
Adatok a magyar nyelv és helyesírás történetéhez.** 
(A eh <** h jegy s a mai o, ó'-végű szavak írása.) 

KARÁCSONYI JÁNOS éles kombináló tehetségének köszönjük, 
hogy néhány Árpád-kori személynevet helyesen tudunk olvasni. 
KARÁCSONYI kimutatta (Turul IX. 94.), hogy a Sz. Gellért-legenda 
Achtum-j& (V. S. Gerh. 10. §.), ANONYMUS Ohtum-ja (cap. 11, 44; 
a névnek XI. századi írása szabályosan Achtum) mai Ajtony 
(régebben Ajtón) helynevünkben maradt fenn. Ugyanez az érde
mes kutató bebizonyította, hogy az ANONYMusnál előforduló Bucna 
(cap. 24, 27, eredeti írás Buchna, ebből tollhibás alak Bucna, 1. 
alább, később Bukna) személynév megmaradt a mai Bonyha, kicsi
nyítéssel Bonyhád helynevekben (v. ö. Századok XXXV. 769.). Égy 
harmadik czikkben azt mutatja ki KARÁCSONYI (V. Ö. Turul VII. 36, 
X. 38, 42, XII. 20.), hogy Géza nevű fejedelmeink neve legrégeb
ben Gyécsa (v. ö. már Sokféle, VII. 99, SÁNDOR ISTVÁN), később 
Gyécse, végül Décse hangalakkal volt meg nyelvünkben (a XI. 
századi pénzeken Geica, Gevca alakban írva, a XII. században 
Geiza, Geifa, Geicha ; a gy <^ d-re v. ö. 1055 : gisnav *** ma disznó, 
1203—54: geo ~ ma dió). 

KARÁCSONYI dolgozatai telve vannak oklevelek adatain ala
puló nyelvészeti megfigyelésekkel, fejtegetésekkel. Az Ajtony-ról 
szóló czikkben becses chronologiai adatokat találunk a -cht->-ht-
>-/'£- írásbeli történetére (v. ö. példái közt: Csejté, 1278-ban 
Chehte, tótul Cachtice \ Dejtár, 1255-ben Dehter, 1427, 1436—38-
ban Dehtar, v. ö. a mai Dejte = ném. Dechtitz, tót Dechtice, 

*) Felolvastatott a M. T. Akadémia I . osztályának 1904. jún. 6-án 
tartott ülésében. 
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LIPSZKY, Eep. | Palojta: 1265-ben Palochta, ma tótul Plachtince ; 
palajta : ponyva MTsz. < tót plachta). A Bucna névről szóló czikk-
ben (a c másoláshiba eh helyett; Képes Krónika ós másolatai: 
Buchna, Bukna; ily hibára v. ö. ANONYMusnál: blacus: blachus 
stb.; 1. alább) oklevélbeli adatokat olvashatunk a magyar szóközépi 
-ch(i)n->-h(i)n-> -hny->-nyh- mássalhangzócserére (v. ö. 1113-
ban: Mechina, később Mehna, ma Menyhe, 1231-ben: Cuhna, ma 
Konyha, tót Kuchyna, falu Pozsony-m.-ben | 1365,1411 : Kuhnya, 
ma Konyha, falu Mármaros-m.-ben | mai m. enyhít, régibb m. 
ehneyt, mai m. renyhe «>» finn röhmeá «nehézkes, idomtalan, ügyet
len)) stb.), mig a Geica, Oeiza = Oyécsa, Gyécse, Décse fejtegetés
ből azt tanuljuk, mikép váltak nyelvünkben oly két és háromtagú 
szavak magashangúakká, a melyeknek első szótagjában *, é, e, az 
utolsóban pedig a volt a magánhangzó (v. ö. 1055: dinna = ma 
dinnye \ 1083—95: uueihna = ma Vinnye | ANON.: Zemera = ma 
Szemere, Vereuecca és Uereucea = ma Veröcze \ Leuenta = ma 
Levente ?, Font. dom. IV. 23. stb.; e példákban nem lehet az a 
jegy e-féle hang jelölője, a mint azt ermelinas [ANON.] : armelinas 
[1141—61-i oki.], Serlous: Sorlous [1109-i oklev. olv. Sarlós] 
példákból lehetne következtetni, mert e példákban az ar szótag 
van ósz.-olaszosan er-nek írva; v. ö. camera, Ungheria, Mar-
gherita stb.). 

E czikkeken kívül hasonló irányú kutatást tartalmaz a Tu-
hutum-ról szóló is (Turul XII. 96; említve Tétény-njel való egye
zése SÁNDOR I. Sokféle, VIII. 16.), s ezúttal ennek a névnek KARÁ-
csoNYitól megállapított olvasása alapján akarok néhány dolgot 
megjegyezni részint a mai m. h hangnak XI., XII. és XIII. század
beli jelölése módjáról, részint pedig a XI., XII. ós XIII. századbeli 
eh és h betűnek mai hangzásbeli megfelelőiről. 

KARÁCSONYI megállapította, hogy a Tuhutum név azonos a 
mai Tétény helynévvel. A szóbanforgó -m/-re v. ö. Ajtony, régeb
ben Ajtón = XI., XII. század: Achtum, Ohtwm \ 1095: eurim = 
ma Örvényes, CSÁNKI III. 88. | 1109. MP.: TCITOO^ = ma Csitény j 
Abrány nevű helyneveink Abram: Ábrahám személynévből valók, 
míg a Tétény első szótagbeli e-je -uhu-nak felel meg. Ebből az 
-uhu-ból, a melyet -óTió'-nek kell olvasni, a magyarban csak akkor 
válhatott é, ha felteszszük, hogy a Töhötöm szónak Tehetem ejtése 
is volt. Erre mutat egyébként az is, hogy e név egyszer (1235-i 

; 
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oki.) Techtun-nak van írva. A mai Tétény már most szerintem így 
keletkezett: a Töhötöm mellett (ANONYMüsnál Tuhutum 21-szer, 
Tuhtum l-szer,HFK. 873 : Tuchtum) volt Tehetem ejtés, ebből lett 
*Téétém (ez alakra v. ö. a Bdcs, Szár és Léi szavakat; KARÁCSONYI 
szerint: Téhtun < Tejten<. Tétény), azután Téten< végül Tétény 
(v. ö. CSÁNKI I. 36.). 

A Tétény névhez hasonló esetek a következők: 
a) Mélyhangúak: 
a) Bdcs. Bács (-Bodrog) vármegye neve a XII. századi KIN-

NAMOsnál DaYátC'-ov (v. ö. Sitzungsber. CXXXVI. XI. 95 : Bécs, 
JIREŐEK értek.: lia^áv^iov jjwjTpÓTuoXis TG>V év £tff*i<$>). A HayázCiov 
szabályosan írt alak, mert a görög kútfők a m. b hangot rc-vel is 
írják (v. ö. ícaxCtva/lTat = bessenyők), a mi cs hangunkat pedig 
tC-vel adják vissza (v. ö. HFK. 199. L: BooXxCoug: latin kútfőkben: 
Búlsuu, Bulchu | a Veszprémi apáczák 1109- i görög oki. muz. péld.: 
YptvtCapt = ma Gerencsér, TCITOD^ — ma Csitény). Ámde a görög 
nafátCiov és a m. Bdcs közt még az az eltérés van, hogy a m. á-nak 
a görögben -cqa- a megfelelője. Erre a megfejtést megtaláljuk a 
latinbetűs emlékekben, a hol Bdcs vármegye következő latinbettis 
alakjait találjuk: 1. 1135. évi oki.: Paul(o) palatino et comite 
bachafienfi (WENZEL, Árpádkori Új Okm. I. 49.) | 2. 1177. tájáról: 
Dionisius comes óaímensis | 3. 1186: Dionisij baaciensis comitis j 
4. 1193: Mog palatino comite et eodem baachiensi (a 2. 3.4. számú 
adatra v. ö. FEJÉEPATAKY, III. Béla kir. oki. 28, 30, 31.1.) | 5.1198: 
Esav comite baciensi | 6. 1201 : Benedicto comite de Bahc | 7. 
1209: bachiensi comite | 8. 1222: bachiensis stb. E következetes 
és szabályos írásba disharmoniát csupán a két zobori oklevél ve
gyít, a hol Bache a szó (v. ö. 1111: Queletde de Bache, 1113: Que-
lede de Bache, FEJÉRPATAKY, Kálmán kir. oki. 44, 62. és CSÁNKI 
II. 136, a hol Bachia alak található). E két adatot leszámítva a 
mai Bdcs szóban levő a-nak a görög írónál -afa-, a latin emlékek
ben -acha- a jelölésben" megfelelője. A következő írásbeli jelzés 
-aha-; erre gyűjteményemben nincs példa, ERDÉLYI LÁSZLÓ azon
ban, a ki a pannonhalmi jobbágyok 1211-i összeírásából a jobbá
gyok neveit összeállította, közöl Bahac nevű jobbágyot is. A mint 
már most a XII. században hívhattak egy szolgát Szerém-nék 
(1171-ben Benedek veszprémi comes «zerem» nevű házi szolgájá
ról rendelkezik, FEJÉR, CD. IX. VII. 632, facsimile: Muz. ltár; 1. 
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NyK. XXXIII. 329.), épúgy hívhattak mást Bahac = Bács-n&k is. 
Az -aha- jelölés után a következő fok az -aa-, s végül az -a-. E fej
tegetéshez még csak azt jegyzem meg, hogy a XI. és XII. század
ban a hosszú m. eí-nak a volt a jegye. A Bács szó á-jánál tehát a 
jelölésbeli fokozatok ezek: gör. -afa-, lat. -acha-, -aha-, -aa-, -a-. 

b) Szár. A veszprémi apáczák 1109-i görög alapítólevelében 
SaYápppusv (2-szer fordul elő a MP.-ban, v. ö. GYOMLAY, Szent 
István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről 11, 12. 1., az 
OL.-ban állítólag SafapPpev, SaYapPpiev olvasható) faluról van szó. 
A latin átiratban a falu Zaarberin-nek (v. ö. MP., OL.) van írva, 
később pedig Zarberen-nek (CSÁNKI, III. 222.). Mivel ezt a falut 
ma Forösberénynek hívják, jogunk van feltenni, hogy a görög 
aayap-: lat. zaar, zar itt «vörös»-et jelent. Eredetére ez a szó 
aligha egy azzal, a melyet a Beszterczei és a Schlágli szójegyzék 
így értelmez: «croceus — zarr>, s a melyhez SZAMOTA (NyK. XXV. 
162.) ezeket az oklevélben' adatokat közli: «1332-ből: equum sar 
colorem, 1357-ből: duo equos suos zeg et zar coloris». A «calvus» 
jelentésű szár-hoz is alig van köze a szónak, a mely szár szó kicsi
nyítő képzővel ellátva Szegszárd város helynevében van (v. ö. Simo-
nis de KEZA II. 4 : Béla «in suo . . . . manasterio dicto Steugzard 
[sajtóhioa lesz: Sceugzard h.] sepelitur. Hic enim caluus erat, et 
colore brunus, propter quod suum monasterium diminutive, sicut 
erat ipse corpore dispositus, sic uocari iussit». ENDLICHER, Mon. 
Arp. 116. 1.). A Bács hosszú á-jánál felhozottak alapján a m. 
«vörös»-et jelentő szár szónak, melynek eredetéről mit sem tudok, 
következő, történeti sorrendben feltehető írott alakjai voltak: gör. 
acxfap: lat. *zachar, *zahar, zaar, zar (szár). 

c) Bátor. SZAMOTA-ZOLNAI Oklevélszótára 1138-ból (1329. évi 
átirat alapján) Bahatur (olv. Báhátor) személynevet közöl. Kétség
telen, hogy idevaló az 1086-i (Oki. szót. szerint: 1095.) oklevél 
Buatir (pellifex) személyneve is. Ha már most figyelembe vesz-
szük, hogy a mi bátor szavunkkal egyező alakok közt háromtagúak 
is vannak (v. ö. oszm. behádir : athléte, héros, brave, courageux, 
mong. bayadur, orosz bogatyrb, kisor. bohatyih), feltehetjük, hogy 
bátor szavunk á-ja eredetibb -acha- > -aha- > -aa-ból való. 

d) Ide sorolom végül Abrány nevű helyneveinket, a melyek 
kótfélekép magyarázhatók: 1. Lehetnek e nevek az ol. Abramo 
alakból való átvételek (v. ö. 1141—61. és 1171. átírt oki.: Ábrám), 
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s akkor az Abrány nem ide tartozó példa. 2. Lehetséges azonban, 
hogy ezen szó -a-ja -aha- > -aa-n keresztül lett a'-vá a mi nyel
vünkben. Ezt látszik bizonyítani az a körülmény, hogy legrégibb 
hiteles emlékeinkben ez fordul elő: 1079—80: Ábrahám (v. ö. 
FEJÉRPATAKY, Oklev. II. István korából 7. 1.), 1200. tájáról való 
oki.: Abraam (muz. levélt.), HB. : abraam. 

Az eddigiekből kétségtelenül kitűnik, hogy néhány jövevény
szóban a mai hosszú -á- eredetileg -afa-, -acha-, -aha-, -aa- volt. 
E hosszú á tehát két szótagból eredt. Megjegyzem, hogy az olyan 
adatokat, mint Johannes, Joannes: János, valamint savanyú: 
sónyó (a hol -ava- < ó, ugyanígy -eve > ö: tő, vő) szándékosan mel
lőztem. 

(3) Magashangúak. 
a) Tuhutum: Tétény, Tétény, 1. feljebb. 
b) Léi. Pozsonyi krónika: Lehel (v. ö. M. FLORIANÜS, Fontes 

dom. IV. 2 3 ; ez alakváltozat előfordulása helyére KARÁCSONYI volt 
szíves figyelmeztetni, s egyúttal arról is értesített, hogy «Nem 
Lehel, hanem Léi» czímen régóta czikket akar írni, de egész a mai 
napig szándékát nem valósíthatta meg), Képes Krónika: Leél, ANO
NYMUS : Lelu, St.-Galleni évkönyvek: Lele (PERTZ, Mon. Germ. SS. 
I. 79.), KÉZAI : Lel. Ha már most figyelembe veszszük, hogy a mai 
komárommegyei Ersek-Le'Z és Nagy-LáZ község nevét szintén Leél
nék is írták (v. ö. CSÁNKI, III. 506.), s ez az -ee- nem hosszú -á-t 
jelölő jegy, mert a mai hosszú é régen vagy e-vel, vagy ei (ey)-Yel 
volt írva, ha továbbá eszünkbe juttatjuk, hogy Biharmegyében 
még a XVI. században virágzó család volt a LáZfy család (KARÁ
CSONYI értesítése), akkor bátran állíthatjuk, hogy Lehel, Leél, Lel 
mai nyelven Léi (említve már SÁNDOR I. Sokféle VIII. 199.). E szó
ban tehát a hosszú é -ehe- ;> -ee- > -e-nek volt írva. Tekintve azon
ban, hogy az -á-nál az -aha- régibb foka -acha-, tekintve, hogy a 
mai -h- XI. századi jegye -eh- (1. alább), bátran feltehetjük, hogy 
a Léi szónál az -é- helyén a legrégebben -eche- volt. Ez az e jegy 
zárt közép é, a mely váltakozik az ó'-vel (v. ö. Tuhutum és Techtun). 

A Tuhutum: Tétény, Lehel: Léi alapján tehát azt állítom, 
hogy a két, kétségtelenül idegen eredetű személynévben az -e-nek 
a latinbetűs írásban a következő jelölései voltak: -uchu- (u = ö 
hang, változat: *-eche-, -e- = é hang), -uhu- (-ehe-), *-uu- (-ee-, két 
szótag, és nem hosszú ö vagy é). 
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Ha már most e jelölésben* sort figyelembe veszszük, igen 
valószínű, hogy ide való a következő rejtelmes szó is : 

c) Uchuga (1079—80. oki.: Ábrahám uchuga, FEJÉRPATAKY, 
Oki. II. István kir. korából 7. 1.) | Homines l ibertos. . . uulgo vhvg 
(1131—41. oki., Pannonh. Szt.-Ben. r. t. I. 595.) \ Unum uhugi 
Tomas (1141—61. oki., M. Könyvszemle, új foly. I. 18. 1.) | Ilii 
captiui uheg nominantur (XIII. sz., KÉZAI : De nob. adv., ENDLI-
CHER, Mon. Arp. 130.). — Nem akarok e szóról részletesebben írni, 
de megjegyzem, hogy az uheg adatbeli e a szó magashangúsága 
mellett tesz tanúbizonyságot. 

Az é tárgyalásánál szántszándókkal mellőzöm azokat az ese
teket, a mikor egy é két nem egyforma magánhangzóval bíró szó
tagból eredt (v. ö. régibb magy. sér: sír, sepulchrum = 1055-ben : 
siher, később seyr, seer, ser; NyK. XXV. 142, XXX. 274: cser. 
sigér, Ugar, sugár), vagy pedig, a mikor régibb -eve-nek a mai 
nyelvben -o- megfelelése van. 

Ezek után kimondhatjuk, hogy az -á- és -e- a fent tárgyalt 
szavakban a következő jelöléseken ment keresztül: 

-á-: gör. -<x*fa- | lat. -acha- \ -aha- \ -aa- | -a-
-é-: | *-eche- (*-uchu-) j -ehe- (-uhu-) | -ee- (-uu-) \ -e-. 

Ezen írásbeli sorozatból azt látjuk, hogy 
a) A görög Y-nak a latinban eh, h felel meg; 
b) A mi latinbetűs írásunkban régebben -ch-val van írva, 

később h a jele. Ezt a tételt egyébiránt még két igen fontos tény
nyel bizonyíthatjuk: 

a) Sok olyan szóban, a melyben ma h a hang, legrégebben 
eh, később h volt ennek a jele; ilyen példák: 

1. Bihar: 1086-i bakonybéli összeírás: Faber Bichor | 1111-i 
zobori oki.: Syxtus episcopus Bicharensis, u. o. Saul de Bichar j 
1135: Bichoriensis \ 1186: Ésau Bichariensis comitis | 1198: 
Mica Bichoriensi comite | Váradireg.: Bichor [| 1193: Both comite 
de Bihor j 1201: comite de Bihor | ANONYMUS: 19, 20, 50, 51, 52. 
cap.: Byhor (egyszer a 19. cap.-ban Bicoriensy, erről alább). 

2. Mihály: 1135: Homo cond. Michal | 1152: Michal j 
1198: Predium . . . . Michal || Marg. Leg. 65, 94. stb.: Myhal. 

3. Tihany: 1055: In loco . . . tichon super balatin | V. s. 
Ger.: 21. §.: Tychonicum | ANON. 49. c.: ad Thyon, KÉZAI: Tyon. 
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V. ö. még HB. : zoboducha, kódexeinkben : zabadoha; -ocht-: oht 
(-ojt: -ít) stb. 

P) Hogy a mai h régebben cA-nak volt írva, azt bizonyítják 
az olyan másolásbeli hibák, a hol a mai h helyén a kézirat c-t ír, 
világos jeléül annak, hogy az eredetiben eh volt; ilyen példák 
ANONYMüsnál: 19. cap.: «De duce bycorienfy* (tollhiba: byehori-
ensy helyett), u. o. 24, 27. cap. : Bucna (tollhiba Buchna helyett, 
más emlékeinkben elő is fordul a Buchna és Bukna írás, ma 
Bonyha helynévben maradt nyoma), 22. cap.: zyloc, ziloc, ma Zilah 
(eredetibb Ziloch helyett), 24, 25, 26. cap.: blacus, blacorum (toll
hiba blachus helyett, egyszer elő is fordul blachii, ma oláh) stb. 

A eh, később h jegygyei írt betű hangértékére v. ö. SZINNYBI, 
A magyar nyelv5 71—73. lapját, a hol a HB. chomuv, choltat, mul-
chotia, michael, zoboducha, charmul helyesen vannak A-val olvasva. 
A mi példáink közt is vannak olyanok, a melyeket A-val kell ol
vasnunk (a másik értékre nézve 1. alább). Itt csupán a jelölés ere
detére akarok két megjegyzést tenni: 

1. A vulg. latinban, valamint az olaszban a eh jegy ¥, illetve 
k értékű volt, ellenben az ó-szlovén Freisingeni emlékekben a mai 
szlovén h hang magánhangzó közti helyzetben szintén ch-Ysl van 
írva (v. ö. VONDRÁK, Fris. pam.: lichogeden, lichodiani; a mai szlo
vénben nincsen eh, csupán h hang). 

2. A Bács: Bahac, Bachaf-íéle írásos alakok megmagyará
zásánál nem szabad hivatkozni a lat. níl: nihil (XIII. század folya
mán nichil), ml: mihi (XIII. száz. folyamán michi, v. ö. még vé-
mens: vehemens, cörte: cohorte) analógiákra, mert e szavak a gö
rögben kéttagúaknak vannak írva (ílaYairCiov, Eafap-). S a mi a 
görögben a előtt ^-val van írva, az a latinbetűs írásban legelőször 
c/í-val, később A-val van jelölve. Ez a 7: eh, h jelölés vezessen át a 
következő fejtegetésekhez. 

* * * 
A következő sorokban részletesen fogok szólani a szóvégi 0, 

Ő hangnak XI—XIV. századi jelöléseiről, mégpedig azon szavak 
alapján, a melyek nomen verbalék (v. ö. szántó), vagy pedig -0, -0 
végű török jövevényszavak (v. ö. ünö). 

A) Szóvégi -ó (-ó), -ő (-ö): 
a) Disznó: 1055 : alius locus qui gisnav dicitur (NyK. XXV. 

133.) | 1266—97: gesnov \ 1267—1380: gyznou j 1364: gyzno \ 
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1390: Dyzno (v. ö. SZÁM. ZOLN. Oki. szót.) | Schlágli és Bészterczei 
szójegyzék: dizno, diznó. — A szó török eredetű jövevény (v. ö. 
csuv. sisna); -k-n végződő, tehát zárt végszótagú alakja nincs ki
mutatva. A gy >d megfelelésre v. ö. Gyécsa : Décse, gyió : dió. 

b) Mogyoró: 1055: munorau kerekű, u. o.: monarau kerekv, 
u. o.: monarau bukurea I 1193: moinnerov kerek | 1256: monoro-
kerek, munuroufa | 1267: monorofa j Schlágli és Beszt. szój.: 
monaro, monyaro, moniarofa. Török eredetű szó (v. ö. csuv. mire, 
alapalak: *mijlrik, NyK. XXI. 122.), melynek végső -o-ja nincs 
kellően megmagyarázva. 

c) Szántó. XI. századi előfordulását 1. B) a) alatt. XII. szá
zad: 1109: uillam zamtou (MP., OP.-ban: zamtov, v. ö. FEJÉR
PATAKY, Kálmán kir. oki. 33. L; CSÁNKI III. 251.1.); 1157—58: 
Zamto (eredeti oki., v. ö. FEJÉRPATAKY, III. Béla kir. oki. 28. 1.) j 
XIII. század: Váradi reg.: Zamtou, Zamtou és Zanpto,- 1234: zamtou 
(Tolna-m. CSÁNKI, III. 450.); 1236: predium quoddam nomine sam-
tow situm in parochia Zaladiensi (CSÁNKI, III. 24. 1.); 1245: Sebretus 
de Szamtou (Sopr.-m. oki. I. 20, idézve Századok XXXVIII. 249.1.). 
Szóvégén -o-val: 1157—58: zamto (1. feljebb); 1201: uillam samto, 
u. o. uille samto (Muz. levéltár; a hely Fejér-m.-ben volt, CSÁNKI, 
III. 346.); 1255: villa zamtho, 1272 : possessio zamtho (CSÁNKI, III. 
24. 1.). Szántó nevű községünk mindig igen sok volt (v. ö. CSÁNKI, 
I. 15, 69, 107, 200, 525, 549, 622, II. 208, 523, 642, III. 103, 513, 
630, 686.), s így itt az -o jelölését elég pontosan megfigyelhetjük. 
A szó hangalakjára egyelőre azt a megjegyzést teszem, hogy a 
XI—XIII. században -mi-vei hangzott a szó, az -ní-re a legrégibb 
adat 1295-ből való (v. ö. CSÁNKI, III. 103; hasonló igék szánt: 
számlik-on kívül nyelvünkben: hánt: hámlik, bont: bomlik, hint: 
himlik, ont: omlik, ront: romlik). 

Arra, hogy a szóvégi -ó egykor a magyarban -ow-val, azután 
-o-val volt írva, elég példa van az Oki. Szót.-ban és legrégibb 

i összefüggő nyelvemlékünkben ; hogy azonban az ou jelölésmódnak 
régibb foka -au, arra a fentebb idézett disznó és mogyoró adatokon 
kívül alig van példánk. Hogy azonban a hosszú -d más helyzetben 
is részben -au-nsik volt írva a legrégibb időben, arra nézve felhoz
zuk még a következő eseteket: 

a) Próna: 1113: De Prauna est terminus fluvius Polireca 
(v. ö. FEJÉRPATAKY, Kálmán kir. oki. 60. 870. 1.); ez a hely Tót-
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Próna ma (Túrócz vm.), s tótul most is Slovenské-Prawio-nak hív
ják (v. ö. Nómet-Próna = Deutsch-Praben). 

P) Marót: 1138: Maraut (SZINNYEI, M. Nyelvhasonl.2 75. 1.), 
ANON.: Morout, 1436, 1446: Maroth (CSÁNKI, II. 627.). Az -ót és 
-ód vógü nevek egy része pótlónyújtással jutott hosszú -ó, o-jéhez 
(v. ö. Fonyód: 1083—95: Funoldi \ Qyirmót: 1232: Ourmolt, 
CSÁNKI III. 549, v. ö. még Csőt, Rátót, u. o. III. 226, 248; Bozsód = 
Vár.Eeg.: Bosold), úgyhogy itt tehát soha sem lehet au írást találnunk. 

Y) Pósa : 1135 : Pausa musvniensis comes (v. ö. Marg. Leg.: 
209: pausa vr), 1222: Pousa (borsodi comes), 1229: Pousa (vasvári 
jobbágy). 

§) A szláv szóvégi -av, valamint szóközépi -av- (a v szótag
záró) a mai magyarban <5-nak hangzik (v. ö. ó: avul, ócska: avicska, 
KÉzAinál: 0%-buda), régen azonban au, ou, o-nak volt írva; ide 
való példák a többek közt: Szalók: szláv Slavko : ANON. : Zoloucu, 
1086 : Zlaucu (a Pannonh. Szent Ben. r. t. VIII. 270.) | darócz: 1249: 
De panno darouch, 1493: darocz (SZÁM. ZOLN.: Oki. szót.; v. ö. 
helynevekben Darócz = Dravec, Dravcy = Solymár, Váradi re
gestrom: Drancy talán Draucy helyett Darócz) j csóka: 1211: 
choucha, 1240: Covka, 1337: choka: szláv cavka. Szó végére v. ö. 
1111: J&vefclau,- 1116—1131: pristaldus bratislou (v. ö. FEJÉR-
PATAKY, Oki. II. István kir. korából 20. 1. és NyK. XXXIII. 309.), 
később Lazlo. 

Ennyi adattal már most valószínűvé igyekeztem tenni, hogy 
a szóvégi, s részben szóközépi -ó-k egy részének latinbetűs írá
sunkban ez a jelölés-története: 

1. XI. század: -au (-av) : gisnav. munorau, monarau (két
szer) ; szó közepén: Prauna, Maraut, Pausa (e három példa a XII. 
század elejéről való) és az -av-val való szláv szavak. 

2. XII. század és XIII. század első fele: -ou (-ov) : zamtou 
(zamtov) | adou, aytou (e két példát 1. Oki. szót.) | HB. : uolov, 
iarov | ANONYMUS:.31. cap.: Heuyou (ma: Héjő), 14, 16, 17, 22, 
31, 33. cap.: Souyou, Souiou (később: Soio), 32. cap.: purozlou 
(ma Poroszló: 1253-ban Prozlaiv) stb. Szó közepére v. ö. Zoloucu : 
Szalók, covka: csóka, darouch : darócz stb. 

3. A XIII. század második felétől a XVI. század első feléig: 
-o. A fentebbi példákon kívül v. ö. Schlágli szój.: chapo, borsó, 
vthalo, arató | Ehr.-kód.: ualo (v. ö. Nyelvemlóktár VII. 32, fac-
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simile) | Münch.-kód.: való (facsimilén, ZOLNAI, Nyelveml. 124.1.) ! 
Orth. Vngar. 1549. évből: 4. 1.: alsó, olló, ontó stb. 

A magashangú szavaknál a szóvégi -ó legrégebben -eu (-ev)~ 
val van írva (v. ö. SZAMOTA-ZOLNAI: Oki. szót.: fertő: 1055: ad 
barmu ferteu, 1193, 1200. k.: ferteu, 1217, 1412: fertev \fÓ: 
1055: sar feu, 1086: ehurcbu feu, 1109: scigetfev | v. ö. még: 
1198: cum ma filia nomine emelev, u. o. cum uxore fcereteu | KT. 
szál.: fceretev, KT.: fceglev). Ez a jelzés eltart a XIH. század vé
géig, akkor azután a XVI. század elejéig túlnyomóan -ew a jelzés 
(v. ö. 1333, 1472: fertew, ferthew, 1261—1480: few, 1476: Ewz-
few | Ehr.-k.: ehellew stb.). Ez -ew jelzés itt-ott váltakozik a puszta 
-w-vel (v. ö. Schlágli szój.: cheuelw, emlw; 1266: fw — fö, fej). 
A XVI. században fellép az -eo, -o jelzés, a mely utóbbiból való a 
mai ő (v. ö. Orth. Vng.: tömlő, szőlő, 1545 : ferteo stb.). A mai szó-
belseji hosszú -o nagyjában ugyanezen jelölésbeli fokozatokat mu
tatja (v. ö. SZÁM. ZOLN. Oki. szót.: Kőris: 1055: Keuris, 1240. kör.: 
kevrus heyg, 1411 : Kewres, 1426: kwrus, 1507 : kewrews fa | koros 
fa, NySz. | HB. timnucebelevl stb.). 

A szóvégi -ő jelöléseméi csak egyet kell megemlítenem, s ez 
az, hogy az -ö helyén itt-ott -e betűt is találunk, pl. : csengő?: 
1295: chevge, 1467: ferthe hel (SZÁM. ZOLN. Oki. szót.) | Schlágli 
szój.: zivle (szülő), terernthe (teremtő), neze (néző), verefen (verő
fény), eueze (evező), belche (bölcső), eb zele (eb szőllő) stb. 

B) Szóvégi -ó, -ő (só, -Ő) : 
a) Szántó. Ismeretes dolog, hogy Szent István királynak gö

rög nyelvű adománylevele az 1109. évből való másolatban (két pél
dányban) ismeretes. Az egyik példányt a M. N. Múzeum levéltára 
őrzi, a másikat az Országos Levéltár. A múzeumi példányban (v. ö. 
GYOMLAY GY. : Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög 
szövegéről 12, 17.1.) kétszer fordul elő aa^táf, aájj/caf birtok (((eset
leg aajAOtocY-nak is olvashatni» írja GYOMLAY), a mi a latinban 
zamtou-nak van írva (v. ö. A) c) alatt). Ennek a falunak Veszprém 
megyében kellett feküdnie, s tényleg CSÁNKI müvében találunk 
erre útbaigazítást (v. ö. CSÁNKI, III. 251. 1.). 

Mi lehet már most a aajvcáf, aá\ixa.*( («esetleg oa(ioraY»)-beli 
-a?? Erre három lehetőséget hozhatok fel: 1. A aâ Tá-jf, oá^taf 
alakokat másolási hibának lehetne tartani oa\sxoLV> helyett (v. ö. 
hogy állítólag az Orsz. Lev. példányán oa(j.tov, oavarov olvasható, 
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FEJÉRPATAKY, Kálmán kir. oki. 33. 1., GYOMLAY szerint az Orsz. 
Lev. szövege olvashatatlan s teljesen hibás), s akkor latinos átírás
ban zamtav, zamtav volna a szó, a mi megfelelne a későbbi zamtou, 
zamto XI. századi írása módjának. 2. Lehetséges, hogy a aairuay 
tollhiba csa^a/ helyett (v. ö. alább: Tsva^: Jenő, azah: aszó) vagy 
(de ez legkevésbé valószínű) 3. <m\sxa8 helyett (ez utóbbi azért való
színűtlen, mert az s = oo, tehát lat. u; a szó tehát aa^raou volna). 

Mind a három lehetőséget azonban lerontja az a tény, hogy 
a mi a görög kútfőkben y-val van írva (v. ö. Hayázbov, Sáyap), az 
a latin emlékekben -eh-, -ft-val van jelölve (v. ö. Bachaf, Bahac, 
Baach, Bach: Bács). Márpedig találunk olyan latin betűkkel írt 
ró, -ő-végű magyar szavakat, a melyeknek a végén eh, h szótag
zárást jelölő betű van írva (v. ö. itt b) c) d) ej eseteket). S ez a 
jelölés megmagyarázódik a görög y-nak újgörög ejtéséből. Az újgör. 
Y hangértékéről SiEVEES-nél (Phonetik4, 322. §.) ezt olvassuk: 
«Dem [vorderen gutturalen] x' entspricht als stimhafter Corres-
pondent das 3' = neugriech. y. Es ist der Laut, den man in Nord-
deutschland für inlautendes g nach a, o, u z. B. in Tagé, Bogén 
hört (im Auslaut spricht man ganz diesem 3' entsprechend stimm-
los x': tax', böx'n. E szerint az újgör. y-valjelölt hang zöngés ,gut-
turalis' [mediopalatalisj spiráns (v. ö. SZINNYEI, M. nyelvhasonl.2 

16. 1.; BALASSA, M. Fonetika3 97.). 
b) Aszó. 1055: postea nogu azah, u. o. ragozva: fizeg azaa 

(későbbi írásos alakjai: ozou, azow, azo, 1. SZÁM. ZOLN. Oki. szót.). 
SZAMOTA szerint a szó az asz-ni ige származéka, míg GOMBOCZ azt 
bizonyítgatta, hogy a szó török jövevény (Nyr. XXIX. 54 : kirg. 
asü, tölös. sor. a£ik, tel. azü; ez ellen az egyezés ellen szól az sz 
és £ megfelelés). 

c) Menő. 1055: feheruuaru rea meneh hodu utu rea | 1337 : 
Bethlembe mene wlcha | 1401 : Chabara mene wth . . . Iwan feldere 
mene wth | 1412: Alfalura ménében (v. ö. SZÁM. ZOLN.: Oki. szót.) j 
Schlágli szój.: gáton mene vth. A XV. századtól menew írás is elő
fordul. 

Az 1055-i meneh adatra megjegyzem, hogy ez oklevélben 
még egy -eh végű szó fordul elő, s ez a Woiteh személynév. E szó 
összetett szó, melynek -téch: szlovén-horvát -teh (v. ö. NyK. 
XXXIII. 334.) az utótagja. Olvasni -teh- vagy -téh-nek olvasandó. 

d) Ünő. KÉzAinál Hunor és Magor édesanyja neve Eneth-



ADATOK A MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS TÖRTÉNETÉHEZ. 1 4 3 

nek és Enee-nek van írva (v. ö. HFK. 478. 1. kétszer, 490. 1.). Az 
a nézetem, hogy az Eneth másolásbeli tollhiba *Enech helyett. Az, 
hogy a -eh- jegyet másoláskor -th-nak írták, nem példátlan eset 
(v. ö. pl. 1265-ben Bohdath, helyesen Bohdac/i, ma Bodok, Száza
dok XXXVIII. 241. 1.; Szent László 3. törvénykönyvében az egyik 
kéziratban uzbeth, a másikban wzbeg fordul elő; az uzbeth másolási 
hiba uzbech helyett, v. ö. ZÁVODSZKY, A Szent István, Szent László 
és Kálmán korabeli törvények 174. 1.); a későbbi Enee alak is az 
Enech mellett tesz tanúságot. Hogy ez az *Enech, Enee alak mai 
nyelvünk ünő szavával azonos (v. ö. Beszt. szój.: yne: vacca, 
Schlágli szój.: ine: vaeca), azt a kutatók többször hangsúlyozták 
(v. ö. NAGY GÉZA czikkét a Pallas Lex.-ban). Ezen föltevés helyes
sége mellett analógiákúl felhozhatók a következő, ma állatot vagy 
állati működést jelölő régi magyar női nevek : 

1. Emse : ANONYMUS 3. cap.: íiliam nomine emesu (v. ö. emse 
és eme: nőstény, koczadisznó, MTsz.). Ugyanide való szerintem a 
következő adat is : 1198 : cum una filia nomine emelev (ma a szó 
emlő: tkp. «szoptató» ; a szóbelseji nyílt szótagban álló hang ki
esésére v. ö.: ANONYMüsnál: zecuseu = ma Szekcső, Turobag = 
ma Torbágy, umusouer == ma Omsó-ér volna, tucota — ma 
Takta stb.). 

2. 1177 : Edlelmes coniunx. A Nyr. XXXII. 233. lapján adott 
magyarázat szerint az «elleni» ige származéka. A következő két 
analógia alapján : 1141—61 : puella sérelmes és 1198 : cum uxore 
sua sceretev, bátran állíthatjuk, hogy az Edlelmes mellett volt 
Edleu === ellő női név is. 

Az 1. és 2. alatt felhozott példákhoz szabályosan csatlakozik 
az Enech, Enee, yne, ine : ünő szó is. Az ünő török jövevényszó, s 
a csuvast kivéve (v. ö. csuv. ina, ene: tehén) a törökségben -k vagy 
-eh hangon végződik (v. ö. oszm. inek, alt. inek, kond. nek, jakut 
ina/). 

e) Jenő. Okleveleinkben többször előforduló helynév a Jenő 
(v. ö. CSÁNKI, III. 213. 1.). A legrégibb latinbetüs példát 1138-ból 
tudom idézni; ez oklevélben ez áll: «de uilla Jeneu», u. o.: tercia 
uilla ciuilium posoniensium que uocatur Jeneu (v. ö. Marg. Leg. 
202 : «az tevby kevzevl ada az jeney reuet faluyaual»). A Jenő 
helynév eredete szerint egy a Constantinus Porph.-nál előforduló 
Féva/ személynévvel (v. ö. HFK. 125. 1., olvasd: jenach- vagy 
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gyenach-nak, SZABÓ K , Kisebb tört. munkái I. 166. 1.). A szó ere
detét nem tudom, de tény, hogy a mai -ó'-nek a szó görög átírásá
ban -<x)( a megfelelője. 

Az eddigi fejtegetések alapján nagyon valószínűnek tartom, 
hogy ide való a következő példa is : 

f) Szent László 3. törvénykönyvében ezt olvassuk: «Kerum 
fugitivarum (a másik kéziratban : furtivarum) c o l l e e t o r , quem 
vulgariter joccedeth (más kéziratban: jocterdeh) dicunt, quitquid 
colligit, ad civitatem eiusdem provincie congreget . . . dua partes 
fugitivorum hominum, ioch (a másik kéziratban is ioch) scilicet 
donentur regis pristaldo» (v. ö. ZÁVODSZKY, A Szent István, Szent 
László és Kálmán korabeli törvények, 177. 1.). 

Mi lehet ez a joccedet, jocterdeh ? A szó magyarázatával töb
ben foglalkoztak (legutoljára HUNFALVY, NyK. V. 275. s köv. 1., itt 
közölve van, hogy a két kézirat e szavát ki mikép közölte a törvé
nyek kiadásában), de sikertelenül. Nézetem szerint a szó helyes 
megfejtéséhez a következőket kell figyelembe venni: 

A «rerum fugitivarum colleetor» == joccedeth, jocterdeh 
összetett szó; az összetétel előtagja a ioch szóban keresendő, a 
mely nem lehet más, mintjo (bonum, das gut), melynek régi írása 
jou (jov), a XI. századi jelölése pedig vagy jau (jav ,• ez a jelölés a 
valószínű a szó eredete miatt), vagy jach (jah). 

Az összetétel utótagjára helyes alaknak a XV. századi, tehát 
legrégebbi joccedeth tekintendő. Ez utótag helyes olvasásához a 
következőket kell megjegyezni: a) A jocterdeh alak A-ja valószínűvé 
teszi, hogy a joccedeth-beli th tollhiba eh helyett (v. ö. ünő-né\). 
A kéziratokban c-nek í-vel, s í-nek c-vel való felcserélése másolás 
alkalmával közönséges dolog. Ennélfogva a joccedeth helyesebben 
\joccedech (a h régebbi jelzése eh, v. ö. a hosszú -á-, -é- tárgyalá
sánál), míg a jocterdeh helyesebben joccerdeh. (3) A régibb alak, 
mint említettem, joccedeth, illetve helyesebben *joccedech. Azon
ban így is hibás az alak; de tudva azt, hogy a XI. század végén és 
a XII., XIII. században e és i előtti mai magyar sz hangot /c-nek 
írták (még régebbi jelzés : z, v. ö. 1055 : zenaia, ziget, zilu), a mely 
j'c nagy ritkán egyszerű c-vel is váltakozott (v. ö. 1109. OL.: fciget-
fev, 1198: cum uxore sua fceretev stb.; 1193: ad ccnholm, v. ö. 
SZÁM. ZOLN. Oki. szót. halomnál; 1113: Celsan, ma falu Szolcsánka, 
lásd FEJÉRPATAKY, Kálmán kir. oki. 55—62. 1.; ANON. 45, 57 : 
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Wacil = Vászoly), jogunk van feltenni, hogy a szó helyes alakja 
a XI. század végén, XII. elején *jaufcedeeh (később *joufcedeh, 
*jofcedeh; szóközépi ó-ra v. ö.: ANONYMUS: Souyou, később Soyou, 
Soio | nb. *jachfcedech valószínűtlen) volt. A szó külömböző kéz
iratokban vándorolva XV., illetve XVI. századig a felismerhetet
lenségig tollhibás alakká lett. S ha már most az enech: ünő, me-
neh: menő alakokkal összekapcsoljuk, kénytelenek vagyunk azt 
mondani, hogy az összetétel utótagja mai nyelvünkön : szedő.*) 

A joccedeth tehát valójában a «rerum.. . collectoro fordítása. 
Az a)—f) alatt felsorolt példákon kívül más hasonló adato

kat nem ismerek (nem tartozik ide Elleh, 1. ellik alatt Oki. szót., 
Elseh Nyr. II. 16. hibás alak Elleh helyett). 

Összefoglalva az eddig mondottakat, török jövevényszavaink 
egy részének szóvégi mai -d-, -ó'-je, valamint az igenevek egy ré
szének -ó-, -ó'-je a következő jelölésbeli fokozatokat tünteti fel: 

•6 : gör. -αγ [ lat. *-ach, -ah ( . . . | . . . 
-ó': gör. ?-αχ | lat. -ech, -eh \ ee | e. 
Az -ee, -e jelölésbeli fokozatoknak az -ó-sorban *-aa, -a volna 

a megfelelője. Látszólag van is rá példa a Gyulafehérvári Glosszák 
walacnok, maiaknak (kétszer = valóknak, Apor-k. LXI. zsoltár 
6, 10: vala bizon), s a Münch.-k. méltac, meltakat (Luk. XXI. 36, 
XXIII. 41 : méltók, méltókat) adatában. Ε példákat ugyanis úgy 
lehetne felfogni, hogy régebbi *valach, *valah, *meltach, *meltah 
alakok maradványai. Az -a(a)ch, -a(a)h : mai -ó, -ő megfelelések
nél aztán lehetne hivatkozni a következő analógiákra: holló: vog. 
χηίαχ, stb. | tapló : vog. tapL··/, täpldy \ oláh = a csángóknál valá 
(MTHZ.), a székelyeknél alá (Nyelvész, füz. 13 : 30 | Pásztó = 
ANONYM. 33. cap. és Váradi reg.: paztuh J ráró = cs. t. rároh, 
ugyanígy t. hajdúeh, fat'uch, v. ö. lapú: lopúch || Imre, Ό étre, 
Hedre, Őrli = régibb alakok: Imbreh, Detrich, HedreJi = v. ö. 
ném. -rich (a szláv szóvégi h eltűnésére v. ö. VÜK, Srpske nar. 
poslov. XII—XXVI. 1.), Vétye = Váradi reg.: Veytech. 

*) Ε fejtegetés meg volt írva, mikor NAGY GYULA, a Századok nagy
érdemű szerkesztője arra figyelmeztetett, hogy a szót ő is, PAUER is nagy
jában hasonlóan fejtették meg. NAGY GYULA szerint (v. ö. Corpus jur is 
hung., szerk. MÁEKUS D. 1899, I . 83.) a joccedeth = jogszedőt, míg PAULER 
szerint, a ki azt állítja, hogy a Thuróezy-kodexben joccedech-nek van a 
szó írva, a szó «jók-szedők»-nek olvasandó (A magyar nemz. tört . I . 568.). 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 10 
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Ámde az egészet lerontja az a tény, hogy a görögbetűs σαμ-
ταγ a XII—XIII. század folyamán nem *zamtaa, *zamta alakban 
jelentkezik, hanem zamtou (későbben zamto) formában. A latin
betűs azah is a XII—XIV. század folyamán nem *azaa, *aza, ha
nem ozou. azo. Más szóval nekünk azt kell felvennünk, hogy a mai 
magyar -ó legrégebben -αγ, -ah (*-ach) írott alakban jelentkezik, 
később -ou (-0) az írott alak. Az -ou és -αγ, -ah (*-ach) közt azon
ban kell egy közbeeső foknak lenni, s ez az -au. 

A szántó szónál kifejtettem, hogy a σαμταγ-, σαγαρ-, παγάτζιον-
beli γ újgörög γ hang. Ez pedig zöngés ,gutturalis' [mediopalata-
lis] spiráns (a σαγαρ-: szár, παγατζιον: Bács-íéle összevonásra v. ö. 
RADLOFF, Phonetik §. 364.). A m. σαμταγ, azah-beli γ, h valószí
nűen ilyen zöngés ,gutturalis' γ hang, a melyből később u lett 
(v. ö. hasonló jelenségre a török nyelvekben: taj, day kirg. tau, 
alt. tü; bay kirg. bau, RADLOFF, Phon. 269. §.). A σαμταγ, azaJt-hól 
tehát *zamtau, *azau lett, később az -u hatása alatt az α-ból υ lett 
(v. ö. hasonló jelenségre a románságban SEELMANN, Die Ausspr. 
des Lat. 223. 1.), tehát zamtou, ozou. Még megjegyzem, hogy a ro
kon nyelvek közül a σαμ,ταγ, azaJi-íélékkel összevetendők az osztj. 
ven ~ m. vő, vog. pän ~ fő, osztj. ρ9Ά9η, ραΆ9η ~ felhő (v. ö. 
még: vog. úink, ήΐχ ~ nyíl, vog. χοίαη, χαίαη ~ hattyú). 

Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy a szóvégi -6: -αγ, -ah-
jából a magyarban sohasem lett -á (a váláknak alak tehát későbbi 
fejleménynek magyarázandó, v. ö. NyK. XXIX: 3. L, SZINNYEI ; 
ugyanígy az -ech, -eh-nek sem egyenes hangalakbeli folytatása az 
é, hanem csupán az -ő nyelvjárási változata). 

* * * 
Az eddigiek alapján bizonyítva (de nem bebizonyítva) látom 

a következőket: 
1. A magyar helyesírás történetében a -eh- betűt később sza

bályosan a -h váltja fel. Ezt a jelölést látjuk szó belsejében két 
magánhangzó közt (v. ö.: Bichor : Bihar, Tichon: Tihany, zobo-
ducha : zabadoha, Bachas : Bács stb.), valamint a eh : /i-nak más
salhangzóval való kapcsolatánál (v. ö. Buchna: Bonyha, Ochtum : 
Ajtony stb.). Szó végén ez a következetesség nem mutatható ki oly 
pontosan (v. ö. enech: ünő, *joccedech: szedő, de 1055-ben: azah, 
meneh : aszó, menő). Ugyanez áll szó elejéről is, a hol a XI. szá-
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zadból jóformán csupa Λ-val írott alak fordul elő (v. ó.: 1055-ben : 
hodu, holma, liarmu, hig, hel, humuk, hurhu, 1086: hassag, hotar, 
1109: er hat, 1138: holut wag stb., de: 1086: churchufeu, 1113: 
Chetmich, később Hetmih, ma Hetmény Nyitra m.-ben, ugyanilyen 
Chimudi, Himud: Himód). 

2. Arra a kérdésre, hogy a eh: h minő hangot jelölt, körül
belül a következőt felelhetjük: 

aj A szavak azon részében, a melyben ma h az ejtés (v. Ö. 
szó eleje: 1055 : holma, harmu, HB. chomuv, szó belseje : Michal : 
Mihály, HB. : mulchotia, ozchuz stb., v. ö. SZINNYEI olvasását, M. 
nyelv5 71—73.), h volt a XI. században is (tehát nem/ ) . 

bj A -cht- > -ht- > -jt jelölésnél -χ-, -•/- volt a hang (magas 
hang után -χ, de mély hang után -χ; ν. ö. SZINNYEI, NyK. XXXI. 
470. 1.). 

ej Szó közepén néhány, nézetem szerint török eredetű szó
ban (v. ö. szár, Bács, ser: sír, bátor stb. zöngés .gutturahV [medio-
palatalis] spiráns: γ volt a hang. 

d) Szó végén zöngés ,gutturalis' [mediopalatalis] spiráns γ 
ejtés lehetett: 

α) A török jövevényszavak egy részénél (v. ö. enech: ünö; 
talán bizonyíték a bessenyö név is, a mely görög forrásokban πα-
τζινακΐται alakban jelenik meg, szlávokban pecenégi, nomin. pece-
nég'b, latinokban Bassi, Bisseni mellett: pezenegi, pezeneigi, v. Ö. 
GOLUBOVSKIJ, Pecenégi 34.1 . ; 1086: ad rus Bessenorum, Leg. s. 
Steph. mai. 14. §: Bissenos, Bessorum, Leg. s. Steph. min. 7, 8. §: 
Bissenorum, Hartv. 15,17. §: Bessos, Bessorum, Leg. s. Lad. 6. § : 
Byssenorum ; ANONYM. 25: a picenatis, 57 : Bissenos, Byssenorum 
stb.: v. ö. BADLOFF, Phon. 180. 1. A török jövevényszók más része 
•k-n végződik nyelvünkben: árok, bicsak, homok stb.). 

β) Az -ó, -Ö-végű igenevek egy részénél. Ennek az ejtésnek 
aztán szabályos folytatója az u, ü utóhangú diftongus (mélyhan
gúaknái : -au, s ezen a ponton összeesik más -a^-kkal, s velük fej
lődik -ou, -ó-vá; nb. a székelyek közt hallható tau, sau, jau újabb 
fejlemény, v. ö. Nyelv. füz. 13 : 25.) s végre a hosszú magánhangzó. 
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