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a�hév�és�az�ég�szavak�kapcsolatáról)�

 
Totyog a lányom a kályha felé, s így inti őt édesanyám: „vigyázz, mert hé!”, 

azaz vigyázz, mert forró (a kályha). 
A hé(v), hő szokatlan melléknévi, hangulatfestő, már szinte indulatszói szere-

pén meghökkenve, kutatni kezdek a szó után, íme, mire jutottam. 
 

Megőrzött�régiségMegőrzött�régiségMegőrzött�régiségMegőrzött�régiség����
 
Az Új Magyar Tájszótár a hő címszó alatt a hé melléknevet a következő he-

lyekről adatolja: Felsőőr vidékén, a délnyugat-erdélyi Csombordon, a barcasági 
Halmágyon, a csángóföldi Szabófalván és Szakaturán, a székelyföldi Csíkmena-
ságon. Ehhez jön hozzá a szó édesanyámtól adatolt kézdiszéki használata. Ud-
varhelyi ismerőseimtől megtudtam, hogy a Nyikó és a Homoród mentén is hő-
nek, illetve hének mondják a forró kályhát.  
Hogy ezeken a helyeken megőrzött régiségről van szó, mi sem bizonyítja job-

ban, mint az, hogy még akár a XIX. század közepén is íróink minden további 
nélkül használták a hé(v), hő szavunkat melléknévi szerepben: „Harmat-arca hő 
napon ég” (Arany János), „Harsogjanak szent, bátor zengzetek, Míg minden 
szemből hő könnyek ömölnek” (Tóth Árpád), „A legjobb a nap volt, az arany / 
ragyogás a nyár hő napjaiban (Szabó Lőrinc). 
A Hévíz, Hejő, Héjaszó típusú helyneveinkben is a „a hé, hév ’forró, meleg’ 

képzetlen melléknév” van jelen1. 
 

Főnév,�melléknév,�esetleg�egyéb¡Főnév,�melléknév,�esetleg�egyéb¡Főnév,�melléknév,�esetleg�egyéb¡Főnév,�melléknév,�esetleg�egyéb¡����
 
Azt már az elején megállapíthatjuk, hogy a hő, hé, hév szavunk két jelentéssel 

bír 1.) ’forróság, melegség’ (főnév), 2.) forró, meleg (melléknév). Elsősorban a 
helynevek nyelvtörténeti adatai azt mutatják, hogy az elsődleges a melléknévi 

                                                 
1 Csomortáni Magdolna: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár és a leíró helynévtan lehetséges inter-
diszciplináris kapcsolatai. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2008/2. szám, 81-88. 
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szerep volt: „hő (~ hév) – Hájó ~ Hév-jó 1249: Hewyo, Hejő ~ Hév-jó [1200 k.]/896-
ra: Heuyou, Hejő-tő ~ Hév-jó-tő 1261/271: Heuiotheu, Hejő vize ~ Hév-jó vize 
1261/271: Heuiouize.”2 (Hévjó: meleg patak) 
Főnévi szerepben kezdetben szavunk az ómagyar korban csak a -ség képzővel 

társítva szerepel: „hévsége, 1372 u./1448 k.”3. 
Ugyanakkor az a tény, hogy már a legelső említésekkor a használók úgy érzik, 

hogy az -s melléknévképzővel kell aláhúzniuk a melléknévi szerepet, mint példá-
ul az 1219-ben adatolt Heves helynévben, azt mutatja, hogy mintha mégis a fő-
névi szerep ’forróság, melegség’ lenne az elsődleges. 
Ezt az ellentmondást (amelyre eddig tudtommal senki nem figyelt fel) nem-

igen lehet áthidalni, csak abban az esetben, ha visszatérünk egy kissé az édes-
anyám által mondottakhoz, a hé hangulatfestő, indulatszói jellegéhez. 
Édesanyám szóhasználatában a „vigyázz, mert hé!”-ben benne van valahogy a 

„hó, hő!” ’állj!’ indulatszó és a „hé, hej!” ’vigyázz, nézz ide!’ hangutánzó eredetű 
indulatszó jelentése is. 
 

Leásás�ºz�ºlºpokig:�belső�szóteremtésLeásás�ºz�ºlºpokig:�belső�szóteremtésLeásás�ºz�ºlºpokig:�belső�szóteremtésLeásás�ºz�ºlºpokig:�belső�szóteremtés����
 
Hogy ezt a sok jelentést összehozzuk, játsszunk egy kicsit. Játsszuk azt, hogy 

megégettük a kezünket. Mi az első reakciónk ilyenkor? Beszívjuk a levegőt, és 
önkéntelenül is egyfajta h hangot hallatunk, esetleg még a h után egy é is becsú-
szik a szájunkon.  
Képzeljük el, hogy még ősemberek vagyunk, most születik a nyelv, azt látjuk, 

hogy mellettünk a másik megégette a kezét, és azt mondja, hogy h! vagy hé! 
Következőkor, ha a tűz felé közeledik a gyermek, már csak azt mondom neki, 

hogy h! vagy hé!, ami egyben azt is jelenti, hogy vigyázz! (mert a tűz forró).  
S ha a kisgyermek tovább totyog a tűz felé, akkor rákiáltok, hogy h! vagy hé!, 

ami azt jelenti, hogy állj már meg, ne csak vigyázz, mert megéget a tűz.  
Íme hogyan áll össze a „hé” „forró”, „hó, hő!” ’állj!’ és a „hé, hej!” ’vigyázz, 

nézz ide!’ jelentése.  
Ebben az esetben pedig magyarázatot nyerünk arra, hogy miért érezték úgy a 

Heves helynevet „kiötlő” őseink, hogy melléknévképzővel kell ellátniuk a hé(v) 
szavunkat: azért, mert annak indulatszói vagy hangutánzó eredetű indulatszói jel-
lege (a melléknévi szerep mellett) nyilvánvaló volt számukra.  
Ugyancsak az ősidőkben a szó főnévi szerepe is kialakulhatott, hisz a „hé” 

egyben az a valami is, ami fájdalmat okoz nekünk — ám ez a jelentése az óma-
gyar kor elején már nem él. 

                                                 
2 Korai magyar helynévszótár, 1. Abaúj-Csongrád vármegye, szerk. Hoffmann István, Deb-
recen, 2005. 
3 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, főszerk. Benkő Lóránd 
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A különféle magánhangzók hozzáadása által a jelentéshasadásnak  törvénysze-
rűen be kell következnie, egyszerűen azért, hogy a sokfajta jelentést pontosan le-
hessen kifejezni. 
Mindez azt jelenti, hogy hő, hé, hév szavunk nem ismeretlen eredetű, hanem 

belső szóteremtéssel jött létre. 
 

Mások�is�Mások�is�Mások�is�Mások�is�„héznekhéznekhéznekhéznek”����
 
Ám nemcsak a magyarban, hanem számos más nyelvben is szintén a h hang-

hoz kötődik a hőség megnevezése. A hőség, forróság jelentésének megnevezése 
más nyelv esetében is ugyanígy alakulhatott ki, mint a magyarban, mivel a tűz 
érintésére adott reflekszünk (a levegő beszívása) univerzális. Hogy csak pár pél-
dát említsek: indogermán nyelvek: régi angol: hætu, hæto, a proto-germán 
*khaitin-ből, régi fríz hete, germán hitze, gót heito stb.4 A Czuczor—Fogarasi-
féle szótár további egyezésekre hívja fel  a figyelmet: „megvan az erős lehellést 
jelentő h, a sínai hín [calidum; assare], német heisz, Hitze, svéd het, dán hed, 
heed, angol hot stb. szókban is”. 
 

(H)ég(H)ég(H)ég(H)ég����
 
Szemantikailag ugyancsak  a forróság tárgyköréhez tartozik az „ég” ’lángol’ 

igénk, melyről az etimológiai szótáraink azt állítják, hogy „ősi, finnugor kori szó” 
(igaz, hangtanilag bizonytalan származtatással). Jómagam úgy gondolom, hogy a 
hé, hév, hő 'forró, meleg' szavunk egyszerű továbbképzése állhat fenn, méghozzá 
azzal a -g gyakorító igeképzővel — ugyanúgy, mint a zúg, zeng, kacag, ballag ősi 
szavainkban is. Ebben az esetben a szó értelme valahogy így alakulhat: ’hőt ad ki 
gyakran’, azaz ’lángol ’. 
Mivel az „ég” szónak (vagy ha nem is annak, a fogalom megnevezésének) 

szükségszerűen nagyon régen, még az ősidőkben kellett megszületnie, nézzük, 
mennyire alakulhatott az ki a „hé” + -g gyakorító igeképzőből. 
A -g képzőnk ősi régiségéhez nem fér kétség, magyar etimológiai szótáraink 

azt a finnugor korig vezetik vissza, az Uralisches etimologisches Wörterbuch5 
pedig egészen az uráli korig. Révay Valéria így foglalja össze a -g gyakorító ige-
képző történetét: 

„Ez a mind a mai napig termékeny gyakorító képzőnk főleg hangutánzó 
és hangulatfestő szavakhoz járul (Bartha 26). 

                                                 
4 http://www.etymonline.com — Online Etymology Dictionary, amely az angol etimológiai 
szótárak kompilációja 
5 Szerk. Rédei Károly, Bp. 1986. 
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Uráli koriak: csorog (*cor3 40), irg-(alom) *irgal- < *jorgal (altung. jargal-, 
*jorgot 108–9), farag (*par3

2
 357), fing (*pňn3-); ez utóbbiban a -g esetleg 

inetimologikus is lehet (413) és a mozog (*mňnc3 ~ mňc3 291). 
Finnugor koriak: csillog, ?sajog (*cňlkň- ~ cólk3- 46), forog (*pňrk3- (*pňrf3-) 

414), lebeg-, libeg- (*lemp3- (*lämp3-) 245), lóg (*loee- 251), rëzëg (*renc3- (*rec3- 
421–2). 
Ugor koriak: buzog (*pňs3- (*pňc3-) 881, szorog- (*sar3 885) (szorgalom).”6 

Úgy gondolom, ha az uráli korig (i. e. III. évezred) visszajutottunk létezésének 
bizonyításában, semmi akadálya nincsen annak, hogy elviekben az „ég” szóban a 
-g gyakorító igeképzőt lássuk. 
 

Szókezdő�h�hºngSzókezdő�h�hºngSzókezdő�h�hºngSzókezdő�h�hºng����————�eltűnhetett�eltűnhetett�eltűnhetett�eltűnhetett-e¡e¡e¡e¡����
 
Amit még feltétlenül tárgyalnunk kell, az a szókezdő h hang eltűnésének kér-

dése — ám erre megnyugtató igenlő vagy tagadó választ nem hinném, hogy va-
laha is adhatunk. Ugyanis fogalmunk nincsen, milyen szabályok alapján változott 
a nyelv az idők kezdetén. Jelenleg összes tudásunk az uráli korig megy vissza, és 
az uráli nyelvcsalád közös szavainak összehasonlításából következtették ki a tu-
dósok a változási szabályszerűségeket. A hé (hév, hő) szavunk egyedül áll az uráli 
nyelvcsaládban, és (amint próbáltam bizonyítani) ősisége talán az emberi beszéd 
kezdetére megy vissza, olyan távoli időbe, amelybe nem látunk bele.  
(Itt jegyzem meg, elméletem nem állja meg a helyét egy egységes uráli ősnyel-

vet feltételező elképzelésben — ám érzésem szerint ma már alig akad bárki, aki 
az uráli ősnyelvet nem csupán hasznos elméleti konstruktumként kezeli, hanem 
valóságos népet és nyelvet is elképzel melléje).  
Az uráli korban nemigen tudjuk adatolni a szókezdő h hang (illetve annak va-

riánsainak) eltűnését — ám ez a kor (már) nem releváns a kérdésben, hisz az ég 
szavunk minden bizonnyal jóval korábban keletkezett.  

 
Már�º�kisebbik�lányom�is�totyog�º�kályhº�feléMár�º�kisebbik�lányom�is�totyog�º�kályhº�feléMár�º�kisebbik�lányom�is�totyog�º�kályhº�feléMár�º�kisebbik�lányom�is�totyog�º�kályhº�felé����

 
Amíg megtudjuk egyszer (vagy sem), miért (h)ég a láng, addig totyog már a ki-

sebbik lányom, Dorottya is a kályha felé, s most én mondom neki, s velem az 
összes őseim, hogy „vigyázz, mert hé!”. 
Ha egyébre nem is, de arra talán jó volt ez a kutakodásom, hogy jobban fi-

gyeljek nagyapáink szavaira, nem mintha olyan fontosat mondanának, hanem 
mert egy-egy szavukban az idő feneketlen kútja nyílik meg. 

                                                 
6 Révay Valéria: Ősi képzett szavaink. In: Magyar Nyelvjárások (a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem évkönyve), 1996. 
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Két Zrínyi Miklóst tart számon a történelem. A dédapát, aki Sziget várát védte 
II. Szulejmán hadai ellen, s 1566-ban vitézeivel életét áldozta hazájáért. S az uno-
kát, aki európai műveltségű költőként versben örökítette meg a hősi várvédelem 
történetét, s aki rettegett nevű hadvezér s hazája jelenéről és jövőjéről felelősséggel 
gondolkodó, széles látókörű politikus is volt. Csáktornya (vagy Ozaly) várában 
született 1620-ban, és 1664-ben egy balszerencsés vadkanvadászaton lelte halálát. 
Korán árván maradt öccsével Csáktornyán házitanítók okították, fegyverek, 

katonák, udvari emberek vették őket körül, magyar, horvát és török szavakat ta-
nultak, Miklós kitanulta a bajvívást, megismerte a tőr, a kard, a puska természe-
tét, zenét is hallgathatott, mert szellemi növekedésére Pázmány Péter, esztergomi 
érsek vigyázott, előbb Grazba, Bécsbe, majd Itáliába küldte a fiatalembert. Zrínyi 
hazatérve Csáktornyán gazdálkodott, horvát és magyar jobbágyaiból hadat szer-
vezett, hogy a török háborgatásait visszaverhesse. Csáktornya akkor végvár volt, 
légvonalban kb. 40 km-re Kanizsa vára már török terület. Talán ez is ihlette írás-
ra 1645 őszén — amikor ritkultak a portyázások, bevetések —, fogott hozzá a 
Szigeti veszedelem című munkájához, s „egy esztendőben, sőt egy télben történt 
véghez vinnem munkámat” — vallotta. A 15 énekből álló, keretbe foglalt eposz, 
Szigetvár 1566-os ostromának történetét, a költő dédapjának dicsőséges várvé-
delmét és hősi halálát beszéli el. 
Mi indította Zrínyit a műve megírására? A példaadás, a figyelmeztetés, a harc-

ra buzdítás; látta, hogy 120 évvel Mohács után elérkezett az ország, a haza fel-
szabadításának ideje: 

„Harcolnunk peniglen nem akármi okért 
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért” 

— adta a szót egyik hősének a szájába. A török legyőzhető, s mert a német segít-
ség „rákháton jár”, megosztottság helyett összefogást, nemzeti egységet kell te-
remtenünk. 
A Szigeti veszedelem irodalmi vállalkozás, Homérosz, Vergilius, Dante eposzai-

hoz hasonló, méltó alkotás, Kazinczy Ferenc után Zrínyiásznak is nevezik. Nyel-
ve, verselése ma is tisztán csendül: 


