
LOSONCZI ZOLTÁN l A MAGYAR TŐVÉGHANGZÓK 125 

A magyar tővéghangzók. 
(Harmadik közlemény.) 

Ami a tővéghangzó meglétét vagy hiányát illeti, a melléknévi 
igenév -t(t) képzője s a perfectum -t(t) jele előtt eredetileg nem volt 
tővéghangzó a különféle u-tövű igékben. Csupán analógia folytán jutott 
be egyes sz-el bővülő v-tövek s néha az sz-sze\ és d-vel bővülő v reflexiv 
képzős igék egyesszám 3. személyébe vagy ragozatlan igenevébe (pl. 
vinoth SchlSzj.); (tiszta t>-tövekbe csak elvétve). Hogy mindezek az 
esetek újabb fejlődés eredményei, arra bizonyságul szolgálnak a követ
kező példák: eet Érdy-k. 220, 276; eeth Érdy-k. 286; meg_ ot Ap.-k. I. 
71; ot Bécsi-k. I. 6; ewth Ers.-k. I. 125; ituolna Bécsi-k. I. 59 ; jt 
Péld.-k. I. 38; ahá Nagysz.-k. 37; dúhút Nád.-k. 510; efkót Tih.-k. 238; 
efkevt Marg.-l. 28; haragvt Dom.-k. 181; haragwfh Ers.-k. I. 137; hara-
gwt Dom.-k. 119; haraguth Winkl.-k. I. 185; -haragút Ap.-k. I. 28; 
Bécsi-k. I. 35, 89; II. 309; III. 321; Guary-k. 110; Marg.-l. 67, 78; 
Nagysz.-k. 131; Tel.-k. I. 25; Virg.-k. 26.; haragutt Döbr.-k. 35, 139; 
haragot Döbr.-k. 523; Szék.-k. I. 196; meg haragiátat Tih.-k. 305; meg 
haragúinak Tih.-k. 368; meg haragvt Dom.-k. 163; megh haraghwt 
Láz.-k. V. 264; el nywgot Ers.-k. I. 102; meg nugot Ap.-k. I. 31; nugot-
uolna Bécsi-k. I. 18; nyvgot Horv.-k. 202; nugoth Nagysz.-k. 154; el-
nugot- Münch.-k. 72, 116; nyvgvtt Szék.-k. I. 21; el nyvgot- Dom.-k. 
184; Nád.-k. 482; (de nywgodot Érdy-k. 511). 

A hiút Bécsi-k. I. 60; ivttac Döbr.-k. 344; vyvtt Szék.-k. I. 22 
féle alakokban az u csupán a v-tövűség következménye. (A -y-tövü igék 
egyes csoportjaiban mutatkozó analógiás alakulásra vonatkozólag vö. 
KRAUTER : NyK. XLII. 317 s kk.; HORGER : Nyr. XLII. 337 s kk., 1. még 
TMNy. 260—266.) 

A szóvégi rövid hangzó lekopása után mássalhangzós tövűvé lett 
igék tővéghangzójukat legrégibb emlékeink tanúsága szerint (1. előbb) 
általában megtartották. Hogy azonban a kiesés is elég régen megin
dult, az az OKISz. Holth, holt, Holt adatai (XIV. sz.-ból 5, XV. sz.-ból 
11; 1. még Hóut 1321; Hot 1384), a HB. choltat s a BesztSzj. hereit, 
silth adatai is mutatják. Ezután hosszas váltakozás következik, mely
nek eredményeképpen bizonyos esetekben mindig megmaradt a hangzó, 
más esetekben csak az egyes szám 3. személyében s a melléknévi 
igenévben maradt meg, ismét más esetekben csaknem egészen eltűnt 
(1. TMNy. 232—237). 

Megmaradt a hangzó elsősorban két mássalhangzó után: pl. 
enyeztotteketh Érs.-k. I. 182; yntótte Érdy-k. 496. Ebbe a csoportba tar
toztak eredetileg az -ű végű igék is s így ezek is megtartják a hang
zót; pl. egyeleytot Érdy-k. 551. 

Több igében hangzófölvétel következtében a mássalhangzócsoport 
megszűnt s így ezek hangzójukat később nagyrészt elvesztették. Vö. 
enoklottem Tih7-k. 164; énedet Marg.-l. 10; enecljtónc Münch.-k. 124; 
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enekletteek Corn.-k. 371; erdemlettem Debr.-k. III. 350 ; Ers.-k. I. 441; 
Fest.-k. 371 ; Péld.-k. III. 73; erdömlöttem Nagyszak. 81 ; erdemlöttem 
Erdy-k. 513; eerdemlöttem Erdy-k. 469; erdemlettel Ers.-k. I. 56; eerdoni-
löttel Czech-k. 170; érdemlőt Érdy-k. 340; érdemiét Corn.-k. 248; 
Horv.-k. 30 ; erdemhth Keszth.-k. 445 ; Virg.-k. 64 ; erdemletted Keszth.-k. 
436; erdemlötte Érdy-k. 440; erdömlotte^ Nagysz.-k. 324; Tih.-k. 85; 
erdemlette Corn.-k. 4 1 ; Dom.-k. 61 ; Horv.-k. 120 ; erdemlettevnk Corn.-k. 
227; erdömlöttek Debr.-k. I. 425; Tih.-k. 350; erdemlettek Tel.-k.. II. 
254; erdemletteek Horv.-k. 137; erdemlevt Döm.-k. 258; eerdemlöt Erdy-k. 
118; erzöttel Lobk.-k. II. 93; erzoth Nagysz.-k. 103; erzötthek Érs.-k. 
I. 442 ; érzettek Thewr.-k. I. 98, 442 ; erzevt Horv.-k. 131; érzette Szék.-k. 
II. 242; §dkorlottal Bod.-k. 29; jakorlota Virg.-k. 50; göttröttem 
Döbr.-k. 1.; yotrottel Döbr.-k. 98; götrottec Debr.-k. II 308, 309; 
yetrettenec Bécsi-k. II. 108; gyettrótted Jord.-k. 140; yötrötte Szék.-k. 
I."7Í ; gyettrottelek Érdy-k. 342 ; háylottam Keszth.-k. 341, 342; Kulcs.-k. 
307; hailottam Ap.-k. I. 89. 93, 97; Bécsi-k. II. 196; haylottal Érdy-k. 
268; Nagysz.-k. 161; haylot Horv.-k. 105, 110*; haylotth Winkl.-k. I. 
274; haüottonc Bécsi-k. II. 155; el hailottanac Ap.-k. I. 106; haylot 
Lobk.-k. III. 258; ingerlettem Bod.-k. 33 ; ingörlöttem Szék.-k. II. 282; 
ingörlöttunk Tih.-k. 237; yreghlettem Gyöngy.-k. IV. 62 [irellotte Láz.-k. 
IV. 75]; iegizötte Debr.-k. I. 219; yegzk Érdy-k. 300; iegzot Debr.-k. 
I. 51; yegizot Debr.-k. I. 140; karomlottam Debr.-k. I. 66, 164; karom
lottal Dom.-k. 308; megkaromlotta Bécsi-k. II. 174; ynegkaromlgttanac 
Bécsi-k. II. 235; megkaromlottac Münch.-k. 68; keuerghöttem Erdy-k. 
361; kimlöttek Debr.-k. I. 25; kenzottatok Weszpr.-k. I. 82; kenzottak 
Érs.-k. I. 65; keenzottaak Érdy-k. 17; kevnyergevttem Horv.-k. 102; 
közelgettek Érs.-k. I. 82 ; meg maflottam Ap.-k. I. 27 ; merteklette Horv.-k. 
45; morgottanak Ap.-k. I. 74; omloth Debr.-k. I. 25; orzaglot Ap.-k. I. 
53, 57*; Bécsi-k. I. 47; orzaglotth Szék.-k. I. 125; wrzothtak Érs.-k. I. 
104; tvrzotta Érdy-k. 638; vruoflottam Debr.-k. I. 179 ; ozlot Dom.-k. 6; 
ozlottanak Debr.-k. I. 71; ozlottac Nád.-k. 146; öldöklottec Bécsi-k. II. 
262; wrzottaak Érdy-k. 403; panazlottanák Kulcs.-k. 198; remenleth 
Thewr.-k. I. 212; remenlöth Thewr.-k. I. 129; romlottak Batthy,-k. 242; 
meg zeg'enlötte Nagysz.-k. 166; Zerzettem Ap.-k. I. 44; zerzettem Ap.-k. 
I. 94; Lobk.-k. I. 317; zerzevttem Horv.-k. 199; Péld.-k. I. 21; zorzottem 
Tih.-k. 386; zörzotteel Érdy-k. 497; zerzettel Ap.-k. I. 109: Érs.-k. I. 
111; zorzot Érs.-k. I. 22; Érdy-k. 87; zerzöt Érdy-k. 511; Nagysz.-k. 
187; zewrzot Érs.-k. I. 447; förzöt Lobk.-k. II. 37; zorzottenek Tih.-k. 
229; zorzottek Tih.-k. 386; zerzete Thewr.-k. I. 216; zerzette Csem.-t. 
21b; Corn.-k. 22 ; Érdy-k. 53; Érs.-k. I. 120; zerzette Münch.-k. 67; 
zeerzette Érs.-k. III. 385; zerzötte Sim.-k. 1; Nagysz.-k. 337; Érdy-k. 
602; zörzöte Debr.-k. II. 272; zörzotte Érdy-k. 3 ; Kriza-k. 74; Czech-k. 
16; zörzötteek Érdy-k. 20; zerzöt Nagysz.-k. 238; Érdy-k. 666; zorzot 
Érdy-k. 598; zorzöth Érs.-k. I. 219; Zewrzeth Érs.-k. I. 155; tekozloitad 
Debr.-k. I. 28; eltekozlotta Münch.-k. 147, 148; thekozlotta Nád.-k. 427; 
tekozlottac Bécsi-k. II. 260; terdeplet Jók.-k. 34; terdepplöt Nagysz.-k. 
372; teuelgettel Tel.-k. I. 66; teuölgöttem Nád.-k. 321; tolvaylot- Lobk.-k. 
I. 205; torlotte Sánd.-k. 1; iduezlotte' Nagysz.-k. 346; vezerlettenek 
Keszth.-k. 107 ; Kulcs.-k. 165 ; Idwezlet Érdy-k. 252 ; de: zerezte Szék.-k. 
I. 110, 111; zereztenek Debr.-k. III. 328. 

Utólag került a két mássalhangzós végű igék sorába az őriz ige, 
melynek a régi örozötte Szék.-k. I. 80; örizöt Münch.-k. 150; mégörizöt 



A MAGYAR TÖVÉGHANGZOK 127 

Bécsi-k. II. 166; őrizett Döbr.-k. 497 mellett orzotteek (Érs.-k. I. 183; 
ewrzewtek Jók.-k. 63) -féle ragozása fejlődött ki, majd az önéhez hangzó 
nélkül járult a -t (pl. evryzte Dom.-k. 141) kivéve a 3. személyt az 
alanyi ragozás egyes számában s a melléknévi igenevet, melyek egyéb
ként az előbbi csoportban is többször megtartották a tővéghangzót. 

Kódexeink korában nagyrészt még megtartották hangzójukat az 
-ng végű igék s több oly mássalhangzócsoportra végződő ige is, mely
nek második tagja d, s melyek később rendszerint vagy minden eset
ben, vagy az egyesszám 3. személyét és a melléknévi igenevet kivéve 
minden esetben elvesztették a tővéghangzót. Példák: kérdette Érdy-k. 
224; Szék.-k. IV. 325; Jceerdőtte Érs.-k. I. 88; kerdotteek Érdy-k. 41 ; 
kezdette Döbr.-k. 521; Érdy-k. 228; Tel.-k. IV. 381; kezdettek Ap.-k. I. 
10; kwldottel Ap. mélt. 52; kyldötte Érdy-k. 310; kyldette Érdy-k. 169; 
k'hldote Tel.-k. I. 231; keivldette Lobk.-k. I. 280; kevldette Corn.-k. 214, 
257; koldótted Debr.-k. III. 448; mondotam Lobk.-k. II. 100; mondottam 
Ap.-k. II. 140; Bod-k. 24; Érs.-k. III. 342; Keszth.-k. 23, 70, 188; 
Kulcs.-k. 23; Lobk.-k. III. 257; Nád.-k. 196, 449; Vitk.-k. 29; Weszpr.-
k. I. 39, 73; mondottadh Weszpr.-k. I. 84; -mondotta Batthy.-k. 56; 
Bécsi-k. II. 120; Debr.-k. I. 12, 28, 164; III. 399; IV. 494; V. 564; 
Dom.-k. 233, 249; Jók.-k. 15; Brdy-k. 50; Érs.-k. I. 38; II. 566; Kaz.-k. 
I. 37; Keszth.-k. 74; Kriszt.-é. 44; Láz.-k. IV. 62; Marg.-l. 61; Münch.-k. 
70; Nád.-k. 166, 196, 529; Pozs.-k. II. 22; Szék.-k. I. 32; Tih.-k. 25; 
mondota Debr.-k. II. 266; mondotak Virg.-k. 62; mondottak- Debr.-k. I. 
98; Dom.-k. 276; Jók.-k. 80; Weszpr.-k. I. 84; mondottaak Brdy-k. 56; 
mondottanak Ap.-k. I. 74; Érdy-k. 173; Keszth.-k. 176; mofdotta Debr.-k. 
IV. 517; zengottek Érs.-k. I. 305. A hangzó elveszésének oka a legna
gyobb valószínűség szerint analógia. Az egyszerű d-re végződő igékben 
ugyanis kódexeink korában ingadozást találunk. A sg. 3. személyben 
van hangzó, a többiben rendesen nincs; (vö. pl. maradót Nád.-k. 319; 
támadót Nád.-k. 143; -hafadot Nagysz.-k. 93; oluadoth Virg.-k. 101; -za-
kádot- Nagysz.-k. 104; stb.) Ilyen váltakozás mellett mondott <x> (mon
dottam^) mondtam, küldött oo (küldöttem >-) küldtem stb. féle váltako
zás is létrejöhetett. A faragot Erdy-k. 673 <x> faragtam stb. féle válta
kozás pedig az -ng végűekre hatott. 

Ilyféle analógiás hatások okozták azt is, hogy a tővéghangzó 
kettős mássalhangzó után is kezdett kiesni. Kódexeink r korában ren
desen még megtaláljuk. Példák: állottam Dom.-k. 145 ; Érs.-k. I. 524; 
Vitk.-k. 26; állottal Lobk.-k. I. 2; Nád.-k. 324; allottaal Érdy-k. 65; 
allot Ap.-k. II. 143; Bécsi-k. II. 242, 247; Debr.-k. I. 176, 215. Dom.-k. 
186; Jók.-k. 84; Érdy-k. 25; Horv.-k. 184; Lobk.-k. I. 22; Münch.-k. 
186; alloth Kulcs.-k. 1; Nagysz.-k. 215; Szék.-k. IV. 337; [alot T.ih.-k. 
189; Virg.-k. 56; Vitk.-k. 92;] állottatok Érdy-k. 172; allottanak Ap.-
mélt. 24; -allottac Münch.-k. 123; allotanak Ap.-k. II. 145; [alottac 
Nagysz.-k. 394.] Bezelletem Ap.-k. II. 170; oezellettem Bécsi-k. II. 198; 
bezellettel Bécsi-k. 129, 171; bezélléttel Bécsi-k. I. 101; bezellet Münch.-k. 
46; bezellet Bécsi-k. I. 99; bezelleth Keszth.-k. 26 ; Kulcs.-k. 26 ; bezeel-
let Érdy-k. 592; bezeellot Érdy-k. 644, 663; bezellet Ap.-k. I. 2 ; Érs.-k. 
III. 427; bezelétte Bécsi-k. I. 99; bezellette Bécsi-k. II. 209; bezeellette 
Érdy-k. 271, 634; bezellette Szék.-k. I. 32; bezelUte_c Bécsi-k. II. 171; 
bezellettek Döbr.-k. 144; bezellettec Jók.-k. 95; bezeellettek Érdy-k. 252; 
bezellettenek Ap.-k. I. 2; bézjlettenec Bécsi-k. II. 190; bezellettenek Keszth.-k. 
82; Kulcs.-k. 82; feddotte Érdy-k. 497; fuggot Nagysz.-k. 320; hallotta-
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tok Érs.-k. III. 355; hallottam Dom.-k. 248; hwllot Tkewr.-k. III. 285; 
xllottem Debr.-k. V. 574; illoth Nagysz.-k. 347; kellőt Szék.-k. II. 269; 
kelletet Döbr.-k. 5 1 3 ; Onzollottam Ap.-k. I. 90; onzollotta Bécsi-k. 1.89; 
onzollottuk Bécsi-k. I. 99 ; ottótel Láz.-k. VI. 185 ; predikallotam Weszpr.-k. 
I. 67 ; predicallot Corn.-k. 376; Debr.-k. V. 618; Érs.-k. II. 438 ; predi-
kallot Tih.-k. 83, 84 ; predycalloth Érs.-k. I. 38 ; predicallottonk Horv.-k. 
184; fegellettel Ap.-k. I. 42; fegellet Ap.-k. I. 54, 79 ; Dom.-k. 180; fegeel-
lette Érdy-k. 5 3 ; fegheellot Érd v-k. 514; -zallottam Bécsi-k. II. 242; 
Érs.-k. I. 56 ; II. 558 ; Nád.-k. 17; zalloihtam Érs.-k. III. 382; zallot 
Ap.-k. I. 124; Corn.-k. 84 ; Debr.-k. I. 1 1 ; Dom.-k. 312; Érdy-k. 116; 
Érs.-k. II. 556, 560, 565; III. 355; Horv.-k. 216; Münch.-k. 26 ; Nád.-k. 
548; zalloth Debr.-k. I. 7 5 ; Érs.-k. II. 574, 575; Keszth.-k. 369, 370; 
Kriszt.-é. 19; Kulcs.-k. 337; Pozs.-k. II. 2 3 ; Szék.-k. II. 310; fzallot 
Batty.-k. 151, 261 ; [zalot Virg.-k. 36.]; zaalloth Sánd.-k. 1; zalloita 
Szék.-k. I. 16 ; zallottak Corn.-k. 171; Kriszt.-é. 24 ; -zallotlanac Münch.-k. 
214; zallotlanak Birk.-k. 2 ; fallottanak Lobk.-k. II 8 0 ; zallot Corn.-k. 
362; Dom.-k. 58, 2 4 1 ; [zaloth Érs.-k. III. 325]; tokellet Döbr.-k. 277, 
346, 347; tokillet Döbr.-k. 84 ; tevkellette Dom.-k. 2 8 ; ellettek ,ültek' 
Ap.-k. I. 3 1 ; walloth Czech-k. 116; vallottad Nagysz.-k. 144; vallót 
Nád.-k. 222, 296; varrót Marg.-l. 68. Amint epéidák is mutatják, az 
analógia itt nem hatott egyformán; egyes szavakban (pl. függ, kell, 
vall) a hangzó megmaradt, más szavakban elveszett. 

Az egy mássalhangzón végződő igék a ragos alakokban az egy
tagú t végűek kivételével már kódexeink korában is ritkán mutatnak 
tővéghangzót, a sg. 3. személyben azonban rendesen megtartják, csu
pán a j , l, ly, n, ny, r végűeknél hiányzik gyakran még ekkor is a 
hangzó. A régi nyelvben a melléknévi igenévnél is megvan a törekvés 
a tővéghangzónak a képzős, ragos alakokban valő kivetésére, ezt azon
ban sokszor megakadályozza a képző és rag nélküli alak analógiás 
ereje. Az egytagú t végű igék után a régi nyelv az esetek túlnyomó 
részében megőrzi a hangzót, de megindul már ennek kiesése is. 

Példák oly esetekre, midőn kódexeinkben egy mássalhangzó után 
is van tővéghangzó a perfectumbaii: (mai hiányzó rhang helyén) akadot 
Érdy-k. 213; akadoth Keszth.-k. 14; akarattatok Erdy-k. 245 ; aradot 
Érdy-k. 569; arradot Dom.-k. 121; bagyadot Érs.-k. II. 437; bagyadoth 
Winkl.-k; I. 116; -bagadot Nagysz.-k. 7, 4 8 ; eebredet Csem.-t. 12b.; 
ébredet Érdy-k. 170; epeaot Érdy-k. 5 6 1 ; epedet Érs.-k. I. 82 ; eredeth 
Debr.-k. IV. 531 ; eredet Münch.-k. 53 ; eredet Münch.-k. 99, 147 ; eredőt 
Lobk.-k. II. 127; faradot Peer-k. I. 9 3 ; Virg.-k. 1*31; Weszpr.-k. I. 1 1 ; 
faradott- Jók.-k. 81*; faradoth Debr.-k. IV. 516; Érs.-k. I. 82 ; felelet-
Jók.-k. 42, 95 ; fonnadot Nagysz.-k. 7, 4 8 ; fordolot Jók.-k. 2 ; fuladot 
Láz.-k. IV. 133; V. 256; gerlédet Ap.-k. I. 3 5 ; Döbr.-k. 254; gyvladot 
Corn.-k. 327; Péld.-k. I. 3 1 ; -haladót- Jók.-k. 28 ; le hanyot vetoth Erdy-k. 
640; -hafadot Nagysz.-k. 9 3 ; hafadoth Érdy-k. 242; hiruadot Lobk.-k. 
I. 209; heruadot Nagysz.-k. 7 ; hyrhodot Erdy-k. 503 ; yedet Lobk.-k. I. 
217; iyedet Horv.-k. 101 ; yelenet Jók.-k. 19, 6 1 ; keret- Jók.-k. 142; 
maradót Jók.-k. 72 ; Szék.-k. II. 237, 266; oluadot Ap.-k. I. 30 ; Érdy-k. 
440; oluadoth Virg.-k. 101; rodhadot Corn.-k. 9 7 ; rotadot Debr.-k. I. 
131; rettenet Jók.-k. 4 1 ; -zakadot Érdy-k. 127; Kaz.-k. I. 132 ; Nagysz.-k. 
104; Virg.-k. 108; zarradot Naeysz.-k. 153; zolot Ap.-k. II. 135; Jók.-k. 
70; zoloth Érs.-k. I. 129 ; III. ^347; [zollqth Érs.-k. I. 129 ; III. 347]; 
zumnyadot Érdy-k. 444, 449; zwnnyadotli Érs.-k. I. 352; támadót Ap.-k. 
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I. 40; Batthy.-k'. 165*, 437; Bécsi-k. II. 150,211; Corn.-k. 15; Debr.-k. 
I. 50, 51; VI. 402 ; Dom.-k. 76 ; Érdy-k. 120 ; Horv.-k. 144,173 ; Münch-k. 
33, 76; tamadoth Érdy-k. 164; Érs.-k. I. 105; III. 339; Pozs.-k. II. 22; 
thamadoth Peer-k. I. 85; vylagoffolot Jók.-k. 77; verradot Érdy-k. 153, 
191, 456; vyrradoth Érs.-k. I. 162; virradót Lobk,-k. I. 197, 203; (ma 
is meglevő tővéghangzó helyén) adót Érdy-k. 166; afoth Érdy-k. 292; 
eegot Érdy-k. 299; enghedot Érdy-k. 428; epedet Érs.-k. I. 82; efett 
Érdy-k. 246; efpt Nagysz.-k. 47; efedozoth Czech.-k. 189 ; fagyot Nagysz.-k. 
86; faragot Érdy-k. 673; fedozot Döbr.-k. 373; feyezot Érdy-k. 95; 
ffeerkozot Érdy-k. 530 ; fyzetot Érdy-k. 91 ; fogadót Érs.-k. II. 557; fo
gyót Érdy-k. 412; fozot Bécsi-k. II. 176; gbzbth Szék.-k. V. 348; gimbl-
cozot Münch.-k. 38; gyevlekevzevt Corn.-k. 200; g'írezot Nagysz.-k. 53; 
gycru-zöt Érdy-k. 121; liagyot Dom.-k. 100; hozót Dom.-k. 246; hulla-
toth Érs.-k. III. 317; illatozót- Nagysz.-k. 35; ymadot Érdy-k. 468; ked-
uezot Szék.-k. II. 263 ; kbtath Nagysz.-k. 296; kozelgetot Érdy-k. 3 ; meg-
kulombbzőt Bécsi-k. II. 311; küzodot Bécsi-k. II. 197; lakozoth Érs.-k. 
III. 333; lepot Nagysz.-k. 129; mutatót Dom.-k. 94; mewetbt Érdy-k. 
647; neezőt Érdy-k'647; oluafot Dom.-k. 254; ragadot Érdy-k. 278; 
rákot Érdy-k. 168; zeretot Lohk.-k. II. 174; zokot Nagysz.-k.' 81 ; el-
taitozot- Nagysz.-k. 144; tlzot Érdy-k. 483; Udozot Ap.-k. I. 81; ytkozot 
Érdy-k. 607; cubltbt Bécsi-k. I. 73. 

Példák oly esetekre, midőn a tővéghangzó egy mássalhangzó 
után a perfectum í(í)-je előtt hiányzik : attalr Corn.-k. 35 ; akarta Érdy-k. 
45;elbagyattac vala Guary-k. 113; betegwlt Érs.-k. I. 74; coltól Nagysz.-k. 
66; eelt Erdy-k. 7 ; emelte Dom.-k. 5 ; megfarraUam volna Nagysz.-k. 
87; fogattam Dom.-k. 212; fontaak Érdy-k. 495; gyónt Dom.-k. 253; 
elhaltam Nagysz.-k. 54; haznalt Érdy-k. 7; el hyrhet Érdy-k. 283 :r imád
tak Kaz.-k. I. 12 ;Jndidt Dom-k. 119 ; yfmertte Érdy k. 41 ; keztte Érdy-k. 
215; keevantha Érdy-k. 237 ; marattál Érdy-k. 264; ment Dom.-k. 125; 
montaak Sánd.-k. 27; mvlt Érdy-k. 244; newélt Weszpr.-k. I. 3 ; nyelt 
Érs.-k. I. 73; nert Münch.-k. 155; oltte Érdy-k. 179; olelth Nagysz.-k. 
54; parancolt Tel.-k. I. 180; elragattakvala Nagysz.-k. 145; raktaak 
Érdy-k. ,226 ; fel ferdéit Érdy-k. 495 ; zakattam Nagysz.-k. 145 ; el za
kóitok Érdy-k. 25; zakat Érdy-k. 21 ; el zaarrat Sánd.-k. 16; zenvettem 
Nagysz.-k. 72 ; zoltam Winkl.-k. I. 168 ; zolth Tih.-k. 169 ; zoptaal Érdy-k. 
111; talált Érdy7k. 46 ; fel tamattam Érs.-k. II. 563 ; el tewettek- Thewr.-k, 
256; waczoralt Érs.-k. I. 73 ; valtam ,voltam' Kulcs.-k. 88. 

Példák az egytagú t végű igékre: fwtotol Érs.-k. III 357; fwtotta 
Érs.-k. II. 428; jvtot Dom.-k. 61 ; jvtottak Dom.-k. 211; kötötte 1587, 
OklSz., látottam Péld.-k. II. 47, 52; Látottal Dom.-k. 292; látottá Dom.-k. 
289; Horv.-k. 198; Marg.-l. 193, 204; metewtt Érdy-k. 130; Jtotte Érs.-k. 
I. 158; otot Döbr.-k. 81; ytette Lobk.-k. I. 285; de: -futtám Ap.-k. I. 
3, 7, 88, 115; Nád.-k. 557; fúttal Ap.-k. I. 86; Bécsi-k. I. 4 ; Nád.-k. 
555; Nagysz.-k. 54; futták Lobk.-k. III. 179 : yivttak Peer-k. I. 6; iuttac 
Guary-k. 91 ; kettek Debr.-k. VI. 630; be kőitek wolt Érs.-k. I. 71; kewttc 
Jók.-k. 144; láttam Kulcs.-k. 98; nittam Nagvsz.-k. 72; -nitta- Münch.-
k. 190. 

Adatok a melléknévi igenév í(í)-je előtti tővégbangzóra egyszerű 
mássalhangzó után : (mai hiányzó hang helyén) dagadót Dom.-k. 161; 
edefewlewt^Éidj-k. 143; emelet"Jók.-k. 34*, 63; felemelet Jók.-k. 4*, 64; 
felemelettleny Jók.-k. 64; meg faradottat Nagysz.-k. 38; faradot Érs.-k. 
III. 366, 397; Tel.-k. I. 61 ; -farradot Dom.-k. 139,243; Nagysz.-k. 36: 

Nyelvtudományi Közlemények XL VII. 9 
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Peer-k. II. 208; -farradoth , Nagysz.-k. 86; feledoth Nagysz.-k. 356; 
fezewlet Jók.-k. 8; fezewlewt Erdy-k. 65, 259 ; furot Jók.-k. 8; meg gyw-
ladot Ers.-k. III. 387; -hafadoth Nagysz.-k. 51, 144; heruadothnac 
Nagysz.-k. 4; Thewr.-k. I. 214; herwadot Csem.-t. 19b.; Kriza-k. 54; 
hyruadot Lobk.-k. I. 345; heruadot Winkl.-k. I. 86; yrot Lobk.-k. III. 
253; ygerett Jók.-k. 26; yelenet Jók.-k. 135; mégielénetemnec Bécsi-k. I. 
79; kolczolot Jók.-k. 23; maradót Batthy.-k. 248; Göm.-k, IX. 106; 
nyeret Jók.-k, 103; nyret Érs.-k. III. 349; oluadot Lobk.-k. II. 172; 
ragadot Bécsi-k. II. 107; Thewr.-k. I. 61; be rekedet Lobk.-k. I. 314, 
345; -zakadot Bécsi-k. II. 114; Kriza-k. 54; zolot Ap.-k. II. 135; zvnya-
dot Dom.-k. 262; támadót Batthy.-k. 358; Horv.-k. 58, 126, 169, 173, 
212,; Nagysz.-k 162; Virg.-k. 129; tamadoth Thewr.-k. I. 58, 147; tewe-
eüeíÉrdy-k. 104; teivedotÉváj-kAW; (mai hangzó helyén)adottak- Nagysz.-k. 
327; akaztatott Jók.-k. 9; alkotót Tel.-k. I. 187; megh alazoth Thewr.-k. 
I. 228; meg azot Dom.-k. 280; atkozot Bod-k. 25; Érdy-kv 13; Nád.-k. 
105; Nagysz.-k. 240; athkozoth Érs.-k. I. 158; eeltetbt Érdy-k. 118; 
epedot Érdy-k. 570; efeivtt- Thewr.-k. III. 293; fegyelmezevtnek Horv.-k. 
249 ; /eyezöt Érdy-k. 10; fertőzőinek Döbr.-k. 305; fyzot Érdy-k. 643 ; 
fyzetot Érdy-k. 28; gyezetnek Érs.-k. III. 354; hajót Nagysz.-k. 54; ha-
lottaybol Érs.-k. I. 104; holotak- Vitk.-k. 23; karhozott- Erdy-k. 79; ke-
menyodot Thewr.-k. III. 294; kerefot Erdy-k. 20; kötözőt Münch.-k. 44; 
kotot Érdy-k. 103 : kylembozot Érdy-k. 351; f'htotth Szék.-k. I. 57 ; zaka-
dozot Dom.-k. 280; zenvedothnec Nagysz.-k. 20; zokot Dom.-k. 62 ; zylot-
tem Nagyszak. 151; zekot Érdy-k. 633; t zomorodot Lobk.-k. L 345; 
tomlocezetvt Érs.-k. III. 355; veetotteknek Érdy-k. 33; vezoth Nagysz.-k. 
78. Nincs hangzó a melléknévi igenév t(t) jele előtt sokszor a rago
zatlan alakban sem egyszerű mássalhangzó után ; pl.: (mai tővéghangzó 
helyén) alaztakot Döbr.-k. 216; alaztnak Tih.-k. 60; Átkoztak Bod-k. 
26* ; Érdy-k. 13* ; Lobk.-k. I. 322*, 329* ; Sánd.-k. 20 ; Atkoztac Batthy.-k. 
307 ; átkoztak Szék.-k. IV. 328 ; VI. 373 ; Tel.-k. II. 264 ; atkoztac Nád-k. 
100; Nagysz.-k. 175, 238; athkoztak Keszth.-k. 328, 343; Kulcs.-k. 316; 
Virg.-128; atkoztat Corn.-k. 87; Döbr.-k. 178, 519; Érs.-k. I. 6, 40; 
atkoztai Nagysz.-k. 327; atkoztay Érdy-k. 6 ; atkozty Debr.-k. III. 464; 
Láz.-k. V. 290; el efteket Döbr.-k. 423; efteketh Keszth.-k. 399, 401; 
meg fogtath Winkl.-k. I. 312 ; meg fogatkoztakat Batthy.-k. 248; he§ez-
teket Döbr.-k. 474; karhoztak- Batthy.-k. 5; Bod-k. 18; Corn.-k. 181; 
Debr.-k. III. 395; Érdy-k. 11; Kaz.-k. I. 133; III. 201; Lobk.-k. I. 306; 
Nád.-k. 80 ; Nagysz.-k. 321; Tel.-k. II. 248 ; karhoztac Debr.-k. III. 395 ; 
Nagysz.-k. 322 ; karhozthak- Érs.-k. I. 16 ; carhoztac Guary-k. 37 ; karoz-
tak Kaz.-k. III. 193; karhoztaak- Sánd.-k. 20; kaarhoztak- Szék.-k. I. 
229; karhoztath Nád.-k. 86; karhoztnak Tih.-k. 138; kotozteket Tel.-k. I. 
164; meg ew.edezt Ap.-k. II. 146; el ragattat Döbr.-k. 254; zakadoztak 
Marg.-l. 39; zarmaztath Keszth.-k. 433; zarmaztak- Vitk.-k. 104; zerez-
teket Döbr.-k. 474; elew zwlteth Keszth.-k. 283 ; élew zylteeth Kulcs.-k. 
339; vafaztakath Keszth.-k. 401; veiteknek , vetetteknek' Bécsi-k. II. 
111; (ma is hiányzik a hangzó) cinaltak- Tih.-k. 316; meg dyhet Érdy-k. 
270; eert Horv.-k. 243 ; emelt Horv.-k. 243 ; farattak- Czech-k. 49; For
dult 1522, OklSz.; fwnth- 1518 ,font'; genet Nád.-k. 366; haznaltnac 
Lobk.-k. II. 34; meg heruatnak Kaz.-k. I. 84; megheruat- Nád.-k. 352; 
meg hirvadt Lobk.-k. I. 209; megholt Nád.-k. 4; yrth Érdy-k. 3 ; lan
káitok Tel.-k. IV. 377; lankát Lobk.-k. II. 117; kimultnac Tel.-k. I. 57; 
meg nehezvltec Tel.-k. I. 188; meg nyit Dom.-k. 39; ky nylth Thewr.-k. 
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I. 214; meg puztvlt Dom.-k. 69; zakattak Tih.-k. 13; zolgalt- Tih.-k. 
169; meg vtalt Dom.-k. 374. 

Mind e példák bizonysága szerint kódexeink korában a mellék
névi igenév alakjai még a tőveghangzó kiesése tekintetében is a per-
fectumhoz hasonlóan fejlődtek. 

Hogy a hangzó kiesése a t(t) képző előtt a továbbképzett vagy 
ragozott alakokban indult meg elsősorban, s ezekből terjedt azután a 
ragtalan alakba, azt még az -at, -et képző egyes példái is mutatják. 
A t után következő v eltűnése vagy u-vé, (majd o-vá) válása után to
vábbképzett vagy ragozott alakokban itt is megkezdődött a hangzó ki
esése : chudaltus KT.; alaztos Nagysz.-k. 362; haznaltoffaga Ers.-k. I. 
19. Sőt analógia útján a ragtalan alakban is kieshetett: nap kelth 
SchlSz. Váltakozás van már kódexeink korában is az ilyen alakokban: 
ütem- Döbr.-k. 46 ; <*> Hetemnek uo. 76. 

Ami mai nyelvjárásainkat illeti, a meglevő tőveghangzó minő
sége a múlt idő és a melléknévi igenév esetében általában középzárt-
ságú. Az e-ző nyelvjárásokban itt is, mint minden más esetben, é helyett 
e van, a Királyhágón túl pedig ezen kívül még o helyett a is, vö. pl. 
maradatt, mutatkazatt, tartattam, lakatt, hallattam Szováta NyF. XIII. 
•27; tudati, futattak, szóllatt Kisküküllő m. NyF. XIII. 30; sütettem, 
ütettem Alsófehérm. Nyr. XXV. 346; Tárkányon tőbeli e után megma
radt az e: mászott, gyútatta, bögett, de ketette Nyr. XLIII. 162; a mold
vai csángó nyelvjárásban o-ból a lesz, ha az előző szótagban nincs o; 
pl. bfrkázátt Nyr. XXXVII. 303. Altalános a nyilt a, e az -at, -et kép
zőben, csupán Moldvában fordul elő itt is tőbeli o után o: poroos'olot 
Nyr. XXXVII. 200. 

Ami a tőveghangzó meglétét vagy hiányát illeti, a v tövek egyes 
csoportjaiban a rnult, idő és a melléknévi igenév t(t)-]e előtt nagyrészt 
hiányzik a hangzó. így még az analogikus evett, ivott helyén is gya; 
kori a hangzónélküli alak; vö. eti, itt Mátészalka Nyr. XXVI. 499; 
étt—ött Szakadat MNyv. VI. 306; ett, itt Gyergvó Nyr. XXXV. 192-
ét, t Szlavónia Nyr. XXIII. 264; ett Zilahvidék Nyr. XXVII. 496; Alsó
fehérm. Nyr. XXV. 348. Csupán az egyesszám 3. személyébe s a mel
léknévi igenévbe hatolt be itt-ott analógiás úton a tőveghangzó, így az 
evett, ivott alakokon kívül részben az ss-szel és d-vel bővülő v tövekbe, 
pl. fekiidett Alsófehérm. Nyr. XXV. 348 s néha egyéb igealakokba is: 
pl. tövött, vövött Baranyaózd Nyr. XXVII. 209. Az ilyen alakokban, mint 
ivutt, hiutt Szakadat MNyv. VI. 307, ivutt, (de ett, itt is) TŐRÖS: Bereg
szászi nyelvj. 22; ivutt Zilahvidék Nyr. XXVII. 492; ivutt. hivutt Lozsád 
Nyr. XXII. 357, a hangzó a v hang, illetőleg előzőjének folytatása is 
lehet, a v pedig egyéb analógiás hatások révén került ismét be ezekbe 
a változatokba. Valószínűleg ilyen eredetűek a Felső Őrvidéken elő
forduló meghiott, riott, belebúj ott példák is (Nyr. XXXII. 85). 

Egyébként egyes cons. -(- d és ng végű igék kivételével (de 1. 
mondotta Szakadat MNyv. VI. 307) megmaradt a tőveghangzó kettős 
mássalhangzó után. De ha a mássalhangzó csoport egy magánhangzó 
közbejöttével megszűnt, akkor az egyesszám 3. személye ós a mellék
névi igenévben nem minden esetben, egyébként pedig mindig kiesett 
a hangzó. Egyes igéknél a szerint, amint hangzóvesztőkké váltak, 
vagy nem, kétféle változat is kifejlődhetett. (Vö. eőgyelgettem, jneccsep-
lé'tte Palócság Nyr. XXII. 461; szerzettem, szerzetted, szerzetté és szerez-

9* 
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tem, szerezted, szerezte RADVÁNYI : Ipolyszalkai nyelvj. 8; ugortam., ugor
tál, ugort, ugortunk, ugortatok, ugortak Nagykanizsa NyF. XLVIII. 28.) 

Ingadozás van kettős mássalhangzó után is; vö. vdrrottuk, be
szállott, segéllöttem, kiessette magát Halmágy NyK. XXXI. 386; nyülott, 
düllött, szállott Göcsej Nyr. XIII. 310, 311; kinyülott, szollott Moldva 
Nyr. IX. 485, 486; viszont: meghalltam meghallottam' Moldva Nyr. 
IX. 486. 

Nem látható egyforma alakulás egyszerű mássalhangzón végződő 
igéknél sem. A j , l, ly, n, ny, r végű igékben a tővéghangzó hiányzik 
még az egyes 3. személyben és nagyrészt a melléknévi igenévben is. 
(1. pl. megért ,megérett' Tárkány Nyr. XLIII. 163; kivételek a mással
hangzó megkettőződése esetében s néhány más példában: tojott Moldva 
Nyr. IX. 485; nyulait ,nyúlt', fonyott Mátyusföld Nyr. XX. 119; gyűlett 
,gyűlt' Lozsád Nyr. XXII.) A legtöbb egyszerű mássalhangzó után az 
egyesszám 3. személyében és a melléknévi igenévben megmaradt, 
egyébként pedig kiesett. Sok d végű ige után azonban a melléknévi 
igenóv esetében rendszerint (de: ijjedett Göcsej Nyr. XIII. 311), egyéb
ként pedig a nyelvjárások egy részében a múlt időben is kiesett a 
hangzó. (De vö. maradott Szováta NyF. XIII. 27; haladott, kiszáradott, 
maradott, mggjedett, (szabadott) Szakadat MNyv. VI. 307; maradatt, 
apadatt Alsófehérm. Nyr. XXV. 348 ; szaladoit, maradott, el]'áradott NyF. 
XIII. 40). A t végű igék közül megmaradt az eredetileg két mással
hangzóra végződő -ít végűekben, egyéb t végű igék után azonban csak 
nyelvjárásaink egyik részében maradt meg a tővéghangzó. Sok nyelv
járásban a hangzó t után (főkép egytagú igéknél) kiesett, csak az 
alanyi ragozás egyesszám 3. személyében s a melléknévi igenévben 
maradt meg, de az előbbi esetben nem mindig. Példák: Útid, megköt
tök, vettek ,vetettek' Felső-Őrvidék Nyr. XXXII. 85; futtám, futtái, fut-
tunk, nyittam, ütted, vette, vettük, vettétek, vették; így a köt is Baranya
ózd Nyr. XXVII. 209; futtám, vettem NAGY, Csökölyi nyelvj. 17; vetem, 
vetél, vet v. vetet, vetünk, vetetek, vetek; köt, süt is így; (Rétfalun és 
Korógyon tt-vel) Szlavónia Nyr. XXIII. 262; köttem, süttem, vettem, 
nyittam, üttem; üttél, (ütött), üttünk, üttetek, üttek; a többit is így; tár
gyas : üttem, ütted, ütte, üttük, üttetek, üttek; a többit is így; Ada Nyr. 
XXVII. 403, 409; köttem, köttel, kötött, köitcönk, köttetek, kőitek; köttem, 
kötteti, kött'é, köttük, köttetek, kőttek; ugyanígy: fut, jut, nyit, vet, üt; 
Palócság Nyr. XXII. 461, 464; 1. még Hevesem. NyF. XVI. 20; üttem, 
ütted, ütte Fogaras Nyr. XLII. 109 ; üttem, köttem, elvettem, futtám Gyer-
gyó Nyr. XXXV. 192; futtám, üttem, köttem Csíkszentdomonkos Nyr. 
XXXII. 192; 1. még hasonlókat Nagybacon Nyr. XLV. 110; Halmágy 
NyK. XXXI. 386; Szakadat MNyv. VI. 307; l /még : boesáttam, bocsát-
tál stb. Mátészalka Nyr. XXVI. 544. 

Az -at, -,et képző esetében csak néhány elszigetelten fejlődő 
hangzónélküli alak maradt meg: hitves, se é'te, se ita; éltében, holtig, 
jártában-keltében, fogytán, lépten-nyomon, láttára, nevettében NyH.6 88. 

Megnyúlt a hangzó a népnyelvi szakadat, hófuját alakokban, me
lyeknek á-ját SIMONYI az íás képzőből magyarázta. (Vö. TMNy. 479 ; 
Nyr. XXXVI. 244.) 

Mellőzve néhány csekélyebb jelentőségű vagy nem eléggé tisz
tázott (pl. -dék °° -dok, :ék <x> -.ok) igéből való névszóképzőt, foglaljuk 
össze rövidén azokat a tanulságokat, melyek a tárgyalt esetekből tő-
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véghangzóink általános fejlődési törvényeire vonatkozólag kikövetkez
tethetők: A v tövű igék után következő nyilt hangzó magyarázza meg 
a -vény és -meny képzők előtti nyilt e-t a -vány és -mány előtti o-val 
szemben, azonkívül itt kereshető az -at, -et képző nyíltságának oka is. 
Gyakran szerepel itt is a nyilthangzós s az ezt részben megelőző kö-
zépzártságú illeszkedés is, mellyel a föltételes mód jele s ezzel kap
csolatban a főnévi igenév képzője előtt mutatkozó nyilt hangzót is 
lehet megmagyarázni. így vált egészen külön a főnévi igenév az -n 
képzőtől és 3. személyü igeragtól, melyek előtt a zárt s az ezt követő 
középzártságú hangzók váltak kiegyenlítődés folytán általánossá. A 
tővéghangzók kiesésének szempontjából a múlt idő s a mellék
névi igenév i(f) képzőjének története mutatja világosan, mint terjedt 
át a hangkiesés azokból az esetekből, melyekben hangtörvényszerű, 
mind tágabb és tágabb területekre. 

X. 

Az igeragok között az -n és a -nak, -nek ragokon kívül szerepe 
van még a tővéghangzónak az egyessz. 1. sz.-ű -k és -m, 2. sz.-ű -d, 
-l, -sz, -lak, -lek, a többessz. 1. sz.-ű -nk s 2. sz.-ű -tok, -tek, -tök ige
ragok előtt. 

Mind e ragok előtt, amennyiben van hangzó, sajátságos kétirányú 
kiegyenlítődést látunk, melyet azonban másféle analógiás hatások nem 
engednek egészen érvényre jutni. A jelentő mód jelen idejében s a 
régi jövő időben általában középzártságú tővéghangzó állapodik meg, 
így egyes ragok előtt a v tövek után is, a felszólító módban s a múlt 
időben viszont nyilt a tővéghangzó. 

így az első csoportba tartozó igealakokat legrégibb emlékeink
ben zárt tővéghangzóval is találjuk. Példák : ozuk OMS.; wrolwk Virg.-k. 
100 ; wrultvk Virg.-k. 67 ; werethul OMS.; emdul HB.; dichekwdwl Virg.-k. 
66; meg koronáztatni Winkl.-k. III. 362; eliz ,élsz' Lobk.-k. I. 344; hi-
dum, efm[e[rum KTSz.; atallum Németújv. Gl.; Megmosum M. A. 3 NyK. 
XXIV. 216, 217 (vö. MELICH: MNyv. IX. 301); ketelkedwm Érs.-k. III. 
318; teemmenkedwm Ers.-k. III. 1318; gondolkodu-m Fest.-k. 251; gyw-
niwrkwdwm Virg.-k. 67; ulud OMS.; giuzu-d Virg.-k. 91 ; terheltettrd 
kirg.-k. 91 ; viendwtwk Virg.-k. 32. 

A felszólító módban ugyanekkor már középzártságú a tővéghangzó, 
amint ezt a HB. uimaggomuc alakja mutatja. 

A felszólító módban a nyilt hangzót tehát középzártságú hang 
előzte meg éppúgy, mint a v tövű névszóknál. Mivel most a felszólító 
mód jele eredetileg *-y volt, tehát ugyanaz a hang, mint a v tövek egy 
részében, melyből i-n keresztül fejlődhetett a i akkor, amikor az előtte 
valő tővégi magánhangzó kiesett, lehetséges, hogy ebben a körülmény
ben kell a tővéghangzó e módosulásának okát látnunk. 

A múlt idő esetében későbbi analógiás alakulással van dolgunk, 
éppúgy mint a birtokos személyragok előtt is, s a nyilttáválás az ige
név melléknévi természetével függ össze. Esetleg eredetibb zártabb 
alakoknak tekinthetők a következők: iceetkeztom Ers.-k. L 537; yelen-
tettod Veszpr.-k. I. 109. A ma néhol á után előforduló o (pl. láttgm 
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Szigetköz, NyF. 10) újabb hangváltozás eredménye; a moldvai csángók
nál pedig tőbeli o után itt is o van; pl. bontottom, dobtom stb. Nyr. 
XXXVII. 200. Hasonló esetek találhatók e nyelvjárásokban a felszólító 
módban is ; pl. csinájjgk Szigetköz. NyF. XXXVIII. 10. 

A jelen és jövő időben a ritkán előforduló nyilttáválás nyilthang-
zós illeszkedés következménye ; pl. Akaradé Debr.-k. V. 584 (<x> Acarode 
uo. 585); lakozandal Bócsi-k. I. 2. Mai e-ző nyelvjárásainkban e helyén itt 
is e van, a Királyhágón túl pedig o helyén is rendesen a. Pl. adam, 
kötem Domokos Nyr. XLII. 10, 11; tudam Lozsád Nyr. XXII. 409; kő
szenem Alsófehér m. Nyr. XXV. 346 ; kűdem, tudhatom, választani Szo-
váta NyF. XIII. 27; Tárkányban azonban e után é maradt; pl. ké'té'k, 
de illek, rugam Nyr. XLIII. 162. 

Ezt az általánosabb jellegű fejlődést azonban az egyes ragok előtt 
egyéb analógiás alakulások módosították, azonkívül sok esetben kiesett, 
egyes esetekben pedig megnyúlt a tővéghangzó. 

A -d személyrag előtt a jelentő módban csak ritkán esett ki a 
tővéghangzó ; kódexeink korában néha az e kérdőszócska előtt d után: 
ladde Debr.-k. III. 517 (<*> latodé 521); tudde Ap. mélt. 32; Tude Virg.-k. 
61 ; s a -hat, -het képző után: tanolhad Guary-k. 64 ; nithhad Debr.-k. 
III. 419. Mai nyelvjárásainkban is -d, -t után fordul elő hasonló változás: 
ládd ,látod' Kecskemét, Nyr. IX. 361; Mátyusföld Nyr. XX. 119; 
Mátészalka Nyr. XXVI. 499; tudhadd, várhadd Répcevidék Nyr. XX. 
370; vihedd Ada Nyr. XXVII. 409. 

Nyelvemlékeink korában nagyrészt megvan még a tővéghangzó 
a felszólító módban is, -d előtt (vö. pl. kyniuhhad, thekunched OMS., 
vifelled, turied, weged KTSz.). A hangzó kiesése itt analógiás alakulás 
eredménye, melynek kiindulópontja kódexeink adatai alapján az s^-szel 
bővülő v tövek. Ezek eredetileg ugyanis magánhangzóra végződtek (te-, 
le- stb.; vö. KRÁUTER : NyK. XLII. 317), a felszólító y módjel az utána 
következő hangzóval a magánhangzóhoz járult s azután ezzel együtt 
hosszú magánhangzóvá olvadt össze egész hangtörvényszerűen (1. 
előbb). Mivel pedig az egytagú -d végű igék analógiájára gy-és felszólí-
tójuk is keletkezett, a ted =- ted <x> tegyed félék hatása alatt a többi 
igéknek is kettős felszólító alakjai keletkeztek, melyekhez később jelen-
tésbeli különbség is járult. (Bővebben 1. MNyv. XXI. 40). 

A hajdudorogi nyelvjárásban előforduló mondtad, megírtad, láttád 
féle megnyúlt hangzójú alakokat a TMNy. (615) a mondtál stb. félék 
analógiás hatásával magyarázza. 

A többesszámi -tok, -ték, -tök rag előtt is végbement a kétirányú 
fejlődés, ez a ^-tövekre azonban már nem hatott, mert az olyanféle 
alakokban, mint pl. Motoc Bécsi-k. I. 3, az o a v magánhangzóvá vá
lása folytán keletkezett u hang fejleménye. A múlt időben és a fel
szólító módban a nyilt hangzó meg is maradt minden esetben. Az ilyen 
eset, mint ne feliotek Weszpr.-k. I. 90, talán még a felszólító mód ré
gibb középzártságú tővéghangzójával van összefüggésben (Vö. MELICH : 
MNyr. IX. 252). Középzártságú é'-vel olvasható az OMS. keguggethuk 
alakja is. A jelentő mód jelen idejében egyszerű mássalhangzó után 
már kódexeink korában is hiányzik a hangzó. Gyakran megvan azon
ban még két mássalhangzó után (pl. költötök Döbr.-k. 208; mondotok 
Ap. mélt. 110; Dom.-k. 306; Döbr.-k. 27, 217, 312: Erdy-k. 188, 232; 
Lányi-k. I. 134; Piry-h. 1; Winkl.-k. I. 307; mondotoc Bécsi-k. II. 225; 
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III. 321 ; Münch.-k. 56, 57, 84, 87, 103, 136, 142; Nád.-k. 218; zanto-
tok Virg.-k. 51 ; tartotok Érs.-k. I. 217; Lányi-k. I. 158); a későbbi 
hangzóvesztőket és az eredetileg két mássalhangzóra végződő -ít kép
zős alakokat is ideszámítva (pl. aianlotoc Bécsi-k. III. 3 2 1 ; Enekletek 
Ap.-k. I. 12 ; enekcletok- Nád.-k. 407;* eeneklotok Érs.-k. I. 2 4 1 ; forbat-
lotoc Bécsi-k. II. 209 ; gakorlotok Birk.-k. 3 ; haborgotoc Münch.-k. 80 ; 
tewolgotok Erdy-k. 4 3 1 ; teewolgotok Érdy-k. 436, 654; vezteglótók Jord.-k. 
3 8 ; alaitotoc Münch.-k. 195; kozoritotok Veszpr.-k. I. 94;' ordeytotoc 
Nád.-k. 91), továbbá kettős mássalhangzó után (pl. allotoc Münch.-k. 50 ; 
altotok Ap.-k. I. 103; Döbr.-k. 212, 291, 336, 364; Fest.-k. 209 ; Keszth.-k. 
370, 374; Szék.-k. VI. 364; allothok Fest.-k. 132; aallotok Sánd.-k. 21 ; 
bezelletek Ap.-k. I. 2 ; hallothok Ers.-k. 1. 160; hallotok Ap. mélt. 4 8 ; 
Veszpr.-k. I. 7 7 ; hallotoc Münch.-k. 125, 134; üelletek Ap.-k. I. 2 ; 
zallotok Debr.-k. I. 202; Érdy-k. 233; vallotok Érs.-k. I. 3 ; Veszpr.-k. 
III. 149; vallotoc Münch.-k. 63, 100, 173). Tővéghangzóval fordul elő a 
régi jövő idő is : pl. adandotoc Münch.-k. 121 ; aianlandofoe Bécsi-k. 
III. 3 2 1 ; állandótok Corn.Jc. 403; eiendotoc Tel.-k. I. 207; eelendothok 
Ers.-k. I. 182; efendotok Érdy-k. 575 ; fogyatkozandotak Döbr.-k. 362; 
fordwlandotok Keszth.-k. 10 ; ylletendotok Érs.-k. I. 2 4 1 ; kerendetek 
Döbr.-k. 394*; lakozandotoc Münch.-k. 159; latandotpc Münch.-k. 159; 
leendőtök Érdy-k. 83 ; Kaz.-k. I. 8 ; maradandothok Érs.-k. I. 183; me-
nendótők Jord.-k. 3 3 ; . mérendőtek Döbr.-k. 353 ; mondandotoc Münch.-k. 
46 ,52 ; zegetendotok rErs.-k. I. 206; zereiendotek Érs.-k. I. 229; tartan-
dótok ^Érdy-k. 57 ; Ers.-k. I. 241 ; thanforyttandothok Érs.-k. I. 191 ; te-' 
rendotok Érdy-k. 552 ; vallandotok Debr.-k. I. 70 ; vetendotoc Nád.-k. 670 ; 
weetendotok Érs.-k. I. 206; veethkozendothok Érs.-k. I. 191. 

Mai nyelvjárásainkban itt-ott ingadozást látunk a hangzó vésztők
nél (pl. ugrótok Heves m. NyF. XVI. 20 ; döglötök, de ugortok, söprö-
tök oo söpörtök Nagykanizsa NyF. XLVIII. 28), egyébként a többi ige 
analógiás hatása következtében két és kettős mássalhangzó után is 
rendszerint hiányzik a hangzó ; pl. monlok Mátészalka Nyr. XXVI. 499. 

A felszólító, -fátok s a tárgyas jelentő -játok, -itek analógiás ke
letkezését alaktani tanulmányok már tisztázták. (MELICH ; MNyv. IX. 1; 
SZINNYEI: MNyv. XI. 1). 

Az -l személyrag előtt mai nyelvjárásaink néhol u, ü-t ejtenek, 
az l-et itt azonban rendszerint nem ejtik, az u, ü pedig gyakran meghosz-
szabbodik; pl. olvasu, keresü Őrség Nyr. VII. 420; eszű, fekszű, vetű 
Mátyusföld Nyr. . XX. 30 ; E zártabbáválás az l hanggal van össze
függésben. A felszólító módban és a múlt időben az l előtti a, e meg
nyúlt. Hogy eredetileg nyílt hang volt előtte, azt régi nyomtatványaink 
is bizonyítják. (TMNy. 60); a megnyúlás újabb létrejöttére pedig egyes 
mai nyelvjárásaink mutatnak, melyekben rövid hangzót ejtenek. Pl. 
attal, hajoltál, öregettel, nyertei, kértei, vettél Borsód m. TMNy. 60; adtai, 
jádzottal, adjál, jáddzal Palócság, Gömör és Borsod m. Nyr. XXI. 361, 
XVIII. 503 ; TMNy. 596 ; nyertei, kértei ettél, vittel, vettél, törtei Abaúj 
in. NyF. XIII. 36. A hangzó megnyúlását SZINNYEI a pótló nyújtás útján, 
keletkezett várta féle alak hatásából, (Nyr. XX. 237), SETALA az írál, 
írnál-fé\Q alakok analógiájával (TuM. 142) magyarázza, míg HOEGER 
ezt az igealakot is a hangzórövidítő tövek keletkezésével (l, r, n előtti 
nyúlás, MNyv. X. 116.) hozza összefüggésbe. Ez utóbbi magyarázat 
alapján az adtál eo" adtalak, adjál <x> adjalak ugyanolyan váltakozás 
volna, mint kanál co kanalat, födél <x> födelet stb. A hangzó meghosszab-
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bodását egyébként nyelvemlékeink adatai is visszatükröztetik; pl. a 
Keszth.-k.-ben: myuelketteel 108; gyetreteel 108; tettééi 340. 

A -lak, -lek rag előtt a felszólító módban és a múlt időben meg
találjuk a tővéghangzót, mely itt is nyilt. A jelen és jövő időben a 
tővéghangzó már kódexeink korában is elég ritka. Példák: aldolak 
Döbr.-k. 121; kwnywdeytelek Szék.-k. VI. 363; mondolak Döbr.-k. 416 ; 
(co mondlak uo.); tanytolak 79; hivandolak 178, 215; mosandolak 315. 
Egyébként két mássalhangzó után is rendesen hiányzik a hangzó. Pl. 
áldlak Debr.-k. I. 97; kyldlek Érdy-k. 167; kerdlek Debr.-k. IV. 499; 
mentlek TeL-k. I. 185. E körülmény oka elsősorban az, hogy a legtöbb 
ige jelen idejében -sz a 2. személy ragja, s így a -lak, -lek rag a leg
több igéhez mindjárt ebben az alakjában járult. Hogy azután a -lak, 
-lek előtt nyilt hangzó kezd már a régi nyelvben itt-ott feltűnni (pl. 
mondalak Érdy-k. 231; uo. mondlak is), ez már a felszólító mód és a 
múlt idő analógiás hatásából magyarázható, melyhez még a főnévi 
igenév és a feltételes mód hatása is járulhatott. Abból a körülmény
ből, hogy a -lak, -lek előtt a felszólító módban és a múlt időben nyilt 
hangzó állapodott meg, magyarázható nyilthangzós illeszkedéssel magá
nak a ragnak nyilt hangzója is. 

Mai nyelvjárásainkban nagyrészt a hangzónélküli állapodott meg, 
egyes szavakban azonban több helyen nyilt hangzót is találunk. így 
váltakozik pl. a mondlak <x> mondalak ejtés. (TMNy. 231.) Heves m.-ben 
viszont ilyen alakokat is találunk : tartolak, bántolak, taszítolak NyF. 
XVI. 7., amelyek régi maradványok is lehetnek. 

A -sz rag tulajdonképpen a tesz, lesz félék -sz képzőjével azonos 
(vö. BUDENZ, U. A. 345, SZARVAS : Nyr. III. 20), vagyis a gyakorító -.ve
szel. Ehhez egyébként a tővéghangzó szempontjából is teljesen hasonló 
fejlődóst mutat. Mindazokban az esetekben u. i., mikor tővéghangzó 
van, az nyilt éppúgy, mint az -asz, -esz (=- -ász, -ész) képző esetében. 
(1. NyH.6 61). A tővéghangzó megléte vagy hiánya szempontjából egyéb
ként nyelvemlékeink nagy ingadozást mutatnak. Nincs tővéghangzó a 
v tövekben; pl. fekuz Ers.-k. III. 549. Egyszerű mássalhangzók után az 
esetek nagy részében szintén hiányzik. Példák: adcz Keszth.-k. 399; 
akarz Érs.-k. I. 78; átkoz Tel.-k. II. 265; engedz Láz.-k. IV. 54; feleczel 
Nagysz.-k. 79 ; fuldalz Nagysz.-k. 66 ; élz Érs.-k. I. 33 ; hatz Érdy-k. 509; 
halgatz Érs.-k. I. 76; hiz Münch.-k. 190; iarz Horv.-k. 258; kerez Me
ressz' Érs.-k. III. 318, 320; Tel.-k. I. 89; Veszpr.-k. III. 120; kerefz 
Münch.-k. 213 ;r keuanz Tel.-k. I. 75; kotoz Tih.-k. 10; lez Tel.-k. I. 41, 
106; maratz Érdy-k. 18; maradcz Keszth.-k. 426 ; nyerz Dom.-k. 52; 
oluafz Debr.-k. VI. 630; zeretz Érs.-k. I.,74; zolgalz Horv.-k. 236; zolz 
Horv.-k. 10; zulz Nagysz.-k. 279; teez Érs.-k. I. 3*; iezs Döbr.-k. 426; 
taó Tel.-k. I. 136; wíz Érs.-k. I. 35; vzenz Döbr.-k. 98; iverz Érs.-k. 92; 
vez Tel.-k. I. 193; vyzz Érdy-k. 639; uiz Tih.-k. 10. 

Néha azonban egyszerű mássalhangzó után is van tővéghaiiíi'zó. 
ami régi maradványnak tekinthető. Pl. akaraz Lobk.-k. II. 92 ; (rie akarz 
uo. 118); bocataz Guary-k. 84 ; boczataz Batthy.-k. 142 ; ymadaz Kriszt,-é. 
15; terez Göm.-k. 57; ylez Göm.-k. 52; lezez Jók.-k. 145; lészesz Kár.: 
Bibi. I.-183; (egyéb példák főkép az 6^-szel bővülő v tövek köréből 
TMNy. 228; SIMONYI: Nyr. XXXIV. 3). Talán a kettős ll-es igetők ana
lógiás hatása őrizte meg a tővéghangzót a zolaz alakban (Bécsi-k. I. 81 ; 
Bod.-k. 25; Döbr.-k. 107; Érdy-k. 196; Érs.-k. III. 336; Keszth.-k. 126; 
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Lobk.-k. I. 320; III. 236; Nád.-k. 238, 358; Winkl.-k. I. 193; .de zolz 
Tih.-k. 230, 248). 

Rendesen megvan a tővéghangzó két mássalhangzó után. Pél
dák: aldaz Döbr.-k. 198, 276; Keszth.-k. 306; aaldaz Keszth.-k. 7. 
Kulcs.-k. 8; igén gyakori az -and, -end képzős jövő idő után, pl. adan-
daz Döbr.-k. 184; akarandaz Corn.-k. 104; Debr.-k. VI. 627; aldandaz 
Csem.-t. 15b.; hallandaz Döbr.-k. 153 ; leyendez Dom.-k. 212; lerendez 
Jók.-k. 38; -ászt, -észt képző után, pl. zakaztaz Csem.-t. l a ; valaztaz 
Ap.-k. I. 15. hant az Nád.-k. 315 ; Virg.-k. 55; ertez Corn.-k. 263 ; Lobk.-k. 
II. 100; fekzez Tel.-k, II. 253; foftaz Tel.-k. I. 44; gyeytez Keszth.-k. 
163 ; goitez Döbr.-k. 286; gyevtez Horv.-k. 256; kayaltas Pozs.-k. I. 9 ; 
Thewr.-k. I. 19; kérdez Bécsi-k. II. 120; Debr.-k. II. 241; Nád.-k. 196; 
Veszpr.-k. I. 72; kerengez Dom.-k. 52; kezdés Szék.-k. VI. 343 ; kezdez 
Debr.-k. III. 445; Vitk.-k. 4; kyldez Csem.-t. 20b ; mondaz Ap. mélt. 8; 
Debr.-k. III. 335; IV. 493; Dom.-k. 220, 306; Döbr.-k. 437; Kaz.-k. I. 
176; Nád.-k. 226; Tel.-k. 1. 102; Tih.-k. 313; Virg.-k. 84; mondáé 
Münch.-k. 66; mondaaz Sánd.-k. 22; mentez Csem.-t. l a ; ohaytaz Tel.-k. 
I. 27; ohaitaz Lobk,-k. III. 236; evttez Dom.-k. 226; tartaz Batthy.-k, 
199; Döbr.-k. 28; Érs.-k. I. 543; Guary-k. 129; Kulcs.-k. 19; Nád.-k. 
40, 60; Péld.-k. II. 51 ; Winkl.-k. I. 127; tekentez Keszth.-k. 82; Tel.-k. 
I. 25; Teremtez Kulcs.-k. 254; tyítaz Érdy-k. 655 ; toldaz Ap.-k. I. 7; 
Döbr.-k. 119 ; toltez DÖbr.-k. 32 ; teltez Keszth.-k. 24; , Kulcs.-k. 25 ; 
Jwolthez Érs.-k. I. 30; vertengez Nád.-k. 78; weztez Érs.-k. I. 186; 
Lobk.-k. I. 294; veztez Döbr.-k. 222; Érdy-k. 652; vonzaz Corn.-k. 14: 
Csem.-t. la. Ide tartoztak eredetileg az -ít képzős igék is; 1. pl. alitaz 
Debr.-k. I. 152; aleytaz Guary-k. 1; hewoytez Érs.-k. I. 146; elegheytez 
Csem.-t. l a ; eleueneitez Ap.-k. I. 115; kezereytez Dom.-k. 59; kozelitez 
Debr.-k. V. 587*; zahadytaz Érs.-k. I. 47 ; tanitafz Batthy.-k. 333; tyz-
tuytaz Érs.-k. I. 117; uüagofitafz Batthy.-k. 29. Ugyancsak ide tartozott 
a hangzóvesztők nagy része; pl. chatcargaz Érdy-k. 468; eerdemlez 
Szék.-k. I. 134; erdemlez Érdy-k. 543; feenlez Thewr.-k. I. 252; fenlez 
Virg.-k. 66; hailaz Döbr.-k. 165; liaylaz Keszth.-k. 239; Kulcs.-k. 222; 
keffergez Kaz.-k. I. 119; merteklez Göm.-k. IX. 168; orzaglaz Czech.-k. 
87; Ers.-k. I. 33; Göm.-k. V. 323; Láz.-k. VI. 188; Lobk.-k. I. 344; 
III. 255; Nagysz.-k. 210, 212; Pozs.-k. I. 15, 16 ; II. 34; III. 52 ; Tel.-k. 
II. 263 ; Thewr.-k. I. 32; orzaglaf Tih.-k. 384; vezzerlez Kulcs.-k. 66. 
Megvan a hangzó kettős mássalhangzó után is; allaz- Csem.-t. 10b ; 
Debr.-k. II. 275; Jók.-k. 149; Érs.-k. I. 273; III. 351; Láz.-k. V. 263; 
Marg.-l. 73 ; Nagysz.-k. 140; Péld.-k. I. 7 ; Vitk.-k. 34, 35; alias Lobk.-k. 
II. 61; aallaz Fest.-k. 407; {aláz Vitk.-k. 33); hezellez Horv.-k. 244, 
249; hezellez Münch.-k. 175, 205; feddez Debr.-k. V. 561; Nád.-k. 498; 
(ügez Lobk.-k. I. 345); hailaz Döbr.-k. 43; Érs.-k. I. 257; Láz.-k. IV. 
100; Marg.-l. 19; Nagysz.-k. 349: predycallaz Érs.-k. II. 435; -zallaz 
Münch.-k. 34; vallaz Ap.-k. II. 158; Bécsi-k. II. 142; Bod-k. 11, 14; 
Debr.-k. III. 446; Jók.-k. 6; Lobk.-k. I. 10, 13, 291; Nád.-k. 238; 
Szék.-k. II. 243, 278, 298; Tel.-k. I. 124; Vitk.-k. 33; uallaz Kaz -k. 
I. 26; vallaz Münch.-k. 49, 91*; wallaz Érs.-k. I. 87; (valaz Vitk.-k. 35). 

Csakhamar azonban megindul a tővéghangzóknak e csoportokból 
való eltűnése is (vö. pl. orzagolz Thewr.-k. I. 87; leendz Szók.-k. III. 
313), míg ma nyelvjárásaink nagy részében a hangzó minden esetben 
kiesett, az -sz rag helyét pedig igen sok alakban -l foglalta el. Régi 
maradványok: nézsz Nagybacon, Nyr. XLV. 110; gyalászsz, olvas-sz, 
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keres-sz, hisz-sz, visz-sz, lész-sz Halmágy NyK. XXXI. 386; hozsz, Ússz, 
vissz Szakadat, MNyv. VI. 6. Mátyusíoldön Ifszesz co lészesz féle válta
kozás is előfordul. (Nyr. XX. 26.) 

A. többes 1. személyii -.unk, -ünk rag fejlődése azonos a hasonló 
hangzású birtokos személyrag fejlődéséhez. (Vö. uimaggomuc HB.) A 
HB. vogmuc példájában a tővéghangzó a két nyilt szótagos törvény 
értelmében -m előtt kiesett, e kiesési folyamat azonban csakhamar 
véget ért, mivel a tővéghangzó középzártságú (o, e, ö) és zárt (u, ü) 
alakban a rag alkotórészévé vált. Kódexeinkben e kétféle forma vál
takozik hasonlóan a megfelelő birtokos ragok váltakozásához. Itt is 
előfordul hasonló megnyúlás, pl. fwthamoonk Fest.-k. 42; fohazkocloonk 
603; (később pl. KÁLDYnál és PÁzMÁNYnál -úrik, -ünk alakban, TMNy 
603.). Ma itt is az -.unk, -ünk alak a legáltalánosabb, de előfordul kö
zépzártságú hanggal is (pl. vesztettünk stb., Göcsej Nyr. XIII. 213), sőt 
nyilt hangzóval is (pl. a Felső-Örvidéken, Nyr. XXXII. 84 s a Répce-
vidéken Nyr. XX. 365). Ez utóbbi változatok keletkezésére a vártam, 
várjam féle első személyek lehettek hatással. A palóc nyelvjárásokban 
itt is kettőshangzót találunk, pl. vereönk, etcőnk, áll"ónk Nyr. XXII. 219). 

Végül meg kell említeni, hogy néhány igében a tővéghangzó át
csapott magas hangból mélyhangba (csípők stb. Ada Nyr. XXVII. 403 
s a Dunától keletre eső vidékeken nyírok stb.; de: nyírek stb. Nagy
bacon Nyr. XLV. 68; Csíkszentdomonkos Nyr. XXXII. 277; vo. 
TMNy. 70). 

A magyar igeragok előtti tővéghangzó fejlődésében tehát nagy 
szerepe van a teljes kiegyenlítődésnek, ennek kiindulópontja azonban 
ugyanoly analógiás hatások, amilyenek szóképzésben és szóragozásban 
egyaránt nemcsak az igék, hanem a névszók körében is megfigyel
hetők. 

* 

Foglaljuk végül össze mindazokat az általánosabb törvényszerű
ségeket, melyek tő véghangzóinknak az egyes képzők és ragok előtt 
való fejlődéséből kikövetkeztethetők: 

1. Régi szótöveink közül azok, amelyek hosszú magánhangzón 
végződtek, ezt a hosszú hangzót képzők ós ragok előtt továbbra is 
megőrizték még azután is, hogy a szó végén megrövidültek. 

2. A rövid magánhangzókon végződő szótövekben a rövid hangzók 
a szó végén u, ü, i, i-be mentek át. Hogy ez a kiegyenlítődés általá
ban a képzők és ragok előtt is végbement, azt a példák hosszú sora bizo
nyítja. Úgyszólván minden képző és rag előtt, melyek legrégibb nyelv
emiékeinkben előfordulnak, a legkülönbözőbb idetartozó szótövek után 
megtaláljuk e hangzók írásbeli jeleit.• Az i hangnak u-vú fejlődése (vö. 
GOMBOCZ : NyK. XXXIX. 262.) már igen korán vógbemehetett. E hang
zók a régi képzők és ragok előtt a szóvégekről való lekopásuk után 
is megmaradtak kivéve azokat az eseteket, amelyekben a hangtani 
helyzet vagy az analógia, melyek már a lekopás előtt is kezdtek ér
vényesülni, kiesésüket képzők és ragok előtt is előmozdította. Az u, 
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ü, i az egy fokkal nyíltabbá válás törvénye értelmében később o, ö, 
e-vé vált, melyek helyét azonban számos esetben nyilt a, e foglalta el. 

3. A tő véghangzók e nyílttá válásának egyik forrása gyanánt 
régi szótöveink harmadik csoportja tekinthető, t. i. azok a szótövek, 
melyek legrégibb nyelvemlékeink korában kettőshangzón végződtek. 
Ezekben a szavakban ugyanis a képző vagy rag egyes esetekben 
egyenesen a kettőshangzóhoz, illetőleg az ebből keletkezett hosszú 
magánhangzóhoz járul, az esetek nagy részében azonban a kettőshang
zót még egy rövid magánhangzó követi, mely a XIV—XV. sz.-tól kezdve 
rendszerint nyilt a, e, legrégibb emlékeinkben középzártságú o, é. 
Mivel e kettőshangzók második -tagja félhangzós u, ü vagy i, az utá
nuk következő rövid hangzó középzártságú voltának oka a legnagyobb 
valószínűség szerint az elhasonulás. 

a) Ide tartozik elsősorban számos névszó, a későbbi úgynevezett 
v tövek egyes csoportjai s az -ú, -ü végű szavak. E névszók legrégibb 
emlékeinkben általában középzártságú hangzót vesznek fel képzők és 
ragok előtt, pl. Oioos- 1337; auos- 1346; Awos 1467; doruos- 1367; 
Fiod-, fiod- XIII. sz.-i oki. 6-szór; Fyod 1318; fyom fiodum OMS.; 
Homvos 1314; Hoiiodi, Houos, Howos XII. sz.-i oki. 4-szer; chovos, 
houos. Howos XIII. sz.-i oki. 3-szor; Luos- 1247; 1245/1270; (olv. 
Imios?); Louos- 1245; Loivoa 1356; Oduos 1335; oduos 1344; Zoruos-, 
Zorwos XIII. sz.-i oki. 4-szer; ezeknek megfelelőleg általában é'-vel 
olvashatók pl. Fyues 1268/1347; Qunwes 1282 k.; kues, cues 1055; 
cuest[i\ 1055; (olv. küüé's?); Kuues 1291; Kuechus- 1337; uluues 1055; 
Vlues 1093/1399. A XIV. sz.-ban megindul a nyíltabbá válás s a XV— 
XVI. sz.-i nyelvemlékeinkben a v tövű névszók már általában nyílt a, e 
hangzót mutatnak. Pl. Auas 1406; Awas XV. sz.-i oki. 3-szor; Daruas-
XIV. sz.-i oki. 2-szer ; Fyad- 1478; Fyas XV. sz.-i oki. 10-szer; fiak-
Nád.-k. 5; fiam Jók.-k. 13; hanuaz- Marg.-l. 45; hamwat Lányi-k. II. 
360; -hawas 1294/1334; hawat Keszt.-k. 404; haván Pann. megv.; 
-hauas, -hawaa- XIV. sz.-i oki. 8-szor, XV. sz.-i oki. 13-szor; iffiak 
Döbr.-k. 228; ifiab Münch.-k. 147; Ifalc Tih.-k. 282; yffyat Érs.-k. II. 
562 ; laffab- Debr.-k. I. 54 ; laffan Bod-k. 22 ; Luas 1357 ; lowad- Érdy-k. 
265 ; lován Pann. megv.; Oduas- 1439 ; Zaruas s vált. XIV- sz.-i oki. 
7-szer, XV. sz.-i 5-ször; Zaruad 1329: zaruam- Ap.-k. I. 52; zaruak 
Bécsi-k. II. 226; Tollas 1389; Tollas, Thottas XV. sz.-i oki. 3-szor; 
Tallas 1429; tavas, lovas Calep. 324; különösen korán lép fel a az 
ilyenekben: Buryas- 1231; Hothyas 1282/1365; Hathyas s vált. XIV. 
sz.-i oki. 2:szer; Hozzyas 1386; Hozzas 1386; mae;ashangúak: bevebb-
Döbr.-k. 345; beuen Corn.-k. 323; bewelked- Lobk.-k. í 310; fyivek 
Fest.-k. 384; fvek Döbr.-k. 227; füuet Münch.-k. 77; hywebb- Érdy-k. 
242 ; hivek Döbr.-k. 342 ; Jives, Ytves XV. sz.-i oki. 4-szer ; yuem Kulcs.-k. 
106; yiveth Kulcs.-k. 31; keduez- Nád.-k. 334; konuez- Nád.-k. 103; 
konuec Bécsi-k. 149; levnyvet Dom.-k. 18; kouez- Debr.-k. I. 62 ; kouet 
Bécsi-k. II. 299; keuek Jók.-k. 3 ; kwnnyeb- Ers.-k. III. 396; konned 
Bécsi-k. II. 271; kyúnen Debr.-k. V. 578; nmed- Bécsi-k. I. 5; mies, 
mives SchlSz.; mhuet Bécsi-k. I. 288; neuek- Bécsi-k. I. 117; neuem-
Bécsi-k. I. 84 ; nelvek- Döbr.-k. 336; Nyelwes Keszth.-k. 387; nelved-
Nád.-k. 201; neluet Guary-k. 12; eoivek- 1560; Eú-edez Keszth.-k. 113; 
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ziued Debr.-k. I. 24; z'ouet Bécsi-k. II. 102. Mindez esetekben rend
szerint nyilt a tő véghangzó mai nyelvjárásainkban is. 

A hangzó hiánya az ide tartozó esetekben főkép azzal függ össze, 
hogy a szó végén a kettőshangzó hosszúvá változott. Amint már most 
a képzős és ragos alakok befolyásolhatták az alanyeset alakulását (pl. 
a szarv, könny, könyv, nyelv, ölyv féle szavakban), ugyanúgy hatott az 
alanyeset a képzős, ragos alakokra is; pl. yfyívczka Ers.-k. III. 403; 
hook Fest.-k. 256; iook Nagysz.-k. 250; lón Székely: Krón. (TMNy. 
323); foof Érdy-k. 420; zook Nagysz.-k. 145; zof- Corn.-k. 91; faluc 
Bécsi-k. I. 69 ; faluchka Dom.-k. 243 ; fok Tih.-k. 322 ; zolo tön Münch.-k. 
202. Sok ilyen adat figyelhető meg mai nyelvjárásainkban is (1. pl. 
faluk, fattyúk, hók, lót, lón, lúk, odúk, sók, szomjus, tók, tót, tóm, tód, 
tónk, tótok, esős, csuk, fűk, feni ,fejem', könyük, köműs, tön, tűk a közölt 
adatok sorából). 

b) A v tövű igékben a v többnyire valamely képző fejleménye 
(vö. KRAUTER: NyK. XLII. 317) s ez első sorban az sz-szel bővülő v 
tövek minden alakjában nem is terjedt el. A visszaható képzős igék
ben pedig a v rendszerint t̂-vá vagy o-vá vált. Magánhangzó van a 
hinni, ivttac, hyonotoc (e példákat 1. a VIII—X. fejezetben) féle ige
alakokban is. Igen sok esetben a v tövű igéknek ragtalan alakjában 
eredetileg a képző félhangzóvá (u, ü) válása következtében létrejött 
kettőshangzó hosszú magánhangzóvá változott, s ehhez járultak a kép
zők és ragok (pl. jötok, jőnek, tőn, lön stb.) Számos esetben a v tövű 
igék is beleilleszkedtek a többi ige alakrendszerébe (pl. jövök stb.). 
Mindazonáltal azokban az esetekben, amelyekben ilyen hatás nem volt, 
a v tövű igék egykori kettősbangzós töve után is nyilt hangzó jelent
kezik, mely a XIII. sz.-ig bizonyára szintén középzártságú volt. Ilyen 
példák : dyadalm- Czech-k. 190 ; fuall- Bécsi-k. I. 287 ; vyadalom- Péld.-k. 
II. 59; hyedelm- Ap.-k. I. 13 ; iouedelm- Birk.-k. 8; ytvuemen Kulcs.-k. 
96; leiveldoz- Érdy-k. 546; nevekodik Nád.-k. 79. 

c) Félhangzós i-re, illetőleg u, üre végződő kettőshangzó volt 
egykor a lativus -í, -é ragja, az -i melléknévképző, az -ó, -ő, -ú, -ű 
igenóvképző, illetőleg melléknévképző, valamint azokban a képzőkben 
és ragokban is, melyeknek a lativusi rag a második tagja (-ni, nyi). 
Ezek után is vagy van még egy rövid magánhangzó a képzők és ragok 
előtt, vagy nincsen. Amennyiben van, az kódexeink korában mindig 
nyilt a, e, mely a XIII. sz.-ig bizonyára szintén o, é volt. Ide tartoz
nak a feljebb, beljebb féle középfokok (pl. belyeb Horv.-k. 85; fell'eb 
Batthy.-k. 284; 1. sok példát a II. fejezetben.), a lelkiek, testiek, mos
taniak féle melléknévi alakok (pl. lelkyek- Nagysz.-k. 29; maftanyat 
Corn.-k. 320), az annyi, ennyi, mennyi -nyi képzős szavak egyes ragos 
alakjai (annyat Sánd.-k. 33; ennyen Érdy-k. 553 ; valamennen Münch.-k. 
169), az ú. ű, ó, ő melléknévképző sok alakja (pl. allatouak Bécsi-k. I. 
104; zűwwek- Winkl.-k. I. 279; zomoruuab- Szék.-k. 11.243; fanyarwas 
Érdy-k. 406; zinoet- Bécsi-k. I. 67; nemouet Münch.-k. 37; zanman 
Corn.-k. 175; zamouan Ap.-k. I. 69; egi wgkvuem Ers.-k. III. 399), Rit
kán fordul elő az -ó, ö igenévképző (pl. kivánóak M. A. TMNy. 279), 
valamint a -ni főnévi igenévképző után (pl. yewnyed Debr.-k. IV. 523). 
De a legtöbb idetartozó esetben megvan a hangzó nélküli alak is, az 
-ó, -ő igenévképző esetében, és a személyragozott főnévi igenév alak
jaiban pedig ez lett általánossá. Ez utóbbi esetben a lativus ragja o, 
e, ö-vé lett, ugyancsak í;-vé lett a nek -=: *neké rag személyragozott 
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alakjaiban is (pl. nekom Czech-k. 6, de vö. ennekym Debr.-k. 492). Nem 
fejlődött kettőshangzó az -atv, -etv képző esetében. A v itt u, w'-vé vál
tozott (1. chudaUus K. T.; Chudalatus GyGl.), s ezért fordul elő még 
kódexeink korában is oly gyakran az -at, -et képző után u, ü (pl. dra-
galatus Bécsi-k. I. 26; alazatuf- Érdy-k. 34; sok példát 1. a III. feje
zetben), mely később o, ö, é'-be ment át. 

d) A felszólító mód -j (o : -$) jele, mely eredetibb -y-re megy 
vissza (1. NyH.6 107), az igék tő véghangzójával egykor szintén kettős
hangzót alkothatott, s ezért találunk utána bizonyára régebbi közép-
zártságú o, e hangra visszamenő nyilt a, e hangzót. 

4. E régi kettőshangzóra végződő tövek azonban csak egyik for
rása nyilt tővéghangzóink létrejöttének. Nyelvemlékeink adatai egy 
másik igen lényeges forrásra is mutatnak. Ugyanis azt a megfigyelést 
tehetjük, hogy a nyilt a, e a régi kettőshangzós töveken kívül főkép 
olyan tövekhez szeret járulni, melyekben a (á), e vagy á (d), é van. Alig 
van olyan képző és rag, amely előtt e nyilthangzós illeszkedés külön
féle példáit (melyek a mai köznyelvben gyakran hiányoznak) ne lehetne 
találni. Csupán mutatóul szolgáljanak itt a következő példák: 

Ágas 1265 ; ágas- 1237; agak- Érdy-k. 103 ; agat Nagysz.-k. 66; 
Agyas 1353 ; agyam- Keszth.-k. 367 ; agyat Jók.-k. 3 ; Agyagas- XV. sz.-i 
oki. 2-szer; Ayas- 1319; ayakak Czech-k. 13; Ayakas, Aykas XIV. sz.-i 
oki. 6-szor; ayakam Marg.-l. 33; almák Bécsi-k. II. 118; almát Erdy-k. 
42 ; Almám Döbr.-k. 163 ; Almadoz Ap.-k. I. 87 ; angyalok Érs.-k. III. 
343; appaftalak Jók.-k. 1 ; Aranias s vált. XIV. sz.-i oki. 7-szer (Ké
sőbb is igen gyakori); aranaz- Bécsi-k. II. 110; aranat Tih.-k. 28; az-
talad Göm.-k. IX. 86; Azok Birk.-k. 2 ; Baglyas XV. sz.-i oki. 4-szer; 
harmat 1581; Faydas XV. sz.-i oki. 3-szor; Farcas- 1181; Farkas s 
vált. XIV. sz.-i oki. 12-szer; Fazakas 1370; galambac Münch.-k. 31; 
Galambas 1400 k.; galambat Münch.-k. 71; Gallyas 1442; Galyas 1467; 
Gyalmás s vált. XIV. sz.-i oki. 5-szor, XV. sz.-i oki. 4-szer; habbak-
Szék.-k. 31; kádak Döbr.-k. 129 ; Hagyapak Ers.-k. 39 ; hayak- Ers.-k. 
I. 31 ; hayad- Érs.-k. I. 38; Hayas XV. sz.-i oki. 12-szer; Halas 1240 
k.; halak- Marg.-l. 22; halat Marg.-l. 206; -hangas Nagysz.-k. 64; Ha-
rangad 1256; Hármas 1211; hármak Erdy-k. 187; haznas Münch.-k. 
84; Hassas ,hársas' XV. sz.-i oki. 7-szer; -hazat Dom.-k. 63; igazak 
Nád.-k. 76; yarmas 1463; iarmam- Münch.-k. 34; Kádas 1470; kádat 
Láz.-k. IV. 66; Kazalas 1330/1505; Kosaras 1468; kofarak- Érdy-k. 446; 
Lábas s vált, XIV. sz.-i oki. 2-szer, XV. sz.-i oki. 6-szor; lábam Kulcs.-k. 
134; lábas- 1269; Lábatlan 1322; lancak- Lobk.-k. I. 68; langas 1316; 
langat Érs.-k. I. 303; Madaras- 1337; madarak Keszth.-k. 406; magam 
Jók.-k. 35; Magyalas- 1397/1416; -mayas SchlSz.; Mázas XV. sz.-i 
oki. 2-szer; Mocharas 1467; Nádas- XIII. sz.-i oki. 6-szor, XV. sz.-i 
oki. 10-szer; Nakas, Nyakas XIV. sz.-i oki. 6-szor, XV. sz.-i oki. 6-szor; 
nakad Döbr.-k. 477; -nakaz Münch.-k. 40; Nialas, Nyalás XIV. sz.-i 
oki. 3-szor; Nyarras 1297; Nyaras s vált. XIII. sz.-i oki. 8-szor; olda
lak Winkl.-k. I. 231; oldalam- Münch.-k. 224 ; ottyatannak Kulcs.-k. 293; 
parancsai- Weszpr.-k. I. 56; pathwaras 1468; poharat Döbr.-k. 314; 
Rauazas 1356; safas 1497; Saytas 1368; farát Érdy-k. 218; Sasad 1349; 
Sasas, Sassas XIV. sz.-i oki. 3-szor; zalak Weszpr.-k. I. 108; Zalas 
1484; Zadaz- Winkl.-k. I. 132; zabadayt- Corn.-k. 256; zamath Debr.-k. 
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III. 448 ; zaarnyas Keszth.-k. 406 ; zarnyat Láz.-k. V. 141; zazat Münch.-k. 
76; tágas Batthy.-k. 105; Talpas s vált. XIV. sz.-i oki. 5-ször, XV. sz.-i 
11-szer; tálak- Marg.-l. 22; tálat- Jók.-k. 84; thaarfalkod- Birk-k. 1; 
tolyakas BesztSz.; vadak Dcbr.-k. I. 145; Wayas XV. sz.-i oki. 
2-szer; Waras XIII. sz.-i pld. 2-szer; Warad- s vált. XIII. sz.-i. 
oki. 5-ször; XIV. sz.-i oki. 3-szor; 1494; Vasas s vált. XIV. sz.-i oki. 
2-szer; XV. sz.-i okt. 8-szor; vafaz- Keszth.-k. I. 4 1 ; vafal- Nád.-k. 
548; uaznat Kaz.-k. I. 107; Wylagasi 1435. Igék: adakozyk Erdy-k. 73; 
Akarad- Debr.-k. V. 584; chattag- Erdy-k. 617; hadacoz- Debr.-k. V. 
563 ; halataibol Weszpr.-k. I. 7; hallatta Döbr.-k. 125; harfag- Döbr.-k. 
52; lakozandal Bécsi-k. I. 2; lappag Peer-k. I. 47 ; latagat Weszpr.-k. 
I. 52; panazlat Jók.-k. 94; Zakaythoth 1470; Sa^ray 1109; tartattak-
Horv,-k. 163 ; ivagyan Érs.-k. I. 533 ; megvalagat Bécsi-k. 1. 31. Magas-
hangú példák: Beles 1400/1403; Cherepes XV. sz.-i oki. 6-szor; Ebed 
1270, 1274; Ebes 1067/1267; ebek Debr.-k. I. 39; egerek- Kaz.-k. I. 105; 
egiebek Debr.-k. I. 21; Feles 1211; Hetes 1240 k.; 1274; hetek- Bécsi-k. 
I. 23 ; Kerekes BesztSz.; kerekek- Debr.-k. I. 16 ; keueset Bécsi-k. I. 287 ; 
keuefek Debr.-k. I. 126; kezet Debr.-k. I. 39; kezek- Bécsi-k. I. 124; 
kénerek- Bécsi-k. I. 32; Kuteles 11381398; kouetek- Bécsi-k. I. 43; 
leueles Tel.-k. I. 210; leuelek Bécsi-k. I. 56; mennek- Nád.-k. 6; nehezek 
Horv.-k. 220; nehezes Erdy-k. 485; nemetek- Debr.-k. V. 597; Scekeres 
1095/XII—XIII; zekeret Debr.-k. I. 90; zekerek- Debr.-k. 1.91; zekered-
Bécsi-k. II. 261; zelet Bécsi-k. II. 191; zelek- Döbr.-k. 288; zelez Horv.-k. 
243; telem- Veszpr.-k. I.- 2 ; verebec Münch.-k. 32; Vermet Batthy.-k. 
217. Rendszerint nyilt a tővéghangzó az -alm, -élni képző után is. 

Mivel e szavak kódexeink korában részben középzártságú 
hangzóval is előfordulnak (pl. aranyok Ers.-k. I. 292, Almos 1452; 
azok Nagysz.-k. 42; Galambos XIV. sz.-i oki. 2-szer; harangoz- Nád.-k. 
246; hazos Érdy-k. 149 ; kofarok- Dom.-k. 82; magod- Érs.-k. III. 368; 
magof- Veszpr.-k. I. 15; Nados XIII. sz.-i oki. 6 szór; odalos 1478; 
poharok- Marg.-l. 36 ; rowazok Kulcs.-k. 148 ; zamot Döbr.-k. 144; belod-
Czech.-k. 26; kenerok Debr.-k. II. 488; stb.), sőt régebbi emlékekben 
még zárt hangzók jeleivel is találkozunk (pl. Almus XIII. sz.-i oki. 
6-szor; Golombus XIII. sz.-i oki. 2-szer; Galambus 1437; Golombud 
1181; Hoiud 1211; Vosud 1199; Kerekud 1269; Tehenus- 1344), való
színű, hogy ez az illeszkedés eleinte csak egyes nyelvjárásokban indult 
meg, itt elég erős kiterjedést ért el, s innen terjedtek el egyes illesz
kedett alakok egyéb nyelvjárásokba is. 

A nyilthangzós illeszkedést egyébként az esetek jó részében kö
zépzártságú illeszkedés előzte meg, amint ezt legrégibb emlékeink 
különböző példái bizonyítják. L. pl. Oronos 1267; forkos- 1095/XII—XIII.; 
Golombos 1280 k.; ; Holos XIII. sz.-i oki. 2-szer; Hotolmos 1240 k.; 
Vosos 1152*. Ha mármost tekintetbe vesszük azt, hogy az ajakhangzós 
illeszkedés is csak egyes nyelvjárásokban indult meg, hogy az illesz
kedett alakok egyes kódexekben gyakrabban fordulnak elő, mint más 
kódexekben, hogy hasonló jelenségekkel mai nyelvjárásainkban is ta
lálkozunk, így pl. Maros-Torda megye több községében a nyilt a, e tő-
beli nyilt a, e után fordul elő, Tárkányban is középzártságú e után e 
a tővéghangzó, a moldvai csángóságban a vürüs, surgus és különféle 
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középzartsagú vagy nyilthangzós illeszkedést mutató alakok vannak, 
arra a gondolatra jutunk, hogy egykor a magyar nyelvterület egy ré
szében egy sokkal erősebb illeszkedési folyamat indult meg, mint amely 
általában diadalra jutott. Az u, ü, i e nyelvterületen tőbeli u, ü, i után 
maradt meg, o, e után azonban o, é'-vé, a, e után pedig a, e-vé válto
zott. Ha pl. megfigyeljük a XI—XIII. sz.-i oklevelek o tővéghangzós 
alakjait (1. pl. az -s képzőnél), azt látjuk, hogy ez a v töveken kívül 
elsősorban tőbeli o után fordul elő. Amint azonban az erősebb illesz
kedést mutató nyelvjárások hatással voltak a többi nyelvjárásra is, 
éppúgy ezek is hatottak amazokra, s így ez az erős illeszkedési folya
mat nem tudott teljesen kifejlődni. Kódexeink számos nyilthangzós 
illeszkedést mutató példája, az ajakhangzós illeszkedés, s mai nyelv
járásaink egyes jelenségei azonban ennek a változásnak emlékét őriz
ték meg. 

5. A nyilt tővéghangzók azonban nemcsak tőbeli nyilt hangzó 
vagy egykori kettőshangzón végződő tő után fordulnak elő, hanem 
számos egyéb esetben is. Nyelvemlékeink adatai alapján világos, hogy 
mindezekben az esetekben analógiás fejlődéssel van dolgunk, melynek 
kiindulópontja a régi kettőshangzós tövek és alakok, azután a nyilt-, 
illetőleg az ezt részbea megelőző középzartsagú illeszkedés esetei. A 
nevezetesebb analógiás alakulások a következők: 

a) Az egytagú v tövű főnevek analógiájára több más egytagú 
főnév tővéghangzója is nyílttá változott. Ide tartoznak pl. az olyan 
szavak, mint fog, híd, hold, horh-, horg-, hugy, ín, jonh, kút, lyuk, mony, 
nyúl, rúd, újj, úr, út, bükk, föld, fül, fürj, fűz, nyír, szín, szűz, tölgy, 
tűz, ügy-, ür-, víz, völgy. A v tövek hatása azonban még akkor indult 
meg, amikor középzartsagú hangzót vettek fel. Ezt bizonyítják legré
gibb emlékeink ilyenféle példái: Fogós 1299; Inos 1211; Inod 1211; 
Nulos XIII. sz.-i oki. 4-szer; Lycos- 1231/1397; lycos- 1430 k.; Hydos 
1358; Johhos 1355; urot HB. stb. Hogy pedig e szavakban a nyilt s 
ezt megelőzőleg a középzartsagú tővéghangzó új fejlődés eredménye, 
arra bizonyítékai szolgálnak legrégibb emlékeink idetartozó zárt tővég-
hangzót feltüntető adatai s kódexeinknek o, é, ö hangzót feltüntető 
példái. L. pl. Inus XIII. sz.-i oki. 2-szer; ynus 1398; Hydus XIII. sz.-i 
oki. 2-szer; Holdus 1211; Junhus 1341; Tulgus s vált. XIV. sz.-i oki. 
2-szer; hydoczka Weszpr.-k. I. 68; Holdot Döbr.-k. 213; hugyok Jók.-k. 
29; Kuthos XV. sz.-i oki. 3-szor; vrolkod- Corn.-k. 33 ; vyom Marg.-l. 
198; vyotoc- Münoh.-k. 138; bolcholkod- Érdy-k. 73; Zewldews 1498 ; 
vö. még nyelvjárásainkból: horgos Göcsej MTsz.; útom Csíkszentdom. 
Nyr. XXXII. 273; stb. Lehetséges, hogy az olyan szavakban, mint ín, 
nyíl, kút, úr, út, tűz, víz stb. a hangzórövidítés jelensége is a v tövek
kel hozható összefüggésbe, melyekben ez törvényszerű, módon jött létre. 
A ragtalan esetben a kettőshangzóból hosszú magánhangzó lett (keü =~ 
kő), a képzős, ragos alakokban az u, ü-bő\ v fejlődött s így a magán
hangzó rövid maradt (köves). A ló <*> lovat, kő ~ követ stb. analógiájára 
keletkeztek azután a kút <x> kutat, híd cv hidat stb. féle tőváltakozások. 
Mivel pedig mindez esetekben nyilt a tővéghangzó, ezek analógiáját 
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egyéb pl. illeszkedés útján keletkezett nyilt tővéghangzós alakok is 
követték, mint pl. madár <*> madarat stb. 

b) Hasonló analógiás hatás kiindulópontja voltak a v tövű mel
léknevek is. A bővebb, bővek, bőven, hívebb, híven, hosszabb, hosszan, 
könnyebb; könnyen, szörnyebb, szörnyen stb. analógiájára a bölcs, gyors, 
kis, mély, rest, rút, szűk, új, víg féle melléknevek tővéghangzója is 
nyílttá lett. Ez a változás is már akkor indulhatott meg, amikor még 
a v lövek hangzója középzártságú volt, s így az a, e-t részben itt is 
o, e előzte meg. A változást mutatják pl. a következő alakok: gyorfok 
Keszth.-k. 21 ; gyorfön Ers.-k. I. 162 ; ~ gyorfak Sánd.-k. 7; gyorfun 
Ap.-k. I. 62; vyo'k Münch.-k, 40; vyot Tel.-k. I. 144; vyobb- Debr.-k. 
II. 378; ~ Vviac Döbr.-k. 253: vyab Jók.-k. 66; vyan Jók.-k. 67; rútot 
Horv.-k. 242; nclon Debr.-k. 641; ~ rvtab Tili.-k. 341. Mindezekben a 
szavakban, de egyébként is kódexeink korában melléknevek után a 
középfok jele előtt terjedt el legáltalánosabban a nyilt tővéghangzó. 
Ennek oka részben az, hogy itt a beljebb, feljebb féle középfokok is 
hatottak, azonkívül a szavak legnagyobb részében a középfok jele előtt 
már régen kiesett a tővéghangzó, s így a nyilthangzós kiegyenlítődés 
sokkal könnyebben mehetett végbe. Mindazok a melléknevek, melyek
ben a középfok előtt a tővéghangzó kiesett, egyéb képzők és ragok 
(pl. a -k többesjel, -n módhatározó rag előtt) kódexeink korában még 
csaknem mindig középzártságú tővéghangzót vesznek fel. Vö. pl. Al-
colmafb Nád.-k. 28 ; Alkolmafok Dom.-k. 124 ; alkolmafon Debr.-k. I. 95 ; 
Alazatofb Nád.-k. 28; alazathofok- Fest.-k. 120; alazatofon Debr.-k. I. 
120; olcofb- K&z.-k. I. 37; okofok Érdy-k. 69; okofon Corn.-k. 400; 
bator/fagofb Érdy-k. 222; batorffago/fon Láz.-k. V. 255; bhwfb- Münch.-k. 
142; bünofbk- Weszpr.-k. I. 95; bivnoffon Peer-k. I. 259; jelefb- Corn.-k. 
298; yelofon Debr.-k. V. 579; stb. De már kódexeink korában a mel
léknevek egy részében ismét kezd jelentkezni egy magánhangzó a 
középfok jele előtt is oly esetekben, amelyekben kiesett. Mivel pedig 
a tővéghangzójukat megőrzött középfokok csaknem mind nyilt a, e-vel 
hangzanak, ezek a hangok kerülnek be a hangzót újra felvevő közép
fokokba is, mégpedig elsősorban olyan melléknevekbe, melyek a tővég
hangzót megőrzött melléknevekkel valamilyen kapcsolathan állnak. így 
keletkezik a kisebb analógiájára kevesb mellett kevesebb (vö. pl. keuefb 
Döbr.-k. 417; ~ keuefeb Münch.-k. 125.), a hosszabb analógiájára ma-
gasb mellett magasabb (pl. magafb- Birk-k. 4; oo magaf'ab Ers.-k. III. 
354), a gyorsabb hatása alatt hamarb mellett hamarabb (pl. hamarb 
Bécsi-k. II. 270; ~ hamarab Birk.-k. 3;), a könnyebb hatása alatt nehezb 
mellett nehezebb (nehezb- Bod-k. 14; cv nehezeb- Birk.-k. 3); analógiás 
hatás okozta az erösb =~ erősebb fejlődést is (pl. erofb- Münch.-k. 18; 
cv erofeb Érdy-k. 320). A lényeges azonban az, hogy mindezekbén az 
esetekben egyéb képzők és ragok előtt is kezd jelentkezni a nyilt 
hangzó, amit ugyan több esetben a nyilthangzós illeszkedés is előmoz
dít, de nem lehet erről szó az erős esetében, pedig még ö-ző kódexeink
ben is e szó tővéghangzója -k többesjel és -n módhatározó rag előtt 
rendesen nyilt (pl. eroffek Debr.-k, I. 14; eroffen Debr.-k. I. 6.). Amily 
mértékben terjedt ezután el a nyilt tővéghangzó a középfok jele előtt, 
ugyanoly mértékben kezdte kiszorítani a középzártságú hangot a meg
felelő melléknevek egyéb képzős és ragos alakjaiban is, s e fejlődés 
eredménye, hogy ma mellékneveink tővéghangzója általában nyilt. 
Hogy e nyílttá fejlődést a középfokú alakok okozták, arra bizonyságul 
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szolgál a nagy melléknév is, mely a középfokban is és éppen ezért a 
többi alakban is megtartotta a középzártságú tővégliangzót, valamint 
a módon, titkon, vakon féle módhatározók, melyekre középfok nem igen 
hathatott. A melléknév tővéghangzőjának ezzel a fejlődésével kapcso
latban van a t{t) képzős melléknévi igenév tővéghangzójanak nyíltsága 
is (kódexeink korában többször még középzártságú, pl. zylóttók- Jord.-k. 
3 1 ; hyttok- Érs.-k. I. 306; lottók Nád.-k. 75; lankaion DÓm.-k. 271; 
meg gyalazthathotthon Fest.-k. 150 ; sőt 1. még Iihtvs 1438 ; később ythos 
1455), valamint a -ság, -ség előtt mutatkozó nyilt hangzó is (pl. gyorffag-
Jók.-k. 121 ; ~ gyorfafag Dom.-k. 180). A kékes, zöldes féle alakok nyilt 
hangzója is melléknév voltukkal függ össze. 

c) Bár a v tövű igékben az u, ü hang, melyből a v bizonyos ese
tekben kifejlődött, egy képző fejleménye, s az igék egyes csoportjai
ban csupán az alakok egy részében terjedt el, mindazonáltal a sokszor 
itt is fellépő középzártságú, majd nyilt hangzó szintén analógiás hatás
sal volt egyéb igékre is, sőt sokszor egész kiegyenlítődést eredménye
zett, így a jövevény, szövevény, növevény analógiájára a többi magas
hangú ige tővéghangzója is e-vé változott a -vény előtt, mig ugyan
ekkor a -vávy előtt o maradt a hangzó, mivel itt nem hatottak v tövű 
igék. Hasonló esetet látunk a -mány, -meny képző előtt is, melynél a 
•meny előtti nyilt e a -mány előtti o-val szemben a jövemény (1. pl. 
ywuemen Kulcs.-k. 96) hatása alatt jött létre. A fuvall félék vezettek a 
mozzanatos -.áll, -ell, a hivat félék a műveltető -at, -et elkülönüléséhez, 
A jövend (1. pl. ywuend Jók.-k. 14) féle alakok hatottak a jövő idő and, 
-end képzőjének kialakulására (vö. még yarond- Kulcs-k. 346), a növekedik 
félék a -kodik, -kedik, -ködik, -kőzik, -kezik, -kőzik előtti nyilt hangzó kelet
kezésére. (Itt ezenkívül az illeszkedés is szerepe1; I. pl. hadacoz- Debr.-k. 
V. 563 <v) hadokozo BesztSz. A viadalom, diadalom (1. pl. vyadalom-
Péld.-k. II. 59; dyadalm- Czech-k. 199) után alakult bizadalma Jók.-k. 
162; Syradalmas Peer-k. III. 334. Sőt még az -.at, :et deverbális név
szóképző elkülönülése is a v tövű igékkel van összefüggésben, mivel 
a t(t) képző ilyen jelentése mellett járult hangzó pl. a régi jeü =- jő 
igéhez (jövet, jövetté), míg a befejezett cselekvés melléknévi igenevében 
és a múlt időben nem (jót =- jött). 

d) A középzártságú, majd nyilthangzós illeszkedést mutató tövek 
is analógiás hatással voltak egyéb tövekre s szintén eredményezhettek 
kiegyenlítődést. így a bennem, velem, nálam analógiájára nyilt hangzója 
van a tőlem, rólam alakoknak, az alattam, miattam, mellettem példáját 
követték : fölöttem, felölem, előttem stb. Ilyen módon nyilt tő véghangzó 
állapodott meg a személyragos ragok és névutók egész csoportjában, 
csupán a lativusragos nekem szigetelődött el, melynek é'-je hosszú é-re 
megy vissza (1. ZOLNAI : MNyv. V. 69). Mivel a középfok jele előtt nyilt 
hangzó állapodott meg, ehhez illeszkedett a középfokjel utáni hangzó 
is a hozzá járuló különféle ragok és képzők előtt még olyan esetek
ben is, amikor a középfok jele előtt tővéghangzó kiesett. (1. pl. felijé
ben Nagysz.-k. 58.) A Weszpr.-k. I-ben kétszer is előforduló nagicbon 
(25, 50. 1.) a -b(b) képző előtt is megmaradt o-val van összefüggésben. 
A házamat, kezemet, házakat, kezeket félék mintájára -t tárgyrag előtt 
lassanként az összes többesszámi és birtokos személyragos alakok á 
nyelvterület legnagyobb részében nyilt a, e-re változtatták a középzárt
ságú, míg régebben zárt (1. pl. angelcut, fzentukut, ifemucut HB ; közép
zártságú hangzóra sok példa van a Batthy. Döbr. Jók. s több más kó-
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dexben, valamint nyelvjárásban is, számos példát 1. a VI. fejezetben) 
hangzót. A sorszámneveknél is -ad, ed (régebben még ilyenek is : 
kilenchodik Láz.-k. VI. 174; neguenod Guary-k. 32), a számhatározókban 
pedig ;ím, -en (régebben ilyenek is: ezerén Bécsi-k. I. 23; oton Debr.-k. 
I. 177 ; ötön, haton ma is a népnyelvben) is fokozatosan fejlődött nyílttá 
az ilyen illeszkedett alakok, mint ketted, harmad, heted, század, negy
vened, hatvanad, ketten, hárman, heten, százan, negyvenen, hatvanan ha
tása alatt. Főkép egytagú számnevekre a v tövek is hathattak, vala
mint az ennyien, annyian féle határozók is. E csoport mintájára ala
kultak a többen, hányan, hányadik, sokan szavak is. (Régebben ilyenek 
i s : tobbon Döbr.-k. 444; fokon Döbr.-k. 431). Hasonló jelenségekkel 
találkozunk az igéknél is. így pl. az -l deverb. névszóképző igen gyak
ran járult -at, -et, -ad, -ed végű igékhez s ezért nagyrészt --al, :el 
(cv -.ál, tél) alakot vett fel (a változás még a nyilthangzós illeszkedést 
itt is megelőző középzártságú illeszkedés idejében történt, 1. pl. Hivo-
tol 1217, Itol 1237). Ezért nyilt az -alm, -elm, -dalm, -delm képző is, 
melyek hatása alatt a régi nyugidm-, nyugolm, kegyilm, alkolm is az l 
előtti hangzójukat a, e-vé változtatták. Amennyiben a szlavóniai látá-
nám, látánád, látáná féle alakok eredetieknek tekinthetők, nyilthangzós 
illeszkedés indította meg a tővéghangzó nyílttá válását a -ná, -né mód
jel, s ezzel kapcsolatban a -ni igenévképző előtt (néhol még ma is 
középzártságú hangzó van; pl. bántonám, szántgnyi Szigetköz NyF. 
XXXVIII. 10), ezek hatottak azután a mondtanak félék mellett a mon
danak, mondjanak féle igealakok kialakulására (kódexeink korában 
gyakran o, ö'-vel). A -lak, -lek előtti nyilt a, e a jelenidőben azonban a 
megfelelő múlt idejű és felszólító alakok analógiájára történt, maga a 
-lak, -lek-be\i a, e pedig illeszkedés eredménye, s a mondjalak, mond
talak féle igealakokból indult ki. Mindezekből az esetekből világos, 
hogy a nyilt tővéghangzók kifejlődésének két forrása van: a régi ket
tőshangzókra végződő tövek és a nyilthangzós, illetőleg az ezt részben 
megelőző középzártságú illeszkedést mutató szavak. 

6. A kiegyenlítődós azonban nemcsak ezekből az alakokból indul
hatott ki, hanem a zárt, majd középzártságú tővéghangzós alakokból 
is. Ezt a jelenséget látjuk az •» helyrag előtt (a Pannónia megvételé
ről szóló énekben még lován, haván alakok, a Bécsi k. L-ben (104. 1.) 
az illeszkedett vadakan alak is előfordul), továbbá az -unk, -ünk, -.onk, 
-enk, -önk birtokos személy- és igeragban, a -gat, -get, -gál, -gél ige
képzők előtt (a régi nyelvben ilyenek is : latagat Weszpr.-k. I. 52). az 
-n névszóképző és igerag előtt, végül a k, -m, -d, -tok igeragok előtt 
a jelentő mód jelen idejében s az -and, -end-del képzett jövő időben. 

7. A tővéghangzóink fejlődéstörténetében mutatkozó egyéb jelen
ségeket — (hangzókiesós, hangzóbetoldás, elhasonulási jelenségek, mint 
tőbeli á után következő o, vagy a házécska féle alakok, egyéb analó
giák, mint házank, kertenk a házam, kertem hatása alatt, összeolvadás, pl. az-ít 
képző esetében, a különféle megnyúlások, kettőshangzóvá válás, ingadozás 
mélyhangú és magashangú alakok között, mint a hóhérok c\> hóheré'k, sírok o> 
sírek, gímok co gímek, ívok <s> ívek, szirtok oo szirtek, nyírok oo nyírek, derekak co 
derékek, férfiak oo förfiek, nyírok <*> nyírek alakok, a jelentéselkülönülés 
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számos jelensége — mindezeket 1. az egyes fejezetekben) — itt mellőzve 
utalnunk kell még arra a fontos szerepre, melyet a legnagyobb való
színűség szerint tővéghangzóink a magyar magánhangzók legfontosabb 
változásainál betöltöttek. A tővegekben folytonosan fel-feltűnő analógiás 
jelenségek ingadozást okoztak magánhangzóink képzésmódjában, s ez
által előidézték az egy fokkal nyíltabbá válást, majd egyes nyelvjárá
sainkban az e =- e változást, a Királyhágón túl pedig ezenkívül még 
az o =- a, ö =- os változást is. 

LOSONCZI ZOLTÁN. 
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