
AZ ÉRDY-CODEX NÉMELY HANGTANI SAJÁTSÁGAI. 

Az Érdy-codex nem csak terjedelme, hanem főleg írásmódja 
miatt, igen becses ereklyéje nyelvünknek. Míg némely codex a 
hangzók hosszúságát alig, vagy csak ritkán jelöli meg, az Érdy-
co(Jex ezt meglehetős következetességei teljesíti az által, hogy a 
hosszú vocalisokat kettős betűvel írja. 

Hasonló írásmódra itt-ott akadunk a Winkler-, Sándor- és 
Peer-codexben is ; de mind terjedelme, mind hangtani sajátságai
nál fogva vele csak a Jordánszky-codex versenyezhet. Meglepi 
az embert az a számtalan, ma csak rövid vocalisú szó, mely co-
dexünkben hosszú, illetőleg kettős vocalissal íratik. Hogy ily mó
don számos, a mainál testesebb szóalakot tartott fönn a nyelv
tudomány számára: az teszi codexünknek főérdemét. 

Az Érdy-codex a vocalisok hosszúságának jelölésére nem hasz
nál vesszőt vagy más mellékjegyet, hanem kettőzött betűt. Különö
senkét vocalisra terjed ki figyelme, az a- és az e-re; hogynyilt-e ez 
vagy zárt, azt természetesen nem vehetjük ki belőle; bár azt tud
hatnék minden esetben, hogy hosszú-e, vagy rövid, mert ennek 
föltüntetését is sokszor elhanyagolja, különösen az a-nál. Az o-, tt-ra' 
még kevesebb figyelmet fordít. Hogy az ó'-t, ü-t elhanyagolja, az 
már abból is gondolható, hogy mindkét vocalist o és u (w)-hól 
tudja csak előállítani fölibe rakott mellékjegy által (ó, "iv — o, ^ a 
Nyelvemléktárbeli kiadásban). 

Különben nehéz meghatározni, hogy a codexben w vagy eiv 
hosszú ó'-t jelent-e vagy ü-i ; bizonyos csak az, hogy e jegyek hol 
rövid hol hosszú (ö vagy ü) vocalist jelentenek. 

Az Érdy-codex ama sajátsága, hogy az a, e hangzók hosszú
ságát megjelölni igyekszik, kiterjed az egész szóra. Minthogy azon
ban a szó eleje már a hangsúlynál fogva is más törvények alá esik. 
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mint a szónak többi része: először azon szavakat sorolom el,, 
melyek hosszú tővocalissal vannak írva a codexben, de a mai 
nyelvben megrövidültek. 

I. 
F e l t ű n ő hosszú voca l i sok az e lső szótagban. 

1. Hosszú a vocalisú tők :ffaal 2994; x) haad (had, hadsereg) 
401i4,- haal (hallani) 199n; haat (sex) 19023, 23435, 3983, 4442 5; 
kaar (chorus) 556s; a jelentő mód jelen idejének egyes számú har
madik személyében még most is hosszú hagy ige az imperativus-
ben i s : haagy 2322, 2323; vaas 224is; végűi egy helyen ez a kifeje
zés baal keez (manus sinistra). 

2. Hosszú e vocalisú tők : beewen 569i; beeiceb 572i7; beewel-
kodny 572is stb.; cheerghetegh 312?; cheendes 31426, 40137 stb. ; 
cheenget 30934,51327; eenny (enni) 570g, 30238 ; eettenek 3072o; eele-
del 309a4 stb.; cenek (evének) 31111; eeleeg (elég) 3652, 365s, 326i& 
stb.; eegy (egy) 322io, 322n stb.; eegyeb (egyéb) 322u; 30525 stb.; 
eegyetembat 306 25; eeggywt 4413 stb.; eegyetlen eegy 323 10 ; tyzen 
eegy 323n, általában az eegy minden változatban hosszú vocalissal; 
eel (eelly, ell, = ily) 32123; eelyen (ilyen) 32231, 303 3, 30630 stb. ; 
eede 37910, 518s stb.; eennen 51832 stb.; eeth (eett = itt) 308ao stb.; 
feezwlt (feszült) többhelyen; feellyebb 3101, s&. j feeUeg (felség) 
több helyt; ffeel (föl) 568a stb.; jfee (fő, fej) SOlss, de v&nfew is több 
helyt; feeyeer (fehér) sokszor; feergheteg 32 ̂ 10, 322i4; geerycdoz 
329i6 s tb . ; heegy (hegy) igen sokszor; heely (hel) 38021, 292 8; hee~ 
ted (heted) 28624; heertelen 32613 stb.; heezelkődees 19936; keench 
49931, HIO33 stb.; keen 199s5 stb.; keewan (kíván) többször; lee (le) 
3324 stb.; mégvan lewe is 33126 (mint kih. kvwe); leelkokigen sok
szor, átalában a lélek hosszú vocalisú a ragozás minden formájá
ban; meel 3104 stb. = «mely, mily», sőt néha a «pectus» is hasonló 
szóalakkal írva; meezze (messze). 4013 stb.; meeny, meennyek stb., 
csaknem minden lapon; neeggven 28625 és másutt; neegyed 299 22 ; 
peechet (pecsét) és peechetőlny egypár helyen; zeer, zeertartas, zeer-

3) A nagyobbik szám a codex lapjára vonatkozik, a kisebbik a kiadás-
béli nyomtatott lap sorára. Minthogy egy-egy codex-lap mindig két nyom
tatott lapra terjed, az illető kijelölt sort néha csak a második lapon talál
juk meg. 
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zeth stb., annyzeer, mennyizeer stb. legtöbb esetben hosszú; zeeghen 
(szegény) 29921 stb.; seegedelem 299 38 stb.; zeegzardy (monostor) 
398 35; reea (reá) csak nem mindig így; reeaya, reead stb.; reead 
(±= riad) 403 34 stb.; reewas 307 24; reend 499 38 és több helyt; 
reeggel 308 24 stb.; reettenetes, reetten sokszor, pl. 573 is, 14411, 
286is; tee (te) különböző kapcsolatokban pl. teemagad 36538, tee-
neked 29828, 199i2 stb. ; tee&fe ( = több) 30525, BO823, stb. ; teekelletes 
24517 stb. 

Együtt sorolom föl a lesz, tesz, vesz, megy, kell és lel igék kü
lönböző alakjait. Legszembetűnőbb számban múlja fölül a hosszú 
vocalisú tő a rövidet a jelentő mód jelen idejében és a fölszólító 
módban. Míg például a leegy- 50-szer, addig a rövid légy- csak 
5-ször ; míg a leez- igető 80-szor, a lez- alig 5-ször fordul elő. A veez-
tŐ 60-szor, a rövid vez- csak 8-szor; továbbá a hosszú veegy-
30-szór, ellenben a rövid végy- igetőt csak kétszer találtam. 
Ugyanaz áll a teez-ie is, mely 100-szor fordul elő, a 2 rövid tez-
ellenében. Hátra van még a teegy- alak, mely 42-szer, míg a rövid 
tégy- csak 8-szor fordul elő codexünkben. 

Épen ellentétes arány van a határozatlan és potentialis 
módú ige alakoknál, melyekben a tő végconso nansa a képző w-jé-
hez assimilálódik. Itt rövid alakot (lennem, lenned stb.) mintegy 
200-at, hosszút pedig (leenny, leenneék, leenne stb.) csak 60-at ta
láltam. Szintígy áll a dolog a tesz igénél is, úgy hogy rövid (ten
nem, tenned, tenny, tennewnk, tennee) 95 szőr, hosszú (teennem, 
teenned, teenny, teenne, teennewnk, teenneenk, teenneek) pedig 
42-szer fordult elő. Még nagyobb eltérést mutat a vesz ige, melyet 
röviden (venneek, vennee, vennewnk, venny) 43-szor, hosszan (veenny, 
veennee) pedig csak 14-szer találtam. Amint ez adatok bizonyítják, 
a hosszú tő sokkal kevesebbszer fordul elő ez utóbbi esetben, mint 
a rövid, de mégis elégszer arra nézve, hogy e kétféle tő egyforma 
használatát constatálhassuk, természetesen meggondolva azt, hogy 
a hosszúság megjelölését a codex írója sokszor el is mulasztotta. 
Külön hozom itt föl a menni ige alakjait (meenny, meennyen, mee-
nyewnk, meenyetek, meenny ének), melyek összesen 34-szer fordul
nak elő, mindig hosszú tővocalissal. 

A múlt időben ezen igék leginkább rövid tövüek. így a lett-
(letteicnk, lettének, lettek) 56-szor, a hosszú leett- pedig csak 10-szer; 
& tett- (tettem, tetteel stb., tetted, tette) 80-szor a teett- 7-szer; a 
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vett- ige (vettem, vetted, vette, vettenek, vetteek, vettewnk) 27-szer a 
veet- pedig 15-ször fordult elő. Csak a menni ige tér el e tekintet
ben társaitól, mert a múlt időben 56 hosszú (rneentem, meent) és 
80 rövid (mentem, ment stb.) tőalakot tüntet fel. 

Megkisértem most a föntebbi szók egyikében vagy másikában 
a föltetsző hosszú vocalist az ugor rokonnyelvek adataival magya
rázni, a melyek csakugyan kiderítik, hogy a vocalisnyújtás még az 
illető szók hajdani teljesebb alakjából maradt meg. 

Faal Budenz Szótára szerint megfelel a finn puole (észtpöle), 
vogB. pal-nak (1. 518 sz.). Mindezekben a diphthongust, vagy a 
hosszú hangzót magyarázza az osztB. pufiil, egy ugor alapalak
ból: pengtíle. Azon kivűl ott van a fal (faal)-rmk magashangú mása 
& fél (fél), még ma is állandón hosszú vocalissal. 

haad összevethető a f. kimta-ved, melynek nt-je (régibb nd 
helyett) megfelel a magyar d-nek. A hosszú vocalis talán még az 
eltűnt nasalist pótolja (v. ö. ad és ád a finn anta (e h. anda) elle
nében). 

haal fejtegetésére a Halotti Beszéd hadlava-ja, is fölhasz
nálható, melyet az ugor nyelvek adatai szerint egy Jialdlava-nak 
kellett megelőznie. Tekintve a HB. mélyebb vocalis rendszerét, az 
e nyelvemlékben előforduló a-t vagy hosszú, vagy legalább egy 
olyan nyílt a-nak kell tartanunk, mely csak hajdani hosszaságáért 
nem változott a többi hangzóval egyforma zárttá. Mert azt csak 
nem tehetjük föl, hogy egyes hangzó az általános hangfejlődéstől 
minden ok nélkül elmaradt. De erről alább bővebben szólunk. — 
Az Ug. Sz. által fölvett régibb haldiává alak (1. a hall czikket) meg
fejtését adja az Erdy-codexbeli haal (hihetőleg kettős Z-vel: haall) 
szavának. 

A haat-nak tökéletesen megfelel az osztj. yüt (csakhogy mé
lyebb vocalissal, a mi itt jelentéktelen) s a finn kuute, míg a lp. kot, 
vogK. yot, cser. kut azt a mai magyar hat-hoz hasonló rövidségre 
szállította. A mint láttuk, a haat alakot több példában örökítette 
meg codexünk, mint az eddig tárgyalt szókat. Azért hosszúságában 
kételkedni nincs okunk. 

cheend (csend); e szónak hosszú vocalisát igazolja a f. tyvene-
(tranquillum fieri) = m. csen- (Ug. Sz. 385. sz.) 

feel (jel =- föl) kétség nélkül a fő, fej (feje) «caputi> szóhoz 
tartozik, mely = f. pad, ug. psngs (Ug. Sz. 528. sz.); a finnben 
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is pad «fej»-bői alakúi pddlld rajt, pddlle reá, pddltd ról, s a lapp
ban a paije-nék csakis hely viszonyi jelentése van («fölső» : paijas 
föl, aufwárts). A feel-nék e vocalisát föltünteti még a Bécsi codex-
beli fem, fed ( = fejem fejed), a mi nyilván fém, fed-nek olvasandó; 
— többi származékai feelyebb é&feelseeg. 

feergheteg ugor alapjául a finn pyöry (vertigo, mord. puvera-
(drehen, winden), vog. per- (drehen, wenden), osztB. puyrem 
(schneegestöber) szavaknak megfelelőleg az Ugor szótár egyjp^r-
és pagaT- alakot állított föl. Ehhöz tehát még közelebb áll a feer • 
gheteg-helifer-, mint a mai fergeteg, főrgeteg-helifer, fór-, mely csak 
olyan rövidülésen ment keresztül, mint a kör, kerek (UgSz. 25. sz.). 

lee (néha leivé is, mint ki és kiwe) hosszú vocalisában, illető
leg a leve alak vég e-jében még a kellő lativ ragot őrizte meg. 

neegy : finn neljd, lp. nelje, mord. nile. Ez alakok (neljd, nelje) 
Z-je magyarázza a négy-nek (e h. nelgy) hosszú vocalisát mely az 
Érdy-codexben még nem rövidült el, úgy mint a mai nyelvben {nee
gy ed, neegyven). 

heet (hét), mely manap megrövidül azon alakokban, a melyek
ben a tő végvocalisa, mint nyílt vocalis, visszatér (hetes, heted, hetek, 
ellenben: hétén). Az Erdy-codex azonban még^ezen esetekben is 
hosszúnak vallja, bizonyítékául annak, hogy a hét hosszú vocalisa 
nem csak pótló nyújtás. E mellett szólnak a rokon nyelvek i s : a 
finn seitse-md, melyből a seitse = m.. hét, a vog. sdt s végre a legtel
jesebb alakú osztlrt. tabet (UgSz. 161). 

heegy úgy aránylik a finn kdrke (azaz kdrge = eredetibb kdl-
ge)-hez, mint jegy a finn jálge-hez. Mindkettőnek tehát előbb hegy
es jegy-nek kellett lennie az i-nek elolvadása után, úgy mint a 
völgy, tölgy és föld szavakból, az Z-nek elhagyásával, vögy, tőgy, főd 
lesznek, vagy Molnár K. kilgyó-jihól a mai kígyó, kégyó lett. 

teebb-nek tője az Ug. Sz. 238. sz. szerént a tel-, tele (finn 
tdyde) vagyis a mai több régibb tölebb, telebb, tölb, telb alak helyett 
való. Az Erdy-codex tébb-je még az alaptÖ Z-jét látszik pótolni. — 

teekelletes : a tökél- igét megfejtette Simonyi (Nyelvőr V, 392 
1.); csakhogy már most az Erdy-c.-beli teekelletes azt bizonyítja, 
hogy a tévékéi-béli v- nem assimilatió (tévkél-, tékkél-), hanem el
gyengülés, elolvadás útján tűnt el. 

lee- (lé- ebben: lészék stb) megfelel a finnZie-, észt lé-, lp. lé-, 
IpF. la- alakoknak, melyekben a magy. lév- (léve-) tőnek u-je ugyan 
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nem tűnik ki, de megvan szintén egy hosszú vocalis. A lészék-nek 
hosszú g-vel való alakja világosan mutatja, hogy az sz nem a v 
helyettese, hanem egy új elem, mely képzés utján került, mint az 
ász-, játsz-, metsz-, tetsz-\k-\>eli sz. A leszek sz-je csak abban külön
bözik ezekétől, hogy csak a folyó cselekvés idejében maradt meg, 
ezekben pedig állandóan odaragadt. — A legyek-heti gy az impe
rativus (-j) módképzőjének oly nemű erösbülése v után (levjek, 
levgyek), mint azt l után is tapasztaljuk, pl. Molnár A. kilgyó-jáb&n, 
melynek gy-je a f. kaljame szerint j'-ből származott. A mai rövid 
legyek alakulásában tehát ily fejlődést vehetünk föl: levjek, levgyek, 
leegyek (Erdy-codexben) ós nem levjek, lejjek, lejek, legyek, mint 
Vozáry (Nyelvőr VI.) véli; mert aj csak consonansok után szokott 
gy-vé sűrűdni (pl. várgya, vergye, tudgya stb.), vocalisok közt azon
ban elenyészik (pl. fejem, fejed helyett a nyelvemlékbeli fém, 
fed stb.). 

A tee- (téeszek, teettem stb.) igetőre nézve ugyanaz áll, a mi 
a lee-x6l, csakhogy itt az ugor nyelvekben* alakok még egy tőbeli 
g-t is mutatnak: finn teke- (e h. tege- = észt tege-), osztB. tag-. 
A g-nékj-vé lágyulását a mord. tije- mutatja. A magyarban ezar /a 
tevék alak szerint v lett s végre a hosszú tee- szótagba olvadt bele. 
Egyébiránt a j és v váltakozására elég példánk van a magyarból 
is : cziijek: czüvek;futjai:fúvat; bújik, búvik,- továbbá a val-, vel-he\i 
r-nek j-vé válása is itt említhető föl, pl. fejszijje Ny. II, 371; ko-
csijje Ny. II, 133; bottyáje Ny. I, 374 stb. Hasonló megfejtést adha
tunk a-

vee- (veeszek, veeveen, veettem stb.) tőnek is, a következő rokon
nyelvbéli adatok szerint: finn vie- (vinni); osztlrt. vej- osztB. vi-, 
vij- (venni), vog. vi-, vogK. vi- ós vaj-. Valamennyinek alapjául egy 
ugor vxg- szolgál. (Ug. Sz. 613.) 

Hátra volna még megemlékezni a leél- ige alakjairól is : leélt, 
leelween, le ele, leelny, leélhet stb, melyek közül csak a lelni fordul 
elő néhányszor rövid vocalissal. De a hosszú vocalisú tő arányta
lanul nagyobb számú, azért ezt fogadhatjuk el az Erdy-codex 
nyelvében uralkodónak. És a mire nézve a többi igék mind kivé
telt képeznek, még a hat-, het-vel kapcsolt alakok is, mind hosszú 
g-vel valók, pl. leélhet, leélhetnek stb. Meglehet azért, mert itt a hosz-
szú vocalis két consonansra is támaszkodhatott, nem úgy, mint a 
teehet, veehet és leehet igéknél, melyek a codexben mindig röviden 
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fordulnak elő. Azonban ez utóbbiak elrövidülésének más oka is 
lehet; talán & v nem beolvadás, hanem assimilatio utján tűnt el, 
így: tevhet, tehhet s végre tehet. 

A leél ige hosszú vocalisát eléggé igazolja a finn löytd- e h. 
l'óydá- h= észt leida-, melyekben az öy, ei diphthongus a m a g y a r t 
(é)-nek felel meg. Végső i-je pedig úgy, mint több más esetben 
pl. tele, velő, az eredetibb d-hö\ vált. A magyar irodalmi nyelv ma 
csak a rövid lel-t használja; a nép nyelvben e szó ritka, mert pó
tolja a talál ige, kivéve egyes kifejezésekben, pl. a hideg lel. Nyelvőr 
VII. 1275. 1. van még hosszú léi is pl. : A kákán is csomót léi. Úgy 
látszik, egy kis e-féle hosszúsága manap is van, legalább nem esik 
rosszul a lel-nek egy kis megnyújtása, míg az a tesz, vesz, lesz 
igéknél nem hangzik jól fülünknek. 

A meell (pectus) = lp. midlga midig, vog. majl, osztB. meil, 
osztS. maugel. Hosszúsága tehát, úgy látszik, igazolva van a rokon 
nyelvekbeli alakok által. 

Van ezeken kivűl még néhány hosszú e- (ee)-w\ kezdődő szó 
az Erdy-codexben, melyek mai napság is előfordulnak némely alak
jaikban hosszú vocalissal, pl. eenny (enni), eettenek, eenek (evének), 
eetel (ma is) ; aztán az eeledel (eledel, élés). Ezek közül az eenek, 
eetel magyarázhatók az evének, evetéi összevonódásából; az eeledel 
meg az/Z- (vivere: élet) igéhez csatolható; de hogy magyarázzuk 
az eenny, eettenek alakokat, a melyekben a tőbeli í;-nek nem beol
vadásáról, hanem assimilatiójáról van szó? Igaz, hogy az enni (év.) 
ige ellenében a finn nyelv egy consonanssal kezdődő szót mutat: 
syö- = észt. so- = mord. seve-, oszt. Uv-. Tehát ezek szerint a ma
gyarban is dentalis explosivával, vagy ebből fejlődött spiránssal 
kellett az enni (év-) igének kezdődnie. Ez aztán kicsinyenként el
kopott, de kopása okozhatott-e a tővocalisban olynemü változást, 
minőt a kezdő v- vagy j - eltűnésével tapasztalunk, pl. íz (mem-
brum) f. jasene ; év = lp. jaké, jape, finn iga. Bizonyára nem, mert 
ott csak kopásról ós nem hangolvadásról van szó. A t spiránssá 
(s, h) változva kicsinyenként elenyészik a nélkül, hogy nyomot 
hagyna maga után, pl. a f. syle = m. öl ; f. sappe = m. epe ; f. hiiri 
(vog. tánger) = m. egér, stb. Azért az eenni hosszaságának sem az 
eltűnt kezdő spiráns (f. syö-) az oka. 

Az eel (eely = ily), eellyen, eede (ide), eennen (innen), eett (itt) 
szavak magyarázatára sem igen segítenek a rokon nyelvek, a me-
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lyekben, mint az effélék alapszavát rövid vocalisú mutató név
mást találunk, pl. a finnben tá ez (tű-ma): tásta, «ebből, innen», 
tanne «ide» stb. 

Az eelly stb.-ben a dentalis explosivának hasonló eltűnését 
tapasztalhatjuk, mint az enni igénél láttuk előbb. Megmaradt még 
kivételesen ez a t a tétova = tevetova, téltúl, tehát, tahót szavakban. 

Magyarázni igyekeztem ezekben, bár rapsodikus módon, az 
Érdy-codex némely hosszú tövű szavait.Nem az a baja ezen kisérlet-
nek,hogy keveset tudott megfejteni, hanem, hogy azt a keveset sem 
tudta kellő világosságba hozni. Midőn pl. a tesz, vész, lesz igék 
hosszúságának okát etymologiailag akartam földeríteni, el kellett 
hallgatnom a tévék, vévék, lévék; tennék, vennék, lennék, tenni, venni, 
lenni alakokat, mert ezekben a tővégi v (melynek elolvadásával a 
tészen-íéle alakok hosszú e-jét fejtegettem) még megvan részint v 
alakban, részint assimilálva a lennék stb. szókban, s a tő vocalisa 
mégis hosszú. A lévék stb. szókra lehetne még Budenznek azon 
megjegyzését alkalmazni, melylyel 2bszív-, hévül (belül), kívül (kilűl) 
szavak hosszú vocalisát magyarázza, hogy i. i. a v (liquida) előtt 
a vocalis nyúlni szeret (Ug. Sz. 308.1.); de hogyan magyarázzuk 
a potentialis és határozatlan módú alakokat az említett igék
nél? Hogyan magyarázzuk a keell- (kell-) ige minden alakját: 
keelyen (kelljen), ke ellene, ke ellőtt, keelleteek, keellemetos stb.? Mert 
a rokonnyelvekből egy hosszú kéli- alakot kiokoskodni nem lehet: 
v. ö. cser kid-, votj. kid-, küld, zürj. kol-, kolö-, vog. kal-en (1. Ug. 
Sz. 18. sz.) 

Ugyanígy állunk a men- (mengyek, megyek) tő származékai
val is meegyek, meennem, meentem, meenveen stb. A rokon nyelvek
ben evvel is csupán rövid vocalisú tők állanak szemben, pl. a finn 
mene-, észt mine-, oszt. men-, vog. min-, men-} votj. min-, zürj. 
mun-, cser. mi-. Egyetlen egy sincs a sok közül, melyet a m. meen 
igazolására fölemlíthetnénk; a lapp manne-ban is csak a szokásos 
consonans-erősbülést láthatjuk. 

Az etymologia tehát sokat homályban hagy, sok helyütt meg 
csak tapogatódzik; de mind a mellett az ilyen magyarázatoknál 
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az etymologiának van első szava. Azért bocsátottam azt előbbre, 
mielőtt ama másik segédeszközhöz folyamodtam, mely hasonló 
jelenségek megfejtését adhatja. Értem a h a n g s ú l y t . 

Nyelvünkben a ragok és képzők hátul járulván az alaptőhöz, 
ez minden elül való bővülés nélkül (kivéve néha bizonyos igehatá
rozókat) megtarthatja az első helyet a szóban. 0 a szó értelmének 
is a hordozója. Azért ha a szó egyáltalán nyomatékositható a kiej
tésnél, ez a nyomaték bizonyosan a főrészre, a tőre, a szó e\ső 
tagjára esik. Ennek következménye egyszersmind, hogy a szó má
sodik és következő tagjában több változás (kopás, rövidülés) tör
ténik, mint az ..elsőben, bár az általános hangfejlődés erzen is meg
látszik, de nem oly mértékben, nem oly rombolólag lép föl, mint 
a szó közepén és végén. Ha itt-ott találunk is rövidülést, de több 
helyen határozottan növekvést tapasztalunk, melyet másnak, mint 
a hangsúly hatásának, nem tulajdoníthatunk. E nélkül hogy lenne 
magyarázható az álom, melynek csak rövid szó áll a rokonságban 
ellenében pl. a mord. udima, udomo, lp. odem; hogy magyarázható 
másképpen & fészek, melynek egy egész sereg rövid alapvocalisú 
ugor szó áll ellenében: f. pesii, észt peza, mord. piza, cser. piizaks, 
cserM. pizas, vogK. pis, vogB. piti stb. 

Ilyen lehet bátran egy része az Erdy-codexben hosszú alap-
vocalissal való szóknak, a melyeket etymologiailag magyarázni 
még nem lehet. — Nehéz volna a mostani élő nyelvből a hangsúly 
hatására példákat gyűjtögetni, midőn úgy látszik, mintha a köz
nyelv ma épen ellenkező fejlődést mutatna. Sok helyt a kör, tűz, fű 
stb. szavainkat röviden ejtik, pedig hosszúságoknak etymologicus 
oka van. Annyi bizonyos, hogy néha-néha a rendes fejlődéssel el
lenkező áramlatok uralkodnak. Ma úgy látszik, nem szeretjük a 
tészen, vészsziik, léttem-iéle alakokat, pedig néhány évtizeddel előbb 
irodalmunkban ezek kedvelt alakok voltak, kivált egyeseknél. Egy 
erdélyi í ró: Kovásznai Sándor, Laelius, Cato stb. fordításából, 
mely 1781 körűi készült, a következő föltűnő alakokat jegyeztem 
k i : teszi 11.1. tesznek 167, 155, leszek 54 és 167, lesznek 165 és 52, 
vésznek (vesznek), 51 vészi 16, vegyük 50, legyek 52 és 57, megyek 57, 
évén (evén) 155, mértem (ausus sum), mérem (audeo) 165, mérjem 
(merészeljem) 52, merészség (merészség) 49. Ezeken kivűl: boldog, 
hóid, sugár, kíván, vigyáz, éléfant stb. Faludinál is gyakoriak az 
ilyenek, pl. a «Téli éjszakák»-ból a következőkre emlékszem: lé-
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szek, lesznek, tesznek, léttét. Az Erdélyi Játékszín sincs szűkében 
az ily ma már ritka szóalakoknak. 

Az Erdy-codex néhány bosszú vocalisos példája oly csekély 
számban fordul elő (kivált a mély hangúak közül), hogy alig lehet 
rá valamit építeni. Pótolni fogják e hiányt majd a többi codexek, 
a melyek közül, mint már ez értekezés elején említettem, néme
lyek az Erdy-codexéhez hasonló írásmódjuk által a hasonló 
alakok hosszúságát megjelö ték. A Margit legendából sebtiben 
a következőket jegyeztem ki : teennöm 64. levél; leehetne 56, veegyed 
77, meegyönk 73, meenybe meenees 59, elmeenne 55, zeegeensee-
gömnek 54, zeegent 72, zeegek (szegek) 58, neegyven 59, zeerte 
(szerte) 59, zeerent (szerént) 60, 61, reettenetös 59, 64, stb., 
eezytök 75, eeleeg 61, eeleegeeth (elégít) 76. 

A Peer-codexben ilyeneket találtam : éghes (egész), kégietlen 
36, féné (fene) 39, bélee 25, véle 5, dee 6, lee 8. A Sándor-codexből: 
veesse (vesse 2325, veessetok (vessétök) 242, haad lássam 2428, veelee 
2437, haad (hadjad) 24s, veeteek (vetek) 243, keell (kell) 27is, 3ho, 
33 i i ; heeg (hegy) 29 ae, 30 33 ; haalz 30 9. 

II. 

F e l t ű n ő hosszú voca l i sok a szó végén . 

Ezek azért is nevezetesek, mert míg egyrészt a szó végén 
szokásos kopási és rövidülési processusra vetnek világot, másrészt 
a képzés valamint a ragozás némely pontját új adatokkal bővítik. — 
Ezeknek a fölsorolását a következő birtokosragú alakokkal kez
dem meg: 

1. Eredethbynnek betkee 164Ö; wrnak kezee vala ew velee 
34513; kezee atal 386 4, bal kezee 3791; zegeenyek kezee myat 
294 is: kezee mwkayok 612 27; zent eghaznak mesteréé 343 2; em
bernek lelkee 353 9; mesteréé 384 20; gazdayá azzonyaa 35136; tes
téé ees elwaltozeek 459 21; fejee főlőtt 253 17; Jesusnak vitezee 
26131; elvezee ezee; mynden ezee eltawozeek ew tewle 30Ö2o; em-
bery testee nem volt Jesusnak 28619; az ew terdee ffel chomosot 
vala 28711; mindeneknek eremee 531 4 ; bolccheseeghnek eegy 
eeppee 557 36; máriának meehee 10424 ; zyncezevent 141 sí. 

Ide számíthatók ezek is : ew belolee zyletneek 14125, 389 ss, 
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16920, 17025; velee 23335, 401, 246 25 stb. ellenéé mondanak II825, 
400 10 stb.; ew bennee 118 stb. 

A Jordánszky-codexből, mely az I. részben tárgyalt alakokra 
nézve is tökéletes hasonlóságot mutat az Erdy-codex-szel, közlöm 
a következő idevágó adatokat, melyeket Volf György volt szíves 
rendelkezésemre bocsátani. 

Myndennek feyedelmee vala 312, 551 és 690 hasábon; vala 
zaaz zekeree 326 ; ollyan mynt hw mesteréé 383, 541, 734; atya-
toknak lelkee 383, kynek kezee meg azot 383, 538, 607 ; hew veree 
my raytunk, fertelmes lelkee vagyon 463, 7Q3;feldee 464; egy po-
haar kenetéé vala 503 ; kentesee 527 ; hezed.ee 532 ; annyanak egyet-
lenee 543; eeletee 569, 645, 646 ; zamara avagy ekree 577; yordan 
vizee mellett 631; az zolganak nevee 689; Jesusnak testee 698 ; ya-
cobnak ystenee 729 ; nemzetéé 705 ; eertekee 748 ; leveléé 855 ; ben
nee 386, 617, 495, 525, 462; ellenéé 328, 461 ; velee 398; 647, 
891; beleké ^08; felSlee 461; felettee 522. 

Példáink közül nincs egy is, mely a birtokosrag teljesebb 
-ja, -je alakját mutatná föl. Aztán meg többnyire olyanok, a me" 
lyek manap is a birtokosrag rövidebb -a, -e alakjával járnak, csak 
néhányában lehetne helyén a teljesebb -ja, -je, pl. az Erdy-codex-
böl csepp: cseppje (a térd szót is ide lehetne talán számítani a 
nyelvjárásbeli térgye miatt, de van térgyem is; a d lágyulását tehát 
nem a birtokosragbeli j okozta). A Jordánszky-codexből: féld, a 
mely mai nap a birtokosraggal földe, vagy földje (fölgye) i s ; fee-
nete: kenettye; beszéde : beszéggye; kentese : köntöse, köntössé (kön-
tösje helyett); egyetlené: egyetlennye (egyetlenje). Már ez a körül
mény is arra mutat, hogy a codex-beli példákban a szemólyrag 
nem assimilatio, hanem elolvadás utján vesztette el j-jét még ak
kor, midőn a teljes -ja, -je alak még vég vocalÍ3át el nem koptatott 
tőkhöz járulva, a j-nek egy tőbeli consonanssal való találkozása és 
összeelegyedése nem történhetett meg. — Ezt bizonyítják az elő
sorolt példák, melyeknek hosszú végvocalisa éppen a -ja, -je rag 
j-jét pótolja.. A mai esze, teste, asszony a-f éle példák nyílt végvoca-
lisukkal még a hajdani -ja, -je ottlétére vallanak; van aztán ezen 
kívül nyelvjárásilag még egy többet mondó, világosabb nyoma a 
harmadik szemólyrag eltűnésének, a kézi, feji stb. példákban, me* 
lyeket régibb iróink gyakran használnak (még Zrínyi eposza elején 
a 9. strófában így énekel: , 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XT. 5 
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Hogy ü szent nevének nincsen tiszteleti, 
Ártatlan fija vérének böcsületi, 
Jószágos cselekedetnek nincs keleti, 
Sem öreg embernek nincsen tiszteleti). 

Hogy a hosszú í igen szeret megrövidülni, kétségtelen. Igen 
sok í, melyben egy j lappang, ma csak rövid; ott van pl. mezítelen 
(mezejtelen), ma általában csak mezítelen ; tanojt, tanít, tanitt, a hol 
még a kettős tt ben van nyoma a j -nek; de ott van : héj, hij, hé, hí 
s végre rövid hi, pl. a hiba megyek (a padlásra) Nyelvőr V. 375. 
A birtokos-ragú nevek ez i-jét is tehát hosszúnak kell vennünk. Egy 
ilyen hosszú végvocalisú eszi, testi alaktól azután csak egy lépés 
kell, hogy végre az Erdy- és Jordánszky-codex eszee, testee, kezee stb. 
alakjaihoz jussunk. 

De nem csak a -ja, -je szemólyragnak, hanem egyéb -j kép
zőnek is hasonló fejlődése van ; analógiául hadd említsem meg a 
lágy gutturalis-féle (-g) nomen verbale-képzöt, mely a finnben 
gyengülve -ja, -já-nek hangzik, pl. antaja adó, elajii élő, laulaja 
éneklő stb. A magyarban ez a képzés úgyszólva kihalt, de emléke 
igen sokféle alakban és más képzőkkel való combinatiókban ma
radt fönn (1. Simonyi: A ,,-ja, -je" igenévképző. Ny. V, 99. és 145. 
1.). Tiszta nomen verbale-képzés pl. a dévaj, tolvaj (=vogul tol-
may), kaczaj, sóhaj, zörej, moraj stb., melyek a finn -ja, -ja képző
nek még legteljesebb alakjait tartották fön. Nincs meg már a j a 
következőkben : fogaté, csukaté (csukó), csurgaté (Dtúl), de nyoma 
ép úgy megvan, mint a birtokosragbeli j-nek a tárgyalandó példák
ban ; szintúgy van kacé, karé mellett még a teljesebb alakú kacaj, 
karaj is. Aj elolvadásából származó hosszú vocalis teljes elrővidü-
lését szemlélhetjük a csisza, kósza, lenge, pörge, szüle-féle alakokban. 
Ez utóbbiak tehát már egészen hasonló elrövidülést tüntetnek föl, 
mint a mai teste, keze, feje stb. alakok. 

A harmadik személy teljes alakú birtokos-ragja (-ja, -je) 
nem egyéb, mint a harmadik személyű névmástő, melynek eredeti 
ugor alakja dentalis esplosiván (t, illetőleg d) kezdődött. E névmás 
a vogulban még táu, a mordvinban már sori ( = ő), sin ( = ők), a finn
ben pedig még gyengébb hah (he) alakba mént át (szókezdő h a 
finnben mind s-ből keletkezett); a magyar az eredeti dentalis ex-
plosivát már egészen eltüntette a személyi névmás (ő) elejéről. 
Nyelvemlékeink sem tartották meg ennek nyomát, ha csak a Jor-

A 
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dánszky-codexbeli heiv-t nem veszszük annak; de az még kérdés, 
hogy a hew-nek h-ja, akkoriban ejtett h-t jelent-e vagy csak valami 
orthographikus jel. A magyar 3, szem. névmással tehát ugyanaz 
történt, mint több más vocalis kezdetű szóval, melynek elejéről con-
sonans tűnt el. Ilyen, még pedig szintén eredetileg dentalis kezdetű 
szók, pl. a m. egér = finn hiiri, mord. sejer, vogul tdnger • m. öl = 
f. syle, vog. tel; több példát 1. Budenz Szóegyezéseiben (NyK.VII.) 
830— 859. sz. Legtöbbször az eredeti szókezdő t (d) vagy az ebből 
vált s (z) végre a h-n keresztül ttint el ; de vannak példáink, hol 
ez az átmenet nincs meg, pl. zuggó : uggó ; zászló (zastava): ászló; 
zacskó : acskó. 

A m. ő eredeti dentalis explosivája, melyet a rokon nyelvek, 
mint láttuk, fokozatos elgyengülésben mutatnak föl, egészen eltűnt, 
de megmaradt nyoma a személyragban, mely a személyi névmás 
eredeti szókezdő dentalis hangját egészen más fejlődésben mutatja 
be. — Erre világot vet magának a 3 személyragnak némely ugor 
nyelvi alakja, jelesen a vogul -tá (v. ö. táu = ő) s az osztB. -I (v. ö. 
lu — ő), pl. vog netci neje, osztB. pogel fia. Ez utóbbi mindjárt rá 
is viszen a magy. -ja, -je alakra, a mennyiben nyelvünk nem csak 
az eredeti szóközépi d-nek l-yé változtatását szereti (velő=f. iidime, 
mord. udeine ; álom = mor&. udomo, lapp odem ; denominativ -l ige
képző = finn -da, -dd, pl. ács-tói ácsol-, f. paimen pásztor-tói pai-
menda- pásztorolni, őrizni) —> hanem az l-nek további J-vé gyön
gülésére is elég példát nyújt, pl. fojó : folyó (Dtúl foló) ; hejes: 
helyes, heles; sajáta: saláta stb. — Fejtegetésünk szerint tehát 
mind a 3-dik személynévmás (ö), mind a 3-dik személyrag {-ja, 
-je) ugyanazon névmástőre vezethető vissza, mely eredetileg den
talis explosiván kezdődött. Mostani különbségök a közös alapnak 
két irányú fejlődése folytán keletkezett, azon különböző helyzetnél 
fogva, melyben az eredeti kezdőhangzó az egyik és a másik eset
ben állott. 

2. A tárgyas ragozás parancsoló módjának harmadik szemé
lye az Erdy-codexben néha még hosszú vocalissal végződik': vessee 
24131; lelkeet vessee ew baratyert 2314; erchee*505i5. A Jor-
dánszky-codexből: be rekezzee az meny orzagot 224; helyheztessee 
558; hogy magát megh öllyee 765 ; kövessee 850; zeressee 872; er
eséé (ércse) 320, 431, gywloljee 371. 

A t, íí-vel képezett praeteritum következő alakjait is itt em-
5* 
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lítem meg, mert hosszú végvocalisukban ugyanazt a harmadik 
személyű tárgymutatót kell keresnünk, mint az előbb említett pa
rancsoló módú alakokban: nem erdeghnek neweet neweztee 1891; 
yntettee vona ewket 236 36; mariat meg kőveztee volna 41 so ; (egy 
példa a tárgyas ragozás jelentő módú jelen idejéből; hozyaa az 
dyznot 213 38). A Jordánszky-codexböl: ky az feldet myveltee vona 
9 ; meg nem rywydeytettee vona wr ysten az napokat 501 ; keltcttee 
551; egyeleytettee 574: lezeytettee (készítette) 572; ysmertee 638; 
gylöltee hwket 687; tettet 693, 671, 438, 503; vettee 528; véghez-
tee 563. 

Ezen vessee, neveztee-íéle alakok pedig, a melyek végén tudjuk, 
hogy ott van a 3-dik személyrag, mint tárgymutató, — épen úgy, 
mint a birtokosragos kezee, asszonyaa, még eredetibb vesseje, ne-
veztej e-íélékhöl rövidűlteknek tartandók. Érdekes pedig e tétel meg
állapítása már csak azért is, hogy vele módot nyerünk a Halotti 
Beszéd bizonyos alakjainak szorosabb meghatározására, illetőleg 
helyes olvasására t. i. ezeknek: bulsassa, zoboducha, ovga, ve
resse, helhezje, ilezie — meg odutta (csak ez az egy példa van a 
tárgyragos í-es múltra, mert a HB. e helyett rendesen az elbeszéllő 
múltat használta). Tekintve ugyanis, hogy a HB. az elbeszéllő 
múltban a tárgymutató személyragot még meg is őrizte (-va, -ve 
alakban: hadlava, feledeve, olv. Bévaival: hadláva, feledéve == hal-
Iája, feledéje), nem lehet azon kételkedni, hogy a fentebbieket is 
hosszú vógvocalissal kell olvasnunk (pl. bulcsássá, vezesse). Hiszen 
a HB. még keveset gondolt a vocalisok hossuságának megjelelé-
sével, pl. a ma is hosszú á-t rövid e-vel írja: evec (evek), horogu-
vec (haraguvék), nemének (nemének). De hogyha a bulsassa, 
odutta, stb. hosszú vég a, e-vel (á, é) olvasandó, akkor föl kell ten
nünk, hogy az engede is, engedé nek, vize (íze) vize-nek, scinc 
(szine) scine-nek stb. hangzott, annál is inkább, mivel még az Érdy-
és Jordánszky-codexben is számos ily alakot találunk, pedig ezeket 
a HB.-től jó nagy idő választja el. 

3. Elbeszéllő múltbeli alakok: Kyben isten yo plántát vetee 
85 2o; elyen goildolatot vetee zyveeben 5032; az chazarssagban pa-
rancholatot vetee 357 s í ; kezdee menny 1913; nem meree semmyt 
ellenéé zolany 19218; kyt varad fewnek nevezee 401 31; a myt 
erzee válla 510 is ; kyt az angyaloknak azzonya erzee 38628; kyn-
nybseegőt erzee 50138; mást is zereztetee 29116; az Isteny bolches-
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seeg hazat zerzee ennen magának 140 3; es meg eresseb meerghet 
zerzee 266 6 ; ottan sarth zerzee (sarat készített) 27011; nagy sok 
dolgokat zerzee ez orzagban 397 30; zerzee magának hajiokot 
435 20; lakodalmat zerzee menyeknek orzagaban 45615, bochana 
tot keree 434 is ; ottan zozatot hallaa 283 2; myndeneket felewl 
haladaa Katharina ázzon 27213 ; tebbet, honnem mynt ewt zaaz 
embert oletee meg 225 34 ; kyt gazdagon meg eppeytee 23437 ; ylee 
ew zent attyanak yogyara 189 11; kyt viwee az kyralnak eleyben 
357 30; kyt zent Ferenc yktataa ees megh aldaa ; kyt megh byzo-
noytaa 39428. ' 

De ha ezek közül egyik másik példánk azért látszanék hosz-
szú végvocalisúnak, mivel talán a tárgyas ragozáshoz "tartozik, 
megnyugtathat bennünket az, hogy vannak oly példáink is, me
lyek benható igékkel lévén, a tárgyas ragozás gyanújába nem es
hetnek: Magyarorzagh el vezee 300 32; elvezee ezee 214 35; az go-
noz pogan neepek nagyob reeze el vezee 202 32; ffeel kelee 540 34; 
ffeel nem kelee helyeerői 57025; ffel kelee eeyel 414 22, 332; meg-
aradaa ; ffel serkenee 426i3 ; el eredee 28325; megkegyeimezee 57113 ; 
teree (téré) 38619, 399 s, 395 34, 40127, 4193o, 377 3, 499s. 

A Jordánszky-codexből hasonlók: Mynden eelő allatokat 
akkoron nevezee adam 10; zerzee. wr ysten Ádámnak es hw feles-
seeghenek swbawal bellot keníeseketh 13; és yelheztetee (helyhez-
tete) paradyczomnak elette kerwbyn angyalth 13 ; teree (téré) 172 
(kétszer), 300; kyt meg olee moyses 212 ; lehetee 302, 580; az ydö-
ben zerzee Joswe oltarth wr Istennek 303 ; kyt Joswe el veree mynd 
ew neepeewel 311; kyket moyses wr Isten szolgaya megverce 314; 
kyket megh veree Joswe 314; nem meree ffel tamadny 319; bel 
zalwan Jesus az hayoczkaban atal ewezee 378; ffel kelee 378; el 
ywee (jőve) 386; mas peldat vetee hw nekyk 394; egyéb példa be-
zedet vethee hw nekyk 395; hazahoz ywee (jőve) 395; ywee hoz-
yayok Jesus 399 ; maga ffel menee 399; meg yedee (íjede) 400; ky 
zelőt yltetee 421 ; sajtot zerzee 421 ; el menee 421 ; hozyw vtra 
menee 421; esmegh kettet nyeree utanna 435; semmyt nem felelee 
445, es nem felelee hw neky egy bezedeere es 445; myndenek lat-
tara el menee 458 ; ky ylletee enghemet 469, 552 ; kelee 485, 556 ;: 
kezdetythwl foghwa ffyrffyat es azzonyallatot teremthee vr ysten 
488; hozya syetee 492 ; semyt sem felelee 508 ; yewee 530; ylee 531 ; 
kyket apostoloknak es nevezee 538; megh allaa hw veerkorssaganak 
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folyása 552 ; ky megh allaa es monda 562; el veséé 568; kezdee 
zolny 568; eredee 576, 773 ; ez azzonyallat myndennel tebbet vét
kéé (vete) 602 ; eredee 637 ; az ygassaghban megh nem allaa 656 ; 
ewrelee raytta 657 ; le pőkee az feldre es saarth zerzee 658; sarth 
kenee az en zemeymre (de folebb ugyanazon hasábon: megh kenee 
zemeyth) 658; fel kelee 666, reaya ylee 670; annak vtanna vyzet 
toltee az medenczeben 674; yntec hw neky es monda 676; el vezee 
724 (kétszer), sok népeket hytetee hozyaa 724 ; Salamon zerzee hw 
neky templomot 731; aztalt vetee hw nekyk 765; zenvedee 848. 

Az 1. pontbeli példák hosszú végvocalisában a -ja, -je birto
kos személyragot, a 2. pontbeliekében pedig a harmadik személyti 
tárgymutatót kerestük. Itt ismét egy j-vel van dolgunk, t. i. egy 
j-vel alakúit praeteritum képzővel. Hogy ilyenről beszélhetünk, 
úgy hiszem, már sejthetjük azok után, miket a -ja, -je-nek á, é-he 
olvadásáról az előbbi (I.) szakaszban megtudtunk. Azért, midőn 
az elbeszéllő múltban (tanulok, tanulói, tanulánk, tanulátok, tanú-
Iának) az egyes-sz. 3-dik személyt (tanida) kivéve állandón hosz-
szú vocalist látunk a személyragok előtt, mely sem ezekhez, sem 
a tőhöz nem tartozik : már ezen hosszú vocalisban, mely az első 
személyben éles á-nek hangzik, valamij-féle elemet kell keresnünk; 
mert ennek tulajdonsága az, hogy a mellette levő vocalissal mély
hangú szóban is szeret á-be olvadni, pl. páré (paraj), taré (taraj), 
karé (karaj) stb. Hogy az említett alakok közül mégis csak az első 
személyben van é, annak oka aligha nem a személyrag A-jában 
rejlik, mely maga előtt inkább tűri az á t , mint az d-t. A hosszú 
vocalis használatában az említett történeti múlt alakjai közül, 
mint láttuk, csak az egyes-számi harmadik személy képez kivé
telt, melynek alanyi személyragja is hiányzik. Ez a körülmény, 
hogy a személyrag elkopásával a tempusképzöt magában foglaló 
hosszú á, é szóvégre került, magyarázza ennek elrövidülését. 

Evvel az á, á-vel tehát ugyanaz történt, a mi a 3-dik szem. 
birtokosraggal, vagy a codexbeli tárgyragos imperativus és prae
teritum alakokkal, vagy végre némely lativragos szóval, pl. oda, visz-
sza, messze, ide stb., melyeket az Erdy és Jordánszky-codex hosszú 
vegvocalissal tartott meg. De a tanida, ada, kelé, stb. történeti 
múlt alakja minden elrövidülése mellett is különbözik nyílt végvo-
calisával a szótők végvocalisától, mely zárt o, ö, é szokott lenni, 
pl. ado-k, veré-k, ör'álö-k. Ezen nyílt hangszínezetben maradt meg 



ERDY-CODEX. 71 

tehát emléke a praeteritum képzőjének. Ez pedig, Budenz szerint, 
eredetileg azonos a -j nomen verbale képzővel, melyről már volt 
említés. Fő értéke szerint nomen agentist képez, de az ilyenen 
könnyen a múlt időre vonatkozás is fejlődik ki, (pl. észt minev = 
finn menevd tkp. «menő»,ezt is teszi: vergangen, azaz «ment»; a 
finn kuolia, észt kölja «niortuus, halott» tkp. «baló»; ehhez ha
sonló, hogy a magyarban némely nomen actionis-képzés nomen 
acti értelmével jár, pl. tojás, írás. 

Ez a j képző, mely a mi példáinkban, még az egyes sz. 3. 
személyben is hosszú á e vocalisban rejlik, az ugor nyelvekben 
átalában még i alakban fordul elő, pl. a finnben sanon (mondok), 
sanoin (mondék), tulsn : túlin (jövök : jövék); mord M. pele- (félni): 
pelin (féltem) stb. Ugyanaz a jelenség, mint a magyarban, csak 
hogy itt még hosszú a vocalis, kivéve az egyes-sz. 3-dik személyt, 
mely azt az alanyi személyrag elkopása után megrövidítette. 

4. Az előbbi pontban tárgyalt alakokhoz hasonlók a követ
kező potentialis módú igék, melyek a tárgyatlan ragozás egyes-sz. 
3-dik személyében szintén hosszú vocalissal végződnek: eelegh ér
telmet vehetnee belőlee 150 36; kőzelgetnee halaiara 235is; ha meg 
sem kereztelködött vonaa 162 27; irgalmasságot eerdemlenee I6I38, 
vala ky elezer az veternyere mennee 15724; mikoron mennee az 
wton 2188 ; hogy ky ne mehetnee 2367; Isten ew vélek yrgalmassagot 
tennee 236 3; halalt tennee eerte 184 22; semmyt olyat nem tennee 
384 23; meg ees fenyegetee ewtet ha ew erről tanachot nem adnaa 
424 6 ; senkynek ne arthatnaa 286 12; ky az neepnek yteeletet ten
nee 202 31; sydo orzagnak ees a' myat kellenee el vezny 290 2; hos-
veeth ynnepeenek elette kellenee beytelny 136 32; peter hogy társsa 
lennee ew neky 176 29; az ew alattyaba semye (-vé) lennee 144 24; 
minek elette az féld lennee 159 12; 516 20; 387 30. 

Hasonló példák a Jordánszky-codexből: Allanaa 128; tehet-
nee ollyan dolgokath 206 ; hogy tyteketh hertelen el ne veztenee 
220; yar vala az tengheren myglen Jesushoz mennee 399 ; rohanás 
lennee a nep kezeth 446; hog el mennee onnan, lataa 459; be kez-
denee telny vyzzel 466; vennee&90; mennee 491 ; hog vezteglenee 
491 ; tennee 522; kozelghetnee 543 ; 596; lennee 551 ; kellenee 555 ; 
yewnee (jönne) 583; vezteglenee 593 ; hw myndeneketh ysmernee 
629 ; eelnee 637 ; kellenee 654; lennee 657 ; myt bezeellenee hwne-
kyk 661 ; halnaa (halna) 667; gondot vyselnee az zeghenyekroj. 
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670; helyeere mennee 709; alamysnath kernee azon yaroktwl 714; 
mykoron keent zenvednee 848. 

Ezek a potentialisok éppen úgy képezvék, mint az elbeszéllő 
múlt alakjai azon különbséggel, hogy itt a hosszú á, é előtt még 
egy -n (-no, -ne) áll, mely nem egyéb, mint az igetőnek fogalom
módosítója, Budenz szerint momentán n (illetőleg eredeti ra), az 
egyszeri és rövid tartamú vagy a rögtön beálló cselekvés képzője, 
pl. illan, csattan, vagy még m is a következőkben: futam-ik, val-
lom-ás, villám-lik, folyam-ik, félem-ik (Müncheni C) . Ennek a mo
mentán n- vagy m-nek értéke — mondja Budenz — a potentialis-
féle módérték indicálására czélszerüen fölhasználható volt s a leg
több ugor nyelv csakugyan föl is használta (1. Simonyi, az ugor 
módalakok: NyK. XIII, 155.) 

Igen sajátságos, hogy míg a Weszprémi (és más) codexben 
ugyanez a potentialis módú alak a tárgyas ragoznsban -na, -?ie 
helyett -naja, -neje végzetű, ez utóbbi bővebb alak az Erdy-codexben 
nem használatos; én legalább erre csak egy példát találtam: had-
naya 32415. Ez is egy prédikáczió elején jelmondatban áll, de 
ugyanebben egy sorral fölebb már csak: tudnaa. A Weszprémi co-
dexbe csak úgy futólag bele tekintve a következőkre akadtam: 
Hallanaia 414, 10a, vigaztalnaia IO3, meg fognaiak 10s, mondanain 
108, latnaiak 10 23, ielenthetneie 11 19, batoritanaia 1123, erositeneie 
1124, el arulnaia 12 36 nerhetneie 13 38. A Sándor-codexből: tilta-
naya 3113, vonhatnayaak 38 28. A mi codexeink (Erdy és Jor-
dánszky) ilyen alakokat már nem igen ismertek, annál kevésbé az 
ennek megfelelő vetéje, adája-féléket, melyek csak a HB.-ben for
dulnak elő azon különbséggel, hogy a j helyett a vele váltakozó 
v van, pl. terumteve, hadlava, feledeve, veteve, melyekben Szvorényi 
szerint (1. «Magyar irodalmi szemelvények))-ben a HB. magyará
zatát) «a határozatlan tárgyú hallá, terömte stb. tő-alakhoz a hatá
rozó (rámutató) a, e (od- a, id-e) még v ajakszelettel járult: halla-
va, veteve; mig a további középkorban a v gyöngébb ínyszellette 
változott, mint hallaja, veteje". Annyi igaz, hogy ilyen hallaja, ve-
teje alakot föl kell vennünk az adnaja, vernéje analógiájára i s ; de 
mi ezekben a Szvorényi szerint mellékes «szelletekben)) lényeges 
ragelemet látunk, t. i. a tárgyas ragozás harmadik személymuta
tóját (-ja, -je). 

Még egy megjegyzést. Ha a tárgyatlan ragozású mai vete, 
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ada, vetne, adna az Érdy és Jordánszky-codexben hosszú, illetőleg 
kettős végvocalissal végződik, mi által különbözött tőle akkor a 
tárgyra-mutató veté, add, vetne, adná féle alak, a mely e codexek-
ben szintén csak hosszú vocalison (á, é) végződik ? Különbözhetett 
a hosszú á, e-nek hangárnylatára, nyiltabb vagy zártabb hangszí
nezetére nézve e kétféle alak. Ma is megvan, legalább nyelvjárá
sokban, az á (ára) és á (kár), valamint az é (niérej és é (fél) közti 
különbség. Még inkább megvolt ez régenten* Heltainak még élénk 
érzetében volt ez, különben a fél (dimidium) és fél (timet) közti 
különbséget nem jelölte volna meg. 
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