
Adalékok a mezőségi a-zás történetéhez 

1. Az erdélyi a-zás kezdeteire vonatkozó" vélemények megoszlanak. 
PÁLFY MÁRTON a mezőségi o ]> a változásról ezt írja : „Ügy látszik sokkal 
régebben megindult, hogysem képzeltük" (MNy. IV, 332). Az aranyosszéki 
nyelvjárásról pedig, „az egykorú kéziraítok s a nyilvános kiadásra nem szá
mító missilis levelek" alapján azt állapítja meg, hogy a XVIII. század elején 
indul meg benne az a-záa (uo.). HoBGEB a XVII. századra teszi a mezőségi 
%-zás kezdeteit (MNyj. 74). A legújabb vélemény szerint az a-zás a XVI—XVII. 
századra nyúlik vissza (BENKŐ : MNy. LI, 131). 

Az a-zás első fázisának az asszimilációs változást tekinthetjük, tehát 
,,a-t tartalmazó szótag után, hangsúlytalan szótagban, a formánsok előtti tővég-
hangzóban indult" meg a változás (BENKŐ: i. h.). Ilyen adatokat azonban nem
csak a XVI. században találhatunk, hanem az egész középmagyar korszak
ban, a XIV. század második felétől kezdve. X I V — X V I . századi nyelvemlé
keinkből számos idevágó adatot hoz LosoNCZi ZOLTÁN (MNy. XXIII, 28—30). 

BÁnczi az ómagyar korszak o %> a nyíltabbá válásáról megállapítja, 
hogy valószínűleg már a XI. században megindult, nagyobb számú példa 
azonban csak a XIII. század elejétől van, „sőt, ha az írás tanúságát szó szerint 
vennők, a XIV. század második felébe kellene helyeznünk teljes kibontako
zását" (Hangtörténet, 33). Természetesen az írás kqnzervatizmusát figye
lembe vesszük, de az időpontok így is megfelelően egybeesnek. Az ómagyar-
kori nyíltabbá válás a XIII. században teljesedik ki, az a-zás első fázisa a 
XIV. században jelentkezik. Az a-zás első jelentkezéseit, a középmagyar
korszak a-zását tehát joggal tekinthetjük az ómagyar-kori nyíltabbá válási 
tendencia folytatásának. A kérdés csupán az, hogy a középmagyar-korszak 
adatait vonatkoztathatjuk-e a mezőségi nyelvjárásra. Minden valószínűség 
szerint igen, bár a X I V — X V I . századi nyelvemlékek nagy részét helyhez, 
kötni nem tudjuk. LosoNCZi igen sok forrásból válogatja össze példáit. Való
színű, hogy a különböző források az ország különböző részein jöttek létre,, 
ami amellett szól, hogy ez a változás csaknem az egész magyar nyelvterüle
ten ismert volt, így valószínűleg azon a területen is, ahol m a is megtalálható^ 
ez a jelenség. A Mezőségen azonban a tendencia továbbfejlődését nem gátolta 
egy esetleges konzervatív tendencia, mint nyelvterületünk többi nyelv
járásában, így itt az a-zás megmaradt, illetőleg tovább fejlődött. A mezőségi 
a-zás kezdeteit tehát a XIV. század második felére kell tennünk, s nemigen 
szakíthatjuk el az ómagyar-kori nyíltabbá válási tendenciától. Annak is volt 
hatása az asszimiláció megindulásában. 

2. Nagyon sajnálatos, hogy a „Jobbágylevelek" című kötet (Össze
állította, 8 az előszót írta H. BALÁZS ÉvA. Budapest, 1951. Közoktatásügyi 
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Kiadóvállalat) a helytelen szerkesztési elvek miatt nyelvészeti szempontból 
csaknem teljesen használhatatlanná vált (vö. PAis, Nyelvünk a reformkorban, 
VI. 1. ; BÁiiczi, M N y . LI, 381 kk.). A kötet előszavában ezt olvashatjuk : 
,,A 16—17. századi leveleket Szabó Dénes nyelvész írta át, a tájnyelv meg
tartásával" (19). Arra vonatkozóan, hogy a ,,tájnyelvi" sajátságok megőrzése 
mennyire sikerülhetett egy ilyen átírásban, lásd BÁRCZi idézett cikkét. A köte
tet, bár betűhív kiadásban a történeti nyelvjáráskutatás igen fontos, érté
kes forrása lehetne, így nyelvészeti kutatásokra alig s csak a legnagyobb 
óvatossággal használhatjuk. 

A kötet általában dunántúli leveleket tartalmaz, de található benne 
más területről származó jobbágylevél is. Az 57. számú a Kolozs megyei 
Paszmosról való, Imre György jobbágy írta, vagy íratta földesurához Teleki 
Mihályhoz. A levél keletkezését 1660—1690 közé teszik a közlők. Mintegy 
két nyomtatott lap terjedelmű, s több &-zó adatot tartalmaz. Az a-zó adatok 
minden bizonnyal elfogadhatók, mert az o, a hangok jelölése már ebben a 
korban kialakult, és az átírásban sem okozhattak problémát. Az adatok 
közt van olyan, melyekben <%^á utáni szótagban végződések előtt fordul 
elő a-zás : yo65óoy«A;, Aoaz%af, (avagza% (kétszer, 92), ;o66ágya&Áx*Z (93). Elő
fordul az is, hogy a szótőben hangsúlytalan szótagban van a a környező 
a ^ á hatására : ?%%)&W 'vajolai' (92), óiza&tMűw (93) ; van hangsúlyos szó
tagban is : aza&yóif (93), Végül előfordul olyan példa is, ahol a szótőben nincs 
a^d, de a végződés előtt mintegy más példák analógiájára a van : /orm(«A;a( 
(93). A levél — amennyiben az o, a hangok szempontjából elfogadható betű
hív kiadásnak — nem mutat következetes a-zást. PL azoZaáZWomof (91), 
^o66doyo& (93). Ezt talán magyarázhatjuk azzal, hogy a levél leíróját befolyá
solta az általánosabb, esetleg az ország más területéről ismert kiejtés, ̂á-zó 
adataiból — bármennyire is csekély számúak azok magukban, a levél terje
delméhez képest elég nagy számúak — megállapíthatjuk, hogy a XVII. század 
második felében a Kolozs megyei Paszmos környékén az a-zás már előre
haladott állapotban volt. 

3. A történeti nyelvjáráskutatás szempontjából értékes adatókat rejt
hetnek magukban a régi grammatikák. Nemcsak egykorú megfigyeléseik s 
megállapításaik használhatók ebből a szempontból, hanem az esetleg nyel
vükbe, adataikba akaratlanul belekerülő nyelvjárási sajátságok is. 

Az a-zás szempontjából érdemes megvizsgálni SzENT-PÁu IsTvÁN 
Grammatica Hungarica-ját (Szeben, 1795). A nyelvtan latin nyelven készült, 
8 így valószínűleg ez is magyarázata annak, hogy nem nagyon figyeltek fel 
rá, hisz ebből a korból már magyar nyelvű grammatikáink is vannak. Első
sorban azt kellene megvizsgálnunk, ki is volt az a SzENT-PÁLi ISTVÁN. Nyelv
tanából kiderül (IV.), hogy 1795-ben Gyulafehérvárott volt tanácsos és királyi 
perceptor (vö. SzmNYEi, Magyar írók... 770). NAGY IvÁN szerint talán 
a Homoród-Szentpáli családhoz tartozik, s így törzsökös udvarhelyszéki 
székely család leszármazottja (Magyarország családai.. . X, 662). KoMÁ-
iROMY AxDBÁs azonban, aki szintén foglalkozik ezzel a családdal, nem ismeri 
(Turul, 1892,139 kk.). Hasonlóképpen nem ismeri Kiss BÁLINT sem, e család 
történetének másik kutatója (uo. 177 kk.). Közelebbi adatokat eddig még 
nem sikerült megtudnom róla, de akár a Homoród-Szentpáli családhoz, akár 
más Szentpáliakhoz tartozik is, nevéből, valamint gyulafehérvári foglalkozá
sából ítélve erdélyi volt, s már gyerek kora óta ismerhette a mezőségi dia-
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lektust. N e m lehetetlen, hogy a mezőségi nyelvjárás anyanyelvjárása volt, 
de az is nyilvánvaló, hogy ismerte a magyar nyelvterület más nyelvjárá
sát is. 

Vizsgáljuk meg először, hogy az a-zás milyen stádiumát mutatják 
nyelvtanának adatai. Találunk nála asszimilációs a-zást végződések előtt : 
w?&z«& (21), W%*&, Aamaaf (23), áW-(%%#& 'adtok' (129) stb. Előfordul szó 
belsejében hangsúlytalan szótagban asszimilációs a-zás : .ZxtÁWaZom (29), WZ&-
oafog (291), (apoaaacZ (302), aZA%m#<%(M&)z (271), áZ&%2%zfamróZ (196), AaZawwym 
(273), o/'vaaaág' (253), stb. Hangsúlyos szótagban is megvan : Z&W, bár ennek 
az adatnak helyessége vitatható. SzENT-PÁu ugyanis megállapítja, hogy az 
ő-ra végződő %-tövű névszók tárgyesetében ( W # váltakozás van : &), a & W 
vagy &(%; #o, Aawf; s ide sorolja még : jLo, Zava( (23). Ez utóbbi főnév rago
zásának azonban megtalálhatjuk a teljes paradigmáját is nála, abban nem vesz 
tudomást a magánhangzó változásról : Zo*;a( (27). Hogyan értékeljük tehát 
a Z#wf formát ? Könnyen lehetséges, hogy ez csupán a szerző által a szabály 
kedvéért kikövetkeztetett alak. Az is lehet azonban, hogy analogikusán 
ejtették így is ezt a szót, ha nem is általánosan. Van végződések előtt a-zás 
olyankor is, amikor nincs indukáló hang, tehát más esetek mintájára analó
giás a-zás : /orm&%% (205), gwWoZyW (258), from/af (285) stb. 8 végül van olyan 
eset is, amikor a szótőben megy végbe azo%>a változás, noha a szóban nincs 
& vagy á, bár indukáló hangnak tekintjük a következő szó a hangját ebben a 
mondásban : #aZ JSardf, AaZ azawwr/ váZ(oz»Á; az vlpá(%ragág (296). Természe
tesen következetesnek nem tekinthetjük még a végződések előtti asszimilációs 
a-zást sem: W o % (183), AaZ&o% (194), stb. A többi esetben még inkább követ
kezetlen : oroosaa (293), (ayograW (290) stb. ; A%azo% (184), 6tzo%!/ogo% (185) ; 
W (287) stb. 

A következőkben azt vizsgáljuk meg, milyen grammatikai helyzetben 
mutat a-zást nyelvtanunk. Megállapítja SzENT-PÁu, hogy a többes szám norni-. 
nativusának végződése -o& vagy -e& (22) : 6#W&, AaraaaA;, yacfaÁ:, /&%%& (23) 
stb. Ragozási táblázatában pedig következetesen végigvezeti az a-zó alakot : 
aazfaM:, &&z(aWé, aazWa&%(z&, aazfaZaW stb. Megjegyzi, hogy ugyanígy kell 
ragozni a Áxz%WZ szót (24) ; 6#6&&, 6a6a&é, 6(%6#&%a&, WwzJW stb., erre a 
mintára kell ragozni a z«6 szót is (26) ; W(Zoo(%&, WdogaA^, W(foo(3&?m&, 
W & x / a W stb. (53). Az ,,or, om, of, oa, om/" végződésű neveket külön-külön 
ragozásba sorolja, és megállapítja,.hogy ezekben a többes szám végződése 
nem -a&, hanem -o&. Pl. JWvo&, 6oA;rô e, 6o&ro&%#& stb. 8 erre a mintára : 
/SWyor, .FWor, Ca%^or; Z7r<%W?%o&, Z7r(%W?MOÁ^, stb. ehhez hasonlóan: 
# a W o m , JVy%gro(faZöm, .La&aoWom, ^otacZaZom; f araMfaoZafoA:, yara%(aoZa-
(oÁ;é stb. , ugyanígy : já&aroi, (roWoW; ^a;oaoA:, Aâ oaoA:̂  stb. Ide tartozik 
még : járwa, T^Woa, O&oa, ̂ ízarvag; ^ÉggzoMyo^, ̂ Éazazo%yoA;é stb., ugyanígy 
.Leány, .Bárdní/ (28—31). 

A -f tárgyrag előtt szintén a-t találunk o helyett : Aamaaf, 6 & W , 2%%(W 
(23), a5Za^a(, aZaÁ-af (29), 5oZ6Zoaa( (53). Az -é& végű szavak tárgy végződése előtt 
szintén a van : # # ? % W , /azaÁ:a(, s itt említi a foZcfaZeÁ; szót is (34). 

A ragozási táblázatoktól függetlenül is megtalálhatjuk a nyelvtan magyar 
nyelvű példamondataiban és közmondásgyűjteményében, mind a tárgy-
rag előtt, mind a többes szám jele előtt a nyíltabb magánhangzót. Pl. : ao%o-

Az /-t is 8-sel jelöljük, a szerző nem használja következetesen. 
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azo&%a& (196), ̂ a&ságaf (213, 215), m y o W o W (215), (mm/af (285) stb. Termé
szetesen nem következetes : AtvafaWoÁ; (206), oZa;o( (295), tgraaaógof (259) stb. 

Az -% határozórag előtt szintén megtalálható a nyíltabb magánhangzó. 
A ,,CsWáZ&ozom, (?oWoZÁ;ozow" igékről megállapítja, hogy -a%, -e% vagy -t% 
ragos nevekkel járnak együtt. Példájában azonban nem -&%a végződés, hanem 
-o%; cgWáZ&ozom azo% a Mfora&yom (219). Magyar szövegeiben azonban szép 
számmal találhatunk #-zó példákat : Aá%ya% (207), Aar?%Wza% (184), /oZyfa% 
(185), gra/-aad% (208), /orW(t% (205), #%#%% Mmbmt (240, 259), /oZZy(a% /oZym%& 
(259) stb. Vannak azonban zártabb magánhangzójú alakok is : azázow (185), 
#%w/(mo,so7&, A«ZÁ;o% (187), Mm/o% (206), am%yo% (220), /oMoao% (283) stb. 

4̂-zás előfordul az -a melléknévképző előtt is : azm%aa (205), AtWa-
W o & (206) ; de : wapazámog (207), gzorgaZmafoa (227) stb. 

A birtokos személyragozás egyes alakjaiban is megvan az #. Egyes 
szám első személyben : M6(tm%yi (200), (Wfamra, fWfamwaZ (229), Ao%%yam 
'honom' (21) stb. ; második személyben : Ao%%ya(f 'honod' (21), oazfaW 
(75), M Z W m (78) stb. ; de : aazMom, paífom (67) ; ATmyymgW (280) stb. 
A többes szám második személyének végződése a nyelvtan szerint -(a& vagy 
-fe&, s az előtte levő magánhangzó a, illetőleg e (208, 209). Másutt viszont azt 
Írja, hogy ez a végződés -afo& vagy -efe& (65, 198). Pl. OZWmafo& (65), i W M o & m 
(229), ^azWo&)& (75, 210), BamWoA; (74), BaráfafoH (76) stb. ; ra;Wa& 
(168) stb. A többes szám harmadik személy végződése -aA; vagy -e^ (65, 198, 
208, 209). Érdekes, hogy az -o& formát nem említi, bár közvetlenül az egyik 
megállapítása után hoz rá példát: 7?w%&á;o& (208), de szövegeiben is van 
számos -o& ragos forma : #zo&/á;o& (196), ;W(o&a, ̂ 'avo&a (277) stb. Előfor
dul ugyanazon lapon, ugyanazon szónak különböző összefüggésben való 
ragozásakor, hogy egyszer az -o&, másszor az -&& ragot használja : fö?fem& 
ö ra;(o&, för(e%é& ö ra^aA; (168). A váltakozás ellenére elég sok a-zó példa van : 
4̂A;araf;a& (74), OZ^aMaA; (65), .Bamf;a& (75), ra;(aÁ; (169) stb. 

A főnévi igenév ragozásában is megfigyelhető a nyíltabb magánhangzó. 
A végződéseket a birtokos személyragozáshoz hasonlóan állapítja meg, a 
többes szám második személyben -&fo&, -efg&, harmadik személyben -a& 
vagy -e& (170). De az egyes szám első és második személynek végződése előtt 
is megtalálható az a; 7r%&m, 7ww%m; »r%űwf, w?w%Z (172), yoWoZ%(Mf (258), 
eZ-aM%6%7%Kf (302); többes szám második személyben: imafoÁ;, m%#fo&; har
madik személyben: trm&&, %%%mA; (172), vármaA; (12). 

Az igeragozás különböző alakjaiban is van a-zás. így megvan az egyes 
szám első személyének -w-je előtt a különböző ragozásokban: Zókzam (83), 
(Wa;(fomfam (258), ef-váWzfam (214), TWózam, (218) stb., de: a&arow (215); 
a harmadik személy -%-je előtt: wyya% (X), (ó(Aaaaa% (150), már(aa% (132) 
stb., de: Zó#oaao% (147). A többes szám második személy végződése általá
ban -&%&, de a -fo& változatra is van adat: márWa& (131), /eZ-gzW#& (134), 
/og'faÁ; (147), w<W&& (126), M(Aaf(aA; (150) stb., de: W W a f o & (119), Záfgzofô  
(140) stb. Előfordul a múlt idő -#-je előtt is a-zás. Pl.: M6sza##m, Záfaz&fMZ, 
M&sza#, M(azaff%MÁ;, MfgzaffafoA;, Záfazaffa/; (140). Ragozási paradigmán kívül, 
szövegben is előfordul: vdWzM&z& (206), váWzMfam (207) stb., de oZ^ojo^ 
(118), márWfam (131) stb. 

Képző előtt is előfordul o >» # változás néhányszor: WgrctfoA; (82), 
WáZyagr (296). 

Az elmondottakból láthatjuk, hogy milyen helyzetekben fordul elő 
Ofzás a XVIII. század végén. Megállapíthatjuk azt is, hogy leggyakrabban 
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formánsok előtt található, mégpedig elsősorban a, á, valamint o és i után. 
Tálán egyetlenegy esetben sem mondható következetesnek a nyíltabb magán
hangzó használata. Ennek magyarázatát elsősorban a szerző ajánló soraiban 
találhatjuk meg. Ebben kifejti, hogy a Magyar Királyság és az Erdélyi Feje
delemség nyelvének különbözőségeit igyekszik összeegyeztetni, közös nevezőre 
hozni (IV). Felfigyelt a két terület nyelvének bizonyos eltéréseire, melyekről 
ír előszavában, az a-zást azonban nem említi. Adatai következetlenségeinek 
másik oka, hogy maga az a-zás sem volt következetes. Az #-zó adatok egy 
része többértelmű, tehát félreérthető: váWz(a(faA;, vcmfaA;, (Wfam, oZW-
»%a& stb., a többértelműség kerülése megakadályozta az a-zás teljes érvénye
sülését, s ezzel megteremtődtek a kiinduló pontjai egy konzervatív tenden
ciának, lehetősége nyílt újabb analógiáknak. 

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a nyelvtaníró néhol saját sza
bályait általánosítani igyekezett, ezért egyes példái ellen kifogást emel
hetünk. Példáinak az a-zás helyzetére vonatkozó utalásait azonban elfogad
hatjuk, hisz helytelen formáit is valódi adatokból következtette ki. 

JAKAB LÁSZLÓ 
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