
A -wi, - % # , -Müf, -wtíf határozórag-csoport 
az erdélyi régiségben 

1. Még a módszeres magyar leíró jellegű nyelvjáráskutatás és jóval a 
magyar nyelvjárástörténet! vizsgálódások megindulása előtt — mai tudásunk 
szerint — GYABMATHi SÁMUEL vette elsőül számba a címbeli, különleges 
határozórag-csoportot (Magyar Nyelvmester I, 290, II, 115, 226). Utána, de 
tőle nyilván teljesen függetlenül LŐBiNCZ KÁROLY foglalkozott futólag a 
ragcsoportnak a háromszéki nyelvjárásban való szerepével (Magyar Nyelvészet 
VI, 230), majd nyelvtani összefoglalásában SzvoBÉNYi JÓZSEF (Magyar nyelv
tan tanodái és magánhasználatra, Pest, 1861, és 1876-ig még három kiadás; 
magam a harmadikat használtam: Pest, 1866. 308). Mondattani vizsgálódásai 
rendjén pedig BBA8SAI SÁMUEL (AkÉrt. 1864. 3:350) meg KLEMM ANTAL 
(MTörtM. 198—9) tett használatára nézve figyelemre méltó megjegyzéseket 
(1. még újabban BEBBÁB JOLÁN, MTörtM. 33—5). 

E ragcsoport földrajzi elterjedésére, alaktani szerepére, sőt eredetére 
nézve elsőként SiMONYi ZsiGMOND foglalta össze két ízben is a koráig rendel
kezésre álló adatok alapján véleményét (MHat. 335—7. — T M N y . 682-^). 
Lényegében SiMONYi adatainak és eredményeinek kivonatos felhasználásával 
vázolta fel az egész magyar nyelvjárásterület vonatkozásában a határozórag
csoport nyelvjárási elterjedését és szerepét BALASSA JÓZSEF (A magyar nyelv
járások osztályozása és jellemzése Bp., 1891. 135—6). HoBGEB ANTAL e kér
déssel kapcsolatban az eddigi irodalomban rögzített nyelvi és nyelvföldrajzi 
tények ismétlésén túl még néhány értékes észrevétellel gyarapította tudásunkat 
(MNyj. 132—3). A címbeli határozóragokkal kapcsolatos ismereteink leíró 
nyelvjárástani szempontból nyelvföldrajzi, hangalaki és szerepköri vonatkozás
ban SiMONYi, BALASSA és HoBGEB összefoglaló megjegyzései óta a számba
jöhető terület egészére nézve lényegesen nem bővültek. Éppen ezért KÁLMÁN 
BÉLA is kénytelen volt a palóc, az északkeleti, a mezőségi és a székely nyelv
járásterület viszonylatában e határozórag-csoportra nézve általános keretek 
között mozgó megjegyzésekre szorítkozni (A mai magyar nyelvjárások. Bp., 
1951, 26—8). Csak újabban jelent meg Kolozsvárra és környékére vonatkozó
lag egy, a -m rag nyelvföldrajzi helyzetét 59 kutatóponton rögzítő, meg egy 
másik, ugyané terület tizenöt pontjáról mindhárom rag nyelvföldrajzi adatait 
együttesen feltüntető térképlap (GÁLFFY MÓZES, MÁRTON GYULA és SzABÓ 
T. ATTILA, ErdMuz. XLIX, 461 és ErdTudFüz. 181. sz. 41 és X X I . térkép
lap. — UŐE: Mutatványok a Magyar Nyelvatlasz próbagyűjtéséből. Szerk. 
BÁBCZi GÉZA. Bp., 1947. IX. Kalotaszeg és vidéke. 12 térképlap). 

2. Minthogy a rendelkezésre álló, eléggé szórványos nyelvjárási adatok 
arról bizonykodnak, hogy az itt szóban forgó határozórag-csoport a magyar 
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nyelvjárásterületnek meglehetősen tekintélyes részén és éppen a régies saját
ságokat talán legjobban őrző Bars és Háromszék közé eső peremvidéken jelent
kezik, már jó ideje valószínűnek tartottam, hogy a levéltári anyagból feltétle
nül elő kell kerülniük e határozórag-csoportnak újmagyar-kori, sőt — sze
rencsés esetben — még középmagyar-kor végi életét is bizonyító adalékoknak. 
Valóban, az erdélyi levéltári anyagból tőlem már régebben kibányászott néhány 
szórványos (vö. M N y . XL, 76—7), majd valamivel későbben Gs. BoGÁTS 
DÉNEStől meg tőlem közzétett, felesszámú X V I — X I X . századi adat a rag
csoportnak a XVI. század második felétől korunkig megszakítatlanul folyta
tódó életét — legalábbis a közép-erdélyi és a székely részeken — kétségtelenné 
tette. (Erre nézve 1. BoGÁTS, A -m, -W, -mtZ, -m6Z rag a háromszéki régiség
ben: Dolgozatok a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvtudo
mányi Intézetéből. 16. sz. Kvár, 1947. — U ő : Háromszéki oklevélszójegyzék: 
ErdTudFüz. 163. sz. &W%y-cWer, /&Z&& és gr%zaaZi/oa al. — Tőlem: Régi adatok a 
-m, -m(, -%oZ rag erdélyi elterjedtségéhez: MNy. XLVIII, 113). Aze közle
ményekben felsorakozó erdélyi régiségbeli adatok időbeli és nyelvföldrajzi 
megoszlása a középmagyar-kor végétől az újmagyar-kor első századának 
utójáig a következő képet mutatja: 

-ni: # 6 8 ; Sepsiszentgyörgy (H).i 7692; Karatna (H). 7606; Köpec (H). 
7670; Dés (SzD.). 7674; Zágon (H.). 7620; Imecsfalva (H.). 7627, 7668; Kézdi-
szentlélek (H.). 762^, 7664, 7678; Kézdivásárhely (H.). 7629; 8zentdemeter 
(U.). 7634, 7689; Kőrispatak (U.). 7640; Nagynyújtód (H.). Háromszék 7645; 
Kanta (H.). 7662; Eelsővolál (H.). 7666; Ikafalva (H.). 7697; Kovászna (H). 
%F77. az. t^e; Altorja (H.). [Bogáts, i. m. 4^-6, 9—10. — MNy; XL, 76, 
XLVIII, 113]. 

nit (^ niM). 7689; Dés (SzD.). 7697; Alsócsemáton (H.) 7677; Dálnik 
(H.). 7640; Háromszék. 7649, 7666; Udvarhelyszék. 7666; Kézdivásárhely 
(H.). Ikafalva (H.). 7673; Kanta (H.) [Bogáts, i. m. 10—12, 15. — MNy. XL, 
76, XLVIII, 114—5]. 

-md, -nW: 7645; Kézdivásárhely. 7648; Eted vidéke (U.) [Bogáts, i. m. 
14, 15.2 — M N y . XLVIII, 113] 

Az itt vizsgált ragok nyelvföldrajzi és időbeli jelentkezésére vonatkozó 
fentebbi, aránylag eléggé csekély számú XVI—XVII. századi adatoknál 
számszerűleg több és főként jóval több pontról származó XVIII—XIX. 
századból való adatot nyújtanak az eddigi levéltári közlések (1. BoGÁTS, i. m. 
és tőlem: i. h ) . Ezekre a hellyel való takarékoskodás okából csak ilyen meg
jegyzés formájában utalok (1. azonban az összesítő adatsorozatot alább a 4. 
pontban). — Az eddigiekből látható, hogy a szóban forgó határozóragokra a 
legrégebbi, XVI—XVII. századi adatok — a közép-erdélyi Désről származót 
kivéve — mind a keleti, illetőleg a nyugati székelységből (Háromszék, Udvar
helyszék) valók. A XVIII—XIX. századból azonban feles számú adatot isme
rünk más székely területekről (Csík, Marosszék), sőt Erdély vármegyéi részei
ről (Kolozs, Maros-Torda) is (1. MNy. XL, 76—7, XLVIII, 113—6). 

i Ahol ez — helykímélés céljából — szükséges, a nyelvföldrajzi felsorolásokban az egyes településnevek után 
( )-ben a következő rövidítéseket alkalmazom: Cb. = Csík m.; g. = Háromszék m.; #. = Kolozs m.; JMT. = Maros-
Torda m.; 8zD. = Szolnok-Doboka m.; Z\á. = Torda-Aranyos m.; Z7. = Udvarhely m. — Forrásrövidítéseim a kö
vetkezők: &Af. = Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára (jelenleg a B N E Akadémiája kolozsvári fiókjának Történeti 
levéltára). ZTWr. = Udvarhelyszék Törvénykezési Iratai (jegyzőkönyvei) a kolozsvári Állami levéltárban. — Az 
idézett szövegrészek után az esetek többségében a vallomásokból odajegyeztem annak a tanúnak vagy forrásszer
kesztőnek nevét és ( )-ben életkorát, akinek nyelvéből került — legnagyobb valószínűséggel — a forrásba a kérdéses 
szövegrész. A néveket az esetek jó részében ,," között a forrás használata alakjában közlöm. 

* Ez az utolsó szám a BOGÁistól lapalji jegyzetben helymegjelölés nélkül közölt, tőlem meghatározott helyről 
származó adatra utaló lapszám. 
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3. A még át nem kutatott erdélyi levéltári anyag jellegének és a nyelv
járástörténeti kutatásokban való jelentőségének sejtelmében számomra nem 
volt kétséges, hogy ha a további levéltári kutatás időbelileg nem is hozhat 
felszínre a XVI. század közepe előtti időnél régebbről származó anyagot, nyelv
földrajzi vonatkozásban Erdélyből, sőt hihetőleg Barstól a Szilágyságig ter
jedő részekre nézve is még jelentős számú adat előkerülését remélhetni (vö. 
MNy. XLVIII, 116—7). Mivel az Erdélyi Magyar Oklevélszótár anyaggyűjtő 
munkája e várakozásomat mindenben igazolta, most, mielőtt még a vizsgált 
ragcsoportra nézve néhány megjegyzést tennék, előbb a következőkben ragon
ként s ezen belül a székely székek és az erdélyi vármegyék szerint a községek 
betűsoros rendjében felsorakoztatom az utóbbi.években előkerült levéltári 
adatokat. Az adatok rendjére nézve megjegyzem, hogy előbb a székely megyék, 
majd a többi erdélyi vármegye területéről származó levéltári anyagból kiírt 
-m, -m%, -%%Z, -m%7 adatokat sorolom fel. 

JJ A - % i r a g r a v o n a t k o z ó a d a t o k 
aj C s í k m.: C s í k s z e n t g y ö r g y . JőOP.' ,,egjzer aitos martonne 

hozam Jeöue es el hiua beoh TmrgM; [Both János (40) primipilus." — EM. 
Béldi lt.]. 

K á s z o n i m p é r f a l v a . 7036/ ,,Tudom azt hogy Matthe Istwa(n) 
Gergelj TWaam hazasula megh, ott hala mégis." [Incze Péter felesége Agata 
(35). — EM. Lázár lt. Faso. 71.] 

K á s z o n ú j f a l u . 76J6; „monda Nekwnk mennyetek el Balas János 
#r&eW%;". [„Ambrus Pal Kazon szekj U y falui primipilus" (70). — EM. i. h.] 

R á k o s . 7707: „Két szeredai német. . . bészálván a b»ró%% postaszánat 
kértek." (SzékOkl. VII, 76.) 

S z á r h e g y . 7Z6&; „láttam azt hogy Olá ^áWm&%» hoztak vala egy 
taliga tsere tsapot tűzre valót, ugy pediglen láttam aztis hogy Béres Mihály-
nitis vala a Húsvétba afféle tsak egy taliga tsere tsap tűzre való." [EM. Lázár 
lt. Fasc. 151.] 

&j H á r o m s z é k m.: A l s ó t ó r j a . 77J0/ „Azon Vasárnap dél 
után, ZM?mém menék, s látám az kérdésben fel tett jószágon Szakács Máttyást, 
s Tála Istvánt Mihálcz István Uram jelen léte nélkül hogy áskálnak vala." 
[„Száraz Mólnámé Dobra" (így!) (38). — EM. Borbély Sámuel gyűjt. I. köt.] 
„En akkor, mikor Mihály Deák Uram meg találta volt az elveszett taligáját 
Szakács Máttyásnál, az előtt való estve későn látám hogy Székely Lőrincz von 
vala egy taligát, — s kérdem hova viszi, s — monda hogy holnap szántani 
akarnánk s oda viszem bé Szakács _Má%dgm, de én nem tudom honnét 
vitte". [Csáki János (28) jobbágy. — EM. i. h.] 

F e l s ő t o r j a . 7726/ „mondák nálam nem erők utol Biro Andrást, 
bé szalaszták Bartók 7&W%m." [EM. Lázas lt.] 

ej U d v a r h e l y m.: B é t a . 77#4; „ászt mondhatom bizonyosan 
hogy Iljés István hurtzalta ide a Wrom Csáki Győrgyöt". | „Agilis Nagyab 
Széjes Istvánné Gáspár Jutka" (50). | „amikor ottan asztalnál ültünk volna be 
jövének Jakab T M W sokan a Bétái ifjúság közül." [„Agilis Kisseb Szejes 
István" (32). — EM. Bánffy Bok. Iktári Bethlen lt.] 

B i k a f a l v a . 7ő#2; „Az el múlt Zent Istua(n) napia(n) mentem vala 
Antal Gymr^;m, ott vala az Actor, mulatozunk vala" [^Georgius Mihalj de 
Bikfalua judex juratus". — UTIr. 16/72]. 
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B ö g ö z . 7764. „Szétsi Ferentz... Páll Joae//m egy Sákba búza 
vitt volna." [Csáki János (52) jobbágy. — EM. Bánffy Bok. Itktári Bethlenit.] 
| „Hallottam azt, hogy a nevezett Inas Páll Joae//m két véka búzát vitt volna 
de bizonyost benne nem tudok" [Puszkuj Tamás (29) jobbágy. — EM. i. h.] 

C s e h é r d f a l v a . 7602.' ,,Lörincz János czieherdfalwi, lofw Ember 
h^ti után ezt wallia, mikor En haza Jöttem wolna az mezőről. . . oda mének, az 
6 m m ; ot wgi Zolt wolt Kouaozi mihalj az Zazokal." [UTIr. 16/55]. — 7604; 
,,Jöttek wala az En hazamhoz Taroziafalwi albert Zekel János az Zazokal meg 
fogok az o [lahot] s az 6*m%; wiuek" [„Kowaohj mihaly czieherdfalwj lofw 
Ember." — UTIr. 16/55]. — 77&J; „gyakorta mentem Szedresi fefgrm." 
[Petrus Gothárd (65). — EM. T. Pálffy lev.] 

E t e d . 7603." ,,Farkas Istuan Etedi Zabád Zekel hwti wtan azt wallia ... 
hogy kokas zokor ment wolt borért tot m2W;%; fel kel Tot mihalj hogi ki 
mennien az hazbol wgi esset hogi alig wonta fel az felesegg wgi döytőt(w)k fel 
az felesegewel kette(n) az agjba Tot mihalt." [UTIr. 17/22—23]. | „Kowaczj 
Lukaozi Etedi Lofeo Ember hwti wtan ezt wallia Tot mihalj mag vetőből Jö 
wala haza be hiua hogiay (főr̂ /m; a katonák kapitaniahoz." [UTIr. 17/23]. 

F e l s ő b o l d o g a s s z o n y f a l v a . 7602; ,,Az vtan oláh Andrasne 
witte az pap%» (ti. a pénzt)". [„Qeorgius Nemet de felseobodogh aszonfalúá 
inquihnus". — UTIr. 16/72]. | ,,01ah Andrasne ueúe fel (ti. a pénzt) az p&pm 
viúg ,,Martha relicta quondam agilis Mathei Balas libertini in felső bodog 
azzonfalúa". — UTIr. 16/73]. 

F e l s ő r á k o s . 7^07; „Hitre szoritatván a' Szolga, hite után a' Szék 
előtt azt vallotta, hogy a' Sákot ő Székelly Istvánnal vitte el, a' mellybe a 
búzát lopta, 's Székelly 7gW%M» a Kis házba azért vitte, hogy őtet Székelly 
István is tanitotta" (Falujegyzőkönyv 23. 1. Sebe János pap és falusi nótárius 
kezeírása.) | ,,Hite után mondja aztis, hogy azon a' búzán kivűl, a mellyel ő 
vitte lopva Székelly 7#W%%2 (így!), maga Fitori Péteris egy néhány ízben egy 
ruha Zotskotskáb(an) lopott búzát a' tsürből" [Ua.] 

K e r e s z t ú r f a l v a (Székelykeresztúr). 7604; ,,gagj Jakab Kereszt
úri fawj hber(tinus) fatetur sic, Tugia hogy az ökröket be wittek zekeret eket 
buzat zabot az mi wolt, cziakan J&Moafzgm/" [UTIr. 18/138]. 

K o r o n d 7604; ,,Mi wduarhelyröl Jöttwnk wala wiza Keczietbe nagi 
mo(e%;" [„Ambrus gergely Korondy primipilus." — UTIr. 18/167]. 

M á r éf a 1 va. 7602 k.: „Tudom azt hogi az Aniaval perleketenek 
mertt marton az Felesege jámo%y mentt vala hogi az Ania Haragiatt Tartoz-
tatthatna." [„Nagi PaU marefalvi lofeó." — UTIr. 16/62] 

O r o s z h e g y . 760á; „Egiszer az J. Aszon(n)jal mének Berze M i W m y . 
malomért." [„Ursula quondam Nicolaj Demeter In Orozhegy." — UTIr. 
19/12.] , . 

S ü k ő. 7606; „Joannes Kouchj de Swkeö primipil(us) lúr(atus). Engem 
küldett vala Péter Koúachj Kjs fefer^i" [UTIr. 20/139] | „Stephanús Vargias 
de Swkeö primipil(us) Juratus. Péter koúacz hiúa enge(m) Kis fefent*" 
[I h.] ' 

S z e n t á b r á n y (Szentábrahám). 7602 ; „fodor marton .... hogi 
a war zolgalatiatol es egieb zolgalattol adotol ohassa magát wgi kezde oda 
által a gere&e&m; szolgainj, lowa hatan hogi meneziek" [„Sigmond mihaljne 
ErsebetZent Abranj" (50).—UTIr. 17/39]. | „fodor marton . . . hogi meg hala 
aczj Jánost zallittak oda eo penig a míg Ele zekerewel Ekéjével zolgalt oda 
andras gereb toram %;(!)." [,,nagi Balas zent abranj zabád zekel" (26). — UTIr. 
17/38.] 
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Szentegyházasoláhfalu. XF/7. gz. Mzgpg/ „oda mének 
János BoW%y%" [EM. Oláhfalusi lev.] 

Szentkirály (Székely-).̂  7JP7; ,,Péter kouaohne s az kegd felesége 
az ket aszonio(m) eggyek, eók el iarnak g^ymagM* az en kertemennis el iarnak 
8 en ne(m) bano(m)". [„Jaoobus Simo de S. Kiralj" fejedelem jobbágya. — 
UTIr. 12/36] 

8 z e n t m i h á l y (Székely). 7̂ (7 J." ,, Jakab georgj zent mihalj zabád 
z§k̂ l hwti wtan ezt wallia Engem hiwt wala oda az Kedey Janosj gergelj fia, 
Janosj georgy, balog /ere?icz%;." [UTIr. 17/27.] 

Tarosa falva. 779á.' „Kováts István arra erőltet vala hogy mennyek 
el Bentzedi Jdmoam a kamarából lopjak kendert." [Varga György (16) szolga. — 
EM. T. Pálffy lev.] 

Vágás. IgOg: „Pal myhaljtt uyuek Kadar f efer/iy." [„Gorgj Deák 
Jakab'' —UTIr. 20/189.] 

Álljon itt még néhány kétségtelenül Udvarhelyszék területéről származó, 
de közelebbről helyhez nem vagy csak bizonytalanul rögzíthető levéltári 
adat is. íme: 

Í6&4." ,,En arra emlékezem hogy mikor Boldisar Ámbr(us) Pal OenyeZm 
Jeott nála, valamint végeztek volt." [UTIr. 10/81.] — 1596.4 „Pwnkest útan 
úalo vasárnap mentem uala Thibold já%W%g%;, mierth en egj úagiok uelle". 
[UTIr. 11/53]. | „en esmet Jancsi Geör^/m mének, megh monda(m) az Aszon-
(n)ak a' feleségének hogj ninoh hon Jancsi Péter". [UTIr. 11/75] — 7697; 
,,enis eleghzer iarta(m) oda Bodo Gergeltul mentem Bodo Ja?%%pm ott sokan 
Jariak azt az eósuent. Bodo Gergelne, Péter kouaczneeggiek,eóketes latta(m) 
hogy ott iartak 6grymaa%;." [„Martha relicta quondam providi Martini Foris."—-
UTIr. 12/37] „Enge(m) Kis Bodo Gergelj uere hogy el men(n)jek Nagy Bodo 
Jáwoam" (Ua.) — 7J9&; ,,ugy mente(m) uala kj, s be mének #eM%Aar(m, tahag 
az Borbelj mossa az Verbeól ky." [UTIr. 13/31.] — 7399; „Azt ne(m) tagado(m) 
az ehakany nyeleuelythetem egyzer nagy ketzer, Azon be mene NagyJamoam." 
(UTIr. 14/45.) | „en Ismét mentem vala zeocih (!)* foZ%y." [UTIr. 14|60] — 
J600. „Zinten akkor találtam Pálosra.menni es ugyan ott az orzagh 
vtan le perének, ott hogy fel kelhetek 7W& ĵ ar̂ agm futottam." [UTIr. 
15/133]. — JfW; „Ez után, monda hogi az Wro%; wizi mind az louat, mind az 
borsot, de fel rakodek az lóra s haza mene ne(m) az 6w-o%j." [UTIr. 18/146.] 
„meg fogak az o[lahot] s az 6iro%? wiuek." [UTIr. 16/55]. 

^ K o l o z s m.:8olymos (Mező). 77^2; „a WZé&zm bé mennék." 
[Em. Lázár It. Faso. 93]. 

ê) M a r ó s-T orda m.: Osejd. 176&; „be kerülenek az Udvara 
Salyi Kata jáazazomym." [Michael Nagy (52) nemes személy. — EM. 

Vadadi Kövendi lev.]. 
8zékelykál. 7717; „ők oda mentek Janka Gyeonyym". [EM. 

Berzenczey It. 12. cs. F. 92 No. 129] — 77áW; „egy aránt jártak az ... . bére
sek Faluba, Ferencz% Feleségihez Dani Fodor MíMZym." (I. h. No. 61]. 

V a d ad. 7730; „elis mentünk Vadadi Fodor M»/%%m a kortsomára". 
[Hegyi András (42) jobbágy. — EM. Vadadi Kövendi lev.] 

" 1. még alább az Udvarhely megyei, közelebbről meg nem határozott helyről 1596-ből való, azonban hihető-
leg ugyaninnen származó tanúk vallomásából kiírt adatokat. 

* Mindkét ez évből való vallomásrészlet alkalmasint szentkirályi tanúktól származik. (L. alább Szentkirálynál 
1597-ből az ugyanez ügyre vonatkozó szövegközlést.) 

& Nyilván elirás z«odW (olv. Szőcs) helyett. 
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/J) Szolno k-D o b o k a m.: D é s. j#7#; „latam hogy Kvn Péter 
Járt oda Mihály áeaA;M»" [Dés város It. 320: sz.] -^ J7W; „Óaal Mihály Vr(am) 
kiittyabul Bakos Istva(n) Ur(am) vasait ki vötte Orosz Jamosm vittel által 
hóvá töttek nem tudom" — vallja Ladanj László (40) [Uö. 488. sz.]» 

^ A % %( ragra v o n a t k o z ó adatok 
^ Csík m.: Gs a tószeg. 7730/ „most esztendeje jó reggel keresni 

kezdem az Szántó taligámot s az jobbágy Aszsz(ony)om .... monda hogy 
keressük Szakács #<%%«&%#" — vallja ,,Mihály Deák Uram de Ál Csik Csató 
Szeg Nobilis" (39) [EM. Borbély Sámuel gyűjt: I köt.] 

Csíkszentgyörgy, IgOP; „egj nagj ileöis (! olv. üllő is) .... . 
uagion . .... farkas m%cMo8m(.... . mathías Ja%o@%# uagion ontal tanger es 
farkas m*cMog%# egi szaruas uleö eöregi ..... balassek uittek uolt el demeter 
^er%^"(EM. Béldilt.) 

Csíkszentsimon. ^ ^ / „én Benedek JtfdrZomZ mulatok vala". 
[Keresztes Ferencz senior primipilus (45). —SzékOkl. VI. 293—4.] 

Ditró. 77j#.» „én is 4 esztendeig szolga Lévén p%aW@%# (értsd: 
Puskás Tamásnál) iritottam azt a helyet". [EM. Lázár lt.] 

K á s z o n i m p é r f a 1 va. #«&?; „Matté Istwa(n) Gergelj ^akmt# 
hazasodot vala megh ott hala mégis". [Nagy Domokos özvegye Agáta (70). --
EM. Lázárit. Faso. 71] | „Matthe Istwan Gergelj BaWmí házasult vala megh 
ott hala mégis" [Gaspar Imre primipilus (50). — EM. Lázár lt. Fasc. 71]. 

K o m a s. 7á^/ „Leörincz Bálint az kőris hadnagy uala megh fogatta 
darabontokkal kayczia Mihalt, .... az btrô tf az kalodába vereté." [EM. 
Béldi It.y ( Jg^3; „én Lestjan Jaww%(( felejtete(m) kesémet" | „Azt is monda 
az szegenj András hógj Lestjan Ja%o&m( megh czjapta uolt Boga Bálint/' 
[I. h.] 

8 z á r h e g y. JZ31; „mikor Márk Mihályék el Szöktek á Tömleczböl 
harmad napig CmfZoaMif voltak a Hiúban" | „& Sütöné Kocsis Gáborné Sót 
árult hoszszu ̂ er;W%#" [EM. Lázár lt.] — 77^7; „Láttam Fazakas Ferencz 
Z7mmm( egy darabocska Cserefát." [I. h. Fasc. 151.] — 7Z6&." „láttamazt hogy 
Olá Andrásni hoztak vala egy taliga tsere tsapot tűzrevalot, ugy pediglen 
láttam azt is hogy Béres JMtWyWis vala a Húsvétba afféle tsak egy taliga 
tsere tsap tűzre való." [I. h.] 

bji U d v a r h e l y m.: Béta. 7Z&4; „láttam szemeimmel Jakab 
f áWf hogy Bétái Szejes Josef akará meg fogni Gsáki Györgynek a haját." 
[Agilis Barabás János (17). — EM. Bánffy Bok. Iktári Bethlen lt.] | „láttam 
hogy Csáki György Jakab fáWf asztalnál ül" [„Agilis Középső Széjes 
István" (43). — I. h.] | „énis jelen voltam Jakab fdWf a kérdésben meg neve
zet időben .... Jakab Pálnul mikor ment el Széjes Josef ászt nem láttam hanem, 
mikor Csáki György onnan Jakab Pálnul haza indul a loszánba énis Jakab 
Pálnéval le menék a Föld hídhoz. " [„Agilis Kissebb Széjes Istvánne Gál 
Anna" (30). — I . h.] | „láttam szemeimmel mikor Jakab fáZmW Széjes Josef a 
haját meg akará fogni Csáki Györgynek, látám aztis hogy mikor Jakab Pálnul 
loszánba ehndula haza Csáki György Feleségestül véllek együt elmen-

' Itt jegyzem meg, hogy a MNy. XLVIII, 113. lapján felülről a 27. sorban közölt 1610-ből való dési szövegbe 
sajtóhibából oa(t«g került bele 6&(wg(olv.estve) helyett. 

»Ugyanebben a forrásban még több tanú vallomásában csaknem azonos fogalmazásban olvasható éz a, 
M m m ü alak. 
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tem & neveztem Kisseb Széjes Istvánul s onnan én vissza fordulván látám hogy 
Széjes Josef menjen utánnok egy vas villával énis meg térek s be menék Kisseb 
Széjes Istvánni s mondám hogy Széjes Josef menyen az után egy vasvillával és 
Csáki Győrgyék Kisseb Széjes Istvánnul ki menvén szánastul." [„Agilis Ilés 
János" (15). — I. h.] | ,,énis jelen voltam Jakab foZm( az kérdésben meg 
nevezet időben ..... és a mikor Csáki György el indult haza lo szánba fele
ségestül Széjes Josef is előttük kiment volt Jakab Pálnul egy emelőrudal" 
[„Agilis Kisseb Széjes Ferencz." (17). — I. h.] | ,,tudom bizonyoson, hogy 
Jakab f a W ( elsőben Széjes Josef szidá meg Csáki Györgyöt. . . ., látám 
aztis hogy mikor Széjes Josef kiment Jakab Pálnul egy nagy darab fát vőn a 
kézibe s avalmene ki a kapun". [,,Agilis Széjes János" (18). — I. h.] | ,,Széjes 
Josefis Jakab f á W ( egy tsaptato kora fát a kézibe von s azal onnan el mene." 
[„Agilis Kisseb Györfi Ferentz" (18.) — I. h.] 

B e t falva. l^PP; „Zekely Isthwa(n) Betfalusi Zabád Zekely megh 
eskowe(n) azt wallia egykor Wargha Gergely wachora vtan, Király 
Perenozel be iowenek az vram hazahoz Warga Balasehez (!), Azomba 
Király Ferencz megh fogha zekémet, mo(n)d hogy, mond megh krucz (f) 
kurva hol az vrad, mondek en ne(m) tudom, azonba el futamottam, előtte, 
Weres Janohi vagy (ki) mo(n)da oztan hogy Kis fTAamagm( wagyon". [UTIr. 
15/197.] 

Bit a. 1600; „mo(n)da ezen Vagasy János, meny el édes Georgy vra(m), 
Az kúlchok Jósa fFAamoaAif uadnak, kérd ki, nisd meg az aitokot ne ronchak 
el". [„Benediotus Georgify de Bitha primipilus". — UTIr. 15/28.] 

B o g á r t f a l v a (Bogárfalva). 1604/ „hallottam mondottak azt 
hogy Theorek Jánosnak egy tarizniaja Bogartfaluaba(n) Sebestien ^áWraa%# 
allot volna." [„Nicolaus Lenart de Bogartfalua libertinus." — UTIr. 18/144] 

E g y h á z a s o l á h falu (Szentegyházasfalu). 1JP7 ik. / „ferencz paZe-
%o^ eset az keoz kert egy falkáigh." [EM. Oláhfalusi lev.] — 760<^; „Orsouat 
(!) fáre7%cz%#( atta Filep Andrasne innia" [I. h.] 

E t e d . J64&; „eteden Kazas 7&(%a%m( ot eytel bort nioo pénzest" | „ador-
jánVa%o8m( 4 ejtel bor" | „Birtalan J a W w % 11 ejtel bor". [EM. T. Pálffy lev.] 

F a n c s a 1. 7606/ „fanchyaly balint nemes ember ugya(n) fanchyaly 
megh esküt hitj vtan így felel.... had adhassak okötthogy itt uoltam az 
6troM%(." [UTIr. 20/102.] 

F e l s ő r á k o s . Í#0Z; „Fitori Péteméis gyakron kénszergette, hogy 
adjon búzát, ugy mondotta ő Petemének, hogy már Székelly 7af«d%%# vagyon 
a búza, vigye el onnan, és adja el". [Falujegyzőkönyv 23. 1. — Sebe János pap 
és falusi nótárius kezeírása.] 

K e c s é t . 700^/ „ot woltam azért Jánosi Oerg#Z;m% de hogi az folura 
Jutának enis el futtám uala". [„Palfi János fia János keczieti".—UTIr. 
18/125.] 

K e r e s z t ú r falva (Székélykeresztúr). U P 7 &..' „Aztis tudom hogj 
ez Lukachnak nem vala hol lakni mikor Simo JaMoa%i( megh házasult úala vgj 
menth volt az Geréb feoldekre" [Rehcta quondam Valentini Varga Catharina 
del^erezturffalua". — UTIr.] 

L e n g y e l f a l v a (Székely). 7Z&3; „Biro M i A ^ J m ^ kalákái gjule-
kezet volt" [Anna Benedek (22). -^ EM. Benedek lev.] | „Biro # $ W ; m # 
Kaláka volt" [„Johannes Hadnagy ex Lengjenfalva" (20). — I. h ] 

S ó f a 1 v a. Í60J." „Lukacz Balint zabád zekel Sofalwj hwtj wtan ezt 
wallia . . . . . Lukaczy marton az Lukachi István apiaf estig mind wara az 
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6$ro%# a perest" [UTIr. 17/29]. 7606; „Azért hiúattam teórúenihez az Alperest 
az mostoha fiamot, hogj ez Alperest egj nemijével egietemben, Annaüal, 
AozoWff marhámból vett marhámon tartotta(m) eóket." [Sofalúi Ágoston 
Bahntne Domokos Dorottja azzonj." —UTIr. 20/153.] 

M a l o m f a l v a (Nyikó-). 760J; „Zekel Ja%ogm( vélek mikor az 
eókrekert való kezességért el kúldett volt. [„Yalentinus András de 
Malomfalua Job(agio) Fran(cis)ci Hannagy". — UTIr. 19/6.] 

Székelydálya. 77^7; „Az ház faiban láttam hogy CzepeMamf 
vágtak fel benne." [EM. Senter It. Faso. 1. Nro. 8.] 

S z e n t á b r á n y (Szentábrahám). 7604; „En akor ot ezieplek wala 
tolgar ̂ ö^m(." [„nagi Balas Zent Abranj zabád zekel." — UTIr. 20/319.] 

Szenterzsébet (Székely). 7604; „Zabo Lukaczi Z Ersebeti 
zabád zekel hwti wtan ezt wallia .... Eo felesegető! Tordaj jFeremczmf 
lakik". [UTIr. 20/316.] 

S z e n t m i h á l y (Székely). 7JP9; „Walek ott Kys TAo?ywwm(A 
teöb barátimmal egyetembe . . . Molnár Mihály ott wala felesigestei Kis 
TAomoamfA". [„Wargha Balas Zenth Mihály". — UTIr. 15/186.] 

U d v a r h e l y (Székely). 760J; „Az kwsseb pohár feleól azt mo(n)da 
hogy arso Boldisar jDeo&## vagyon." [„Haelena Consors Agilis Joannis Pap. 
InVdúarhely." — UTIr. 20/134.] 

Ülke. 7604." „Sofalua(n) az A^am^ volt, eó adott enny" [„Franciscus 
Fodor de Ilke hbertinus". — UTIr. 18/141] | „Az mely nap Theórek János el 
menth volt az előtt való esten vaiek en Gergely MarfomwfA, Theorek Janosis 
ott vala." [„Michael Péter de Ilke libertinus." — I. h. 18/143] 

Vágás. 7606/ „aztis monda pal myhalj Kadar pg#gm#(" [„Demeter 
Péter Vagasy libertinus." — UTIr. 20/189]. 

V é o k e (Székely). 7̂ 7 J; „En láttam Bálás ̂áfZffrdamf az Asztalon egy 
Lantsát, egy koltsptlskát." [EM. Toldalagi It. 37. köt.] 

Néhány, az udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvekből kiírt, de 
közelebbről helyhez nem köthető vallomásrészletben olvasható -%# határozó
rag-adat is itt következik: 7áP0; „A* migh en ott leúek az András Leorínohne 
zomzafgrm^^ a' ̂ »ro%^ addig ki nem ada Kosa Geczit (:az Aszony:) ki sem 
ieött, seót mígh el viúek Geczit mind ott úoltam addigh." [UTIr.] — 1597: 
„En ez dologhban egyebet ne(m) tudok, hanem Leorlnch PaW( úalek, monda 
Leorinch Pal Barrabas Georgynek." [UTIr. 12/132] — 759P; „egizer Barra-
bas jPe(grm( feleltettek uala Niulad feleol." [UTIr. 14/7.] | „Haza megyek wala, 
Ferencz rea(m) talala, s monda ier mennieo(n)k Kis TAawa&M#, mondek en 
ne(m) megyek". [UTIr. 15/197.] — 7604; „az mely Eoreoksigh uolt Marton 
Jaf«mW#". [UTIr. 18/183.] 

ĉ  Brassó m.: Pürkerec. 7779." „Testáltam az en ket batyam-
(na)k Thot M»W</%»( fi. 12 Simon 7 & W W f. 3 Foris JWAam* fi. 
10 Bálint J d w w W fi. 3" [EM. Béldi It.] 

<f) M a r ó s-T orda m.: K o r o n k a 77^; ,, onnét vitettünk 
haza 4 kupa Bort Ugyan Balis (!) M%MZym( is egyszer matzor ittan (!) pén
zemre pálinkát mellyet ott árultak" — vallja „Gzutzosi (!) Josi" (30). [EM. 
Toldalagi It. 10. köt.] 

Malomfalva. 77&3; „ő jött volt reánk Ferencz JomoamB" [Fran-
ciscus Lakatos (22). — EM. Benedek lev.] 

M é n e s (Mező). 7604; „En ot balek egy eyen Torday jFermczmf". 
[„Kosa Boldy menessj, maros székben lakó" (16). — UTIr. 20/320.] 
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M é z ő s á m s o n d . T7&4; ,,Balog #á/fo%%# ittak az Németekkel". 
[EM. Berzenozey It. 14. cs. Faso. XIX. No. 11] | ,,2&*Wm# lakván eó hallotta 
hogj Szabó Antal mondotta hogj az Gyurka Czigánjt be-taszittam az patakba." 
[I.h.] 

S e 1 y e (Nyárád). 7&4^.- ,,Katro MozeaM%(, és Fülöp G^Jr^ntf ollyan öl 
fa féle száraz fát meg is találtunk". [EM. Dósa Elek It. 4.] 

ej S z o l n o k - D o b ok a m.: D é s. 76^9; ,, Akkor Anna Matyas 
(feat%2(A volt" — vallja ,,Nagi Bereczkne Desi Eorsebet Azzonj". [Dés város It. 
226. sz.; 1. még a MNy. XLVIII, 114. lapján ugyané forrásból közölt másik 
vallomásrészletet.] 

S z e n t j a k a b (Szász-). 7Z32.- ,,A Gabonás házban a W W r m f 
harmadidei Dézma-búza .... A Harisnya #á(yágM!( való Szuszokban 
Tavasz búza." [EM. Toldalagi It. Régi jelzet: Fasc. 11. No. 67]. 

/J T ö r d a-A r a n y o s m.: A r a n y o s r á k o s . 7^90 / ,,az Zwpw;m%( 
való gyermek." [EM. Borbély S. gyűjt. I.] 

(7) A % % Z r a g r a v o n a t k o z ó a d a t o k 
aj H á r o m s z é k m.: Z a l á n . 7ZPJ.- ,,az általagot küld haza, mást 

adnak Mt&omwZ az honnan azt adták". [EM. Mikó It.]. 
6J U d v a r h e l y m.: B é t a . 77^.' ,,mikor Jakab fáZ^^Z elindult 

haza loszánba Csáki György Feleségestől egykor ászt mondgya nékem Csáki 
Györgyné hogy mennék el véllek". [,,Agilis Kisseb Széjes István" (32). — EM. 
Bánffy Rok. Iktári Bethlen It] | ,,énis jelen voltam Jakab Pálnit a kérdésben 
meg nevezet időben holotis .... Jakab _PdZ%W mikor ment el Széjes Josef as%t 
nem láttam hanem mikor Csáki György onnan Jakab fdZfW haza indul a 
loszánba énis Jakab Pálnéval le menék a Föld hidhoz". [,,Agilis Kisseb Széjes 
Istvánhe Gál Anna (30). — I. h.] ,,énis jelen voltam Jakab Pálnit az kérdésben 
meg nevezet időben .... és a mikor Csáki György el indult haza lo szánba 
feleségestül Széjes Josef is előttük kiment vol t Jakab fáZ/W egy emelő rudal". 
[I. h.] ,,tudom bizonyosan hogy Jakab Pálnit elsőben Széjes Josef szidá meg 
Csáki Györgyöt látám aztis hogy mikor Széjes Josef kiment Jakab 
. f áZmW egy nagy darab fát vön a kézibe s aval mene ki a kapun." [I. h.] | Csáki 
Györgyék Kisseb Széjes 7gW%7mZ ki menvén szánastul." [I. h.]. 

F e l s ő r á k o s 7&07; ,,Hitre szoritatván a' Szolga, hite után a' Szék 
előtt azt vallotta, hogy a' Sákot ő Székelly 7&(mM%áZ vitte el, a' mellybe a' 
búzát lopta, 's Székelly Istvánni a' Kis házba azért vitte, hogy őtet Székelly 
Istvánig tanította." [Falujegyzőkönyv. 23. 1. Sebe János pâ p és falusi nótárius 
kezeírása.] 

S z e n t k i r á l y (Székely-). 7áPZ.' ,,az . . . . zolgalo liania egy darab 
zalanat hoz Péter &o%ac/mW'. [„Jacobus Sima de S. Király." fejedelem 
jobbágya. — UTIr. 12/36]. — JgOő; „Tomas Horuat Ihq(ui)li(nus) In S. 
Király Jurat(us). Kis Bodo Gergely zolgaja valek. Az mikor Vadadra jártunk 
akkor tudom hogy az oda való vtra az eökret el vettek vala s ereózakkal el 
vette az biro hazatúl Sima faTAMW^AZ." [UTIr. 20/10.] 

U d v a r h e l y (Székely) 7&S9 &.;,,mikor az che mester vramat hazahoz 
kesertwk vala enneke(m) akor monda nagi maf(m&M%Z kesertwk haza." [UTIr.] 

Ide, a -%%Z ragra nézve Udvarhelyszékből felsorolt levéltári adatok közé 
tartozik az e szék régi törvénykezési jegyzőkönyveiből kiírt, következő szöveg
részletekben szereplő, de pontosan településekhez nem kapcsolható -%W adat: 
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1699; „. . . aztis láttam mikor faggias gieorgi el mene bor venny az en 
A a z m m W ada fi. 1 az en nálam való bor arrabol." [UTIr. 14/59.] — 1606 r 
,,Reliota Orbanis sekelj Heléna iurata et fassa est az peter Kouaczj W m m W 
en mentem uala az Alpereshez engem hiút uala kapoztaért." (UTIr. 20/141.) | 
,,Hait zalanat túrotis tudo(m) . . . vjtete el Perúsit vra(m) Istua(n) GWgri/-
wwZ." [UTIr. 19/21.] 

ej K o l o z s in.: S z u c s á g. 162&" „az Szazok feolde meZMümtZ az 
mez kemencénél" (erdő). [Tőlem: Kalotaszeg helynevei 253.]* 

<7j 8 z o In o k-D o b o k a m . : D é s . J6P0/ ,,Lakatos #%Wí/M%Z az 
Gzeh mesterséget le nem vontak" [Dés város It. Jegyzőkönyv]. 

4. Hogy az előbbi, 3. pontban felsorakoztatott, újabban előkerült adatok 
meg a BoaÁTstól és tőlem már régebben közzétettek történeti sora együttesen 
milyen képet mutat, azt csak az összes adatok idősorba állításával szemlél
tethetem. Éppen ezért a következőkben egybeállítom az eddigi levéltári 
adatoknak teljes időbeli sorát. A sorozatot (mint a 2. pontban is) ragokra 
bontva és az előfordulás helyének megjelölésével közlöm. N e m láttam célsze
rűnek a kimutatást még az egyes éveken belül a megjelölt pontokkal kapcsolat
ban egy-egy évben előforduló rag-adatok számának jelzésével bonyolítani. Az 
egyes ragokra vonatkozó időbeli sorozatok ilyenképpen alakulnak: 

^É) A -% ?: r a g a d a t a i : JJ&S; Sepsiszentgyörgy (H). 7692; Karatna 
(H.). 76&f, 1696, #97, JJP&, #99, 7600, 1604/ Udvarhelyszék. 1697; Székely
szentkirály (U.). 

1602"; Bikafalva (U.). Felsőboldogfalva (U). Szentábrahám (U.). 1602, 
1604; Gsehétfalva (U.). 1602 &őr.; Máréfalva (U). 1603; Eted (U.). Székely-
szentmihály (U.), 1604; Korond (U.). Székelykeresztúr (U.). 1606; Oroszhegy 
(U.). 1606; Sükő (U.). Vágás (U.). Köpec (U.). 1609; Csíkszentgyörgy(Cs.). 
1610; Dés (SzD.). 1614; Zágon (H.). 1620; Imecsfalva (H.). 1621, 1668; 
Kézdiazentlélek (H.) 1624,1664,1678; Kézdivásárhely (H.). 1629: Szentdeme
ter (U.). 1634,1689; Kőris patak (U.). 1636; Kászonimpérfalva, Kászonújfaln 
(Gs.). 1640; Nagynyújtód (H.). 1646; Kanta (H.). 1662; Felsővolál (H.). 1666; 
Ikafálva (H.). 1691; Kovászna (H.). ZF11. az. &ozepe; Szentegyházasoláh-
falu (U.). XVII. sz. vége: Altorja (H.). 

1701; Bakos (Gs.). 1707; Dés (SzD.). 1710; Csíkszentkirály (Cs.). 1716; 
Felsőcsemáton (H.). 1717, 1760; Székelykál (MT.). 1720, 1776; Tarcsafalva 
(U.). 1726; Felső orja (H.). 1730; Altorja (H). 1733,1736,1737,1738, 1739,1740, 
1741, 1742, 1743, 1746, 1746, 1749, 1763, ZF111. az. eZefe; Kézdivásárhely 
(H). 1737, 1743; Kézdiszentlélek (H.), Háromszék. 1741; Szemerja (H.). 
1742; Mezősolymos (K.). 1746; Ditró (Cs.). 1747; Bereck (H). 1760; Vadad 
(MT.). 1761; Csomakörös (H.). 1762; Sepsiszentgyörgy (H.). 1763; Kézdimar-
tonfalva (H.). 1767; Gsejd (MT.), Csíkszék. 1761; Felsőcsemáton (H.), 1762; 
Gyergyóalfalu környéke (Cs.). 1763, 1769; Nyárádszentlászló (MT.). 1763, 
1776; Karatna (H.). 1764; Bögöz (U.). 1766; Damos (K.). 1768; Szárhegy 
(Cs.). 1776; Kézdkővár (H.), Várhegy (H.). 1776, 1784; Kovászna (H.). 1781; 
Alsócsernáton (E.). 1783; Felsőtorja (H.). 1786; Gsehétfalva (U.). 1784; 
Cófalva (H.). 1793; Páva (H.) 1796; Bárót (H.), Málnás (H.), Tarcsafalva 
(U.). 1798, 1799; Egerpatak (H.), Székelytamásfalva (H.). 1799; Bodok (H). 
Kézdiaimás (H,). ZF117. &z. eZe;e; Kézdivásárhely (H.). 

' A M N y . XLVIII, 116. lapján felülről a 18. sorban Kolozs megyéből 1781-ből közölt oklevél-szövegrészbe 
sajtóhibából került Aaztmwwd adat Aaztwwwd alakra javítandó. 
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7400, 7440/ Kézdivásárhely (H.), 7402/ Oltszem (H.), Háromszék. 
7403/ Ikafalva (H.), Szárazajta (H.), 7407/ Felsőrákos (U.). 7470/ Bárót (H.). 
7427/ Kisgörgény (MT.). 7442/ Bereck (H.). Sepsiszentgyörgy (H,). 

\B) A % 2 ( r a g a d a t a i : 7349/ Dés (SzD.). 7390, 7397 / Udvarhely
szék. 7397 kör.: Szekelykeresztúr (U.), Szentegyházasoláhfalu (U.). 7399/ 
Betfalva fUJ. Székelyszentmihály (U.), Udvarhelyszék. 

7600, 7604/ Udvarhelyszék. 7607; Alsócsernáton (H.). 7603, 7606/ 
8ófalva (U.), 7604/ Bogárfalva (U.), Kecsét (U.), Székelyszenterzsébet (U.), 
Szentábrahám (U), Ülke (U.), Mezőménes (MT.). 7603/ Nyikómalomfalva 
(U.), Székelyndvarhely (U.). 7606/ Fancsal (U.), Vágás (U.). 7604/ Szentegyhá-
zasoláhfalu (U.). 7609/ Gsíkszentgyörgy (Gs.). 7677/ Dalnok (H.). 7632, 7634/ 
Kozmás (Cs.). 7633/ Kászonimpérfalva (Gs.). 7640/ Háromszék. 7643, 7636/ 
Kézdivásárhely (H.). 7644/ Eted (U.). 7644, 7663/ Udvarhelyszék. 7636/ 
Ikafalva (H.)/7666/ Gsíkszentsimon (Gs.). 7664/ Karatna (H.). 7673/ Kanta 
(H). 7690/ Aranyosrákos (TA.). 

7703/ Erdély. 7779/ Pürkereo (Brassó m.). 7729, 7743/ Kézdiszentlélek 
(H.). 7730/ Gsatószeg (Gs.), Székelyderzs (U.). 7737, 7737, 7764/ Szárhegy 
(Cs.). 7732/ Szászszentjakab (SzD.). 7733, 7736, 7737, 7734, 7739, 7747, 7743, 
7744, 7743/ Kézdivásárhely (H.). 7737/ Háromszék. 7747/ Mezőbánd (MT.). 
7730/ Kézdimartonfalva (H.). 7734/ Mezősámsond (MT). 7736, 7767/ Felső-
osemáton (H.). 7737/ Székelydálya (U.) 7739/ Ditró (Gs.). 7767, 7774/ Dámok 
(H.). 7762, 7773/ Kézdikővár (H.). 7763/ Szentháromság (MT.). 7763/ Étfalva 
(H.). 7767/ Angyalos (H.). 7764/ Medesér (U.). 7776, 7796/ Kovászna (H.). 
7774/ Bárót (H.). 7747/ Alsócsernáton (H.). 7742/ Esztelnek (H.). 7743/ 
Székelylengyelfalva (U.), Malomfalva (MT.). 7744/ Béta (U.). 7743/ Albis (H.), 
Tarcsafalva (U.), Koronka (MT.). 7796/ Málnás (H.), Tarcsafalva (U.),Kisbács 
(K.). 7797/ Sepsiszentgyörgy (H.). ZF777. az. e&?e/ Karatna (H.). 

7400/ Kézdivásárhely (H.). 7407.-Felsőrákos (U.). 7473/ Székelyvécke 
<U.). 7440/ Udvarhelyszék. 7444/ Nyárádselye (MT.). 

CJ A -%oZ, % % Z, % % Z rag a d a t a i : 
7349 &őn%, 7606/ Székelyndvarhely (U.). 7397/ Székelyszentkirály (U ). 

7399, 7606/ Udvarhelyszék. 
7624/ Szncság (K.). 7643/ Kézdivásárhely <H.). 7644/ Eted vidéke (U). 

7690/ Dés (SzD.). 
7773, 7796/ Tárcsafalva (U.). 7733, 7733, 7736, 7734, 7740, 7747, 7730, 

7732/ Kézdivásárhely (H.). 7737/ Gsíkszék (?). 7763/ Nyárádszentlászló (MT.}. 
7763/ Damos (K.). 7773/ Kézdikővár (H.). 7747/ Erdély. 7742/ Esztelnek (H.). 
7744/ Béta (U). 7746/ Kebeleszentiván környéke (MT.). 7747/ Gófalva (H.). 
7793/ Zalán (H.). 7794/ Egerpatak (H). XVIII. sz. eleje: Karatna (H). 

7400/ Bereck (E.). 7407/ Gelence (H.), Felsőrákos (U.), Erdély. 7427/ 
Kisgörgény(MT.). 7444/Háromszék. 

5. Ha az előbbi pontban összesített rag-előfordulások évszámait egybe
vetjük a 2. pontban felsorakoztatott adatsorozatok évszámaival, világosan 
érzékelhető az, hogy a 3. pontban felsorakoztatott újabb adatok a vizsgált 
Tagcsoport időbeli jelentkezése tekintetében valóban mennyi újat mondanak. 
Ezzel kapcsolatban összehasonlító összesítéssel ilyen észrevételeket tehetünk: 
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aj A -m rag vonatkozásában az eddig ismert 1568. évi adatnál* régebbi 
ugyan nem került elő, az ezen kívül egyetlenül ismert 1592. évi adat mellé 
azonban még hat XVI. századihoz (1594, 1596, 1597, 1598, 1600) juttatott 
hozzá az újabb levéltári kutatás. Jelentős a XVII. századi adatok gyarapodása 
is: az eddig e századból ismert mindössze tíz évbeli (1604, 1606, 1610, 1614, 
1620, 1621, 1624, 1652, 1656, 1691) előfordulás mellé az újabb levéltári adatok
ból még nyolcat (1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1609, 1635, XVII. sz. közepe) 
jegyezhetünk. Viszont a régebben, főként BoGÁTS fáradhatatlankutatómunkája 
eredményeként előkerült XVIII—XIX. századi adatok számban jócskán felül
múlják a tőlem újabban kiírogatott levéltári adalékokat. 

b) A -m( rag esetében az újabb X V I — X V I I . századi levéltári adatok még 
jelentősebb mértékben előbbre viszik nyelvjárástörténeti ismereteinket. Áz 
eddigi egyetlen XVI. századi (1589) adat mellé még öt évbeli (1590, 1591 kör., 
1597, 1599, 1600), de nyelvföldrajzi előfordulás tekintetében ennél is még több 
adatot sorolhatunk, s az eddig feltűnően mindössze hét XVII. század körébe 
tartozó évszámos adatot az újabb közlésből még 15—16 különböző év adatai
val szerezhetjük meg. A XVIII—XIX. század régebbi adatainak az újabban 
előkerültökkel való egybevetése azonban már számszerűen is a régebbi közlé
sekből ismert adatok javára billenti a mérleg serpenyőjét. 

ej Legszembetűnőbb a -%oZ, -maZ, -%6Z ragcsoport történeti adataiban 
jelentkező gazdagodás. Eddig e ragcsoportra nézve egyetlen XVI. századi 
előfordulást sem ismertünk. Most kettő került elő: legrégebbi előfordulása 1589 
tájáról adatolható, s ehhez csatlakozik a másik, 1597-ből előbukkant adat. 
A XVII. századból való eddigi mindössze két évi (1645, 1648) előfordulása is 
még három újabb évből valóval (7606, J62&, IGPOj szaporodott. Az újabb 
közlés eredményeként számontartható XVIII—XIX. századi adatoknak 
számbeli gyarapodása azonban itt is elenyészően csekély. 

Ezek után összefoglalóan két megállapítást tehetünk: a) A -m és -%# rag 
vonatkozásában csak a XVI. századból származó adatok jelentős számbeli 
gyarapodása figyelhető meg, a - W , -?W, -mfZ rag legrégebbi előfordulását az 
itteni közlés előtt csak 1645-ből tarthattuk nyilván. Mostantól, reméljük 
(azonban csak egyelőre), e ragunknak hatodfél évtizeddel előbbi, 1589 tájáról 
való előfordulása tekinthető a legrégebbinek. Ezzel tehát e ragcsoport mind
egyik tagja a XVI. század hatvanas—kilencvenes évei közé eső időszakaszból 
adatolható. — 0) A fentebb évszámos rendben összesítőén közölt adatsorozatok 
közelebbi megfigyelője számára bizonnyal feltűnő lehet, hogy a XVI—XVIII. 
századi gazdag anyag jelentkezése után a XIX. századból (pedig ekkor az 
írásbeliségnek a ,,modern" korra jellemző ,,bősége" minden téren jelentke
zik!) feltűnően kevés adatunk van: a leggyakrabban képviselt -m ragra mind
össze nyolc (1800, 1802, 1805, 1810, 1827, 1840, 1842, 1848), a -mf-re öt (1800, 
1807, 1815, 1840, 1844), a - W , -%%Z, -m%-re pedig éppen csak négy (1800, 1807, 
1827, 1848). Ennek okaként semmiképpen sem tehetünk fel az erdélyi és 
különlegesen éppen a székely nyelvjárásokban már a múlt század elején 
jelentkező nagymérvű köznyelvies elszíntelenedése A valóságos ok az lehet, 
hogy a XIX. században a hivatali ügyvitel nyelve mindinkább növekvő mér-

»Kiegészítés, illetőleg helyesbítésként megjegyzendő, hogy ezt az adatot ugyan csak BOGÁTS közlésének 
(i. m. 9) megjelenése óta tartjuk nyilván, de alkalmasint azt a forrást, amelyből a legrégebbi volta miatt a felette 
értékes adatot BOQÁTS kibányászta, használhatta már 1890-ben SZABÓ KÁROLY is. A nyelvész-igényeket is csaknem 
teljesen kielégítő közlésben éppen a „székely Múzeum"-ra (értsd: a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum) 
való hivatkozással ő tette közzé az egész, nyelvi szempontból más tekintetben is érdekes forrást [SzékOkl.III, 326—8; 
maga az adat a 826.1.15. sorában]. 
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tékben elszakadóban volt a nép- és köznyelvnek attól a gazdag és gazdagító 
forrásától, amely a XVI—XVIII. századi ügyvitelezés irattermeléséből kike
rült iratanyag nyelvét olyan üdévé, érzékletessé és kifejezőképessé tette, s így a 
hivatali írásbeliség — az e nyelvet kialakító értelmiséggel együtt — veszedel
mesen haladt a századközép-századvég .élettelenül fakó, papirosízű és nehéz
kes hivatalos nyelvi ,,eszmény "ének gyakorlata felé. Áz a körülmény, hogy az 
erdélyi nyelvjárás-tanulmányok a múlt század közepe tájától korunkig ter-
jedőleg egyöntetűen meglehetősen általánosnak jelzik a -m, -mf, -?W, -%/%Z, 
-WZ határozóragcsoport használatát (így összefoglalóan: HoBGEB, M N y j , 
132; KÁLMÁN, A mai magyar nyelvj. 28; GÁLFFY—MÁBTON—SzABÓ, Kolozs
vár és vidéke 462, ill. kny. 41.1. és a X X I . térkép; U ő % : Mutatvány 12. térkép; 
BENKŐ, MNyjt. 82), megítélésem szerint lehetetlenné teszi azt, hogy e ragok
nak az erdélyi hivatali ügykezelés iratanyagában a XIX. század folyamán 
jelentkező vészes halódását, illetőleg belőle a század közepétől való teljes 
eltűnését az erdélyi nyelvjárások életében jelentkező rohamos elszíntelenedés-
sel hozzuk kapcsolatba. A nyelvjárási jelenségek olyan vészes halódása, ille
tőleg teljes eltűnése, amely a fenti magyarázatot lehetővé tenné, nemhogy a 
század elején, de még a század utóján sem következhetett be. A nyelvjárási 
elszíntelenedés például a székelységben még napjainkban sem jutott el ilyen 
vonatkozásban a köznyelviesülés olyan fokára, hogy e ragcsoport használatá
nak teljes megszűnéséről beszélhessünk. 

6. A 2. pontban e közlemény megjelenése előtt ismert levéltári adatokról 
közzétett összesítésből a vizsgált ragcsoport időbeli jelentkezésével kapcsolat
ban mondottakkal legalább azonos jelentőségűek azok a történeti nyelvföld
rajzi megállapítások, amelyeket a régebbi adatoknak az itt közöltekkel való 
egybevetése alapján tehetünk. Az egyes ragokkal kapcsolatos ilyen vonatko
zású észrevételeket a következőkben teszem meg. 

JJ A -m rag vonatkozásában megjegyezhető, hogy a SzABÓ RABOLT, 
illetőleg BooÁTS DÉNES közléséből ismert két XVI. századi háromszéki adat 
mellé most még hét Udvarhelyszék területéről (Udvarhelyszék 1594, 1596, 
1597, 1598, 1599, 1600; Székelyudvarhely 1597) előkerült adat sorakozik. 
Ezzel tehát e ragunk XVI. századi nyelvföldrajzi elterjedése a székely nyelv
járásokon belül jelentősen kitágult. Az újabb kutatások eredményeképpen 
ugyancsak Udvarhelyszékből még több pontról jóval több XVII. századi 
adattal (Bikfalva, Csehétfalva, Felsőboldogasszonyfalva, Máréfalva, Szent-
ábrahám 1602: gtéd, Székelyszentmihály 1603; Csehétfalva, Korond, Székely-
keresztúr, 1604; Oroszhegy 1605; Sükő, Vágás 1606; Imeosfalva 1620; Szent-
egyházasoláhfalu XVII. sz. közepe) gyarapodtak e ragra vonatkozó ismere
teink, sőt felbukkant néhány eléggé korai, a XVII. század első feléből Csík-^ 
illetőleg Kászonszék területéről származó adat is (Csíkszentgyörgy 1609; 
Kászonimpérfalva, Kászonújfalu 1635). A XVIII. századból jelentősebb számú 
újabb történeti nyelvföldrajzi adat nem került elő. E rag életében a XIX. szá
zadi adatok rohamos kevesbedéséből, illetőleg — a század közepétől innen — 
végleges hiányából kitetsző látszólagos halódás azonban aligha tekinthető e 
rag valóságos nyelvföldrajzi helyzetében beálló, ilyen viszonylag korai és teljes 
hanyatlása bizonyítékának. (A valószínű magyarázatra nézve 1. az 5. pont 
j9 alpontját.) 

J9) A -%# ragra vonatkozó ismereteink egy ugyanabból a dési forrásból 
pótlólag közölt XVI. századi nyelvföldrajzi adat (Dés 1589) mellett jelentős 
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számú udvarhelyszéki adalékkal gyarapodtak (Udvarhelyszék 1590, 1597, 
1599, 1600; Székelykeresztúr, Szentesegyházasoláhfalu 1591 körül; Bétfalva, 
Székelyszentmihály 1599). A XVII. századból való újabb levéltári adatok még 
sűrűbbé teszik az Udvarhelyszék területén az e rag földrajzi helyzetét szemlél* 
tető térképlap ponthálózatát. Ugyané században azonban már Csík- és Kászon 
szék néhány pontján (Csíkszentgyörgy 1609; Kozmás 1632, 1643; Kászon-
impérfalva 1635; Csíkszentsimon 1666), sőt Aranyosszéken (Aranyosrákos, 
1690) is jelentkezik a -%# határozórag. A XVIII. században a két újabb udvar
helyszéki pontról (Székelyderzs 1730; Medesér 1768) előkerült adaléknál nyelv
földrajzi szempontból jelentősebb egy mezőségi pontról (Mezőbánd, M T . 1&41) 
és egy Kolozsvár tőszomszédságából (Kisbács 1796) felsorakozó levéltári 
adalék. A múlt századból a nyelvföldrajzi térképlap két újabb udvarhelyszéki 
(Felsőrákos 1807; Székelyvécke 1815) és egy Nyárád vidéki pontra (Nyárád-
selye 1844) rögzíthető adattal bővül. A XIX. században az adatok száma tehát 
mindössze öt; az adatanyagban jelentkező csökkenés oka alkalmasint itt is az 
írásbeliségben e század folyamán beálló változással magyarázható (1. előbb az 5. 
pont 0 alpontját). 

O ) Mint ahogy időbeli jelentkezés szempontjából, úgy a történeti nyelv
földrajz vonatkozásában is legjelentősebben a -%aZ, -?W, -%#( ragcsoporttal 
kapcsolatosan bővültek ismereteink. Most már nemcsak Udvarhelyszék 
(Székelyudvarhely 1589 kör.; Székelyszentkirály 1597, 1606; Udvarhelyszék 
1599, 1606), hanem Kolozsvár környéke (Szucság 1628) és Dés (1690) is szere
pelhet az e ragról rajzolható X V I — X V I I . századi térképlapon. A XVIII. szá
zadból az udvarhelyszéki Béta (1784) és a háromszéki Zalán (1793) egy-egy évi 
adaléka jelent úját az e rag elterjedéséről rajzolható történeti nyelvföldrajzi 
térképen. A XIX. századból az eddigi kevés számú adat mindössze egy Udvar
helyszékről valóval (Felsőrákos 1807) gyarapodott. A múlt századi adatokban 
mutatkozó szegénység okául itt is a korabeli hivatali írásbeliségben jelentkező 
mozzanatokra gondolhatunk (1. előbb az 5. pont /? alpontját és az előbbi ̂ á — # 
pontot). Az itt elésoroltakból látnivaló, hogy az újabb adatok a vizsgált rag
csoport mindenik tagjával kapcsolatban elég jelentős mértékben hozzájárul
nak e ragok történeti nyelvföldrajzi képének teljesebbé teteiéhez. 

7. Az eddig ismert nyelvjárástörténet! adatok alapján szükségesnek 
tartok a szóban forgó ragcsoport alaki viselkedésével kapcsolatban is néhány 
észrevételt tenni, íme: 

vÉJ A -m rag az erdélyi régiségben, egyetlen kivételt nem számítva, mindig 
-m alakban jelentkezik. Az egyetlen kivétel egy keltezetlen, de kétségtelenül 
XVII, századközép! forrás -myd alakú előfordulása [Szentegyházasoláhfalu (U.); 
János JWdzgm/*]. Jóllehet ez az alakváltozat a Mátra és a Karancs vidékén, 
Borsodban és a Sajóvölgyén is előfordul (tu BALASSA, i. m. 135; KLEMM, 
MTörtM. 198—9), az egyetlen székelység! előfordulásból egyelőre nem lehet 
semmiféle messzemenő következtetést levonni, hiszen ez lehet a -m/» mérték-
határozó rag alaki hatására, sőt lehet merő elírásból keletkezett alakválto
zat is. 

jBJ A -%# rag az eddig ismert levéltári adatokban az esetek túlnyomó 
többségében ilyen alakban fordul elő. (Megjegyzendő, hogy a 3/JB pontban 
olvasható -%#A írásváltozatos adatok mögött semmilyen, a -%# alaktól eltérő, 
egykori ejtés változat nem lappanghat.) Egy korai, XVI. századi udvarhely-
széki forrásból azonban e ragnak -%o# [1591 k,: PdZé%o# (Szentegyházasoláh-
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falu)],két másikból pedig-m# formáját [1604: A%g%W#. 1606: AazoW# (Sófalva, 
U) . 1797: jFere%c%éM^ (Sepsiszentgyörgy, H.)] is kijegyeztem. Ezt az alakot 
egyébként a keleti magyar nyelvjárásokból többen említik (TMNy. 682; 
BALASSA, i. m. 100; KLEMM, MTörtM. 198). A ragvégi hosszú mássalhangzós 
alakok bátran kapcsolatba hozhatók a székely nyelvjárások mássalhangzó
ikerítő, illetőleg nyújtó irányzatával. HoBGEB összefoglalása (MNyj. 97) ugyan 
ezt csak a magyar nyelvterület nyugati részéről ismert sajátságként említi, 
kétségtelen azonban, hogy a székelységben nagyon széles körben érvényesülő 
sajátság lehet. E sajátság Csík-, Gyergyó- és Kászonszékbeli jelenkori nyelv
földrajzi helyzetéről a & W W térképlapja GÁLFFY MÓZES és MÁETON GYULA 
kutatómunkájának eredményeképpen pontos képet nyújt (1. tőlük: NyIKözl. I, 
9. térkép). A hosszú mássalhangzós alak a történeti adatokban a túlnyomó 
többségben jelentkező -W-es forma tanúsága szerint viszonylag újabbkor! 
nyúlás eredménye lehet. A székely nyelvjárásokból már LŐBiNCZ (MNyelvészet 
VI, 230), BALASSA (i. m. 100) csak -m#, SiMONYi (TMNy. 682—3) pedig az 
addigi irodalom adatainak összegezésével még -%o#, -%ö# alakot is említ. 
A tőlem ismert erdélyi történeti adatokból a -%#, -m# mellett csak az előbb 
idézett -%o# forma mutatható ki, a magashangú, ajakos változat f-%ő#J tehát 
minden valószínűség szerint a labiális magánhangzójú szótövekben keletkezett, 
viszonylag újabb változat lehet. 

Ő) A Aomwrn? kérdésre felelő nyelvjárási határozórag azonban már az 
erdélyi levéltári adatanyagban is hármas: mélyhangú -%oZ, -%%Z és magashangú 
-%#/ alakjában mutatkozik így : â ) % % Z (^ % & # ̂  % ?H ?,). 1589 k.: Md(^a%%( 
(Székelyudvarhely, U.). 1597: _g/wdc&?W (Székelyszentkirály, U.). 1606: 
T a W a % ^ (uo.), W % y % W (U.). 1690: M2MZy%%Z (Dés, SzD.). 1784: JP6ÍZ%%Z (Béta, 
U.). 1793: # ^ d % W (Zalán, H.). 1807: 7a(txí%%%Z (Felsőrákos, U.). 

6j -MoZ (-%6Z? -%óZ?^. 1765: %áZw%WoZ (Damos, K.). 1768: %ÓZZ%%&-
%oZ (Kebeleszentivány, MT.). 1844: Aaz%%MoZ (Háromszék). 

c; -%%Z /-%%Z? -%%Z?). 1606: %örgrym% (Udvarhelyszék). 1628: 
mgZZé&mAZ (Szuoság, K.). 1645: Gyö^y^AZ (Kézdivásárhely, H.). 1735: pdfereAx 
%«7 (uo.). 1752: Jdzgg/m% (uo.). 1763: ̂ erg%cWZ (Nyárádszentlászló, MT.). 

E rag esetében tehát mind az egyik mély-, mind az egyetlen magashangú 
ragváltozat viszonylag korai időből adatolható. A másik mélyhangú ragválto
zat f-Mo^) késői előfordulása minden valószínűséggel ez alaknak a többi válto
zathoz képest későbbi, nyíltabbá válással való keletkezésére utalhat. 

8. Azok, akik e ragcsoportra eddig hivatkoztak, használatára nézve 
lényegében a SiMONYiTÓl megfogalmazott használati, illetőleg szerepkörre 
utaltak. SiMONYi a -m ragra vonatkozó nyelvjárási adatok felsorakoztatása 
után e raggal kapcsolatos véleményét így foglalja össze: ,,Rendesen tehát csak 
személynevekhez és személyt jelentő köznevekhez (pap, bíró stb.) járul." 
Jóllehet ő a -m((%) és a -%oZ, -?W, -%#Z rag használatára nézve ilyen összesítőén 
nem nyilatkozik, idézett példáiból láthatóan a -m raggal kapcsolatos meg
állapítását a hármas irányt kifejező ragcsoport egészére értette. N e m hagyható 
figyelmen kívül HoBQEBnek e ragok szerepére vonatkozó egyik észrevétele. 
Miután HoBGEB kiemeli, hogy ezek ,,a magyar nyelvterület északibb szélein 
és egész Erdélyben" használatosak, a köznyelvben azonban nem, utal arra, 
hogy ,,ezek m a már csak személynevekhez és személyt jelentő köznevekhez" 
járulnak (MNyj. 132). E megjegyzésben, gondolom, benne foglaltatik az is, 
hogy HoBGEB e határozóragok ilyen szűkkörű használatát későbbi fejlődés 
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eredményének tartja. Minthogy azonban e ragok eredete és az eredetibb 
használat kérdésében nem nyilatkozik, erre vonatkozó véleményéről közelebbit 
nem tudunk. 

A használati kör kérdésében tett eddigi megállapítások és HoBGEE, 
futó megjegyzése ismeretében, de mindettől függetlenül is, a rendelkezésünkre 
álló, igazán bőséges történeti anyag alapján — legalábbis az erdélyi nyelvjárá
sok vonatkozásában — most már feleletet adhatok arra a kérdésre is, hogy a 
XVI. század hetedik évtizedétől a XIX. század közepéig e ragok használata 
milyen képet mutat. A történeti adatok vizsgálatából kiderül, hogy e határozó
ragok az adatolhatóság négy évszázada alatt az esetek túlnyomó többségében 
egy- és kételemű személynevekhez (puszta keresztnév, illetőleg vezetéknév -f 
keresztnév) járultak. Az e csoportba tartozó példák számát még növelik az 
egy-vagy kételemű nevek w-azó, aaaz(my-ozó, illetőleg ritkábban <W&-ozó, 
s elvétve /m-zó formáiban jelentkező ilyenféle esetek: 

JJ személynév-j--%» rag: szn. + a s s z o n y n i : 1758. 
Gsejd (MT.) | szn. -j-asszonyomni: 1741. Szemerja (H). | szn.-f 
u r a m n i : 1602. Szentábrahám (U.). 1640. Nagynyújtód (H.). 1689. Kőris
patak (U.). 1710. Gsíkszentkirály (Gs.). 1716. Felsőcsemáton (H.). 1733, 1735, 
1737, 1738, 1739, 1741. Kézdivásárhely (H.). 1743. Kézdiszentlélek (H.). 1753: 
Kézdimártonfalva (H.). 1762. Bereok (H.). 1784: Kovászna (H.). 1799, Eger
patak (H.). 1802. Háromszék. 1810. Bárót (E.). | s z n. + ú r n i : 1733, 1737, 
1800. Kézdivásárhely (H.). |szn. + d e á k n i : 1610: Dés (SzD.). | s z n. + 
fiak ni: 1716. Felsőcsernáton (H.). 

^) személynév-|- %%( (̂ %̂ t ((J r a g: szn. -(-asszo
ny o m n i t : 1765 Etfalva (H.). |szn. + u r a m n i t : 1729, 1743. Kézdi
szentlélek (H.). 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1741, 1744,1745. Kézdivásárhely 
(H.). 1761. Dalnok (H.). 1765: Étfalva (H.). 1775. Kézdikővár(H.). 1796.Tarosa-
falva (U.). |szn. + ú r n i t : 1781. Alsócsernáton (H.). |szn. + d e á k n i t : 
1589. Dés (SzD.). 1605. Székelyudvarhely (U.). 1750. Kézdimártonfalva (H.)_ 

Cj személynév-)--%%Z rag: a j s z n . + u r a m n u l : 1609. 
Udvarhelyszék. 1713 körül. Tarcsafalva (U.). 1730, 1736, 1747, 1750. Kézdi
vásárhely (H.). | 6j s z e m é l y n é v -j- % % Z ragos foglalkozás-
n é v: 1597. Székelyszentkirály (U.). | ĉ  foglalkozásnév + uram-
nul: 1747. Kézdivásárhely (H.). 

A kép kiegészítéseként a közszókhoz kapcsolódó határozóragos példák 
sora így állítható egybe: 

jáj A - m t r a g o s esetek: 
&/) főnév + -7W rag: aMy/ám/ 1602 kör. Máréfalva (U.). | Wróm; 

1602, 1604. Gsehétfalva (U.). 1604. Udvarhelyszék. 1606. Köpec (H.). 1701. 
Rákos (Cs.). 1784. Béta (U.). | (Zaro5a%(%6í%; XVII. sz. vége. Altorja (H.). | 
/tdm." XVIII. sz, eleje. Kézdivásárhely. | ;o6Mgryám; 1781. Alsócsernáton 
(H.). | &7féa2M̂ .- 1742. Mezősolymos (K.). | toodca^m; 1642. Kézdivásárhely.) 
öccazm." 1737, Kézdiszentlélek. | papM*/ 1741. Felsőboldogasszonyíalva (U.). 
Kézdivásárhely (H.). | po%Fdrm 'esküdtnél': 1776. Kovászna (H.). 1802. Olt-
szem (H.). | gzaWm; 1610. Dés (SzD.). 

6jnévmás-(--%% rag: aMrÁ;m%.' 1775. Kézdikővár (H.). | e^máam .* 
1597. Székelyszentkirály (U.). 1597. Udvarhelyszék. | & W ? 'kihez?': 1763. 
Karatna (H.). 1796. (H.). 1796. (H.) | ae%6W; 1840. Kézdivásárhely (H.). 
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B ) A -%%f r a g o s p é l d á k : 
â ) f ő n é v + -M?'Z rag: aMg/ámniZ; 1656. Ikafalva (H.). | aZ//dmmZ." 

1TT4. Dalnok (H.). | MZ2/ám%ZZ; 1751. Szárhegy (Gs.) 1785. Albis (H.). | 6 W -
m Z ; 1590. Udvarhelyszék. 1603. Sófalva (U.). 1606. Fancsal (U.). 1632. Koz
más (Cs.). 1668. Karatna (H.). | Wcaórmf." 1732. Szászszentjakab (SzD.). | 
papmL" 1644. Háromszék. | &zomazé(Z;d%%ZZ.' 1590. Udvarhelyszék. 

6) E g y e t l e n e s e t b e n h a t á r o z ó s z ó b a n : AozoZ)?̂ .' 1606. 
Sófalva (U.). 

C ^ A -72 oZ, -%wZ, -M#Z r a g o s e s e t e k : 
â ) f ő n é v + M ^ Z , -M%Z rag: á^;d%MZ." 1782. Esztelnek (H.). | 

Mzam%W.' 1599. Udvarhelyszék. | Zgd%yd%W.- 1606. Udvarhelyszék. | meZ-
ZéM%%Z." 1628. Szncság (K.). | páZőre^wZ.' 1735. Kézdivásárhely (H.). 

5̂ ) H a t á r o z ó s z ó k k a l k a p c s o l a t b a n : AazwwoZ; 1807. 
Erdély (valószínűleg Kolozs megyei adat). 1848. Háromszék | AazwTmwZ.- 1781. 
Erdély (alkalmasint Kolozs megyei forrásból való adat) | ?%iZwM&%dZ ̂ ^zwiZ-
ZwM&MdZ." 1765. Damos (K.). 1786. Kebeleszentivány környéke (MT.). 

Az összesítésből kitetszik, hogy az erdélyi régiség adatait figyelembe 
véve kissé szűkkörű az a megállapítás, hogy az e dolgozatban közelebbről 
megvizsgált ragcsoport csak személynevekhez és személyt jelentő köznevekhez 
járni. Bár az esetek túlnyomó többségében ez valóban így van, néhány más 
természetű adalékot figyelembe véve ki kell egészíteni a SiMONYira vissza
menő meghatározást a határozószókhoz való kapcsolódás eseteire vonatkozó 
utalással is. Kétségtelen azonban, hogy az egykorú forrásokból kijegyzett 
néhány ilyen határozó jellegű példa is a személyekkel, illetőleg ezek háztájával 
kapcsolatos helyjelölés szerepét tölti be. 

9. Az előbbiekben vizsgált különleges használatú határozórag-csoportra 
tett megjegyzésekhez természetszerűen csatolnom kell néhány, e ragcsoport 
mondattani szerepére vonatkozó észrevételt is. E ragcsoport mondattani sze
repét történeti alapon, de csak a nyelvjárásokból GYABMATHi utalása (i. h.) 
óta számon tartott adatok figyelembevételével legteljesebben KLEMM foglalta 
össze (MTörtM. 164—5). Szerinte e ragcsoport a külviszonyragoknak a család 
körével kapcsolatos, három irányúságot kifejező alcsoportját alkotja. Esze
rint a X I X — X X . századi nyelvjárási -m (^ -%y$J rag allativusi, a -%ÓZ, -mőZ, 
-mZZ ablativusi, a -mZ^Z), -moZZ, -fWZ, -moZZ adessivnsi szerepet tölt be. Noha az 
újabban feltárt erdélyi levéltári adatokat KLEMM még nem ismerte, a szerepkör 
ilyen meghatározása teljesen egybevág az erdélyi nyelvjárástörténeti adatokból 
kirajzolódó képpel. A mai nyelvjárási kép azonban — a három irányúság tekin
tetében — még Erdélyben sem ilyen tökéletesen tiszta. Már HoBGEB is utalt 
a háromirányúság valamelyes megzavarodására akkor, amikor — egyébként 
nem teljesen jogos általánosítással — hivatkozott arra, hogy Erdélyben a -mZZ 
helyébe a -m lépett (1. tőle: MNyj. 133). Az újabb erdélyi és moldvai csángó 
nyelvföldrajzi kutatások eredményeinek részleges ismeretében a kép még 
kuszáltabbá válik. Legalábbis az ilyen vonatkozásban eddig legjobban ismert 
kalotaszegi nyelvjárásban példáula -m rag már sok ponton osztozik a párhuza
mosan használt -Aoz, -Aez, -Aőz raggal, sőt egyes pontokon — nyilván a köz-
nyelviesülés eredményeként — velük szemben teljesen háttérbe is szorul. 
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Ugyanez a rag azonban átveszi a -?wf(X) rag szerepét ott, ahol ezt nem a köz
nyelvi -7%*Z, -%eZ (^/nyj. -MÍZJ szorítja ki. 8 végül néhány ponton ugyan tartja 
még magát ritkán önmagában, a pontok többségében azonban a -fóZ, (JZ rag 
nyelvjárási alakváltozataival f-fóZ, (%Z -fwZ, -f%^ cimboráskodva a -?%%Z rag 
(vö. GÁLFPY—MÁBTON—8zABÓ, ErdMuz. X L I X , 462, ill. ErdTudEüz. 181. sz. 
41 és X X I . térk.; UŐK: Mutatvány a magyar Nyelvatlasz próbagyűjtéséből: 
IX. Kalotaszeg és vidéke. 12. térk.). H a e viszonylag igazán kis területen is 
ilyen tarkává zavarodott az eredetileg nyilván tisztán háromirányúságot 
mutató raghasználati kép, mennyivel szeszélyesebben kuszált lehet a mondat
tani szerepkör szempontjából az egész nagy, erdélyi magyar nyelvjárásterüle
ten s továbbmenőleg más, e ragcsoporttal még élő magyar nyelvjárások terü
letén a használatot feltüntető nyelföldrajzi térképlap. Erre a kérdésre össze
sítő formában a készülő Magyar Nyelvatlasz, a részletekben pedig a már össze
gyűjtött Kolozsvár vidéki s benne éppen a kalotaszegi, a moldvai csángó, a 
csíki, a háromszéki és az aranyosszéki székely, meg a folyamatban levő maros
széki, udvarhelyszéki és mezőségi tájtérkép egyre bővülő kéziratos anyaga 
adhat már most, illetőleg adhat majd, a gyűjtés befejeztével, a térképlapok 
megrajzoltatása, illetőleg kiadása után a jelenkori nyelvi állapot vonatkozásá
ban részletekbe menően pontos feleletet. 

10. H a a nyelv járástörténeti vizsgálódást szűkkeblűén értelmezzük, ez az 
észrevétel már az ilyen kutatások körén túl utal. Nyilvánvaló azonban, hogy 
bármely nyelvjárási jelenség vagy jelenségcsoport történeti életét csak a nyelv
emlékes adatokat kiegészítő, saját korunk nyelvi állapotát is feltüntető nyelv
járási mozzanatok felvázolásával láthatjuk — legalább pillanatnyilag — a 
maga folyamatos teljességében. Éppen ezért, mikor a következőkben befeje
zésként röviden a szóban forgó ragcsoportra vonatkozó néhány ezután elvég
zendő feladatra utalok, nem hagyhatom figyelmen kívül a jelenkori nyelvi 
állapot rögzítésével kapcsolatos tennivalókat sem. Ilyen értelmű észrevételei
met így foglalhatom össze: 

#j Elsősorban sajátos, erdélyi feladataink számbavétele kapcsán mind
járt elöljáróban hangsúlyoznom kell, hogy a feles számú erdélyi nyelvjárás
történeti adalék láttán sem tekinthetjük az itteni nyelvjárástörténeti kutatás 
munkáját lezártnak még a levéltári anyag feltárásának vonatkozásában sem. 
BooÁTS halála s a Székely Nemzeti Múzeum levéltári anyaga jelentős részének 
a háborús események következtében történt elpusztulása után is a Sepsi
szentgyörgyön még a kutatónak rendelkezésre álló jelentős levéltári anyag 
átvizsgálásából a történeti nyelv járásföldrajz vonatkozásában figyelemre méltó 
adalékokat várhatni, de természetesen kerülhetnek elő területileg ugyanide 
tartozó adatok más erdélyi meg magyarországi levéltárak anyagából is. Az 
udvarhelyszéki nyelvjárástörténeti anyag kibányászásában meg éppen viszony
lag keveset végeztünk, hiszen például Udvarhelyszék törvénykezési iratainak 
a kolozsvári Állami Levéltárban levő anyagából m a g a m csak az 1608. év tájáig 
terjedő időszak h á r o m kötegét céduláztam ki, holott 1847-ig terjedőleg 
még mintegy ö t s z á z h ú s z (!) kötetnyi anyag, tehát az eddig megvizsgált 
levéltári anyagnak több mint százhetvenszerese kínálkozik nemcsak 
e ragcsoport, de a nyugati székelység nyelvjárástörténetének felderítése céljá
ból is hálás kutatási térül. Jelentős gazdagodás várható a vármegyei magyarság 
levéltári anyagának átvizsgálásától is. Itt az eddig előkerült nyelv járástörté
neti adatok alapján megrajzolható rendkívül ritka ponthálózat sűrűsödésében 
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és főként az eddig teljesen hiányzó szilágysági adatok feltárásában remény
kedhetünk. A szilágysági történeti adatok jelentősége az, hogy ezek összekötő 
kapcsot jelentenének az e ragcsoporttal élő északibb-nyugatibb magyar nyelv
járások felé. 

&j Mint azt már régebben hangsúlyoztam (vö. M N y . XLVIII, 116—7), az 
erdélyi levéltári anyag nyelv járástörténeti szempontból való kutatását ter
mészetszerűen ki kellene egészíteni legalább azokról a területekről származó 
levéltári anyag átkutatásának, amely területekén a magyar nyelvjáráskutatás 
eddig a szóban forgó határozórag-csoport meglétét kimutatta. Ezen túlmenően 
nem lehet eleve kizárni azt a lehetőséget sem, hogy kerülhetnek elő az olyan 
nyelvjárások területéről fennmaradt levéltári anyagban is e határozórag
csoport egykori életére vonatkozó adatok, amely nyelvjárásokból a mindössze 
egy—másfélszázada megindult magyar nyelvjáráskutatás — a gyorsabb ütemű 
nyelvjárási fejlődés miatt — nem tárhatott már fel jelen-, illetőleg közeijelen
kori adatokat.*** 

Az aj—6) alpont alatt mondottakkal kapcsolatban az átvizsgálásra kínál
kozó forrásanyag időbeli korlátait illetően újra meg kell említenem azt az 
ugyancsak régebbi vélekedésemet (i. h. 117), hogy a kutatás számára kínál
kozó forrásanyagból aligha kerülhetnek elő a XVI. század közepe előtti s a 
kódexek nemleges tanúságának tekintetbevételével még kevésbé a közép
magyar-kor még előbbi időszakából származó adatok. 

ej A már feltárt és ezután feltárandó levéltári adatok együttes térképre 
vetítésével az anyag szabta korlátok között kirajzolódhatok majd e határozó
rag-csoport történeti nyelvjárásföldrajzi képe. A kép teljessé tételéhez elen
gedhetetlen a jelenkori nyelvföldrajzi adatok minél hiánytalanabb összegyűj
tése i8.n A történeti és a jelenkori nyelvföldrajzi adatoknak összesítő nyelv
földrajzi lapokon való szemléltetése rámutathat majd nemcsak a vizsgált 
ragcsoport területi jelentkezésében az utóbbi négy század alatt beállott elto
lódásokra, de megfelelő szemléltetési eljárással rávilágíthat a ragok alakjában 
és szerepkörében jelentkező változások jellegére is. 

dj Akik eddig e határozórag-csoport eredete ügyében véleményt nyilvá
nítottak, szinte kivétel nélkül az ugor, egyesek még további finnugor nyelvek
ből idéztek e ragcsoportra megfeleléseket (SiMONYi ZsiGMOND, MHat. 8, 357; 
T M N y . 684; SziNNYEi JÓZSEF, FgrSpr. 77; Uő., N y H 7 131, 133, 137; FoKOS 
DlviD Nyr. X X X V I , 23, X X X I X , 158—62; MÉSZÖLY GEDEON NyK. X L , 
298 kk.; K t E M M ANTAL, MTörtM. 199; BEKÉ ÖDÖN: Nyr. LIV, 52—3; BENKŐ 
LoBÁND, MNyjtört, 82; 1. még: M N y . X L , 76, XLVIII, 117). Újabban azonban 
a finnugor, illetőleg ugor eredet elvetésével utalás történt arra is, hogy e külön
leges szerepkörű határozóragok a „nyelvünk újabb korában keletkezett analó
giás alakulatok" közétartoznának (így előbbi, FoKOShoz csatlakozni látszó véle
ménye megváltoztatásával BEKÉ: Nyr. L X X I V , 56). H a előbb az aj—ej alpon
tok alatt jelzett összetett feladatok megoldásának eredményeképpen meg-

i° Hogy az ilyen fejlődésben milyen űtembeli eltérések lehetségesek, arra nézve jellemző esetként említhető 
a /ekZm-féle igealakok kérdése. A tárgyas ragozás 1. sz. 3. személyében jelentkező -% toldalékos alak, a XVI. szazad 
végéről és a XVII. szazad elejéről eddig ismeretes adatok tanúsaga szerint egykor használatos lehetett Csíkben és 
Udvarhelyszéken, de aztán ismeretlen Időpontig mindkét nyelvjárás területéről kiveszett, ellenben máig megmaradt 
a székelységből kiszakadt moldvai csángó magyarság nyelvjárási sajátságaként. (L. erre nézve M N y . LIV. 838—4, 
LV, 278—9.) 

" Dolgozatomat már közlésre eljuttattam, mikor különnyomatban olvashattam EÁLMlx BÉLÁnak a Baku
imén emlékkönyvben (Verba docent, Helsinki, 1959, 68—76) a Magyar Nyelvatlasz munkálatairól közzétett szép 
beszámolóját, örömmel láttam, hogy a térképmellékletek közül a második legalább a -*ií határozórag vonatkozásában 
jól tájékoztat a magyar nyelvterületen e rag nyelvföldrajzi elterjedéséről. 
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bizonyosodunk arról, hogy a magyar nyelvterület jelentős részén a XVI. szá
zad közepe tájától élt, sőt éppen már a XVI. században is virágjában volt a 
szóban forgó ragcsoport, akkor a számba jöhető teljes finnugor nyelvhasonlító 
anyag egybehordásával halaszthatatlanul sort kell majd újra keríteni a -m, 
-mf, -MŐZ határozórag-csoport eredetének megvizsgálására is. 

Amint az előzőkből látható, mint annyi más esetben, e ragcsoport eseté
ben is nem utolsósorban a magyar nyelv járásföldrajzi és nyelvjárástörténeti 
kutatások kellő ütemű előrehaladásától függ, hogy feleletet kapjunk az itt 
felvetett és a még ezután felvethető kérdésekre. 

SZABÓ T. ATTILA 

Eine Gruppé von Adverbialsuffixen im siebenbürgischen Altértum 
Die ungarische Sprachwissenschaft hált seit dem Ende des 18. Jhdta eine Gruppé 

von Adverbialauffixen f-w$, -Mii, -wof, -%%f, -MÜÍj mit besonderer Funktion in Evidenz. 
Die Sprachforscher. habén anf Grund def Hinweise der seit der Mitte des 19. Jhdts auf-
gefundenen mundartlichen Angaben das annehmbare Verbreitungsgebiet und den 
Gebrauchskreis dieser festgestellt, und neueren siebenbürgischen mundartgeschichtlichen 
Forschungen aus archivarischen Matériái für das Suffix -w$ seit 1668, für -m# seit 1589 
und für -M«Z, -wttf seit 1645 eine betráchtliche Zahl von Angaben aufgeführt. Naeh der 
Darstellung der in der letzten Zeit durch eigene Forschungen aus siebenbürgisohem 
arehivarischem Matéria! gesammelten Angaben bewertet der Verfasser jeden einzelnen 
historischen Beleg — chronologiseh und nach den Niederlassungen zusammengestellt — , 
was die Zeit des Vorkornrnens und den Herkunftsort der bisher bekannten Suffixe 
anbelangt. Aus der Zusammenstellung geht klar hervor, dass als Ergebnis der neueren 
Forschungen nioht nur die Suffixe -m» und -w$f in grosser Anzahl aus dem 16. Jhdt. neu 
belegt worden sind, sondern auch für die bisher erst aus dem Jahre 1645 belegten Suffixe 
-mwf, -MÖf mehrere Angaben vorgefunden wurden. Nach der Feststellung des Verfassers 
ist diese Suffix-Gruppe seit der zweiten Halfte des 16. Jhdts in der 8prache einer betrácht-
lichen Anzahl von ungarischen mundartlichen Belegspunkten auf dem Gebiet von Dés 
(rnittleres Samosch-Gebiet) bis zur östlichsten Ecke des Seklerlandes aufzuweisen. 

Nach der Zusammenfassung der mundarthistorischen und historisch-sprachgeo-
graphischen Beobachtungen gruppiert der Verfasser seine sich auf den Verbreitungskreis 
und auf die Funktion der einzelnen Suffixe bezogene Bemerkungen. Aus einer derartigen 
Gruppierung der historischen Belege stellt sich heraus, dass diese Gruppé der Adverbial-
suffixen fást ausschhesshch Personennamen und Personen bezeichnenden Hauptwörtem 
beigefügt wird; in einigen Fállen sind auch solche Adverbien zustande gekommen, die 
sich auf Personen beziehen. 

Zum Schluss bezeichnet der Verfasser als Aufgabe der zukünftigen Forschung neben 
der Fortsetzung und Ausbreitung der archivarischen und sprachgeographischen Unter-
suchungen die Darstellung der mundarthistorischen und synchronischen sprachgeogra
phischen Angaben auf zusammenfassenden Eartenblattem, sowie die Prüfung und 
gleichzeitigen Vergleich des gesamten Materials mit den bereits früh aufgedeckten fin-
nisch-ugrischen bzw. ugrischen Beziehungen dieser Suffix-Gruppe. 

A. T. SZABÓ 
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