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A francia r hang történetéhez. 

I. Közismert tény, hogy a latinban az r erősen görgő lingvális 
hang, míg a francia nyelvben a nyelvterület legnagyobb részén 
mvuláris hangot találunk. Kérdés, hogy a latin dentális r mikor és 
milyen körülmények mellett változott uvulárissá. E kérdést eddig 
csak hozzávetően érintették, behatóbb tanulmányozás nélkül (Thurot, 
p. 269; Meyer-Lübke, Afrz. Gr. §. 209; Gröber Zschft. XIV. 266. 
és Miscellanea Ascoli 263; Traufmann, Tempóra und modi 3, ; G. 
Paris a Rom. több helyén és mások) s a vélemények a legnagyobb 
mértékben ellentmondók. Részlettanulmányokban sincs hiány s 
hatalmas az idevágó, de még feldolgozandó anyag. 

A helyesírás fejlődése a dolog természeténél fogva nem ad 
kérdésünkre választ és a XVI. sz.-ig egyenes adatunk nincs arra, 
hogy az r milyen hang volt, az 'ekkori grammatikusok feljegyzései 
pedig erős kritikát érdemelnek. A kérdés behatóbb tanulmányozása 
mégis nem egy indirekt útbaigazítást ad. 

II. Elsősorban le kell szögeznünk azt a tényt, hogy a francia 
r a középkor első felében dentális, legfeljebb alveoláris cacuminális 
hang volt. Ezt a tényt kétségbe vonta Gröber (Zschft XIV, 226.) 
és Ulbrich (Zschft II. 543.), de nem jelölik meg, hogy a latin 
dentális r mily időpontban lett uvulárissá. A XVI. és XVII. sz.-ból 
kétségtelen adataink vannak arra, hogy az r hellyel-közzel még 
tisztán dentális hang, pedig visszadentalizálódásra gondolni nehéz, 
de a középkorból magából is vannak indirekt adataink arra, hogy 
az r a szájüreg elülső részében képzett hang. Ha nem is egészen 
meggyőző Trautmann (Über Bildung der Tempóra u. Modi in der 
Ch. de R. S. 3, Anm. 1.) azon megállapítása, hogy veintre (*veingre: 
vincere helyett) nemcsak az Euláliában, hanem még a Rolanddalban 
is előfordul, mert itt a palatális rí ellensúlyozhatta volna az esetleg 
veláris r hatását, de döntő bizonyíték a d>r hangváltozás, mint 
medicum > mire; grammaticam ^ grammaire stb. (G. Paris, Rom. 
VI. 129—133.), továbbá convitare > convirer> convier; afirer > afier 



stb. (Tobler, Zschft I. 479—481, és II. 241—242.). Ez utóbbi példák 
teljesen megdöntik Andersen (Litbl. 1898, 124.) azon állítását, hogy 
itt a ritkább -die cserélődik fel a gyakoribb -rie szóvéggel. G. Paris 
tévesen teszi fel, hogy a d előbb /-lé változott, mint ezt Havet 
(Rom. VI. 254—57) kimutatta. Havet szerint a d ú-n keresztül az 
/ hatása alatt r-ré vált, vagy bizonyos (normann) tájszólásokban 
z-t adott. A normann igazolni látszik Havet feltevését (Joret, Rom. 
XII. 591—94) . Meyer-Lübke (Afrz. Gr. §. 195.) szerint az inter-
vokális d zárját a franciák már nem tudták tökéletesen képezni s 
így állott elő az r. Bárhogy álljon is a dolog, ahoz, hogy a d > r 
változás akármely úton megtörténjék, kell, hogy az r dentális, 
legfeljebb alveoláris ejtésű lett légyen. E változás nem lehet igen 
régi, mert tudós szavakról van szó s azonfelül a IX—XI. sz. alatt 
az intervokális d kiesett a franciában, v. ö. convier, daumaie etc.. 
Az r> d tehát a XI. sz.-nál fiatalabb s a XII. sz.-ra az r dento-
alveoláris ejtése megállapítható. 

III. Még a francia nyelv praehistorikus korszakában a szótag 
végző mássalhangzók, az r kivételével, redukálódnak (Meyer-Líibke 
Afrz. Gr. §. 165—185.): factum > fait, ruptam > rote, altrum > autre 
misculare > me(s)ler etc, ellenben az r csekély kivétellel megmarad 
(Meyer-Lübke, Rom. Gr. §. 475.) : formám > forme, artem > art 
etc. Meglepő volna, hogy az r kivonja magát ez általános tendencia 
alól és valóban, az ófrancia nyelv számos példát mutat az r legyön-
gülésére (Andersen, Einfluss von Metrum, Assonanz u. Rheim; 
Tobler, Vom fr. Versbau, 4. Aufl. S. 131; Förster, Richars Ii biaus, 
XI; Ulbrich i. h . ; Meyer-Lübke, Rom. Gr. i. §. stb.). így a XIII. 
sz.-ban bőven találkozunk ilyen rimekkel: bärge : parage Lais Marie 
de F. GuigeT.ar 709, l'os:force Fabeln Marie de F. de rustico et 
nano 13, etc. A példák száma légió (Nyrop I. 345.). Általában 
elfogadják G. Paris (Rom. XV. 614) véleményét, hogy itt teljes, 
rímekről szó sem lehet (mint ezt vitatja Köritz, Das S vor Kons, 
im Fr.), hiszen az r-ek a mai napig is megmaradtak. Kétségtelen, 
hogy itt asszonanszokkal van dolgunk: a ropogtatott r helyébe 
elmosódott, tompán ejtett r lépett, mely a sorvégek összhangzását 
nem zavarta és a rím illúzióját nem tette tönkre. Kézenfekvő e 
jelenséget kapcsolatba hozni a fentebb említett tendenciával, s így 
látja a dolgot Gröber (Eine Tendenz der fr. Spr., Mise. Ascoli, 263) 
és Kaufmann (Die Gesch. des kons. Auslauts im Fr.) s úgy látszik,. 
Suchier is (Grundr. S. 740). Ezzel szemben Meyer-Lübke (Afrz. 



Gr. §. 165.) megállapítja ugyan, hogy az r akkor már nem ropog-
tatott r volt, de azt állítja, hogy minden helyzetben ilyen volt s e 
jelenség független az említett tendenciától, anélkül, hogy kifejtené, 
minő megfigyelésekre alapítja felfogását. Lehet, hogy ilyesmire 
gondol, mint jambes : cambres rím B. Cond. 8220, vagy soudiaque, 
archediaque Vie -de St. Sorb. LVIII. stb. Azonban ezekben az 
esetekben is valószínűleg szótagzáró r-ről van szó ; ez időben 
ugyanis a néma e már sokszor letompul, mint a fenti force : os 
asszonancia is mutatja; ennek folytán az r különösen megtámad-
ható helyzetbe kerül s annyira érvényesül rajta a kérdéses ten-
dencia, hogy nem egy ilyen szóban az r végleg is kipusztul, 1. 
échoppe, tempe, Christophe etc. De hogy a XVII. században is 
találunk lingvális szókezdő r-t, azt bizonyítja Molière, Bourgeois 
gentilhomme, II. 4. 

Ezeket a megállapításokat támogatja egy másik tény is. 
Ugyanis /, r, m, n, mássalhangzó előtt a szó utolsó hangsúlytalan 
magánhangzóját magukba olvasztva vokalizálódnak. (Némileg más-
kép Suchier, Grundr. 747.) A vokalizált mássalhangzóból később 
d fejlődik: matrem > mere, de mare > mer. Ha azonban az m, n 
liquidât megelőző hang r, az ófr. nem őrzi meg a szóvégi a-t : 
diurnum: jorn, de alnum: aune stb. (Meyer-Lübke, Afrz. Gr. § 
117.) Ennek magyarázata az, hogy a végső vokális pusztulása ide-
jén az r már annyira legyöngült, hogy az rm, rn nem játszhatta a 
mássalhangzótorlódás oly szerepét, mint az lm, In stb., s igy az m, 
n az r gyönge artikulációja miatt szótagközinek tekinthető. 

A záró r tehát hódol a szótagvégi mássalhangzók redukálá-
sára vonatkozó törvénynek. Ám az eddig fölhozott esetek csak azt 
bizonyítják, hogy az r artikulációja meggyengül, ez azonban még 
nem jelent velarizálódást. Ha azonban megvizsgáljuk a szótagvégi 
mássalhangzók letompulását, érdekes törvényszerűségre bukkanunk. 
A szótagvégi mássalhangzók egy része hisonulással tűnik el 
(Meyer-Lübke, Afrz. Gr. § 167.), a többiek közül azonban a velárisak 
palatalizálódás, a palatálisok velarizálódás utján redukálódnak. így 
veláris c és g palatális k, g--n keresztül konsz. z-ben állapodnak 
meg (i. m. § 166.), palatális / veláris /-en keresztül konsz. zz-t ad 
(i. m. § 169.), az s s-h n keresztül kiesik (i. m. § 170.) a 2 pedig 
z-gh-h-n keresztül különféle fejlődést mutat (G Paris Rom. XV. 
614—23.). Ehhez képest azt kell várnunk, hogy az r, mint a száj-
üreg elején képzett hang, velarizálódni fog. Mármost az rm, rn és 
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az lm, In közti különbség már az Euláliában (IX. sz.) fellelhető,, 
ellenben az ame: arme-szerű rímek csak a XIII. században jelent-
keznek nagyobb számban s ebből az következik, hogy az r arti-
kulációs legyöngülése nem volt elég az ily rimekhez, hanem kellett 
az ezt nyomon követő veláris színezet, mely az r akusztikai hatását 
tompává, elmosódottá tette. 

IV. A szótagzáró zöngés s-nek a XII. században néhány szó-
ban r megfelelője akad, így varlet, merler, torjors etc. (W. Kőritz 
i. m , G. Paris Rom. XV. 614—23.). A frikativ 2-ből való átmenet 
föltételezi, hogy az r kevésbbé görgetett hang, de a változás az 
artikulációs hely gyenge eltolódását is valószínűvé teszi. Ugyanis 
a daumaire stb. szavak r-je a XI—XII. században a nyelvhegy és 
a dentáhs, esetleg postdentális, legfeljebb az alveoláris terület 
elülső határán ejtett hang, inig ennek az r nek alveoláris területen,, 
a nyelvhegy mögött közvetlenül kell képződnie, hogy a 2-hez közel 
essék. A meggyöngült r-nek ez a hátratolódása ebben a korban 
szórványos, mig a XIII. században általánossá lesz. 

V. Ezt a feltevést azonban egyéb jelenségek is támogatják. 
A XIII. századtól sűrűn találkozunk ilyen rímekkel: armes: larmes 
(lairmes-lacrymas) Rusteboeuf 44.2b9, garde: perde Villon etc. (I. 
az adatokat Nisard, Étude s. le langage populaire ou patois de 
Paris, p. 136.) Hogy ezzel szemben ar>er változással is találko-
zunk, az csak annyit jelent, hogy az er>ar átalakulás nem lett 
azonnal általános, hanem ingadozás állott be, mikor is az új és 
régi alakok egymás mellett továbbél tek; bizonyos társadalmi réte-
gek reakciója azonban az etymologikus formákat akarva vissza-
állítani, nem egvszer túllőtt a célon s még etymologikus ar-ral 
biró szavakba is rr-t vitt be. (L. Daumeier, Die Vertauschung von 
er und ar ím Wortschatz der heutigen fr. Spr.) 

Ezt a hangváltozást összhangzásba hozni az r uvurális voltá-
val igen kézen fekvő dolog. Tudomásom szerint elsőnek Ulbrich 
(Zschft, II. 543.) hangoztatta ezt az elvet. Szerinte az r veláris és 
velarizálólag hat az előző e-re, mint az angolban. A hangfiziológiai 
menet világos. A veláiis r ejtésénél a nyelv háta húzódik hátra és 
alkot a lágy szájpadlással rést, az a ejtése meglehetősen hasonló 
nyelvállást igényel, mig e-nél a nyelv elülső mozgékony része szét-
terjeszkedik és könnyedén fölfelé emelkedik a száj előrészében. 
Az e nyelvállásból a vei. r nyelvállásba átmenni mindenesetre jóval 
nehezebb, mint az ű-éból s így az ilyen r maga után vonhatta az e > a 
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változást. Persze az e > a változás lassú volt s az e egy időben csak 
közelebb lehetett az a-hoz, mint az e-hez, anélkül, hogy egybeesett 
volna vele. Az artikuláció nagyfokú közelsége kellően indokolja az 
összes jelenségeket. A teljes egybeesés hiánya magyarázhatja meg 
az ellene megnyilvánult reakció sikerét. 

Az e > a változás egyetlen magyarázata tényleg az r velari-
záló hatása lehet. Ámde Ulbrich úgy véli a dolgot, hogy akkor az 
r meghatározatlan, nagyon régi idő óta veláris volt. Az előzőkben 
kétségtelen kimutattuk, hogy ez a feltevés nem állja meg a helyét. 

Ez az er > ar változás nem tévesztendő össze, mint Nyrop 
teszi (Gr. I.) egy, a francia nyelv praehistorikus korszakában végbe-
ment sporadikus változással, melynek eredménye per>par és 
pigritia >paresse (de peresse is, hol latinosító hatásról azetymológia 
burkoltsága miatt nem lehet szó). Itt minden valószínűség szerint 
az r vokalizálódik s e két szó a doniina > damnd > dame- mai (ugyan-
csak hangsúlytalan!) vethető össze. 

Nagyon valószínűvé teszi az er-ar változásnak a velarizációval 
való összefüggését az a körülmény, hogy e jelenség ismeretlen 
azokban a nyelvjárásokban, hol az r ma is dentális, vagy alveoláris. 
A normannban ugyan, melynek r-je az alveoláris területen túl sehol 
sem terjed (Joret, Rom. XII. 592—94 és 2 6 5 - 8 8 ) van rá néhány 
pé lda : sarfouir, sarfouette,argoter,guarir, sarrer, harboríste, sarge, 
sargent (Moisy, Norm. XXXIII.). De sarfouir és származéka nem 
normann (az s miatt); sargent eredete a kir. kancelláriákban kere-
sendő, sarge idegenből jött szó, harboriste, argoter, guarir tudós 
szavak s így sarrer-ról is feltehető, hogy francia eredetű. Az első 
szótagban /"-tol függetlenül gyakori az e > a változás a normann-
ban (Moisy i. h.), az r-rel kapcsolatban pedig inkább az a > e 
változás általános (Moisy Norm. XXXI.), ami az r lingvális voltá-
ból érthető. 

VI. Az er>ar változással párhuzamosnak látszik az a jelen-
ség, hogy bizonyos esetekben a fedett -ir szótag -ier-ré változik 
(XIII. sz.) : így entirs> entiers; virge>vierge etc. (Neumann. 
Zschft. XIV., 574. és Rom. Forsch. XXIII. 227.) Az egyetlen lehet-
séges magyarázat az r velarizálódása. Az / e sorrendben 
ugyanis, minél zártabb a magánhangzó, annál közelebb húzódik a 
nyelv elülső része a szájpadláshoz s természetesen a nyelvhát is 
annál homorúbb állást vesz fel. Minthogy pedig a veláris r kiejté-
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séhez ellenkezőleg a nyelvhát felduzzadása és a nyelv elülső részé-
nek az alsó íny mögött való nyugalmi helyzete szükséges, kétség-
telen, hogy a nyílt e természetszerű átmenetet alkot az i és a 
veláris r között. A francia nyelv későbbi története hemzseg az ezzel 
teljesen analóg folyamatoktól. Pl. a XVIII. sz. közepetájától kezdve 
a félhangsűlyos nyilt e zárt é'-vé lesz, kivéve, ha utána r követke-. 
zik, így épouse, séjour etc., de erreur, percer etc. (Meyer-Lübke, 
Afrz. Gr. § 133.). Frappáns példa még az -eur, -euse végzetek ő-je 
közti különbség, hol az első nyilt,1 a második zárt o-t mutat. Itt 
persze már nem levő, hanem kész és nem veláris, hanem uvuláris 
r-ről van szó. 

VII. Mindezekből a köv. valószínűségek folynak: A XI. sz.-ig a 
fr. r dentális hang, mely azonban szótagzáró helyzetben tremuians 
voltát sűrűen elveszti. Egyszersmind már szórványosan a XI. szá-
zadban ugyanebben a helyzetben megkezdődik az r képzése helyé-
nek hátravonulása, a XII. században a szótagzáró r már túlnyomóan 
alveoláris, mig a XIII. sz. elejétől kezdve előbb szórványosan, majd 
a század második felétől nagyrészt velárissá lesz. E változásokat 
illetően az eredményükként előállt új alakokat nem szabad általá-
nosaknak tekinteni, hanem csak tulnyomóaknak, melyek ellen nem 
egyszer tudatos, vagy öntudatlan reakció támad, s ingadozás, 
anarchia áll be, mikor is eltérő alakok élnek párhuzamosan egy-
más mellett. Bizonyításunk csak azt igazolja, hogy a szótagzárók 
legyöngítésének jegyében megindult változás a XIIí. században túl-
nyomóvá lett, de ez még a küzdelem kora. Teljesen hamis azon-
ban Rossetnek az a bizonyítatlan állítása, hogy r a XVI. században 
dentális (Les orig. de la pron. mod. 70), valamint Thurot (269.) 
megjegyzése, mely szerint a XVI. sz.-ban a szókezdő r uvuláris, 
a többi pedig lingvális. 

Teljesen lehetetlen megállapítani, hogy a vei. r mikor válik 
uvulárissá. Palsgrave és Meigret még a XVI. sz.-ban sem ilyennek 
tanítják, az egyik azonban erősen archaikus kiejtést tanít, a másik-
nak a provinciális ejtését a kortársak is szemére vetik. A változás 
valószínűleg a XIII—XV. század között történt, de közelebbi idő-
meghatározás lehetetlen. 

VIII. A XVI. századtól kezdve hiányzik minden utmutatás. 
Az egyébként bőbeszédű grammatikusok a szótagzáró r-ről külön 
megjegyzést nem tesznek, annyit azonban ki lehet venni a feljegy-
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zéseikből, hogy az r tekintetében ebben a században a legnagyobb 
anarchia uralkodik. A nép és a műveltebb körök nyelve között 
különbség áll elő s a két nyelvforma ezután többé-kevésbbé ön-
álló utat folytat. Ez a század az olasz befolyás százada s az r ki-
ejtésében is érvényesül az olasz hatás, legalább ideig-óráig (Meyer-
Lübke, Afrz. Gr. § 204) : bizonyos körök igyekeznek az olasz 
nem görgetett lingvális r-t uralomra juttatni, még pedig minden 
helyzetben, ami annál könnyebb lehetett, minthogy ez a hang még 
nem volt ismeretlen a franciában. Az alsóbb néposztályokban ez 
ellen a tendencia ellen bizonyos reakció nyilvánult meg : Andry 
(Thurot I. 269.) szerint a köznép fülhasogatóan ejti az r-t, inig az 
udvari ember lágyan. Thurot véleményétől eltérően az igazság az, 
hogy ekkor már mind a két r uvuláris (a szótagzáró), de a népi 
görgetett, az előkelőeké nem, vagyis az olasz hatás nem az artiku-
láció helyében, hanem módjában nyilvánult meg. Egyébként a szó-
kezdő r a XVII. században is lehet dentális (I. Molière i. h.) s az 
ekkor kialakuló színpadi nyelv is a lingvális r-t tartja meg és irja 
-elő, annak nagyobb szonoritása, deklamatórikus hatása miatt. 

IX. Fölmerül az a kérdés, vájjon a szóvégi r azonos fejlődést 
mutat-e a szótagzáróval. A többi mássalhangzók története erre nem 
ad feleletet, mert mig egyrészt pl. s ugyanazt a fejlődést mutatja 
mind a két helyzetben (Melich, MNy. X. 394 ), az / különféle-
képen viselkedik. 

A XIII. századtól kezdve, de tnég a XVI—XVII. században is 
gyakran találunk szóvégi r helyett z t, vagy semmit: guarniz: 
servir St. Alexis '7. str., a Psautier de'Lorraine-ben (ed. Apfelstedt) 
7 inf.-«7, 7 part.-eir, -ir végződésű stb. (I. továbbá Vising, Rom. 
XXVIII. 579.). Ampère (Hist. de la-formation de la 1. fr. 376.) 
szerint itt az r a több. s-sze előtt kipusztult. Ez képtelenség, hisz 
legtöbbnyire inf.-okról van szó. Andersen (Quelques remarques, 
G. Paris Album, 1889; Altération et chute de l'R fr. Studier; és 
Rom. XXVIII. 586.) e jelenséget a szóvégi r helyenkénti letompu-
lásával hozza összefüggésbe, azonban ugy fogja fel a dolgot, hogy 
szólam közepén magánhangzós szókezdet előtt az r intervokalis 
helyzetbe kerül s mint ilyen változik át z-vé. Suchier (Grdr. 740.) 
megfigyelése szerint azonban az -ir épen mássalhangzós szókezdet 
előtt veszti el az r-jét, Sterk (Über fr. r im Ausl. 1891.) és G. 
Paris (Rom. XIX. 118.) pedig megállapítják, hogy az r csupán /', 
£, eu, oi után esik le ideiglenesen (v. ö. még Thurot, II. 161. kk.) 
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Hozzátehetjük még azt, hogy a szótagközi r> z változás szórvá-
nyos, nem francia eredetű s csak jóval később lesz általánossá, 
mint a kérdéses változás. 

Fontos, hogy az r> z változás csak /, ö, e után áll be, és 
pedig -ir, -ier inf.-okban, -ier végű fő- és melléknevekben, -eur 
végű főnevekben, ritkán az -er és -oir végű főnevekben; az ilyen 
egytagúakban azonban, mint cler, cher, mer, fer stb. és hiver-ben 
az r változatlan marad. Gröber (Zschft. XIV. 266.) szerint az r 
ekkor uvuláris és igy a zárt magas hangokbói az r-be való átme-
net meglehetősen nehéz. Hogy i és ö zárt, azt természetesnek tartja, 
az e-re vonatkozólag pedig felteszi, hogy az ű-ból lett e nyilt! 
Szerinte először ilyen szavakban, mint boulangier a megelőző pala-
tális tette volna azt e-t zárttá, az igéknél az -ier vég analógiájára 
a többi -er vég is zárttá lett volna. Mármost a zárt hangzó és az 
uvuláris r között a zökkenő erős lévén, az utóbbi előre húzódik 
és egy 2-szerű hang artikulációs helyén állapodik meg. E magya-
rázat szellemes, de elfogadhatatlan. Már a priori meglepő volna a 
XIII. században egy kész uvuláris r, de az is valószínűtlen, hogy 
a zárt magas hangzó és az r között az utóbbi hasonul az előbbi-
hez, holott a francia nyelvben, mint azt kimutattuk, éppen az ellen-
kezője történik. Teljesen tarthatatlan az az állítás, hogy a lat. ű-ból 
származott e nyilt. Hogy e hangzó a nyilt e fokon is keresztül-
ment, az természetes, különben cqua - eaue (v. ö. bellos - beaus) is 
tanúsítja, de viszont a többi nyilt ű-nak konsz. ű-val való talál-
kozása mutatja, hogy ha nem is esett egybe a nyilt e-vel, melytől 
inkább quantitativ különbségek választották el (Ten Brink, Dauer 
und Klang, 21 ; Suchier, ZRPh. III. 237.) mégis nagyon eltávolo 
dott a nyilt e-től, midőn pl. tQlis>tieus-ben ieu-t ad (v. ö. capillos-
cheveus). 

Sokkal valószinűbb s eddigi eredményeinkkel is jobban meg-
egyezik Vising (Rom. XXVIII. 579 kk.) feltevése, mely szerint az 
r a XIII. sz.-ban hátrább (plus haut) tolódik s cerebrális r-ré vál-
tozik, azaz artikulációs helye összeesik egy z és egy s artikuláció-
jával. Ha a megelőző hang zárt /, e, vagy ö, tehát ugyancsak 
cerebrális hang, akkor az r ezen a ponton vagy 2-be, vagy 2-hez 
közelálló hangba megy át. vagy pedig zavar és ingadozás áll be. 
A későbbi fejlemények a 2-t igazolják. Az / zártsága valószínű, az 
e zárt voltáról az imént szóltunk, az eu pedig V. szerint zárt leg-
alább a végén, ami tekintve az ö eredetét, úgyszólván kétségtelen. 
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A 2 azután természetesen letompul. E változások sohasem állandóak, 
hanem csak tulnyomóak s így -ir-nél az r kiejtése újból helyreáll, 
holott az -er inf.-okban az r nélküli alak állandósul. A jelenség 
ezen része a XVII —XVIII. sz.-okhoz tartozik s igy vizsgálódá-
sunktól kissé távol esik. Meglepő azonban, hogy az egytagú szavak, 
mint mer, clair, fier, cher stb., továbbá hiver megtartják az r-jüket. 
A hiver-nél föltétlenül nyilt e-re hivatkozhatunk (Meyer-Lübke, 
Afrz. Gr. § 62, 65), a többiek azonban magyarázatra várnak. Az r 
megmaradásának az egytagúság az oka, de hogy a kettő milyen 
természetű összefüggésben van egymással, az megoldhatatlan 
probléma. Gröber (i. h.) feltevése már csak azért is rossz, mert 
nem veszi figyelembe az -ur végű szavakat. 

Mégegyszer összegezve az elmondottakat, megállap thatjuk, 
hogy a szóvégi r valamivel (pontos időmeghatározás lehetetlen) 
később követi a szótagvégző r-t, aminek okát abban a hátráltató 
körülményben kereshetjük, hogy a szózáró r gyakran nem szótag-
záró is, hanem szótagközi. Zárt magas hangok azonban megállítják 
a követő r-t az alveoláris fokon és 2-vé asszimilálják, mely hang 
később túlnyomóan elpusztul, a többi r pedig utolérve a szótag-
záró r-t, azzal minden tekintetben azonos fejlődést mutat. 

X. Az intervokális r fejlődésének megállapítására sokkal 
kevesebb indikációt találunk a középkori franciában. A történeti 
korszak elejétől a XIII—XIV. sz. végéig sűrűn találunk sporadikus 
r>l, l>r változásokat, igy cuntraliez Ch. de Rol. 147, olliere 
(oriere) Percef. III. 94. stb. Ez valószínűvé teszi, hogy az inter-
vokális r jóval később indult meg a velarizáció felé, mint a szótag-
záró. A XIV. sz.-tól kezdve aztán a nyelvterület jelentős részén 
sűrűn találkozunk rotacizmussal, vagy inkább annak a fordított-
jával. (L. P. Meyer, Rom. IV. 184 kk, IV. 464 kk, V. 488 kk; 
Joret Mém SL III. 154 kk, Bull SL No 15—18 p. XXXV.; Thomas 
Rom. VI. 261 kk, Giorn. di Fii. Rom. 1879. 205 kk; G. Paris 
Rom. IX. 622; Philipon Rom. XXII. ) ; Aymeric Zschft. III. 338; 
Moisy XXXV. és sok egyéb dialektus tanulmányt.) Tekintettel arra, 
hogy a XV. sz.-ban sok grammatikus állapítja meg az r>z vál-
tozást Párisban is, fontos a kérdés közelebbi megvizsgálása. Első 
pillanatra kitűnik, hogy a változás délen régibb és elterjedtebb, 
mint a középen. Igaz, hogy a legrégibb adatok Normandiában 
találhatók (Moisy), de ennek hamarosan magva szakad s földrajzilag 
nem függ össze a többivel. P. Meyer (i. h ) a Gard és Hérault 
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megyékben a XIV. sz.-ra állapítja meg e változást, Thomas (i. h.) 
Auvergne-ben és a narbonne-i egyházmegyében a XV. sz.-ra, Joret 
Berryben, Tory Bourgesban, Béze Auxerroisban, Palliot Touraineben 
és Bloisban a XVI. sz - ra jegyzik fel e jelenséget, mig nagyszámú 
grammatikus (L. Thurot I. 29) Párisban állapítja meg ugyanezen 
időben ezt az ejtést. 

Az r > z változás az r alveoláris ejtéséről tanúskodik. De ha 
meggondoljuk, hogy a szótagzáró r már milyen régóta veláris, sőt 
uvuláris, igen valószínűtlen, hogy az intervokális r a XVI. sz.-ban 
még alveoláris ejtésü maradt volna. Két dologra gondolhatunk. Az 
egyik az, hogy a délen a XIV. sz.-ban megindult változás a XVI. 
sz.-ban Párisba is eljut, hol, bár az r-ek legnagyobb része már 
veláris, szórványosan dento-alveoláris r-ek is maradhattak és igy 
az r > z változás divatba jöhetett. Hogy a változás útját nem követ-
hetjük végig, az csak a részlettanulmányok hiányának tudható be. 
Mégis, ha tekintetbe vesszük, hogy nem valószínű, hogy a XVI. 
sz.-ban oly nagyszámú alveoláris r lett volna, ami a változás 
gyors elterjedését lehetővé tette volna, akkor Meyer-Lübke fel-
tevése felé fogunk hajlani, mely szerint az r visszaalveolarizálódá-
sának oka az olasz hatásban keresendő. Egy bizonyos időpontban 
a szótagközi r, mely kevésbbé lehetett veláris, erősen szenvedhetett 
az olasz r hódításától, ez utóbbit azonban a párisiak már nem 
tudták helyesen kiejteni, úgy, hogy a gördiiletlen r helyett egy 
frikativebb, z-szerü hangot ejtettek, mely hamarosan összeesett a 
z-vel s igy konfúzió, sőt kölcsönösség állhatott be a két hang 
között, a változást pedig a dél felől felnyomuló tendencia is erősít-
hette. E szerint tehát két ellentétes pontból kiinduló változásról 
van szó, melyek azonos eredményben találkoznak. A grammatikusok 
tanúsága szerint a nagyközönség utánozta az előkelőbbeket, a 
gazdag polgárasszonyokat a kispolgártársadalom, melynél aztán a 
délről jövő zetacizmus teljes erővel érvényesült. A század vége felé 
az előkelőbbek elhagyták ezt az ejtést, úgy, hogy Étienne már csak 
a vulgusnak tulajdonítja és Godard konstatálja (1620), hogy a 
jelenség már ritka. 

Feltehetjük tehát, hogy a szótagzáró r-ek velarizálódása bizonyos 
idő után maga után vonja az intervokálist. A XVI. sz.-ban az olasz 
hatás majdnem frikativ ligvális r-t állit vissza a párisi közönség 
nyelvében, mely gyakran z-be megy át, főleg dialektikus hatások 
közreműködésével. A sz. vége felé az eredeti uvuláris r helyre áll. 
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XI. A szókezdő r a legkonzervatívabb, még a mai nyelvben is 
artikulációja dinamikus szempontból a többitől eltér. A XVI. sz. 
előtt adatot hiába keresnénk, legföljebb azt konstatálhatjuk, hogy a 
francia ép a szókezdő mássalhangzók szempontjából a legcsökö-
nyösebb. A XVI. sz;-ban Meigret úgy találja, hogy a szókezdő r 
erősebben hangzik. Valószínűleg nála lingvális tremulans r-ről van 
szó. Ez az r a "XVII. sz.-ig fönnmaradhatott, 1. Molière, i. h. 

XII. A XVI. és XVII. sz. anyagának összegyűjtése még sok 
világosságot vethet az összes r-ek történetére, de e hatalmas anyag 
bőven megtöltené egy nagyobb terjedelmű külön dolgozat kereteit. 
Célom voltaképen a középkori szótagzáró r tárgyalása volt s a más 
helyzetben levő r-ekről csak az egybevethetés kedvéért szóltam 
néhány szót. Végeredményben a XIII. sz.-ban kezdődik a szótagzárók 
letompulása tendenciájának érvényesüléseképen a szótagzáró r 
velarizálódása, ezt nyomon követi a szóvégi r, majd a szótagközi. 
A hang a palatális és veláris területeken áthaladva az uvuláris 
artikulációban állapodik meg, talán a XV. sz. végén. Kisebb kilen-
gések még ezután is előfordulhatnak, a szóvégi r bizonyos körül-
mények között 2-n keresztül leesik. Mindezzel szemben a szó-
kezdő r csak távolról követi a többiek útját s a teljes velarizálódás 
nem régibb a XVI—XVII. sz.-nál. 
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R é s u m é . V r français au XI. siècle était un son dental, se-
lon le témoignage du changement d > r (convitare> convirer). Le 
vieux français accuse une tendance à réduire toutes les consonnes 
terminant une syllabe. Cette tendance se fait valoir dans le cas de 
1' r aussi. Son articulation semble déjà affaiblie au IX. siècle, comme 
l'atteste la différence entre alnum > aune et firmum > ferme. La 
réduction de la plupart des consonnes alvéolaires ou dentales en 
pareille position, s'opère par une régression vers l'arrière-palais. 
L 7 ne se soustrait pas non plus à cette tendance et les jalons de 
cette régression sont d'abord des rimes, comme ame : arme ; puis 
le changement s > r (varlet, r alvéolaire) ; enfin les changements 
er > ar (larme) et ir>ier (vierge, r vélaire). Il est impossible de 
déterminer l'époque où cet r velaire est devenu uvulaire. L7 final 
(terminant un mot) suit de près la régression du précédent, comme 
il appert du changement r>s (=z?) après ô, e, ie, et i, suivi 
d'une chute partielle de ce z secondaire. L'r intervocalique s'en-
gage bien plus tard sur la même route, jusqu'au XIV. siècle les 
changements r>l n'étant pas rares. Le changement r> z du XVI. 
siècle est dû en partie à l'influence italienne, en partie à une 
tendance provenant des provinces du sud. On peut néanmoins 
supposer avec beaucoup de vraisemblance que, vers la fin de ce 
siècle 17 intervocalique était aussi prononcé à la luette. L7 initial 
semble avoir été le plus tenace. 






