A magyar magánhangzók történetéhez.
(Még egyszer az Árpádok korabeli rövid magánhangzók kérdéséről.)
— Második közlemény.*) —

VI.
A mai o hang előzőjét a XI—XIV. században sok szóban
nagyobbrészt u betűvel és a vele azonos értékű v, w-vel találjuk
írva. E mellett ugyanazokban a szavakban előfordul kisebbnagyobb mértékben az o betű is. (Már 1055-ben: munorau ~
monarau; ez után a legkorábbi o-k: bocor, Bocor, Loaz 1193;
-homoc, homoc 1194; Scombot 1198; Sombotka 1210; Bodrug,
foc, Gombos, Aroc, Bodor, Vnoca, Zolgat, Zolcad, Tompa 1211.)
Az u (v, w) betű alkalmazása tovább tartott a mai á hang
előzőjét jelölő o betűénél. Az utóbbival a XIV. század végén
túl már csak szórványosan találkozunk, az u (v, w) ellenben
még a XV. században is gyakori, csakhogy a század második
felében már jobbára csak a mai -os és -om szó vég előzőjében
találjuk. E szóvégek még a XVI. század első felében is sokszor
előfordulnak u (v, w) betűvel írva.
Mármost az a kérdés, hogy ez az u (v, tv) betű csakugyan
u hangot jelölt-e minden esetben, vagy pedig részben az o hang
jele volt.
De azt kérdezhetné valaki: hogy juthatott volna eszükbe
a mi eleinknek, hogy az o hangot o betű helyett u (v, w) betű
vel is írják?
Felelet: tudjuk, hogy a latinbetűs írás első alkalmazóinak
latin kiejtése, vagyis a római katholikus egyházi kiejtés az olasz*) Az elsőt 1. NyK. XLII. 1—35.
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országi vulgáris latin kiejtésben gyökerezett. A klasszikus latin
ság ü hangjának megfelelő vulgáris nyilt u már korán zárt o-vá
fejlődött

(vö. MEYER-LÜBKE, Gramm, der rom. Spr. I. 52); de

sok alakban nem tí-ból fejlődött, hanem eredeti volt a vulg. o,
a mely a klassz, ü-val szemben állott, pl. consol, tabola, donom
már a legrégibb népnyelvben így volt, míg arcos, gobernator
későbbi (vö. SCHUCHAEDT, Der Vokalismus des Vulgárlateins II.
179). Más példák: cocumis, edocatus, erodita, popolus, pocolum,
saecolo, ocolus, pericolum, vocabola, molier, somus, docomentum,
monomentum, nomerum, tonicam, Sosanna, flovius, poella, polcher,
colpa, speloncam, volontas stb. (SCHUCHARDT, i. m. II. 149—180).
Hogy ez a kiejtés csakugyan dívott mi nálunk, arra számtalan
bizonyítékot szolgáltatnak a kódexek. íme egynéhány:
'eenekölween Miserere mei deosttí Erdy-k. 309 | ca te deum
laudamostí Lobk.-k. 17 j c fylep: Legimos. olvasuk5 Ehr.-k. 2 (a
latin szövegben Philippus Longus van) || Ehr.-k.: iesos 1, eristus
55, 61 j Guary-k.: vilhelmos 21, fariseos 25, 26, ciliciom 75, 108,
euangeliom 80, 81, 99, cristos 78, 93, Cassianos 84, damascos
100, magdalombeli 104, 106 I Birk-k.: cristos, Capitulom, vicarios
(Nyelvemléktár XV. 350—353) \ Bécsi-k.: Assirios 11, 12, 17
stb., Medos 11,49, 50, Damascos 11, Damaskos 13, ciliciom 16,
Caldeos, kaldeos 17, 292, Smaragdos 33, capitulom 8 stb., Aggeos
75, Magos 142, sanctuariom 156, 164, cedros 217, 310, Carmelos
229, Montanos 266, mirtetos 291, cidariom 298, fondamentom
301 i Münch.-k.: saduceos 44, pilatos, Pilatos 68, 69, 70, 103,
209, 210, Iayros 79, Erasmos (a naptárban) j MargL.: ciliciom
2, capitulom 20, refectoriom 24, dormitoriom 26 | Virg.-k.: fon
damentom- 62 | Nádor-k.: pylatos, pilatos 217, 221, 224, 228,
294, Longinos 295, cristos 1, 2, 4, 9, comonicalo(c) 3, 4, 6, 10,
Ieronimos 29, 68, iesos 149, 233, Zebedeos 171, Anselmos 229 |
Piry-hártya: limbos 1, eristoz, cristos 2, 3 | Lobk.-k.: makarios
26 | Döbr.-k.: cristos 9, 11, kristos 439 | Corn.-k.: ciprianos
363 | Simor-k.: ruffinos, Ruphinos 11 | özékelyudv.-k.: medos 1,
Assyrios 1, 4, 27, 47, damaskos 5, kaldeos 18, capitulom 88 |
Lázár Z.-k.: kristos 1, 11, stb.
Azonban
is; pl.:

lépten-nyomon

találkozunk

w-betüs

alakokkal

Ehr.-k.: Deus meus 5, iesus 5, 12, eristus 1, 58, 61,
masseus 15, ewangelium 16, vikaryus 16 | Guary-k.: bernardinu-t
21, purgatórium 73, euangelium 77 | Birk-k.: vicarius 354 j
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Bécsi-k.: Iebuzeus, Ferezeus, Eteus 19, Smaragdus 48, Asuerus
4 7 , 4 8 , 5 0 , Dárius, Cirus 119, mirtetus 291, capitulum 296 stb.,
Aggeus 288, sanctuarium 158, 164 ] Münch.-k.: Zebedeus 20,
pilatus 67, 68, Nicodemus 172 | MargL.: cilicium 2, capitulum
18, refectorium 24 | Nádor-k.: Pylatm 222, 225, pilatus 232,
cmíws 1, 4, 6, 7, 10, 11, 27, 28, 30, mws 30, 150, i7ariws 32,
tyberius 224 | Piry-hártya: ies%s | Lobk.-k.: macharius, makarius
26, 27 | Döbr.-k.: eristus, kristus 9, 11, 439 | Corn.-k.: ciprianus
363 | Simor-k.: Rufinus, Ruffinus 8, 12 J Székelyudv.-k.: capitu
lum 44 | Lázár Z.-k.: eristus 8, 28, stb.
Hogy az u meg az o betűt latin szavakban váltogatták,
annak az a magyarázata, hogy hol a kiejtést, hol meg a klaszszikus latin írásmódot követték. így állván a dolog, nem lehet
eleve elutasítani azt a föltevést, hogy a régiek ezt a betűválto
gatást a magyar szavak írásába is átvitték, vagyis az o hangot
u (v, w) betűvel is jelölték. Hogy ez elvétve megtörtént, azt
jóformán bizonyosra vehetjük. így pl. az ÁNONYMUsnál a sok
Botond, Bothond, Botondu, Bontond, Bontón, Botondium (HFK.
438, 439, 440, 456, 457, 460, 461) mellett egyetlen-egyszer (id.
m. 459) Botundium alakot is találunk. Ebből talán még a legbuzgóbb betűimádó sem fogja azt következtetni, hogy Botond
nevét Botund-n&k is ejtették, hanem meg fogja engedni, hogy
vagy tollhibát lássunk benne, vagy a latin secondum *^> secundumfélék hatását.
De nem arról van itt szó, hogy az o betű helyett elvétve
akad-e u, hanem az a kérdés, hogy közönséges volt-e a magyar
o hangnak u (v, w) betűvel írása. Lássuk tehát, hogy" vannak-e
erre kétségtelen bizonyítékok.
VII.
Azokat a szavakat, a melyekben a mai o hang előzője
vagy csak u (v, w)-yel, vagy e mellett o-val is van írva, három
csoportba oszthatjuk. Nevezetesen :
1. Olyan jövevényszavak, a melyekben u hang volt az
átadó nyelvben. Ilyenek:
a) b o r j ú < tör. *burayu (G. 51, 148): Bureu- 1211;
Buryas- ['borjas' ?] 1231; Boryiv
1355; Boryu
1357;
Borion
1368; Bwrjos 1462; Boryw
1485; k m Kaz.-k. 124.
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b o r s ó < t ö r . *burcar (G. 52, 148): Burso- f borsó5?] 1254.
h o m o k < tör. gyúrnak (G. 84, 148): humuk, humca,
kumuc, humuc (kétszer) 1055; humuch 1095/XII—XIII. sz.;
•homoc, homoc
1194; -homoka,
-homok
1239;
Chomoc
['homok'?] 1240 k.; Humk- [:homok5?] 1256; Humuk 1264;
humuk 1269; Humuk- 1300, 1308; humuk 1308 (kétszer); Humuch 1320; Humuk- 1325/32 (kétszer); homok
1329; Humuk1333, 1347 (kétszer); homok
1359; hvmok- 1367/84;
-homoka
1372/77; homok1377; -homoc a 1381; Humok- 1385; Humuk 1386.
k o m l ó < tör. *kumlar (G. 97, 148): Qumlou- 1095/XII —
XIII. sz.; Cumlus 1212; Cumlo- 1240; Cumlous 1259; Kumolou1264; Comlóus
1270; Komlous1336; Komlou1208/
1359; Komló-, Komlós
1363; Komlós1368; Kumlus 1372.
k o r o m < t ö r . *kurum (G. 100, 148): C o r om fkorom'?]
1211; Chormos['kormos'?] 1325; fairmus 1325;
Korom1338; Kwum 1348.
o k < tör. *uk (G. 108, 148): Wkus 1358; v£;ossa# Ehr.-k.
125; Okos 1436, 1455, 1466; Wkws 1522.
t o r m a < t ö r . Hurma (G. 131, 148): Turmas 1200 k.
(ANON. C. 35); Tormás
1252; Turmas, turmas.
Turmas1264; Turmas- 1300 k.; TW-raas 1330; Thurmas- 1347.
6^ a b r o s z < szl. obrus-b (GOMBOCZ-MELICH, MEtSz.): abruz
SchlSzj. 1816. sz.
D o r o z s m a ; vö. szl. druSba, druShba (vö. zsolozsma):
terra de Drusma 1237 (WENZEL, Árp. Új Okm. II. 71).
k o n y h a ; vö. szlov. kúhinja, ca-horv. kühina, t. kuchyna
stb. (MNyv. VI. 342): cuhna- 1206; Ca/ma 1231 (NyK. XXXIV.
133); Kuhnya- 1327; Kuhnya 1365, 1411 (NyK. no.).
s z o l g a < s z l . sluga (MIKLOSICH: Nyr. XI. 512 és EtymWb.
308): Zulga- 1217; Zuluga- 1222; Zuluga 1223; Sculga- 1223;
Zulga- 1237; fifwígra- 1247, 1249, 1259, 1268, 1270, 1273, 1274,
1292, 1299 (kétszer); sulga- KT.; Zulga 1325; Zulga- 1327;
Zulga 1350/55; — szárra.: Sculgad 1198; Zolgat,
Zolcad
1211; Zulugad 1224; Zulgad '208/1359.
u n o k a < szl. vnuk v. ünuk (vö. MNyv. VI. 446; IX.
396): Vnuca 1209, 1211; Vnoca
1211 (kétszer); Wnoca
1211
(háromszor); Hunoca
1211; vnucha 1217: Hunuca 1227;
Vnuka 1240 k. (kétszer); -unukaya 1263, 1283; Vnuka 1400;
Vnuka 1411; Ónok a 1446; Wnwka 1447.
[ z s o l o z s m a ] s z o l o z s m a < szl. sluzbba (ASBÓTH : NvK.
XVIII. 364; XXIII. 127; Nyr. XXI. 374; Ma. 414): zulusma
1267/70; Zulusma 1275; sulusma 1289; zulusma 1291/1321;
Zulusma 1291/1322; Zolusma 1234/1356: Zulusma 1269/1429.
c) t o r o n y < ném. turn (vö. LUMTZEE-MELICH, Deutsche
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Ortsn. u. Lehnw. 254; MELICH, Melyik nyelvjárásból valók a
magyar nyelv régi német jövevényszavai? 27): -thurnya 1324;
-túrnia 1343; Torn1358/65; -tornya
1360; -turnya 1367.
Semmi okunk sincs annak a föltevésére, hogy e szavak
átvételekor a mi nyelvünkben ne lett volna u hang; ha pedig
volt, akkor ezeket kezdetben w-val ejtették, és ez a hangjuk
csak később vált o-vá. Hogy mikor, azt már csak azért sem
lehet megállapítani, mert a nyíltabbá válás kétségkívül nem
egyszerre ment végbe az egész nyelvterületen. Csak annyit
mondhatunk, hogy a nyíltabbá válást mindenesetre korábbra
kell tennünk annál az időnél, a melyben az u (v, w) betűt az
o betű váltotta föl, mert tudjuk, hogy a hangváltozást nem
szokta nyomon követni a betücsere.
2. Közömbös szavak, vagyis olyanok, a melyeknek eredete
vagy ismeretlen, vagy ha ismeretes is, belőle az u (v, w) betű
hangértékére nem vonhatunk következtetést. Ilyenek:
b a l o g ós szárm.: bolug 1095/XII—XIII. sz.; Bolugd 1230
(kétszer), 1234; Boloc
1250; Bolug, Bolug- 1254, 1256, 129G;
Balug 1297; Bolug 1327, 1335; Bolugh 1338, 1341; Bolug
1343; Boluk- 1344; Bolug 1347; Bolug- 1230 k./1355; Balug
1362; Balog
1381; Balogh
1391, 1395, 1400/03, 1413';
Bolugh 1415.
B o d r o g : Budruc 1211, a fogalmazványban B odrug
(NyK. XXXIV. 395).
b o d o r : Budur ['bodor'?] 1198; Bodor,
Budur 1211;
Budur 1240 k., 1269, 1290, 1299, 1305, 1309;
Bodur1323, 1358.
b o g á r és szárm.: Bugard 1198, 1199; Bogár
1211
(kétszer); Buguar 1221; Bugar 1239, 1240 k. (kétszer).
b o k o r : bukurea 1055; -bucur 1095/XII—XIII. sz.;
Bocor,
bocor
1193; -bugurh 1237 (kétszer: MNyv. X. 39);
-bukur 1330.
b o l d o g : Bodogítt...
1193; Boudug 1217; bovdug
HB.; Bodug- 1256; bbodug GyulGl.; bodug KT.; Bodugh 1377;
Bodug- 1379.
c s o n t és szárm.: Chuntus 1337, 1339, 1343;
Chontus
1386, 1388; Chonth
1391; Chontos
1413, 1415; Chuntos 1429.
d o m b : -dumb, dumb 1307, 1310, 1334, 1335; Dumb
1338; domb
1341; dumb 1342, 1343, 1344; domb
1344;

A MAGYAR MAGÁNHANGZÓK TÖRTÉNETÉHEZ.

107

Dumb- 1355; -dumb 1358, 1360, 1368; domb, -domb
1374,
1393, 1406, 1418, 1428; dvmb 1434.
f o d o r : Fudur 1286; Fodor
1287; fudur 1313; Fudur
1323 (kétszer), 1329; Fodor
1335; Fodwr
1338; Fudur
1355; Fodor
1357; Fwdwr 1357, 1358; Fodur
1364.
f o k : /W/Í; 1055; F o c , / o c , / o c - 1211 (ötször); -fuc1231, 1232; Fuk 1238; /«fc 1257 (kétszer); Fuk- 1264; -/oA;1278; /wÁ: 1280, 1291; fok 1300; /w/c, Fwfc 1300; fwk 1302;
•/wfc, -J%A;- 1308; fok
1322; Fo/c 1337; fok
1346; -/wfc,
->fc- 1349.
f o n szárm.: Funou, Funow 1244 k. (Cs. II. 137);
Fonou
1278; F M O 1250/1324, 1254/1324; fwnth- 1518.
g o m b o s : G o m & o s 1211; Gumbus 1299, 1305, 1333;
Gombus
1342, 1361; Gwníms 1363, 1376; Gombos
1393,
1400; GWfoa 1406.
h o l l ó és szárm.: Holo [cholló'?J 1231; Holo- 1256/73;
holo 1288; Holló
1315, 1316; Chollo
1359; Holo- 1254/
1324; Holou-'
1324; HwMow- 1327; Hulloud- 1285/1334;
Hollows1336; Hollou1365; í M o s 1389.
h o m o r ú és szárm.: humerou 1193, 1210;
Homorou-,
-homorou
1247; Humuro- 1256 (háromszor);
Homorod
1269; Homorou1275; Humorow 1275; Homorou
1307;
Humuro 1315, 1325; Humurow 1346 ; Homor ow- 1346;
Humor ou 1361; homor ow- 1367; Humuro- 1370.
h o r h és szárm.: hurhu 1055; churchu- 1095/XI1—XIII.
sz.; Churhu- 1234; ftwrfc 1255; - W 1268; b r f c - 1268 (kétszer); Hurhag 1269; Hwrft-, Hurhus- 1275; horhag
1270/84;
/iorft 1292; HwrHg 1294; H o r / t - 1330; H o r f t 1334;
horhas
1335; horh
1335, 1339; Hurhag 1338; Hurhas1339; /mr/i 1341; Horhag
1344; ííwr/i- 1346; /*wA 1347;
Horhagh
1347; Hurhus- 1364; Horhag
1375; Hurh
1340/85.
h o s s z ú : huzeu 1095/XII—XIII. sz.; Huze-, huce 1193 ;
Hvze- 1252; hoziw
1258; Huzzyo 1265; ÍTtt^e- 1269; Huzev
1270; Huscyw-, huzy- 1274; J í w ^ y 1282; fto^iw 1285;
Huzeu- 1288; Hozev
1311; Hozyu1320; huscyu, Hozy o-,
Hozyou1326; Huzyu- 1327, 1330, 1274/1338;
Hozyu1339; Huzeu- 1344; Huzyw- 1355; Hossyu1355; Hyuziu1355/1363; Huzyu- 1364; Hvzzu- 1368; Hozyw1374;
Huzyu- 1379, 1381; hozyw
1384; Hwzzyw-, Hwzyw- 1386;
Hozyu1389; Hozzyw
1391; Huziu- 1398; Hozyw1408;
-hoziw1418; Hozyw
1419; Hozyu1420; Hwzyw 1425;
Hozyw
1425; Hozyu1428, 1430; Hozyv1430; Hwzyw1435; Hozyu1436; Hwzyw 1445; huzzw, huzu Ehr.-k. 3,
122; JJwsy- 1284/1454; Hozyw-,
Huzeu- 1454; Hwzyw-,
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Hozyw1459; Hwzyw- 1466; Hozzv1467; Hozyw1471,
1475, 1478 (kétszer); Hozzyv1480; Hozw1484;
Hozyv-,
Hívzyw- 1489; Hozzyw1495; Hozzyw1499;
Hozyw1417/1505, 1510; Hozzo
1512; hozw 1515; Hozyw1521;
Hwzyw 1522; hozw, huzu Tih.-k. 5 0 ; huzo uo. 9, 51.
l o v a g , l o v a s , l o v á s z : luazu 1055; Luos 1171; Loaz
1193; Lowaz
1236; Louos1245; Luos- 1247; Lw«* 1264;
Luos- 1245/70; Luuaz 1275; Lz<az 1289; Louas
1323;
Lowus
[igy?J 1324; Lwa.i? 1306/33; Lwa^ 1353;
Lowos
1356; Luas 1357; Luuag 1358; Louaz
stb. (hét o-betűs adat)
1368—1414; Luaz 1233—1416; ezentúl sok o-betűs adat mel
lett már csak három a-betüs: -Iwas 1442, 1455; Lwos 1507.
m o n d és szárm.: munda, mundoa HB.; müdut GyulGl.;
-mundo 1348; mund- Peer-k. (Nyelvemléktár II. k. XI. 1.)
m o s és szárm.: Musou- 1269; musia KT.;
Mosou1323; Muso, Muso- 1340.
o m l á s : Vmlas 1349; -umlas 1367; Omlás
1330/1420.
s o k : Suk- 1317; Sok- 1373.
t o m p a : tumpa 113b; Tumpa 1199; Tompa,
Thompa
1211 (négy adat); Tumpa 1216, 1240 k.; Tívmpa 1264; Tumpa,
Tumpa-, Thumpa 1279, 1299/1300, 1300, 1326, 1338, 1347, 1351.
t o r o k : turchucat HB.; -torok
1274; -turuk 1337.
Stb. — Nem szaporítom a példákat, mert nincs miért.
Az u (v, w) ~ o betű váltakozásról most ugyanazt a nézetet
vallom, a melyet az o ~-> a betűváltakozásról nyilvánítottam
(NyK. XLIL 23—24), t. i. hogy az u (v, w) betű hangértékére
abból, hogy mellette o betű is előfordul, semmit sem lehet
következtetni.
3. Olyan szavak, a melyeknek az átadó nyelvbeli hang
alakja vagy nyelvünkbeli változata kétségessé teheti az u (v, w)
betűnek u hangértékét. Ilyenek:
a) a k o 1 < szl. okol% (GOMBOCZ-MELICH, MEtSz.): ocol
fakói'?] 1095/XII—XIII. sz.; acol 1193; -okol 1240 k„ 1256,
1246/63; Okul1291, 1292; -okol 1307; Okol 1317; -ocul
1319; -akol 1346; Akol- 1347; Akai- 1367; Akul1380;
-akul 1388.
A r o n < e g y h . lat. Aaroji: aaron- 1266; árun KT.
B o g d á n < szl. Bogdán : Bugdan
1299/1300; Bogydan1324; Bogdán 1402.
k á n t o r < lat. cantor: C antur
1314; Kanthur
1329;
Cantor 1346; ÜTaníor 1348, 1349; Kantur
1352. — De a
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vulg. latin kiejtés cantur is lehetett; vö. genitur, moderatur,
lectur, rectur stb. (SCHUCHAEDT, Der Vokalismus des Vulgárlateins
II. 100 s köv. — Vö. még: Sándor: Sandur 1332 [kétszer];
Sandur- 1342; Sándor 1430 k . ; — Alexander: Alexandur 1336;
alexandor MargL. 185; Allexandor Münch.-k. napt.: Nyelvemléktár I. k. XXVII. 1.)
k o n k o l y < szl. kakolb (különféle szláv alakjai: híkolb,
kakol, koukol, kúkol, kokolj, kukolj, ki>kóli>, kakol, vö. M r 127;
ASBÓTH, Szláv jövevényszavaink. I. 70): Concol Tkonkoly'?]
1193; Konkol 1334; Kunkul
1344.
k o v á c s (és szárm.) < szl. kovac (MIKLOSICH : Nyr. XI.
271) : coach 1193 (kétszer); C uach
1230 ; Kuach i, koachi,
Koachy 1254; Kwachy
1269; Koachy 1274; Kuachi
1321/
1323; Koach 1330; Koach- 1341; Kuach1345.
m a j o r < ? ném. meier (vö. osztr.-bajor maid\ szepess.
maeer LUMTZEE-MELICH, Deutsche Ortsn. u. Lehnw. 1.72):
moyur
1332; Moyor- 1359; Mayor 1364; Maiur
1363/
1406. — De lehet < szl. majer, major, majur is (LUMTZEEMELICH i.

h.).

m o c s o l y a < szl. mocilo (MIKLOSICH: Nyr. XI. 320 és
EtymWb. 200): Muciiul a 1229; Machala- 1252;
Muchula
1258.
m o n o s t o r < ? szlov. *monoster (vö. szlov. Monoster =
Szentgothárd; óbolg. monostyrb, monastyrb; lat. monasterium,
Ma. 335): -monustura
1256; -monustra
1311, 1317/29;
-monustura
1338; -monostora 1339; -munustur
a 1341;
Monustur1344; -monstura
1346 (kétszer);
-monustura
1347 (kétszer), 1352; Munustur
1355; -monustra
1355;
-monustur
1355; -monustura
1358; -monustra
1282/
1365, 1368; -monustura
1370; Monustor,
Monostor 1377.
p á s z t o r < ? lat. pastor: Paztur
1095/XII—XIII. sz.;
Pazthur1240: Paztur
1339; Paztor 1370; Pazthor 1426;
Paztor 1428, 1.435; Pazthur
1437. — L. kántor. De lehet a
szl. pastyrh, pasturb, pastir átvétele is (MIKLOSICH : Nyr. XI. 363
és EtymWb. 232).
p o s z t ó < szl. postav (MIKLOSICH: Nyr. XI. 413 és
EtymWb. 319): puste- KT.
S a l a m o n < egyh. lat, Salomon: Salomoni rex (Salamon
király pénzein); Salomon 1141—61; Solomun
1186; Salomon
1086/XIII. sz. (M2. 204). — De vö. cseh Salomon, Salomún (uo.).
S i m o n < egyh. lat. Simon: Simon, Symon 1109, 1111,
1113, 1135, 1141—61, 1086/XIII. ^sz. (M r 205); Symun
1258.
— De vö. vei. oh Simon, szlov. Simon, gen. ol. Scimun, horv.
Simun, cs. és t. Simun (M3. 205).
Z o b o r < t ó t zbor 'conventus 5 ( < sbor< s'bbor'b) (M2. 134}
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NyK. XLII. 246): Zobur
1111; Zubur
ANON. HFK. 431,
432); Zubor (uo. 424).
b) a j á n d o k : Aianduc,
Ayanduc
1152, 1211 (négy
adat); Hay anduc
1218; Ay anduk,
Ay andukh
1222,
1237, 1237/1325. — A képzőbeli magánhangzó illeszkedéssel
korábbi *é'-ból lett (ez meg e-ből: vö. ajándék); a fejlődésre
nézve vö. fazék «<* fazekat, fazekam, fazekak, fazekas > fazokat
stb. > (elvonással) fázok (MTsz.; SIMONYI, TMNy. I. 489).
á l d o m á s : aldamas ANON. (HFK. 414); aldumas
(uo.
421); aldamas'mm 1310; Aldumas
1324 (vö. aldamas, aldamasium, aldomasium BAKTAL). — Vö. Latamas 1211 (hatszor);
Látomás 1211 ; Latamas 1240 k.; Lathamas 1274. •— Hallo
más 1280.
h a j l o k : Hoyloc ['hajlok'?] 1231; -hailuk
1269. - - L.
ajándok.
f o r g á c s : Furgach1368. — A forgács főnév a farag
ige származéka (vö. fargacz, fargácz- MA. 3 ; farqás Moldvai
csáng. Nyr. XXXVII. 194).
Ezeket sem tekinthetjük kétségtelen bizonyítékoknak, mert
az w-val írt alakok az o-val ejtetteknek nyelvjárási változatai
lehettek: részint o > u hangváltozással létrejöttek, részint uhangzós alakok átvételei.
VIII.
Eddigi vizsgálódásaim negatív eredményre vezettek. De
hátra van még az a segédeszköz, a mely az o betű egyik hang
értékének megállapításánál oly jól bevált: a ragok és a képzők
belső magánhangzóinak szabályos megfelelése.*) Folyamodjunk
tehát ehhez.
Legrégibb összefüggő nyelvemlékeink közül kettőben a
következő megfeleléseket találjuk:
HB.: kegiggen «>•» iorgossun, oggun.
KT.: sciulhessen, leyessen, legén ~ maradhassun.
*) Csak a belső m a g á n h a n g z ó k szabályos megfeleléséről lehet szó,
m e r t a végsőknek eredeti megfelelését némely esetben megváltoztatta a
szóvég specziális fejlődése, pl. várja «^ kéri | diai. ura <-o keze ; rontotta «^o
vezette, ütöttö. (Ilyen eltérést néha a belsők között is találunk, pl. várják
e*-> kénk | diai. jóság «-J betegsíg.)
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De még tovább is mehetünk egy lépéssel. Nemcsak a
ragok és a képzők belső magánhangzói felelnek meg egymás
nak szabályosan, hanem a legtöbb rag és képző előtti tővégi
magánhangzók is (kiváltképpen azok, a melyeket a nyelvérzék a
formanshoz tartozóknak vesz), pl. szárazon ~ vízén | százan «**
ezren j adunk ~ vészünk j (rég.) vágyónk «^» félönk ~ kéré'nk |
házunk ~ kezünk | (diai.) házank ^ kezenk | vagyon «-»» megyén
stb. — E szerint számba vehetjük még a következő megfele
léseket is:
GyulGL: tistes ~ chudalatus.
KT.: lescen ~ wagun, uagu[n] j ezen ~ ozun.
Ezekből a megfelelésekből régebben minden kételkedés
nélkül azt következtettem, hogy «a HB.-ben a kegiggen (olv.
kégyiggyé'n) mellett a iorgossun, oggun alakokat, továbbá a KT.ben ezen alakok mellett: sciulhessen, leyessen, legén, lescen (olv.
szülhessen, léjessé'n, légyén, lészé'n) ezeket: maradhassun, uagu(n),
ivagun nem w-val, hanem csakis o-val szabad olvasnunk (azaz :
—on); hasonlóképen az ezen mellett is az ozun nyilván így
olvasandó: azon» (NyK. XXVII. 263).
Ez azonban elhibázott következtetés volt, s erre czéloztam
jelen értekezésem bevezetésében, mondván: «vizsgálódásaim
közben észrevettem, hogy az én erősségeim egyike nem egészen
olyan, a milyennek azelőtt láttam» (NyK. XLII. 2). A nyelv
történet ugyanis arra tanít bennünket, hogy régibb és újabb
alakok előfordulnak egymás mellett. Pl.
KT.: keral-: kyral- j Ehr.-k.: vymadsag- 6 : ymadsag- 10;
kary-: karyay 8 ; botat • bottyatt 84 | Bécsi-k.: hamissagonc-,
puztolatonk-, istenSnc : vrunk 156 | Münch.-k.: tehetségűéi: nag
yággal 59 | Guary-k.: ezSgbelol 9. iegogbelol 45, erdSmebelol 6 8 :
ezogbol 1 1 ; legioncab 7 8 : mintul incab 132; ostorozna, viselne
(olv.: -ná, -né): gacorlanaia, őuedzeneie 86 | MargL.: alazya :
mossa 11 | Ers.-k.: malaztual: yghassagghal 1 ; masodzewr:
harmadzor 324; tanoythwan-: tanethwan 552 | Göm.-k.: Ayetatossagual: élettel, gyonassal 12 | Debr.-k.: Barbala 8: Bor
bála 9, 10; Aitatossagual: Imacagokal 170; athyam teivl 498,
zolgaktől 5 0 6 : azzontel 492, keral'tel 498 | Simor-k.: vetnee :
hirdetneie 9, caialtanaia 12; mezeytelen 9, 11, 12: mezítelen
10, mezítelen- 11
Corn.-k.: angel-: archangal 6; euange-
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listákról 6, méltóságáról 9 : tamadasarwl 5 j Szt. Kriszt. él.:
meltosagwal 3, haragnál 16, kenokual 25 : Eiel 23, géttrelmekkel
2 5 ; Azzonyonk 6, vronk 7 : vrunk 6; tanoyt- 6, aZaií- 9, ^aiaíZoií/i 19, tereit- 20: nw^f /e^ií- 6, zabadyth 6, zabadith 19,byzonyt- 17, tanit- 2 1 ; mondana (olv.: -wa) 2 4 : eZ vezthetneie 22 |
Nagyszomb.-k.: erdőmvei: méltósággal 378 | Horv.-k.: angel- 83,
8 4 : archangyal- 84 | Czech-k.: tagyd-: tagayd- 11 | Döbr.-k.:
emborőktil:. angoloktól 7; zabadoit- 9 : zabádéit- 4 : idvozyt- 10;
nagvbb, nagvb 4 2 5 : nagob 430 | Lobk.-k.: ás £>aj?, azpap 2 8 :
a j?a.j? 25, íipaj? ^7 I Nádor-k.: megzegoneit: kezerit 8 ; megtanol3 3 : iariíZ 34 j Lázár Z.-k.: bizonitana (olv. -«á) 5 3 : mutatnaia,
akarnaia 59, mondanaya 6 2 ; testuel, lelekuel 39, tekelletessegvel,
zemeyduel 4 0 : peterrel 40, zy vemmel 43, vizzel 66, aitatossaggal
74 | Székelyudv.-k.: lovagokval 3, halalunkval 6, nyomasvai 19,
kozonsegvel 32, napval 3 7 : lövöldözőkéi 3, vetéssel 19, arczal 32,
éí/eZ 37; varosonk: byrtokvnk, halalvnk- 6 ; vynneek: adnayak
2 9 ; we^ed 113, 125, < M 114, 130: masodyk 110, 124, fearmaefa/A; 111, 125. — Ezeknek egy részét kétségkívül a másolók
rovására kell írni; de előfordulnak ilyen váltakozások egyazon
írónál is, pl. DÉVAI BÍRÓ M. Tíz par.: =owc, =owc (--dn/í) (sokszor):
=ÍÍWC (sokszor), =4wc 9, 12 | SZÉKELY ISTVÁN Solt.: engemet 2a,
4a, 5a, 7a: ingemet 2a, 10a stb.
Ennek figyelembe vételével három legrégibb összefüggő
nyelvemlékünk idézett alakjaiból csak ennyit következtethetünk:
Ha valamikor azt mondták: *kegyiggyün, *szülhessiinf
Hehessiln, *légyün, Hésziin, *ezün, Hisztüs, akkor ezeknek mély
hangú megfelelői *-un, *=Ms-végűek voltak. Az *tün, *-üs végzet
ből' először -Ön, -ös lett, és ezzel egyidejűleg az *zun, *'-us-bó\
is -on, -os. Az utóbbiak tehát már elérték azt a fejlődési fokot,
a melyen ma állanak, mielőtt az -ön, ;ös-ből -én, -és (vagyis a
HB.-, GyulGL- és KT.-beli alak) fejlődött. Ennélfogva l e h e t 
s é g e s , hogy e nyelvemlékekben az --un, -us végzetbeli u betű
o hangot jelölt. Lehetséges, de nem bizonyos, mert a nyelv
történetből levont tanulság alapján föl lehet tenni azt is, hogy
az -en, ;és-végű magashangú alak és -on, =os-vógű mélyhangú
párja mellett élt még a régibb **un, *:ws-végű is.
Ha pediglen e nyelvemlékeink másolatok,*) akkor a magasés a mélyhangú alakok megfeleléséből még ennyit sem követ-

*) Legalább a HB.-et annak tartom.
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keztethetünk, mert lehetséges, hogy az w-betűsek az eredetibb
iratból való pontos másolatok, ellenben az e-betűsek a másoló
nyelvjárása szerint vannak írva. Ez a pontos megoszlás nem
nagyon valószínű ugyan, de ki merné mondani, hogy lehetet
lenség !
Azt hiszem, mindenki elismeri, hogy vizsgálódásaimat
teljes elfogulatlansággal végeztem. Az eredmény pedig az, hogy
eddigelé nem találtam kétségtelen bizonyítékát annak, hogy az
o hangnak u betűvel írása csak valamennyire is dívott volna.
IX.
Az u (v, w) betű — mint tudjuk — legtovább a mai -os
és -om szóvég előzőjében tartotta magát. íme néhány példa a
XVI. századból:
Sypws 1507; Lawtus 1510; Kardws 1513; Ckoportws 1516;
Wkws 1522 | Peer-k.: gallerus 340 | Érdy-k.: haznalatus 5, bodogssagus 6, hosonlatus 7, chaladus 7, hasonlatus 8, malaztus 9,
hangus 10, Bodogsagus 10, ygassagus 11. ayoytatus 13, vygassagus 13, bolondsagus 14, bodogssagus 15, meltosagus 16, hason
latus 17, tyztassagus 18, dragalatus 18, haznalatus 20, ygassa
gus 21, ayoytatus 23, haznalatus 25, batorsagus 25 | Tel.-k.:
chwdalatus 270, alazatws 271, chwdalatws 280, chwdalathus 313 |
Lázár Z.-k.: garlosagus 2, Bodogsagus 7, Irgalmassagus 7, Ayetatus 12 | Kolozsv. Glossz.: bozusaghus, haborusagus, hasonlatus,
hurus (NyF. 45.) | MURMELLIUS : homalus, sarus, haznus, rostelus,
haragus, poklus, korsagus, hasonlatus stb. (1. NyK. XXVII. 267) |
Vitályus 1598; Vitalius 1598 (Vitályus 1602, kétszer) || Guary-k.
74, 7 6 : harum | Tih.-k. 19: hamm | Peer-k. (Nyelvemléktár II.
k. X. 1.): yo uoltum, bozussagumra \ Tel.-k. 348: azzonyum j
Pozs.-k. 3 9 : yeswswm j Gyöngy.-k. 6 8 : gondum | PéldK. 8 5 :
leyanium | harum 1522 | MURM. : harum, halum, barum, maium,
alum, faidalum (1. NyK. XXVII. 267) | EMNy. II 2 . 58—59:
hywnwm, akarum, Panazolnwm, Budosnwm, foglalnwm, tarthatwm,
Akarathwm, nomorganwm, tarthanwm, Bysswm 'bízom' (1545)
[de ugyanabban a levélben akarom, Akarom (kétszer), salassom
'szállásom5 i s ] ; — 96. 1.: zolgalatumat ayanlum (1552) [de
ugyanabban a levélben kyuanom, fogadom, adom, tagadom is].*)
*) A MNyv. IX. k. 301. 1. MA3. (1621) latin-magyar részéből idézett
megmosum nyilvánvaló sajtóhiba. A magyar-latin részben megmosom (és
mosom, elmosom, kimosom, lemosom) van. A megelőző (1611-i) kiadásban a
Nyelvtudományi Közlemények. XLIIl.

o
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Más helyzetben már csak szórványosan akad u (v,
betű a XVI. században,*) pl.

w)

Lwos 'lovas' 1507; fwnth- 'fonott' 1518; Wkws 'okos5
1522; Wruos 1522; Hwzyw chosszú' 1522; huzu, huzo ua.
Tih.-k. 9, 50, 5 1 ; buriu 'borjú' Kaz.-k. 124; hiuattatul, mundattatul, uilagut Peer-k. (Nyelvemléktár II. k. XI. 1.); halalud
Weszpr.-k. 5 6 ; rokonságúd Göm.-k. 50; jobudh Lázár Z.-k. 19;
haragút Kaz.-k. 86; zomuru, zomurusag- 86, 94, 95.
Ezekhez képest föltűnően sok az -us, -um (--ws, -wm).
Elvégre nincs abban semmi lehetetlenség, hogy e szóvégek még
ily késő korban is =ws-nak és ;itm-nak hangzottak; hiszen mai
napság is hallani ilyeneket: napus, hónapus, mindennapus
(Szolnok-Doboka m. Domokos Nyr. XLII. 13), napus üdő (KisKüküllő m. Adámos és Sövényfalva, uo. 11).**) Mindazáltal —
bármennyire igyekszem is — nem tudok megszabadulni attól a
gondolattól, a melyet második értekezésemben (NyK. XXVII.
266—270) kifejeztem és okokkal támogattam. Az -us, sum (--ws,
nom) végzet mindenütt -os, ;o??i-mal váltakozik; magashangú
párja a kódexekben nem -üs, -üm, hanem -es, --ös és -em, -öm;
csupán a MuRMELLius-féle szójegyzékben van többnyire -us, --us
(ritkábban -os, -es), és KoMJÁTHinál is --es, -em (mélyh. -os, -om)
mellett gyakran -ws, --wm (pl. wduwssig- 15, twkelletws 19, ke
gyesség- 19, ielwssen 19, vetkws 20, értelembe 21, feiedehvm
24); de MURMELLIUS ű és u betűjéről jó okkal föltehetjük (1. id.
latin-magyar részben is megmosom van; ennélfogva még azt sem lehet
föltenni, hogy a megmosum > megmosom hangváltozás 1621-ben a latin
magyar és a magyar-latin rész megjelenése közötti időben ment végbe.
De még ha két kiadásban fordulna is elő a megmoswn alak ugyanazon a
helyen, akkor sem adnék rá semmit, mert pl. az 1611-i és az 1621-i ki
adásban egyaránt migrántzolom van, s ez igen szépen találna a HB. misé
jéhez, de hiába, lerontja a hitelót a 40, ill. 47 hasábon végighúzódó meg-ek
hosszú sora. — Tanulság: ne bízzál vakon a betűben, mert nemcsak meg
ölő betű van, hanem olyan is, a mely csal.
*) Csak az egyetlen nagyobb középfoknak nyelviárási nagyubb válto
zata (nagvb, nagiub, nagyub stb.) fordul elő meglehetős sokszor; az utolsó
adat 1693-ü4-ből való (vő. SZILY: MNyv. VII. 351).
**) Hogy ezek régi maradványok-e vagy pedig újabb fejlemények,
annak a vizsgálatába most nem bocsátkozom bele.
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h. és itt alább 116. 1.), hogy ö hangot is jelölt, KOMJÁTHI w-je
pedig igen kevés kivétellel az ö hang jele volt. Mindebből azt
következtetem, hogy a mai -os, -om végzet előzőjének --us, --wm,
(-vs, ivm, *ws, íwm) írását a latin helyesírás hatása alatt tar
tották meg oly késő korig, vagyis minden valószínűség szerint
jóval túl azon az időn, mikor az egykori magyar -us, íwm-ból
már sos, -om lett.
Ez nekem erős meggyőződésem most is. S hogy én ehhez
ragaszkodom, azt bizonyára senki sem fogja olybá venni, mintha
nem akarnék tágítani attól, a mit egyszer kimondtam; mert
hiszen a fönnebbiekben eléggé megmutattam, hogy én az igaz
ságot keresem, nem a magam igazát.
X.
Az u (v, w) betűt nyelvtörténetünk kezdetétől fogva a
XVII. század elejéig az ü hang jelölésére is használták. így pl.
ü-nek olvashatjuk e betűket (részint teljes bizonyossággal, részint
több-kevesebb valószínfíséggel) a következő szavak első (ül.
egyetlen) tagjában :
aruk tue 'árok töve', fuegnes 'fövenyes5, cues, kues 'köves',
cuest 'Kövesd' 1055 \ fuzeg 'Füzegy' 1193; Fuzeqy 1211; Fuzeg
1329/58 | Füred 'Füred' 1211 (NyK. XXXIV. 397) J Lukeu clükő5
1211, 1293 k. | Vtev c ütő' 1251/81 | dulew 'dűlő' 1254/1368;
-dulew 1342; dulew 1413; -duleu- 1429 | vles- 'ülés' 1299; -ules
1323/30; -vleys 1329 (kétszer) | -fvzy '-füze' 1308 | fuues 'füves'
1333; Fwes 1409; Fues- 1485 | Kurtus c kürtös' 1358; Kwrthws
1421, 1444 | dwhetseg 'dühödtség' SchlSzj. 677. sz. | Buk- 'bükk'
1419 | Gywrw 'gyűrű' 1447; Gywrws 'gyűrűs' 1459 | Kwlsew'külső' 1429 i Svthw f sütő 5 1429; Swthew 1468; swteo 1601 |
-wgy 'ügy5 1434 J wsth 'üst' 1491 | vsthy cüsti5 1460 | zwkseg
'szükség5 Virg.-k. 55, 60; zvkseg-, zuvkseg Sz. Ágoston Reg. 1537
(Akad. Ertek, a nyelv- és szépt. kör. XVII. k. 6. sz. 19. 1.) |
wsteok- 'üstök' 1506 k. | swllw 'süllő5 1514 | twzes 'tüzes' 1520
k.; Twzes 1588; Thwzes 1605 (többször) | Kivrthew 'kürtő' 1523;
kwrte 1533 | zwrke 'szürke' 1531; zurke 1539 | swger- 'sügér'
1544, 1548; swger 1553 | wrö 'ürü' 1545 | Bwkken 'bükköny'
1549 | swlt 'sült'* 1549 [ Kwlemb kwlemb 'külömb-külömb' 1556 I
sweg 'süveg' 1560; sweg- 1597 j Wthkozo 'ütköző' 1577; wthkeózeŐ
1594 j twker 'tükör' 1581 | wres 1594; wreos 1596; Wreos 1596 |
vl 'ül5 1596.
8*
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Ezt a hangjelölést a latinbetűs írás első alkalmazói a
latinból vették. (A latin u [v] betűnek ü hangértékére nézve
vö. SCHÜCHAEDT, Der Vokalismus des Vulgárlateins, II. 218,
253, 272).
Mármost az a kérdés, hogy alkalmazták-e az u (v, w)
betűt az ö hang jelölésére is, és ha alkalmazták, mikortól fogva
történhetett ez.
Forduljunk megint legelőször a betűváltakozásokhoz és
ezúttal — minthogy más eljárásmód nem kínálkozik — halad
junk az időben visszafelé. Elég ]esz, ha MuRMELLiusszal kezd
jük. Az ő szójegyzékében egyebek közt a következő betű válta
kozásokat találjuk:
giumolczus 382 ~ gyűmőczos 406 | sedulgeni 916 ~ sedolgo
914, sedolok 'szédeleg 917 J etuk 'étek' 729 ~ etSk 1821 | vorus
'vörös5 1097 ~ veros 2557, verSsseiteni 2558 | tizenkettut '12-ik5
2677 ~ otőd 1584 (~ hattod 1968, hatot '6-ik5 2671) | ertelum
'értelem 3 603 ~ feiedelom 1696, feiedelem 2282, 2292 | belut,
bellut 'béllett 5 2027, 2056, esut 'esett5 1229 ~ fődőzzot 2379,
toltot 2123 ( ~ forot 2166, pirettot 2135, valaztot 2261) || selus
'széles5 299, 1982 ~ seles 648.
Jól tudom én azt, hogy ezek nem 2 X 2 = 4 bizonyítékok;
hiszen az effélékről fönnebb már nyilatkoztam. Megengedem,
hogy az u betűvel írt alakok régibb nyelvállapot maradványai
(tehát w-hangúak) is lehettek. De ha tekintetbe veszszük azokat
a kódexeinket és azokat a nem sokkal későbbi nyomtatványain
kat, a melyekben az ü meg az ö hang meg van külömböztetve,
arra a következtetésre jutunk, hogy MURMELLIUS fönnebbi u
betűinek a hangértéke ö lehetett.
Vegyünk elő mármost egy kódexet, a melyben az ö és az
ü (nemkülömben az 6 és az ü) hang többnyire egyazon betűvel
van írva. Ilyen pl. a XVI. század elejéről való Virginia-kódex.
Váltakozások:
gywnyewrwsegnek 4 ~ gonyerkwtem 4 [| terwmt- 52, 54, 57
~ teremt- 51, 52 J Ezwnkepen 56 ~ ezenkepen 57 | bynws- 1, 49
~ bynes- 48 || Elwzwr 2 ~ Hatodzor 1. || vö. még: ministwre
'minisztere 5 36.
Most ugorjunk át egy századot és lássuk a Schlágli Szó
jegyzéket :
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kwcen 'kökény5 1563 ~ kéken 1562 | kwles 'köles5 999 **
kelés 888 | kwnek 'könyök' 577 ~ kenek 384 | twrw 'törő' 1942,
twre 1944 ~ tere 844, 846, 1945.
XIV. századbeli megfelelések és betű váltakozások:
a) KT.: menyun 'mennyen' ~ világon (vö. twzwn ctüzön*
Virg.-k. 39; fwldwn 'földön' uo. 3 8 ; Dumbun- 'dombon' 1355;
oltarü GyulGl.; nopun, cuzicun HB.) | nekunc, hyrunc «-v rohtonc
{vö. isemucut *-J uromc, uimaggomuc HB.) || cuetsegum, esm[e]rum
( ~ tudum) «vi cuetsegem (vö. a XVI. században: kyrwm 'kérem'
[kétszer] ~ kyrem, erthenem [kétszer], Értenem, wennem, semelem
'személyem' 1545: EMNy. II 2 . 58—59 [ugyanabban a levélben];
a mélyhangú alakokat \--wm »v -om] 1. fönnebb 113. 1.; XH.
száz.: Oopoí)^ 'uram' KiNNAMOsnál, vö. HÜNFALVY, Magyarország
Ethnographiája 343) [| mvnyb[e\e] 'mennybe' ~ menyun (vö. munhi
HB.) | num 'nem', hanum ~ nem (ötször) (vö. Num, num, nü HB.).
GyulGl.: kegussege ( ~ chudalatus) ~ tistes.
b) Oklevelekben: Rednuk- tn. 1349 ~ Bednek- (ugyanabban
az oklevélben: Nyr. XXIV. 155) | -leluk 'lélek' 1335 ~ -lelek
(ugyanabban az oklevélben) | Embur- 'ember' 1326/35 ~ Ember(ugyanannak az oklevélnek másik példányában). — Talán a sok
-féld, -feuld, -fewld mellett kétszer előforduló fuld-et {-fúld 1302,
-fulde 1369) is föld-nek lehet olvasni (vö. még fold- 'föld' 1300).
XIII. századbeli betűváltakozások:
Beruk 'berek' 1252 (kétszer) ^ Berek (ugyanabban az ok
levélben) | Bestut\ Chetur, Fenerus, Kerus tn. 1211 (a hitelesített
példányban) *•»» Bester, Cheter, Feneres, Keres (ugyanannak a
fogalmazványában: NyK. XXXIV. 394) | Pentuc, pentuc szn.
'péntek' 1211 ~ Pentec (ugyanabban az oklevélben; az utóbbi
alak helyett a fogalmazványban Pentuc van: NyK. XXXIV. 411) |
Hunche, Numuogi tn. 1211 ~ Henche, Nemuogv (uo.: NyK.
XXXIV. 406, 407, 410; vö. Nomuolou tn. 1211 ~ Numuolou a
fogalmazványban, id. h. 410).
Az ANONYMUsnál:

Veluc, Ueluc, Veluquio szn. (HFK. 417, 452, 454 [négy
adat] ~ Velec (uo. 417, 452, 453 [kétszer]).
Tehát egészen az ANONYMüsig nyúlnak vissza azok a betű
váltakozások és megfelelések, a melyekre támaszkodva föl lehet
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tenni, hogy az u (v, w) betűt az ö hang jelölésére is használ
ták. S e betűváltakozások és megfelelések legnagyobb része más
megítélés alá esik, mint a mélyhangú szavakbeli u (v, w) ~ o
váltakozás és u ~ e megfelelés, a melynek fönnebb részint
semmi bizonyító erőt sem tulajdonítottam, részint nagyon cse
kélyét. A KT.-beli menyun ~ világon megfelelésre nézve ugyanaz
áll, a mit fönnebb a mélyhangú szavakban előforduló hasonló
megfelelésekre mondtam (112. 1.), t. i. l e h e t s é g e s , hogy az
'-un végzet u betűje ö hangot jelölt, de bizonyosnak nem bizo
nyos. Máskép áll azonban a KT.-beli nekunc, hyrunc ~ rohtonc
megfelelés dolga, mert a kódexekben — mint tudjuk — a mos
tani köznyelvi -úrik, tünk birtokos és alanyi személyrag előzője
legtöbbnyire -onk, -önk, -enk alakban, a HB.-ben pedig >omc,
somuc, zemuc alakban van meg, s ebből n a g y v a l ó s z í n ű 
s é g g e l következtethetjük azt, hogy a KT.-beli magashangú
alakok így hangzottak: nekönk (v. nékönk), hírönk.
Az u (v, w) ~-> e betűváltakozásra csupán olyan példákat
idéztem, a melyek ugyanabban az iratban (oklevélben, össze
írásban, levélben, munkában) vagy a másik példányában, ill. a
fogalmazványában fordulnak elő. S itt (legalább egyelőre) nem
az a kérdés, hogy az u (v, w) betű ugyanannak a hangnak a
jele lehet-e, a melyet az e betű jelöl, hanem az, hogy milyen
hang lehetett az utóbbival váltakozó. Ha az. e betű a zárt e
hangot jelölte, — s eddigi tudásunk szerint nem is gondolha
tunk másra — akkor a vele váltakozó u (v, w) betűnek a
hangértéke inkább ö lehetett, mint ü. Azokban az esetekben is,
a melyekben ü>ö>e
hangfejlődést lehet föltenni, valószínűbb
az, hogy az e hang a maga közvetlen előzőjével, az o-vel válta
kozott, semmint ennek az előzőjével, az «-vel. A mely esetek
ben pedig az e hangból'való kiindulást lehet föltenni, azokban
természetesen szintén az o-vel váltakozás valószínűbb. Ezt a
föltevést még az is támogatja, hogy az u betű nemcsak e-vel,
hanem o-val is váltakozik (1211: A7it/reuogi, iVwmuolou ~ Nemuogv ~ iVomuolou, 1. fönt; még néhány o-betűs adat alább
122. 1.). Nem hiszem, hogy akadna valaki, a ki az o betűt az
ü hang jelének tartaná.
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XI.
A következő esetekben a szó eredetére való tekintettel
lehet az u (v, w) betűnek ö hangértékét tulajdonítani:
b ö l é n y < t ö r . *bölán (G. 55, 157): bwlen SchlSzj. 1634
( ~ ? Belén 1211, 1302; Belemis 1349; belem SchlSzj. 1631).
ö k ö r < tör. *ökür (G. 111, 157): Wkwr1291; vkur1319, 1325/51; Wkur
1330; Vkrus
1344; Wkrus1350;
Hwkur1326/1428; wker SchlSzj. 1415. sz.; wkur uo. 1448.
1759. sz. {~eker BesztSzj. 400. 1027. 1171. sz.; ekur uo. 1026.
1039. sz.; Sker uo. 1000. sz.; eker SchlSzj. 1419. sz.; Ewkur1417; Eker- 1427 stb.).
G y ö r g y < ném. Jörj (Ma. 171): -gurg
1209, 1216;

Gyurg-

1233; Gurgh

1299; -gyurgh,

-gyurg

1299 (Cs.

V. 406); -gurg 1307; -gurgy
1329 (Cs. V. 406); -#wr# 1334,
1344 (uo.); Gyurg1366; '-gyurgh
1407; -gwrg- 1465 ( ~
-#er#/i 1299 [Cs. V. 405]; -^wrg/i 1419 [uo. 406]; -gerg 1453;
-gewrgh 1455; -gyerg 1466 [Cs. V. 406]; -gyergh- 1478 stb.).
S e j t é r , S ö j t ö r hn. < kfn. sehter: Sehtur1214;
Sehtur,
-sehtur
1356, 1387 ( ~ Sehter 1357, 1383, 1453 ~
Sehtyr 1259) (PAIS D.: MNyv. IX. 174—176).
P é t é r < s z l o v . Péter (vö. Ma. 202) v. ném. Péter:
Petur
1211 (huszonháromszor: NyK. XXXIV. 411), 1237 (kétszer),
1240 k. (hatszor); -petur
1286; -Petur
1297; Petur1309;
•petur
1319, 1344; Petur1346; -petur1357;
-petur
1359 ( ~ P e í e r 1211 [a fogalmazványban Petur:
NyK. XXXIV.
411]; jpeíer HB.; -peter 1329/77, 1343; Peíer- 1224/1389, 1344,
1363, 1376 stb.).
l é h e n c feudum' < kfn. léhen (bajor léhen LUMTZER-MELICH,
Deutsche Ortsn. u. Lehnw. 168): le hun 1271; heh un 1292;
lehun
1346, 1359 ( ~ lehen 1226, 1230, 1358 [háromszori,
1359 stb. ~ lehyn 1357, leuhyn 1262/1392 stb.).
m e s t e r < kném. mester (LUMTZER-MELICH id. m. 173;
MELICH, Mely nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német
jövevényszavai? 37): Mestur
1233, 1273, 1300;
Mesthur1347 ( ~ Mester- 1320; Mester 1348; Mester- 1392 stb. ~
Mestyr 1256).*)
*) A ném. sehter, Peter, léhen, mester-b&n a második szótag e betűje
az d hang jele; ezt a hangot a német emlékekben az e betűn kívül w-val
és i-vel is találjuk írva (vö. PETZ GEDEON: A magyar krónikák német
szavainak hangtani és helyesírási sajátságairól [Philologiai dolgozatok a
magyar-német érintkezésekről. Szerk. GEAGGEE R. 13—15.]).
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Hiszen elvégre az sem éppen teljes lehetetlenség, hogy a
tör. *ökür-böl a magyarban ökiír-ön át ükür, vagy a ném. mester bői mester-en és mestör-ön át mestür fejlődött, s í. t., — de
talán mégis csak természetesebb az a föltevés, hogy ezeknek az
u (w) betűknek ö volt a hangértékük.
Utoljára hagytam a következő adatokat: Budurfeuldu azaz
'-földe' 1342 (Cs. II. 737; vö. Bnámfeulde 1350 uo.); Fenyesfeuldu 1342 (többször). Ezek a labiális illeszkedés példái, több
mint egy századdal régibbek azoknál, a melyek eddig ki voltak
mutatva.*) Az é'-ből labiális illeszkedéssel tudvalevőleg ö fejlő
dött, s hogy ez az ö valamikor vagy valahol w-vé fejlődött
volna tovább, arra nincsen példa. Ennélfogva — mondhatnám —
a -feuldu alakot főídö-nek kell olvasnunk, és diadalmasan heurékát kiálthatnék, hogy íme itt vannak kétségtelen bizonyítékai
annak, hogy az u betűt legalább már a XIV. század közepe
táján az ö hang jelölésére is használták. De a kételkedés szel
leme, a mely folyton itt ül előttem a tintatartóm szélén, most
gúnyosan mosolyog és azt mondja: hát egészen bizonyos az,
hogy a -feuldu alak -feulde-ből fejlődött? nem fejlődhetett
-feuldy-ből (vö. Kedm&nfeuldy 1342/93)? — És igaza lehet. Ha
pedig az utóbbi alak i-je labializálódott, akkor ü lett belőle,
tehát a -feuldu alakot földü-nek is olvashatjuk. S ha csakugyan
így hangzott, akkor itt a formansbeli labiális illeszkedésnek
eddig ismeretlen esete és az egyessz. 3. személy ragjának eddig
szintén nem ismert alakja áll előttünk.
Tehát bizonyosság nincs és nem is igen lesz addig, a míg
elő nem kerül valami Árpádok korabeli magyar fonetika; azt
pedig alig remélhetjük. De ha bizonyosság nincs is, azt hiszem,
sikerült elég valószínűvé tennem azt a föltevést, hogy az u (v, w)
betűt legalább az ANONYMUS korától, tehát kb. 1200-tól kezdve
az ö hang jelölésére is használták.

*) Az eddig kimutatott legrégibb adatok a Bécsi- és a Münch.-k.ben vannak, pl. B.: zvuu 11, konuő 72, 97; M.: gimolcu 108, főidőiért 67.
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XII.
De hogyan alkalmazhatták az u (v, w) betűt az ö hang
jelölésére? Ez az a homályos dolog, a melyre — mint a be
vezetésemben mondtam — előbbi álláspontomból semmikép sem
sikerült világot derítenem. A latinbetűs írásnak sem első, sem
későbbi alkalmazói nem vehették ezt a hangjelölést máshonnan,
mert sehol sem volt meg; tehát magyar földön kellett kifej
lődnie. Az eredetét a hangtörténetben kell keresnünk. Eégi
török jövevényszavaink között van egynéhány, a mely a mi
nyelvünkben végbement ü > ö hangfejlődésről tanúskodik; ezek:
bögöly, görény, gözü, kökény, tömény (G. 157). GOMBOCZ azt
mondja: «Zur bestimmung des alters dieses wandels bieten die
allzu spárlichen belege der sprachdenkmáler (von den angeführten wörtern ist nur kökény aus dem XIII. jh. belegt) keinen
sicheren stützpunkt» (G. 158). Mármost, minthogy azt láttuk,
hogy az u (v, w) betűnek o hangértékkel való alkalmazását az
ANONYMUS idejénél korábbra nem lehet visszavinni,*) föltehetjiik
azt, hogy az ü > ö hangváltozás a XI—XII. században ment
végbe. Az u (v, w) betűvel kezdetben az ü hangot jelölték, s
ez a jelölés idő jártával átszállott az ii-ből fejlődött ö hangra s
azután más eredetű ö hangokra is. De ezenkívül még más lehe
tőség is van. Lehetséges ugyanis, hogy a szóbanforgó hang
jelölést csupán azért nem tudjuk régibb korból kimutatni, mert
a XI. és a XII. századból általában (minden hangjelölésre) na
gyon kevés az adatunk. Ennélfogva nem állíthatjuk egész hatá
rozottsággal, hogy az ü > ö hangváltozás a XI—XII. századnál
nem korábbi. Megindulhatott az már a nyelvtörténet előtti kor
ban, de ebben az esetben föl kell tennünk, hogy a latinbetűs
írás első alkalmazása idejében az újabb ő-s alakok mellett még
igen sűrűn fordultak elő vagy talán még jóval gyakoribbak
voltak a régibb Ü-B alakok. Minthogy pedig az utóbbiakat u
(v, w) betűvel írták, ezeket a betűket egyúttal az ó-hangú
változatok leírásában is alkalmazhatták.

*) Hogy a Ourcu név, a melyet MELICH (Szljöv. I 2 . 171) korábbról
idéz és a György név beezéző alakjának ( = Györké) tart, csakugyan össze
tartozik-e vele, az nagyon kétséges.
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Az ö hangnak nyelvtörténetünk első századaiban az u (v,
w)-n kívül más jelei is voltak. Ismeretes a gyakori eu (ev, ew)
jelölés. Ezenkívül a kódexek kora előtt egynéhány esetben o-val
is találjuk írva, pl. Nomuolou 1211 (NyK. XXXIV. 410); orduksara 1075/1217 (vö. m % s a r a 1358); fold- 1300; -uolg 1275/81;
-wolg 1347; zöld BesztSzj. 676. sz.; 1444; oker BesztSzj. 995.
sz. -— És még egy jelölésmódra vonhatunk következtetést ezek
ből az adatokból:
Iwanka feldeu 1298; Tykol/eldeu 1383; Bodor/eldew, Goth&vdfeldew 1396; F&ipfeldeiv 1410; Kapolna/eZífot? 1438; Eghazfeldew 1445; Jünosnemdeakfeldew
1447; Symonremethe/gWeií;,
Monohfeldew 1449 (vö. Zenthm&Ythorifewldeiv 1479) | Worrewlabuelgu 1342.
Hogy ezekben a szóvégi eu, ew, w, u betű az ö hang jele-e
vagy az ü hangé (1. fönnebb 120. 1.), az most teljesen közömbös
dolog. Mind a két esetben labiális illeszkedésre gondolhatunk,
ennek a föltétele pedig a megelőző szótagban levő labiális ma
gánhangzó. Ennélfogva föltehetjük, hogy ezeket foldó'-, völgyönek v. fóídii-, völgyü-nek ejtették, vagyis hogy az első szótag
jukban levő e betű az ö hang jele volt.*) Egész határozottsággal
nem akarom állítani, mert elvégre lehetséges ez a hangfejlődés
i s : földe, völgye v. földi, völgyi >földö, völgyö v. fóldü, völgyit >
> féídö, velgyö v. feldü, véígyü. És az is lehetséges, hogy ez
esetekben a szó végén megindult ö-zéssel van dolgunk (vö.
tekelletos Sánd.-k. 1, 7; tekelleetos uo. 8 [kétszer]; feeldon uo. 6,
d e : főidón 2), bár arra, hogy az utolsó szótagot v é g z ő e hang
labiális illeszkedés nélkül ö-re változott volna, nem tudok több
példát ennél az egy kétesnél: reso "része" MUKM. 629. sz. (ellen
ben : rése 630, 689, 691, 704, 705, 731, 732, 1764; resy 688,
2107, 2108; rysy 1968).
De ha későbben előkerülő adatokkal kétségtelenné lehet
tenni azt, hogy az e betűvel valamikor az ö hangot is jelölték,
akkor nagy valószínűséggel föltehetjük, hogy ez volt az ö hang-

*) E szerint az 1298-i adat volna a formansbeli labiális illeszkedés
nek legrégibb példája.
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nak legrégibb jelölése módja, és akkor — még bizonytalanabb
lesz a legrégibb nyelvemlékek olvasása.*)
XIII.
Az i > e ( > ö) hangváltozásnak meglehetős sok példáját
sorolja föl MELICH (NyK. XXXIX. 22—26) és GOMBOCZ (BTürkL.
152—153).
Régebben, mikor még nem volt ennyi adatunk, hajlandó
voltam arra a föltevésre, hogy a XI—XIV. században az i (y)
betűvel az e hangot is jelölték (vö. Nyr. XXIV. 204; NyK.
XXVII. 244, 270). Ezt a föltevést most is támogatni lehetne
egygyel-mással (így a vulgáris latin i ~ e hang- és betüváltakozással [vö. SCHUCHARDT, Der Vokalismus des Vulgárlateins I. 20],
a lehyn, Mestyr, Sehtyr-iéle [119. 1.] adatokkal), de kétségbe
vonhatatlan bizonyítékunk nincsen rá.
Hátra van még az e > e hangváltozás. Mindenki tudja,
hogy ezen az eltolódáson a nyelvjárások egy részében vala
mennyi e hang átesett. Ezenkívül e van a magyar nyelvterület
leges-legnagyobb részén az egykori szóvégi e helyett, kivéve
néhány egytagú szót (le, te, ne, se, -e).
Az előbbi változás SIMONYI szerint újabb időben, legföllebb
néhány száz évvel ezelőtt ment végbe (Nyr. XVI. 358). Lássuk,
mikorra lehet tenni a szóvégit.
Egy régi értekezésemben, a mely a birtokos személyrago
zásról szól, a ~jai, -jei többesjelt úgy magyaráztam, hogy elő
része a -ja, -je személyraggal azonos (Nyr. XVII. 246). SIMONYI
ezt a magyarázatomat elfogadta és megtoldotta azzal a föl
tevéssel, hogy az -ai, -ei többesjel első magánhangzója meg az
-a, -e személyraggal lehet azonos (TMNy. I. 538—540). Ujabban
határozottan azonosnak tartja a kettőt (vö. Die ung. Sprache
312). Én az ő föltevését mindjárt nagyon valószínűnek találtam
és elfogadtam (vö. NyH. 1 85).
Ezekben a többesjelekben az e hang állandó. Ott is, a hol

*) Akkor a fönnebb (118. 1.) tárgyalt «<ve váltakozásbeli e betűnek
a hangértéke is bizonytalanná válik, és reája alapított következtetésem is
meginog.
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az egyessz. 3. személy ragja -e helyett --é, w vagy -i (pl. levele,
ökrö, könyvi), nyilt e van a több-birtokú alakban (levelei, ökrei,
könyvei). És ez egészen rendjén van, mert tudjuk, hogy a szó
végi magánhangzó változásával nem jár együtt a megfelelő szóbelsei magánhangzó változása.*) így, hogy csak egy egészen
közeleső példát idézzek, az egyessz. 3. személy ragjának magas
hangú alakja a szó végén *sé > *se > -e fejlődésen ment át, de
a szó belsejében megmaradt az :<?-fokon (pl. keze ~ kezét) vagy
máskép fejlődött (pl. keze ~ kézit);**) mélyhangú alakjának
szóvégi fejlődése ez volt: ¥-á > -á > a, de a szó belsejében máig
is az -á- fokon van (pl. lába ~ lábát).
Ebből mármost az következik, hogy az -ei többesjel akkor
alakult, mikor az egyessz. 3. személy ragja a szó végén már
nyilt -e volt. Minthogy pedig már a HB.-ben megvan az -ei
többesjel (feleym, unuttei), a szóvégi é > e hangváltozásnak már
korábban kellett végbemennie. E szerint a HB.-nek rövid hangot
jelölő szóvégi e betűjét nyilt e-nek olvashatjuk (nevezetesen
ezekben a szavakban: terumteve, élnie, feledeve, engede, vize,
veteve, feze, érette, ketnie, seine, vezesse, mente, helhezie, ilezie),
hacsak valaki be nem bizonyítja, hogy olyan nyelvjárásban van
írva, a melyben visszafejlődés {-e > -e) törtónt.
Hogy a szóvégi e > e hangfejlődés a HB. korában még
újkeletű volt-e vagy már régebben megtörtént, arra a kérdésre
megfelel a HB. maga. Kétségtelen dolognak kell tartanunk, hogy
az egyessz. 3. személy ragjának a több-birtokú paradigmába
való behatolása a sg. 3. szem. alakban kezdődött {véne + véni>
vénei), s hogy a többi alakba az -ei többesjel csak akkor terjed
hetett át, mikor első elemének eredeti mivolta már teljesen el
homályosodott volt. S ehhez minden bizonynyal hosszú idő
kellett. Már réges-régen kellett lenni felei-féle alakoknak, mielőtt

*) A hol együttes fejlődés mutatkozik, m i n t pl. a kettőshangzóknak
hosszú hangzóvá való összevonódásában, az általános (nem pedig szóvégi
> szóbelsei) hangfejlődós.
**) A hol kézit, kézibe, kézire stb. mellett az alanyeset kézi, ott vagy
a ragos alakoknak az alanyesetre tett h a t á s á t kell föltennünk, vagy a
szóbelsei és a szóvégi h a n g n a k egymástól független fejlődés útján történt
egybeesését.
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a HB.-beli feleym létrejöhetett, tehát az -ei többesjel keletkezését
a HB. írása idejénél jóval korábbra kell tennünk, és ennél is
korábbra a szóvégi e > e hangváltozást.*)
*

*

*

»Hogy hangzott a magyar nyelv az Árpádok korában?))
czímü értekezésemet, a melyet tizenkilencz évvel ezelőtt írtam,
ezekkel a szavakkal végeztem: «S ha mármost, miután lehullott
a szemünkről a hályog, melyet a régiek tökéletlen írása borított
reá, tisztábban látva hozzáfogunk a részletek vizsgálatához,
meggyőződésem szerint arra az eredményre fogunk jutni, hogy
az Árpádok korabeli magyar nyelv hangzása a mostanihoz sok
kal közelebb állott, mint eddig hittük» (Nyr. XXIV. 205). Most
pedig arra a kérdésre, hogy a magyar nyelv hogy hangzott az
Árpádok korában (és még azután is jó darab ideig), csak azt
felelhetem: i g n o r a m u s e t i g n o r a b i m u s .
SZINNYEI JÓZSEF.

*) E szerint a nyelvjárási feje, nev'é-£éle alakok és labiális illeszkedési! változataik (Ökrö, tührö), bármily régiek is (akár nyelvtörténet
előttiek), mégis újabbak a feje, nem, ökre, íitfere-félóknél. (A nyelvjárási
•é> -é hangváltozásra nézve vö. Nyr. XXI. 212; NyF. XXXIV. 12).

