
A SZÓVÉGZŐ ÖNHANGZÓK A MAGYARBAN.1) 

I. Hosszú önhangzók. 

1. Mindazon szóvégző hosszú hangzók (önhangzók), melyek
kel a mai nyelvben találkozunk, eredetileg vagy nem álltak a szó 
végén, vagy pedig nem voltak hosszú hangzók. Tehát történetük 
is kétféle: vagy szóközépi hosszú hangzók voltak, melyek úgy 
váltak szóvégiekké, hogy az utánuk álló egy vagy több hang el
veszett ; vagy pedig diphthongusok voltak, s ezekből vált a hosszú 
hang. 

*) A vocalisok osztályozásában és részben elnevezésében is követtem 
azon elveket, mélyeket «A magyar nyelv hangjai» ez. dolgozatomban kifej
tettem (Budenz-Album 96). De mivel az ott felállított osztályozás az eddi
giektől eltérő, s nem számíthatok arra, hogy minden olvasónak rendelke
zésére áll e dolgozatom, szükségesnek tartom a magánhangzók osztályozását 
és elnevezéseit itt ismételni: 

M é l y h a n g o k M a g a s h a n g o k 

szűk ejtésü széles ejtésü szűk széles 

A nyelv felső í i 
közép é é(é) 

alsó állásával ejtett 
hangok á (á) e(e) 

Ajakműködéssel ejtett hangzók 

felső ú U(ü) ű ü(ü) 
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A) Szóvégző hosszú hangzók, melyek ré géb
ben szóközépi hangok voltak. 

2. hí (és hív; hívok és hivők), rí (*rív; rívás), sí (*sív; sivít), 
szí (és szív; szívok), ví (és vív ; vívok) [| lé (leves), diai. ré e h. rév\l 
meg-ó (és óv; óni és óvni ; óvok) | a régi nyelvben ő Moln. A. PP. 
e h. öv, bö (bőven), cső (és csév, csív, ószl. cévi, cév), hő (hév, heves) || 
bú (búvába), szú (*szúv); bú (búvok), fú (fúvók) \ nyű (nyüves), 
hű (és hív), mű (míves, művész), szű (és szív), fii (füves); nyű 
(nyüvök). 

Mindezen felsorolt esetekben v maradt el a hosszú hang 
után egy tagú szó végéről. Ha e hosszú hangzó olyan, hogy kép
zésénél az ajak fontos szerepet játszik, ópúgy, mint a v-nél (tehát 
ó, ő, ú, ű), akkor az eredeti v hang minden nyom nélkül elvész. 
Más hangzóknál már máskép viselkedik a v. Az é után rendesen 
nem szokott elmaradni, pl. név, év; egyedüli példa a teljes el
veszésre a lé szó, ebből lév, eredetileg lév (v. ö. leves) ; Gömörben 
megvan még a teljesebb lev alak is (Ny. III, 185). E szót így ma
gában ritkán használjuk, hanem inkább a továbbképzett leves ala
kot. A tőszó csak összetételekben fordul elő : halászlé, szilvalé, vagy 
némely szólásmódban: minden lében kanál, S így egyrészt az okoz
hatta az elveszést, hogy hangsúlytalan szótagba, vagy mássalhangzó 
elé került a v ,• másrészt pedig a többi felsoroltak analógiájára is 
támaszkodott. 

Ép oly alakúak, mint lév, voltak eredetileg bév és hév. Ezek
nél a v assimiláló hatással volt az előtte álló hangzóra, s azt ajak
hangra, vagyis ó'-re változtatta, s lett belőlük böv (bőven), *höv. Az 
ö után természetesen elveszett a v. Táj beszédben van hé alak is 
(v. ö. hévíz, Héjó). 

Az í után is leggyakrabban elvész a v, de nem oly általáno
san, mint az ajakhangzók után. A felsorolt esetek némelyikénél is 
gyakoribb a v-s alak, mint a v nélküli, így hív, szív, vív. Némely 
esetben pedig az í époly változáson megy keresztül, mint a milyet 
az á-nél láttunk, vagyis a v magához assimilálja, s a megfelelő 
ajakhanggá, w-vé változtatja; így lett hív, mív, szív-höl hűv, műv,, 
szűv s azután hü, mű, szű. Hogy ez assimilálás az épily alakú igék
ben (hív, szív) nem történt meg, annak oka az, hogy ezek mély 
hangúak, s így nem csaphattak át a magas hangrendbe. 



A SZÓVÉGZŐ ÖNHANGZÓK A MAGYAEBAN. 1 3 5 

A bú és fú igék mellett előfordul búj és fúj alak is, s a többi 
személyben i s : búvok és bújok, fúvunk és fújunk stb. Ez igék ugor 
alakja baga- és paga-, s e két hangzó közötti g-ből lett egyrészt v, 
másrészt j , mint ez sok más esetben is történt. 

3. írá, kére; írná, kérné. Tudva van, hogy ezen igealakok 
végéről egész szótag, a -ja, -je 3. személyrag veszett el: Hrája, ké-
réje, imája, kérnéje. 

A nyelvemlékekben még gyakran találkozunk ilyen alakok
kal : vigasztalná ja, mutatnája, tehetnéje, azt müvelhetnéje. — Szint-
ilyenek az alá, hozzá, reá, elé, mellé, mögé, felé, belé névutók, a 
mennyiben 3-dik személyre vonatkozással fordulnak elő a teljes 
ragu (alája, hozzája, melléje stb.) alakok helyett, pl. hozzá ment, 
azaz: ő hozzája (v. ö. hozzá-m, hozzá-d). 

B) Szóvégző hosszú hangzók diphthongu
sok b ó h 

4. S i e v e r s szerint a diphthongus két egy lélekzettel képe
zett, vagyis egy szótaghoz tartozó hangzónak kapcsolata. Ez az 
általánosan elfogadott meghatározás; de én a diphthongusok meg
értésére sokkal alkalmasabbnak tartom azt a magyarázatot, melyet 
az angol phonetikusok adtak. Szerintük diphthongus úgy jő létre, 
hogy ha egy hangzót ejtünk, és mielőtt hangoztatását bevégeznők, 
egy másik hangzó képzésének helyzetét érintjük. Például e szóban 
ajtó képezzük az a hangot, és mielőtt a t-t képeznők, érintjük az i 
helyzetét; tehát e szót phonetice így kellene írnunk: aHó. Ez érin
tett hangzót nevezzük kapcsolóhangzónak (voicel-glide). Tehát 
•minden diphthongus áll egy teljes hangzóból és egy kapcsolóhang
ból. S külömbözök a diphthongusok a szerint, a mint e kapocs elül 
vagy hátul áll. Tehát külömböző diphthongusok éí és él, °ú és óu; 
azután külömbözök íé és é* vagy éi és lé; azután óu és ú° vagy °ú 
és "ó.x) A mai magyar nyelv nagyon kevés diphthongussal ól, 
csakis olyanokkal, melyekben a kapocs i, s e diphthongusokat 
/-vei írjuk. Pl. e szavakban: ejtem, hajtom, éjnek, újra, ezen diph
thongusokat ejtjük: eV«S &> ui- A nyelvjárások sok egyéb diph-
thongust ismernek, csakhogy a közlők nem jelölik meg, hogy 
melyik a két hangzó közű] a teljes hang s melyik a kapcsoló. 
A göcseji nyelvjárás diphthongusait Kardos Albert közlése alapján 

x) L. bővebben Nyelvőr XIII : 529. 
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(Ny. XI I I : 213.) pontosan jelölhetjük: uó, üő és ié. Hogy mily 
fontos annak meghatározása, hogy melyik a két hangzó közül a 
teljes hang, későbbi fejtegetéseinkből fog kitűnni. 

A magyar nyelvtörténet nemcsak a mai köznyelv diphthon-
gusait ismeri, hanem a diphthongusok egy másik sorát is, a melyek 
v beolvadásából jöttek létre, vagyis az u, ü-s diphthongusokat. 
E kétféle hangokat külön kell tárgyalnunk. 

5. Z-s d i p h t h o n g u s o k . 
Mindazon képzők és ragok által, melyeknek ugor alakja g(j), 

kellett ilyen diphthongusnak keletkezni. Ilyen a nomen verbale 
képző ug. ~g (j), mely csak ritka esetben fordul elő magára, s ekkor 
é alakú, ha hosszú hangnak maradt meg: áhé Tsz. Kriza, csikoté 
Ny. V, 146, fogaté Ny. V, 146. Eendesen más névszóképző járult 
hozzá (-é-k, -é-kony), s ekkor is, épúgy mint magára állva, mély
hangú szavakban is é marad, a mi kétségtelenül i-s diphthongushól 
való eredetére mutat. 

A nomen possessoris képző -é (házé, emberé) is ilyen diph-
thongus volt eredetibb alakjában; ugyanaz a képző van benne, 
mint a melléknévképző -i-ben (házi, emberi), csakhogy annál 
valamivel teljesebb alakú volt, a mennyiben a melléknévképzőhöz 
még a harmadik személyü birtokrag járult (házi = *házaja., házaj, 
házé ; házé = *házaja-ja, házé-ja ; v. ö. hogy övé mellett még elő
fordul bár rövidült hangzóval: öveje e h. övéje). E teljesebb alak
nak eredménye az, hogy ez a képző ma még mint hosszú hangzó 
van meg, míg a másik mindig rövid. 

Szintén i-s diphthongushól lett a lativus -é rag, mely magá
ban ritka használatú; csak néhány városnévnél fordul elő: Győré, 
Szegedé-be, s e határozókban: kissé, többé. Eendes használatú a -vé 
ragban, mely már a hangrend szerint illeszkedik: kővé, széppé, 
hamuvá, jóvá tenni. Mint önálló rag is illeszkedett e szavakban: 
soká, hová. Ez illeszkedés csak újabb jelenség, és sok nyelvjárás, 
különösen a göcseji, mely a hangrend tekintetében külömben is 
conservativ szokott lenni, megőrizte ez esetben is az eredetibb é 
hangot: guzzsé vált Ny. IV, 524, kárré ment u. o. 555, hamujé VII, 
37, holté X, 480. 

'•'; A A né szó ugor alakja nege, s e két hangzó közötti g-ből lett 
j : *neje *nej (ill. ne1), s végre né. A nő alakról később lesz szó. 

6. Mindezen esetekben az i hatása folytán lett a tő végső 
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rövid hangzójából a hosszú é, de nem egyszerre, hanem csak 
lassan-lassan változott, míg végre ez a hang lett belőle. A szóvég 
eredeti alakja -j- volt, hol a vonás (-) bármiféle hangzót jelent. 
A végső hangzó hamar elveszett, s ekkor a / diphthongust képezett 
a tő hangzójával, a mint ma is minden hangzó a vele egy szótagot 
képező j-vei diphthongusnak hangzik. A tő végső hangzója szerint 
külömböző diphthongusok jöttek így létre : a\ o\ é, ö\ Mindezen 
esetekben az i assimiláló hatással volt a másik hangra, s mivel ez 
magas hang a nyelv felső állásával ejtve, igyekezett az előtte álló 
hangzót minél közelebb emelni magához, s előbb el, azután «*, él 

lett mindegyikből. Az i-nek e hatását a mai népnyelvben is tapasz
talhatjuk ; így lett rajta h. réjta, sajnál h. séjnál Ny. VIII, 469. IX, 
45, eszterhaj h. eszterhéj s az irodalmi nyelvben is réjá ebből: raja 
(v. ö. rajt). Az i-nek ez a hatása ugyanaz, mint a mit a német 
nyelvtanban « u m l a u t » - n a k neveznek. Ott is az i egy megelőző, 
bár nem közvetlenül előtte álló mély hangot magas hangúra vál
toztat, vagyis magához assimilálja. 

A szóvégi diphthongusok mindegyikéből, mint láttuk, é* lett. 
Csakhogy a magyar nyelv nem szereti a diphthongusokat, különö
sen nem szó végén, s azért a kapcsoló hangot elhanyagolta, s a 
teljes hangzó, az é, maradt meg. A hol gyakoribb használatúak 
voltak ez alakok, ott illeszkedett a mélyhangú szavakban az é, és 
á lett belőle. 

7. U, ü-8 d i p h t h o n g u s o k . 
hó (hava-s, hava-zik), hó mensis (egy hava), jó (javak, ja-

vall-), jó ,fluvius' e nevekben Hé-jó, Sa-jó, az ug. jaga- folyni igé
ből, mely előbb *java lett; ó (ava-s), só (sava-t), szó (szava-k, 
szava-z), tó (tava-k). Epilyen a holló végső ó-ja, mely mint az oszt. 
yulay, vog. kullq,% mutatják, előbb -aga s aztán -apa volt. A dim. 
képző -ó ezekben apó, anyó, apró, olcsó, egy ugor -m- alakra veze
tendő vissza, s ebből lett -v-, azután ó. A magashangú szavaknál 
megfelelőleg ő van: csipő, tető, üsző, velő. 

ló és lú (lova-s, lova-k), ró (rovo-k); kő és kii (köve-t, köve-s), 
tő és tű (töves), ö ós ü (övé, üvé); fő (fövök és fűlik), jő (jövök és 
gyün), lő (lőni és lűni, lövök), sző (szőni ós szűni, szövök). Ide tar
tozik az ó, ő végű igenév is, mely az ugor -b (-v) képzővel lett (v. ö. 
finn -va, -rá, vog. oszt. -p). Ezen igenevek a köznyelvben ó, ó'-vel 
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vannak, de némely dialectus, mint a göcseji, őrségi, mindig ú, ü-vel 
ejti; sok esetben pedig a köznyelvben is ú, w-vel vannak. 

A fő, nő, vő szavaknak mellékalakja fej (feje, fé-kető), né 
(neje) és *vej (veje). Eredetibb (ugor) alakjuk fege, nege, vege, s 
a két hangzó közötti g-nek kétféle változása hozta létre a kétféle 
alakot. Majd v, majd j lett belőle, s e szerint külömbözŐk voltak a 
diphthongusok is, melyeket alkotott. A v-s diphthongusokból lett 
ő, a j-sből pedig í. 

8. Többször is előfordul, hogy szóvégző ö vagy é-vel, vagy 
ej-vel váltakozik, s ekkor e hangot rendesen (/-bői magyarázzuk, 
melyből egyrészt j , másrészt v lett. A régi nyelvemlékekben gyak
ran találkozunk avval, hogy ma ö végű szavak é-vel vagy ej-vel 
váltakoznak. Azomban kérdés, hogy nem kell-e az illető okiratok-
beli ey-t egyszerűen e-nek olvasnunk ? Ugyanis gyakran régibb 
emlékekben találkozunk már hosszú é-vel, hol újabbak még ey-t 
írnak, miszerint ezt csak orthographiai külömbségnek tarthatjuk, 
pl. (1. Jerney, Magyar nyelvkincsek): arukfee (=fej) 1055-ben és 
ayfey 1255-ben; Bagatmezee 1055 és Bachamezey 1248, 1270, Be-
redmezey 1262. 

Némely nyelvemlék, mint a Gyöngyösi codex, az ö végű ige
nevet rendesen e-vel írja: hanem ezt azért még sem magyarázhat
juk a -g képzőből. Hogy ez igenév csak az ug. -b(v) képzőből szár
mazhatott, azt bizonyítják a mélyhangú alakok, melyek mindig 
ó-val vannak, pedig azug. -g képzőből j - s diphthongus útján, mint 
tudjuk, csakis é lehet. Fölvehetnők azt a lehetőséget, hogy ezen 
esetekben ugyanazon igéből egyrészt a -g (j) képzővel lett az é végű, 
a -b (v) képzővel meg az ő végű igenév. Különös lenne, hogy csakis 
a magashangú igék képezték volna a kettős alakot; mert az ó-val 
szemben sehol sem látunk é-t. Tehát ezt sem vehetjük e jelenség 
magyarázatának, bár lehetséges, hogy néhány esetben valóban 
megtörtént e kettős képzés. De azon esetekben, a hol az igenév 
rendesen á-vel van, ezt csak egyszerű hangváltozásnak szabad tar
tanunk, mely azon nyelvjárás sajátsága volt, melyet a codex írója 
beszélt. Hogy ez csak dialectikus sajátság lehet, bizonyítja az, hogy 
egykorú nyelvemlékek sem tüntetik fel az egyik vagy másik alakot 
állandóan egymás mellett, hanem az egykorú emlékeknél is egyik
ben az egyik, másikban a másik alak uralkodó. A legrégibbek ren
desen az ó'-s alakot mutatják: Ehrenfeld c. yduewzewleivk 50, 
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yewuendeiu 62, egeio 5, tyztelendeiv 12, 69, fekew 68; Apor c.buuo-
loket 2, itelo 3 stb. De még a Gyöngyösi codex sem mutatja állan
dóan az á alakot, hanem ingadozik, a mi a szomszéd nyelvjárások 
hatásának tulajdonítható. így van egymás mellett: zerethew 7, 61 
és zereteye (gyakran); eelew 23, 24 és elee 27. — Hogy az é hang 
ó'-vel igen gyakran váltakozik, arra számos példát hozhatunk fel 
akár a nép nyelvéből, akár a codexekből: csendér: csendőr Ny. 
IX, 502; Un: lön I, 326. V, 22t. VIII, 184; réf: rőf X, 520. 
erételenV, 120; késén V, 466. | a Nádor-codexben: len (lön) 47, 
59; teen (tőn) 482; eresb (erősb) 534; az Erdy codexben : cheerge-
tegh (csörgeteg) 312; chqendes (csöndes) 314; cheenget (csönget) 
309, 513. 

9. A szóvégző 6, ő fejlődése épúgy történt, mint azt az á-nél 
láttuk. A szóvég eredetileg -v- volt (a v létre jött b, m vagy g-hö\), 
s midőn a végső hangzó elesett, a v az előtte álló hangzóval diph-
thongust képezett s lett belőlük: au, ou; eü, öü. Az ú, ű, mint a 
nyelv felső állásával képzett hang, magához assimilálta a tőle 
nagyon is külömbözö a, e hangokat, ezekből o, ö lett, s ekkor a 
diphthongus állandóan ou, öü volt. A magyar nyelvnek a diph-
thongusoktól való idegenkedése miatt lett azután a hosszú ó, ő 
belőlük. 

így kell e hosszú hangok fejlődésót felfognunk, csakhogy 
ebből még nem magyarázhatjuk meg azt, hogy miért kétféle ez az 
ó, ö hang. Némely esetekben ugyanis minden nyelvjárásban állan
dóan ó, ő, más esetekben meg ú, «-vel váltakozik. Azon nyelvjárá
sokban, melyek állandóan ó, ő-t ejtenek, a fejlődés az ép most 
leírt módon történt; csak azt kell még megjegyeznünk, hogy ezek
nél a diphthongusok ilyenek voltak: őu, őü, tehát a teljes hangzó 
megmaradt, s a kapocs elveszett, épúgy mint az é fejlődésénél. 

Ellenben a göcseji s a vele ezen jelenségre nézve egyező többi 
nyelvjárásban máskép történt a diphthongusok alakulása. A v 
beolvadásával ezeknél is létre jöttek az au, ou, eü, öü diphthon
gusok ; a nagyon távol eső hangok itt is assimiláló hatással voltak 
egymásra, csakhogy más módon egyezkedtek ki, mint a többi 
nyelvjárásokban. Itt az % alkalmazkodott az a-hoz, nem az a az 
w-hoz, s lett az au, di-ből ao, eö, míg az ou, öü megmaradt. A szó
vég eredeti különfélesége megmaradt a diphthongusok különféle-
ségében. A másik, még fontosabb külömbség a kétféle nyelvjárások 
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diphthongusai között az, hogy míg az előbbieknél, mint láttuk, elül 
állt a teljes hang, s őt követte a kapcsoló, addig ezeknél a diph-
thongusoknál a kapcsoló a kezdő, tehát: aJ, eő, °ú, óű. S mint 
fentebb láttuk, a göcseji nyelvjárás diphthongusai ma is ilyen ala
kúak. E diphthongusok aztán épúgy váltak egyszerű hangzókká, 
mint azt az előbbi esetekben láttuk, t. i. a teljes hangzó meg
maradt, s a kapcsoló hang elveszett. így lett az eredeti ava, eve 
szóvégből ó, ö; az ovo, övö-ből ú, ű. 

10. Más úton jött létre a diphthongus s azután a hosszú 
hangzó a monnó szóban. Ennek eredeti alakja *mol- mol(\. Budenz 
Szót.), itt az l hangból lett ú: *monmou, és az ou-ból aztán ó. V. ö. 
a francziában az alter-hól autre; s nyelvjárásainkban sem ritka 
ez a változás: alma-bői óma, szalma-ból szórna (előbb auma, 
szauma). Szó végén is előfordul e változás a göcseji nyelvjárásban : 
lészü, tészü, iszú ebből leszól, tészöl, iszol. 

11. Említettük már, hogy sok szóban azon nyelvjárások is, 
melyek rendesen ó, ó'-t ejtenek, szintén ú, ű-t mutatnak fel. Itt 
tehát a hangok másféle fejlődését kellene fölvennünk. De ha ez 
eseteket közelebbről vizsgáljuk, látjuk, hogy ily magyarázatra 
nincs szükség. Ezen ú, ü oly nomen verbalékben és nomen dimi-
nutivumokban fordul elő, melyekben a képző functiója már nem 
érezhető, tehát a hang szabadon tovább fejlődhetett a környezet 
hatása folytán. Ezen ú, ű-t csak újabb fejlődésnek tekinthetjük a 
régibb ó, ó'-ből, melyet az előtte álló mássalhangzó hatása hozott 
létre. Áll ilyen ú, ü ugyanis palatális mássalhangzók után: hiú, 
ifjú, fijú; könnyű \ iszonyú, szörnyű; a ty után mindig kivétel nélkül 
ú, ü áll: billentyű, csÖngetyű, fergettyü, bátyú, hattyú ; továbbá l és 
különösen r u tán: gyalu, szálú j homorú, domború, szigorú, szo? 
morú ; gyönyörű, sűrű \ árú, derű, köszörű. Némely nyelvjárás meg
őrizte az eredetibb hangot: áró (árú) Ny. VI, 267, koszoró I, 280, 
savanyó II, 177, IX, 540. sató (és satu) Tsz. 

Mindezen mássalhangzók a kemény ínynél, a felső fogsor 
fölött képeztetnek, tehát szeretik maguk után az oly hangzókat, 
melyek képzése közel esik e helyhez, vagyis a nyelv felső állásával 
képzetteket (u, ű, i). Hogy valóban szeretik ezeket a hangokat 
maguk után, azt a magyarba átvett török szavak is bizonyítják. 
Ezek ugyanis, ha végső hangzójuk hosszú, a magyarban mindig 
ó, ó'-vel vannak, de r és j után mindig ú, ü van: borjú, daru, gyapjú, 
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gyűrű, saru, soprü, szérű, túrű, ürü, de pl. borsó, disznó, kancsó, 
teknő, tinó. 

Mindig ú, ü a szó végén a birtokosnév képző: házú, kezű. Ez 
a hang is ugyanolyan diphthongusból jött létre, mint az eddigiek; 
a képző ugor alakja -v- (f. -va, -vá: lihava, vakévá). Itt is az ú, ű 
csak újabban fejlődött ó, ó'-ből, s a codexek igen gyakran még így 
is írják: Ehrenfeld c.: zepsegeiv 136, nevew 155, elmeyew 77, min-
dennemew 7, yokeduew 70; Gyöngyösi c.: edessegew 9, kemensegew 
11, keserewsegew 16. 

12. Végig kísértük a szóvégi hosszú hangzókat származásuk 
történeten, s láttuk, hogy csakis két út van, a melyen haladva a 
magyarban létrejöhetnek. Vagy szóközépi hosszú hang volt, s az 
utána következő elemek elvesztek, vagy pedig diphthongus volt, 
s úgy lett belőle hosszú hangzó. A monophthongizálásban az egyes 
nyelvjárások külömböző eljárást követtek. A kifejlődött hosszú 
hang mindig az lett, a melyik a diphthongusban a teljes hangzó 
volt, a kapcsoló hang pedig elveszett. Csakhogy az egyes nyelv
járások majd az első, majd a második hangot ejtik kapocsnak, s e 
szerint jöttek létre a külömböző hangok. A debreczeni ós göcseji 
nyelvjárás, mint tudjuk, még ma is elül ejti a kapcsoló hangot, 
tehát az ő diphthongusaik voltak éi, ao, °u, s így lett néiz-ből níz, 
hao-ből hó, lou-ből lú. Ellenben a dunamelléki nyelvjárás diphthou-
gusai voltak é\ ou, s így lett néiz-ből néz, hou-ből hó, lou-ből ló. 
A diphthongusok e külömbségének hatását a szóvégző ó, ó'-re mái 
láttuk; az á-re azomban nem volt hatással. E szabály szeriut 
ugyanis a debreczeni ós göcseji nyelvjárásnak ott, hol szó végén 
is diphthongus volt, í-t kellene ejteni, de, mint láttuk, ezek is csak 
á-t ejtenek. A hol szó közepén volt ez az is diphthongus, ott való
ban í-t ejtenek e nyelvjárások (níz,fíl,fíketö, ídes), £e szó végén 
nem tűri meg a magyar nyelv a hosszú í-t, azért ők is vagy á-vel. 
ejtik, vagy rövid i-vel. 

A szóvégző hosszú hangzók származására a következő szabá
lyokat találtuk: 

1. is diphthongusból mindig é ; 
2. u, üs diphthongusból vagy ó, ö, vagy ú, ű lett. 
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I I . R ö v i d önhangzók . 
13. A szó végén álló rövid hangzók mind hosszú hangból 

rövidültek el, s e hosszú hangok ugyanazon történetüek, mint az 
előbb tárgyaltak, melyek ma is hosszú alakban vannak meg; 
vagyis ezek is diphthongusból lettek. Fejlődésük természetesen 
épúgy ment végbe, mint azoké, melyeket már tárgyaltunk, tehát 
itt csak arról kell szólnunk, mily úton lett belőlük rövid hangzó. 

14. H o s s z ú á - b ő l l e t t r ö v i d h a n g z ó k . 
Tudjuk, hogy a szóvégző hosszú é mindig t-s diphthongusból 

lett, s egyaránt fordul elő magas - és mélyhangú szavakban. 
A belőle lett rövid hangzó, az i is előfordul mindkét hangrendü 
szavakban. 

Teljesen világos a diphthongusból való származás a mennyi
séget jelölő -nyi képzőnél: annyi, ennyi, mennyi, ölnyi, anyányi 
leány, maroknyi stb. E képző nem egyéb, mint a nyáj szó, mely 
még i s maradt teljes alakkal ebben: mindnyájan, mert itt nem 
került a szó végére. De szó végén oly változáson ment keresztül, 
melyet az é hang fejlődésénél leírtunk (6).1) MiDt hosszú hangot 
látjuk még a moldvai csángók nyelvjárásában: menne, anné, enné; 
s egyéb nyelvjárásokban is : kopjányéra Ny. VIII, 514, kupanyét 
IV, 472, szikránéig várj VII, 324; s a codexekben : tőhegyne Nagy
szombati c. 14. ennee u. o. 16, mennee u. o. 33. 

Epily világos a diphthongusból való származás a tárgyas 
ragozás jelenének egyes 3. személyében a magashangú igéknél: 
kéri, veri, üti. Csak össze kell vetnünk a mélyhangú igék ugyan
azon alakjával: írja, adja, s látjuk,hogy az eredeti alak itt is kérje, 
verje volt. Némely nyelvjárás kifejlesztette a mélyhangú igékben 
is az i-t; így a slavóniai (Ny. V, 64.): ászondi; a drávavidéki (V, 
220.): halli, lati, tudi,fogi, rági stb.; a sárközi (VI, 44.): taníti, 
toli, tán csak nem gondoli ke. S ép ezek a nyelvjárások ejtik a 
másik hangrendű igéket teljes alakkal: engeggye, kiégettye. Némely 
nyelvjárás a névragozásban a 3. személy ragját is i-vel ejti: pénzi, 
tögyi, Ny. II, 222; Ítéleti VIII, 179, 377; nevi, levi XI, 384. (Erről 
később lesz szó.) 

Néhány névszóban is i-t fejlesztettek egyes nyelvjárások az 

*) Az ilyen rekesz közé tett számok e dolgozat szakaszaira vonat
koznak. 
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ilyen i-s diphthongusból: hosszi Ny. II, 431, III, 478, V, 224, rende
sen hosszú, eredetileg *hoszjú; sári VII, 332, e h. sarjú és vari I, 
422, IV, 522, VII, 331, e h. varjú. A fejlődés egész menetét egy 
szóban is végig kísérhetjük; s e z a paraj szó, melyet a köznyelv 
így ejt: paréj és páré, s ehhez a megfelelő negyedik alak a dialec-
tikus pari. A nomen verbale teli-nék is megvan eredetibb alakja a 
tovább képzett teljes-hen. 

Az ugor -g (j) nomen verbale képző, mint láttuk, ha szó végén 
állt, csak ritka esetben maradt meg hosszú hangzónak, hanem 
rendesen elrövidűlt és i lett belőle: csali mese Kriza, egyszer dobi, 
másszor köpi Ny. IV, 187, hazudi ember, játszi, rátarti stb. 
Ugyanígy lett az ugor -g (j) diminutiv képzőből is i: kacsi, locsi, 
bodri, kicsi, piczi, vaksi, buksi, valódi, katonásdi, zálogosdi (1. Ny. 
V, 481.) Hasonlóképen jött létre a melléknévképző i, mely szint
úgy, mint az előbbiek, egyaránt járul mind a két hangrendü sza
vakhoz : földi, házi, évi, napi, vízi. (V. ö. a birtokos képző á-vel; 
1. fentebb 5.) Hogy diphthongusból való, azt kétségtelenné teszi 
az, hogy utána az eredeti ragok és képzők segítő hanggal állanak: 

földi-ek, házi-as, tehát az eredeti alaknak földejek, házajas kellett 
lenni. 

A lativus -é ragból, melyet már egyszer tárgyaltunk, némely 
esetben szintén i lett: neki és neki-je e h. neké, messzi e h. mésszé 
(v. ö. messzérű Ny. V, 517). 

15. Szó végző i a magyarban tehát mindig é-ből, illetve i-s 
diphthongusból lett, s nem egyéb, mint az á-nek megfelelő rövid 
hang. Hogy a hosszú e'-ből nem a rövid é lett, onnan magyaráz
hatjuk, hogy a magyar nyelv, mint azt még látni fogjuk, szó végén 
e hangot soha sem tűri meg. Másrészt az á-től képzésre nézve az i 
sincs messzebb, mint az é. Az é szűk ejtésü középső hang, az i egy 
fokkal magasabb, de széles ejtésű, az é pedig egy fokon áll az 
é-vel, de széles ejtésű, tehát ép annyira áll tőle, mint mint az i; 
képzésük helyzetét így mutatjuk be i, é, é. (A balról jobbra haladó 
sor a nyelv felülről lefelé haladó mozgásának felel meg). S hogy a 
nyelv a felső állás felé hajolt, elősegíthette az is, hogy e rövidülés 
tán már akkor történt, mikor még a diphthongus második tagja, 
a hangkapocs * némileg hallható volt, s ez is hatott arra, hogy i 
legyen belőle. 

16. Gyakran találunk az így fejlődött i-s alak mellett egy 
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másikat is. így a teli mellett van tele, mely ugyanazon *telé-ből 
lett; a melléknévképző -i (házi) egy esetben e: féle (jóféle, miféle 
magam féle), melynek értelme valami félhez tartozó, tehát fél-L 
A lativus á-ből is gyakran e lett, mint: messze és messzi; össze, öszve, 
e h. öszvé; bele és még belé; ide és idé-bb; szerte e h. szerte; eleinte és 
eleinté-n; errefele, egyfelé e h. felé. S midőn ez a rag az illeszkedés 
után rövidül meg, a lesz belőle: haza (hazá-ig), hova és hová, tova 
és tová-bb, oda (odáig, odá-bb és odé-bb), vissza és vissza, Ny. II, 
30, gyakorta és gyakorta Erdy c. A -ra, -re és -ba, -be ragok is *rajá, 
*belé, s azután -rá, -bé alakokból valók, s mint igekötők még ma 
is ilyen alakúak. 

A fa szó a-ja is j'-s diphthongusból lett, de nem é-n keresztül, 
mert ez az egytagú szó nem akart átcsapni a másik hangrendbe. 
Ugor alakja paga, s ebből lett a magyarban *faj, azután fá (fák, 
fát), s megrövidülve fa. 

Ilyen á, á-ből lett az az a, e is, melyre az igeragozás némely 
alakjának 3. személye, s a 3. személyü birtokraggal való névszók 
végződnek. A pneteritumbeli: íra, kére-hen a végső hangzó nem a 
személyjelölő, mert az egészen elveszett, hanem az időképző, mely, 
mint a többi személyek mutatják, á, é (íré-k, irá-l, kéré-k, kéré-l); 
tehát a 3. személy is eredetileg *írája, *kéréje lehetett. Határozot
tan el nem dönthetjük, hogy valóban ez a személyrag veszett-e el 
ebben az alakban, vagy pedig talán n volt itt is a 3. személy jelö
lője, úgy mint a prsesensben : megyén, leszen. Bármelyik személyrag 
veszett is itt el, hosszú hangzó jutott a szó végére, a mint az a 
többi személyekben még ma is hosszú, s ez a hang rövidült el úgy, 
hogy a mai a, e lett belőle. Ha ezen alak régebben *írája, *kéréje 
volt, egybe esett volna a tárgyas alakkal, mely, mint a nyelvemlé
kekből látjuk, szintén ilyen alakú volt; csakhogy egy és ugyan
azon időben nem is volt egyforma e két alak. A tárgyas alak leg
teljesebb alakjában: *írá-já-ja, *kéré-jé-je, hol *irá-, kére- a 
tempus-tő, -já, -jé a tárgyra mutató és -ja, -je az alanyi rag. 
A tárgyatlan alak teljesebb alakja pedig csak : írá-ja, kéré-je lehe
tett, mely ugyanazon elemekből áll, csakhogy tárgyra mutató 
nélkül. Ez alakok azután kopni kezdtek, s a tárgyatlan alakból 
lett irá, kére, ekkor a tárgyas alak számára elég megkülömböztetés 
volt irája, kéréje; ez volt a legrégibb nyelvemlékek kora. S midőn 
végre a tárgyatlan alak hangzója is megrövidült, s lett a mai íra, 
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kére, a tárgyas alak számára elég volt a hosszú hangzójú írd, kére. 
Nem szabad azomban gondolnunk, hogy e változásokat a nyelv 
czélzatosan hajtotta végre, hogy rövidebb alakokat nyerjen, s a 
külömbség is megmaradjon. A nyelv önkénytelenül halad útján, 
melyben törekszik minden fölöslegest elhagyni, de a külömbségek 
fentartására nem igen ügyel, a mit abból is láthatunk, hogy e rö
vidítő hajlam következtében sok esetben valóban eltűnt a külömb
ség a tárgyas és tárgyatlan alak között. A nyelv fejlődésének vizs
gálatánál nagyon is figyelnünk kell arra, hogy mily kevés szerepe 
van benne a czélzatosságnak. «A nyelv alakjai nem szándékosan 
jönnek létre, s a beszélő soha sem tudja, mikor teremt ő valami 
újat. És ebben a nyelvalakulás minden mesterséges működéstől 
külömbözik. A szándéktalanságot, a mit mi jellemző sajátságnak 
állítunk, nem ismerik még el általában; annyit azomban minden
kinek meg kell engednie, hogy egy nyelvet könnyen elsajátít
hatunk, s naponként használhatjuk is, a nélkül, hogy valaha 
gondolkoztunk volna természete és szerkezete felől. Épen ez el
sajátítás és naponkénti használat által történik az átalakulás, a 
nyelv eszközeinek szaporodása és kevesbedése. Nincs szükség 
semmi más hatásra ezen kivűl. Végzetes hiba, ha a nyelvfejlődés 
magyarázatára más tényezőket akarunk használni, mint a melye
ket naponként működni látunk magunkon is, másokon is. A nyelv 
alakulásához annyira nem szükséges a reflexió, hogy épen a re
flexió hiányával kell magyaráznunk. Czélzatosan nem történik itt 
semmi. A nyelvtudományban a czélzatosságnak semmi más sze
repe nincs, mint a mit számára Darwin az állattanban kijelölt: a 
véletlenül fejlődött alakok nagyobb vagy kisebb czélszerűsége 
határoz megmaradásuk vagy elveszésük fölött» (Paul, Principien 
der Sprachgeschichte. 21. 1.). 

A mint a praeteritumban, ép úgy fejlődött az óhajtó mód 
praesensében is a 3. személy: írna, kérne. Az a, e itt is az időkép
zőhöz tartozik, mely, mint a többi személyek mutatják, -ná, -né 
(írné-k, írná-l; kérné-k, kérné-l) s a 3. személy e szerint itt is 
*irná-ja, *kérné-je lehetett. E hangzók is is diphthongusból lettek, 
a mit az is bizonyít, hogy az 1. személy még ma is á-vel van mély
hangú szavakban i s : adék, írek; adnék, írnék. A prast. képzője -j az 
óhajtó módé pedig -na-j, tehát az eredeti alak volt *adajk, *adnajk. 
(L. Budenz, Szóképz. ívek 31.) 

NYEIiVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XIX. 1G 
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A tárgyas alak indicativus praesensében is a, e-re végződik a 
3. személy: írja, kérje (ez utóbbiban a je-hől i lett: kéri; némely 
nyelvjárás még a teljes alakkal ejti). A j itt a tárgyra mutató, s 
megvan a többi alakokban i s : írjuk, írjátok, írják. A személyrag 
itt is elveszett, tehát eredetileg lehetett * írja ja, *kérjeje; a második 
;' hatása folytán *írjá, *kérjé, s megrövidülve írja, kérje. Epily 
alakú az imperativus 3. személye a tárgyas alakban. Itt a / a mód
jelölő (v. ö. írjam, írjad), s utána a tárgyra mutató és a személy
rag is hiányzik, tehát *írjája, * kérj éje volt s ebből lett végre 
írja, kérje. 

17. Végre a, e-re végződik a tárgyas alak perfectumának 3. 
személye i s : írta, kérte. Itt az a, e-nek ugyanaz a szerepe s az ere
dete is, mint a névszók személyragozásában: v. ö. írta-m, írta-d, 
írta és lova-m, lova-d, lova. A 3. személy ragjaj- s ez járult egy
részt a perf. tőhöz, másrészt a névszótőhöz; tehát *írtaja, *kérteje 
ós *lovaja, *véreje: A végső hangzó elvesztésével a j diphthongust 
képezett az előtte álló hangzóval, azután hosszú hang lett belőle : 
írta, kérté; hová, véré (v. ö. lová-t, véré-t). A dialectikus vérit, kézit 
és vérit, kezít alakok egész világosan az is diphthongusra mutat
nak, sőt némely nyelvjárás a rag nélküli alakokban is i-t ejt: 
pénzi, tögyi, nevi, levi. A rendes rövidülés azomban a, e. Láthatjuk 
ebből, hogy a 3. személyü birtokosrag csakis ez az a, e, habár sok 
névszó -ja, je-nék mutatja: almája, hálója, útja, napja, kertje. 
E j-re nézve elfogadhatjuk Munkácsi magyarázatát (Budenz-Album 
270. 1.), ki benne egy régi determinativ személyragozás maradvá
nyát látja, és pedig ugyanazt az elemet, a mely a többes szám 
alakjaiban is mutatkozik: útjaim, útjaid, napjaink, napjaitok. 
A harmadik személyben a j megmaradását elősegítette az igerago 
zás indicativusának és imperativusának 3. személye: írja, kérje 
hol az egész -ja, -je-t érzi a nyelv személyragnak. Másrészt a hang
zóra végződök a hiatus elkerülése kedvéért is megőrizték, s ez is, 
hathatott arra, hogy a többieknél, leginkább az explosivára vég-
ződőknél is megmaradjon. 

18. Láttuk tehát, hogy az é hangból, mely mindig egy i-s 
diphthongusból lett, különféle hangok fejlődtek. Lett belőle részint 
i, részint a vagy e. E kétféle fejlődést két külömböző kornak kell 
tulajdonítanunk. Azt már láttuk, hogy ha az á-ből a rövidülés 
folytán i lett, ennek nagyon hamar kellett történni diphthongusból 
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kiválása után, mert egyaránt előfordul mind a két hangrendű sza
vakban, tehát hangzóilleszkedés még nem történt. A mely á hangok 
azomban túlélték e kort, alávetették magukat a hangzóilleszkedés 
törvényének, s mélyhangú szavakban á lett belőlük. Ha a nyelv 
rövidítő hajlama csak ezután bírta le őket, az á-ból mindig a lett. 
S az é-ből sem lehetett már i, mert útjában állt ép ez az a ; a ma
gyar nyelv ugyanis megköveteli, hogy ugyanazon alakok lehetőleg 
az egymásnak megfelelő hangokat tüntessék fel a két hangrend
ben, s ott, hol a mélyhangú alakban a van, ne legyen a magas-
hangúakban i. Másrészt ebben a korban kifejlődött már az a másik 
é hang is, mely nyílt e-ből lett, s mely a debreczeni nyelvjárásban 
is állandóan é. Ennek megfelelő rövidje az e (kéz—kezet, fél—felet, 
tél—telet, szekér—szekeret, tehén—tehenet), s a nyelvérzék azután a 
másik é hang rövidjének is ezt a hangot vette. A mely szavak meg
vannak mind i-vel, mind e-vel (teli—tele, messzi—messze), azok 
két külömböző korból valók. Ezt úgy magyarázhatjuk, hogy míg 
az egyik nyelvjárás hamarább rövidítette meg az á-t, a mikor még 
i volt a megfelelője, addig egy másik nyelvjárás ezt csak későbbi 
korban tette, mikor ez már e volt. Az irodalmi nyelv aztán átvette 
mindkét nyelvjárás alakját. 

19. H o s s z ú ó, ő - b ő l l e t t r ö v i d h a n g z ó k . 
Szóvégző ó, ö, mint láttuk, mindig u, üs diphthongusból 

lett, s ha e hang megrövidül, rövid o, ö-nek kell belőle lenni. 
Csakhogy a magyar nyelvben, szó végén, ezek a hangok csak ki
vételesen, egy-két nyelvjárásban fordulnak elő; rendesen ugyanis 
egy fokkal nyíltabbá váltak, s lett belőlük a, e. Láttuk már előbb, 
hogy az á-ből is lett n é h a a, e; már most tudnunk kell, hogy ha 
szóvógző a, e-vel találkozunk, hogy melyikből lett e két hang 
közül. Az előbb már láttuk, hogy vannak nyomok, melyek az is 
diphthongusból való származásra utalnak. Az e-re nézve nagyon 
jó útmutatónk a debreczeni nyelvjárás. Ha a továbbképzett ala
kokban, hol a köznyelv megőrizte az á-t, ez a nyelvjárás í-t ejt, 
akkor is diphthongusból lett; de ha ez is á-vel ejti, akkor más 
eredet után kell néznünk. Találunk majd még egyéb nyomokat is, 
melyek az ó, ó'-ből való származásra mutatnak. 

Van több a, e végű névszónk, melyeknél ezt a hangot szó
képzőnek sejthetjük, mert némely alakban megvan a tő e képző 
nélkül i s : anya (de: any-ja); atya (de: aty-ja); ipa (ipá-m de : 

10* 
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ipám, ip-ja); napa (de: napám, nap-a); üke és ük J arcza, orcza 
ós arcz; pofa (de pof-on ütni, pof-leves); \ fekete (feteké Érdy c , 
feketw Nád. c.); méhe és méh. A hol ez a képző nem jutott a szó 
végére, vagyis ha utána még egy képző következett, megmaradt 
hosszú hangzónak: anyó-s, anyó-ka; apó-s. Ez az a, e tehát ugyanaz 
a diminutiv képző, melyet már előbb láttunk ó, ö alakban, s mely 
az ug. -m (v)-biS\ származott. Gyakori ez az a, e más őt megelőző 
képzőkkel kapcsolatban is, mint -ka, -ke, -cska, -cske: tüske, 
istenke, kicsike, leányka; fiúcska, akkorácska. 

Van sok a, e végű nomen verbale i s ; s ezeket nem tarthatjuk 
a -g (j)-hő\ származottaknak, mert az ebből lett rövid hangzó, 
mint láttuk, rendesen i, s a kétfelé oszlásra semmi bizonyítékunk. 
Másrészt az is ellene bizonyít, hogy az e végűek, midőn tárgyrag 
vagy többes képző előtt á-nek hangzanak, a debreczeni nyelvjárás
ban is csak á-nek maradnak, s nem lesz belőlük í, mint kellene 
lenniök, ha i-s diphthongusból származtak volna. Néha meg is 
van az a, e-s alak mellett az ó, ó'-s i s : bogyó és bugya, Ny. XIII, 
256; disznó és disznók Ny. V, 61., VI, 133; dió és dia, Ny. II, 473; 
kigyó és kijafark, Ny. VII, 168; szuszogó és szuszoga, Ny. IV, 43 ; 
bingó és binga Ny. III, 140. || hétfő és hetfe ; fenyő-fa és fenefa Be. 
szöcskő és szöcske; penető és penete Kriza; pörgető és pörgete Ny. 
II, 93 ; szülő és szüle Székelység. Épígy rövidültek el ó, ó'-ből azok 
a nomen verbalék, melyek mindig a, e-vel vannak, mint: csapa 
gyalogút, Ny. XII, 46; csusza (v. ö. csúszik); kósza betyár (v. ö. 
kószál); kerge (v. ö. kering, kerül); lenge. 

A hosszú ó, ö rövidülése a, ere előfordul nemcsak szó végén, 
hanem j-s hangok mellett is (v. ö. Ny. XII, 299.). 

20. A rövidülés ezen menetét legjobban mutatják azok a szók, 
melyek eredetileg l-re végződtek, s ebből az l-es szótagból lett aztán 
a, e. Ha az l hangzóvá válik, belőle, mint már előbb egyszer 
láttuk, a, ü lesz, s a diphthongusból azután ó, ő: messző: messzely, 
pentö: pentely, lészö: leszel, asztó : asztal, fertó : fertály. Ha ez az 
ó, ö elrövidűl, természetesen a, e lesz belőle. így jöttek létre: körtve 
ebből körtvély (v. ö. körtvélyes); serege ebből seregély; az elme ere
deti alakja Budenz szerint *elméi volt; a ma ebből lett *mól (göcs. 
mó) ; óta, ólta ebből oltol, Münch. c. 

Ezen a, e-ből, ha rag vagy képző következik utána, mindig 
á, é lesz; csakhogy ezt nem tekinthetjük az eredeti alak megőrzé-



A SZÓVÉGZŐ ÖNHANGZÓK A MAGYAEBAN. 149 

sének, ha elfogadjuk azt, hogy az ép most leírt módon jöttek létre. 
Ekkor ez csak analogikus képzés lehet, a mint ez az a, e-re vég
ződő idegen szavaknál is történik. Epúgy mondjuk atya és atyám, 
lenge és lengét, mint barna (szláv brna) és barnát, berkenye (szl. 
brekinjaj és berkenyét. A legtöbb a, e a szó végén á, á-ből lett, s 
ezek az ilyen képzők és ragok előtt megőrizték az eredeti hangot ; 
ezek analógiájára aztán a nem á, é-ből lett a, e végű szók is így 
képezik ezeket az alakokat. 

21. S z ó v é g z ő é, o, ö. 
A nyíltság ezen fokán álló hangokat, mint már említettük* 

nem tűri meg szó végén a magyar nyelv, legalább a legtöbb nyelv
járás nem. Némelyik ellenben, mint a göcseji, igen gyakran ejti 
ezeket a hangokat szó végén a, e helyett: ágro, szobájábo; aratáso, 
szájo; vügyö; belé stb. Néhány szó végén ejt a köznyelv is é-t, de 
o, ö-t soha. Ilyenek: lé ebből *lelé (lé Ny. IV, 420, Érdy, Peer c.); 
né (né Ny. VIII, 317; Kaz. c. ny adjatok Komjáti); sé (sé Ny. V, 
91); te (té, Érdy, Peer, Sándor c ) ; a kérdő -é (-é Érdy c , -i a deb-
reczeni nyelvjárásban, s másutt is ugy-i). 

Minden szóvégző é, mint látjuk, á-ből lett, tehát e-t várnánk; 
hogy e hang a fejlődés ezen fokán megállott, annak oka az, hogy 
e szavak önállóan alig használtatnak, s a beszédben mintegy a 
következő szóval együtt ejtjük őket, tehát nem is látszanak szó
végző hangoknak, s nem is fejlödnek úgy, mint azok. 

22. S z ó v é g z ő u, ü é s i. 
Igen ritka szóvégző hangok ezek a magyarban ; az a, ü csak 

e néhány névszóban fordul elő : daru és darvak; eskü és esküvés; 
fenyü (az ő végűek analógiája után fenyő is) és fenyv-es; hamu 
(%omuv HB.) és hamvas; a régi nyelvben könyü és könyv, ma 
assimilálva könny; odu és odvas; ölyü és ölyv. 

Mindezen szavakban a szóvég eredetileg uv üv volt, mint azt 
a HB. yomuv alakja mutatja, azután a v beolvadása által hosszú 
ú, ü lett (v. ö. udú PP. Heltai), s végre elrövidülve a mai rövid hang. 
Ma már kezdi a nyelv a többi ú, w-re végződő szavakat is röviden 
ejteni: hosszú, házu, kezű, áru. Meglehet, hogy bizonyos idő múlva 
a szó végén minden ú, ü rövid lesz. 

Az i, a már előbb említett eseteken kivűl, midőn á-ből lett, 
előfordul még e két személynévmásban mi, ti és e két kérdő név
másban ki, mi. Az előbbiek mellett van mii, tü alak is némely 
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nyelvjárásban, s a régi nyelvben. A HB.-ben miv, tiv áll, tehát 
ebből lett e két alak, majd úgy mint mű ebből miv, majd meg úgy, 
mint a rí ige ebből: rív. 

23. Láttuk az eddigi fejtegetésekből, hogy rendes szóvégző 
rövid hangzók a magyarban i, a, e, s ezek ugyanolyan történetűek, 
mint a hosszú hangok, az é, ó, ö. S most visszatekintve a fejlődés 
egész történetére, a szóvégző hangzók történetében három sort 
kell megkülömböztetnünk; mindegyik sornak három fejlődési foka 
van: diphthongus, hosszú hangzó, rövid hangzó. 

Első az is diphthongusok sora: 
I. 1. ai, ei, oi, öi. 

2. a. é. b. á, é. 
3. a. i. b. a, e. 

Második az M-S dipthongusok sora: 
II. 1. au, ou. 

2. 6, ú. 
3. a. 

Harmadik az ü-s diphthongusok sora: 
III. 1. eü, öü. 

2. ő, ű. 
3. e. 

S most nézzük még egyenként az egyes hangok történetét. 
H o s s z ú h a n g z ó k : é, mindig, kivétel nélkül í-s diph-

thongusból származott. 
á, mindig á-ből lett hangzóilleszkedés által. 
ó, mindig M-S diphthongusból lett, a mely vagy au, vagy 

ou volt. 
ő, mindig M-S diphthongusból lett, a mely vagy eü, vagy 

öü volt. 
ú, mindig ou diphthongusból lett. 
M, mindig öü diphthongusból lett. 
E ö v i d h a n g z ó k : i, mindig á-ből lett. 
a, vagy á-ból lett, vagy <5-bóI. 
e, vagy á-ből lett, vagy ó'-ből. 

I I I . E lvesze t t szóvégző önhangzók . 

24. Nyelvtudományunk mai állása kétségtelenné teszi, hogy 
azok a magánhangzók, melyek pl. a ragozott névszóknál a mai 
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nominativus-alak s a rag között vannak (nap-o-k), tulajdonképen 
a tőhöz tartoznak, csakhogy, ha szó végére kerültek, elvesztek. 
Tehát minden szó, mely ma mássalhangzóra végződik, eredetileg 
rövid hangzóra végződött, mely ma már csakis az eredetibb ragok 
és képzők (tárgyrag, többes képző, személyragok) előtt maradt 
meg. Ezt a rövid hangzót gyakran fölmutatják még legrégibb 
nyelvemlékeink, mint az Ehrenfeld codex s a régibb oklevelek. 
(L. Ehrenfeld cod. Bevezetés, Nyelvemléktár VII.; Jerney, Magyar 
nyelvkincsek; Simonyi, A régi nyelvemlékek olvasásáról: Ny. 
IX, 103.) 

De nemcsak minden szótő végződött ily rövid hangzóra, 
hanem minden képző is, úgy, hogy az ugor alapnyelvben a szóvég 
csakis egy rövid hangzó lehetett. Tehát a nomen verbale-képzők az 
ugor alapnyelvben nem g és m voltak, hanem g- és m- egy vég
hangzóval (pl. a finnben a-, á-vel: -ja, -ja, -va, -va, -ma, ma nom. 
verb.-képzök). A magyar nyelv ezeket a szóvégző hangzókat mind 
elejtette. A képzők és ragok ezen végső hangzóinak minőségét ma 
már nem is határozhatjuk meg, de a szótők hangzóit felmutatják 
még a teljesebb alakok. Ház tővégi hangzója most a (háza-t, 
háza-k, házas), nap-é meg o (napo-t, napo-k, napos); év-é e (éve-t, 
eve-k, éves), élet-é meg é (életé-t, életé-m). 

25. Ezen az alapon külömböztetünk meg minden szónál 
teljes és rövidebb tövet; a teljes tövet a tárgyrag vagy többes képző 
elhagyásával kapjuk meg, s a rövidebbet, mely a ragtalan névszó. 
Simonyinál (Rendszeres magyar nyelvtan, 2-ik kiadás 310) a teljes 
tőnek többféle alakja van; így a ház szó teljes tövei nála: háza 
(háza-k), házo (házo-n), házu (házu-nk). Ezt nem szabad úgy érte
nünk, hogy mindez alakok mint névszók meg is voltak a magyar 
nyelv életében, mert hisz ilyen teljes tője minden szónak csak egy 
van; a ház szóé most háza, s a többi alakok hangzója, az o és u, 
már a rag hatása folytán lett ilyen, s azért azt nem is szabadna 
külön tőnek nevezni. 

A teljes tő végső hangzójának értékéről az eddigi vizsgálódá
sok alapján már lehet egyet-mást elmondanunk. Sok esetben ez a 
hangzó nem is jelent semmi mást, csakis a tő végső hangzóját, 
így: ág, ága ugor alakja anga; ágy, ágya ug. alakja alaga, ebből 
lett alja; év, éve ug. a l a k j a i é ; szép, szépe ug. alakja ssmbs. 

Ezeknél és még sok más szónál a teljes tő végső hangzója 
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eredetileg is csak egy hangzó volt, s ilyen esetben a mai magyar 
nyelv mindig a, e-nek mutatja. 

26. Vannak esetek, midőn sokkal többet jelent ez az egy 
hangzó. Az -at, -et deverb. névszóképző, mint tudjuk, tulajdon
képen még az igéhez tartozik, s az igazi névszóképző, mely csak 
ezután következett, ma már teljesen elveszett. Ez a főnévképző az 
ug. b (v), melylyel vizsgálódásaink közben már többször találkoz
tunk. Láttuk először mint hosszú hangzót (ó, ö), azután mint rö
videt (a, e), s itt már a rövid hangzó is egészen elveszett. A HB.-
ben és KT.-ben előforduló alakok; intetv, ildetv, kinzotv, kezdetv, 
még mint mássalhangzót mutatják e képzőt; a későbbi emlékek
ben már hangzóvá változott, pl. az Erdy codexben: ayoytatu-s, 
haznalatu-s. Ma e szó végző hangzó elveszett, de az eredetibb ragok 
előtt megmaradt, mint o, ö. Ezen adatokra támaszkodva a képző 
hangalaki változását egész más formának kell elképzelnünk, mint 
az előbb tárgyalt esetekben. Ott (7, 9) a képzőből előbb diphthon-
gus lett, azután hosszú hangzó, végre rövid hangzó és pedig a, e. 
Itt nem volt sem diphthongus, sem hosszú hangzó, hanem a képző 
mássalhangzója körüli hangzók vesztek el, s a mássalhangzó 
maradt meg, mint v. A képző e kétféle változása úgy magyaráz
ható, hogy ez két külön korban történt. A képző teljes alakja volt 
kinzotova, kezdetévé és járova, ül'őve. A hol a képző functióját nem 
érezte a nyelvérzék, pl. ha egy más képző vette át a szerepet, mint 
itt az első esetben, vagy pedig ha kiveszett az ige, melyből a név
szó képezve volt, s a nyelv nem érezte már a képzőt képzőnek, 
akkor elveszett a t és v közötti hangzó, s lett kinzotv, kezdetv; a 
hol érezte a nyelv a képző functióját, ott a rendes hang változáso
kon ment keresztül, mint minden v-s szóvég. 

Ez történt jóval a HB. kora előtt, s azt hiszem, hogy a HB. 
korában már nem is mássalhangzó volt e képző, hanem ezt a v-t 
hangzónak kell olvasnunk: kinzotv, kezdetű. S ez a hangzó maradt 
meg a teljes tő végső hangzójának, mely a mai nyelvben o, ö, é 
lett (kinzato-t, kezdeté-t), teljesen megfelelőleg azon szabálynak, 
mely szerint minden a HB. korából való hangzó a mai nyelvben 
egy fokkal nyíltabb lett. A másik csoportnál szintén a HB. korát 
megelőzőleg lett diphthongus a szóvégző v-ből, s ezen alakok a 
fejlődés azon másik utján indultak meg, melyet már leírtunk. 

A fejlődés e másik útján mentek mindazon szavak, melyek-
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ben e képző mint hosszú vagy rövid hangzó van meg. Az elsőn 
pedig azok, melyekben a képző teljesen elveszett, s ezeknél a teljes 
tő végső hangzója o, ö, é. Láttuk ezt már az -at, -et képzőnél, épígy 
van az -ok, -ök-nél is : átko-t, étké-t, mocsko-t, titko-t, vétké-t stb. 
Sok névszó egy elveszett igével egyezik teljesen; ezeknél is, mint 
Budenz kimutatta, ez a főnévképző veszett el ; a tővégi hangzó itt 
is o, ö, é: áros, bűnös, díszes, fagyos, gondos, hőno-m, nyomo-t, 
oko-t, sebes, térés stb. (V. ö. Budenz szótárának megfelelő czikkeit.) 
A teljes tövek végső hangzóinak értékére nézve tehát látjuk, hogy 
a mai a, e az ugor alapnyelvben is csak egy rövid hangzó volt, míg 
az o, ö, é egy elveszett képző maradványa. 

Nagyon feltűnő az a körülmény, hogy míg a szavak ragos 
alakjai arra mutatnak, hogy a tővégi hangzó minősége külömböző 
volt az egyes szavaknál, addig a legrégibb nyelvemlékekben azt 
látjuk, hogy a hol megmaradt egy ily teljesebb alak, a végső 
hangzó benne mindig csak v, ü, egyéb magánhangzók nagyon rit
kák s néha kétesek. Ebből azt lehetne következtetni, hogy e hang
zók mindig egyformák voltak, s külömbözőségük tán csak újabb 
fejlődés. Csakhogy ezen nyelvemlékbeli adatok mind abból a kor
ból valók, mikor már a szóvégi hangzók teljesen veszni indultak, 
míg a tárgyas rag, a többes képző sokkal régibb időben járultak a 
tőhöz, tehát eredetibb alakot őriztek meg. A külömböző szóvégi 
hangzóból előbb gyengülés folytán u, ü lett, s azután veszett csak 
el ez a hangzó. Épen így történt ez a németben is, a hol ma minden 
szóvégi hangzóból hangsúlytalan e lett; az angolban ezek a hang
zók is elvesztek (pl. gót sunna, feln. sonne, ang. sun; gót namő, fn. 
name, ang. name olv. ném). 

27. Az igék teljes töve nem mutatja e kétféleséget, ott mind
egyik o, ö, e-re végződik: állo-k, íro-k, kéré-k, segíté-k, türö-k, 
küldö-k. Simonyi ezen teljes tőnek még két alakját említi (Rend
szeres magy. nyelvtan, 300—301.): az a, e végűt: álla-nd, kére-nd, 
s az u, ü végűt: állu-nk, kérü-nk. Ezen teljes tőket ép úgy kell ér
tenünk, mint a névszók hasonló alakjait. Az álland, kérend alakok 
állánd, kérénd voltak, s e hosszú hangzóban frequentativ képző 
lappang. Az állunk, kérünk alakok u, ü-je pedig épúgy jött létre a 
rag hatása folytán, mint a házunk, könyvünk szavakban. Hogy az 
igék teljes tövének végső hangzója csakis o, ö, é lehetett, azt leg
jobban bizonyítja az ó, ő végű nomen verbale, mely némely nyelv-



154 BALASSA JÓZSEF. 

járásban ú, w-nek hangzik, tehát a diphthongus, melyből létre jött, 
csakis ou, öü lehetett (9), s ebből a tő végső hangzója o, ö. 

28. Láttuk most már mindazon viszontagságokat, melyeken 
a szóvégző hangzók a magyarban végig mentek, jelesen azt is, 
hogy, ha ma hangzó áll a szó végén, ez egy régi teljesebb alaknak 
maradványa. Eomboló hatás működését látjuk itt mindenütt, mely 
gyakran jelentős részeket enyésztet el, alig hagyva meg egy kevés 
nyomukat. S e hatást a nyelv azon sajátságának kell tulaj doníta-
nunk,'hogy ellensége mindennek, a mi fölösleges, nem tűr meg sem
mit, a mit szükségtelennek érez. Ha egy hangképhez a nyelv valami 
fogalmat köt, s e hangkép csak egy részének hallásával már 
eszünkbe jut az a fogalom, akkor a többi részt elhanyagolja, gyak
ran egészen el is hagyja. S hogy a magyar nyelvben ez az el
hanyagolt rész mindig a szó vége, annak oka a hangsúly, mely a 
szó elejét, első tagját emeli ki, tehát ezt őrzi meg leginkább. 

Ezt a hatást, mely a szó véget pusztítja, a magyar nyelv 
egész életében tapasztaljuk; uralkodott ez bizonyosan már a tör
téneti idők előtt épúgy, mint ma is uralkodik. Tekintve, hogy ez 
egyformán működő erő, a változásoknak is egyformáknak kellene 
lenniök, melyeket előidéz; de az ellenkezőt tapasztaltuk: ugyan
azon eredeti alakból majd hosszú, majd rövid hangzó lett, majd 
egészen el is veszett. De ennek oka nem az, hogy az az erő talán 
külömbözőkép működött, hanem azon erőkben keresendő, melyek 
e romboló hatásnak útjába állottak, erejét gátolták, gyakran egé
szen meg is szűntették. 

Ilyen gátló erő mindenek előtt a hangsúly. A magyarban 
mindig az első szótagra esik a hangsúly; ha tehát ilyen szótagba 
kerül oly hang, mely külömben gyengülne, akkor a hangsúly meg
őrzi eredeti alakjában. Ezt láttuk különösen ott, hol az egytagú 
szavakban mindig megmaradt a hosszú hangzó (7), míg a több-
tagúakban rendesen elrövidűlt. Csakis egytagú névmások, igekötők 
s más ily szócskák képeznek kivételt: té, mi, ti, ki, ha; ma; né; ki, 
lé. Ezek rövidülésének oka az a kivételes helyzet, melyet az ilyen 
szócskák minden nyelvben elfoglalnak a gyakori használat követ
keztében. 

A másik erő, mely a hangalak gyengülése ellenében műkö
dött, az volt, ha az illető hang mint jelentés változtató elem volt 
meg a nyelvérzék előtt. Ilyen pl. a nomen verbale-képző 6, ő, vagy 
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a lativus á rag. Csakhogy ezen esetekben is gyakran találkozunk 
avval, hogy néha a hosszú hangzó maradt meg, más esetekben 
pedig már a rövid hangzót látjuk. Ekkor is ez utóbbi esetekben 
a nyelvérzék előtt elveszett már a jelentés-változtató elem functió-
jának tudata. Az író, olvasó szavaknál tudjuk, hogy az ír, olvas 
igéktől származnak, de a pörge szónál már nem gondolunk arra, 
hogy a pörög igétől való. 

29. Hogy a történet egész menetét világosan láthassuk, 
tekintsünk rajta most még egyszer végig fejlődési rendben. Az 
ugor alapnyelvben minden szó, minden képző, minden rag egy 
rövid hangzóra végződött, tehát ez volt első sorban e romboló 
hatásnak kitéve. S e hatás folytán el is veszett e hangzó. Ez elve
szés a két ugor főág, a déli és északi ugor ág szétválása után történt, 
mit bizonyít az, hogy a finnben jobbadán még megvannak e hang
zók. De hogy a magyar nyelv, mikor e hangzókat elveszítette, már 
önállóan fejlődött-e, vagy pedig egységet képezett még az északi 
ág valamely másik nyelvével, azt e nyelvek külön vizsgálata derít
heti csak ki. 

Minden változásnak a ragok és képzők vannak legjobban 
kitéve, ezek vesztették el először e hangzót, azután következtek a 
tőszók. A tőszóknál ez elveszés nem sokkal a Magyarországba való 
bevándorlás előtt történhetett, mert a legrégibb okiratokban még 
kivételesen előfordulnak oly alakok, melyekben e hangzó még 
megvan. Midőn már e hangzók mind elvesztek, a magyar nyelvben 
minden szó mássalhangzóra végződött. Nem állíthatjuk, hogy ily 
kor tényleg megvolt, mert mikor a tőszók végső hangzói veszni 
indultak, akkor a ragok és képzők további változásnak voltak már 
alávetve. Tehát nem húzhatunk szoros határvonalat az egyes korok 
között, hogy eddig tartott a végső hangzók elveszésének kora, 
azután kezdődött a végső mássalhangzók változásának kora, és 
így tovább. Hanem e korokat csak azért említem, hogy a fejlődés 
egész menetét könnyebben lehessen elképzelni. Jóformán minden 
változásnál külön kell a tőszók s külön a képzők koráról beszél
nünk, mert mikor ez utóbbiak a változásnak egy bizonyos stádiumá
ban vannak, az előbbiek még a fejlődésnek régibb fokán állnak. 
Pl. az ó végű tőszók az eredetibb ragok előtt megőrizték még a 
teljesebb alakot ló: lovat, hó : havat; de az ugyanolyan eredetű ó 
képzős szavak már nem mutatják ez alakot olvasó: olvasót. 
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Azon szóképzők, melyeknek értéke elhomályosult, szintén 
hátráltatták a fejlődés rendes menetét. Láttuk ezt az -at, -et képző 
tárgyalásánál (26). Ennek eredeti alakja kezdetévé; az ige kezd, 
főnévképzőnek látszott az -et, s a fölösleges eve rohamosabban vál
tozott, mint ott, hol még képzőnek érezték. A v előtti hangzó kiesése 
körülbelül egy időbe eshetett a végső hangzó elveszésével, s a v 
azután hamar változott hangzóvá, mert a magyar nyelv nem sze
reti a több mássalhangzós szóvéget. Tehát ezen szavaknál már 
akkorra kifejlődött a rövid hangzó, mikor még a tőszóknál nem is 
veszett el mind, s mikor az utolsók is veszni indultak, ezek az ala
kok is hozzájuk csatlakoztak, s ők is elvesztették végső hangzójukat. 

Nézzük tovább a fejlődés rendes menetét. Szó végére mindig 
egy mássalhangzó jutott, s ez meg is maradt mássalhangzónak, 
hacsak nem volt j vagy v. E két mássalhangzó nagyon közel áll 
egy-egy hangzóhoz, az i-hez és u-hoz. Ugyanaz a hatás, melyről 
már mondottuk, hogy miként pusztítja mindig a szó végét, ezeket 
a mássalhangzókat is a megfelelő hangzókká változtatta, s ez 
azután diphthongust képezett az előtte álló hangzóval.1) Hogy a 
diphthongusokat nem őrizte meg a magyar nyelv, hanem hosszú 
hangzóvá változtatta őket, már fentebb láttuk (5, 9), valamint azt 
is, hogy milyen hosszú hangot fejlesztett ki belőlük. A HB. kora 
körülbelül az a kor, midőn még majdnem minden hangzó hosszú 
volt a szó végén. Az eredeti rövidek már veszendőben voltak, alig 
volt még egy-kettő az utolsók közül; s a hosszúak még nem kezd
tek elrövidűlni. 

De az erő, mely e változásokat eddig létre hozta, ezután sem 
nyugodott, hanem igyekezett e hosszú hangzókat rövidekké vál-

l) E szabály alól úgy látszik mintha kivételt képeznének az ilyen 
-aj, -ej végű nomen verbalék: danaj (v. ö. danol), haczaj (v. ö. Tíaczag), 
köhej (köhög), moraj (morog), robaj (robog), tolvaj (v. ö. Bud. Szót.)r 
zsivaj stb. Ezeket eddig iigy magyarázták, hogy bennük az ug. -g(j) nom. 
verb. képző maradt meg j alakban. Pedig nem valószinű, hogy ilyen na
gyobbrészt világos igei alappal bíró szavakban, s még hozzá vocalis után 
ez a j így megmaradt volna; holott, mint láttuk, oly nagyon szeret az 
ilyen hangcsoport é-ve, vagy í-re változni, hogy még a szláv nyelvből átvett 
szavakban is megtörtónt ez a változás: gané szl. gno:, karé szl. Jcraj. Ezt 
az igeképzőt is csak úgy érthetjük meg, ha a j hangot egészen iij fejlődés
nek tartjuk. Legkönnyebcen ly-böl fejlődhetik, mert Magyarország legnagyobb 
részében ezt úgy is y-nek ejtik. S ekkor egynek vehetjük ezt a képzőt az 
-ály, ély, -ál, -él nom. verb. képzővel: dagály, lapály, osztály; csak a 
hangzó rövidül meg ezekben, s -aj, e/-nek hangzik a szó vége. (V. ö. még 
dévaj és dévályhoziJc). 
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toztatni, és sikerült is ez neki mindenütt, a hol egy másik erő nem 
működött ellenében. Ez az erő, mint láttuk, egyrészt a hangsúly, 
másrészt az a körülmény, hogy a hosszú hangzó jelentés-változtató 
functióját még tudta a nyelvérzék. Mihelyt e functió elhomályo
sult, a hosszú hangzó is elrövidült. S hogy e hatás, mely minden 
szóvégző hosszú hangzót röviddé akar változtatni, még ma is mü-
iödik, látható oly esetekből, hol a két alak egymás mellett van meg ; 
s ha ma még küzdenek is belé és bele, győzni a bele alak fog. 

30. Vannak igen hiteles tanúink arra nézve, hogy milyen 
alakúak voltak e szóvégi hangzók a magyar nyelv fejlődésének 
bizonyos koraiban. E tanúk a ragok, melyek maguk előtt rendesen 
teljesebb alakot őriztek meg. Volt például hajdanában egy névszó 
lova, 8 ehhez a többes képző járulván, lett lova-k; e két alak ekkor 
•egymástól függetlenül élt tovább a nyelvben. A lova végén hangzó 
volt, tehát azon változásoknak esett alája, melyeket minden szóvégi 
hangzó követett; a lovak alaknál e változásra semmi ok sem volt, 
tehát megmaradt eredeti alakjában. Láthatjuk ebből, hogy minden 
képzett vagy ragozott szónál a rag vagy képző elhagyásával a név-
zón ak azt az alakját nyerjük, mely azon időben élt, midőn e rag 
vagy képző először fűződött össze szoros egységgé a névszóval. 
A magyar nyelvben kétféle ragok és képzők vannak, az úgy neve
zett eredetiebbek és az újabbak. Tehát e korokra nézve meghatá
rozhatjuk a szóvégi hangzók minőségét. 

E l s ő k o r , jóval a történeti idők előtt, midőn az eredetibb 
ragok és képzők (tárgyrag, személyragok, többes képző, -s mellék-
nóvképző stb.), melyek ma már rendesen csak egy hangból állanak, 
először fűződtek a névszóhoz. 

I. lova-t, hava-t j író-t, olvasó-t \ szomorú-ak. 
A ma hosszú hangzóra végződő egytagú tőszók ekkor még 

kéttagúak voltak, azomban ha e hosszú hang képző, úgy már ekkor 
is egytagú volt, de diphthongus, mert a HB. is annak írja még; 
s e diphthongus azután szó közepén is egyszerű hangra változott. 
Az ú, ű képző még egész teljes alakjában volt meg, mint azt a fen-
maradt tővógző a, e bizonyítja; vagyis a szóvég uva volt. 

II. fá-t | nevé-t |j annyia-n \ úrias. 
A most rövid hangzóra végződő ilyen szóknak e korban 

hosszú volt a véghangzójuk; sőt a i végűek arra engednek követ-
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keztetni, hogy a véghangzó még diphthongus volt, a melyekből a 
szó közepén is egyszerű hang lett. 

III. háza-t, könyve-t, életé-t. 
A ma mássalhangzóra végződő tők, ekkor még hangzóra 

végződtek, tehát a teljes tő volt még életben. 
M á s o d i k k o r , a HB. kora, mert ez időben fűződtek az 

újabb ragok és képzők (-ban, -ben; -ra, -re; -hoz, -héz) a tőszóhoz, 
s ez a nyelvemlék még oly alakokat mutat fel, melyekben a rag 
még nem is fűződött egészen egybe: világ belé, timnücé belől. 

I. ló-ban, hó-ban \ író-ban, olvasó-ban \ szomorú-ban. 
E korban már a tőszók is egytagúak voltak, de még diph-

thongusok, mert a HB. így írja őket. 
II. fá-ban j névé-bén || annyi-ban | úri-nak. 
A mai rövid hangok e korban még hosszúak voltak; az i is 

hosszú volt, a codexek ily hanggal írják is (14), s aztán a szó kö
zepén is elrövidűlt. 

III. ház-ban, könyv-ben, élet-ben. 
A tőszók ekkor már elvesztették rövid véghangzójukat. 
H a r m a d i k k o r a mai nyelv kora, midőn minden diph-

thongusból hosszú hang, s a hosszú hangokból pedig rövid han
gok lettek. 

IV. Szóvégző hangzók az idegen szavakban. 

31. Hogy a magyar szóvégző hangzók teljes történetével 
tisztában legyünk, vizsgálnunk kell még, hogy mily változásokon 
mentek keresztül ezek a hangok azon szavakban, melyeket idegen 
nyelvekből vettünk át. 

A magyarban kedvelt szóvégző hangzó a hosszúak közül é, ó, 
ö, a rövidek közül i, a, e. Ha tehát egy idegen szó, melyet a magyar 
nyelv át akar venni, e hangok valamelyikére végződik, akkor meg
tartja e hangot változatlanul. De ha más hangra végződik, akkor a 
nyelv a szóra egy néki kedvesebb formát ad. Hogy mily változások 
történnek ilyenkor, azt külön kell minden egyes nyelvre nézve 
vizsgálnunk. 

32. A legrégibb korban a t ö r ö k nyelvekből vette át a 
magyar nyelv idegen szavait. Ezen szavak közül hosszú hanggal 
vannak:x) 

*) L. Budenz, Jelentés Vámbéry Á. magyar-török szóegyezóseiről 
(Nyelvtud. Közi. X.). 
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borsó csag. burcak 
bölcső oszm. besik 
disznó « tisnak 
kancsó csag. koncok 
karó « kazuk 
koporsó jak. kourga'/ 
uno oszm . inek. 

betű csag. betik 
gyapjú oszm. japak 
szérű és gyűrű « jüziik 
gyűszü « jüksük 
saru csag. caruk 
söprű oszm. seprek 
túró és túrú csag. turak 

Hosszú hanggal vannak tehát rendesen azon török szavak & 
magyarban, hol e hang teljesebb szóvéget helyettesít, s ekkor 
mindig ó, ö, hacsak nem került e hang oly mássalhangzó után,, 
mely a magasabb állású ú, ű hangot kivánja maga mellé (11). 

Egyébiránt ezen szavaknál nem a magyar nyelv hagyta el a. 
szóvégi consonanst, hanem e változás már a törökség terén 
(a csuvas nyelvben) ment végbe, s onnan vette át a magyar 
nyelv már hosszú hangzóval vagy talán diphthongussal ezeket a 
szavakat. 

Rövid hangzóra végződnek: 
alma oszm. alma 
árpa « árpa 
balta « balta 
béka csag. baka 
búza « büdaj 

gyáva 
kecske 
kicsi 
kapu 
köpü 

csag. jaba 
kecki, ecki 
kicik 
kapu 
köpü 

A török szó végző rövid hangnak a magyarban is rövid hang 
felel meg és pedig mélyhangú szavakban a, magashangúakban e 
van, csak egyszer t. Két szónál végződött a török alak rövid u, 
ü-re, s ezt a magyar nyelv is megtartotta. De ugyané rövid 
hangot folyékony mássalhangzó után hosszan ejti a nyelv: 

teknő oszm. tekne 
tiló csuv. tila 

borjú, bozaju csuv. puru 
ürü csag. ürü 
sarló csuv. sorla 
tarló oszm. tarla 

tinó « tina, oszt. tana 
toklyó oszm. tokli 

33. A s z l á v nyelvekből átvett szavak közül hosszú hangra 
végződnek: 

akó okov 
patkó podkov, podkova 
pondró pondrav 
posztó postav 
poroszló pristav 
ráró raroh 
zászló zastava. 

garaboly, garabó krabolja 
göröndöly, göröndil gredel 
ganaj, gané gnoj 
karaj, karéj, karé kraj 

Hosszú hang csak akkor jött létre a szlávból átvett szavak
ban, ha azok mássalhangzóra végződtek, s az olvadt a hangzóba ; 
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e változások egészen úgy történtek, a mint a magyar szavakon 
láttuk végbe menni. A v-ve végződő szavakból lett ó (9), úgyszintén 
az l-re végződőkből (10); a j végűekből pedig élett (6). 

A rövid hangra végződőkből elég lesz néhány példát említeni: 
apácza opatica bika bika 
bába baba czékla sveklu 
bánya bánja berkenye brekinja 
akna okno jercze jartca 
borda brudo kecsege keéiga 
iga igo. kelepcze klepica 

Bármilyen hangzóra végződik is a szó szláv nyelvekben, a 
magyarban a mélyhangúak a-ra, a magashangúak e-ve végződnek. 

34. A n é m e t nyelvben szó végén csakis hangsúlytalan e 
állhat, s az ilyen szavak a magyarba átjőve a-ra végződnek: 

hárfa harfe lámpa lampe 
kaszárnya kaserne 2)róba probe 
kártya karte ráma kfn. rame 

A szótagképző l-ve végződő szavak li végűek a magyarban. 
{V. ö. Simonyi, Német szó végek magyarosítása: Ny. VII, 103, 242.), 

grifli griffel mandli mantel 
kapszli kapsel rékli röckel. 

Hosszú hangra a németből átvett szavak nem végződnek, 
hacsak valami különös ok nem fejlesztett hosszú hangzót, mint a 
csákó szónál (1. Ny. XII, 481.). 

Egyéb nyelvekből, úgymint jelesen a latinból és az olaszból 
átvett szavak ugyanezeket a jelenségeket mutatják. Mindenütt azt 
látjuk, hogy a nyelv az idegen szónak is oly alakot igyekszik adni, 
mint a milyennel saját szavai bírnak. E hajlam által olvadnak az 
idegen szavak is olyannyira egybe a nyelvvel, hogy a beszélő nem 
is tudja, mikor ejt idegen szót, s mikor eredeti magyart. 

BALASSA JÓZSEF. 
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I I I . kötet. Nagyszombati C. SzentDomonkos C. Virginia C. Közzéteszik: 

K o m á r o m y L. és K i r á l y P Ára L2 frt. 
IV. V. kötet . É rdy C. Közzéteszi V o l f G y Ára 4 frt. 
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. Közzéteszi: V o l f 

G y ö r g y . . . Ára 2 frt. 
VII . kötet. Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. 

Vitkovics C. Lányi C. Közzéteszi V o l f G y Ára 2 frt. 
V i l i . kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz. apostoloknak méltó

ságáról. Apor C. Kulcsár C. Közzéteszi V o 1 f G y. . . Ára 2 frt. 
XI. kötet. DebreczeniC. GömöryC. Közzéteszi V o l f G y. 1882. Ára 2 frt. 
XII . kötet. Döbrentei C. Gömöry C. Közzéteszi V o 1 f G y. . Ara 2 frt-

RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i -
1 á d y Á r o n . I. kötet Középktr i magyar költői maradványok Ára 2 frt. 
I I . kö t e t : XVI. századbeli magyar költök Ára 2 frt. 

I I I . kö t e t : Tinódi Sebestény összes müvei Ára 2 frt. 
IV. kötet : XVI . századbeli magyar költök (1540—75) Ára 2 frt. 

CODEX CUMAN1CUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel és glossariumokkal kiadta gr. K u u n G é z a . Nagy 8-rét. Á r a 5 frt. 

UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlítá
sához. I szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. Ára 60 kr. 
I I . sz.Zűrjén nyelvmutatványok. Köz l ikB u d e n z j . és Halász i . Ára 60 kr. 

I I I . szám. H a l á s z T. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok S-rét. Ára 60 kr. 
IV. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev fordí

tásából közölte B u d e n z J Ára 60 kr. 
V. szám. M u n k á c s i B e r n á t . Votják nyelvmuíntványok és n y e L . 

tanulmányok I Ára 60 kr. 
(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közleményekéből). 

R É G I MAGYAR N Y E L V É S Z E K Erdösitől Tsétsiig. (Corpus Grammatico-
rum linguae Hungai icae veterum.) Kiad ta T o l d y F e r e n c z Ára 2 frt. 

R E G U L Y A N T A L HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta 
H u n f a l v y P á l Ára 2 frt. 

MAGYAR-UGOR ÖSSZEH. SZÓTÁR. I r ta B u d e n z J ó z s e f Ára 5 frt. 
A MAGYAR IGEIDŐK. Ir ta S z a r v a s G á b o r Ára 1 frt. 
A H E L Y E S , M A G Y A R S Á G , E L V E I . I r ta P. T h e w r e w k E m i l . Á r a i fit. 
A MAGYAR N Y E L V Ú J Í T Á S óta divatba jö t t idegen és hibás szólások bírá

lata. I r ta I m r e S á n d o r Ára 1 frt. 
K A L E V A L A . A finnek nemzeti eposza. Fordí tot ta B a r n a F é r d . Ára 1 fit. 
SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az Összetett mondat elmélete. 

I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) Ára 1 frt 20 kr . 
I I . III. köt. Az alárendelő kötőszók. Áia 2 fit 40 k r . 

KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. I r t a S z . P á l i n t G á b o r . 
I. füzet. Kazáni- tatár szövegek. 1875. 8-rét. 170 lap. II füzet. Kazáni-tatár 
szótár 1876. 178 lap. I I I . füzet. Kazáni- tatár nyelvtan 160 lap 1877. 
Egy-egy füzetnek r t Ára 1 frt. 

É R T E K E Z É S E K A NYELV- E S SZEPTUDOMANYOK KÖRÉBŐL. Kiadja 
a M. T. Akad. Az I. oszt rendeletéből szerk. G y u l a i P á l , osztálytitkár. 
I - V I I I . köt. 1867—1880. Ára 20 fit 20 kr. IX. köt. (1 — 12 sz.) 1882. Ára 
3 frt 20 kr. X. köt. (1 — 13 sz.) 1882. Ára 4 frt. XT. köt. (1—12 sz.) 
1883. Ára 3 frt 70 kr. XII . köt. ( 1 - 4 . sz.) 1884 Ára 1 frt 70 kr . 

SZINNYEI JÓZSEF. Finn-masvar szótár 1884 Ára 3 frt. 
FRANKIIN-TÁIIS'JLAI NYOMDÁJA. 




