
LATIN ORTHOGRAPHIAI TANULMÁNYOK. 

Á „Nyelvtudományi Közlemények" VII. kötetének 1-sö füze
tében 131 —159 és a 2-ik füzetében 264—320. lapjain megjelent 
„Összehasonlító latin szónyomozás"-ha.n igyekeztünk a nyelvtudo
mány alapján kimutatni, hogy mily hibásan járnak el latin nyelv
tanaink a szóképzésben, s bebizonyítottuk, hogy ezen az úton tovább 
haladnunk, sőt még megmaradnunk sem szabad, a nélkül, hogy a 
nyelvtudományban a tökéletes járatlanság súlyos vádját magunkra 
ne hárítanók. —• Ha tehát a szóképzéstanban is annyira szükségünk 
van a nyelvtudomány által eddigelé létrehozott eredményre, akkor 
a helyesírásban ezt felhasználnunk elmulaszthatatlan kötelességünk. 

A szóképzéstan a nyelvtannak azon része, melyre az első 
oktatásban, különösen ifjabb növendékeknél, nincsen olyan nagy 
szükség, mint pl. a helyesírásra, melyet a tanulónak az első latin 
szó megtanulásánál alkalmaznia kell. Innen van az, hogy ez a tan 
vagy csak alapvonalaiban tárgyaltatik kézikönyveinkben, vagy pe
dig egészen kihagyatik. — Nem így van az orthographiával: ennek 
még az elemi nyelvtanokban is kimerítőleg s lehetőleg alaposan 
kellene tárgy altatnia, mivel e nélkül mindjárt a nyelv legelemibb 
részében vetjük meg a későbbi alaptalanság alapját. — Tanulóink 
úgy mint tanáraink számtalan latin szó írásmódjára nézve a leg
nagyobb bizonytalanságban vannak s csaknem mindegyik más-más 
helyesírásra szoktatja tanítványait. „Vom pádagogischen Stand-
punkt —• mondja Fleckeisen *) — ist eine Abhülfé dieses Uebel-
standes dringend geboten. Sollen wir zum altén Schlendrian zurück-
kehren V Das wird jedem Schulmann sein wissenschaftliches Ge-

*) Fünfzig Artikel aus einem Hülfebüchlein für lateinisclie Rechtáchrei-
bung. Von Alfréd Fleckeisen, Frankfurt am Main 1861, 
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wissen verbieten: der blossen Bequemlichkeit darf die wissenschaft
liche Wahrheit nicht zum Opfer gebracht werden. Wir müssen uns 
also vereinigen, die auf Grund genauerer Sprachkenntniss und un
befangener Würdigung der Ueberlieferung als einzig richtig nach
gewiesenen Schreibungen als solche anzuerkennen und die betreffen
den Wörter vom ersten lateinischen Unterricht an nur in dieser 
Schreibung zu gebrauchen, die unrichtige aber von vorn herein 
vollständig zu ignoriren. Die Bearbeiter von Schulausgaben aber 
und die Verfasser von Elementarbüchern, Schulgrammatiken und 
Wörterbüchern müssen es sich selbst zur Pflicht machen, die Re
sultate der auf diesem'Gebiete gepflogenen wissenschaftlichen Unter
suchungen ihren Büchern im weitesten Umfange zugute kommen 
zu lassen." — Mindaddig míg nyelvtaníróink Fleckeisen eme szavait 
nem teljesítik, tanulóikat a latin orthographiára meg nem tanítják. 
Az ö tanításaiknak a tanuló csak addig veszi hasznát, míg auctort 
adunk kezébe, mivel az auctorok újabb kiadásai között egy sincs 
olyan, mely az ő nyelvtanaikban foglalt helyesírástanra volna fek
tetve. A tanulónak tehát, ha a kezében levő auctorral boldogulni 
akar, egészen új helyesírástant kell tanulnia, s a tanárnak a taní
tásra szánt időnek jó részét arra kell fordítania, hogy tanítványai
val elfelejtesse azt, a mit eddig tanúit. — így szokta megbőszülni 
magát a tudomány: nyelvtanaink eddig ignorálták őt, s mit nyer
tek vele ? azt, hogy velők semmit sem törődve feltarthatlanúl előre 
haladt, a nyelvtan pedig ott maradt, a hol a könyvnyomtatás első 
kísérleténél megalakult: tanítja a helyesírást úgy a mint az az edi-
tiones principes-hen kinyomatva valának, semmit sem törődve azzal, 
hogy ezen írásmód megfelel-e a régi kéziratokban és feliratokban 
foglalt orthographiának. — A régi kiadványok rendesen újabb kéz
iratokból, úgy a mint ezek a kiadónak épen kezébe kerültek, nyo
mattak le. így történt az, hogy a középkor utolsó századaiban dívó 
hibás írásmód a nyomtatványokba is becsúszott, s ez, fájdalom, szám
talan latin szó írásában mind máig megmaradt. Hogy mára közép
kori tudósok között is akadt olyan, ki nem csak észrevette az újon
nan nyomott könyvekben az orthographiai hibákat, hanem azt 
kijavítani is igyekezett, kitetszik a mantuai Pirrho Pincio által 
1501-ben kiadott Tortelli-féle orthographiához csatolt élőbeszédből, 
hol az említett tudós így szól: „Caelestis, ut ita loquar, fűit ingenii, 
qui perutilem imprimendi artem excogitavit. Verum quae cum illó 

. 
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innata erat, cum eo pariter omnino defecit diligentia: nam prava 
adeo invaluit consuetudo, ut ob impressorum negligentiam ac impe-
ritiam mendosi Codices et depravati omnesreperiantur. Ideo plaeri-
que studiosissimi iuvenes, qui in Joannis Tortellii lectione assidui 
erant me convenere exorantes, ut vellem huic operi succurrere: 
quod in tenebris vilescere iam caeperat: multa enim lituris potius 
quam studio digna inter studendum sibi occurrisse aiebant. Itaque 
hoc onus invito mihi imposuere: quod quidem humeris nostris satis 
impar ne assumerem diu retractavi." — A nyelvtan ezen részére a 
philologia csak ez utóbbi néhány évtizedben kezde komolyabban 
figyelni. Korszakot képző e tekintetben a Wagnertől 1841-ben meg
jelent „Orthographia Vergiliana", melyben szerző megdönthetlenul 
a legrégibb kéziratokból mutatja ki, hogy számtalan latin szó kö
vetkezetcsen egészen másképen van írva, mint azokat a tökéletlen 
kiadások és nyelvtanaink hirdetik. Wagner ezen tanítása mellett 
nem csak a régi kéziratok tanúskodnak, hanem az összehasonlító 
nyelvtudomány eredménye, mint szintén a régi emlékeken és pén
zeken találtató feliratok is kétségtelenné teszik, hogy etymolo-
giailag is helyes a hirdetett új tan. —• Ha még ehhez hozzá adjuk 
a régi grammatikusok megegyező tanítását, akkor azt is kimond
hatjuk, hogy a helyesírástan a tudományos, azaz történeti latin 
nyelvtannak egyik legfontosabb kiegészítő részét képezi. így áll
ván a dolog, minden grammatikusnak múlhatatlan kötelessége 
nyelvtanának ezen részére kiváló gondot fordítania, s Ritschlnek, 
Bramhachnak, Fleckeisennek és Corssennek e téren tett alapos 
nyomozásaikat lelkiismeretesen felhasználnia, mert csak így felelhet 
meg azon nehéz feladatnak, melyet a nyelvtudomány jelen állása 
s az iskola reá ró. 

Ha már minden szakférfiú belátja, hogy a latin helyesírást 
alapjában kell megváltoztatnunk, az a kérdés támad, hogy mi mó
don eszközöljük azt. 

Lachmann (Liieret. 203. 1.) azt kivánja, hogy a latin ortho-
graphiát a legrégibb kéziratok szerint kell átalakítani : „habemus 
autem" — úgymond — „hic auctores non grammaticos verae ra-
tionis ignaros (!), sod eos libros, e quibus orthographia vulgaris 
optime disci potest, Verglimm Mediceum, Institutionen Gál, nóvum 
testamentum Fuldense a nie ediüim, digesta Florentina" Lachmanu 
tehát ezen négy codexet akarja zsinórmértékül venni a latin helyes-
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írásban. Ámde erre azt jegyzi meg igen helyesen Brambach, hogy 
ez igen tarka orthographia lenne, mivel ezen codexek már időben 
is meglehetős távol esnek egymástól: a mediceus ugyanis az ötödik, 
Gaius pedig legfölebb az ötödik századból való; a fuldai új testa
mentum a hatodik század első felében, ajlorentini digesták végre a 
hetedik században írattak. 

A másik javaslat a Ritschlé, ki a latin helyesírást Quinti-
ianus korában használt orthographia szerint kivánja megalapíttatni. 
„Den Höhepunkt" — úgymond Opusa II . 725. 1. — einer histo-
rischen Entwicklung der formalen Seite der Sprachc bezeichnet uns 
Quintilian und das gebildete Bewusstsein seiner Zeit, und daher 
dürfen wir für den heutigen Gebrauch den Massstab entnehmen, 
der zwischen unnöthig Altem und verwerflich Jungem die richtige 
Mitte hált." — Ezen javaslatot elfogadja Brambach s a felhozott 
érvet még más kettővel toldja meg : „Erstens ist unsere jetzige 
Orthographie" —úgymond („Neugestaltung d. lat. Orthogr. 67. 1.) 
— „im Wesentlichen die des Quintilianeischen Zeitalters, und nur 
im Einzelnen ist sie entstellt durch spateres Eindringen plebejischer 
Formen. Wir habén die Orthographie des jungen Lateins, und wür-
den mit unserer Schulübung ohne Grund brechen, wenn wir die 
Schreibweise des sogenannten goldenen Zeitalters einführen wollten. 
Dfcr Vorschlag Ritschls empfiehlt sich alsó für den praktischen 
Lehrer ungemein dadurch, dass unsere gegenwártige Rechtschrei-
bung nicht zu andern, sondern nur im Einzelnen zurevidiren ist. — 
Zweitens ist unsere Schulgrammatik gebaut auf die Doctrin der-
jenigen römischen Nationalgrammatiker, welche seit der Mitte des 
ersten Jahrhunderts n. Chr. thátig waren. Diese habon aber ihre 
Regein abstrahirt von den jüngeren lateinischen Sprachformen und 
habén durch getreue Ueberlieferung bewirkt, dass die Lautbildung. 
und Flexión gerade der Quintilianeischen Zeit in der Schule als 
mustergiltig herrschend blieb." — Ezek volnának tehát azon érvek, 
melyek Ritschl javaslata mellett felhozhatók, s Brambach ezekre 
támaszkodva, fel is dolgozta a latin helyesírást ezen irányban kö
vetkező czím alatt : „Die Neugestaltung der lateinischen Ortho
graphie in ihrem Verhaltniss zur Schule." Leipzig, 1868. Hangya 
szorgalommal vannak itt mindazon szabályok összehordva, melye
ket a különbféle századokban élt grammatikusok a latin orthogra-

phiáról elmondtak; de nem csak összehordva, hanem rendezve is 
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vannak ezek a szabályok, és pedig úgy, hogy minden egyes szóra, 
söt betűre, melyeknek írásmódja a régiek előtt ingadozó vala, az 
összes grammatikusoknak úgy egymással megegyező, mint egymás
tól eltérő véleményeik összeállítva és éles kritika alá vetve, s ennek 
szigorú követelése szerint a kérdéses szó vagy betű helyesírása 
megalapítva. — Ha már ezen eljárás is elegendő arra, hogy Bram-
bach tanítását elfogadjuk, mennyivel inkább követésre méltóvá 
teszi azt azon próbakő, melynek szerző kutatásai eredményét alá
vetette. Az ő tanításának alapját ugyanis a Quintilianustól Pris-
eianusig élt grammatikusok latin orthographiára vonatkozó szabá
lyai teszik, ezen szabályok pedig az úgynevezett új latin nyelv 
(ellentétben az ó latinsággal) helyesírásának törvényeivel foglal
koznak. Ezen új latin nyelvnek fénypontját pedig a Nérótól (54. 
Kr.u.) Hadriánusig (117. Kr.u.) terjedő korszak képezi. Brambach 
tehát eléveszi a 68—H7-ig Kr. u. készült emlékeket és pénzneme
ket, s ezeknek felirataival hasonlítja össze a grammatikusok taní
tásaiból elvont orthographiai szabályait, s ezen csalhatatlan írott
emlékek csudálatos módon összevágnak az általa felállított írásmód
dal.— Ezen eljárás ellen tehát alapos kifogást tenni alig lehetséges, 
mindazáltal azt kérdezhetjük, hogy miért kell épen a grammatiku
sok theoriájára sa feliratok tekintélyére oly nagy súlyt fektetnünk, 
hogy egyedül ezeknek kívánalma szerint alakítsuk át a latin he
lyesírást. Hiszen a ránk maradt classikus müveknek régi kéziratai 
is megérdemelnek annyi tekintetbe vételt, hogy ha ncmis egyenesen 
utánuk indulunk az orthographia megalapításában, de legalább őket 
is vegyük fel a fentebb említett két irányt adó tényezőhöz. — Ezt 
tehetjük is ; csakhogy itten nagyon ovatosoknak kell lennünk, mert 
tegyük fel pl., hogy azon codexek, melyek szerint indulni akarunk, 
eredetiek, azaz olyanok, melyek egyenesen a szerzőktől erednek, 
még akkor sem állhatunk jót arról, hogy azok velünk az illető 
szerzők által vallott helyesírástant ismertetik meg. 

A római írók ugyanis — mint tudjuk — müveiket Írnokaik
kal diktálás által íratták le, s tegyük fel, hogy egy írnoknak diktálta 
le a szerző az egész müvet, még ekkor is mi módon tehetjük mi a 
szerzőt írnoka helyesírásaért felelőssé ? De hátha még — a mi igen 
gyakran megtörtént — több irnok írta le ugyanazon művet, hogy 
lehet akkor az ilyen könyvnek helyesírásában bízni ? Kísértsük meg 
magunk saját munkánkat írnokokkal íratni le, meglátjuk, hogy 
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annyiféle orthograghia lesz abban, a hány ember részt vett az írás
ban : az egyik /vajon'-17 a másik /vajjon'-t, a harmadik jValjon'-t, a 
negyedik ,valljon'-t fog írni. Epén így fordul elé pl. Vergilius mü
veiben egyszer quom, másszor cum, harmadszor quum, negyedszer 
qum; egyszer felicum, másszor filicem, harmadszor felicem stb.— 
Hogy mindezeket Vergilius ennyiféleképen írta volna, azt csak nem 
hiszi el senki. Mindazon lehető hibát, melyeket diktálás közben 
diktáló és író elkövethet, következőképen állítja össze Schuchardt *) 
(7. 1.). A diktáló papirosán áll: moretario, a diktáló eltéveszti az 
olvasást, s lesz : monetario, azután póriasán ejti így : monitario, az 
írnok ezt hallja: monitorio, helyesírásilag meg akarja igazítani, így : 
munitorio s lapsus calami-val : numitorio-t ír. — Ha már eredeti 
kéziratban is ennyi helyesírási tévedés lehetséges, hát ha még a 
kézirat különböző időszakokban különböző miveltségü egyének ál
tal másoltatik le, mint ez a római írók müveivel történt, ugyan 
micsoda hibák nem csúszhatnak így be a kéziratba. — Ha még a 
másoló az előtte fekvő kéziratba a korabeli helyesírást használta 
volna következetesen, vagy pedig saját meghatározott elvekre ala
pított helyesírása szerint alakította volna át, vagy legalább egy 
olyan orthographiát alkalmazott volna, mely a korabeli népies kiej
téssel megegyezik, akkor legalább a codexek egy öntetüek volná
nak, így azonban a codexeken kivétel nélkül egy bizonyos rend
szeres rendszeretlenség vonul végig a helyesírásra nézve, melyen 
eligazodni embernek fia ugyan nem képes. — A Plautus-féle Ambro-
sianusban pl. olvassuk ezeket : convorram, pervorse, vostrum, ezek 
mellett paenetrauit, quaeunt, aegens: amazok a színjátékírók régi 
latinságára, emezek pedig a későbbi századok sermo •plebeius-ám 
emlékeztetnek. — Hogy lehet azt gondolni, hogy ily helyesírást egy 
és ugyanazon író valaha használhatott volna. Midőn tehát mi is 
kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy a kéziratokat a latin ortho-
graphia újjá alakításában főtényezöül elismernünk nem lehet, egy
szersmind megjegyezzük, hogy ezáltal a kéziratok beesőkből sem
mit sem vesztenek, mert hiszen magától értetődik, hogy mindig és 
mindenkor ők lesznek az első források, melyek szövegeinknek 
alapjául szolgálnak s tőlök csak ott kívánunk eltérni, a hol bebi-
zonyíthatólag a régi és helyes írásmód el van hibázva. 

*) Der Vocalismus des Vulgarlateiiis vonHugo Schuchardt.I.Leipzig, 1869. 
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Értekezésünkben, melynek feladata nem lehet az egész latin 
orthographia átalakítása, hanem csak a nyelvtanainkban megrög
zött helyesírástani hibáknak kiirtása, először is a latin orthogra
phia történeti átnézetét, másodszor a félönhangzók (semivocales : 
i, u) tüzetes tárgyalását, s harmadszor a nyelvtanainkban helytele
nül írt latin szavaknak okadatolt helyesírását adjuk. 

I. Történeti átnézet. 
A rómaiak az orthographia alatt a nyelvtudók által megha

tározott írásmódot értették: o r t h o g r a p h i a —- mondja Sueto-
nius — id e s t f o r m u l a r a t i o q u e s c r i b e n d i a g r a n i 
ni a t i c i s i n s t i t u t a . — Az orthographia szó ugyanis a görögök
nél, a grammatikusok értelmezése szerint, nemcsak a helyesírást, 
hanem a helyesírástant is jelentette: q u o d G r a e c i óo&oyQacpíav 
v o c a n t — mondja Quintilianus—, n o s r e c t e s c r i b e n d i 
s c i e n t i a m n o m i n e m u s . — A görög grammaticusok a he
lyesírás szabályait négyféle elvből kiindulva határozák meg, ú. m. 
h a s o n l ó s á g (ávaloyía), s z á r m a z t a t á s (ézvnoloyía), a s z ó-
j á r á s o k k ü l ö n b f é l e s é g e (diáXbwtaq) é s a n y e l v t ö r t é 
n e t (ÍVTOQÍO) szerint. — A rómaiak a dialcctusokra nagyon gyéren 
hivatkoznak; Velius Longius pl.harena alakot aréna helyett azért 
ajánl, mivel a sabinusi kiejtés szerint fasena. E szerint a római nyelv
tudók csak a következő három criteriumot vevék föl a helyesírási 
szabályok megalapításában : p r o p o r t i o , o r i g i n a t i o és h i s-
t o r i a. — Ezen három criterium mivoltát következőleg magya
rázza meg Terentíus Scaurus : scribendi ratio recorrigitur h i s t o-
r i a , ut cum s e d per novissimam litteram d scribimus, quoniam 
antiqui s e d u m dixerunt et per abscisionem pars remanserit; at 
o r i g i n a t i o n e , ut cum dicimus i n c l i o a r e cum aspiratione 
scribendum, quoniam a c h a o dictum, quod fuerit initium omnium 
rerum ; p r o p o r t i o n e , ut cum dicimus e q u o m et s e r v o m 
et similia debere seribi, quia antiqui per vo seripserint; quoniam 
scierunt, vocalem non posse geminari. — Eme három felállított elv 
közül a história legcsekélyebb befolyást gyakorolt az orthographia 
alakulására, minthogy leginkább általa csak a régi íróknál szoká
sos írásmódot szokták magyarázni. A hol azonban a história az 
analógiával találkozott, ott döntő befolyást gyakorolt a helyesírásra, 
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mint pl. a Scaurus által felhozott sercos alakban. Általában kevés 
oly esetet lehet felhozni, a hol a nyelvtörténet kedvéért valamely 
írásmódot elfogadtak volna. Velius Longus említ egy ily esetet: 
contendam quosdam alianomina per u scribere, qui antiquorum vo-
luntates sequuntur; nec tamen sic enuntient, quomodo scribant. — 
Nagyobb befolyást gyakorolt a helyesírásra az etymologia, de ez 
is inkább elméletben mint gyakorlatban. A szószár maztatási kísér
letek ugyanis már Aelius Stilo óta kezdtek divatba jönni, de sze
rencsére leginkább a szónak csak külalakjával foglalkoztak, a meny 
nyiben a szót egy vagy két lényegesebb tőszótagból igyekeztek 
kimagyarázni, p. o. v o l p e s , u t A e l i u s d i c e b a t , q u o d 
v o l a t p e d i b u s Itt azonban a görög nyelvet is felhasználták, 
és pedig nagy mértékben. — Gellius azt állítja, hogy egész köny
veket írtak görög szóktól származtatott latin szókról: Cloatius Verus 
in libris, quos inseripsit: „verborum aGraecis tractorum." —Hyp-
sicrates quispiam grammaticus cuius libri sane nobiles sünt super 
his, quae a Graecis accepta sünt. — Míg tehát az etymologia csak 
egyes szók írásmódjára vala befolyással, addig az analógia döntő 
befolyást gyakorolt az orthographia megalapításában. A ragozás
ban e szerint számos végszótagoknak önkényes írásmódja határoz-
tatott meg a grammatikusok által; ide számíthatók az e, ei és i a 
második és harmadik declinatió casusaiban, továbbá a vo és quu 
ugyancsak a második declinatióban, végre az ubus és ibus haszná
lata a negyedik declinatióban elméletileg egymástól szorosan meg
különböztetett. — De az analógiát sem lehetett mindenütt és min
denben szabálylyá emelni. Antonius Gnipho pl. hiában akart robur-
tól roburis-t, ebur-tó\ eburis-t} marmur-tó\ marmuris-i képezni, mert 
a gyakorlatba ez sohasem vétetett föl. 

Az említett három alapelven (história, originatio, proportio) 
kivül volt még egy negyedik criterium is, melyet noha a római 
grammatikusok rendszerökbe föl nem vettek, mindazonáltal tárgyal
ták, foglalván azt következő kérdésbe: ú g y k e l l - e í r n u n k a 
m i n t b e s z é l ü n k ? - — Ezen kérdésben a helyesírásnak két sar
kalatos alapelve foglaltatik, t. i. az o r t h o g r a p h i a p h o n e t i c a 
és e t y m o l o g i c a . Hogy a latin nyelv phonetikai, azt a legtöbb 
régi grammatikus vallja, noha az ellenkező nézetnek is akadnak 
képviselői. Suetonius ugyanis ezt mondja Augustusról : orthogra-
phiam . . . . non adeo custodit; ac videtur eorum sequi potius opi-



LATIN ORTHOGRAPHIAI TANULMÁNYOK. 205 
nionem, qui perinde seribendum, acloquamur, existiment. Suetonius 
szerint tehát ellentétben áll az orthographia a következetesen al
kalmazott phonetikai írásmóddal. Az etymologián alapuló helyes
írásra egy praktikus példát hoz fel Caesellius Vindex : quamtitas, 
quamtus, tamtus. nec quos moveat, si n sonat; ita enim supra docui 
n sonare debere, tametsi in scriptura m positum sit. —Aszéphang-
zati és származtatási helyesírásra nézve Cornutus következő közép
utat ajánl: nonnulli putant auribus deserviendum atque ita seri
bendum, ut auditur; est enim fere certamen de recta scriptura in 
hoc, utrum q u o d a u d i m u s an q u o d s e r i b i o p o r t e a t , 
seribendum sit, e g o n o n o m n i a auribus dederim. De már Quin-
tilianus egészen a phonetikai írásmódhoz szegődik: ego (nisi quod 
consuetudo obtinuerit) sic seribendum quidque iudico, quomodo so
nat, hic enim est usus litterarum, ut custodiant voces et velut de-
positum reddant legentibus, itaque id exprimere debent, quod dic-
turi sumus. — Velius Longus is erélyesen felszólal a széphangzati 
írásmód mellett: non est necesse id seribere, quod in verbo non so-
net. Hevesen védi ugyancsak ezt Papirianus : aliter seribere et ali-
ter pronuntiare vecordis est. — Marius Victorinus végre példákkal 
igyekszik bebizonyítani az etymologiai írásmód tarthatatlanságát: 
sed ea (aspirata) quatenus debeatis observare, ignoratis, inducti for-
tasse eo, quodlegistis praeceptum antiquorum, qui a i u n t s e r i b i 
quidem o m n i b u s l i t t e r i s o p o r t e r e , i n e n u n t i a n d o 
autem quasdam litteras elidere. in quo, ut idem saepius dicam, bis 
peccatis, quod aliud seribitis et aliud legitis quam seriptum est. 
quid enim facietis in his, quae velitis nolitis et seribenda sünt, ut 
exempli gratia e x i s t i m o non e x a e s t i m o et c o n q u i n a t 
non c o i n q u i n a t et similia. — Különben a régieknél is a szabály 
nem így hangzott: „írj amint beszélsz", hanem így: „írj a mint he
lyesen beszélsz" ; ennélfogva az orthogragphiát az orthoepiával 
hozák összefüggésbe. — A kiejtés és írásmódnak egymáshoz való 
viszonyáról Velius Longus több helyen emlékezik: ad ceteras igi-
tur quaestiones transeamus, in quibus animadverto apud plerosque 
confusam tractationem oQ&oe7ieíccg et ÓQdoyQctqiíag, cum inter se di-
stent, nam oq&oéTtun non quaerit, quomodo seribendum sit; cum ad 
vocis legem adlegatus sit ille qui seripsit. sed est quaestio in lo-
quendo . . . . nec potest in quibusdam oyd-oyQacpía cum oQüomslti 
misceri, ut enuntiatio cum seriptione pariter titubet . . . . in bq&o-
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Bnsífi. quid dicentius sit et quid lenius quaeritur, nec laborat ille qui 
seribit, cum id quod χηριωτατον (est) dicatur. in ορ&ογραφίφ eo seru-
pulosior quaestio est, qud nonnunquam unus sonus est, aut perexigua 
suspitione diversus . . . . mihi videtur nimis rusticana enuntiatio 
futura, siper u extulerimus (arcubus, partubus) ; ita tamen existimo 
enuntiandum, ut nec nimis i littera exilis sit, nec u litteram seripse-
ris enuntiationis sono, cum nimis pleno, ac meminerimus, artis 
ορϋοεπείας esse, ut, sive hac sive illa littara seripseris, enuntiationis 
sonum temperet. — Általában a régi orthographusok inkább egyes 
esetekre vonatkozó, mint pl. a kétértelműségre vagy nem eléggé 
világos szók alakjára és jelentésére czélzó szabályokat igyekeztek 
megalapítani, mint általános érvénynyel bíró alapelveket; legalább 
ez tűnik ki Quintilianus következő tanításából: orthographiae ars 
non in hoc posita est, ut noverimus, quibus quaeque syllaba litteris 
constet (nam id quidem infra grammatici officium est), sed totam, 
ut mea fért opinio, subtilitatem in dubiis habet. Ezen dubia szerinte 
azután az oly szókra vonatkozik, melyek egyenlőn hangzanak 
ugyan, de quantitásuk különböző, p. o. malus, malus. 

Az orthographia a régieknél csak a nyelvtan egy pár gyakor
lati részét tartalmazá, melyek leginkább a betűk s olvasási jegyek 
helyes használatára vonatkoznak; azt, hogy a latin nyelv mi
óta irodalma kezdett lenni erős hangváltozásokon ment keresztül, 
nem vevék tekintetbe, pedig épen ez taníthatta volna meg őket, 
hogy az orthographia nem valami egyszer mindenkorra megalapít
ható bevégzett tény, hanem a nyelvtörténelemmel együtt fejlődő 
tudomány. — Épen ezért az orthographus feladata a különböző 
irodalmi korszakokban használt írásmódot állítani egybe, ehhez 
azonban a nyelvtörténelem beható tanulmányozása szükséges, mit 
ismét csakis a hangtan segítségével eszközölhetni. Ε szerint a 
hangtan nélkülözhetetlen előföltétele a helyesírástannak, mert ez 
képes egyedül eldönteni, vájjon etymologiai vagy phonetikai-e a 
latin nyelv s ennek írásmódja. — Minthogy pedig a latin orthogra 
phia phonetikai, tehát csakis a hangjegyek helyes ismeretén s az" 
ebből eredő helyes alkalmazáson alapúihat. Ha ezt nem veszszük 
alapúi, akkor a latin helyesírásnak sem időszaki, sem minőségi jo
gosultságát meg nem Ítélhetjük. — Az orthographia ugyanis a nyelv
tudósok által theoretikailag megalapított írásmódot repraesentálván, 
csak helyest és nem helyest ismer. A mi ezen theoriától eltér, annak; 
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legyen bár még annál mélyebb alapja a nyelvben, nem helyes. — 
Ha eszerint a római grammatikusok egy nyelvök szellemével ellen
kező rendszert hoztak volna be az orthographiába, s azt az intelli
gens közönségnél érvényre emelhették volna, akkor ezen rendszer 
is orthographiailag helyes volna, s az ettől eltérő plebeusi írásmód 
— még ha ez a hangtani szabályokkal nem is ellenkeznék — hely
telen volna. Ez utóbbi azonban hasznos forrása lehetne a hangtan
nak. — Épen ez az eset áll be, ha az orthogragphia a nyelvfejlődés-
sel nem áll ellentétben, vagy ha épen a hangtan szabályainak meg
felel. Itt is csak az lehet helyesírásilag jó, a mit a nyelvtudósok rend-
szerökbe fölvettek; oly hangoknak visszaadása, melyek a rendszerbe 
fölvéve nincsenek, habár az élőnyelvben megvannak is, orthogra-
phiai szempontból tekintve nem lehet helyes. — Ezen utóbbi stádium
ban van a latin orthographia, a mennyiben az élő nyelvben meglevő 
hangtani szabályokon alapszik, de mindig csak az egyes korsza
kokban érvényre vergődött mintaszerű kiejtést repraesentálja. —• 
Az orthographiának a hangfejlődéssel mindig lépést kell tartani, és 
jelesül aplionetikai írásmód csaknem egyenlő lépésben halad vele, 
az etymologiai azonban gyakran századokkal is hátrább marad. 

- A nyelvhaladás mivelt és miveletlonek között nem egyenlő, 
ez utóbbiak tovább ragaszkodnak a régihez, s innen van az, hogy 
még a phonetikai írásmódban is jönnek olykor hangjegyek elé, 
melyek a korszaki orthographiával ellenkeznek, de a megelőző 
korszakban helyesek valának. —• Ezen úgynevezett archaismusok-
nak is megadja a hangtan az őket megillető korszaki érvényt. 

Minthogy bármely kihalt nyelvben a hangtan és helyesírásra néz
ve egyedül azon emlékekre vagyunk utalva, melyek ezen nyelvnek 
ránk maradt irodalmában letéve vannak, tehát világos, hogy a hang
tan helyes mogítéléso nagyon is szükséges az orthographiára nézve. 
Ha a helyesírásba mindazt fel akarnók venni, a mit az írásmódra néz
ve a latin irodalom ránk maradt emlékeiben bebizonyíthatunk, akkor 
épen oly kevéssé lehetne ezen nyelv orthographiáját megalapítani, 
mint alaktanát meghatározni, ha csak a nyelvtudósok által elméle
tileg szabályokba foglalt írásmódot vennők alapúi. — A hangtan 
mint a nyelvnyomozás tartalomdúsabb része különbnél különbféle 
anyagot szolgáltat rendelkezés alá, melyből azután az orthographia 
kiválasztja időről időre a régi nyelvtudósok által helyesnek elismert 
tényeket. E szerint a hangtan a nyelv természeti törvényeit az ő 
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sokoldalúságában karolja fel, ellenben az orthographia csak az el
mélet szabályait íixirozza; ez utóbbi tehát csak azon egyben nevez
hető több oldalúnak, hogy az írásfejlődésnek több korszakát külön
bözteti meg, megszabván mindegyik korszaknak saját törvényeit 
a helyesírásra nézve. 

A latin nyelv s ennek írásmódját illetőleg legrégibb emléke
ink — nem tekintve a tizenkét tábla, a saliusok és arval dal töre
dékes maradványait — a város építésének ötödik századáig, vihe
tők vissza, tehát Livius Andronicus korán túl, ki már a drámai iro
dalmat kezdi meg. Ezen Livius előtti korszakból nincsenek annyi 
nyelvemlékeink, hogy azokból az ötödik században uralkodó hang
alakulásról tiszta fogalmunk lehetne, de annyit mégis biztosan 
mondhatunk, hogy a lágy sziszegő hang két önhangzó között már 
az ötödik században átalakult, p. o. Fusia = Fúria, Valesia = 
Valéria, Papisia = Papiria stb. —• Ez az egyetlen példa arra nézve, 
hogy a consonans önhangzók ráhatása folytán megváltozik. In mul-
tis verbis — mondja Varró — in quo antiqui dicebant s postea dic-
tum r, ut in carmine Saliorum sünt haec: foedesum, plusima, melio•• 
sem, asenam (e h. arenam). — Épen így fordul elé a carmen árváié
ban : Lases, e h. Lares. Nevezetes e tekintetben Cicero azon állí
tása (Fam. 9, 21), miszerint L. Papirius Crassust (Kr. e. 336) erede
tileg Papirius-nak. nevezték, holott a többiek mind Papisius-ia&k. 
neveztettek. — Ebből következik, hogy már a samniumi háború 
idejében annyira megvala a hajlam a nyelvben az s-et r-ré változ
tatni, hogy egy előkelő család még saját nevében is helyet adott 
neki. így lett laudaris, ebből: laudasis, honor honoris, ebből: honos 
honosis. — Numisivs-hó\ így lesz ezen korszakban Numerius, dedi-
sont-hó\, dederunt; esam, eso-ból, eram, ero; így scelus sceleris, aes 
aeris; végre dis és cmo-ból: dirimo stb. — Az is bizonyos, hogy 
ebben a korszakban még az o névragozás egyesi nominativus és 
accusativusában mint szintén a többesi genitivusában is o volt még 
u helyett; épen így az igék többesi harmadik személyében. — Ezek 
a főbb hangalakulások a latin nyelv első előttünk ismeretes korsza
kában, melyet mivel úgyis Appius Claudius Caecus (censor a város 
építésének 442. évében) nevével hozzák kapcsolatba, tehát Appius 
korszakának nevezhetünk. 

A második korszak elnevezését méltán igényli magának az 
rodalomban nagy tevékenységet kifejtő Livius Andronicus 5 ebben 
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a korszakban vévé föl Sp. Carvilius a to rokhangu médiát (g) a 
latin abc-be : tb x —- mondja P lu ta rchus — ngbg tb y avyyeveiuv 8%EI 
Tiatj avtoíg, ótys yag i^qr\aavto ib yáfifia, KccQftiXíov 2TÍOQÍOV TTQO(T6^SVQÓV-
tog. — Ezt megerősíti Scaurus is következő szavaival : a Spurio 
Carrutio nőve formám G l itterae praepositam (különben ez a hely 
romlott). H o g y a torokhangu média a régibb nyelvben a tenuis-szal 
egyenlően hangzott, k i tűnik a következő szók későbbkori írásmód
jából : vicesimus és vigesimus, quadringenti, ebből : quatuor és centum ; 
Germalus és Cermalus, gurgulio és curculio. Épen így a következő 
szóképzésekben: negotium, negligo, ezekből : nec és otium, nec és 
lego; sugo és sucus; glória, e t tő l : cluo, darus. — A commentarii 
institutionum szerzőjét Gaius-nak ráfog, ellenben egy hozzáhasonló 
előnév megrövidítve mindig (J betűvel í rat ik régiesen; épen így 
rövidíttetik rríjí'og = Gneios (Jn-be. A rómaiak ezen időtől fogva, 
t. i. mióta Spurius a g-t a c mellé az abc-be fölvette, ez utóbbit, 
mindig K-nsik e j tet ték; ezért í r ták a görögök Caesar-t és Cicero-t 
í g y : KataaQ, KixéQwv stb. Ekkor , azaz a város építésének 520. éve 
körül, ment az o az i lyenekben: Alfenos, Plautios, tribunos, filios, 
primos ; pocolom, donom, captom stb., w-ba át, de megmaradt ekkor 
is az ilyenekben : mortvos, equos, servos, aevom, mert a latin nyelv 
két í/-nak egymásra való következését — mint alább is látni fogjuk 
— nem tűrte. — E k k o r kezdődött meg a névragozásban az e-nek 
az i lyenekben: aves, hostes stb., 'i-vel való felváltása, t ehá t : avis, 
hostis stb. — L. Cornelio L. f Scipio aidiles cosol cesor—, áll egy 
sírföliraton a 495-dik évből (v. ö. Corp. Inscr. Lat . 3 1 . sz . ) ; ellen
ben egy más, valamivel későbbi epitaphiumon (456. évből) követ
kező saturnusi vers mér tékbe foglalt sorok á l l anak : 

Cornélius Lucíus — Scípió Barbátus 
Gnaivód pat ré prognátus — fórtis vír sapiénsque, 
Quoiús forma vírtu — teí parísuma fűit, 
Consól censór aidílis •— queí fuít apud vos, 
Taurás iá Cisaúna —• Sámnió cépit 
Subigít omné Loucánam, ópsidésque abdóucit. 

(v. ö. Corp. Inscr. Lat . 30. sz.) 
A harmadik korszakban Ennius lép föl mint nyelvképző (a 

város építésének 585. évében) ; ő vala az, ki a római költészetbe a 
görög írásmódot, t. i. az éles consonansok megket tőzve való í ratá
sát behozá. A feliratok gondos tanulmányozásából ugyanis k i tűnt , 
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hogy Ennius előtt a consonansok kettőzve nem írattak; a költő 
utolsó éveitől fogva a Gracchusok idejéig, tehát a város építésének 
580-dik évétől 620-ig a consonansok kettőzve és egyszerűen való 
írása egyaránt használatba vala ; innen kezdve körülbelül a Jugur-
tha-féle háborúig, város építésének 640-dik évéig, amaz szo-
kottabb, később azonban, azaz a hetedik század közepétől fogva, 
egészen szabálylyá vált. A mássalhangzó ezen megkettőzése kettős
hangzó után is történt: Plautus, Cicero és Vergilius cavssa-t írtak 
s ezen írásmód, t. i. hosszú önhangzó után kettős s-et írni csaknem 
általános vala, amint Quintilianus (1, 7, 20) állítja: quid quod Cice-
ronis temporibus paulumque infra, fere quotiens s littera média vo-
calium longarum vei subiecta longis esset, geminabatur ? ut caussae, 
cassus, divissiones etc. Ezen szabálynak tulajdoníthatók az ilyenek 
is: mlíle, Iűppiter, littera stb. — Ritschl szerint (Mon. epigr. p. 123) 
a. u. 580—920 a gemminatio conaonantium fluctuans, 620-tól fogva 
640-ig praevalens, fere constans ab anno circiter 640. — A mily 
könnyen vétetett föl az írásba a kettőzés, épen oly makacsul szegült 
ellene az orthographia Verrius Flaccus fél ra-jének, melyet akkor 
kellett volna írni, midőn a költök az m-et a megelőző önhangzóval 
együtt elidalni szokták ; épen így járt Claudius is három betüjegyé-
vel: J = v} mely az n-tó\ való különbséget akará jelölni; O = */>, 
e helyett: bs é sps ; f-, melynek az i és u közötti középhangot kel
lett volna kitüntetni. — Míg ezek új betüjegyekkel akarák a latin 
ab c-t gazdagítani, addig Licinius Calvus (50 Kr. e.) a Q-t, Nigidius 
Figulus pedig az X-et akará az abc-ből kiküszöbölni. —> Ezen kor
szakba esik a cZ-nek az ablativus végéről való leesése is. — Epistula 
consulum ad Teuranos de Bacchanalibus a. u. c. 568 (v. ö. Corp. 
Inscr. Lat. 196. sz.): de senatuos sententiad . . . pro magistratud . . . 
Sacra in oqnoltod (— occulto) ne quisquam feciso velet, neve in 
poplicod neve in preivatod neve extrád urbem utei suprad 
scriptum est. Haice utei in conoentionid . . . . ubei facilumed. Ímhol 
egyetlen feliraton a d-s ablativus kilenczszer fordul elé, sőt, miután 
három ezen szók közül, t. i. sententiad, extrád, suprad kétszer*két-
szer fordul elé, tehát összesen tizenkétszer van meg ezen feliraton 
a d-s ablativus. Ellenben a Lex incerta-ban, quae rogata est inter 
621 et 636 a. u. c, következő d nélküli ablativusi alakok fordulnak 
elé: . . . . in senatu seive in poplico iovdicio . . . Neive is in poplico 
liiuci . . . neive in senatu relinquito . . . quei ex hace lege plebeive 
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scito factus érit. . . non fecerit sciens dolo maio . . . . condumnari po-
pido facitoque ioudieetur . . haace lege . . . pro aede Castorus (gen.). 

A negyedik korszak képviselői Aceius (Attius ?) és Lucilius, 
kik az Ennius által megtört úton tovább haladtak s érdemök legin
kább abban áll, hogy az Ennius-féle tant érvényre emelték. — Sőt 
ezen két költő a hangok élesebb meghatározásában még tovább 
ment Enniusnál. Accius ugyanis azon igyekezett, hogy a hosszút a 
rövidtől kettőztetve való írás által különböztesse meg. — Accius 
— mondja Velius Longus — geminatis vocalibus seribi natura lon-
gas syllabas voluit, cum alioquin adiecto vei sublata apice longitu-
dinis et brevitatis nóta posset ostendi. — Ritschl bebizonyííá, hogy 
ezen írásmód a latin feliratokban a Gracchusok idejétől kezdve a 
harmadik Mithridatesi háború kezdetéig használatban vala, és pe
dig a következő három önhangzóra : a, é", ű szolgáló példák ezek: 

aa ee mi 
aara Feelix arbitratuu 
Calaasi leegei fuueit 
faato leege Fuuli 
haace ree luulius 
Maamius seedes iuus 
maanium seese. Luuceius 
Maarcium Luucius 
Maarco Luuci 
naatam Muucius 
Paacili pequlatuu 
Paapia Puupius 
Paapus Ruubius 
paastores Suura 
Staatius uutei. 
Vaarius 
Vaaria 
Vaarus 
Mciuoxellog. 

Megjegyezni való azonban, hogy a Cato által használt diee hanc-hó\ 
nem lehet azt következtetni — mint Büeheler Grundr. d. lat. Deci. 
25. 1. teszi — hogy már Cato a hosszú önhangzókat kettőztetve írta 
volna, mert dies eredetileg a sziszegő hangon végződő tőkhöz tarto-

14* 
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zott, a mint Dies-piter, ho-dier-nus és diur-nus szókból kitűnik, mely 
töalakból azonban a sziszegő hang a casus obliqui-ban kiveszett; s e 
szerint az eredeti accusativusi alakból: dies-em, az s kiesése után lett 
die-em, s az s lekopása után Catónál die-e. — Ugyancsak Accius kí-
sérlémeg a torokhang előtt álló nasalist is assimilálni, azt kívánván, 
hogy az n következő g és c előtt g-vé változzék. Tanítása nem vala 
egészen alap nélküli, mivel az n következő torokhang előtt élessé
gét csakugyan elvesztette s épen ezért az orrhang felé közeledett a 
kiejtésben. — Nigidius Figulus az ne és ng összetételeket követke
zőleg értelmezi ; inter liíteram n et g est alia vis, ut in nomine an-
guis et angari et ancorae et increpat et incurrit et ingenuus: in om-
nibus enim his non verum n, sed adulterinum ponitur. nam n non esse 
lingua indicio est; nam si ea litlera esset, lingua palatum tangeret. 
— Különben az n megelőző torokhanghoz való simulása nem vala 
tökéletes, épen ezért Accius theoriája nem is vergődhetett soha ér
vényre ; sőt Varró következő szavai egyenesen ellene szólnak ezen 
újításnak: aggulus, aggens, agguilla, iggerunt. in eiusmodi Graeci 
et Accius noster bina g seribunt, alii n et g, quod in hoc veritatem 
videre facile non est. similiter agceps, agcora: Graeci tamen solent 
loco n ante y vei x vei % positae hanc (g) ponere, ut áyyelog, Aoyyh'og 
(íyxHTZQov 'Ayylör^', apud Latinos tamen servatur n, ut Longinus, 
Anchises. — Ritschl szerint Accius azt is beakará hozni, hogy ha u 
előtt torokhangú tenuis áll, akkor mindig qt kell írni, p. o. qum, 
qvra, pequnia, más önhangzó előtt pedig c-t, p. o. caput stb. — Accius 
ezen újításainak Lucilius szegült ellene, állítván, hogy ezen újítások 
részint fölöslegesek, részint elégtelenek. Fölöslegesnek tetszett neki 
az a, e, u önhangzók megkettőzése; elégtelennek a hosszú i jelölését 
ei-vel eszközölni, mert ezen ei szerinte az e és i között levő közép
hangot jelölheti legjobban. — Lucilius ugyanis épen azáltal akarta 
megkülönböztetni az o névragozás egyesi genitivusát a többesi no-
minativustól, hogy amott egyszerű i-t, itt pedig ei-t akart írni, így: 
huiuspueri, de hei pt/erei. — Gellius (13,26, 4) így tanít erre né^ve : 
si huius amici vei huius magni seribas, unum i facito extremum, sin 
verő hi magni hi amici casu multitudinis recto, tum e ante i seri-
bendum érit. És valóban ezen írásmód a hatodik század közepétől 
a respublica végéig számtalan példákban fordul elé : colonei, luliei 
amiceif oinvorsei (universi), createi, reliquei stb. Quintilianus az ei-vel 
való írásmódot nemcsak fölöslegesnek, de kényelmetlennek is mond-
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ja, mert akkor aureus plurális nominativusában az e-t kétszer kel
lene írni. 

A szövetséges háború bevégzödésével kezdődik a nyelvtörté
net ötödik korszaka, mely egy félszázadot foglal magában s Augus
tus egyeduralmáig terjed. Az i önhangzó hosszúsága, mely a régibb 
nyelvben ei-vei jelöltetett Sulla kora óta egy a több betűkön kiálló 
magas /-vei íratott. így találtatik ez már Augustus előtt írva és 
pedig nemcsak tőszótagokban, hanem képzők és ragokban is: 

Dianaes caementicium colonis 
dictatori Calidius Senuisanis 
divo Crispinia omnis 
Liberi Felici ei 
missit Senuisanis fundi 
Vibius Supinates Hostili 
VICUS magistri 
viro. pagi 

si-ve 
hic. 

Ezenkívül a magas / a semivocalis j jelölésére is használta
tott, még pedig épen úgy két önhangzó között mint szó kezdetén, 
példát erre már a köztársaság idejéből való feliratokon is találha
tunk, p. o. Ateio (v. ö. Corpus Inscr. Lat. 750. sz.), eius (u. o. 1079. 
1418. sz.). Sokkal számosabbak a példák a császárkori írott emlé
keken. 

1) Kéthangzó között: 
staia Pompeius cuius maior 
Raia Proculeio eius maiorem 
Maiae Cocceius eiusdem maioris 
Aias Aurunculeius eiusque coiugi. 

2) Szó kezdetén: 
ÍUS iusta iurati 
ius iurandum iniustae iudicio 
íure iurando iurato iubeto 
lulio Iunio iudice 
lulia lunius iusto. 

Minthogy pedig ezen^-t majd közönséges két i-vel majd is
mét magas i-vel írták, tehát a két írásmódot igen gyakran össze-
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zavarták; innen van az, bogy a fentebbiek mellett a feliratokon 
ilyeneket is találunk: 

cuiius eiiusdem 
eiius coiiugi 
eiiusque ingenuiis. (Corp. Inscr. Lat. 1492). 

Sullakora után körülbelöl húsz évvel a harmadik névragozás 
egyesi genitivusának us végzete a használatból kivesz, tehát a régi 
felirati nominus, Castorus, Cererus, Venerus, patrus stb. helyett lesz
nek : nominis, Castoris stb.; de megmarad az us dissimilatio folytán 
az i-tőjü pronomenekben : eius, illius stb.; épen így enyészik el a 
második névragozáshoz tartozó szók többesi nominativusánnk s 
ragja, p. o. magistreis helyett, lesz magistrei, agrei, amicei stb.; ellen
ben a mássalhangzók aspirátiója a görög szavakban, sőt némely 
latin szóban is divatba jő, és pedig eh a következő szókban lesz 
állandóvá: (xracchua, Bacchanália és pidcher = polcer; ellenben az 
ilyeneket: choronae, chenturiones,praechones — mint nevetséges írás
módot tünteti fel Catullus (carm. 84.); ph csak ebben marad meg: 
triumphus és a görög szókban; th pedig csak a következő tulajdon
nevekben tartja fenn magát : Cethegus, Otho, Spinther, Maiho, Car-
thago, Suthid, ellenben letum, torus, tus, postumus (nem : post humus 
= post humatum patrem), a mint Postumius is mutatja; végre rh 
ezekben fordul elé : rhetor, rhythmus, rhus, rheda, Rhenus, Rhodanus, 
Rhegium (ettől: yriyvvfii). 

Különben, hogy mennyire kerülték a rómaiak az aspiratiót, 
Cicero eme szavaiból világosan kitűnik : Voluptati aurium morige-
rari debet oratio. Quin ego ipse, quum scirem ita maiores locutos 
esse, ut nusquam nisi in vocali aspiratione uterentur, loquebar sic 
ut pulcros, Cetegos, triumpos, Kartaginem dicerem ; aliquando idque 
sero convicio aurium quum extorta mihi veritas esset, usum loquendi 
populo concessi, scientiam mihi reservavi. Orcinios tamen et Mato-
nes, Otones, Caepiones, sepulcra, coronas, lacrimas dicimus, quia per 
aurium iudicium licet. Burrum semper Ennius nunquam Pyrrhum 
etc. (Or. 48). — Ebből egyszersmind az is kitűnik, hogy a latinok 
a k, p, t hangokat tisztán kiejtették s a hehezetet csak utánuk hal
latták, tehát pl. a ch-t épen úgy ejtek mint a németül tanuló magyar 
ifjú ejti ezt: ich habé, azaz: ik-h habé. 

Ebbe a korszakba esik az ü és i között levő középhang meg-
pendítése is, mely később, t. i. a hatodik korszakban, azaz Augustus 
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korától Claudius császárig, a grammatikusoknak annyi fejtörést 
okozott. — Quintilianus (1, 4, 7) így tanít róla: Medius est quidam 
inter i et u sonus; non enim sic : optimum dicimus et opimum. — 
Mar. Victor. pedig így : Pinguius quam i, exilius quam u. Ismét 
Vei. Long. így : / scribitur etpaene u enuntiatur. — Végre Priscia-
nus (1, 6) : Sonum y Graecae videtur habere. — Ezen középhang 
a grammatikusok szerint következő szavakban hallatszott: 

1) m előtt: 
maxumus pulcherrumus sumus 
intumus acerrumus contumax 
extumus iustissumus contumelia 
lacrumae volumus existumat 
optumus nolumus monumentum 
minumus possumus alumenta. 

2) b, p és / előtt: 
manubiae aucupium aurufex. 
lubido mancupium 
intubus aucupare 
artubus manupretium 
manubus 

Ezenkívül Priscianus tanítása szerint ezen középhang v után 
is hallatszott e következő szókban : videó, vim, virtus; vitium, vix ; 
ezekben azonban u sohasem íratott i helyett. •—• A felhozott pél
dákból kitűnik, hogy az i és u között levő középhang leginkább 
ajakhangok előtt állhatnak; mikor kelljen aztán minden egyes 
esetben u-t, s mikor ismét i-i írni, arról a régi grammatikusok igen 
különféle módon s egymástól eltérŐleg tanítanak. A legrégibb köz
tük Quintilianus is csak annyit mond, hogy az ő korában u és i 
között egy középhang ejtetett és hallatszott. Ezen korszak neveze
tes arról is, hogy ebben kapott lábra, az említett középhang helyett 
i. Természetes, hogy nem általánosan; annyi azonban bebizonyít
ható, hogy Kr. e. a 100-dik évig a superlativust többnyire w-val 
írták, később inkább i-vel. Licinius Calvus, Cicero és Caesar csak 
i t írtak. Augustus példája által ismét az u használtatott inkább, 
pedig ő maga sumus helyett is úmus-t írt és ejtett (Suet. Oct. 87). 
Caligula császár hivatalosan íratott optimus-i (v. ö. Quint. 1, 7, 21). 
Claudius pedig — mint fentebb is említők-— ezen hang részére egy 
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új betűt talált fel, mely azonban a feliratokon mindig a görög 
ypsilon helyett áll; a kéziratok i és u között ingadoznak. — Ek
kor kezdenek írni uo helyett uu-t az ilyenekben : servos, arvom, 
aequom stb. 

Ezután a hetedik korszak következik, mely Claudiustól Ha
drianus császárig terjed. Nevezetes ezen korszak arról, hogy benne 
a nyelvanyag bizonyos rendszert vesz föl, a mennyiben ekkor kez
denek el először nyelvtanokat iskolák számára írni. — A mi az el
avult alakokból inkább írásban mint ejtésben még megvala, mint 
pl. quoi, quom, ezek helyett: cui, cwm, azt egészen kiküszöbölik; 
szóval az egész helyesírás meghatározott öntudatos alakot ölt fel. 
De egyszersmind ez a korszak az, mely a nyelv előre haladó fejlő
dését bezárja. Az ezután következő korszakokban már sülyedni 
kezd és pedig sebesebben mint emelkedett volt. 

A latin nyelvtörténelem nyolczadik korszakát Hadrianustól 
Commodusig különösen két sajátság jellemzi. Először az, hogy a 
Probus által összeállított régi alakokat elkezdek ujakkal vetni 
egybe s azoknak ezek felett elsőséget adni; innen van az, hogy 
Kr. u. a második században élt írók müveiben annyi archaismus 
tatáltatik. Másodszor az, hogy ezen korszakban kezde a népnyelv 
az irodalmi nyelv mellett feltűnni, a mint ezt az ezen korszakból 
való feliratokon láthatjuk. Ezeken ugyanis a már az első században 
is mutatkozó e-nek ae-vel való felcserélése igen gyakran eléfordúl. 

Ezen hang történeti fejlődése, a mennyire kéziratok és fel
iratok által bebizonyítható következőképen történt : Kr. e. 209-ig 
csak ai-t írtak, ettőlfogva 130-ig ai-t és ae-t, 130-tól fogva pedig 
csaknem kizárólag ae-t, noha a költőknél, mint pl. Lucretiusnál 
(70 Kr. e.) több a-declinátióra tartozó szó genitivusában, Vergilius
nál is (30 Kr. e.) még négyszer ai két hosszú hangnak vétetik. — 
Latium népei már korán egyszerű e-t írtak, p. o. questor, Pestano 
stb., a mint eztLucilius élezés mondása is : Cecilius pretorne rusticus 
fiat (Varró L. L. 7, 90) — bizonyítja. Épen így találtatik egyszerű 
e a régi feliratokon is, például az a-declinatióhoz tartozó szók dati-
vusában : Diane (Inscr. Lat. 168. sz.) stb. — Már Varró idejében 
nagy kétség uralga a mivelt osztályban, vájjon scaeptrum-ot vagy 
sceptrum-ot kell-e írni. A császári korszakban ae mindinkább össze
vegyül e-vel, úgy hogy a harmadik században már ilyeneket is 
találunk : prefectus, presens, aque stb. — Ezen írásmód egészen a 
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könyvnyomtatás koráig megmaradt. Varró állítása szerint (L. L. 
5, 97) a sabinusi pórnép fedus-t, a latin hedvs-t, a mivelt városi em
ber pedig haedus-t ejtett. 

Ezután következik a kilenczedik korszak, mely Commodius 
korától a negyedik század végéig terjed. — Az ezen korszakból 
való feliratokon előforduló plebeusi szóalakok mutatják, hogy a 
népnyelv erőt kezde venni a mivelt irodalmi nyelven. A consonan-
sok között a b már a második században v-\é lágyul; e két betü-
jegy egymással való felcserélése azonban csak a harmadik század
ban lesz közönségessé, a mint a következő példákból nyilván ki
vehető : 

Favio, Marin. Att. d. fr. Arv. 368, 1 (Kr. u. 2. század). 
Urvinates, Or. 999 (Kr. u. 252). 
lavoratum, Ed. Dioclet. d. pret. rer. venal. Momms. (Kr. u. 301). 
pr'aestavitur, u. o. 
sivi, u. o. 
arvitrio, u. o. 
livido, u. o. 
miravili, Or. 1070 (Kr. u. 306—312). 
ceneravili, Or. H. 5581 (Kr. u. 306—337). 
quivus, Or. H. 6431 (Kr. u. 362). 
verva, I. R. N. 591 (Kr. u. 395). 
devitum, u. o. 2455. 
incomparavili, u. o. 3228. 5284, 6436. 6491. 
liventer, u. o. 4063. 
acerva, u. o- 1560. 
Vilisari, de Rossi I. Christ. u. Rom. 1059. 1060. 1061 (Kr. u. 

536—337). 
A felhozott példákból látható, hogy v leggyakrabban áll b 

helyett a szó belsejében két önhangzó között, sokkal gyérebben a 
szó belsejében mássalhangzó után s leggyérebben a szó kezdetén. 
•— A 6-nek felcserélése f-vel nemcsak a feliratokon és államokmá
nyokban, hanem a legrégibb kéziratokban is előfordul, mint például 
Gaius-nál a veronai kéziratban és a florentini pandektákban; mind
azonáltal megjegyezni való, hogy a v- és 6-nek régi helyes írás
módja még későbbkori feliratokon is sokkal túlnyomóbb ama hely
telen felcserélésnél. Különösen kitűnnek e tekintetben az oly állam-
okmanyok, melyek Róma városában készültek. Hogy pedig mind-
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ezekben a b ellágyulás folytán lett a v hanghoz hasonlóvá és nem 
ez utóbbi keményűlt b-vé, az leginkább kitetszik akkor, hogy ha 
az ily késő kori latin alakokat a megfelelő itáliai szókkal vetjük 
egybe; ez utóbbiakban ugyanis az eredeti v mindenütt tisztán meg
maradt: 

octaba, I. N. 696. v. ö. olasz ottavo. 
jubenis, I. N. 2856. v. ö. ol. giovane. 
Sebera, I. N. 7153. v. ö. ol. severa. 
beteranus, Ren. I. Algér. 4133. v. ö. ol. veterano. 
bita, Ren. I. Algér. 3156. v. ö. ol. vita. 
bibére, I. N. 3137. v. ö. ol. vivere. 
botiim, I. N. 3416. v. ö. ol. voto. 
debotionis, Or. H. 7087. v. ö. ol. devozione. 
biginti, I. N. 3493. v. ö. ol. venti. 

A tizedik korszak végre a negyedik századtól a román 
nyelvek alakulásáig és a középkori tudományos latinság korszakáig 
terjed. 

II. Semivocales: í, u. 
1. i v o c a l i s e t c o n s o n a n s . 

Valamint a régi úgy az újabb philologusoknak is legtöbb fej
törést okozott ezen két betű. A régiek csak a nagybettiírást ismer
vén, természetes csak I-t és V-t írtak; ez utóbbinak azonban U-ba 
való átmenete már a herculanumi jegyzékeken észrevehető, mi bizo
nyára annak tulajdonítható, hogy a papyrusra és pergamenre köny-
nyebb vala a kerek U-t mint az ék alakú V-t írni. Nem úgy van az 
t-vel, mely /-vei is csak akkor kezdett íratni, midőn általában kis
betűket írtak, tehát a negyedik században. A nyolczadik század óta 
a j épen úgy mint az i, az u épen úgy mint a v kiegészítő része lön 
a latin abc-nek. — Az újabb philologusokjelenlegi helyett csak i-t 
írnak, de már az w-ra nézve nem tudnak megegyezni, a mennyiben 
némelyek csak u-t, mások csak v-t írnak. — Brambach (Die Xeu-
gestaltung d. lat. Orth. 318.1.) így nyilatkozik: Die epigraphischen 
und nuinismatischen Schreibweisen habé ich, wenn kein Grund dage-
gen sprach, in unsere gewöhliche Cursivschrift übertragen. Dabei be-
diene ich mich des'Vortheils, den die kleinen Typen gewáhren, dass 
sie die Unterscheidung des vocalischen und consonantischen V er-
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möglichen. Dieselbe Unterscheidung auch bei i und j einzuhalten, 
wäre weniger praktisch und ist bei dem jetzt herrschenden (!) Ge
brauche unnütz. Doch halte ich es für eine pedantische Schulmeiste
re^ das uns einmal geläufige und bequeme u (hát a j-re nem lehet ezt 
mondani ?)überall durch das epigraphische V, oder, wie vordem Mode 
war, Fdurch das in Handshcriften übliche U zu verdrängen. Warum 
sollen wir uns bei nicht tphilologischen Liebhabern der klassischen 
Literatur durch ein vva, recemvit oder uua, ualeo den in diesem Falle 
wohl verdienten Vorwurf der Lächerlichkeit zuziehen ? 

Brambach tehát elfogadja az u-nak ν alakját is, de már &j 
alkalmazását haszon nélküli dolognak tartja. — Mi azt hiszszük, 
hogy minden abc annál tökéletesebb, minél több külön jegye van 
az emberi hangoknak megkülönböztetésére. A kérdés tehát csak 
ez lehet: Ejtettek-e a régiekj-t, azaz i consonans-t vagy nem? Ha 
igen, akkor a j nemcsak hogy nem hibás írásmód, hanem való
sággal szükséget pótló. Hogy pedig a régiek a kiejtésben meg
különböztették az i vocalist az i consonanstól, azt bebizonyít
hatjuk Priscianus eme szavaival (1, 18. H.) : Et i quidem modo 
pro simplici modo pro duplici accipitur consonante : pro simplici, 
quando ab eo incipit syllaba in principio dictionis posita sub-
soquente vocali in eadem syllaba, ut Juno, JvppUer, pro duplici 
autem, quando in medio dictionis ab eo incipit syllaba post vocalem 
ante se positam subsequento quoque vocali in eadem syllaba, ut 
maius, peius, eins, in quo loco antiqui solebant geminare eandem i 
litteram et maiim, perms, eiius scribere, quod non aliter pronuntiari 
posset, quam si cum superiore syllaba prior i, cum sequente altera 
proferretur, ut pei-ius, ei-ius, mai-ivs; nam quam vis sit consonans, 
in eadem syllaba geminata iungi non posset: ergo non aliter quam 
tellvs, mannvs proferri debuit. unde Pompein quoque genetivum per 
tria i scribebant quorum duo superiora loco consonantium aceipie-
bant, ut si dicas Pompelli; nam tribus i iunctis qualis possit syllaba 
pronuntiari? quod Caesari doctissimo artis grammaticae placitum a 
Victore quoque in arte grammatica de syllabis comprobatur. pro 
simplici quoque in media dietione invenitur, sed in compositis ut 
iniiiria, adiungo, eiectvs, reice. Vergilius in bucolico (proceleusmati-
cum posuit pro dactylo) : 

Tityre pascentes aflumine reice capellas; nunquam autem po-
test ante eam loco positam consonantis aspiratio inveniri, sicut nee 
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abiudico adiungo 
abiectus adiuro 
obiectus adiaceo 
subiaceo adiectus 
subiectus 
subiungo 

ante u consonantein. unde hiulcus trisyllabum est, nulla enim eon-
sonans ante se aspirationem recipit. 

Ezen tanításból kitűnik, hogy &j a szónak különböző részé
ben különbözöleg hangzott. — Ha az i a szó elején áll következő 
önhangzóval, akkor az egyszerű consonans, tehát j . Épen így hang
zik az i Priscianus szerint az összetett szókban is, és pedig: 

1. Mássalhangzók után, p. o. 
iniungo 
iniuria 
iniustus 
iniectus 
coniungo 
coniurati 
coniectus. 

2. Onhangzók között, melyek az összetétel különböző szótag
jaihoz tartoznak, p. o. 

eiuro eiectus diiudico. 
peiero deiectus 

reiectus 
proiectus 

Innen van az, hogy ezen j előtt mint minden más egyszerű 
consonans előtt, az önhangzó rövid marad: 

biiugus quadriiugus 
triiugus altíiugus. 

Hogy tehát ezen i consonans a kiejtésre nézve a magyar j 
betűnek tökéletesen megfelelt, kitűnik abból. 

1) hogy a grammatikusok, kiknek élén Quintilianus áll, a la
tin j-t consonansnak nevezik, ellentétben az i vocalissal; 

2) hogy ez aj mássalhangzó után a megelőző önhangzót hely
zeténél fogva hosszúvá tette, mint például ebben : adiacet, conjun-
geré stb.; 

3) hogy ez aj a szó elején a versmértékben még a legrégibb 
költőknél sem képes külön szótagot képezni; 

4) hogy ez az i consonans a latin szókban a rokon nyelvek 
megfelelő szavaiban találtató j helyett áll, p. o. iecur, szanszkrit 
jakrt; íuvenis, szkr. juvan; iugum, szkr. ju$am, gótjok, ó-ném. joh, 
középn. juh, újn.joch, görög £vyóg} £vyóv. 
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A felhozott tényekből tehát világos, hogy a,/a latin egyszerű 
szók kezdetén és az összetétel második tagjának elején épen úgy 
ejtetett mint a magyar j * ) . — Egészen másképen áll a dolog, ha a 
/ egyszerű szó belsejében önhangzók között áll. Priscianus a fentebb 
idézett helyen azt mondja róla, hogy ilyenkor úgy hangzott mint 
egy kettősmássalhangzó. — Ezzel egészen megegyez ugyancsak 
Priscianus eme szavai (7, 19) : Nam solebantilli (antiqui) non solum 
in principio sed etiam in fine syllabae ponere i loco consonantis, 
idque in vetustissimis invenies scripturis, quotiens inter duas voca-
les ponitur, ut eiius, Pompeiius, Vulteiius, Gaiius, quod etiam omnes, 
qui de littera curiosius scripserunt, affirmant. — Épen ezt vallja 
Valerius Probus (1,19) : 1 littera cum fuerit medio vocalium, ita ut 
consonans sit, duplicem sonum reddit. —• Tovább folytatja 1, 4 3 : 
/ littera duplicem sonum designat una quamvis figura sit, si undique 
fuerit cincta vocalibus. — Priscianus a fentebbi idézetben határo
zottan mondja, hogy ezen kettős hang két egyszerű mássalhangzót 
jelölő j-hö\ áll, melyeknek egyike a megelőző, a másika pedig a 
következő szótaghoz tartozik, a mint az az írásmóddal is, t. i. két 
i-vel jelöltetik. Ha azután Priscianus hozzá adja, hogy ezen két,/ 
épen úgy ejtetett mint a két U ebben : tellus s a két n ebben: mannvs, 
abból az következik, hogy a két,/ hallhatólag nem elválasztva ejte
tett, úgy hogy a két hang között valami szünet volt volna, hanem 
úgy mint a felhozott két szóban az 11 és nn, hogy tehát tartamra 
nézve még egyszer annyi időt vett igénybe, mint az egyszerű,/; 
épen úgy mint az aa, ee, uu = a, e, ü; azaz még egyszer annyi ide
jűek mint a rövid a, e, ű. —Hogy ez így van, kitűnik a grammati-

*) Ellenben Bahlmann (Quaestiones Quintilianae, 22. 1.) azt állítja, hogy a 
latin ^-nek még Augustus korában nem vala az a hangja, a mi a n é m e t i n e k . — 
Azt mondja ugyanis, hogy Quintilianus s vele együtt a több grammatikusok 
semmi különbséget nem hoznak fel a consonans j és a vocalis i között. Ámde 
ha Quintilianus a consonans j-ro\ úgy beszélt mint a vocalis i ellentétéről (v. ö. 
1, 4, 14), mi szükség volt volna neki még a kettő közötti külön kiejtésről is szó
lani, a mi úgy is magától értetődik. — Továbbá azt állítja Bahlmann, hogy Teren-
tianus a consonans j-t a vocalis t-tó'l csak névileg nem pedig minőségileg külön
bözteti meg. Ezen állítás azonban Torentianus Maurusnál egy egészen kétes és 
valószínűleg romlott kitételen alapszik. Mi módon beszéllhet valaki egy conso-
nansról ellentétben egy vocalisszal, a nélkül, hogy különbséget ne venne föl a 
két hangminőségében is ? Végre azon eredményt hozza ki Bahlmann, hogy a la
tin j consonans nem egészen más hang mint az i vocalis, hanem csak egy meg-
vastagult (condensata) i. No hiszen ezt épen lígy lehet a német j hangról állítani. 
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kasok tanításaiból is. Volius Longus (2220. 1.) így tanít: Atque 
ipsa natura * litterae est, ut interiecta vocalibus latius enuntietur, 
dum et prior eam adserit et sequens sibi vindicat. Caesellius pedig 
Castidiornál (1, 1) így szól: Pompeiius, eiius per duo i scribenda 
sünt et propter sonum, plenii/s enim sonant, et propter metra. — 
Velius Longus felhozza az okot is, hogy miért írja Cicero az eredeti 
görög i-t ezekben: Aiiacem, Maiiam két i-vel: Unde quod illud 
pressius et plenius sonet, per duo i seribi existimat. — Az idézett 
három grammatikus véleménye tehát az, hogy a j betű egyszerű 
szavakban két vocalis közt, mely gyakran két i-vel jelöltetett, egy 
egyszerű tartós ^-nek hallatszott és ejtetett s mely teljesebb hang
zású vala mint a fentebb felhozott összetételben és szó elején elé-
fordúló egyszerű _/. Hogy ama j csakugyan egy egyszerű tartós 
hang vala, még abból is kitűnik, hogy az a legrégibb feliratokon 
egyszerű i-vel a későbbieken pedig, melyek részint a köztársaság 
idejéből részint pedig a császári korszakból valók, magas 7-vel je
löltetett. — Minthogy pedig előtte közvetlenül egy másik önhangzó 
áll, tehát lágy vocalis hangzással ejtetett, ilyen formán: Maija, 
Troija. Hogy pedig a fentebb felhozott compositákban : e-iuro, e-iec-
tus, di-iudico stb. levő /-nek nem vala ilyen széles hangja, annak 
oka bizonyára abban rejlik, miszerint ezen összetételekben a j , az 
előtte álló Önhangzótól különválva ejtetett s hogy tehát hangját épen 
úgy megtartotta, mint az egyszerű iuro, iactus, iudico alakokban. 
•—• Épen így maradt meg következő compositákban: in-fero, signi-

fer, de-fuit, melyekben az összetételt a nyelvöntudat még kiérezte 
volt —, az f épségben, míg ellenben az ilyenekben : salu-ber, ama-
bam, melyekre nézve a nyelvből az öntudat már kiveszett volt, hogy 
eredetileg összetéve valának —, az / á tmen t 6-be. 

A legfontosabb ezen széles, teljes i-re nézve azon körülmény, 
miszerint az előtte álló önhangzót meghosszabbította. Innen szár
mazik amaz úgy a régiektől mint az újabb grammatikusok által 
is vallott szabály, hogy t. i. a j az előtte álló önhangzót helyzeténél 
fogva hosszúvá teszi. — Miért vagy honnan vala épen ezen ártatlan 
?-nek a több consonans előtt azon ereje, hogy hosszúságot idézzen 
elé — vagy ha már csakugyan megvala, miért nem vala neki ha
sonló ereje a fentebb említett bíiugus, irnugus, quadriiugus és aHi-
iugus szókban is —, arról a grammatikusok semmit sem tudtak. Most 
azonban már ki van mutatva, hogy számos oly szóban, melyekben 
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aj-nek tulajdonították a megelőző önhangzó hosszúságát, ezen ön-
hangzó vagy természettől már hosszú vala, vagy pedig aj elől ki
esett consonans következtében nyújtatott meg. — Természettől hosz-
szu pl. az önhangzó az ilyenekben : Tro-ia, összevetve következő 
görög szavakkal: TQCÚ-Q, Tgco-ó-g, TQK-IO-Q, Tga-á-g, Igw-í-Xo-g, TQOO-
ixó-g, TQCö-i-cí-g} TQa-ía-i>íV] Ma-ia, gör. \ia-la) e mellett: {.I^-TTJO^ lat. 
ma-ter} szkr. md-td ; pe-ior, pe-ius, szkr. gyök: pij stb. Kiveszett con
sonans következtében nyúlt, meg az önhangzó az ilyenekben : ma-
ior, má-ivs, egybevetve ezzel: má-gis mag-nu-s ; á-io, e mellett: ad-
ag-iu-m, szkr. ah stb. — Épen így hosszabbúlt meg az önhangzó, ha 
a^ elől sziszegő hang veszett ki, p. o. dí-iudicare, e h. dis-iudicare • 
ebben pedig : pe-ier-are, o h. per-ier-are, e mellett : per-iur-iu-m, r 
veszett ki a j elől, s ezért lön hoszszú a megelőző önhangzó. 

Mindezekből immár önként következik, hogy nem szükséges 
írnunk e/tus, Pompeius, Gaius, Aiacem, Maiam stb. szókat két /-vei, 
annál kevésbbé hárommal: de mit csináljunk az o-névragozáshoz 
tartozó h(S, ium végzetü substantium okkal, hogy írjuk ezeknek 
egyesi genitivusokat, egy i-vel-e vagy kettővel ? 

Erre határozott feleletet adni azért nehéz, mivel a gramma
tikusok theoriájával a mindennapi praxis kiáltó ellentétet mutat 
fel. — Lássuk tehát először is a grammatikusok véleményét. Varró 
Oharisius szerint (Instit. gramm. lib. 1, 78) így tanított: Lucius et 
Aemilius et cetera nomina, quae antc u habent i7 duplici i genetivo 
singulari finiri debent, ne necesse sít adversus observationem no-
minum nominativo minorem fieri genetivum. idque Varró tradens 
adicit, vocativum quoque singularem talium nominum per duplex i 
seribi debere, sed propter diíferentiam casuum corrumpi. 

Varró ezen tanításával egészen megegyez Probus véleménye 
(Instit. art. 105. 1.): quaeritur, qua de causa o Mercurii per duo i 
seribatur. hac de causa, quoniam quaecumque nomina ablativo casu 
numeri singularis o littera terminantur et nominativo casu numeri 
singularis vs syllaba post i litteram definiuntur, haec vocativum 
casum numeri singularis cum nominativo casu eiusdem numeri sin
gularis pari numero syllabarum seribunt; et ideo o Mercurii per duas 
i litteras seribi pronuntiatur. — Ugyancsak az említett lapon így 
folytatja Probus : quaeritur, qua de causa nomina per aliquos supra 
declinatos casus per duas i litteras reperiantur seribi. hac de causa, 
quoniam quaecumque nomina generis maseulmi nominativo casu mi-
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meri singularis us syllaba post i litteram definiuntur, haec exceptis 
anomális et genetivo casu numeri plurális per ceteros casus pari 
numero syllabarum oportet seribi. item et alia probatio, qua docen-
tur haec supra dictae formae nomina in supra dictis casibus per 
duas * litteras seribi, quoniam quaecumque nomina generis mascu-
lini ablativo casu numeri singularis o littera terminatur, haec eadem 
o litteram in ível is litteras convertunt et supra dictos casus, quando 
per unum i et quando per duo i seribantur, ostendunt. — Hasonlólag 
nyilatkozik a 112. lapon a semleges nemű ide tartozó szókról: 
quaecumque nomina generis neutri ablativo casu numeri singularis 
o littera terminantur et nominativo casu numeri singularis ium litte-
ris definiuntur, ut puta ab hoc serinio hoc serinium, haec ad hoc 
exemplum declinantur: numeri singularis hoc serinium huius seri-
nii huic serinio hoc serinium o serinium ab hoc serinio, numeri plu
rális haec serinia horum seriniorum his seriniis haec serinia o seri-
nia ab his seriniis. sic et alia generis neutri nomina, quae ablativo 
casu numeri singularis o littera terminantur et nominativo casu nu
meri singularis um syllaba post i litteram definiuntur, ad exemplum 
serinii per omnes casus declinantur. 

A vocativusra nézve ezen tanítás csakis az elméletben állott, 
mert a nyelvszokásban csak egy * vala használatban, a mint ez 
Probus (CathoKca 1, 16—21) következő szavaiból kitűnik: neutri 
generis plurima reperies, quae genitivo casu aut una i aut duabus 
terminabantur, tunc una, si ante um syllabam nominativus i non 
habuerit si habuerit, genitivus duabus i terminabitur, ut hoc 
sacrificium huius sacrificii; sicut etiam, quae ante us syllabam habent 
i, ut Terentius Terentii. ex quibus una syllaba sublata fit vocativus, 
si sint nomina propria, ut o Terenti; sint appellativa, novissimam 
us in e correptam mutabunt in vocativo, o egregie. — Ezen tanítás 
nevezetes azért, mivel benne foglaltatik azon két támaszpont, me
lyekre a későbbi grammatikusok szabályaikat alapították. Az ius-
on végződő substantivumok — tanítják ezen grammatikusok —• a 
genitivus singularist kettős i-vel képzik: 

1) mivel a genetivus kevesebb szótagból nem állhat mint a 
nominativus; 

2) mivel a genitivus a második declinatióban úgy képeztetik, 
hogy az ablativus vagy dativusban levő végső o elváltozik i-vé. 

Épen ezen egyenlő szótagmennyiségre támaszkodik Caper 
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(de orthographia 2246. I.): ingenii profer, sicut oíficii, quia nullus 
a recto casu minor est genitivus. — Ugyanezen okot hozza fel 
Scaurus (2257), de már ő e'pen úgy mint Probus és Varró a sza
bályt a vocativusra is kiterjeszti: deindeper detractionem hoc modo 
scribendi ratio corrupta est, quibusdam uno i scribentibus genitivum 
eorum nominum, quae kis nominativo singulari finiuntur, ut Anto
nius Antoni, Tremelius Tremeli, exigente regula ut in horum geni-
tivis i littera geminetur : quoniam genitivus singularis non debeat 
minorem numerum syllabarum habere quam nominativus. quin im-
mo interdum etiam maior fit. propter quam causam ego etiam voea-
tivos horum per duo i, non, ut consuetudo usurpavit, per unum pu-
tem esse scribendum, quia non dcbcat aeque vocativus minorem 
numerum syllabarum habere quam nominativus. ita o Antonii, o 
Aemilii in singulari vocativo et dicendum et scribendum esse con-
tenderim. — Ellenben Charisius (Instit. gramm. lib. 1, 71) megen
gedi, hogy a vocativusban a kettős i nincs szokásban : nam et Ver
gilius (Bucolica 2, 11) „alia serpyllumque" per i dixit, quod utique 
in genitivo debet geminari, ut huius pallii, scrinii, dolii, alii, solii 
quia genitivus numero syllabarum minor esse nominativo non debet 
quare magis denotati sünt, qui maluerunt per unum i imperi et in-
geni dicere, quam secundum regulám imperii et ingenii, gemminata 
i littera. invenimus tamen etper unum i a Vergilio dictum (Aen. 1, 
247) „ille urbem Patavi" pro Patavii. plus in hac observatione ge-
minandi i in masculinis animadvertimus, ut hic Aemilius huius 
Aemilii, hic Iulius huius Iulii. in vocativo tamen i litteram subtra 
himus. nam si o Aemilii et Iulii dixeris Grraece declinaveris. 

Meg határozottabban fejezi ki magát Charisius (Instit. gramm, 
lib. 1, 23) a következő szavakban: quae ante us syllabam Hiabent 
sic declinantur gemminata i in genitivo, ut hic Concordius huius 
Concordii . . . . . item quae ante um habent i similiter declinantur 
gemminata i m genitivo, hoc stúdium huius studii et reliqua. illud 
memineris, quod omnia nomina masculina, quae ante us syllabam i 
habent, haec genitivo singulari eandem i litteram gemminatam re-
cipiunt. in vocativo verő, ne similis sit genitivo singulari, unum i 
recipiunt velut hic Concordius huius Concordii o Concordi. — Ugyan
csak a szótagok egyenlőse'ge're hivatkozik Diomedes (art. gramm, 
lib. 1, 303) és Priscianus is (1, lib. 7, 13. 296. 1.); de a másik sza
bálynak is, mely szerint a dativus vagy abíativus o-ja változik át 
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iv-é, akadtak követői. —Velius Longius (2221. 1.) így tanít: quae-
ritur item Iulii et Claudii et Cornelii, utrum per unum i producte, 
an per duo debeat seribi. et ratio óxigit, ut huius Iulii per duo i 
seribamus, tani hercule quam huius pallii ethuius graphii, nonenim 
tantum in masculinis hoc quaeritur7 sed etiam in neutris, quoniam 
id postulat ratio. nam quaecumque o littera dativo singulari ter-
minantur o in i mutant manentibus ceteris litteris et sic genitivum 
faciunt, ut maximo maximi, candido candidi. sic ergo in Iulio nihil 
aliud quam o debet mutari et in pallio. 

Marcianus Capella csakugyan el is fogadja ezen gépies eljá
rást a declinálásban: hoc animadvertamus; quoniam quae nomina 
i ante ultimam syllabam habent, ut lilium, folium, genitivo singu
lari, item dativo et ablativo pluralibus eandem geminare debent, 
ut lilii et liliis : quoniam genitivus aut pares syllabas nominativo 
habét, ut scamnum scamni, aut plures, ut caput capitis, pauciores 
numquam. praeterea dativus, o littera finitus, in i eam convertit, ut 
scamno scamni, sed consuetudo et auctoritas veterum ingeni, con-
sili, imperi per trés syllabas maluit dicere (III, 225. §, 301. 1.). 

Egy i-t követel a gonitivusban Nigidius Figulus (Gell. 13 
25) : P. Nigidii verba sünt ex commentariorum grammaticorum 
vicesimo quarto, hominis in disciplinis doctrinarum omnium prae-
cellentis: Deinde, inquit, voculatio qui poterit servari, si non scie-
mus in nominibus, ut Valeri, utrum interrogandi an vocandi sint ? 
nam interrogandi secunda syllaba superiore tono est quam prima, 
deinde novissimadeieitur, at in casu vocandi summo tono est prima, 
deinde gradatim descendunt. Sic quidem P. Nigidius dici praecipit. 
Sed si quis nunc Valerium appellans in casu vocandi secundum id 
praeceptum Nigidii acuerit primam, non aberit quin rideatur. Sum-
mum autem tonum TtQoaqdíav acutam dicit, et quem accentum nos 
dicimus, voculationem appellat; et casum interrogandi eum dicit, 
quem nunc nos genitivum dicimus. — Ha tehát Nigidius a geni-
tivusban Valéri-t, a vocativusban pedig Váleri-t kivánt ejtetni, ak
kor ö az összevonást a genitivusban elismerte, de nem egyszers
mind a vocativusban is; mely utóbbit a töalak legegyszerűbb alak
jára akart visszavezetni. — Érdekes a vocativusra nézve Priscia-
nus ezen tanítása (7, 5, 18): In us terminantia, si sint propria, i 
ante us habentia, abiecta us faciunt vocativum, ut hic Virgilius o 
Virgili, hic Sallustius o Sallusti, hic Pompeius o Pompei. Haec ta-
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men eadem etiam in e proferebant antiquissimi, o Virgilie, Mercu-
rio dicentes. Livius Andronicus in Odissia: Neque tamen te oblitus 
sum, Laertie noster. Laevius in Sirenocirca: Nunc Laertie belle, 
pára ire Ithacám. Laertius enim pro Laertes dicebant, quomodo et 
Graeci Aasgtiog pro AasQtíjg. Sophocles in Aeante mastigophoro (1. 
v.) : 'Ael [iev} oJ nai AKQTÍQV, ŐSŐOQW as. Iuniores autem gaudentes 
brevitate per abscisionem extremae litterae protulerunt pro Virgi-
lie Virgili et pro Mercurie Mercuri. Horatius in I Carminum (Carm. 
10, 1) : Mercuri, facunde nepos Atlantis. In eodem (Carm. 24; 9) : 
Multis ille bonis flebilis occidit, nulli füebilior, quam tibi Virgili. 
Unde accentus perfccti vocativi in his servatur. Si enim non esset 
abseisio, debuerunt huiuscemodi vocativi, id est qui in i desinentes 
paenultimam correptam habont, antepaenultimam acuero, ut Virgili, 
Mércuri, quod minimé licct, nam paenultimam acuimus. In abscisi-
onibus enim, si ca vocalis, in qua est accentus, integramanet, servas 
etiam accentum integrum, ut audivit audit, nostratis nostras, illice 
illic. — Servius pedig ugyancsak erről (Verg. Aen. 1, 451) ezt jegyzi 
meg: Sane plerumque accentum suuin rotinet etiam sermo corrup-
tus ut Mercúri, Domíti, Ovídi. Tertia a fine debuit habere accen
tum, quia paenultima brevis est, scd constat haec nomina apocopen 
pertulisse. Nam apud maiores idom erat vocativus qui et nominati-
vus, ut hic Mercurius o Mercurius, unde ai, licet brevis sit, etiam 
post apocopen suum servat accentum. — E szerint az itts-on vég
ződő szók vocativusa végződhetik i-n, e-n és vs-cm, azaz úgy lehet 
mint a nominativus. Priseianus azonban aligha nem téved, mivel 
az általa idézett vers bizonyára az Odysseaból (1, 65) van átvéve 
s tehát nem Laertes-ve, mint ő hiszi, hanem Ulyssesre vonatkozik; 
ugyanezt lehet mondani a Laeviusból idézett Laertie-re is. Ennél
fogva ezen szó úgy áll mint adjectivum, ekkor pedig szabályszerű-
leg is Laertie-nek. kell lenni a vocativusban, épen úgy mint ezek
ben : Saturnie, Poeantie, egregie stb. 

Egy i-t vall Probus is Instituta artium 127. 1. : quaeritur 
qua de causa huius Gai per unam í*) litteram seribatur. hac de cau-

*) Ellenben Caesar azt kívánta, hogy meg kell kettőzni a j-t az ilyenek
ben : Gaius = Gaj-jus Pompej-jus stb. Minthogy pedig a genitivusnak épen annyi 
szótagból kellett állani, mint a nominativusnak, tehát amabban e helyett : Gai 
(mely alakot könnyen egy szótagnak Gaj lehetett venni) ,Gaj-ji-t, Pompej-ji-t kel
lett írni. Erre azonban épon oly kevéssé vala szükség-, mint a magyarban ezekre : 

15* 
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sa, quoniam quecumque nomina ablativo casu numeri singularis ius 
syllaba definiuntur? haec genitivo casu numeri singularis per unam i 
litteram scribuntur. — E szerint a 104. lapon Gaius szót így decli-
nálja: hic Gaius, huius Gai, huic Gaio, hunc Gaium, o Gai, ab hoc 
Gaio; numeri plurális : hi Gai, horum Gaiorum, his Gais, hos Gaios, o 
Gai, ab his Gais. — Különben megjegyezni való Probus ezen taní
tására nézve, hogy ö egyszerű i-t csak akkor kivánt a genitivusban, 
ha az ius végzet előtt még egy másik vocalis állott, különben ő is 
elfogadta a több grammatikus tanítását. — Épen úgy Plinius is 
elismeré ugyan, hogy a szokásban levő írásmód csak egy -i-t kivan? 
a mint ez Charisius (79. 1.) eme szavaiból: et Plinius quoque dubii 
sermonis V adicit, esse quidem rationem per duo i scribendi, sed 
multa iam consuetudine superari, — kitűnik, mindazonáltal a gram
matikusok theoriáját (ratio) vallotta helyesnek, a mint ez Vl-dik 
könyvének eme helyéből világosan kitűnik : Aurelii genitivus non 
tantum ereseit cum nominativo, sed ut par sit dativo casui, ut Pli
nius eodem libro seribit (Charisius 122. 1.). 

Ezen összeállítás után bátran kimondhatjuk, hogy az ius és 
ium-on végződő szók egyesi genitivusa a köztársasági korszak vége 
felé tett egyes kísérletek kivételével Kr. u. az első században az 
iskolai tankönyvekben általában két i-vel tanítatott s lassanként a 
használatba is fölvétetett. 

Lássuk most, mit tanítanak a kéziratok az ilyen genitivusokról* 
Ha a grammatikusok elméletéből az tűnt ki, hogy az ius és 

ium-on végződő o-névragozáshoz tartozó substantivumok singula
ris genitivusát két i-vel kell írni, akkor a kéziratokból ennek csak
nem ellenkezőjét tanulhatjuk meg. — Bentley vala az első, ki Teren-
tius Andr. 2, 1, 20. verséhez adott jegyzetében kimutatta, hogy az 
említett substantivumok singularis genitivusa a köztársaság kor
szakában, egyszerű i-vel vala képezve. O ugyanis a komikusok és 
későbbi költők műveiben azt vévé észre, hogy „sub Augusti senes-
centis aetate" használtatnak először a kéziratokba becsempészett 

hiveji, e h. hivei, fiaji, vagy épen fijaji, e h. fiai; pedig ilyen kiejtést is lehet hal
lani a nép ajkán. - A m i helyesírásunk szerint a genitivusban sem szükséges 
két t-t írni az ilyenekben : Vergilii} praesidii stb. épen oly kevéssé mint ezekben : 
hiveii, azaz hiveji, fiaii, azaz fiaji, nem szükséges két i-t írni. A rómaiak az ilyen 
szókban épen lígy elfenve ejtek az i-t mint mi. (Egy kis etymologicus különbség 
megvan ! Sz.) 
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w-féle genitivusok az ilyenek helyett : mendaci, convivi, flagiti, be-
nefici, ingani, negoti, peculi, preti stb. j észrevéve pedig az által, 
hogy az említett kéziratokban a versmérték egyszerű is alakot 
követel, és mégis két i vala írva. 

A régi íróknál eléfordúló egyszerű is alakokból álljanak itt 
e következők : preti, P1 a u t u s : Asinaria 5, 2, 8 ; Aulularia 4, 10, 
60; Casina 1, 10. 3, 4, 4 ; Curculio 1,3, 1 1 ; Epidicus 3, 3, 29. 3,4, 
58. 66; Bacehides 3, 3, 40 ; Menaechmi 3, 2, 24. 5, 6, 7; Miles glo-
riosus 2, 1, 67. 2, 6, 75. 4, 2, 69 ; Persa 4, 4, 73; Stichus 1, 3, 8 1 ; 
Trinummus 2, 1, 25. 4, 2, 80. — T e r e n t i u s : Andria 5, 2, 15; 
Eunuchus 4, 6, 1 1 ; Heautontimorumenos 1, 1, 12; Hecyra 5, 3, 1; 
Adelphi 5, 6, 4. viti, P l a u t . Mii. 2, 5 ; 13 ; Rudens 2, 3, 13 ; 
Truculentus 2, 7, 51. — T e r e n t . Heaut. 5, 3, 1 9 ; Hec. 1, 
2, 79. 2, 2, 28. auaili, Terent. Adelph. 3, 2, 2. consili, E n n i u s 
Cicerónál de or. 1, 45, 199; P l au t. Mercator 3, 4, 75; T e r e n t . 
Andr. 1, 1, .132. 143. 2, 1, 20. 2, 4, 1. 3, 5, 2 ; Eun. 5, 2, 28 ; Phor-
mio 4, 1, 12; Hec. 4, 2, 12. 4, 4, 93 ; Adelph. 4, 4, 5. jlagiti, E n n. 
Cicerónál Tusc. 4, 33, 70; P 1 a u t. Morc. 2, 3, 82. 4, 4, 44 ; Pseu-
dulus 1 ,5 ,25 ; T e r e n t . Eun. 5 , 6 , 1 2 ; Phorm. 5 , 2 , 5 . imperi, 
P l a u t . Asin. 3 , 1 , 2 . ingeni, P1 a u t. Pseud. 4 , 7 , 8 ; T e r e n t . 
Andr. 1, 1, 86.praesidi, P l a u t . Persa 1, 3, 4 5 ; T e r e n t . Heaut. 
4, 1, 33. supplici, P l a u t . Merc. 5,4, 3 1 ; T e r e n t . Andr. 5, 3, 32; 
Phorm. 5, 9, 40; Adelph. 3, 2, 15. benefici, P l a u t . Merc. 5, 4, 36; 
T e r e n t . Andr. 1, 1, 17. jüi, T e r e n t . Heaut. 5, 1, 35 ; Phorm. 
2, 1, 14; gaudi, T e r e n t . Andr. 5, 5, 7. iurgi, P l a u t . Men. 5, 2, 
21. oti, T e r e n t . Heaut. 1, 1, 23. negoti, P l a u t . Mostellaria 4, 3, 
25 ; Merc. 1, 2, 11. 19. 24. 26. 4, 3, 38. 4, 4, 49. 4, 5, 10. 5, 4, 6; 
Persa 2, 5, 14. 4, 7, 4 ; T e r e n t . Andr. Prol. 2. 3, 2, 41. 5, 2, 8. 
5, 4, 50; Eun. 3, 1, 14; Heaut. 3, 1, 89; Phorm. 4, 4, 29. 5, .3, 33 ; 
Hec. 1, 2, 22; Adelph. 4, 5, 4. 8. 13.prciemi, E n n . Cicerónál Cato 
maior 1, 1; P l a u t . Men. 1, 2, 26. 5, 7,29. mercimoni, P l a u t . 
Most. 3, 3, 9. Jtestimoni, T e r e n t . Phorm. 2 ,1 , 63. compendi, P l a u t . 
Asin. 2, 2, 4 1 ; Bacch. 2, 2, 6; Most. 1, 1, 57 ; Pseudulus 4, 7, 42 ; 
Persa 4, 3, 2 ; Truc. 2, 4, 26. dispendi, Enn. Varrónál L. L. 5, 10, 
60. 5, 22, 111. 9, 37, 54. convivi, P l a u t , Most. 1, 4, 4. divorti, 
P l a u t . Aul. 2, 2, 56. mendaci, P l a u t . Bacch. 4, 4, 45. periuri, 
P l a u t . Truc. 2, 7, 51. subselli, P l a u t . Stich. 3, 2, 33. 

Hoznak ugyan fel a régi írókból olyan példákat is, melyekben 
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a versmérték n-t követel 5 ámde ezeknek valódisága joggal von
ható kétségbe. — A Varró által (v. ö. L.L. 7, 6, 107) Naevius „Hc-
siona" czímü szomorújátékából idézett szavakban: e n i m v e r ő 
g l a d i i l i n g u l a — például könnyen felismerhető az interpolatio, 
ha ezen szavakat a Gellius által idézett teljes verssel összehasonlít
juk : n e m i h i g e r e r e m o r é m v i d e a r l i n g u a , v e r u m 
l i n g u l a — , mely interpolatio Gellius következő megjegyzése 
által: d e l i n g u a , q u o n i a m e s t m i n u s f r o q u e n s , ad-
m o n e n d u m o x i s t i m o , l i n g u l a m v e t o r e s d i x i s s e 
g l a d i o l u m o b l o n g u m i n s p e c i e m l i n g u a e f a c t u r a , 
c u i u s m e m i n i t N a o v i u s in t r a g o c d i a H e s i o n a —• 
még világosabbá lesz. 

Az aranykoru írók közöl P r o p e r t i u s vala az első, ki az 
ius és ium-on végződő substantivumok singularis gonitivusát ü-vel 
képzi. Nála következő genitivusi alakok fordulnak elé : imperii 
1, 6, 34. 4 (3), 1, 16. ingenii 4 (3), 3, 22. opprobrii 4 (3), 13, 12. 
yymnasii 4 (3), 14, 2. Mercurii 3 (2), 30, 6. Fabii 4 (3), 3, 9. Tar-
quinii 4 (3), 11, 47. Lanuvii 5 (4), 8, 48. — De ilyenek is vannak : 
Pelusi és Antoni 4 (3), 9, 55. 56. mari 2, 1, 24. 4 (3), 11, 46. Deci 
5 (4), 1, 45. Táti 5 (4), 2, 52. 5 (4), 4, 26. 34. 

Sokkal nagyobb a két is genitivusok száma 0 v i d i u s - n á l . 
Ilyenek : adloquii, colloquii, eloquii, aduiterii, arbitrii, auspicii, au-
xilii, commilitii, coniugii, consilii, desiderii, discidii, exilii, exitii, 
hospitii, imperii, indicii, ingenii, iudicii, naufragii, navigii, officii, 
servitii, supercilii, supplicii, veneficii, Danuvii( Icarii, Mercurii; gla
dii, milii, odü, pretii, spatii, studii, vitii stb. — Ellenben : sacrifici 
Pont. 3,2,57; Lucreti Ámor. 1, 15,23; Properti A. A. 3, 333; Trist. 
2, 465; Favoni Mot. 9, 660; Khegi Met. 14, 5 ; Palati Met. 14, 333. 
822 ; Fást. 4, 815; Trist. 3, 1, 3 1 ; Amuli Met. 14, 772 ; Fást. 4 , 53 ; 
Lavini Met. 15, 728; Manli Fást. 6, 185 ; Servi Fást. 6,480; Trist. 
2, 441 ; Tulli Fást. 6, 581 ; Memmi, Cornifici, Hortensi Trist. 2, 433. 
436. 441 ; Antoni Pont, 1,1, 23 ; Rutili Pont. 1, 3, 63 ; Capitoli Pont. 
3, 1, 135; Turrani Font. 4, 16, 29 és Táti (Titi-yel variálva) Fást. 
1, 260. 

A mint az idézett példákból látható, Ovidius már jó gyakran 
használja az U genitivust, de az egy is genitivusra is — mint látók 
— elég példa van nála. — Ezen határozatlanság a későbbi költök 
müveiben is megvan : M a n i l i u s , P e r s i u s , M a r t i a l i s pél-
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dáúl kizárólag vagy legalább túlnyomólag egyszerű i-t használnak; 
ellenben L u c a n u s , V a l e r i u s F l a c c u s , S i 1 i u s, S t a t i u s 
és J u v e n a 1 i s követik Ovidius példáját, azaz, túlnyomólag két 
i-t használnak, a nélkül, hogy az egyszerű fs genitivust mellőznék. 
— Egészen egyszerű i-t ír Horatius; Vergiliusnál is csak két szót 
hoz fel Lachmann, melyekben a versmérték ti volna, t.].fluvíi(Aen. 
3, 702) és Paliadu (Aen. 9, 151); ámde ezen kétvers valódiságát 
tagadja Ribbeek és Gossrau, tehát ezekre sem lehet biztosan támasz
kodni. — Ha még ehhez hozzá adjuk a jogi könyvekben változat
lanul fennmaradt res mancipi vagy mancupi, res nec mancipi, esse 
mancipi és a Plautus óta használatban levő compendi face kitétele
ket, el kell ismernünk, hogy a római íróknál az uralkodó írásmód 
egyszerű is genitivust követel. 

A harmadik tényező, mely az egyszerű és kettős i-vel képzett 
genitiyus használatára nézve döntő befolyást igényel, a régi felira
tok tanúbizonysága. •— Azon ellentétet, moly Kr. u. az első század 
második felében az elméletben és gyakorlatban az egy és két is 
gonitivus között oly nagy mértékbon megvala, elismeri Plinius a 
fentebb is idézett eme szavaiban : JRationem multa iam consuetudine 
swperari. Es valóban a grammatikus ezen Ítéletét a feliratok töké
letesen igazolják. A két i-vel képzett genitivusi alakok ugyanis 
először Tiberius uralkodásával kezdenek föltűnni, de már eleinte 
oly gyéren, hogy mindjárt az első században az egyszerű is geni-
tivus nevezhető uralkodónak s ezen túlnyomó s csaknem kizáróla
gos használatban az egész császári korszakon át is megmarad. — 
Mommscn (Hermes 1, 3, 460—467) a katonai oklevelek helyesírá
sát korszak szerint összeállítván constatirozza, hogy az ezen okle
velekben rendkívüli nagyszámban előforduló ius-on végződő o-n év-
ragozáshoz tartozó tulajdonnevek genitivusában egyetlen egy sincs 
olyan, mely kettős i-vel volna képezve. — Ily nemű tárgynevi ge-
nitivusok ezen okleveleken gyéren fordulnak elé, mint pl. conubi a 
második századból, conubii a harmadikból és pii, moly rendesen 
két i-vel van írva. 

A régi feliratokban ezen gonitivus egyszerű i-vel vagy ei-vel 
képezve fordul elé. Álljanak itt e nemből a következő példák : Lex 
repet. (Corp. Inscr. Lat. 198) 57 : comili; lex agrár. (u. o. 200) 35 '• 
iudici és 85. 99 : aedijici; lex de Tormess. (u. o. 204) 34 : portori; 
lex lul. municip. (206) 149.152. 154. 159: municipi; ugyanott 587. 
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589. sz. benejici, 623. sz.feili, 1213. sz. cultrari. Ellenben lex repet. 
(Corp. I. L. 198) 60. 63. 66 : parentis suei, regis populeive ceivisve 
suei nomine, regis populeive nomine, populei fiet; ugyanott 65 : tri-
buendei causa. Lex agrár. (Corp. I. L. 200) 1. 4. 13. 15. 21. 24. 75. 
79 : populi Románéi, populei Románéi és populei Romani. Épen így 
az ius és ium-on végződő substantivumok : lex Rubr. (105) 1. 6. 
municipei; Corp. Inscr. Lat. 804. sz. Stdpicei; 1013. 1014 és 1015. 
sz. Vergilei és Vergili, 104:4: : Coccei (ettől : Cocceius), 1108: con-
legei stb. 

Ha már mostan egész eléadásunkon végig tekintünk, annak 
végeredményét következőkben foglalhatjuk egybe : A g r a m m a 
t i k u s o k t ú l n y o m ó s z á m á n a k t h e o r i á j a s z e r i n t az 
ius és ium-on v é g z ő d ő s u b s t a n t i v u m o k e g y e s i ge -
n i t i v u s a k e t t ő s i - v e l , a k é z i r a t o k s z e r i n t k e t t ő s 
és e g y s z e r ű i -ve l , a f e l i r a t o k s z e r i n t v é g r e c s a k 
e g y s z e r ű i-vel k é p e z t e t i k . 

Épen ilyen kétes az egyszerű vagy kettős i használata iacio 
ige összetételeiben. A grammatikusok közt vannak olyanok is, kik 
az említett összetételekben három i-ről beszéllnek. — Velius Lon-
gius például így tanít (2219, 40 P) : inde ereseit ista geminatio et 
incipit per i tria seribi coiiicit, ut prima syllaba sit communis, se-
quentes duo iicit. nam si est aliud iacit, pro a, i substituitur, ut vo-
calis obtineat manente prioré i, quae consonantis vicém implebat. 
— Ugyancsak Velius (2232, 29 P) így folytatja: at proprium OQ&O-
ygaqiíag est, quotions in vocis enuntiatione nihil videmus ambiguum, 
at in seriptione tota haesitatio est posita, ut cum dico Troia per * 
unara an per duo seribere debeam; et coicit utrum per unum, an 
per duo, an por tria. utcumque est, non littera succedat i tacita et 
altéra i succedat rursus, altéra i manente prioré, quae pro conso-
nante posita est et sic fiat eiiicit et coiiicit. — A grammatikus tehát 
a három i ellen van, de épen ezen nyilatkozatával elismeri a más 
két írásmódot. — Hogy a két i-vel való írás Kr. u. az első század
ban csakugyan használatban vala, az kitűnik Quintilianus követ
kező szavaiból (1, 4, 11) : atqui littera i sibi insidit, coniieit enim 
est ab illó iacit. — Priscianus hasonlóképen két i-t írt, a mint ez 
tibicen szó magyarázatából világosan kitűnik (4, 17) : exeipitur 
unum tibicen, quod ideo solum i productam habuit paenultimam, 
quod synaeresis facta est duorum i brevium inunamlongam. debuit 
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enim % geminari, quia sólet plerumque in compositione a in i con-
verti, ut cado incido, facio inficio, iacio iniicio, reiicio. — De hogy 
az egy *-vel való írásmód is használatban vala, állítja Servius (Aem 
10, 473): re naturaliter brevis est, et eam pro longa potuit. sic alibi 
(Georg. 3. 389): „reice, ne maculis infuscet vellera pullis." quod 
licet possit excusari, quia cum facit reieci, inter duas vocales i po-
sita producit superiorem, ut dicamus longam eam esse spe qua per 
declinationem longa futura est : tamen quia in hac re argumentum 
magis est quam ratio, dicamus ectasin factam, quae poetis plerum
que conceditur. — Hogy pedig ő maga is reicio-t, obicio-t, adicio-t 
írt, kitűnik saját megjegyzéséből (Aen. 4, 549) : obicio, reicio, adicio 
i habent vocalem sequentem, quae per declinationem potest in con-
sonantis formám transire, ut obieci, reieci. — Erre, más részről 
Wagner és Lachmann orthographiai búvárlataira támaszkodva, 
az újabb philologusok következő írásmódot ajánlanak: 

co-icere, con -icere, conn icero ab-icere 
pro-icere ad-icere 
de-icere ob-icere 
re-icere sub-icere 
e-icere in-ieere 

dís-icere 
és 

diss-icere. 
Ajánlatuk támogatására egy latin hangtani szabályt hoznak 

fel, melynek kövotkeztében a j következő i előtt kiesik, mivel a 
latin nyelv az egymáshoz egészen hasonló hangok, mint pl.,/*, vu 
egymásra következését a régibb időben kerülte, p. o. amicio o. h. 
am-jicio. Innen van az, hogy & j az említett igék oly alakjaiban, 
melyekben utána e következik, milyenek: con-jeci, ab-jeci, con-jec-
tus, ab-jectus stb. —, épségben megmarad. — Épen így esett ki két 
önhangzó közöl a j ebben : cuncti, ebből: co-juncti, eh. conjuncti. 
—• Nem lehet tagadni, hogy Wagner és Lachmann nyomozásaiból 
csakugyan kitűnik, miszerint a felhozott igék nagy része az egész 
császári korszakon át általában egyszerű /-vei Íratott és ejtetett is, 
de azt sem lehet állítani, hogy a kettős *"-vel való írásmód is szo
kásban ne volt volna úgy írásban mint kiejtésben. Ennélfogva 
Brambach (Die Neug. d. lat. Orthographio 202. 1.) a látott igék 
írásmódját így dönti el: „Es lásst sich für unsere Orthographie die 



234 SZÉNA SS Y SÍNDOB. 

Regei aufstellen, dass nach vocalisch auslautenden Praepositíonen 
das doppelte i zu schreiben sei; nach consonantisch auslautenden 
Praepositíonen ist sowohl doppeltes als einfacbes i gestattet; jenes 
nach der Theorie, dieses nach der vorherschenden Praxis." 

Mi azonban azt mondjuk, hogy maradjunk meg az eddigi 
írásmód mellett, s ne tegyük a dolgot nehézkessé s erőitetté ott, 
hol reá szükség nincs. Mert hogy csakugyan nem hibás a mi eddigi 
írásmódunk, kitűnik Lachmann conjecturájából is, ki Lucrotiusában 
(3, 51) a kézirati eliciimti.tr helyett ejiciuntur-t olvas 5 tehát ő maga 
sem lehetett meggyőződve az ejicio-íéle orthographiahibás voltáról. 
Úgyis a mint maga Lachmann (Lucr. t i , 25) mondja: S u m m á m 
c o n s t a n t i a m in d i c e n d o s c r i b e n d o v e q u a e r o r e 
a n i m i i l l i b e r a l i s e s t . 

Nagy bizonytalanság és határozattlanság uralkodott és ural
kodik máig is nyelvtanainkban az úgynevezett harmadik declina-
tióhoz tartozó hím- és nőnemű szók plurális accusativusa képzésé
ben : es-szel kell-e írni vagy «s-szel vagy e?'s-szel vagy pedig mind
kettővel ? — A régi grammatikusok sokat vesződtek ezen kérdés
sel, de tisztába hozni nem bírták. Szabályul ezen casus képzésére 
felállították ugyan, hogy az ezen névragozáshoz tartozó hím- és 
nőnemű szók közöl azok, melyek a plurális genitivust ium-ma\ kép
zik, azoknak plurális accusativusa is-en végződik, mely szabály 
mind máig fentartotta magát nyelvtanainkban. — Priscianus (7, 
17, 83—86) így adja elé a szóban levő casus képzését: Accusativus 
plurális tertiae declinationis similis est proprio nominativo, sicut et 
vocativus. In illis verő, quae genetivum eiusdem numeri in um 
finiunt, plerumque per es longam profertur, hi latrones hos latrones 
0 latrones, hi consules hos consules 0 consules, hi tubicines 0 tubi-
cines hos tubicines 0 tubicines, hae matres has matres o matres, hi 
et hae sacerdotes hos et has et 0 sacerdotes. Inveniuntur tamen 
quaedam in is solam productam terminantia hunc casum Graeca, 
quae etiam in nominativo similiter in is desinunt, hae Sardis has 
Sardis, item Alpis, Syrtis, Trallis, quae apud Graecos in supra dic-
tis casibus «s diphtongum habent finálém. Horatius in Epistularum 
(11, 2) : Smyrna quid es Colophon, quid Croesi regia Sardis ? Vir-
gilius in X (677. v.): In Syrtis, in saxa, volens vos Turnus adoro. 
Quorum autem in ium terminantium genetivum írequentius in is et 
quorum rarius exeat accusativus, ut potero, breviter colligam. Om-
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nium, quae tam nominativum quam gonitivum similem habent, 
eorum accusativus raro in es, frequenter in is sólet terminari, ut hic 
et haec omnis huius omnis hos et has omnis. Sallustius in Catilina-
rio (1. cap. 1): Omnis homines qui sese student. Terentius in An-
dria (5, 4, 43) : omnis nos gaudere. Virgilius in III Georgicon (450. 
v.) : Et pinguis unguine ceras. Iidem in IIII Georgicon (61. v.): 
Aquas dulcis et frondea semper tecta petunt. Idem in I Aeneidos 
(168. v.) : Hic fessas non vincula navis ulla tenent. Idem in V (29. v.) : 
Quoquemagis fessas optem dimittere navis. Idem in eodem (247. v.) : 
Muneraque in navis ternos optare iuvencos. Similiter faciunt accu-
sativum eiusdem formae semper pluralia, ut hi manes horum ma-
nium hos manes vei manis. Virgilius in I I I I Aeneidos (34. v.): Id 
cinerem aut manis credis curare sepultos ? Trés trium hos et has 
trés vei tris. Idem in III Aeneidos (203. v.) : Tris adeo incertos 
caeca caligine soles erramus pellago. In er quoque desinentia, quae 
i torminant ablativum, similiter faciunt accusativum pluralem ple-
rumque per is, raro por es, acer ab acri hos acris. Virgilius in XI 
(47. v.): Motuensque moneret, acris esse viros. Similiter saluber a 
salubri salubres vei salubris, imber ab imbri hos imbres vei imbris. 
Virgilius in VILII (60. v.): Cum fremit ad caulas, ventos perpessus 
ct imbris. Idem in XII (418. v.) : Spargitque salubris ambrosiao 
sucos et odoriferam panaceam. December7 quod proprium est, a 
Decombri hos Decembres vei Deccmbris. Horatius in I Epistula-
rum (20, 27) : Me quater uridenos sciat implevisse üecembris. Si
militer celer vei celeris a celeri. Virgilius in I I I Aeneidos (243. v.): 
Celerique fuga sub sideralapsae semesam praedam et vestigia foeda 
rclinquunt. Idem in V (211. v.) : Agmine remorum celeri ventisquo 
vocatis. — Hos et has celeres vei celeris, quod est frequentius. Idem 
in IIII (226. v.): Et celeris defor mea dicta per auras. Similiter fa
ciunt accusativum in ns vei rs terminantia, ut hic fons hos fontos 
vei fontis, hic et haec et hoc iners hos et has inertes vei inertis, 
pars has partes vei partis. Virgilius in II Georgicon (175. v.): Acl-
gredior sanctos ausus recludere fontis. Terentius in Heautontimo-
rumeno (1, 2, 20) : Parentis pátriám incolumem, amicos, genus co-
gnatos, divitias. Virgilius in VI (540. v.): Hic locus est, partis ubi 
se via findit in ambas. Idem in I I Aeneidos (10. v.) : Penitusque 
cavernas ingentis uterumque armato milite complent. Idem in IIII 
(57. v.): Mactant lectas de more bidentis. Alia autem, quamvis ge-



236 SZÉNÁSSY SÍNDOB. 

netivum pluralem in ium desinentia, raro invenias et in paucis is 
finientia accusativum, ut in as exeuntia nominativo : civitas civita-
ium has civitates fere ubique legimus. In x terminantia trium gene-
trum communia, quamvis in paucissimis genetivum pluralem absque 
í'paenultimaproferant, diíFicile enim invenies audacum pro audacium 
vei felicum pro felicium, supplicum autem magis differentiae causa, 
ut supra (7, 16, 79) dictum est, profertur, ne, si supplicium dicas, 
aliud significare videarís, quomodo artiíicum pro artiíicium et iudi-
cum pro iudicium : Cicero de signis (Verr. Acc. 4, 2, 4) : Didici 
etiam, dum ministrum inquiro, artiíicum nomina; Virgilius in I 
Aeneidos (455. v.) : Artificumque manus inter se operumque la
borom ; tamen accusativum plerumque per es efferunt. Lucanus in 
I (473. v.): Est qui, tauriferis ubi se Mevania campis explicat, au-
daces ruere in certamina turmas. Karó per is. Virgilius in I I I I Geor-
gicon (89. v.): Seu plures calor ille vias et cacca relaxat spiramenta, 
novas veniat qua sucus in herbas. Terentius in Phormione (3, 2, 35) : 
Ego te compluris adversum ingenium meum menses túli. Horatius 
in I Epistularum (20, 19) : Cum tibi sol tepidus pluris admovérit 
aures. Cicero pro Cornelio 1 : Quae intermissa compluris annos. 
Harum lítium has lites et litis. Cicero in Frumentaria (Verr. Acc. 
3, 57, 132): Sedasti etiam litis illorum. 

Charisius így adja elé' a szabályt (1, 17, 104.1.) : Fonteis. 
Quorum nominum genetivi plurális ante vm syllabam i litteram 
merebuntur, accusativus, inquit Plinius per eis loquetur, montium 
monteis; licet Varró, inquit, exemplis hanc regulám coníutare 
temptarit istiusmodi, falcium falces, non falceis facit, nec has mer-
ceis, nec hos axeis, lintreis, ventreis, stirpeis, urbeis, corbeis, vecteis, 
inerteis. Et tamen manus dat praemissae reguláé ridicule, ut excep-
tis his nominibus valeat regula. Funes ; licet grammatici velint, gene-
tivis tam singulari quam plurali si i littera intererit, accusativum 
pluralem in eis exire, ut huius funis horum funium hos funeis. Quam 
regulám negat Plinius vires habere potuisse. Errant enim, qui pu-
tant ea nomina, quae nominativo singulari et genitivo per is termi-
nabuntur, et genetivos plurales per ium loquentur, accusativos fu
neis posse'dicere, quod negat Plinius. 

Donatus (2, 10, 3) így tanít : Quaecumque nomina ablativo 
casu singulari i littera fuerint terminata, genitivum pluralem in ium 
mittunt, dativum et ablativum in bus} ut ab hac puppi harum pup-
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piura his et ab his puppibus. Huiusmodi nomina casum accusativum 
pluralem propter differentiam melius in is quam in es syllabam ter-
minant, ut has puppis, navis, clavis. 

Consentius már tartózkodó a szabály felállításában: sed ple-
rique — úgymond 356. 1. 25 K — omnes has regulás, quae geneti-
vum in ium mittunt, dicunt etiam accusativum pluralem in is mit-
tere, ut has puppis hos montis hos optimatis; sed in hoc quoque 
sequenda est euphonia. Pleraque enim ex omnibus istisregulis con-
suetudine cornimus immutata. Constat tamen, et genetivum pluralem 
in ium et accusativum pturalem in is non ab aliis regulis venire, 
quam ab his quae praedictae sünt, etsi istae ipsae in eo vim suam 
nec perpetua observatione custodiunt. 

Nem ismeri el ezen szabályt Varró (L. L. 8, 67): item cum? si 
sit analógia, debeant a similibus verbis similiter declinatis similia 
fieri, et id non fieri ostendi possit, despiciendam eam esse rationom. 
Atqui ostenditur : nam quid potest similius esse, quam gens mens 
dons, cum horum casus patricus et accusativus" in multitudine sint 
dispariles ? Nam a primo fit gentium et gentis, utrobique ut sit i; 
ab secundo mentium et mentes, ú t in prioré s o l o s i t i ; ab tertio 
dentum et dentes, ut in neutro sit i. 

Nem ismeri el Probus (95.1. 30 K) : item in supra dictis nomini-
bus (t. i. a melyekben az egyesi ablativusban e van) sünt aliqua 
nomina, quae accusativo casu numeri plurális in uno vocabulo suo 
duabus formis reperiantur deíiniri, id est es et is, ut puta hos omnes 
et hos omnis. Nunc etiam hoc monemus, quod sint aliqui, qui in 
eodem supra dicto casu hoc praeceptum observandum esse sense-
runt, id est ut, quando genetivus casus numeri plurális um littoris 
post consonantem concluditur, tunc accusativus casus numeri plu
rális es litteris definiatur, ut puta horum parietum hos parietes ; at 
verő tunc accusativus casus numeri plurális is litteris concludatur, 
quando genetivus casus numeri plurális ium litteris definitur, utputa 
hos talis, quoniam horum talium facere demonstratur. Sed hoc mo
nemus, quod hoc praeceptum imperite dátum esse reperiatur, quan-
doquidem sint nomina, quae genitivo casu numeri plurális ium lit
teris definiantur et accusativo casu numeri plurális es litteris con-
cludantur, ut puta harum nubium : numquidnam has nubis ? sed has 
nubes facere pronuntiatur. Item sünt nomina, quae genetivo casu 
numeri plurális um litteris post consonantem definiantur et accusa-
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tivo casu numeri plurális is litteris concludantur, ut puta horum 
parentum hos parentis, quo sono Sallustius (Iug. 35) „per liberos 
atque parentis vestros" scivit esse pronuntiandum. Item sünt nomina, 
quae genitivo casu numeri plurális ium litteris definiantur et accu-
sativo numeri plurális et es et is litteris concludantur, ut puta horum 
postium hos postes et hos postis. Qua ratione praecipue Maró eos-
dom postes ex utroque sono pronuntiavit. (Aen. II, 400): ,,ample-
xaeque tenent postes"; item (ib. 442): „postisque sub ipsos Nituntur 
gradibus." Quare supra dictum praeceptura temere traditum esse 
cognoscitur, et ideo nos hoc monemus, quod hoc in sonis competen-
ter tractare debeamus. 

Ezen tanítással tökéletesen megegyez az anekdota, melyet 
Gellius (13, 20) közöl: Interrogatus est Probus Valerius, quod ex 
familiari eius quondam comperi, hasne urbis an has urbos, et hanc 
turrem an hanc turrim dici oporteret. Si aut versum, inquit, pangis, 
aut orationem solutam struis, atque ea verba tibi dicenda sünt, non 
finitiones illas praerancidas neque fetutinas grammaticas spectave-
ris, sedaurem tuam interroga, quo quidloco conveniat dicore. Quod 
illa suaserit, id profecto érit rectissimum. Tum is qui quaestierat? 
quonam modo, inquit, vis aurem meam interrogem ? et Probum ait 
respondisse : quo suam Vergilius percontatus est, qui diversis in 
locis urbis et urbes dixit arbitrio consilioque usus auris. Nam in 
primo Georgicon, quem ego, inquit, librum manu ipsius correctum 
légi, urbis per i litteram scripsit. Verba a versibus eius (Greorg. 1, 
25) haec sünt : Urbine invisere, Caesar, terrarumque velis curam. 
Verte enim et muta, ut urbes dicas; insubidius nescio quid facies 
es pinguius. Contra in tertio Aeneidis (106. v.) urbes dixit per e 
litteram : Centum urbes habitant magnas. Hic item muta, ut urbis 
dicas; nimis exilis vox érit et exsanguis. Tanta quippe iuncturao 
differentia est in consonantia vocum proximarum. Praeterea idem 
Vergilius turrim dixit, non turrem, et securim, non securem (Aen. 
2, 460 és 224) : Turrim in praecipiti stantem; et incertam excussit 
cervice securim. Quae sünt, opinor, iucundioris gracilitatis, quam 
si suo utrumque loco psr e litteram dicas. At ille qui interrogaverat, 
rudis profecto et aure agresti homo, cur, inquit, aliud alio in loco 
potius rectiusque esse dicas, non sane intellego. Tum Probus iam 
commotior, noli, inquit. igitur laborare, utrura istorum debeas dicere, 
urbis an urbes. Nam cum id genus sis quod videó, ut sine iactura 
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tua pecces, nihil perdes, utrum dixeris. His tum verbis Piobus et 
hac fini hominem dimisit, ut mos eius fűit erga indociles, prope in-
clementer. Nos autem aliud quoque postea consimiliter a Vergilio 
duplici modo scriptum invenimus. Nam et trés et tris posuit eodem 
in loco, ea iudicii subtilitate, ut, si aliter dixeris mutarisque, et ali-
quid tamen auris habeas, sentias suavitatem sonitus claudere (350. 
351) lii sünt : Trés quoque Threicios Boreae de gente suprema, et 
tris, quos Idas páter et patria Ismara mittit. Trés illic, tris hic. Pen-
sicula utrumque modulareque; reperies suo quidque in loco sonare 
aptisí-ime. 

ímhol ez a grammatikusok tanítása a harmadik declinatió 
plurális accusativusára nézve. Priscianus szerint tehát az oly nevek 
plur. accusativusa, melyeknek singularis nominativusa és genitivusa 
egyenlő számú szótagból áll, mint pl. omnis, közönségesen is-en 
végződik, gyéren es-en; ezenkivül az oly nevek, melyek az egyesi 
nominativusban er, ns és rs végződnek, accusativus pluralisokban 
gyakran is végzetet vesznek föl, mint pl. celeri* fontis partis, gyé
ren az olyanok, melyek w-en végződnek, pl. tenacis; mások, ámbár 
többesi genitivusokban um elibe i-t vesznek föl, milyenek civitas 
civitativm has civitates, simultas simidtatium has simvltates, —• csak
nem sohasem végződhetnek is-en. Varró hos montis, fontis stbit hal
lott, ezek mellett: hos montes, fonies és gentis-t ezek mellett mentes 
és dentes; míg Varró csak urbes alakot helyeselt, addig Vergilius 
vrbis-t is mondott, mely ingadozást Probus a költőnél a széphang
zatnak tulajdonít. Asper azt állította, hogy ha a plurális genitivus-
ban az i megmarad, akkor azt a plurális accusativusban is meg kell 
tartani : si genitivus, inquit, omnium i litteram natura retinet, et in 
accusativo esse servandam. Plinius tagadja, a mit Varró s vele együtt 
mások helyeselnek ea n o m i n a q u a e n o m i n a t i v o s i n g u -
l a r i e t g e n i t i v o p e r i s t e r m i n a b u n t u r e t g é n i t i -
v o s p l u r a l e s p e r i « m l o q u e n t u r , a c c u s a t i v o s in 
eis p o s s e d i c e r e ; szerinte ezen casua is-t vesz föl. Charisius 
az oly szókat képzi is-szel a plurális accusativusban, melyek a sin
gularis nominativusban is-en végződvén a dativust ugyanezen szám
ban szótagszaporítás nélkül i-vel képzik, mint caelestis hos caelestis, 
s ezen accusativus plurálistól teszi függővé a genitivus plurális ium 
végzetét. 

A grammatikusok ezen egymással nagyon is ellenkező tani-
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tásaiból a harmadik declinatióban a plurális accusativus képzésére 
következő szabályokat foglalja össze Brambach (Neugestaltung d. 
lat. Orthographie 157. lap): 

1) Az oly szók, melyek a nominativus és genitivusban egyenlő 
számú szótagokból állanak (parisyllaba), accusativus pluralisokat 
inkább is-szel mint es-szel képzik, p. o. omnis, pinguis, dulcis, navis ; 
manes acc. manes és manis, trés és tris. 

2) Épen így az er-en végződő szók, melyeknek singularis abla-
tivusa i n végződik, p. o. acer acris, saluber salubres és scdvbris, imber 
imbres és imbris, December Decembres és Decembris, celer céleres, 
gyakrabban celeris. 

3) Ugyan ezen képzéssel bírnak az ns és rs-en végződő szók, 
p.o. fonsfontes ésfontis, parentis, ingentis, hidentis; iners inertes és 
inertis, pars partes és partis. 

4) Az oly szók accusativus plurálisa azonban, melyek as-on 
végződnek inkább es-t mint is-t vesznek föl, p. o. civitas ; „has civi-
tates" —• mondja fentebb Priscianus — )fa*e ubique legimus." 

5) Épen így az x en végződő szók, melyeknek többesi accu-
sativusa csak gyéren végződik is-en, p. o. audaces, tenacis. 

Mielőtt ezen szabályokra saját véleményünket elmondanók, 
lássuk mit bizonyítanak a feliratok s mit tartalmaznak a kéziratok 
ezen casus képzésére nézve. 

A „Corpusinscriptionum Latinarum"-ból álljanak itt a követ
kező ezen casusra vonatkozó példák : 

1. eis. 

Alpeis 205 (2, 26) 
baseis 1146 
calleis 200 (26) 
claseis 195 
civeis 204 (2, 19) 
Decembreis 202 (1, 7, 16, 20, 24, 28) 
fineia 199 (3, 28), 204 (1, 13, 2, 33, 36) 
Genuateis 199 (2) 
naveis 195 (kétszer) 
Octobreis 590 
omneis 199 (43), 202 (1, 32) 551 
Penateis 197 (24) 
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ponteis 551 
Quinctileis 603 (2) 
tristeis 1120 
turreis 1187, 1224, 1225, 1230 (kétszer). 

2. is. 
Aedis 551 
Április 961 
Cartaciniensis 195 (kétszer) 
Decebris 930 
finis 200 (79), 547 (a7 b), 548 (b), 549 
litis 198 (68) 
municipis 206 (160, 163) 
Noubris (855) 
Octobris 200 (21), 837 
omnis 195, 198 (15, 59 kétszer), 208, 1011, 1166 
pauperis 1027 
pleoris 28 
Quictilis 841 
sextilis 199 (44), 998 (kétszer) 
turris 1218. 

Az m-en végződő accusativus legelőször Popillius mérföld
mutatóján áll a 622-ik évből -.ponteis omneis, azután a genuai réz
táblán 637-ből íjineis omneis Oenuateis, de Genuates is; ezután kö
vetkezik calleis a lex agraria-ban 643-ból, Decembreis és omneis a 
lex Cornelia-ban 673-ból, civeis ésjineis a lex Antónia de Termes-
sibus-ban 683-ból, Octobreis és Quinctileis Pompeji és Turfoban 676 
és 696-ból, végre Alpeis a lex Rubria-ban 705-ből; a több dátum 
nélküli példák : tristeis, turreis és baseis hasonlóképen a hetedik 
vagy legfölebb a nyolczadik század elejéről valók. — Az zs-re fel
hozott példák hasonlóképen a hetedik századból, köztársa
ság idejéből valók. Nem kell azonban gondolnunk, hogy a felira
tokon csak eis és is-en végződő ily nemű accusativusok találtatná
nak, mert például a Puteoli-ból való feliraton 649-ik évből csak az 
es végzet fordul elé: omnes, fores; sőt a Columna rastratá-n is ezt 
olvassuk : clasesque navales, ezek mellett: claseis Poenicas és copias 
Cartaciniensis, tehát mind a három-féle accusativusialak eléfordúl 
rajta. Épen így fordul elé a „Carmen Arvale "-ban pleoris mellett 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VIII. 1 6 
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pleores. Végre Augustus hivatalos irataiban legtöbbnyire es-szel kép
zett accusativusok fordulnak elé : fines, gentes, labentes stb.; is-szel 
csak hét szó van képezve : finis, omnis, currulis, pluris, agentis, in-

ferentis és consulis. 
A classicusok kéziratai ezen bizonytalanságot csak növelik. 

Hogy erről megyözödhessünk csak a Lachmann által kiadott Lucre-
tiust kell kezünkbe vennünk, hol ezeket olvashatjuk: 

1. is-en végződő többesi accusativusok: aedis, amnis, auris, avis, 
civis, collis, convallis, fascis, finis, hostis, ignis, manis, naris, navis, 
nubis, orbis, pellis, postis, turris, unguis, vermis, vestis, imbris, vi-
ris, gentis, mentis, parentis, fontis, montis, partis, sortis; vocis, urbis, 
stirpis, frugis. 

2. es-en végződő többesi accusativusok: aedes, amnes, aures, 
fasces, fines, ignes, moles, nares, nubes, orbes, postes, rupes, secu-
res, sedes, vepres, vermes, vestes, vites, volpes, volucres, imbres, 
ventres, vires, noctes, dentes, mentes, fontes, montes, partes, fron-
des, laudes, faces, fauces, cervices, voces, luces, falces, fruges, tra-
bes, urbes, nives, ningues. ímhol ezen összeállításból kitűnik, hogy 
ugyanazon szónak többesi accusativusa igen gyakran is is es is le
het. Itt azonban figyelembe kell vennünk, hogy pl. míg partes csak 
kétszer, t. i. 2, 826. 5, 439 fordul elé, addig partis nem kevesebb 
mint ötvenszer, t. i. 1, 309. 397. 628. 863. 967. 1007 ; 2, 93. 131. 
208.211.487.492.509.829.1048. 1134; 3, 124. 513. 517. 534. 
640. 659. 669. 718; 4, 165. 226. 240. 603. 725. 895. 941. 1044, 
1092; 5, 204. 240. 244. 354. 469. 642. 647. 684; 6, 299. 411. 648. 
731. 930. 947. 1017. 1031. 1207. — Ellenben frugis csak egyszer 
fordul elé, t. i. 1, léi] fruges pedig tizenegyszer, t. i. 1, 821. 889; 
2, 170. 594. 618. 656. 994.1157; 5, 14. 80; 6, 1126. Továbbá vocis 
csak háromszor, t. i. 4, 577. 991. 1000; ellenben voces tizenötször, 
t. i. 1 ,301; 2 ,328 ; 3 ,467; 4,547. 565. 597. 611. 1224; 5, 337. 
1060. 1081. 1088. 1173. 1379. 1406.— H a m a r most a szabályt 
ezekből levonjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy a felhozott ala
kok közöl bizonyára csak ezek lehetnek helyesek : partis, fruges, 
voces. Az első szó (partis) az i-tök közé tartozván szabályszerüleg 
képezheti a többesi accusativust ís-szel, ellenben a két utóbbi szó 
(fruges, voces) torokhangú tők levén többesi accusativusokat csakis 
es-szel képezhetik. 
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De lássuk most Vergiliust. — Ribbeck (Prolegomena critica-
412. lap) így tanít: In optimis libris constanter sonant: 

is: equalis annalis biiugis bilinguis biremis brevis celeris dif 
ficilis exsanguis fatális feracis feralis frequentis horribilis humilis 
illustris inplumis insortis instabilis Laurentis mortalis quadriiugis 
rapacis regalis Sarrastis sontis syrtis teretis terribilis virilis vitális; 
absentis adstantis arentis audentis crepantis euhantis flagrantis fla-
ventis flectentis frementis frondentis fulgentis hiantis instantis la-
bantis laetantis latentis migrantis nantis nigrantispendentis ruentis 
sitientis spirantis squalentis sternentis tenentis torrentis trementis 
tuentis tumentis undantis vescentis viventis volentis. 

es (uncis inclusa, ubi deteriores libri is substituunt) : aedes, 
ambages amores angues antes apes caedes calles cautes (dapes) de-
generes dentes enses fasces fauces flores fores fruges fugaces glan-
des grates immemores inpubes iuvenes lances lintres lites memores 
menses merces (minores) moles nives nubes odores parentes pares 
pastores (potestates) (priores) quirites (rates) rupes sedes (semine-
ces) similes sortes stirpes strages strabes vepres victrices volpes 
utres; revertentes. 

Az is- en végződök közöl egy sincs itt olyan, melynek tőalakj a 
mássalhangzón végződnék s épen ezért szabályszerűen képzik töb-
besi accusativusokat is-szel; az es-en végződök között azok, melyek 
zárjelek közt vannak többesi accusativusokat csakis es-szel képez
hetik, kivévén rates-t melynek tője: rati- és potestates-t, melynek tő
je : jpotestatfi]-; de dapes, tő : dap-, minores, tő : minör-, priores, tő : 
prior-, semineces, tő : seminec-. E szerint az ilyen accusativusi alako
kat : dapis, minoris, prioris seminecis, melyek azokban a hitelt nem 
érdemlő kéziratokban (deteriores libri) eléfordúlnak, egyenesen a 
másolók tudatlanságának róvhatjuk fel. 

Ezek azok a példák a többesi accusativusra nézve, melyek 
Lucretius és Vergilius legrégibb s egyszersmind leghitelesebb kéz
irataiból szedvék ki, s ha már ezek között is oly nagy az ingado
zás az es és is végzetre nézve, milyen lehet akkor a chaos a nem 
annyira hiteles kéziratokban, arról meggyőződhetik mindenki, a 
kinek Ribbeck ugyancsak a „Prolegomena criticá"-ban 405—412. 
lapig felszámlált e nembeli alakokat átnézni elég türelme lesz. — 
Wagner megjegyzi (Verg. 382), hogy a kéziratokban az először 
írt is később es-re van változtatva s hogy esmég az egyesi nomina-

16* 
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tivus és genitivusban is található is helyett, s hogy végre az e más 
alakokban is igen gyakran találtatik i helyett. — Lehet-e ily forrá
sok után indulni a latin orthographiában ? Véleményünk szerint 
teljes lehetetlen; itt csak két út lehetséges: v a g y m e g t a r t j u k 
e d d i g i s z o k á s u n k a t s i r u n k m i n d i g es-e t , v a g y 
p e d i g a n y e l v t u d o m á n y t k ö v e t j ü k s a t i s z t a i-t ő k-
n é l is és e s-t, a m á s s a l h a n g z ó i t ő k n é l p e d i g c s a k 
e s t k e l l í r n u n k . — Ez utóbbi a mily egyszerű épen oly alapos, 
s valamint a grammatikusok tanításából úgy a kéziratokból is az 
tűnik k i , hogy ámbár a nyelvtudományról fogalmuk sem vala, 
mégis ahhoz jártak legközelebb. — Priscianus a többek közt (7, 79) 
így tanít: quod autem etiam „parentium" (a többesi genitivusban) 
non irrationabiliter dicitur, ostendit accusativus plurális in is etiam 
terminans, qui projprius est in ium terminantis genetivi —, tehát 
szerinte csak az *-tőknek vala az a sajátságuk, hogy accusativus 
pluralisokat tVszel képezzék. — Priscianusnak ezen szabályát hir
detik mind máig nyelvtanaink, nem gondolván meg, hogy a mi 
Priscianus korában jó volt, az a mai korban, midőn nyelvtudomá
nyunk van, használhatatlan. Ami korunkhoz illő szabályt B ü c h e -
l e r „Grundriss der lateinischen Declination" 29. lap — így adja: 
Genauer lásst sich das allgemeine Ergebniss zunáchst nicht fassen, 
als dass die *-Stamme und diejenigen consonantischen, welche aus 
i-Stámmen entstanden sind wie lit Nom. Sing. lis oder auch in der 
übrigen Flexión die i-Forni annehmen, wie amantium und amantia, 
im Acc. Plur. die Endung es früh in eis und is umsetzten, sodass 
in der Blüte der Litteratur bei einigen Wörtern z. B. omnis finis 
turris pluris Decembris die Bildung auf is der auf es sichtlich vor-
gezogen, nirgends aber ausschliesslich angewandt ward. Bei rein 
consonantischen Stámmen wie sermon wird der welcher den Acc. 
Plur. sermonis aus Handschriften aufnimmt, zuvor nachweisen 
müssen, dass er sich auf eine bessere Autoritát als die der schlech-
testen Latinitát stützt. — Pedig csakugyan jönnek ilyen sermonis-
hoz hasonló alakok elé, p. o. religionis Cic. N. D. 3, 2, ő és Lucr. 
6, 62; Ivbidinis Cic. Verr. Acc. 3, 24, 60; hominis Terent. Andr. 4, 
2, 12; segetis Cic. Or. 24. 8 1 ; opis Cic. Cato maj. 3,8 ; latronis Plaut. 
Mii. 1, 74 stb. Ezekre azonban Neue (Formenlehre d. lat. Spr. 1, 
261) ezt jegyzi meg : u n g e w ö h n l i c h e u n d v e r d á c h t i g e 
F o r m e n . 
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2. u v o c a l i s e t c o n s o n a n s . 

A mint a fentebbi eléadásban láttuk, a régi grammatikusok az 
* vocalis és i consonans kiejtésével igen sokat foglalatoskodtak, 
hangját azon hely szerint határozván meg, melyet a szóban elfoglalt. 
— Megtanultuk tőlük, noha igen gyakran egymással ellenkező véle
ményben vannak, hogy az i consonans nemcsak megvolt a régiek
nél, hanem azt a kiejtésben is megkülönböztették az i vocalistól.— 
Egészen másképen van a dolog az w-val, melynek consonans volta 
a grammatikusok elmélete és a használat által meghatározott eset
ben oly természetes vala, hogy az u consonans különböző hangjá
ról a szó különböző részében semmit sem szólnak, mert hiszen az 
egészen tisztán úgy ejtetett mint nyelvünkben a v, ezekben: v a s-
t a g , e s t v e stb. —- Vannak azonban esetek, mikor az u conso
nans u vocalisszal oldatott fel, p. o. tui, tuus (v. ö. szkr. tvam), sui, 
suus (v. ö. szkr. sva-, svas)} suavis (v. ö. szkr. svadus) ; épen így ezek
ben : suadus, Suada, suadere, suadela. — Hasonlóul oldja fel a nyelv 
a vo képzőt wo-vá orr- és némahangok után: 

ingenuus exiguus assiduus 
vacuus fatuus caeduus 
relicuos mortuus vidua. 
perspicuus perpetuus 

De l és r után megtartja ezen képző alakját, tehát: 

alvus malva arvum acervus 
calvus silva lárva urvus 
salvus ulva ervum curvus. 

E szerint a költőknél előforduló következő feloldások : dis-
solűo, evolüam, silűam, larüa, milüos, csak a tudományos költészet 
productumai, de nem a népnyelvből vett szóalakok, épen úgy mint 
az ezekkel ellenkező tenvia, genva-téle mondva csinált alakok is. 

A mily keveset foglalkoztak a régi grammatikusok ezen egy
szerű u (v) hanggal, épen annyi fejtörést okozott nekik, ha az u 
consonans Q-val tétetett össze, s épen azon körülmény, hogy ezen 
Q betű mindig ü-vel fordult elé, vezette a régieket azon gondolatra, 
hogy ezen két betű nem egyéb mint cv. — Ideo nonnulli — mondja 
Velius Longus (2219.1. 1 P — quis et quae et quid per q et i et s 
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seripserunt, et per qae et per qid, quoniam scilicet in q esset c et u. 
És valóban a császári korszakból való feliratokon találhatók ilyen 
alakok : qaerella, Qaesicianum, neqidem, qintae, qa, qae, qe, qi (v. ö. 
Corsen „Über Aussprache Vocalismus" zweite Ausgabe 72. lap). — 
Varró azt állítja, hogy az egész Q betüjegy fölösleges, s ezen állí
tását a grammatikusok közül többen el is fogadták. —Marius Vic-
torinus azt mondja, hogy „Licinius Calvus q littera non est usus." 
— De már Scaurus —, noha ő is fölöslegesnek tartotta, — de azért 
mégis használta, a mint az következő szavaiból kitűnik: quis qui-
dam per cuis scribunt, quoniam supervacuam esse q litteram pu-
tent; sed nos cum illa u litteram et s, quando tertia ab ea vocalis 
ponitur, consentire iam demonstravimus. c autem in dativo pone-
mus, ut sit differentia cui et qui, id est, dativi et vocativi (sic) sin-
gularis, sed et nominativi et vocativi plurális, quamquam secundum 
analógiám omnes partes orationis, quae per casus declinantur, ean-
dem litteram in prima parte per omnes casus servent, quam in no-
minativo habuerint. — Ezen Scaurus által felállított szabályt, hogy 
t. i. a szó kezdetén az egész declinatión át semmit sem lehet változ
tatni, sokan elfogadák, a mint ezt Velius Longus következő szavai 
bizonyítják : cui utrum per q an per c debeat seribi, quia nonnulli 
inventi sünt, qui c litteram illó catholico tuerentur, quod non ulla 
vice per declinationem prima littera immutetur. ita cum sit quis, 
cuius et cui per q litteram censent seribi. 

A grammatikusok elmélete szerint a Q után következő v sem 
nem vocalis, mert különben a rá következő önhangzóval a vers
mértékben egy hosszú szótagot tenné, p. o. equites, sem pedig nem 
consonans, mert ekkor a q a -y-vel a megelőző önhangzót helyze
ténél fogva hosszúvá tenné, tehát equites lenne. — Est quando — 
mondja Priscianus 1, 37 — amittit vim tam vocalis quam consonan-
tis, ut cum inter q et aliam vocalem ponitur (se. u), ut quis, quoniam. 
— Épen így Diomedes (Art. gramm. lib. II, 422.1.): u littera inter-
dum nec vocalis nec consonans habetur, cum inter q litteram con-
sonantem et aliam vocalem constituitur, ut quoniam, quidem. — E 
szerint a v, ha q után áll, se nem vocalis se nem consonans, hanem 
egy félhangzói, u önhangzóhoz hasonló irrationalis hang, mely kö
vetkező u előtt vagy egészen elenyészhetett vagy pedig vele egy 
hangba olvadhatott össze. 

Az említett két betüjegy írásmódjára különbnél különbféle 
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szabályokat állítanak fel a nyelvtanítók. Az első s egyszersmind 
legkönnyebb az, hogy ha qu után egy más vocalis, tehát nem u, kö
vetkezik, akkor ezen két betűjegy egy egyszerű c-t jelölt: exequiae 
non execiae, mondja Probus (app. 197. 1.), s Papirianus megerősíti 
ezen szabályt: reliquiae velut exsequiae, per q scribuntur. — Sokkal 
nehezebb vala ezen két betüjegy helyesírását meghatározni, ha 
utána még egy u következett. Miolta az ó latin nyelvben a gyök-
és képzőszótagokban a rövid o elhomályosult w-vá, azolta a nyelv 
sehogy sem tudta tűrni két w-nak egymásra való következését: 
innen van az, hogy a régi írásmód, t. i. vo egész Augustusig fenn 
maradt az ilyenekben: novom, acervom, ingenuom stb. Épen így ej
tek és írák qvo-t az ilyenekben: aequom, iniquom, equom, e helyett: 
quu, vagy pedig egyszerűen cu-t irának, azaz a v vokalizálódott s 
ennek következtében a mellette álló o-t elnyomá. Ezen elnyomás 
legrégibb nyomára a cum praepositióban találunk, mely quom-bó\ 
jött létre. 

Lássuk mit tanítanak a régi grammatikusok ezen szónak írás
módjára nézve. 

Quintilianus (1, 7, 5. §) ezt mondja: illa quoque servata est a 
multis differentia, ut . . . . cum, si tempus significaret, per q, si co-
mitem, per c ac duas sequentes scriberetur. Hogy kell itt kiegészí
teni ezeket: a c d u a s s e q u e n t e s ? Schulz (orthogr. quaest. 
decas 55. 1.) így egészíti k i : p e r q a c d u a s u s e q u e n t e s , 
Brambach pedig (Neugestaltung d. 1. orth. 224) így: a c d u a s 1 i t-
t e r a s s e q u e n t e s , s azt állítja, hogy a rhetor itt a Q és C-vel 
kezdődő alakok között tesz kölönbséget, mely utóbbi (t. i. cum) 
három betűből áll; micsoda betűk következnek Q után, azt — mint 
hiszi — Quintilianus elhallgatja. Brambach véleményét azért bajos 
elhinni, mert duae sequentes csak C után lehet (t. i. c-um), míg Q 
után trés sequentes litterae sünt, értsük alatta q-uom-ot vagy 
q-uum-ot. Hogy azonban valószínűleg quom-oi, értett, kitűnik Scau-
rus tanításából, ki épen azon különbséget tudja a cum és quom kö
zött : cum quidam per c cum, nonnulli quom. quidam etiam esse 
differentiam putant, quod praepositio quidem per c, illó modo: cum 
Glaudio, cum Camillo, adverbium autem per q debeat seribi, ut 
quom legissem, quom fecissem. — Sergius (de littera 277. 1. 16 K) 
ezt mondja: q verő, quam antiqui, quotiens u sequebatur, praepo-
nebant, praesenti usu tunc ; cum post u aliqua ex vocalibus fuerit 
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secuta, praeponi debet, ut quando, quendam, quia, quoniam et iuxta 
antiquos equs ; alias enim per c quam per q scribendum est, ut cur, 
cum. — Servius ugyan ismeri még a qum alakot, de az ö korában 
ez hallatlan volt. Comm. in Donatum 423. 1. 2 K így tanít: illi (se. 
maiores) q praeponebant, quotiens u sequebatur, ut qum; nos verő 
non possumus q praeponere, nisi et u sequatur et post ipsam alia 
vocalis, ut quoniam. — Épen így nyilatkozik Pompeius (commen-
tum artis Donáti 110. 1. 17 K ) : item antiqui nostri, quotiens u se
quebatur, per q seribebant, modo est regula optima, melior ab an-
tiqua. numquam possumus nos per c seribere, nisi post q sequatur u 
et post u alia sequatur vocalis, ut puta quia . . . . si autem non se
quatur alia vocalis, per c seribimus, ut si dicamus o/m, per c seri-
bimus. — Priscianus is megerősíti ezen véleményt (1, 48) : apud 
antiquos frequentissime loco cu syllabae, quu ponebatur et e con-
trario, ut arquus, coquus, oquulus, pro arcus, cocus, oculus, quum pro 
cum, quur pro cur. — Feltűnő Priscianus eme tanításában az, hogy 
ö a quu-t a régieknek tulajdonítja, pedig mint fentebb is mondók, 
sokáig kerülte a nyelv a két w-nak egymásra való következését, s 
valamint kiejtésben úgy írásban is qu helyett c-t használt; később 
azonban lábra kapott az uu írásmód s mint a fentebbiekben láttuk 
quom-ot megkülönböztetésül írtak cum-tó\. — Mily nehezen tudtak 
a rómaiak még a negyedik században is a quum-hoz hozzá szokni 
s azt legföljebb csak qum mellett tűrték meg, kitűnik Marius Vic-
torinus (2459, 44 P ; 13 G) eme tanításából: cum adverbium tem-
poris antiqui quattuor litteris seribebant, tam his quum apud Cato-
nem, quam rursus qicom. Sed antiqui cum ita seriberent, pronuntia-
bant tamen perinde ac si per c scriptum esset. illa quoque scriptura 
confusa, quod u pro consonante et o pro vocali correpta accipiebant 
. . . . item cuius per quoius litteras seribebant. de quibus ne plura 
seribam, hoc custodite: ut cum fuerit adverbium temporis, per qu 
sive unum u sive duo scribatis, ut qum primum, et quum hoc facerem, 
at si érit coniunctio, ut cum Gaio, cum Lucio, per c seribi debeat, ne 
quicquam deperdat ex significatu. non enim aliud per quum seripta, 
aliud per cum sonat. sed ubi aliquando fit aut soni iactura, et toti-
dem paene litterae seribuntur, dandum est aliquid antiquitati. — 
Épen így beszéli Velius Longus (2231. 1. 22 P ) : q quoque littera 
facit differentiam vocum, ab antiquis maximé observatam: cum quo-
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tiens pro adverbio temporis scribebant, q littera utebantur; pro prae-
positione c ponebant. 

Az idézett grammatikusok tanításaiból kitűnik, hogy a quum 
alak a latin nyelv egy korszakában sem emeltetett érvényre a nyelv 
tanítók által s hogy a cum írásmód vala használatban úgy a con-
junctio mint a praepositio jelölésére ; a qum pedig nem egyéb vala 
mint egy orthographicus mesterkélt alak. A magában véve helye
sen képzett quum-ot a császári korszakban, a mint Marius Victori-
nus mondja, tűrték ugyan, de épen úgy ejtették mint a cum-ot. 

Sokkal határozottabban lépett föl a cu szótag quo helyett a 
pron. rel. és interr. egyesi genitivusában és dativusában. A cui és 
cuius alakok helyett körtilbelól az első század feléig Kr. u. quoi-t 
és quoius-t írtak, de azután, a mint Quintilianus mondja, a köny-
nyebb alak lett egyedül uralkodó: illud nunc melius, quod cui tri-
bus, quas praeposui, litteris enotamus, in quo pueris nobis ad pin-
guem sane sonum q et u et o et % utebantur, tantum ut ab illó qui 
distingueretur. — Bizonyítja ezt Papirianus is : cuius et cui prono-
mina per q scribebantur; nos autem et ad brevitatem festinavimus 
scribendi, et illám pinguedinem limare maluimus. — Epén ilyen 
határozott cur írásmódja. Velius Longus róla így tanít: est enim 
cui rei, quod significat db quam rem. ex hoc retinuit consuetudo 
hodierna, ut diceremus quare; quo una syllaba castigatum fit cur, 
quod nos contenti sumus per c scribere. — Ugyancsak ő így foly
tatja : quasdam verő scriptiones antiquis relinquamus, ut in eo quod 
est cur. illi enim per quor scribebant, ut supra dixi. nam et ipsum 
cui per quoi, quo pinguius sonaret, contenti sumus per cui scribere, 
ut plenitudine quoi sufficiat. 

Egészen másképen van a dolog az úgynevezett második decli-
natióhoz tartozó szavakkal; mert ámbár a kiejtés itt is cu felé haj
lott , mindazonáltal a grammatikusok quu-t tanítottak. Tisztán ki
tűnik ez Velius Longus eme szavaiból: in equo u pro consonante 
posita érit: et auribus quidem suírlciebat, ut equus per unum u scri-
beretur; ratio tamen duo exigit. — Ezen ratio szerinte abban ál], 
hogy a ragozásban a szónak csak utolsó szótagja változhatik, kö
vetkezőleg a dativusi alakból equo a nominativus és accusativus 
úgy képeztetik, hogy az o-t eldobjuk s helyébe us és um-ot teszünk : 
equus, equum. — A Velius tanításából az is kitűnik, hogy ha ratio 
nincs, akkor equs-t kellett volna írni. Es valóban Probus ezt el is 
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fogadja: nomina genoris masculini — úgymond —, quae per q, non 
per c litteram scribuntur: equs, coqus, inicus, antiqus ; és : equs non 
ecus, coqus non cocus. Ellenben ugyancsak Probus következőleg is 
tanít: quos quus secundae sünt declinationis, qui faciunt genetivo, 
equus equi (v. ö. Catb. 27. 1. 16 K). — Ugyancsak ő (Inst. art. 108. 
1.21) így folytatja: quaecumque nomina generis masculini ablativo 
casu numeri singularis o littera terminantur et nominativo casu nu-
meri singularis quus syllaba definiuntur, ut puta ab hoc equo hic 
equus haec ad hoc exemplum declinantur: numeri singularis hic 
equus huius equi huic equo hunc equum o eque ab hoc equo, numeri 
plurális hi equi horum equorum his equis hos equos o equi ab his 
equis. — Szóval a quus-on végződő nominákra nézve szabályul 
Scaurus következő Velius Longus fentebb látott eléadásával meg
egyező tanítása fogadtatott el : proportione (mert három módot is
mert, mely szerint az orthographia meghatározható J ezek közöl a 
harmadik a proportio vala), ut cum dicimus equom et servom et si-
milia debere seribi, quia antiqui per vo seripserint: quoniam scie-
runt vocalem non posse geminari, credebantque et hanc litteram 
geminatam utroque loco in sua potestate servati, ignorantes, eam 
praepositam vocali consonantis vice fungi et póni pro ea littera 
quae sit F. deinde quod omnia nomina feminina nominativo singu-
lari a finita, quotiens in masculinum transeant, servatis praeceden-
tibus litteris novissimam a in u vértant et adsumpta s contrarium 
sexum significent, ut iusta iustus, casta castus, pia pius; ita equa et 
serva praecedentibus litteris servatis et u pro a substituto equus et 
servus et equum et servum per vus, non per o efficere. — A Q ezen 
használata összefügg azon még Accius által felállított elmélettel, 
hogy t. i. v előtt csakis Q és nem C állhat. Erre vonatkoznak Cha-
risius (107. 1. 33 K) eme szavai: pecunia per c, non per q seribenda 
est, quoniam a pecore dicta est, et quoniam q litteram nusquam vo-
lunt póni alias, nisi ut duae vocales sequantur, quarum prior sit u. 
— Charisius tehát az etymologiát szeretné követni s a szerint ha
tározni meg, hogy valamely szó q-vú vagy c-vel írassék; de már 
Marius Victorinus a hangejtést veszi zsinórmértékül: at cum locu-
tus — mondja 2460.1. 23 P —, secutus per c, cum quidam praeci-
piant ad originem debere referri: quia est locutus a loquendo, secu 
tus a sequendo, per q potius quam per c haec seribenda. nam con-
cussus, quamvis a quatio habeat originem, et cocus a coquendo et 
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cotidie a quoto die et incola ab inquilino, attamen per c potius quam 
per q scribuntur. — Hogy azután ez a szabály csakugyan fölvé
tetett a nyelvtanokba s hogy különösön a quor-on végződő depó-
nens igék perfectumokat egyszerű c-val képezték, az kitűnik Pris-
cianus eme szavaiból: deponentia in quor mutant eam (t. i. termina-
tionem) in cu et assumentia tum faciunt supinum loquor locutum, 
sequor secutum. — Ezen szabályból azonban sehogy sem lehet azt 
következtetni, mintha a praesens ind. többesi harmadik személye is 
cn-val képeztetett volna, mert hiszen a császári korszak első száza
dában is egészen szabályszerű volt sequontor, secuntur mellett, lo-
quontur, locuniur mellett, relinquont relincunt mellett; miolta azon
ban a nominákba quu vétetett föl, azolta bizonyára itt is csak ezen 
alak volt használatban, különben felhozta volna Priscianus ezen 
alakot is a participiumokról szóltában: a verbis q habentibus in 
quibusdam participiis in c transfertur, ut sequor secutus, loquor lo-
cutus. — Hogy ezen participiumok képzésénél a praesensre gon
dolni sem lehet, az a dolog természetében fekszik: secutus ugyanis 
ebből fejlődött k i : sequ-i-tus, azután secu-i-tus, összevonva secutus 
(v. ö. Schneider Lat. Gramm. 1, 332). Épen így írtak ebben: secun-
dus kivétel nélkül cu-t, mely alak már jókorán sequondus-hól fej
lődött ki (v. ö. Corssen Krit. Beitr. 125. 1.). — Találkoztak azon
ban olyan tudósok, kik ezen a köztársaság korszakában egyedül 
használatban levő alakot is az etymologiához csimpeszkedve qu-v&l 
akarták írni, ezeket azonban így énekli meg Terentianus (2399, 
25 P ) : 

unde nomen qui sequondi rectius seribi putant, 
si prius q conlocarint, u et o subiunxerint, 
quia sequor et easdem habebat, unde nomen nascitur, 
non videntur obtinere veritatis regulám : 
quia sequor duas videmus esse vocales simul 
et merito tunc q locamus exigente syllaba. 
at secundus ut sit, una ponitur vocalis u. 

A grammatikusok eléadott véleményei után lássuk mit szó-
lanak a feliratok. 

1. cum conjunctio. 
Lex Iulia municipalis a. u. c. DCCIX: Eosque libros per lega-

tos, quos maior pars decurionum conseriptorum ad eam rem legarei 
mittei censuerint tum, cum ea res consuleretur. Corpus Inscr. 206. 
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cum diu ambulareis etc. Ib. 1431. Epistula consulum ad Tev-
ranos de Bacchanalibus a. u. c. D L X V I I I : quom ea res consolere-
tur etc. Ib. 196. 

Lex repetundarum a. u. c. DCXXXI vei DCXXXII : quom ea 
res agetur quom ex haec lege fieri oportebit nisei quom 
senatus ioure vocabitur. Ib. 32. 

Lex agraria a. u. c. D X L I I I : quom proíitebitur cognitores. Ib. 
53. Ugyancsak itt: quom is eum agrum locum emit quom in 
ameicitiam populei Romani proxumum venerunt quom ea 
vectigalia fruenda locabit quom eorum agrorum vectigalia 
fruenda locaverunt. 

Lex Iulia municipalis a. u. c. DCCIX : quom eum profiterei 
oportebit quom frumentum populo dabitnr . . . . cum. ea res 
consuleretur . . . . quom primum leges etc. Ib. 206. 

Epistula praetoris ad Tiburtes saeculi ut videtur septimi me-
dii : quonque (•=.cumque) de eieis rebus. Ib. 12. — Épen így fordul 
elé még quom az 1006. 1019. 205 (kétszer). 206. sz. a., cum pedig 
az 1009. sz. a. 

2. cum praepositio. 
Columna rostrata C. Duilii cos. a. u. c. CDXCIV: cumque eis 

navebus etc. 
Lex Rubria de civitate Galliae Cisalpinae a. u. c. DCCV: cum 

eo agetur. 
Lex Iulia mim. a. u. c. DCCIX : cum eis pactus est . . . . cum 

senatu. 
Ab colonia deducta anno XC N. Fufidio N. T. M. Pullio duo 

vir P. Rutilio Cn. Mallio cos. u. c. DCXLIX : cum postibus aescul-
nieis facito . . . . cum margine altuni facito. 

Tabula Venusiae fonti affixa in superiore oppidi parte: cu 
ameiceis sueis. 

1230. sz. a. qum moiro faciundum coiraverunt. — így fordul 
elé még cum az 1202. 206; mecum 1009. 1019; secum 198; quom 
34.198 (négyszer). 200.205 (négyszer). 532. 582. 208 és 812. sz. a. 

Ezen írásmód még Kr. u. 664-ben is olvasható egy sírfelira
ton : occisus est quom Caepione; a hetedik századtól fogva azonban 
cum vétetett föl az általános használatba mind a praepositio mind 
pedig a conjunctio számára, azon megjegyzéssel, hogy ez utóbbi 
jelölésére a quom — noha gyéren — de sohasem maradt el egészen. 



LATIN ORTHOGRAPHIAI TANULMÁNYOK. 253 

— Eredetileg tehát ezen szó alakja quom volt, de»a mint a felirati 
példákból kitűnik, a cum is korán fejlődött ki mind a conjunctio 
mind pedig a praepositio jelölésére. Augustus korában azonban a 
mive]t nyelvben már a cum vala az uralkodó, a mint ezt a Monu
mentum Ancyranum (Res gestae divi Augusti ed. Mommsen 149.1.) 
kétségtelenné teszi. A következő császári korszakban már a felira
tokon is elnyomja a cum alak a quom-ot; de megmaradt ebben: 
quoniam (e h. quomiam) mindvégig. A később kori feliratokon quom 
helyett gyakran com fordul elé. Fabrettinél következő példákat 
találjuk : ad D. Silvestri Theatinorum: conq (azaz cum quo); e sce-
dis Barberinis : symphoro fecit cyria coiugi suo conquen (•= cum 
quem) vixit annis X ; vinea Toscanella e regioné s. Hieronymi: d. 
m. barbára tertio coniugi benemerenti titulum posuit, comquem vixit 
annum et menses III . — Ezen com, igék és nominák összetételeiben 
a legrégibb idők óta található: consulo, consul stb. 

A qu-s szók közöl a feliratokon equus nominativusa eléfordúl 
az 1442. sz. a.: est equos perpulcer sed tu vehi non potes istoc 
accusativusa a Lex repetundarum-ban neive tribu moveto neive 
equom adimito. — Épen így fordul elé Orellinél a 743. sz. a. Aequos 
(tulajdonnév) a 72-dik évből Kr. e. és reliquom a tabula Malacita-
ná-n Domitianus korából. Ugyancsak Domitianus korából egy Ró
mában készített emléken equum, ellenben a dalmátiai feliratokon 
még equom, az Afrikából való emléken pedig ismét equum olvasható. 

Lássuk végre mit tanítanak a kéziratok a látott alakok he
lyesírására nézve. 

A kéziratokban is quo alak találtatik többnyire quu helyett, 
p. o. aequom, iniquom, equom, vagy pedig cu helyettesíti azt. — 
Plautusnál quo mellett cw-val írva a következő szók találtatnak: 

execuntur conlocuntur falsilocus 
pedisecus vanilocus mendacilocus 

(v.ö. Fleckeisen, Epist. critic. 7. lap). 
Épen így áll Vergiliusnál quo mellett gyakran cu, sőt olykor 

qu é s quu is : arcus 
anticum antiqum 

arqui 

aecus aequs aequus 
ecus equs equus 
hircus hirquus 
oblicum obliqus 
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Vergiliusjegrégibb kézirataiban a következő szók kizárólag 
<?w-val fordulnak elé. 

oblicum secuntur locutus 
relincunt recocunt secundus 

(v. ö. Wagner Orthogr. Vergil. 452. 1.) 
Wagner az épen idézett müvében ezt mondja: Vergilius pro 

quu videtur constanter usus esse eu litteris. — Annyi csakugyan 
bizonyosnak látszik, hogy a költő quu-t nem írt, hogy azonban cu-t 
vagy quo-t írt, azt nem mindenütt lehet meghatározni. — Hogy 
cum- ot általában írhatott, mely alak az ő korában az uralkodó vala, 
az természetes; de hogy majd quom-ot majd cum-ot írt volna az 
nem valószínű. Gyakorlati szempontból eltévesztettnek kell azon 
eljárást tartanunk, melyet Ribbeck Vergiliusának iskolák haszná
latára kiadott szövegében követ. O ugyanis ebben hol quom-ot, hol 
cum-ot ír, p. o. Georg. 1, 360—364 : 

iam sibi tum curvis male temperát unda carinis, 
quom medio celeres revocant ex aequore mergi 
clamoremque ferunt ad litora cumque marináé 
in sicco ludunt fulicae, notasque paludis 
deserit atque altam supera volat ardea nubem. 

Ha a tanuló egyszer (pl. Georg. 1, 427) quom-ot s ismét egy 
más helyen (ib. 2, 319. 321) cum-ot olvas, az neki a legjobb eset
ben is szükségtelen fejtörést okoz. Ennélfogva legjobb vagy cum-ot 
vagy quom-ot írni, de következetesen. Bármelyiket tehetjük, mivel 
a kéziratok e tekintetben semmi bizonyosságot nem nyújtanak : ha 
őket követnők, akkor quum-ot is kellene írnunk, mert hiszen ez is 
eléfordúl számos kéziratban (v. ö. Ribbeck „Prolegomena eritica" 
449.1.). Még károsabb ennél, ha az efféle variatiókat a declinatióra 
is átviszszük, mint ezt Ribbeck teszi, p. o. Georg. 1, 98 : rursus in 
obliquom verso perrumpit aratro; és Aen. 5, 274: serpens aerea 
quem oblicum rota transit. — Az ilyen variatio több grammatikai 
ismeretet föltételez, mint a mennyivel az ezt olvasó növendék szo
kott rendelkezni. 

Egész eléadásunk végeredménye tehát ez: 
1) A grammatikusok theoriája szerint a következő alakokat 

írhatjuk: quom, cum, quum ; sequontur, secuntur, sequuntur, de csak : 
secütus ; equos, equs, equus ; 

2) a feliratok szerint : quom, com, cum, cu ; equos; 
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3) a kéziratok szerint: quom, cum, quum, qum; sequontur, se-

cuntur, secütus, secundus ; equos, ecus, equs, equus. 
Bizony, bizony úgy látszik, hogy igazságuk van azoknak, kik 

azt mondják, hogy ily ingadozásért kár volna felhagyni a hosszú 
gyakorlat által használhatónak tapasztalt írásmóddal. Különösen 
ha bebizonyítható, hogy még az etymologia is az usus mellett szól; 
equus pl, szanszkritul így van : aqva-s e h. akva-s, görögül txHo-g} 

e h. i'xfo-g = i7t7io-g} latinul Ep-ona, e h. Equ-ona (v. ö. Corrsen Krit. 
Beitr. 49. 1.). 

III. Hogy kell írnunk helyesen a latin szókat ? 
A megelőző két szakaszban láttuk, hogy a tárgyalt szók írás

módjára nézve mennyire különbözők, gyakran egymással ellenke
zők a szabályok, melyeket a grammatikusok felállítanak; arról is 
meggyőződtünk, hogy a feliratok nem mindenkor és mindenben 
egyeznek meg a grammatikusok véleményével; a kéziratok pe
dig meg is egyeznek nem is velük, a mint akarjuk. — Az ezen 
harmadik szakaszban tárgyalandó szók nagy részének helyesírása 
azonban, már nem ingatag többé, mert a grammatikusok tanítá
sait, a kéziratok és feliratok hitelességét a nyelvtudomány teszi 
csalhatatlanná. — Ezzel nem azt akarjuk mondani, mintha a nyelv
tudomány minden latin szó helyesírására nézve már most kétségbe 
vonhatlan felvilágosítást adhatna: ettől még távol van. Hogy írjuk 
például ezeket: obscaenus, obscoenus, óbscenus f mindegyik írásmód 
eléfordúl; származásuk bizonytalan. Egyik scena-tól, a másik scae-
vustől, a harmadik caenum-tól, a negyedik Opscus-tól, végre az 
ötödik cemo-tól származtatja. — Épen így vagyunk ezekkel: fetus, 
fecundus, femina,fenum, mely szók némelyek szerint feo-tól származ
nak, mások szerint pedig j*?o-tól önbangzó fokozással, tehát így 
kellene írni: foetus,foecundus, foemina, foenum. Továbbá ezt conditio, 
t-yel vagy c-vel kell-e írni ? Schulz Ottó és Ferdinánd t-t, ellenben 
Corssen és Zumpt c-t követel. Ezért azonban a nyelvtudomány 
eddigi eredményét — mint sokan teszik — mellőzni nem lehet, mert 
ezen bizonytalanság csak addig tart, míg a tudomány a kérdésben 
levő szók eredeti alakjaira akad; hogy pedig elébb-utóbb ráakad
hat, azt már jogosan következtethetjük azon eljárásból, melynek 
eddig nem is sejtett nyelvtitkoknak nyomába jutni sikerült, a mint 
az az alább felhozott szók fejtegetésében nyilván kitűnik: 
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1. aéuus és aeneus ezek mellett ahenus és aheneus 
egyenlő joggal írható. Gellius II , 3, 5 ezt mondja: venit nobis in 
memóriám, Fidium Optatum ostendisse mihi librum Aeneidos se-
cundum, mirandae vetustatis, emptum viginti aureis, qui ipsius Ver-
gili fuisse credebatur. in quo duo isti versus (469. 470) cum ita 
scripti forent: 

vestibulum ante ipsum primoque in limine Pyrrhus 
exultat, telis et luce curuscus aena, 

additam supra vidimus li litteram et áhena factum. sic in illó quo-
que Vergili versu (Georg. I, 296) in optimis libris scriptum inve-
nimus: 

aut foliis undam trepidi despumat aheni. 
Ebből kitűnik, hogy a régiek egyik alaknak sem adtak el

sőbbséget a másik felett, a kéziratokban is mindkét alak eléfordúl. 
— A régi emlékek inkább a h-s alakot ajánlják: SC. de Bacchana-
libus 566-dik évből: tabolam, ahenam, Orelli 3882 a 717-dik évko
rul : áhenea, Monumentum Ancyranum I, 3 : aheneis, Or. 5129 az 
56-dik évből Kr. u. aheneas. Épen így Ahenobarbus Or. 3793 = IN. 
3559 a 640-dik évből, Or. 3693 a 762-dik évből, IN. 1968. Ha azon
ban a h hiányzik is, az ae-t nem szabad egy kettősönhangzóba ol
vasztva ejteni, ezért változtatta Bentley igen helyesen Horatius 
(Sat. II, 3, 183) eme versét: 

aut aeneus ut stes, így: et aeneus ut stes. 
2. apud és aput, haud és haut (hau), sed és set. — 

Ezen szókra nézve mindenekelőtt megjegyezni való, hogy míg a 
régi grammatikusok a foghangu d-t a szó elején vagy belsejében 
egyhangúlag elismerik s egynek sem jutott eszébe helyette t-t ej
tetni, addig, ha ez a betű a szó végén áll, igen sokat foglalkoztak 
vele, különösen a praepositiók és conjunctiókban, hogy vájjon d-t 
vagy pedig í-t írjanak. — Quintilianus (1, 7, 5) ezt mondja : Illa 
quoque servata est a multis differentia, ut ad cum esset praepositio, 
d litteram, cum autem conjunctio, t acciperet. — Ezen megkülön
böztetés csakugyan győzött. Piomedes (415. 1. 30 K) igy tanít : at, 
particula, cum coniunctio est, per t seribitur, cum praepositio est, 
perc?—, s ezen tanítást elfogadjákProbus (institutaartiump. 145), 
Cledonius (p. 74, 26 K), Velius Longus (p. 2225, 22 P), Caper (de 
orthographia p. 2241), Scaurus (p. 2250). De már Charisius követ
kezetlen, a mennyiben elismeri ugyan a szabályt, de bizonyos eset-
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ben mégis kivételt tesz alóla : ad pro autem Licinius Calvus in P. 
Vatinium ambitus reum: a d i t a m i h i I o v e m d e o s q u e i m-
m o r t a l e s v e l i m b e n e f e c i s s e . . . . , cum certum sit at con-
iunctionem esse, ad verő praepositionem. ίνφωνότερον tarnen est, ut 
hie per d seribatur, ne subsequens t littera duriorem suique similem 
sonum litterae amplexa dictum faciat iramitius. — Velius Longus 
pedig a szabályt túlságig viszi, ezt tanítván : N u l l a p r a e p o s i -
t i o t l i t t e r a finitur; — d l i t t e r a n u l l a c o n i u n c t i o 
t e r m i n a t u r , — mert például hand és haut egyformán jó a gram
matikusok összhangzó ítélete szerint, habár amannak emez fölött 
elsőbbséget adnak. Charisius (p. 112, 8 K) ezt mondja: haud.... d 
littera terminatur. ov enim Graeca vox d littera terminari apud an-
tiquos caepit . . . . sed et per t seribi sonus vocis admittit. Probus 
(instr. art. p. 145, 9 K ) : aut si sine aspiratione seribatur et in t litte-
ram exeat, érit coniunctio; si verő haud cum aspiratione seribatur 
et in d litteram exeat, érit adverbium. — Nevezetes, hogy Velius 
Longus széphangzati okból fentebb kimondott szabályát maga meg
rontja : Sed verő coniunctio, quamvis lege grammaticorum per t 
litteram dicatur — nescio quomodo tarnen obrepsit auribus nostris, 
ut d litteram sonet, cum dicimus : „Progeniem sed enim Troiano a 
sanguine duci Audierat"; ubi quaerendum erat, contrane, ac loqui-
mur, seribendum sit, an secundum seriptionem loquendum. Az itt 
idézett példában (sed enim) tehát Velius a következő szó kezdő 
önhangzója előtt ^-hangot hallott s ezzel egészen megegyezik, a 
mit Marius Victorinus haud és haut-rol megjegyez (p. 2462. P ) : 
haud adverbium negandi — d tarnen litteram conservat, si sequens 
verbum incipiat a vocali ut : haud aliter muros et : haud equidem; 
at cum verbum a consonante incipit, d perdit, ut : haut dudum et : 
haut f lacitura refert (vagyis inkább : „refer", Vergl. Aen. 12, 76), 
et inducit t. Velius és Marius szerint tehát ha sed és haud után ön-
hangzó következik akkor c?-vel, ha pedig mássalhangzó, akkor í-vel 
kell írni. — De már Charisius etymologiai szompontból csak d-t 
követel (p. 112, 5 K) : sed particula d littera terminandu, est. sedum 
enim antiqui pro sed ponebant, demtaque novissima parte litteram 
tarnen iramutare non potuit usus, sed ut sat pro satis, ita et sed pro 
sedum cum suis litteris servavit. Épen ezt mondja Scaurus (p. 2251, 
15 P ) : recorrigitur seribendi ratio história quidem, ut cum sed per 
novissimam litteram seribimus, quoniam antiqui sedum dixerint et 
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per abscisionem pars remanserit. — Cornutus (Cassiodoriusnáí p. 
2283, 5 P) elismeri ugyan, hogy set is iratik, de ellene nyilatkozik : 
sed cadit in quaestionem et aliis per t, aliis per d piacet seribi. apud 
antiquos enim scio sed sedum fuisse: unde nos duabus litteris no-
vissimis ablatis reliquas litteras salva d in usu kabemus; quemad-
modum, si quaereretur, sat qua littera seribi oporteat, diceremus 
per t, quod integrum eius sit satis. 

A különböző korszakokból származó felhatok azonban nem 
igazolják a grammaticusok theoriáját. A legrégibb időtől fogva 
ugyanis egészen Caesar dictátorságáig kizárólagosak ezen írásmód 
találtatik: 
apud, Corp. Insc. Lat. I, 30. 196, 2. 197, 18. 20. 21. 24. 198, 23. 

35. 198, 38. 65. 6Q. 80. 205, II, 14. 42. 48. 1006. 
Csak a Rex Iulia idejétől, azaz Kr. e. 45-től fogva tűnnek fel egy
más mellett: 
apud, u. o. 206, 13. 818. aput, u. o. 206, 15. 34. 120. 818. 
és pedig aput épen úgy következő őnhangzó mint mássalhangzó 
előtt. 

Épen így kivétel nélkül áll: 
$ed (nélkül), u. o. 198, 64. 69. 200, 29. 42 (se, 200, 40.) 
sed (de), u. o. 1220. 1442. 

Az Augusztus korából eredő nyelvemlékek, milyenek a Monu
mentum Ancyranum, a Turia-féle Halotti Beszéd és a Venafrumi 
edictum megtartják ugyan a szó végén a régi d-t, de t is találta
tik bennök: 
aput, 1. Tur. Zwei Sepulcralr. Morams. II, 46. v. ö. Or. H. 6114. 
apud, Mon. Anc. R. g. d. Aug. Mo. II. 19. V, 51,1. Tur. u. o. I, 45. 

Ezen szócskák közül 7iaud-hó\ a foghang (d) le is eshetett; 
de csak mássálhangzó előtt: 

Corp. Inscr. Lat. 1306: liaud licitum est etc.; de u. o. 1007 : 
sepulcrum hau pulcrum. Ezt a kéziratok is bizonyítják, p. o. Livi-
usuál XXVII, 1, 13 : hau plus, XXVII42, 3 : hau facilest. Ugyanezen 
alak eléfordúl ebben: hauscio mely Phocas szerint nem egyéb mint 
nescio synonymuma. Különben az egész h-au-d három egymásba 
nőtt alkatrészből áll, épen úgy mint i-p-se, ea-p-se, for-sit-an, fórt-
as-se, ex-in-de, pro-in-de. A második alkatrész nem egyéb mint a 
névmás-féle au particula, mely következő igékben is megvan : 
au-fero, au-fugio, au-tem; jelentése „el." Ennek megfelel a szkr. 
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ava, melynek hasonló jelentése van. A harmadik alkatrész -de, 
mely nem egyéb mint a fentebb említett szókban levő -de; jelen
tése „épen" (v. ö. Corssen Krit. Beitráge 498 és Krit. Nachtr. 154. 
lap). Ezekben: ex-in, de-in, pro-in egészen leesett, és pedig először 
az e kopott le a megelőző önhangzó miatt. Az első alkatrész végre 
nem egyéb mint a mutatónévmási tőalak maradványa : ho, ettől: 
hi-c, hae-c, ho-c (v. ö. Corssen Krit. Fachtr. 89. 1.), mely töalakból 
ebben : h-or-nu-s csak a h maradt meg, tehát e helyett áll: ho-ior-
nu-s ( = ez évi, idei). 

Ezen összeállításból kitűnik, hogy megmaradhatunk apud, 
haud és sed mellett, mivel csak olyan jó, ha nem jobb, mint: aput, 
hant és set. 

3. a u t u m n u s nem auctumnus . Az utóbbi írásmódot Lach-
mann Lucretiusában (254.1.) helyesen nevezi „barbára consuetudo"-
nak. Az első írásmódot igazolják 1) a régi kéziratok, p. o. Lucr. 
1, 175. V. 743. Varró L. L. VI, 9. Sall. Hist. III, 67. Caesar BC. 
III, 2, 3. Vergilius (Wagner Orth. Verg. 418. 3.) Ov. Met. I, 117. 
Propertius V, 2, 15. Plin. 1, 133 (a Sillig-féle kiadásban). Tac. Ann. 
XI, 4. 31. Iuvenalis (hatszor), Charisius 34. 1. 16. 118, 25, 119, 3 
K. Nonius 71. 1. Paulus Festi 23. 1. 11 M.; az utóbbi ugyan augere 
igétől származtatja ezen szót, de azért autumnus-t ír t ; 2) az etymo-
logia, mivel autumnus nem aug-ere igétől származik, tehát belőle 
semmi torokhang (c, g) ki nem eshetett, hanem ezen szkr. gyöktől ; 
av- „jól tartani" (étellel), „kellemes érzést gerjeszteni"; a görög
ben cíp-fiv ^= jól tartani, a latinban av-ere = jól lenni, egészséges 
lenni (v. ö. Corssen Krit. Nachtr. 46. 1.). 

4. caus sa és causa mind a kettő helyes. — A császári kor
szakból való grammatikusok ellene vannak a két s-nek. Quintilia-
nus (1, 7, 20) így tanít: quid ? quod Ciceronis temporibus paulum-
que infra, fere quotiens s littera média vocalium longarum vei sub-
iecta longis esset geminabatur, ut caussae, cassus, divissiones? quo-
modo et ipsum et Vergilium quoque scripsisse manus eorum docent, 
atqui paulum superiores etiam illud, quod nos gemina s dicimus, 
iussi, una dixerunt. — Hasonlólag tanít Scaurus (p. 2257, 13 P ) : 
causam item multis scio per duo seribi, ut non attendentibus hanc 
litteram, ut etiam cognatam illius r, nisi correpta vocali praecedente, 
non solere geminari. et praeterea quotiens productam vocalem u 
sequatur, in id solere desinere syllabao sonum, ut in plausu et lusu 
(t. i.jplau-su, lusu). ita cum hac utique littera eiusmodi syllabarum 

17* 
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finiri sonus debeat, nunquam autera a gemina ulla syllaba incipiat, 
apparet causam geminatam s non recipére, quoniam neque in fine 
praecedentis syllabae alterum potest póni, neque a gemino sequens 
incipere. sed illud secuti videntur, quod causa dicta sit a cavillatio-
nibus vei a cavendo, deinde per avyHon^v causa, ita et in id iam 
avyxonrív geminandam putaverunt, ut originatio appareret. — Epén 
így beszél Cornutus (Cassiodorius kivonata szerint, p. 2283, 31 P ) : 
causa per unum s; nec quemquam moveat antiqua scriptura; nam 
et accusare per duo s scripserunt, sicut fuisse, divisisse, esse et cau-
sasse per duo s scriptum invenio, in qua enuntiatione quomodo 
duarum consonantium sonus exaudiatur, non invenio. 

Quintilianus szavai szerint tehát Cicero korában s valamivel 
később a szók belsejében hosszú önhangzó után két s-et írtak, a 
mely írásmódot maga is látott Cicero és Vergilius kézirataiban. Épen 
így fordulnak elé Plautusnál a következő szók két s-szel: 

caussa 
excusses 
recussem 
rissu 
delussistis 
lussi 

profussus 
pertussum 
occassionem 
comessum 
missi 
promissi 

abussos 
ussust 
ussui 
russum 
prossum 

(v. ö. Ritschl, Prol. Trin. p. 104 Lachm. Lucr. 3, 44). 
Vergiliusnál pedig e következők : 

caussa obessis de: causa 
cassus adessus casus 
Cressa semessus cresia 
Lyrnessus ambessa Lyrnesus 
incussare exessa 
recussare perossus 
cassuras plaussus 
occassus adhessis 

(v. ö. Wagner Orth. Verg. p. 469). 
A köztársaság idejéből való feliratokon eléfordúl: 

caussa, nom. sing. (3 szór), causa, n. s. (1-szer), 
caussa, abl. sing. (20-szor), causa, abl. s. (11-szer), 

causam, acc. s. (5-ször), 
causeis, abl. pl. (1-szer) 

(v. ö. Corp. Inscr. Lat. I, p. 575, c. 1. 2). 
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A két s-es írásmód még az Augustus korából való felirato

kon is túlnyomó : 
caussa, Mon. Ancyr. R. g. d. de: causeis, 1. Murd. Or. 4860. 

Aug. Mo. III, I. v. Ö. Decr. 
d. L. Helvius, Herm. II, 
102 f. (68 Kr. u.) 

caussam, L. Tur. I, 18. Zwei Sepulcr. Mo. 
A császári kor későbbi emlékein az egy s-es írásmód már 

sokkal gyakoribb: 
causa, Or. H. 7168.1. N. 2646. 5605. 
causas, Or. H u. o. causis, u. o. 

Ebből kitűnik, hogy a régi írásmód caussa, az újabb pedig 
causa. — Származtatása cav-eo, cau-tu-s-ból ez: caussa-bsna az első 
s épen olyan mint ezekben: cu-si-a, Suc-cu-s-anus, cu-s-t-o(d)-s} cu-
s-s-ili-ri-s, tehát cau-s, ebből: cav-os jött létre. Ezen cau-s-hó\ cau-
s-ta képeztetett épen úgy mint fau s-ból fau-s-ta, cru-s-hó\ cru-s-ta, 
iou-s, azaz ius-hól iu-s-ta; azután cau-s-ta-hó\ lett cau-s-sa, cau-sa 
mint haus-turu-s-hól, azaz haus-suru-s-ból hau-suru-s. 

5. condic io vagy condit io ? Mielőtt erre felelnénk, meg 
kell vizsgálnunk az i előtt álló c-hangot következő önhangzóval, 
mivel az ilyen szók majd ct-vel majd fa'-vel iratnak. Hogy ci erede
tileg következő önhangzóval úgy hangzott mint ki, mutatják a gö
rögbe átment latin szók írásmódja : 

déxiog ílatgíniog KoQnqilxiog TlÓQMog 
Aiixiog (bafiQMiog MafisQmog IIoQxta 

és számos más ilyen szó; hogy ellenben a latin ti következő ön-
hangzóval a görögben Tí-nek hangzott, kitűnik a következő nevek 
írásmódjából: 

Máqnog Ovoxóvziog Ilmsvtía (Ihtovevtía 
dmívtiog Boxóvtiog Hkaatvtia OvccXsvzía 

és több ezekhez hasonló szók, melyek a görög íróknál és régi fel
iratokon eléfordúlnak. 

Ha már a görögben a latin ci mindig H-nek, a latin ti min
dig ti-nek hangzott, hogy van az mégis, hogy a későbbi korban 
ezen ci és ti annyira összebonyolodott, hogy a legnagyobb nehéz
ségek közé tartozik meghatározni, mikor és mely szókban kell az 
egyiket s mikor és mely szókban a másikat írni ? Bizonyára ezen 
bonyolodottságot egyedül a későbbkori hanyag írásmódnak lehet 
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és kell tulajdonítanunk; épen ezért a régi kéziratok, melyek reánk 
jutottak, mivel legfölebb Kr. u. a negyedik századból valók, e te
kintetben használhatatlanok: itt csak a legrégibb időkből eredő fel
iratokat kérdezhetjük meg. Meg is kérdezte őket a legszigorúbb 
kritikával Huebner (N. Jahrb. LXXVII, 339) s azt találta, hogy 
a ci és ti-nek írásmódja az oly szókban, melyekben utánuk még egy 
önhangzó következik, nem annyira ingadozó, mint azt a kéziratok 
tanúbizonyságaiból következtethetnők ; sőt ki lehet mondanunk, 
hogy a köztársaság idejéből és a régibb császári korból eredő felira
tokon r.émely szók következetesen ci-vol mások hasonlóképen követ
kezetesen ti-vel irv'ik. Ezt igazolja az epigraphica legújabb hala
dása is. Az ez által a legújabb időben kiadott ezer meg ezer fel
irat hiteles szövege mutatja, hogy a ci és ti írásmódja határozott 
vala, mely határozottság még a hivatalos okmányokban is megvan a 
cszászárság legkésőbb idejéig. E szerint csak ti-t kell írni a követ
kező szókban: 
contio, v. ö. contione, lex rep. C. I. Lat. I, 198, 15. 42 (123—122 Kr. 

e.) conctione ugyanott 198, 18. contione, t. Salpens. Or. Henz. 
7421, II, 1 (Domitianus idejéből), contionem, t. Malacit. u. o. 
III, 13. 

Ugyanezen írásmódot tartották meg a hiteles kéziratok is (v.ö.Fleck-
eisen, Fünfz. Art. 14. 1.). A kérdésben levő szó etymologiája kitű
nik ezen elavult alakból: coventíonid, E. d. Baceh. Corp. Inscr. Lat. 
196; 23. conventio vala tehát a contio-nak. eredeti alakja. 

Epon így fordulnak elé a feliratokon következetesen ti-vel 
írva következő szók: 
nuntius, nuntiare mint szintén minden összetételei, v. ö. nontiata. E. 

Tibnrt. C. I. Lat. I. 201, 5 (Kr. e. 100 évvel), nuntiationem, 1. 
Rubr. u. o. I, 205, 1. 6 (Kr. e. 49), nuntiatus, Cen. Pis. Or. 
643 (Augustus korából), mmtiatum, Or. H. 6086 (Kr. u. 136), 
nuntius, Or. 1417'. nuntiat, I. R. Xeap 7143 (késő korból). 

denuntiari, t. Bánt. C. I. Lat. I, 197, 3—4 (133—118 Kr. e.), denun-
tietur, 1. Iul. u. o. 206, 36 (45 Kr. e.), denuntiandis, E. Venafr. Or. 
H. 6428 (Augustus korából), denuntiator, I. R. N. 6886. 

jmmontiarit, C. I. Lnt. I. 198, 54 (123—122 Kr. e.), pronontiatio, 
u. o. 198, 42. u. o. 207, pronontiatum, u. o. 208. pronuntíapi, 
Or. 3118 (Domitianus idejéből), pronvntiaverit, Or. H. 6429 
(Antonin, idejéből), 
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renuntiatio, t. Malac. Or. H. 7421, III, 30. 

Csak ti-t kell írni a feliratok szerint ebben: 
setius, lex rep. C. I. Lat. I, 198, 70, u. o. I, 199, 27. — Ezen alakot 

igazolják a leghitelesebb kéziratok is. p. o. Plautus (Ritsehl 
Prol. Trin. LXXVI. 1.), Terentius Andr. 507, Lucretius VI, 
315, Cornelius Xepos, Vergilius (Wagner Ortb. Verg. 472. 
1.), Ovidius stb. Fleckeisen setius-t (Rhein. Mus. VIII, 227) 
sectius-ra s ezt ismét sec-i-t-ius-ra, viszi fel, mely comparativusi 
alak szerinte nem egyéb mint egy sec- vagy sequ- (e mellett 
sec-us) töalakhoz tartozó adverbium sec-i-tus. — Schweizer 
(Zeitschr. f. vgl. Spr. VIII, 303) azt hiszi, hogy sectius, setius 
ezen participiumnak : sequens comparativusi alakjából: sequen-
tius van összevonva; végre Corssen setius-t összeállítja seg-ni-s-
szel s a szkr. sang- (=figere, affigere, adhaerere) gyökkel. 
Hasonlóképen csak ti a helyes ezekben: 

otium, negotimn (Huebner. N. Jahrb. LXXVII, 357), v. ö. negotia, 
C I. Lat. I, 206, 2. negotiatores, u. o. 636. negotiantur, u. o. 
595. 596. negotiumve, t. Mai. Or. H. 7421. II, 5, 22. negotia, 
u. o. 23. negotiari, Or. 756. negotiator, C. I. Rhen. Bramb. 1628. 
negofiatori, v. ö. 1516. negotia, Or. H. 6431 (362 Kr. u.), nego-
tiatori, Or. 4729. negotiantes, Or. 995. 

A kérdésben levő szó: otium, ezen szkr. gyöktől: av- (= iuvare, 
tueri, valere, possidere, gaudere, amare) származik. Ebből a latinban 
először is au-ti-um jött létre, épen úgy mint i-tiu-m, ex-i-tium, in-i-
tiu-m ezen gyökből: i-, s ae au épen úgy olvadt össze o-ba mint 
ezekben: lotus, ploti, semiplotium, plostrum stb. 

Kétségkvül helyes a ti továbbá ezekben: 
indutiae, ettől: ináu-i-tia-e. A régiek szerint ezen szó etymologiája 

következő: Gellius azt mondja, hogy nem egyéb mint: inde 
utiiam; Aurelius Opilius (v. ö. Gell. 1, 25, 17) így szól: quasi 
indutiae, hoc est initus atque introitus ; Donatus (Ter. Eun. 
1, 1, 15) : vei quod in diem dentur vei quod in dies otium 
praebeant. Ha a régiek induciae-i írtak volna, akkor bizonyára 
ezt inducere-tö\ származtatták volna. Különben a legjobb kéz
iratok is ugyancsak indutiae mellett tanúskodnak : Plautus 
Amph. 389; Ter. Eun. 60. Caes. BG. IV, 12. 1; Cic. de off. 
1, 10, 3 3 ; Sall. Cat. 51, 6; Iug. 29, 4. 79, 4. 104, 2 ; Liv. I, 
15. 5 ;Tac , Hist, II, 15, 
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Ezek tehát mindnyájan ít-vel íratnak, ellenben a következő 
szók kizárólag ci-vel: 
condido, I. R. N. 1504. 6909. 5360. t. Salp. t. Malac. Or. H. 7421. 

u. o. 5593. 7116. 7321. Buliét. Italian. Nap. 1862 p. 72. Grut. 
126, 11. 574, 5 (93 Kr. u.). Or. 775 (140 Kr. u.). Or. 2417. 
4360 (386 Kr. u.). A legjobb kéziratok (pl. Plautus, Terentius, 
Vergilius, Cicero és Gaius) hasonlóképen condido írásmódról 
tesznek tanúbizonyságot. 

dicio, v. ö. dicione, lex rep. C. I. Lat. I, 198, 1. indicione, Or. 715, 
v. ö. Or. Henz. III, p. 67. 
Ezen szó származik dic- igetőtől, épen úgy mint leg-io, ettől: 

leg, regio, ettől: reg. Biztos felirati példák teszik kétségtelenné ezen 
írásmódot is: 
solacium, v. ö. Or. Henz. 6696. 7171. Grut. 715, 10. Reiner, I. Al-

gér. 231. 378.3582. solaciolum u. o. 2017. — Mint szintén ezt is: 
tribunicius, v. ö. tribunicia, tribuniciae, Mon. Ancyr. p. 156. tribuni-

ciae, Or. 642. 643. tribunicia, Or. 602. 626. (Áugustuo ide
jéből), tribunicia, Or. 24$8. 648 (Claudius császár idejéből) 
v. ö. Or. 887. 905. 922. 858. 959. 1033, 1401. Ren. I. Algér. 
4412. C. I. Rhen. Bramb. 1960. 

Vannak olyan szók is, melyekben az írásmód c és t közt ingadoz, 
ilyenek: 

Larcius és Lartius, Siccius és Sittius 
Lacia H Latia, Abucius „ Abutius 
Március 55 Martia, Minucius „ Minutius 
Aucius » Autius, Caiacius „ Caiatius 
Mucius T) Mutius, Munacius „ Munatius 
Accius n Attius, Neracius „ Neratius 
Cacius » Catius, Veracia 

Volcacius 
„ Veratius 
„ Volcatius 

(v. ö. Corp. Inscr. Latin. Index, vocabulor. Momms. Inscr. Regn. 
Neap. Ind. nom. Huebner, Quaestion. Onomast. p. 31. 39. Buliét. 
arch. Ital. 1862, p. 156: Minucius, C. I. Rheu. Bramb. 202: Mar-
fiús, u. o. 913: Martiae). 

6. SUSpitio vagy SUSpicio ? Mindakét írásmód eléfordúl a 
legjobb kéziratokban, ámde ez utóbbi mellett tanúskodik ezeken 
kivül a) az elavult conspicio, melynek ablativusát Varró — a mint 
L. L.VII, 8, 9. M. mondja — a régi auguraliskönyvekben találta; 
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írásmódjának hitelességét kétségtelenné teszi azon körülmény, hogy 
háromszor ismételve s mind a háromszor következetesen így írva: 
conspicione fordul elé; b) az etymologia; su-spic-io ugyanis úgy fej
lődött ki -ion- képzővel susptcere igéből, mint reg-io, leg-io, pac-io 
(Fest. p. 250. M), occid-io, conspic-io, condic-io, következő igékből: 
reg-ere, leg-ere, pac-ere, occid-ere conspic-ere, condic-ere, s azután a 
gyökönhangzó fokozás folytán meg nyúlt, épen úgy mint ezekben: 
suffragium, collégium, ezektől: frangere (fragor), legére. A suspitio 
írásmód pedig épen oly hibásan vétetett fel suspicio helyett mint 
conditio, convitium a helyesebb condicio convicium helyett. Fz utóbbi 
alakra nézve ugyanis Festus (p. 91. M) ezt mondja: convicium a 
vicis, in quibus prius habitatum est, videtur dictum, vei immutata 
littera quasi convocium. Nonius (p. 45. G) is igazolja ezen Írásmó
dot : convicium dictum est, quasi e vicis iocum, qui secundum igno-
bilitatem loci maledictis et dictis turpibus cavilletur. — Ezért ma
gyarázza Ulpian is (leg. XV de iniuriis) következő módon; quum 
in unum plures voces conferuntur, convicium appellatur quasi con
vocium. — Ha ezen magyarázatokból több nem is, de annyi bizo
nyára kiderül, hogy a nevezett tudósok csak convicium Írásmódot 
ismertek. — Származását már a fentebb idézett tudósok helyesen 
vették fel, mert con-vöc-iu-m, e mellett vöx az önhangzó hosszúsá
gára nézve úgy áll con-vocare, voc-are igékhez mint persÖn-a, amb-
ag-es, suf-frag-iu-m, con-tág-es, con-tág-iu m, col-lég-a, col-leg-iu-m 
ezekhez : son-are, ág-ere, nau-frág-u-s, con-üg-it, col-líg-ere stb. 

7. conubium, Or. H.5534. 6857. 6859. 5418. Annál. d. Inst. 
Rom. 1857, p. 6. Buliét, d. Inst. Rom. 1859, p. 118. C. I. 
Rhen. Bramb. 1312. R. Inschr. v. Dac. Ackn. u. Mull. 
50. 832. 862. 864 (kétszer) 1865. Laciim. Lucr. p. 136. 
Brandt, Quaest. Hor. p. 114. Fleckeisen Fünfz. Art. 14.1. 

Mindezekből kitűnik, hogy csak conubium az egyedül helyes 
írásmód, pedig az etymologia con-nubium-ot követel. — Épen így 
kell írni a leghitelesebb kéziratok szerint ezeket : conectere, conexus, 
coniti, conivere, conixus. Mindezekből torokhang (g) veszett ki a 
nasalis elől, úgy hogy pl. conixus e helyett áll : cognixus = cognig-
su-s. Bizonyítja ezt Gellius (II, 17) is : coiugatus et conexus producte 
dicuntur. sed tamen videri potest in eis, quae posuit ob eam causam 
particula haec produci, quoniam eliditur ex ea n littera. „Es wird 
nun" — jegyzi meg Brambach (Die Neug. d. lat. Orth. 203.1.) — 
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„hoffentlich bald allgemeine Anerkennung finden, dass conectere, 
conivere, coniti, conubium die einzig lateinischen Formen sind und 
n n hier Barbáréi ist: habén doch die kundigsten angesehensten 
Sprachforscher im Gebiete des Lateinischen Ritschl, Lachmann, 
Fleckeisen, diese Bildungen schon lange erklaert und als allgemein 
im Altérthume üblich erwiesen." 
coicere: coicito, t. Malac. Or. H. 7421, coiectura e mellett conicere, 

connicere (Lachm. Lucr. p. 136.128. Gai praef. p. 36. Wagner, 
Orth. Verg. p. 445 Ribbeck, Trag. rel. p. 160. 173. 178, 249. 
Brandt, Quaest. Hor. p, 109. Lucil. Gell. IV' 17); 

coiux, R. Inschr. v. Dac. Ackn. u. Mull. 480. Bull. d. Inst. Rom. 
1862, p. 82. 

coiwix, I. N. 614. 1134. de: coniunx, I. N. 53. 955. R, I. v. Dac. A. 
M. 387. 669. Bull. d. Inst. Rom 1862, p. 34. Bramb. C. I. Rhen. 
1597. 

coiugi, C. I. L. I, 1064. 1413. e mellett coniuc/i, I. N. 131. 211. 
343. 387. 574. 772. 61G. 1020. 1557. Bull. d. Inst. Rom. 1862, 
p. 48. 

coiuci, I. N. 100. 2889. 5696. 6689. de Ross. I. Christ. u. Rom. 78 
(344 kr. u.). coici, I. N. 5878. coiuces u. o. 5514; de: coniuci, 
I. N. 676. 1851. 
8. cot idíe nem quotidie. De hogy egy t-vei kell-e írni vagy 

kettővel, az már más kérdés. A feliratok inkább a két t mellett 
tanúskodnak: 
cottidie, C.I .L. 1,206, 16 (45 Kr. u.). Or. 5593. Garr. Graff. Pomp. 

VII, 2. Ed. Diocl. Momms. (302 Kr. u.), cottidiae, I. Christ. 
u. R. d. Ross. 677 (432 kr. u.), cottidianus, I. R. N. 6828. 
Ellenben: 

cotidie, Or. 7081 (107 Kr. u.). 7168 (138—161 Kr. u.). 
A florentini pandecta-kéziratban kizárólag cottidie, cottidianus 

van, mint szinién a veronai Gaius-kéziratban is; ellenben Plautus 
és Fronto Ambrosianusában cotidie, cotidianus (az utóbbiban cottidie 
is eléfordúl egyszer) találtatik. E szerint cottidie régibb és hite
lesebb mint cotidie; a quotídie-féle Írásmód mellett semmi régibb 
okmány nem tanúskodik. — A grammatikusoknak azonban job
ban tetszett ez utóbbi Írásmód, mert szerintök ebből származik: 
quot diebus. Velius Longus (d. 2237, 33 P) ezt mondja: per quo 
quotidie dicunt, quam per co, cotidie cum et dicatur melius et seri-
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batur. non enim est quotidie a quoto dictum, sed a continenti, dic cotidie 
tractum. Velius Longus tehát nem fogadja el ezen tökéletlen ety-
mologiát, de már Cornutus (Cassiodorusnál p. 2283, 22 P) harczol 
mellette: quotidie sünt qui per co cotidie scribant, quibus peccare 
licet, desinerent si scirent, quotidie inde tractum esse, a quot diebus, 
hoc est omnibus diebus. Nevetséges azon nyelvtudók erőlködése, 
kik ezen különféle írásmódban jelentésbeli különbséget akartak 
felfedezni. Beda (p. 2344, 3 P) így adja elé ezen okoskodást: quo
tidie, adverbium numeri per q scribendum est, non per c, ut quot 
diebus; cotidie, adverbium enuntiationis per c et o dicitur et scri-
bitur, non per q ; quia non a quota die, sed a continenti die dictum 
est. — Consentius a látott származtatással a két í-t sehogy sem 
tudván összegyeztetni, az ilyen Írásmódot egyenesen barbarismus-
nak nevez ;: barbarismus — úgymond 392. L I K — per adiectio-
nem litterae sic fit, ut siquis dicat tottum pro totó, cottidie pro cotidie. 

9. ep i s tu la nem epistola. Természetes, hogy az egész szó 
nem egyéb mint a görög tmaroXr]; ámde az átvétel még az irodalmi 
nyelv előtt történt s a latinok az átvételkor saját hangtani szabá
lyaik szerint alakították át, azaz, latinizálták: innen az o-nak w-ba 
való átmenete. Epistula pro epistola — mondja Angelo M. Ciceró
hoz adott élőbeszédjében — constantissime scriptum vidi in omni
bus qui mihi occurrerunt antiquis codicibus. Ily kéziratismertető 
férfiú nyilatkozata után fölösleges ezen alak helyességét kéziratok
ból bizonyítgatni. A feliratokon igen gyakran fordul elé ab epistu-
lis, p. o. Or. 801. I. N. 116. 6851. epistulae és epistxda, Or. 3118 
(82 Kr. u.), epistulam, u. o. 3787 (114 Kr. u.), epistulae, u. o. 6429 
(az Antoniusok korából). 

10 expec to vagy exspecto , e x t o vagy exs to ? A legré
gibb feliratokban a cs jelölésére egyszerű x használtatott: 

Sexto, C. I. L. I, 27 
exemet, C. rostr. rest. 195 
exfociont, u. o. 

Az egyszerű x helyett xs az „Epistula consulum ad Tevranos de 
Bacchanalibus"-ban találtatik: 
exstrad, C. I. L. I, 196, 16. 29. de: exdeicendum, u. o. 3, 

(Kr. e. 186) exdeicatus u. o. 23, 
Épen így a Scipiók egy feliratában: 

saxsum C, I. L. 34 (Kr. e. körülbelől 174)* 
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A Gracchusok idejéből levő törvény okmány okban gyakran fordul 
elé xs az egyszerű x mellett. 

taxsat deduxsit 
lexs dixserunt, deixsistis, deixserint 
proxsumus deixserit 
exsigito, exsigatur duxserit 
exsceptum noxsiae. 
faxsit 

Epén így : Alexsander, aitxsiliariei, auxsilium coniunxs, exs, felixé, 
Maxsumus, senexs, uxsor stb. (v. ö. C. I. L. I, p. 610, c. 1. 2). 
Még az Augustus korában is ilyenek olvashatók: 
defixso, Cen. Pis. Or. 642. maxsumi Cen. Pis. 643. 
maxsimo8, u. o. 
De már az ancyriai monumentumon csak x áll, még pedig ott is, 
hol etymologiailag xs volna igazolva, p. o. exilium (1. 10 Mo. R. g. 
d. Aug.), épen így a Turia fölött tartott gyászbeszédben (Zwei Se-
pulcralr. Mo. 462. 1.). 

Különben az xs írásmód egészen a keresztyén kori sírfelira
tokig megmarad, de az egyszerű x-nek túlnyomó használata mellett. 
V. ö. I. N. 3281. Or. Henz. 5129. 5400. 5593. 7018. 7029. 7231. 
7347. 7372. 7419. Boiss. Inscr. Ly. VI, 1. VIII, 24. x, 2. 26. XIV, 
20. XVII, 7. 63 stb. — A feliratokban tehát az egyszerű x-ea írás
mód az uralkodó. 

A grammatikusok másképen ítéltek. Priscianus (II, 11 = 1 
p. 51, 1 H) ezt mondja: in x nulla syllaba terminat in média dicti-
one nisi in compositis a praepositione ex, quae integra manere pot-
est sequente c vei j> vei q vei s ; ut quibusdam piacet, vei t, ut ex-
curro, expello, exquiro, exsicco, exsequor — sic enim piacet iis qui de 
orthographia scripserunt, quamvis euphonia et ratio supra dicta 
de litteris secundum Graecos abicit s antecedente x — extendo. A 
meghatározás, melyre a grammatikus czéloz az első könyvben (43 
= p. 33, 18) van: et sciendum, quod, quotienscumque ex praeposi-
tio praeponitur composita dictionibtis a vocalibus incipientibus vei 
ab his quattuor consonantibus, hoc est c p t s, integra manet, ut 
exaro . . . . exsequor, exspes, in quo videmur contra Graecorum facero 
consuetudinem. illi enim s sequente nunquam x praeponunt, sed k 
pro ea, ut exataaig. melius ergo nos quoque x solum ponimus, quae 
locum obtinet cs, cuius rationem non solum ipse sonus aurium iudi-
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cio possit reddere, sed etiam hoc, quod geminari s aliqua conso-
nante antecedente minimé potest: geminari autem videtur post con • 
sonantem, si x antecedente, quae loco cs fungitur, ipsa consequatur, 
ut exsequiae, exsequor. E szerint Priscianus egyszerű x-et akar, mert 
ha x után s következik akkor két s találkozik össze; minthogy 
pedig kettős s mássalhangzó után nem ejtetett, tehát az egyiket és 
pedig a másodikat el kellett ejteni; s ebben a grammatikusnak bi
zonyára igaza van. Ámde az orthographusok csaknem egyhangú
lag tiltakoztak ezen eljárás ellen, mert szerintök nem szabad az 
összetétel második részét egy betűvel megkevesbíteni, — Scaurus 
(p. 2258, 2 P) így szól: item cum extdet, expectatus sine s littera scri-
buntur, cum alioqui adiecta ea debeant seribi; quoniam similiter 
solum spectatusque dicatur et adiecta praepositione salvum esse il-
lis initium debeat. (p. 2262, 4 ) : exul ita ut s sequenti syllabae ad-
iungatur, quia signiíicetur extra solum patriae missus. — Caesel-
lius Vindex (p. 2314, 44 P) így tanít: quaecumque verba primo 
loco ab s littera incipient, ea cum praepositione ex composita litte-
ram eandem s habere debent; cetera minimé onerari oportet, ut 
salio exsilio, specto exspecto, aestimo existimo. — Caper (de orthogra-
phia p. 2241, 15 P ) : exul cum addito s seribendum est, etymologiae 
causa, a solo quod vertit. — Ismét Caesellius Vindex az összetétel 
második részére ezt mondja: ab eo verbo, quod pecto, pectino, cum 
compositum fuerit expecto s litteram non habét; ab eo verő quod est 
specto, id est rei alicuius spectaculo utor, cum compositum fuerit, 
exspecto s litteram> sicut supra diximus, necessario retinet. — Né
mely grammatikusok— a mint Velius Longus mondja —jelentés-
beli különbséget akartak felállítani : in eo quod est expectatum du-
plicem seriptionem quidam esse voluerunt, ut quotiens cum verbo, 
quod est pecto, composita haec pars orationis fuerit, e et x littera 
contenta sit; quotiens autem cum verbo, quod est specto (ludos), 
necessario s littera insertior sit, ut in ipsa quoque seriptione ambi-
guitas deducatur eius quod est expectare illum volo ( = b e akarom 
őt várni) et exspeclare ludos mihi piacet ( = nekem a játékot végig 
nézni tetszik, azaz, annak végét bevárni). — Ezért mondja Caper 
(p. 2242, 5 P ) : spectare per s dmQsiv, expectare ávafiévuv, id est ven-
turum sperare. Különben már maga Velius Longus sem adott ezen 
megkülönböztetésre semmit: verum uno modo utrumque seribi li-
cet, nec timere eam ambiguitatem, quae est multis verbis familiáris-
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sima, cum in hac littera x etiam s posita sit et composita. — Ezen
kívül exsilium-ot és exstinguo-t követel Coniutus (p. 2285, 33. 2284 
40 P), Terentianus Maurus pedig (p. 2404, 1 P) e<xsortem~et. 

A grammatikusoknak idézett tanításaiból tehát az iön ki, 
hogy az etymologiai írásmód exs előnyt érdemel a másik fölött. Es 
valóban megmaradhatunk mi is a mellett, mivel azon egyedüli ala
pos ok, mit ellene eddig elé fel szoktak hozni, hogy t. i. s nem ej-
tetika1 után, paralizálódik a fentebb jó számmal idézett felirati xs-es 
alakok által, melyekből kitűnik, hogy a régiek xs-et nemcsak az 
oly összetételekben, melyeknek második része s-szel kezdődik, hasz
náltak, hanem az olyan szókban is, a hol csak egy x vala, mint pl. 
az ilyenekben : saxsum, proxsimus stb. 

11. h a r e n a jobb miut aréna. Velius Longus 2230.1. P : non 
nulli harenam cum aspiratione, sive quoniam haereat, sive quod 
aquam hauriat, dicendam existimaverunt : aliis sine aspiratione vi-
detur enuntianda. nos non tam per illas causas, quas supra propo-
suimus, quam propter originem vocis, si quidem, ut testis est Varró, 
a Sabinis fasena dicitur, et sicut s familiariter in r transit, i t a / i n 
vicinam aspirationem mutatur. — Charisius (Inst. gramm. I, 103): 
Harena dicitur quod haereat, et aréna quod areat; gratius taraen cum 
adspiratione sonat. — így a több grammatikusok is jobbnak tartják 
harena mint aréna alakot s a feliratok is mellettök bizonyít: apuz-
zuolii mármoron a 649-ik évből IN. 2458 ez áll: calce harenato, épen 
így Or. 13, 855. Sőt a kéziratok szerint is jobb harena mint aréna. 
Amaz alak mellett tanúskodik : Lucr. II, 376. VI, 726. Cic. Tusc. 
II, 20, 46. de lege agr. II, 27, 71. p. Cluentio 13, 37 (harenarias). 
Caesar Gelliusnál XIX, 8, 3. Hor. Carm. I, 28, 1. III, 4, 31. Val. 
Max. J, 7 ext. 3. Vergiliusnál pedig és Iuvenalisnál kizárólag vagy 
legalább túlnyomólag harena áll. — A mi a származtatást illeti, azt 
eltalálá Velius Longus, mivel harena csakugyan fasena-hó\ fejlődött 
k i ; mindkettőnek gyöke pedig a szkr. bhas- (== fényleni). 

12. mi l le és mi l l ia nem mile és milia- A grammatikusok 
ugyan azt tanítják, hogy mille és milia. — Pompeius (Commentum 
p. 172, 13 K ) : de isto mille tractavit Plinius Secundus : in numero 
singulari duplici l scribitur et non declinatur; in numero plurali 
unum l habét et declinatur, milia milium milibvs. Egy másik helyen 
(p. 185, 16) idézi Pliniusnak saját szavait: quaesitum est hoc ipsum, 
utrum mille diceremus an mile, id est, utrum per geminum l an per 
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ünum. sed Plinius Secundus in libris dubii sermonis ita expressit: 
„mille non debemus aliter dicere, nisi per geminum l.u et quid fa-
cimus de numero plurali ? quo modo habemus dicere ? dicit : „in 
numero plurali unum l ponere debemus et dicere milia" ut est „mi
lia multa daret leto (Verg. Aen. V, 706). De voltak olyanok is, a 
kik mile-t ír tak: mille numerus — mondja Papirianus — a quibus-
dam per unum / scribatur, quod milia dicimus, non millia. alii me-
Mus per duo l existimant scribendum. Az egy l-es mile-t azonban 
sohasem fogadták el; Oonsentius a barbár szólásmódokhoz számítja 
(p. 392, 7 K ) : per detractionem fiunt barbarismi sic : litterae, ut 
siquis dicat vilam pro villám, mile pro mille. — A feliratok ellent
mondanak ezen tanításoknak: 
mille, Mon. Ancyr. R. d. Aug. Momms. p. 152. 
millia, C. I. Lat.I, 701. 1012. Mon. Ancyr. u. o. tizenhatszor és pe

dig egyszer sincs milia. 
milliaria, Or. Henz. 5442. 5456. C. I. Rhen. Bramb. 787. 
Ellenben: meilia, miliarios, C. I. Lat. I. 551 (122 Kr. e.). 

Eléfordúl még milibus Diocletianus edictumában 301-ből Kr. 
u.; de valamint erre az egész edictumban uralkodó rósz orthogra-
phia miatt nem sokat adhatunk, úgy amannak sincs nagy hitele, 
mivel oly időszakból származik, mikor még a mássalhangzókat az 
éles kiejtés miatt megkettőzni egyáltalában nem volt szokásban. 

A mi a szó származását illeti, az a szanszkrit mű- gyökre (con-
venire, societatem inire, misceri) vihető vissza, melyből először is 
önhangzó fokozással az elavult egyes-számu semleges alak: meil-e, 
fejlődött k i ; ezen alakhoz a fentebb idézett többes-számu meil-ia 
úgy viszonylik mint mar-e-hoz maria. így állanak fídes, líbet, idem, 
gör. t-re önhangzó fokozással következő elavult alakokhoz : difei-
dens, leibereis, eidem, eitur. 

13. intellego, neglego vagy neclego nem iutelligo és 
neg l igo . Amaz írásmód találtatik általában minden jó kéziratban, 
és pedig minden korszakában a latin irodalomnak, sőt a feliratok 
is, a hol az egyik vagy másik alak eléfordúl, hasonlóképen intel
lego és neglego mellett bizonyítanak : intelleges, Or. 7346 és negle-
gentia Or. 742; ellenben Or. 3195 : intelligatur, de itt az olvasás 
nem biztos. Különben intellego is neglego írásmódból nem szabad azt 
következtetnünk, mintha lego egyéb összetételeit is így kellene írni, 
p. o. colligo (conligo) helyett colleyo-t, diligo helyett dilegot atb., mert 
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a használat az ilyennek ellene szól, pedig usus est tyrannm lingua-
rum. Egy régi sírfeliraton Orellinél (6237) periige, Cicero leveleinek 
Mediceus-codexében pedig pelligere van, daczára annak, hogy ben
ne különben mindig neclegeré áll. 

14. obtineo vagy optineo ? obstipesco vagy opstipesco ? 
Ha csak azt kellene meghatároznunk, micsoda hangja volt az ajak-
hangú b és p betűknek s és t előtt, akkor könnyű volna a helyes
írási szabályt felállítani. A régi nyelvtudók tanításaiból ugyanis 
világosan kitűnik, hogy a fül az ilyen hangok összetalálkozásánál 
mindig pt-t és ps-et hallott. — E szerint a helyesírási szabály egé
szen egyszerűen így hangzanék : s és t előtt az ajakhangu média 
szabályszerüleg tenuis-ba, megy át. Ily következetesek a régi gram
matikusok azonban — kevés kivétellel — nem voltak, nekünk pe
dig saját szakállunkra annál kevésbé lehet. Nekünk legjobb itt is 
a császári korszakban divott írásmódot fogadni el. Melyik volt az, 
az alább következő grammatikusok tanításából ki fog tűnni. 

A ps és bs-en végződő szavakra nézve Varró következő sza
bályt állított fel : ha a töalak, vagy a mint ő mondja a genitivus 
pis-en végződik, akkor p-t kell írni a nominativusban, ha pedig a 
genitivus bis-en végződik, akkor 6-t. A grammatikus tekintélyének 
sikerült ezen szabályt érvényre is emelni, noha a császári korszak
ban élt nyelvtudók a valódi hangnak megfelelő ps-et használták 
következetesen. Ezekhez tartozik Terentlus Scaurus, ki 2261.1.1. P) 
így tanít: item non constat, obscurum utrum per ob an per op debeat 
scribi, nec minus observo obsideo, cum in illis b littera evidenter so-
num suuni vindicet. non caret quaestione eti&m plebs et urbs et Pe-
lops, quae Varró ita distinguit, ut per b et s ea nominativo casu 
putet esse scribenda, quae eandem litteram genetivo reddant, ut 
plebs plebis, urbs urbis; ea verő per p et s, quae similiter genetivo 
eiusdem numeri in pis excurrunt, ut Pelops Pelopis. sed nobis utrum-
que per ps videtur esse scribendum, quoniam ex his \p littera con-
stet, quam genetivo diximus aut in bis aut in pis exire. O tehát 
minkét esetben ps-et kivan : b cum p etiam consentit — mondja p. 
2252, 27 P) cum ab eadem voce duae gignuntur, ut ab eo quod est 
princeps et caeleps, principis et caelibis. nec minus e contrario in 
verbis, cum carpo et scribo carpsi et scripsi proferimus. —• Epén ezen 
véleményben van Curtius Valerianus (Cassiodoriusnál p. 2^89, 4 P ) : 
tf> nullo modo transferri potuit, sedvis ipsius translata inps, ut quae 
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per xp scribuntur per ps scribamus, et in ceteris casibus aut in bis 
exeunt aut in pis, ut caeleps caelibis, auceps aucupis, Cinyps, Cinyphis. 
— bs numquam coniunctas invenies. non enim possunt facere syl-
labam, et si primam quidem vocalem habeant, fallunt quasi ipsae 
consonent, ut trabs quam dicimus trabem. ceterum si ante vocalem 
ponantur; nullo modo enuntiationem capiunt; cum ps etiam praepo-
sitae sic sonant, ut apud Graecos xp. eandem rationem puto obser-
vandam et in verbis, quae praeterito tempore et futuro incertum 
est p an b liabere .debeant. nam sicut in casibus nominum p littera 
in b comrnutatur, ut est caeleps caelibis, ita in temporibus quoque 
verborum o contrario b in p commutatum videmus, ut scribo scripsi 
scripturus, labor lapsus lapsurus, nubo nupsi nupiura. — Nem nyi
latkozik határozottan Velius Longus, ámbár szavaiból azt lehet ki
venni, hogy ő is inkább ps felé hajlik: utrum absorbui an absorpsi, 
cum ad hanc disputationem pertinere non debeat, nisi quod pro-
prium est og&oyQacpíag, utrum per b an per p absorpsi seribi debeat. 
et aliis sequendam b litteram, quoniam sorbere dicamus, aliis p, quo-
niam quaecunque apud Graecos per xp scribuntur et constant hac 
littera na, apud nos per p seribenda sünt. ideoque in similibus ser-
vandum, ut in eo quod est urbs et nupsi et plebs ac ceteris (p. 2233, 
37 P). — Ellenben határozottan nyilatkozik Papirianus (2291, 19 
P ) : traps ab eo quod dicitur trabis et urps per p debent seribi, licet 
Varró per b seribendum putet, quod in reliquis casibus b habeant. 
sed tamen, cum xp littera Graeca nullo modo transferri potuerit in 
usum nostrum et vis eius per p et s litteras seribatur, necessarium 
est, ut ubi xp Graecum sonat, apud nos quod vitari non potest per 
has litteras seribatur p et s, licet in obliquis casibus b habeant, ut 
caeleps caelibis, urps urbis. item in aliis ipsam retineant, ut auceps 
aucupis. unde apparet, in his casibus muta: e nos debere p et b} in 
quibus se etiam ambae consequuntur interposita vocali. hanc etiam 
regulám sequimur in qp, quae ipsa ph constat, ut Cinyps Cinyphis, 
quae in nominativo casu per p et s, in aliis casibus per p eth seri-
bitur. E szerint a mely szóban a görög ^-hez hasonló hang van, ott 
ps-et kell írni. — Ugyancsak ezt vallja Marius Victorinus is, noha 
magát homályosan fejezi ki (p. 2465, 46 P ) : igitur quae Graece 
seribitis per t/> litteram, seribetis Latiné per ps. Graeci priusquam 
reciperent in ordinem litterarum suarum £ et xp, eas quidem voces, 
in quibus apparebat g, ut a i | atyóe, <Mó£ yXoyóg et similia seribebant 
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per yc, in quibus verő incidebat n, ut uva.% ávaxtng, dóval; őóvaxrog et 
similia per x et ff; in quorum declinatione inerat b, ut aqaxp agabog 
per (l et a; et in quibus JT, xvxX<x>y> nvnlmnog per sr et Ö-. similiter nostri 
voces quae in as litteram incidunt, si in declinatione earum appare-
bat g, scribebant g et s, ut coniugs, legs et similia per g et s. at quae 
voces X)J litteram habent, hae per b et s scribebantur, si in declina
tione acciperent b, ut caelebs caelibis, plebs plebis voces igitur 
(folytatja tovább 2466. 1. 22 P), quae in a litteram incidunt, relicta 
antiqua observatione per x scribite; quae verő per \f.<, ea per ps po-
tius quam bs ; a enim nec in nostris nec in Graecorum libris inve-
nitur subiecta b litterae. ea verő, quae \ft sonant et non declinantur, 
ut supra dicta, per bs scribite, ut abscedit, abscidit, abscondit, absti-
net et abstrahit, obstat, obstipuit. 

Ezen tanítást azonban a grammatikusok legnagyobb része 
nem fogadá el s úgy látszik, hogy inkább Varró fentebb látott vé
leményéhez csatlakoznak. —• Probus például (Appendix 198. 1.) 
egy rakás latin szónak helyesírását határozván meg így tanít: cae-
les non caeleps (a codexben így áll : celebs, celeps), obses non opses, 
plebs non pleps, sőt ezt is mondja: labsus non lapsus. Hogy miért 
akarja, hogy ezen szók így Írassanak, annak („Instituta artium" 
126.1.) okát így adja: Quaeritur, qua de causaplebs per b etnon per 
p litteram scribatur. hac de causa, quoniam quaecumque nomina in 
quo libet casu in ultima vei prope ultimam syllabam b litteram ha-
bent constitutam, haec in nominativo casu numeri singularis per b 
litteram scribuntur: et ideo plebs, non pleps facere pronuntiatur: 
facit enim plebs plebis. — Quaeritur, qua de causa labsus per b et non 
per p litteram scribatur. hac de causa, quoniam quaecumque voca-
bula ab illis verbis venire reperiuntur, quae modo indicativo tempo-
ris praesentis ex prima persona in ultima vei prope ultimam sylla
bam b litteram habent constitutam, haec per b, non per p litteram 
scribuntur. nunc cum labsus a labor venire intellegatur, et ideo per 
b, non pe rp litteram seribi pronuntiatur. —• Probus tehát az ety-
mologiai írásmódban még tovább ment, mint a többi grammatiku
sok, mert azok „lapsus" ellen nem tesznek kifogást. 

Hogy végre Priscianus is caelebs-et és nem caeleps-et írt, ki
tűnik azon hiábavaló erőködésből, melylyel ezen szót származtatni 
akarja: apud nos quoque •— mondja I, 23 = I, p. 18, 9 H. — est 
invenire, quod pro u consonante b ponitur, ut caelebs, caelestium 
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vitám ducens, per b scribitur, quod u consonans ante consonantem 
póni non potest. — Ugyancsak ő más két helyen eléadja vélemé
nyét azon szóknak írásmódjáról, melyekben az ajakhang sziszegő 
hanggal találkozik össze. — Az egyik hely (I, 42 = I, p. 33, 3 H) 
ez: huic (t. i. a sziszegő s-nek) praeponitur p et loco \p Graecae fun-
gitur, pro qua Claudius Caesar antisigma 0 C hac figura seribi voluit 
(sőt inkább csak egy megfordított 0 vala ezen antisigma alakja), 
sed nulli ausi sünt antiquam seripturam mutare, quamvis non sine 
ratione haec quoque duplex a Graecis addita videatur; nam multo 
molliorem et volubiliorem sonum habot if>, quam ps vei bs. hae ta-
men, id est bs, non alias debent póni pro xp, hoc est in eadem syl-
laba coniunctae, nisi in fine nominativi, cuius genetivus in bis de-
sinit, ut urbs urbis, caelebs, caelibis, Arabs Arabis. sicut ergo xp me-
lius sonat, sic x etiam quam gs vei cs. et x quidem assumpsimus, 
xp autem non; sed quantum expeditior est xp quam ps, tantum ps 
quam bs, ideoque non irrationabiliter plerisque videtur loco xp ps 
debere seribi, quod de ordine litterarum docentes plenius tractabi-
mus. — A másik hely, melyre ez utószavak vonatkoznak ez (I, 58 
= I, p. 43, 5 H) : in fine verő dictionis contra invenimus primam 
liquidam, sequentem mutam, postremam s, ut vrbs, stirps. sin autem 
in duas desinit consonantes dictio, necesse est prioréin liquidam 
esse et sequentem s vei x, ut supra ostendimus . . . . vei loco xp Graecae 
bs vei ps seribere pro ratione genetivi, ut Arabs Arabis, Pelops Pe-
lopis, caelebs caelib's, princeps principis. quibusdam tamen, ut supra 
docuimus, non aliter videtur xp Graeca nisi per ps seribenda. quam-
quam enim ratio genetivi supra dictam exigat seripturam, tamen 
cognationem soni ad hoc procliviorem esse aiunt. hoc tamen sci-
endum, quod princípium syllabae omni modo pro xp ps debet ha
bere, ut psittacus, pseudulus, ipse. —• Hogy azonban maga Priscia-
nus a nomináknál a sziszegő hangnak 5-vel való összekötését kí
vánta, kitetszik azon szabályokból is, melyeket a harmadik decli-
natióra tartozó szók nominativusának képzésére állít fel (VII, 40—42 
= 1, p. 320, 14—322, 12 H ) : 

In a b s Graeca et Latina masculina et feminina : h i c A r a b s 
h u i u s A r a b i s , h a e c t r a b s h u i u s t r a b i s . . . . 

In e b s correptam Latina omnis communia: h i c e t h a e c 
e t h o c c a e l e b s h u i u s c a e l i b i s . 

18* 
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In e b s productam unum femininum Latinum: h a e c p l e b s 
h u i u s p l eb i s . . . . 

In o b s feminina latina : h a e c s c o b s h u i u s s c o b i s 
e t s c r o b s h u i u s s e r o b i s. 

In y b s unum masculinum : h i c ch a 1 y b s h u i u s cha -
1 y b i s. 

In u r b s unum femininum : h a e c u r b s h u i u s u r b i s . 
In a p s unum femininum : h a e c d a p s h u i u s d a p i s . . . . 
In e p s masculina et omnis : h i c m a n c e p s h u i u s m a n-

c i p i s , h i c e t h a e c e t h o c p a r t i c e p s h u i u s p a r t i 
c i p i s . . a d e p s . . 

In o p s Latinum femininum unum : h a e c O p s h u i u s 
O p i s . . . e t G r a e c a h i c P e l o p s h u i u s P e l o p i s . . . 

In y p s Graeca : C i n y p s C i n y p i s . 
In i r p s Latinum unum: h i c e t h a e c s t i r p s h u i u s 

s t i r p i s. 
E szerint az ide tartozó nominákat akár a hangnak megfelelő 

ps-szel akár pedig a töalakban levő betűnek megtartásával tehát 
bs-szel írjuk, nem vétünk a régi orthographia ellen. Mert, a mint 
látók, a gramatikusok között mindenik írásmódnak van képvise
lője s mindkét írásmód igazolható. Nekünk azonban praktikusabb 
lesz a Varró által felállított, fentebb idézett szabályt követni, mert 
már úgyis követjük. 

Ezen szabály azonban az igékre nézve nem érvényes, mert 
ezekre nézve a ps és pt írásmód általános szabály, a bs és bt pedig 
csak kivételes eset. — Nyilván kitűnik ez Priscianus eme szavai
ból (I, 58 = I, p. 43, 15 H ) : nubo quoque nupsi, seribo seripsi 
faciunt, quamvis analógia per b cogit seribere; sed euphonia supe-
rat, quae etiam nuptam non nubtam et seriptum non seribtum com-
pellit per p, non per b, dicere et seribere. — Ugyancsak Priscia
nus így folytatja (I, p. 506, 16 H ) : in bo desinentia verba vocali 
longa antecedente b in ps convertentia faciunt praeteritum perfectum, 
üt seribo seripsi, nubo nupsi. nunquam enim b ante s in principio syl-
labae potest inveniri, ut Pseudulus, ipse. — Agroecius ezen szabályt 
nagyon is külsőleg így határozza meg (p. 2266, 33 P) : nubo nupsit 
seribo seripsit; cum vocalis sequitur, b esse debet, et cum consonans 
P- — Hogy a római fül a pt-t a bt-tö\ meg nem különböztette, sőt 
mint a görög tenuis előtt tenuist kivánt, kitetszik Quintilianus obti-
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neo igére tett eme megjegyzéséből: secundam enim b litteram ra-
tio poscit, aures magis audiunt p. 

Mindezekből végeredményül az jön ki, hogy obtineo és op-
tineo, obstipesco és opstipesco egyaránt helyesek: amazt az etymolo-
gia, emezt a régi grammatikusok nagy részének tanításán alapuló 
usus igazolja. Minekünk itt is czélszerübb megmaradni megszokott 
írásmódunknál, mivel úgy sem lehetünk szigorúan következetesek, 
mert például ha optineo-í, opstipesco-í írunk, akkor opstineo, opsto, 
apscedo-t, apscondo-tis kell írnunk, pedig ez senkinek sem jut eszébe. 

15. promontorium vagy promuntórium vagy promun-
tur ium ? Fleckeisen (Fünfz. Art. aus einem Hülfsbüchlein f. lat. 
Rechtschr. 25. 1.) így tanít: promunturium nem promontormm, ez a 
legjobb kéziratok által igazolt írásmód, p. o. Caes. BG. III, 12, 1. 
Liv. X, 2, 4. XXI, 35, 8. Cic. Verr. IV, 46, 103. V, 56, 142. Phil. 
1, 3, 7. SalJ. Hist. 10. Tac. Ann. II, 39. IV, 67. VI, 50. XIV, 4. XV, 
46. Florus II, 2, 32. III, 6, 11. Ezen írásmódot hitelesítik a felira
tok is, v. ö. Or. 3671 = CIG. 1711 B. Ezen írásmóddal — szerinte 
— az etymologia is megegyez, a mennyiben a szónak mons-boz 
semmi köze nincs s egyenesen promineo-ból van képezve. A szóban 
az utolsó harmadszótag épen úgy mint pl. tugürium-b&ia rövid. 
V.ö.Pacuvius 94 R: I d a e p r o m u n t u r i u m , c u i u s l i n g u a 
i n a l t u m p r o i c i t ; miből következik, hogy Ovidiusnál (Met. 
XV, 709) sem lehet ezen szót synicesis-szel: promontorjumque ol
vasni; hogy végre promuntorium-ot, mely írásmód Suet. d. Aug. 17. 
Iust. IV, 1, 16 stb. találtatik, többnek lehetne venni mint a leíró ál
tal ejtett hibát, nem valószínű. — Ez a véleménye, azaz, ez a vé
leménye vala Fleckeisennek 1861-ben, midőn a „Fünfzig Artikel"-t 
írta, most már valószínűleg ő is másképen gondolkodik. Annyiban 
mindenesetre igazsága van, hogy promvnturium a kéziratok szerint 
a leghitelesebb alak, de a másik kettő is oly gyakran jön elé, mint 
maga Fleckeisen is bevallja, hogy azokat nem tanácsos egyszerűen 
a másoló hibájának róvni fel. Sőt inkább abból az tűnik ki, hogy 
a szó eredeti alakja promontorium vala. Ebből az o-nak nt után 
w-ba való elhomályosulása következtében lett: promuntorium, épen 
úgy mint Septimontium és Montani-hól: Septimuntium és Muntani 
fejlődött ki. — A latin nyelvben az is gyakran megtörténik, hogy 
az eredeti a helyén álló o is, különösen ha képzőben fordul elé, u-ba, 
homályosul. Ez történik pl. a -tor (sor), szkr. -tar képzővel az igék 
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participiumában, a hol tur-o, hogy nem egyéb mint a -tor képző 
tovább fejlődése, azt a „Nyelvtudományi Közlemények" VI. köt. 
2. füzet 278. 1. kimutattuk. Épen így ment át az o a homályos u-h'á 
ezen későbbi korszakból származó alakokban : Vic-tur-ina = Vic-
tor-ina} oxure = uxore (v. ö. Cors. Krit. Beitr. 522. 1.) stb.; hasonló 
fejlődésre mutat vissza pro-mun-t-ur-iu-m is. Minthogy pedig azon 
kéziratok, a melyekben ezen alak eléfordúl, sem régiségükre sem 
becsükre nézve nem mérkőzhetnek, pl. Piautas Ambrosianus-ával, 
Terentius Bembinus-ával, Vergilius, Graius, Fronto, Cicero (de re-
publica) és a florentini Pandecta-kézirataival, méltán tulajdonít
hatjuk a promunturium írásmódot a későbbi népnyelvből fölvett 
szokásnak. A mi pedig Fleckeisen fentebb idézett állítását illeti, 
hogy t. i. promunturium-ndXx. semmi köze nincs mo;?s-szal, hanem 
csakpromineo-vail, az a latin nyelvtudomány jelen állásával többé 
meg nem fér. — E szerint nagyon is összefér a két szó egymással 
mind hangjukra mind pedig értelmökre nézve, mert mindketten 
ugyanazon szkr. gyöktől: man- származnak. Ezen man- gyökből a 
latinban tovább képzéssel épen úgy jött létre pro-mont- tőalak, 
mint stabulum-b&\ pro-sübulum, pugnaculum-bó\ proputjnaculum, ne-
pos-ból pro-nepos, avus-bó\ pro-avus stb. Továbbá pro-mont- tőalak-
hoz épen úgy járult or-io összetett képző s lett belőle pro-mont-or-
ium, mint portus és tectum-hól lett :port-or-iu-m, tector-iu-m,— Fleck-
eisennek különben azon állítása sem bizonyos, hogy promunturium-
ban az utolsó harmadszótag rövid volna, mivel Ovidiusnak általa 
idézett eme versében: I n d e l é g i t C a p r e a s p r o m u n t u -
r i u m q u e M i n e r v á é —, csakugyan lehet synicesist venni fel 
s így olvasni: promunturjumque. Azon versben pedig, melyet az 
említett srótag rövidségének bemutatására Pacuviusból idéz : I d a e 
p r o m u n t u r i u m c u i u s l í n g u a in á l t u m p r o i c i t —, 
azért nem lehet bízni, mert az egész vers olvasása bizonytalan, de ha 
bizonyos is volna, akkor sem lehet belátni az okot, hogy miért épen 
itt ne lehetne promunturium-ot synicesis-szel olvasni, épen úgy mint 
ezeket: sequius, ambiunt, nescio Plautus dialógusában s több hasonló 
szókat más római költőknél (v. ö. Corss. Krit. Beitr. 7. 1.). — E 
szerint promontorium-ot épen oly joggal írhatunk mint promuntu
rium-ot. 

16. querela vagy quere l la? A feliratokon és kéziratokban 
felváltva fordulnak az é-la képzős szók elé egyszerű és kettős l-ve\: 
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querella és suadela, Or. H. 7348; Verg. Lachm. Lucr. p. 203. Ed 
Diocl. Momms. (301 Kr. u.). Brandt Quaest. Hor. p. III. 

quaerella és corruptela, I. R. N. 4911. 7108. 
Medella és medela, Or. H. 5355. medella, Ed. Diocl. Momms. (301 

Kr. u.). 
loquella és loquela. Verg. 

E szerint a feliratok és kéziratok után ily ingadozás mellett 
indulni nem lehet. Lachmann ugyan felállított egy szabályt ezen 
szók írásmódjára nézve (Lucr. 3, 1014), mely szerint ha az éla 
képzőt egy hosszú önhangzó előzi meg, akkor egy l-et, ha pedig 
rövid önhangzó, akkor két Z-et kell írni, tehát: loquella, querella, 
medella ; ellenben suadela, tutela, corruptela. Ehhez egy másik ha
sonló szabályt állít (Lucr. 1, 313) fel, mely szerint 11 ha * követke
zik utána, egy l-vé lesz, tehát : villa, mille, stilla, paullum, Paullus, 
Messalla, de vilicus, milia, stilicidium, paulisper, Paulina, Messalina. 
Ez a két szabály magában véve nem rósz, csak az a baj, hogy 
mondva van csinálva s épen ezért a nyelvre ráerőltetni nem taná
csos, különösen midőn a római grammatikusok épen ezen kérdés
ben csaknem egyhangúlag adják koruk s az őket megelőző korszak 
írásmódját. — Caper pl. röviden a szabályt így adja (de orthogra-
phia p. 2241, 26 P) : querela, loquela per l simplex. — Terentius 
Scaurus okát is adja ezen szabálynak, mely ok ugyan nem sokat 
ér, de legalább tanúskodik a szó helyesírásáról (p. 2249, 40 P ) : 
scribendi ratio vitiatur per adiectionem, ut cum querellam per duo l 
scribunt, cum querulus sit, non querullus. Marius Victorinus is vallja 
ezen szabályt (p. 2463, 26 P, 18 Gr): camelus verő et loquela et que
rela et suadela et tutela uno l scribenda sünt. — Hogy azonban a 
használat a két l-et is megtűrte, tanítja Papirianus (Cassiodoriusnál 
p. 2290, 37 P ) : querela apud Latinos per unum 1 scribebatur, sicut 
suadela, tutHa, candela, corruptela. quamvis usus sibi etiam apud eos 
vindicaret, ut aliqua in figura deminutivorum per duo l scriberen-
tur, ut capella, fabella, tabella, nunc autem etiam querella per duo l 
scribitur. — Priscianus eléadja az etymologiáját is ezen szóknak, 
melylyel a szóban levő alakoknak egy l-es írásmódja tökéletesen 
megegyez (MI , 4 = 1, p. 120, 5 H) : consonante accedente in a de-
sinentia denominativa seu verbalia formás habent trés : la, na, ra. 
la e longa antecedente : cautus cauti cautela, tutus tuti tutela, custos 
custodi custodela , , . . et nóta, quod omnia extremam vocalem ge-
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netivi, si secundae sint, sin tertiae dativi, in e longam convertentia 
assumunt la, quae verő a verbis fiunt secundae coniugationis a se-
cunda persona abiiciunt s et assumunt la: candeo candes candela, 
suadeo, svades, suadcla. Tehát ez is : monda. — A látott grammati
kusok tanításából tehát világos, hogy querela-t és nem querella-t 
kell nekünk írnunk; természetes, hogy a deminutivumokat, milye
nek : capella, fabella stb. — ide számítani nem lehet. 

16. quoties vagy quotiens? toties vagy totiens? Ezek 
azon szók; melyeknek nasalis nélkül való írásmódja az újabb nyel
vészek előtt barbarismus s a nyelvtényt nem is sejtő tudatlanság. — 
Lássuk tehát először is mit tanítanak a régi grammatikusok. 

Marius Víctorinus (p. 2469, 30 P) így szól: adverbia cum n 
scribenda quotiens, deciens, totiens et similia per numerum. Victori-
nus tehát minden es-en végződő számnévben kiírni parancsolja a 
nasalist. — A több grammatikusok azonban oda módosítják ezen 
szabályt, hogy a határozatlan számnevekben milyenek: quotiens, 
totiens ki kell írni azw-et, a határozott számnevekben ellenben nem 
szükséges. Ehhez képest így tanít Caper (de orthographia p. 2241, 
4 P) : sine n scribenda sünt millies, centies, decies; sed quotiens, totiens 
cum scribitur, per n scribenda sünt. — Épen így tanít Priscianus 
(XV, 22 = II, p. 77, 15 H) : in es productam sodes Hercules, plera-
que tamen a numeris nascuntur, id est a quinque usque ad mille, 
ut quinquies, sexies, decies, vicies, centies, quingenties, milies. Ellenben 
(XV, 24 = II, p. 78, 22): in ens totiens a tot et quotiens a quot et a 
multo multotiens et aliqvotiens ab aliquot. A fentebb adott szabályt 
más két helyen következőleg határozza meg (XV, 37 = II, p. 88, 
17): a quinque verő usque ad mille in es productam desinunt adver
bia, ut quinquies, sexies, septies sic reliqui, ut supra dictum est. a quot 
verő et tot in ens terminantur quotiens et totiens. A másik helyen 
(de figuris numerorum 28 = II, p. 415, 18 K ) : reliqua omnia in es 
productam desinunt, quinquies, sexies.... milies. infinitis tamen nu
merorum adverbiis etiam n interponitur quotiens, totiens, similiter 
multotiens. 

Ez a gramatikusok tanítása. Lássuk most a feliratokat: 
quotienscumque, Mon. Ancyr. Momms. R. d. g. Aug. IV. 28. 
quinquiens, u. o. I, 25. 6. 
quinquens, u. o. IV, 31. 
viciens, u. o. IV, 41. 
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quadragiens, u. o. II, 4. 7. 10. 
quingentiens, u. o. III, 35. 
milliens, u. o. III . 24. 25. 34. 38. IV, 26. 
vicensumo, C L L. I, 198, 21. 
vicensumam, u. o. 199, 27. 
vicensumarius, u. o. 1101. 
quadragensimum, Mon. Ancyr. II, 3. 
duodevicensimum, u. o. III, 15. 
qvotiens, C. I. Lat. I, 200, 25. 
quotiens quomque, u. o. I, 198. 48. 

E szerint a számnevekre nézve a feliratok is a nasalis kiírása 
mellett tanúskodnak; de hogy már a régi latinban is mily gyakori 
volt a nasalisnak sziszegő hang elöl való kiesése, meg lehet ítélni 
a következő kézirati és felirati példákból : 

1) Tőalakokban: 
Cesor, ( = Censor), t, Seip. Barb. f. Rhein. Mus. IX, 1. C. I. L.I , 31. 
cesores, C. I. Lat. 613, 1161, 1162. 1164. 
consesu, I. N. 2342. 3528. 
consesum, Cen. Pis. Or. 642. 
mesés, mesibus, I. N. 131. 404. 2699. 6736. 6996. 6629. 7014. 7188. 
mesura, I. N. 6879. 
mesor, C. I. L. I, 1109. mesorum, I. N. 3160. mesoris, I. N. 1455. 

2) Részesülőkben: 
animas, Lucr. 774. • 
transmutas, u. o. II, 488. 
instas, u. o. III, 1064. 
curas, Plaut. Mii. 201. 
cogitas, u. o. 
accubas, Plaut. Mii. 653. 
pandiculas, Plaut. Men. 832. 
praegnas. Plaut. Naev. Ribb. Com. r. p. 24. 
infas, I. N". 5376. 66. Grut. 688, 2. 
lacrimas. Gr. 517, 3. 
dormies, Plaut. Mii. 272. 
dohs, I. N. 1222. 2680. 4859. 
retinát, Or. 4360 (386 Kr. u.) 
Clemes, I. N. 2892. C. I. L. I, 747. 

3) Az -iensi, -ensi képzőkben: 
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Písaurese ( = Pisaurenses), C. I. Lat. I, 173. 
Langueses, u. o. 199. 40. 
Thermesium, u. o. 204, 1, 2. 
Thermesum, u. o. 204, 2, 7. 11. 
Maluginesis, u. o. 295. 304. 
atresis (= atriensis) u. o. fást. Ant. 2, 10. 
Atresis, I. R. N. 2140. 
Lucereses, Fest. p. 119. 
Hortesius, Vei. Long. p. 2227, P. 

A következő példákból pedig az tűnik ki, hogy a nasalis a 
régi emlékekben ott is áll s előtt, hol etymologiailag rá semmi 
szükség: 
Athamans, C. I. Lat. I, 760 (13 K. u.). 
Atlans, I. N. 737. 
Dymans, u. o. 6769. 1, 78 (90 Kr. u.). 
Indigens, C. I. L. I, elog. XX. 
herens, Or. 3528. 
diens, Inscr. Helvét. Momras. 279. 
thensaurorum, Or. 3247. thensaurus Plaut. 
praenstantissimo, I. N. 1115. 

Ha már mindezekhez még hozzá adjuk, hogy az -iéns képző
ben a nasalist az etymologia is igazolja : szkr. -ijüns, gör. -tcov, lat. 
-ios (v. ö. Zeitschr. f. vergl. Sprachf. I, 121—123. III, 295) —, ki 
lehet mondanunk, hogy csakugyan helyesebb quotiens, totiens mint 
quoties, toties, de hogy a másik írásmód sem barbarismus s hogy a 
ki azt használja, azt nem lehet mindjárt tudatlansággal vádolnunk, 
az is világos a látott eléadás után. — Die Fragen um Rechtschrei-
bung — mondja Gossrau, Lateinische Sprachlehre 268. 1. — in ein-
zelnen Falién, ob man concio oder contio, neglego oder negligo schreibt, 
sind nicht so wichtig, dass Abweichung von der jetzigen Mode 
gleich für Ignoranz gelten sollte, oder solche Ignoranz hinderlich 
wáre elegantes Latéin zu schreiben. 

18. quidquid vagy quicquid ? Az orthographusok véle-
leménye szerint ez utóbbi a helyes, mivel a foghang torokhang e'.őtt 
assimilálódik. Quintilianusnak azonban ez nem tetszik (1, 7, 6. §.): 
illa quoque servata est a multis differentia ut ad, cum esset prae-
positio, d litteram, cum autem coniunctio, t acciperet, itemque cum, 
si tempus significaret, per qu et m, si comitem, per c ac duas se-
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quentes scriberetur. f r i g i d i o r a h i s a l i a , u t quidquid c 
q u a r t a m h a b e r e t , n e i n t e r r o g a r e b i s v i d e r e m u r . 
— Ellenben Caper (de orthographia, p. 2241, 19 P) így tanít: quic-
quid in prioré syllaba c littera, in secunda d scribendum; quoniam 
d inter duas voces dividit. —• Ezen ok ; hogy t. i. d az összetételt 
ketté szakasztja csakugyan elfogadtatott. Marius Victorinus pl. 
(p. 2460, 31 P) így szól : quicquam et quicquid et quocquod prima 
syllaba quotiens habuerit d, id vos praecidite et superponite c. nam 
cum sint haec composita et confusa, si utramque vocem suis litteris 
scriptam relinquatis, duas partes orationis separatas relinquetis. 
quicquam enim ductum est a quidquam. Egyszerű assimilatiót vesz 
föl Papirianus (Cassiodoriusnál p. 2291, 37): quicquam inmedioper 
c, non per d seribi debet. in compositione enim plerumque d in c 
commutatur. Ha továbbá Cassiodorius a következő nyilatkozatot 
(p. 2319, 43 P ) : quicquam in prima syllaba per c scribendum, quod 
d littera in c litteram commutatur —, úgy közli mint Priscianus 
szavait, akkor ő bizonyára ezen grammatikus következő tanítására 
támaszkodik (Prisc. I, 45 == I, p. 35, 1 H) : d transit in c, ut acci-
dit, quicquam. II , 6 = p. 47, 4 : in c quoque nulla syllaba superior 
desinit, nisi sequens quoque a c vei a q incipiat, ut . . . ecquis, quic
quam. atque ex hoc quoque ostenditur, eandem vim habere c et q. 

A grammatikusok ezen tanításával a feliratok megegyeznek: 
quicquid, C. I. Lat. 200, 32. 205, I, 26. 
quicquam, t. Salpens. Or. H. 7421, II, 18. 
quiquam (quicquam), C. I. L. I, 196, 12. 

A legjobb kéziratok hasonlóképen quicquid és quicquam mel
lett tanúskodnak. V. ö. Brandt, Quaest. Horat. 109.1. — Megjegyezni 
való azonban, hogy ezen áthasonulás nem általános, mert pl. ezek 
helyett : quidque, quodque és quodcumque nem lehet ezeket írni: 
quicque stb. 

19. unquam vagy umquam? nunquam vagy numquam ? 
Az m-nek n-he való áthasonulásával torok- és foghang előtt (c, q, d, t) 
sokat foglalkoztak a régi grammatikusok. Caper (de orthographia, 
p. 2241, 22 P) így tanít: quanquam priori syllaba n habere debet, 
non m, ne duas esse voces aliquis ostendat. Tehát szerinte azért 
kell n, mert az m, az összetett szót kétfelé választja. — Épen ezen 
véleményben van Marius Victorinus (p. 2462, 32 P, 17 G) : has vo
ces nonnunquam, nunquam, nunquid, quanquam, unquam saepe recte 
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scriptas relinquitis : aliquando n in m commutatis, non nunquam 
pro n facitis m. quid igitur in posterum debeatis observare atten-
dite. clari in studiis viri, qui aliquid de orthographia scripserunt, 
omnes fere aiunt, inter m et n litteras mediam vocem, quae non 
abhorreat ab utraque littera, sed neutram proprie exprimat, tani 
nobis desse, quana Graecis, cum illi sambix scribant, nec m expri-
mere nec n, sed haec ambiguitas in his fortasse vocabulis, sicut in 
ampelo, lycambe ; nam in nostris supradictis non est, quia non inter 
m et n médium sonat unquam et nonnunquam et similia, sed inter 
n et g. — nam et Graeci? cum scribunt ayytlog ayyog, oyxog et simi
lia, si syllabam an sequatur syllaba quae initium babét a g aut a 
c, convertunt n litteram in g et pro ng scribunt, ut ayytlog} áyytcrTrt, 
áyxvQa, cum internet g médium sonet vocis productae, non, ut aliia 
videtur, inter m et n. quoniam in copulatione syllabarum famili" 
arium et nobis habenda ratio est, per n quam m potius scribetis 
nonnunquam, quamquam et similia. nam si inter m et n esset dispu-
tatio nobis, quae in aliis quidem verbis, in supradictis autem non 
est, commodius credo acturos fuisse receptae auctoritatis viros, si 
hanc potius redderent rationem, ne duae partes orationis, quae 
iunctae voces confundunt, integre scribantur. 

Priscianus [í, 38 = I, p. 29, 18 H) ezt mondja: num nuncubi 
et, ut Plinio piacet, nunquis, nunquam, onceps pro amceps. am enim 
praepositio / vei c vei q sequentibus in n mutat m: anfractus, an-
cisus, anquiro. — Velius Longus következő szavaiból (p. 2236, 48 
P ) : ipsa n littera in locum m redit, ut cum dicimus clandestinvm, 
cum ab eo trahatur quod est clam. item sinciput quod est semicaput 
sed non ubique obtinendum. nam et nonnunquam plenius per n quam 
per m enuntiatur. ac cum dico etiamnunc, quamvis per m scribam, 
nescio quomodo tamen exprimere non possum —, kitűnik, hogy a 
kiejtés nem támogatta mindenütt az írásmódot. Különben mindkét 
irányban igen messze mentek a nyelvtudók, a mennyiben egy rész
ről az ilyenben mint numquam meghagyták az m-et az etymolo-
gia kedveért, daczára annak, hogy inkább w-nek hangzott, más 
részről pedig az m-et még akkor is n-né változtatták, mikor utána 
a következő szó torokhangon kezdődött, p. o. tan concorde, Or. H. 
7382, e helyett: tam concorde ; cun- caris amicis, Ren. I. Algér. 2074 ; 
cun coniuge u. o.; épen így oivashatni még a legkésőbb kori felira
kon is ilyeneket; con quo, con qua, con que, con quem, con coiugi, 
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ezek helyett: cum quo, cum qua stt>. — Hogy azonbafi a régi írás
mód assimilatio nélkül volt, kitűnik a következő régi felirati pél
dákból : 
queicomque, C. I. Lat. I, p. 592. 
queicomque, u. o. 
quae comque, u. o. 
quem comque, u. o. 
quem quom que, u. o. 
quod quomque, u. o. 
quocomque, u. o. 
quos comque, u. o. 
quibus quomque, u. o. 
quotiens cumque, Mon, Ancyr. IV. 28. 
utrumque, u. o. IV, 9. III, 5. 

Minthogy tehát sem a feliratokból sem pedig a kéziratokból 
általános érvénynyel bíró szabály ki nem hozható, tehát legjobb 
lesz , ha eddigi írásmódunk mellett megmaradunk s így írunk : 
nunquam, nuaquis, nuncubi, qvanquam stb., mert így legalább a régi 
grammatikusok velünk tartanak, a mennyiben tanításaikból ki
tűnik, hogy torokhang előtt az m csak ezen két szócskában num 
és qvam ment át n-be. 

Hasonlóul ment át az m következő foghang (d} t) előtt n-he. 
— Priscianus ezen átmenetre szolgáló szabályt így határozza meg: 
m transit in n et maximé d vei c vei t vei q sequentibus, ut tantum 
tantundem, idem identidem, eorum eorundem (I, 38 = I, p. 29, 16 
H). — Mutatur enim — folytatja I, p. 589, 25 — m in n ante d 
euphoniae causa, ut eundem eandem, quod in aliis quoque compo-
sitis fieri sólet propter eandem consonantem, ut quendam quandam, 
quorundam quarundam, quae tamen possunt et per adiectionem ha
bere extremam syllabam. — Ezen szabály mellett azonban van egy 
másik is, mely az m-et az etymologiára hivatkozva, megtartani paran
csolja. Ezen szabály képviselője Cornutus (Cassidiorusnál p. 2285, 
28 P ) : tamtus et quamtus in medio m habere debent. quam enim et 
tam est, unde quamtitas, quamtus, tamtus. nec quosdam moveat, 
si m non sonat. iam enim supra docui, non sonare debere, tam etsi 
in scriptura m posita sit. — Tehát ha nem is ejtetett, de ki kellett 
írni az em-et. Ezen írásmódot az etymologián kivül a régi felira
tok is támogatják, a mennyiben ezeken is fordulnak elé m-es alakok: 
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quamta, Corp. Inscr. Lat. 206, 37. 43. 38. 
quamtum, u. o. 38. 
tamtae, u. o. 38. 40. 
tamtam, u. o. 43. 
tuemdam, u. o. 31. 33. 40. 46. 47. 
tvemdarum, u. o. 28. 
comductum, 200, 25, 
damdum, 206, 17 
darndam, u. o. 206, 49. 
faciumdei, u. o. 206, 58. 

Ellenben igen gyakoriak az ilyenek: 
eorundem, 
eandem, 
tandem, 
tantundem, Corp. Inscr. Lat. 202, 58. 65. 69. 92; 200, 2. 33. 

septendecim, quandiu, pedetentim, 
iandudum, aliquanditi, septentrio, 
pessundo, veruntamen, quadantenus. 
venundo, duntaxat, 

Ezekből kitűnik, hogy nehéz itten ismét megmondani, hogy 
mi a helyes : legjobban teszünk, ha a szóknak etymologiáját veszezük 
s a hol az összetétel még laza, azaz, az összetételnek mindkét tagja 
külön válva is megállhat, ott megtartjuk az m-et, a hol ez nem le
het, ott w-net írunk, tehát: tamquam, quemque, unumquemque, de 
qiticunque, unqvam eundem stb., mint szintén clandestinus és nem 
clamdestinvs, mert az összetétel második tagja nem állhat magában. 

20. ve i to vagy vorto ? ves t er vagy voster ? Quintilianus 
(1, 7, 25) így tanít: quid dicam vortices et vorsus ceteraque ad eun
dem modum, quae primus Scipio Africanus in e litteram secundam 
vertisse dicitur. Ebből látjuk, hogy az o már a város hatodik szá
zadában e-be ment át, Mindennek daczára hogy az o még az első 
században is divatban volt, kitűnik Charisius következő szavaiból 
(p. 88, 16 K ) : vertea a vertendo dicitur, vortex a vorando, et vult 
Plinius verticem immanem vim impetus liabere, ut „ i n g e n s a 
v e r t i c e p o n t u s " (Verg. Aen. I, 114), vorticem verő circum-
actionem undae esse, ut „et r a p i d u s v o r a t a e q u o r e v o r 
t e x " (u. o. 117). Tehát Plinius jelentésbeli különbséget erőltet ki 
az o-s és e-s alakból. — Probusnak mindkét alak jó (p. 119, 9 K ) : 
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item sünt nomina quae e litteram et in o litteram convertant. ut puta 
adversus et advorsus et cetera talia. — Ellenben Annaeus Cornutus 
(Cassiodoriusnál p. 2283, 37 P) a vo-val való írásmódot elavultnak 
mondja: vostra olim ita per o, hodie per e, ut a d v o r s u m a d-
v e r s u m , p e r v o r s u m p e r v e r s u m , v o t a r e v e t a r e , 
v o r t e x v e r t e x , c o n v o l l e r e c o n v e l l e r e , a m p l o c -
t e r e a m p l e c t e r e . — Épen így Priscianus (I, 32 = I, p. 25, 
15 H ) : e correpta transit in o, tego tóga; antiqui quoque amplocti 
pro amplecti dicebant et animum advorti. — Hogy Priscianus 
csakugyan az ilyen szókban csak e-t írt és tanított, kitetszik 
következő szavaiból (Partitiones XII, p. 513): Adverso quae pars 
orationis est ? Hic nomen est, quia caret tempore, unde licet etiam 
comparativum eius facere adversior et superlativum adversissimus 

Fac ab eo aliud derivativum. Adversarius adversaria adver-
sarium. Deciina verbum. Adverto advertis advertit et cetera. Dic 
eius frequentativum. Adversor adversaris vei adversare adversatur, 
quod ab activo factum est deponens, quamvis advento et advertor 
aliam significationem habeant. scis autem, quod omnia frequenta-
tiva primae sünt coniugationis et plerumque a participio praete-
riti solent fieri, versus verso versas, adversus adversor adversaris . . 
. . . Dic composita alia ab eo quod est verto. Adverto converto everto 
subverto animadverto praeverto... circumverto anteverto. et notandum 
quod adverbia quoque inveniuntur non solum obliquis casibus no-
minum masculinorum vei femininorum, sed etiam ipsi nominativo 
similia, ut adversus, quodquidam, quia accusativo coniungitur, magis 
praepositionem existimaverunt. versus quoque suppositum localibus 
nominibus adverbium esse invenitur, ut Italiam versus, Galliam 
versus, Hispániám versus, Siciliam versus, Graeciam versus. Sallu-
stius tamen etiam praepositionem ei anteposuit in Catilinario „in 
Galliam versus.11 exadversum quoque compositum, ut Terentius in 
Phormione „exadversum tonstrina erat quaedam." a deverto fit deri
vativum deverticulum: Terentius „postquam ad ipsum veni deverti-
culum. deversorium quoque dicitur locus, in quo devertimus. versus 
quoque litterarum ordinatio inde dicitur, vei quod vertimus stilum a 
fine ad initium (vei ab initio ad finem), vei quod antiqui a dextera 
parte in sinistram et a sinistra in dexteram scribebant. vertigo quoque 
et vertex a verto verbo fiunt et Vertumnus deus et Verticordia dea. — 
ímho1 egyetlen egy alak sincs itt, mely o-val volna írva, pedig ha 
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csak féligmeddig jogosnak tartotta volna az o-s alakot, felhozta 
volna egy másik helyen (VIIII, 8 = I, p. 456, 12 H), a hol a voli-
mus és velimvs között ingadozó írásmódról beszél: pro volam velim 
auctoritas non irrationabiliter tradidit dicero. et volim tamen pro 
velim proferebant. Cicero in I I de natura deorum (32, 81): quo fa-
cilius id quod docere volimus intellegi possit. — Priscianus eme 
tanításából azonban nem lehet következtetnünk, hogy az os alak 
egyáltalában ne volt volna használatban. Ellenkezőleg Plinius pél
dáját követve többen akadtak a nyelvtudók között, a kik minden 
módon jelentésbeli különbséget törekedtek a két alak között meg
alapítani. — Flavius Caper pl. ezt mondja (de orthographia, p. 2243, 
3 P ) : vortex fluminis est; verlex capitis. Capor tehát megsemmisíti 
Plinius lángeszű találmányát. Epén ennyi értékkel bír egy második 
szabálya (p. 2242, 17 P ) : vorsvs paginae dicitur; versvs participium 
a verbo vertor. — Charisius (p. 193, 7 K) egyszerűen elavultnak 
állítja az o-s alakot: Votvrius pro Veturios et vot'sus ot olli(— Mi) 
et contra dictum esse. A vo írásmód, a mint Schuchardt (Vocalism. 
II, 215) példákkal bebizonyítja, a negyedik században már csak a 
népnyelvben vala meg; ennélfogva Marius Victorinus (p. 2458,14 P) 
már így tanít : voder, vortit et similia per e non per o scribere de-
bemus. 

A „Corpus inscriptionum Latinarumí:-ból álljanak itt a követ
kező példák : 
avorsum, C. I. L. 198, 59 (kétszer). 
ad corsu, u. o. 1143. 
advorsum, u. o. 197, 18. 25. 
arvorsum, u. o. 196, 25. 
advorsus, u. o. 197, 9. 198, 30. 204, 1, 10. 
advorsarium, u. o. 198, 25. 
arvorsario, u. o. 198, 20 (kétszer). 23. 
advortit, u. o. 201, 4. 
controvorsieis, u. o. 199, 1. 
controvorsias, u. o. 199, 42. 
controvosias, u. o. 199, 2. 
sursumvorsum, u. o. 199, 15. 
sursvorsvm, u. o. 199, 14. 
sasovorsum, u. o. 199, 7. 
vorsum, u. o. 577, 1, 12< 
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vorsus, u. o. 197, 17. 
vostrum, u. o. 201, 13. 
vostrae, u. o. 201. 8. 
vostra, u. o. 201, 9. 
Voturia, u. o. 1029. 1057 (kétszer). 1082. 

Ebből kitűnik, hogy azon grammatikusoknak van igazságok, 
a kik ezen alakokat elavultaknak tartják; épen azért mi is tartsuk 
elavultaknak s maradjunk meg eddigi írásmódunk mellett. 

21. V i r g i l i u s vagy V e r g i l i u s ? Azon kérdés, vájjon az 
Aeneis költője magát Virgilius-nak vagy Vergilius-nak nevezte-e, 
még a nyelvészethez nem értőket is feltűnően foglalkoztatja egy 
idő olta. A Vergiliánusok ellen többek közt síkra kelt Schulz Fer
dinánd 1855-ben a braunsbergi értesítőben (Quaestionum orthogra-
phicarum decas, 23. lap.) és Conrads 1863-ban a trieri értesítőben 
(Quaestiones Virgilianae III . 1.). Ez utóbbi nem minden alap nél
kül jegyzi meg, hogy Vergilius pórias alak. Különben erre ismét 
azt lehet megjegyezni, hogy egy pórias „Vergilius" is lehetett Ró
mában valamely családnak egyedüli jogosult neve, mert ilyen szó
járási különbségek a római tulajdonnevekben nem tartoztak a rit
kaságok közé. Ezen neveknek érdemleges tárgyalását azonban csak 
akkor lehet a nyelvbuvárlat körébe fölvenni, midőn egy teljes epi-
graphikai onomasticon-nal rendelkezhetünk. — Vergilius a „Corpus 
inscriptionum Latinarum "-ban a következő számok alatt fordul elé: 

1013: est hoc monimentum M a r c e i V e r g i l e i E u r y s a -
c i s P i s t o r i s R e d e m p t o r i s A p p a r e t . 

Épen ezen szavak fordulnak elé az 1014 és 1015-ik szám alatt. 
1099: L. V e r g i l i u s L. F . S e r . T e r t i a B a s i l i a L. F . 

C a s p i a. 
1302: M. V e r g i l i u s Sp . F . R u f u s V e r g i l i a i M. L. 

H i 1 a r a i. 
977: M. V e r g u l e i u s a. d. VI e i d u s M a r t i a s . 

Epén így fordul még elé: 
Vergilius, Inscr. reg. Neap. Lat. 1354, III , 37. 
Vergilianus, u. o. III , 75; ellenben 
virgilia, u. o. 3986. 

A szó etymologiája ez: 
gyök: varg-, verg-, görbének lenni, görbíteni; 
szkr. vrg-ina-s, görbe, csalékony; 
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lat. verg-ere, hajolni, fordulni, fordítni; 
Verg-il-ia-e, „forduló csillag", „fiastyúk." 

Festus (p. 373) ezen szóra ezt mondja : Vergiliae dictae quod earum 
ortu ver finem facit. Ezen származtatás ugyan nem ér semmit, de 
azon megjegyzés, hogy ezen csillagnak feljöttével a nyár kezdetét, 
tehát egy évszaknak forduló pontját, jelölték, feljogosít arra, hogy 
Ver-g-il-ia-e-i mint „forduló csillagzatot" tekintsük. Verg-il-iu-s te
hát egy olyan embert jelent, ki a Verg-il-ia-e feljöttekor, vagyis 
tavasz-nyárfordulón született; épen úgy mint Quín-t-il-iu-s azon em
bert jelenti, a ki Quin-t-ili-s hónapban, Sesc-t4l-iu-8, a ki Sex-t-ili-s 
hónapban, Ma-n-iu-s azt? a ki ma-ne, azaz korán reggel hajnalban 
született. 

Az e l ö l j á r ó k á t h a s o n u l á s a . 

Már fentebb „obtineo" és „obstipesco" igék tárgyalásánál vala szó 
némely praepositio végmássalhangzójának assimilatiójáról; mint
hogy azonban az egész latin orthographiában az újabb nyelvtudó
sok részéről annyi visszaélés sehol sem történt, mint épen a prae-
positiók áthasonlításával, midőn ezek nomennel vagy verbummal 
jönnek közvetlen érintkezésbe, tehát nem lesz fölösleges ezen he
lyesírási kérdést egy kissé tüzetesebben tárgyalni. 

A latin auctorok újabb kiadásaiban oly chaosz van e tekintet
ben, hogy az ember azt hinné, hogy erről a dologról sohasem szólott 
még senki semmit s hogy minden kiadó most csinálja maga részére az 
orthographiát. Mintha a régi nyelvtudósok ezen praepositiók átha-
sonulására semmi szabályt nem adtak volna, oly önkényesen assi-
milálnak vagy nem assimilálnak, a mint épen nekik tetszik. Pedig 
S c h n e i d e r (Lat. Gramm. I, 612—660 dicséretre méltó szorga
lommal gyüjté össze mindazon szabályokat, melyeket a régi gram
matikusok a praepositiókkal összetett szók írásmódjára felállítottak 
és tanítottak. Ha már ezen adott szabályokon végig tekintünk, úgy 
találjuk, hogy a szóban levő praepositiók végmássalhangzója mind
annyiszor áthasonúl, valahányszor azt a vele összetalálkozó mással
hangzó minősége megengedi. Ezen általános szabály alul aránylag 
nagyon kevés kivétel van. Azt sem lehet tagadni,hogy a grammatiku
sok szabályaikat a potiori képezték, a mennyiben nem minden írnok 
assimilált mindannyiszor valahányszor lehetséges vala. Ez azonban 
a grammatikusok theoriájának értékét korántsem kisebbíti annyira 
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hogy mi utánuk ne indulhatnánk. Igazsága van Scaurusnak, midőn e 
kérdésre nézve így nyilatkozik (p. 2260,11P): quaesitum est et de mu-
tatione novissimae litterae praepositionum, quotiens in compositio-
nem venirent, q u a m q u i d a m i m p e r i t e p e r c u s t o d i u n t . 
— Mint szintén Cornutusnak is (Cassiodoriusnál p. 2284,46 P) : ob-
servanda pusillo diligentius est praepositionum cum verbis aut vo-
cabulis compositio, ut consonantes novissimas praepositionum scia-
mus non durare, sed mutari plerumque. ita nonnunquam quae con
sonantes verborum aut vocabulorum primo loco sünt, easdem ne-
cesse est fieri et in praepositionibus, quia propter lenitatem quoque 
omnino enuntiari saepe litterae praepositionum non possunt. quando 
autem fiat, quando non, sono internoscimus. 

1. A j a k h a n g o n v é g z ő d ő e l ö l j á r ó k á t h a s o n u l á s a . 

Ajakhangon végződő praepositio három van : ab, 6b, sub. Ezek 
közül ab önhangzó előtt mindigj mássalhangzó előtt többnyire vál
tozatlanul marad. Három külön alakban fordul elé: ab (af ellágyul 
aw-ba), a, abs, de assimilatiót nem tűr, mivel akkor nem lehetne 
megkülönböztetni a rendesen áthasonúió ad-tól. A másik kettő azon
ban (ob, sub) c, f, g, p előtt, ob néha, sub rendesen m előtt, sőt az 
utóbbi r előtt is áthasonúl. — Ha azonban ezen három praepositio 
után s-vel vagy í-vel kezdődő szó következett, akkor — mint fen
tebb is mondók — a 6-nek p-loe kellett áthasonúlni, azaz, a médiá
ból tenuis lett. Ez az írásmód azonban a császári korban közhaszná
latban nem vala, a mint a fentebb idézett Quintilianus (1, 7, 7) 
szavaiból kitűnik. Voltak ugyan, kik a kiejtés szerint írtak; ámde 
ezen írásmódot nem fogadja el Velius Longius (p. 2226, 18 P ) : 
quidam in eo quod est obstitit p servare maluerunt, quia haec littera 
semivocali confusa eius litterae sonum exprimit, quae est apud Grae-
cos xp, atque hanc illi duplicem constare dicunt ex p et s. — Ugyan
csak ő, a hol abstinetés abscondit írásmódjáról tanít (p. 2224, 36 P), 
így szól: de qua scriptione illud quaeritur utrum per p an per b et s 
debeat seribi. quoniam ea, quae apud nos xp litteram sonant, putant 
p l e r i q u e per p et s seribenda : quoniam et Graeci pronuntiave-
runt per litteram xp, constare ex xov niovog. sed qui origini verborum 
propiores sünt, per b seribuut. Itt úgy látszik, hogy „plerique" 
csakugyan a többséget jelenti s hogy apstinet és apseondit vala az 

19* 
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inkább kedvelt alak, mivel a kiejtés és a görög \p szólott mellette . 
mindennek daczára az írásban az etymologiát követték. 

A felirati ide tartozó példák közül azokban, melyek a köz
társasági korszakban készültek, csaknem mindig p van, de már 
Augustus korában a p váltakozva 6-vel fordul elé. 

1) A köztársaság korából: 
apsolvere, C. I. Lat. I, 603, 15. 
apsolutus, u. o. 198, 55. 56. 
apstulit, u. o. 1194. 
opsides, t. Scip. Barb. (290 körül Kr. e.), u. o. 30. 
opsignetur, u. o. 198, 67. 
opstruito, u. o. 577, 2, 15. 
opstruendorum, u. o. 1252. 
opsequens, u. o. 1153. 1194. 
supsicivo, u. o. 200, 66. 
supsignent, u. o. 200, 28. 
supsignet, u. o. 200, 84. 
svpsignetur, u. o. 
supsignato, u. o. 200, 73. 
supsignatum, u. o. 200, 74. 
optenui, t. Scip. (139 Kr. e.), u. o. 38. 
optinebit, u. o. 198, 69. 200, 46. 202, 1, 13. 
optinent, u. o. 203, 10. 
optinuit, u. o. 598. 
optinui, u. o. 1194. 

Ellenben: 
subsignato, u. o. 577, 1, 7 (105 Kr. e.). 
subsignata, u. o. 3, 15. 
substructionem, u. o. 592. 
subseliarum, u. o. 1341. 

2) Augustus korából: 
apsentis, Zwei Sepulcralr. Momms. 1. Tur. II, 12. 
apstinere, Cen. Pis. Or. 643. 
opservarique, u. o. 
opsessis, Papyr. Hercul. Egger, Lat. serm. rell. LII, c. 1,7 (31 Kr. e.). 
opsidione, u. o. c. VIII, 2. 
opsequi, 1. Tur. u. o. I, 30. 
supstituta, u» o. II, 53. 
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Ellenben: 
absenti Mon. Ancyr. R. g. d. Aug. Momms. I, 31 
obsequenti, Cen. Pis. Or. 642. 

3) A grammatikusoknál: 
kiejtés szerint: 
apstinui, 

apscondo, Cassiod. p. 2289 P . 
apsorpsi, Vei. Long. p. 2233 P. 
opscurus, 
opservabo, 
opsideo, Ter. Scaur. p. 2252. 

2261. P. 

etymologia szerint: 
abscondo, 
abscedo, 
abscido, 
obscurus, 
obscenus, Prisc. II, 5. H 
abscedit, 
abscindit, 
abscondit, 
abstrahit, 
obstat, 
obstipuit, Mar. Victor. p. 2466 P . 
observabo, Ter. Scaur. p. 2252. 

2261. P. 
obstupui, 
obstupeo, 
obstrepo, Cassiod. p. 2289. P. 

2. F o g h a n g o n v é g z ő d ő e l ö l j á r ó k á t h a s o n u l á s a . 

A régi grammatikusok tanítása szerint ad előljáró áthasonúl 
c) 9> P) t előtt mindig, l, r és s előtt rendesen,/ és n előtt át is haso
nul nem is, m előtt pedig épen nem, noha Papirianus (Cassiodorius-
nál, p. 2293, 17 P) és Beda (p. 2329, 46 P) az ellenkezőt tanítják; 
gvról semmi említés nincs. — A grammatikusok ezen szabályával 
ugyan nem ellenkeznek a feliratok, de nemis egyeznek vele min
denben. — Már a köztársaság korszakában fordulnak elé ilyen 
összetételek: adsiduo, adsignare, adtribuere, adtributio; de ilyenek 
is: attingere, attulissent felváltva adtulissent alakkal (v. ö. C. I. Lat. 
I, p. 265. 571. 573). — A császári korszakból való feliratokon elé 
forduló összetételek, melyekben d után c következik, megfelelnek 
többnyire a szabálynak. — Velius Longus tanításából (p. 2225, 
3 P) kitűnik, hogy már a köztársaság elején assimilálódott a d kö
vetkező c-vel: in his partibus orationis, quae incipiunt a littera c, 
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non faeile potest hac praepositione admota sonare d littera. haec si-
militer littera geminatur in eo quod est capio accipio. itaque Lucilius : 

atque accurrere scribas d ne an c, non est quod quaeras 
atque labores. ille quidem non putavit interessé scripturae. sed sci-
licet si sonus consulitur, interest aurium, ut c potius quam d scri-
batur. —• A császári korszakban ugyan a rendes írásmód accipere, 
accire, accedere és accensus volt, de találtatik ilyen is: adclamantes 
(Marini XLI 6 p. 163 Kr. u. a harmadik századból; továbbá ad-
census (Or. 3062 a második század közepéből) és adcenso (I. R. N. 
3610), mely egy dátum nélküli capuai feliraton áll. — A d-nek 
g-vel való assimilatióját mutatja ugyan agger, de van ilyen is: 
adgredietur (Or. 39 Kr. u. 193), söt arra is van példa, hol a d követ
kező gn előtt is megmarad : adgnoseere (Or. 5382). A d-nek l előtt 
való áthasonúlása is inkább a grammatikusok tanításán mint a fel
iratok tanúbizonyságán alapúi. Legalább ezt mutatja a feliratokon 
gyakran eléfordúló adlectus s a Kr. u. 153-ik évből való „Lex col-
legii Aesculapii et Hygiae" emléken két izben eléfordúló adlegantur ; 
épen így fordul elé adlocutio Gálba és Nerva pénzén (Cohen I, p. 
228, 101; p. 229, 104; p. 473, 66) és adlaturos a sardiniai decre-
tumban. Ezekkel azonban ellentétben lehet állítani allata, allectus 
és allector alakokat, melyek hasonlóképen eléfordúlnak a feliratokon. 

A d-nek p-hez való áthasonúlása már a köztársaság korából 
fenmaradt emlékeken általános ezekben: 
apparet, C. I. Lat. 1013. 1014. 
appareat, u. o. 202, 1. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 
apparebunt, u. o. 206, 80 (kétszer). 
apparuij u. o. 1009. 
apparendi, u. o. 206, 81. 
apparere, u. o. 202, 1, 11. 15. 19. 23. 27. 31. 
apparitoribus, u. o. 198, 50. 

Nevezetes az ilyen összetételben az, hogy Agroecius jelentés-
beli különbséget akar tudni az áthasonúlt és át nem hasonult alak 
között (p. 2267, 14 P ) : apparet qui videtur; adparet qui obsequi-
tur; non reguláé ratione, sed discernendi intellectus gratia est. — 
Augustus viselt dolgainak eléadásában következetesen appellare-t írt 
(res gestae ed. Mommsen p. 147), de azért a császári korszakban 
ilyenek is fordulnak elé: adprobare (Claudius korából), adpenso, 
adpendat, adposita (Kr. u. a negyedik század második feléből, Or 
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3166. 1186). Servius adplicat-ot ír, de megjegyzi, hogy régebben 
applicat-ot írtak (Aen. I, 616). — De megmarad a á a feliratokon 

/ e l ő t t : ad/ero (Corp. I. Lat. 1418), adferatur (198, 40), adfectum 
(I. E. N. 4496, 11) ; söt ilyenek is vannak: arfuerunt = adfuerunt 
(C. I. Lat. 196, 2), arfuisse = adfuisse (u. o. 196, 21), arvorsum = 
advorsum (u. o. 196, 25), arvorsario (u. o. 198, 20 kétszer, 23.). 

Hogy a cZ, utána következő r-vel assimilálódik,azt csak a gram
matikusoknak theoriája szerint állíthatjuk s legfölebb az ezen theo-
riával megegyező kéziratokra hivatkozhatunk (v. ö. Wagner orth. 
Verg. p. 409). 

A d-nek s előtt való megmaradása is, az ilyenekben: adsu-
mere} adsunt, adsis, adsignare, oly gyakori, hogy a grammatikusok 
tanítása e tekintetben is nagyon keveset támaszkodhatik a feliratok
ra, inkább a kéziratokra (v. ö. Eibbeck Verg. prol. p. 400). Hogy 
azonban a most egyedül helyesnek tartott adsiduus mellett assiduus 
is megvala, kitűnik ezen szó etymologiájából „assiduus ab aere (assi-
bus) dando" (legis XII tabularum rel. p. 116). Ezen mesterkélt szár
maztatást Quintilianus is elfogadja (V, 10, 55): finimus aut vi, aut 
etvfioXoyta, ut si assiduum ab aere dando. — Charisius egy másik 
származtatásnak ezt egyenesen ellenébe teszi: assiduus quidam per 
d scribunt, quasi sit a sedendo figuratum, sed errant. nam cum a 
Scrvio Tullio populus in quinque classes esset divisus, ut tributum 
prout quisque possideret inferret, ditiores, qui asses dabant, assidui 
dicti sünt. et quoniam soli in negotiis publicis frequentes aderant, 
eos qui frequentes adsunt assiduos ab assibus dixerunt. — Ezen 
kivül Diomedes (p. 424, 12 K) és Priscianus (145 = I, p. 35, 8 H) 
épen assidere igét hozzák fel például á-nek s-szel való assimila-
tiójára. 

A d-nek következő í-vel való áthasonúlasa oly általános, hogy 
az ellenkező írásmódot Velius Longius önkénynek nevezi (^.2225, 
13 P ) : cd siquis in his quaerat vocibus quae incipiunt a littera t, 
merito indifferenter scribantur adtineat attineat, adtentus attentus; 
quoniam utralibet littera scripta. eundem auribus sonum reddunt. 
E szerint hiába írták az ilyen szókat áthaaonlítás nélkül, mert 
a kiejtés segített a helytelen írásmódon; mindennek daczára mégis 
találtatik Claudius császár egy feliratán (Or. 1182 = I. R. N. 6794) : 
adtamen; ellenben a Silvanus tiszteletére emelt monumentumon 
(I. R. K 212, 10) : attribuit áll. Tenuis előtt tehát a média szabály" 



296 SZÉNÁSSY SÁNDOR. 

szerüleg megy át teouisba, de már q előtt megmarad, p. o. adqui-
sita áll Trajanus pénzén (v. ö. Cohen II , p. 5, 15. p. 50, 309. 315). 
Épen így marad meg a d a feliratokon — egyes eseteket leszámítva 
— n előtt. E szerint ad praepositióra nézve a grammatikusok taní
tása a felirati használattal a főbb pontokban megegyez, csak a dl, 
ds, df és dn áthasonlításában megy amaz igen messze. Különben 
ezen tényállás Priscianus következő eléadásából is könnyen kima
gyarázható (II, 7 = I, p. 47, 20 H ) : haec tamen ipsa consonans 
in ad praepositione mutatur sequente c vei g vei p vei t, ut accumbo, 
accido, aggero, applico, appello, attingo, attinet; f quoque sequente 
rationabilius: affectus; l: allido; r: arrideo ; n: annus ; s: assiduus 
subtrahitur etiam in quibusdam, cum sequens dictio a gn vei sp 
vei se incipit, ut agnitus, aspectus, ascendo. aliis enim sequentibus 
litteris integra manet in compositione, ut adbibo, adhaereo, admitto, 
adquiro, advoco. frequenter tamen invenimus / vei l vei n vei r vei 
s sequentibus d seriptam, ut adfatur, adludo, adrideo, adnitor, ad-
sisto, adsumo. errore tamen seriptorum hoc fieri puto quam ratione; 
nam quae sit differentia euphoniae, ut, cum eadem consonans sit 
sequens, in aliis transferatur d in aliis non, scire non possum, ut, 
cum dicam affecius, allido et assiduus bene sonet, cum autem affa-
tur, álludo, assisto male. 

3. F o l y é k o n y h a n g o n v é g z ő d ő e l ö l j á r ó k á t h a s o -
n ú 1 á s a. 

Az újabb nyelvészek leginkább a következő két folyékony
hangon végződő praepositio assimilatiójára nézve vannak egymás
tól eltérő véleményben: com és in. — Onhangzó előtt com, nem 
tekintve az egyes kivételeket, p. o. comedere és comitari igéket, az 
m-et rendesen elejti, tehát coire nem conire vagy épen comire. — 
Inhaerens tamen quidam — mondja Quintilianus 1, 6, 17 — moles-
tissima diligentiae perversitate, ut audaciter potius dicant quam 
audacter, licet omnes oratores aliud sequantur, et emicavit non emicuit 
et conire non coire. — A mi com praepositio áthasonúlását illeti, 
arra nézve következő szabályt állíthatjuk fel a régi grammatiku
sok tanítása értelmében: com rendesen csak b, p, m előtt marad 
meg; l, n, r-vel rendesen assimilálódik; c, d, f, g, i, q, s, v előtt 
pedig n-he megy át. Minthogy azonben n kivételes esetben p, r, 
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gyakran l előtt is feltűnik, tehát ezen szabálytól eltértek az újabb 
nyelvészek s kényök kedvök szerint assimilálnak vagy nem assi-
milálnak. Ámde ez esetben sokkal határozottabban támogatják a 
feliratok a grammatikusok theoriáját, minthogy ilyen önkényes 
eljárást távolról is igazolni lehetne. 

A felirati példák ugyanis azt bizonyítják, hogy com a köz
társaság idejében p előtt változatlanul megmarad (v. ö. C. I. L. I, 
p. 576) ; épen így a császári korszakban, ámbár itt már egyes ki
vételek vannak, p. o. conponantur (Or. 642, a város építésének 
756-ik évéből), conplectimtír (Or. 5580, Kr. u. a negyedik század
ból). — A köztársaság korában n megmaradt ebben: conrigere (C. 
I. L. 1,1), de a császári korban már corrector a helyes. — Ellenben 
igen gyakori az ni írásmód; a köztársasági korban conlegium, con-
libertus, conlocare, az uralkodó; a császári korszakban is számos 
példával van ezen összetétel képviselve. Álljanak itt a következő 
példák, melyeknek kelte meghatározható: 

11. 
Kr. u. 13 collaticis, Mon. Ancyr. III , 24. 

collegia, u. o. II, 17—18. 
59 collegium, Or. 1812. 734. 2269. 6086. 
161 collapsos, Or. 5472. 

196—209 cóllabsum, Reiner inscr. d' Alg. 1403. 
200 collapsum, Gruter. 191, 5. 
212 colldbs., Momms. inscr. Helv. 322. 
75 collegium, Or. 3261. 
97 collegi, Annali deli' inst. 1860 p. 449. 

colligi, C. I. Gr. 1711 B 10. Trajanus korából. 

ni. 
Kr. u. 13 conlega, Mon. Ancyr. I I , 9. VI, 23. 

conlegio, u. o. IV, 36. 
14—37 conlibertae, Gruter 607, 4. 
80—95 conlegio, I. R. N. 212 kétszer. 

140 conlabs., Grut. 161, 4. 
184 conlaps, Renier Inscr. d' Alg. 53. 
195 conlata, u. o. 1575. 
206 conlati, u. o. 73. 
76 conlapsum, I. R. N. 2384. 
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Kr. u. 81 conlapsa, u. o. 2447. 
conlegio, u. o. 212, 5. 17. Domitianus korából. 
conprehensum, tabula Malacitana R. LII, LIII négyszer. 

Ezen összeállításból kitűnik, hogy egészen a harmadik száza
dig 11 használatban volt ni mellett. Egyedül collegíum alak az, mely
ben az assimilatio már korán megszilárdult. Úgy látszik azonban, 
hogy Isidorius conloquium-ot ejtett, mivel a két l-vel való írásmó
dot a barbarismusok közé számítja (I, 32, 8 ) : labdacismus est, si 
pro uno / duo pronuntiantur, ut Afri faciunt, sicut cottoquium pro 
conloquium. 

Épen így történt az assimilatio in elöljáróban. Csakhogy itt 
n következő l előtt, jelesen az igen gyakran eléforduló inlustris 
alakban minden korszakon át oly tisztán megmaradt, hogy azt 
nekünk is tanácsos volna kézikönyveinkbe fölvenni. A grammati
kusok ugyan itt is 11 mellett harczolnak, de ők is bevallják, hogy 
ez esetben theoriájuk nem tökéletes. — Priscianus ezen vallomást 
(XIIII, 47 = II, p. 50, 27 H) így teszi: con et in tunc mutant n in 
m, quando b sequitur m vei p; tunc verő convertunt eam in sequen-
tes consonantes, quando l vei r sequitur: combibo . . . colligo, illido, 
corripio, irruo, irritus, quamvis raro l et r sequentibus soleant hoc, 
scribentes servare. 

Ingadozó az írásmód ?w-ro nézve; a sonatus consultum Ilosi-
dianum-ban irritas mellett inritas van; épen így egy Kr. u. har
madik századból való emléken inruperant olvasható. — Következő 
m és p előtt n rendesen w-be ment át, habár itt is találtatnak egyes 
kivételek, p. o. inmaturum (Or. 7379. Kr. u. 15), inpositum (tab. 
Malacitana R. LVI) ; sőt egyszer itvperii is eléfordúl az ötödik század
ban, ámbár a császári korszakban csak imperátor vala használatban. 
— Priscianus azt mondja, hogy «-nek m-vé való változását már az 
első században tanította Probus és Plinius: n transit in m, sequen
tibus b vei m vei p, auctore Plinio et Papiriano et Probo, ut imbibo, 
imbellis, imbutus, immineo, immitto, immotus, improbus, imperátor, 
imbello. — Hogy ezt: immúnis már az első században így írták 
és ejtették bizonyítja Qintilianus (1, 7 ,8 ) : immúnis: illud enim, 
quod veritas exigit, sequentis syllabae sono victum m gemina com-
mutatur. — Épen így tűnik ki Gellius tanításából, hogy az n kö
vetkező gn előtt kiesett (v. ö. fentebb az 5. sz. alatt). Sőt a régi 
feliratok arról is tanúskodnak, hogy con és in elöljárókban a nasa-
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lis úgy a köztársasági mint a császári korban akkor is elesett, ha 
utána s következett, p. o. 
cosol, t. Scip. C. I. L. 31. Rhein. Mus. IX, 1. C. I. L. I, 41. 
cosoleretur, E. d. Bacchan. C. I. L. I, 196, 7.9. 18. 
cosentiont, t. Scip. C. I. L. I, 32. 
cosensu, C. I. Lat. I, 532. 
cosuluit, Pr. H. 6485. 
cosulari, I. N. 1109. 
cosentiam, Mii. Pop. I. N. 6276. C. I. L. I, 551. 
cosumta, Boiss. I. Ly. XIV, 26. 
Cosidiae, I. ET. 6050. 
coservae, I. N. 1725. 2103. 2167. 
coserve, I. N. 5833. 
coservo, I. N. 3157. 
Costanti, I. N. 263. 6274. Kr. u. 313. 
Costantino. I. N. 6274. 6811. 
costitutio, I. N. 5237. 
cosistentium., Boiss. I. Ly. XIV, 26. 
istituerunt, Eenier. I. Algér. 3805. Kr. u. 345—349). 3809 (Kr. u. 

398). 3810 (Kr. u. 402). 3816 (Kr. u. 416). 3818 (Kr. u. 384— 
388). 3822 (Kr. u. 399). 

istituit, u. o. 3814 (Kr. u. 3814 (Kr. u. 364). 3815 (Kr. u. 392). 
iscribet, de Ross. I. Christ. u. Rom. 535 (Kr. u. 404). 
isicia, Ed. Discl. Mo. (Kr. u. 301). 
intresecus, Or. 3327. (e. h. intrinsecus). 

Az eléadottakból kitűnik, hogy nehéz, sőt csaknem lehetet
len az elöljárók áthasonúlására kivételnélküli szabályokat állítani 
fel. —• Mi a paedagogikai gyakarlatot szemünk előtt tartva s a fen
tebb látott grammatikusok elméletét a hozzájok csatolt fölirati ta
núbizonyságokkal együtt kellően méltányolva, azt hiszszük, hogy 
az elöljárók használatára vonatkozó szabályokat következőkben 
foglalhatjuk össze. 

1. a, ab, abs, as, au. 
a) a megmarad m és v előtt: amoveo, avoco. 
b) a b megmarad d, l, n, r, s és önhangzók előtt: ábdo, abluo, 

abnuo, abrodo, ábripio (arripio — adripioj, ahsisto; abalieno, abeo, 
abigo, aboleo, abutor, de a [bs]-spernari. 

c) abs áll c, t előtt: abscondo, absterreo. 
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d) a s áll p előtt: asporto. 
e) a u á l l / e lő t t : aufero, de afore és abfore, afui és abfui. 

2. ob, obs. 
a) ob megmarad t és v előtt: obverto, obtineo. 
b) b áthasonúl c,f, g, p előtt: occurro, offero, oggannio, oprimo. 

Ezeknek opperior és operior származása bizonytalan. 
c) b leesik m előtt: omitto. 
d) b leesik obs-ból ezekben: ostendo, os-cen; de megmarad 

ezekben: obsolesco, obstinatus. 
3. sub, suba. 

a) sub megmarad önhangzók és d, i, l, v, többnyire m, n, s 
és t előtt: subdubito, subiicio, sublevo, submitto (rendesen summoveo), 
subnecto, subsideo, subtexo, subverto. 

b) b áthasonúl c, f, g, p, r előtt: succurro, suffragium, suggero, 
suppono, surripio, de subrideo, subrusticus. 

c) b kiesik subs-hól c, p, t előtt: suscipio} suscito, suspendo, 
sustendo, sustuli, de subsideo. 

d) b és 8 kiesik s előtt: su-scipio, su-spicor, su-spiro (v. ö. 
a-spernari). 

4. ad. 
a) a d megmarad d, i, m, v és önhangzók előtt: addubito, adii-

cio, admitto, advoco, adamo, adigo, adhibeo, adoro, aduro. 
b) d áthasonúl c, f, g, l, n, p3 r, s és £ előtt: accurro, afero, 

aggero, alluo, annuo, applico, arrogo, assideo, attero. 
c) d áthasonúl q előtt c-be: acquiro. 
d) d leesik gn előtt: agnosco, agnatus, gyakran se, sp, st előtt 

is: ascendo és adseendo, adspicio és aspicio, adstringo és astringo. 
5. com. 

a) com megmarad b, p, m előtt: comburo, comporto, commu-
nio ; épen így comedo, comitium, comitor. 

b) m áthasonúl l, n, r előtt: colligo, conniveo, corruo. 
c) m áthasonúl n-be c, d, f, g, i, q, s, t, v előtt: concurro, con-

demno, confugio, congero, coniuro, conquiro, consulo, contineo, conve-
nio ; ezen n leesik gn előtt: cognosco, sőt i előtt is .* cuncti = coiuncti 
coicere = coniicere. 

d) m (vagy n) önhangzók előtt kiesik: coalesco, coemo, cohae-
reo, coire, cooperio. 

6. in. 
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a) i n megmarad önliangzók előtt: inacesco, ineo, initium, ino-
lescof inuro. 

b) n áthasonúl l, m és r előtt: illabor, immitto, irruo, de inlustris. 
c) n átmegy b és p előtt m-be: imbibo, impono. 
d) n elesik gn előtt: ignosco. 

SZÉNÁSSY SÁNDOR. 


