
Az ö-zés története. 
(Első közlemény.) 

Mai szempontból tekintve az ö-zés nem egyéb, mint több 
nyelvjárásunknak az a sajátsága, hogy a köznyelv vagy más 
nyelvjárások e hangja helyett többnyire ö-t ejt. De nem szabad 
felednünk, hogy mind az irodalmi és köznyelv, mind mai nyelv
járásaink hosszú fejlődés eredményei. Nyelvemlékeink korában 
a magyar nyelv máskép hangzott, mint ma, s az ö-zés se volt 
olyan, mint mai nyelvjárásaink ö-zése. így a régi nyelvben 
gyakran é*-vel ejtették ki még azokat a szavainkat is, melyek 
ma az irodalmi nyelvben is ö-vel hangzanak, pl. gyönyörű, 
szörnyű stb. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy az irodalmi 
nyelvben is van ö-zés. Azután több, ma jobbára í'i-vel hangzó 
alakunk régebben szintén ö-vel hangzott, s é'-t is ejtettek helyette, 
pl. szonetten *** szenetlen. Már ezek az esetek is bizonyítják, hogy 
az ö-zésnek s az ö hangnak sok köze van az ü hanghoz is. 
Az ö és az ü hang közös tulajdonsága, a labiális illeszkedés se 
volt nyelvemlékeink korában olyan, mint ma; tehát szintén 
fejlődés eredménye. 

Az ö-zés története mindezek után nem lehet más, mint az 
ö-zés fejlődésének leírása kiindulásától, eredetétől kezdve egészen 
mai állapotáig. 

Az első kérdés tehát az ö-zés eredetének kérdése. Ősi 
maradvány-e vagy újabb fejlődés? Hogy erre a kérdésre fele
letet adhassunk, tekintetbe kell vennünk a rokon nyelvek és 
régi jövevényszavaink vallomását is. 

A második főkérdés az ö-zés kialakulásának kérdése. Itt 
tehát arra kell megfelelnünk, milyen esetekre terjedt ki és 
milyen mértékben lépett fel az ö-zés nyelvemlékeink korában. 
Hogy miképpen oszlott meg az ö-zés régi nyelvjárásaink között, 
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erre nézve főforrásaink gyanánt a kódexeket kell tekintenünk. 
Itt azonban nagy pontosság szükséges, vagyis az o-zés adatai
nak szám szerint is teljes összegyűjtése és rendszerbe foglalása. 

Harmadszor azután arra a kérdésre kell feleletet keres
nünk, hogyan fejlődött tovább az ily módon kialakult o-zés; 
mi az oka annak, hogy az irodalmi nyelvben aránylag csekély 
szerepe van, s minő az o-zés elterjedése mai nyelvjárásainkban. 

Ezek szerint tehát az ó'-zés történetét három főfejezetben 
kell tárgyalnunk: 1. az o-zés eredete, 2. kialakulása, 3. további 
fejlődése. 

I. Az ö-zés eredete. 
Az o-zés eredetének kérdése már hosszabb idő óta foglal

koztatja nyelvtudósainkat. Legelőször NBGYESY LÁSZLÓ tárgyalta 
behatóbban «Megérett kérdések a magyar vocalismus köréből)* 
ez. értekezésében (Nyr. XV. 198, 245). NÉGYES? már itt is rá
mutat azokra a forrásokra, melyek eredményre vezethetnek. 
Ezek : a nyelvtörténet, a nyelvhasonlítás, a hangpárhuzam. Az 
ö-zést az é'-zéssel szemben későbbi fejlődésnek tartja. Erre mutat 
az a körülmény, hogy «az ajakhangzó általán későbbi fejlődés 
s a nem ajakhangzók mellett másodlagos képződménynek tekin
tendő)), s hogy az «ó-ző nyelvjárás ma is dolgozik, ma is folyton 
hódít; tehát a labializálás mint hangtani eleven erő hat most is». 

BALASSA JÓZSEF «A magyar nyelvjárások osztályozása és 
jellemzése)) (Budapest, 1891) ez. munkájában szintén az é'-zést 
tekinti régibb sajátosságnak. «A magyar magánhangzók törté
netei) ez. értekezésében (NyK. XXIV. 257, 369) szintén az é 
hangot tartja eredetibbnek, «melyből ma csak vagy bizonyos 
helyzetekben, vagy pedig minden szóban o lett». Az e hang 
eredetisége mellett bizonyít szerinte az is, hogy helyette az 
északkeleti és a királyhágóntúli nyelyjárásterületen e-t ejtenek, 
«már pedig ez a hang csakis é'-ből fejlődhetett s nem az o-ből». 
Ezen az állásponton marad BALASSA a TMNy.-ban is. Más elmé
letet állít fel azonban «A magyar nyelvjárások keletkezése» ez. 
értekezésében (Ethnographia IX. 185, 282, 341). Rámutat arra, 
hogy a magyarság különféle idegen népfajokat olvasztott ma
gába. Ez a nyelvkeveredés igen könnyen okozhat nyelvjárási 
külömbségeket. így a «valószínűleg török nyelvű kabarok meg-
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magyarosodása lehetett az első alkalom nyelvjárási külömbségek 
keletkezésére a magyar nyelv körében». A krónikák és az ok
levelek azonban azt bizonyítják, hogy a kabarok legnagyobb
részt az ország északi részén telepedtek le. Ez a terület egybe
esik az é'-ző ejtéssel. «Ily módon arra a következtetésre kell 
jutnunk, hogy midőn a kabarok megtanulták a magyar nyelvet, 
a főkülömbség az ő kiejtésük s a magyarságé közt az lehetett, 
hogy az ö helyén mindig e-t ejtettek)). «Ebből az é'-ző ejtésből 
fejlődött a felsőtiszai nyelvjárás nyilt e-je.» E magyarázat sze
rint tehát az o-zés a régi magyar sajátság, s az é'-zés nyelv
keveredés folytán jött létre. 

Ugyancsak nyelvkeveredést tesz fel, de egészen ellenkező 
irányban SZABÓ SÁNDOE «A magyar magánhangzó-illeszkedést) 
ez. dolgozatában (Budapest, 1902). Szerinte az ó'-zést a török 
nyelv hatásának szokták tulajdonitani, s lehet is benne valami, 
mert a belénk olvadt török népeket, kunokat, besenyőket, kaba
rokat részint már a honfoglalás idején, részint később körül
belül a mai ó'-ző területeken telepitették le». 

A következő elmélet MÉSZÖLY GEDEONÓ. (A Halotti Beszéd 
nem-másolat-voltáról. Nyr. XXXVII. 289). Az o-zés eredetéről 
való nézetét a következőképpen fejezi k i : «A mennyiben egy 
egylapos nyelvemlék alapján e kérdéshez hozzá lehet szólni, 
úgy látszik a HB.-ből, hogy az o-zés mássalhangzós ősi ragjaink 
előtt kezdődött a szótő végső hangzójában s összetett képzőink 
hangzójába jutott el legkésőbbre*). 

Ezt az elméletet azután bővebben kifejti KOVÁCS MÁRTON. 
(Megjegyzések a Halotti Beszéd' nem-másolat voltához. Nyr. 
XXXVII. 417). Szerinte «az ó'-ző nyelvjárások ó'-zése a ragok
ban és képzőkben, általában a második és következő szótagok
ban kezdődött. Bámutat ezután olyan esetekre, midőn az ó'-ző 
kódexekben a szóknak első tagja nem ó'-ző. Pl. tekélletös, f'éldön 
(Sándor-k.) stb. 

MÉSZÖLY és KOVÁCS elméletét nem fogadja el TRÓCSÁN"YI 
ZOLTÁN. (A HB. másolat-voltáról s az e > ó hangváltozásról. 
NyK. XXXIX. 213). Az OklSz. adataiból kimutatja, hogy az 
e > ó változás a kódexek előtt jóval megvolt az első szótagban 
is, s szerinte az e > ó hangváltozás egytagú szavakban éppúgy, 
mint a többtagú szavak végső szótagjában egyszerre történt. 
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Annak eldöntését, hogy az e > ö változás a tőszótagban indult-e 
meg előbb vagy a ragok előtt, eddig ismert nyelvemlékeink 
alapján bajos dolognak tartja. 

Újabb magyarázatot állít fel HOEGBR ANTAL «Udvarhely 
vármegye székely nyelvjárásának hangtani sajátságai*) ez. tanul
mányában (NyK. XXXIX. 275, 383). Szintén azon a nézeten 
van, legalább az udvarhelyi nyelvjárást illetőleg, hogy az ö-zés 
ragokban, képzőkben, általában a második és következő szó
tagokban kezdődött. De egyszersmind kísérletet tesz a kérdés 
megfejtésére is. Kiindul abból a körülményből, hogy a szó első 
tagján túl eső é a magyarban kevés kivétellel mindig vagy 
kötőhangzó, vagy pedig ragnak vagy képzőnek eleme. Mint ilyen
nek a labiális illeszkedés következtében ugyanazon nyelvtani 
kategórián belül mindig o ós ö hangú párja van. Pl. hiszek, 
de: ütök, adok; kéreget, de: szövöget, húzogat; kerthez, de : föld
höz, házhoz stb. Minthogy ugyanazon kategórián belül az é'-nek 
mindig ajakkerekítéssel képzett o és ö volt a párja, ez nem 
maradhatott hatás nélkül az é'-re sem. Ezért lett az é'-ből leg
először ilyen helyzetben labiális o, s ez megmagyarázza azt is, 
miért nem labializálódott eleinte a hangsúlyos szótagbeli é. 
Ilyen helyen ugyanis akármilyen más magánhangzó is állhat; 
más szavaknak hangsúlyos szótagbeli o vagy ö hangja tehát 
nem lehetett rá-semmi különösebb hatással. 

Végig tekintettünk azokon az elméleteken, melyeket az 
ö-zés keletkezésére, kiindulására vonatkozólag felállítottak. Csupa 
tiszteletreméltó vélemény, s mindenik tudományos kutatás ered
ménye. Hogy azonban e tekintetben határozottabb eredményre 
juthassunk, kissé tágabb téren kell körültekintenünk. Mindenek
előtt fontos a következő tények tekintetbevétele: 

1. Alig van a mai magyarban ó'-vel hangzó szó vagy alak, 
melynek ne fordulnának elő é'-hangzós változatai; pl.: 

Belch 1211 (bölcs); Belén 1211 (bölény); Beythes 1309 
(böjtös); Bezermen 1325 (Böszörmény); Chetertek 14/7 (csü
törtök); efwenyt Kulcs.-k. 13 (ösvényt); erdegnek Corn.-k. 115 
(ördögnek); erekkewl erekké Pozs.-k. 47 (örökül örökké); feldre 
GÖm.-k. 61 (földre); fefuenfegnek Corn.-k. 161 (fösvénységnek); 
Gerbe 1480 (görbe); gyetrettetól Krizák. 11 (gyötrettetöl); gye-
keres 1450 (gyökeres); Kebles 1455 (köblös); Kedmenes 1479 
(ködmenes); kenyerwly Göm. k. 110 (könyörülj); Kermes 1420 
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(körmös); keteztetnek Göm.-k. 110 (kötöztetnek); kezette Pozs.-k. 
20 (közötte); kezepette Kulcs.-k. 131 (közepette); reuid Bod.-k. 
22 (rövid); ser Schlágli Szj. (sör); theredelmes Winkl.-k. 264 
(töredelmes); terményébe Kulcs.-k. 1 (törvényébe); Zeldpotak 
1349 (zöldpatak) stb. 

2. A mai magyar ü helyett a régi nyelvben gyakran ö-t 
találunk, pl. : 

czőtortokőn Weszpr.-k. 25 (csütörtökön); ezőfth Winkl.-k. 
176 (ezüst); fekStt Winkl.-k. 149 (feküdt); folebe Winkl.-k. 207 
(fülébe); golekozet Tih.-k. 242 (gyülekezet); gomólche Tih.-k. 168 
(gyümölcse); kSlde Winkl.-k. 169 (küldé); ól Winkl.-k. 139 (ül); 
oreffeghot Winkl.-k. 140 (ürességet); otz Winkl.-k. 168 (ütsz); 
pőjpSkke Winkl.-k. 172 (püspökké); zonetlen Czech-k. 25 (szü
netlen) stb. 

3. Mai ü helyén sokszor e hangot is találunk, pl . : 
feletewkel Érs.-k. 503 (fületekkel); ferezyed Thewr.-k. 120 

(füröszszed); gyemulcheth Kulcs.-k. 1 (gyümölcsét); hyggyek 
Kulcs.-k. (higgyük); nekenk Keszth.-k. 74 (nekünk); zenetlen 
Nagysz.-k. 63 (szünetlen) stb. 

4. Mai i helyén sokszor ü-t vagy ö-t ejtettek, pl. 
Uon Tel.-k. 1 (időn); SdotSk Winkl-k. 164 (időtök); 

kijjebb Tel.-k. 8 (kisebb); kéffebeytőttem Winkl.-k. 263 (kisebbí
tettem); méneket Székelyudv.-k. 258 (minket); mv Winkl.-k. 129 
(mi); tS Székelyudv.-k. 48 (ti); tv Winkl.-k. 166 (ti) stb. 

5. Mai ö helyett gyakran i-t találunk, pl . : 
kynneb Nagysz.-k. 14 (könnyebb); riuidjegnec Debr.-k. 274 

(rövidségnek); fytetsegekre Szt. Kriszt. B. 30 (sötétségekre); 
tywys Érs.-k. 324 (tövis) stb. 

6. A köznyelv ö-je helyett mai nyelvjárásaink gyakran ü-t 
ejtenek, pl. : 

güiör Nyr. XVIII. 18 (gödör); gyüker NyF. XVI. 6 (gyö
kér) ; gyiinni Nyr. XX. 29 (jönni); lüklek Nyr. IX. 359 (löklek); 
sutét Nyr. XV. 488 (sötét); vüdör NyF. XVI. 6 (vödör); türül 
Nyr. XXVII. 4, 92 (törül) stb. 

7. Főkép nyelvemlékeinkben gyakran találkozunk 6 ~ é 
váltakozással is, pl . : 

ereffen Székelyudv.-k. 328 (erősen); eryzheffevk Corn.-k, 
161 (őrizhessük); fewel Kulcs.-k. 40 (fővel); ideben Székelyudv.-k. 
327 (időben); ystenreel Winkl.-k. 365 (istenről); kenyivebel Szé-
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kelyudv-k. 325 (könyvéből); kwlfee Winkl.-k. 366 (külső); zép-
letelen Göm.-k. 97 (szeplőtelen); theremte Székelyudv.-k. 330 
(teremtő); wezzeeket JFest.-k. 234 (vesszőket) stb. 

8. Gyakori a mai ű helyett is ő, pl.: 
honos Winkl.-k. 121 (bűnös); gorot Tih.-k. 9 (gyűrű); 

hegedével Tih.-k. 370 (hegedűvel); torietok Winkl.-k. 155 (tűr
jétek); Tewz Kulcs.-k. 283 (tűz) stb. 

9. Néha mai ű helyett é-t is találunk, pl . : 
kynnyefege Pozs.-k. 44 (könnyűsége); myndeneftel Kriza.-k. 

56 (mindenestűi) stb. 

10. A köznyelv o hangja helyett nyelvjárásaink gyakran 
ü-i ejtenek, pl.: 

bű Nyr. XXVII. 492 (bő); bűr Nyr. XX. 363 (bőr); csű 
Nyr. XXVII. 67 (cső); hetfű NyF. XVI. 6 (hétfő); M Nyr. XIII. 
377 (kő); tű Nyr. XXVII. 492 (tő); a -bői, -ről, tői, ragok 
helyett nyelvjárásaink nagy része -bűi, -rűl, -tűl-t ejt stb. 

Mindezekből a nyelvi tényekből több fontosabb körülmény 
következik. Abból, hogy majd minden ö hang helyén é'-t is talá
lunk, arra a megállapításra kell jutnunk, hogy az ó'-zés eredete 
szorosan összefügg a magyar ö hang eredetévei. Láttuk azután 
az ü ~ ö, ü ~ e, i ~ ü, ő, ö «•*•» i, ö ~ ü hangváltakozásokat. 
Mindezek arra mutatnak, hogy az ö-zés eredetének kutatásánál 
a magyar ü hang eredetével is kell foglalkoznunk, minthogy 
ö és ü az esetek nagy részében azonos eredetű lehet. Az ő ~ é, 
ű ~ ö, ű ^ é, ő ~ ű váltakozásokból pedig következik, hogy az 
ö-zés történetében nemcsak a rövid ó-nek, hanem a hosszú 
ó'-nek is lesz szerepe, s ez összefügg a hosszú ű hanggal. 

Mint a m. magánhangzók eredetével általában, úgy az ö, ü 
ö, ű hangokéval is keveset foglalkoztak nyelvtudósaink. MUNKÁCSI 
BEENÁT «A Magyar-ugor szótár» ez. tanulmányában az ö és ü 
hangot fgr. eredetűnek tartja, (Nyr. XIV. 110—118). —Bőveb
ben foglalkozik a magyar ö, ü, Ő, ű hangok eredetével BALASSA 
JÓZSEF (A magyar magánhangzók története. NyK. XXIV. 257, 
369). Az ö szerinte részint é'-re, részint ü-ie megy vissza, az 
ü vagy w-ből rövidült, vagy megtartotta eredetibb zárt hang-
szinét. Az ó', ü hangok vagy pótló nyújtás útján keletkeztek, 
vagy pedig kettőshangzóra mennek vissza. A szó végén álló 
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ö és ü eredete azonos. — MUNKÁCSI BERNÁT «A magyar magán
hangzók történetéhez)) ez. értekezésében (NyK. XXV. 168, 257) 
pusztán ugor alapra helyezkedik. Ebben a tanulmányában már 
nem tartja az ö, ü, ő, ű hangokat fgr. eredetűeknek. Az o, ű 
hangok vagy kettöshangzóra mennek vissza, vagy é, it-ból fej
lődtek. Az ü hang is későbbi eredetű. Eészben i-ből, részben 
magashangúságba való átcsapással u-ból keletkezett. Az ö ejtés 
egyes esetekben azonban már az ugor alapnyelvben megindul
hatott. Erre mutatnak azok az esetek, midőn a magyar ö-vel 
szemben a vogul és az osztják nyelvben mélyhangú magán
hangzót találunk. 

Ujabb eredményekre szláv és török jövevényszavaink pon
tosabb átkutatása vezetett. MELICH JÁNOS (Szláv jövevényszavaink. 
I. Budapest, 1903—1905) és GOMBOCZ ZOLTÁN (Die bulgarisch-
türkischen lehnwörter in der ungarischen sprache. Helsinki 
1912) számos esetet mutattak ki, midőn a magyar é ' ~ ö válta
kozás eredetibb i-re megy vissza. 

MELICH JÁNOS azután egyetemi előadásaiban (1912—1915) — 
melyekre szives engedélyével hivatkozom — a magyar ö hangot 
is beállította abba a szabályszerű fejlődési menetbe, melyen 
szerinte minden első szótagbeli magyar rövid magánhangzó 
keresztülment. E főszabálya szerint minden első szótagbeli 
magyar rövid magánhangzó az Árpádok korában egy fokkal 
nyiltabbá változott, az ily módon nyiltabbá vált magánhangzók 
azután a XV. századtól kezdve az esetek egy részében ismét 
zártabbá váltak. Az ö hang e szerint ü-ie megy vissza, a mai 
magyar ü hang pedig ismét ó'-ből vált zártabbá. De az ü hang, 
a melyből azután ö fejlődött, MELICH szerint szintén nem ere
deti, hanem régibb i-re megy vissza. 

Bizonyos, hogy a magyar magánhangzó-rendszerben nyil
tabbá válás történt. (SZINNYEI: Nyr. XXIV. 197, 205; NyK. 
XXVII. 244, 372; NyK. XLII. 3). De hogy mikor ment végbe 
e hangváltozás, az még vita tárgya. SZINNYEI «A magyar magán
hangzók történetéhez*) czímű értekezésében (NyK. XLII. 1—35, 
XLIII. 102—125) fontos érveket hoz fel a mellett, hogy a 
nyiltabbá válás az Árpádok korában nem volt általános. 

E kérdés azonban már nem függ össze oly szorosan az 
o-zés eredetének kérdésével. Az ö-zés előzményeit ugyanis — 
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a mint látni fogjuk — még a nyelvtörténet előtti időben kell 
keresnünk. 

Mindenekelőtt kíséreljük meg annak a kérdésnek eldönté
sét, hogy fgr. eredetűnek tekinthető-e a magyar ö, ü, Ö. ű — 
legalább bizonyos esetekben — vagy pedig újabb fejlődés ered
ménye. 

A fgr. vokalizmus történetét még jelenleg is köd borítja, 
mindazonáltal elmondhatjuk, hogy szorgalmas részletmunkálatok 
lassanként előkészítik a talajt a fgr. magánhangzó-rendszer 
ismeretéhez. Az ó-zés szempontjából főkép a következő dolgo
zatok fontosak: WIKLUND, Entwurf einer urlappischen laut-
lehre (SUS. Tóim. X.); SETALA, Über quantitátswechsel im fin-
nisch-ugrischen. Nachtrag. I. Über den vorfinnischen vokalis-
mus (SUS. Aik. XIVs.); PAASONEN, Mordvinische lautlehre 
(SUS. Tóim. XXII.); BEKÉ, Cseremisz nyelvtan (Finnugor füze
tek XVI.); KAEJALAINEN, Zur ostjakiechen lautgeschichte. I. Über 
den vokalismus der ersten silbe (SÜS. Tóim. XXIII.). E dolgo
zatok eredményei arra mutatnak, hogy a fgr. alapnyelvben nem 
volt se ö, se ü. 

Mielőtt az idetartozó szóegyezések vizsgálatára áttérnénk, 
szólnunk kell még röviden a cseremisz nyelv labiális illeszke-
kedéséről. Ismeretes, hogy a magyaron kívül csakis ebben a 
rokon nyelvben találjuk meg az ajaknyílás szerint való illesz
kedést. Az a kérdés mármost, hogy van-e valami összefüggés 
e tekintetben a magyar és a cseremisz nyelv között. A magyar 
labiális illeszkedés későbbi eredetű. Keletkezéséről majd az o-zés 
kialakulásának tárgyalásánál fogunk bővebben szólni. De ugyan
csak későbbi eredetű a cseremisz labiális illeszkedés is, a mint 
ezt pontosan kimutatta SZINNYEI JÓZSEF : Labiális illeszkedés a 
cseremisz nyelvben (NyK. XXIV. 143). Ez a labiális illeszkedés 
ugyanis csak a cserS. és a cserO.-ban van meg, a cserM.-ben 
egészen hiányzik. A rokon nyelvek és a jövevényszavak azon
ban azt bizonyítják, hogy a cserM. nyelvjárás hangállapota az 
eredetibb. így a cserM. megtartja a jövevényszavak illabiális 
hangzóit, a másik kettő pedig többnyire labiális hangzókat ejt 
helyettük, pl. csuv. ind'e > cserM. Inde, S. önde; csuv. /is > 
cserM. kize, kizá, S. küzö, 0. küzÖ; tat. kisten > cserM. kesten, 
S. kösten. A rokon nyelvek hangrendszere is inkább a cserM. 
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eredetisége mellett bizonyít. Pl. f. veri, md. ver, ver, cserM. vir, 
S. vür 0. ftür (NyK. XXIV. 150). Hogy a cser. ü, ö későbbi 
eredetű, azt sok esetben BEKÉ is kimutatja cseremisz nyelv
tanában. 

Mindezek után kíséreljük meg példákkal is megvilágítani 
azt a tényt, hogy a magyar ü, ö, ü, ö nem lehet fgr. eredetű, 
hanem későbbi fejlődés eredménye. Hogy melyek voltak ezek
ben az esetekben a fgr. őshangok, azt természetesen még nem 
lehet pontosan megállapítani. E kérdés külömben is szorosan 
összefügg a magyar e és i hangok kérdésével. Ez pedig, a mint 
tudjuk, igen nehéz kérdés s még sok részletkutatást kivan. 

Láttuk, hogy a magyar e ~ ö ~ ü hangok között sok az 
összefüggés. Az ő és ü hangok szintén rokonok. Nézzük meg 
tehát, melyek a nyelvek vallomásai e hangokra vonatkozólag. 
Minthogy magánhangzóink történetét még nem ismerjük, a leg
szilárdabb alap, melyről egyelőre ki kell indulnunk, a magyar 
köznyelv. Vizsgáljuk tehát meg, milyen hangok felelnek meg a 
köznyelvi é'-nek ( ~ o), o-nek, ii-nek, ó'-nek, w-nek. 

AJ M a g y a r k ö z n y e l v i e ~ E. N. ö, ü, (i)\ 

1. csepeg, vö. chöppög Helt., czöppeg Born. NySz.; csepelég, 
csepereg, csipereg, csöpörög MTsz. (cwp LevT. NySz.) 

«--> votj. Uop 'csepp5, isoplárii 'csepeg', 
cser. cewem, cewedem 'csepeg', cewáldes 'csepp5 SZIL. 19. 
fK. t'sipetta- 'permetez (az eső) | fA. isipettá- 'csöpörész, 

permetez (az eső)5 | fL. sipa 'csepp5 (vö. fS. tippa ua.). 
lp.K. tsaopa- 'csöpörész5. 

Vö. MUSz. 386. sz., NyH.5 

2. 'év-, vö. St Bécsi-k. 6., ütte Szék: Zsolt., onec Veszpr.-k. 
i7, eszik Decsi, iszel Sylv. NySz. 

~ osztj. AÍ-, lí-, te-; iafidt- 'enni ad, etet, táplál.5 

vog. É. taj-, te | K. táj-, ti | T. táj-, te- 'eszik5 NyK. XXV. 260. 
zürj. sojny 'essen5 WIED. | P. suj- 'essen, fressen, beissen, 

stechen5 GEN. 21. | votj. si- inf. dini, süni, Kaz. siené; praes. 
Sar. siko, sikod, Kaz. siisko etc. 'enni, megenni, elpusztítani, 
elemészteni, tönkre tenni5. VotjSz. 453 

md. seve- 'essen5 | md. E. seve- id. 
f. syö 'edere5 | észt so 'essen5. 

Vö. MÜSz. 878. sz., NyH.5 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 26 



3 8 2 LOSONCZI ZOLTÁN. 

3. fed ~ föd, vö. feedy Érdy-k. 524, fődd Mel. NySz. 
~ vog. É. pánt-, K. T. pánt- NyK. XXV. 261. 
zürj. pödny (o: pedni) 'engbrüstig sein, sticken, ersticken, 

ausser athem kommen' WIED. 247 | votj. podini, podni 'betesz, 
bezár (ajtót)5. 

Vö. MUSz. 525. sz., NyH.5 

4. fecske, vö. Fychke 1377 OklSz., feske Ehr.-k. 138, 
Fó'chke Zrínyi NySz., feske, feske, föcske, föcsöke MTsz. 

~ votj. poékl, Kaz, poske, Sar. poski 'fecske5 VotjSz. 577. 
f. paasky (ősfinn a SUS. Aik. XIVs. 40). 

Vö. NyH.5 

5. felhő, felleg, vö. felyhö Káldi, fölyho Zvon. NySz., föjhő, 
fölyhö MTsz. 

~ osztj. péléng, I. K. peteng 'felhő5 | S. pélen, petén id. — 
EO. palén 'gewitter, gewitterwolke5 Ug. Füz. XII. 42. 

cser. kP. pdl, kCarM. pdl ~ nyK pd0l 'felhő5, BEKÉ 52. 
md. pel, pdle 'pilvi5 Suomi. III. sorozat. XIII. 41. 
f. pilvi \ észt pilve- 'wolke5 (ősfinn i : SUS. Aik. XIV3. 45). 
IpS. pafeva lpK. pelv. 

Vö. NyH.5 

6. kell 'libet, lubet, piacet; oportet5; vö. keel Erdy-k., 
kallót Zvon. NySz.; kő, köll, kiiő, köllünk MTsz. 

~ zürj. kolny 'nötig sein5 WIED. 109 J P. kól- nötig sein5 

GEN. 13 j votj. kul-: ug kul (Glaz.); ukíl (Glaz. Mát. 9, 13) 
'nem kell5; ug kulá-a? (GEN.) nem kell?5 VotjSz. 223. 

cser. kP. kül'es | kUr. küles | kCar. kille's 'kell, szükséges5 ~ 
nyK. ke'lás, -eé id. BEKÉ 24. 

f. kelpaa 'alkalmas, vmire való, tetszik, kell5. 
Vö. NyH.5 

7. lel, vö. Iwlz Virg.-k., lolec Born. NySz.; léi, lőtte MTsz. 
f. loytdd 'talál5 | észt leida- 'finden5 

Vö. MUSz. 749. sz., NyH.5 

8. lev-, vö. leiun Ehr.-k., lewt Ehr.-k. NySz.; ló'jsz, löjszön, 
lészön MTsz. 

~ zürj. lony 'werden, geschehen, sích ereignen5 WIED. 
155 | P. lu- 'werden, geschehen5 GEN. j votj. I11-, Kaz. lü 'lenni, 
válni VotjSz. 744. 

cser. kP. Ham | kUfa. lij£é (imp. 3 p. sg.). lijza (imp. 2 p . 
plur.) j kM. lng>'s (inf.) | kUr. kCar. lig,'i \ kCarü. Ham | kUr. 
lies ~ nyK. Ham, -as 'lenni' BEKÉ 18. 

f. lifí- (potent. 3. lienee) \ észt le- 'sein, werden5 

IpS. praes. 3. la, la | lpN. praes. 3. le. 
Vö. MUSz. 698. sz., NyH.5 
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9. meny. Vö. meenyekzo Érdy-k. NySz. 
~ osztj. DN. men | Trj. mán | V. Vj. men" | Ni. men, 0 . 

men 'schwiegertochter', Kaz. me^n id. KARJ. OL. 158 (ősosztj. e 
OL. 282). 

vog. É. mari | K. man | T. min NyK. XXV. 261. 
zürj. moú 'schwiegertochter' WIED. 173 | P. mun ua. GEN. 

33 | votj. ici-men, ici-men 'menyecske, menyasszony' VotjSz. 709. 
f. minid | észtD. minij 'schwiegertochter' | L. mina. 
IpS. maríné ua. 

Vö. MUSz. 653. sz., NyH.5 

9. menny, vö. munhi HB. ; möndörög, mé'n-kü, mén-kür 
men-kü MTsz. 

<-o md. menel, menü 'hímmel' | md. E. máneV 'himmel'. 
Vö. MUSz. 654. sz.. NyH.5 

10. nem, ne; vö. Numwog 1174 OklSz. 
~ osztj. nem-%oiat 'senki'; nem-yuntta 'soha'. 
vog. ne-mátdr 'semmi'; nem-/ot 'sehol'; ngm-%iLnt 'soha'. 
zürj. ne 'nicht' WIED. 190 | P. ne 'auch nicht', ni-kút 

'kein'; ni-kín 'niemand'; ni-nem 'nichts' GEN. 23 | votj. ni-no-
-kin 'senki'; ni-no-mér 'semmi' VotjSz. 516. 

cser. kP. n?: ndyöjat 'senki', ndmat 'semmi' | küfa nd-mat 
'semmi', n3-göjat 'senki', nS-yunamat 'soha' J kCarU. ndmo, ndmat 
'semmi' | kür. nS-yö 'senki', nSyunam 'sohsem', nuyimamat «^ 
nyK. ni-yü; ni-ma-(a)'t id. BEKÉ 53. 

[vö. szám. ni-. 1 
Vö. NyH.5 

11. repül, vö. rwpwlenek Virg.-k., repewly Érs.-k., roppül-
lettenek Fél. NySz. 

~ vog. rapi: raplayts 'röpült'; rapi, roplayti 'röpül'; 
rapitawé 'röpítődik' raptélti 'röppen' NyK XXXIX. 460. 

f. rápytt'id 'röpköd, szárnyával csapkod'. 
Vö. NyH. 

12. m. szeg; vö. szög Thaly : Adal. NySz.; szögibe MTsz. 
«"*•> oszt. soy. 

Vö. MUSz. 284. sz., NyH.5 

13. szem; vö. Scim 1237/1325. OklSz., zőm Jord.-k., zum-
HB. NySz. 

osztj. D. N. sem | Trj. sám* | V. Vj, sem | Ni. sem* | Kaz. 
sim j D. sem 'auge' ~ D. T. sámDa 'blind' OL. 155 (ősosztj. 
e—a OL' 292). 

vog. É. sam j K. sam | T. som NyK. XXV. 260. 
zürj. sin WIED. 289 I P. sin 'auge' GEN. 22 | votj. din, 

Kaz sin, Uf. sim 'szem' VotjSz. 457. 
26* 
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cser. kP. singa | kÜfa singg, | kCar. sinúéd' | kCar. iinga, 
kUr. sindzá, sindsg, »>•» nyK. syndzá, sindzd, synzd | ny. Jar. éf'ndzd 
'szem' BEKÉ 20. 

md. eKazl. sálrhá 'auge' | md. E. sel'rhe J md. M. sel'rha 
PAAS. 73. 

f. 8ilmd | észt silm 'auge' (ősfinn i: SUS. Aik. XIVs. 45). 
IpS. tsaUme 'szem' | lpN. UáU(b)mi j lpK. tsdlm, tíálme. 

Vö. MUSz. 290. sz., NyH.5 

14. szer 'sor, rend' R. N. 'mód' N.; vö. Telukzyr 1840 
1449 OklSz.; tó&erc MA.: Tan. soríft LevT. I. NySz. 

~ vog. sir, mód; S9r, sir 'szerű, -féle'; 897*p, sirpd, sinj ua. 
osztj. D. N. sir | Trj. sir' | Ni. sir | Kaz. sir' (sirr) | 0. sir* 

(éir') 'beschaffen', V. moydsuW 'wie beschaffen' OL. 214. (u újabb 
eredetű. OL. 215). 

zürj. ser 'gewohnheit5 WIED. 284. 
cser. S9r 'szokás5 

[vö. szám. ser, sir, sir 'mód'.] 
Vö. MUSz. 294. sz., NyH.5 

15. tev-, vö. tén Tel., tíszen Sylv., tőd Debr.-k., tottel Erdy-k. 
NySz.; tejszen, tészön MTsz. 

«•>-» md. eMar. eJeg. iejems \ eKazl. t'ejums | eKal. tejims 
'machen' | md. M. iijdms. PAAS. 74. 

f. tekee ~ teen (teghen R.) | E. tege- 'tun' | L. tie- 'tun'. 
IpS. taokat ~ praes. 1. takau 'tenni, csinálni' | lpN. áfa-

kdot ua. ~ praes. 1. ddyam. 
Vö. MUSz. 215. sz., NyH.5 

16. vér «>J véres, vörös; vö. vyer Ehr.-k., vír Sylv. NySz. 
~ vog. wüir 'vér' KL. vülr 'vörös' VogSzj. 159. 
zürj vir ~'blut' WIED. 413 | P. vir 'blut' GEN. 31. J votj. 

vir. Kaz. vér 'blut' VotjSz. 672. 
cser. kP. fiür, ftür | küfa fiür | kM. fiür | kUr. kCar. /?•*'<> ~ 

nyK. /990r | nyJar. @nr 'vér' BEKÉ 28. 
md. Psen. var 'blut5 | mSel. ver j eKazl. w r PAAS. 74. 
f. » w 'blut' (ősfinn é: SUS. Aik. XIVs. 43). 
lpK. verr, varr | IpS. varra | lpN. varra. 

Vö. MUSz. 604. sz., NyH.5 

17. vév-, vö. Wottem 1544. Oklsz., víszen Sylv. NySz.; 
dvjszen, vészön MTsz. 

~ osztj. DN. ud- | Trj. "M£>- | V. Vj. U9- | Ni. ui- | 0. aá 
'nehmen' OL. 185 (ősosztj. « 0L. 289). 

vog. É. vaj-, vl | K. váj-, vé- | T. wj-, w NyK. XXV. 261. 
Vö. MUSz. 613., NyH.3 

E csoport magánhangzó-megfelelései tehát a .következők ? 
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A mint látjuk, az egyes nyelvek rendkívül eltérnek egy
mástól a magánhangzó-megfelelés tekintetében. Legszabályosab-
bak a lp. finn ós md. változatok. így IpS. a (egy esetben a, a), 
IpN. á, IpK. a, á, §. E lapp hangokról azonban bizonyos, hogy 
magas hangokból álltak elő ezekben az esetekben. így a lp. a 
hang vagy a-ra megy vissza (vö. SUS. Aik. XIVs. 25), vagy 
a-re (uo. 38), vagy <?-re (uo. 43), vagy i-re (uo. 44), néha i-re 
is (uo. 36); a lp. a-féle hangok az esetek nagy részében a 
gyönge fokból (9) állottak elő (vö. uo. 43, 44). A lp. a hangok 
tehát semmi nehézséget nem okoznak arra vonatkozólag, hogy 
az előbb felsorolt esetekben az illabiális magas hangokat (e, á, i) 
tartsuk eredetibbeknek. 

Nézzük most a finn megfeleléseket. Ezek i (legtöbbször), 
e, a, á, öy, yö. A finn változatok többsége tehát szintén az 
i, e, a-féle hangok eredetisége mellett bizonyít.* Ezt még inkább 
megerősítik a md. megfelelések (e, a, i, é). A cser. is több eset
ben megőrizte az eredetibb i, e hangokat, néha azonban e-t, 
esetleg ü-t fejlesztett helyettük. Változatosabbak a permi nyel
vek hangjai. Egyes esetekben szintén megőrizték az illabiális 
magas hangot, de elég gyakran o-t vagy u-t is mutatnak. Ezt 
az előbbiek után másodlagos fejlődésnek kell tekintenünk. Elég 
külömbözőképpen fejlődtek a vog. és osztj. hangok. Az esetek 
nagy részében a magas hangoknak kedveznek. Csak néhány 
esetben találunk u- vagy o-féle hangot; a ellenben elég gya
kori. A magyar megfelelések tehát a f. md. cser. és lp. alakok
hoz állnak legközelebb, s így nyilvánvaló, hogy a fölsorolt pél
dákban az i, e, á'-féle hangok őrizték meg leginkább az eredeti 
fgr. magánhangzókat. Az ó'-zós történetére vonatkozólag pedig 
azt tanulhatjuk e példákból, hogy másodlagos fejlődés. 

B) M a g y. k ö z n y e l v i ö ~ R. N. e, ü, i: 

1. bök, vö. bekkeno Matkó, bukkeno Bal. NySz; bük MTsz. 
~-> f. pökkii 'szarvával döf. 

Vö. MüSz. 501. sz., NyH.5 

* A kettősliangzókra nézve vö. SUS. Aik. XIV3. 48. 
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2. gyökér, vö. geker Ehr.-k., győkore Born., gukere Bécsi-k. 
NySz.; gyükér, gyükér, gyükér MTsz. 

~ vog. jekwér 'gyökér, gyökércsomó'; jékwér ua. VogSzj. 38. 
md. jur 'gyökér'. 
f. juuri ua. 

Vö. NyH.5 

3. könny, vö. kenwym Keszth.-k., konyuekkel Helt. NySz.; 
könyü, könnyű, könnyű, könyv, koenyv, künyü MTsz. 

~ votj. UU, kil'j sin-k. 'tráne' (KSz. XIII. 248)._ 
f. kyynel, vót cünel | vepsz künal | lív kündil, künil. 
lpL. kennal. 

Vö. MüSz. 57. sz., NyH.5 

4. könnyű, vö. kenweb 1485 OklSz., kényen Helt., kőnyo 
Ozor., kunié Lép. kinnyen Kulcs.-k. NySz.; hinne, kinnyebb, 
könyi, könnyi MTsz. 

~ osztj. DN. kén3 | Mj. kroríd% | Ni. ken | Kaz kin | 0 . 
kön 'leicht'. OL. 162. 

* - vogK. kelná j T. kuúga NyK. XXV. 261. 
zürj. P. kokni. 

Vö. MüSz. 58. sz., NyH.5 

5. köz, vö. scilkuz 1225, Nogkez 1252, Ketyoukyzi 1246 
OklSz.; azzonkuze Helt. NySz. 

~ osztj. DN. fc$ | Trj. &'£/ | V. Vj. kco/ ( Ni. koje | Kaz. 
/cpíc | 0. kot 'zwischenraum'. OL. 79. 

Vö. MüSz. 48. sz., NyH.5 

6. körmed (meg-k 'a fagytól megcserepesedik, gyengén meg
fagy a fölszine, pl. a sárnak5) MTsz. 

votj. kurmi- 'megkörmedni' VotjSz. 229. 
Vö. MUSz. 45., NyH.5 

7. közép, vö. Cuzepku 1240, Kyzepbirch 1296, Kezeperdeü 
1309/1413 OklSz. 

~ osztj. kottdp. 
vog. kfiaíU. 

Vö. MüSz. 61. sz., NyH.5 

8. köszörül, vö. Kuzereukív 1331, Kezereorra 1411, Keze-
rwkev 1545, Kewzewrewkew 1549 OklSz.; koszerulic Helt. köszö
rül NySz. küszürül MTsz. 

~ zürj. keslyny 'schárfen' WIED. 99. 
Vö. MUSz. 63. sz., NyH.5 

9. köt, vö. Borkethe 1400 OklSz.; kűtue Mel. NySz. 
- vog. T. kot- NyK. XXV. 261. 
votj. kitkini 'befog'. 
f. kytkee cmeg- v. odaköt' | fE. kütke- 'halfter für rindvieh'. 

Vö. MUSz. 65. sz., NyH.5 
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10. lök, vö. lükte 1728 OklSz ; lük, MTsz. 
vog. lökém- NyK. XXV. 261 (o: Idkdm-). 
~ f. lykkaá j fÉ. lükka- 'stossen, schieben'. 

Vö. MUSz. 770. sz., NyH.5 

11. mög, vö. Mugsar 1276, Nyrmegh 1341 OklSz., ajtó 
megei Com. NySz. 

cser. kP. möngö 'hátra való, nem egyenlő, hitványabb'; 
mönges Vissza, haza5 | kUr. möngd | kCar. mö'nge 'után' ~ nyK. 
md'ngvs 'zurück, wieder' BEKB 23. 

f. myö- ebben: myöstdd 'visszavon, visszavesz' myosteleikse 
Visszafordul' j lűd müvös Vissza' (SETALA szerint az yö a meg
előző lab. cons. folytán jött létre: SUS. Aik. XIV8. 48.) 

lpK. mdyne cmög', mannás 'hátra' ~ mdyemus 'leghátulsó, 
utolsó' | lpN. mannái 'mögé' ~ mánist 'mögött' ( IpS. mayye-
(összetételekben) 'hátulsó'; mannái 'mögé, után' ~ mayemus 
'utolsó'. 

Vö. MUSz. 680. sz., NyH.5 

12. öcs, vö. wche 1211 OklSz., wcczit Sylv., eccse Pethő 
NySz.; ecs, öc, ücse MTsz. 

~ osztj. is 'jüngerer Brúder' KSz. VIII. 18. 
vog. as. is 'hug\ 
votj. uéi 'férjem húga'. 

Vö. MUSz. 939. sz., NyH.5 

13. öl 'töten', vö. Emberellew 1461 OklSz., vlni Nagysz.-k. 
NySz.; elüö kés MTsz. 

~ osztj. DN. DT. uet- | Trj. uuá£- | V. Vj. uef- j Ni. uef- \ 
Kaz. ueA- | 0. uel- 'töten, fangen' ~ DT. uána£- id. OL. 158. 

vog. É. al- | K. T. ál- NyK. XXV. 2 6 ™ 
zürj. viny = (S) vijyny 'tödten5

 WIED. 552 | P. vi- 'tödten' 
GEN. 30 | votj. vij- Sar. vi-, vij- 'megölni'. VotjSz. 

Vö. MUSz. 847. sz., NyH.5 

14. öl, vö. holel Winkl,-k., elele Érs.k. NySz., wl 1460 
OklSz. 

~ osztj. D. l'ul 'öF | S. lül | I. tet | B. lal, tal. Ugor Füze
tek XII. 57. 

vog. tal 'öl, klafter, umarmung', K. tál VogSzj. 133. 
zürj. syl 'klafter, faden' WIED. 314 j votj. Kaz. sul 'öl, 

mérték, klafter'. VotjSz. 435. 
md. sel 'klafter' | E. sdl 'klafter'. 
cser. kP. sülő | küfa sülő | kM. suip | kUr. kCar. sul» | 

kCar. M. süld 'öl, faden, klafter' ~ nyK. sdl id. BEKÉ 28. 
f. syli | E. süli 'schoss'. 
lpK. sall | IpS. salla | lpN. sállá. 

Vö. MUSz. 941. sz., NyH.5 
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15. ó's ( < ös). Vö. isemucut HB.; ös, ösi N.; ösfi, 'atyafiú, 
fráter, monachus'E. Vö. még ws 1211, ÍJuse 1199 OklSz.; esei 
Heli NySz.; űs MTsz., 

~ f. isa 'atya' | É. i^a 'vater'. 
Vö. MUSz. 952. sz., NyH.5 

16. szösz, vö. zoz Nagysz.-k. NySz. 
~ zürj. sed'é, sod'é crost, szál, szösz, csepű'. 

Vö. MUSz. 317. 
17. töm Vö. temiek KLOkl. NySz.; dömni, tem MTsz. 
«*«» cser, kP. temam 'megtelik, jóllakik'; temem 'megtölt, 

jóllakat' | kUfa. temem 'jóllakat' | kCarM. temd 'megtelik, jól
lakik5 | kÜr temas 'betölt' ~ nyK. tem, temd ' tele'; te'mdm 'meg
telik, jóllakik' temem 'megtölt, kiegészít'-. BEKÉ 1 5 - 1 6 . 

Vö. MUSz. 240. sz., NyH.5 

E csoport hangmegfelelései tehát, mint a túlsó lapon 
levő táblázat mutatja, sokkal tökéletlenebbek, mint az első 

'csoportéi. Első pillanatra szinte azt gondolhatnék, hogy vala
milyen labiális hangra mennek vissza. De vegyük csak jobban 
szemügyre az egyes nyelvek hangjait. A lp.-ban itt is az a 
hangok felelnek meg, éppúgy mint az első csoportban. Ez már 
e, á, i-féle hangokra enged következtetni, minthogy — a mint 
láttuk — e lp. hangok az esetek nagy részében i, e, a-féle 
hangokból fejlődtek. A f. megfelelések: i, y, yö, yy, ö; egy 
esetben : uu. Az y, ö hangok azonban nem eredeti hangok a finn 
ben, hanem később fejlődtek. (Vö. SüS. Aik. XIV3. 48.) Előfor
dulnak az előbbi csoportban is. Hogy \it gyakoriabbak, annak oka 
bizonyos mássalhangzók befolyása; ugyanazoké a mássalhang
zóké, melyek a magyarban is elősegítették az ü, ö hangok ter
jedését. Különös a f. juuri alak. Ez a f.-md. közösség korában 
is u lehetett (md. jur). A m. gyökér szó itt inkább a vog. és 
alakkal vethető össze. A md. megfelelő hang itt is e, á, mint az 
előbbi csoportban (kivéve jur). A cser. változatok: e, ü M e, 
ö «v 9, ü. De ü, e, d megvan az előbbi csoportban is. Egyébként 
pedig a cser. nyelvben is labializálódás történt, a mint a cser. 
nyelvjárások megfelelései bizonyítják. Ezt szintén bizonyos 
mássalhangzók segítették elő, a mint erre BEKÉ is rámutat több 
helyütt cser. nyelvtanában. A permi nyelvek megfelelései azo
nosak az első csoportéival (i, i, §, o, u). A vog.-osztj.-ban is 
megvannak a különféle magas- és mélyhangú változatok, mint 
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az első csoport eseteinél. Egyszóval a köznyelvi magyar ö hangok 
is ugyanarra a sorra mennek vissza, mint az e hangok. Hogy 
itt a rokon nyelvek is gyakrabban fejlesztettek labiális magán
hangzót, mint az első csoport eseteiben, annak okát a szom
szédos mássalhangzókban kell keresnünk, ugyanazokban a mással
hangzókban, melyek a magyar nyelv történetén belül is elősegí
tették az ö-zés fejlődését. 

C) M a g y a r k ö z n y e l v i ü (s a N-ből: csünik, sül, süly) 
~ E. i, e, ö. 

1. csünik 'növésben elmarad, kicsiny marad5 N. 
«-»» osztj. fon-, édn- 'összetöpörödik, beszárad'. 
zürj. sinny 'abnehmen, sich vermindern WIED. 290, tsinny 

cklein werden' WIED 360. | votj. sinyny 'sich vermindern, ab
nehmen'. WIED 525. 

Vö. MUSz. 409. sz., NyH.5 

2. ezüst; ezysth 1543, ezösth 1546 OklSz.; üst 'ezüst5 MTsz. 
zürj. ezys 'silber5 WIED. 48 | votj. azves 'ezüst' VotjSz. 19. 
f. vaski 'réz' | fE. vask 'rész, sárgaréz; fL. vask 'érez, réz'. 

Vö. SUS. Aik. XVIB. 5., NyH.5 

3. fül, vö. fii Jord.-k., fői Vitk.-k. NySz., feletewkel Érs.-k. 
503; fU föl MTsz. 

~ osztj. DN. p9£ | Trj. p'?A j V. Vj. pdl' | Ni. páf | Kaz. 
pá A | 0. ppl 'ohr5 OL. 179. 

vog. ÉT pat | K. paX | T. pil NyK. XXV. 282. 
zürj. pel rohr, gehör' WIED. 229 | P. pel 'ohr' GEN. 28 | 

votj. pel! 'fül, ohr' VotjSz. 548. 
cser. kP. pdhs 'fül' | kCarM. pd'hs id. | kCarTJ. fiddra'-pels 

'a vödör füle' ~ nyK. pd0ld0s BEKÉ 52. 
md. eMar, eJeg. pile | eKal. pite, piíi 'ohr5

 PAAS. 92. 
IpS. peljé | lpK. pely | lpN. biVTi. 

Vö. MUSz. 576. sz., NyH.5 

4. küszöb vö. kSzőbőket Beythe; kűszszoboket Sós NySz.; 
küszög, küszöb, küszöpöt MTsz. 

~ votj. kusip 'köz, két hely közötti tér' VotjSz. 213. 
Vö. MUSz. 67. sz., NyH.5 

5. rügy. 
oazi,).r runt 'ohrring'. NyK. XXV. 282. 
vog. É. rünt 'rügy' | KL. rünt | P. ronté, ront NyK. XXV. 282. 

Vö NyH.5 
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6. sül, vö. zol Bécsi-k. 281, szol Mel. zwlek Jord.-k., szül 
Helt. NySz.; sindisznó MTsz. 

~ cser. M. sülő 'sün5 CserSz. 290. 
md. iijét, sejel', éáil', sejdt, dijat. 
f. suli | É. sil, sít. 

Vö. MüSz. 373. sz., NyH.5 

7. süly 'kelevény, polip stb. E. N. vö. sul Beythe. súly 
Kanizsa Tört. NySz.; súly, suj, sujj, súly, sü, sü, sühröl^ süj, 
süj, sül, süly, süly MTsz. 

~ cser. kP. hydtd | kUfa sdy-dte 'szömörcs5 —> nyK. sdfdt 
id. BEKÉ 51. 

mdM. tsilga, E. sildeje SÜS. Aik. XIVs. 47. 
f. syyld 'szemölcs, daganat, golyva5 | fK. sügla ua. (u későbbi 

fejlődés: SÜS. Aik. XIVs. 47). 
lpN. tsiuili (gen. t'siuili) 'pattanás, bőratka'. 

Vö. MüSz. 375, sz., NyH.5 

8. sürög, vö'. sorgolodik Mon. szurgolodik Pécsi. NySz.; 
sireg-forog MTsz. 

f. hyörii. 
Vö. MüSz. 377. sz., NyH.5 

9. süt, vö. Syten 1389 OklSz., sevtnek Corn.-k. NySz.; 
süt MTsz. 

~ v o g . KL. Üt-, T. sét- 'sütni5 NyK. XXV. 282. 
Vö. MüSz. 364. sz., NyH.5 

10. szül, vö. zil Virg.-k.. NySz.; szilé, szüllS's MTsz. 
~ vog sulmi. 

Vö. NyH.5 

11. ül, vö. Dumbunylev 1335 OklSz., yllenek Jord.-k. NySz., 
61 Winkl.-k. 139; leüjteni MTsz. 

- vog. É. wnl- 'ül5 j K. vonl- | T. ön- NyK. XXV. 185. 
Vő. MüSz. 972. sz., NyH.5 

12.. üsző, vö. iző 1587 OklSz.; iszeő, iszö MTsz. 
«v> vog. @§siy 'rénborju'. 
md. vaz 'borjú'. 
f. vasa 'borjú5. 
lpK. vüiss, vuáss 'kis rénborju'. 

Vö. MüSz. 975. sz., NyH.5 

E csoport hangmegfelelései tehát a következők: 
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E csoport példái szintén világosan bizonyítják, hogy a 
magyar ü hang se lehet fgr. eredetű. A legtöbb esetben — úgy 
látszik — nem keletkezett abból a hangsorból, a melyből a két 
előbbi csoport hangjai származtak, de a legvalószínűbb itt is 
eredeti illab. magashangok fölvétele. A labializálódás számos 
esetben egy v hangra vezethető vissza. Az esetek nagy részében 
i > ü fejlődós tehető fel (esünik, fül, sül, süly, süt). Egyébként 
a lp. kivételével a fgr. nyelvek megfelelései sok tekintetben 
hasonlítanak az előbbi csoportokéihoz. A f. változatok ii, yy, yö. 
(A labiális hangok itt is későbbiek.) A md.-ban itt is i, e, a 
hangokat találunk. A cser. megfelelések itt is a, »0, ü. A permi 
nyelvek i, e, u-t mutatnak. A vog.-osztj. megfelelések is nagyrészt 
azonosak. Egyes esetekben (küszöb, rügy, ül) a mélyhangúságból 
való átcsapás (vö. NyK. XXV. 282) nem lehetetlen, de ezt 
csakis egy-egy nyelvbeli megfelelések támogatják, s így e hang
változás föltevése igen kétes. Láttuk egyébként az előbbi cso
portokban is, hogy a magyar e ö hangoknak a f. lp. md. cs.-ben 
illab. magashang, míg a vog.-osztj.-ban gyakran labiális mély
hang felel meg (pl. repül, vér, öl). Végeredményben tehát azt 
mondhatjuk, hogy egy-két esetet (ezüst, üsző) kivéve, a magyar 
ü hang is fgr. illab. magashangra, valószínűleg i-re megy vissza. 

A fölsorolt példák tehát azt bizonyítják, hogy se a magyar 
ü, se a magyar ö hang nem lehet fgr. eredetű. Az a fgr. hang
sor, a melyre ezek az ü, ö változatok visszamennek, még nem 
határozható meg pontosan. A legnagyobb valószínűség az i, e, á 
hangok fölvétele mellett szól. Természetesen itt még sok részlet
kutatásra van szükség. Annyit azonban kimondhatunk, hogy a 
magyar ü, ö s így az w-zés, o'-zés se fgr. eredetű, hanem a 
magyar nyelv külön életében keletkezett. 

Nézzük most, miről tanúskodnak a fgr. nyelvek a hosszú 
o, ű hangokra vonatkozólag. Ezekről már MUNKÁCSI is megálla
pította a vog.-osztj. nyelv alapján, hogy az esetek legnagyobb 
részében diphthongusból keletkeztek. E nézetét megerősítik a 
többi fgr. nyelvek vallomásai is. 

A) M a g y a r k ö z n y e l v i ő ~ E. N. é, ü. 

1. fő ~feje, vö. Eiczfew 1476, Sidfy 1257, horhfw 12ö9 
OklSz.; fiualj Éadv., föv GKat. füvalj Nad. NySz.; fé, füMTsz. 
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vog. T. pen | parik K. 'fő5 NyK. XXV. 182. 
zürj. pom 'ende, ziel, grenze5 WIED. 241 | P. pon 'ende5 

GEN. 20. j votj. pun, pun, pum Vég, határ, hegy'. 
md. pe 'vég', eKazl pd cende' PAAS. 73. 
f. pad 'fej, vég5 | É. pea, pd, pe 'kopf, haupt, gipfel, oberes 

ende, spitze, vorderende; áhre5 (ősf. d: SUS. Aik. XIV. 38—39). 
WIKLTJND szerint ide tartozik: 
lpK. T. pijje, pijje, K. pajj 'das obere5 | E. pajjel, pajel 

'auf, oben auf | N. bágje | Lule paddee | L. 0. paije | Malá paije 
'oben befindlich | St. pijjene, pijjine, péjjene, pejjene, pejjine 
"oben' | V. F. 0. H. Bijjee- 'oben befindlich5 (ősi. *piejj < pijd 
ÜL. 315). 

Vö. MUSz. 528., sz. NyH.5 

2. fő, főz, vö. fez Jord.-k, fwz Virg.-k. NySz. 
~ vog. póaii 'fő5, pditi 'főz'; pütdm cfőtt3. 
zürj. puny 'kochen5 WIED. 259. 
md. pijems 'fő5 ftid'ems 'főz'. 
IpS. pivvat 'melegnek lenni, nem fázni5, pival, pivaT meleg, 

melegség5 pivds Verejték5, 
vö. szám. pi-. 

Vö. MUSz. 566. sz., NyH.' 

3. jő ~ jövök, vö. gyüuén Helt., yey Jord.-k. NySz.; gyün, 
gyön, jöjjön MTsz. 

~ osztj. DN. igjdt- | Trj. ipf§t- | V. Vj. iöySt- | Ni. i^fdi- ! 
Kaz. iöySi- | 0. iöy§t- ckommen, eintreffen5 OL. 109. 

vog. iwfí, iifi. 
Vö. MUSz. 176. sz., NyH.5 

4. kő, vö. Hurozkw 1093/1399, hygiskeu 1193 OklSz., kow 
Jord.-k., ku Fél. NySz.; kévire, kivek, kii, kü, küj MTsz. 

~ osztj. keu | Trj. keáu% | V. Vj. k'óy j Ni. ken | Kaz. keu" 
'stein5 OL. 278. 

vog. E. kdu (kdw-J 'malomkő5 | K. kdu | T. -hű 'kő, kavics5 

NyK. XXV. 182. 
votj. kö, ke 'malomkő5 | zürj. iz-ki 'mühlstein5 WIED. 71. 
cser. kP. kü | küfa küj | kCarM. kü \ kür. kü ~ nyK. kü 

BEKÉ 24. (Az ü a voc. után elveszett lab. cons. miatt. BEKÉ 26.) 
md. kev, kdv. 
f. kivi | E. kivi | L. kivi | vót civi (ősfinn i vö. SUS. 

Aik.. XIV*. 44). 
Vö. MUSz. 176. sz., NyH.5 

5. lő, vö. Iwwe Ers.-k. NySz.; lí, lön, löjni, lű, lüő MTsz. 
~ vog. lii, liy, hy, 'vet, dob, lő5. 
zürj. lyjny 'schiessen, heftig schlagen, stechen5. WIED 163. 
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cser. kP. lüja j kCarU. lühm | kCarM. liisdm (vagy lihm) \ 
kür. lüaUn | kE. liie'm ~> nyK. lü'ás l ő ' BEKB 25. 

f. lyö füt, csap' | észt lo 'schlagen, stossen, stechen'. 
Yö. MUSz. 706. sz., NyH.5 

6. nő, vö. new 1474 OklSz., nev Nagysz.-k. no Tel.-k. Né, 
Nő Corp. Gramm. NySz.; nyŐ MTsz. 

~ osztj. DN. nen \ Trj. ne | V. Vj. ní \ Ni. ne | Kaz. né \ 
0. niy cweib, OL. 163. 

= vog. É. ne fnő' | T. ni ua., vö. NyK. XXV. 182. 
md. ni. 
IpS. niyyélis 'nőstény' | lpN. niyyelas ua. 

Vö. MUSz. 427. sz., NyH.5 

7. ősz, vö. Ewz 1310/1349, fozel LevT. NySz. 
~ osztj. DN. séuds | Trj. sdu99s j V. Vj. SQyds cherbst' i 

Ni. 8ws | Kaz. sws | 0. sus OL" 205. 
vog. E tukés cősz', takwés ua. | KL. P. takwés. VogÖzj. 145. 
cser. seée eősz' | Tr. se£e | Bd. seie, s i le ; sezem, sizam cim 

herbst | Tr. sezem id. NyK. XXX. 278. 
md. soké rősz' 
f. syksy, syys | észt sügis 'autumnus'. 
IpS. isakisa | lpN. isákisá | lpK. isakts. 

Vö. MUSz. 954. sz., NyH.5 

8. o, vö. /iew, /zw/c, hwtet Jord.-k., hő Tel.-k., ű Tel. NySz.; 
itet, ü, ü MTsz. 

«••*» osztj. tgui, AOiií, loui, io/; plur. tt%, AWI, hm, id%. 
vog. É. taw, tau"\ K. táu | T. teu. NyK. XXV. 182. 
votj. so | zürj. si, si. 
md. sow, plur «m. 
f. hán, plur. &<?; sew B. 
IpS. son, plur. si, si [ lpN. sora, sön, plur. síi. 

Vö. MUSz. 93~7. sz., NyH.5 

9. öv, vö. ew 1599 OklSz., öv, o MA. oh Zvon. NySz.; 
ö MTsz. 

~-> zürj. vön (ö o: g), von fbinde, bánd, gurt, gürtel' WIED. 
428 | P. vun 'schuhband' GEN. 31. 

f. vyö coV | É. vo cgurt, gürtel'. 
Vö. MUSz. 958. sz., NyH.5 

10. ön rcyprinus idus', vö. őny, őnyhal, ünhal MTsz. 
~ zürj. syn ceine cyprinusart, rotauge, rotfeder' WIED. 315-
md. senej rvmi kis hal ' ; seni vmi halfaj (valószínűleg 

cyprinusfaj/. 
f. sayne, saynás 'cyprinus idus'. 
lpK. sivn ua. 

Vö. NyH.5 
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11. sző, vö. Zewth 1462, zywt 1553, zwth 1555, szöt 1638 
OklSz.; szőn, szű, szüv, szüv MTsz. 

~ osztj. DN. seu | Trj. sdux | V. Vj. so% \ Ni. seu | 0. sm 
'haarflechte', Kaz. seu id. 0L. 161. 

vog. E. sai 'hajfonat' (tő : say-) | K. sái | T. sou. NyK. 
XXV. 182. 

Vö. MUSz. 313. sz., NyH.5 

12. szőr, vö. szer Helt., zort Bécsi-k. NySz. 
~ vog. É. sair lószőr' | K. sodr, sog,r NyK. .XXV. 183. 
cser. sar 'lószőr'; sár 'ideg' CserSz. 211. 
md. sajar cein haar' | E. ceer, cer chaar'. 

Vö. MUSz. 315. sz., NyH.5 

13. tő, vö. tue 1055, aructeu 1194, Kewruspotokatewyn 
1285 OklSz., tű Tel. NySz.; tűébe MTsz. 

~ zürj. dynys, d'yn cdiekes ende' WIED. 37 j votj. Sar. 
Kaz. din, din, Glaz. din (iő, a fatörzsök alsó vastag része; egyes 
növényeknek húsos, vastag gyökértörzsöke VotjSz. 397. 

cser. kP. tűn ctŐvég, kezdet' | kCarM. tüy Vurzelseite ~ 
nyK. tiy ca törzs alsó része' BEKÉ 30. 

md. te-, Hej-. 
f. tyvi 'gyökérvég, fatörzs vége' | E tüvi. 

Vö. MUSz. 237. sz., NyH.5 

14. vő, vö. Vew 1408, Chykpeterwey 1420, Vylegin 1250 
OklSz.; vélegény Helt. vűfel Mel. NySz; vüfi, vőfély, bő-legén 
MTsz. 

~ osztj. DN. uey | Trj. uuöy | V. Vj. uo'y' | Ni. uey' | Kaz. 
uií) | 0. uen 'schwiegersohn'. (KARLAJAINEN szerint az er. palát, 
hangzót az y homályosította e l : OL. 170. 

zürj. von, vun, cfitestvér' | votj. vin, vén (Kazl.) cöcs, fiatal
ember' VotjSz. 661 | P. vun ebruder' GEN. 31. 

cserP. fteye cvő, sógor' | kCarM. fieyd cvő' ~ nyK. ftiyq& 
cvő' BEKÉ. 16. 

md. ov cvő'. 
f. vávy ua. 
Tvö. szám. vi]. 

Vö. MUSz. 627. sz., NyH.5 

15. velő, vö. verő, verüő, verüö MTsz. 
^ osztj. DN. uemm | Trj. uu#4dme | V. Vj. ueldm" | Ni. 

uepm? | V. uÜAdm" id. OL. 158. 
vog. fiehm cvelő\ 
zürj. vem 'gehirn, mark' WIED. 402 | P. vim cmark, gehirn' 

GEN. 32. j votj. vijim, Kaz. vijém, Glaz. vim 'velő' VotjSz. 668. 
cser. kP. fiem fvelő' ~ nyK. (3im BEKÉ. 16. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 27 
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md. udíme, ud'eme. 
f. ydin | É. üdi {ü később fejlődött: SUS. Aik. XIV. 4G). 
IpS. atam \ IpN. áddam (gen.) ~ add (nom.) 

Vö. MUSz. 571. sz., NyH.5 

A mint a példákból láthatjuk, a mássalhangzó meghosz-
szabbodása majd minden esetben kettőshangzóra vezethető visz-
sza, e kettőshangzó pedig valamely illab. magashang + cons.-
kapcsolatra. E mássalhangzók nem voltak egyformák. Nagyrészt 
fgr. k ~ y vagy y «•*•» y-xe mennek vissza. A mássalhangzó előtt 
álló vok. pedig illab. magashang volt. Ezt mutatják azoknak a 
fgr. nyelveknek alakjai, melyekben nem olvadt be a cons. a 
vok.-ba. így a lp.-ban i a hangszín (fö'^fej, fő ~ főz, ón) 
vagy a (IpN. a) < illab. magashang (ősz, velő). A finnben á 
(fő, vő), i (kő), yö, y (tő, öv), [y, ö a finnben később fejlő
dött]. A md.-ban majd minden esetben e, öl, t-t találunk. Hang
szín tekintetében tehát e csoport tulajdonképpen az e, ö cso
portokhoz tartozik. 

így a jövök, kövek stb.-féle alakok, a melyekben még a 
rövid magánhangzó tűnik fel, tkp. szintén csak az ö-zés ered
ményei. De még a hosszú ő helyén is találunk némely esetben 
e-t. E jelenség tárgyalása azonban már az ö-zés kialakulásának 
fejtegetéséhez tartozik, mivel a hosszú Ö helyén ekkor még vagy 
kettőshangzót, vagy rövid magánhangzó + mássalhangzót ejtet
tek. Egyes esetekben (Ősz, szőr) az ö szótagösszevonás útján 
keletkezhetett. Ezek is kettőshangzón át fejlődtek ó'-s alakokká. 
Mindezek alapján valószínű, hogy ö diphth.-ra (utolsó fok: éu) 
megy vissza, végeredményben pedig rövid illab. magashang + 
mássalhangzóra, ritkábban rövid illab. magánhangzó -j- mással
hangzó -j- rövid illab. magánhangzó összevonására. 

B) M a g y a r k ö z n y e l v i ü ~ R. N. í, é, ő. 

1. fű, vö. Fiu 1336, Pogzenafywe 1349, Negyedffy 1549 
OklSz.; fyew Érdy-k. fő Cseh fueket Mel. NySz.; fi, fiv, fuj 
MTsz. 

«*>•» osztj. DN. púm | Trj. p'örrí \ Ni. púin | Kaz. pöm \ V. 
Vj. pam \ 0 . pam lgras, heu5 OL. 150. 

vog. E. pum cfű' j K. pgm | T. pum NyK. XXV. 185. 
votj. pun (Kaz. Mai.), pum (Sar. Jel. Glaz.) VotjSz. 589. 

Vö. MÜSz. 574. sz., NyH.5 
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2. fűz, vö. fyz C. fyzőt Érdy-k. NySz. 
eser. P. piőam | kCarU. pidd'i | kür. pidaé ~ nyK. jnía* 

"köt, kötöz' BEKÉ 18. 
md. M. pedam, E. pad'ams SUS. Aik. XIV. 45. 
~ f. piíaá ctart.' (ősf. i: SÜS. Aik. XIV. 45). 

Vö. MUSz. 580. sz., NyH5. 

3. nyű, vö. el nyoheth 1571 OklSz.; el nyineiec Helt. NySz.; 
nyő, nyövök; nyüvik, nyűv MTsz. 

"*» vog. nafii, neefti ctép, gyomlál, koppaszt, kiczibál'. 
f. nykii 'tépdes, czibál, szaggat'. 

Vö. MUSz. 458. sz., NyH.5 

4. tűz, vö. tiz Ehr.-k., tőz Döbr.-k. NySz. 
~ osztj. DN. tyí 1 Trj. gdUydf | V. Vj. tQydf | Ni. £&£ | Kaz. 

tm | O. tut ffeuer' 13L. 129 
Vog-'K. tq/wt | T. táut. NyK. XXV. 186. 

Vö. MUSz. 250. sz., NyH.3 

A fölsorolt példák közül fűz későbbi nyúlás és ü-je erede
tibb *-re megy vissza; nyű olyan származású, mint az előbbi 
csoport példái. A fö és tűz szavaknál MUNKÁCSI egy u és ü 
között álló hangot vesz fel átmeneti hangnak (NyK. XXV. 186). 
De ezek nem világos eredetűek, minthogy a f., md., cser., lp. 
nyelvben nincsenek megfelelőik. A legnagyobb valószínűség sze
rint ezek is kettőshangzóból keletkeztek (talán ui < uj < wj < 
uf) s az ó-zés keletkezése korában még kettőshangzók is voltak. 

A fgr. nyelvek vizsgálata tehát arra vezetett, hogy a ma
gyar lab. magas hangok nem eredeti hangok, vagyis eszerint az 
o-zés későbbi fejlődés, s eredete szemmelláthatólag összefügg a 
magyar ü, ö hangok eredetével. 

Haladjunk tehát kissé tovább a nyelvtörténet-előtti idők 
homályában. Láttuk a fgr. nyelvek vallomásait. Figyeljük most 
meg, miről tanúskodnak legrégibb jövevényszavaink, e második 
útmutatónk a nyelvemlékek kora előtt. 

GOMBOCZ ZOLTÁN «Die bulgarisch-türkischen lehnwörter in 
der ungarischen sprache» czímű munkájában pontosan összeállí
totta a magyar nyelv régi török jövevényszavait s levonta belő
lük a fontos hangtörténeti következtetéseket. 

Az ó'-zés történetére vonatkozólag a következő megállapí
tásai fontosak : 

1. A török i-nek a magyarban e s az esetek nagy részé-
27* 
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ben é ~ ö felel meg, pl . : betű, bötü (vő. még bőtő NySz., butu 
Nád.-k., bütü MTsz.) < *tör. bitiy \ bölcső (Belchew OklSz., bocho 
Peer.-k., bőcsü MTsz.) < tör. *bisiy \ gyeplő (gywplw 1494, gyöplö 
1588 OklSz.) < tör. *$ipliy \ gyöngy (gyung 1276, gyengh 1531 
OklSz.; gyung Mel. NySz.; gyüngy MTsz.) < tör. *3in$ü stb. 

A török i-nek m. e ~> ö felel meg a második szótagban isr 

pl. bélyeg < *bilik; csökönyös < *cikin ; iker < ikir, gyümölcs < 
*gimis stb. 

2. A tör. ö, w-nek a magyarban ö felel meg: bölény < 
*bölán ; csökik < *cök ; kökény < *kükan stb. 

A szűnik, tür ~ tűr eredetibb alakjai szönik, tör ~ tűr < 
tör. *&ön, *tör. A gyűrű < *$ürüy, gyüszü <L güsüy szavakban 
szintén hasonló fejlődés törtónt. A tör. *öday-h6\ ödŐ-n át idő 
fejlődött (158). A szűr (<*sür) tűr (<tür) szavakban az ü meg
nyúlt (159). 

Mit bizonyítanak ezek az esetek az ö-zés történetére nézve ? 
Első sorban azt, hogy az ö-zés, azaz inkább w-zés, minthogy — 
a mint látni fogjuk — tt-zés előzte meg az ö-zést, a török 
jövevényszavak fölvétele után kezdett terjedni. Az i ~ é ~ ö 
megfelelés több esetét láttuk. De ez a körülmény egyszersmind 
azt is bizonyítja, hogy az o-zés nem lehet török eredetű. Mért 
történt volna meg az i > é, ö változás ép a török jövevény
szavakban ? Az ü ( > ö) hangnak a magyar nyelv történetén 

• belül kellett előállania. Sőt — a mint ép a török ö, ü: m. o 
megfelelések bizonyítják, — török jövevényszavaink felvétele 
korában már meg is volt a m. ü. Hogy mikép keletkezett, azt 
majd később fogjuk látni. Annyit azonban előre is lehetséges
nek tarthatunk, hogy a török ó'-ből w-n keresztül lett a magyar ö 
(vö. NyK. XLIII. 120). 

A török jövevényszavak tehát szintén a mellett bizonyíta
nak, hogy az ö-zés későbbi fejlődés. Ezt megerősítik legrégibb 
szláv és német jövevényszavaink is. 

Ilyen esetek: Benedek: vö. szlov. Benedik stb. (vö. MELICH 
Szláv jöv. Ii. 159); csütörtök: vö. szlov. cetertik (uo. I2. 277); 
eretnek: vö. szlov. eretnik (uo. I2. 255); esperest: ős + kaj-horv. 
szlov. -prist (uo. la. 255); kereszt < krhsth (uo. I2. 325); püspök: 
vö. szlov. horv. biskup (uo. I2. 394); föld <cféld (MBLICH-LUMTZER : 
Deutsche ortsn. u. lehnw. 105) stb. 
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Az eddigiek után tehát világos, hogy az ö-zés az ö, ü 
hangokkal együtt a magyar nyelv külön életében fejlődött min
den idegen hatás kizárásával. Lássuk tehát, volt-e alkalom ilyen 
hangváltozásra a magyar nyelv életében. 

EIEDL SZENDE kezdeményezése után SIMONYI ZSIGMOND 
(A magyar szótők. Értek, a nyelv- és szépt. kör. XIV. k. 7. sz.) 
mutatta ki először határozottan, hogy «a magyar nyelvnek ma 
mássalhangzón végződő szótövei is valaha általában egy-egy 
rövid magánhangzón végződtek*) (4). Ezt bizonyítják a rokon nyel
vek adatai; ezt bizonyítják régi nyelvemlékeink is. SIMONYI már 
a török, német, olasz, szláv jövevényszavak bizonyos szó végi 
magánhangzóinak lekopására is rámutat, úgyszintén kimondja 
azt a gondolatot is, hogy az úgynevezett «kötőhangzók» vagy 
«segédhangzók» tulajdonképpen az elveszett tővégi magánhangzók 
utódai. 

Ezeket a tételeket az újabb kutatások is megerősítették. 
GOMBOCZ a török, MELICH a szláv, német, latin és olasz jöve
vényszavak segítségével kimutatta, hogy a magyar szóvégek le
kopása egész szabályosan és minden esetben megtörtént (vö. 
MNyv. V., VI.). Ismeretes azután, hogy a lekopási folyamat 
nyomot hagyott nyelvemlékeinken is. 

Tekintsük meg kissé közelebbről a rövid tővégi magán
hangzók eltűnési folyamatát. 

Azon fgr. nyelvek szóvégi magánhangzói, melyekben ezek 
megmaradtak, ma igen különfélék. Eredetileg is elég változa
tosak lehettek, s bizonyára mindegyik a tő belsejében levő fgr. 
hang előfordulhatott a szó végén is. 

Nyelvtörténeti tény azonban, hogy a magánhangzórendszer
ben a legtöbb változást a szó- és tövégi magánhangzók szenve
dik, így a szó- és tővégi magánhangzók gyakran egyenlővé vál
nak, kiegyenlítődnek. Ez a folyamat ment végbe pl. a kfn.-ben, 
midőn az ófn. színes tővégi magánhangzók helyébe színtelenebb 
hangok léptek. Elég gyakori az ily magánhangzók labializáló-
dása is. Pl. a francziában vagy az aunusi nyelvjárásban. (Itt a 
szóvégi a, a-bői először u, ü lett, azután u, ü, majd még tovább 
folytatódott a redukálódás, végül elvesztek.) E két utóbbi folya
mat, t. i. a redukálódás és lekopás pedig a leggyakoribb a szó
végi magánhangzóknál. 
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Ilyen lekopási folyamat történt a magyar nyelvben is. De 
hogyan történt e lekopás? Erre nézve fölvilágosítással szolgál
nak régi jövevényszavaink és nyelvemlékeink. 

Figyeljük meg mindenekelőtt török jövevényszavainkat. 
Ezeknek szóvégi magánhangzói — a mint GOMBOCZ kimutatta 
(MNyv. V. 393—395) — következőképen fejlődtek a magyarban : 
Mindazok a török jövevényszavak, melyek a, e-ié végződtek, 
véghangzójukat a magyarban is megőrizték. Ilyenek: alma, árpa, 
balta, gyenge, ige, kecske stb. Ellenben mindazok a szavak, a 
melyeknek véghangzója a törökben i, i, u, ü, tehát fölső nyelv
állású volt, tővégi hangzójukat a magyarban elvesztették. Ilyen 
esetek: *kudu > kút; *sary > sár cgelb'; *sáki > szék; ^jin^ü > 
gyengy, gyöngy stb. 

E török jövevényszavak tehát azt bizonyítják, hogy a 
magyarban a szóvégi i, i, u, ü lekopott. 

Hasonló eredményre jutott MELICH (MNyv. VII. 14, 58, 
111, 150) a szláv, latin, német, olasz szavak vizsgálatánál. 
A mint kimutatta, az átadó nyelvek szavainak szóvégi u, ü, i, 
i-je kivétel nélkül eltűnt, míg az a csak némely szavakban kopott 
le ; az o hanghelyettesítéssel a-vá lett, az e pedig változatlan 
maradt. 

A nyelvemlékekben megőrzött szóvégi magánhangzó-jeleket 
(vö. MELICH MNyv. VI. 150) nyelvtudósaink különfélekép ol
vassák és értelmezik. (A régibb nézeteket összeállította SZINNYEI 
NyK. XXXIV. 1—5). 

SZINNYEI határozatlan magánhangzóknak tartja ezeket a 
hangokat (MNyv. X. 14); MELICH szerint teljes hangok: u, ü; 
i, i; á, á [csak ritkán fordulnak elő] (MNyv. X. 158). SIMONYI 
is w-nek olvassa a kerekv alakot; u-t ós i-t is olvas egyes sza
vak végén (vö. Die ung. spr. 212.). GOMBOCZ szerint legvaló
színűbb, hogy zöngétlen magánhangzót jelölnek. 

Bárhogy olvassuk is azonban e szóvégi jeleket, annyi 
bizonyos, hogy annak a lekopásnak emlékeztető jelei, a mely a 
magyar —• jövevényszavaink által igazolt — u, ü; i, i han
gokkal történt. A szóvégi a s e csak néhány példában mutat
kozik, jövevényszavainkban pedig csak az a kopott le s ez is 
csak néhány esetben; így ezeknek nem tulajdoníthatunk álta
lános jelentőséget. Lekopásuk inkább analógiás természetű lehet. 



AZ Ö-ZÉS TÖRTÉNETE. 4 0 3 

A szóvégi u, ü, i, i lekopása azonban egészen általános volt. 
S ha most megnézzük Árpád-kori szóvégi u, v, i, y stb. jegyein
ket, azt látjuk, hogy ezek igen külömböző szótövek végén 
mutatkoznak. Nemcsak az előttük levő mássalhangzó igen vál
tozatos, hanem az idetartozó tövek magánhangzója is. Ez a 
körülmény már egymaga is arra enged következtetni, hogy a 
magyar szavak a török jövevényszavak átvétele korában vagy 
ennél régebben is csakis e négy rövid magánhangzóra végződ
tek: u, ü; i, i. A török a, e-végű szavak alighanem a hosszú-
magánhangzós tövekhez csatlakoztak. (Vö. fa ~ fát: búza ~ 
búzát.) 

De ugorjunk át most vagy nyolcz évszázadot s figyeljük 
meg mai nyelvjárásaink kötőhangzóit. Bizonyos esetekben ma 
inkább az a, e uralkodó. Bár ez nem általános (pl. palóc: 
házakot stb.). A hol azonban zárt kötőhangzót találunk, ott 
nyelvjárásaink a magashangú kötőhangzó ejtésében külömböznek 
egymástól. Egyes nyelvjárások ugyanis é'-nek, más nyelvjárások 
o-nek ejtik. A mélyhangú kötőhangzó ellenben mindenütt o. 
Nyelvemlékeink korában pedig az o, e, ö kötőhangzó sok eset
ben föltűnik ott is, a hol ma áltálában inkább a-t, e-t ejtenek. 
A lényeges itt azonban az, hogy a magashangú kötőhangzó 
kétféle: e ö, a mélyhangú ellenben a megfelelő esetekben min
denütt o. 

Kiséreljük meg, nem hozható-e ez a külömbség bizonyos 
összhangba nyelvemlékeink és jövevényszavaink vallomásával. 
Láttuk, hogy ez utóbbiak arra mutatnak, hogy a magyar szó
végi magánhangzók egyrészt i, r-be, másrészt ü, u-ha mentek 
át. Tudjuk azt is, hogy a magyar nyelvben nyiltabbá válás 
történt. Az w-ból o, i-ből e, ü-ből ö lett. De van egy hang
törvényünk a magyar i hangra is. E törvény szerint i-ből az 
első szótagban i lett, a többi szótagban ellenben u s ebből 
azután o (vö. SIMONTI, Die ung. spr. 200, Nyr. XXXVIII. 2 9 1 ; 
GOMBOCZ NyK. XXXIX. 262.) Ismeretes az is, hogy nyelvünk 
kötőhangzói nem később fejlődött segédhangok, hanem egykor 
megvolt szóvégi rövid magánhangzóink folytatásai. Az előbb 
idézett hangtörvények szerint tehát az e kötőhangzó i-böl, az ö 
ü-bő\, az o pedig w-ból s i-böl keletkezett. 

íme nyelvjárásaink adatai nyelvtörténetünk adataival teljes 
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összhangba hozhatók. Az a külömbség tehát, a mely a mai e-ző 
nyelvjárások között a kötőhangzó tekintetében feltűnik, már 
igen régi. 

Török jövevényszavaink arra mutattak, hogy nyelvünkben 
a szóvégek elváltoztak. Szóvégi rövid magánhangzóink i, j-be, 
u, ü-be mentek át. Ezt bizonyosnak kell vennünk, külömben 
nem koptak volna le jövevényszavaink i, i, u, ü hangjai egy
formán az egész nyelvterületen. Nyelvjárásaink és nyelvemlé
keink adatai azonban egy másik változásra is mutatnak, mely 
talán még a szóvégi magánhangzók lekopása korában történt 
meg. E második változás a labializálódással függ össze. Nyelv
járásaink egy része inkább az illab. hangoknak (i, i), más 
része a lab. hangoknak (u, ü) kedvezett, Az i-ből idők folya
mán — minthogy itt nincs az első szótagban — u lett, s így 
a mélyhangú kötőhangzó szempontjából elmosódott a nyelv
járások közt fennálló külömbség. A magashangú kötőhangzó 
külömbsége azonban továbbra is fennmaradt (— ü). Idők folya
mán i > e, ü > ö, u > o változások mentek végbe, s így ki
fejlődtek a mai é'-ző és o-ző nyelvjárások. Változás történt az
után több nyelvtani alakban a kötöhangzó minőségében is. Az 
o-ból több esetben a, é*-ből e lett. Nyelvjárásaink egy részében 
pedig e minden esetben e-be ment át. 

A kötőhangzók o-zését ilyenformán megmagyaráztuk. De 
ö-zés nemcsak a kötőhangzókban van, hanem a tőszótagokban 
is, s az ó'-zés összefügg — a mint láttuk — a magyar ö 
és ü hang keletkezésével. A magyar nyelv egyik legfontosabb 
hangtörvénye a magánhangzók illeszkedése. Ez az illeszkedés 
nemcsak előreható, hanem hátraható is. Általában annak a szó-
tagnak hangjához illeszkednek a többi hangok, a mely a leg
erősebb. A szóvégi labializálódás pedig már a török jövevény
szavak kora előtt is végbe mehetett a szavak egész seregében. 
Ez a labiális magánhangzó — a ragtalan alakok általánosan 
elismert nagy hatalma folytán — átment a ragok, képzők 
elé is. Már pedig ez eleget jelent. A szóvégi ü itt egy egész 
sor támasztópontot talált s így e nagy hatalmánál fogva magá
hoz hasonította a tőszótag rövid magánhangzóját, első sorban 
az i-t. Legczélszerűbb lesz talán, ha ezt az egész folyamatot 
egy példán mutatjuk be. 
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fgr. *silm'íi cszem\ 

1. Kiegyenlítődés és labializálódás a szó végekben : 
ómagy. *simi ^ *simü. 

2. Az alanyeset ü hangja átterjedt a ragok, képzők elé: 
*simis <-̂  *simüs, *simit ~ *simüt, *simin ~ *simün. 

3. A szóvégi ü magához hasonította a tő i-jét: 
*sümü, *sümüs, *sümüt, *sümün stb. 

4. A szóvégi magánhangzók lekoptak: 
sim **-» siim 

de : simis ~ *sümüs, *simit *** *sümüt stb. 
5. i > e, ü > ö változás történt: 

szem *VÍ szóm, szemes ^ szömös stb. 
Hogy az ő-zés csakis így keletkezhetett, arra az eddigie

ken kívül még számos más körülmény is mutat. Látni fogjuk, 
hogy vannak kódexeink, melyekben a tőszótagok inkább é'-znek, 
míg a kötőhangzók ö'-zése úgyszólván általános. Sőt éppen leg
erősebben ö'-ző kódexeink is szinte megrögzött e-hangzós töve
ket tüntetnek fel. Hasonló jelenségeket mai nyelvjárásainkban 
is látunk. Az ö'-zés eredetének ilyen magyarázata mellett szól 
az a körülmény is, hogy a labiális illeszkedás még kódexeink 
korában is igen tökéletlen, s végül az is, hogy az egy, se, le-
féle egytagú szavak csak a legújabb korban váltak itt-ott 
ó'-zőkké. 

Mindezek alapján az o-zés eredetéről való nézetünket a 
következő pontokban foglalhatjuk össze: 

1. A fgr. nyelvek azt bizonyítják, hogy az ö-zés a magyar 
nyelv külön életében fejlődött. 

2. Legrégibb jövevényszavaink megerősítik a nyelvhason
lítás vallomásait. 

3. Az o-zés keletkezésének okát a magyar nyelv saját 
hangsúly- és hangviszonyaiban kell keresnünk. 

4. A magyar szó- és tő végi magánhangzók az első szótag 
erős hangsúlya folytán még a török jövevényszavak fölvétele 
előtt bizonyos változáson mentek át. 

5. E változás redukálódással és sok esetben labializálódás-
sal is járt, a mint ezt jövevényszavaink i, i, u, ü hangjainak 
lekopása bizonyítja. 
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6. Jövevényszavaink i, i, u, ü hangjainak lekopása, nyelv
emlékeink egyes adatai s kötöhangzóink további fejlődése arra 
mutatnak, hogy a török jövevényszavak felvétele korában a 
magyar nyelv szóvégi rövid magánhangzói i, i, u ü voltak. 

7. A szóvégi ü magához hasonította a tő i hangját. 
8. Szóvégi vagy pedig már csak tővégi magánhangzóink 

legrégibb jövevényszavaink fölvétele előtt még egy változáson 
mentek át. Nyelvjárásaink egy része az illab. hangoknak (i, i), 
másik része a lab. hangoknak (ü, u) kedvezett. 

9. Az i-ből a második és a többi szótagban később u lett. 
Ilyen módon a mélyhangú «kötőhangzók» külömbsége meg
szűnt. Ekkor indult meg a tulajdonképpeni w-zés. 

10. A szóvégi magánhangzók lekoptak; a ragok ós a kép
zők előtt azonban továbbra is megmaradtak s keresztülmentek 
a nyiltabbáválás folyamatán. így alakult ki az o-zés és é'-zós 
közt fennálló külömbség. 

Mindezek szerint az o-zés kezdetét szóvégi magánhang
zóink redukálódásában, végső okát pedig a magyar hangsúly
viszonyokban kell keresnünk. 

LOSONCZI ZOLTÁN. 


