JÖ V E V É N Y S Z A V A IN K

IN E T IM O L O G IK U S

V É G H A N G Z Ó m Ó L zyxwvutsrqponmlk

NYIRKOS ISTVÁN

1. Az inetimologikus
végmagánhangzók
rendszeres és minden részletkérdésre kiterjedő feldolgozása nem történt ugyan meg, de a főleg hangtörténeti
(pl. SZINNYEI: NyK.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XXXN,
1, XLIV, 466; GOMBOCZ: MNy. V, 393; MELlCH:
MNy. VI, 15,58, lll, 150; MNy. X, 197; BÁRCZI: Ht.2 19; MNyT. 146; BENKŐ:
MNy. XLV, 77, XLVI, 232; PAPP 1.:MNy. LIX, 393, NytudÉrt. 40. sz. 288 stb.) és
más nyelvtörténeti munkák (pl. BENKŐ: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp.,
1988. 52; S{JtüSI ZSÓFIA: in A magyar nyelv történeti nyelvtana. 1: 176, 2: 253),
valamint kiI1önösen az etimológiai-szótörténeti tanulmányok, monográf'íák (pl.
TESz.~ZSA:
SzUsz. 1., MOLLAY: Német-magyar nyelvi érintkezések a XVI.
század végéig. Bp., 1982.; GUDRUN KOBILAROV -GÖTZE: Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Gemeinsprache. Wiesbaden, 1972.; HORVÁTH MÁRIA:
Német elemek a 17. század magyar nyelvében. Bp., 1978.; BAKOS FERENC: A magyar szókészlet román elemeinek története. Bp., 1982. stb.) igen sok elméleti összefüggésre mutattak rá, és számos részletkérdést is tisztáztak

2. A következőkben figyelmünket pusztán a jövevényszavak abszolút szóvégi
helyzetben levő azon magánhangzóira fordítjuk, amelyek inetimologíkusnak tekinthetők. Megvizsgáljuk. milyen magánhangzók fordulnak elő, mi az oka keletkezésüknek, s miért éppen azok a hangok fordulnak elő szervetlen hangként. Anyagunk a
legrégibb időktől a huszadik század elejéig terjedő szókészletet öleli fel, s tárgyalásukra a jövevényszavak átvételének időbeli sorrendjében kerítünk sort. Előbb a hon-li, -ni
foglalás előtti ótőrők, a szláv, a német (az ómagyar kori és a későbbi, főlegzyxwvutsrqponmlk
végű) átvételeket tárgyaljuk. majd a latinosítással létrejött szóalakok véghangzóit,
de rámutatunk néhány olyan szervetlen véghang keletkezésére is, amelyek a fenti
nagyobb csoportokba nem sorolhatók be.
Adataink legnagyobbrészt a fent említett forrásokból származnak.

t őr k jövevényszavak
kőzűl az alábbi2.1. A honfoglalás
előttizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
akban találunk inctimologikus véghangzót: - bors:
1075/-1124/-1217: Borsu hn.
Az -u járulékhang volta nem tekinthető ugyan biztosnak, mivel azonban a török
nyelvi megfelelők nem mutatnak véghangzóra « vö.: Ka~"Y.muré; Cc. buri!; oszm, N.
burc (SDD.); kírg. muré; csuv. paras 'bors'), így, bizonyára tggal feltehető, hogy a
nyelvünkbe került ótőrők alak « 1. tör. buré, BARCZI: Ht. 41) a korabeli magyar
szóalakrendszer tővéghangzós formáinak hatására szervetlen tővégi magánhangzót
vett fel. - bor z : 1237-40:? BU1ZU szn. « valószínűleg őtörök eredetű; a magyarba átvett török alak a *bors lehetett). - kos:
1138/1329:? Kofu szn. « tör. qol).
- magyar:
870 k.: ? mg."Y.r1ya, ? mh.f.nya (1.TESz. magyar c. a.), ill. a 950-51
ó

ő
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k.: ME')'ÉpT)f (ÓMOlv. 7) alakból kihámozhatózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
-i végű alak (valószínű olvasata:
modzsverijje, illetve KonsztantinosznáI: medzseri ; csak akkor sorolható ide, ha LIés megyer szó az ugor mmíé és a
GETI nézetét fogadnánk el, mely szerint azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
ma gya r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
török *-')'ir járulék összeolvadásából (1.A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-kerban. Bp., 1986. 400) keletkezett volna, mivel a *-')'ir
elemben nem látjuk nyomát egy -i véghangzó meglétének. Az -i tehát a magyarban
keletkezhetett. Az általánosan elfogadott magyarázat szerint « ugor manh + finnugor er, eri 'férfi' TESz.) aszóvégi -i semmiképpen sem tekinthető szervetlen elemnek. - sá r 1: 1150 kJ13-14. sz.: Sa ru hn. Ha az átvett alak egy csuvasos *sa r vagy
*sa r forma volt (TESz.), akkor aszóvégi -u okvetlenül járulékhang. - Ta s: Anon.,
ill. 1138/1329: Tofu « ótör. ta s, BÁRCZI: Ht.2 19), Konszt.: mO'ÍÍ<T (MNyT. 158)
oly. (Taszisz » m. ta si. - örök:
1130-40/12-13. sz.: Erecu [o: valószínűleg Ereminden bikü]. Ha a szó valóban (ótörök » űrűk formában került át, akkor az
zonnyal szervetlen véghangzó. - török:
1055:? turku hn., 1138/1329: ? Turcu szn.
« török eredetű; vö.: türk, ujg. tűrk, oszm. kkalp., nog. tűrk; üzb., alt., hak., tUY.turk,
tat. török, csuv. ta ra k). A török megfelelők alapján talán joggal tehető föl, hogy az
a magyarban keletkezett járulékhang.
Természetesen jogosan föltehető, hogya korabeli finnugor eredetű vagy belső
keletkezésű szavaink analógiás hatására más (mássalhangzós végű) török eredetű
szavaink végén is megjelent a szervetlen -i (-V vagy -u véghangzó: pl. (tör. ariq »
*á roku > árku > á rk > á rok, ill. *á roku > á rok (1.SÁROSI ZSÓFIA: i. m. 176), de
más szóalakokban is számolhatunk ezzel az elméleti lehetőséggel (1. - ok:
1138/1329:? Okudi sz. < ótör.; vö. újg. uq; - szá m:
1130-40/12-13. sz.:? Za mudi
sz. « ócsuv. *sa m vagy *sa m; - k or < ótőr. qur; - dél < ótör. dűl; - szél
< csuvasos tör. *sö./; - som < ótör. ~um vagy csuvasos tör. *sum; - gyá sz
< ótör.
*ja s; - gyom < ótör. *Jom stb.), noha adatokkal igazolni nem tudjuk.
-ű

-ű

2.2. Szlá v j övevén ysza v a ink közül öt adatot említhetünk: - D ent ü1150 kJ13-14. sz.: Dentumeger (Anonymustói id. JUHÁsz DEZSŐ:
Dentü-mogyer c. tanulmányában: Benkő-Eml. 300). A dentu előtag végső u- ja a tővégi magánhangzó jele, amely Anonymusnál - írja JUHÁsz DEZSŐ (i. m. 301) "nemcsak a magyar szavak végén van meg, hanem jövevényszavainkhoz is hozzáfüggeszkedik, pl. Ecilburgu", Szerinte "a szóvég analogikus tővéghangzót kap (...),
tehát a meghonosodáskor [keleti szláv Donyec (Donec) m. Donet >] *Donetü formával számolhatunk" (i. m. 302). A *Donetü alak hangrendi kiegyenlítődéssei *Denetü
formát ölt - folytatja ruaxsz (i. m. 303) -, majd a kétnyíltszótagos törvény értelmében Dentű-vé alakul, a teljes név valószínű jelentése pedig 'donyeci magyarok,
ill. ezek lakóhelye'. Mindebból bennünket ez alkalommal az érdekel, hogy az
nem
képzőelem. hanem szervetlen hang, amely véghangzóként jelenik meg. A keletkezés
oka pedig az analógián alapuló rendszerkényszer. - ha lom:
1075/+11241+1217:
melinha lmu hn., 1150 kJ13-14. sz.: Sa turholmu hn. (TESz.), 1197/1337: Hegesholmu, 1211: Hoyoholmu (OklSz. - id. MELICH: MNy. VI, 15). Aszóvégi -u -t - írja
MELICH (i. h.) - a szláv szóvégi ,,-10 másának is gondolhatnók", mégis azon a vélemo g y e r :

-ü
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ményen van, hogy itt analógiás alakulással van dolgunk, azaz azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
-mu, -lmu végű ko> holm tőrabeli szavak (pl. a lmu, zerelmui analógiájára a szlávból átkerült *cholmzyxwvutsrqponmlkj
végi magánhangzót vett fel. Úgy látszik, ezt a nézetet tette magáévá SÁROSI ZSÓFIA is (i. h.). A szóvégi szláv redukált magánhangzók: az ~ és az '" tehát szerintük
az átadó nyelvekben az átvétel korában már nem hangzott. BÁRCZI óvatosabb,
amikor azt írja, hogy az ómagyar kori magánhangzórazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
(-j, -i, -u) végződő tövek kőzé szláv -1., -"" végű szavak is átkerültek, "ha az átvételkor még megvolt [az -1., -io]
(vö. pl. óorosz cbüm» > ómagyar hol mu) " (lIt219). Még világosabban fogalmazza
meg véleményét később. A szláv szavaink átvétele idején már nem hangzottak, legföljebb igen régi, honfoglalás előtti szláv (pl. óorosz) szavainkban tehető föl ilyen
hangnak a megléte. "Ezek a szó végén - folytatja - természetesen a magyar sorvadó
magánhangzók
közé sorolódtak,
pl. óorosz chólm1. - 1197/1337: Hegesholmu
(OklSz.)" (i. m. 24).
A holmu- ban levő tővégi magánhangzó inetimologikus volta nagyon hihető, mivel a TESz. nem tartja valószínűnek az óoroszból (- ókeleti szlávból) való származtatást. - szá sz:
1435 k.: fa fu. A TESz. a szó szláv vagy német származását tartja
lehetségesnek,
MOLLAY azonban kimutatja (i. m. 514), hogy szá sz szavunk nem
nemet, hanem szláv eredetű. A szláv megfelelőkben viszont tővégi magánhangzót
nem találunk « vö.: szb.-hv. S~s, szln. Sá s, cseh, le., szlk. Sa s), az -u tehát magyar
sz.: Scumoku SZD. A zomak szó
fejleménynek
látszik. - z o m a k: 1130-40/12-13.
talán déli szláv eredetű « vö.: big. CWlC, szb.-hv. sműk; szln. R., N. smok; cseh smok;
zmok stb.), a magyar szó -u eleme valószínűleg szervetlen hangként tapadt a tőalakhoz. - s z in 1: 1150 kJ13-14. sz.: Zenuholmu hn. « északi szláv eredetű; vö. szlk.
sien, cseh R. sieh, sflÍ, le. sien, ukr. CíHU [tbs. sz.], or. R. ceHf>, CéHU [tbs. sz.]). Az idévéghangzója - nézetem szerint - föltehetően szervetlen hang, mizett Zenu- alak
vel a szláv adatok nem tesznek igazolhatóvá egy tővégi
hangot (még akkor sem,
labilizációval számolnánk).
ha netán -i > m.
-ű

-ű

-ű

2.3. Az ómagyar kori német jövevényszavak szervetlen véghangzói az alábbi
adatokban jelentkeznek: - E c il b u r g 'Óbuda (régi neve)' « ném. Etzlburg MELICH: MNy. VI, 15, HORGER: MNy. XXVIII, 37): 1200 k. (Anon. 47., 49., 50.): de
ecilburgu,
in Etilburgu, de ecilburgu. Aszóvégi
-u szervetlen voltára először
SZINNYEI mutatott rá (NyK. XXXIV, 10), s azóta ún. klasszikus példája a hangtörBÁRCZI: i.
téneti szakirodalomnak
(BÁRCZI i. m. 19). - P erl
hn « ném.perl(e)
h.: VárReg. 57. §. de villa P erl): 1215: P erlu (VárReg. 196. §. P erlu) olv. P erlü.
MELICH szerint a szó a 12. századi, 13. század eleji alakjának *P erli > P er/ü-nek
kellett lennie (MNy. X, 197). - s ág 'domb, halom': 1138/1329: Villa Sa gu hn.,
1230: Sa gu. PAIS (MNy. IX, 360) aszóvégi -u -t szervetlen hozzátoldásnak
tartja,
de úgy tűnik, hogy az alapszót: a sá g alakot akkor még (1913) nem a finnugorból
« vö. fgr. *él5T)ka TESz.), hanem föltehetően a bajor-osztrákból « vö. kfn. scha che,
ném. R. scha che) származtatta, megengedve, hogyavéghangzó
"egy teljesebb Scha ga (Sca ca ) alak utolsó magánhangzójának
a maradványa"
(i. h.).
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A régi német jövevényszavak között nyilvánvalóan voltak olyan más átvételek
is, amikor a magyarban szervetlen felső nyelvállású magánhangzó kapcsolódott analógiás úton a szóhoz. Példaképpen azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
torony szót említjük, amelyben SÁROSI ZSÓFIA is teljes joggal következtet ki egy *tornu alakot (i. m. 2: 253), s tesz fel egy
"analogikus tővéghangzót"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
« vö. ném. tom> m. *tornu). Ezen alakok számát minden bizonnyal szaporíthatnánk, mivel azonban nyelvemlékbeli adatokkal megtámogatni nem tudjuk ezen alakok megvoltát. ezért nem célszerű tárgyalnunk a jelenséget.

2.4. Meglepően sok adatot idézhetünk ómagyar kori idegen
eredetű
személyneveinkben
található szervetlen véghangzókra. Ezeknek a neveknek nagy
része a latin nyelvi alakokra megy vissza, de közvetítő nyelvként más nyelvekkel
(szláv, német) is számolhatunk. Az ide tartozó adatok a kővetkezők: - Ant u «
Ant < Antoniusy:
1138/1329 (112 .• 358., 395.): Antu olv. ántu (BENKŐ: MNy.
XLVI, 231). - Ba iu
« Ba l < Bla sius): 1221/1550 (VR. 191, 192): Ba iu olv.
balu; 1213/1550 (VR. 176): Bolu (BENKŐ i. h.; FEHÉRTÓI KATALIN: Árpád-kori
« *Bert < Ba rtholomeus): zyxwvutsrqponm
1211:
kis személynévtár. Bp., 1983.38,59). - Bertu
Bertu (olv. bertu vagy bertü, BENKŐ i. h.). - Bog u « Bog < idegen eredetű személynév: ? (szláv) Bogumil, ? Bog da nus): 1138/1329: Bogu szn. (BENKŐ i. h.). Der s i « Ders < ? szláv; vö. cseh Driovice hn. < *Drz vagy *Drza szn.; a.-szorb
Ders FNESz.): 1138/1329: Dersi, 1202-3/1500 k.: Dersi, 1211: Dersi (FEHÉRTÓI
K. i. m.; BENKŐ i. m. 233). - Ell u « Elia s): 1138/1329: El/u, 1213/1550: El/u
(FEHÉRTÓI i. m.). - F il i « P hilippus, BENKŐ i. m. 232.): 1138/1329: F ili olv.
fili (FEHÉRTÓI i. m.). - Ga li « Ga l < Ga llus, BENKŐ i. h.): 1138/1329: Ga /i
olv. gáIi (BENKŐ i. m. 231). - Gur g u
*Gurg < Georgius): 1138/1329 (249,
273, 359. 398): Gurgu (BENKŐ i. m. 233). - [ su « [zs < 1 oha nnes vagy [sa c,
BENKŐ i. m. 232): 1226/1550: [su (VR. 288) olv. ízsü vagy esetleg izsu. - 1a ku
« la k < La kobus. MELlCH: MNy. X, 198): 1214/1550: la cou (VR. 178. 190).
MELICH (i. h.) felteszi. hogya rövidilléssel keletkezett la k alak szervetlen véghangzót vett fel. s *1 a ki> 1 aku forma jött létre. A VárReg.-ból idézhető alakok viszont
csak szóvégi -ou jeIöléssel fordulnak elő Ua ku forma nem található), ezek pedig lehetnek -ó képzős formák is (1.Já ká , la kó). - Lompu
« La mp, Lomp < La mbert,
BENKŐ i. m. 231): 1138/1329 (346.): Lompu, 1211: La mpu (FEHÉRTÓI i. m. 207.
200) olv. lámpu - lompu, illetve lámpu - lampu. - Ma r k u ( < Ma rk < Ma rkus):
1211: Ma rcu (BENKŐ: i. h.) olv marku. - M a t u « Ma t < Ma ttha eus, BENKŐ i.
« Miha / <
h.): 1214/1550 (VR. 183.): Ma tu (FEHÉRTÓI i. m. 221). - Miha li
Michael v; 1138/1329 (165.): Miha li olv. Miháli, esetleg Mihál'; BENKŐ szerínt az
-i palataIizáció jele is lehet (MNy. XLV. 77, XLVI, 233). - Mi k u « Mik - Nik
< Nikola usy: 1138/1329 (332.): Micu; 1211: Micu olv. Miku. (vö. FEHÉRTÓI i. m.
231). - P eti
« P et < P etrus, BENKŐ: i. h.): 1211: P eti; 1213/1550: P etu,
« Seb
1217/1550: P etu olv. peti. ill. petii. - P etu
1. az előző szócikketl - Sebu
< Seba stia nus,
BENKŐ: i. h.): 1138/1329 (97.): Sebu, 1199: Sebu (BENKŐ: MNy.
XLVI. 231-32) olv. sebü. - Sci k u, Sycu, Sicu « Sik < Sixtus): 1138/1329: Sci ku,

«
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1211 (507 .• 505.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sycu, 1213/1550 (VR. 159.• 382.): Sicu (BENKŐ: i. h.; FEHÉRrÓI i. m. 328) olv. siku vagy sikü. - Ti mu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
« Tim < Timotheus): 1211 (504.): Timu (BENKŐ: i. h.) olv. timu. - Vit u, Wid u « Vit < Vita lis): 1211 (509.): Vitu,
1211 (503.) Widu, 1211/1550 (260.): Vidu (FEHÉRTÓI i. m. 356; BENKŐ: i. h.) olv.
vitu, vidu.
i, i, U, ü-s végű alakok is a keBENKŐ szerint nem lehet kétséges, ••hogy azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
"
resztnév-rövidítésnek az egytagú zárt formájához tartoznak,
s bennük a felső nyelvállású véghangzó inetimologikus eredetű. eredetileg nem tartozott a tőhöz" (i. h.). A
korabeli közszói (hodu, utu, M ogu stb.) vagy ismeretlen eredetű személynevek
(1138: Kaku, Beku, Bedu, Bedt, Kobu stb.) tővégi magánhangzói - folytatja BENKŐ
(i. m. 233) - erős analógiás hatást gyakoroltak azokra a rövidült személynevekre,
amelyekben már etimológiájuk szerint sem volt meg a tővéghangzó (1.még BENKŐ:
MNy. XLV. 77. UŐ: TNytA. 52).
3. Az előző fejezetekben (2.1.. 2.2.• 2.3.• 2.4.) tárgyalt jövevényszavak véghangzóiról összefoglalóan annyit mondhatunk, hogy szó végén a felső nyelvállású rövid
magánhangzók fordulnak elő inetimologikus hangként. Keletkezésük oka az analógia. azaz az a szóalakrendszertani sajátság. hogy finnugor (uráli) eredetű és belső
keletkezésű tőszavaink rövid felső nyelvállású magánhangzókra végzódtek, s ez a jelenség az ómagyar kor első felében is olyan zárt rendszert alkothatott. amely az idegen eredetű. mássalhangzós végződésű szavakra analógiás hatást gyakorolt, s etimológiailag hozzájuk nem tartozó szervetlen tővégi magánhangzókat hozott létre (i, u,
ű, ? vi). éppen olyanokat. amelyek ősi. eredeti szavainkon is szerepeltek (a kérdésre 1.
még S~INNYEI: N:?K. XXXN'"lO; MELlCH: MNy. VI. 15. X. 1?7; PAlS: MNy. IX.
360; BARCZI: Ht. 19; BENKO: MNy. XLV, 77, XLVI, 230; UO: TNytA. 52 stb.).
Az u előfordulása viszonylag gyakorinak tűnik (25 adat). s ez akkor is feltűnő.
ha az -u alá besorolt példák közül kivesszük az
-vel is olvasható alakokat (bertü,
sebű, sikű, illetve a J a ku előzményéül feltett *J a ki alakot). Az ü-re már kevesebb
példánk van (8 adat. amelyet növelhetnének az imént említett
végű formák). s
még kisebb az -i -t tartalmazó példák száma (5 adat. ha a Mihali adatot mégis ide
tartozónak vélnénk, s növelhetnénk az -i előfordulásának lehetóségét, ha mint valós
lehetőséget vennénk fel a *P erli, *Ja kj formát); az -i megléte pedig erősen kétes (?
1 adat: csu), bizonyára az -i -hez kellene besorolm~nk.
A felsŐ nyelvállású rövid inetimologikus véghangzókat tartalmazó adatok száma összesen 38 (34 + ? 4). A tővéghangzók számszerű megoszlása a jövevényszó-rétegek s az első előfordulás szerint a következő: 1. 1. ábra.
-ü

-ű
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Jövevényszóréteg
honfoglalás
előtti
török
szláv

német
(főleg)
latin

i

? 1
870 k.

-

?
.
• 1
Ü
uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP

"

5
1075/+1124/+1217

2
1055

-

2+?1
2
1075/+11241+1217zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
1150 kJI3-14. sz.

-

1+? 1
1200 k. (Anon.)

1
1138/1329

-

3+ ? 1
1138/1329

13
1138/1329

4
1138/1329

1
1138/1329

1. ábra
Csupán egyetlen adatnak vettük a kétféleképpen olvasható neveket (siku - síkű,
izsü - izsu stb.) az adatok tárgyalása során elsőnek feltüntetett olvasat szerint.
AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i-t tartalmazó adatot a biztos adatok kőzé vettük, mivel csak az i veláris vagy
v
palatális volta lehet kérdéses.
Nyilvánvaló, hogy az ómagyar korban előforduló inetimologikus véghangzók
száma a fentieknél jelentősen nagyobb volt, de vagy a források nem maradtak fönn
kellő mennyiségben vagy adataik kiaknázása várat még magára (1. pl. FEHÉRTÓI
KATALIN személynévtárát).
4. A 16. század (azaz 1546) utáni német
jövevényszavak
inetímologíkus -i véghangzóiról.
Az 1500-as évek utáni jövevényszavak két nagyobb csoportjában találunk -i
véghangzót. Ez a két csoport a következő:
4.1. Aszóvégi mássalhangzó-torlódást záró -1 hang utáni helyzetben jelentkező -i -re napjainkig összesen 147 lexikai egység idézhető, sebből 145 tekinthető
biztos adatnak, 3 pedig bizonytalannak: bászli (1792), bicikli (1891), bóvli (1920),
bufá ndli (1798), bukli 'meghajlás, bókolás' (1797), bumli (1888), ca kli (1891), cekkerli (1892), cetli (1775), cig a retli (- czigeredlii (1899), cirfa ndli (1780), cirkli
'cirkalom' (1894), cucli (- csuszli, csucsli) (1796), cvekerli (- cvekedli) (1891),
cvikli (1825-6), ? csúzli (- csujzli, csurzlii (1876/1917), da kszli (1800), dudli
(1891), faxli (vö. 1871: faxlik
gr. 'fakszni'), fá sli (1742), fecni (1924), ferbli
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(1836),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
firhanglizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'firhang' (1867), ? flekli 'flekk' (1789), foxli oly. fokszli (1930),
(1562), fuszekli (1878; de fuszetlit gr. 1857), gersli (1770; gerstli 1892),
ga ndli (1546), gigerli (1892), gimpli (1787), gűrtli (NyF. 49. sz. 44; 1.TESz. gurtni
c. a.), há klits) (1893), hecsedli (1847), hokkerli (20. sz. vö. TESz. Hokedli c. a.; hokedli 1909), hűzli (20. sz., l. TESz.) 'hűzni', ? ja nkli (1797), ka Jocsli (1857),? ka má sli (1789), ka ndll (1779), ka pli (1957), ká pli (1763; MTSz.: ká fli), ka pszli
(1803), ka pueli 'kapucni' (1872/1896), ka rmoná dli (1816), ka suli (1840: ka sztlibol
gr.) 'kaszni', kifli (1799/1844), kinigli (1615; kiniklivel gr. 1746), kidli (1775; kitlikbe gr. 1792) , kittel', klá zli (1700 k.), konfortá bli (1865; l. TESz. konflis c. a.),
kra vá tli (1833), krigli (1871), krumpli (1786), kugli (1643), kurbli (1932), kűbli
(1839), kva rgli (1855),la jbli 'lajbi' (1749), la kli (1899),ler c. a. (1.TESz.) MTsz.:
rédli, lokni c. a. (1. KOB.-GÖTZE i. m.): La klika t (1784), ma ruli (1533) 'mándli',
ma sli (1651; má szli 1691, má zli (1888), midli (1706), milimá dli (1851) 'milimári',
monokli (1867), mopszli (1808), muská tli (1858/1898), nokedli (1892; nyugli 1874;
MTsz.: nyukli), nudli (1894), onkli (1877), pa csli (1887) 'pacsni' (TESz.), pa kli
(1826-7), pá ntli, + ka (1607, ill. 1612), pa ntofli 'házi cipő; papucs' (1659; vö. HORVÁTH i. m. 162), papondekli (1857), pa rtedli (1939), pejsli (1875), pemzli (1799),
pendli (1939; vö. pendlizik TESz.), pertli (1813; perkli 1900), pintli! (1797), pint1i2 (1844), pitli (1833), pra cli (1854), prézli (1877), pricli (1697-8; prisly, priszly
1652), pruszli (1756; prusztlija gr. 1781), pudli! (1675 kJ1782) 'Pudelhund', pud1i2 (1874) 'Verkaufstisch, Pult', pukerli (1844; l. TESz. pukedli c. a.; pukedlit gr.
1855), pukli 'meghajlás, bókolás' (1790/1904; a címszóra 1. TESz. pukedli c. a.),
pumli (1756; l. TESz. pumi c. a.; pumedli 1808), puszerli 'puszedli' (1863; l. TESz.
puszedli c. a .;puszedli 1863), rá dli (1833), ra kédli (MTsz.: rá kédli, ÚMTsz.: rá kétli; vö. HORVÁTH i. m. 184 ra kéta c. a., ill. KOB.-GÖTZE i. m. 361), ra pli (1897),
ra sztli (1. MOLLAY i. m. 477), rékli (1668), resztli (1892), ribizli (1720), rigli
(1813), ringli (1884), ródli (1910, 1914), rumli (1897), ruszli (1939), sá mli - sá medli (1814: Schá medli;
1879: sá mli), serbli (1791), sercli (1892), sifli
(1799/1844), sisli (1701), slingli (1833), smirgli (1884), sna pszli (1928), spicli!
(1828/1952) 'Aushorcher, Angeber/Petzer', spicli2 'Spitzhund', spinétli (1. TESz.
spinér c. a.; 1787), sta mperli (1.TESz. sta mpedli c. a. 1895; sta mpedli 20. sz. adat,
1. TESz.: ZOLNAY - GEDÉNYI), sta ngli (1887), sta nicli (1860), stempli (1848),
stikli! (1871) '(kisebb) szélhámosság/csínytevés', stikli2 (1876) 'zenedarab' és '(negyedes) tégladarab', stopli (1900), strimfli (1643; strimpliért gr. 1666), stucli
(1612; tufzli 1799), sva rgli (1890; 1. TESz. sva rtli c. a.), svindli (1880), sza letli
(1882/1896), tá cli (1603; ta szli 1659, ta sli 1699), ta lkedli (1857), ta sli (1882),
tinglita ngli (1896), tipli (1862), topli (sorder) 'zsoldos' (1551), tra mpli (1851),
tréfli (1895; vö. MOLLAY: MNy. XXXlX, 234; HORVÁTH: MNy. L, 461; HUTTERER: MNy. LVII, 84; a jiddis tre/í-t anémet szakirodalom trefl-lé
javította, s
o
francli

ez van meg a pesti németség nyelvhasználatában, s ebből "szabályosan" keletkezett
a magyar argóban tréfli (vő. HUTTERER: i. h.), tritli 'das Drittel' (1620), trotli
(1857/1922; MTsz.: trotyli ), vá dli (1848), vá ndli (1879), va rta piszli (1877), verkli
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vimmerlizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(1900; NytudÉrt. 67. sz. 156: vimédli, vimödli), vinkli (1833),
(1810; vinslis sz. 1846), vukli (1789), vurstli (1896).
AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-i hangot mindenképpen
inetimologikus hangnak kell tartanunk, mely az 1lel együtt anémet (bajor-osztrák)
sonans I magyar realizációja. Kifejlődésében
fonetikai-fonolágiai
tényezők játszottak szerepet. Az -i keletkezésének oka korántsem
I jellege, hanem okvetlenül szerepe volt annak
lehet csupán anémet (bajor-osztrák)
a szándéknak. hogy a beszélő a magyartói idegen abszolút szóvégi mássalhangzótorlódást elkerülje. Az -i a kővetkezó mássalhangzó-torlódások
után fordul elő: l. 2.
ábra.
(1838),

virsli

Mássalhangzótorlódás

Előfordulási
gyakoriság

Mássalhangzótorlódás

Előfordulási
gyakoriság

dl

18

gl, ngl

kI

17

si

el,tl

9

fl, ml, mpl, ntl, szl

4

rl

8

kszl, pszl, rgl, sztl

3

ndl

7

nkI

pl

6

bl, esi, rkl, rsl, rtl

2

ZI

5 +? 1

jbl, jsl, mfl, mzl,
nel, rel, rstl, vi

1

5
4+?1

2+?1

2. ábra
A -li -végű címszavak variánsaiban a címszóbeliról eltérő szóvégi mássalhangzó-variációk is előfordulnak (el - szl (4), esi (1), si (1); dl - ti (1), gl - kl (2), kl ti (1), mfl - mpl (1), ml - medl (1), ri - dl (5), rsl - rstl (2), nl - rkl (2), si - szl
(1), szl - szü (1), ti - tyl (1), zi - jzl, rzl (1-1).
szővégí I magyar -li realizációjára az első adatokat a
A német (bajor-osztrák)
o
16. századból idézhetjük (ma ntli 1533, ga ndll 1546, topli (sorder) 'zsoldos' 1551,
fra neli
1562), az 1600-1700-as
évekból növekvő számú adatokat találunk, a legtöb-
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bet viszont az 1800-as évekból. az újabb, 20. századi adatolt átvételek
jóval kisebb.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

száma már

német mássalhangzó-torlódást
záró -n hang
utáni
hely4 .2 . Aszóvégi
zetben
levő inetimologikuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
-i -re az 1500-as évektől napjainkig csupán 291exikai
egység idézhető, s azok is kivétel nélkül a 19. és a 20. századból:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
ca kni (1876),
f akszni (? 1920-30; van fakszli variánsa is: 1871), ja sni, ja csni 'fásli' (ÚMTsz.),
jecni (1924), flekni (? 19. sz.; 1. TESz. flekk c. a.; ill. KÓB.-GÖTZE i. m. 159), ga má sni (1892; ka má sni 1895; 1. TESz. ka má sli c. a.), glokni (1910: gloknis sz., 1917:
glokniva l
gr.), gurtni (1906: gurtni, PHNyr. 136: gurtni TESz.), ka lucsni (1861; ga losni 1910), -ka pni (1884; 1. TESz. ka pli c. a.), ka pucni (1877), ka szni (1837; ka sznyi 1837, ka sztlibá l gr. 1840, ka sztni 1898, ka szmyi (ÚMTsz.), lerni (MTsz.: rejni,
rélni MTsz.; 1. TESz. ler c. a.), lokni (1845), ma sni (1886), pa cni (1910), pa csni
(1898), platni (1894; pl a tynyi ÚMTsz.), plecsni
(1924), pofézni (1939), puncni
'prostituált' (1930; 1. TESz. punci c. a.), rósejbni (1958), ruszni 'esprot' (1939; rusni
1937), sma rni (1886), spulni (1909), sufni (1924), tréjni (? 1895), vekni (1871;
.veklir-t
1880), zokni (1909).
Az -i az alábbi szóvégi mássalhangzó-torlódások
utáni helyzetben fordul elő: 1.
3. ábra.

Mássalhangzótorlódás

Előfordulási
gyakoriság

kn

6

cn, csn, sn

3

fn, rn, szn

2

jbn, .kszn, In, ncn,
pn, rtn, tn, zn

1

3. ábra
A -ni végű címszavak változataiban
a címszóul vett szőalaktól eltérő szóvégi
mássalhangzó-kapcsolatok
is előfordulnak [rn - jn, In (1-1); sn - csn (1-1), szn szin, sn (1-1); tn - tyny (1-1)].
A -ni végű szavakban inetimologikus hangként az -i először meglehetősen későn fordul elő: ka sznyi 'kaszni' 1837; lokni 1845; ka lucsni 1861, azaz tudomásunk
szerint csak a 19. századtól kezdve.
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4.3. Az -i végh angzó keletkezésének
oká t a szakirodalom anémet
szóvég:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-el és a magyar -li megfelelésben kereste (MELlCH: MNy. XI, 384, XII,
316; 1. még JUHÁsz JENŐ: MNy. XXVI, 207; LOVÁNYI: MNy. XXXIX, 31). A
későbbi kutatások azonban (CZEGLÉDY KÁROLY: MNy. XXXIX, 230; DEME:
MNy. XL, 275; HORVÁTH MÁRIA i. m. 30, 73 stb. UŐ: MNy. 50: 461; KOBILAROV-GÖTZE i. m. 513 stb.) egyértelműen tisztázták, hogy a -Ii,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
-ni végű német jövevényszavaink nem a német -el, -en (-a l, -en) egyenes folytatásai, hanem amint
azt MOLLAY KÁROLY véglegesen és egyértelműen tisztázta (MNy. XXXIX, 234;
MNy. LN, 146; NytudÉrt. 40. sz. 249 stb.), a magyar -li nem a német -el, -a l, hanem az -1
megfelelője (pl. baj.-osztr. la ~iwlGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
> m. la jbli, ill. a ném. -no -nek a magyaro
ban -ni felel meg, pl. ca kni 'Zacken' i. m. 20). A németben az -el [a lj végű szavak
1- je előtti e a 14. században teljesen redukálódott, azaz szinkopálódott, aszóvégi
mássalhangzó ezáltal szótagképző, sonans ~] lett. A magyarban - írja MOLLAY "sonans ~J nem lévén, a spontán kétnyelvű beszélő megszünteti a szóvégi mássalhangzó sonans jellegét, ismét consonanssá teszi úgy, hogy vagy előtte vagy utána ejtett, nem etimologikus magánhangzó lesz szótagképzó" (i. m. 158), pl. francli, kinigli, má ntli, pá ruli stb. (uo.).
Hozzátehetjük azonban a fentiekhez, hogy az -i véghangzó létrejöttét nem csak
az o1 sonans jellege indukálta, hanem a magyar szóalakrendszerben szokatlan abszolút szóvégi mássalhangzó-torlódások elkerülésének, illetve megszüntetésének szándéka. S hogy miért kizárólag az -i került a szó végére, az nem magyarázható csupán
az o1 fonetikai természetével, mivel az -i az o1- től eltérő sonans -no után is ugyanúgy
fellép. Ennek - nézetünk szerint - fonológiai-rendszertani oka van. Az i ugyanis a
hangrendi illeszkedés szempontjából úgynevezett neutrális hang, mely egyformán
járulhat mély és magas hangrendű szavainkhoz (s ez nemcsak az -i -re, hanem
az i-t tartalmazó végződéseinkre is áll: pl. -ig, a főnévi igenévképző -ni, a melléknévképző -i, a műveltető -ít, az -ik igei személyrag: a lszik, eszik, a sorszámnév-képző -ik: ötödik, ha todik stb.), a beszélő tehát kézenfekvőnek és "kényelmesnek" tartja az -i használatát mind a mély-, mind a magas hangrendü szavakban. Aligha járnánk helyes úton, ha csupán az 1 vagy n palatális (vagy? jésített) jellegévei magyao
o
ráznánk az -i létrejöttét. Hadd említsek meg egy nagyjából párhuzamos jelenséget a
finn nyelvből. Köztudomású, hogy a finn nyelv a jövevényszavak vagy idegen szavak
mássalhangzós vagy mássalhangzó-torlódást mutató szóvégéhez leggyakrabban (de
korántsem kizárólag) egy inetimologikus -i -t tesz hozzá: 1. svéd stund > fi. tunti
'óra; Stund', sv. offizier > fi. upseeri 'tiszt', sv. tyra n, tira n > fi. tyra nni 'tirannus',
sv. stol, stool > fi. tuoli 'szék'; orosz a r búz 'Arbuse, Wassermelone' > fi. a rbuusi,
orosz a ta má n>
fi a ta ma a ni, orosz kolchoz > fi. kolhoosi stb. A párhuzamosság
azonban nem ebben van, hanem abban, hogy pl. a finn nyelv orosz jövevényszavai nak végén álló -i keletkezését a rendszerkényszerrel magyarázza a finn nyelvtudomány is; a tővégi magánhangzókat a finn nyelv eléggé következetesen megőrizte, az
idegenből bekerülő mássalhangzóra vagy mássalhangzó-torlódásra végződő szavak
úgy illeszkednek be a rendszerbe, hogy egy szóvégi szervetlen hangot vesznek fel.
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Hogy miért éppenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-i kerül a leggyakrabban például az orosz jövevényszavak végére,
azt többnyire úgy magyarázzák, hogy ha az oroszban a szó végén lágy mássalhangzó
állt, akkor a finnben -i keletkezett, ha nem, akkor más magánhangzó. KALIMA
(Slaavilaisperáinen sanastomme. SKS-Toim. 243. Helsinki, 1952. 75-76) pl. azt írja:
ha az orosz szóvégi mássalhangzó kemény, akkor a finnben a szó végénzyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
-a keletkezik, ritkábban -o. Természetesen gyakoriak a más jellegű megfelelések is (a várható
-a helyett a finnben -o jelenik meg vagy -i). A valós helyzet bemutatásához inkább
kőlcsőnőzzűk át ide ANGELA PLÖGER táblázatát (Die Russischen Lehnwörter
der finnischen Schriftsprache. Hamburg, 1973. 288), amely világosan bemutatja az
orosz jövevényszavak szóvégi megfeleléseit a finnben: 1.4. ábra.

az orosz véghangzók
a finn
véghangzók

a

10

kemény
mássalhangzó

o

a

83

1

70

10

il

9

1

6

1

i

8

37

33

u

6

1

10

2

5

1

6

177=51 %
17 = 5%

8

4

1

1

91 =28 %

1

13= 4%
1

1

14 = 4%

1
1

e
Mássalhangzó

a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
i, y Mn-i
Összesen
j
(pl.)
végz.

6

Y

o

e

1

4

4

Többes -t

4

4

.
4. ábra
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A figyelmünket csak a (mássalhangzózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
+) lágyítójel és a kemény mássalhangzó
utáni helyzetben szereplő megfelelésre fordítva azt látjuk, hogy a lágy mássalhangzó
után valóban gyakori a finn szóvégizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
-i, de azt is látjuk, hogy a kemény mássalhangzó utáni helyzetben is jelentős a használati gyakorisága, noha nem vetekedhet
azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-a - -val, Tehát már itt meginog az a nézet, hogy a lágy mássalhangzós szóvég
nagy mértékben kedvezne a finn inetimologikus szóvéghangzó keletkezésének. S
most már csak utalunk arra, hogy hasonlóan jelentős szerepe van az -i -nek a szóvégek alakításában a svéd jövevényszavakban. a svédben pedig nincsenek lágy és kemény mássalhangzók, tehát az -i szerephez juttatását nem ezek indukálják.
5. Az ide gen ere det ű szavaink szóvégének kiformálásá ban jelentős szerepe volt a latínosításnak, s az is szembetűnő, hogy ilyen módon kizárólag inetimologikus -a hang keletkezett. Nincs terünk arra, hogy az ide tartozó egész szóanyagot
bemutassuk (erre egy későbbi alkalommal feltétlenül visszatérünk), csupán annyit
jegyzünk meg, hogy az ide sorolható szavak száma meglehetősen jelentős, különösen
akkor, ha az analógia hatását is figyelembe vesszük. Rendkívül nehéz ugyanis eldönteni, mikor van szó úgynevezett "független" latinosításról, s mikor gondolhatunk a
latinosított vagy latin szóalakok analógiás hatására.
5.1. A független
latinosítással
keletkezett szavaink száma a legrégibb
időktől e század elejéig terjedően 103. (Az ide tartozó szavak valamennyien idegen
eredetűek: német
32 (ba ritonista 1879, ba sszista 1789, bigóta 1805, bla nketta
1880, ciga retta 1879, cirá da 1789, dioptria 1883, dresszüra 1860, drogista
1891,
frizura
1780, ga la nta 'galand' 1831, gá rdista 1788, ga rnitúra 1862, gla sura 'glazúr' 1865, ka ra mhol 1851, kurázsia 'kurázsi' 1803, ma rsruta 1704, má siniszia
1793, ma sinéria
1830, sturma 'ostrom' 1464, pa kéta 1749, pa rketta 1810-1898,
pelarg ánia 1892, pika ntéria
1857, politúrá ra gr. 1793/1844, potentá ta 'potentát'
1877, republika
1835, sta tisztika
1793, sza nda l áid gr. 'szandál' 1848, szl a vista
1872, szl a visztika
1897, turisztika 1886); olasz vagy német:
4 (ba ga tellá s
sz. 1710, ba ndita 1642, gra ndia 'gránát.", ká rtifiol a 'karfiol' 1787); bajorosztrák
vagy ausztriai
német:
4 (Ba nkétá ka t gr. 'bankett' 1680, Spa gotá ért gr. 'spagát' 1620, spa letá ka t
gr. 'spaletta' 1888, szeka tura 1768); francia
vagy német (közvetítésű): 10 (bűrokra ta 1862, kokilla 1895, ma ndzsetta 1742,
ma trica 1888, pa rcella
1865, prüdéria 1853, roma nista 1890, szonda 1891, turista 1798, Gela tina 'zselatin' 1894); vándorszó
2 (dra péria 180611893, Szatirák
gr. 'szatír' 1804/1930); a többi: 49 szó nemzetközi
idegen
sz
amelyek
természetesen valamelyik közvetítő nyelv útján jutottak el nyelvünkbe (föltehetően
német 35, német vagy francia 10, francia 2, angol vagy német 1, olasz kőzvetítéssel 1).
A független latinosításra az első adatot 1464-böl (sturma 'ostrom'), illetőleg
1620-ból idézhetjük (Spa gotá ért gr. 'spagát'), az adatok nagy része azonban a 1819. századból való.
ó
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A fenti besorolások természetesen vitathatók, mivel ma már nehéz biztosat
mondanunk az elmúlt évszázadok egy-egy szóalakjának pontos útjáról, alaki változásairól, orientáló jellegük miatt mégis célszerűnek látszott a besorolásuk.

5.2. Az analógia
és a latinosítás,
illetve a latinosítást
segítő
Ó g i a hatása jó néhány szóvég kialakításában érezhető. A valószínűleg német
a nalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
eredetű 9 szón kívülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(a kusztika 1854 +- gra mma tika , fizika ; a ntiszemita 1882 +szemita . izra elita ; cinkográ fia 1893 +- bibliográ fia ; csellista 1900 +- az -ista végű szavak; fa gota 'fagott' 1803 +- oboa , ha rsona , cseleszta ; filoszemito 1884 +a ntiszemita ; germa nista 1851 +- ká lvinista , ka pita lista ; roma ntika 1822 +- a ném.
Kritik: m. kritika ; ill. a ném. P oetik: m. poétika szópárok hatása; szemina rista +- az
-ista végű szavak hatása) érvényesült az analógiás hatás a francia
vagy német (kokettéria 1792 +- peda ntéria , prüdéria , ra finéria ), az oszmán-török
(ba ga ria 1552 +- ba ga zia , ka ra zsia i s mindenekelőtt a nemzetközi
eredetű
szókészletünk szóvégeinek kialakításában (olasz vagy német közvetítésű a kroba ta
1867 +- a rtista , a tléta ; anémet bukéta 1811 +- bokréta , a francia vagy német a rtista +- az -ista végűek hatása; a német vagy francia dina mika 1835 +- bota nika ,
fizika , ma tema tika ; a német erotika 1869 +- bukolika ; az angol vagy német vagy
francia esszéista 1880 +- az -ista végű szavak hatása; anémet gra fika 1865 +- a
bota nika : bota nikus, a fizika : fizikus szópár hatására; a német ka pita lista +- az
-ista végű szavak analógiájára; a francia vagy német MTsz.: ka lá néta 'klarinét' +furulya , pikula ; anémet kreola 'kreol' 1802 +- egyes népnevek analógiás hatása,
pl. da lma ta , sza rma ta ; az osztrák hadmérnökök révén elterjedt rondella 1795/1883
+- a közép-latín
vagy hazai latin rondella 'kerek védőfal, bástya").
E csoportba összesen 22 szó tartozik. Ha az oszmán-török ba ga ria alakot is latinosításnak fogjuk fel, akkor a jelenségre 1552-től vannak adataink, bár az adatok
szinte kizárólag a 18-19. századból származnak.
Az adatok értékelésekor két fontos kérdés merül fel:
a) mindenkor inetimologikusnak tartható-e a szóvégi -a , másrészt
b) miért éppen -a szerepel az idézett szavak szóvégi inetimologikus magánhangzójaként.
Az első kérdésre adandó válasznál óvatosnak kell lennünk, mivel néhány esetben bizonyára hanghelyettesítés is történhetett (pl. az 5.1. fejezetben: bla nketta ;
cirá da ; 1809: gra ná ta 'gránát ", ha viszont az olaszból vettük át, akkor a magyar
szóvégi -a -t semmiképpen sem tarthat juk inetimologikusnak, de a németből való
származtatás esetén is gondolhatunk -a > -a hanghelyettesítésre; hasonló lehet a
helyzet a ka ra mbola « ném. Ka ra mbole ) szóban is; vitás lehet a ka nifiola 'karfiol',
a kokilla , a ma ndzsetta szóvégi -a -ja, ha a németből « vö. ném. Ma nsehette) származtathatnánk; s ugyanúgy a ma rsruta « ném. Ma rschroute zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
i, a ma trica véghangzója, ha a németből eredeztetnénk « ném. Ma trize) stb.). Noha olykor valóban számolhatunk hanghelyettesítésseI, az esetek legnagyobb részében mégis inetimologikus
-a -t kell feltennünk.
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A második kérdésre a válaszunk az, hogy mivel az 5.1. és 5.2. fejezetben az
idézett példák szinte kivétel nélkül vagy mély, vagy vegyes hangrendűek, természetesnek látszik, hogy a latinosítás eredményeképpen létrejövő véghangzó is a mély
hangrendű (inetimologikus)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
-a lesz. Kivételt csupán az elülső hangrendű esztétik( a ),
pesszimist/a ); prüdéri(a ), sémit(a ), spiritisztta ), terpentitu a ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
(1. 5.1.), illetve az
esszéisu a ) (1. 5.2.) képeznek. Ennek oka az lehet, hogy az említett szavak idegen
nyelvi és magyar képzett alakjaiban mély végződést találunk t-us: esztétikus, peszszimizmus stb.), ennélfogva az egyelemű inetimologikus végződés is a mély változatok közé sorolódott. illetve a nagy számú mély vagy vegyes hangrendű szavak analógiájára itt is a mély hangrendű változat kerekedett felül.
6. Nem nagy számban ugyan, de idézhetnénk adatokat más minőségű szóvégi
inetimologikus hangokra is, amelyek tuda tos s z őv g a l a k t s , szóalakrends zer tan i okok és a lakk evered és következményeként jöttek létre.
Ezek tárgyalását terjedelmi okok miatt ez alkalommal nem vállalhat juk fel, de egy
későbbi alkalommal erre visszatérünk.
é
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7. Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a magyar tő- és szóvégi magánhangzók rendszeres vizsgálata nemcsak az ős- és ómagyar kori nyelvállapotban vet
fel számos izgalmas kérdést, amelyeket a kítűnő tudós és nevelő BÁRCZI GÉZA
hatalmas és rendkívül értékes kutatásai tisztáztak vagy azok további kutatására ösztönöztek, hanem a későbbi korok: a közép- és újmagyar kor szókészlete szóvégrendszerének kutatása is. E valóban szerény írással is erre szerettük volna egyrészt felhívni a figyelmet, másrészt kiterjeszteni a vizsgálódásokat a szabályos hangváltozásokon túl a szórványos hangváltozások egyes eseteire is.
Végül hadd jegyezzem meg, hogy adataim általában a TESz.-bőI, anémet jövevényszavakkal kapcsolatos adatok pedig GUDRUN KOBILAROV-GÖTZE, HORVÁTH MÁRIA és MOLLAY KÁROLY idézett műveiből származnak.
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