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A magyar magánhangzók története. 

I I . R ö v i d magánhangzók . 

A mai magyar nyelv rövid magánhangzóit a következő sor
rendben fogjuk tárgyalni: e, a, e, ö, o, i, u, ti. A rövid magánhangzók 
történetét gyakran nem követhetjük oly világosan, mint a hosszú 
magánhangzókét, mert nyelvemlékeink, sőt még a régi nyomtat
ványok is csak ritkán jelölik a hangzók időtartamát. Ebben a te
kintetben legfontosabbak az Erdy és a Jordánszky codex, a meny
nyiben ezek sok oly hangnak a hosszúságát őrizték meg, melyeket 
a mai köznyelv röviden ejt. Jelölik, habár nem egész következetesen, 
a magánhangzók hosszúságát a Peer, Sándor, Festetics, Érsekújvári 
codex és Szent Krisztina élete ; az utóbbi egyedül áll codexeink 
közt a hosszú ó, ő jelölésében. Első nyomtatványaink is csak töké
letlenül jelölik a magánhangzók (különösen az ó, ő, ú, ű, és í) idő
tartamát ; ebben a tekintetben Káldy Bibliájának első kiadása ér
demel nagyobb figyelmet, mivel igen gyakran megjelöli ezeknek 
a hangoknak a hosszúságát is. 

1. e. 

A rövid, nyilt e-i a nyelv alsó állásával, ajakműködés nélkül 
képezzük; mélyhangú párja az a, melynek képzése alkalmával 
azonban az ajak kissé zárt. Ma általában egyformán történik e hang 
képzése, csakhogy különbözőkép váltakozik az 6-vel az egyes vidé
keken. Két nyelvjárásterületünk, az északkeleti és a királyhágóntúli, 
a többi nyelvjárások é'-je helyén is mindig e-i ejt; ellenben a palócz 
vidéken, s egyes ragok előtt a székelyeknél is, gyakran lép é az e 
helyébe. 

E két hang mai használata is gyakran eltérő ; ugyanazon sza-
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vakban is egyes vidékek e-i, mások e-t ejtenek. így pl. a Dunán 
túl nem, a Dunától keletre nem hangzik (a HB-ben num áll, s ez 
ü-nek mai é felel meg); épígy kétféle az enyém, engem szók első 
tagjának ejtése: a Dunán túl nyilt hangzóval ejtik, mig a Duna ós 
Tisza között zártabb a magánhangzó (ényim, engem). Kétfélekóp 
hangzik ez is: negyven ós negyven, de negyedik mindig g-vel van, 
s a négy szó zárt á-jének ez az é felel meg*). 

Az e-féle hangok történetének vizsgálatát nagyon megnehezíti 
nyelvemlékeink hiányos helyesírása; nemcsak az okoz nehézséget, 
hogy ritkán jelölik a magánhangzó időtartamát, hanem a legtöbb 
esetben még a nyiltság foka is jelöletlen marad. Az e és é, valamint 
az e és é codexeinkben (a Bécsi ós Müncheni codex kivételével) 
mindig e, csak a hosszúságot jelöli néha kettőzés; későbbi nyom
tatványaink már rendesebben jelölik az időtartartamot, némelyek 
— mint láttuk — a hosszú magánhangzó zártságát is jelölik, azon
ban a zárt é'-nek még ma sincs külön jele Írásunkban. Ez okból az 
e és é hang megkülönböztetésében az e-ző nyelvjárások tanúsága az 
egyedüli irányadónk. 

a) A tő első tagjában. 

Az első szótag <?-je kétféle eredetű; egy részüké-bői rövidült, 
a miről ugyanazon szónak egyes alakjai is tanúskodnak; más ré
szük a zártabb é'-ből lett nyíltabbá, s ez az é egyes esetekben a zár
tabb é-ből rövidülhetett. 

A nyíltabb eredetű é hang történetét tárgyalva láttuk már, 
hogy az á-ből a szó ragtalan alakjaiban é (vagy más hosszú magán
hangzó) lett, mig egyes képzett és ragos alakokban megrövidült a 
hosszú magánhangzó s megtartva 'nyiltsági fokát, e lett belőle. így 
állanak szemben delel, deres,feles, felől, hetedik, heves, kettő, kezes, 
leves, nyeles stb. alakok a hosszú magánhangzós dél, dér, fél, hét, 
hév, két, kéz, lé, nyél stb. alakokkal. Sok esetben már csak a rokon 
nyelvek vagy a régi nyelv s a mai nyelvjárások tanúsága mutat az 
eredetibb hosszú magánhangzós alakra: belső, belé, benne, közös 
alapszavuk a bél szó | cselekedik, cselleng, alapigójük *csevle: * csele \ 

*) Az e és e használatáról érdekes összeállítást közöl Vatlnai Rudolf 
«Nyelvünk hangolvadásáról» ez. munkájában (6—8. 11.) 
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dermed, töve egy a dér szóval | derűi, derhenő, alapigéjük *dér \ 
esik, v. ö. ees Készt. c. esik Istvfi; Erdélyben ma is és | első és ellen, 
v. ö. eelsew Erd. c , eelowe Sánd. c. | ember, első tagja Budenz sze
rint *elm-, s ebből *ém- \ emel, töve szintén *elm: *ém- j erő, v. ö. 
eerethlen Jord. c , heeres Wink. c. | eszmél az ész szóból; v. ö. esz
mélkedik Fal. \fej, e h.fé (1. fentebb 278.1.) | fekszik, v. ö.fékőnny 
Peer c. | jfeleJ, alapigéje */<?£ | / m - , v. ö. /éreife ACser., fenkovetske 
Mad. |/ew€, v. ö.féné Peer c.,feene Nagysz. c. | fejlik, fejt, feslik, 
közös alapigójük *fé- \ hely, v. ö. hél Dfciil és feeeí Wink. c , heely Pesti | 
j ^ í / és jel, v. ö. íá#?/ Cis., iédzenunk Zvon. | /ĉ ciííí, ebből ketted, v. ö. 
&£<?íí Pesti j kezd, ebből *készed, v. ö. tó#í£, Ehr. c. | kezkenő, ebből 
tó j les és /ás, v. ö. les RMNy., lees Lev. T. | mell, mellett, mellé stb., 
v. ö. meely Jord., Erdy, Thewr. c. stb. ] mer és mér, v. ö. weer Jord* 
Horv. c. stb. | messze, v. ö. meezebben Jord. c. | nekem, neki, stb. és 
nékem, néki stb., v. ö. nékem Sylv. Helt. | nyer és ftfár, v. ö. nyeer 
Erd. c. | m/<ss, ered. *nyé-s \ pedig, ebből kédég (Simonyi, Kötőszók 
1.138) | szeg-, szegődik, v. ö. ĝê fe Érd. c , szeg Helt. j tej estéj \ 
teher, terhe-s, ebből * terhe-, v. ö. teerhek Pesti | íení, terű/, tórj^íí, 
alapigéjük ugyanaz, mint tér- | tetszik, alapigéje *tet- \ ver ós vér \ 
vesz és vész | t?éí ós t?éí, v. ö. vet Helt. 

A szó első tagjában s egyúttal a szó végén csak két szóban 
áll e s ezekben á-ből rövidült: a be igekötő ebből lett belé; a Tiszán 
túl s Erdélyben ma is így hangzik bé, a palócz vidéken pedig zár
tabb magánhangzóval ejtik: be, s ez erre mutat, hogy a zártabb 
á-ből rövidült; a de kötőszó magánhangzója szintén hosszú volt, 
(1. Simonyi, Kötőszók, I. 174. 1.) s a nyelvemlékekben gyakran 
így is irják : dee. 

Nehezebb kimutatni azt, hogy az e egyes esetekben a zártabb 
é'-ből lett, mert a két hangot nyelvemlékeink (a Bécsi ós Müncheni 
codex kivételével) egyformán jelölik, s ez a két codex sem egészen 
következetes a jelölésben. Egyes jelekből azonban mégis következ
tethetünk az e zártabb eredetére. Ilyen jelek, ha az e-vel egyes ala
kokban a zártabb é áll szemben, vagy pedig, ha egyes nyelvemlékek 
az illető szónak ö-s alakját is ismerik. Zártabb é'-ből lett a követ
kező szavak e-je • eledel, eleven, az él (ü) szóból, v. ö. eeledel Erdy 
Jord. c. | elegyít, Budenz szerint ebből *velgy- ós ölgy, v. ö. Őlgyo-
dőtTe\.,olgődven Mon., ögyeledetlen GKat. | ez, v. ö. eez, Fest. Wink. 
Göm. c , ee Debr. Kaz. c. (1. alább az) \ genyed és gényed, v. ö. gó-

24* 
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nietség C. MA. | kebel, v. ö. kobel Kelt. Tel. | kedv, v. ö. kodves 
Helt. Beythe I kerek, kerget, kerül, kerít, kereng, alapszavuk a kör 
szó, v. ö. korit, korul, korek Helt. | keserű, v. ö. koserű Decsi Zvon. | 
kevély, v. ö. kovély Helt. Dáv. | kt'fö, v. ö. kovés D&Y. Toln. | mennyi 
és mennyi, v. ö. ?m, milyen ; zártabb hangzót jelöl a Be. is : ménéiec, 
az Erdy és Jord. codexben pedig hosszú a magánhangzó: meenee, 
meenyen | nevet, v. ö. meivuet Ehr. c , mouet Ma, mSet Sylv. 

A &<?/, kelek (és kél) szóban is é-ből lett az e, s zárt szótagban 
ma is zártabb a magánhangzó (kélt, költ és kőt); a régi nyelvben 
gyakoribb a zárt hangzó: kéV fel (kelj fel) Mc.,fel koltetoc Ers. c , 
fel kolthem Tel. c,,fel költenek Jord. c.; néha hosszú magánhang
zóval (é vagy í) irják: keelfel Kulcs, c , el kéltél Helt., fcá/s2, kélni 
Gvad.; v. ö. még fel kyl Jord. c , kilyés Com., kilis (kelés) PP. 
Mindezen alakok arra mutatnak, hogy a magánhangzó eredetileg 
é (í) volt s ez rövidült é-vé; az e azután nyíltabbá vált, de l előtt 
zárt szótagban megőrizte zártságát. — Ugyanilyen szó tele, telik 
melynek magánhangzója szintén zártabb volt, v. ö. tőllyes Helt. 
s ebben tölt, ma is ö van. 

b) A többi szótagban. 

A tő második tagjában álló nyíltabb é (é) is megrövidül egyes 
ragok ós képzők előtt : egerek, kereken, nehezen, tehenek, szekeres, 
ebből: egér, kerék, nehéz, tehén, szekér. Az eredeti tővógi magán
hangzó is gyakran e, mely megmaradt egyes ragok és képzők előtt: 
keze-t, ege-k stb. Ezen kivül csakis összetétel által jutott az e a tő 
belsejébe, igy pl. ünnep ebből *üd-nap, kengyel ebből *kemg-al, 
mindkettőben hangzó illeszkedés hozta létre az e-t; továbbá ezek
ben : negyven, ötven stb. 

A szó belsejébe az e leggyakrabban mint egy képzőnek vagy 
ragnak alkotó része került, s ilyenkor mindig szemben áll a mély
hangú szavak a-jávai. A névragok közül ez a hang van a -ben, -nek 
és -vei ragokban, melyekben á-ből rövidült: ben a bél (bél) szóból 
alakult -n raggal, tehát *béln, *bénn (v. ö. bennem) volt; a hosszú 
magánhangzót jelölik is a Sánd., Ers. és Fest. c.; a -nek rag hosszú 
magánhangzója mellett tanúskodik a nékem, néked stb., vala
mint a codexek hosszú magánhangzós alakja, v. ö. zizessegneec 
Nagysz. c , bivnekneek, kertneek Ers. c. stb.; a -vei rag töve Budenz 
szerint (NyK. H l : 454) egy a fél szóval, v. ö. vélem, véled stb. k-lag, 

• 
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-leg és -lan, -len ragok e (a)-ja szintén é (á), ill. é faj-ból rövi
dült, v. ö. evigleen Wink. c , kedyghleen Érs. c. (L. Simonyi, Mgy. 
névrag. 64—68. 11.) A módhatározó -an, en ragban a magánhangzó 
még a tőhöz tartozik, habár a mai nyelvben mindig a nyíltabb 
hanggal használtatik ; azonban a régi nyelvben gyakran fordul elő 
zártabb hangzóval is (1. Simonyi, Magy. nyelv, II. 257). 

Az igeragok közül a többes szám 3. személyének {-nak, -nek) 
s a 2. személyü tárgyas ragozásnak (-lak, -lek) ragjában van a, e; 
ezekben ez a magánhazgzó az -n- és -l- rag eredeti véghangzója. 
A jövő időnek -and, -end ragja pedig nem egyéb, mint frequen-
tativ képző s régibb alakja -ánd, -énd (-and, -end). 

Elhomályosult ragos alakok a reggel, éjjel szók (e. h. reg-vei, 
éj-vel), továbbá közel (e. h. közel); lativ értékű ragot kell látnunk 
az ellen szó második tagjában is (e. h. *elevén: * ellen). 

Az e, mint fnquentativ és momentán igeképzőknek része 
az ugor j (g) képzőből lett; ebből a tő, vagy az előtte álló képző 
végső magánhangzójával egybeolvadva <cé (<á) s azután e (a) lett. 
Ilyen képzők : <el, <ed ; -gel -del, -lel; -get, -ged; -'en, -ken, -ked, 
•eml, -et, -ep, -ell; pl. visel, enged, lépdel, kérlel, engesztel, vereget 
Btb. — csörren, röppen, félemiik, szeret, siet, lövell stb. Néhány igé
ben megvan a j is az a, e után: veszejt, hullajt. Ugyanilyen erede
tűek a causativ értékű Kel, -lel, -tet, -ejt (érlel, nevel, csörget, veszejt) 
s a reflexív -étik, -tetik képzöbokrok e-je is. Mindezen igeképzőknek 
megvan a mélyhangú párjuk is a-val. 

A deverbalis névszóképzőkben is hasonló eredetű az e ; legin
kább az említett frequentativ képző nyoma van benne, melyet követ 
a főnévképző; ilyen a -tal, -tel képző és ilyen elhomályosult kép
zést kell látnunk a beteg, fergeteg, pöfeteg ; hideg, meleg, ideg szavak 
második tagjában (v. ö. beteeg Dom. c , hideeg Weszp. Corn. c , 
meleg Sylv.), valamint ezekben is : eleven, mereven. 

A -telén képző e-jét is eredeti hosszú magánhangzóból ma
gyarázza Budenz; első tagja külön szó volt, vog. tajl, magy. *tél. 

c) Szó végén. 

A többtagú szók végén az e (s a mélyhangú szavakban vele 
szemben álló a) mindig a képzőhöz vagy raghoz tartozik, csak az 
elme szót magyarázza Budenz összetételnek ebből *el-mel; a szó-
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végi l kiesése után o lett a magánhangzóból (v. ö. elmewnket Érdy 
c , elmőnket Decsi), s ez rövidült azután e-\é a szó végén. 

A névszók végén az e vagy deverbalis (nomen verbale), vagy 
denominalis (diminutiv) képző; mindkét esetben kétféle eredetű 
lehet. Mint nomen verbale képző vagy az ugor j (g), vagy pedig ug. 
-fo-ből fejlődött, a diminutiv képző pedig vagy szintén ug. -j, vagy 
ug. -m (-n) képzőből lett. A -j képző szó végén állva egybeolvadt a 
tő magánhangzójával s előbb áí diphthongus, azután é vagy í lett 
belőle; ez a hosszú magánhangzó nem maradt meg a szó végén, 
hanem megrövidülve az í-ből t, s az é-ből é lett. A magyar nyelv 
azonban nem kedveli szó végén a zárt e-t s mindig e-t ejt helyette; 
igy lett ebből a képzőből is e. A másik képzőből, az ugor fo-ből és 
m-ből, előbb v, ebből pedig — mint azt az o történetét tárgyalva 
már láttuk — a tő végső magánhangzójával egybeolvadva o lett; 
ez az o egyes esetekben szintén megrövidült s ekkor ö, é, majd szin
tén nyíltabbá válva, e lett belőle. 

Ma már nehezebb eldönteni, hogy a szóvégi e melyik szóban 
rövidült ó'-böl s melyikben á-ből; az enyhe,fürge, kerge, törpe, szüle 
(és szülő) nom. verbalek g-je valószínűleg o volt, ellenben a tele 
szóban eredetibb á-re mutatnak a teli, teljes, és a -palócz telealakok. 
A diminutiv képző e is nagyobbrészt ó'-ből lett; igy ezekben : eme, 
emse, epe, gége (és gegö), szürke, tőke, vese, s általában a -ke, -cske 
képzőbokorban. Ellenben a zárt é-ből lett a következő szavak e-)e: 

néne (és néni) \ fekete, ragok előtt íA ejt a felsőtiszai nyvj.: feketít, 
a palóczságban és Rába vidékén pedig g-vel ejtik : Jekete \ fejsze és 

fejszít | v. ö. feyzy Jord. Érdy c , s a székelyek is igy mondják 
feszi, féjszi (Vadr. ós Tájsz.); Rába vidékén fejsze \ az este szó e-jé-
ben rag (talán lativ értékű) lappanghat; a palócz esté, estvé zárt 
é'-je is eredetibb á* -re mutat | fene, a palócz nyelvjárásokban így 
hangzik fene, a szóvégi e tehát szintén é*-ből lett | az eddig 
még nem elemezett eke, ige, mese, pemete szavak e-je is é-nek 
hangzik a palócz nyelvjárásokban; v. ö. yghee Jord. c , a B. c. 
is zártabb hangzóval jelöli: ige, s ragok előtt í-vel irják Heltai, 
Komj.: igít. 

A kese (kesely) és renyhe szavak végén Budenz szerint az 
ugor -d nomen verbale képző volt; ebből azonban nem lehetett 
j vagy v, mint Budenz hiszi (Ug. alaktan, 217.1.), hanem rendes 
fejlődéssel l; az -el szótagból szó végén ö lett, s ez rövidült e-vq. 
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Lehetséges, hogy a szóvégi l egyszerűen elmaradt, s az igy hosszúvá 
lett é rövidült azután e-vé. 

A nóvragok közül csak a -be ós -re végződnek e—ve; az utóbbi 
hangzó illeszkedés hatása alatt jött létre a -ra ragból (e. h. *rajá); 
a -be pedig teljesebb alakból rövidült, épúgy mint a be igekötő, 
B e helyett áll belé, bé (v. ö. vilagbele, nugulmabele HB.), melynek 
végén az é lativ értékű rag. A lativ értékű <é (ül; él) ragból lett 
néhány határozó szó végén is e: ide; meszze és messzi ; szerte, össze, 
szinte. A palócz nyelvjárások ezekben is e-i (néha i-t) ejtenek: idi, 
ide; össze, kétszerte. 

Leggyakoribb még az e (és a) a névszók és igék 3. személyü 
alakjainak végén: könyve, keze; — kére, kérne, kérje, kérte. E ragok 
mindegyike teljesebb alakból fejlődött, melyben j olvadt a tő végső 
magánhangzójába, s előbb é\ azután é, végül e lett. A névszók 
mellett a j a 3. személyü birtok jele (*könyveje: *könyvej : könyvé*: 
könyve). Az igealakokban különböző értékű volt a beolvadt^'; majd 
a 3. személyü tárgyra mutató elem (kérte, kérje), majd időjel (kére), 
majd egy része a módjelnek (kérne). A /-s diphthongusból való ere
detre mutat a birtokos személyragon első sorban az, hogy ragok 
előtt majdnem az egész magyarság területén i, i-nek hangzik (köny
vit és könyvit), továbbá, hogy a palócz vidéken s a Dráva mellékén, 
valamint a szlavóniai nyelvjárásban rag nélkül is igen gyakran i-nek 
ejtik (bori, béli, ízi), végül hogy ugyancsak néhány palócz nyelv
járás ós az egész nyugati nyelvjárás terület, — melyek megtűrik 
szó végén az é, ö-t — ezt a ragot is mindig g-vel vagy ó'-vel ejtik: 
keze, pinzé, vígé; könyvö. A nyugati, valamint a palócz nyelvjárá
sokban az igéknek emiitett alakjai szintén zártabb magánhangzóval 
hangzanak: nízzé, tétté; tenné, vinne stb. 

2. a. 

Az a-t a nyelv alsó állásával ejtjük a mély hangok sorában, 
gyenge ajakzárással. Ma minden nyelvjárás igy ejti ezt a hangot, 
csak a palócz vidéknek egy részén hangzik helyette az ajakzárás 
nélkül képzett d. A dunántúli és a nyugati nyelvjárások á után g-t 
vagy o-t ejtenek helyette, a székely nyelvjárások pedig az á előtt 
ejtik á-nak. Ez azonban mindkét helyen újabb fejlődés a szom
szédos á hang hatása alatt. 
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Az a-nak teljesen megfelelő hosszú hangot, az d-t, mai köz
nyelvünk nem ejti, csak egyes nyelvjárásokban fejlődött újabban 
ez az á oly esetekben, midőn szótagzáró l, r el vesztével pótlónyujtás 
állott be (áma, ára). A mai köznyelvben az a-nak megfelelő hosszú 
hangzó az á (fa:fák), melynek viszont rövidjét (d) nem ejti a 
köznyelv. A magyar nyelvnek régi korszakában, mint azt az á tör
ténetét tárgyalva láttuk, megvolt az ajakzárás nélkül képzett á is, 
a melyből azután részint á, részint a lett, úgy hogy az a törté
nete gyakran egybeesik az á-éval. 

a) A tő első tagjában. 

A mai köznyelv a hangja kétféle eredetű; részint nyíltabb 
hang volt eredetileg is, és pedig vagy a volt, vagy pedig egyes ese
tekben a hosszú á, á-ból rövidült; másrészt a régi nyelv o hangja 
vált nyiltabbá s lett belőle a. Az Árpád kori oklevelekben, a HB-
ben és a KT-ben, sőt néha egy-egy későbbi codexben is o-t találunk 
sok szóban a mai a hang helyén. 

Nyelvemlékeink hiányos helyesírása miatt nehéz minden egyes 
esetben eldöntenünk, hogy milyen az eredete egy-egy szó a-jának; 
azonban a nyelvemlékek és a mai nyelvjárások egyes adatait a ro
kon nyelvek tanúságával összevetve mégis sejthetjük gyakran az 
illető szó régibb alakját.*) 

Hosszú magánhangzóból, és pedig á-ból rövidült azon néhány 
egytagú szó a-ja, melyben ez a hang egyúttal szó végén áll: fa} 

ugor alakja paga, ebből lett fájd vagy fájd és fá; ragok előtt 
meg is maradt az á (fá-t,fá-n), mig a szó végén megrövidült | ha, 
Budenz szerint «a ho kérdő névmástőhöz tartozik, ha bizonyosan 
meg nem határozhatjuk is, milyen viszonyrag kopott el róla, mely 
által t. i. a névmástő időhatározó adverbiummá vált.» (MUgSz. 
101. 1.); régibb alakja há, a mint azt egyes nyelvemlékeink meg is 
őrizték: haa Lev. T., há Decsi, Born. stb., v. ö. még há-ny \ ma, 
szintén régibb má-hó\ lett, v. ö. mái, mára, és má Eriszt. L.; ez 

*) Megjegyzendő, hogy a nyelvemlékeknek egyes zártabb hangzás 
adata nem bizonyít mindig a magánhangzó zártabb eredete mellett, mer t 
az az o, főleg l, r, v mellett, dialektikus sajátság is lehet, a mely utólag 
fejlődött. 
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is olyan ragjavesztett alak, mint ha, de nem fejlődhetett *mol alak
ból, mt-rt ebből csak mó lehetett; ez utóbbi alak él is Göcsejben s 
ez lehet az egyes nyelvemlékek (Tel. Vitk. c.) mo alakja. 

A nyiltabb hangot, a-t vagy a-t mely gyakran á-val is válta
kozik, tarjuk eredetibbnek a következő szavakban is : ad és ád, 1. 
az á-nál j bal, v. ö. baal Érd. c.; fmnpaha, vot]. paljan \fal, v. ö. 
faal Érd. c. | hagy és hagy, v. ö. haad Sánd. c , haagy Érd. c. | hal. 
finn kala \ hall-, hallgat, v. ö. haal Erd. c , haalgat Ers. c. | har
mad, harmincz és három, v. ö. haarmad, haarmic Sánd. c. | kap, 
finn kaappaa, mord. kaped'e \ lagymatag, langyos és lágy \ majd 
és más, tövük ug. mBgB- \ nyak, nyaggat, ug. nyg j-k \ rak, finn 
rakenta \ sajdít ós sajdít Dtúl, sáldít Soós; v. ö. sejt, sejdít \ szalad 
és száll, finn saa \ vall (bir) és vádol, finn vala, lp. vale \ varjú 
finn varekse, mord. uam, zürj. varié. 

A zártabb o-ból fejlődött a következő szavak első tagjának 
<x-ja: agg, aggódik, v. ö. ogh Tel. c. | agy, v. ö. oga Vitk. c , oszt. 
ofdt | a&aa7, akaszt, v. ö. okoztou Czin. | alacsony, alsó, v. ö. 0/50 
Cod. Dipl. o/sow Cod. Patr., Ol-uar oki. n39., Ol-falu oki. 1263; 
töve ug. T0 Z- | alszik, altat stb. v. ö. olt és ofo</, o/as Vitk. c.; töve 
ug. vad-, ugyanezen ugor alapszóhoz tartoznak: alkot, v. ö. olkot; 
alkonyodik, alkalom, alku; megnyúlt az a az első szótag erősebb 
hangsúlyának hatása alatt ezekben : álom, leáldoz a nap, és : álk-
hattak Tolnai, álkodhattak Pázm. | apró, v. ö. opprod, Oproud, Op-
rouscyl oklevelekben j arcz és orcza, zürj. ord, votj. urd \ asszony, 
v. ö. ohsan Mon. | avat, szintén az ol- «dormire» igéhez tartozik; 
v. ö. ovik, óot | avas, v. ö. owos ; ug. am0, s az ava- alakból az
után ó lett | aszó, a. m. völgy, v. ö. ozou, ozov Cod. Dipl. | az, v. ö. 
oz, ozvc, ozchuz HB., oznoc, ozunkeppen KT., oz, ozth Lev. T., ug. 
to- névmástőből | baglya ós boglya, v. ö. buglya PP. \ bagoly, v. ö. 
bogol' Döbr. c , boglyot Csúzi | balgatag, töve egy a bolyog, bolyókás 
szókéval | bátyú, v. ö. 6o;í, motyó | /"aj, v. ö.foianec HB. |'/a2fttf 

vog.jwo/, Íj).puola j /a/w, v. ö.folu Knauz, ós okiratokban többször; 
folwa, folnagy Vitk.-c. \ far, fark, farcsík, v. ö. /orfc oki., forku, 
forkos Knauz, forcok MC, forchik Helt. |/aragf ós forgács | f̂?/a-
po/i, v. ö. gyopont Érd. Ers. c. | /iáim, halál és /ÍO/Í, v. ö. choltat 
HB.; finn &MO&?, vog. kol \ halvány, töve egy a hold, holnap szóké
val | hamu, ebből *holm , v. ö. chomuv HB., /iomwokl. [ lakik, lak, 
v. ö. Zeploc, Cuzeploc VárB. | magas, v. ö. mogos oki., mogosság 
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Derk. j mar-, v. ö. mardos Tel. c, moras Vitk. c.; finn murla, oszt. 
mürt | marad, v. ö. morodék Czin. | maszat és moszat | nap, v. ö. 
nopun HB. | parányi és por | sorofc, sarkantyú, v. ö. sorkolas, sor-
kantyúJord. c. | szoo-, v. ö. zo6 Vitk. c , szobás Mel.; oszt. .-mo, sob | 
szakad, finn sukku, oszt. áw& | topos, tapod, v. ö. íopoá Pázm.; 
votj. íw6, oszt. topa | taszít és /os£Íí | íavaí és tova, tövük a ío mu
tató névmástö | vaj ; finn voi, lp. vuoj \ vagy, van, vala és volt, 
volna, v. ö. vogmuc, vola HB. vottok RMNy.; finn ole, mord. ule \ 
varr, varga; zürj. vur-, cser. orw^. 

b) A többi szótagban. 

Az a a magyar szavak belsejébe vagy összetétel által került, 
vagy pedig a raghoz, képzőhöz tartozik; azonkivül gyakori még mint 
tővégi magánhangzó is, mely a ragok és képzők előtt megmaradt. 
Összetétel által került a szó belsejébe a következő szavak a-ja: 
észak, északa ; erőszak; honalj; tegnap, holnap, minap; hadnagy, 
násznagy; tavai; hatvan, nyolczvan stb. 

A ragok és képzők a-ja a másik hangrendben megfelel a nyilt 
6-nek s történetük is egyforma. A -nák, -ban, -val névragokban az 
e volt az eredeti hang, s ebből lett a hangzó illeszkedés hatása alatt 
a mélyhangú szavak mellett a. Az a hang van a -lag és -an név
ragokban, az igeragok közül a tb. szám 3. személyének (-nak), a 
2. személyü tárgyas a\ok(-lak)é8 a jövő (-and)ragjában. A képzők 
közül a van a frequentativ -al (-dal, -gal, -lal); -gat; -ad; -ar; 
-ajt, a momentán an; -kan; -at; -ap; -áll, a causativ -al, -lal; 
-at, ászt, -tat; ajt, a szenvedő -atik, -tátik igeképzőkben, továbbá a 
-dad kicsinyítő, s az -aj; -alom, -dalom; -al, -tál; -val, -at dever-
balis névszóképzőkben. Mindezekben a magánhangzó eredetéről és 
fejlődéséről az e hang tárgyalása alkalmával volt szó. 

c) Szó végén. 

A többtagú szók végén álló a mindig a képzőhöz vagy raghoz 
tartozik, s a magas hangú szavak 6-jének felel meg. A névszók végén 
álló a vagy deverbalis vagy denominalis képző. Mint devérbalis 
képző ugor -6-ből való; ebből rendes fejlődéssel ó lett (1. az ó hang 
történetét), s ez az ó olyan szavak végén, melyekben a képző func-
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tiója elhomályosult, gyakran megrövidült s ilyenkor a lett belőle, 
miután a magyar nyelv (néhány nyelvjárás kivételével) szó végén 
rövid o-t nem ejt. Ilyen eredetű a következő szavak végén álló a: 
árva, gyáva, hiba, kajla, hajsza, lanyha, lusta, morzsa, puha, sima, 
varga ; ugyanilyen képzést sejthetünk még ezekben is: kába (v. ö. 
Mbul, kábít), csába (v. ö. csábít), csúnya. Lehetséges, hogy egyik
másik a végű nomen verbaleban az ugor -j- képző volt, s á-ból lett 
az a (1. Ugor alaktan, 199. L). Ma már nehéz eldöntenünk, hogy a 
két képzésmód közül melyik volt meg egyik vagy másik szón; lehet
séges — mint egyes esetekben már fentebb is láttuk — hogy ugyan
azon egy tőhöz kétféle képző is járult. 

A diminutiv képző ug. w-ből lett, mely szintén ó volt előbb, 
a mint egyes alakok világosan mutatják: apa és apó, após; anya 
és anyóka, anyós; buczka és buczkó; továbbá: boka, hurka, karika, 
kofa, liba, pofa; csacska, csutka, nyalka stb. 

A szóvégi l elveszésével jutott szó végére az a e szavakban: 
sanda, bandsa (a régi nyelvben majdnem kizárólag sandái, bandsal); 
orcza ebből *orczál, v. ö. orchyalyath Debr. c.; a vézna, kora nomen 
verbalek elveszett Z-jében Budenz az ugor d (l) képzőt látja (Ug. 
alaktan 217. 1.). 

A névragok közül a -ba a hangzó illeszkedés hatása alatt kelet
kezett a -be ragból; ellenben a -ra rag eredetileg is mélyhangú, s 
ra;á-ból lett, és pedig előbb rá (v. ö. rá-megy), azután ra. Egyes a 
végű határozókban a lativ értékű j rag van, a melyből előbb é\ ül. 
á s végül a lett: haza, hova, oda, tova. 

A birtokos személyragozás 2. személyének (apja, lába) s 
egyes igealakok 3. személyű alakjának a ragja (irta, irja, ira, ima) 
egy eredetű a magashangú szók e-jével, s szintén előbb á volt. 

3. é. 
Az e-t a nyelv középső állásával képezzük a magas hangok 

sorában, ajakzárás nélkül. A hosszú hangok közül megfelel neki az 
é, bár ez szűkebb képzésű. Az ajakhangok között teljesen megfelel 
neki az ö, s nyelvjárásaink közül az alföldi nyelvjárásterület, vala
mint a nyugati székelység rendesen ezt a hangot ejti helyette. 
A mélyhangú magánhangzók sorában nincs teljesen megfelelő párja, 
legközelebb áll hozzá az ajakzárással képzett o, így aztán hangzó
illeszkedés tekintetében ez áll vele szemben. 
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Az irodalmi nyelv elhanyagolta e hang megjelölését, azonban 
az élő nyelv — az északnyugati és a királyhágóntúli nyelvjárás
terület kivételével — pontosan megkülönbözteti az 6-től. Általában 
mindenütt egyformán képezik ezt a hangot; csak annyiban van 
különbség, hogy a Dunán túl kissé zártabb képzésű, ellenben a 
keleti részen egészen nyíltabbá vált s e lett belőle. 

a) A tő első tagjában. 

Az. első szótagban álló é kétféle eredetű; részint a zártabb é 
(é^J-hől rövidült, részint pedig i'-ből vált nyíltabbá. 

Az első szótag zártabb é hangja gyakran megrövidül, ha a 
szóhoz rag vagy képző járul. így lesz a lélek, lilék szóból lelkes, 
lelketlen, ugyanehhez a tőhöz tartozik a leheli, léhég (liheg) is, v. ö. 
lyhellys Komj.; a négy, nígy-höl negyedik, a vér, vír-hő\ véres lesz. 
Az é-\el szemben áll még a hosszú magánhangzós alak ez igék 
egyes alakjaiban: mégy, menni, v. ö. mégyen és migyen, mén és min, 
mész és misz ; a régi nyelvben más alakokban is gyakori a hosszú 
magánhangzó : meenes, meennek, meentek, meennyenek, meeny, mee-
nyetekJord. Erdy-c, meene, Czech-c.; az ész-ik, tesz, vész, léssz igék 
töve szintén j - s diphthongus volt, melyhez az -sk frequentativ képző 
járult, v. Ö. étel és itel, tétel és titel, vétel és vitel, létei és litel; tészen, 
vészen, lészen. 

Más szavakban az eredetibb é (él) hangra csak a nyelvemlékek 
hosszú magánhangzós (ee) alakja s néha a rokon nyelvek tanúsága 
mutat. A régiségben gyakran i-t írnak ily szavakban is; ezt az i-t 
ilyenkor hosszú í-nek kell olvasnunk, mely a zártabb é-vel rendesen 
váltakozik. Ilyen szavak: eb, hosszú magánhangzóval írják a Jord. 
Erdy, Corn. Dom. és Debr.-codexek (eeb), a MC. is a zártabb han
got jelöli: eb,úgy hogy mindkét írásmódot éb-nek kell olvasnunk | 
égy, ug. vsgd„ alakból fejlődött, melynek g-jébőlj lett, s így kelet
kezett a j -s diphtongus; v. ö. eegy Érdy, Jord.-c, ig HB., ygy Ehr. 
Kulcs-c. | csecs, régibb alakja *cstjecs, *cSiVecs ; ebből lett csecs és 
csó'cs, v. ö. chiche Ver. | csend és csönd, alapigéje *csőn (*csén) | 
fedd és fegyelem, tövük \\g.p^lgr, magy. * felgye; v.ö.feeddy Érdy-c, 
feeg Nád. c. | fértö, v. ö.fértézékYalk., Born, ) gerjed, v. ö. gerjed 
B. M. c , geerjed Erdy c. | kéli, Budenz szerint eredetibb *kelve-, 
*kelbc- alakból, azonban hosszú magánhangzóval írják a Jord. Érdy, 
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Corn. Sánd. és KSÍZ.codexék(keel)\léí, lelemény, alapigéje lgg-, ehhez 
járult a frequ. I, így lett belőle UH, s nem Ul, mint Budenz véli, 
v. ö. léi B.-c, kel Jord. Érdy c. | még, Budenz szerint ug. mgnffa 
azonban hosszú magánhangzóval írják a Wink. Lányi c. és Mel.: 
meeg, s a HB. mige alakját is hosszú hangzóval olvashatjuk: 
mígé | menny, v. ö. meenybe Czech c , meenyey Erdy c , meny Kár. 
MA.; azonban zártabb ü hangot mutat a HB. munhi ós KT. mvnybe 
alakja | réggel, töve Budenz szerint ugyanaz, mint a régi szóé, v. ö. 
reegghel Jord. c , rég MA. | remeg, rend, rendül, közös alapszavuk ug. 
r-sg-m, mely megvan a rém- (rémül, rémít) igében; ide tartozik ret
ten, retteg is | serény, sörény (juba), összefügg a szór szóval, töve 
ug. sajr | szed, v. ö. szeed Erdy c , szed Bal. | szeplő, v. ö. zeeple 
Debr. c. || reá, ebből *rajá, réjá \ leány, első tagja Szinnyei és Mun
kácsi magyarázata szerint *náj- volt, s *lájány-hó\ lett leány, leány: 
v. ö. lyan Ehr. c , liani Ap. c. 

Néhány egytagú szóban szó végén áll az é, ezekben is telje
sebb alakból lett, s utoljára é fá'J-ből rövidült. Ilyenek: a kérdő -é 
szócska; ezt a felsőtiszai nyelvjárás ma is í-nek ejti, s másutt is 
gyakran i j lé, ebből *lelé, melynek végén a lativ < é (ug. -j) van ; 
v. ö. lee Peer, Jord. Érdy c , lé Pethő; az Erdy és Jord. c. így is 
írják lewe, s ez levé-nek olvasandó | te, hosszú magánhangzóval van 
ebben téged, tígéd; v. ö. tee Virg. Jord. Erdy-c. | né és se (ebből: 
és né) szintén hosszú magánhangzóval voltak, v. ö. see Thewr. 
Nagysz.-c, ny Komj. 

A tószótag é-je gyakran régibb z'-ből lett nyíltabbá; ezt leg
inkább a rokon nyelvek egyes alakjai s a régi nyelv tanúsága bizo
nyítják. Ilyenek: égy-ház, v. ö. id-vöz, id-nap, igykö és ighazDebr. c. 
és okiratokban | egyenes, egyenlő, v. ö. igényes \ egyéb, v. ö. ygeb 
KT. Weszp. c. | emlő, émtet, v. ö. ymleti KT.; finn ime, oszt. em, 
zürj. nimal \féd, fedél, v. ö.fydel Komj. | gényed,v.ö.ünnkina \ 
hegy, okiratokban gyakran higy \ hervad, v. ö. hirvad Thewr. 
Weszp. c. MA. | kegy, kegyel, kegyes, v. ö. kigyelm-ed és kygelmes 
Gyöngy, c. | kenyér és kinyer, v. ö. kyner Erdy, Jord. Virg. c. 
MargL. | meggy, v. ö. midies okiratokban | mély, méllik, a mi név
mástőből | meny, menyecske, ményekzŐ és menyét, v. ö. finn minid, 
észt minij | nem (és nyíltabbá válva nem), sem (e. h. és nem), v. ö. 
num (olv. nüm) HB. | sörény, serkent, v. ö. sirén RMK.: mord. 
sirga] setét és sutét, v. ö. sytet Kaz. c. | szeg, szeglet, hozzá tartozik 

• 
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sziget | szelíd és szilíd, v. ö, zylyg Érdy e., zylygy Érs. c. | szem, v. ö. 
zum (olv. szüm) HB.; finn silma, zürj. sm | szer, v. ö. vog. oszt. sir, 
zürj. ser | tegnap, első szótagja ug. fcWífa-; ehhez tartozik a régi nyelv 
tégéten szava, v. ö. thygyten RMNy. 

Megmaradt néha az é zárt szótagban l előtt, míg más hely
zetben nyíltabbá vált: kelt, költ, de : kelek; telt, tölt, de : tele, telik, 
s ehhez csatolja Budenz az elég szót is. 

b) A többi szótagban. 
Az első szótagon túl az é ritkán más, mint a tő vagy rag meg

maradt véghangzója, vagy később fejlődött segódhangzó, s mindig 
szemben áll a mélyhangú szavak o-jával. Ugyanolyan értékű né
hány képzőben és ragban is; igy az igeragozás s a birtokos személy
ragozás többes számú 2. személyében a -tek rag é-je a 2. személyt 
jelölő ti rag véghangzója; az -elém képzőben pedig (kérelem, szere
lém) újabban fejlődött segédhangzó, v. ö. a régi nyelvben : féléim, 
szereim stb. Erről a tővégi é hangról később lesz szó. 

Az é csak néhány képzőben és ragban jelentősebb elem. A 
-héz névrag illeszkedés által keletkezett a -hoz-hó\, a -szer rag pedig 
ugyanaz, mint a szer főnév. A birtokos szemólyragozás többes 3. 
személyének -ék, -jék (és -ök, -ok, -jök, -jok) ragjába beolvadt a 
személyre mutató elem s e helyett áll *-évék (*-ovokj; e rag a 
magyarság nagy részen ma már zártabbá vált s -ük (-uk)-nak 
hangzik. 

A reflexív -ődik (-ódik), -őzik (-ózik) igeképzőben gyakran 
megrövidül az ö (6), s é (o) lesz belőle: keveredik, heveredik ; rej
tezik, vetkezik ; v. ö. keveró'dik, rejtőzik. Valószínűleg épígy rövidült 
ö (ó)-bó\ a denominalis -édik (-ödik, -odik) képző é (ö, oj-ja: fehé
redik, kisebbedik, kövérédik stb. (V. ö. Ug. alaktan, 153. 1.) 

A nóvszóképzők közül jelentősebb elem az é a nomen per-
fecti képző -tt előtt: < étt (< ött, < ott). Ezen é hang állandósága 
Budenz szerint «lappangó v consonans elemre utal s így e képzőt 
legalkalmasabban ugyanazon alkotó részekből magyarázzuk, melyek 
a mordvE. -vt (ft) szintén nomen prseteriti képzőben még vilá
gosan szembetűnnek: -v (= ug. -b) nom. verb. képző + t nomi
nális vógképző.w (Ug. alaktan, 226. 1.) — A deverbalis -ék (-ok), 
pl. rejtek, és diminutiv -kény (-kony) képzőben, pl. keskeny, feledé
kény, a zártabb é (^J-ből rövidült az é. 
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c) Szó végén. 

A mai köznyelv, valamint nyelvjárásainknak legnagyobb része 
csak a már emiitett 5 egytagú szó végén ejti az e-t. Ezen kívül csak 
a nyugati nyelvjárásterület s a palóczság egy része ejti az e-t szó 
végén mindazon esetekben, midőn á'-böl rövidült; t. i. az igerago
zás, valamint a birtokos személyragozás egyes 3. személyü alakjai
ban s néhány névszó végén, pl. eke, este, estve, fekete, fejsze, fene, 
ige, mese, pemeté. 

4. ö. 

Az ö az é-nek teljesen megfelelő ajakhangú párja; ez is a 
nyelv középső állásával képeztetik a magas hangok sorában i az 
é-tői csak az ajakzárás tekintetében különbözik. A mélyhangzók 
sorában megfelel neki az o, melylyel a hangzóilleszkedés tekinteté
ben váltakozik is. 

Az ö-t nyelvjárásaink általában egyformán képezik, azonban 
használata tekintetében nagy az eltérés. Az alföldi nyelvi árásterü-
let, valamint a nyugati székelység majdnem minden e helyén ö-t 
ejt, míg a dunántúli és bácsmegyei nyelvjárások csak bizonyos sza
vakban ejtenek e helyett ö-t. Ez az Ö-zés újabb fejlődés, s a két hang 
közül az e-t kell eredetibbnek tartanunk, melyből ma vagy csak 
bizonyos helyzetekben, vagy pedig minden szóban ö lett (v. ö. Mgy. 
nyvjok, 124—126. 11.). Az é hang eredetisége mellett bizonyít az 
is, hogy helyette az északkeleti és királyhágontúli nyelvjárásterü
leten e-t ejtenek, már pedig ez a hang csakis é-ből fejlődhetett s 
nem ö-ből. Az ö-zés megvolt már codexeink korában is (v. ö. Hun-
falvy-Album, 5. 1.); a mennyiben codexeink között is vannak ö-ző 
ós nem ö-ző nyelvjárásban írottak. Azonban a régibb korban az 
ö-zés nem volt oly terjedelmű, mint ma, s nyelvemlékeink sok oly 
szót írnak e (olv. é)-ve\, mely ma általában Ö-vel hangzik. 

a) A tő első tagjában. 

Az ö-zés a tőszótagban indult meg, és pedig leggyakrabban 
l, r és s előtt, mert ezek a mássalhangzók labializálják leginkább 
az előttük álló magánhangzót. Az ö-zésnek ily legrégibb nyomait 
mutatják a következő szavak: bölcs, ered. *belese, v. ö. belek Jord. c , 
belez KMNy. | fösvény, v. ö. fesueny Dom. c. Helt. | görbe, v. ö. ger-
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bee, Sánd. c. | görög, v. ö. gergees Gorn. c. J gyönyörű, v. ö. gene-
ruseg Nád. c. MargL. stb. | gyötör, v. ö. gyeter Jord. Tel. c. | kölyök, 
v. ö. keik Kulcs.c, kelek LevT. | könnyű, v. ö. kény RMNy., kenni 
Com., kényen Helt. | könny, v. ö. kenyuez Frank | köröm, v. ö. 
kérem Készt. c. | köt, kötél, v. ö, kelnie HB., ketel Helt. Mel. | öl, 
ölel, v. ö. elei Érs. c. Med. | ö/m, v. ö. el Jord. c. LevT. Gvad. | öltöz, 
v. ö. ^Ztez Kulcs. Pozs. Érs. c. | ömlik, önt és öblít (e h. ömblít), v. ö. 
ŐWÍ Thewr. Jord. c , eeth Debr. Gyöngy, c , eblit Ver. | örök, v. ö. 
<?r<?& Jord. Erdy c. | örül, öröm, örvend, v. ö. erem Pozs. Jord. Erdy c> 
eryl Gyöngy. Erdy c , ervend Jord. Erdy c. | ösvény, v. ö. ezweeny 
Erdy c. | össze, v. ö. ezwe Mel. LevT. | szörnyű, v. ö. zernew Ehr. 
Erdy c.; i, tó-ből lett ez az é', v. ö. scurnew KT., zyrneedett Ehr. c. | 
fó'm, ug. íj/m-, v. ö. tóm Illy. | törpe, v. ö. ter/><? Zvon. 

Néha nyilt e áll egyes alakokban az ö-vel szemben; ilyenkor 
is é az eredeti hang, melyből rendes hangfejlődéssel e lett, ellenben 
/, r vagy v előtt, különösen zárt szótagban, megmaradt a hangzó 
zártsága, sőt ajakhangúvá is lett: költ (és kelek), v. ö. kelt Jord. 
Weszpr. c. | kör, környék (és kerek, kerül), v. ö. kérnek Készt, c , 
kernik LevT., kernwl Készt. c. | követ, következik a kel- igéhez tar
toznak, v. ö. keuet Ozor. Helt. MA. | tölt és több e h. telb, a telik 
igéhez tartoznak, v. ö. telt Készt. c. Mel.; teb Erdy c , teeb Jord. c. 

A mai ö hanggal szemben néhány szóban a zártabb ü vagy $ 
áll a régi nyelvben s ma is egyes alakokban; ezekben a zártabb 
hangzó az eredeti, s az ít-ből ö, az i-ből é (ö) lett. Ez az ü legtöbb 
esetben v mellett állott: böjt, bujt, bűt, v. ö. bwyt Virg. c, bivth 
LevT. és beyt Jord. Erdy c. | bök, bökken ebből *bövkö-: bük- | bö-
työk és bütyök \ csökken ebből *csöv-ken | dönt, ebből *dövönt: 
*dűnt, v. ö. dóí és átí/, döjt és dwí | gyökér és gyiikér, v. ö. ^g^r 
Ehr. Nagysz. Weszpr. Thewr. c. | köszvény, töve egy a küzd igé
vel | ftözös, közép, közé, és ide való küszöb; v. ö. kethyoukyzi ok
levél 1246, azzonkűzbe Helt. | ibö&l, v. ö. &4sg2 Illy. Mel. és kezel 
Helt. Decsi | lök, a lövö-k igéből e h. *löv-k: lük, v. ö. lükő Com. 
ACsere j öcs és ücsém, v. ö. ücczit, uczéd Nád. e. Sylv. és £cscs<? 
Pethö | öklel és défófe, hozzájók tartozik üt-, v. ö. vkleleek Nagysz. c , 
í7í/tííiA; u. o. | öt, ug. ÜŐÍ, v. ö. vte Nagysz. c , és eth Kár. RMNy. | 
rövid, v. ö. riuid Jord. Nád. Debr. c. és reuid Tel. Corn. c. Helt. | 
sötét és sutét, v. ö. sz/íeí Kaz. c. | töröl és türül. 

Nem váltakozik é-vel az ö, ha ÍJ előtt áll oly szótagokban, 
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melyekben ez az öv egyes alakokban ö, tí-yé lett: övé, csövek, jövök, 
jövés, kövek, köves, lövök, növel, sövény, szövés, töves. Ebből az ö-ből 
a v hatása alatt egy-egy nyelvjárásban újabban ü is lett: üvé, csüves, 
gyüvök, küvek, Itivök stb. 

* , . . • . , - • . , - -

Í - ' • ; % , . . : ; • . - • , . . 

b) A többi szótagban. 

A tőszótagon túl az ö csakis*? helyett áll és pedig az ö-ző 
nyelvjárásokban minden egyes é helyébe ö lépett, mig a többi nyelv
járásokban s az irodalmi nyelvben csakis ö, ü után álló szótagban 
lett az 6-ből ö, a magyar nyelvben újabban fejlődött labiális illesz
kedés hatása alatt (v. ö. Nyr. XIV: 345). Tehát minden egyes rag 
ós képző, melyben é van, ma három alakban használatos ; mély-
hangú szók mellett o-val, magas hangúak mellett é'-vel vagy ö-vel 
hangzik. E kettő közül az e az eredetibb hang; csupán a reflexív 
•ó'dik, -őzik-hől rövidült -ödik, -özik képzőből lett nem ajakhangzós 
szótagok mellett -édik, -ézik: keveredik, vetkezik, de: erőlködik 
öltözik. 

c) Szó végén. 

Csak a nyugati nyelvjárásterület s egyes palócz nyeljárások 
ejtenek szó végén ö-t az é helyettt, ha az előtte álló szótagban ö, ü 
van: összö, könyvö, ütöttö stb. Egyébként ö sohasem fordul elő 
magyar szó végén. 

5. o. 

Az o az.ö-nek teljesen megfelelő mélyhangu párja; szintén a 
nyelv középső állásával képeztetik s ugyanolyan ajakzárással, 
A hangzóilleszkedóS; tekintetében az é és ö állanak vele szemben. 
Képzése módja általában egyforma, csak használatára nézve van 
annyiban különbség, hogy a királyhágóntúli nyelvjárásterület, főleg 
a tőszótagon túl, nyíltabbá változtatta ezt a hangot s a-t ejt 
helyette. 

a) A tő első tagjában. 

Az o leggyakoribb a tő első tagjában, s itt kétféle eredetű, 
vagy hosszú ó-ból rövidült, vagy pedig u-ból lett nyíltabbá. A hosszú 
ó, mely néhány szó első tagjában megrövidült, szintén ÍJ-S diph-

NÍELTTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. * " 



386 BALASSA JÓZSEF. 

thongusból (ov ill. av-bó\) lett, a mint erre a rokon nyelvek segítsé
gével következtethetünk is; a nyelvemlékek legfölebb a hosszú 
magánhangzó nyomát őrizték meg néha : fog, fogad, ered. *fovog: 
*fóg- | folyik, folyam, ug. p„g-l, ebből *fovoly: *fóly | forog, fordul, 
forgács, ug. p„gBr: *fovor- \ hoz, ug. tBgB+sk, v. ö. hooz Komj. | 
jobb, jog a jó melléknévből, v. ö. ioob Vitk. c.,jób Helt. MA. | nyolcz, 
első fele ug. nBgBl: *nyovol \ ok, okos, oktat stb. alapige ug. vBgB-, s 
ehhez járult a -k képző | omol és ont, alapige ug. vBgs-\-m, ebből 
lett óm-l, óm-t \ orsó, ug. vBgsr- «forog» igéből, v. ö. oorsoo Erdy c , 
orsó MA. | rogy, rohan, rombol, ront, rokkan igék közös alapja ug. 
rBngB-, ebből lett rovó-; összefügg vele a róni ige is | rossz, ug. 
rBg- sk. 

Gyakoribb eset, hogy a mai o-val szemben a rokon nyelvek
ben s a régiségben u-t találunk, a mely nyíltabbá vált a mai nyelv
ben. Ez az u szintén fejlődhetett v-s diphthongusból, épugy mint 
az ó, s ez esetben eredetileg hosszú volt. A már elsorolt szavak 
némelyike, bár ritkán, szintén található w-val a nyelvemlékekben, 
s ezt hosszú w-nak olvashatjuk: vnt (ont) Bod. c , vkos Ehr. c , 
suhan, Csőm. c. 

Eégibb w-ból vált nyíltabbá a következő szavak o-ja: bog, bog
lya, v. ö. bug Mel., buglya PPB. .Érdy'c. | bojt, v. ö. bujt Beythe | 
csokor ós estikor | dobni, v..ö. vog. tumps \ domb, v. ö. dumb Zichy c.; 
vog. tump | fojt és fujt, v. ö. fúl- \ fok, v. ö.fuk Czinár | fon, fonál, 
v.ö. finn puno, cser. pun | gyomor, v. ö. oszt. ríumir \ hogy, hol, hova, 
honnan stb., egyes nyelvjárásokban ma is zártabb hanggal vannak : 
hugy, hugyan, hun, v. ö. hug HB. Ehr. c. | holló, v, ö. oszt. yülax, 
vog. kullqy \ hosszú,',y. ö. huzzo, huzzu Ehr. Tih. c. | lom, v. ö. cser. 
lum, finn lume \ mocsok és moszat, v. ö. finn. musta \ mond, v. ö. 
munda HB., mund Peer c. | mony, v. ö. cser. muno, finn muna \ 
mos, v. ö. musia KT.; mord. muske \ motoz és mutat \ odú, v. ö. 
wdw Jord. Erdy c. C. | ostor és ustor \ oszt, oszol, v. ö. ivztas Cod. 
Patr., vztya Ehr. c. | por, v. ö. pur H B ; cser. pur, vog. zürj. pur; 
de oo-val irják a Sánd. és Kulcs. c. | sok, v. ö. cser. swfco, zürj. suk] 
sor, v. ö. finn suora, oszt. swr, votj. s'wres [ szoros, szorít, szorul, ós 
szárdok, v. ö. 2OTÍÍ BMNy., zurus Wenzel | tolvaj, v. ö. tuluoj VReg. | 
íoro^;, v. ö. turchucat H B . ; vog. turr, oszt íwr, finn kurkku. 

Bégibb u volt a mai o helyén több oly szóban is, melynek 
eredete ma még ismeretlen: bokor és búkor \ csorog, csordul, és 
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csurog, csurdul | ország, v. ö. uruzag HB. | orvos, orcosság, v. ö. 
uruus Ehr. c , wruos M. Nád. Nagysz. e. stb., vruussag Kaz. c. 

Sok szóban a mai o hang régibb hangállapotot őrizett meg; 
ugyanis v és / előtt egyes alakokban megmaradt az o változatlanul, 
mig más alakokban megváltozott. Megmaradt v előtt a rövid o a 
lovam, lovas, lovak stb. alakokban; mig a rovom, rovás szóban 
a-ból lett az o a v hatása alatt. Legjobban megőrizte az o zártsági 
fokát a reá következő s vele egy szótagba tartozó l, úgy hogy ma a 
zárt szótag o-jával szemben a nyilt szótagban a van: volt és vala, 
valék ; olt és aluszik, alszik ; holt és halok, halál. Az ol szótagból — 
mint fentebb az ó hangról szólva láttuk — gyakran lett 6, ú; e két 
hangállapotot egymás mellett láthatjuk a következő szavakban; 
holnap és hónap | koldus és kódus, kúdús \ old és ód, v. ö. ovdonia 
HB. | oldal es ódal \ olcsó és ócsó; ugyané tőhöz tartozik alacsony \ 
olta ós óta, úta, v. ö. oltol M. c , wlta Jord. c , ez úttá Helt. | oltalom 
és ótalom \ olvad és óvad | olvas ós óvás | ío/Z, ío/tó és nyíltabbá 
válva egyes nyelvjárásokban ía/Z, tallú. 

Néhány sióban régebben elveszett már az /, úgy hogy csak a 
rokon nyelvek segítségével következtethetünk eredeti megvoltára: 
bosszú, bosszant, ug, bjsz- \ csomó, ug. tBlm-, v. ö. finn solme, lp. 
cuolm | homály, v. ö. lp. kvolmo \ homlok, első fele ug. k0lma- | honn, 
e. h. hol-n \ mohó és bohó, e. h. *molhó \ monnó, e. h. *mol-mol j 
nyom, e h *nyolm- | tombol, töve ug. í̂ /Wa. 

Az oíí, oda, olyan, onnan névmások töve az ugor to- névmástő, 
melynek magánhangzója nyíltabbá vált ebben az; a most elsorolt 
szavakban valami képző vagy rag olvadhatott a tő magánhangzó
jába, a mi zártságát megőrizte, sőt néha még zártabbá változtatta: 
vvl HB., wl Tel c. wly LevT, és ebben úgy. (V. ö. alább az i-nél: itt, 
ide stb.) 

b) A többi szótagban. 

A tőszótagon túl az o előfordul néhány öszzetett szóban: 
asszony (1. Budenz, Ug. Szót. 824.), ebben az o a hangzóilleszkedés 
hálása alatt keletkezett, v. ö. ohzynfolua oki. | homlok (1. Ug. Szót. 
766) | éhomra (u. o. 75) | valahol, sehol stb.; itthon, otthon, stb. 
Ezen kivül az o-nak ugyanolyan szerepe van a töszótagon túl, mint 
a magashangú szavakban az é-nek, vagyis ritkán más, mint a tő meg
maradt véghangzója ragok előtt (ilyen a -tok ige- és birtokos sze-

25* 
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mélyragban is), vagy pedig később fejlődött segédhangzó, pl. álom 
e h. álm, hatalom e h. hátaim stb. Hasonló értékű lehet az o né
hány, eddig még nem elemezett szó második tagjában, melyeknek 
egyes ragozott és képzett alakjaiban el is vész ez az o: bokor'.bok
rot, gyomor: gyomrot, három : hárman, mocsok: mocskos. 

Jelentős hang az o a -kor, -hoz és -szór névragokban, melyek
nek mindegyike külön szóból lett; a -kor rag egy a kor névszóval, 
a -szór hangzóilleszkedés útján keletkezett a -szer ragból, a -hoz 
ragra nézve pedig v. ö. oszt. yoza, yoL Egészen egyformán fejlődött 
a mélyhangú szavak o-ja a magashanguak g-jével a birtokos személy
ragozás -ok, -jok ragjában, a nomen perfecti -ott (irott, látott) kép
zőben, valamint a reflexiv és denominalis értékű -odik, -ozik ige
képzőben. Az -ok névszóképzőben az é\á-ből rövidült e illeszkedett 
a tőhöz s lett belőle o: ajándok és ajándék, birtok, nyomdok, és 
nyomdék, szándok és szándék. Hasonlóan fejlődött az -ony, -kony 
névszóképző o-ja ezekben aluszékony, hajlékony, vékony stb. 

c) Szó végén. 

Az o szó végén csak az egy no indulatszóban áll; ezenkivül 
csupán a nyugati nyelvjárásterület változtatta o-vá a szóvégi a-t, 
ha az előtte álló szótagban á van. 

6. i. 
Az i a nyelv felső állásával képeztetik a magas hangok sorá

ban, széles ajaknyilással. A mélyhanguak sorában nincs megfelelő, 
párja, ép ezért állhat mélyhangú szavakban is. 

Az i képzésére nézve nincs különbség az egyes nyelvjárások 
között, használatára nézve is csak annyiban van eltérés, hogy a 
Dunától nyugatra eső nyelvjárások igen gyakran a hosszú í helyén 
is rövidet ejtenek, mig a Dunától keletre eső vidékek, főleg a Tiszán 
túl, a hosszú í-t kedvelik, s gyakran ejtik a köznyelvi rgvid i 
helyén is. 

a j A tő első tagjában. 

Az első szótag hosszú í-je egyes ragozott és képzett alakok
ban gyakran megrövidül; igy keletkezett a mai rövid 2-knek nagy 
része: bír: birodalom, birkózik; bízik: bizodalom, bizonyos; híd: 
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hidat, hidas; híg: higgad; hív: hirdet, hirtelen ; hív: hivatal; ín : 
inas; ír: irat, irás; ivni: ivadék; nyű: nyilat, nyilas; nyílik, 
nyilatkozik; sík: sikárol; sír: siralom, sikolt; sima: sivány, sivó, 
sivatag; szín: szines, szinte; szív : szivacs, szivárvány, szivárog; 
tíz: tizenegy; víg: vidám, vidul, vigalom, vigasz; vív: viadal, 
viaskodik; víz: vizes. 

A ma már állandóan röviden hangzó i-k szintén hosszú z-ből 
rövidültek,*) melynek fejlődése ugyanolyan volt, mint a többi 
hosszú í hangé, vagyis aj, ej s ebből fejlődött él diphthongusból 
lett s a régi nyelvben, valamint egyes nyelvjárásokban szintén 
váltakozik vele az é, s a belőle rövidült é. A rövid i, épúgy, mint 
a hosszú {, előfordul mind magas, mind mélyhangú szavakban, 

A magas hangú szavakban álló i rendesen ej (szó elején néha 
je) diphthongusból fejlődött: hisz, hivő, hitel, v. ö. heiend Kár. | itt, 
ide, ilyen, innen határozó szók első tagjában a ts mutató név-
mástő van meg, melyhez valami képző vagy rag járult, s igy ke
letkezett az é (éi), melyből a mai i lett; a régi nyelvben ezeket 
az alakokat igen gyakran <?-vel (olv. e vagy é) jelölik: eet Jord 
Erdy c , eth Tih. Thewr. c, et Kaz. c. LevT.; eede Jord. Erdy e., 
ede Kaz. Weszpr. c , edeh LevT.; eel Erdy c , eellyek, eellyen 
Jord. Erdy c , el Kaz. Debr. c.; eennen Jord. Erdy c , ennen Thewr. 
Tih. c , Peer c , éneid LevT. A Drávamelléki, valamint a szla
vóniai nyelvjárás ma is g-vel ejti ez alakokat: étt, éde, ellen 
(v. ellen), ennen; s e szók mélyhangú o-s alakjának ez az e felel 
meg pontosabban | ideg, ideges, v. ö. oszt. jinda, finn jantehe \ 
idő és üdő, ug.jiVid-, a régiségben gyakori ó'-vel és á-vel: ewdew 
LevT., ,ödö LevT. Pázm., öde Pozs. c , edeig MHeg. [ ifjú, első 
része ug. eg£, v. ö. mord. áje; e/fiak Szók. MA. | ijed, ijeszt, töve 
ug. jsgs \ illik, illő, töve egy a jövök igéével, e h. *jévle-, v. ö. 
ellyk Jord. c , | imette és emelte; im, imént, közös tövük ug. jelm*-
v. Ö.. em Tel., ém Ozor. | is, ismét, az és kötőszóból lett, v. ö. ees 
Wink. Kulcs. Erdy c , esmeth Peer c , esmet MA. | isten, első tagja 
Budenz szerint egy az ős, is szóval, ug. jsss \ izén és üzen, töve ug. 

*) Az i régibb hosszúságát nyelvemlékeink segítségével nem mutat
hatjuk ki, mert nem jelölik e hangzó minőségét. Csak Káldy Bibliájának 
első kiadása jelöli rendesen a hosszii í-t, s i t t találunk is sok esetben 
hosszú hangot, a hol a mai kiejtésben rövid az i: hívd, víve, tekintet. 
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jiS- | kies, kietlen, töve egy a kéj szóval, v. ö. kees RMNy., kejetlen 
Peer c. EMK., kegyetlen Készt. c. | kUencz, v. ö. kelench LevT., 
kelentz Helt, | minap, e h. *mej-nap \ siet, töve ug. Sigs \ vinni, 
visz, visel, közös tövük ug. vgg- + sk. 

Teljesebb alakból rövidült a néhány egytagú szó végén álló 
i i s : mi és ti személynévmások eredetibb alakja *mije, *tije, vagy 
mív, tív, v. ö. miv HB., myw LevT.;]tiv HB., tyw Nagysz. c. és te 
(olv. té) Készt. Vitk. Virg. Érdy c. A mind szó is Budenz szerint a 
mi személynévmás ismétléséből lett, e h. *mi-mid, v. ö. mend HB. 
Teljesebb alakú volt a ki, mi kérdő névmás is; tovább ragozva 
látjuk ezt a mi névmást a milyen, miért, mivel, midőn (e h. mi-
időn), mint szavakban; v. ö. ment Ehr. M. c , meent LevT. A ki 
igekötő ebből lett *kivé; a mi mutató szócska pedig a nézd, nízd 
igéből lett, v. ö. né Czegl. 

Több szóban ma még nem mutathatjuk ki a j -s diphthon-
gust, a miből az * lőtt, valószínű azonban, hogy ezekben is leg
alább hosszú í előzte meg a mai hangállapotot. Ilyenek: figyel, 
régibb *filgye, v. ö. fegyelmetes Kár. | hideg, v. ö. híves | hint, 
himlő | idegén | idvöz, idnap és üd.vöz, ünnep \ igyekezik \ incsel
kedik, v. ö. enczelkedik Ehr. Jord. Erdy c. | ingyen \ int, intéz, 
ingéréi, v. ö. ent Ver., entez Döbr. c. | ismer és ösmer, v. ö. esmér 
B. M. c. | liget | liszt \ nincs, nincsen, v. ö. nenchen LevT. nenczen 
Ehr. c. | piczi, picziny | pihen, pütég \ siket, süket. 

A mélyhangú szavakban álló i szintén é-ből rövidült, az ezt 
megelőző diphthongus aj, oj, vagy szó elején ja volt: bizsereg, 
bitos, töve ug. b,jt- | csiszol, csiszamodik, ered. *csojszol | diadal, 
divat, első szótagjuk e h. *daja- és *dajvo-; ide tartozik dévaj 
is \fiú, fiatal, alapszava ug. pojg-, v. ö. feyaynk LevT., feyam 
RMNy. | fitogat, töve ug. fgjt- \ hiú, hiába, hivalkodik, tövük ug. 
s„gs-; v. ö. héába László | igaz, töve ug. vgngg-, v. ö. finn oikea \ 
iktat és illan, illat a jut igéhez tartoznak, v. ö. iochtotnia HB. | 
imád, régibb alakja vimád, ug. vej-m \ indul, indít, inog, imbolyog, 
közös első tagjukat illetőleg v. ö. vog.jom- \ inkább, töve egy a jó 
szóéval, v. ö. ionkab Kaz. Weszpr. c , enkab Tel. c. ) irtózik, első 
szótagja hangcserével lett ebből *rojt-: *rít- \ iszamodik és izgat, 
alapigéjük ug. jagg -j- sk \ iszik, ivás, ital, ug. jBgg: *jovo- \ ivad 
és évad, régibb *jovod j kiált, kiabál, és kajált, kajabál, v. ö. 
keassatuc HB., keayt Jord. Erdy c. kealciaak Zvon. | lik, ug. 
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lBgBk: *lBjB-k | nyit, ug. nyBje-t, v. ö. nyílik | szid, szitok, ebből 
*szBjad | titok, töve ug. tBg--\-t, v. ö. vog. íwjí | w7á#, villám, villog, 
tövük ug. !?„#/-, v. ö. velag Virg. Peer c. MargL. és a mai nép
nyelvben is vélág. 

Hasonló eredetű lehet néhány, eddig még nem elemezett 
mólyhangú szó i-je is: csillapít, csillapodik; hitvány; irgalom, 
v. ö. eergalmassag Wink. c , ergalmas Thewr. Tih. Debr. Jord. c.; 
piros, pirít, pirul; riad, riaszt a ríni igéhez tartoznak, v. ö. reead 
Erdy c , reád Wink. Guary c.; sikkaszt; szikkad; tikkad, tikkaszt; 
vicsorgat, vicsorít; vitatkozik. 

A mélyhangú szavak i-jével a rokon nyelvekben, sőt néha a 
magyarban is, egyes szavakban o, a áll szemben, s ebből lett kivé
teles hangcserével az i: czibál, a szop, szipákol igéhez tartozik | 
fing, v. ö. vog. ponn, oszt. puni, pon \ firtat és fartat \ ipa és 
após | iramodik, irány, iránt, v. ö. arány, aránt és eránt \ irt, irto-
vány, összefügg a róni igével, v. ö. ortó, orotás GKat., wrutuan 
oklev. 1271. | iszonyú, töve ug. aksB- \ izzó, izzad, töve ug. askB- j 
pirinyó, pirányi, v. ö. por, parányi | piszok és paszat \ silány, 
töve ug. sal- | szigorú, töve ug. sBngB- | szilaj e h. *szalaj \ szilánk, 
szilony, szivacs, v. ö. szálú, gyalu \ szirt, a régi nyelvben mély
hangú, v. ö. zirtoc B. M. Ap. c. | tilt, tilos, tilalom, töve ug. 
tBlgB- | tipor és tapod, tapos | virág, virít, virul, töve ug. var-; v. ö. 
verag Nád. Dom. c. MA. | virrad, viraszt, tő ug. vgr- \ vissza, vi
szont, tő ug. vBnsB-, 

b) A többi szótagban. 

A tőszótagon túl ritka az i; leginkább csak összetett szavak
ban fordul elő. Néhány s végű szóban ezen s hang hatása alatt 
o vagy w-ból is i lett: hamis, a régi nyelvben majdnem mindig 
hámos és hamus HB.; a lapos, kódus szókat a mai népnyelv 
gyakran így is ejti lapis, kódis, s végül a tövis, tövisk szóban is 
(e h. töves, tövecske) az s hatása szülte az i-t (v. ö. Ug. alak
tan, 238. 1.). 

E néhány eseten kívül csakis a ragnak vagy képzőnek 
része a szó belsejében álló i. A névszókban a diminutiv -j képző
ből lett i más képzők előtt: rövid, kicsid, telides-teli; kicsiny, 
picziny ; karika. A névragok közül csak az -ig ragban fordul elő, 
mely a régi nyelvben -tg, -éí;-nek hangzott, s benne az í, é valószí-
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nűleg a lativ -t rag; ugyanez a rag van a pedig kötőszó második 
tagjában, melynek eredetibb alakja kédég volt (1. Simonyi, Kötő
szók, I, 140. 1.). 

Az igeragok közül i van a magashangú igék tárgyas rago
zásának többes 2. és 3. személyében: kéritek, kérik e h. *kérjétek, 
*kérjék; továbbá az ikes igék egyes számú 3. személyének ragjá
ban : eszik, alszik, ez a rag is valószinüleg é'/c-ből lett. 

c) Szó végén. 

Többtagú szó végén az i mindig rag vagy képző; azonkívül 
csakis a ki, mi névmás összetételeiben fordul elő. 

A szóvégi i mindig j-s diphthongusból, ül. á^ből lett; ilyen 
a diminutiv s a vele egy eredetű nomen possessivum képző i: 
néni, ángyi, Pali; és északi, falusi, mai. Ugyanilyen eredetű a 
nomen verbale képző i: lóii-futi, facsari, kapzsi, kíváncsi. A lativ 
-é* ragból is i lett néhány határozó szóban : messzi, neki, s ez van 
meg a palócz és székely -ni, -nyi (pl. papni) helyhatározó rag vé
gén, valamint a főnévi igenév -ni képzőjében. A -nyi képző ezek
ben : ennyi, annyi, mindannyi, a nyáj szóból lett (v. ö. mindnyá
jan) s régente nyé volt. 

Az igeragok közül csakis a magashangúak tárgyas ragozá
sában végződik z'-vel az egyes szám 3. személye: kéri, veri e h. 
*kérje, * verje. 

7. u, ü . 

Mind az u, mind az ü a nyelv felső állásával képeztetik erős 
ajakzárással, az u a mély, az ü a magas hangok sorában, s egy
másnak a hangzóilleszkedés tekintetében mindig megfelelnek, 

mivel történetük is nagyrészt egyforma, legalkalmasabban 
együtt tárgyalhatjuk őket. E mellett az ü époly ajakhangú párja 
az z-nek, mint az ö az é-nek. 

E két hang képzése tekintetében nincs különbség az egyes 
nyelvjárások között; használatukat illetőleg pedig époly eltérés 
van az egyes vidékek között, mint a rövid i-nél; ugyanis a Duná
tól nyugatra eső nyelvjárások rövid u, ü-t ejtenek a megfelelő 
hosszú hangok helyén is, ellenben a Dunától keletre, különösen a 
Tiszán túl, s-okkal gyakoribb a hosszú ú, ű. ' 
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a) A tő első tagjában. 

Az első szótagban álló ú, ü gyakran megrövidült egyes ragok 
és képzők előtt s így keletkezett a mai rövid u, ü-k nagy része : 
csúszik: csusszan, csuszkái; fúl: fidlad, fujt; fúr: furdal, fulánk; 
gyúl: gyullad, gyújt; húgy : hugyoz; huny: hunyorít; húr: hurka; 
húsz: huszadik, huszonkettő; kút: kutak; lúd: ludat, ludas; 
nyúl: nyulat; nyúl: nyújt; múlik: mulaszt, mulat; rúg: rugdos, 
rugaszkodik; súg: sugdos, sugall; szúr: szurkál, szúr dal; túr: 
turkál; unni: unatkozik, unalom, undok, undorít; úr: uras, urat; 
úszik: úszkál; út: utas. 

bűn: büntet; bűn: bűnös; bűz: büszke (NyŐr XVI. 555.1.); 
dűl: dülled; gyűl: gyülekezik, gyűjt; sűl: süt; szűk: szükség; 
szűnik: szünet, szüntelen; szűr: szüret; tűr: türelem; tűz: tüzes. 

Sok szóban ma már csak a nyelvemlékek s a rokon nyelvek 
segítségével mutatható ki az ú, ű, melyből a mai u, ü rövidült: 
buczka, buczkó, töve ug. bBgB-, ebből lett *bovo és *bú- \ bunkó, 
töve ug. bBvB- | burok, burkol, burít (és borít), közös alapigéjük ug. 
bBBr- | fut, ug, pBgB-t, v. ö. fút Kár. Hall. Bethl. | hidlik, hullám, 
ug. kBgB-l, v. ö. húl Alv. Gvad. | hunyászkodik, tő ug.kBgB-n \ kul
log, tő ug. kBgal | kutat, tő ug. kBgBt \ mutat, tő ug. mBg-t, v. ö. 
mutat Pázm. Felv. [ sulyok, sújt, töve ug. sBg-l \ szundikál, 
szunnyad, tövük ug. szBvBn- \ tunya és tunya, tő ug. tBggn- \ utolsó, 
után, utó és jut, közös ugor alakjuk jBgB-t, v. ö. jút Hel t Pázm. 
MA. Hall. 

nyüst e h. *nyű-st, tő ug. navs \ süly, ug. tsg£l \ süllyed, tő 
ug. ':tig--\-l | szügy, e h. *szülgye: *szügy \ tüdő, ug. tBvdő \Sigy  
tijdő: *tűdő | szül e h. *szűl (Nyőr, XVI: 481. 1.). 

A mai rövid u, ü knek egy nagy része régibb állapotot őrizett 
meg; láttuk ugyanis, hogy a régi nyelv u, w-jéből a legtöbb eset
ben o, ö lett, azonban bizonyos helyzetekben változatlanul ma
radt az u, ü. Első sorban v előtt maradt meg a zárt magánhangzó 
még olyan esetekben is, midőn a v ma már a rá következő mással
hangzóba olvadt; kedvelik maguk előtt a zártabb magánhangzót 
az / és r, valamint az ng, nd, nsz mássalhangzócsoportok, s ez 
utóbbiak előtt is megmaradt az u, ü még az esetben is, midőn 
egyszerű explosiva (g, d) lett belőlük. Egyes esetekben sziszegő 
mássalhangzók előtt is megmaradt az u, ü. 
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A zárt magánhangzó megőrzését látjuk a következő esetekben : 
búvik (bújik, bujtat), és bukkan, e h. *buvkan; csukni e h. *csuv-k; 
fuvall; kúvad ; nyuvad; puffad e h. *puvfad és puha; pukkad, 
pukkan, tövük *puv-k; suvad |j furcsa ; furkó; hurczol, v. ö. /ior-
teoZ Helt.; lurkó; szurdék, v. ö. szoros; szurok; szurtos \ tulaj
don |í ÍZZÍ#, ug. £<,«#„; %/as, ug. /awA;a-; nyugszik, nyugot, ug. ??,7i#-; 
sugár, sudár, ng. s^ngara ; sugár (in.), tő ug. sanga- ; tud, ug. tgnda-; 
ugor, ugrál, ug. «ft#*r-; zwg, zugoly, ug. saw#a- | zsugori, ug. 
sBngsr- | unszol, v. ö. onzonlot Érdy c, onzonlak Thewr. c. [| lucsok, 
lustos; lusta; tusakodik, tuszkol. 

bütyök (és bötyök), töve ug. &;i?-í; üi;<# és ötf£#, v. ö. <?wé# 
Ehr. c. ACser. || bürök, v. ö. &örö& Helt. Com. Lipp.; fürge; für
dik, füröszt (és fördik, foroszt), v. ö. ferde Érs. c.,feroüek Döbr. c, 
firedS, firedtem Kér., firozt Tih. c.; sw'Ög, swr^í | üldöz ; sül, v. ö. 
00/ B..c, m^Z NémGl. || küszöb; küzd, küszköd. 

A mai íi-vel szemben a régi nyelvben, valamint a palócz 
nyelvjárásokban gyakran í áll, épúgy mint a hosszú w-vel szem
ben í. Az eredetibb hang ilyen esetekben szintén az i, a melyből 
épúgy lett ü, mint az é'-ből ö. Az í'-nek ilyen labializálása megtör
tént szó elején főleg akkor, ha előtte v állott, szó belsejében pedig 
leginkább v, l, r és s előtt: csügg, csügged, v. ö. óig Guary c, csig-
ged EMK. | düh, dühös, v. ö. dihesMÁ.., gyihesít RMK. [függ, e h. 
fivBg, v. ö.figg CC. \fül, v. ö. fii palóczság, Debr.; fii Kaz. Jord. 
c. | füllent és fillent \fürj, v. ö. firmadár; firet Jord. e. yíry 
Frank \fürt, v. ö.^rí Jord. c. \ füzet és fizet | hüvely, v. ö. hively 
palócz; hywel Wink. Jord. Debr. c. | hüvelyk, v. ö. hywelk Jord. 
c. Lask. | küld, v. ö. kyld LevT., kild Beythe | külső, künn és kilsö, 
kinn, v. ö. ki \ külön, különös, külömb, v. ö. kilóm Nád. c, kilemb 
Dom. c. j rüh, rühes, v. ö. ryhes Jord. c. Born. | süllő, v. ö. sylle, 
sylew LevT., sillo Frank | süv, v. ö. syw Érdy c. j süveg, v. ö. siueg 
Jord. Tih. c. Pesti | ügy, ügyes, töve ug. rgngg; v. ö. ygy Érdy 
Jord. Thewr. c, ig Guary Corn. c, így PP. és ma is igyekezik \ üd
vös, üdvözöl, ünnep (e h. id-nap), v. ö. idvez a régi nyelvben majd
nem mindig | ük, v. ö. ik Kaz. Érdy c. | ül, v. ö. yll Jord. c. | üreg, 
üres, e h. *vires, v. ö. ires Debr. Érdy c. | ürge, v. ö. eV#0 Frank. | 
üst, v. ö. ísí Debr. c. [ üstök, v. ö. istok Kaz. Debr. Guary c. j 
üszög, ugi VisJci-, v. ö. t/2£#/? Jord. c, yzek Érs. c. | üí, ütközik, 
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v. ö. yt Jord. Thewr. Kulcs. c. | üvölt, v. ö. iwőlt M. Ap. e., yveelt 
Fest. c. | üzen és izén. 

Lehetséges, hogy e szavak németyikében hosszá volt az í s 
ebből rövidült az i, ü. A már előbb elsorolt szavak némelyikének 
ü-je szintén váltakozik a régi nyelvben i-vel: büdös: bydes Dom. 
Erdy c , bidSs Helt.; süly ed: syllyed Ers. c.; szügy: szigy Cseh; 
tüdő: tidő Beythe, tydő Sánd. c.; szül: zil Virg. c , zyl Jord. Érdy 
Kulcs. c. 

A füst és szürke szavak w-jét Budenz mélyhangú eredetűnek 
tartja, e h. *fBjast és ug. szjr-; mely alakokból előbb *físt, 
*szír-ke lett, v. ö.fyst Jord. Érdy c. CC. 

b) A többi szótagban. 

Az első szótagon túl az u, ü majdnem mindig a raghoz tar
tozik. Összetétel által került az ü a második szótagba a nélkül 
szóban; a hazug, hazudik szavak w-ja pedig valószínűleg képző. 

A ragok u, ü-je vagy hosszú ú, w-ből rövidült, mint ezekben : 
alul; felül, belül, kivül stb. (1. fentebb az ó, ó'-nél); vagy pedig 
o, ö-ből vált zártabbá. A birtokos személyragozás többes 1. szemé
lyének -unk, -ünk ragja -omk, -Ömk helyett áll, v. ö. uromc HB., 
neluonc, vronc stb. Orth. Crac.; egyes palócz nyelvjárások ma is 
hosszú 6, ó'-vel ejtik (harangónk, kertönk), a göcseji és őrségi 
nyelvjárásban pedig a, e lett az o, ö-ből: házank, kezenk. A többes 
szám 3. személyének ragjában a legtöbb nyelvjárás szintén u, ü-t 
ejt az o, ö helyén (házuk, kezük). 

Az igék többes számú 1. személyének -unk, -ünk ragja szin
tén -omk, -ömk-hől lett, v. ö. uimaggomuc HB., tanultonc, irnonc 
Orth. Crac, s ö, ö-vel ejtik ma is egyes palócz, valamint a göcseji, 
hetési és őrségi nyelvjárások. A tárgyas alak többes számú 1. sze
mélyének ragja szintén u, ü-vél hangzik: irjuk, kérjük; e rag ré
gibb *-javok, *-jevék és -jok, -jök helyett áll; az imént említett 
nyelvjárások ezt a ragot is o, ö-vel ejtik. 

A -tt helyhatározó rag előtt is u, ü van ezekben: másutt; 
együtt, egyebütt, mindenütt stb. Ezeket Simonyi (Magy. névrag. 
39. 1.) így magyarázza: «Ezeknek régibb része valószínűleg össze
tétel útján keletkezett ilyenekből *más-hult (= más-hol), *min-
dén-hult (— minden-hol) stb. — v. ö. a régieknél gyakran s né-
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mely nyelvjárásokban ma is előforduló sehult, sohult, sohutt és 
néholt, néhult, néhutt alakokat; — az újabbak pedig a megvoltak 
analógiájára képződtek.)* 

c) Szd végén. 

Az ú, ü csak néhány névszó végén fordul elő s mindig n-vei 
váltakozik: alku, alkuvás; daru, darvak; falu, falvak; hamu, 
hamvak; szaru, szarv \ enyü, enyv; eskü, esküvés; könyü (könny) s 
a régi nyelvben könyv ; ölyü, ölyv. Mindezekben a v előtt állott az 
ü, ü: *alkuv, *esküv,*ólyüv stb., s vagy a v maradt el a szó végén, 
vagy pedig az u veszett el egyes ragok és képzők előtt. 

8. A t ő v é g i m a g á n h a n g z ó k . 

Már több ízben említettük, hogy a tőszótagon túl álló rövid 
magánhangzó gyakran nem egyéb, mint a tőnek eredeti véghang
zója, mely a ragtalan alak végéről elveszett. Az összehasonlító 
nyelvtudomány ugyanis kimutatta s a régi nyelvemlékek tanúsága 
is bizonyítja, hogy a magyar nyelv eredeti tőszavai kéttaguak vol
tak s a mai nyelvnek mássalhangzón végződő szavai eredetileg 
rövid magánhangzón végződtek; továbbá azt is, hogy a tőhöz 
járuló ragok és képzők szintén magánhangzón végződtek. B ma
gánhangzók azonban idővel elvesztek a szó végéről, s csak az 
esetben maradtak meg, ha rájuk mássalhangzón kezdődő rag vagy 
képző következett, melynek hozzájárultával az illető magánhangzó 
szó belsejébe került. A magánhangzóval kezdődő ragokkal pedig 
egybeolvadt ez a tővégi magánhangzó, a mire több esetben volt 
alkalmunk utalni. 

Az idegen eredetű szavaknak egy része, különösen azok, me
lyek a XIII. század előtt rövid magánhangzóval kerültek a magyarba, 
szintén átmentek e változáson, s a ragtalan alakban elvesztették a 
tő végén álló magánhangzót, de megőrizték egyes ragok előtt 
(1. Simonyi, Magyar szótők, 20—21.1.). A mássalhangzón végződő 
idegen eredetű szavak pedig oly módon követték a magyar szavak 
analógiáját, hogy bizonyos, ragok és képzők előtt segédhangzó 
járult a szó végéhez. 

Ez a szóvégi magáühangzó a mai nyelvben kétféle alakban 
jelentkezik; a szavak egy részében nyíltabb (a, e), más részében 

m 
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zártabb (o, é, ö), s a magánhangzónak nyiltsági foka mindig a 
tőszótól s nem a reá következő ragtól függ. Az olyan esetekben, 
midőn valamely rag előtt állandóan egyforma a magánhangzó, 
mindig a környezet volt reá hatással. így pl. a helyhatározó -n rag 
előtt mindig o, é, ö a tővégi magánhangzó: házon, ágyon, szívén 
(míg: házak, ágyak, szívek); e ragot Budenz *4na alakból magya^ 
rázza, s ez a szótagzáró / tette zártabbá a tő nyiltabb véghangzóját 
is. A birtokos személyragozás, valamint az igék többes számú 1-ső 
személyének ragja -unk, ünk, tehát a tővégi magánhangzó állan
dóan u, ü; ebben — mint már föntebb láttuk — az nk mással
hangzócsoport tette zártabbá a magánhangzót. 

Tehát a szótő rövid véghangzója csak kétféle volt: a szavak 
egy részében a, e, más részében o, e, s az utóbbi helyett ajakhang-
zós szótagok után ö. Ha e magánhangzók értékét ós jelentőségét 
akarjuk megitélni, meg kell állapítanunk, vájjon milyen volt ez a 
magánhangzó a régi nyelvben, és hogy mi az oka, hogy a magyar 
szavak egy része mellett az egyik, más része mellett a másik féle 
magánhangzó állott; véletlen-e ez, vagy van-e e különbségnek 
mélyebben rejlő oka? ; j g | • a; : 

A tővégi magánhangzók minőségének megítélésére kevés ada* 
tünk van a régi nyelvből. A XI. és XII. századbeli oklevelekben, 
valamint Anonymusnál még gyakran megvan ez a magánhangzó: 
almu (álm: álmo-t),.zerelmu (szereimMG.: szerelmé-t), NagurAruk 
(nagy: nagyot), Feheru (fehér: fehér e-t) stb. (V. ö. Simonyi, Régi 
nyelvemlékek olvasása, 19—20. 11.) Még a Bécsi és Münchensi 
codex néhány alakjában is megvan ez a tővégi magánhangzó: víu, 
víonának, viuttanak; híntt (hívott); réjo (rí). Mindazon szavakban, 
melyéknek végén okleveleink megőrizték a tő véghangzóját, ez a 
hangzó u, ü,, néha i, akár nyiltabb, akár zártabb magánhangzóval 
van az illető szó a mai nyelvben. Ebből azonban nem következteti 
hetjük, hogy e magánhangzók eredetileg egyformák voltak, hanera, 
ellenkezőleg csak azt tanúsítják, hogy akármilyen volt a tővégi 
magánhangzó, előbb u, ü lett belőle a szó végén, s csak azután 
veszett el egészen, ügyanily fejlődést látunk a német nyelvben is, a 
hol az utolsó szótag magánhangzójából, bármilyen volt is, a mai, 
nyelvben hangsúlytalan e lett, s ez az e a legtöbb német nyelvjárás
ban, valamint az angol nyelvben, egészen elveszett. 

A tővégi magánhangzók elveszésének idejét körülbelül a XII. 



3 9 8 BALASSA JÓZSEF. 

századra tehetjük; a XI. és XII. századbeli oklevelek még igen 
gyakran írják ezt a magánhangzót, de már a XIII. századból csak 
elvétve akad egy-egy adat, ez is inkább csak a másoló tolla alól 
került ki, de már aligha hangzott a kiejtésben. Elvesztek e magán
hangzók a szó végéről már akkor is, midőn a teljesebb névragok 
(-ban, be, -ra, -hoz, -nál) a tőhöz kapcsolódtak, mert különben 
ezek is megőrizték volna maguk előtt a tő véghangzóját. E ragok 
pedig körülbelül a XIII. században váltak névutóból raggá, s ekkor 
fűződtek szorosabban a névszóhoz. 

Ha tehát meg akarjuk Ítélni e tővégi magánhangzók minőségét 
a ragos alakokat kell tanúságul hívnunk; s ezekben a magánhangzó 
a régi nyelvben épúgy kétféle volt, mint a mai nyelvben. A mai a-val 
szemben a régi nyelvben rendesen o-t találunk (az e és é különb
ségét emlékeink nem jelölik): urot, ma: urat; utót, ma: utat; kin-
zotviatul, ma kinzat; vimaggonoc, scolanoc, e rag ma : -nak; a mai 
o-val pedig u, az e, ó'-vel ü áll szemben: adamut, ma: Ádámot; 
halalut, ma: halált, de : halálok; azut, ma: azt, de : azok ; agagus, 
chudaltus, ma: agyagos, csodálatos; odút, odutta, ma: adott; oggun, 
maradhassun, ma : aggyon, maradhasson; vermut, ma: vermét; 
scentucut, ma szentéket, palócz és székely: szentekét; sebus, kukenus, 
ma: sebes, kökényes. Ez adatok — melyek közt idegen eredetűek is 
vannak — azt bizonyítják, hogy a tő rövid véghangzói ugyanolyan 
változáson mentek át, mint a tőszctag rövid magánhangzói, vagyis 
egy fokkal nyíltabbá váltak; így lett az u, w-ből o, é, ö, s a régi o, 
é'-b61 a, e. 

E magánhangzók értékéről már nehezebb ítéletet mondani. 
Annyi kétségtelen, hogy ott, a hol egy főnévképző (ug. 6, v) veszett 
el a szó végéről, a v helyében megmaradt magánhangzó u, ü volt 
(v. ö. a szóvégi rövid u, ü történetét), s ez nyíltabbá válva ma o, 
ö-nek hangzik. így van ez az -at, et (eredetileg *atv, *etv) képzőnél: 
adato-k, használatos; életé-t, kezdeté-t; továbbá a -k képzőnél: 
átko-t, szitko-t, titko-s ; étké-s, vétké-t. Ugyancsak o, é, ö mindazon 
szavak tővégi hangzója, melyeknek végén Budenz egy elveszett 
főnévképzőt mutat k i : áro-s, gondo-k, nyomo-k, oko-s; bűnö-k, 
díszé-s, sebé-s, téres stb. Viszont a, e (régi nyelvben o, é) az olyan 
szavak tővégi magánhangzója, a melyek mellett nem volt képző, s 
így e hang tisztán a tőhöz tartozik: ágya-t, fala-t, hala-t, háza-t; 
éve-t, ege-t, szépe-k stb, (V, ö, Nyvtud. Közi. XIX: 152.1.) Ez ada-
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tokból tehát azt sejthetjük, hogy a tiszta tővégi magánhangzó a régi 
nyelvben o, e volt s ma a, e ; a tőhöz járult képzők azután zártabbá 
változtatták néha ezt a magánhangzót, s úgy keletkezett a másik 
tővégi magánhangzó, az u, ü, ma o, e, ö. 

I I I . A m a g á n h a n g z ó k t ö r t é n e t é n e k á t t ek in té se . 

A magyar magánhangzóknak most bemutatott története vilá
gosan bizonyítja, hogy a nyelv természetes fejlődése abban áll, 
hogy a testesebb, tehát több időbe és fáradságba kerülő hangalak 
helyébe lassanként egyszerűbb, kevesebb időbe és fáradságba kerülő 
hangalak lép. A mai magyar nyelv hosszú magánhangzói leg
nagyobbrészt egy vagy két egész szótagból lettek lassú fejlődés 
útján, mely fejlődésnek utolsó előtti állomása egy diphthongus volt. 
A mai rövid magánhangzók nagy része pedig hosszú magánhang
zóból lett, melynek története hasonló a máig megmaradt hosszú 
magánhangzók történetéhez. 

A mai nyelvhasználat a hosszú magánhangzókat leginkább a 
tő első tagjában kedveli, a hol az erős hangsúly megőrizte a hosz-
szúságot, sőt egyes esetekben a rövid magánhangzót is hosszúvá 
változtatta. Az első szótagon túl, már inkább csak a képzőkben és 
ragokban van hosszú magánhangzó (néhány é és á kivételével), szó 
végén pedig alig van más hosszú hangzó, mint a névszóképző ó, ö 
(s az ebből lett ú, ü), valamint egy-egy teljesebb alakból (~ája, -éje 
szótagokból) újabban rövidült á, é rag. 

Hosszú magánhangzóink közül eredetileg is (legalább a 
mennyire mi a nyelv történetét visszakísérhetjük) hosszú hang 
csakis néhány mai á és é-nek felelt meg, és pedig azokban az ese
tekben, melyekben é hangok a rövid a, e-vel váltakoznak. Az ere
detibb hang, melyből mind a mai hosszú, mind a rövid magán
hangzó megfejthető, á és é volt. A többi hosszú magánhangzó mind 
testesebb alakból, és pedig vagy j-a, vagy v-& diphthongusból lett. 

A magánhangzók történetét kutatva, gyakran akadtunk olyan 
jelenségre, hogy egy és ugyanazon eredeti hangalakból különböző 
hangok fejlődtek, vagy viszont hogy a mai nyelvben teljesen egy
forma képzésű hangoknak más-más eredeti hangalak felel meg. Ez 
utóbbi jelenség nem szorul mélyebb magyarázatra; a nyelvek tör-
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ténetében ugyanis gyakran tapasztaljuk, hogy a különböző irányok, 
melyekben egy-egy hang fejlődése megindult, gyakran közös 
mederbejutnak, s együtt folytatják további útjukat. így látjuk, 
hogy néhány nyelvjárásunknak mai egyforma é hangja két külön
böző úton fejlődött, sőt hogy a zártabb é is négyféle diphthongus-
ból fejlődhetett (aj, oj, ej, éj) ; továbbá a mai ó, ö szintén kétféle 
diphthongusból lett; a mai szóvégi e-né\ is azt láttuk, hogy a 
hosszú magánhangzó, melyből rövidült, néha é (é*), néha ö volt. 
Annál feltűnőbb, ha azt tapasztaljuk, hogy ugyanazon eredeti hang
alakból ugyanazon helyzetben, más-más hang lett; az ily különös 
fejlődésnek mindig okát kell keresnünk. S ez okot meg is találtuk 
abban, hogy ugyanazon hangalaknak kétféle változása vagy két 
különböző korban, vagy pedig a nyelvterületnek két különböző 
helyén történt; tehát a mai különböző hang a fejlődésnek vagy 
időbeli, vagy nyelvjárási különbségén alapszik. Ugyanazon hangalak 
különböző irányú fejlődésének legtermészetesebb oka ezen kívül az, 
ha különböző helyzetbe kerül, s e különböző helyzet más-más 
irányban hat az illető hangalak fejlődésére. 

A j - s diphthongusok különböző hanggá fejlődésének okát 
főleg az egyszerű hanggá válásnak különböző idejében kell keres
nünk. A szótagzáró j előtt, mely rendesen g-bő\ lett, ötféle magán
hangzó állhatott, s így ötféle diphthongust alkothatott velük: áj, 
aj, oj, ej, éj. E különböző hangok fejlődése csakhamar egy mederbe 
jutott, mivel a j magashanguvá változtatta az előtte álló mélyhan
gokat is, azután pedig megnyújtotta a magánhangzót, 8 a diphthoni 
gusok közös alakja, melyből a fejlődés további menetét vizsgálva 
ki kell indulnunk, éj ÜL & lett. Csak az aj szótagból nem lett ez a 
diphthongus, hanem a j egyszerűen megnyújtotta az d-i, s így 
keletkezett a mai hosszú á hangoknak egy nagy része. •••;• -.•-, 

Az 0 diphthongusból a tő első tagjában kétféle hang lett: é 
és í. Sőt még ez az í is kétféle; a szavak egy részében állandó, 
más részében egyes nyelvjárásokban á-vel váltakozik. Az é és í 
váltakozása fontos nyelvjárási különbség az egyes vidékek nyelve 
között, s láttuk hogy e különbség már a nyelvemlékek korában 
megvolt. A másik különbség a fejlődött hangok között az egyszerű 
hanggá válás különböző idején alapszik. Az é{ diphthongusból a 
fejlődés első idejében í* és í lett; így történt ez a ma állandóan 
z-vel hangzó szavakban. A későbbi fejlődós alkalmával már külön-

• 
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bözőkép viselkedtek az egyes nyelvjárások; egy részükben folytató
dott ugyanaz a fejlődés, s a többi á'-ből is í lett — ezek a mai f-ző 
nyelvjárások •—•< más részükben é lett a még egyszerű hanggá nem 
vált él diphthongusokból — ezek a mai á-ző nyelvjárások —. E han
gok fejlődése nem állott m^g ezen a fokon, hanem a hosszú 
magánhangzóknak egy része megrövidült, s ismét kétféle hang lett 
belőlük: i és e. E különböző fejlődésnek szintén az időrendbeli 
különbség az oka; a régebben fejlődött í-ből i, az újabb á-ből pedig 
e lett. 

A tő második tagjában ritka az #-ből fejlődött hosszú 
hangzó; abban a néhány szóban, melynek második tagja ilyen ere
detű, az í-vel váltakozó é van, tehát egyszerű hanggá válása — 
hogy úgy mondjuk — a második korszakban történt. Egyébként szó 
belsejében csakis a raghoz vagy képzőhöz tartozó hangok lettek 
j-B diphthongusból. Ezekben is újabb fejlődésű az egyszerű hang, 
s mindig az z-vel váltakozó é-t látjuk (ilyennek kell tartanunk az 
-ü igeképző í-jét is), melyből mélyhangú szavakban néha á lett. 
Ezek a hangok is gyakran megrövidültek, s az eredeti diphthongus 
helyén ma egyes ragokban és képzőkben rövid i áll; tehát e hang
nak előzője az í volt, s így egyszerű hanggá válása már az első kor
szakban történt. A többi esetekben e vagy e áll az egykori diph
thongus helyén; a rendes rövidülés é, épúgy mint a tőszótagban, s 
evvel szemben egyes mélyhangú szavakban o áll; azonban ha 
újabban rövidült az é, midőn már a mély hangú szók á-ja állott 
vele szemben, í ( s a mélyhangú szókban a) lett belőle. 

Szó végén ma már nem hangzik hosszú magánhangzó e 
diphthongusok helyén, a miből azt következtethetjük, hogy itt tör
tént legrégebben az egyszerű hanggá válás. Ma kétféle hang áll e 
diphthongusok helyén a szó végén is; a legrégebben fejlődött í-ből 
i, míg a később fejlődött é-ből e, illetőleg — mivel e hangot a mai 
magyar nyelv nem kedveli szó végén, — e (ós a mélyhangú szavak
ban a) lett. A szóvégi e-t csak néhány nyelvjárás őrizte meg. 

Ez áttekintésből látjuk, hogy a j-s diphthongusoknak egy
szerű hanggá válása hosszú időn át történt. Legelőször változott a 
szó végén, a hol ma már csak rövid hangzó áll a helyén; azután a 
tő első tagjában, s utoljára a szó belsejében, ragokban és kép
zőkben. 

Az eredeti v-s diphthongusokból különböző hosszú magán-
NYELTTUD. KÖZLEMKNYEK. XXIV. 2 6 



4 0 2 BALASSA JÓZSEF. 

hangzók fejlődtek. Maguk a diphthongusok is, melyek a fejlő
dés alapjául szolgáltak, különbözők voltak. A v előtt — mely ere
detibb m-ből, vagy néha g-hő] fejlődhetett — a magánhangzóknak 
három sora állhatott: av, ev; ov, ev és uv, iv. Az av, ev szótagból 
au, eü, azután aó, eö s végül ó, ö lett; az ev szótag egyes nyelvjá
rásokban máskép is változott, t. i. a v nem volt labializáló hatással 
az e-re, csak megnyújtotta, így lett belőle é és é. Szó belsejében 
ritkán rövidültek meg ezek a hosszú hangzók, akkor is leginkább 
csak egyes képzőkben, s az ó-ból o, az ó'-ből é (ö) lett. Szó végén 
az ó, ö újabban gyakran zártabbá vált s ú, ü lett belőle; néha 
megrövidült, s mivel szó végén a magyar nyelv nem kedveli az o, 
e-t, ebből is a, e lett. — A v-s diphthongusok másik két sora csakis 
a tő első tagjában állott. Az ov, ev szótag különbözőkép fejlődött 
az egyes nyelvjárásokban; előbb ou, öü lett belőle, azután a nyelv
terület egy részén óu , őü és ó, ö, más részén °ú, °ű és ú, ü fejlődött 
belőle. Ez az ú, ü is gyakran megrövidült, 8 u, ü hangzik ma 
helyette. — Az uv, iv szótagból az egész magyar nyelvterületen 
úv, ív ós űv, s végűi ú, (í) ü lett. 

A tő első tagjában az ol, él (öl) szótagból is fejlődött hosszú 
hangzó és pedig ó, ö, mely újabban gyakran zártabbá vált s ú, 
ű-nek hangzik. 

A hosszú, s a belőlük lett rövid magánhangzók fejlődését a 
következő táblázat tünteti fel: *) 

*) A táblázatban használt jelek értelme a következő: a ( )-be foglalt 
hangok a fejlődés folyamán megvoltak, de a mai nyelv nem használja 
őket ; [ ] jelenti, hogy az illető hangot csak egyes nyelvjárások ejtik; 
a | j -be foglalt hangok a hangzó illeszkedés hatása alatt keletkeztek az 
előttük álló hangokból; a — s a l összekötött hangok nyelvjárásilag váltakoz
nak egymással; végül a : azt jelenti, hogy az utána álló hang csak újab
ban fejlődött az előtte állóból. 
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A mai rövid magánhangzóknak egy nagy része nem hosszú 
magánhangzóból rövidült (legalább nem abban az időben, a med
dig a magyar hangok fejlődését vissza kisérhetjük), hanem eredeti
leg is rövid volt. Ezek a rövid hangok a fejlődésnek egy más útján 
mentek végig, ugyanis ejtésük egy fokkal nyíltabbá vált. így lett a 
régi u-ból ma o, az íi-ből ö, az z'-böl é és ö, az o-ból a, s az é-ből e. 
Tehát ezt a hangtörvónyt, melyet először Riedl Szende figyelt 
meg1), s Simonyi Zsigmond fejtett ki bővebben2), nem úgy kell 
értenünk, hogy pl. a mai a hangnak a régi nyelvben mindig o felel 
meg, hanem ellenkezőleg a régi nyelv o hangjából lett az újabb 
_ _ _ _ _ _ 

x) Magyar Hangtan, 104—106. 11. 
3) A régi nyelvemlékek olvasásáról, 1—9. 11. 
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magyar nyelvben a; e mellett a mai a más úton is fejlődhetett. 
Sőt a rövid magánhangzóknak e nyíltabbá válása sem tört nt meg 
minden egyes esetben; ha pl. az illető rövid magánhangzóra l vagy 
v következett, ez megakadályozta a nyiltabbá válást, s megőrizte a 
magánhangzót eredeti minőségében. A rövid magánhangzóknak e 
nyiltabbá válása a XIV. és XV. század folyamán történt. 

Végül még a magashangú ajakhangzók, az ö, ő és ü, ű 
fejlődését kell figyelemmel kisérnünk. Ezek a hangok, mint törté
netüket vizsgálva láttuk, csak a magyar nyelv külön életében fej
lődtek, s nem tartoztak az eredeti ugor hangok közé. A hosszú o 
és ü mindig VB diphthongusból fejlődött: s hogy ez ajakhangok a 
magyar nyelvben nem egykönnyen s csak hosszabb idő elteltével 
váltak általánossá, bizonyítja az is, hogy e v-s diphthongusokból a 
magyar nyelvterületnek egy részén a nem ajakhangzó é és í lett s 
hangzik még ma is egyes nyelvjárásokban. A mai rövid ö és ü 
néha az illető hosszú hangzóból rövidült, a legtöbb esetben azon
ban az ó'-zés laRsú terjedése hozta létre az e és i hangból. Az ö zés 
névvel itt már nemcsak az é hangnak ö-vé változását jelöljük, 
hanem azt a labializáló hajlandóságot, hogy a nem ajakhangzó 
magas hangok helyébe, előbb csak bizonyos helyzetekben, majd 
minden esetben a megfelelő ajakhangzó lép. Ez a hangváltoztató 
törekvés él és működik a mai nyelvben is, s egyike a legfontosabb 
sajátságoknak, melynek alapján nyelvjárásaink osztályozása tör-
*ér,ik- BALASSA JÓZSEF 

Himpellér. E szónak eredete tudtomra nem volt még kimutatva. 
Nem egyéb, mint a német hümpler v. hümpler, melynek 1. jelentése : 
schwerfállig gehender, 2. stümper, pfuscher, 3. lump, nichtswerter kerl 
(ebben a két jelentésben rendesen így ejtve: hümpler, hümpeler, 
1. Grimm). Alapszava a humpeln, hiimpeln ige: 1. schwerfállig gehen, 
2. pfuschen. 

SIMONYI ZSIGMOND. 
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