V. Északkelet-Magyarország kései ómagyar kori hangtani arculata

1. Az ómagyar nyelvjárások kérdései
Az élı nyelveknek univerzális sajátossága, hogy történetük minden korszakában
változatokban léteznek (vö. többek között BENKİ 1957: 70–84; TÓTH 2001a: 70), mivel
általános kommunikációs szükségszerőség, hogy egymással közvetlen és rendszeres
kapcsolatban lévı beszélık nyelvhasználatában hasonló vonások alakuljanak ki (MDial.
74). TEMESI szerint „a múlt nyelvének fejlıdési vagy történeti különbségei mellett
egyszersmind nyelvjárási különbségei is voltak, ezért a fejlıdési és a történeti
különbségek, fokozatok számbavétele mellett meg kell állapítani az egyes nyelvtörténeti
korszakok nyelvjárási tényeit, meg kell vizsgálni, mikor keletkeztek meddig hatnak, de
fel kell tárni területi tagoltságukat is” (1980: 304).
A nyelvjárás-történeti munkák közül klasszikusnak mondható BENKİ LORÁND
monográfiája (1957), amely elsıként foglalja össze a kutatás módszertani alapelveit és
adja általános ismertetését a magyar nyelvjárások történetének. E munkáról KNIEZSA
ISTVÁN kritikai hangvételő véleményét ekképpen fogalmazta meg: „… még rendkívül
messze vagyunk attól, hogy megírjuk e g y nyelvjárás történetét. Erre pl. Benkınél
egyelıre még csak kísérletet sem látok. Pedig hát nem ez volna a »nyelvjárástörténet«?”
(1958: 486–7). Elmondhatjuk, hogy a helyzet e téren az eltelt fél évszázad alatt sem
változott

jelentısen.

Különbözı

területekhez

kapcsolódó

nyelvjárás-történeti

vizsgálatokra vannak kitőnı példák (PAPP 1963, E. ABAFFY 1965), de azzal még ez
ideig adós maradt a nyelvjárástörténet, hogy egy-egy mai nyelvjárási régió (l. MDial.
75) vagy nyelvjáráscsoport (IMRE SAMUnál [1971] nyelvjárástípus) jelenségeinek
változástörténetét feldolgozza, hasonlóan a korábbi korok nyelvjárási régióinak
feltérképezéséhez. Ez nyilvánvalóan nagymértékben a feladat elvégezhetıségének
korlátaival és nehézségeivel magyarázható (ezt bıvebben l. késıbb).
PAPP LÁSZLÓ a nyelvjárás-történeti kutatások kapcsán szintén felveti azt a kérdést, mi
az oka annak, hogy „eddig még nem sikerült sem egy nyelvjárás történetét, sem egy
adott múltbeli kor nyelvjárási viszonyait megrajzolnunk?” (1959: 5). A magyarázatot
külsı okokban keresi. Ezek szerint a magyarság nyelvi viszonyaiban a honfoglalás után
vélhetıen a törzsek céltudatos széttelepítése olyan tarka nyelvi képet eredményezett,
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amelyet „egyenes vonalú fejlıdés mellett nem lehetne magyarázni”. Emellett a
nyelvjárástörténet csekély mértékő mővelése a korabeli írásbeliség sajátosságaival is
szoros összefüggést mutat. „A kizárólag vagy csaknem kizárólag latin nyelvő
írásbeliség korában csupán szórványemlékek alapján vizsgálhatjuk nyelvünk és
nyelvjárásaink történetét” (i. h.).73
Jelen munkában arra a kérdésre keressük a választ, hogy a mai nyelvjárásterületek,
nyelvjárási régiók és a magyar nyelv története során korábban létezett nyelvjárási
egységek között milyen összefüggések tárhatók fel. A probléma azért is érdemel
figyelmet, mert a szinkrón nyelvjárási állapot kialakulásának pontosabb megértéséhez
nélkülözhetetlen a korábbi nyelvállapot minél teljesebb és alaposabb feltárása és
vizsgálata. A kérdés tehát az, hogy egy adott régióban milyen elızmények, milyen
változási tendenciák során alakultak ki azok a releváns nyelvjárási sajátságok, amelyek
alapján ma elkülöníthetık egymástól a nyelvjárási egységek.74
Köztudomású, hogy a mai nyelvjárási régiókat mindössze néhány, „meghatározott,
nem nagy számú (fıként hangtani — NFJ.) nyelvjárási jelenség közös, csak az adott
nyelvjáráscsoportokra

jellemzı

együttes

elıfordulása

teszi

elkülöníthetıvé” (MDial. 75). Elsısorban ezek azok a jelenségek, amelyek a köznyelvi
kompetenciájú beszélı számára is elsıdlegesen jellemeznek egy adott tájegységet,
területet. A nyelvtörténet korábbi idıszakait tekintve — amennyiben a források lehetıvé
teszik — hasonló sajátosságok alapján elvi lehetıség nyílik a mai nyelvjárási régiók
történeti elızményei területi kiterjedésének körülhatárolására.
Vizsgált korszakunk, a kései ómagyar kor utolsó 125 éve már az ómagyar
hangváltozási tendenciák lezárulása utáni idıszakra esik, ezért ez az idıszak nem kap
olyan hangsúlyt a nyelvtörténet-kutatásban. A változások a fonémarendszert már
kevésbé érintik. Azonban vannak olyan tendenciaszerő változások, amelyek közül
némelyek a nyelvjárási régiók releváns sajátosságainak kialakulásában játszottak döntı
szerepet (vö. Nytört. 597–9, 601–8).
Mivel a vizsgálatunk elsısorban nyelvjárás-történeti szempontú, azt az általános célt
követi, hogy a magyar nyelvterület északkeleti régiójának történeti változásáról
pontosabb képet rajzolhassunk. Ennek érdekében nemcsak a szőkebb vizsgálati idıszak
73

Tegyük hozzá, hogy természetesen más jellegő források (korai szövegemlékek, kódexek stb.)
vizsgálatára is lehetıség van, de ezek lokalizálása sokszor nehézségekben ütközik.
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eredményeit ismertetem, hanem — eltérı hangsúllyal ugyan, de — az ezt megelızı és
az ezt követı idıszakra is kitekintek. Az alapos, részletezı, teljes feldolgozásra azonban
e munka nem vállalkozhat. Fı célunk a személynévanyagban rejlı nyelvjárás-történeti
lehetıségek bemutatása. Az adatok segítségével megkísérlem az északkeleti régió
különbözı korábbi korszakait, elızményeit tipizálni, elkülöníteni. Ez a fent vázolt
nyelvjárási régióleíráshoz szorosan kapcsolódik.
2. A történeti családnevek nyelvtörténeti, nyelvjárás-történeti hasznosíthatósága
A vizsgált korszak nyelvtörténetének feltárása általában nem a szórványemlékek
segítségével történt, hiszen az idegen (latin) nyelvő oklevelekbe ágyazott magyar
szavak összegyőjtése a több tízezres nagyságrendő kiadott oklevélanyagból olyan
vállalkozás, amely rendkívül idıigényes és fáradságos feladat, és amely csak egy
kutatócsoport együttes munkájaként valósulhat meg, nem beszélve a nyomtatásban meg
nem jelent oklevelek adatainak összegyőjtésérıl. Érthetı, hogy a TNyt. eredményei is
nagyrészt egyéb forrásokra támaszkodnak (pl. kódexek), és csak kis mértékben
használnak fel tulajdonneveket az ómagyar kor hangtani arculatának feltárásához.
Másrészrıl a szórványemlékek természetükbıl adódóan csak hangtani, korlátozott
mértékben alaktani és szintaktikai eredmények kialakításához járulhatnak hozzá,
magasabb nyelvi szintek vizsgálatára nem alkalmasak.
BENKİ szerint a középmagyar kori nyelvjárások vizsgálatához négy tényezı együttes
figyelembe vétele szükséges: (1) a vizsgált szövegek helyesírásából levonható
nyelvjárási (hangtani) következtetések; (2) a már rendelkezésre álló eredmények
összevetése; (3) a mai nyelvjárás sajátságai és (4) a tulajdonnevekbıl levonható
tanulságok (1957: 35–53; HEGEDŐS 1989: 97). Mindez igaz természetesen az ómagyar
korra is, de idıben visszafelé haladva egyre inkább számolnunk kell a források gyér
voltának és jellegének korlátaival, ezért az ómagyar korra vonatkoztatva az utolsó
tényezı szerepe hatványozottan megnı.
BENKİ LORÁND mintegy fél évszázaddal ezelıtt arról beszélt, hogy „a tulajdonnevek
rendkívül becses nyelvjárástörténeti adalékokat szolgáltatnak azokban az esetekben,
amikor a közszavak nyelvjárástörténeti felhasználása nem ígér konkrét eredményt”
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Ebbıl adódik az a további kérdés, hogy egy mai nyelvjárási régió határvonala a múltban is hasonlóan
volt-e meghúzható, azaz visszavetíthetı-e egy mai régió például a középmagyar korba.
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(1957: 51). Ezt a felhasználhatóságot több tényezı is meghatározza: egyrészt
lokalizálhatóságuk jóval könnyebb, mint a közszavaké (ez az oklevelekben és egyéb
forrásokban általában elég egyértelmően jelentkezik), másrészt ezek alkotják a
legkorábbi

nyelvemlékek

jelentıs

részét,

így

nyelvtörténeti

forrásértékük

felbecsülhetetlen, fıként azokban az esetben, amikor a köznevek meglehetısen gyér
számban maradtak fenn (i. h.). TÓTH VALÉRIA korábbi véleményeket idézve a
helyneveknek a magyar nyelvtörténeti kutatásban játszott szerepét a személynevek fölé
helyezte az elıbbiek idıtállóbb és hagyományozódó jellege miatt. HOFFMANN szerint a
személynevek rendszere „elsısorban kulturális-társadalmi meghatározottságú szisztéma,
azaz a személynevek rendszerbeli változása fıleg nyelven kívüli tényezık
következménye. A helynevek módosulása viszont sokkal inkább nyelvi tényezık által
alakított jelenség, s így az ómagyar nyelv vizsgálatában elmélyülni szándékozó kutató
számára a nyelvi következtetések alapját biztosító helynévállomány jelentheti a
legbiztosabb forrásanyagot” (TÓTH 2001a: 12). Mindezzel természetesen egyetérthetünk,
hiszen a két névfajta entitásbeli különbsége (erre l. az „Általános névtani és terminológiai
kérdések” c. fejezetet) nyilvánvalóan a forrásértéket is befolyásoló tényezı. Ezért annak
ellenére, hogy a vizsgálatom alapját a családnevek jelentik, a nyelvjárás-történeti
vonatkozások alaposabb feltárásához célszerőnek látszik az általam összegyőjtött
településnevek adatainak párhuzamos figyelembe vétele is. A településnevek egyrészt
megerısítik a levont hangtani következtetések helyességét, másrészt közvetve igazolják a
személynevek (fıként a családnevek) nyelvjárás-történeti felhasználhatóságát is.75
HAJDÚ MIHÁLY több munkájában (1987, 1988a, 1990, 1991, összegyőjtve: 2003b: 422–
50) is utalt a tulajdonneveknek, ezen belül is fıként a családneveknek a középmagyar kor
eleji nyelvjárási viszonyok feltárásában játszott fontos szerepére, és hangsúlyozta, hogy az
anyag természetébıl adódóan sokat ígérı eredményt a hangtani kutatásokban kell keresnünk
(2003b: 435). A hódoltság 16. századi török deftereinek névanyagát megvizsgálva a terület
labialitásával kapcsolatos következtetéseket vont le, az eredményeket térképre vetítette, és
megállapította, hogy az ö-zés esetei nagyrészt a mai erısen labiális jellegő nyelvjárási
régiókkal mutatnak átfedést (HAJDÚ 2003b: 445–50). A késıbbi idıszakból ÖRDÖG FERENC
(1988) a zalai személynévtár családneveinek gazdag anyagát áttekintve mutatta be a 18.
századi Zala megye nyelvjárási sajátságainak néhány vonását.
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Erre annál is inkább szükség van, mivel — tudomásom szerint — XV. századi személynevekbıl nyelvjárás-
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2.1. A korabeli hangjelölés problematikája
Nyelvészeti körökben közismert tény, hogy a magyar helyesírásnak sokáig nem alakult
ki egységes gyakorlata. A probléma a latin és a magyar hangrendszer különbségében
gyökerezett, több hang lejegyzésére csupán korlátozott számú graféma állt rendelkezésre.
A helyzetet bonyolította az ómagyar kor folyamán létrejött új hangok írásbeli
rögzítésének szükségszerősége is, így az ún. kancelláriai helyesírással lejegyzett
nyelvemlékek olvasata a változatos írásmód miatt sok esetben problematikus és
bizonytalan (Nytört. 281, 294).
A kancelláriai helyesírás76 jellemzıje az egy bető – több hang elvének az alkalmazása,
így az olvasatok is többféle megoldás lehetıségét rejtik. Ez a tény pedig tüzetes
nyelvjárás-történeti, hangtörténeti vizsgálatok végzését csak korlátozott mértékben, csak
néhány jelenségre nézve teszi lehetıvé. Például a labiális a hangunk ómagyar kori
kialakulásával a hangjelölés a veláris labiálisok esetében eggyel lejjebb húzódott, mivel
az o ettıl kezdve jelölhette az a hangot is, az o jelölésére viszont így más grafémát, az u-t
kellett használni, követve ezzel a nyíltabbá válási tendencia „útvonalát” (Nytört. 287).
Ezért például ezen hangokat érintı nyelvjárás-történeti vizsgálatot csak kellı óvatossággal
végezhetünk.
Az esetek nagy részében azonban a kutatók általában elfogadják KNIEZSA azon
véleményét, hogy az oklevelek magyar névadatai meglehetıs hőséggel tükrözik a nevek
korabeli ejtését, mivel a perek és a különbözı jogügyletek kapcsán a helyek késıbbi
azonosításához ez mindenképpen szükséges volt (erre l. HEGEDŐS 1989: 99; BENKİ 1980:
90–4, 2003: 88), mivel a nevek jogbiztosító szereppel bírtak (HOFFMANN 2004: 11).
BENKİ megjegyzi, hogy „az oklevélírók általában híven igyekeztek visszaadni azt a
kiejtést, amelyen a kérdéses neveket azon a vidéken nevezték, ahol elıfordultak” (1957:
38). A személynevek megkülönböztetı elemei esetében azonban nem ilyen egyértelmő a
helyzet, hiszen a hatalmaskodó jobbágy nevének feljegyzése nem bírt olyan jogi súllyal,
mint akár egy adománylevélben a birtok nevének pontos feltüntetése. Ezt az is
alátámasztja,

hogy néha az

adóösszeírásokban

ugyanaz

a személy másfajta

megkülönböztetı névvel szerepelt (ezek példáit l. fenn).
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történeti következtetéseket még nem vontak le, így ez a vizsgálat e módszer egyik próbáját is jelenti.
A korszak másik helyesírási rendszere, a huszita az oklevelezési gyakorlatban nem jelentkezik (Nytört.
295–7).

128

2.2. Az oklevelezési gyakorlat és nyelvhasználat
Az oklevelezési gyakorlat ismertetésekor elsıként kell említést tennünk az oklevelek
szerkesztıirıl, a jegyzıkrıl. A megyei oklevél szerkesztése volt a jegyzı (notarius)
feladata. A XIV. században még az alispán és a szolgabírák, a XV. században már a
megye jegyzıjének nevezik (iuratus notarius). SZENTPÉTERY szerint „ekkor már
gondosabb is a megyei kiadványok szerkesztése; korábban azonban hibásan, fogyatékos
latin tudással fogalmazott megyei oklevelekkel is találkozunk” (1930: 230). A sedria
mellett az oklevélírás további helyszínei azok a káptalanok, konventek voltak, amelyek
magánszemélyek kérésére vagy felsıbb hatóság parancsára közhitelő okleveleket
állítottak ki, emellett eljártak bizonyos perek kivizsgálásában, illetve egyfajta
levéltárként megırizték az oklevelek eredeti példányát (KMTL. 263–4).
HOFFMANN ISTVÁN legutóbb az oklevelek nyelvi hátterérıl szólva megállapította,
hogy az oklevélírás során a nótáriusok nyelvi tudata állandóan két vagy több nyelv
között mozgott. „Ez óhatatlanul azt eredményezhette, hogy az oklevél szövegezése
során nemcsak azokat a neveket írták le magyarul, amelyeknek a vulgáris nyelvő
használatát az oklevél rendeltetése megkövetelte, hanem más vulgáris formák is
beszüremkedhettek a szövegbe. Más oldalról viszont az is elıfordulhatott, hogy a
magyar neveket áttetszı etimológiai jellegük alapján latin nyelven adtak vissza a
szövegben, sıt e két megoldás keveredhetett is egymással (2004: 13). Ez a megállapítás
kétségtelenül igaz a családnevekre is, hiszen anyagunkban is számos példát találunk
arra, hogy a nevek latin megfelelıje kerül be az oklevélbe, noha némelyikük öröklıdı
volta nyilvánvaló volt (vö. Adattár LAT). Ez egyben azt is jelenti, hogy a nótárius
nyelvhasználatát nemcsak a két nyelv váltakoztatása befolyásolhatta, hanem saját,
illetve az oklevél szórványainak nyelvjárása közötti különbség is.
E kérdéskör különbözı véleményeit összefoglalva HOFFMANN arra a megállapításra
jut, hogy „a magyar elemek döntı részét […] bizonyára valóban a helyi
nyelvhasználatot kifejezı formának tarthatjuk” (2004: 14–5).
PAPP LÁSZLÓ szerint azonban „a szórványok nyelvjárástörténeti értékesítése […]
mindig kétes eredményekre vezet — még akkor is, ha kizárólag eredetiben fennmaradt
oklevelek szórványanyagát vizsgáljuk, fogjuk vallatóra ilyen szempontból. Okleveleink
szórványai — legnagyobb részt személy- és helynevek, illetıleg helymegjelölések —
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csak igen óvatosan lokalizálhatók nyelvi szempontból arra a területre, amelyre az
oklevél tartalmilag vonatkozik. Igaz ugyan, hogy általában a helyszínen készült
feljegyzések alapján állítja össze az oklevelet a kiállító hatóság vagy a hatóság elıtt
személyesen megjelenı felek elbeszélését foglalja írásba; de mi biztosít bennünket
arról, hogy a scriptor pontosan jegyzi fel a nyelvjárási ejtést, és hogy az oklevélben ránk
maradt adat nyelvileg, nyelvjárásilag is a kérdéses területre jellemzı? Az eredeti
oklevelekkel kapcsolatban is számolnunk kell azzal, hogy szórványaink nyelvileg a
kiállító hatóság kancelláriájára vagy kancelláriájának egyik nótáriusára jellemzık. Az
átiratok pedig nyelvjárástörténeti vonatkozásban alig-alig jöhetnek számításba” (PAPP
1959: 5–6). Mindezek valós kételyeket támasztanak bennünk, amikor okleveles
szórványadatokból próbálunk nyelvjárás-történeti következtetéseket levonni.
Sikerült néhány olyan oklevelet felkutatnom, amely azonos ügyhöz kapcsolódik, és
mindegyikben ugyanazokat a neveket találjuk, így alkalmunk nyílik annak vizsgálatára,
hogy a királyi kancellária és helyi szervek nyelvhasználatában van-e eltérés, feltárható-e
bármiféle módszertani megállapítás.
A XV. században a peres ügyek nagyon gyakran valamilyen hatalmaskodás (lat.
factum potentiale) kapcsán indultak el. A károsult birtokos panaszt tett általában a király
elıtt, és felsorolta a hatalmaskodásban részt vevı nemesek, familiárisok és jobbágyok
nevét, illetve ismertette a neki okozott kár nagyságát. Mint ahogyan erre PAPP LÁSZLÓ
is utalt (l. fenn), perbeli feljegyzések tanúsítják, hogy a felperesek ezt megelızıen már
korábban feljegyezték a hatalmaskodókat és az okozott károkat.77 (Tehát a nevek elsı
változata vélhetıen szorosabban kapcsolható a helyi nyelvi viszonyokhoz.) Ezt
követıen a nagybíró (király, királyné, nádor, országbíró) egy vizsgálatkérı oklevélben
elrendelte a helyi szerv (megye, káptalan, konvent) számára az ügy kivizsgálását és
tanúk meghallgatását. A XV. században általában már név szerint említik a
hatalmaskodó jobbágyokat, akik földesuruk familiárisainak, officiálisainak vezetésével
törnek rá egy másik birtokos falujára, erdejére, szántóföldjére. A királyi vizsgálatkérı
oklevelek sokszor nem maradtak fenn eredetiben, de az oklevelezési gyakorlat szerint a
77

Erre láthatunk példát egy a Kállóiak kállói és szamosközi jobbágyaitól elrabolt javak jegyzékét
tartalmazó feljegyzésben (DL. 56695, l. az Adattárban). Bátori András és Kállói János között az
oklevelek tanúsága szerint 1448 és 1471 között folyamatos viszály volt, amely kölcsönös
hatalmaskodásokban nyilvánult meg. A hatalmaskodás következtében lefolytatott per nyomára sajnos
nem akadtam, noha érdekes és hasznos lett volna a feljegyzés és a királyi oklevél neveit összevetni.
További példák perbeli feljegyzésekre a Kállay-, a Várdai- és a Vay család levéltárából: DL. 55734,
56678, 56681, 56683–56685, 56712, 82994, 97780.
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hiteleshelyek vagy megyék az általuk küldött válaszlevélbe szó szerint bemásolták
ezeket, ezért sokszor a felsorolt nevek egy oklevélben kétszer is megtalálhatók. Ilyenkor
is elıfordulnak eltérések, másolási hibák, de ezeknél érdekesebbek azok az esetek,
amikor az eredeti királyi „leiratok” is rendelkezésünkre állnak.78
Kállayak és Károlyiak közötti egyik perrıl tudósító öt oklevélbıl négy név szerint
felsorolja a hatalmaskodásban részt vevı jobbágyokat, így alkalmunk nyílik a
névalakok összevetésére. Az alábbi táblázatban csak azokat a jobbágyneveket közlöm
az oklevelek keletkezési sorrendjének megfelelıen, amelyekben valamilyen eltérést
tapasztalhatunk az eredeti névalakokhoz képest.
DL. 55194.

DL. 55201.

DL. 55203.

DL. 55346.

Buda, 1440. jan. 7.

Tunyog, 1440. ápr. 7.

Lelesz, 1440. ápr. 12.

Buda, 1447. márc. 3.

Erzsébet királyné

Szatmár vm.

Leleszi konvent

Hédervári Lırinc nádor

Barnaba vekas

Barnaba vÿkas

Barnaba wekas

Barr[aba] [vekas]

Mathia similiter vekas

Mathia similiter wekas

Mathia similiter wekas

[M]athia similiter vekas

Benedicto perſelchÿ

Benedicto pelſelchÿ

Benedicto perſelchÿ

Benedicto pelſewchÿ

Georgio kwthws dicto

Georgio kwthus dicto

Georgio kwthus dicto

Georgio kwrthws dicto

Benedicto haÿas

Benedicto hyos

Benedicto haÿas

Benedicto haÿas

Paulo helges

[Pa]ulo helges

Paulo helges

Paulo hewlges

Benedicto fekethe

Benedicto ffekethew

Benedicto fekethe

[Benedicto] fekete

Mÿchaele kÿnches nominato

Michaele kerthes nominato

Michaele kenches nominato

Michael kenches

7. Táblázat: Nevek és az oklevelezési gyakorlat
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Ebbıl a szempontból tanulságos az az 1440. január 7-én Budán kelt oklevél (DL. 55194.), melyben
Erzsébet királyné megparancsolja Szatmár vármegyének és a Leleszi konventnak, hogy tartson
vizsgálatot Kallói Lıkös fia Miklós fia János és Fülpösi Mihály panaszára, amely szerint Károlyi Lánc,
Bertalan, János és Demeter név szerint felsorolt, Olcsván lakó jobbágyaikkal együtt a felperesek
Panyola birtokához tartozó erdıket, szántóföldeket és halastavakat erıszakkal elfoglalták. Iktassa
vissza törvényes tulajdonosaikat azok birtokába, és a Károlyiakat idézze meg a nádor elé számadás
végett. Szatmár megye válasza Hédervári Lırinc nádor felé 1440. április 7-én kelt Tunyogon (DL.
55201), a Leleszi konventé pedig öt nappal késıbbi keltezéső. Ezek szerint a megye és konvent a
vizsgálatot lefolytatták és a panaszt jogosnak találták, a Kállaiakat pedig visszaiktatták a birtokukba.
Ezzel azonban a per nem zárult le, hiszen a Kállaiak a hatalmaskodásért még nem vettek elégtételt. A
kor jogszokása szerint a hatalmaskodás büntetése elméletben a fıvesztés volt, de a felek kiegyezhettek
kártérítésben is (KMTL. 255). A nádor ítélete csak hét év múlva született meg (DL. 55346): Kállói
Lıkös fia Miklós fia János és Károlyi Bertalan között 1447. június 7-én Budán lefolytatandó párviadal
megvívását rendeli el. Feltehetıen a párviadal elmaradt, mert egy június 20-án kelt oklevél szerint a
peres felek kiegyeztek a nádor elıtt, és kölcsönösen nyugtatták egymást az egymás ellen elkövetett
jogtalanságok következményei felıl (DL. 55353).
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Szatmár megye, a Leleszi konvent és Hédervári Lırinc nádor okleveleiben szereplı
nevek nyilvánvalóan az Erzsébet királyné által kiadott oklevélre támaszodnak, mégis
számos helyen eltérés tapasztalható az itteni adatokhoz képest. Ha a másolási hibákat
nem tekintjük (pl. hyos, kerthes, kwrthws), az eltérések a nótáriusok (és talán a helyi)
nyelvhasználatára utaló következtetések levonását engedik meg. Hédervári nádor
oklevelében a perſelchÿ és a helges név ö-zı változatait találjuk meg (pelſewchÿ,
hewlges) vélhetıen a kancellária nótáriusának nyelvváltozatához igazítva. Hasonlóan
magyarázható a kÿnches név kenches [këncses] alakja is a Leleszi konvent scriptora és a
kancelláriai deák által írt oklevélben. A másoló nyelvváltozatát és a másolás módját
viszont legjobban a Vékás név í-zı változata példázza Szatmár vármegye oklevelében.
A megyei nótárius vélhetıen saját nyelvjárása szerint leírta a Barnaba vÿkas [víkás]
nevet, majd ezt korrigálva, az eredeti oklevélnek megfelelı Mathia similiter wekas
nevet vetette papírra. Ebben az esetben biztosak lehetünk abban, hogy az elsı név í-zı
változata a Szatmár megyei nótárius nyelvjárását jellemzi, amely — más források
szerint — egyben a helyi nyelvjárás sajátsága is ebben az idıben.
Egy másik per kapcsán, amely a Kállayak és a Tétiek között zajlott szintén
hatalmaskodási ügyben 1460-ban és azt követıen, azt tapasztaljuk, hogy a királyi
ítéletlevél tartalmazza az í-zı alakot (arnikws) (DL. 55686), míg a Leleszi konvent által
korábban kiadott vizsgálati oklevélben Thoma Arnÿekos és Alberto arnÿekos név
olvasható (DL. 55673), ez pedig éppen ellentétes példája az elıbbiekben ismertetettnek.
Itt feltehetıen az elızetes perbeli feljegyzés vagy a panaszos nyelvhasználata alapján
került az oklevélbe az í-zı alak, amit a leleszi konvent szerzetese kijavított a saját
nyelvhasználatának megfelelıen.
Mivel effajta vizsgálatot csak korlátozott számban végezhetünk, hiszen a perekhez
kapcsolódó oklevelek nagy része nem maradt fenn, biztosat továbbra sem tudunk
mondani a helyi nyelvjárás és a kancellária nyelvhasználatának összefüggéseirıl és
különbségeirıl, mindenesetre az megállapítható, hogy a névalakok átírásának, a nótárius
saját nyelvjárásához való igazításának is vannak példái. A királyi „leiratok”
névalakjaiban pedig a helyi szervek változtatást hajthattak végre.
Mindezen

bizonytalansági

tényezık

miatt

úgy

vélem,

nyelvjárás-történeti

vizsgálathoz a fentieknél alkalmasabb forráscsoportot jelentenek az összeírások,
urbáriumok szórványai, hiszen ezek nyelvi jellegzetessége csupán a lejegyzı
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nyelvjárásának függvénye, és más, a fentiekben bemutatott tényezık figyelmen kívül
hagyhatók. Természetesen a nótárius nyelvjárása sem feltétlenül esik egybe a helyi
nyelvjárással, de talán több ilyen forrás megvizsgálásával a hasonló sajátságok alapján
errıl is képet alkothatunk. Anyagunkban a számos magánhasználatra készített összeírás
növeli a nyelvjárás-történeti vizsgálat lehetıségét.
3. Hangtörténeti vizsgálatok
Korábban említettük, hogy a családnevek csak korlátozottabb módon használhatók fel
nyelvtörténeti kutatáshoz. Még a szórványemlékek kézenfekvı vizsgálati területe, a
hangtörténet esetében is — mint láttuk — számos akadályba és nehezen
megválaszolható kérdésbe ütközünk: (1) a korabeli hangjelölési, oklevelezési gyakorlat,
(2) a lejegyzı, illetıleg a névviselı és közössége nyelvhasználatának viszonya, (3) a
névviselı mobilitása, ezzel a név és névalak vándorlásának lehetısége stb.
Tudjuk, hogy a tulajdonnevek, s ezen belül a családnevek ugyanolyan hangtani
változásoknak vannak kitéve, mint a közszók (TÓTH 2001a: 13), ezért ezek vizsgálatát
— amennyiben erre lehetıségünk nyílik — el kell végeznünk. A konkrét hangtani
jelenségekre nézve azonban lényegesen korlátozottabbak a lehetıségeink, mint a mai
nyelvjárások vizsgálatánál, hiszen csak az írásbeliség termékeként fennmaradt adatok
elemzését végezhetjük el, ezt is csak kellı mennyiségő korpusz összeállítása után.
Ezekbıl viszont csak véges számú nyelvjárási hangtani jelenségre tudunk következtetni,
olyanokra, melyeket a források minısége és a hangjelölési gyakorlat lehetıvé tesz.
A továbbiakban ezek közül jelen munka keretében a következı nyelvjárási hangtani
jelenségek vizsgálatára nyílik lehetıség: (1) labiális-illabiális megfelelések; (2) zárt ízés; (3) a diftongusok helyzete; (4) és az l palatalizációja. Ezekben az esetekben a
helyesírás bizonytalansága ellenére többnyire van mód arra, hogy e jelenségek állapotát
Északkelet-Magyarország területén családnevek és részben helynevek segítségével a
kései ómagyar korban feltárjuk.

133

3.1. Labiális-illabiális megfelelések
1. A palatális középsı és felsı nyelvállású magánhangzókat érintı labializáció
ómagyar kori tendenciája a nyelvtörténeti irodalomban fıként LOSONCZI ZOLTÁN
kutatásai révén régóta ismert. Lényegét így foglalhatjuk össze: „e változási folyamat
hangsúlytalan szótagi helyzetben, abszolút és relatív tıvégeken kezdıdött, és csak
idıvel, fokozatosan és lexémánként szelektáltan terjedt ki — hátra ható hasonulás révén
— a hangsúlyos szótag vokálisára is” (BENKİ 2003: 158; l. még LOSONCZI 1915–1917,
1917–1920; Nytört. 323–4, 326). E változási tendencia az ısmagyar korban is létezett i
~ ü illabiális-labiális szembenállás közötti arányokat az ü javára mozdította el, valamint
elısegítette az ö kialakulását is, létrehozva ezzel a magyar nyelvterület egyik
legrelevánsabb nyelvjárási sajátságát.
2. BENKİ LORÁND Anonymus ö-zı tulajdonneveit győjtötte össze, és megállapította,
hogy P. mester mővében „a hangsúlyos szótagi ö-zés nagyon szerény mértékben és
fıként bizonytalan, kényes minıségekben jelenik meg, addig a hangsúlytalan szótagi özésnek jóval több és biztosabb példáját találhatjuk a gesztában” (BENKİ 2003: 157), így
szerinte a XIII. század elsı évtizedeiben már mindenképpen számolnunk kell a
tendencia hatásával.
A felsı és a középsı nyelvállásfokon is bekövetkezı kétféle labializáció között
idıbeli eltérés mutatható ki. DUDÁS GYÖRGYI Györffy köteteit forrásul használva húsz
vármegye helynévanyagán vizsgálta a szóvég felıl kiinduló tendenciát az ómagyar
korban. Eredményei megerısítik a szakirodalom korábbi véleményét, mely szerint az ë
> ö labializáció nagyobb mértékő elterjedése az i > ü tendenciánál késıbbre, az általa
vizsgált névanyag alapján a 13. század második felére tehetı (DUDÁS 2004: 179).
3. Magam korábban arra kérdésre kerestem a választ, hogy vajon ez a tendencia
érintett-e olyan területeket is, amelyek ma erıteljes illabiális jelleget mutatnak, illetıleg
megállapítható-e a változási folyamat kifulladásának felsı idıhatára. Ehhez Szabolcs
megye középkori településeinek Árpád- és Anjou-kori adatai közül összegyőjtöttem a
hangsúlytalan ö-zés szempontjából számításba vehetıket (N. FODOR 2005). Elıször a
legtöbb névben elıforduló -telek ~ -telök, -teleke ~ -telöke utótagú helyneveket vettem
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górcsı alá.79 Az adatok sora a telek szó esetében arra engedett következtetni, hogy az
egyértelmően labiális változatok (-teluk, teluke) a 14. század második felében egyre
ritkábban jelennek meg, a 15. század elejére pedig csupán elvétve fordulnak elı. Ez
alapján elmondhatjuk, hogy a vizsgált területen az ómagyar kor derekán jellemzı volt
egy labializációs asszociációs változási tendencia, ám ez a folyamat helynévi adataink
szerint megtorpant, és az illabiális ejtés vált uralkodóvá a késıbbiekben.80
79

80

A címszavak a települések mai névalakjait mutatják, az elpusztult falvak esetében megegyeznek
CSÁNKI I. (Cs.) és NÉMETH 1997. (N.) meghatározásaival. Telek – Ajaktelek 1347/1359: Ayaktelek,
1354: Aiokteluk ~ Aiekteluk (N. 20); Ágtelek 1270/1411: Ogteluk ~ Oghtelek, 1322/1597: Ogthelek,
1329: Oghteluk (N. 19), 1435–1439: agthelek (DL. 56710), 1446: Agthelek (Cs. 509);
Böszörménytelek 1300: Bezermenteluk, 1302: Bezermentelwk ~ Bezermenteluuk (N. 49);
Körtvélyestelek 1339: Curthuelustheluk, 1374: Kurthwylestelek (N. 115); Laktelek 1316/1353:
Lakteluk ~ Lakteluke, 1325/1332: Loktelek (N. 119), 1333: Lokteluke (Cs. 519); Nagytelek 1335:
Nogtheluk (N. 141), 1374: Nogtelek (Cs. 521); Solymostelek 1355/1357: Solyumusteluk (N. 168);
Szántótelek 1337: Zantotelwk (N. 172), 1413: Zantotelek (Cs. 525); Tamásitelek 1298/1419:
Thamasytheluk (N. 187); Tıröstelek 1296: Turstheluk, 1336: Turusteluk, 1336/1482: Thewresthelek
1371: Turustelek (N. 195). (A telek szó etimológiáját l. TESz.) tel(e)ke – Ágostontelke 1321:
Agustunteluke (N. 19); Apajtelke 1319: Apayteluke (N. 185), 1350: Apayteleke (N. 23);
Bogdánytelke 1324: Bogdanteluke (N. 45); Gecsetelke 1362: Gechetheluka (N. 78); Királytelke
1363: Keralteluke, 1427: Kyraltheleke (N. 109); Köpetelke 1324: Kupeteluke, 1364: Kepetheleky (N.
114); Pétertelke 1339: Peturtheluke (N. 153); Tatártelke 1327: Thatarteluke ~ Thatartheluke (N. 189).
A felsorolt példákon kívül még számos -telek (-teleke) utótagú helynevet találunk a vizsgált területen,
de az ezekre vonatkozó, a 14. század második felébıl és a 15. századból fennmaradt adatok kizárólag
illabiális változatot mutatnak, ezek közlésétıl eltekintünk.
További példák a labialitásra: Béltek 1216/1550: Beltuc, 1265/1762: Beltuk, 1320: Beltuc, 1325:
Belthuch (N. 36), 1440, 1454, 1455, 1470: Beelthwk ~ Belthewk (Cs. 511) (vö. 1459/1821: Andream
Bylthek – DL. 55654). Demeter 1292: p. Demetur, 1312: t. Demetur, 1313: p. Demeter, 1338: p.
demeter, 1411: Sentdemeter, 1476: Zenthdemether (N. 60–1). Egyek [1296 k.]: Eguk, 1300: Eguk,
1335: Egyk, 1336/1338: Egyuk (N. 68), 1421: Egyek, 1454: Egyek, 1488: Egyek, 1493–6: Egyegh (Cs.
513). Endes 1301: Endus, 1332: Endus, 1336: Endus (N. 70), 1366: Endes (DL. 96400); 1400: Endes
(DL. 96717), 1419: Endes (DL. 96969), 1430: Endes, 1482: Endes (Cs. 513). Füged [1067 k.]/1267:
Fygudy, 1290/1342: Fygud, 1312: Fygud, 1313: Figud, 1338: fygud (N. 77) (vö. 1481: Albertum de
fÿged – DL. 62348). Himes 1332–5/Pp. Reg.: Hymus ~ Hymes, 1346: Hymus (N. 93), 1347: Hymus
(DL. 96423), 1367: Hymes (DL. 96443), 1370: Hymus (DL. 96460), 1370/1418: Hymes (DL. 96646),
1375/1376: Hymus (DL. 96505), 1466: Hymes, 1484: Hymes (Cs. 516). További elıfordulások: 1477:
Hymos, 1482: Hymos (N. 93). (Itt minden bizonnyal a Hymes alak elírásával vagy hibás olvasásával
kell számolnunk, bár az o-t a korban ritkán az ö hang jelölésére is használták.) Körtvélyes 1339:
Curthuelustheluk, 1374: Kurthwylestelek (N. 115). Levelek [1067 k.]/1267: Leweluky, 1313: Leueleg,
Leuelek, Leueluk, 1326: Lewelek, 1329: Leuelek, 1331: Levelek (N. 123). Lider 1321: Lyuder, 1323:
Lywder ~ Lyuder, Luder; 1327: v. Lyudur; 1329: p. Lydur, Lider; 1350: Lider (N. 123) Perked 1337:
Oltarusperkkedfew, 1349: Perkudtelke (N. 153), 1406: Perked (DL. 96751), 1418: Perked (DL.
96969). Petenye 1299: Petrus dictus Pethune (DL. 96042), 1329: Pethene filium Petri de Thereche (N.
191), 1351: Nic. filius Petenye (DL. 96326), de Pethenyehaza (DL. 96854). (A település nevének mai
alakja Petneháza, a személynévi adatok a falu névadóját rejtik.) Péter 1220/1550: de v. Petur,
1221/1550: de v. Petur (N. 154.), Petur (várjob.) (N. 69), 1338: peter (N. 154), 1339: Peturtheluke (N.
153). Petri 1318: Peturi, 1325: Pethuri, 1332: Petury (N. 154). (Szabolcs megyében a középkorban
három Petri nevő hely volt, adataikat az áttekinthetıség kedvéért egy címszó alatt közlöm; vö. Németh
1997: 154.) Székely [1284 k.]: Zekul, 1316: Zekul, 1318: Zekul, 1324: Zekul, 1327: Zekul, 1331: Scekul
(N. 174). (Szent)lélek 1344: Scenthliluk, 1346: Scenlelek, 1450: Szentlelekteleke (N. 176).
A felsorolt példák megerısítik a telek ~ teleke kapcsán mondottakat. A Szabolcs megyei labiális
alakok is nagyobb számban a XIII. század második felétıl jelennek meg, kivételt csupán a 13. század
második évtizedébıl a Váradi regestrumban fennmaradó utalások jelentenek (l. Béltek, Péter).
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4. A továbbiakban arra próbálunk választ adni, hogy Szabolcs megye és tágabb
környezete esetében a fent vázolt folyamat állapotáról hogyan vallanak a nevek a kései
ómagyar korban.
A labializáció a nyíltabbá válás mellett az ómagyar kor egyik legfontosabb
hangváltozási tendenciája, mely hozzájárult a magánhangzórendszer átalakulásához.
Labializációról az i > ü, Ï > u, ë > ö és ™ > a hangok esetében beszélhetünk. E
változások közül most csupán az i > ü és ë > ö vizsgálatát fogom elvégezni.81
5. Az i > ü változás kapcsán el kell mondanunk, hogy kialakulásában a Losonczi-féle
labializáción kívül más asszociációs hatások (pl. β, labiális magánhangzók hatása) is
érvényesültek. A felsı nyelvállású palatális magánhangzók a nyelvterület nagy részén
elterjedtek, de eltérı gyakorisággal és ingadozó használattal. Voltak viszont olyan
vidékek, ahol az ü nagyobb aránya volt jellemzı (pl. Nyugat-Dunántúl), míg máshol
inkább az i jelentkezett nagyobb intenzitással, ilyen volt pl. az északkeleti terület. RÁCZ
ANITA Bihar megye Árpád-kori településneveinek hangtani vizsgálata kapcsán állapítja
meg, hogy az általa vizsgált területen „a labiális magánhangzók helyén jóval gyakoribb
az illabiális magánhangzók elıfordulása” (2005: 38).
6. A korpuszban az alábbi lexémák esetében vizsgálhatjuk az i ~ ü hangok viszonyát.
A bőnös szó ismeretlen eredető, korábbi hangalakja feltehetıen bÏn lehetett. A HB.ben labiális alakja szerepel (bunet), a KT.-ben viszont az illabiális változat jelenik meg
(býnut), míg az ÓMS.-ban a diftongusos változat (byuntelen). A bőnös a KTSz.-ban is
illabiális változatban maradt fenn (binuſuc), hasonlóan a 1456 körüli SermDom.
adatához (binus) (TESz.). A családnévadatok mindkét magánhangzója illabiális ([1430–
1450]:Anthonius bines alio nomine Chonthakord — Kálló (DL. 56709.); 1500: Johanne
Bÿnes — Vállaj (DL. 73536.)).
A Fülöp keresztnév az egyházi latin Philippus névbıl eredeztethetı. Az -us
végzıdést — hasonlóan más egyházi eredető névhez (pl. Paulus, Demetrius, Petrus
stb.) a nyelvhasználók becézı képzınek érezték, ezért — ha ezt a funkciót nem akarták
kifejezni — elhagyták a név végérıl (vö. MELICH 1914: 32). A csonkult név második
Anonymus hangsúlytalan ö-zése is inkább a század elejéhez köthetı, tehát a tendencia a század elejétıl
mindenképpen kimutatható a nevekben. Mindössze két olyan adatunk van, amely e századnál korábbi
labializációra utal ([1067 k.]/1267: Leweluky, [1067 k.]/ 1267: Fygudy), de mindkettı a százdi apátság
kétes hitelő oklevelében maradt fenn, így eredményünket lényegileg nem befolyásolja. A megyében a
tárgyalt hangváltozás a 14. században erejét veszti, az eredetibb, illabiális ejtésmód kerekedik felül.
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magánhangzója ezután nyíltabbá vált, majd bizonyos nyelvjárásokban labializálódott,
hátraható hasonulással elısegítve az elsı szótag magánhangzójának labializációját is:
Filip > Filëp > Filöp > Fülöp. A vizsgált korszakban és területen elıkerült adataink e
név esetében kizárólag illabiális változatot mutatnak.82 A Süke ~ Sike (1211: ÁSzt.
Suke ~ Syke) név a régi Sükösd személynév rövidülése. A kérdıjellel idekapcsolt
névadat illabiális magánhangzót tartalmaz.83
A füge velencei olasz eredető szavunk, melynek elsı elıfordulása viszonylag kései
(BesztSzj.) Az eredeti magyar fige i-je a szókezdı labiális mássalhangzó hatására vált üvé (vö. fil ~ fül, fist ~ füst) (TESz.). A általam fellelt név is illabiális alakban jelenik
meg.84 A fül szó ısi örökség a finnugor korból. A finnugor alapalak *peljä lehetett. A
magyar szónak a szabályos hangváltozás szerint is a fil változata volt az elsıdleges,
adataink is ezt erısítik.85 A fürtös szó für alapszava vsz. finnugor eredető. Az alapalak
vsz. *p¯r9 lehetett. A magyar szó -t eleme feltehetıen denominális nomenképzı. Eredeti
jelentése: ’hajtincs’, ’fürt alakú virágzat’. A TESz. szerinti második elıfordulása a
kérdıjellel idekapcsolt Fyrthws személynév 1504-bıl, de a névre anyagunkban már ezt
megelızıen vannak adataink illabiális formában.86 A füst szavunk a füs ugor alapszóból
-t denominális névszóképzıvel alkotott származékszó. Az ugor alapalak *pič9 ~ pić9
lehetett (TESz.). A személynév 1459-ben jelenik meg elıször (Fyzthes szn. — Csánki I,
40). Vidékünkön elıkerült adata illabiális.87
A siket ismeretlen eredető szócsalád tagja, melynek a TESz. szerinti elsı adata
labiális volt (ſukete). 1332-ben Syket, majd a Jókai-kódexben is ſiket alakban szerepel a
mai jelentéssel. Családnevekben Északkelet-Magyarországon az adatok tanúsága szerint

81

A Ï > u változás korszakunkra már lezárult, az ™ > a tendencia helyzetérıl pedig a korszak forrásai
keveset árulnak el (Nytört. 324–6).
82
1478: Paulo phÿlep — Halmi (DL. 70985.); 1513: Simone phylep — Terebes (DL. 86743.); 1513:
Gregorio phylep — Tekeháza (DL. 86743.); 1513: Paulo phylep — Tekeháza (DL. 86743.); 1513:
Paulo phylep — Veréce (DL. 86743.); 1513: Anthonio phylep — Veréce (DL. 86743.); 1520–26:
Anthonius philep (DL. 26243.), 1521: Stephanus phÿlep, Gregorius phÿlep, Anthonius phÿlep — Pap
(DL. 82582.); 1523: Benedicto filep, Matheo Philep — Krassó (DL. 71174.). Fülpös hn. 1440:
Michaelis de philpes (DL. 55194.).
83
1446: Thomas Sÿke — Majtény (DL. 13934.).
84
1459: Gregorio fyge (DL. 55658/a.)
85
1446: Dominicus fÿles — Majtény (DL. 13934.); 1460–1480: Johannes fyles — Kálló (DL. 56700.);
1476: Benedicto Cherfÿles(!); — Kelecsény (DL. 17783.).
86
1468: Michael firthees, 1468 u.: Michael fÿrthos, 1468: Matheus firthees, Johannes fírthees —
[Semjén] (DL. 55872.).
87
1479/1757: Matheum et Michaelem Fÿsthes — Újfalu2. (DL. 10008.).
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az illabiális alak volt jellemzı a XV. század közepétıl és a XVI. század elsı
évtizedeiben, labiális változatára nem került elı adat.88
A sütı ’pék’ szavunk elsı elıfordulása 1343-ból maradt fenn (Sytew [László] szn.).
Az ugor alapalakja *čitt9 lehetett (TESz.), melyhez folyamatos melléknévi igenévképzı
(-γ) járult. A szó fıként illabiális formában jelenik meg a nevekben, a labiális, ü-s
alakok az 1520-as években bukkannak fel.89 Az ismeretlen eredető süveg szó elsı adatai
az illabiális változat elsıbbségét mutatják (vö. 1082: Siweg, 1295 k.: ſÿueg [BesztSzj.]),
melyet az általam összegyőjtött északkeleti nevek is támogatnak, labiális változata a
vizsgált korszakban és területen nem került elı.90 A ’sípol, fütyül’ jelentéső süvölt ige
süvöltı alakja a Schlägli szójegyzékben (1405 k.) jelenik meg elıször ſiuelte [sivëlté]
alakban. Területünkrıl elıkerült egyetlen névalaknak minden magánhangzója illabiális,
a fenti szójegyzék adatával mutat rokonságot.91
A csirke hangutánzó eredető, a szócsaládból legközelebbi rokona a csiripel lehet.
Végzıdése vsz. a -ke kicsinyítı képzıvel azonos. A névadatok nagy része illabiális
változatot mutat, kivéve az 1521–1526 között kelt összeírást, ahol a labiális változatok
jelennek meg.92 A kürt ismeretlen eredető szó. Illabiális alakja az 1355-bıl adatolható
Kyrtus személynévben fordul elı elıször, köznévi elsı megjelenése a Schlägliszójegyzékhez köthetı (1405 k.: [t]uba: kirth) (TESz.). Adataink között labiális ejtésre
utaló változata 1468 utánról maradt fenn.93 Jellegzetesnek mondható a püspök egyházi
méltóságnév pispëk alakváltozatának a megjelenése. A szó eredeti magyar alakja
*piskup lehetett, amelybıl hangátvetéssel és hangrendi asszimilációval jött létre a
88

1449 e.: Nicolaus ſiket — Döge (DL. 81193.); [1430–1450]:Ambrosius ſyketh — Kálló (DL. 56709,
DL. 56693.); 1449 e.: Barrabas ſyket, Mathe ſiket (DL. 81193.); 1450 k.: Barlabas ſyketh (DL. 82987.);
[1521–1526]:Thomas Sÿketh (DL. 26243.); 1521: Thomas Sÿketh — Kisvárda (DL. 82582.); 1450:
Ade(!) Sÿketh — Nagymihály (DL. 14314.); 1478: Dominico Sÿketh — Kökényesd (DL. 70985.);
1513: Gallo Syketh — Meggyes (DL. 86743.).
89
1478: Luca, Anthonio et Clemente Sÿthev dictos — Bábony (DL. 70985.); 1513: Michaele Sythew —
Szászfalu (DL. 86743.); 1513: Blasio Sythew — Feketeardó (DL. 86743.); 1513: Alberto Sythew —
Gyula (DL. 86743.); 1513: Gregorio Sythew — Veréce (DL. 86743.); 1513: Paulo Sythew, Luca Sythew
— Királyháza (DL. 86743.); 1513: Elia Sythew — Meggyes (DL. 86743.); 1523: Petro Swthew —
Meggyes (DL. 71174.); [1521–1526]:Franciscus Sÿwthew — Kisvárda (DL. 26243.).
90
1450: Laurencii Sywegh — Sztára (DL. 14314.); 1513: Barthws syweges — Szászfalu (DL. 86743.);
1521: Ladislaus Sÿweghes — Kisvárda (DL. 82582.).
91
1460–1480: Thomas Syuelthes — Lelesz (DL. 48185.).
92
[1430–1450]:Petrus Cÿrke — Kálló (DL. 56709.); 1449: Georgius chirke (DL. 81139.); 1521: Albertus
Chÿrke, Lazarus Chÿrke, Paulus Chÿrke (DL. 82582.); [1521–1526]:Albertus chÿwrke, Paulus chÿwrke
(DL. 26243.) — Pap; 1460/1461: Thome Chyrke (DL. 70910.); 1521: Thomas Chÿrke, Martinus
Chÿrke (DL. 82582.); [1521–1526]:Martinus chÿrke, Georgius chÿwrke (DL. 26243.) — Kisvárda.
93
1450: Johannes Kyrthes — Terebes (DL. 70896.); 1468: Thomas Kírthews, 1468 u.: Thomas Cwerthes
— [Semjén] (DL. 55872.).
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pispük ~ pispëk alak. A TESz. szerint a szó vsz. német közvetítéssel került a magyarba,
de közvetlenül az egyházi latinból is származhat (< lat. episcopus). Az illabiális alakok
mellett a labiális változat is megjelenik a Tiszakönyökben a XV. század közepén.94
A fenti névadatokból kitőnik, hogy az i ~ ü hangok viszonylatában a vizsgált
korszakban végig többségben vannak az illabiális formák, csupán a XVI. század elsı
évtizedeibıl fennmaradt összeírásokban találunk néhány ü-s változatot (Csürke, Sütı),
ezt megelızıen csak a Kürtös és a Püspök név labiális változata kerül elı, azonban
mindkét névnek ugyanazon személy neveként megtalálható az i-s változata is, így
elképzelhetı, hogy az íródeák nyelvhasználatához kapcsolható alkalmi névformáról van
szó.95
7. ë ~ ö. Az ómagyar labializáció nemcsak felsı, hanem középsı nyelvállásfokon
lévı hangokra is hatást gyakorolt. A változás azokat az ë hangokat érintette, amelyek
nem alalkultak tovább e-vé, illetve, melyek i-bıl keletkeztek nyíltabbá válással (pl.
Bereck < lat. Brictius, keresztény < kiriszt, ökör < ótör. *ikir – vö. TESz.). Mivel ebben
az esetben az ë hang elsıdlegessége az ö-vel szemben eléggé nyilvánvaló, nem
szükséges részletes etimológiai vizsgálatokat végeznünk. Elegendı csak az adott
fonetikai lehetıségeket tartalmazó neveket felsorolnunk, megadva a vizsgált illabiálislabiális hangok arányát az adott szóban. (A statisztikai módszert PAPP LÁSZLÓ
alkalmazta az í-zéshez kapcsolódó vizsgálataiban – 1963: 10–3).
Elıször azokat a szavakat vegyük górcsı alá, amelyek hangsúlyos és hangsúlytalan
szótagi helyzet együttes vizsgálatát is lehetıvé teszik. A Bercsek név 18 alkalommal
fordul elı az anyagomban, ebbıl mindössze egy adatban találunk labiális alakot (1481:
Demetrium Bewrchewk)96. A Berec ~ Bereck név a XV. század közepétıl 1523-ig 11szer fordul elı, mindannyiszor illabiális alakban. Hasonlóan illabiális a hat Berecki
családnév is. További adatok: Seres (13), Nemes (12), Gyöngyös ~ Gyöngyösi (8),
Gyönyörő (8), Demeter (2), Filep (9), Ürmös97 (2), Peres (2), Kırösi98 (3).
94

(1449: Petrus piſpec (DL. 81139.); 1450 k.: Petrus pwſpwk — Kálonga (DL. 82987.); [1521–
1526]:Martinus pÿſpek — Szamosszeg (DL. 26243.).
95
1468: Thomas Kírthews, 1468 u.: Thomas Cwerthes — [Semjén] (DL. 55872.); 1449: Petrus piſpec
(DL. 81139.); 1450 k.: Petrus pwſpwk — Kálonga (DL. 82987). Ez utóbbinál megjegyzendı, hogy
nagy valószínőséggel ugyanaz a scriptor jegyezte le a kétféle névalakot (ezt l. bıvebben az
Adattárban).
96
A névadatok hivatkozásai a SznSz. megfelelı szócikke alatt megtalálhatók, ezért ezek közlésétıl eltekintek.
97
1468: Gregorius Irmes, 1468 u.: Gregorius yrmees — [Semjén] (DL. 55872.).
98
1467: Gregorius kereſÿ (DL. 45273.); 1467: Ladislaus kerezÿ (DL. 45273.); 1468: Georgius Kewreſÿ —
[Semjén] (DL. 55872.)
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Egyszer fordulnak elı illabiális alakban a következı nevek: Füstös (1479/1757:
Matheum et Michaelem Fÿsthes), Keresztes (1513: Alberto kerezthes), Keresztyén
(1513: Elia kerezthyen), Ködmönös (1478: Benedicto kedmenes), Körös (1470: Petrus
Keres), Öklös (1470: Clemens Ekles), Ökör ([1521–1526]: Benedicti Eker), Ökrös
(1521: Demetrius Ekres), Ömbölyi (1500: Dauid Embelÿ), Böszörmény ([1430–1450]:
Blasius de beſermen).
Az alábbi nevek mindegyike megjelenik labiális alakban is, ezért itt az adatokat is
közöljük (az ajakkerekítéseseket félkövérrel kiemelve).
Fürdıs [1480–1500]: Benedictus feredes — Turtı (DL. 56690); 1468: Benedictus ferewdews, 1468 u.:
Benedictus feredees — [Semjén] (DL 55872).
Fürtös 1468: Michael firthees, 1468 u.: Michael fÿrthos, 1468: Matheus firthees, 1468 u.: Mathÿas (!)
ferthees, 1468: Johannes fírthees — [Semjén] (DL 55872).
Csöcsös 1523: Ambrosio Chewchews (!) – Krassó (DL. 71174).
Gödör 1513: Paulo Gewder — Meggyes (DL. 86743).
Gömböc 1450: Clementis Gewmbecz — Nagymihály (DL. 14314.).
Göncöl [1445–1448]:Martinus cewncel, 1449: Martinus kevnchel (DL. 81139); 1450 k.: Martinus
kenchel (DL. 82987); 1521: Philippus Kencel (DL. 82582); 1521–1526: Relicta Philippi genchel —
Kisvárda (DL. 26243).
Györkös [1445–1448]: relicta Blasii gerkes (DL. 81193); 1449: Petrus gerkes (DL. 81139); 1450 k.:
Petrus gwrkws (DL. 82987); [1500–1520]: andras gẃrkecz (DL. 83022); [1521–1526]: Petrus Gerkews
(DL. 26243); 1521–1526: Michael Gerkews — Kálonga (DL. 26243); 1521: Martinus Gherkes —
Veresmart (DL. 82582).
Köteles 1415: Mathia Kuteles — Pályi (DL. 96890); [1445–1448]: Laurencius koteles — Pap (DL.
81193.); 1452: altero Dyonisio keteles — Tunyog, Györgyteleke és Nagykecı (DL. 55498.); 1513:
Benedicto ketheles — Tekeháza (DL. 86743.).
Kürtös 1468: Thomas Kírthews, 1468 u.: Thomas Cwerthes — [Semjén] (DL. 55872); 1450: Johannes
Kyrthes — Terebes (DL. 70896); 1447: Georgio kwrthws dictis — Olcsva (DL. 55346).
Püspök 1449: Petrus piſpec (DL. 81139); 1450 k.: Petrus pwſpwk — Kálonga (DL. 82987); [1521–1526]:
Martinus pÿſpek — Szamosszeg (DL. 26243.).
Helynévi példák: Keresztút 1435–1439: Kereſthuth (DL. 56710); Körtvélyes 1435–1439: kerthueles
(DL. 56710).

A korszak egyik gyakori neve, a Török névváltozatai között 13 illabiális; 8 elsı
szótagi, 4 mindkét fonetikai helyzetben labiális, illetve 2 második szótagbeli labiális
magánhangzót tartalmazót találunk.99 A Veres név mindkét magánhangzója illabiális 60
99

Török — Mindkét magánhanzó illabiális:1438: Thome Therek — Szászberek (DL. 13233); [1445–
1448]: Elias tereg (DL. 81193); 1449: Terech Terech, Elias therech — Litke (DL. 81139); 1451:
Johanne Therek — Nábrád (DL. 55490); 1459: Dominico Thereg — Gyarmat (DL. 55658/a); 1460–
1480: Anthonius therek — Kálló (DL. 56700); 1463: Johanne Therek (DL. 55762), Johannis Therek
dicti — Laskod (DL. 55752); 1463: Benedicto Therek (DL. 15882); 1468 k.: magistri Alberti Therek
(DL. 82981); Emericus Therek (DL. 83004); 1521: Paulus Therek — Kisvárda (DL. 82582). Az elsı
magánhanzó labiális: 1415: Petro Tewrek — Pályi (DL. 96890); [1435–1439]: Nobilis domina Lucia
vocata filia Blasii Thewrek de feldes nunc vero consors Stephani veres de eadem — (DL. 56710);
[1450–1470]: Johannes Thewrek — Szegegyház (DL. 56701); 1468 u.: Nicolaus terewk, Albertus
tewrek — [Semjén] (DL. 55872); 1490–1510: Stephanus Thewrek — Bököny (DL. 82989); [1500–
1520]: tẃrek mÿhal — Tas (DL. 83022); [1521–1526]: Joannes Thewrek (DL. 26243); A második
magánhanzó labiális: 1468 u.: Nicolaus terewk — [Semjén] (DL. 55872); 1518: Thomas Therewk —
Ádám (DL. 97664). Mindkét magánhanzó labiális: 1468 u.: Albertus Thorok — [Semjén] (DL.
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esetben, az elsı magánhangzó labiális mindössze egy névben: (1525: Georgius wewres).
A Veresmart településnévben is ajakréses hangokat találunk (1435–1439: vereſmarth
(DL. 56710.); 1521: Wereſmarth (DL. 82582.); 1521–1526: Wereſmarth (DL. 26243.).
Az Ördög név írásmódja is válozatos képet mutat. Illabiális ejtésre utal mindkét
magánhangzó esetében 7 névalak, labiális hangot találunk az elsı (hangsúlyos)
magánhangzó helyén 14 esetben, 5 alkalommal a szó mindkét vokálisa labiális ejtésmódot
jelez.100
A helynévi példák között kiemelendı a Bököny (1435–1439: Beken – DL. 56710;
1490–1510: Bewken – DL. 82989), amely puszta személynévbıl keletkezett (vö. 1111:
Buquen – ÁSzt.). Egyesek szerint ez az ótörök bük ’erdı, sőrőség, bozót’ jelentéső
szóval hozható kapcsolatba, de szóba jöhet a török R. bükin ’közösülésre képtelen férfi,
impotens’ szó is (FNESz.4). Mindegyik magyarázat szerint az átadó nyelvben a szó elsı
magánhangzója labiális volt. Adataink között mindkét változat megjelenik.
Néhány lexéma esetében csak hangsúlytalan helyzetben vizsgálható a labiálisillabiális viszony. IIlyen anyagunkban pl. a Dienes (5), Egyed (7), Endes (1) név.
Ezekben a nevekben minden alkalommal illabiális ejtésre utaló hangokat találunk. A
Béltek családnév illabilális, helynévi elıforulása viszont labiális magánhangzót
tartalamaz101.

Hangsúlytalan

szótagi

illabiális

hangot

találunk

a

következı

településnevekben is a XV. század második negyedébıl (1435–1439: Beſterech, Endes,
perked, pethenÿehaza, Sekel (DL. 56710)). A felsoroltak mindegyike a korábbi
idıszakban labiális vokálissal is elıfordult (l. fenn).

55872); 1523: Benedicto Thewrewk — Krassó (DL. 71174); 1523: Ambrosio Thewrewk (DL. 62449);
Ambrosio Thewrewk — Bercel (DL. 62448).
100
Ördög — Mindkét magánhangzó illabiális: 1425: Benedictus dictus Erdegh — Szentkirály (DL. 70832);
1446: Ladislaus Erdegh — Kisléta (DL. 13934); 1461: Benedicto Herdegh — Újfalu1. (DL. 55686); 1521:
Dionisius Erdek — Pap (DL. 82582); 1521: Johannes Erdek, Anthonius erdek, Paulus Erdek — Veresmart
(DL. 82582). Az elsı magánhanzó labiális: [1445–1448]: Martinus wrdeg (DL. 81193); 1449: Martinus
ewrdech (DL. 81139); 1450: Georgio, Stephano, Ambrosio, Petro, Luca et vtriusque Andree necnon
Benedicto dictis Ewrdegh de Thÿba (DL. 14314); [1445–1448]:Lucas wrdeg (DL. 81193); 1449: Lucas
wrdeg (DL. 81139); [1445–1448]: Ladislaus wrdeg (DL. 81193); 1449: Ladislaus wrdeg (DL. 81139); 1460:
Benedicto Ewrdeg (DL. 55673); 1521–1526: Andreas Ewrdegh (DL. 26243); 1500–1520: dÿenus vrdeg
(DL. 83022); 1521–1526: Blasius Ewrdegh, Gregorius Ewrdegh — Szamosszeg (DL. 26243); 1521–1526:
Benedicti Ewrdegh — Tas (DL. 26243); 1521–1526: Relicta Valentini Ewrdegh (DL. 26243). Mindkét
magánhangzó labiális: 1450 k.: Martinus wrdwd(!) — Kisvárda (DL. 82987); 1450 k.: Ladislaus wrdwgh
(DL. 82987); 1521–1526: Anthonius Ewrdewgh (DL. 26243); 1523: Johanne Ewrdewg — Meggyes (DL.
71174); 1525: Alberto Ewrdewg — Geszteréd (DL. 62463).
101
1459/1821: Andream Bylthek — Geszteréd (DL. 55654); 1514: dragffy Janos beltheky (DL. 82399);
[1435–1439]: Beltheuk hn. (DL. 56710); [1430–1450]: Beltuth hn. (DL 56693).
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8. Elemzésünket azokkal a nevekkel kell folytanunk, melyekben az elsı, hangsúlyos
szótag labializációja vizsgálható.
-kötı — Bordakötı 1449: Simon bordachete – Rozsály (DL. 81139).
böjt — Böjte 1509: Matheo Beythe – Salánk (DL. 71106); — Böjtös [1460–1480]: Martinus behtes –
Lelesz (DL. 48185).
Börvelyi [1451–1461]: Ladislaus berueÿ – Harang (DL. 56691).
Kökényes 1446: Johannes Kekenÿes – Amac (DL. 13934).
Görbe [1450–1470]: Thomas Gewrbe – Szegegyház (DL. 56701).
Görcs 1478: Johanne Gevrch (!), Thoma Gevrch – Halmi; Alexio Gercz – Váralja (DL. 70985).
Gyenge [1490–1510]: Ladislaus Genge, Stephanus Genge, Ladislai Genge – Sámson? (DL. 82989).
György 1518: Lucas Gyergy – Ártánd (DL. 97664). — Ferencgyörgy [1460–1480]: Albertus
ferenczgÿergh – Panyola (DL. 56696); — Györke 1459: Jacobo Gÿerke (DL. 55658/a.), Jacobo gerke
– Gyarmat (DL. 55658); 1470: Barnabe Gÿvrke – Litke? (DL. 81716.); 1521: Ambrosius Gerke – Pap
(DL. 82582); — Györfi 1509: Anthonio [...] Gyewrgffy – Nagyrozsály; Petro Gyewrffy – Salánk (DL.
71106); 1513: Thoma Gyeweffy (!) – Szılıs (DL. 86743); 1518: Johannes Gerghffÿ, Nicolao Gyerffÿ
(!), Luca similiter Gyergffy, Francisco Gyerffy, Elias Gÿewrghffy, Andrea Gyergyffy, Augustino
Gyergffy – Ártánd (DL. 97664); — Szentgyörgy hn. [1445–1448]: Sentgewr (DL. 81193); 1450:
ſentgerg (DL. 81193); [1521–1526]: Zenthgergh (DL. 26243).
Gyıri [1435–1439]: Nobilis domina Margaretha vocata relicta Mathie Gewrÿ de Saaph (DL. 56710);
[1445–1448]: Clemens gewrÿ – Litke (DL. 81193); [1500–1520]: ambros gẃrÿ (DL. 83022), 1521:
Ambrosius Gherÿ – Pátroha (DL. 82582);
kötél — Kötélverı [1521–1526]: Sebastianus kethelwerew – Devecser (DL. 26243).
Kövér [1450–1470]: Georgius keweer – Szegegyház (DL. 56701); 1460: Paulo kewer – Újfalu1. (DL.
55673); [1460–1480]: Ladislaus keuer – Lelesz (DL. 48185); 1461: Paulo Kewer – Újfalu1. (DL.
55686); 1462/1469: Petro kewer dicto (DL. 55899); 1468: Johannes Kewer, 1468 u.: Michael Cwewer
– [Semjén] (DL. 55872); 1470: Petrus Kewer, Martinus Kewer, [...] Kewer – Gút, Aba, Körtvélyes
(DL. 17017); 1521: Joannes kewer, Thomas Kewer – Kisvárda (DL. 82582).
Köves 1513: Benedicto kewes – Krassó (DL. 86743); 1509: Ladislao Kewes – Komját (DL. 71106);
1509: Damiano Keues, Marko Keues – Nagykaraszló (DL. 71106); — Kövesdi 1479/1757: Petrum
Kevesdÿ – Andaháza (DL. 10008).
Tök [1445–1448]: Anthonius tekmag – Litke (DL. 81193).
Törpe 1470: Mathias Thorpe – Gút, Aba, Körtvélyes (DL. 17017).

A felsorolt példák közül a Kövér és a Köves esetében mindkét olvasat elképzelhetı,
így vizsgálatunkhoz ezeket az adatokat nem tudjuk felhasználni. A többi hangsúlyos
szótagi magánhangzót tartalmazó szóval kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a görbe
és a görcs szavak labiális változata gyakoribb. Emellett a György név és származékai
(ideértve a Gyıri nevet is) 23 elıfordulásából 9 ajakkerekítéses változat mutatható ki. A
nevek labiális elıfordulása fıként 1470 után jelentkezik nagyobb számban. Helynévként
(Szentgyörgy, Gyır) azonban már korábban is elıfordul labiális alakban. A többi név
adatai zárt ë-s ejtésmódra utalnak.
9. Források vallanak arról, hogy az ö kialakulását a l + dentális mássalhangzó
kapcsolata is elısegítette (Nytört. 326). Anyagunkban a föld szó esetében az elsı
labiális adat a XV. század második felében jelenik meg, hasonlóan a hölgy(es)
lexémához. Ugyan késıbb is elıfordulnak illabiális alakok, de a XVI. századi adatok
fıként már labiális ejtésrıl tanúskodnak. Nyilvánvalóan az adatok száma csak óvatos
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megállapításokat enged meg, de a változás idejére nézve ennyi adat is a korábban
mondottakat erısítve viszonylag jó támpontul szolgál.
föld — Alföldi 1463: Georgio Alfeldÿ – Andaháza (DL. 15882); 1518: Emericus Alfewldi, Johanne
Alfewldi – Ártánd (DL. 97664); [1500–1520]: alfẃldÿ ÿanus – Pátroha (DL. 83022); 1452: Valentino
Alfewldÿ – Tunyog, Györgyteleke és Nagykecı (DL. 55498); Félföldő [1430–1450]: Jacobus felfeldw
– Kálonga (DL. 82987); — Földesi 1462: Stephanum feldeſi – Ajak (DL. 81481); — Földi 1459/1821:
Dominicum Feldy – Geszteréd (DL. 55654); 1513: Demetrio fewldy – Feketeardó (DL. 86743);
[1450–1470]: Johannes fewldi – Geszteréd (DL. 56701); — Földes [1435–1439]: feldes hn. (DL.
56710); [1459–1461]: feldes hn. (DL. 56688); 1463: Martini de eadem feldes, Stephani de Feldes (DL.
15882).
Hölgy 1470: Johannes Helg, Valentinus Helg – Gút, Aba, Körtvélyes (DL. 17017); — Hıgye [1450–
1470]: Dyonisius helge – Bököny (DL. 56701); [1450–1470]: Ladislaus hewge filius, Paulus hewge (!),
Ladislaus sponsus Blasii hewlge – Ártánháza (DL. 56701); — Hıgyes 1440: Paulo helges (DL.
55194); 1440: [Pa]ulo helges (DL. 55201); 1447: Paulo hewlges – Olcsva (DL. 55346); 1523: Luca
Helgÿes – Meggyes (DL. 71174).
Tölgyes 1500: Gregorio Thewlges – Therepes (DL. 73536).
Csegöldi 1460–1480: deserta domus Petri chegeldÿ – Kálló (DL. 56700).
Persıci 1440: Benedicto perſelchÿ – Olcsva (DL. 55194).

10. Az adatok tükrében elmondhatjuk, hogy az északkeleti területeken a labializáció
jelenléte kis mértékben jelentkezik. Hangsúlyos és hangsúlytalan szótagi helyzetben
egyaránt jóval kevesebb labiális magánhangzót találunk, mint illabiálisat. Ha a
vizsgálható fonetikai helyzetek statisztikáját nézzük, akkor a következı arányokat
mutathatjuk ki: 261 illabiális elıfordulás (77,7%) áll szemben 75 labiálissal (22,3%).
Az ö-zı adatok fıként a XV. század második felétıl jelentkeznek, de legnagyobb
arányban a XVI. század elsı évtizedeibıl adatolhatóak.
Korábban azt láttuk, hogy a XIII–XIV. század fordulóján vizsgált területünk
központjában (Szabolcs megyében) jellemzı volt a labializáció tendenciája fıként
hangsúlytalan szótagi helyzetben, de ez a változási folyamat nem teljesedett ki, hanem
déli irányban visszaszorult. Az anyagunkban található illabiális adatok területi
elhelyezkedése fıként bihari és szatmári elıfordulásokat mutatnak, de Szabolcs megye
területén, Kisvárda térségében is találunk elszórva labiális adatokat, hasonlóan néhány
ugocsai településhez. Ettıl északabbra csupán a Nagymihályon feljegyzett Gewmbecz
név jelentkezik.
A labiális adatok mintegy fele részében elsı szótagbeli ö-zés mutatkozik, melynek
keletkezése a Losonczi-féle labializációs tendenciától függetlenül ment végbe. A
hangsúlyos szótagi labiális vokálisok egy része az országosan jelentkezı l + dentális
mássalhangzó által alkotott fonetikai helyzetben jelentkezik, más részüket független ë >
ö változás hozta létre, amely fıként a keleti nyelvjárási területek sajátossága (Heltai:
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Ordeg, SzT. gyıngyes stb.) (vö. Nytört. 602). Anyagunkban a Török név esetében 6szor, Veresnél 1-szer és az Ördög név említései között 14-szer találunk elsı szótagi
labiális hangot a hangsúlytalan helyzetben lévı illabiális vokálisok mellett (törëk, vörës,
ördëg). A jelenség tehát — úgy tőnik — néhány lexémában jelen van vizsgált területen
is, de általánosnak semmiképpen sem mondható. A késıbbi korszakokban el is tőnik a
nyelvjárások jelentıs részébıl, csupán a mezıségi nyelvjárási régió egy kis területén
marad nyoma.
Érdemes megfigyelnünk azt is, hogy a labiális adatok között tisztán hangsúlytalan özı alakokat csak elvétve találunk. Ez alatt azokat a fonetikai helyzeteket értjuk,
amelyekben a Losonczi-féle labializáció szerint a szóvég felıl terjedt a hátraható
asszociációs változás a hangsúlyos magánhangzó felé, de azt még nem labializálta.
Összesen öt példát találunk a korpuszban, melybıl 2–2 ugyanabban a két összeírásban
található, így elképzelhetı, hogy a lejegyzı helyesírási sajátosságának tekinthetı.102 Az
mindenesetre az adatok tanúsága szerint bizonyosan megállapítható, hogy a szóvég felıl
kiinduló asszociációs változással ebben az idıben már nem számolhatunk.
11. A kérdés akkor az, hogy az északkeleti ö-zı alakok milyen tényezık hatásaként
jelentek meg a forrásokban. A kérdésre többféle választ is adhatunk.
(1) A hangsúlyos ö-zı alakok a fent említett l + dentális mássalhangzó kapcsolatának,
illetve a független ë > ö változás eredményei.
(2) A terület labiális jelegő szavai a korábbi XIII–XIV. századi labializáció regresszív adatai.
(3) A szomszédos déli labiális nyelvjárású területek hatásának érvényesülése.
(4) A nótárius nyelvjárási sajátságainak megjelenése.
(5) Egyfajta feltételezett írott nyelvi hatás tükrözıdése. „Az ómagyar kori források
között feltőnıen sok ö-zı kódexünk, kódexrészletünk van. Amennyiben feltehetı, hogy
az írók és amásolók valamiféle hangtani egységesítésre törekedtek, úgy tőnik, hogy
az írott nyelvben az ö-zés irányában keresték a megoldást. Ennek az igyekezetnek a
mohácsi vész vetett véget” (Nytört. 602).
Az adatokból úgy tőnik, hogy a fentieken túl a labialitás nem minden esetben jelentkezik
és lexémánként eltérı mértéket mutat. Nézzük meg azokat a neveket, amelyekben mindkét
magánhangzó labialitása vizsgálható! Azt láthatjuk, hogy a 63 elıfordulású Veres név
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esetében (Veresmart adatait is ideszámítva) csupán egy kései labiális alak mutatható ki (l.
fenn). Illabiális ejtésre utal a gyakori Bereck(i) név 17 említése is. Biztosan nem véletlenek
a Seres (13), Nemes (12), Filep (9), Gyöngyös(i) (8), Gyönyörő (8) nevek kizárólagos ë-zı
alakjai sem. E nevek az ö-zı nyelvjárásokban mindenképpen labiális hangzót
tartalmaznának. Két olyan szót találunk az anyagban, amelyeknél a labiális hang
gyakrabban jelenik meg. Az Ördög névben 19 ö-zı alak áll 7 ë-zıvel szemben, a Török név
esetében az arány 14 : 13. Mindkettı egyfajta mőveltségi szóként gyakori lexémának
tekinthetı. Az ördög szó ismeretlen eredető, de elsı említései már korán labiális alakot
mutatnak. A török szó az ótörök türk népnévre vezethetı vissza, a labiális forma tehát
elsıdlegesnek tőnik (vö. TESz.). Bizonyára ezzel magyarázható az ö-zı alakok gyakori
jelenléte az illabiális területeken is.
12. Az elsı misszilis nyelvjárás-történeti tanulságai. Ha Északkelet-Magyarország
nyelvjárását kutatjuk, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a legelsı magyar misszilist
sem, amely éppen vidékünkhöz kötıdik a vizsgált idıszakból (DL. 82928).103 A levelet
Várdai Aladár 1470–1490 között írta magyar nyelven testvérének, Miklósnak. A levélbıl
kiderül, hogy az Visegrádon kelt a királyi udvarban, a szerzıje viszont a Szabolcs megyei
Kisvárdáról származott, feltehetıen a családi várban nevelkedett, így minden bizonnyal
nyelvjárása is erre a vidékre jellemzı.
A levél rövidsége csak néhány hangtani nyelvjárási jelenség vizsgálatát teszi lehetıvé.104
Legfontosabb ezek közül a nagyfokú illabialitás jelenléte a felsı és a középsı
nyelvállásfokú palatálisok esetében. Az i ~ ü viszonylatában azt láthatjuk, hogy több szóban
is az illabiális változat jelenik meg (IÅentel, fel kÿltheth, felkÿlgegh). Az ë ~ ö esetében a
102

[1521–1526]: Petrus Gerkews, Michael Gerkews — Kálonga (DL. 26243); 1468: Thomas Kírthews —
[Semjén] (DL. 55872), 1468 u.: Nicolaus terewk — [Semjén] (DL. 55872); 1518: Thomas Therewk —
Ádám (DL. 97664).
103
Betőhív átírás: „En Io vram tugÿa the kegelmed hogh Beganÿtol mÿth IÅentel wala aÅ dologh felevl |
vaÿda vramnak tugÿad ByÅonnÿal hogh nekÿee mind Åorul Åora megh | beÅellethe, Enes velev
beÅellethem Igken fogada hogh eremeſth therekedik benne | minden Io veghre, aÅerth tugÿad bÿÅonÿal
hogh vgÿan Iththen Vÿſegraddon | Åolonk kÿralnak Ew felſeekeenek, AÅerth aÅ leveleketh aÅ mel felevl
BeÅelettenk | hova hamarab fel kÿltheth annal hamarabh felkÿlgegh | Allada athÿadfÿa.” Kívül:
Magnifico domino Nicolao de Kÿsvarda, fratri nostro carissimo.
Értelmezés: ’Én jó uram, tudja kegyelmed, hogy amit Bégányi által üzentél a dologról vajda uramnak,
tudd meg bizonyossággal, hogy neki mind szóról szóra elmondta. Én is beszéltem vele (ti. vajda
urammal), igen fogadta, hogy örömest törekszik benne minden jó végre (örömmel törekszik azon, hogy
minden jól rendezıdjön), azért tudd meg bizonyossággal, hogy ugyanitt, Visegrádon szólunk (ti.
Várdai Aladár és a vajda uram) a királynak, ı felségének, azért a leveleket, amelyrıl (korábban)
beszéltünk, minél hamarabb felküldheted(?), annál hamarabb felküldjed. Alázatos atyádfia”’
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következı példákat találjuk: eremeſth, therekedik. A helyesírás minden valószínőség szerint
híven tükrözi az ejtést, hiszen a szövegben van példa labiálisok jelölésére (pl. felevl, Ew).
13. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy Északkelet-Magyarország nyelvjárása 1401 és
1526 között a névadatok tanúsága szerint illabiális jelleget mutatott, melyet a korszak elsı
misszilise is megerısített. Ez egyben azt is jelenti, hogy a mai erıteljes illabiális jelleg már
ekkor jellemezte ezt a nyelvjárási területet, ennek gyökerei e korszakra nyúlnak vissza.
Az ë ~ ö szembenállás a felsorolt példákban azt is mutatja, hogy ebben az idıben az
északkeleti területek nagy valószínőséggel még zárt ë-zık voltak. A mai e-zı nyelvjárási
sajátság csak ezután alakult ki. A középmagyar korban a korábban induló ë > e nyíltabbá
válás „az északkeleti s kisebb részben a keleti, Királyhágón túli nyelvjárásokat (fıként a
mezıségit — NFJ.) erıteljesebben érintette, s nyílt e-zıvé tette ıket” (Nytört. 603).
3.2. Nyíltabb-zártabb megfelelések
Már fél évszázaddal korábban BENKİ LORÁND megjegyezte, hogy „Nem egészen világos
az eredete az északkeleti nyelvjárástípusainkban ma meglehetısen nagy területen élı Í
diftongusnak: Ídes, rÍpa, kenyÍr, vÍr, festÍk stb. […] Nem lehet kizárni a lehetıségét,
hogy itt í > Í diftongizációról van szó; nemcsak azért, mert a környezı nyelvjárástípusokban
í-zés van ilyen helyzetben, hanem fıként azért, mert a nyelvtörténeti adatok tanulsága szerint
a késıbbi Í-zı terület korábban valószínőleg í-zı volt” (BENKİ 1957: 97).
A feltevést azóta a kutatás igazolta. E téren kiemelendı PAPP LÁSZLÓ munkássága,
aki a nyelvi statisztika módszere segítségével a vizsgált terület XVI. századi
nyelvállapotáról megállapította, hogy e területet a középmagyar korban nagyfokú zárt ízés jellemezte (PAPP 1963: 144–8). Köztudomású, hogy az í-zésnek két góca volt,
egyrészt az északkeleti, másrészt a nyugat-dunántúli nyelvjárásterület. Az északkeleti ízésre már a kései ómagyar korból vannak adataink. Például a szatmári származású
Szalkai László Glosszáiban (1490) a XV. század végérıl és a Bihar megyei Halábori
Bertalan által másolt Döbrentei-kódexben (1508) (Nytört. 606).
E nyelvjárási jelenség kialakulásának E. ABAFFY ERZSÉBET a következı forrásait
különböztette meg: (1) az illabiális utótagú diftongusok az egyik nyelvjárásban é-vé, a
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Az alaktani (pl. Beganÿtol, dologh felevl stb.) és mondattani jelenségek elemzésétıl most eltekintek.
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másikban í-vé monoftongizálódhatnak: k¶k > kék ~ kík; (2) a rövid i az egyik
nyelvjárásban nyíltabbá válik, és nyúlással é lesz belıle, a másikban közvetlenül hosszú
í: szegin > szegény ~ szegíny; (3) a középsı nyelvállású hosszú é hang az egyik
nyelvjárásban megmarad, a másikban í-vé záródik: szép ~ szíp (Nytört. 606).
Esetünkben nyilvánvalóan ez utóbbi tendencia hatása érvényesül a legerıteljesebben, az
elsı kettı inkább analogikus példát szolgáltat a zártabbá válás elindulásához.
A kérdés tehát az, hogy a vizsgált területen vajon mikortól vannak egyértelmő
adataink a fent idézetteken kívül az í-zés meglétére. E vizsgálathoz a szórványadatként
jelentkezı tulajdonneveket tudjuk felhasználni. Már a XIV. század második felébıl
vannak

olyan

korai

adataink,

amelyek

zártabb

ejtésmódra

utalnak

néhány

településnévben (félkövérrel kiemelve az í-zı adatok):
Bagaméri [1450–1470]: Laurentius Bagamiri – Bököny (DL. 56701).
Béltek 1459/1821: Andream Bylthek – Geszteréd (DL. 55654), 1514: dragffy Janos beltheky (DL. 82399).
Sényı ~ Sényei 1439/1447: Dominico neve Johanne de Sÿnew (DL. 13327), [1430–1450]: Nicolaus de ſynew
–Kálló? (DL. 56693), 1460: Ladislaus de Sÿnew, 1460: Anthonius et Ladislaus de prefata Synew (DL.
55673), 1463: Anthoni de Synew (DL. 55759), 1466: Michael de Senyew (DL. 55839), 1469: neue alterus
Ladislaus de Sÿnew (DL. 55892), [1480–1500]: Laurentius ſineÿ – Ajak (DL. 83021).
Majtényi 1446: Johannis Mohthenÿ dicti (DL. 13934), 1500: Vrbano maÿthenÿ, Gallo Maÿthenÿ – Majtény
(DL. 73536); 1476/1478: Anthonium Maÿthÿn – Szaniszló (DL. 17896).
Szinyérváralja 1513: Zynyrwaralya (DL. 86743).
Kisnamény 1425: p. Namyn (DL. 68637); 1446: p. Kÿſnomÿn (DL. 13934).
Tuzsér 1354: Tusyr, 1387: Twsyr (Csánki I, 528), 1461: Michaele Thwſÿr — Bir (DL. 55705), [1520–1526]:
Thwzÿr (DL. 26243), 1459: Johanne, Andrea et Michaele Thwſer dictis – Gyarmat (DL. 55658); 1461:
Michaele Thwſÿr – Bir (DL. 55705), [1521–1526]: Thwzÿr (DL. 26243).
-ülése 1469: Naghkalloewlÿſſe (DL. 55894).
Körtvélyestelek 1374: Kurthwylestelek (NÉMETH 1997: 115).

A XV. században 1435–1439 között írásba foglalt egyik nemesi névsorban a
következı vizsgálható településneveket találjuk: kechke, keek, kenees ~ kenes, kerch,
kerthueles, Senew ~ Sÿnew, Thuzer, Zelemer (DL. 56710). A felsoroltak között csupán
Sényı adatai mutatnak ingadozó ejtésmódot.
Az í-zı alakok személynevekben a XV. század második felétıl jelennek meg
nagyobb számban a Árnyékos, Barbél, Fényes, Fejér, Mészáros, Német, Péntek, Révész,
Vékás, Vén nevekben (l. alább). Az adatok egészen a szabolcsi Pátrohától, Kisvárdán,
Kállón, a beregi Jánkon és Szamosszegen keresztül húzódnak a szatmári Meggyesig és
az ugocsai Terebesig. Az adatok a következık (a magyarázatok forrása a TESz.):
Árnyékos
1460: Thoma Arnÿekos, Alberto arnÿekos (DL. 55673), 1461: Thoma Arnikws, Alberto arnikws – Újfalu1.
(DL. 55686).
Ismeretlen eredető származékszó. A végzıdése talán az -ék képzıt tartalmazza. 1275: Arnykmal hn.
(OklSz.), 1395 k.: lat[ri]na: arnig has (BesztSzj.), ~os 1461: Arnikws szn. (OklSz.).
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Borbély
1518: Nicolao Borbel – (DL. 97664); [1521–1526]: Emericum barbel, Thomas Barbÿl (DL. 26243), 1521:
Emericus Barber – Kisvárda (DL. 82582).
Német, bajor-osztrák eredető (vö. baj.-osztr. barbir, kfn. barbierer, ir. ném. Barbier ’borbély’.
Fényes
[1430–1450]: Johannes fÿnes – Kálló (DL. 56709).
Ismeretlen eredető. Elsı adatai e-vel. Legelsı zárt í-s alakja: 1319: verufyn hn.
Fejér
1452: Vallentino Feÿer (DL. 14584), 1459: Valentino feÿer (DL. 55658/a), 1459: Valentino feÿer –
Gyarmat (DL. 55658); 1468: Michael feÿeer,1468 u.: Michael feÿer – [Semjén] (DL. 55872); 1500: Alberto
feyer, Gregorio feÿer – Szaniszló (DL. 73536); 1500: Valentino feÿer – Dománhida (DL. 73536); 1500–
1520: Valentino feÿer – Kisvárda (DL. 83004); 1509: Benedicto Feÿr, Sebastiano Feÿr – Méhtelek (DL.
71106); 1513: Georgio feyer – Szılıs (DL. 86743); 1513: Clemente feyr, Stephano feyr – Terebes (DL.
86743); 1513: Andrea feyr – Veréce (DL. 86743); 1513: Stephano feyr – Királyháza (DL. 86743); 1513:
Erasmo feyr – Magyarveresmart (DL. 86743); 1513: altero Stephano feÿr (DL. 86743), 1523: Stephano feÿr
– Meggyes (DL. 71174); 1513: Nicolaus feyr de vglÿa (DL. 86743); 1521: Albertus feÿer – Pátroha (DL.
82582).
Mészáros
[1445–1448]: Blasius meſaros, Matias meſarus (DL. 81193), 1500–1520: Anthonius Mezaros (DL. 83004),
[1521–1526]: Thomas mÿzzaros (DL. 26243), 1521: Georgius Mezaros, Thomas Mezarus – Kisvárda (DL.
82582); 1451: Gregorius Mezarus, Johannes Mezarus – Hatház (DL. 14467); 1468: Thomas mezarus –
[Semjén] (DL. 55872); 1469: altero Jacobo et Emerico Mezaros (DL. 55892), 1520: Luca Mezaros –
Nyíregyház (DL. 62439); 1478: Paulo Mezaros – Halmi (DL. 70985); 1500: Stephano Mezaros, Johanne
Mezaros – Dománhida (DL. 73536); 1513: Seraphyn Mezaros – Szılıs (DL. 86743); 1513: Johanne
mezaros, Gervasio mezaros, Demetrio Mezaros (DL. 86743); 1523: Johanne Mezaros, Johanne Mezaros,
Dionisio Mezaros, 1523: Stephano Mezaros – Meggyes (DL. 71174); [1521–1526]: Petrus mÿzaros (DL.
26243), 1521: Ladislaus Mezarus – Jánk (DL. 82582).
A magyarba egy közelebbrıl meg nem határozható szláv nyelv *męsaŕь szava került menszár alakban. A
mészár változat késıbbi külön átvétel eredménye. Az elsı magánhangzó minısége alsó vagy középsı
nyelvállásfokú illabiális hang.
Német
[1445–1448]: Ladislaus nemet, Ladislaus nemet (DL. 81139), 1450 k.: Ladislaus nemeth – Kisvárda (DL.
82987); 1450: Petrus Nemeth – Terebes (DL. 70896); 1450: Bartholomei nemeth – Nagymihály (DL.
14314); 1451: Benedicto Nemeth – Nábrád (DL. 55490); 1452: Benedicto Nemeth – Nábrád (DL. 14584);
1456: Georgius nemeth – Koldó (DL. 15063); 1460: Stephano Nemeth – Újfalu1. (DL. 55673); 1460: Petro
Nemeth – Újfalu1. (DL. 55673); 1460–1480: Mathyas Nemeth – Lelesz (DL. 48185); 1461: Petro Nemeth –
Újfalu1. (DL. 55686); 1461: Stephano Nemeth – Újfalu1. (DL. 55686); 1468: Anthonius nemeth – [Semjén]
(DL. 55872); 1500: Anthonio Nemeth – Kálmánd (DL. 73536); 1500: Demetrio Nemeth – Dománhida (DL.
73536); [1521–1526]: Stephanus Nÿmeth (DL. 26243), 1521: Joannes Nemeth, Stephanus Nemeth –
Veresmart (DL. 82582); [1521–1526]: Barnabe Nÿmeth – Tas (DL. 26243); 1523: Francisco Nemeth –
Meggyes (DL. 71174).
Szláv eredető népnév (< ısszl. *němьcь ’nem szláv, idegen’). Az átvétel még a c hang kialakulása elıtt
történt. 1353: Nymuth szn. (OklSz.)
Péntek
1424: Dominicum penthek (DL. 54380), 1525: Marcus Penthek – Lök (DL. 62463); [1445–1448]: Mathias
pentek, 1450: Emericus penteg, Benedictus pentek – Szentgyörgy (DL. 81193); [1521–1526]: Ladislaus
pÿnthek – Pátroha (DL. 26243).
Szláv eredető, legelsı adatai nyíltabb ejtésre utalnak, í-zı alakok a következık: 1332–6: Pintuk hn. 1422:
Pynthek hn.
Révész
[1521–1526]: Mathias Rÿwÿz – Szamosszeg (DL. 26243); 1521: Georgius Rewez Armentarius – Pátroha
(DL. 82582); 1523: Gasparo Riuis – Krassó (DL. 71174).
A szó korábbi elıfordulásai: 1391: Reuezh szn., 1395 k.: reuíz (BesztSzj). Olasz eredető (ol. velencei riva). Az í >
é változást az ómagyar kori í ~ é kettısségek nagy száma magyarázza; vö. sír ~ sér, rít ~ rét, szíp ~ szép.
Vékás
1440: Barnaba vekas, Mathia similiter vekas (DL. 55194), 1440: Barnaba vÿkas, Mathia similiter wekas
(DL. 55201), 1447: Barr[aba] [vekas], [M]athia similiter vekas – Olcsva (DL. 55346); [1445–1448]:
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Nicolaus vekas (DL. 81193), 1449: Nicolaus vechas – Döge (DL. 80968); 1478: Benedicto Vekas – Váralja
(DL. 70985); 1513: Johanne wekas – Apafalva (DL. 86743).
Szláv eredető, le. wieko; or. ьéко, ьëко ’kosár’. Az adatok alapján elsıdlegesnek a nyílt változat tőnik, a
zártabbá válás másodlagos. Legkorábbi í-zı alak a Schlägli szójegyzékben található: vÿka. 1406-ból
adatolható a Vekas szn.
Vén
1513: Ladislao wyn – Alsócsongova (DL. 86743).
Bizonytalan eredető, talán finnugor. 1139/1328: vín szn., vene szn. Származéka: vénhül (1509:
Kyuuenhelew szn.)

Adataink tehát szétszórva jelentkeznek nagyjából azon a területen, ahol korábban PAPP
LÁSZLÓ számos korabeli misszilis tüzetes vizsgálatával kijelölte az í-zés XVI. századi
kiterjedésének határvonalát. Egy erısen í-zı góc „a Szamos és a Túr alsó folyása és a FelsıTisza vidékén rajzolódik ki. Kisvárda már ehhez tartozik, de a fı í-zı területet délen a
Szamos, illetıleg a Szatmárt Ecseddel összekötı vonal, nyugaton Ecsedtıl kezdve a Kraszna
és a Tisza melléke, északon a Latorca, keleten a Szinyérváralján át húzható egyenes határolja.
A legerısebben í-zı szövegek erre a területre lokalizálhatók. Nem csekély mértékő í-zés
mutatható ki Zemplén középsı területérıl (Csicsva, Butka) is” (PAPP 1963: 147).

20. ábra: Az í-zés adatai családnevekben
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Ezek ismeretében nem meglepı, hogy errıl a területrıl származik a XVI. század
legerısebben í-zı híres szerzıje, Sylvester János is. Szülıfaluja, a Szatmár megyei
Szinérváralja nevét is í-zı alakban találjuk meg egy 1513-as oklevélben (Zynyrwaralya
— DL. 86743).
A XVI. századból már bıséggel maradtak fenn olyan magyar nyelvő források,
amelyek alapos és beható tanulmányozásával a zárt í-zés feltárható. A XVI. századi
adóösszeírások, lajstromok közül a kisvárdai járás 1543-as dikális összeírásából105
(Sÿnÿow falwa ’Sényı’, Kÿnÿzlo falwa ’Kenézlı’, Feÿrtho, Penislek ’Penészlek’,
Joannis Werbilÿ ’Verebélyi’), az 1549-es dézsmajegyzékébıl106 (Magnifici domini
Francisci perini (Halász), Sÿnew, Stephani Sÿneÿ, Ladislaus sÿneÿ, Penÿznek, feÿrtho,
Thwſÿr), illetve az 1560-as gabonadézsma-összeírásából idézek néhány példát az ízésre: Bÿkes ’Békés’, fines ’Fényes’, feÿr ’Fejér’, Inekes ’Énekes’, kirchÿ ’Kércsi’,
Nÿmet ’Német’, Pinzes ’Pénzes’, Rÿwez, Rÿwÿz ’Révész’, Sineÿ [sínyei] ’Sényıi’,
keórttuilyes ’Körtvélyes’, helynevek között: Feÿrtho ’Fejértó’, Kÿrchs ’Kércs’, Kÿkche
’Kékcse’, Thẃſir ’Tuzsér’ (vö. N. FODOR 2002).
E rövid mutatvány — úgy vélem — elég ahhoz, hogy a vizsgált terület XV–XVI.
századi í-zését teljesen bizonyítottnak mondjuk. Természetesen e téren még korántsem
végeztünk el minden feladatot, hiszen az í-zés erısségének, valamint a kiterjedési
határának, esetleg a jelenség kiindulási gócpontjának a pontos meghatározása újabb
kutatásokat

igényel.

Ezt

a

különbözı

forrástípusok

(kódexek,

misszilisek,

adóösszeírások) átfogó vizsgálatával tudjuk elvégezni.107
A tendenciák egymásutániságát legjobban a Körtvélyestelek név elıfordulásai
példázzák. Mindkét névrész hangsúlytalan szótagbeli zárt ë-je valamikor a XIII. század
elsı felében
néhány

labializálódik (1339: Curthuelustheluk [körtvélöstelök]), viszont ezt

évtizeddel

késıbb

kiszorítja

az

eredetibb,

illabiális

forma

(1374:

Kurthwylestelek), amely egyúttal már Északkelet-Magyarország egy másik jellemzı
nyelvjárási jelenségének, a zárt í-zésnek az ómagyar kori megjelenését is mutatja.

105

1543: Regestrum secundum super phactionem pecuniarum dice ad rationem regestrum Juratum
Szabolch phactorum 1543. (OL Mikrofilmtár 1649. doboz).
106
1549: Cunnumeratio Dicarum Comitatus Zabowch per me Petrum Parthas facta Anno Domini 1549.
A. Prima Die Januarÿ (OL Mikrofilmtár 1649. doboz).
107
Csak nagy óvatossággal jegyezzük meg, hogy a 20. ábra adatai talán délnyugat–északkelet irányú
terjedésre utalnak.
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3.3. A diftongusok
A MDial. és KÁLMÁN BÉLA Nyelvjárásaink c. tankönyve szerint az északkeleti nyelvjárás
legjellemzıbb sajátsága az illabiális nyitódó és záródó kettıshangzó megléte (pl. szÍp, kÍk;
kÄz, hÄt, szÄl ’légmozgás’), mely egyben fonémaoppozíciót is jelent (MDial. 292, KÁLMÁN
1966: 84; P. LAKATOS ILONA szerk. 2002: 27–8). A záródó diftongus történetileg az alsó
nyelvállású e-kbıl keletkezett hosszú é-kre vezethetı vissza, míg a nyitódó diftongusokat
tartalmazó egyszótagú szavak (pl. vÍr, nÍgy, kÍr) közvetlen elızményei az í-zı alakok
lehettek, melyek az ómagyar kori pótlónyúlást megelızı középsı nyelvállású, azaz zárt ë
hangokra vezethetık vissza (vö. MDial., SZATHMÁRI 2005: 34–5).
Az MNyA. és az újabban megjelent nyelvatlaszok segítségével azt vizsgáltam meg, hogy
az említett párhuzam történeti alapjai mennyire helytállóak. Elıször is az MNyA., RMNyA.
és a KMNyA. köznyelvi é hangot tartalmazó címszavait győjtöttem össze és megkíséreltem
az é2 nyitódó diftongus földrajzi kiterjedésének határvonalát megrajzolni. Eszerint e
jelenség izoglosszája a Tiszától nyugatra, a Bodrogközben Sárospataktól kissé keletre
kezdıdik (Vajdácska–O5, Ricse–O6), dél felé haladva Cigánd térségében átlép a Tiszán,
majd délkeletnek tart, megkerülve Polgárt és Tiszavasvárit, magába foglalva a szabolcsi
Rétköz falvait és a Tiszakönyök többi települését egészen Nyíregyházáig (Oros–P2).
Nyíregyházánál dél felé fordul, majd Téglást kikerülve halad kelet felé, Balkányt és
Encsencset délrıl átfogva éri el az országhatárt. A Szamoshátot (benne Egri községet)
magába foglalva Szatmárnémetin túl észak felé fordul, átfogva az ugocsai és a beregi
magyar falvakat a Nagyszılıs–Beregszász–Munkács vonal mentén, megközelítve a
Latorcát, majd északon Csap alatt, a Tisza kanyarulatánál visszatér a Bodrogközbe.

21. ábra: Az északkeleti é2 nyitódó diftongus izoglosszája
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Érdemes megemlíteni, hogy míg észak felé Záhonynál a Tisza földrajzi
határvonalként elzárta az új jelenség terjedési vonalát, addig keleten (Beregben) a
jelenség egészen a nyelvhatárig húzódott. A Csap és Ungvár közé esı vékony ungi (a
Latorca és az Ung közötti) sáv a KMNyA. adatai szerint erısen í-zı terület108, Bereg
megyében a legtöbb magyar település diftongáló (kiv. Gát, amelyik í-zı), Ugocsában
Salánk, Máramarosban Visk í-zı település. Az í-zés mind hangsúlyos, mind
hangsúlytalan szótagi helyzetben jellemzı. (A kárpátaljai í-zésre l. bıvebben HORVÁTH
1998: 262–5.)
Ha megnézzük egy egyesített (MNyA., KMNyA., RMNyA.) térképlap alapján, hogy
az í-zı és a diftongáló lexémák hogyan helyezkednek el északkeleten, akkor kitőnik,
hogy a nyitódó diftongusos területet mintegy körülfogják az í-zı nyelvjárások: északon
az ungi nyelvjáráscsoport, délen és délnyugaton a Tisza-Körös vidéki. Keleten a
köznyelvi alakok mellett nyitódó diftongus is megtalálható a nyelvhatárig,
északnyugaton pedig egy kisebb átmeneti sávot leszámítva, megközelíti az abaúji
hangsúlytalan ö-zı nyelvjárásszigetet.

22. ábra: A vetélı alakváltozatai az északkeleti területeken
108

(Sislóc, Homok, Salamon, Nagyrát, Tiszaágtelek, Nagydobrony, Csomonya, Csongor (pl. kímíny,
kémíny, kenyír, tíszta, nászníp stb.)

152

Következı megválaszolandó kérdésünk az, hogy milyen összefüggések vannak a
diftongáló és az í-zı kutatópontok adatai között. Az elemzésbe bevontam az összes
szabolcsi és szatmári, a Hajdú-Bihari csoportból a Debrecen környéki és a nagyatlasz
négy kárpátaljai kutatópontját is, összesen 32 kutatópont adatait elemeztem. Közel száz
olyan lexémát találtam a nagyatlaszban, melyek segítségével a fenti viszony
tanulmányozható volt. Ez alapján megállapítható, hogy valóban van összefüggés a
Tisza-Körös vidéki í-zés és az é2 diftongus között, az adatok kölcsönösen
megfeleltethetıek egymással. Mindössze négy olyan esetet találtam, ahol nyitódó és
záródó diftongusos realizáció egyaránt elıfordul az í-zés mellett (szérő, gácsér, pucér,
ügyvéd). Feltehetıen mindez az idegen eredettel és a kései keletkezéssel hozható
összefüggésbe, mivel a beilleszkedés nem a tendencia szerint, hanem az analógia
hatására történt. Az összes többi esetben a hajdú-bihari í-zésnek a szabolcs-szatmári
területen és Kárpátalja 3. (Vári) kutatópontján nyitódó diftongus felel meg, ritka
variánsként elıfordul az ? hang zártabb változata is, amely szintén az í-vel való
összefüggésre utal.
A záródó kettıshangzót tartalmazó lexémák109 esetében azt tapasztaljuk, hogy
nemcsak a szabolcs-szatmári, hanem az í-zı területeken is záródó diftongusos realizáció
a jellemzı, tehát az északkeleti nyitódó-záródó oppozícióval párhuzamosan az í-zı
terület í : é1 (½)~é szembenállást mutat (vö. 23. ábra).

109

csalamádé, karalábé, köszméte, tézsla, ferhéc, bél-, -gép, tégla, ajtófél, petél, megkél, kézelı, néném,
öcsém, kézfogó, gége, térgy, térdepel, gém, jég, dér, légy, fél, két, hét, idén, hét, léc, szén, kés, késsel, szék,
széken.
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23. ábra: Záródó kettıshangzók a széken és székhez szavakban

A fenti ábrák egyértelmően mutatják, hogy a magyar nyelvterület északkeleti részén
napjainkban is élı nyitódó-záródó illabiális diftongusos szembenállás elızménye a XVI.
században az í-zés volt (vö. 20. és 21. ábra). Kérdésünk ezek után az marad, hogy
meddig jellemzı az északkeleti nyelvjárásra az í-zés, és mikor váltja fel a nyitódó
diftongus ezeket az alakokat. A XVI. és a XX. század közé esı idıszak négy évszázada
képezi további vizsgálatunk tárgyát. Nyelvjárási jelenségek feltárása kapcsán nem
hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy ezen idıszakban az egységesülı írásbeliség
normatív hatásai miatt egyre kevesebb nyelvjárási jelenség marad ránk az írott
emlékeinkben, így a nyelvjárási adatok összegyőjtése roppant hosszadalmas és
fáradságos munkát igényel, és nem mindig jár eredménnyel. Ezen évszázadok
nyelvállapotának

tanulmányozásához

Bereg,

Máramaros,

Szatmár

és

Ugocsa

vármegyékhez köthetı magyar nyelvő missziliseket, jogi iratokat használtam fel
(RÉVAY 2003). Ezekbıl kitőnik, hogy Bereg és Szatmár megyében még a XVIII.
században is elıfordulnak í-zı alakok, de ugyanabban az iratban is vannak már a
korábbi í helyén a köznyelvi normát tükrözı é-zı szavak.110

110

Mezıkaszony, 1695: riteket, iltem, kit ’két’, livı, ırıksiget; 1669: Vármegyibe; 1756:
szorgalmatoskodjik; Munkács, 1677/1703: Sebestin, Rendiben; Halábor, 1764: nizve, livı, szeretetibe;
Fornos, 1771: itiltetvén, rendiben, Telekin; Beregszász, 1798: kiszhez ’kézhez’.
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Jóval nehezebb a kettıshangzók írott nyomaira bukkanni, mivel ezeket csak elvétve
jelölték írásban. PAPP LÁSZLÓ 10 olyan XVI. századi iratot talált a század második
felében, amelyben diftongusos realizáció nyomait fedezte fel. A szövegek Szabolcs,
Szatmár, Ung, Bereg és Zemplén megyére lokalizálhatók, de a legtöbb adat Szabolcs és
Ung megyéhez kapcsolható.111
Magam a következı példákat találtam az Í kettıshangzó korai jelenlétére: 1543:
Joannis Nyemeth (Német szn.) (Balkan falwa); Zelemÿer (Zelemér hn.), Thwzier falwa
(Tuzsér hn.), Bezdÿed falwa (Bezdéd hn.), Kÿekcza falwa (Kékcse hn.), Thÿeth (?) (Tét
hn.), Stephani et Nicolai thÿeti (Téti szn.).112
Papp László adataival együtt összesen 17 Í kettıshangzóra utaló adatunk van a XVI.
századból a vizsgált területen. Ez a szám ugyan csekélynek mondható, mégis arra elég,
hogy a nyitódó diftongus XVI. századi jelenlétét bizonyítsuk. Úgy tőnik, hogy a XV.
századi í-zést annak középsı területén hamarosan felváltotta a nyitódó diftongusos
realizáció.
A fentiek után még arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy hol lehetett az í > Í
változás gócpontja, honnan terjedt el különbözı irányban. PAPP a fenti adatok alapján
megállapította, hogy „ha csupán ezeket az adatokat vesszük figyelembe, valószínőnek
tarthatjuk, hogy az é-vel szemben álló í helyett ejtett diftongus Ung déli, Szabolcs
északi részérıl kiindulva foglalta el mai területét” (1963: 149). Igyekszik hozzátenni,
hogy ennyi adat alapján azonban ezt bizonyossággal nem állítható. RÉVAY VALÉRIA is
Papp véleményét fogadja el, szerinte „az Ì-zés kiindulópontját Ung megyébe kell
tennünk. Onnan terjedt aztán dél felé” (2002: 16). Ennek a feltevésnek ellentmondani
látszik az a tény, hogy Ung megye déli része napjainkban erısen í-zı és nem diftongáló.
Nyilvánvalóan az eltelt évszázadok alatt az is megtörténhetett, hogy a zárt í-zés
visszahódította ezt a területet, de ezt kevésbé tartjuk valószínőnek.
Feltehetıen közelebb jutunk a megoldáshoz, ha a mai diftongáló terület közepén
keressük a változás kiindulópontját, hiszen tudjuk, hogy a változások a földrajzi és
egyéb akadályoktól függıen minden irányba terjedhetnek (vö. Dial. 12. melléklet). Az
Ellenpéldák: Mezıkaszony, 1669: egesz, nehai, levı; 1695: ırıkségért, 1751: szıkéséről; Munkács,
1677/1703: kényszeritettvén, feleségetül, képpen, zalletanak; Halábor, 1764: resz, vér, Léven; Fornos,
1771: Személlye, Tekintvén, esztendınkent, két, mindenféle, lévı, Vetesseibül, bekessegben.
111
A szabolcsi Vis adatai: 1573: Aziert, Jerette, Jertte; Ung megye: 1562: Kyez, Nyegh, Azyerth, szatmári
Csenger: 1568: aziert; záródó kettıshangzó: Kölcse, 1578: keolcheyben stb. — PAPP 1963: 149–50.
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innováció másik sajátja a hullámszerőség, nevezetesen az, hogy az új jelenség
fokozatosan lexémáról lexémára terjed és hatol elıre (MDial. 99). A lexémák között az
új alak fıként a gyakran használt elemek esetében jut a legmesszebbre, ezért ennek lesz
a legnagyobb kiterjedéső az izoglosszája. Ebbıl a dialektológiai alaptételbıl kiindulva
olyan szót kell kerenünk, amely nem tartozik a leggyakoribbak közé, de nyitódó
diftongusos ejtésmódja kimutatható. Az í > Í változást a legjobban a MNyA. 616. gyík
térképe példázza (24. ábra), amelyben a szabolcsi, szatmári és beregi kutatópontokon
(Kékcse, Kék, Oros, Petneháza, Ófehértó, Tyukod, Mánd, Vári), jól körülhatárolható
területen nyitódó diftongusos alak jelenik meg.113 Tehát úgy tőnik, hogy itt lehetett a
legerısebb a tendencia, mert nemcsak az eredeti é-ket érintette, hanem elérte az
etimológiai í-t is114. Véleményem szerint valahol itt kell a jelenség kiindulási pontját
keresnünk.115

24. ábra: A gyík szó alakváltozatai
112

OL Mikrofilmtár 1649. doboz.
Nyírkátán nyitódó és záródó diftongus is jelen van, ezért vizsgálatunkból ki kell hagynunk.
114
A szó ismeretlen eredető, a Schlägli szójegyzékben gek alakban fordul elı, tehát létezett é-zı változata
is (TESz.).
115
Erısen diftongáló kutatópontok még a következık: Nyírtét (O10), Petneháza (O11), Nyírlövı (O14),
Tiszakerecseny (O15), Jánd (O16), Mánd (O17), Oros (P2), Balkány (P3), Ófehértó (P4), Encsencs
(P5), Papos (P6), Nyírkáta (P7), Géberjén (P8), Tyukod (P9), Hermánszeg (P10).
113
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További segítséget nyújtanak a változás centrumának megállapításához azok az
egyesített térképlapok, amelyek a kettıshangzók elıfordulásának gyakoriságát mutatják
(25. ábra). A térkép az Í kettıshangzó a gyík szó esetéhez hasonló kiterjedést mutat.

25. ábra: Erısen diftongáló kutatópontok az északkeleti nyelvjárási régióban

Érdekes nyelvjárási adalékot találunk Szatmár vármegyének a XIX–XX. század
fordulóján megjelent monográfiájában. A Szatmár vármegye népérıl szóló fejezetet
MÓRICZ ZSIGMOND írta, aki nem mulasztotta el a megye XIX. század végi
nyelvjárásáról is szólni. Érdekes megállapításait az alábbiakban idézzük.
„A Szamostól délre, a Nyírség felé s Bihar felé, mind erısebbé lesz az í-zı kiejtés s ezzel a szabolcsi
nyelvjárás többi sajátsága. […] Viszont éjszakra, a tiszaháti jellemzı lapos ê hang uralkodik. Minél
közelebb megyünk a Tiszához, annál jobban. Ez az ê hang valószínőleg a palócz ié-bıl lett; mutatja, hogy
a legerısebben êzı falukban gyakran mondják ugyanazt a szót, kivált az öregebbek, iê-nek; de ebben a
diphtongusban is ê a hang második fele.116 […] Legfeltőnıbb ez a beszédmód, különösen az ê hang
szempontjából, Milotán és Csécsén, aztán Tiszabecsen, Kóródon, Csekében; de megvan az egész FelsıSzatmárban. A fiatalabbak az iê-t nem igen mondják, csak ê-nek, sıt a legifjabbak az iskola befolyása
alatt e helyett a tiszta é-t kezdik megszokni. A szatmári nép a nyelvben is erısen hajlandó, legalább
külsıségben, arra a fejlıdésre, a mit a ruhában tettek, a modern csinosság elsajátítására. A Tiszától délre
esı területen, a Paládokon, a Turháton, Erdıháton, mindenütt megvan az ê-zés, de valamivel szelidebb
formában, mint a tiszahátiaknál. […] A vármegye éjszak-nyugati sarkában, a Szamos torkolatánál, van
nehány faluból álló szeglet, a hol az egész vármegyétıl elütı sajátságos palóczos nyelven beszélnek.
Tulajdonképp Kisar e beszédmód középpontja, vagy talán utolsó menedékhelye. V a l ó s z í n ő n e k
tartjuk
ugyanis,
hogy
ez
a
csirája
a
szatmár-megyei
n y e l v j á r á s n a k (kiemelés tılem — NFJ.) A hang színezése átmenet a palócztól a szatmárihoz, a
hangtan s a szók ejtése ugyanazokat a jellemvonásokat mutatja. Az ë helyett nemcsak ê-t, hanem iêt
használnak rendesen; sziêp, mindiêg; mérgiêbe; iéletiêbe; tiêszta” (Szatmár 268).

116

– Ött má a lú fiam? – Ött is, ihutt is. – Érigy hát fogg be, menek sziéna hordani. – Hónap is
hordhatnánk. – Hónap zabaratni menünk. – Kivee? – Nyiri komámvaa, meg Balla sógorvaa. – Hát hun
a niêgyellı? – A csırfiába. – Hát a kócs? – A kossókasba. – Hát iêde kisütte má a kenyęrt? – Most a
szent helyen szedi kifele. – Aggyon hát egy kis lepênyt! – Ott van la, egyé. – Né te mán, élél amoda
gyön keresztapám, meg a Zsófi, neki is aggyêk!... (Milota)
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A fenti megállapítások nagyon érdekes képet festenek a szatmári nyelvjárásról. A
Móricztól lapos ê-nek nevezett hang nehezen határozható meg, mivel szerinte az Í
kettıshangzó második félhangzója is lehet, ekkor zárt ë-re gondolhatunk, de a diftongus
helyett is állhat, akkor viszont a keresett hang az é egy fokkal zártabb realizációja (?).
Tévesen rokonítja ezt a nyelvjárást a palóccal (hacsak nem az erıteljes illabiális jellegre
gondol), de azt jól érzékeli, hogy a Szamosközben erıs nyitódó diftongusos ejtésmód
jellemzı. Ha ezt a megállapítást összevetjük a fenti térképlapokkal, akkor azt láthatjuk,
hogy egybeesik az illabiális nyitódó diftongusos terület központjával, azaz a Szamos és
a Kraszna torkolatvidékével. Tehát feltehetıen itt kell kerenünk az Í diftongus
kiindulópontját. A megállapítást azonban gyengíti, hogy éppen a kiemelt területen nem
készült nagyobb nyelvjárási anyaggyőjtés és a XVI. századi adatok sem errıl a
területrıl maradtak fenn.117
További érdekes megállapítása Móricznak, hogy a gyermekek az iskola hatására az ét kezdik megszokni. Ha ez valóban erıs hatás lett volna, akkor ma már nem találhatnánk
meg ezt a jellegzetes nyelvjárási jelenséget a régió nyelvhasználatában. Ezzel szemben
még ma is ez a legjellemzıbb sajátsága a nyelvjárásnak. Hozzá kell tennünk azonban,
hogy az é1–é2 fonematikus szembenállás napjainkban bomló tendenciát mutat (erre l. P.
LAKATOS szerk. 2002: 28), de a diftongusos ejtésmód ma is jellemzı.

3.4. Az l ~ ly ~ j viszony
1. Az alábbiakban érinteni kívánt negyedik nyelvjárástörténeti kérdés az l ~ ly ~ j
hangok történetéhez kapcsolódik. Köztudomású, hogy a keleti nyelvjárások egyik
releváns sajátsága napjainkban a j-zés, mely egyben a köznyelvnek is jellemzıje, de az
északkeleti nyelvjárási régióban ennél mindenképpen erıteljesebb (pl. pájinka, jány,
jászoj stb.). TÖRÖS BÉLA beregszászi nyelvjárásról írott munkájában említi, hogy „a
mássalhangzók közül a ly-t nem ismerik, helyette mindig j van. Az l-t is igen sok
esetben helyettesíti a j (1910: 8). Az l-ezés a dunántúli területeken figyelhetı meg, míg
a ly-zés csupán a középsı palóc régió viszonylag kis területére, illetıleg az archaikus
nyelvjárásszigetekre szorult vissza (vö. Nytört. 597–8). Az alábbiakban arra teszek
117

További feladat a terület koraújkori forrásainak tanulmányozása.
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kísérletet, hogy a rendelkezésemre álló anyag segítségével az l hangot érintı
palatalizáció északkeleti megvalósulásának idejérıl pontosabb adatokat nyerjek. Arra
keresem a választ, hogy a vizsgált korszaknak mennyire volt jellemzıje területünkön az
ly-ezés, és találunk-e utalásokat a j-s ejtésmódra.
2. Az ly történetét korábban BENKİ LORÁND dolgozta fel monografikus
részletességgel (1953, vö. még PAIS–BÁRCZI–BENKİ 1955). A továbbiakban fıként e
munka megállapításait vetem össze az anyagom tanulságaival. Jelen munkához hasonló
jellegő (fıként helynévi szórványokra épülı) feldolgozásokban e kérdés vizsgálatát nem
találjuk meg. TÓTH VALÉRIA Abaúj és Bars vármegye anyagára támaszkodó részletes
nyelvtörténeti elemzésében a fenti kérdést nem érinti (2001a), hasonlóan RÁCZ
ANITÁhoz, aki Bihar vármegye településnevei nyelvtörténeti elemzését végezte el nagy
alapossággal (2005), de az l ~ ly viszonyt ı sem vizsgálta. Ez vélhetıen azzal
magyarázható, hogy a tendencia erıteljesebb mőködése az általuk vizsgált kor határain
kívül esik.
3. Az l palatalizációja már az ómagyar korban megindult, de ekkor még nem mutatott
táji különbségeket. A késıbbi ly-es szavak l ~ ly viszonya a tı belsejében többnyire a
szó etimonjától függött, tı végén ettıl függetlenül a teljes tıben általában ly, a csonka
tıben (néhány abszolút szóvégi helyzetet kivéve) l volt. A XVI. században ez az állapot
azonban jelentıs változáson ment át, mely révén elkülönültek az l-ezı és ly-zı
nyelvjárások (BENKİ 1957: 97–8).118 A középsı és keleti területeken ez utóbbi sajátság
volt jellemzı, de keleten BENKİ szerint már a XVI. századtól vannak adataink a j-zés
megjelenésére. E jelenség nagyobb arányú „belsı nyelvi és területi kiterebélyesedése”
azonban csak a XVII–XVIII. század folyamán történik meg (1957: 98).
A XV. és XVI. századi nyelvemlékeinkben az l és az ly közötti különbségtétel az
elızı idıszakhoz képest sokkal egyértelmőbbé válik. Az l hang jelölésére általában
minden esetben megmarad az l, az ly hangot még sokszor jelöli az l, de egyre
gyakoribbak lesznek a következetes jelölések (ly, li, l’ stb.). Elıfordul, hogy egy
nyelvemléken belül az elıbbi jelek valamelyikét alkalmazzák, de általában a jelek
vegyes használata jellemzı. Az alkalmi palatalizációk (l + j kapcsolatok) jelölése sem
válik el az ly-étıl (vö. BENKİ 1953: 39).

118

Vannak olyan vélemények, melyek szerint a nyugati területeken az l palatalizációja nem volt olyan
mértékő, mint a nyelvterület más részein, ezért itt az eredeti l megmaradásával is számolhatunk.
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4. A magyar ly kialakulása több elızményre vezethetı vissza. E hangunk
gyakoriságát legalapvetıbb módon az l palatalizációja növelte, ehhez járultak hozzá a
jövevényszavakkal bekerülı hangok, valamint a szórványosan jelentkezı j > ly változás
eredményei. Az l ~ ly viszonyának tanulmányozásakor el kell különítenünk azt a
csoportot, amelyben a vizsgált hangok eredetileg ly-re vezethetık vissza, mivel ebben
az esetben a l > ly palatalizáció nem vizsgálható. Anyagomban a következı településés személyneveket sorolhatjuk ebbe a csoportba.119
Szóbelseji helyzetben lévı ly hang:
Helynevek:
Zsarolyán szatmári település neve egy keleti vagy déli szláv *Žeravl’ane névre vezethetı vissza
(FNESz.4), tehát már az átadó nyelvben megvolt a palatális ly.
Adatai is következetesen így jelennek meg az oklevelekben (1438: […] de Sarolyan ~ Saralyan (DL.
68060); 1455: Emerico de Sarolyan (DL. 71499); [1460–1480]: Gaboreo (!) et Albertus de Zaralyan
(DL. 56695); 1462: Emerico Pauli de Saralÿan (DL. 55719), Albertus de Saralyan (DL. 15736);
1476/1478: Stephanus Sarolÿanÿ (DL. 17896.)).
Gelénes neve puszta személynévbıl keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló R. m. Kelianus
~ Gelyanus szn. a középkori latin Kilianus név átvétele (FNESz.4). BENKİ vitatja, hogy az l + i~e
hangkapcsolat palatalizációja már a hazai latin ejtésben megtörtént (1953: 14). Mindenesetre a
település korai adatai az ly elsıdlegességét mutatjákő: 1343: in villa Gelyenes (DL. 96240); 1447,
1449: Gelyenes (DL. 84891, DL. 84904); 1453: gellÿenes (DL. 81139); 1464: Gelyenes (DL. 15912);
1510: Gelenes (DL. 72132). A településnév ma l-es formában használatos, így vidékünkön azon kevés
kivétel közé tartozik, ahol ly > l depalatalizáció ment végbe. Feltehetıen ennek a változásnak az elsı
jelét tükrözi az 1510-es adat.
Személynevek:
Bagoly ~ Baglyos
[1445–1448]: Paulus bagol, Damianus bagol (DL. 81193); 1449: Paulus bagol, Damianus bagol (DL.
81139); 1450 k.: Dampyanus bagol – Pap (DL. 82987); 1500–1520: Lwkacz waglas(!) (DL. 83022);
1521: Nicolaus Baklÿos – Pátroha (DL. 82582)
Ismeretlen eredető szó. A TESz. szerint azonban az ly-es alakok az eredetibbek.
Kólya
[1521–1526]: Petrus Kolÿa, Mathie Kolÿa (DL. 26243); 1521: Matheus Colÿa, Petrus Kola, Stephanus
Kola – Ajak (DL. 82582).
Tıbelseji ly-re megy vissza a kólya szavunk is (< szerb-horv. kolja) (BENKİ 1953: 12), de a TESz.
szerint a magyarban elképzelhetı az l > ly változás is, ugyanis vannak számba vehetı l-es szláv
elızmények is.

Szóvégi helyzetben:
Helynevek:
Buj
1327/1355: p. Buly (NÉMETH 1997: 49); 1439/1447: Ladislao de Bul (DL. 13327); 1460: Ladislaus de
Bwl (DL. 55673); 1459: Vrbano Bulÿ –Tét (DL. 55650); 1520: Nicolao de Bwl (DL. 62439); 1523:
Nicolao de Bwl (DL. 62449).
Szakoly
1430: Briccium de Zakol (DL. 80289.); 1438: de Zakol (DL. 105798); 1520: Venerabilem Franciscum
filium condam Alberti de Zakol praepositum Ecclaesiae Orodiensis (DL. 62439.); 1520: Francisci
119

Az l-re vagy ly-re végzıdı helynevekbıl -i képzıvel alkotott családnevek csoportjának vizsgálatától el
kell tekintenünk, mivel ilyen esetekben az íráskép alapján eldönthetetlen a végzıdés olvasata (-li vagy lyi, esetleg csak -ly, vö. pl. Erdely).
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zakolÿ, alterius Francisci zakolÿ, Petri et Ladislai similiter zakoly, condam Albertus zakolÿ (DL.
62439.); 1523: p. Zakoly (DL. 62443).
A településnév szláv eredető személynévbıl keletkezett (vö. szb.-hv. Sokoli, le. Sokoly), a szláv név az
ısszl. *sokolь ’sólyom’ szóra vezethetı vissza (FNESz.). Adataiban ennek ellenére l-ezı alakokat
találunk, a XVI. században megjelenı ly-es adatok mögött -li ~ -lyi ejtés állhat. Az elsı biztos adat az
ly-re 1523-ból maradt fenn.
Személynevek:
Király [1435–1439]: Thomas dictus kÿral de Strwthe (DL. 56710); 1446: Gallus Kÿral – Levelek (DL.
13934); 1450: Stephani kÿral – Nagymihály (DL. 14314); 1451: Johannes keral – Szoboszló (DL.
14467); 1451: Petrus keral – Hatház (DL. 14467); 1462/1469: Bartholomeo keral (DL. 55899); 1462:
Bartholomeo keral ~ kyral – Semjén (DL. 55719); 1466: Andrea kyral – Sényı (DL. 55839); 1468:
Andreas Kiraal; 1468 u.: Andreas kyraly – [Semjén] (DL. 55872); 1470: Martinus Keral – Gút, Aba,
Körtvélyes (DL. 17017); 1478: Mathia kÿral – Halmi (DL. 70985); 1509: Michaele Kyral, Jacobo
Kyral – Nagyrozsály (DL. 71106); 1513: Gregorio kyral, Elia kyral – Feketeardó (DL. 86743); 1521:
Gregorius kÿral – Jánk (DL. 82582); 1525: Matheo Kÿral – Lök (DL. 62463); 1425: Zenthkÿral (DL.
70832); 1425: Lewstacio filio Symonis de Zenthkÿral (DL. 70832); 1513: p. kyralhaza (DL. 86743).
A király szó szláv, közelebbrıl vsz. óhorvát eredető (kralj) (TESz.). A szó eredetileg palatális ly hangot
tartalmazott.

A fenti példák is megerısítik, hogy el kell különítenünk vizsgálatunkban a különbözı
fonetikai helyzetekben megjelenı ly hangokat. Szóbelseji helyzetben — úgy tőnik — az
etimológiai ly-t tartalmazó szavak továbbra is ırzik a hang eredeti minıségét, szó végén
viszont nem ilyen egyértelmő a helyzet. Feltehetıen e szavak végzıdése analogikusan
igazodott a gyakoribb -l végő szavakhoz, majd a tendencia kibontakozásakor ismét
palatalizálódott (pl. király > királ > király > kiráj). A feltevés bizonytalanságát a
korabeli helyesírási gyakorlat növeli.
5. Az ly hang — a palatális laterális réshangot tartalmazó néhány jövevényszót nem
számítva — az esetek többségében az l-bıl palatalizálódott, ez egyben az egyik
legerısebb tendencia, amely az ómagyar mássalhangzókat érintette (Nytört. 307).
Az l hangot érintı palatalizációt vizsgálva is különbséget kell tennünk a tıbelseji és
tıvégi hangokat illetı változási tendenciák között, mivel a kettı között idıbeli eltérés is
kimutatható. A tendencia idıbeli hatásáról szólva BENKİ megjegyzi, hogy „lehetséges,
sıt valószínő, hogy a tıvégi ly fonetikai helyzet szerinti ejtésmódja már jóval elıbb
kialakult nyelvünkben, csak az írás a XV. században kezdte tudomásul venni. Az
azonban bizonyos, hogy amikor tudomásul vette, azaz a XV. században, ez az ejtésmód
még teljesen virulásban volt” (i. m. 44).
A tıvégi l palatalizációja kétféle megoldást mutat attól függıen, hogy csonka tırıl
vagy teljes tırıl van szó. A teljes tıben általában korábban palatalizálódik az l (pl.
királyo-k), míg a csonka tıben formáns elıtt hosszabb ideig megmarad (királ-t), a
változás tehát attól függ, hogy a tı utáni toldalék magánhangzóval vagy

161

mássalhangzóval kezdıdik. A toldalék nélküli tıvég írása (és vélhetıen ejtésmódja) az l
és a ly között ingadozik. BENKİ szerint „semmi okunk sincs arra, hogy ne fogadjuk el a
következtetést, miszerint a helyesírás eme törvényszerősége a XV–XVI. századi vagy
esetleg az ez idınél valamivel korábbi kiejtés hő tükrözıje” (1953: 42). Tehát a tıvégi
ly alakulásának egy idıszakában a kiejtést a fonotaktikai helyzet határozta meg. Mivel
anyagomban a tulajdonnevek többnyire alanyesetben fordulnak elı, így a teljes tı :
csonka tı szembenállás vizsgálatára nem nyílik lehetıség. A névanyag csupán azt teszi
lehetıvé, hogy az l és a ly idıbeliségérıl az íráskép alapján valamelyest képet
alkothassunk, abból indulva ki, hogy egy etimológiailag l-t tartalmazó név ly-lyel
jelenik meg a forrásokban, akkor joggal beszélhetünk a palatalizáció hatásáról,
viszont ellenkezı esetben sajnos ilyen következtetés levonására nincs módunk. (Az ly
megjelenésének elsı adatait félkövérrel szedtem.)
Településnevekben:
Csaholy
1332–1337: Chahal (Csánki I, 472); 1342: Chahol (DL. 64024); 1427: Chahol (Csánki I, 472); 1451:
condam domine Sophie consortis Egregii Johannis de Chahol (DL. 14467); 1463: Pauli et Georgii de
Cahwl (DL. 55752).
Érpály
1418: p. Erpal (Csánki I, 607); 1463: p. Erpal (DL. 15882); 1474: p. Erpal (DL. 17527); 1479: de
Erpaly (DL. 26640); 1484: p. Erpal (Csánki I, 607); 1491: p. Erpaly (DL. 30921).
Rozsály
[1332–1337]: Rosal (Csánki I, 524); 1353: de Rosal (DL. 96335); 1421: de Rosal (DL. 54150); 1424:
de Rosal (DL. 54355); [1445–1448]: Rosal (DL. 81193); 1490: Kysrosal, Naghrosal (Cs); 1509: de
Roſaly (DL. 71111); 1513: Gregorio Roſal – Meggyes (DL. 86743).

Családnevekben:
Borbély 1520–1526: Emericum barbel, Thomas Barbÿl – Kisvárda (DL. 26243).
Német eredető, vsz. bajor-osztrák R. barbier. A változás a következıképpen történt: barbír ~ barbér >
barbíl ~ barbél > borbíly ~ borbély, azaz az ly-ezı alak másodlagos fejlemény. A XVI. század elejérıl
való adatok még nem utalnak palatalizációra.
Károly 1440: Johannes et Demetrius de Karol (DL. 55194); 1476/1478: Johannem de Karol (DL.
17896); [1445–1448]: Stephanus karol – Döge (DL. 81193); 1509: Benedicto Karoly – Méhtelek
(DL. 71106); 1513: Johanne karol – Királyháza (DL. 86743); 1521: Michael Koroly ?– Kisvárda (DL.
82582).
A név a lat. Carolus-ból ered, így ez a tıvégi l eredetiségét mutatja (BENKİ 1953: 15).
Kengyel 1468 u.: Nicolaus kengeel – [Semjén] (DL. 55872); 1468: Nicolaus Kengeel – [Semjén] (DL.
55872); 1513: Johanne kengyely – Szinérváralja (DL. 86743).
A vitatott eredető szó l-je denominális nomenképzı lehet (TESz., a képzıre vö. még BENKİ 1953: 20).
A palatalizáció erısségét mutatja a szó ly-es változatának szatmári megléte.
Mihály 1446: Andreas Mihalka – Monostorosadony (DL. 13934); 1449: Johannes Michal – Kisvárda
(DL. 81139); 1450: Naghmihal hn. (DL. 14314); 1478: Benedictus Mÿhalfÿ de Petherfalva –
Péterfalva (DL. 70985); 1478: Alberto Mÿhalÿ – Kökényesd (DL. 70985); 1513: Ambrosio myhal –
Feketeardó (DL. 86743); 1513: Ladislao myhal – Felsıcsongva (DL. 86743). -mihály 1520–26: Petrus
tothmihal (DL. 26243); 1500–1520: Petrus thot mÿhal (DL. 83022); 1521: Petrus Thotmÿhal (DL.
82582); 1521: Joannes Thotmÿhal – Pátroha (DL. 82582).
A latin Michael magyar alakja, a palatalizáció itt is másodlagos fejlemény.
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Sávoly 1513: Petro Sawol, Johanne similiter Sawol, Petro Sawol – Szászfalu (DL. 86743). A Saul egyházi
személynév hiátustöltıs alakváltozata, melyben az l elsıdleges.
Székely [1430–1450]:Thomas ſekel – Tótkálló (DL. 56693); [1435–1439]: Nobilis domina Scolastica
vocata filia Demetrii Sekel de Egek (DL. 56710); 1460: Ladislaus de Zekel (DL. 55673); 1470: [...]
Zekel – Gút, Aba, Körtvélyes (DL. 17017); 1500–1520: Anthonii Zekel – Daróc (DL. 97785); 1513:
Thoma Zekel – Feketeardó (DL. 86743); 1513: Clemente Zekel – Apafalva (DL. 86743); 1520–1526:
Petrus Zekel (DL. 26243); 1521: Petrus Zekel – Döge (DL. 82582).
Turkoly 1523: Laurentio Thwrkol – Meggyes (DL. 71174); 1478: Alberto et Stephano Thvrkolÿ –
Kökényesd (DL. 70985).
Szóbelseji helyzetben:
Illés
1523: Johanne Illes – Meggyes (DL. 71174); 1449: Laurentius Illes – Litke (DL. 81139); 1520–26: Relicta
Katherina Illÿes – Szamosszeg (DL. 26243); 1513: Demetrio Ellÿes – Szinérváralja (DL. 86743).
Illyési
[1450–1470]: Elias Illyeſy, Valentinus Illyeſy – Sámson (DL. 56701).
Korcsolyás
[1521–1526]: Blasius korchÿolÿas – Pátroha (DL. 26243).
Mellyes
1467: Jacobus Melÿes, Johannes Milles, Mathias Milles (DL. 45273); 1520–1526: Pauli mÿlÿes (DL.
26243).
Ölyvesi
1513: Johanne Ewlweſſy – Sásvár (DL. 86743).
Silye
1481: Gregorius necnon Paulus Sile (DL. 56111); 1513: Dominico Syle – Apafalva (DL. 86743); 1513:
Johanne Sÿle – Meggyes (DL. 86743); 1520–1526: Sebastianus Sÿwle – Szamosszeg (DL. 26243); 1500–
1520: praedium Benedicti sÿle (DL. 97786); Benedicti Sÿle – Daróc (DL. 97785).
Solymos ~ Sólyom
1438: Michaelis Solmos – Szászberek (DL. 13233); 1481: Paulum Solÿom – Karász (DL. 62348); 1468 u.:
Ladizlaus Soloom – Semjén? (DL. 55872); 1468: Ladislaus ſoliom – Semjén? (DL. 55872); 1513:
Michaele Solÿom – Veréce (DL. 86743); 1450: Michael Solÿom – Veréce (DL. 70896).
Tarsolyos
1451: Gregorius Thaſolÿos – Szoboszló (DL. 14467); 1468: Relicta Agata taſolius, Elena taſſolius, 1468 u.:
Relicta Johannis Thaſolos – Semjén? (DL. 55872).
Tengelyes
1479/1757: Matheum Thengeles, Stephanum Thengelyes – Szentdamján (DL. 10008);

6. Az adatok tanúsága szerint a XV. század közepétıl egyre nagyobb számban
mutatható ki a vizsgált területen a ly jelenléte. Az l > ly palatalizációja mind
intervokális, mind szóvégi helyzetben ettıl az idıtıl kezdve jelentkezik biztosan. Az
adataink sajnos azt nem teszik lehetıvé, hogy a két fonetikai helyzetet érintı változás
sorrendjérıl biztosat mondhassunk. Ennek pontosításához korábbi adatok összegyőjtése
mindenképpen szükséges.
7. További kérdés az, hogy az l-bıl palatalizálódott ly mikor alakul tovább palatális
centrális réshanggá (j-vé). Erre kétféleképpen tudunk következtetni: egyrészt azok az
esetek árulkodnak egyértelmően a változásról, amelyekben a korábbi ly helyén j-re utaló
jelölés található (pl. 1509: Kerthweyestho – DL. 72120), másrészt a túlhelyesbített
írásmódok, ahol az eredeti j-ket ly-nek vagy l-nek írták, a változás erejét is mutatják
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(1449: Johannes tolual – Kisvárda, DL. 81139). A j-zés elsı jelei az ómagyar kor végén
mutatkoznak (Nytört. 598). Anyagunkban a XVI. század elsı évtizedébıl maradt fenn
erre utalás az idézett példában. A hiperkorrekt adat viszont nagyon korainak tekinthetı,
így további vizsgálatot igényel annak hitelessége.
Az bizonyossággal elmondható, hogy a ly-zés az északkeleti területeken is jellemzı
volt a XV–XVI. században, de nem sokkal (mintegy fél évszázaddal) a palatalizáció
elterjedése után már a XVI. század elején találunk utalást a j-zés jelenlétére is, de ennek
kiteljesedése — minden bizonnyal — csak a késıbbi századokban fog bekövetkezni.

4. Néhány összegzı megjegyzés Északkelet-Magyarország nyelvjárásáról
1.

Északkelet-Magyarország

családneveinek

nyelvtörténeti,

nyelvjárás-történeti

tanulságait a következıképpen foglalhatjuk össze:
(1) Az adatokból kitőnik, hogy a XV. században és a XVI. század elsı évtizedeiben a vizsgált
terület nyelvjárása erısen illabiális jelleget hordoz az i ~ ü és ë ~ ö viszonylatában is.
(2) Az í-zés nyomai a településnevekben már a XIV. században megtalálhatók, de
nagyobb arányban csak a XV. században jelennek meg a forrásokban. A XVI. század pedig
már nagyfokú í-zést mutat a vizsgált területen.
(3) A névadatok alapján elmondható, hogy bizonyos etimológiai ly-ek mellett az l
palatalizációja a vizsgált korszakban biztosan bekövetkezett, fıként a korszak második
felébıl vannak erre egyértelmő utalások. A keleti területekre jellemzı j-zés nyomai a
vizsgált korszakban szórványosan jelentkeznek.
(4) A szórványadatok alapján nem állapítható meg, de az illabiális-labiális szembenállást
vizsgálva joggal feltételezhetı, hogy a nyelvjárást ekkor még biztosan jellemezte a zárt ë
fonéma megléte. Úgy hisszük, hogy a zárt ë hang fonematikus jellege a késıbbi
századokban szőnt meg, és így jött létre az északkeleti nyelvjárási régió egyik mai releváns
nyelvjárási sajátsága (a nyelvjárási régió sajátosságait l. bıvebben MDial. 292–4).
2. Végezetül megkíséreltem Északkelet-Magyarország, s ezen belül fıként a középsı
területek (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa megye) nyelvjárásának alakulását a
releváns hangtani változások szempontjából leegyszerősítve, vázlatosan jellemezni,
korszakokra bontani:
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1. korszak (Honfoglalás–XIII. század elsı fele): Az ómagyar kori elızmények korszakát
általános hangtani tendenciák jellemzik. Ekkor az országosan is jelentkezı változások hatásával
kell területünkön is számolnunk (pl. fonémarendszer átalakulása, szóvégi redukálódás
különbözı állomásai stb.). A területi különbségek és a korszak esetleges belsı határai csak
további részletes adatfeltárással mutathatók ki.
2. korszak (XIII. sz. második fele–XIV. sz. közepe): A terület nyelvjárására a
hangsúlytalan ö-zés jellemzı. A korszak végére az illabiális formák fokozatosan elıtérbe
kerültek.
3. korszak (XIV. sz. közepe–XV. sz. vége): Erıteljes illabiális jelleg megmerevedése
mellett a zárt í-zés kibontakozása jellemzı. Emellett megindul az l palatalizációja is.
4. korszak (XVI–XVII. század): A területen erıs zárt í-zés mutatható ki a különbözı
forrásokban. A korszakban megjelenik az í > Í változás, ennek erısségérıl azonban nincsenek
pontos adataink. Az ly > j változásnak is vannak jelei. Ebben az idıszakban indul meg a zárt ë
eltőnése a nyíltabbá válással.
5. korszak (XVII. sz.–XX. század közepe): A nyitódó illabiális diftongusok elterjedése és
az é1–é2 fonémaoppozíció kiteljesedése jellemzı.
6. korszak (XX. sz. második fele–napjainkig): Az é1–é2 fonémaoppozíció felbomlásának
idıszaka.
A változások eredményét a következıképpen összegezhetjük. Napjainkban a vizsgált terület
köztudottan erısen illabiális jellegő sajátságokat mutat, azaz a köznyelv e ~ ö-t váltakoztató
szavainak (pl. fel ~ föl, setét ~ sötét, per ~ pör stb.) a helyén mindig az e-zı alakot találjuk
(MDial. 293), sıt hereg ’hörög’, megett ’mögött’, vedér ’vödör’ stb. ejtéső szavak is gyakoriak.
A nagyfokú illabialitás és a zárt ë hiánya mellett a legjellemzıbb sajátsága a középsı
nyelvállású magánhangzók diftongusos realizációja. A régió nagy részére jellemzı a köznyelvi
é helyén jelentkezı záródó (é1) – nyitódó (é2) szembenállás, amely fonémaoppozíciót jelent,
hiszen a homonimák esetében a kétféle diftongus jelentésmegkülönböztetı szereppel bír (pl.
szél, fél, ég), azaz önálló fonémáknak tekinthetık, ezért a MDial. az északkeleti
fonémaállományban 7 rövid és 8 hosszú magánhangzót különböztet meg. Az é mellett a
középsı nyelvállású labiálisok, az ó és az ı szintén záródó diftongusban realizálódnak (já, sá,
sz¬l¬).120 Az északkeleti régió peremterületein (Ung és Bereg területén) néhány zárt í-zı
szigetet találunk. Ez egyben a hajdú-bihari csoport legjellemzıbb sajátsága is.
120

Megjegyzésként ide kívánkozik, hogy a régió keleti peremén található az a néhány faluból álló sziget
(Dercen, Badaló), ahol nyitódó diftongusok középsı nyelvállású labiálisok (ó, ı) helyén is jelentkeznek
(lõ, b´r), ezzel létrehozva a középsı nyelvállású hangok diftongusos oppozíciójának teljes
rendszerét.
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