
A z o — a h a n g v i s z o n y h o z 

(Túlkompenzálás eredménye-e XVIII. századi íróknál a váras és a hozzá 
hasonlók?) 

1. BENKŐ LORÁND nemrég igen érdekes, általános nyelvészeti szem
pontból is figyelemreméltó hangtörténeti—nyelvjárástörtóneti kérdést tár
gyalt „Az irodalmi nyelvi »tóves visszaütés«-ről" című dolgozatában (NyK. 
LX, 11—6). Tótele lényegében ez: XVIII. századi nyugat-magyarországi 
írók műveiben található váras, számos, hábarodás-íéle a-zó alakok az ugyan
ezen írókra többé-kevésbé jellemző á utáni o-zás tudatos ellensúlyozásaként, 
a nyelvórzék megzavarodása miatt, tévedésből jöttek létre. Ezt a jelen
séget BENKŐ a jelzett kor íróinak igen jelentékeny csoportjánál észleli (mint
egy 25 írót említ, de ezeket is csak példaként), többek között olyan neve
zetes íróknál is, mint Faludi, Bacsányi, Márton István, Sándor István stb. 
Éppen ez az, ami a kérdést érdekessé teszi, mert az íróknak egy ilyen nagy 
csoportjára jellemző nyelvórzók-megzavarodásról eddig még nem igen volt 
tudomásunk. Maga a nyelvi jelenség, az á utáni a-zás nyelvi oldalról tekintve 
— BENKŐ szerint — az analógiás indítékú, fordított irányú hangváltozások, 
keresztváltozások sorába tartozik,1 lélektani, illetőleg társadalmi lélektani 
oldaláról nézve meg — ugyancsak BENKŐ szerint — túlkompenzálásnak 
minősül. 

2. A nagyon fontos észrevételeket, adatokat közlő tanulmány végső 
tanulságával szemben még a cikk olvasása közben kételyem támadt , két 
szempontból is. Egyrészt l é l e k t a n i szempontból nem látszott eléggé 
indokoltnak, hogy egy egész írói csoport egyforma célkitűzéssel, mégis annyira 
sikertelenül küzdjön hibásnak, mert nyelvjárásiasnak, provinciálisnak érzett 
írásmódja kiküszöbölésére, ha egyszer valóban, tudatosan és elszántan küz
deni akar ellene. Azaz nehezen tudtam elképzelni, hogy ha ezek az írók tud
ják, hogy ők á után hibásan o-znak, tehát szarod, lássod, atyámot-íéle alako
kat ejtenek ós írnának a — feltevés szerint — már normaszerűnek elismert 
szárad, lássad, atyámat-íélék helyett, miért ne tudnák ezt a „hibájukat" 
kijavítani, ha komolyan akarják? Azt lehetségesnek tar tot tam, hogy ilyen 

1 Szándékosan nem használom sem a „visszautas", sem a „téves visszaütés" 
elnevezést. BENKŐ szerint ez a „fauche [helyesen fausse!] régression"-nak felel meg. 
BÁRCZI a „visszaütés" műszót a megőrző tendencia jelölésére használja (vö. Bevezetés 
1953, 60; Hangtörténet 1958, 9), s ehhez jobban is illik. Ámde az olyanfajta analógiás 
változásokra, mint a Nővé > Novaj (személynévből lett helynév), amely a ganaj > 
gané-íéle változás fordítottjaként és az egymás mellett élő ganaj ~ gané változatok 
hatására mehetett végbe (vö. PAIS: MNy. XLVI, 103), éppen nem jellemző semmiféle 
„visszaütés" valamiféle ősre. Erre a jelenségre BÁRCZI sem használja a „visszaütés" 
szót, hanem csak körülírva, fordított irányú hangváltozásnak nevezi (Hangtörténet 11). 
Magam kifejezőnek érzem PAIS „keresztváltozás" műszavát, és ezt is használom. 

14 Nyelvtudományi Közlemények LXI. 2. 
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törekvésük közben egy-két o-zó alakot véletlenül bennhagynak írásukban, de 
az e téren elkövetett „hibák" feltűnően nagy száma s ugyanakkor a ló másik 
oldalára való átesés, a túlzott finomkodásra valló illegálisan a-zó alakok 
bekerülése a szövegbe két ellentétes lelki magatartást ós készséget tételez 
fel egyszerre: a szándékosság és tudatosság viszonylag magas fokát egyrészt, 
felületességet ós tájékozatlanságot másrészt. Mindez a XVIII. század vége-
felé törtónt volna, az irodalmi megújhodás korában, amikor az írók már 
tömegével alkotják az új szavakat, amikor nem egy szótár közkézen forog, 
amikor tehát az írók nehezebb nyelvi feladatokat is meg tudnak oldani, 
mint annak az eldöntését, hogy mely szavakat szokás o-val, s melyeket a-val 
írni, ha van már kialakult norma. A kételyemet másfelől szorosabb érte
lemben vett n y e l v i szempontok élesztették. Mindenekelőtt az, hogy a BENKŐ 
által felsorolt a-s szavak között nem egy olyan volt (pl. váras, számas, hába-
rodás, lángot stb.), amelyet én a XV—-XVI. századból már ismertem. Már
pedig maga BENKŐ — nagyon helyesen — megállapítja: „Ide olyan vissza-
ütések sorolhatók, amelyekben a hangfejlődésnek nincs szorosabb értelem
ben vett etimológiai alapja: a kérdéses szó korábban nem tartozott abba az 
alakcsoportba, amelybe később analógiás hatások belesodorták, így azelőtt 
nem is volt olyan kiejtésű, amilyenné a visszafelé történő hang változás során 
lett ." (I. h. 12.) Feltűnt még az is, hogy egyes szavak a cikk adattárában 
következetesen megismétlődnek, mások meg, mint például pásztar, háram 
egyszer sem fordulnak elő. Végül bizonyos morfológiai kötöttségek is fel
fedezhetők voltak az adattárban. Az o-zás vagy a-zás kérdésének nemcsak 
hangtani, hanem morfológiai aspektusa is van, s ez is lehet éppolyan fontos, 
mint a hangtani a kutatás eredményessége szempontjából. Mindezek alapján 
elhatároztam, hogy közelebbről is megvizsgálom ezt a kérdést. Nyilvánvaló 
volt számomra, hogy XVIII. századi íróinkat csak abban az esetben ment
hetem fel a nyelvérzék megzavarodásának vádja alól, ha igazolni tudom, 
hogy az általuk használt a-zó szavak 1. a-zó formájukban már régen is elő
fordultak, még abban az időben, amikor használatuk nem minősíthető túl-
kompenzálásnak; 2. olyan a-zó szavak társaságában fornulnak elő, amelyek
ben az a-t nem előzi meg á, ebben az esetben ugyanis általánosabb jellegű 
a-zásról, és nem az á utáni o-zás túlkompenzálásáról lenne szó; 3. bizonyos 
morfológiai jellegű hagyománnyal rendelkeznek (megfelelő morfológiai hely
zetben a tővéghangzó), vagy ilyen szempontból akár hagyomány nélkül is 
következetesen vannak alkalmazva; 4. nem á utáni o-zó területről származó 
író munkájában is fellelhetők; 5. olyan jelleggel és mértékben fordulnak elő, 
hogy ezért, valamint az o-zás mértéke ós jellege miatt nem tehető fel. az á 
utáni o-zás elkerülésének komoly szándóka; 6. hangtanilag másképpen is 
magyarázhatók, mint analógiás keresztváltozással (például hasonulással), s 
lélektanilag is másképpen, mint túlkompenzálással (például egyszerűen azzal, 
hogy a normától való ezen eltérés nem zavarta az írókat, éppen úgy, mint 
o-zásuk, vagy versben rím kedvéért használták az a-zó alakokat stb.). 

3. A következőkben az előbbi szempontok szerint haladok. Előrebocsá
tom, hogy nemcsak az a-zás mértéke, de még jellege is különböző az egyes 
íróknál,2 s a különféle szempontok együtt is érvényesülhetnek. 

2 Hogy egy hangtani jelenség az egy faluban élő személyeknél is milyen külön
böző mértékben érvényesülhet, arra szép példákat találunk IMRE SAMXJ nyelvatlasz -
beszámolójában, többek között éppen az á utáni o-zással kapcsolatban (NyÉrt. 17. 
sz. 97). 
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1. Az Oklevélszótárból a következő adatokat idézhetem: 1224/1317: 
Waras; 1225: Karachan; 1310: aldamas; 1435: Wylagas; 1439: Pohárnak; 
1462: arakya (árokja); 1463: yarmas; 1524: Tarnak; 1601: hájlag (hályog); 
1603: Agaston; 1662: Tálnak; 1684: kárálhatja (karolhatja). 

Adatok a kódexirodalomból:3 JókK. 21: habarolatlan (NySz.); 30: 
czappa/akual (Losonczi); BócsiK. 75: halalasoc (Losonczi); MünchK. 34: 
iarmamat (NySz.); GuaryK. 93: langaz ki; NádK. 9: zalaga; 184: zerzaamat; 
536: Annac vtannac; PéldK. 71: batarwltatvan fDeme); LobkK.: 196: álnak; 
279: alnakfagnak; 261: agafton; 299: lángos; 1: álmát; 215: imaran; 246: fe 
saZaííaí (Simonyi); 272: láncokat (Losonczi); LányiK. 415: byzonytajfak (Losonczi); 
DebrK. 448: zamath (Losonczi); KrisztÉ. 25: alnakfagos (Deme); LázárK. 32: 
alnaclagimat; 40: leanyadra; 43: alázató ff agat; 274: alnakfagh; 228: nyomo-
ruffagamban (Deme); TelK. 72: almot (Inotay); BodK. 19: vádoló; 15: lángos 
(Deme); VeszprK. 52: latagat; TihK. 166: almadade; 28: uaras; 166: almát 
(Kausch); KrizaK. 360: ymaran (Deme). 

Más adatok a XVI. századból: 1572: Nogj/agad (5x egy levélben, melyet 
TÖEÖK GÁBOR közölt, vö. MNy. LIV, 139); 1584: Kapastaskerthben (Űriszék 
74); 1585: jobbagyath (uo. 213); 1586: jozagatt (uo. 217); zalaghba (uo. 218). 

Adatok a XVII. századból: Magyari I.: kowaczalak ki; álnokságokat 
(Gáti); Telegdi M.: alnaksagba; válogatást (Gácsér); MonTME.: Jármas (NySz.). 

Sok adatot közölhettem volna még a váras, zálag szavakra, amelyek 
igen gyakran fordulnak elő a-s formában. Ugyanez áll a láng szó ragos és 
képzős származékaira (vö. NySz.): lángos, lángaz stb. 

Az i t t felsorakoztatott adatok közül BENKŐ is említi a XVIII. század
ból az álom, a láng, a kár, a lánc és a szám szó különböző származékait, a 
hábaradás-t, a jármas-t, az utánnak-ot, a válogat ós a váras szót. Kétségtelen 
tehát, hogy a XVIII. századi íróknál talált a-s szavaknak egy része nem 
kitalálmány, nem téves alak, hanem megőrzött régiség, s maga az á utáni 
a-zás is régi hagyományokra vezethető vissza. 

, 2. Azokban a nyelvemlékekben, amelyekben az a-s szavak a-ja á utáni 
helyzetű, többnyire más helyzetű a-s szavakkal is találkozunk. Erre mai
sok példát említett LOSONCZI fentebb idézett kitűnő tanulmányában (utal rá 
BÁRCZI, Hangtört. 100, Hangtört.2 157), pl. JókK. 1: appaftalak; MünchK. 
31: galambac; 84: haznas; stb. Még néhány példa saját gyűjtésemből: GuaryK. 
25: aran'as; 32: fogl'ac; NádK. 70: maft; 536: cadalcodnac vala; ÉrdyK. 319: 
palogarok; 140: aflapattyaban; VeszprK. 13: rokon; 37: vaczara; 39: gondadat; 
88: kaponiaiat; stb. D E M E gyűjtéséből: BodK. 5: vakondokhoz; BirkK. 4: 
megbatorohan; 8: hallamo/bol; KrisztÉ. 36: paganok; KrizaK. 84: adattakrul; 
LázárK. 162: nagiab; PéldK. 18: hagyom; PéldK. 48: yzzanyofagoknak, stb. 
(vö. Nyelvatlaszunk 170—1); Akarattyak (IMRE SAMU, Szabács 56). 

A TÖRÖK GÁBOR által közölt XVI. századi levélben egymás mellett 
található a már említett nagyságod és ilyenek: paranczalattiat, tartazo, tiltatta, 
ííasarnapa. 

3 A közölt adatok részben saját gyűjtéseim, részben a következő feldolgozások
ból valók (szöveg közben csak a szerzők családnevét emlitem): DEME LÁSZLÓ, Nyelv
atlaszunk funkciója és további problémái; GÁCSÉR MIKLÓS, Telegdi Miklós Nyelve: 
NyF. 18. sz.; GÁTI BÉLA, Magyari István nyelvi sajátságai; INOTAY ILONA, A Teleki
kódex Szent Anna legendájának nyelvi földolgozása; KAUSCH MIHÁLY, A Tihanyi-kódex 
nyelvezete; LOSONCZI ZOLTÁN: MNy. XXIII , 28—32; SIMONYI KÁLMÁN, A Lobkowitz-
kódex hang- és alaktani sajátságai. 

14* 
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Most nézzünk meg néhány XVIII. századi írót, azok közül, akiket 
BENKŐ szerint az á utáni téves a-zás jellemez. 

Csody Pál: Cultus altaris (Sopron, 1771.): 5: Apoflal; 8: vacsorája; pohár; 
12: ragyagó; 13: ma [tani; 21: hallgassan; 22: nyomorúságában; 23: fartéllya; 
25: válofzfzan; 26: lángadozzan; stb. — Csody Pál: Szükséges lelki harcz (Győr, 
1754.): 5: villagtatás; 8: fartélyos; 10: Apoftal; 19: csattagás; 23: har/agáft, 
har fognának; stb. Ugyanannyi szövegrészben i t t az á utáni a-zás még keve
sebb szóban fordul elő: 20: Várafok; Várafsára; 21: útczáJcan; lángolni; 22: 
Várafohat; 24: áldamáfiban. — Kö-halmi Fekete Gergely: A' jó gazda-ember 
(Pozsony, 1798.): 3: föld-birtokofak; 197: magyaró. — Szép János: Aesthetika 
(Buda, 1794.): 80: virgantzságu; 83: hangas. — Kozma Ferentz: Ditsóült 
Szent István . . . Szent Jobbja (Buda, 1771?): B2: bajnaki; C2: hatalmaskodó. 
— Márton István: A' görög nyelv elsó kezdete (Győr, 1794.): III: Magák. — 
Sándor István: Egy külföldön utazó magyarnak . . . levelei (Győr, 1793.): 
20: portéka. 

A felsorolt adatokból úgy látszik, hogy a váras, áldazat-íé\e szavak 
használata sem régebben, sem a XVIII. században nem szigetelhető el a 
vacsora, ragyag-íéléktől, hogy tehát az a-zás az ilyen szavakban nem kor
látozódik az á utáni helyzetre, következésképpen nem is tekinthető az á utáni 
o-zás reciprocumának, illetőleg túlkompenzálásának. 

3. A köznyelvi o-val szemben álló a-t felmutató szavak nemcsak hang
tani és hangtörténeti, hanem morfológiai és morfématörténeti oldalról is 
megközelíthetők és megközelítendők. Ha ugyanis régebbi nyelvemlékeink
ben például egy számos szóalakkal találkozom a mai köznyelvi számossal 
szemben, akkor egy ilyen kérdés is feltehető: milyen volt régen a szám szó 
tő végi magánhangzója? Lehet ugyanis, hogy régen nem o volt, .hanem a, 
vagy lehet, hogy régen ingadozott az o ós az a között. Ugyanilyen kérdések 
feltehetők toldalékok előtti vagy utáni tő véghangzókkal kapcsolatban is. 
A morfológiai szempontnak a figyelembevétele éppúgy hasznos lehet a hang
tan számára, mint fordítva: a morfológiai rendszert és morfématörténetet 
sokszor csak a hangtan és a hangtörténet alapján lehet megérteni.4 

Témánkkal kapcsolatban mármost először is megállapíthatjuk, hogy 
egyes szavaknak régen más vagy más is volt a tőhangzójuk, mint ma. Már 
a NySz. tanulságai alapján is ilyen szónak kell minősítenünk a láng, az álom 
és a járom szót, amelyek régen mind o, mind a tővóghangzóval közönségesek 
voltak, s csak újabban váltak az o-s alakok általános használattá, köznyel-
vűvó az a-sokkal szemben. (Az álom ~ álmot, kisebb mértékben pedig a 
járom A> jármas alakviszonyt nagymértékben támogatta az -alom ~ -elem 
képzős szavak nyílt tő véghangzójának az analógiája: a nyugalom <*~> nyugal-
mat-íéle alakviszony.) Végeredményben ide vonható a város <s^ váras alak
viszony is, amelynek csak újabban felel meg más-más jelentós, régebben a 
'Stadt ' jelentésű szó a maga gyakoribb a-s alakjával jobban tar tot ta a kap
csolatot az etimológiáikig alapszavának tekinthető vár 'Burg' szóval. Mind
eme szavaknak a tővéghangzós formája tehát még a XVIII. században is 

4 Készülő akadémiai leíró nyelvtanunk alaktani bevezetőjének és tőtani részé
nek a megírása közben például igen nagy szükségem lett volna egy a magyar hang-
kapcsolatok rendszeres leírását tárgyaló munkára, ilyen azonban sajnos nincs. — 
Éppen az á utáni o-zással kapcsolatban mutatot t rá IMRE SAMU arra, bogy e jelenség 
bizonyos alaktani kritérium (összetétel — nem összetétel) szerint is különböző mér
tékben érvényesülhet (NyÉrt. 17. sz., 97). 
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reálisnak, a történeti hagyománynak megfelelő szóalaknak minősíthető. Nem 
tudjuk azonban, mert részletes alaktani kutatásaink erre vonatkozólag nin
csenek, hogy a mai köznyelvi tővóghangzónak milyen felelt meg régen az 
egyes szavakkal kapcsolatban. Feltehető, hogy ahogy például ma az én 
nyelvérzékem szerint is ingadozás van a gázok ós gázok, oltárok és oltárok, 
lábos és lábas, zsoltárom és zsoltáram (de csak zsoltáros) szóalakok között a 
tővóghangzó tekintetében, éppúgy, sőt — az irodalmi nyelvnek kevésbé 
szabályozott volta miatt — még nagyobb mórtékben ingadozhatott egyes 
szavakban a tővéghangzó a XVIII. században. Feltótlenül ilyennek kellett 
például lennie a szám szónak, amely az említetteken kívül talán a leggyak
rabban fordult elő a tő véghangzóval: számos, számation, számat stb. 

Ami a toldalékok előtti tővóghangzó jellegét illeti, i t t is eltérhet a régi 
használat a maitól. Tudjuk például hogy az igenévképző előtti tővégi hang 
régen nem egyszer nyílt is volt: JókK. 4: fogattak; 51: karhozattacnak; stb. 
Az ilyen példák közt nem egy az olyan, amelyikben a nyílt tő véghangzót 
á előzi meg: CzechK. 115: waalaztatthay; LobkK. 246: le zallattat (vö. LOSONCZI: 
MNy. XXIII , 30); MünchK. 11: koronazattac; AporK. 99: ki razattaknak 
(vö. KÁROLY, Igenévrendszerünk 126, 140). 

Ilyen adatokat még nagy bőségben közölhetnék későbbi nyelvemlékek
ből is. Ha tehát egy XVIII. századi írónál áldatt vagy ruházati szóalak talál
ható, az nem feltétlenül „hibás". 

A többesszámjel és a tárgyrag előtt sem volt régen mindig olyan a tővóg
hangzó, mint ma. I t t utalhatok a következő példákra: GuaryK. 32: fogl'ac; 
NádK. 184: zerzaamat; VeszprK. 85: okát; KazK. 28: margitat (Hatvani); 
TihK. 293: egiptomat; 13: doctoraknak (Kausch); Bornemisza: Örd. Kis. 20 
(EcK-HARDT-féle kiad.): baynokat. 

A -ság és -ás képző után a tővéghangzó mai köznyelvünk szabálya 
szerint zárt: o. Régen más példák is voltak: LázK. 43: alázató j fogat; 228: 
nyomorúf[agamban (Deme); JókK. 30: czappafakual; LányiK. 415: byzonytaffak 
(Losonczi). 

Nézzük meg most alaktani szempontból a XVIII. századi írókat. 
Általánosságban megállapíthatjuk, hogy az úgynevezett á utáni a-zás 

abszolút tőben nagyon ritka. A BENKŐ és ón általam gyűjtött szavak között 
csak egyet találtam, s ennek is, ahogy láttuk, hagyománya van: Szép János: 
Aesthetika: 111: hábarodására. A többi esetben mindig képző vagy rag előtti 
tővéghangzó nyíltságáról van szó, nem találtam tehát ilyeneket: háram, 
jámbar, kántar, zarándok, nádor, pásztor, Jánas, Sándor, bársony, tábar stb. 
Kö-halmi Fekete Gergelynél a tárgyrag és a többesszámjel előtt, különösen 
a -ság és az -ás képzők után találni a hangot: A' jó gazda-ember: 7: környül 
állá jak; 10: kaláfzak; 69: oktatáfak; 101: favanyújágat; 112: felhő fzakadásak; 
nyilasakat; 113: környül-állájak; viz-fórrá lak; 123: fzomjuságat; fáradj ágat; 
125: takarmány aknák; 190: orvo/ságat. P . Hermolaus Egyházi beszédeinek 
I. kötetében (Pozsony, 1791.) jóformán csak a -ságat végződésben található a, 
de ott meglehetős következetességgel: 9: tisztátalanságát; 15: gonofságat; 
18: igafságat; 103: világofságat; 311: bizodalmatlanságat; 317: hálaadatlanságat; 
gono/ságat; stb. Az V. kötetben is: 1: irgalmafságat; 3: boldogságát stb. (Egyéb
ként csak világot és álnoksággal került elém, mindkettő gyakori szó a-val 
másoknál is, az álnak már régóta, ahogy láttuk.) Gerő György „Keresztény 
Herkulesnek . . . hadi munkái" című fordításában mindössze egy a-zó adatot 
találtam mintegy 100 lapnyi szövegben: 41: meg szállottak (tehát igenévképző 

> 
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előtti a, amely után még egy a következik!). Márton István „A' görög nyelv 
első kezdete" című tankönyvében találtam: XVII: gondolhozáfáktól. 

A -ság ós az -ás képző utáni a hang gyakori használatára vonatkozóan 
volna egy feltevésem. Régebben -ok volt a birtokos személyrag a mai köz
nyelvi -uk helyett, egybeesett tehát a személyragos és a szemólyragtalan 
többesszámú alak: (az ő) orvosságok, és (itt) orvosságok (vannak). A nem 
birtokos személyraghoz tartozó, egyszerű k többesszámjel előtt — bizonyos 
hagyományok alapján, lásd fenti régi nyelvi példáinkat — kialakulhatott 
a nyílt magánhangzó használatának a szokása, funkciómegkülönböztetés 
végett. Például Kö-Halmi Fekete Gergely említett művében így már alakilag 
is szét tudta választani a kétféle funkciót kifejező szóalakot: 123: „mind
ezeknek leveleit tsak az el-virágzájok utánn kell le-tördelni"; 113: környül 
álláfak. Ez megmagyarázná, miért éppen ezen képzők után gyakori az a. 
A tárgyrag előtti helyzetben levő a analógiásán terjedhetett. Ez a szokás 
lehetett divat, amely rövid ideig tar tot t . Érdekes, hogy egy alkalommal 
BBNKŐ is észreveszi az alaktani vonatkozást, de mintegy hangtanivá minő
síti át, s így morfológiai szempontból nem válik problematikussá számára 
a jelenség. Ezt írja: „A Győr megyei születésű Molnár János műveiben pél
dául jórészt csak m e g h a t á r o z o t t f o n e t i k a i h e l y z e t b e n : 
a -t t á r g y r a g e l ő t t [ón emeltem ki — K. S.] mutatkozik a-zó téves 
visszaütés"; a -t tárgyrag előtti helyzet szabatosan nem vagy nemcsak fone
tikai, hanem fonetikai-morfológiai. 

4. Még további kutatásnak kell eldöntenie, találhatók-e nem á után 
o-zó területről származó írók munkáiban is a-zó alakok. Az eredmény való
színűleg az lesz, hogy igen, mert hiszen — már eddigi okfejtésünk ós adat
közlésünkből is kitetszőleg — a két jelenség nincs szorosan egymáshoz kötve, 
bizonyos, hagyományosan a-val ejtett szavak elterjedhettek az egész ország
ban, ezek különböző mértékű analógiás hatást fejthettek ki, s így több
kevesebb a-zó szó belekerülhetett az ország bármelyik részén élő író nyel
vébe. E szavak általában nem kerültek bele a köznyelvbe, de egy-kettővel 
ez is megtörténhetett, nem is szólva^ azokról az esetekről, amikor az a tővég-
hangzó. Hogy csak egy példát említsünk, a májas szó régen májos változat
ban élt (vö. NySz.), PPB. a szónak mindkét alakját említi, az egyik helyen 
a májas-t, a másikon a májos-t. A XVIII. századi ingadozásból a májas került 
ki győztesen. Ezzel szemben lábos főnevünk a régi adatok szerint inkább 
lábas volt (vö. NySz.), s csak legújabban vált általánosabbá az o-s változat, 
de még ma is ingadozik használata. A város szó okleveleinkben váras, később 
váltakozik az a-s és o-s alak, s csak a XIX. században győz a város. Az a-zás 
vizsgálatánál tehát csak gyakorlati szempontból, a kutatás megkönnyítése 
végett állíthatjuk mai o-s szavainkkal szembe az a-sokat, mint az a-s típus 
képviselőit, a valóságban az egyes szavaknak megvan a sajátos történetük, 
s ha egy-egy írónak a szóval szemben elfoglalt álláspontjára, alakító vagy nem 
alakító „tendenciájára" vagyunk kíváncsiak, szóhasználatát ahhoz kell mér
nünk, hogy a szó az adott korban fejlődésének, változásának milyen stádiumá
ban volt. (Ma pl. éppoly bátorság váras-t mondani, mint májos-t, de a lábos 
meg a lábas megfér egymás mellett, viszont a XVIII. században mindhárom 
szavunk mindkét változatban élt, s inkább ahhoz kellett nagyobb elszántság, 
hogy valaki lekösse magát az egyik alak mellett.) 

Egyébként STJLÁN BÉLA egyik, nagy körültekintéssel megírt tanul
mányában (PaisEml. 109—-16) rámutatot t arra, hogy az á utáííi o-zás az 
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Alföldön is „elég széles körben el van terjedve" (i. h. 116; másképp BENKO, 
Nyelvjárástört. 91). így ha ezzel volna is kapcsolatban az á utáni a-zás, 
nem lepődhetnénk meg, amikor például Dugonics András Toldi Miklósá
ban (Pest, 1794.) jobbágyak szóalakot találunk (9) a másféle a-zású pafzamántos 
mellett (uo. 11). 

5. Most vessünk egy pillantást néhány XVIII. századi író a-zásának 
mórtékére és jellegére. Csödy Pál „Szükséges lelki harcz' című munkájában 
(Győr, 1754.) az á utáni o-zás szűk térre szorul, az a-zás nem á után is elég 
nagy mértékű. Egy későbbi munkájában, a „Cultus altaris"-ban (Sopron, 
1771.) az a-zás hasonló, de i t t már erősen jelentkezik az á utáni o-zás is. 
Az a-zásra jellemző a felszólító módú alak -n személyragja és az -n locativus-
rag előtti nyílt magánhangzó; ez utóbbira CSŰRY BÁLINT (MNy. XXXIII , 
203: füvenn, havann, kövenn, lovann, házann) ós D. BABTHA KATALIN (MNy. 
LIV, 234: tavann) közölt példákat. Szükséges lelki harcz 21: uczákan; Cultus 
altaris 4: Oltárán (de Oltáron is); 11: világán; 22: nyomoruságakan; 21: hal-
gassan; 25: válofzfzan; 26: lángadozzan. Az á utáni a-s szavak egyébként az 
általában elterjedtek: váras, áldazat, határazatlan, s a -ság képző után: 16: 
tifztaságat. Egy még későbbi munkájában, a „Papi öröm"-ben (Szombathely, 
1792.) az elég erős o-zás megvan, de a-zásra (igaz, hogy csak 20 lapos a köny
vecske) nem találtam példát. Kö-Halmi Fekete Gergely „A' jó gazda-ember" 
{Pozsony, 1794.) című munkájában az á utáni a főleg a -ság és az -ás képző 
után található, s elég gyakori az o-zás is. Érdekes, részben író és nyomdász 
(vagy korrektor, másoló) viszonyára, részben meg az alakuló, kibontakozó 
irodalmi normához való viszonyra jellemző, hogy ugyanennek a könyv
nek 1804-es kiadásában, különösen a könyv elején az o-zó ós a-zó szavak 
mai normánk szerintire vannak átjavítva, például 1798: fzorgalmatofságat ~ 
1804: -ságot; 1798: válofztott ~ 1804: válafztott; 1798: kaláfzak rv 1804: kaláfzok; 
más jellegű nyelvjárásiasság is átalakítva: 1794: egyekeznének ~ 1704: igye
keznének stb. P. Hermolaus-ról már említettem, hogy a -ságat végződésen 
kívül nem igen használ a-zó alakot. Azt hiszem, nem kell különösebben 
bizonygatni, hogy ilyen határozottan morfológiailag kötött a-zás nem lehet 
nyelvérzékmegzavarodásnak, az á utáni o-zás túlkompenzálásának az ered
ménye. Szép János „Aesthetika" című munkájában csak általánosabban 
elterjedt a-zó szavakat találtam, erősebb o-zás mellett: raros-sal váltakozó 
váras-t, meg ilyeneket: ábrázol, láncot stb. Az, hogy az írók tudják, hogy mely 
szavaknál illik az a-zó formát alkalmazni, mutatja, hogy nem tévedésről, 
túlkompenzálásról van szó. Sándor Istvánnak „Egy külföldön utazó magyar
nak. . . levelei" című munkájában (Győr, 1793.) jóformán csak a váras-i 
találtam á után a-zó szóként, o-zása (pl. társom) és egyéb a-zása (pl. partéka) 
is korlátozott. Gerő György „Keresztény Herkulesnek . . . hadi munkái" 
című könyvében (Kassa, 1768.) közepes o-zás mellett a-zással nem igen talál
koztam. Végeredményben úgy látom tehát, hogy akár gyengébb, akár erősebb 
fokú a-zás található egyes íróknál, az nem mutat téves használatra (néhány 
sajtóhibának is felfogható elírást vagy „elnyomást" nem tekintve), inkább 
következetességre, másrészt az o-zó alakok sokszor bőséges használata nem 
engedi meg annak a feltevését, hogy az író komolyan törekedett az o-zás 
kerülésére. Inkább arról lehet szó, hogy a XVIII. században az irodalmi 
norma szempontjából a z o ~ a hangviszonyt (tehát az a-zást meg az o-zást) 
még nem ítélték meg olyan szigorúan, mint pl. az ö-zést vagy az í-zést; sok 
volt az ingadozás is, sokkal több, mint ma. Csak így lehet megérteni, hogy 
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az o-s és a-s szavak sokszor úgy váltogatják egymást az említett írók szöve
geiben, mint a kódexirodalomban pl. az ó'-ző és nem ó'-ző szavak. Ez a szán
dékos, tudatos o-talanítás és a-sítás ellen szól, s hasonlít ahhoz, amikor ma 
pl. sokan egyszer fel-t, másszor föl-t írunk. Úgy látom tehát, némi módosí
tásra szorul BBNKŐnek egy másik tanulmányában található ezen megálla
pítása: „A XVIII. század második felének irodalmi nyelvében legalábbis 
a : o viszonylatban kialakult már az a nagyjából egységes norma, amely azóta 
sem ment át lényegesebb változáson" (MNy. LI, 133). Baróti Szabónak az 
a-zással kapcsolatos elítélő nyilatkozatai 1800-ból (vö. BENKO i. h.) éppen 
azt mutatják, hogy abban az időben még sokan nem érezték helytelennek, 
provinciálisnak az a-zást, amelyről éppen az erdélyi származású Baróti tudta 
a legjobban, hogy mennyire az, jól ismerve annak szélsőséges formáját, a 
mezőségi a-zást. (Talán éppen Baróti fellépésével függ össze az a változás, 
amelyet fentebb Csődy Pál 1800 előtti és 1800 utáni munkáival kapcsolat
ban ismertettünk.) 

6. A XVIII. századi írók műveiben jelentkező, a Királyhágóntúli nyelv
járásterület a-zásánál jóval gyengébb és következetlenebb a-zás egyes szavak
ban régről hagyományozódott, s a morfológiai jellegű a-zásnak is vannak 
hagyományai. Az a-zás kialakulásának és terjedésének az analógián kívül a 
fonetikai oka ugyanaz lehetett, mint amit a mezőségi a-zás magyarázatául 
szoktak alkalmazni (vö. HORGER, MNyelvj. 73): a hasonulás, az o hasonulása 
előző szótag a (illetőleg a) hangjához. így magyarázza a régi nyelvi, akár a, 
akár á utáni a-zást már LOSONCZI (i. h. 28 kk.), s az ő nyomán BÁRCZI (i. m. 
i. h.), IMRE SAMU (i. m. i. h.). Régi és újabb adataink alapján megállapítható, 
hogy különösen erősen érvényesülhetett akkor a hasonító tendencia, ha az 
o-t két alsó nyelvállású veláris magánhangzó fogta közre. Ilyenkor gyakran 
lett az o-ból a: vacsara, parancsalat, látagat, válagat, Icápaszta stb., s a XVIII. 
századi íróknál is gyakran találunk ilyen a-zó szavakat: áldozat, bárdolatlan, 
határazatlan, lángolás, támagat stb., (vö. az 1. és 2. pontban felsorolt példákat). 
Az Oklevélszótárból idézett árakja szóalak is érdekesen tanúskodhat az ilyen 
jellegű hasonítás mellett, mert talán nem véletlen, hogy egyébként csak 
árok található. TÖRÖK GÁBOR a fent említett XVI. századi levélből is a haso-
nulásos a-zás jelenségére említ példákat, tekintet nélkül arra, hogy á vagy a 
előzi-e meg a hasonított o-t. Az a-zó alakok terjedésében szórványosan az 
analógiás keresztváltozásnak is lehetett része, de semmi okunk sincs arra, 
hogy ennek tulajdonítsuk a fő szerepet. 

Kónyi János „Magyar hadi román" (Pest, 1779.) című verses mun
kájában határozottan észrevehető mind o-zásának mind a-zásának a 
rím szolgálatába való állítása: ilyen rímelő szavai vannak: 16: vállot, 
állott, /züllött, mártott; 43: tágon, ágon, virágon, világon; 4: fáradaz, utaz; 
88: fázott, ázott; Demirhámat, hamvivámat, vámot, hámot; 178: tollonkat, 
lankait, fullánkat, lángot; 54: uj'óbban, lobban, dobban; stb. Kónyinak ez 
az eljárása a legnagyobb tudatosságra, a variánsok közti esztétikai cél
zatú válogatásra mutat , ami a legtávolabb áll a túlkompenzálással való 
magyarázattól. 

Egyébként a kérdés még alaposabb, szélesebbkörű anyaggyűjtésen-
alapuló vizsgálatot igényel, hogy a részletekben is világosan lássunk. Meg
jegyezhetjük azt is, hogy nemcsak az a-zás, hanem az o-zás terén is észlel
tem részben a morfológiai szempont érvényesülését, részben meg a jelenség
nek különböző mértékű elterjedtségét. 
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4. Az eddigiek alapján úgy gondolom, XVIII. századi íróink a-zásával 
kapcsolatban — egy-két szórványos esetet nem tekintve — nem beszélhetünk 
tévedésről, nyelvérzék-megzavarodásról, túlkompenzálásról. Azt sem állít
hatjuk, hogy a náluk található a-zásnak semmi nyelvjárási alapja nincs. 
Még akkor sem, ha nxelvatlaszmunkálataink közben nem találkozunk ilyen
fajta a-zással. Már csak azért sem, mert az eddigiek során megismert régebbi 
á utáni a-zó szavak közül a lángos-on ós Jcáposztá-n kívül egy sincs meg a 
gyűjtési sémában. (Mindamellett a lángos-nsik lángas változatára vannak 
adataink a nyelvatlasz-gyűjtésben.) A rokon szónak sem igen találjuk meg 
rákon változatát a nyelvatlasz gyűjtésében, pedig régen igen gyakori volt 
ez az alak. Az eltérés oka részben a nyelvben (változás), részben figyelmünk, 
szempontjaink szükségszerű korlátaiban keresendő. A XVIII. századi a-zás 
egyes szavakban és egyes morfómákban lehetett csak írói sajátság, írói egy
másrahatás eredménye, divat, de még ebben az esetben is szinte kizárt 
dolog, hogy csak írott forma lett volna, ejtési háttér nélkül. 

Analógiás keresztváltozással kapcsolatos túlkompenzálásról nem egyszer 
beszámolnak mai nyelv járáskutatóink, lásd legutóbb TÖRÖK GÁBOR palóc 
gyűjtéséről szóló beszámolót (NyÉrt. 17. sz., 104). Ezt azonban élesebben 
elválaszthatnám a nyelvet tudatosabban használó és nagyobb tájékozott
sággal, rutinnal rendelkező írók nyelvkezelésétől. 

BENKŐ ad absurdum fejleszti elméletét, amikor kimondja, hogy a XVIII. 
századi írók a-zása csak írott nyelvi forma volt, s hogyha valamelyik író 
munkájában a-zó szavak — mondjuk néhány váras, egy-két áldazat, számas 
található — „bizonyosra vehető, hogy írójuknak beszólt nyelvében a vissza-
ütéssel szemben álló nyelvjárási jelenség i g e n n a g y m é r t é k b e n 
érvényesült. így például hiába nincsenek vagy alig vannak o-zó alakok . . . 
[egyes] írók műveiben, t e l j e s e n b i z t o s [én emeltem ki — K. S.], 
hogy ezek az írók nagyon erősen o-zó nyelvjárást b e s z é l t e k."*En ebben 
nem vagyok „teljesen biztos". Ám ha a jövőben kénytelen volnék meg
változtatni véleményemet, nekem mondhatja el majd BENKŐ LORÁND, ami
vel most az én kötelességem őt — ennyi gáncsoskodás után — megtisztelni: 
„Nam et ego verum dicere adsuevi, e t t u l i b e n t e r a u d i r e." 

KÁROLY SÁNDOR 




