
AZ-E VAGY A? 

A „Pesti Napló" m. é. folyamának tárczájában Vadnay Lajos, 
Csalomjai, Nyakas és Ivannovics György urak által folytatott nyel
vészeti eszmecserékben szóba hozatott többek közt azt is : vájjon 
az : az és ez névmásokban , illetőleg névelőben, — a z magához a 
gyökhöz tartozik-e vagy sem, s e szerint az érintett szók gyöke : 
az és ez-e ? — vagy pedig: a és e ? 

Nyakas úr ugyan is (aP. N. m. é. 108. sz.-ban) az a-nyi, e-nyi, 
aból, eböl-fé\e, Csalomjai úr által megrótt írásmódot igazolandó , — 
ezen szók gyö ke iránt előre bocsátván, hogy: 

1) vannak, kik az: a, az és e, ez-t általánosan állítják, egyen
lően tanítják megjegyzés nélkül, nem mondva sem z nélkül sem z-
vel gyöknek; 

2) vannak, kik gyöknek az : az, ez-t állítják, és 
3) vannak, kik az: a} e-t gyöknek s a z-t epenthetikának te

kintik, mint mely a magánhangzók olvasztására szükséges, — oda 
nyilatkozik, hogy : „a harmadik osztálynak van igaza, mely az a-t, 
e-t gyöknek s a z-t epenthetikának tekinti." — Ivannovics György 
úr erre a (P. N. m. é 194. sz.-ban) a fentebbi nézetet megtámadván 
a második osztály azon nézetét védelmezi, mely szerint a gyök nem : 
a, e, hanem : az, ez. 

Ezen kérdés, mint Imre Sándor is , egy más tárgyú értekezé
sében, mellékesen megjegyzi (1. Ny. Közi. II, 3. f. 338. 1.) kétségen 
kivül nagyon érdekes. 

Érdekes pedig mindenek előtt már újságánál fogva is, — mert 
a z gyökeressége iránti legelső kétely csak a , most már a M. Tud. 
Akadémia által is szentesített — takarékossági elvnek a helyesírásra 
gyakorolt befolyása óta merült fel; ily alakban, mint vitás kérdés, 
pedig épen csak legújabban lépett előtérbe. 



AZ-E VAGY A ? 107 

De érdekes továbbá, nem is említve az általános tudományos 
tekinteteket — különösen azért is, minthogy ezzel összefüggésben, 
a fentérintett czikkekben vitatott egy más, szintén nagyon érdekes 
kérdés is leghelyesebben és legtermészetesebben megfejtethetik. 

Tekintsük tehát e kérdést közelebbről a magyar nyelv és 
nyelvtudomány világánál. 

Mindenek előtt azonban , mint Ivannovics úr is figyelmeztet 
(1. P. N. m. é. 194. sz.) tisztába kell hoznunk : vájjon a névelő, vagy 
névmutató : az} a, azonos-e a tárgymutató az, a névmással vagy sem ? 

Révai, a magyar nyelvtudomány még mindig nem eléggé mél
tányolt nagy tudományú megalapítója : „Elaboratior grammatica 
hungarica" czímü jeles munkája I. kötetének 297. lapján, erre néz
ve így szól: 

„Demonstrativa pronomina, distantiam objectorum ratione 
temporis ac loci indicantia, in nostra lingua duo sünt: ez hic, iste, 
relatum ad objectum propinguum; az verő, is , ille, ad objectum 
remotum. 

Horum alterum az obit vicém etiam articuli, qui nominibus 
appellationis . . . praemittitur ad ea propius determinanda ex : gr. 
az élet, az ember." 

S továbbá a 407. lapon de articulo : 
„Non est sufficiens ratio, cur articulum, ut quidam faciunt, 

orationis partém constituamus singularem. Nam in nostra lingua est 
is alterum reipsa pronomen demonstrativum obiecti remoti, ipsum 
nempe az, a, hoc etiam, usu, — pro natura sua omnino designans, 
demonstratione tamen directa aliquanto remissius." 

Ugyan ezen nézetben vannak ujabb nyelvtudósaink közzül : 
Hnnfalvy Pál (1. p. alább is idézendő nyilatkozatát a M. Nyel-

» vészét I. 158. lapján) — továbbá: Budenz József, ki azon nézet el
lenében , mely szerint a névelő a magyarban idegen nyelvek, vagy 
épen a németnek befolyása által keletkezett volna, egyszersmind 
azt is kimutatja, hogy az a nyelv belső szüksége folytán magából 
a magyar nye Ívből fejlődött ki (1. Ny. Közi. II. 2. f. 161. 1.). 

Hasonlóan nyilatkozik Riedl Szende, a „Magyarische Gram-
matik" 123. lapján így szólván: „In der altén Sprache, wie es aus 
den Sprachdenkmáhlern zu ersehen is, — kannte man keinen an-
dern Gebrauch dieser Formen (az, ez) als den ursprünglich demon
stratíven, lm Verlaufe der Zeit, als sich auch im Magyarischen das 
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Bedürfniss eines Artikels fühlbar machte, wurde diese Funkzion 
auf das demonstrative az übertragen; aus welchem sich der heutige 
Artikel entwickelt hat." 

Hozzá teszi azonban, hogy: a most élő nyelvben a névelő a 
tárgymutató névmástól pontosan megkülönböztettetik (124. 1.). Ugyan 
is szerinte : 1) a névelő az utána következő szó kezdő betűje sze
rint változik, kihangzó z-je t. i. a következő szó kezdő mássalhang
zójához hasonul, míg a mutató névmás külső alakja változatlan ma
rad, kivéve midőn utóragokkal egyszóvá egybe olvad ; 

továbbá 2) a névelő tulajdonság névi természetű (ist adjecti-
vischer Natúr), miért is soha sem ragoztatik, a tárgymutató névmás 
ellenben főnévi tulajdonságú (substantivisch), miért is a főnevektől 
a névelő által elválasztatik és rendesen ragoztatik, p. az a bor, azt 
a bort stb. 

A névelő és a tárgymutató névmás közt a most élö nyelvben 
feltűnő ezen különbséget különösen kiemeli Fogarasi János is „Mü
veit magyar nyelvtanának" 131. lapján. „Sokan , úgymond, össze
zavarják ezen névmást (a tárgymutató az-t) a határozott névmuta
tóval ; a névmás mindig hajlíttatik , emez nem; továbbá, a névmu
tató 2-jét a mássalhangzón kezdődő szók előtt elveszti, amaz a mon
dott ragok előtt elváltoztatja ugyan, de magában állván , soha sem 
veszti azt el, p. o. a ki erényes, az nem lehet boldogtalan, rosszul 
volna: a nem lehet stb." 

Ezek szerint tehát az úgy nevezett névelő, habár eredetileg, 
nem egyéb mint a tárgymutató az, s így azzal gyökére nézve azonos, 
jelenleg még is jelentésére gyakorlati alkalmazására, szóval termé
szetére nézve, attól egészen különböző szónak volna tekintendő. 

Kérdés azonban vájjon, állanak-e a névelő és mutató névmás 
különböző természetére vonatkozó, fentebb felhozott szabályok ? 

Nem akarom ezzel kétségbe vonni azon általánosan ismert és 
elismert tényeket, hogy: a névelő az utána következő nevek kezdő 
betűje szerint változik (az} a), ellenben ugyan azon nevek ragjai 
szerint nem változik (p. a kert, a kertben, a kert6ó7, a kertek stb.); 
továbbá, hogy a mutató névmás (az} ez) magában állván alakját a 
következő szó külseje szerint nem változtatja (1. Fogarasi példaját, 
és : az ház, ez ember, az kert, ez ló stb. — mig ellenben szintúgy 
ragoztathatik, mint akár mely dolognév (p. a kik erényesek, azok 
nem lehetnek boldogtalanok, ez a kert, ennek a kertnek stb.). 
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De bátorkodom megkétleni azon állítást, hogy az egyszerű 
mutató névmás (az ez) „mindig hajlittatik" vagyis ragoztatik, és 
hogy az külalakjára nézve , ragozás esetén kivül soha sem változik! 

A „Halotti. Beszédben" ugyanis olvassuk: „isa és num igg em
ber mulchotia ez vermuí", „Wimagguc ez lelicerf; kit vr ez nopun ;" 
stb. Mindezekben a mutató névmás ez ragozatlanúl áll ragozott do
lognevek előtt, egészen úgy, miként a névelőről mondatik. 

Ugyanazt találjuk a legrégibb időtől fogva a legújabbig min
den írónál, p . : 

„Rettenetes ez világnak most minden dolga." 
Horvát András (L. Toldy: A m. költészet 

kézi könyve I. k. 47. 1.). 
„Intése nem tetszék az Prini Pétörnek, 
Ki megmondta vala ez nemes vitéznek." 

Tinódi S. (L. Toldynál 70. 1.). 
„Ha ez két viz között ti lakni akartok" 
— nEz urakról való megemléköztében." u. o. 72. 1.) 
„Ez híreikkel az aga nem gondola." 

Tinódi 8. (L. Toldy k .k. 78. 1.) 
„Ez e világ«a/c jutalma és füzetese." 

Heltai (L. Toldy 106. 1.) 
„Tudjad mit végeztél velem e berek&en." 

Gyöngyösi István (u. o. 264. 1.) 
„Szabadabb költözöl ez árnyék világ&o'Z." 
— „Se hosszas &\omban7 mit használ ki voltál?" 

B. Orczy L. (u. o. 340. 1.). 
Hely szűke miatt legyen elég ennyi; a kegyes olvasó külön

ben is könnyen találhat s különösen újabb írókból, könyv nélkül is 
mondhat akár hány ily példát, melyben a mutató ez, épen úgy mint 
a névelő, ragozatlanúl áll a ragozott névszó előtt. 

De a fentebbi példák egy némelyike még egy más tényt is 
mutat, melynek világosabb feltüntetése végett hadd álljon itt még 
néhány idézet: 

„Eh két emberektől annyi nép származék." 
Farkas András (L. Toldy k. k. I. 5. 1.). 

„E fabula azt jelenti, hogy e világ nem tud egyébbel, hanem 
csak bosszúval és hálaadatlansággal minden jótétet megfizetni." 

Heltai G. (1. u. o. 105. 1.). 
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„Életem fogy, s nem sokára 
Már e szép kor elrepül." 

Kazinczy. 
„Megbűnhődte már e nép." 

Kölcsey. 
„Minden ember legyen ember És magyar 
A kit e föld hord s egével Betakar" —• 
nE bús anya képe, te képed o hon." stb. stb. 

Vörömarty. • 
Ezen második tény, miként a k. olvasó a fentebbi példákból 

észrevehette, nem egyéb, mint hogy a mutató az még külső alakjára 
nézve is követi a névelőről mondott megkülönböztető szabályt, a 
mennyiben t. i. mássalhangzón kezdődő dolog-, vagy tulajdonság
név előtt nem ez, hanem kihangzó z-je nélkül e-nek iratik és 
mondatik. 

S másként volna ez a távol tárgyra mutató az-nál, mely a 
közelre mutató ez iker testvére s vele minden egyebekben tökéle
tesen megegyez ? 

E kérdésre már a priori is joggal felelhetnénk tagadólag; 
hisz mind a két mutatónévmás egykorbeli, s a névelő keletkezte 
előtt is széltében divatozó levén, nem lehet feltenni, hogy az egyik
nél, az az-nál, bizonyos tulajdonságok, melyek a másiknál az ez-nél 
eleitől fogva megvoltak, csak akkor fejlődtek volna ki, midőn az 
eredeti jelentésétől némileg eltérő értelemben, mint névelő, kezdett 
használtatni. 

De a régibb írók forgatása közben ezen nézet valódisága fe
löl a posteriori is meggyőződünk, tapasztalván , hogy a mutató az 
már akkor is, midőn még csak az volt, s mint névelő nem szerepelt, 
egészen úgy használtatott, mint fentebb a mutató ez-nél láttuk. 

A H. 5.-ben ugyanis így olvassuk: 
„Ki nopun emdul oz gimihtvvl; — es evek oz tiluvt gimlstvvl 

— es oz gimilsóew halalut evec; Es oz gimihnek vol keservv uola 
vize." — 

Itt az mindenütt a mai azon helyett, tehát mint mutató névmás 
áll: evek azon, tudva levő, gyümölcsből, mely megtiltatott stb. és 
mind a mellett nem ragoztatik, hanem változatlanul áll a ragozott 
szók előtt; egészen mint ez a mai névelőröl mondatott s miként 
fentebb az ez-nél is tapasztaltuk, csakhogy kihangzó z-je a mással-
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hangzós szók előtt is megmaradt, mi azonban, mint később látni 
fogjuk, a régi korban a mutató ez-nél s a névelőnél is szokásban volt. 

Igaz ugyan, hogy a mutató az-nak ily használata annál rit
kább lön , minél nagyobb tért foglalt a névelő , mind a mellett ré
gibb, de sőt ujabb Íróknál is található elég ide vágó példa, ú. m.: 

„Hol van a hon melynek Árpád vére —" 
Kölcsey (Zrínyi dala). 

„Búsan kérdem a felhőket — 
Áll-e még a drága hely. —" 

Kisfaludy K. 
„Hol a virány, melyet gondolok 
Hol a leány, kiért e szív dobog ?" 

Kölcsey. 
„Ne lássa senki a leányt — 
Kit a szörnynyé vadult apa. —" 

Arany (Katalin) stb. 
hol: az szintén a most szokott azon helyett, és pedig a mássalhang
zón kezdő szók előtt z nélkül (a) áll (hol van azon hon, melynek 
stb. — Hol azon irány, melyet, azon leány kiért — Ne lássa senki 
azon leányt, kit stb.) —• s így az által, hogy szokatlanabbá vált, ko
rántsem veszté el jogosultságát, miért is azt jelenleg is, különösen 
kötött beszédben, tökéletesen helyesen s jogosan alkalmazhatjuk. 

Ezek szerint tehát a mutató névmás csakugyan nem mindig 
ragoztatik, s ragozatlan állapotjában sem tartja meg mindig külső 
alakját változatlanul. 

A felhozott példák azonban nem csak ezen tételt igazolják, 
hanem kimutatják egyszersmind azt is, hogy mikor nem ragozhatok 
a kérdéses mutató névmások, és mikor változtatják külső alakjukat 
az utánuk következő szó kezdő betűje szerint ? 

Világosan mutatják ugyan is : 
1) hogy e két eset mindig együtt jár, s 
2) akkor fordul elő, ha a mutató névmás (az és ez) a mutatott 

dolognévvel együtt, és pedig akár közvetlen előtte, akár az azt 
megelőző valamely tulajdonság, szám és igésnév vagy névmás előtt 
áll a mondatban. 

Ha tehát a mutató névmás nem áll a mutatott dolognévvel 
kapcsolatban, vagy ha előtte áll ugyan , hanem tőle a névelő által 
elválasztatik , szóval, ha mint önálló szó szerepel, csak akkor áll 



1 1 2 TORKOS SÁNDOR. 

felöle a mi kezdetben felhozatott, hogy t. i. alakját nem változtatja 
az utána következő szó kezdő betűje szerint és szintúgy ragoztatik 
mint a névszó-

Fogarasi idézett példájában : „a ki erényes az nem lehet bol
dogtalan" — ily önálló az-zal van dolgunk, minthogy a mutatott 
dolognév a mondatban nincs kitéve (azon ember a ki erényes az 
stb.) miért is rendesen ragoztathatik, p. a ki erényes azt nem mond
hatni boldogtalannak • arról nem mondhatni, hogy, a kik erényesek 
azok stb. és ámbár mássalhangzóval kezdődő szó áll utána (nem) 
még is z-jét szabály szerint megtartja, ámbár megjegyzendő, hogy 
e tekintetben jeles íróink is néha eltérnek a szabálytól, p. „Szamma, 
e vala neve az ördöngösnek" (Kazinczy Messiás fordítása II. ének) 
e h. ez vala neve. 

így az általam fentebb felhozott példákban: az ház, ez ember, 
az kert, ez ló; a mutató névmás az, az, minthogy a mutatott do
lognév csak oda gondolandó : azon tárgy ház-, ezen lény ember; 
az utána következő dolognévtől pedig a magyarban ki nem tett co-
pula (van, est, ist) által van elválasztva, szintén önálló s így z-jét a 
rá következő mássalhangzó daczára megtartja, s a copula többesé
vel, vagy a helyett más igét tévén, rendesen ragoztathatik, p. azok 
házak, ezek kertek, azt embernek, ezt lónak nézem stb. míg azon 
esetben, ha a fentebbi példákban levő dolognevek maguk volnának 
a mutatott tárgyak, a mutató névmások épen ellenkezőleg alakjukat 
változtatnák (a (azon) ház, e (ezen) kert, az (azon) ember) s a vi
szonyragokat fel nem vehetnék (a házat, e kertnek stb.). 

Összefoglalva most már az eredményeket: 
A mutatónévmás az, ez; a szerint a mint vagy önállóan, vagy 

is a mutatott dolognév nélkül, vagy pedig azzal kapcsolatban áll a 
mondatban, majd főnévi, majd tulajdonságnévi természetű. 

Első esetben ragozható s a ragozás esetét kivéve, kül alakjára' 
nézve nem változó; a másikban nem ragozható és kül alakja a rá
következő szó kezdő betűje szerint változó. 

A nem önálló, tehát tulaj donságnévi természetű mutató ez, e, 
az irodalmi nyelvben a legrégibb időtől mostanig széltiben ; a nem 
önálló mutató az, a, az ujabb irodalmi nyelvben ritkábban s inkább 
csak költeményekben, használtatik; utóbbi helyébe az ön névmás
sal összetett azon lépett, mely, valamint a mutató ez-böl lett, de 
vele gyakorlatilag is egyértékünek vett ezen is , szintén tulajdon-
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ságnévi természetű, s önállóan csak némely viszonyragokkal mint 
igehatározó és kötszó szerepel (azonban, azonkép, ezenkép). 

A népnyelvben azonban ez utóbbi alakok (azon, ezen) szint-
oly kevéssé ismertetnek mint a tulajdonságnévi természetű mutató 
az és ez, melyek kelyett rendesen az önálló mutató névmás hasz
náltatik utána tett névelővel (az a, ez a). 

A névelő végre nem valamely kül&n sajátságos természetű szó ; 
hanem maga a mutató az tulajdonságnévi természetében, csakhogy 
valamivel kisebb nyomatékkal és némi általánosabb, határozatla
nabb vonatkozással; mint a németben is : der mensch , az ember, 
és der (jener) mensch,'az (azon) ember. 

Figyelemre méltó e tekintetben, hogy a göcseji nyelvjárásban 
a névelő nem: az , a, hanem : ez, e; p. e förfi, e ház, ez ablak, ez 
ajtuó stb., hol tehát a közelre mutató ez szintoly processuson ment 
keresztül, mint a távolra mutató az a derék nyelvben. 

A „Magyar nyelv Szótára" a most tárgyalt két nézettel töké
letesen ellenkezőleg a névelőt a mutató névmástól nem csak egészen 
különböző szónak, hanem egyszersmind különböző gyöknek is állítja. 

„A (2) névelő, úgymond ugyanis a 4. lapon, önhangzóval kez
dődő szók előtt toldva: az. Eredetre és alapfogalomra nézve a fen
tebbi (a (1)) mutatóval egy, mennyiben a névelő mintegy rámutatva 
határozza meg az illető nevet." 

A 229. lapon pedig olvassuk : 
nAz (2) névmás, melynek mássalhangzója rendesen az illető 

ragéhoz alkalmazkodik v. Ö. a 1)." 
A névelő gyöke tehát a, a mutató névmásé pedig: az. 
Nem tekintve, hogy eddigi fejtegetéseim eredménye határo

zottan ezen felfogás ellen bizonyít, már első pillanatra feltűnő azon 
ellentmondás, mely szerint a z hang, a körülbelül ugyanazon jelen
tésű két szó egyikénél toldás, másikánál pedig gyökhang volna. 
Eredetére és alapfogalmára nézve ugyanis, mint láttuk, a Mny. Sz. 
is mindkét szót egy s ugyanazon elemre: az a 1) távolra mutató 
szócskára vivén vissza, a kérdéses z-nek vagy mindkettőnél toldás
nak vagy pedig ugyancsak mindkettőnél az új gyökhöz tartozónak 
kell lennie. 

Bármelyik eset álljon is voltaképen, itt elég tudnunk azon 
tényt hogy a névelő a mutató névmással mindenesetre egy s ugyan
azon gyök és egy s ugyanazon szó.' 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 8 
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Elejét vévén ekképen a névelő és mutató névmás netáni kü
lönbségéből származtatható mindennemű kifogásoknak és ellenve
téseknek , most már áttérhetünk a névelő és a mutató névmásoknál 
előforduló vég z gyökerességének kérdésére. 

„Demonstrativa pronomina nostra ez et az, sünt forinae primi-
geniae et consonam z habent radicalem." 

így szól e tárgyra vonatkozólag Révai, már említett jeles ma
gyar nyelvtanában (I. r. 406. 1.) s ezen, később a 409. lapon a mu
tató névmással azonos névelőre is kiterjesztett állításának bizonyí
tására felhozza a következő tényeket (1. 409—41G. 1.). 

1) Megvan ugyanis ezen z, vagy, mint hozzátehetjük, az en
nek szabályszerűen megfelelő t, d a rokon nyelvek mutató névmá
saiban is. — Mellőzve itt a héber és arabból felhozottakat, minthogy 
ezen nyelvek a nyelvtudomány jelen állásánál a magyarral rokonok
nak többé nem mondhatók , csak az ott felhozott finn és észt : se 
= az mutatónévmást tartom megemlítendönek, melyhez azonban 
hozzá sorolható a mordvin : se az, te ez; a finn: ta-mö, ez, tno amaz ; 
eszth : to, lapp : do, szírjein: <«-ja, osztják: to-ma = ez. 

2) Régi irodalmunkban, mintegy a XVI. század végéig ezen 
z-t mássalhangzóval kezdődő szók előtt is gyakran kitéve találjuk, 
mint p. hogy egyebeket mellőzzünk, a H. Z?.-ben: ez muncas világ, 
ez vermut, oz gimilsben, oz tiluot gimilstvvl stb. A régi bibliafordí
tásban ezen 2-t a rákövetkező szó élőhangú mássalhangzójává vál
toztatva látjuk, p. ennapot, annéphez. így találjuk több más, azon 
korbeli kéziratban, KomjáthinÁl (a Krakkói ABC könyvben) s töb
beknél, p. akkisded, annagyobb, ammalaszt, s két szóban írva is : am 
mi üdvözítőnk, ab bor stb.; míg másoknál a mutatónévmás és név
elő, z és kettőztetés nélkül ugyan, de a következő szóval egészen 
egybe olvadva fordul elő: etömlöcz, asegedelem, akeresztfdn stb. 

De már az idézett régi bibliafordításban a z átváltozása nem 
mindig iratik k i , hanem az a, e mellé tett pont által jeleltetik, p. a' 
gyortyatartó, a' kéz stb.; mások pedig, s ezek közt főleg Telegdi a 
z nélküli mutató névmásokat s névelőt súlyos accentussal szokták 
jelelni: cl, é, mire nézve Molnár nyelvtanában (1609.) megjegyez
tetik , hogy ezen súlyos vagy kettős hangjegy (d, é) az elhagyott 
2-nek jegye. Ezen pont, vagy hangyjegy helyébelépett később a 
hiányjel (a\ e'), mely jelenleg többé ki nem tétetik. 

Mind a mellett azonban az eredeti z nem veszett el most sem 
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végképen, hanem a rákövetkező szókezdő mássalhangzójához átha-
sonúl, s e szerint, bár így írunk: e föld, e' tenger, a' föld, a tenger, 
vagy ma már hiányjel nélkül e, a föld stb. ezen szókat tulajdonké
pen így ejtjük: effold, ettenger, afföld, attenger. 

Megemlítem e helyen, hogy némely régi írónál a z helyett, ha 
utána mássalhangzón kezdődő szó következik, az áthasonulás jeléül 
h áll, p. 

„Mert régen kihoza ah zsidó népeket" 
„Látván o* farahó inkább keményedik" 
„-E7* két emberektől annye nép származék" stb. 

Farkas András (XVI. sz. L. Toldy K. K. I, 3. 1.) 
Leginkább észrevehető a z fentérintett áthasonulása a nép 

nyelvben hol különben a névelő sokszor, egészen régiesen, mással
hangzó előtt is 2-vel használtatik, p. az babára, az rózsára stb. 

3) Ugyan ezt találjuk a kérdéses névmások ragozásánál. A 
H. J3.-ben ugyanis olvassuk: ozchaz = azhoz; s több régi kézirat
ban a z-t a ragok előtt hasonlóan mindig kitéve találjuk, p. eznek, 
áznak, ezb'ól, azból, ezröl, azról, mint még most is mondjuk s írjuk: 
ezt, azt, ezzé, azzá, ezzel, azzal. Később azután a széphangzat ked
véért a sziszegő z áthasonult a rag kezdő mássalhangzójához, a hon
nan van a ragos mutató névmásokban a mássalhangzó kettőztetése, 
ennek, annak, ebből, abból stb. 

Több, különösen erdélyi író ugyan itt is a hiány jellel élt 
e'nek, a'ból, éröl, a'ra stb., azonban ezen így írt szók is úgy mon
dandók ki, mint a fentebbiek t. i. kettős mássalhangzóval. 

Megjegyzendő, hogy a viszonyszókat illetőleg, eredetileg 
a mutató névmások azok előtt is mindig 2-vel állottak (p. az, ez 
körül, az, ez fölött; az, ez miatt stb.). Később pedig ezen (z) vég-
hangjokat szintén a viszonyszók kezdő mássalhangzójához is átha-
soníták (p. akkörül, ekkörül, affölött, emmiatt stb.) s nagy részben a 
most említett erdélyi írásmód kapott lábra; csakhogy jelenleg, a ta
karékosság elve szerint, már a hiányjel sem tétetik ki (a körül, a 
fölött, e miatt stb.). 

Révai tanával tökéletesen megegyez Toldy Ferencz ebbeli elő
adása a , Magyar nemzeti irodalom története" I. részének 109. és 
199. lapjain. 

Ugyan e nézet mellett nyilatkozik Hunfalvy Pál így szólván 
(L. M.Ny. I. 158.1.) : 

8* 
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„Az egész szó az, ez, mely mint névhatározó annyira rádül 
az azt követő dolognévre, hogy z bötüje az ejtésben a dolognév élő
hangú mássalhangzójává változik." 

Továbbá Riedl Szende, ki, mint már fentebb láttuk, a névelő 
egyik sajátságául felhozza, hogy mássalhangzón kezdődő dologne
vek előtt elveszti kihangzó mássalhangzóját — az írásban —, mely is 
a kimondásban a következő szó előhangjához áthasoníttatik, p. abbor 
e. h.: az bor. (L. Magy. Gramm. 124. 1.). A mutató névmások ra
gozásánál pedig, előre bocsátván, hogy azok a tárgyesetet szabályo
san, a tárgyrag hozzáfüggesztése által képezik, a többi mássalhang
zón kezdődő ragok előtt, úgymond, a gyök kihangzó 2-je a követ
kező mássalhangzóvá áthasonul, p. annak, abban, erről stb. (L. 
171. 1.). 

A Mny. Sz., mint már felhozatott, az, ez mutatónévmásra néz
ve szintén ezt mondja, a névelőre nézve azonban az eddig ismerte
tett tanoktól egészen eltér s azt állítja, hogy gyöke a, mely ön-
hangzóval kezdődő szók előtt z-vel megtoldatik. 

Ezen állítás azonban semmivel sem igazoltatván, még akkor 
sem látszanék elfogadhatónak, ha az mutatónévmást és a névelőt 
két egészen különböző gyöknek tartani nem lehetne is. A mi ugyan 
is az illető czik elején mondatik, hogy: „hogy terjedt régi nyelv
szokásból, de mai tájejtés szerint is, mássalhangzó előtt is gyakran 
marad az, p. az királyt megkoronázzák, éljen az magyar! stb. — 
De már a bécsi codexben is elmarad a z, másokban pedig gyakran 
h szellett váltja fel stb." — határozottan ellene mond azon nézetnek, 
hogy a névelő gyöke a. Ez esetben ugyanis miért használtatnék 
mássalhangzó előtt is a z toldás, vagy annak helyettesítője a h szel
let, mely állítólag csak az önhangzók könnyebb kimondása végett 
szúratnék a névelő és a szó közzé ? — De honnan kerülne ez eset
ben is ama z ? A Mny. Szótára erre nézve csak azt mondja: Ere
detre és alapfogalomra nézve a fentebbi mutatóval egy ! De ezen 
hivatkozott mutató a l)-ról az mondatik, hogy: Elötéve m toldalé
kot vesz föl s az illető mutatóval egyesül, p. amott, amolyan, amígy 
stb. Az élőbeszédben (L. I. k. V. füz.) pedig kifejtetik, hogy ezen 
mutató elem vagy szó némely mássalhangzóval kezdődő szókkal 
minden toldalék nélkül egybeolvad: aki, ami, amely stb., mi a név
elővel nem történik. 

Ez utóbbi szókról mellesleg megérintem, hogy Csnlomjai úr 
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a P. Napló m. é. 215. sz.-ban a Mny. Szótára, illetőleg a mellette 
(a P. N. m. é. 158. sz.-ban) felszólaló Ivannovics úr ellenében azon 
nézetét fejtegeti, hogy az ott előforduló a nem „szerény mutató elemu, 
mely a következő szóval egészen egybeolvadhat, hanem mutató név
más, mely tehát attól külön Írandó. 

Tekintetbe véve, hogy a Mny. *Sz.-ban a fentebb idézett szó
kon kivül még több oly szó fordul elő, mely a most érintett elv sze
rint a mutató elemmel egybe van írva, p. amerre, amiatt, amint, 
avégett stb. — Csalomjai úrral csak részben érthetek egyet. Néze
tem szerint ugyanis kétségtelen, hogy a viszonyszók előtti a mindig 
csak mutató névmás lehet, minthogy azok, főnév vagy névmás (rag) 
nélkül, még kötszó minőségükben sem szerepelhetnek, míg a névmá
sok és egyébb szócskák előtt előforduló a-t, mint látni fogjuk, a név
előnek kell tartanunk. 

A helyesírást illetőleg, első esetben , mint annak helyén ki
mutattam, a mutatónévmás a mássalhangzón kezdődő viszonyszóval 
áthasonított 2-vel egybe , vagy pedig a z nélkül két külön szóban 
irandó; utóbbiban pedig a névelő körüli szabályok tartandók 
szem előtt. 

Amiatt, avégett tehát, miután miatt és végett viszonyszók , az 
az mutató névmással tulajdonképen így volnának írandók: ammiait, 
avvégett; vagy pedig: a miatt, a végett, miként ugyan a Mny. /Sz.-
ban találjuk írva a többi viszonyszavas névmásokat, p. affelé, affe-
lett, affelol stb. 

Még akkor is így írandók pedig, ha azok mint kötszók hasz
náltatnak, mert az előttük álló a akkor is csak mutató névmás, nem 
pedig csupán mutató, ml kitűnik abból, hogy: ezen a nem hagyható 
el tetszés szerint; nem mondhatjuk p. e helyett : „amiatt jöttem 
hozzád, hogy értekezzem veled" (Mny. Sz.) — miatt jöttem hozzád 
stb.; de továbbá az önhangzóval kezdődő viszony szók előtt maga 
a Mny. Sz. ily esetekben is az az alakot használja, bár egy szóba írva, 
p. az által, az előtt, az olta stb.; noha a mutató a 1) a Szótár szerint, 
önhangzó előtt nem z, hanem m toldással jár. 

Az ami, aki, amely szókra nézve, szintén egyetértek Csalomjai 
árral abban, hogy itt is az a nem csupa mutató elem; nem tarthatom 
azt azonban mutatónévmásnak, tágabb értelemben, inert az távolról 
sem oly súlyos és határozott, mint a német: jener, franczia: celui stb. 
s ha ezt határozottan ki akarjuk fejezni, oda kell még tenni eleibe 
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az önálló mutatónévmást, p. az, a kit ott látok ; ez, a kit gondolok 
stb., mely esetben az a épen el is hagyható : az, kit ott látok • s 
mert továbbá sehol sem látjuk használatban ezen szók mellett a 
közelre mutató ez, e névmást, mely a fentebb említett viszonyszók
nál szintúgy használtathatik, mint a távolra mutató az, a; nem mond
hatjuk tehát eki, emi, emely, mint: afféle, efféle, ammiatt, emmiatt 
(v. e miatt). 

Hogy azonban az a, mint mondám, csupán mutató elemnek sem 
tartható, kitűnik abból, hogy 1) mint elébb megjegyzem, nem dívik 
•mellette az e , mint dívik ezekben : amúgy, emígy, amolyan , em
ilyen stb. ; hogy 

2) miként a May. Sz. élőbeszédében is elismertetik, régi nyelv
emlékeinkben ily helyesírással találkozunk : az ki, az mely, az mi, 
az vagy, mely ujabban avuagy-nak is Íratott; a mutató elem pedig a 
Mny. Sz. szerint: a, e s toldással: am, em ; — s végre 

3) hogy a Mny. Szótárának többször említett a 1) távolra mu
tató szócskája, s az ennek megfelelő: e, az ott felhozott példákból 
ítélve is, vagy : indulatszó, ha t. i. „bizonyos távolra mutató szóknak 
mintegy nyomatékot ád", p. ott van a! oda menj a! itt van el stb-
s mint ilyen, Összetételekben is csak indulatszót eredményez, p. 
ahol-a! ehol-e! — vagy pedig némely mutató szóknak gyökeleme, 
„elvont gyöke", mely, magában véve még szó nem levén s így sem
mi önálló élettel nem bírván, összetételekre sem lehet alkalmas. Az 
amúgy, amolyan, amott] emígy, emilyen, emitt (amaz és emez) szók
ban levő am, em ugyanis azonosnak látszik az : ám, ém, ím szók
kal, melyekben az m épen nem toldalék, hanem valódi gyökhang, 
s melyek a mutató névmásokhoz járulván megrövidültek. 

Az aki, ami, amely szókban levő: a, tehát mindezeknél fogva, 
mint fentebb is mondatott, névelőnek tartandó, s így az arra vonatkozó 
elfogadott szabályok szerint, a rá következő szóval egybe nem irandó. 

Visszatérve felvett tárgyunkhoz, most még a z gyökeressége 
ellen netán felhozható érveket, s különösen Nyakas úrnak, e czikk 
elején érintett, arra vonatkozó megjegyzéseit kell közelebb szem
ügyre vennünk. 

Nyakas úr (a P. N. m. é. 108. sz.-ban) mindenek előtt azt kér
di : „hol van példa rá , hogy nyelvünkben a gyökbetü, bármily 
hangzat kikerülése végett, elvettetnék ?" E kérdésre ugyan már 
félig meddig maga is felel magának, elismervén, hogy vannak sza-
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vaink, melyeknek z betűje a népbeszédben elmarad (záp áp, zacs
kó acskó, zászló, ászló, stb.); minthogy azonban e jelenséget úgy ma
gyarázza, hogy a z a szóhoz később ragadottnak látszik, — s Joan-
novics úr az ellene írt czikkben (1. P. N. m. é. 194. sz.) sem tud a 
névmás körén kivül egyéb ily esetet felhozni — megemlítem, hogy 
különösen a népnyelvben csakugyan találunk ilyes példákat. 

így p. a hoz , hez viszonyrag utóhangja, mely kétségenkivül 
gyökbetü, az egész Dunántúli kerületben mássalhangzóval kezdődő 
szó előtt rendesen elhagyatik; önhangzós szó előtt, vagy a mondat 
végén pedig l által helyettesíttetik, p. alihol az emberhöl • 

„Hun atyafi harcznak mi köze a gótnoZ" 
Arany (Buda halála XI. ének). 

— mint mondják, szintén Dunántúl: meg van az verve/, megvoltam 
ijedve?; vagy né.hol vervén, ijedvén, e. h. verue, ijedve, mely utóbbi 
alak egészen régies, p. o tü keménségös tiviskek, nem arra valátok 
terömtve'n, hogy. stb." (Nádor codex, 1. Toldy a m. nemz. irod. tört. 
I. 270. 1.). 

így továbbá Göcsejben a vég gy a következő szó élőhangú 
mássalhangzójához áthasonúl, p. ennaffa = egy nagy fa; minél tö
kéletesebb hasonlatot a tulajdonságnévi mutató névmás és a névelő 
ejtésére nézve kívánni sem lehetne. 

Hisz, mint fentebb kimutattam, azok vég z-je nem vettetik el 
azért, hogy a nehéz kimondás elkerültessék, hanem áthasonulván a 
következő mássalhangzóvá, a névmást (vagy névelőt) a rá követ
kező szóval szorosan összekapcsolja. 

De feltéve, hogy a névelő s mutatónévmás gyöke csakugyan 
a és e, — most már mi kérdhetjük Nyakas úrtól: honnan veszi ma
gát némely esetben a z ? 

„ A z epenthetika, mint mely a magánhangzók olvasztására 
szükséges." 

E néhány szónál többet Ny. úr czikkében erre vonatkozólag 
nem találhatunk. Megjegyezvén, hogy Ny. úr itt : olvasztás helyett 
valószínűleg : elválasztást akart írni, mint hogy ismeretes nyelvtény 
az hogy két magánhangzó épen akkor szokott összeolvadni, ha köztük 

. mássalhangzó nincs ; mint p. gazduram e. h. gazda uram , gazdasz-
szomi e h. gazda asszony, Mis ebből hives, tüske ebből tiviske a v ki
esése után stb. — ha a fentebbi mondat alapján a z-t olyforma köz
beszúrásnak veszszük is , mint a franczia t ebben : a-t-il stb., még 
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ezáltal koránt sincs megmagyarázva az, hogy minő z az, melylye 1 
a tárgyrag előtt (azt, ezt) mindig, — s a val és vá ragoknál (azzal, 
azzá, ezzel, ezzé) sokszor találkozunk ? és pedig még akkor sem, 
ha Ny. úrral a ragozásnál hallható mássalhangzó kettőztetést egye
dül csak a hangsúly rovására akarnók írni. 

A mi végre Nyakas úr azon megjegyzését illeti, hogy a Zem
plén megyei tájszólás szerint tiszta magyarok is így beszéllnek : ára 
kérem önt, ére legyen a szeme, ától ne féljen stb. — igaz ugyan, 
hogy ezen szók, a fa- fát stb. hasonlatára a, e gyökre utalnának 
vissza, ha nem volna ismeretes nyelvtény, hogy az önhangzó meg
nyújtása valamely elhagyott mássalhangzó helyét pótolhatja (hang
pótlás) ; mit ez esetben már azért is fel kell vennünk, mert a mutató 
névmás tárgyrag03 alakjában, mely ott is azt, ezt-nek mondatik, 
ezen elhagyott mássalhangzó ismét előtűnik; mint pl. Göcsejben 
is : óra, őre, more e h. arra, erre, merre, noha a többi viszonyraggal 
rendesen: attul, ettill stb. mihez hozzá járul még a fentérintett táj
szólás azon általános szabálya, mely szerint minden kettős mással
hangzó egyesnek szokott ejteni, így : ha-lok, mesze, ke-tó stb. e h. 
hallok, messze, kettő. 

De ha ez nem volna is így, s a zempléniek még a tárgyraggal 
is így mondanák: át, ét; (mint Vasmegyében gyors beszéd közben 
csakugyan hallani néha: „hozd ide ata (= azt a) kenyeret." 1. M. 
Ny. IV, 327. 1.) e néhány kivételes példa, mint Joannovics úr helye
sen megjegyzi, a nyelv egész történelmét s a most élő összes nyelv 
gyakorlatát, halomra nem dönthetné! 

Ezek szerint azt hiszem, magától értetődik, hogy új szók kép
zésénél csak az egész gyök : az, elvétethetvén alapúi, annak ki
hangzó 2-je, úgy mint a ragok előtt, a képzőnek kezdő mássalhang
zójává áthasonúl; s így az eredetileg : az-\-nyi, ez-\-nyi, az-\rbeli, 
ez-\-beli, az-\-féle, ez-\-féle stb. alakú képezett szókat így kell ejte
nünk és írnunk: annyi, ennyi, abbeli, ebbeli, afféle, efféle stb. 

S íme! elérkeztünk most a czikkem bevezetésében megemlí
tett másik kérdéshez, mely az ugyanott megnevezett urak közt oly 
élénk vitát idézett elő. 

Ugyanis: az oly, ily, olyan, ilyen, mily és milyen szókban az 
ly hang egyes-e vagy kettőztetett, s van-e jelentésre nézve különb
ség az : oly, ily, mily és olyan, ilyen , milyen szók között vagy 
sem? 
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A kérdés első részét illetőleg röviden megemlítem, hogy Vad* 
nay (a P. N. m. é. 41. sz.-ban), Nyakas (106. sz.) és Joannovics urak 
(194. sz.-b.) az egyes ly, Csalomjai úr pedig (81. 135. és 231. szá
mokban) a kettős Ily mellett emelnek szót. 

A pro et contra felhozott okokra nézve a kegyes olvasót az 
idézett czikkekre utalva mindazokból csak egy közös tévedést kell 
kiemelnem. 

Ertekezők ugyanis mindannyian az : olyan, ilyen , milyen szó
kat , az: oly, ily, mily származékainak s az utóbbiakat gyökök
nek vették. 

Már pedig ujabb nyelvészeti kutatások felderítették, hogy 
mindezen szókban : lyan, lyen — megrövidítve : ly, a képző, a gyök 
pedig: az, ez és mi névmások (1. Hunfalvy Pál M. Ny. I, 160. 1., 
Riedl Szende: Magy. Gramm. 124. 1. stb.). A mostírt képző azonos 
a finn: lainen, lainen képzővel, melynek gyöke: lai = genus, indo-
les, s megegyez a magyar : féle képzővel. Ezen képzővel lesz azután 
a : ta = ez, se = az mutatónévmásokból illetőleg azok lan és sen 
alakjaiból, a vég n a következő Z-hez áthasonulván : tiilláinen, sel-
lainen efféle, afféle; mi tökéletesen megegyez a magyar az-\- (ré
giesen oz-\-)-lyan , ma ollyan , ez-\-lyen, régi kéziratokban: ellyen, 
ma Hlyen névmásokkal (1. lábián István, Finn nyelvtan 109. 1. és 
M. Ny. I, 283. 1.). 

Látjuk tehát, hogy nem önkény okozta a képzőnek lágyítva 
(ly) írását, minthogy a rokon finnben is megvan az i (Isiin, honnan 
lián, lyan), nem önkényesen írták még nem rég is : ollyan-t, illyen-t 
két Uy-e\, minthogy a mutató névmás az, ez vég z-je, mint egyéb, 
mássalhangzóval kezdődő, képzők előtt is (p. abbeli, efféle) a képző 
első mássalhangzójához szabályszerűen áthasonult. 

Amilyen, mily szónál e szerint szófejtésileg az igaz, hogy 
csak egy lyet lehet kimutatni, itt azonban az analógián kivül fon
tos szerepet játszik a hangsúly, mely az első szótagot mindig meg
erősíteni, kiemelni igyekszik, mi különösen ezen mi egyéb szárma
zékaiban is tapasztalható, p. mekkora, meddig. 

A fennforgó kérdés másik részét illetőleg Vadnay Lajos úr 
(a P. N. m. é. 41. és 172. ssz.-ban) azon elméletet állítja fel, hogy: 
ily, oly, mily csupán melléknévi, nyomosító határozók (tam, quam), 
tehát csak talajdonságnevek előtt állhatnak, p. ily türelmes, oly 
kegyes; — ilyen, olyan} milyen pedig hasonlítási melléknevek (ta-
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lis, qualis) s így csak főnévre vonatkozhatnak, p. ilyen állat, olyan 
ország. — Az utóbbiak tehát ragozhatok (olyanok, olyannak stb.), 
míg az előbbiek nem. 

Joannovícs Gy. úr ezekre (a P. N. m. é. 158. sz.-ban) meg-
jegyzé, hogy azon szók mindannyian névmások s ámbár használa
tukra nézve ö is lát köztük némi különbséget, a Vadnay úr által 
felállított szabályokat még sem tartja egészen elfogadhatóknak. 

Joannovícs úrnak abban, hogy mindazon szók csakugyan név
mások , melyek azonban néha határozókép is szerepelhetnek, —• 
igazat adva, ki kell mondanom, hogy ama teljes és rövidített alakú 
szók között — jelentésük és használatukra nézve, sem a njclvtudo-
mány, sem a gyakorlat, széphangzati tekinteteket kivéve, legcseké
lyebb különbséget sem ismer. 

Láttuk ugyanis , hogy azon szók teljes képzője lyan, lyen, s 
az ly csak ennek megrövidítése; különbség köztük azért már ez 
okból sem igen lehetne; a gyakorlatot illetőleg pedig tekintsünk 
bele Toldy Ferevcz Magy. költ. kézi könyvébe, mely, úgy hiszem, 
közkézen forog s jegyezzünk ki néhány példát régi jó Íróinkból: 

Erre Terek János szóla ilyeketu 

Tinódi S. (1.77.1.) 
„Nehéz tengődésnek 

Sanyarú életnek 
Ily jutalma keserves." 

Beniczky Péter (1. 204. 1.) 
„Ilyen módját s rendit halld azok útjának" 
„Nem repül a madár oly gyorsan szárnyával" 
„Oly a gyorsasága mint könnyű szellőnek." 

Gyöngyösi István (1. 264, 266, 268. 11.). 
„Oly szerencsém nincsen mint volt Orpheusnak." 

Gr. Koháry Istv. (1. 286. 1.) 
„Oly bizonyos, hogy tőlem kikérte, hogy — stb." 
„Artemi, oly játékot kezdek, melynek te hasznát veszed." — 

„Nem gondoltam volna, hogy egy olyan főérdemü tiszt és tekinte
tes tagja országunknak ily csúnyára vetemedjék." — .„Mindazon
által hogy ily ijedelmekkel az én részemről, te részedről ily kemény
séggel keresed — méltatlan bosszúság —" stb. 

Faludy Ferencz (1. 327—331. 11.). 
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„Ily színes semmiből nem mérem azokat." 
„Nem oly formás minta a mostani uraknak." 

B. Orczy L. (1. 339. 1.). 
„Meddig szenvedem, hogy ezeket a drága illatú fűszerszá

mokat ilyen holttestekre hintse." — „Szint olyan csudálatos és meg
foghatatlan vagy a te legkisebb teremtésedben, mint a legnagyob
bakban." Péczely József (1. 471. s 472. 11.) 

íme! egy s ugyanazon író ugyanazon alakot majd fő- vagyis 
dolognév, majd tulajdonságnév előtt használja egyformán; de még a 
rövidebb alak ragozása sem látszik lehetetlennek, (ilyeket Tinódinál). 

Hátra van még azon kérdés: vajjori a tulajdonságnévi termé
szetű mutató névmásoknál és a névelőnél, azok vég z-jének e czikk-
ben kimutatott áthasonulását az írásban is meg kell e bármikép je
lelni az önálló mutatónévmások származékainál pedig, úgy mint azok 
ragozásánál történik, azt minden esetben valóban ki kell-e írni f 

Más szókkal: tegyünk-e az: a, e mellé hiányjelt, s az ilyen f 

olyan stb. névmásokat két ly-xe\ írjuk-e vagy sem? 
Mind a hang és szótan, mind a helyes magyaros ejtés a helyes

írásnak ezen főtényezői ezt, mint láttuk, egyiránt határozottan kö
vetelnék. 

Az ujabb korban felkarolt és szabálylyá tett takarékossági elv 
pedig nézetem szerint egyedül csak azon esetben lehet irányadó, ha az 
a szóismével, a nyelv elismert szabályaival összeütközésbe nem jön. 

Ezen erős korlát nélkül ugyanis mindig tovább s tovább ter
jeszkedik ; ma csak az : a, é mellől hagyatja el a hiányjelt s csak 
az ilyen, olyan szóknál az egyik ly-t, holnap mint e czikk elején lát
tuk már, így í r : abeli, abeli, aféle, eféle, söt anyi, menyi mellett is 
lándzsát tör, szükségtelennek találja a két r-t a varr, a két l-t a hall-
gatban ; holnapután talán egész szótagoknak is neki esik, s így mind
inkább elhomályosítja a nyelvtényeket s vele együtt a nyelvtudatot. 

Különben, bár alkalmazkodjunk az a, e, az olyan s társainak 
írásánál a divatozó, s a M. Tud. Akadémia helyesírási szabályaiban 
is elismert szokáshoz ; csakhogy soha szem elöl ne téveszszük, hogy 
azoknál tulajdonképen csak takarékosságból hagyatik el az egyik ly, 
illetőleg az áthasonulás jegye a hiányjel, s hogy azok valódi ép gyöke : 
Wv és 6£ 

TORKOS SÁNDOR. 




