője előtt, a ttíü, tvüya és tri-re végződő absolutivákban. Delbrück 
Das altindische Verbum, 228, és a -ti képző előtt. (Hogy a -fi-vel képzett 
alakok hajdan nagyrészt oxytona voltak, kitűnik abból, h o g y a Vedában 
kirtí, istí, jiaktí, sat. m é g oxyton, holott később pai-oxyton 1. Zschrft 
XXIII . , 124). — Ellenben hangtalan a 3 sg. -ti személyraga, továbbá az 
infinitiv -tave, -tos és -/«nt-mal képezett alakjaiban. Mint az infiuitivuek 
e három képzője, mint tavai előtt a gyök hangemelt alakban jelentke-
zik, mi a mellett látszik tanúskodni, hogy régóta magán vise l te az éke-
zetet. Mégis lehetséges, h o g y a -tave, -tos és -turn is meg voltak ékezve. 
Felötlő ugyanis, hogy a íaroí-val képezett infinitiveknél p. étavai, mind 
a gyökön, mint, a képzőn is van ékezet. Delbrück 224. Miután már most, 
a -tave, -tarai, -tum, -tos képzők ugy tűnnek fel, mint egy *í«-nak ese-
tei : nincs kizárva ama lehetőség, hogy a *tu casusaival képezett infi-
nitiv alakok mindegyike (nemcsak a tavai-ra végződő) kezdetben két. 
ékezetet viselt, — hogy a gyök és képző csakis később a ghf-t, bh-ft, 
dh (-< csoportot hangzatossá válta után képeztek szorosabb egységet, 
vonattak egy ékezet alá. Fel téve már most, hogy -u tővel van dolgunk, 
azon kérdés merül fel, ho l visel ik az oxyton u tők az ékezetet ? Mire 
azt feleljük, hogy az i i l letőleg ee-nak hangemelt volt (p. agndye, para-
cáoe-hói kiderül, hogy a hangsúly a gyök utáni szótagon nyugodott , mi 
mellett a -tdye és -áye inflnitivek is tanúskodnak. Delbrück, 224 és 
225). De tegyük, hogy e föltevésem a *íu-ból képezett inflnitivek kép-
zőinek hangsúlyozott voltáról el nem fogadtatnék : még akkor is, mint 
emez infinitiv alakokat i l letőleg, (18 inflnitiv alak közt számuk nem 
több a 4-nél) mint a 3 sg. -ti ragéival szemben a többségre hivatkozliat-
nám, mely a minoritásnak is mérvül szolgált.; mihez járúl, hogy a 
(í/i-val kezdődő szeniólyragok, a i/i-val kezdődő esetragok fo lytán is sok 
»hangzatos zárhang -(- hangzatos résliaug«-féle csoport létesült kez-
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lautverschiebuug, mely az indgerman hangtalan zárhango-
kat ugylátszik először csakis hangtalan réshangokká változ-
tat ta ; nem szolgáltak-e eme tüneménynek kiindulási pontjául 
egyes esetek, melyekben a spiráns talán per assimilationem 
keletkezett, (mint ez a p. p. p.-knél, a mennyiben hangzatos 
réshangra végződő gyökökből képeztettek, lehetséges) ? Mind-
eme megoldatlan kérdésekkel szemben, a nordban előforduló 
tényleges alakokhoz fordulok, melyek terén a megelőző betűnek 
befolyása a következőre senki által kétségbe nem vonható. — 
H a a yd ßS (gd és f d ) csoportoknál ezek szerint kérdéses 
lehet, vájjon a dentalis hangzatos spiráns létrejöttét a meg-
előző hangzatos spiransnak köszöni; az hogy conservatiója 
csak is ennek rovására esik, a nord nyelv bármely ismerői 
előtt a vita tárgyát nem képezheti. 

Az fd gd csoportokban bajdan két hangzatos spiránst 
ejtettek egymás után. Az fd-re vonatkozólag ezt az irás két-
ségen fölül helyezi, de ép ugy volt ez a gd-nél; (v. ö. azt, mit 
fennebb a g spirantikus volta mellett felhoztunk), tanúskodik c 
mellett a mai kiejtés is. Mig ugyanis Island keleti részében a 
nép még mai nap is két hangzatos réshangot ejt a gd cso-
portnál x), addig a Snaefells Sysla nevű félszigeten sokan a 
17-t ejtik réshangnak, melyet d zárhang követ, (és ugyanezt 
fogjuk látni a zendben) míg Island legnagyobb részében a g 
zárhangot a d réshaug követi2); (ép igy változtatta meg az 
iud a két hangzatos réshanghói álló csoportot) beáll pedig e 

(lettől fogva, melyek analógiáját az itt tárgyalt eredetileg <-re végződő 
combinatiók is követték. 

') Cl. V. 186 in the east of Iceland people say sagti bvegcta, pro-
nouncing git both so f t ; this is no doubt, the best pronunciation, and 
accords well with the modern English said, laid, and the like. 

2) A »zárhang -(- réshang« kiejtés a hangzatos combinatióhan e 
szerint a legkedveltebb. A 8 csakis f , g és r után maradt meg a nordban, 
különben pedig M-vé vagy í vé lőn ; — igy l és n után, ha hosszú voca-
lis előzte meg cl, később t áll ; ellenben ha rövid vocalis előzi meg 
hajdan <t, később d á l l o t t ; a d jellemzi az l és íi-re végződő verba per-
fectiva-t is. — Ha később az lg és ng-re végződő gyököknél cl iratik p. 
fylgdi, (fylgja folgen, begleiten igéhez E. I l i , 182. "Wimmer Fonmordisk 
Formlílra §. 21., 2.) oka abban rejlik, hogy két consonans közt a g nem 
ejtetik ki. Cl. V. 186. 



AZ U. N. LÁGY ASPIRATÁIi MAI KIEJTÉSÉRŐL. 8 7 

változás uemcsak a szóban, de az összetételben s a mondat-
ban is, igy ef fú (si tu) eb cíw-nak lesz kiejtve, (Cl. Y. 49) 
ép ugy, mint hafdi közönségesen baldi-nek lesz ejtve, nolia 
Island nyugati részében kevesen havda-1 (réshang-j-zái hang) 
ejtenek. Igy tehát a nordban a »hangzatos réshang + eredeti 
indgerman hangtalan zárhang« melyhői német téren hangta-
len réshang lett, »zárhang + réshang «-féle, hangzatos cso-
portba alakult át. Ellenkezőleg az indgerman médiák, me-
lyek helyébe k, p, t, lépett, az utáuok következő — német téren 
fejlett hangtalan réshangot (eredeti indgerman hangtalan 
zárhangból) átváltoztatták zárhanggá, maga a hangtalan 
combinálio pedig jelenleg »réshaugot + zárhangot« tartalmaz; 

tehát gd és bb 
de yt és ßt 

mivel az isiandi a spiránsokat már most t előtt is hangzato-
soknak ejti '). 

') Begemann 151*) azon nézetét fejezi ki, hogy a 1d csoport a kit 
csoportnál régibb ; ily alakok mellett mint rakta (nord. rekja F. H l . , 
249, entfalten, entwickeln, erklären), dijpt (got. diupi/>a engl, depth, F . 
III., 150 : rakpi, dypp csak kivételesek volnának, s a 4-nek liason alak-
ban eltérjedtsegéböl magyavázandók. De Wimmer állítását, hogy a 
régibb kéziratok általában k és p után 4-t irdak megerősíti Cl. V. 93. 
Igaz, hogy a 4 csak is a 12 századnak vége felé lett az angol-szászból 
átvéve, és a 14 század eléig J) ós 4 vegyesen használtattak, némely kéz-
iratok pedig általán még p-t használtak, miért is maga Cl. V. beismeri, 
hogy az islandiak vagy dilpd v a g y dljpp-t ejtettek ; — de azért a rés-
hangnak a zárhang előtti prioritása mégis csak constatálva van. Csak 
hangzatos volta marad kétes. De föltéve, hogy annak ejtették ; bizonyos 
hogy ez más szók analógiájára történt, tehát: dypp i tt-ott dyfd,mert engl, 
theft, Diebstal, F. III., 133, feigit, ags. faeg4, bevorstehender Tod, F . 
III., 169 sat. Do csakhamar a k és p után f-t ejtettek, az s után pedig a 
í nem is változott volt p-vé (de a rúnákban előfordul raispi, nord. reista 
n. reisa aufrichten, aufbauen, F . III., 245). Fi csoportokban (kl és 21t) 
azonban a k és p csakhamar réshanggá vált, mely később hangzatossá is 
lön, Cl. V. 94. A régi 74-nek ff-vé válta, valamint az,hogy ft tényleg 
előfordul az Írásban ; nem engedi, hogy Cleasby Vigfusson nézetéhez 
csatlakozzam, mely szerint »jif and kt are only addressed to the eye 
ha csak ugy nem értem, hogy e látszat csak idők folytán állt he. Mi több 
a 137. lapon azt állítja CI. V., hogy a »pt is against the sense and ety-
mology and is an imitation of Lat in MSS.« Az e he lyen idézett példák-
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A mint a nordban a hangzatos réshang hátraható assi-
milatiója folytán a mult idő és p. p. p.-jének f-je, mint hang-
zatos réshang jelentkezik, mig a hangtalan k, t, p és s után t 
ál l x) , ép azt találjuk a többi német nyelvekben p. ószász 2) 
liabda és lagda de ivahta latta, angolszász 3) Ticifdc és liigde 
de veahte és ép ugy volt az az ónémetben 4) is, ámbár a d mái-
sokkal ritkább. 

ban a nordban pt áll szemben a norweg kéziratokban szokásos / í -ve l , 
és ez utóbbihoz csatlakoznak az ujabb nord és kezdettől fogva a többi 
német nyelvek, p. aptr after, F. III.. 19, opt o f t 34, heipt bittrer Hass 
56, haptr got. hafts behaftet 63, kraptr Kraft 49, thopta Ruderbank alid. 
doftä 137, Ihr apt ags. thräf t Geschwätz 139, dupt mild. duft 150, nipt 
a female relation, sister 165, lopt Luft 277, skapt Schaft. 331, svipta hef-
tig bewegen, engl, swift 366, gipta to give a w o m a n in marriage v. ö. 
gipt F. III., 100. — Ép igy van ez a zendben is, ho i a latin kéziratok 
befolyása ki van zárva ; í gy azt mondjuk qapta, gerepta, ind \'srai>. F. I., 
257, z. \ 'gareie, F. I., 74 — a kéziratokban itt-ott előfordul gerefla Spie-
gel Grammatik der altbaktrischen Sprache §. 70.. 1.) 67 old. — mig az 
ujpersa csak kliufta, girifta-t ismer. Spiegel a Beiträge zur vgl. Sprach-
forschung IV. kötetében, 459 old. — Megfordítva pt helyett igen ritkán 
i r a t i k / í Wimmer, §. 5. 3.) anm. 1. : p. drapt 2 sg. perf. ind. drepa igé-
hez, schlagen, erschlagen, mhd. treffen, F . I I I . , 1 5 3 ; — keyfti, keypti 
1 sg. perf. ind. helyett , kaupa igéhez, de 1. C. V. 333, és Wimmer. 

151. h). — A mellett , hogy a pt comhinat ióhan a nord csakugyan 
valaha p - t ejtett, fe lhozhatnám még a nordban előforduló fcí-ket, szem-
ben a többi német nye lvekke l 7Íf-jével p. akta achten, F . III., 9, továbbá, 
hogy az / s előtt is p - v é válhatik, p. nord. ups engl , eaves Dachrinne 
Cl. V. 657, F . HI, 35 (ups spelt ux v. ö. a gotlandit , mely ts helyett fcs-t. 
mond Heyne Laut- if Flexionslehre :l147) ; — ép igy válhatik Ii s előtt 
ifc-vá p. öxull Achse, F . III.: 11, öxl Achsel 12, uxi, oxi Oclis 32, épugy, 
mint a nlid. kiejtésben Zschrft, XIII.. 257. — Arra vonatkozólag, hogy 
a pt lépett az ft helyére, és alig lehet a pl conserválásáról szó 1. a 
zendre nézve értekezésemet a lágy aspiraták kiejtéséről a zendben 15 
old. a nordra nézve yipt F. 111., 100, grvptr 109, veptr 289-en kivid 
dipt, álft-ra utalok F. III., 28, adh. albiz, ószláv lebedi, latin, albus, 
mnhr. alfu, F . II., 27. 

9 Példákat, hogy s és í l iaugtalanitólag hat az utána következő 
g-reis 1. Wimmer , § . 2 ! . . 5) b. p. hvalki l ivad heist , quodque, noha e 
szócska különben általán gi-nek ejtetik Cl. V. 199. — §. 80. 15. máltlcir 
íiorn. pl. m. máttigr mächtig-l iez. 

9 A példákat Begemannál, 120 old. 
9 Begemann, 125. 
9 Begemann, 131, Isidorból közli chihűrda , scolda-t s számos 
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Még felemlítem, hogy »a réshang + zárhang« helyébe 
a görögben is zárhang + réshang lépett e szókban : vrdóv • 
rb TTfQÍtfj Gov Hesych. (dialect, a varóv he lye t t 1 ) ßvrdov' 
Tiké;dog Hesych. ßvaróv helyett ßvviio ßvm stopfen igéhez, 
gyök ßvo Kühner Grammatik der griechischen Sprache Han-
nover, 1869. 789 old. — Közölve Curtius Studien IV., 202 
old. — (v. ö. i r&ca Hesych. xa&iaut Mor. Schmidt szerint 
azonban xa&ijo&ca, mely esetben t & előtt finalis s-ből kelet-
kezett 2). F . I., 26 ind. aste 3 sg. med. É p igy jöt t létre az 
indben : dhugdhve, vatsyami \/dhugh és Vvas-hól.) — Külön-
ben a »zárhang + réshangnak« átváltozása sem volt a gö-
rögben ismeretlen, igy a £ helyébe oS lépett Kühner 128, e 

szóban M«£O'S Horn. Brustwarze, mely mellett itaolióg aaa&óS 

és fiaövós fordul elő, ha csak nem viszszük vissza a gagóg-t 
'"madja-ra, a többi alakokat pedig *madta-ra, mint Fick II . , 
182. teszi; de kétségtelen a rnf-nak föllépte £ helyett a lesbosi 

dialectben, 1. Kühner 129. — Epugy tudjuk, hogy az u. n. 

ószláv, szemben a többi szláv nyelvekkel »zá rhang4 réshang« 

helyébe » reshang+ zirhangot« léptetett : st és zd-t. Schlei-

cher Comp. §. 182. 4. Zschrft X I V . 253. Miklosich Vgl. 

Grammatik der slavischen Sprachen I . Wien , 1852, 184. old. 

p. orosz noc, szerb noc, lengyel noc, de ószláv nosti. 

Visszatérek az ó-indre. Ez értekezésemben I., 3 a la t t 

felállított possibilitások közt, melyeket a dhugh+ta átválto-

zásában dugdhá-vá 

netán követett, azt fogadom el, hogy a »zárhang + réshang« 

combinatio, melyhez a szanszkrit hangzatos réshangnak hang-

talan zárhanggal s pedig t veli találkozásánál jutott, »rés-

haug 4- réshangra« megy vissza3) Vélem pedig ezt, mert 1. 

í-vel képzett perfect alakot rövid gyökből : chifrumida stb. ; továbbá 
Notkerböl (a 140 oldalon) scirmda unánda; ez utóbbinál a d: m és » 
után fordul elő. 

0 evői ind. uvía, ustus, 1''. I., 35, II., 37. 
s) 1. Curtitus Das Verbum der griechischen Sprache, I., 102. 

(Leipzig, 1873.). 
6) A szövegben felhozott okokon kivül, melyek csakis azt mu-

tatják, hogy az iud »zárhang réshang« combinatio a »résliaug 
réshang«-ból fej lett ; létezik érv, mely a »réshang -f- í,« »réshang -f-
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ugyanazon folyam észlelhető a hangzatos zárhangnak 7-vel 
comhinatiójánál a nordban is. 2. Ide járul, hogy a gyök iui-
tialisának kora átváltozta zárhanggá csak is abban leli ma-
gyarázatát, hogy a gyök íinalis betűje résliang maradt. A 
;-7-nek illetőleg St, ßt-nek, a yd, dö, ßS közvetítő lépcsőn ke-
resztül átváltozta tehát sokkal valószinübb x), mint a mon-
dott csoportoknak e közvetítő lépcső nélküli átváltozása g<i, 
(/<)', bö-\é. 3. Még maga Varaméi, midőn a r-nek a zárkau-
gokkal való combiuatiójáról szól a prákritban III. , 3 alat t2) , e 
példákat hozza fel: loddhao, pikkam — lubdhaka z), pakva 
helyett. A labial réskang, mint tudjuk késő időkig megtar-
totta kiejtését, s India keleti részében még most sem vált 
aspirált zárhanggá; Beannes A comparative Grammar of the 
modem Aryan Languages Vol. I., 264. (London, 1872.), s igy 
történt, bogy Vararuci a »réskang + réshang«-ból keletke-
zett combiuatiót »résliang -f aspiralt zárhanggal« ejtette, 
körülbelül ép ugy mint Is land nyugati részében rd-nek ejtik a 

s 4 t -vó való átváltozása mel le t t szól. Ez pedig azon tény, l iogy s te-
hát spiráns után a k, t, p sz intén spiránssá lehetett , hacsak a szótag 
végén nem állott spiráns — legalább az áthagyományozott tényleges 
szóalakulatokhan a szanszkrit s után ez esetben nem ismer spiránst, ha 
tehát keletkezett ismét átváltoztatta zárhanggá p. \'j7/T, xféítw-ban — 
épugy hatot t már a hangzatos spiráns az utána következő i-re. Tehát 
csak spiránsok gyakoroltak e lőreható assimilationális b e f o g á s t , a meny-
nyiben az utánok következő zárhangot homogénné változtatták; kü-
lönbon a képző í-je változtatta á t a hangzatos zárhangot hangtalanná, 
tehát hason intensitásuvá, a nye lvtörténet további folyamában pedig 
homorganná. 

') H o g y két spiráns összeütközténél az első válik zárhanggá p. 
dhvgdhve 2 pl. med. az ismeretes. E változása íinalis spiransnak kö-
vetkező spiráns előtt réshanggá — régibb, mint az initialis spiráns 
zárhanggá válta a két aspiratát tartalmazó gyökökben; miért is az 
initialis i ly alakokban, mint, dhngdhve — (természetes, hogy későbbi 
időben) — aspirált zárhanggá lett . 

2) Beames, 284, 318. 

•1) lubdhaka és lubdha vadász, \iubh, ein heft iges Verlangen em-
pfinden, auss der geordneten B u h e k o m m e n ; lubdha ein Verlangen, 
empfindend, gierig, habsüchtig, B. & R. E. I., 414. l.jubü got, hubs, 
latin lubet. 

4) nimuv. praecoquus frühreif, E. I., 133. 
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különben rendesen Aóf-nek ejtett fd-\cl irt combinatiót. 4. To-
vábbi bizonyíték a zend. 

A hangzatos réshanguak í-vel való hangtalan combiua-
tiójától p. z. Aacta, z. gercpta, ujpersa girifta, ujp. dukhtar itt 
eltekintek. Igaz ugyan, hogy a zendben két hangzatos spiráns 
egymást követheti, (yS, yz, Sß, ßz Spiegel, Grammatik der 
altbaktrischen Sprache, §. 75.), de általában a két réshang 
másodika zárhanggá lesz; tehát ép ellenkezőleg mint az ind-
ben, hol az összeütköző réshangok elsejét éri e változás. H a 
már most oly esetekben, hol »hangzatos spiráns + í«-uek 
kellett eredetileg állania, az ind »zárhang + 24-t,« a zendben 
»réshang + d-t« tüntet fel a tényleges alakokban, ugy mél-
tán azt véljük, bogy e két eltérő alak egy közös átmeneti 
lépcsőből t. i. »hangzatos réshang + hangzatos réshangból« 
fejlődött. Ez okoskodásunk a két nyelv szoros rokonsága 
által is nyer támaszt, a mennyiben ez, a hangtani alakulatok 
folytatóinak különbsége daczára, azok eredeti egységes voltát 
mintegy postulálja. 

Elvitázhatatlan a két spiráns másodikának zárhanggá 
válta, mint amaz esetekben, hol redukált u vocalissal van dol-
gunk, mely valaha szótagot képzett, később pedig spiránssá 
vált p. e szókban zbayá ind. \F IHM gpéhca1), továbbá e szók-
ban zbar ind. yhvar, vicpa ind. vigva2) stb., melyekben a v 
egykori vocalicus természetét a metrika segélyével a szöveg 
csekély terjedelme folytán nem lehetett megállapítani, de 
azért az indgerman r-nek emez egykori értéke általán ki vau 
derítve, spiranticus volta pedig kétségen fölüli. 

De ép ugy mint a z + v csoport-nál, (melyben a két 
hangzatos spiráns másodika átváltozott zárhanggá), történt 
ez egyéb csoportoknál is, bármely orgánum spiransai kerül-
tek is össze. H a p. e tőből z. ví§ 3) abl. pl.-t képezünk e rag-
gal -bhyas *vízbyd-1 nyerünk 4), mi epenthesissei a tényleges 

') Mayr Resultate der Silbenzählung aus den vier ersten gáthál, 
Wien, 1871., 6 es 32 old. 

2) v 5 után p-xé lesz Schleicher Comp*. §. 126 , 193 old. 
') F. I., 429, z. vi<; Haus, Clan. — ind. vi<; id. ós a házhoz tar-

tozó — szláv vis!, vicus. 
') Spiegel § . 7 8 . A zeudnek előszeretete a »réshang -p zár-
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alakot vizibgo-1 adja, az indben 1) ellenkezőleg »zárhang +-
réshanggá« válik a két spiránsból álló csoport p. instr. pl. 
vidbhis, ép igy a loc. pl.-ban vitsu2). Emez alakban gerez-
dét m a 2 pl. imp. med. -dlivam személyragának dh-ja d-\c 
lett, holott a gyök spiránssá változatlan maradt 3), — ázdyái 
akár tartozzék e gyökhöz ac 4), mint Jolly állítja, akár e gyökhöz 
agh hová Eick sorolja 5) ; dazdyäi inf. da és dhd gyökökhöz c) ; 

hang«-féle csoport-alakulathoz, kitűnik abból is, hogy a »zárhang -f-
résliang« helyébe szereti l éptetni , p. z. this (le daibis gyűlölni , ind. 
dvi's, hSvaaao&at,, F. I., 110, — z. atbista ohne Groll, ind. deista 
verliasst, feindlich, F. I.. 349, — dat. dual. z. brvatbyiim szemöl-
dök. inaced. a ioot / t f i , amavatbyb Schleicher Comp*. §. 133., 183 old. 
hadhbt» instr. pi. a part, praes. act. hánt (ind. sant)-hól \ ,7í. — A t, 
spiranticus természetét 1. 1876-ban megjelent értekezésemben, 15 old. 
') jegyzet , 

') Emez alakról midhvahs p. p. act. \/mS£-böl, alább 1. Fick. 

I., 178. 

-) M. Müller Sanskrit Grammatik, §. 174, 3. Emez alak kü-

lönben új képzés ; a Eg . Vedában csak a régibb alak viksu for-

dul elö. 
s) Justi yarez ergreifen gyököt állít fel Handbuch der Zend-

sprache, Leipzig, 1864., 102. — Ha a jelentés he lyes inkább yaredh 

lett volna felállítandó 1. az ind. \ finlöl-t, F. I., 374 alatt, noha a zenei-

ben a dh s -vé válta előfordul p. guz, ind. gudh, F . I., 3315, épugy a 
z dh-xn válta a zendp. Gl. dhadhanha (the backside) szavában z. za-
danli, F. I., 3464, ind. had Xé^to. l o l l y a Kuhn-féle Beiträge, VII. , 422 
oldalán e szót »énekelni«-vel fordítja. Nem akarok itt azon kérdés 
taglalásába bocsátkozni vá j jon előfordul-e a zendben egy srfám-féle 
személyraga a 2 pl. med.-ának v a g y sem, hanem csak azt j egyzem 
meg, h o g y egy eredeti *sdhvam személyrag szintén bizonyít á l l i tásom 
mellett, h o g y két spiráns közt a második a zendben zárhanggá válik, 
v. ö. görög u í)f. 

4) ind. \ u c , F. I., 4. 
") F . I., 310, z. azda begehrt, ind. ihate 3. sg. med. sieli be-

streben, begehren, v. ö. Zschrft, XXIII, , 394. 
G) Az első esetben t. i. \ <in-ból, bizonyítéka annak, h o g y a 

zend »zárhang + résliang« he lyébe »réshang -(- zárhangot« szeret lép-
tetni, v. ö. dazdi 2. sg. imper. act. Schleiher Camp. §. 139., 3. — 
Csak az utóbbi eset, melyben dh + dh : zd-xé válik, t. i. *dadh -f-
dheam tartozik ide. Igaza van-e Jollynak, ha Beiträge, VII., 437 és 
Infinitiv 87 azt állítja, l iogy bűzdyái infinitiv alakban a képző -zdyái 
volna s megfele lne a görög ( i í l«t-nak, azt itt nem tárgyalom. A nyi 
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mazdáo ' ) Ahurö mazdáo isten, (ópersa auramazda). Ide 
tartoznék Hübsclimann magyarázata szerint e szó nazda 
is 2) , ha pedig nah + fa-ból keletkezett, a következő 
szók sorába volna fölveendő, melyekben a gyöknek hang-
zatos résbangu finalise a hangtalan zárhaugu f-vel ütkö-
zött össze. 

Még felhozandó két szó, melynél azonban annak eldön-
tése, vájjon az első spiráns csakugyan hangtalan volt-e, mint 
Fick véli vagy pedig nem, bajos. Ezek mízda 3) Lollii uioöós, 
mízda, got. mizdőn ags. mcord F . I3 , 178, 726, I I I 3 , 240; v. 
ö. ind. midha Kampf, "Wettkampf ursprünglich wohl Kampf-
preis 4). (Grassmann Wh. zum Eg Veda Leipzig, 1873. ki 
azonban j/"m7/t-ből vezeti le); — mgazda5) Opferfleisch? 
Hangtalan az első spiráns ez alakokban marezdá megbocsá-

bizonyos, hogy a -uröm-nak zdy&i-vé. válta szintén a mellett bizonyí-
tana, liogy a zendben két spiráns közt a második zárhanggá válik ; 
merazdydi és haptazdy ai-ra,, mit Jol ly szintén felhoz, Curtius nem re-
flectál; 1. Vas Verbum der griechischen Sprache, II., Leipzig, 187(5., 
115 old., — vöizdyái maga Jol ly szerint visszamegy \/w7-re 436, gaz-
dijai pedig \'<:ank -ra, ind. gas, censeo, got. hazjan, F . I-, "435 avagy 
Víörf-ra latin ccdere xéxaSov, F. I., 356, Beiträge, 445. — Megjegyzen-
dőnek tartom, hogy emez infinitis -dhyai a Kg. Vedában igen gya-
kori, de csak -a-ra végződő tökhöz csatolva fordul elő. Delbrück, 
Vas altindische Verbum, Halle, 1874., 2 2 6 ; rcsak irddhyai (iradh zu 

gewinnen suchen) képezne kivételt \',ädh, (F. I., n 191, 410), igy K. & 
R. — liacsak nem tai-tozik \.'h;Uez, v. ö. ar, rnoti , F . I., 319). 

') Zschrfl, XXIII . , 393 old. ») jegyzet , madh + dhd-ból. Az 
ind. asuramedhas-ísú már Benfey Glossar zum Siimaveda, Leipzig, 
1848., 150 old. áll itotta össze, F. I., 167, iga ttov, nongißi\s medeor, 
ind. medhas Verstand, Einsicht , medial id. B. & R. 

9 Zschrft XXIII . , 394, *nadh -f- dha. — Fick. I., 3124 & 358, 
nah -j- ta, \ Höj/j, v. ö. Kulm, Beiträge, VI., 12. 

9 Fick azt m o n d j a : Herkunft dunkel. Ei) i gy nyilatkozik Polt 
Zschrft, XIII. , 349. — Az első spiráns hangtalan volta mellett, fel 
volna hozható nóatig litván, pyzdá, pisti coire ind. pas F. I., "672. 

9 v. ö. svarmídha herrliches Gut als Kampfpreis habend 2. 
Kampf um herrliches Gut, v. ö. Zschrft, XXI1T., 87. 

9 F. 1., 3399, Opferspeise, viel leicht besonders Opferfleisch, v. 
ö. medial Fleischsaft, Brühe B. & R. — v. ö. mftmsa litis, óporosz 
lnensa és menso — nieso got. mimza, F. 1., 317 2. , 
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tani, marzhdika irgalom, merezdikä Mildthätigkeit ind. mard 
és mrl.ika (v. ö. ind. mars mrsyati, geduldig ertragen, verges-
sen litv. mirszti, marszas m. das Vergessen *). 

Következik a hangzatos spiráns combinatiója 7-vel. Az 
ujabb eran nyelvek és az örmény, épugy mint a német 
és szláv2) nyelvek az indgerman *dhugh + tar 3) Tochter 
szóban hangtalan résbangot tüntetnek fel a t előtt, a litván-
porosz pedig hangtalan zárhangot, A zendben a nom. sg. 
dughdha (2-szcr) és dugedá4) az acc. sg. duglidharem a loc. 
sg. duglidhairi és a gen. pl. dugedram fordulnak elő. I t t a 
gh dh átmeneti fokozatot a nyelv még tényleg feltünteti; a 
szokásos »réshang 4- zárhanghoz« azonban elérkezett a nyelv 
a Bundehes-ben előforduló tulajdonnévben dughda ujpersa 
doghdó (Zarathustra anyja). Ké t zárhanggá a »spiráns-t- 7« 
még átváltozott e p. p. p.-ben uhda 5), de rendes deretoda °), 
(v. ö. ind. drhdhi, das Winden, Flechten, Aneinanderreihen 7), 

') F. I.,' 3394. — A Zschrft, XXIII. , 386 oldalán a 'cl eredeti 
ÍA-ből lesz levezetve, t. i. mares -f- r7«-ból. 

3) A szláv düati-re nézve, 1. Zschrft, XIV., 253. 
3) F. I., 3347 ; II., 3586 ; ujpersa dukhtar got. daulitar litv. 

dukte porosz duckti. — Örmény dustr. A Zschrft, XXIII., 24 szerint a 
gh gutturalis volna, de duhitar dustr a palatalisra, látszanak utalni ; 
v. ö. Schmidt Vocalismus, I., 174 és Journal Asiatique Sixiéme Série, 
Tome 16 (Paris, 1870.) 162 old. — A kt és pt csoportok átváltozásá-
ról Ebei irt Zschrft, XIV., 241—255. A görögre nézve v. ö. xlínxyg, 
újgörög xXéyxijg, got. hliftus tolvaj, /réve fésű, ógörög xxelg, xxrvóg — 
újgörög fterón nxeqóv toll, szárny — / í feo zríjoi építek. 

') Az e későbbi betoldás, mely a versben nem számított, Mayr 
Resultate der Silbenzählung, 28, v. ö. Atharva Veda 2, 14, 2 és 10, 1, 
25, hol a duhitar csak kétszótagu. 

6) F. I., 3769, II. 231, III. 289 : i f i ] , ó<paívoi, itfiifaagat,, nord. 
vefa, ahd. vehan, — v. ö. vrnavcibhi pók (tulajdonképen gyapjuszövő). 
— Emez alakok dugedá és dugedram a gaihákhan fordulnak elő. 
— Vájjon és mennyiben mérvadók a gätliäk a jelenlegi alakban arról 
szólottam értekezésemben. Az amott kifejtettek alapján dugdá-1 a 
chighdha-ná.1 későbbinek tekintem, v. ö. Spiegel 345 & 396 old. 

°) F. I., 3338 ind. darbh kämpfen, winden flechten, adli. zarbjan 
drehen. 

') F. I., 3107. 
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gerezdar *), azda p. p. p. Vaz 2), dazda ? 3), kaozda (Kante, 
Zacke.)? 

Yolt-e a zendben az ékezet is befolyással arra, liogy a 
képző f-je (legyen az -ta vagy -tar) helyébe hangzatos zár-
hang lépett avagy sem? Annyi bizonyos, hogy a t réshanggá 
válta csak réshang után szokott előfordulni 4). A fennebbi pél-
dák mindegyikében a f-ből lett d a réshangot ((gh, z vagy w) 
közvetlenül követi; e d szintén réshangból lett a mint a dh a 
dughdhar-hstn meg is maradt. De ezeken kivül előfordulnak 
más alakok, melyek a -ta képzőben szintén hangzatos réshan-
got tüntetnek fel, noha a gyök finalis consonansa hangtalan 

6) Jelentése Neriosengh szerint grhitar huzv. giriftar Ergreifer, 
nézetem szerint Y9«rrfA-ból ind. grdhyati ausgreifen, streben nach, gie-
rig sein, F. I., 74. 

9 Ugyan e gyökhő i : azdyUi inf. F. I., 10. 
8) F. I., ••'341 : Gabe (iud. datta) erweicht auss dagta. De azért 

Fick is dad-ra, tehát a reduplicált alakra viszi vissza. Nézetein sze-
rint a dazda uj képzés (v. ö. zend data, mely nemcsak az indben p. 
tvUdüta, l ianem a többi nyelvekben is fordul elő Söröz, datus, porosz 
datas litván dut.as) és dadh-ra megy vissza; ez a lakot ölti a redupli-
cált gyök a zend hangtörvények szerint a szóban. Különben maga ez 
alak dazda csak is az ismeretes yathá áhtt vairyú-féle imában hasz-
náltatik. 

9 zeredlia, tulajdonnév, mely eddig megmagyarázva nin-
csen; kaqeredba gyöke nincs meghatározva, és i gy nem is állíthatni, 
hogy a képző ta, mint Justi Handbuch 251.,0s alatt teszi. — F p igy 
nem áll Justi nézete a caredlia Schaar szóra nézve v. ö. ind. gardha 
hatalom sereg, ópersa tlirada, creda got. liairda, — garedha (év-)vel 
pedig ind. garad és gar adu (ősz, év) lévén rokon e szó képzője sem 
-ta • ép oly kevéssé foglal ez helyet a cpUdha hadsereg szónál, mely-
nek etymologiáját Justi nem közl i ; valószínűleg a spa gyökhöz (sich 
ausdehnen, spannen, z i ehen; Raum, Erfolg haben) tartozik v. ö. ind. 
sphäyati, artáu), spatium speja speti, adln spuoti, ags. spövan. Ide 
járul, hogy a cpádlia (ópersa cpUda) dh-ja ugyanazon változást szen-
vedi az ujabb eran nyelvekben, mint a többi szók, melyeknél kimu-
tathatólag z. dh, indgerman d vagy 4A-ból lett, (l. e szókat Ascoli 
Memorie del Reale Istituto Lombardo Vol. X. Fascicolo (Milano, 1866. 
6 old.) Az ujabb dialectek tudvalevőleg fa-ból lett dha-t nem ismer-
nek. Mit je lent kayadha, (Justi szerint : lasterhaft) mi a gyöke és a 
képzője azt nem tudjuk. Nem is állithatni tehát, h o g y képzője -ta 
mint Spiegel 96 old. teszi. 
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volt. Igy emez alakok ukhta és Inf fa x) (tapta) mellett — és 
csak ezeknek vannak az ujabb érán nyelvekben folytatóik — 
elő kerül ukhdha ( j / v a k " - loqui 2) és thräfedha (z. tramp, ind. 
trmpati, tarpati sich sättigen, rpápw és Tiortoi) puklidba ötö-
dik (ind. pancan litv. penki öt) Lerekhdha 3) p. p. p. herejaya 
igéhez kívánni z. hereja kívánás, sóvárgás, Üagitare, blagü). 
Epigy történt a nordban is, bogy a t nemcsak hangzatos, 
de hangtalan spiráns után is d-\é vált. Valószínűnek tartom, 
liogy a nordban is a hangtalan spiráns után e változás később 
állott bc, mintsem a hangzatos után; az eran nyelvek terén a 
-ta hangzatos zárhanggá válta csak a zendre szorítkozik, de 
itt is előfordulnak még a kht és f t (pt) csoportok; — világos 
tehát, hogy a khdh és fdh u j fejlemény. Az, hogy már most a 
dh-1 megelőző spiráns is hangzatossá lett, alig észleljük a 
zendhen, ha csak nem hozzuk fel e tulajdon nevet cuyhdha, 
mely Justi szerint cuc 4) gyökből ered. 

') Előkerül a kéziratokban, Spiegel, §. 70. 167 old. (/'"!> ind. 
lapali w ä r m e n ; quälen ujpersa Ihnftan scheinen, g lühen; beugen, drü-
cken TZfga hamu, tepidus, ószláv topiti. 

-) ind. vakli, vivakti szólani, vox, porosz emvackémai 1 pl. 
praes. erwähnen; — z. hukhta gut gesprochenes liuzv, hunkht parsi 
hákhta. 

8) A g a p. p. p. -«-ja előtt Wi-vá lesz általában p. yukhta 
') Pick I3, 438. ind és z. qnc égni, •— ujpersa sog örmény, s"g fáj-

dalom ind. góka v. ö. gót hugjan sinnen & huhrus nhd. Hanger. — A dh-
nak ily visszaható hatása észlelhető e szóban vaghdhanem is, mely azon-
ban et.ymologice homályos . Justi szerint var,-\-dnua (\/S/ä>)-b01. 

Még felhozhatnám a fennebb fejtegetett marezda, marzdilcd alako-
kat, emez infinit iveket vőizdyUi, <;azdytii, buzdyüi és űidyüi ?-t feltéve, 
hogy hangta lan gyökökből eredtek, mint ezt Jol ly állítja. Beiträge VII. 
436, 445, 437, 422, — e szókat yaozda és yaozdü feltéve, hogy Justi 
e tymologicus magyarázata yaos-\-dhn helyes, — mizda ha *misdha-
ból eredt. 

Még fö lemlí tem itt eme szókat aokhedhra, tafedhra, rafedhra, 
vakliedhra, hakhedhra, bákhdhra, yaokhedhra és valchdhwa végre e tu-
lajdon nevet bdkhdhi, ópersa bákhtris Bactra városa és emez abl. sg'.-t 
wafedhra t (v. ö. ind. naptar, cseh neti niéce). Megfejtésését e szókban 
mutatkozó hangtünetnek (khdhr, khdhw, fdhr) máskorra halasztván, csak 
nehézségeit hozom fel. Ismeretes, hogy a zendhen következő r és w e lőtt 
spiráns szokott állni ; Schleicher Comp.' §. 139. 2 (mégis r előtt </ nem 
válik mindig dh-vá Spiegel §. 37. Anni. — E p oly kevéssé válik, t min-
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Csak azt akarom még fölemlíteni, liogy az ujabb ind 
nyelvek a gdh, ddh, bdh csoportokban a spiránst átváltoztat-
ták zárhanggá, (mint Beamesből, 286 lotűuik a media, hol 

dig th-xá v előtt, Spiegel §. 35. Anm. 2, vagy y előtt Spiegel §. 74.), de 
figyelembe veendő azon megszorítás is, me ly szerint Spiegel (§. 74.) sza-
vaival élve : Dauernd ist die Aspirat ion ausgeschlossen, wenn dem y r 
ein Doppelcorsonnant vorgeht p. akhtya, pistrü, de ép ugy van ez v e lőtt 
is p. lehstvS (sc-xtus) zarstvaéna. A z t lehetne már most vélni, hogy a 
képző í-je csak az epentheticus e közbenyomulta után vált dh-xé, de ezen 
hypotliesissel ellenkezik 1. hogy az epentheticus e sok helyütt a kh 
i l le tő leg / és dh közt nem is fordul elő. 2. E szóban berekhdha p. p. p. 
berejaya igéhez az r és kh közzé szúratott he, miből következik, hogy a 
khdh csoport régibb fejlemény, mint az e-k epenthe3ise. Azt l ehetne 
vélni , liogy e p. p. p. ama theoria szerint, mely a verba deriváta ez alak-
ját i-ía-vál képzi valamikor i-t tartalmazott. E g y pillantás Justi 209. 
69. §-ára és Spiegel §. 88. 29 és 40-ik pontjára azonban meggyőz ben-
nünket arról, hogy ita a zendben gyéren alkalmaztatik ; arról pedig, 
h o g y az i más mint küthang, nem is lehet szó. De dato non concesso, 
l iogy az i valamikor a gyök finalisa és a -ta közt állt, ki kellett neki 
esnie még mielőtt a t dh vált, miután a kh ép a í előtt fejlődött k i ; (v. ö. 
ukhta, yukhta p. p. p.-ket). 3. Ki nem mutatható, hogy a í egyebütt vo-
cales közt dh-vá lett. v. ö. Spiegel §. 88. 65. 

Az r i l letőleg to-nek befolyása kétségtelenül helyet nem foglal-
hatott oly alakokban, mint nlchdha, thráfedha, hol azonban a t dh-xá 
válta mégis beállott. 

Nem marad más hátra, mint ama föltevés, hogy a gyök finalisa 
réshanggá válván, a következő t előtt, később réshanggá változtatta a 
következő I-t ; a képzőnek th réshangja pedig assimilálódván az utána 
következő sonora vagy félsonorához — hangzatossá vált. Lehetséges, 
h o g y az ékezet is befolyással volt , v. ö. Verner értekezését a Zschrft 
XXIII . 97 és kk. oldalain, mely szerint a németben a hangtalan spiráns 
az ékezett vocalis előtt hangzatossá válhatik, de nem ha ékezett voca-
lisra következik. Az ind után Ítélve pedig ékezve volt a tá XXIII . 123 
és tvd képző u. o. 125. Miután a változás nem áll be szükségkép, a 
képző thwa alakulata (Spiegel §. 88.00) ez ellen nem bizonyítana. A -tra 
képző az indben, hol oxyton, ho l paroxyton szókban fordul elő, (Szá-
muk az Kgvedában : 14, i l letőleg Íz ) a zendben a -thra-xal képzett szók 
száma messze túlnyomó. Spiegel §. 88.5S Justi 241,99 A -dhra-ra végződő 
szóknak az in.Iben a képzőn kel lene viselni az ékezete t ; csak vaktrd 
Mund, Gesicht fordul elő, m e l y n e k jelentése a zendben Justi szerint 
Wort , Rede, 1. F. I3, 415. A zend yaokhedhra (J. : stark, streitbar), az 
ind. yóktra (Grassmann Strang, Strick)-val nem fogható össze. — A ti 
képzőről 1. Zsclirfl XXIII . 124. Vájjon a zendnek -dhi-re végződő szavai 
ti-vel képezvék, azt igen kérdésesnek tartom, v. ö Spiegel §. 88.05 pont. 

M. TUD. A K 4 D . ÉRT. A NYEI .V- ÉS SZÉPTUD. KÖRÉBŐL. 7 
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aspiralt, bol nem az) a mint ezt a gd-re nézve feltünteti 
a svéd is. Az ind gdh avagy gd (e két alak fejlett yí-ből) a 
nyelvtörténet további folyamában d/i-vá, illetőleg d-\é lőn x). 

— Végre áttérek a -tar képzőre, mely az indben nagyrészt magán viseli 
az ékezetet, miért is Ostlioff a képző a-jának kiestét az u. n. gyenge 
esetekben (p. instr. sg. náptrU avval véli magyarázhatni , liogy emez ese-
tekben az ékezet a ragon volt, 1. Paul & Braune Beitrüge zur Geschichte 
der deutschen Sprache und Litteratur III, 42 old. Miután az indben nap-
tar paroxyton, még az esetben is, ha elfogadjuk Ostlioff tanát, fel kel-
lene tennünk, hogy a zend naptár-1 mondott, s e helyen meg is őrizte az 
ékezetet mindaddig mig a képző í-jónek dh-yá változását nem ered-
ményezte . 

') A skr. dugdha tej, prákrit duddha : h. düdh m. g. dudha o . 
dudha, p. dudd s. dodhi, b. dudha, dud, dudu. 



Negyedik kötet. 1873—1875. 
I. Száin. Paraleipomena kai diortlioumena. A mit nem mondtak 

s a mit roszul mondtak a comméntatorok Virgilius Aeneise 
Il-ik könyvére, Különös tekintettel a magyarra. B r a s s a i S á m u e l 
r. tagtól 1874-. 151 1 . 40 kr. 

II. Szám. Bálinth Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett 
utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól. Melléklet öt khálymik 
dana hangjegye. 1874. 32 1 20 kr. 

III. Szám. A classica philologiáuak és az összehasonlító árja nyelvtudo-
mánynak mive ése hazánkban. Székfoglaló B a r t a 1 A n t a l l , tag-
tól 1874. 182. 1 •• 40 kr. 

IV. Szám. A határozott és határozatlan mondatról. B a r n a F e r d i -
n a n d 1. tagtól 1874. 31 1 20 kr. 

V. Szám. Jelentés a m. t. Akadémia könyvtára számára keletről 
hozott könyvekről, tekintettel a nyomdai viszonyokra keleten. Dr. 
G o 1 d z i h e r I g ti á c z t ó 1. 1874. 42 1 20 kr. 

VI. Szám. Jelentések: 1 Az orientalistáknak Londonban 1874-ben tar-
tóit nemzetközi gyűléséről. H u n f a l v y P á l r. tagtól. — II. A 
németországi philologok és tau férünk 1874-ben Innsbruckban tartott 
gyűléséről. B n d e n z J ó z s e f r. tagtól. 1875. 23 1. . . 15 kr. 

VII. Szám. Az új szókról. F a g a r a s ! J á n o s r. tagtól . . . 15 kr. 
VIII. Száin. Az új magyar orthologia. T o l d y F e r e n c z r. tagtól. 

1875. 28 1. . . . . . . . . . . 15 kr 
IX. Szám. Az ik-es igékről. B a r n a F e r d i n á n d 1. tagtól. 1875. 32 I. 15 kr. 
X. Szám. A nyelvújításról. S z a r v a s G á b o r 1. tagtól. 1875. 25 lap. 15 kr. 

Ötödik kötet. 1875—1S7«. 
I. Szám. Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. B a r n a F e r d i -

n á n d 1. tagtól. 1875. 40 1 . . 25 kr. 
II. Szám. A neo- és palaeologia ügyében, B r a s s a i S á m u e l r. 

tagtól. 1875.48 1. . 30 kr. 
III. Szám. A hangsúlyról a magyar nye.vben. B a r n a F e r d i n á n d 

lev. tagtól. 1875. 48. 1. . 30 kr. 
IV. Szám. Brassaiésanyelvújítás .B a 1 I a g i M ó r r. tagtól. 1876. 22 1. 15 kr. 

V. Szám. Emlékbeszéd. Kriza János 1. t. felett S z á s z K á r o l y 1. 
tagtól. 1876. 40 1 25 kr. 

VI. Szám. Művészet és nemzetiség. B a r t a I u s I s t v á n 1. tagtóL 
1876. 35 1 . 20 kr. 

VII. Szám. Aescbylos. T é l f y I v á n lev. tagtól. 1876. 1 4 1 1 . . . . 80 kr. 
VIII. Szám. A mutató névmás hibás használata. B a r n a F e r d i n á n d 

1. tagtól. 1876. 15 1 . . . 10 kr. 
IX. Szám. Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve. I m r e 

S á n d o r 1. tagtól 1876. 97. 1. . 60 kr. 
X. Szám. Bérczy Károly emlékezete. A r a n y L á g z l ó 1. tagtól . 10 kr. 

Hatodik kötet. 187«. 
I. Szám. A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. M a y r A u r é l -

t ó l . . . . . . . 10 kr. 
II. Szám, A mandsuk szertartásos köny ve. B á 1 i n t G á b o r t ó 1 . 10 kr. 

III. Szám. A rómaiak satirájárúl és satirairúikról. Dr. B a r n a 
I g n á c z 1. tagtól 20 kr. 

IV. Szám. A spanyolország arabok helye az iszlám fejlődése törté-
netiében összehasonlítva a keleti arabokéval. G o l d z i h e r 

Ignácz 1. tagtól 50 kr. 
V. Emlékbeszéd Jakab István b t . föjött. S z á s z Károly r. tagtól 10 kr. 

VI. Adalékok .1 in. t. Akadémia megalapítása történetéhez. I. S z i -
l á g y i István 1. taglói. II. V a s z a r y Kolozstúl. III. R é v é s z 
Imre 1. tagtól 60 kr. 

VII. Emlékbeszéd Mátray Gábor 1. t. felett. B a r t a l u s István 
1. tagtól 10 kr. 



III. A mordvaiak történelmi viszontagságai. B a r n a Ferdinánd 
1. tagtól . 20 kr. 

IX. Eranos. T é l f y I v á n lev. tagtól 20 kr. 
X. Az ik-es igékről. J o a n n o v i e s G y ö r g y 1. tagtól . . . 40 kr. 

Hetedik kötet. 
I. Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. B a r n a Ferdinánd 1. tagtól 50 kr. 

II. Podhorszky Lajos, magyar-sinai nyelvhasonlitása. B u d e n z 
József r. tagtól 10 kr. 

III. Lessing (székfoglaló). Z i c h y A n t a l lev. tagtól . . . . 20 kr. 
IV. Kapcsolat a Magyar és szuomi irodalom között B a r n a F e r d i -

n á n d , lev. tagtól . 10 kr. 
V. Néhány ősmüveltségi tárgy neve a magyarban. B a r n a F e r d i -

n á n d 1. tagtól. . . . . . . . . . . . 30 kr. 
VI. Kankavis Kleón uj görög drámája. T é l f y I v á n lev. tagtól. Ára 30 kr. 

VII. A nevek uk és ük személyragairól. I m r e S á n d o r 1. tagtól. . 20 kr. 
f i l l . Emlékbeszéd Szókács József t. tag fölött. B a 11 a g i Mór r. tagtól 20 kr. 

IX. A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek.V á m b ó r y 
Ármin r. tagtól 10 kr. 

X. Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. (Székfoglaló.) 
V o l f G y ö r g y 1. tagtól 10 kr. 

Nyolczadik kötet. 
I. Corvin-codexek. Dr. Á b e l J e n C t ő l 60 kr. 

II. A mordvaiak pogány Istenei és ünnepi szertartásai. B a r n a 
Ferdinánd 1. tagtól 50 kr. 

III. Orosz-lapp utazásomból. Dr. Genetz Arvidtól 20 kr. 
IV. Tanulmány a japáni művészetről. Gróf Z i c h y Á g o s t t ' ó l . . 1 frt. 
V. Emlékbeszód Pázmándi Horvát Endre 1839-ben elhunyt r. t. fölött. 

A születése századik évfordulóján, Pázmándon rendezett ünne-
pélyen, az Akadémia megbízásából tartotta S z á s z K á r o l y r. t. 10 kr. 

VI. Ukkonpohár. A régi magyar jogi szokásnak egy töredéke. H u n-
f a l v y P á l r. tagtól . ÍV 20 kr. 

A HELYES MAGYARSÁG ELVEI 
IRTA 

FONORI TEWREWK EMIL. 
T A R T A L M A : 

I. A nyelv mivoltáról. II. Nyelvünk viszontagságáról. III. Idegen 
szavaink. IV,. Nyelvérzék és népetymologia. V. Purismus. VI. Neolog-
ismus. VII. Mondattan. VIII. A forditásról. IX. A helyes magyarság elvei. 

A r a S O k r . 

A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen 
és hibás szólások bírálata, 

tekintettel 

az ujitás helyes módjára. 
Irta 

I m r e S á n d o r , 
a magy. tüd. Akadémia 1. tagja. 

TARTALOM: 
Bevezetés . — I. Hangtani újítások. — II. Szóragozás. — Hl . Szóképzés. — 

IV. Szófúzés. — V. Sti l . 
Ura t frt. 

Budapest, 1.-80 Nyomatott az A t h e n a e u m r. társ. nyomdájában. 
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