
1 magyar magánhangzók története. 

A nyelv története folytonos változás. Változik a szó alakja, 
jelentése és a mondat egyes részeinek összekapcsolása módja; s e 
változások menetét megvilágítani, okait kutatni és megmagyarázni 
a történeti nyelvtudomány feladata. A fejlődésnek természetes útja 
az volt, hogy a nyelv régi alakja az idők folyamán apáról fiúra 
szállva s különböző ethnologiai és psychologiai hatás alá kerülve, 
folyton változott, átalakult, míg mai alakját nyerte. Azonban ezt a 
mai alakot sem tarthatjuk végső eredménynek, melynél a nyelv fej
lődése megállapodik, változása véget ér; mai nyelvünk is csak egy 
lánczszem a magyar nyelv változásainak végtelen sorozatában, melyet 
megelőz egy hosszú, beláthatlan múlt, s melyet követni fog egy 
még ismeretlenebb jövő. A nyelvtudománynak első feladata a multat 
világítani meg, hogy világosan látva és megértve nyelvünk eddigi 
fejlődését, következtethessen jövő változásaira. 

A kutatás menete legtermészetesebben a fejlődés menetét kö
vethetné úgy, hogy nyelvünk legrégibb alakját véve alapúi, végig 
kísérné fejlődését lépésről lépésre egész mai alakjáig. Csakhogy mi
nél messzebb haladunk visszafelé, annál ismeretlenebb a nyelv alakja, 
úgy hogy ép a kiinduló pont — melynek legszilárdabbnak kellene 
lenni — egészen homályba vész. Ep ezért ellenkező irányban kell a 
kutatásnak haladnia. Legjobban ismerjük nyelvünk mai alakját, és 
pedig mind az irodalmi nyelvet, mind az egyes nyelvjárásokat. Ezt 
a mai alakot kell tehát alapul venni kutatásunkban, s egyrészt a 
ínyelvjárások, másrészt a régi nyelvemlékek segítségével vissza kell 
Msérnünk nyelvünket fejlődésében a meddig csak lehet; ezután az 
•összehasonlító nyelvtudomány veszi át a vezetést s felderíti nyelvünk
nek még régibb alakját. A történeti kutatásnak tehát a nyelv fejlő
désével ellenkező utat kell követnie. 

NYELVTUD KÖZLEMÉNYEK. XX'IV. 17 
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Ezúttal nyelvünk történetét csakis egy szempontból fogjuk 
vizsgálni. A magyar nyelv külső alakjának változását akarom bemu
tatni, a mint az a magánhangzók fejlődósében és folytonos átalaku
lásában jelentkezik. Csakhogy midőn mi az egyes hangok történetét 
és fejlődését vizsgáljuk, ismét ellentétbe jutunk a nyelv igaz törté
netével. A nyelv fejlődésében az egyes hangoknak nincs külön éle
tük; a hang csak része a szónak vagy szólamnak, melylyel együtt 
él, változik s tűnik el. Tehát csak a szavak alakjának változásáról 
szabadna igazán szólanunk. Ha pl. a magyar nyelv történetét vizs
gálva azt látjuk, hogy a tanít szó régibb alakja tanojt, nem felel meg 
a valóságnak, ha azt mondjuk, hogy az oj-hő\ í lett, mert tényleg 
nem ez a hang változott meg, hanem az egész tanojt szó helyébe 
lépett több fokozaton keresztül tanít. Ep így ha azt látjuk, hogy a 
régi üdnap szó helyett ma így mondjuk ünnep, nem helyes feltün
tetése a tényeknek, ha azt állítjuk, hogy a dből lett n, az ö-ból e; 
hanem a fejlődést úgy kell felfognunk, hogy az üdnap szó helyébe 
lépett ünnap, ennek a helyébe pedig ünnep. Minthogy azonban az. 
egyforma hangcsoporttal biró szavak változása nagyobb részt egy
formán történt, a fejlődés menetének könnyebb feltüntetése czéljá-
ból mintegy külön életet tulajdonítunk az egyes hangoknak, s külön 
tárgyaljuk az egyes hangok változásait, az egyes hangok történetét.. 
Azonban e fejtegetések közben sohasem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy a hangoknak nincs külön életük a nyelvben, s hogy a 
mit mi hangváltozásnak nevezünk, az nem egyéb, mint a szavak 
és szólamok külső alakjának változása. 

A magyar magánhangzók fejlődósét vizsgálva, csakis azokat a 
szavakat vehetjük tekintetbe, a melyek a magyar nyelvnek eredeti 
szókincséhez tartoznak, s ki kell rekesztenünk tárgyalásunk köréből 
az idegen nyelvekből átvett szavakat. Az idegen eredetű szavak 
hangjainak fejlődése ugyanis a legtöbb esetben külön utat követ, s 
ép ezért e fejlődés megvilágítása a nyelvtörténeti vizsgálódásnak 
külön, önálló feladata. 

I. H o s s z ú m a g á n h a n g z ó k . 

A mai irodalmi nyelv hosszú magánhangzóinak történetét a. 
következő sorrendben fogom tárgyalni: é; á; í; ó, ő; ú, ü. 
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1. é. 
Az é-t a magas hangok sorában, tehát a szájüreg elülső részé

ben képezzük a nyelv középső állásával és ajakműködés nélkül. 
A mai nyelvjárások azonban többfélekép ejtik ezt a hangot; és pedig 
nemcsak azt tapasztaljuk, hogy az é helyén az egyik nyelvjárás egy, 
a másik nyelvjárás más hangot ejt, hanem a legtöbb nyelvjárás 
kétféleképen ejti az irodalmi nyelvben egyformán jelölt é hangot. 
A szavaknak egy részében nyiltabb, más részében zártabb hangot 
ejtenek nyelvjárásaink; így pl. a rábavidéki nyelvjárásban a nyiltabb 
hang ié) a zártabb í, i; az északkeleti nyelvjárásterületen é (eé) és í, 
a palócz vidéken pedig leginkább é és é, í állanak egymással szem
ben. (V. ö. Magy. Nyvjár. 112. s köv. 11.) S a különböző nyelvjárások 
majdnem mindig ugyanazon esetekben ejtik a nyiltabb és a zártabb 
magánhangzót. 

S a mint a mai nyelvjárások különbséget tesznek a kétféle é 
hang között, épúgy egyes nyelvemlékeink is azt tanúsítják, hogy 
nyelvünk régibb korszakaiban is megvolt a különbség a nyiltabb és 
zártabb é között.1) Noha codexeink ós a régi nyomtatványok tökélet
len írásmódja ritkán árulja el az e és á-féle hangok minőségét, mégis 
legalább egynehány nyelvemlékünk pontosan megkülönbözteti a 
kétféle é hangot. A codexek közül csupán a Bécsi és Müncheni jelö
lik meg a zárt és nyilt hang különbségét, de nem jelölik az illető 
hang hoszszuságát; ugyanis az e és é számára az é, mig az e és é 
szá-mára az é jelet használják. Régibb iróink közül legpontosabban 
jelölik a kétféle é hangot Erdősi Sylvester János (e és í), Heltai 
Gáspár (p és é), Sztárai Mihály (p és é), Telegdi Miklós (e, ee és p) és 
Komjáthy Benedek (e, p és í). Megemlíti a kétféle é különbségét 
Geleji Katona István is Magyar Grammatika]a-ban.2) 

*) Az é hangnak e kétféleségét Budenz vette először észre Heltai mun
kái alapján (A magyar nyelvben megvolt kétféle e'-ről. Magy. Nyvszet, V.) 
Azután szólt róla Simonyi Zsigmond (Nyőr, IX: 7. s köv. 11.) és Szántó 
Kálmán (u. o. 388. s köv. 11.). 

2) «Az accentusok között-is felette szükséges volna az acutusokat a 
gravisoktól, fő-képpen az e vocalis felett, meg-különböztetni; mert a'nak a' 
Magyar nyelvben, mint szintén a Görögben, nagy ususa vagyon, mint 
sokak helyett ezekből a' szócskákból meg-tetszik : ég, ardet, ég coelum ;. él 
vivit, él acies; fél, metuit, fél, medius; er, valet, ér, véna. etc. Mellyeket 

17* 
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Az a kétféleség, melyet az é hangra nézve majdnem minden 
nyelvjárásunk többé-kevésbbé feltüntet, valamint említett nyelv
emlékeink tanúsága, kétségtelenné teszik, hogy nem gondolhatunk 
az é hangnak esetleges újabbi ketté válására, hanem valósággal két 
külön hanggal állunk szemben, melyek mindegyikének megvolt a 
maga külön története.*) A nyelvjárásoknak egy — s mondhatjuk, 
aránylag kis — részében egyformává lett ez a két külön hang, s az 
irodalmi nyelv ezeknek a hangállapotát fogadta el. Azonban még ezek
nek a nyelvjárásoknak egy-egy szaván vagy alakján is meglátszik a 
két hangnak eredeti különfélesége. Nekünk tehát, midőn a mai é 
hang történetét akarjuk vizsgálni, külön kell választanunk ezt a két 
hangot, s külön kell kutatnunk, milyen hangból fejlődött s milyen 
változáson ment keresztül a nyiltabb és a zártabb é hang. Ketté kell 
tehát választanunk azokat a szavakat, melyeket az irodalmi nyelv 
ma á-vel ejt; s e kettéválasztásban egyrészt a nyelvjárások, másrészt 
az említett nyelvemlékek tanúságára fogunk támaszkodni. E mellett 
a nyiltabb é hang mellett bizonyít az is, ha az illető szó egyik 
vagy másik alakja máig megőrizte a nyiltabb magánhangzót. 

A) A n y i l t a b b é. 

A legtöbb nyelvjárás ma 6-nek ejti ezt a hangot; nyiltabb é-t 
ejtenek helyette a palócz vidék nyelvjárásai, rövid e-t a göcseji s 
egyes szavakban az őrségi és hetési, valamint egyes palócz nyelv
járások. Dipthongusnak ejtik a Rába vidékén (lé), valamint a 
felsőtiszai nyelvjárás egy részén (eé). E különböző hangok arra mu
tatnak, hogy a nyílt hosszú é volt eredetibb alakjuk; ezt őrizték meg 
változatlanul a palócz nyelvjárások a tő első tagjában mindig (ész, 
kéz), s néha a másodikban is (tehén, levél) ; más nyelvjárások zár
tabbá változtatták a magánhangzót, de megőrizték hosszúságát (ész, 
kéz; tehén, levél, ül. lész, Wéz, tettén, levHi). Egyes ragos és képzős 

magam sem distingválhattam, nem lévén gravisos e-k, hanem csak acutusok-
val kellett mindeniket signalnom.» (Corpus Gramm. 304 1.) 

*) A kétféle é hangnak külön fejlődését még régibb időbe is vissza-
kisérhetjük; a vogul nyelvben ugyanis a nyiltabb <?-vel szemben á (oa), a, 
e áll, míg a zártabb hangnak i, f felel meg. (V. ö. Munkácsi, A magyar 
összehas. nyelvtud. jövő föladatai, Bud. Szemle, 71. köt.) 
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alakokban megrövidült a magánhangzó, de megtartotta nyíltságát 
(eszes, kezet, tehenek, levelem). A göcseji nyelvjárás a ragtalan alak
ban is nyilt, rövid e-t ejt (esz, fel, kez; szekér, tehén, levél); a palócz 
nyelvjárások némelyike szintén e-t ejt a második szótagban: kevés, 
nehéz, kerek, kötél, tehén stb. így tehát az eredeti é hangból az iro
dalmi nyelvben egyrészt é, másrészt e lett; *kéze-ből lett kéz és 
keze-t. 

a) A tő első tagjában. 

A tőszótagban áll a nyiltabb é a következő szavakban: 
ég, eget; ej Helt. | éhes; ehés Dt^/ésíg Eáb., éhség BC, eség 

Mel. | él, élés; éles Ft , ''élés Eáb.; plo Helt. | én, engem; én, engem 
Ft., lén Eáb.; en MC | ér, erek, eres ; lér Eáb.; er Helt. | ért, értelém ; 
ért, Ft., {értenyi Eáb.; ért BMC, értelem Helt.; nem vethető össze 
az ér- igével (Budenz MUgSz. 870.), mely ugyané nyelvjárások
ban í-vel van | érez; léréz Eáb.; érzik BC, erzeni Helt. | bél, belet 
belek, belső; Wél Eáb.; bfl Helt. | dér, deres (v. ö. dermed); der Helt. | 
fél, fele és féle (efféle, afféle); fél, féle Ft., fél Eáb. ;fél BC fele 
Helt. | fér-ni; fér Ft. fér Eáb. \ hét, heten, Itét Eáb.; hét BC | hév, 
heves, hevül \ jég, jeges; jég Ft., fég Eáb.; gypg Helt. | kérd, kérdez ; 
kérdez Ft., kérdez Eáb.; kérd MC, kergye Helt. Nem tartható egy 
tőből eredettnek a kér- igével (Bud. MUgSz. 23.), mely ugyané 
nyelvjárásokban í-ve/ hangzik | kés, ¥és Eáb.; kes Helt. j tö, kettő; 
két Ft.; tó BC, kpt Helt. | feás, &<3M, kezes; kéz Ft.; tó BC, kez 
Helt. | Zé, Zms; lé Ft., Z*é Eáb. | légy, legyet; légy Ft. | név, neve, 
neves; név Ft., nlév Eáb.; npw Born. ] m/áZ, nyele; nyel Mátra 
vid., nylél Eáb. | rév, reves, redves; rév Ft. | sért, sérül; sért, 
sérül Ft., slért Eáb.; sprt Helt. | s#án, szenes; szlén Eáb. | tél, 
telet; tel Helt. | térni (v. ö. ter/öd) és tér, teret; tér Ft., tér Eáb.; 
fjpriw Helt. 

Ide kell sorolnunk a következő szavakat is, melyeknek ugor 
eredete még nincs kimutatva, így tehát egyik vagy másik esetleg 
idegen eredetűnek is bizonyulhat: béna Ft., tféna Eáb. | bérez Ft. | 
czéda Ft. | csélcsap Ft. | gége Ft., glége Eáb. | gém Ft.; glém 

*) Az idézett nyelvjárások rövidítései a következők: Ft. = Felsőtiszai 
nyvj.; Dt. = Dunántúli nyvj.; Ráb. == Rábavidéki nyvj. A nyelvemlékeket 
és régibb irókat a Nyelvtört. Szótár rövidítéseivel idézem. 
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Ráb. | mész, meszet, meszes; m'ész Ráb. | pép Ft. | réz, rezes, réz Ft. 
rléz Ráb. | szék Ft., szlék Ráb. szék Helt. | vércse, vlércse Ráb. | vézna 
Ft. | zsémbel, zsémbes Ft. (A Ztén és véka szavakat a rábavidéki nyvj. 
nyíltabb hanggal ejti: klén, vléka; ellenben a felsőtiszai ?'-vel: 
kín, víka.) 

Itt kell megemlítenünk azokat a szavakat is, melyeknek első 
tagjában a legtöbb nyelvjárás rövid e-i ejt [tej, kel, ver stb.), míg 
egyes nyelvjárások hosszú á-vel ejtik. Ez az é főleg az északkeleti é3 
a két erdélyi nyelvjárásterületen, valamint a Dunántúl egyes helyein 
divatos: és (esik),féj (fejni), kén, mér, nyél, nyer, szed, szél, vér, 
vész igék; hél (hely) Dt., téj (tej); bé igekötő; nékem, vélem stb. v. ö. 
nekem, vele Helt. 

Tovább kutatva ez é hang eredetét, azt látjuk, hogy a rokon 
nyelvekben egyszerű magashangzó felel meg neki, mely valószínűleg 
nyilt és hosszú volt már az ugor alapnyelvben, bár Budenz csak egy
két szónál állapítja meg az eredeti hosszúságot: hét ug. sáts-; fél 
ug- Pál*-', légy ered. *léde-. Némely szóban Budenz a mássalhangzó 
csoport eltűnésével magyarázza a magánhangzó hosszúságát (1. két 
ug. kgktg; sért ug. ssgr-); ezt azonban nem fogadhatjuk el, mert mint 
alább látni fogjuk, a mássalhangzóból keletkezett ;-s diphthongusból 
nem é, hanem é lett. E szavakban is — mint a legtöbb hasonló 
esetben — a két mássalhangzóból előbb kettős, azután egyszerű 
mássalhangzó lett (kt: ü, v. ö. kettő; a szó végén, hosszú magán
hangzó után pedig egyszerű t hangzik; — épígy gr: rr: r). A ma
gánhangzó hosszúsága pedig vagy eredeti, vagy pedig ugyanúgy 
fejlődött, mint a többi idetartozó szóban. 

b) A többi szótagban. 

A 2. és 3. szótagban levő é legnagyobbrészt a raghoz vagy 
képzőhöz tartozik, csak néhány kéttagú szavunk van, melyeknek 
második tagja az eddigi elemzés szerint a tőhöz tartozik, bár lehet
séges, hogy a későbbi kutatás ezeket is, vagy legalább egy részüket, 
képzett szónak fogja kimutatni. Ez az é hang is eredetibb e-ből fej
lődött, melylyel ugyanolyan változások történtek, mint a tő első 
tagjában álló e-vel; vagyis a *tehéne, * egére alakból lett egyrészt 
tehén, egér, másrészt tehene-k, egere-t. Az egyes nyelvjárások is ép-
úgy ejtik ezt az é-i, mint a tő első tagjában állót; csakhogy még 
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gyakoribb a rövid nyilt e (tehén), mivel e szótagnak nincs oly nyo
matéka, hogy megőrizte volna a magánhangzó hosszúságát. 

Ilyen nyíltabb é van a következő szavak második tagjában: 
egér, egerek, egerész; egér Ft., eglér Eáb. | egyéb, egyebet; egyéb Ft., 
£gyebB.elt. \ fenék, feneke; fenék Ft., fenlék Eáb. | fövény és föveny, 
fövenyes; föttény; azonban a régiségben ilyen alak is van t 

fuinnes Knauz, fovin KBécs. | nehéz, nehezen; nehéz Mátra vid., 
nettéz Ráb. | tehén, tehenet; tehén Ft., tettén Eáb., tehén Göcs., Mátra 
vid. | tenyér, tenyeres \ szekér, szekeret; szekér Göcs. A rábavidéki 
nyelvjárás tanúsága szerint ide kell sorolnunk a menyét (m'ényiét), 
kövér (kövlér) s a valószínűleg összetett ösztövér (ösztövér) szavakat 
is, bár az é nem rövidül meg bennük. 

A képzőkben és ragokban ritka a nyíltabb é ; ez a hang van 
meg néhány deverbalis névszóban : fedél, fedelet ;fédlél Eáb. | kötél, 
köteles; köPélBiáb., kötél Mátra vid.; kötelHelt.; | levél, levelek; levlél 
Eáb., levél Göcs. Továbbá néhány denominalis képzésű névszóban: 
kerék, kerekes, kereket; keték Eáb., kerék Mátra vid. | kevés, kevesen ; 
kevlés Eáb., kevés Göcs. Mátra vid. Ezeknek eredetibb alakja szintén 
* fedele, *kötéle, *keréke stb. volt.1) A névragok közül csak a -nél hang
zik nyíltabb é-vel; ez eredetileg csak mélyhangú volt (v. ö. nálam), 
s az é hangzó-illeszkedés által jött létre; ezért nem is váltakozha
tok í-vel. 

Az igék ragjaiban is gyakoribb a zártabb, mint a nyíltabb é.2) 
A nyíltabb hang áll a második személy l ragja előtt a perfectumban 
s az imperativusban: estei, éheztél Orth. Cr., szerettél, vettettél Sylv., 
•estei, lőttel, ígértei Heltai, és kírtél, szerettél Ft. — szerettessél Sylv., 
essél, egyel, nevetéssel Helt.; egyél, emlékezzél, szerettessél Ft. Ez ala
kok többi személye nyilt e-vel van (kértem, kértetek, kértek és kérjek, 
kérjetek, kérjenek), s a 2. személyben is ennek a hangzónak kellene 
lennie (kértei, kérjél); a borsodi nyelvjárás így is ejti ez alakokat: 

x) Az -él, ill. -él deverbalis névszóképzőt Budenz úgy magyarázza, hogy 
az é-ben még igeképzés rejlik s az l a tulajdonképeni deverbalis képző 
(Ugor-al. 216. 1.). 

2) A legrégibb magyar nyelvtanok közül az Ortbograpliia Cracoviensis 
és Erdősi Sylvester nyelvtana következetesen megkülönböztetik az igerago
zásban is a kétféle e-t; a nyelvjárások tanúságán kivül tebát főleg ezeknek 
segítségével állapíthatjuk meg az igeragokban előforduló e'-k minőségét. 



264 BALASSA JÓZSEF. 

öregettel, nyertei, kértei, vettél, — egyel, kérjél (épúgy mint kötél), & 
a szlavóniai nyelvjárásban is hallhatók ily alakok : vetél (vetettél), 
kötél (kötöttél). Szinnyei szerint az l hatása nyújthatta meg a magán
hangzót és pedig úgy «hogy az l elveszett, pótló nyújtást hagyva 
maga után (v. ö. tavai: tava, közel: közé): vártai, kértei: *vártá, 
kérté. A kétféle alakot vegyest használhatták, mint ma is a vártál, 
ós várta, kértél és kérté alakokat s így könnyen megtörténhetett, 
hogy a kettőnek egymásra hatásából vegyülék-alak állott elő, t. i. 
*vártai + * várta = vártál és kértei + kérté = kértél, s az utób
biakból lett a mai vártál, kértéh. (Nyőr. XX. 237.) Valószinübb 
azonban Setálá magyarázata (Tempus- und Modusstammbildung, 
142.1.), hogy az -ál, -él végzet a többi / végű 2. személy analógiá
jára fejlődött (kérél, kérnél; irál, imái). 

Ezeken kívül csak az ikes igéknél nyíltabb az é a felszólító ós 
feltételes mód 3. személyének ragjában evek, ennék; v. ö. bizec, es-
nec Orth. Cr.; szerettetek, szerettetnek Sylv. Ez az -ék rag csak újab
ban fejlődött a teljesebb -éjek alakból s ezért nem lett belőle az z-s 
nyelvjárásokban sem í. (V. ö. zarmazneyek, elmelkedneyek, imad-
kozneiek Lobk. c.; kernyewl metelthethneyek,fogattattneyek Pozs. c s 
a göcseji nyelvjárásban énneik.) 

B) A z á r t a b b é. 

A másik é hang, mely a rövid e-vel nem váltakozik, a magyar 
nyelvterületnek egy részén épen úgy hangzik, mint az é-bő\ fejlő
dött é, azonban nyelvjárásainknak nagyobb részében ettől határo
zottan különbözik. A nyugati ós dunántúli nyelvjárásterületnek 
egy részén í-nek, a göcseji nyelvjárásban V'-nek hangzik; z-nek ejti 
ezt a hangot még az északkeleti és a királyhágóntúli nyelvjárásterü
let is; a székelység egy része pedig az é-nól valamivel zártabb han
got, é-t ejt helyette. 

Határozott különbséget tesz a kétféle é között az északnyugati 
nyelvjárásterület is, és pedig úgy, hogy ez a hangzó mindig valami
vel zártabb az előbbinél. 

A régibb irók közül azok, a kik különbséget tesznek a kétféle 
é között, ezt a hangot vagy á-vel (e, ee) jelölik az £-vel szemben ,̂ 
vagy pedig z-t irnak helyette. Tehát az a különbség, a melyet mai 
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nyelvjárásaink tesznek az é ejtésében, ugyanígy megvolt már 
nyelvemlékeink korában is. 

aj A tő első tagjában. 

A tő első tagjában álló zártabb é-nek a rokon nyelvekben, ill, 
az azok segítségével megállapított ugor alapnyelvben, legtöbbször 
teljesebb alak felel meg: égni, íg Ft. Ráb., ug. alakja jsng- \ élni, 
élet; üek, ílet Ft., ug. jsls- \ ének; ínek, v.ö.lapp. jána,jedna | ér/ 
érkezik; írek, írkezni, ebből *jer- \ ért-, értek, s az -ért rag; írtek, 
ezírt, v. ö. vog. jer, oszt. jir | év; ív, töve ug. j;gs- | émelyeg, ímelég 
Eáb., ered. *ejme- \ fék, fik, ebből *féje-k \ fény, fényez; fínyes 
Ráb., töve ug. psjs- | férj, férfi ; fírje, fírfi, összetétel e két szóból 
*fij + érje j kéj, kény, kényszerít, kínyés Ráb., kínyszerit Ft., töve 
ug. kfgr, melyhez ny képző járult | lék, lik, ug. lsge-k \ lélek, lilék, 
töve ng.lsgl | lépni,lépés; lípek,lípís,ered. Hejep- \ mély, mii Ráb., 
ug. msgs-l j méz és méh töve ug. m$ff; s ebből lett méjéze, méjze-
és méz (1. Nyőr. XXI: 337, 481) | nép, níp; összetett szó ebből 
nej + pi | néz, níz töve nsgs-, ebhez járult az -sk képző j rémül, 
rémítő; rímsígés Ráb., töve ug. rsgs + m \ rés, rís ebből *rejes \ ré
szeg ; ríszég Ráb., ug. rsjs-sz | séd (v. ö. s^í) ebből *Srjed \ szédül, 
szídül; töve ug. tsgs- \ szék, a tojás szíktyé Ráb. ebből *szejk \ véd, 
víd, ug. Vsfjg-d | üáfo&t, vílemíny Ráb. ebből *v«/7- | w?swi, wso, töve 
ug. Vgngg-sk || á/&, énh, inh ebből *jVm/i | évad, ivad, töve ug. jaga-, 
ebből lett *jovod | ááw$ (v. ö. diadal), töve *áaj | /lázaa és fó/w, 
/iiw (padlás), tövük hgjB- \ vékony, víkony töve ug. vBjs-. 

A most elsorolt esetekben az é mindigj-s diphthongusból fejlő
dött ; a magánhangzó, mely a j előtt állott vagy mélyhangú, vagy 
magashangú, tehát a diphthongus vagy aj, oj, vagy ej, éj. Az előbbi 
esetben a ; assimiláló hatása előbb magashanguvá változtatta a 
hangzót (v. ö. paraj és patéj, taraj és taréj), s így ebből is ej, ill. éj, 
e1 lett. Megjegyzendő, hogy a j legtöbbször ugor g-höl fejlődött. A szó
kezdő é-t legtöbb esetben megelőzte a j , s ebből a ja, je szótagból lett 
é vagy í. Az így létrejött él diphthongus azután különbözőkép válto
zott a különböző nyelvjárásokban. A nyelvterület egy részén é, míg 
másutt az é-nél valamivel zártabb hang, vagy a még zártabb í 
lett belőle. A diphthongusnak ilyen egyszerű hanggá válása nyelv
emlékeink korában már megtörtónt, s már ekkor megvolt a különb-
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ség az í-zö és é-ző ejtés között. E mellett bizonyít, hogy a HB.-ben 
is néhány alakban í áll az é helyén: scegin, lukiért, szentii, ilezie, 
nugídmabeli. Egyes nyelvemlékeinkben szintén látjuk az í-zóst; így 
a Döbrentei-(1508-ból) és a Lobkowitz-codex (1514-ből) állandóan 
i-t irnak a zártabb é helyett: viros, ytiló, tigodet, torid stb. Döbr.-c, 
igirted, dicsiret, feyr (fehér), mine (méné) stb. Lobk.-c. Állandóan 
i-t irnak e hang helyén Sylvester és Komjáthy is. 

így látva e hang történetét, nem helyes, ha eredeti alakjául 
*é't irunk, mert hisz a magyar nyelvterületnek egy nagy részén ez 
a hang sohasem volt é; a mai nyelvjárások különböző hangjainak 
közös alapja az él diphthongus. 

Több szóra nézve, melynek első tagjában szintén a zártabb é 
hang van, nem mutatható ki a j -s diphthongus, de valószínű, hogy 
szintén ilyen eredetűek: félni, fü; késa, kisafa; kész, kísz, kísztet ; 
rész, rísz; vétek, víték. A néha, néhány, némelyik (níha, níhány, 
níméllik) névmások előtagjában Szarvas a néz, niz ige tövét látja 
(Nyőr. XXI: 145.1.). 

Sok oly szóban, mely ilyen zártabb á-vel van, a rokon nyelvek 
is ilyen zártabb i, é hangot mutatnak; valószínűleg ezekben is él 

diphthongusból s azt megelőző aj, ej szótagból lett a zárt magán
hangzó, a mit az altáji nyelvek összehasonlítása idővel még ki is 
mutathat. Ilyen szavak: éber, íbred és emelte, imette v. ö. finn Urna, 
vog. ilm | édes, ídés, egy tőből való az íz szóval | ék, ík \ ép, épít; 
íp, ípsíg, ípitt Káb.; v. ö. finn. ilpo, oszt. élip \ évni, ívni | féreg, 
fírég, | fészek, físzek ; v. ö. vog. piVi, pWá \ gyér, gyír I kegy, 
kéd, kígy; e szó é-je nem assimilatio által keletkezett, mint 
Budenz véli (MUgSz. 13), hisz mint önálló szó is gyakran előfordul 
a régiségben; s ellene szól zártabb é hangja is | kém, kim \ kér, 
kír | kéreg, kírég \ lép, líp (milz) | mér, mírtík és méltó, míltó \ négy 
nígy v. ö. vog. nile, finn neljá, mord nila, cser. nil \ régi, rígén > 
v. ö. rinkim \ szégyen, szígyén | szél, széles, szil, szílés v. ö. vog. sel} 

ni, séll, oszt. sil | szép, szíp \ tétova, títova, első tagja a ts mutató 
névmás, mely zártabb hangzóval van ebben isilyen | tép, típ \ téved, 
tévelyeg, tíved; vog. tipyfl-. tippel-, lip.tipte | vég}; víg; v. ö. finn vii-
mehe \ vén, vín | vér, vír, vírés ; v. ö. vog. vir, viyir, zürj. vir, cser. 
vür, vir, finn vére. \\ Néhány szóban megrövidül az c, s ilyenkor é 
lép helyébe: étel, ítél ós eszik \ létei, lítel és léssz \ mégyen, mész, 
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mígyen, mísz,mín és megy éh \ tétel, títel, títlen, jó tít és tesz \ téged, 
tígéd és te. 

Az és, még kötőszók é-je is e zártabb é; Sztárai mindkettőt á-vel 
irja (v. ö. mig KBécs, László); az és-ből idővel is lett. A rábavidéki 
nyelvjárás azonban a nyíltabb hanggal ejti őket; {és, mlég; Sylves-
ter is így irja meg. A még kötőszó Simonyi szerint (Kötőszók 1: 95) 
«a ma szónak -ig ragos alakja lehet, s ez esetben régebben *maj-
ég, vagy akár *má-ég, *ma-ég volt.» Ez az eredet a zártabb hang 
mellett bizonyít. 

A zártabb é van a következő szavakban is, melyeknek ugor 
eredetét az eddigi vizsgálódás még nem mutatta ki: békó, béklyó, 
bíkó; dél (habár delet), díl, dibe Ft. Ráb.; délczeg, dílczeg; ékes, 
ikes; kérkedik, kirkédik; kérődzik, kírüözik Ráb. ; mén-ló, min; 
méreg, mírég. 

b) A többi szótagban. 

A zártabb é néha összetétel útján került a szó második tagjába : 
szélvész, sz{élvísz Ráb.; testvér, tesfír Ráb., tesvir Ft . ; húsvét, husvít 
Ráb.; vőfély, vófin Ráb.; ismét, ismit {és + még összetételéből). 

A tőhöz látszik tartozni, legalább eddig képzőnek ki nem 
mutatható, a következő szavak második tagjában álló é: ágyék, 
ágyik; ágik Döbr.-c. (agok Komj.) | fazék, fázik és fázok; ragok és 
képzők előtt az é megrövidül: fazekat, fazekas \ kenyér, kinyer és 
kinyir (de: kényeret) | kemény, keminy j öszvér, öszcir j személy, 
szémil Ráb. | szemérem, szemírém Ráb. | tömérdek, tcmírdek; aligha 
függ össze, mint Budenz hiszi (MUgSz. 861) a kövér szóval, mely
nek á-je a nyíltabb hang, v. ö. kövlér Ráb. | tajték, tajtík \ vendég, 
vendig \ zsombék, zsombík. 

A szó belsejében álló é a legtöbb esetben képzőhöz vagy rag
hoz tartozik. A n é v s z ó k ó p z ő k b e n gyakori a zártabb é, s ez 
néha a mélyhangú szókban is megmarad (akadék, játék, árnyék, 
hajlékony). Ez az é van meg a következő deverbalis névszóképzők
ben : < ékony, < ékény: hajlékony',feledékeny; — < ék:maradék, 
hasadék, ajándék, mérték; — < ét, < éd: sötét, segéd; — < énk: 
félénk; — < ény: edény, remény, serény; — < ély: veszély, segély, 
szegély; — < ér:fehér, vezér, tündér; — < és: evés, szedés, vetés; 
< ész: egész; — -més, -meny, -vény: kéi emés, tünemény, vetemény, 
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fösvény, kelevény, köszvény, örvény, törvény. Mindezekben a dever-
balis /képző van (v. ö. Ug. alaktan, 192. L), mely a tő végső hang
zója mellé kerülve, alkotta az aj, oj, ej, éj diphthongust, s ebből ép-
úgy lett él és é, í, mint a tőszótagnak ugyanilyen diphthongusából. 
Az í-zö nyelvjárások ezeket a képzőket is mind í-vel ejtik. 

Ugyanígy fejlődött a zártabb é a diminutiv ;' képzőből néhány 
névszóban árnyék, környék, lágy ék, tájék, vidék; csekély, kevély, 
sekély ; legény, nőstény, sörény, szegény. Az egerész féle névszókban az 
é frequentativ igeképző s a szó végéről lekopott a nom. verbale képző. 
Ilyen diphthongusból való a -ség képző á-je is ; pl. szípsíg Ráb, Ft. 
(V. ö. mord. ci, si, finn sáa, a m. nap) ; 

A zártabb é van a következő n é v r a g o k b a n : -ént és -int: 
szer ént, szerint; részént, részint; akként, százanként, százankínt; 
-ég, ig: mindég, mindig; — -kép, -képen (ugyanaz, mint a kép fő
név): máskép, máskíp, ekkíppen;—ért:búzáért, buzáír Ft., búzáit 
Göcs.; miért, mért, mír Ft. 

Az i g é k r a g j a i b a n gyakori a zártabb é, s ezt az Orth. 
Crac. í-vel, Sylvester nyelvtana pedig i-vel irja. Ilyen az elbeszélő 
múlt é-je: késék, késéi stb. v. ö. valék, iűuétec Orth. Cr., szerette, 
szeretil, szeretink, szeretitek, szeretinek Sylv. Ez idő ragja az ugor -j 
(1. Setálá Tempus, 101.1. és Budenz, Ug. al. 355. 1.), mely az igető 
véghangzójába olvadt (*mondajk, *kérejk: *mondélk, *kéréik), s az 
é, í a mélyhangú igék 1. személyében is megmaradt: adék, láték. 
Ep így hangzik a feltételes mód á-je: olvasnék; szeretnék, szeretnél 
stb., v. ö. szeretnik, szeretnil, szeretnink, szeretnitek, szeretninek Sylv. 
A feltételes mód jele *naja, *neje, s ebből lett né\ né; Setálá (u. o. 
102. és 158.11.) ebben az alakban is elbeszélő multat lát, vagyis a 
ns. conjunctivus képzőhöz a fentebbi -j járult. Az ikes igék megfe
lelő ragjai ugyanígy hangzanak, csak a 3. személyben (esek, esnék) 
van, mint fentebb már láttuk, a nyíltabb é. Debreczenben a felté
teles mód minden személye é-vél s nem í-vel hangzik: ennék, ennél, 
ennénk, ennétek, ennének; ezt csak úgy magyarázhatjuk meg, hogy 
a debreczeni nyelvjárásban az -éjé- szótag egyszerűen összevonódott 
é-vé, akkor midőn az é1 diphthongusból már í lett, tehát nem velük 
együtt tette meg a fejlődésnek ezt az útját. 

Az ikes igék felszólító módjában szintén a zártabb é van: 
egyék, így ék; v. ö. egyik Ft., aggyík, hozzík Debr.; vettesséc, szentel-
tesséc Orth. Crac, szerettessik Sylv. A tárgyas ragozás megfelelő alak-
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jaiban szintén a zártabb é hangzik: szeretem, szereted stb., tenném, 
tennéd stb., kérjétek, kérjék ; v. ö. szeretim, szeretid, szeretitek, szere
tilek Sylv.; tűttétec, kerghettéc, tegétec, dicsérjétec Orth. Crac. Mind
ezekben az alakokban a 3. személyre mutató -j rag volt, mely az 
igető végső magánhangzójába olvadva, hozta létre az & diphthongust. 

Szó belsejébe kerül az é akkor is, midőn egy e végű szóhoz rag 
vagy képző járul : gége, gégét; epe, epém; este, estére; szeme, szemét 
stb. E szavakban, mint látni fogjuk, az é az eredetibb hang, mely
nek hosszúságát a hozzájárult rag vagy képző megőrizte, s története 
ugyanolyan, mint a szó végén álló é hangé. Bővebben e hangokról 
a szóvégi e-t tárgyalva fogunk szólani. 

C) S z ó v é g é n á l ló é. 

Az é, ha szó végén áll, mindig képző vagy rag; a tőhöz 
csakis néhány idegen szóban tartozik. A névragok közül ide tartozik 
a helyhatározó -é rag ezekben: belé, fölé, felé, mellé, mögé stb.; ez 
az é az ugor lativus -ga rag maradványa, melyből előbb -j lett, s 
úgy olvadt egybe az előtte álló magánhangzóval; — a -vé (-rá) rag 
eredetileg *velé volt s ebből lett -vé épúgy, mint a belé-bő\ bé (1. Si-
monyi, Magy. névrag. 31. 1.). Ugyanilyen diphthongusból (illetőleg 
ezt megelőzőleg a j dimin. képzőből) lett a nomen possessivum képző 
é, mely egy az i melléknévképzővel (Budenz, Ug. al. 267.1.): apámé, 
fiúé, övé. Az igeragok közül é-re végződik a tárgyas igeragozásban 
az elbeszélő múlt s a feltételes mód egyes számú 3. személye: kére, 
lémé; mindkettő teljesebb alakból lett, melyben megvolt a 3. sze-
mélyü tárgyra mutató elem; tehát e helyett állanak: *kéréje, kérnéje. 

A szóvégi é mindezen esetekben teljesebb alakból lett ós pedig 
egy -je szótag veszett el utána; a mai nyelvjárások a szó végén mégis 
mindig a nyíltabb é-t ejtik. A felsőtiszai nyelvjárás mindegyiket 
•á-nek ejti, s a nyiltabb hangot irják az Orth. Crac. és Sylvester is: 
here, visele, esmere Orth. Crac, szerété Sylv. Ennek okát abban lel
hetjük, hogy az < éje szóvégből később lett é, mint a szó belsejében 
álló él diphthongusból, tehát a fejlődése is máskép történt. Az él 

már egyszerű hanggá vált a szó belsejében (és pedig részint é, részint 
í lett belőle), midőn a beléje, kéréje, kérnéje stb. alakok utolsó szó
tagja elmaradt, a nélkül, hogy zártabbá változtatta volna az á-t. 

Végül é lett még újabban néhány névszónak aj végszótagjá-
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ból: paraj: páré; karaj: karé; taraj: taré. Ezekben a ; előbb 
magashanguvá változtatta az a-t (paréj, karéj, taréj), azután pedig 
elmaradt. 

2. á. 

Az á a nyelv alsó állásával ajakzárás nélkül képzett mély-
hangzó. Nyelvjárásaink általában egyformán ejtik, csak a palócz 
nyelvjárások egy részében hangzik helyette az ajakzárással képzett 
á, vagy a kisebb ajakzárással ejtett d. Az á hosszúsága állandó a 
mai nyelvben, csakis néhány szóban váltakozik a-val: ád — ad, 
hagy — hagy. Nyelvemlékeink kora óta ez a hang aligha is válto
zott, bár a codexek tökéletlen helyesírása miatt az ott jelölt hang
nak sem időmértékét, sem minőségét nem állapithatjuk meg pon
tosan. 

a j A tő első tagjában. 

Az első szótagban álló á a legtöbb esetben úgy keletkezett, 
hogy vagy két szótag (ájd) vonódott össze, vagy pedig áj diphthon-
gus vált hosszú hangzóvá. A rokon nyelvek segitségével nem álla
pithatjuk meg egész határozottan a magánhangzó hangszinét, tekin
tetbe véve azonban, hogy az aj, oj, diphthongusból, mint láttuk, é 
lett, az á-t megelőző diphthongust áj-nak kell tartanunk. Ilyen 
szavak: hálni töve *hájol, *hájl-, v. ö. hajlék | láb ug. *ldjl-\-b j 
lát, töve lBgBt s ebből Idjdt \ más, töve ug. msgB | nász, ebből 
*ndjd-sz | nyáj, ug, ngjBl \ ránt, töve ug. rggB- \ szál, ug. tBgl-. 
tgjl | száll-, ug. sagl | szár, ug. sBggr \ száraz, szárad stb. töve ug,. 
sggr- \ tág, tár és tát ugyanazon tBjg tő származékai | távol, távoz, 
töve ug. tgggvo | vádol, töve ug. vBgB- | válni, ug. vBgBl- \\ háj és száj, 
tulajdonképen há, szá; ugor alakjuk kggg és sBgB, s a j csak a 3-dik 
személy analógiájára került a tőhöz. 

Sok szóban nem mutathatjuk ki az á hangnak ilyen eredetét ; 
ezekben vagy már eredetileg is hosszú magánhangzó volt, mint 
ezekben bán-, ház, hárs, jár, nyár, vár, záp, zár; vagy pedig az 
első szótagra eső erősebb hangsúly nyújtotta meg az a-t (vagy tán 
a-t): ád (és ad); hág; hagy (és hagy); lágy(v. ö. langy); nád.*) Az 

'*) E szavak eredeti alakját így állapítja meg Budenz: andB, kBngB, 
nBndB; lágy mellett meg is van még langy-. A mai alak «az eltűnt nasalist 



A MAGYAR MAGÁNHANGZÓK TÖRTÉNETE. 271 

ád és hagy alakok mellett használatos a rövid ad, hagy is, és pedig 
az egyes szám 1. személyében és a többesben csakis a rövid hangzos, 
a 2. és 3. személyben pedig mindkét alak (accz és accz; háccz ós 
haccz). A régi nyelvben ezeken kivül többször is találjuk a hosszú 
magánhangzót: aad (add) Jord.-c. aaggya, haagy (hagyj) Érdy-c., 
aagy Pesti G., haad (hadd) Sándor-c, aadom Lev. T. 

A szó elején álló á keletkezését Budenz néhány esetben egy 
előtte álló j beolvadásából magyarázza: állni töve *jaml- \ áldoz 
és átkoz töve *jal- \ ámbolyog és imbolyog töve *jom- \ ár (viz-ár) e 
h. *jár, ug. nBjBr- \ arca, töve *jar- | ázik, v. ö. vog. jos, oszt. losta. 

Más esetekben v volt Budenz szerint a szókezdő á előtt; azt 
azonban nem fogadhatjuk el, hogy ez a v befolyással lett volna az á 
hosszúságára, mert a magánhangzóba olvadt v zártabbá változtatja 
az illető hangzót. Az ilyen szókezdő v, ha felvételét a rokon nyelvek 
valóban igazolják, csak nyomtalanul tűnhetett el s a hosszú á ugyan
úgy jöhetett létre, mint a többi szótag belsejében álló á. így magya
rázza Budenz a következő szavakat: ág ug. angB vagy vBnga \ álom, 
ámul és ájul, közös tövük ugyanaz, mint az aluszik igéé (v„d vagy 
vj); a v nyoma megmaradt a régi nyelv ilyen alakjaiban: olog, 
olas Vitk.-c, olonnec Helt., és az olt szóban | által, töve ug. 
vegl~ | ár, (subula) ug. vttjttr, tehát az á a két szótag összevonásából 
keletkezett. 

b) A többi szótagban. 

A szó belsejébe az á csakis szóösszetétel vagy ragozás és kép
zés által került. így pl. á van a következő összetett szavak második 
tagjában: szerszám, néhány, mindnyájan, habár, ámbár, tehát, 
immár stb. A leány szó Munkácsi szerint szintén összetétel (Nyőr, 
XIX: 146), Simonyi ellenben kicsinyitő képzőt lát az ány szótagban. 
Két szótag összevonásából jött létre a talán szó 2-ik tagja (e helyett: 
találom. 

A képzők és ragok á-ja mindig a magas hangú szók é-jének 

pótló vocalis nyujtássab) jött létre. Ezt a feltevést a magyar hangok törté
nete nem igazolja; az ilyen helyzetben levő nasalis befolyással van az utána 
következő zöngés explosiva megőrzésére, de nincs hatással a magánhangzó 
hosszúságára. E szavakban tehát — a mennyiben az eredeti ugor hosszúság 
ki nem mutatható — hangsúly okozta nyújtást kell keresnünk. 
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felel meg s vele közös eredetű, Eendszerint az é 2JL eredetibb hang s 
ebből lett a bangzóilleszkedés hatása alatt á. Az *ái-ből fejlődött zár
tabb <?-re néha nem volt hatással a hangzóilleszkedés és é maradt: 
szándék, hajlékony ; olvasnék, adék ; azonban egy-két nyelvjárásban 
ilyenkor is megtörtónt egyes alakokban az illeszkedés: olvasnák, 
annak. Csupán egy ragban eredetibb hang az á, a melyből a 
magas hangú szók mellett é lett, s ez a -nál rag. E ragban Budenz 
(NyKözl. II. 313.) névszótőt lát, mely a mordvin mai tővel egyezik. 
Göcsejben s a vele szomszédos nyelvjárásokban máig sem illesz
kedik ez a rag (pl. enná). 

A ragok és képzők kétféle eredetű é-jének egyaránt á felel meg 
a mély hangú szavak mellett. A nyiltabb hangra csak az mutat, hogy 
az ennek megfelelő á (mely régebben á is lehetett) egyes ragok és kép
zők előtt megrövidül -.fonál, fonalat; kanál, kanalat. Ép így válta
kozik á és a néhány oly szó második tagjában, melyek eddigelé 
töszóknak látszanak: bogár, bogarat; madár, madarat; sudár, 
sudárat; sugár, sugarat. Valószínűleg á volt ezekben is az á-t 
megelőző hang. 

Az igék ragjaiban is részint a zártabb, részint a nyiltabb á-nek 
felel meg az á. A zártabb á-vel áll szemben ezekben az alakokban: 
iram, irád stb., imám, imád, stb. A nyiltabb é-nek felel meg e két 
alakban ittál, igyál, melyeknek eredetéről már volt szó. A borsodi 
nyelvjárás rövid a-val ejti ezeket az alakokat: attal, hajoltál; igyál, 
dolgozzál, irjal. 

c) Szó végén. 

Az á csakis néhány igealak s egy-két névutó végén áll. Mind
egyik esetben é felel meg neki a magashangú igék mellett, mely 
— mint láttuk — -éje alakból rövidült. A megfelelő mélyhangü 
szókban is eredetileg -ája volt a teljesebb alak: *adája: adá; 
*adnája: adná, és: alája : alá. A rá igekötő is ebből lett *rajá; a 
mai rája alak már ujabban fejlődött a beléje, alája stb. analógiájára. 

3. í. 

Az % a nyelv felső állásával és ajakműködés nélkül képzett 
magashangzó. A mai nyelvjárások egyformán képzik ezt a hangot, 
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•csak annyiban van eltérés, hogy a Dunától nyugatra eső vidékek 
nem kedvelik a hosszú í-t a rövid i-t ejtenek helyette. Egyes képzők 
és ragok előtt másutt is megrövidül az í (ír: irat, híd: hidat, víg : 
vigalom). Az ilyen esetekben a hosszú hangzót kell eredetibbnek 
tartanunk, melyet nyelvjárásainknak egy része vagy mindig, vagy 
csak bizonyos helyzetekben megröviditett. 

Láttuk már, hogy az é* diphthongusból nyelvjárásainknak egy 
nagy részében í lett más nyelvjárások é hangjával szemben, s ez az 
í nem is rövidül. Viszont gyakran é-t ejtenek egyes nyelvjárások, kü
lönösen a palócz és székely vidékeken, a köznyelvi z-vel szemben; íz, 
•szén, éfju, ké&ér, kéván, kénájja stb. A régi nyelvben is gyakori az é a 
mai í helyén : éz, sír (sír in.), ítél, késér, sénlik stb. E két hangnak ily 
gyakori váltakozása arra enged következtetnünk, hogy eredetük is 
közös; s valóban, a rokon nyelvek tanúsága azt bizonyitja, hogy az 
í époly diphthongusból fejlődött, mint a zártabb í. A fő különbség a 
kettő között az, hogy az é a mai kiejtésben (az őrségi nyelvjárást 
kivéve) mindig hosszú hangzó vagy diphthongus, ellenben az í gyak
ran megrövidül. Figyelembe kell még vennünk azt is, hogy az í 
gyakori a tő első tagjában, de ritka a többi szótagban, szó végén 
pedig (néhány egytagú ige kivételével) egyáltalán nem fordul elő. 
Mindez arra mutat, hogy az 0 diphthongusból egy ideig minden 
nyelvjárásban í lett, később már e nyelvjárások egy részében é, más 
részében í lépett helyébe. Legelőször a tőszótagban lett egyszerű 
hang az é* diphthongusból, ezért találunk legtöbb í-t a tő első tag
jában ; a többi szótagban már később fejlődött a hosszú hangzó s 
•ekkor az í-vel váltakozó é lett belőle. Legkésőbb vált egyszerű hanggá 
ez a diphthongus a szó végén, s ott mindig is á-nek hangzik, mely 
nem is váltakozik í-vel. 

a) A tő első tagjában. 

Az é diphthongusból származó í előfordul mind magas, mind 
mély hangú szavakban: ímette, émette (v. ö. éber) és ím, íme, tövük 
*jelme~, melyben az / kiesése is befolyással volt a magánhangzó 
hosszúságára | íny(ény), töve ijs-, mihez -ny képző járult | ítél, töve 
•e h. *ejt- | íz (membrum), ug.jgss- \\ bír-, bíró, ug. h„jr | bízik, töve 
ug. bBjz- | csík (streif), v. ö. finn. tie, zürj. tuj \ dívik, töve *dajvo-, 
ug. ttg- | híj, híja; hiú (régi nyelvben: hé, hey, heiu), v. ö. f. sija, 

NYEIVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 1 8 
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lapp saje | hív- (régi nyelv: heny, head) és kíván (kéván), v. ö. finn 
kaipaa \ híz-ik (v. ö. háj), töve ug. kag- \ ív-ni, ívad (évad), az ug-. 
jagt «fluere» igéből | kígyó (kilgyó, kégyó) v. ö. kaljame, melynek 
első tagja metathesissel kaj- s azután ki- lett | nyíl-ik (és nyit), töve-
ug. nysj- \ sík, sima és sívó közös alapigéjük ug. saj- \ síkat{\\ ö. 
sajog, sajnál) alapigéje *saj- \ szíj ug. sslg- «secare» igéből, mely
hez még főnévképző járult. 

Néhány szóban eredetileg mélyhangú diphthongus volt, azon
ban a belőle lett í megváltoztatta a szó hangrendjét: hím, v. ö. vog. 
kajm, oszt. yuj; a régi nyelvben is mélyhangú volt: himja Jord.-c, 
himiánac Mel. Herb., hímot Kár. Bib., ma már magashangú: hímje, 
hímet | dísz, díszes eved. *dttjsz-, ug. tBg0 igéből [ ín, ínség, ug. ajn-, 
majn- \ sínylik (sénlik Gyöngy.), ug. sajn. — Hasonló változásról 
szól Budenz még két szóban: ív szerinte épúgy mély hangú szó volt, 
mint íj, ebből íVa e h.jgjla (az ív szó ü-jét is «az előző /-bői kell 
magyaráznunk))). Azonban az eredeti mélyhangúság ellen í-zól 
első sorban, hogy az ív szó a régi nyelvben mindig magashangú, sőt 
maga az íj szó is magashangú volt a régiségben: ynél kül BC, yekr 

yeket Döbr.-c, iyes Helt.; a mélyhangú alak csak a XVII. században 
lép fel először (iynak Balassa, 1616). Az átmenet a másik hang
rendbe valószinüleg a többi íj végű szó analógiájára történt (szíj, 
díj, híj), melyek mind mélyhanguak. — A másik a nyír- ige, melyet 
Budenz mélyhangú diphthongussal magyaráz, ug. nyöj-ro ; ma ez az 
ige a Dunától keletre eső vidékeken mélyhangú (nyírok, nyírás, 
nyíró), ellenben a Dunától nyugatra magashangú (nyírek, nyírés,. 
nyirő), a régi nyelvben is magashangú volt e szó, legalább a NySz. 
egy mélyhangú alakot sem közöl, s így joggal hihetjük, hogy ez 
esetben is a magashangú szó vált mólyhangúvá. Hasonló változás
történt a sír főnévvel; a régi nyelvben ez is magashangú volt: sere
két Ma, serek Virga, serok Wink.-a stb; először 167 3-ban tűnik fel 
mélyhangú raggal: sérban Com. Jan. A hangrendnek ily változását 
a sír- ige analógiája okozhatta, melylyel jelentése is összefűzte 
némileg. 

Néhány magas hangú szó £-jével szemben a rokon nyelvekben 
is i (vagy a zárt e) áll; valószinüleg ezekben is j-s diphthongusból 
származott, a mit az altáji összehasonlító nyelvészet esetleg még ki 
is mutathat. Ilyenek: így (v. ö. itt, ide) \ ívni (évni), ug. tsb- | íz (ézf 

y.ö.édes) «sapor», ug. sbid^ \ csíp:lp.eipeste,L hyppy |, csípő, vog. 
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sip,•zürj.sili | hív (hü), mord. kéme? | kísér (késér), kísért,f.kitke, 
mord. kiskera \ nyír-ja, nyíres, vog. nir, votj. ner \ tíz, ug. des- | 
víz, ug. vsds, í. vete, vog. t?ti A szótagzáró / kiesése segíthette elő a 
hosszú hangzó fejlődését e két szóban: mív, mivel, ered. *milve, 
és szív, ered. *szilve. 

Ugyanilyen eredetüeknek tarthatjuk az olyan szavak £-jét is, 
melyeknek eredetét eddig még nem lehetett megállapítani: gím (és 
gém); hím, hímes, hímez (hémes); hízeleg ; kímél (kéméi); ígér; 
irigy \\ gyík (gyek); híg; hínár; kínál (kénál); ríni, rívás (rév, 
reenak Jord.-c); sívás, sív (sév) ; sír-ni. — A míg szóban két szó-
tag összevonása hozta létre a hosszú z-t, ebből mi-ig. 

Egy-két mélyhangú szóban az í a rokon.nyelvek o, uo hang
jával áll szemben; ezekben kivételes hangváltozás hozhatta létre a 
rövid i-t, mely azután a hangsúly hatása alatt hosszúvá lett: szív, 
szít, a szippant és szop igékhez tartoznak, ug. sBb~ alapigéből 
j'v. ö. Nyőr VII : 2) | nyíl, vog. údl, oszt. nol \ ín (nervus), f. suone, 
vog. tan. 

b) A többi szótagban. 

A tőszótagon túl az í csakis ragban vagy képzőben fordul elő. 
A szelíd és irigy (írégy) szók második tagjában diminutiv képzést 
kell keresnünk és pedig az ug. -j (g) és -nd kapcsolatát. A mezí
telen szóban is diphthongusból lett az í; v. ö. mezeytelen Ehr.-c. 
Sim.-c. 

Ezeken kívül csak az -ít igeképzőben (állít, tanít, épít stb.) 
van még hosszú í; ragokban egyáltalán nem fordul elő. Ez a képző 
a frequentativ ug. -j és a causativ -t kapcsolata, mely előbb j-s 
diphthongust alkotott az ige végső magánhangzójával ( < ojt, 
< éjt); a codexek nyelve igen sok esetben meg is őrizte ezt a diph -
thongust: eresseyt, megtelyeseyte, eppeytes, ayoytatos Ehr. c ; taneytad, 
ivyoytod (újít), Wink.-c.,; ordeit, melegeit, vilagosoit Nád.-c. Ebből 
az oj, éj diphthongusból lett előbb éj; így irja ezt a képzőt Szenczi 
Molnár Albert az ő nyelvtanában: pusztéyt, ékeséyt, az éj, él diph
thongusból azután legtöbb helyt í, némely nyelvjárásban é lett: 
borét, tanét, üdvözét. 

18* 
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4. ó, ő, 

Mindkettőt a nyelv középső állásával és ajakzárással képezzük, 
az ó-t a mély, az ó'-t pedig a magas hangok sorában. E két magán
hangzó helyett nyelvjárásainknak egy része (a nyugati, a palócz és 
a felsőtiszai nyelvjárások) diphthongust ejt, leggyakrabban aó, eó'-t 
A dunántúli és nyugati nyelvjárásterületen gyakran ú, ű hangzik az 
ó, ő helyén. 

E két hang használata teljesen megfelel egymásnak a mai 
nyelvben s fejlődésük története is egyforma. Csak annyiban van 
köztük különbség, hogy az ó'-nek megvan az ajakműködés nélkül 
képzett párja is, az é, s evvel gyakran váltakozik is a régi nyelvben, 
mig az ó-nak ilyen párja nincs. 

Ha csak a mai nyelvhasználatot veszszük is tekintetbe, épúgy 
kétféle ó, ó'-ről kell szólanunk, a mint kétféle é-t tárgyaltunk. Az 
egyik állandóan ó, Ő (vagy az ennek megfelelő diphthongus), pl. szó 
jó, főz; a másik gyakran ú, w-nek hangzik: ló és lú, kő és kü, szőni 
és szüni.*) 

E hangok eredetét tekintve azt látjuk, hogy azok a szavak, 
melyekben ma az ó, ő állandó, teljesebb alakjukban nyiltabb magán
hangzóval vannak (szó: szava, jó : javak) ; ellenben a melyekben ú, 
w-vel váltakozik az ó, ő, a teljesebb alakban zártabb magánhang
zóval ejtetnek (ló, lú: lova ; kő, kü: köve). Ez a teljesebb alak, mely 
ma már csak ragok és képzők előtt van meg, volt e szavaknak ere
detibb alakja s ebből fejlődött lassanként a mai egytagú alak. A tő 
végső magánhangzójának lekopásával a n szó végére került (szav, 
jav; lov, köv), azután magánhangzóvá válva, diphthongust alkotott 
a tőszótag magánhangzójával (szau, jau; lou, köü). Ezeket a diph-
thongusokat nyelvjárásaink különbözőkép fejlesztették egyszerű 
hanggá. Egy részükben az au, gtó-ből is előbb ou, öü, majd óu, o" s 
végül ó, ő lett. így vált egyforma magánhangzóvá a két különböző 
diphthongus nyelvjárásainknak egy részében, valamint az irodalmi 
nyelvben is. Ellenben más nyelvjárások, mint pl. a göcseji és a felső
tiszai, megőrizték e két hang különbségét. Az au, eü diphthongus-
ból ezekben ao, eö, azután aó, eő lett, s az ebből keletkezett 

*) Dévai Mátyás az Orthographia Cracoviensis-ben (1549) külön jelet 
használ ez utóbbi hangok jelölésére (ű, u). V. ö. Nyőr, XIII : 1. 
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hosszú magánhangzó ó, ő; ellenben az ou, öü diphthongusból °ú, 
öü s azután ú, ü lett. (V. ö. Ny. Közi. XIX: 139.) így tehát az eredeti 
nyiltabb szótagból nyiltabb magánhangzó, a zártabb szótagból pedig 
zártabb magánhangzó lett. Ugyanígy történt a szó belsejében álló 
ó, ö fejlődése is, csakhogy ezeknél nem maradt meg az eredeti v-s 
alak, s így nem is láthatjuk, vájjon nyiltabb vagy zártabb volt-e a 
v előtti magánhangzó. Azon körülményből azonban, hogy ez az ó, 
Ő váltakozik-e egyes nyelvjárásokban ú, w-vel vagy nem, következ
tethetünk eredetibb alakjára. 

a) A tő első tagjában. 

A. Eredeti ava szótagból lett az ó a következő egytagú szavak 
végén: hó, v. ö. havas | hó (hónap), v. ö. egy hava, havonként | jó, 
jós, v. ö. javul, javam \ jó (a. m. folyó) | ó, ócska, v. ö. avul, avas j 
ró ige ó-ja nem váltakozik w-val, bár ma így mondjuk rovok, rovás, 
de Molnár Albertnél így van: ravom, ravás, ravó \ só, v. ö. savak, 
sava | szó, v. ö. szavaz, szavam \ tó, tólcsa, tócsa, v.'fi. tavak. A régi 
nyelvben néha o van a v előtt e szavakban is : houos, houas Anon., 
szovára Debr. c.; ez azonban már nyelvjárási sajátság s mint ilyen 
később fejlődött a v hatása alatt; így ejtik e szavakat ma a Göcsej
ben s a Székelységben. A HB. iovben szavát diphthongussal kell 
olvasnunk: jóuben. 

Ugyanez az ó hang van még a következő szavak első tagjában: 
bólog, bólint, ug. mgvel-1 gyógyul, alapszava jó | hólyag, ebből *hovo-
lyag \ lóg, ebből *lovog \ lót, töve szintén *lovo- \ róka, töve ugyanaz 
mint a ravasz szóé, mely a régi nyelvben gyakran fordul elő róka 
jelentéssel; tehát e helyett áll *ravka. — A szó elején álló v hatott 
a hosszú ó fejlődésére az ólom szóban, melynek ugor alakja vBlm; 
az ól, ólálkodik szók elején Budenz szerint szintén v volt. 

Az eve szótagból lett ő története némileg különbözik az ó-étól, 
a mennyiben a régiségben, sőt néha a mai nyelvben is é (e)-vel 
váltakozik; pl. fölfeje; nő, né: neje; vő: veje. E most emiitett 
három szó ugor alakjául Budenz p^ngs, n^ngs, v^ngi-t fejtett ki, 
«melyből csakhamar a nasalistalan p^g^, nsgi, vsgs fejlődött s ebből 
vált aztán egyrészt neve- (nev=msigy. nő, vog. neu), másrészt neje 
(nej = magy. né, vog. oszt. né, ni)».(\. MUgSz. 402. 1.) A fejlődésnek 
ilyen menete annyiban okoz nehézséget, hogy nem valószínű a g-nek 
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ily kettős fejlődése ugyanegy szóban; másrészt meg az eidiphthon-
gusból, mint fentebb láttuk, a tőszótagban mindig az í-yel válta
kozó zártabb é lett; ellenben e szavak é-je sohasem váltakozik í-vel, 
s a Bécsi és Müncheni codex is a nyiltabb hanggal jelöli (fémet, 

fétec). Valószínűbb a fejlődésnek az a menete, hogy a két magán
hangzó közötti </-ből v lett s az így keletkezett *féve, *néce, *véve 
alakokból a magyarság egy részében fé, né, ve, majd — a többi é 
hang is zártabbá válván —fé, né, vé lett. A nyelvemlékek korában 
így is ragozták e szavakat: fém, fed, feje, fénk,fétek,féjök (v. ö. 
fémet, fétec M. c , femet Döbr.- G., fenkynth Komj., f etek, fedet Sylv., 
feemKejd.); s a fej szónak mai j-s alakja csak a leggyakrabban hasz
nált 3. személy analógiájára terjedt el. Tehát e szavak ép úgyragoz-
tattak, mintáéi?: neve ; t. i. fé: feje ; né: neje. Ugyanazon *féve, 
*néve, *véve alakból a v labializáló hatása alatt fő, nő, vó'lett, s a 
mai nyelvszokás inkább ezt az alakot kedveli a ragtalan szóban. 
Ugyanígy fejlődött az ő ezekben a szavakban is : bú és hév; a bó'v s 
a diai. büven alakok újabban keletkeztek | hő és hév (v. ö. heves, 
hevül, hevít) \ nő- (v. ö. nevel). 

A szó belsejében nem követhetjük ily világosan az ö fejlődését, 
de valószínű, hogy ott is épúgy fejlődött ez az ő, mely szintén válta
kozik g-vel: föl, főz, v. ö.fez Jord. Erdy-c. | nőstény, nőszni, a nő 
szóhoz tartoznak; v. ö. nesteen Erdy-c. | őrül és őröl \ őriz, v. ö. 
heeryzny Wink.-c, eryzni Weszpr.-c, érozo Helt. | ős, v. ö. isemucut 
HB., az 6 esei Helt. | ősz (grau), v. ö. ész Helt. | szőr, v. ö. szer 
Helt. !| győz Budenz szerint mélyhangú gyojz-ból származik; v. ö. 
gyez Ehr. Jord.-c. 

Hasonló eredetű lehet a következő szavak ó'-je is, melyeknek 
eredete még nincs kimutatva: gőg és gége ; hős, v. ö. hess Helt., de : 
hűs Pós.; rőt, v. ö. rét BMNy.; szőke, v. ö. széke BMNy.; bojt, v. ö. 
beyt Jord. Érd.-c, de: bivyt Virg.-c. 

B. Az ovo, övö szótagból lett ó, ő váltakozik ú, w-vel az egyes 
nyelvjárásokban: ló, lú Debr., v. ö. lovam, lovas \\jő, v. ö. jövök, 
gyün | ko, kii, v. ö. kövek \ lőni, lüni, v. ö. lövök \ nyőni és nyűni, 
v. ö. niovik Weszpr. c , nyövöd Kisv. | ő és ű, v. ö. övé | öv, tulajdon
kép ő és ü a régi nyelvben, tehát ő: övet épúgy mint kő: követ, s 
a v-s alak a nominativusban ép oly analógiás fejlődés, mint aj 
ebben fej | szőni és szüni, v. ö. szövés | tő, tőke és tü, tűké, v. ö. 
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töve. Néha a v előtt is ü hangzik e szavakban (tűre, Uvé,lüvÖk stb.), 
•ez azonban újabb fejlődés a v hatása alatt. 

A szó belsejében álló ó, o teljesebb alakja nem maradt meg> 
ezeknél csak az ú, ü-s mellékalakból következtethetünk a zártabb 
•eredetre: gyót, gyójt gyól és gyújt, gyúl, eredetibb alak *gyovol, 
*gyovojt | gyónik, v. ö. gunuan M. c , eredetibb alakja gyovon, így 
írja az Ehr.-c. gyouonuan || csődül, csőcselék, töve *csöv- \ dől, dŐt 
és dűl, düt, ebből *dövöl \ ősz (herbsl), v. ö. eszel LevT., űszuel 
"Sylv. ! tő és tű. 

G. A hosszú ó, ő sok szóban pótlónyujtás által fejlődött ol, 
él (öl) szótagból: hódul, bódít, bódorog, régibb alakja: holdul, bol-
•dít | csók, Budenz szerint e h. *csolk \ hón, a régi nyelvben így is 
holn, hóin \ kódorog, kódus, kósza, közös alapigéjük kol-, v. ö. kol
dus | ón, ebből *olm (v. ö. ólom) \ ócsárol, v. ö. olcsó, a régi nyelv
ben olcsói, olcsárol \ óta, e h. olta j az óv-ni ige v-je, mint Budenz 
is mondja, / helyett való, s e mellett nemcsak az oltalom főnév szól, 
hanem a régi nyelv ójni alakja is (oyni Born., megójták Pos., ojd 
magad Felv.), s az ógyad imperativus, mely még a XVI. században 
is majdnem egyedül használatos, szintén *o{jad alakra mutat. Te
hát az ige eredetileg ol-ni volt, s a i ; csak később került a két ma
gánhangzó közé : óvom e h. ólom; a régi nyelv ilyen esetben job
ban kedveli az sz képzős alakot: oszszom MA. PP., oszod Mel., 
•ószá BFaz. |[ tőgy, e h. tölgy. 

Ez a változás, hogy az o, ö után a szótagzáró l elvész, körül
belül a nyelvemlékek idejében kezdődhetett, s azóta mind jobban 
terjed az élő nyelvben, úgy hogy ma már alig van nyelvjárásunk, 
mely o, ö után ejti az l-t, úgy hogy a mai kiejtésben az ol, öl szó
tagból mindig ó, ő lett (vót, fát, szót; vőgy, tőt stb.J s csak az irás 
•őrzi az /-t. 

Néhol az így keletkezett ó helyett ú-t ejtenek: kúdus, kúdorog ; 
búdul BMK, biddulás Tele.; azúta, miúta ; ennek az l labializáló 
hatása az oka, mely igen gyakran zártabbá változtatja az előtte álló 
magánhangzót; sőt a dunántúli és nyugati nyelvjárásterületen l 
•előtt mindig u, ü hangzik az o, ö és ó, ő helyett. 
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b) A többi szótagban. 

Az első szótagon túl ritka az ó, ó'a magyar szókban, hacsak 
a raghoz vagy képzőhöz nem tartozik. Szó belsejébe vagy összetétel' 
által került (azóta, mióta), vagy pedig úgy, hogy az ó, ó'-re végződő 
szóhoz még egy képző járult: valódi, adós, tudós; ismerős, erős, 
erőtelen, stb. Az -ók, -Ők főnóvképző ezekben: fiók, Mihók, Istók ; 
szemők, szintén úgy keletkezett, hogy a diminutiv ó, ó^höz még egy 
-k képző járult. 

A ragok és képzők ó, ó'-je mindig v-s diphthongusból fejlődött 
s gyakran váltakozik ú, w-vel. Ilyen első sorban az -ól, -öl névrag,. 
mely így is hangzik úl, ül és ul, ül: felől, alól és felül, alul; elül,-
belüle stb. A régibb nyelvben e rag magánhangzója rendesen ó, ő s 
csak később lép helyébe ú, ű ós u, ü. A mai irodalmi nyelv úgy álla
podott meg, hogy a h o l kérdésre felelő alakok u, ü-vel, míg a h o n 
n a n kérdésre felelők ó, ó'-vel vannak. E mellett a nyelvemlékekben 
a magashangú rag gyakran -él (belel, környel, kivel); ez pedig 
-evei, -ével alakból fejlődött.*) Mindez arra mutat, hogy a v előtt 
a nyíltabb magánhangzó volt (ava-l, eve-l), s e ragokban a nyíltabb-
ó, ő van, mely a magyar nyelvterület egy részén csak újabban vált 
zártabbá a szótagzáró l hatása alatt. 

Ez az -ól, -öl rag van meg e három helyhatározó ragban : -bál, 
-bői; -ról, -róí; -tói, -tol, melyeket nyelvjárásainknak egy része ú, 
ü vagy u, íi-vel ejt; és pedig körülbelül a Tiszától nyugatra eső 
terület egyformán zártabb, míg a keletre eső, valamint a palócz. 
terület nyíltabb hanggal ejti mind a hármat. A nyelvemlékek ellen
ben a -ból, -bóí és -ról, -rŐl ragot állandóan ó, ó'-vel írják, míg a -tólr 

-tol rag igen gyakran ú, w-vel van; s így ejti e ragokat a szlavóniai, 
nyelvjárás ma is. E különbséget a ragok eredete magyarázza meg; 
a -ból, -bóí rag eredetileg csak magashangú volt s így hangzott 

*) Simonyi e ragban nem vesz fel v elemet (Magy. névrag. 36. 1.), 
mert — szerinte — a codexek arczél, társéi alakja csakis j hang közbejötté
vel magyarázható. Azonban a j-s alak felvétele csak e kivételes alakokat, 
magyarázná meg, az ő, o-t azonban nem. Mig a csak egyszer előforduló 
tarsel alak mit sem bizonyít, mert iráshiba is lehet, addig az arczél, orczél 
szóban a lativus < é ragot sejthetjük, melyhez az l a vele együtt élt arczúV 
alak analógiájára járulhatott, úgy hogy eredetileg arczé és arczól éltek egy
más mellett s a kettőnek összezavarásából lett arczél. 



A MAGYAK MAGÁNHANGZÓK TÖETÉNETE. 2 8 1 

-belől, a mint azt az Ehrenfeld és a Nádor codex meg is őrizte ; 
ebből lett magashangú szók mellett -balól. Majd egy szótaggá vonó
dott e rag s úgy lett belőle -bői és ból. A -ról rag teljesebb alakja 
*rajól volt (v. ö. raj4), s ebből lett a magashangú szók mellett -ről. 
A -tői rag teljesebb alakja *-tövől volt, s ez az -övő hangkapcsolat 
épúgy változott e ragban, mint azt a tőben láttuk, vagyis előbb 
diphthongussá vált, a melyből a nyelvterület egy részén ó, ő, a má
sikon ú, ü lett. így magyarázhatjuk meg, hogy nyelvemlékeinkben 
egymás mellett találjuk a nyiltabb és zártabb hangzós alakot. Ké
sőbb e ragok az egyforma használat s a kölcsönös hatás következ
tében egyformává lettek s ma ugyanazon helyen vagy mind a három 
ú, M-vel, vagy mind o, ó'-vel van. E ragok magashangú alakja gyak
ran é-vel van a nyelvemlékekben: -bél, -rél és bár ritkán -tél; ezek 
*belél, •*tévéi alakból vonódtak össze, míg a -rél a másik két rag 
analógiájára keletkezett. 

A palóczság egy részében, valamint a két erdélyi nyelvjárás
területen használatos -női, -női (ritkán -núl, -nűl) ragban ugyanez 
az -ól, ől van meg. 

Szintén V-B szótagokból vonódott össze a reflexív igeképzők ó, 
ó'-je; benne a reflexív v képző van más igeképzőkkel kapcsolatban. 
Ilyenek áz < ódik, < ődik; < ózik, < őzik; < ódzik, < ó'dzik 
képzők : húzódik, vetődik, lopódzik, rejtőzik; továbbá az < ól, < ől 
(< úl, < ül) képző: fordól és fordul, kéről és kerül Ez utóbbi 
képzőt a magyarság nagyobb része ú, M-vel ejti, s ebben is az l 
hatását látjuk; de a régi nyelvben, valamint a palócz nyelvjárások
ban ez is ó, ó'-nek hangzik. 

Az igeragok közül csak az irók, kérők és irnók, kérnők alakok
ban van ó, ő; az utóbbi — Simonyi szerint (NyKözl. XIII : 155) — 
irnojok, kernéjék (inkább: irnójok, kérnéjék) alakokból lett, s a 
nyelvemlékekben találunk is ilyen alakokat íudnojok, mivelnejek. 
Epúgy fejlődött irók, kérők ebből irójok, kér éjek. 

Még egy névragban van ó, o, t. i. a stól, -stóí ragban. Ezt Budenz 
külön szóból magyarázza (NyKözl. XVIII: 158); a ragot ugyanis 
két részre kell osztanunk: -s és -tóí, s az utóbbi rész a vogul tajl 
szóval azonos, mely megvan a magyar tele (*téle) szóban is. A rag 
tehát eredetileg -stél volt (a mint nyelvemlékeink még írják is), ebből 
lett az l labializáló hatása alatt -stóí, mélyhangú szavak mellett 
pedig -stól. Mai nyelvérzékünk egy sorba helyezi ezt a ragot a -tói, 
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-tői stb. ragokkal, s hangzója is azokéval egyezik; tehát a hol azokat 
zártabb hangzóval ejtik, ezt is így mondják: -stúl, -stül vagy 
-stul, -stül. 

c) Többtagú szavak végén. 

Többtagú szavak végére vagy úgy került az ó, ő, hogy egy 
egytagú szó összetétel által a második vagy harmadik szótagba 
jutott, pl. hétfő, Sajó, kősó ; vagy pedig mint képző járult a szóhoz. 
Ragjaink közül egyik sem végződik ó, ó'-re. 

Az ó, ő képző értékére nézve háromféle : 1. deverbalis névszó--
képző: adó, vevő; 2. diminutiv névszóképző: apó, anyó, házikó; 
3. nomen possessoris képző: szemű, szemő; ágú, ágó. Mind a három 
képző magánhangzója majd ó, ő, majd ú, ű, csakhogy a mai iro
dalmi nyelvben nem egyformán állapodtak meg. A nomen verbale 
képző általában ó, ő, csak néhány szó végén lett zártabb (fúrú, pat-
tantyú) ; a nyugati nyelvjárásterület, különösen a göcseji nyelvjárás 
azonban mindig u, &-nek ejti. A diminutiv képző már gyakrabban 
ú,ü(jijú, könnyű, tetű), bár a palócz nyelvjárás s a régi nyelv ezeket 
is gyakran ó, ó'-vel ejti. A nomen possessoris képző ma általában 
zártabb hangú s csakis a palócz nyelvjárások ejtik ezt is ó, ó'-vel; 
a nyelvemlékek nagy része szintén a nyíltabb hangot irja. Tehát e 
három képző mindegyike a zártabb s ú, w-vel váltakozó ó, ő; a 
két hang használata kezdetben bizonyosan csak nyelvjárásilag tért 
el egymástól, később azonban az élő nyelv egy része s az irodalmi 
nyelv különbséget tett az egyes képzők között, alakjukra nézve is. 

Mind a három képző él a mai nyelvhasználatban, úgy hogy 
az egyes szavak végén könnyen felismerhető; van azonban sok 
olyan szó is, melynek alapszava már kiveszett a használatból s így 
képzett voltát csakis a rokon nyelvek segítségével lehet kimutatni. 
A nomen verbale képző van a következő szavak végén: ajtó, bohó, 
csomó, hajó, méltó, orsó, sarló; emlő, erdő, ernyő, erő, felhő, fertő, 
idő, kendő, lepedő, merő, tető, töpörtő, tüdő; valószínűleg ilyenek 
még ezek is: kopó, tapló ; küllő, meddő, mező, süldő, szeplő. Dimi
nutiv képzővan a következő szavak végén: apró, bunkó, furkó, 
olcsó, tuskó, zacskó ; üsző, vesző; továbbá: bogyó, kigyó, savó; csipő, 
kettő, velő. A nomen possessoris képző van ezekben : savanyó, sava
nyú és minő ebből minemő. 

E képzők története is egyforma, a mennyiben mindegyik v-s 
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diphthongusból fejlődött, sőt egy-két szó meg is őrizte ezt a -y-t: 
mereven, odvas, tetves. A nomen verbale s a nomen possessoris képző 
v-je fe-ből, a diminutiv képzőé m-ből lett; ez a v diphthongust alko
tott a tő végső magánhangzójával, s e diphthongusból azután épúgy 
lett egyszerű hangzó, mint a tőszótagban. 

Az o mellett a régi nyelvben igen gyakori az é, s a ragozott 
alakokban ma is gyakran e lép az o helyébe : idő: idén, ideje; erdő: 
erdeje; tüdő: tüdeje; tető: teteje stb. Tehát az eve, éve kapcsolat 
ezekben is épúgy kótfólekép fejlődött, mint a tőszótagban; s idé: 
ideje épúgy állottak egymással szemben, mint jé: feje és tehén: 
tehene. 

Feltűnő, hogy az ó végű szavak némelyikének is van a-s mel
lékalakja: ajtó: ajtaja; bíró: bírák; méltó: méltán. Ez már nem 
egyszerű mellékalakja az ó-nak, mert hisz a v-s diphthongusból 
nem fejlődött a, hanem valószínűleg kétféle képzés összezavaiását 
kell a két alakban látnunk (v. ö. Budenz, Ugor-al. 199. 1.); az egyik 
a -j, a másik a -v képzőből fejlődött. Az ajta-ja alak eredetére még 
világot vethet e szónak a palóczságban divatos ajtai alakja, mely ép 
oly nomen verbale, mint hivatal; e szerint ajtaja ebből lett: ajtai ja. 

5. ú , ű . 

E két hangot a nyelv felső állásával képezzük erős ajakzárás
sal, az ú-t a mély, az ű-t a magas hangok sorában; s e két hang 
épúgy megfelel egymásnak a két ellenkező hangrendben, mint az ó 
és ő. Az ú, ű használatára nézve mai nyelvjárásainkban csak annyi
ban van eltérés, hogy a Dunától nyugatra eső vidékek nem kedvelik 
ezt a hangot, s helyette a rövid u, ü-t ejtik; ellenben a Tiszától 
keletre mind több és több szóban ejtenek hosszú ú, ű-t a rövid hang
gal szemben. Sok szóra nézve úgy állapodott meg a mai nyelvhasz
nálat, hogy a ragtalan alakban hosszá a magánhangzó, s ez egyes 
ragok előtt megrövidül: nyúl, nyulat; tűz, tüzek. 

a) A tő első tagjában. 

Az ó, ő hangok történetét vizsgálva láttuk már, hogy az ovo, 
öcö hangcsoportból részint ó, ő, részint ú, ű lett s hogy e két hang 
igen gyakran váltakozik egymással. Viszont az irodalmi nyelv ú, 
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w-jével is igen gyakran egyes nyelvjárásokban s a régi nyelvben óy 

ő áll szemben, a mi szintén e két hangnak közös eredetére mutat. 
A gyúl, gyújt és dűl dűt igéket már emiitettük; ugyanilyenek: gyűl, 
gyűjt és gyóí, gyöt, melynek töve a jöv-ök ige | fú-ni, v. ö. fóván 
Com.; a fuvok, fúvás alakok zártabb hangzóját a z / és v szomszéd
ságahozta létre | fúl és fojt, fujt alapigéje *fovo-l \ nyúl és nyújt, 
v. ö. nőit Münch. Virg. Jord. c. | nyúz, v. ö. nyóz EMK II. 16, ebből 
*nyovoz. 

Más szavakban az ú, w-vel már nem áll szemben az ó, ö, bár 
ezek is v-s diphthongusból fejlődtek. Ezekben valószínűleg u, ü volt 
a v előtt, s az uv, üv szótagból lett úv, űv s azután ú, ű. Ilyenek: 
bú, búvóba; e szónak búj (bujomba Dtúl, bújval, palócz) mellék
alakja a 3. személy hatása alatt keletkezett; csúszik;fúr; húsz; 
kúsz; nyúl; rúg; rút; súly; súrol; túl; újj; ún ; úsz-; út; utál. 
Mindezeknek teljesebb v-s alakját kimutatja Budenz. Sok esetben a 
magyar w-val szemben a rokon nyelvekben is u vagy ü van: húgy 
finn kuse, cser. kuz, vog. kus \ hú/m, huny vog. kuan, zürj. kun, cser. 
kum | húz, oszt. yús \ lúd, vog-oszt. lunt, finn lintu \ szú (szuvatj, 
vog. sou, lp. suoks | szúr-, cser. sur, észt curk \ új, finn uute, cser. 
uo | úr, finn uroho, oszt. ür, űrt, mord. uris. Az altáji összehason
lító nyelvészet még kimutathatja, hogy ezek is v-s diphthongusból 
fejlődtek. 

A tőszótag ű-je is gyakran állandó, vagyis ó'-vel nem válta
kozik. Az ilyen w-vel szemben viszont a régi nyelvben és egyes nyelv
járásokban í-t találunk. E kétféle hangalakot Budenz v-s és j-s ket
tős alakból magyarázza; azonban aj -s alak felvételére nincs szük
ségünk. Az í-vel váltakozó ű fejlődését az olyan szavakban láthat
juk legjobban, melyekben az ű szó végén van: hű és hív; mű és 
mív ; nyű, nyüves, v. ö. nyivek Born. Gyöngy.; fű, füvek, v. ö.fy 
Készt. Kulcs, c , fywek Jord.-c. Mindezekben a v előtt i állott, s az 
ív szótagból lett részint ív, í, részint a magánhangzó labializálód-
ván: üv, űv, ű. Tehát az w-vel szemben álló í époly nyelvjárási sa
játság, mint az ó'-vel szemben álló é. így fejlődött a következő sza
vak ü-je i s : bűn és bín gyakori a régi nyelvben | bűz és byz Érd. 
Jord. c. \ fűi, fűt ebből *fvil, *fivijt, v.ö.fytozik Debr. c. ] fűrész, 
v. ö. firez Kaz.-c. | fűz, v. ö.fyz C. | gyűlöl és gyílöl | hűl, hűt, hűs 
és híves, v. ö. hyuel Ehr.-c, hyvoit Döbr.-c. Ide sorolandók még a 
következő szavak, melyeknek ugor eredete nincs kimutatva: fűzfa 
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és fízfa; szül, v. ö. zil Virg. c., zyl Jord. Érdy c.; szűr, v. ö. zyr 
Kaz.-c. 

Néhány szóban Budenz mélyhangú eredetűnek tartja az M-t, 
úgy hogy uj diphthongusból fejlődött: sűrű ebből *svjorú; a régi 
nyelvben seré Erdy-c. és siro Dom. c. alakok is vannak | szűk, ug. 
szsjka | szűri-, ug. szBjan- \ tűr-, ug. tBjr- \ tűz, ug. tegada: *tujz \ 
űz-, ug. vBjs~sk. 

b) A többi szótagban. 

A tőszótagon túl ritka az ú, ü s csupán egyes ragokban és kép
zőkben fordul elő, s ekkor mindig ó, ó'-\el váltakozik; illetőleg a 
ragok és képzők ó, o-je, ha l előtt áll, egyes nyelvjárásokban ú, M-nek 
hangzik. így keletkeztek az < úl, < ül; -búi, -bűi; -rúl, -rül; -túl, 
-tűi; ~núl, -nül; -stúl, -stül ragok és az < úl, < ül igeképző. E ra
gok és képzők fejlődését már az ó, ó'-ről szólva tárgyaltuk. 

c) Szó végén. 

A szó végén álló ú, ű is egyeredetü az ó, ó'-vel, a mennyiben 
ez sem egyéb, mint vagy a nomen verbale vagy a diminutiv képző 
ó, ő, mely bizonyos esetekben zártabbá lett. A nomen possessoris 
képző pedig, a palócz nyelvjárások kivételével, mindig ú, M-nek 
hangzik. 

A nomen verbale és a diminutiv képző leginkább olyan sza
vak végén hangzik ú, M-nek, melyeknek képzett volta elhomályo
sult, s igy a nyelvérzék nem is tartja már képzőnek ezt a szóvégző 
magánhangzót; e mellett ez az ú, ű rendesen palatális (ly, ty, ny, 

j , s) vagy folyékony mássalhangzók (l, r) után áll. A régi nyelv
ben gyakran ó, ó'-vel vannak ezek a szavak is. 

Nomen verbale képző a következő szavak ú, M-je: asszú, v. ö. 
azio Döbr. Vitk. c; árú; bátyú; bosszú; fésű e h. fej-ösü, v. ö. 
fűsó Cseh; gyalu; gyanú és gyanó; hegedű és hegedő; hosszú; 
iszonyú, v. ö. iszonyó, Pázm.; lassú, v. ö. lasso Be.; sanyarú és sa-
nyaró ; szörnyű, v. ö. zernew Ehr.-c., zoriio Be.; és a következő -tyú, 
-tyű végű szókban: sarkantyú, töpörtyű és töpörtő, csöngetyű e h. 
csöngető. 

Diminutiv képző van a következő szavakban: domború;fiú, 
ifjú, v. ö. ifyo Virg.-c.; gömbölyű, v. ö. gömbölő Fal.; gyönyörű; 
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hattyú; háború, v. ö. haboro Ehr . -e . ; hiú; homorú; karcsú; keserű, 
v. ö. keserő B e , keserves; könnyű, v. ö. kőnyo Ozor.; odú, v. ö. odvas ; 
sűrű; szomorú, v. ö. zomoro Ehr . B . M. c.; tetű, v. ö. tetves, tető 
MA. P P B . 

Összetétel által került az ú, ű e két szó végére: faggyú és 
szomjú; mindkettőnek második része Budenz szerint a joh,jonh 
«bél»jelentésű szó; tehát fagy-jó, szom-jó-bó\ lett faggyú, szomjú. 

BALASSA JÓZSEF. 

A japániak mint urál-altajíak. Winkler Henrik, ki már annyi 
tartalmas munkát tett közzé az urál-altaji nyelvekről, ezek közé számí
totta már első művében a japáni nyelvet is (mint Boller, ki 1858-ban 
bizonyítgatta e rokonságot). Azóta mindinkább meggyőződött W. e rokon
ságról, s most a berlini akadémiánál készül kiadni egy tüzetes munkát, 
melyben mind a szókincsnek, mind a hang-, szó- és mondattani szerke
zetnek rokonságát be akarja bizonyítani. Egyelőre egy füzetet tett közzé, 
melyben röviden összefoglalja bizonyítékait: Japaner undAltaier (Berlin, 
Dümmler 1894. 24 1.). Először összeállítja az anthvopologiai adatokat, 
melyek szerinte a japániakat az urál-altajiakhoz tartozóknak bizonyítják, 
még pedig inkább az északi osztályhoz,mely W. szerint az ugor, szamojéd 
és tunguz népeket foglalja magában («láttam japáni női arezokat, melyek 
a legnemesebb magyar arezokra emlékeztetnek*)). — Aztán a japáni 
nyelvnek grammatikai szerkezetét jellemzi mint olyant, mely alapvonásai
ban teljesen az urál-altaji nyelvszerkezettel egyezik, sőt ennek eredeti 
.mivoltát legtisztábban tünteti föl. W. szerint az urál-altaji ige volta-
képen névszó, az alany pedig ennek a névszónak birtokosa: kutya ugat = 
kutya ugatása; a birtokos viszonyt pedig eredetileg csak a szórend jelöli, 
mely azt követeli, hogy a határozó szó mindig a meghatározott eló'tt, a 
jelző a jelzett előtt álljon. S a japániban, különösen a régibb nyelvben, az 
alanynak sokszor valóban genitivusi ragja van. Még a melléknév is bir
tokos viszonyban áll a jelzett szóval, azért nem egyezik vele; innen 
magyarázza W. a számnév melletti egyes számot: «auch im magyarischen 
heisst es nyolez ember = mensch der Achtzahl, statt 8 menschen», s a 
japáni számnév csakugyan fölveszi a genitivusragot: «j a-no Jito=mensch 
der achtzahl, von ja acht». Az alárendelt mondatok helyett — mint a 
legtöbb urál-altaji nyelvben — igenévi szerkezetek járatosak, melyekben 
W. szerint maga a névszói természetű ige veszi föl a viszonyszókat, pl. 
az atya mentekor, az atya mente után, az atya mente ellenére stb. (A ment 
t. i. egyúttal az ige perfectuma, de p. a magyarban a ment-, menet főnév 
csak véletlen hangzik a ment igenóvvel egyformán. A germán nyelvek
ben az ige csakugyan válhatik praepositio által mellékmondattá: bis er 
kommt stb., de ez is történeti fejlemény.) — Nagy érdeklődéssel várjuk 
a tüzetesebb bizonyítást, talán eloszlatja kétségeinket. 

S. Zs. 


