
AZ EGYSZERŰ SZISZEGŐ HANGOK JELÖLÉSE 
A RÉGI MAGYAR ORTHOGRAPHIÁBAN. 

V á l a s z Á s b ó t h O s z k á r n a k . 

Úgy is írhattam volna: «Három idézet igaz értelme és a 
másolás természetei), mert formaszerint e két dologról lesz szó; 
de az egész vitatkozás mégis tulajdonképen a körül forog, a mit 
soraim homlokára jegyeztem. Okot a jelen fölszólalásra Asbóth 
Oszkár szolgáltatott, ki a Nyelvtudományi Közlemények XVIII. 
kötete utolsó füzetében a 415. laptól kezdve egyre velem foglal
kozik. A Nyelvemléktár VII. kötete előszavából vagy pontosabban 
szólva az Ehrenfeld-codex bevezetéséből részint mindenféle olyan 
dolgot szeretne kiszorítani, a mit soha még képzeletben sem 
mondtam, részint pedig olyat, a mit valóban mondtam, képtelen
ségnek igyekszik föltüntetni. Van ugyan a közt, a mit csak úgy 
erővel akar kisajtolni szavaimból, olyan is, a mi magában véve 
kétségkívül helyes, a mit tehát bátran a magaménak vallhatnék; 
de nekem azt mégis vissza kell utasítanom, mert a mit nem mond
tam vagy nem gondoltam, azt nem vállalhatom el, ha in abstracto 
még oly igaz is. Ilyen pl. az, hogy szerintem a magyar sz hang
nak «sc-vel jelzése régibb z-vel való írásánál)) (420. 1.). Ezt én ott, 
a hol Asbóth keresi, bár mily bizonyos dolog, egy szóval sem 
érintettem. E kérdésről egyébiránt tüzetesebben egy külön akadé
miai értekezésben szólok s így megelégszem itt az egyszerű föl-
említéssel. 

Asbóth fölállítva az ő elméletét, mely szerint a magyarnak a 
csehtől kellett írni olvasni tanulnia, mivel a régi cseh írott emlé
kekben is az s (s) hang egyszerű latin s betűvel van jelölve, 
abban a balhitben, hogy nekem az Ehrenfeld-codex bevezetésében 
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(XXI—XXII. 1.) oly nyilatkozataim vannak, melyek neki útjában 
állanak, ugyancsak vagdalna, ha találna. Mondandóját így kezdi: 
«Egészen másképen, mint Hunfalvy Pál, adja elő a dolgot Volf 
Oyörgy; de ő is csak azt állítja, hogy a latin s eredetileg sz-nék 
hangzott a magyar írásban. Egészen új meglepő állítás azonban 
az, hogy az s-et», értsd a magyar s (s) hangot, «eleinte z-\e\ írták* 
(415. 1.), Tehát világosabban szólva én Asbóth szerint azt állítot
tam, hogy a magyarban eleinte a sz hangot s betűvel (416. !.), 
az s (s) hangot pedig z betűvel fejezték ki. Meg kell vallanom, ha 
ezt, kivált az utóbbit, csakugyan állítottam, akkor valóban nagyobb 
tudatlanságot tanúsítottam, mint a mekkorát maga Asbóth igyek
szik rám tukmálni. De szerencsémre nincs más bizonyítéka elle
nem mint a mondott helyről vett három oly idézet, melyet teljesen 
félreért. 

Mind a három idézet, s ezt legyen szabad kiemelnem, abból a 
szakaszból való, melynek czélja az Ehrenfeld-codex régi másolat 
voltát bizonyítani. Az első ez: «Az 1. lapon háromféleképen írva 
fordul elő fent, fcent és zent. A codexben mindvégig közönségesen 
csak az utolsót találjuk, a másik kettő ritka kivétel s csak észrevét
lenül csúszott be. Hogy pedig melyik a régibb írásmód, mutatják a 
Halotti Beszéd es Königsbergi Töredék miloftben, fcine, fcegin; 
fcolanoc, fcuz, fciulbeffen, fceplev szavai.» Ebből Asbóth azt 
akarja kiszorítani, hogy én szerintem «az sz hangot régebben latin 
s-szel jelölték* (416. ].), mert a Halotti Beszéd miloftben szavára 
is hivatkozom s a Königsbergi Töredék tiftan szaváról még meg is 
feledkezem. Nagyon eltalálta! Tessék csak jól elképzelni a dolgot. 
Hat szót idézek, melyben az sz hang /c-vel van jelölve, s csak 
egyet, melyben /-sel van kifejezve. Lehet-e ebből, ha már minden 
áron elmeletet kell sajtolni szavaimból, egyebet következtetni, 
mint hogy szerintem a sz hangot régebben h a t esetben/c-vel, 
e g y esetben pedig / s e l etjelöltéká ? De még fz is nagy furcsaság, 
mikor én az sz hang jelölésének nem statistikáját adom, hanem 
csak egy pár példáját idézem. Abban külömben igaza van Asbóth-
nak, hogy a fent Írásmódjának régibb voltát nem kellett volna a 
miloftben szóval bizonyítanom, minthogy itt az / nem magán
hangzó, hanem t előtt áll, a hol kiváltságos a helyzete (417. 1.), de 
szerencsémre ő maga idézi (418. és 419. 1.), hogy egy 1247 tájáról 
való okiratban kétszer van Sölgageur (Szolgagyőr) meg hogy egy 
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1268 és 1272 közt keltben egyszer előfordul Sewlus (Szőlős). Annyi 
azonban mindenkép bizonyos, hogy «az sz hangot régebben* 
n é h a , ha mindjárt tévedésből vagy ligaturában, /-sel is «jelöl-
ték». Ennyit szabad a fejemre olvasni. 

Még egyet nem hagyhatok említetlentíl. A hermeneutikának 
első szabálya szerint minden helynek legelőször is összefüggésében 
kell keresni az értelmét. Már most hol mondom én a fentebb idé
zett szavakat? Nemde az Ehrenfeld-codex bevezetésében, még 
pedig oly szakaszban, a hol csupán csak azt bizonyítom, hogy a 
mondott codex nem lehet maga az eredeti fogalmazvány, hanem 
szükségkép másolatnak kell lennie. Nem tárgyalom ott még magá
nak az Ehrenfeld-codexnek Írásmódját sem, mert ebből is másból 
is csak annyit használok, a mennyi fölvett dolgomra, a mennyi 
annak bizonyítására tartozik, hogy az Ehrenfeld-codex másolat. 
Annál kevésbé szólok pedig azon a helyen általában a régi magyar 
orthographiáról. Ha tehát ily összefüggésben azt mondom, hogy 
az Ehrenfeld-codex fent, /cent és zent háromféle Írásmódja közül 
zent az újabb, az Ehrenfeld-codexben szokásos, fent ésfcent pedig 
a régibb, az Ehrenfeld-codexbe másolás útján került, akkor azt 
józan logika szerint r e l a t í v e , csakis az Ehrenfeld-codexre vonat
koztatva, nem pedig a b s o l u t e , tehát nem általában a régi magyar 
orthographiára értve kell venni. Tehát sem azt nem szabad kiol
vasni belőle, a mit már fentebb megczáfoltam, hogy az sz hangot 
régebben latin s-szel jelölték, sem pedig azt, a mi különben igaz, 
hogy szerintem az sz hangnak ugyancsak/c-vel való jelölése régibb 
^-vel való írásánál (420. 1.). Hogy pedig csakugyan relatíve s nem 
absolute értettem, valamint hogy Asbóthot kivéve az olvasót sem 
hagytam ez iránt kétségben, arról hadd tanúskodjanak a fentebb 
idézett helyre csak egyetlen egy gondolat közbevetésével következő 
eme szavaim : ((Megjegyzendő, hogy ez is mind csak kivételes, és 
mint a Halotti Beszéd cuzicun, miloftben, mulchotia, ozchuz, 
charmul szavai bizonyítják, szintén r é g i b b a z E h r e n f e l d 
C o d e x b e n s z o k á s o s í r á s m ó d n á l . * ) Minthogy az is meg 
szintén szükségképen legalább is kettőre vonatkozik, megelőzőleg 
pedig se többet se kevesebbet, hanem épen kettőt említek s e kettő 
közül is az egyik elvitázhatatlanul épen az, a mit az Asbóth 
kiszakította szavakban mondok, tehát nagyon világos, hogy a 
«régibb az Ehrenfeld Codexben szokásos írásmódnál)) szavak a 
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Jent és Jcent írására is vonatkoznak. Valóban nem tehetek róla, 
hogy Ásbóth Oszkár nem tudott megérteni. 

A második idézet ez: «Még világosabbá teszik a dolgot», t. i. 
az Ehrenfeld-codex másolat voltát, «a következő törlések és igazítá
sok: [z] femyt (5. 1.), [cujczudalatos (63. 1.), [fe]zerelmeert (65. 1.), 
[z] fok (86. 1.), orz[f]agol (100. 1.), vo[n]lna (109. 1.), melyek csak 
úgy magyarázhatók, hogy a codex írója előtt magyar szöveg volt, 
melyben az elsorolt szavakat így találta írva: zemyt, cudalatos, 
ferelmeert, zok, orfagol, vona, s hogy, figyelmetlenségből maga is 
úgy akarta írni, de aztán észrevéve a dolgot, a megkezdettet kitö
rülte s a maga orthographiája szerint írta.» A harmadik meg ez : 
«Különösen gyakori az az eset, hogy az / helyett z-vei kezdett szó 
elé az író utólag kanyarítja az /-et. így van ez a következőkben : 
fzenky (40. L), fzokzor (45. 1.), fzebeknek (49. 1.), fzetetfegek-
nek (51. 1.), fzok (72. és 116. 1.), melyek szintén csak később 
helyreütött vigyázatlan másolásból eredhetnek.)) E kettőből süti ki 
Ásbóth főkép azt, hogy szerintem a magyar s (s) hangot «eleinte 
2-vel írták.» Meg is jegyzi rá: «Volf György ezen okoskodása 
valóban új, meglepő és olyan merész, hogy ritkítja párját* (415.1.). 
Tökéletesen igaza van, ez az én nézetem is, csakis abban térek el 
tőle, hogy a «Volf György» név helyére, kegyes engedelmével az. 
«Ásbóth Oszkár» nevet tenném; mert csak ő következtette azt ki 
szavaimból. 

Még azt sem mondom azokban az idézetekben, hogy vala
hányszor az Ehrenfeld-codex írója az s (s) hangot 2-vel jelöli, az 
mindig eredetijéből származik, annál kevésbé azt, hogy abban az 
eredetiben minden s (s) hang 2-vel volt írva. Arra szorítkozom, a 
mire bizonyítékom van; bizonyítékaim pedig a 0-nek törlése és 
az/-nek utólag oda kanyarítása. Ennyi z-t és csakis ennyit tulaj
donítottam az Ehrenfeld-codex eredetijének. Ám olvassa el azt a 
két idézetet akárki, olvassa el százszor, többre értem-e, a mit 
mondok, s a hogy a második idézetben világosan ki is fejezem, «az 
e l s o r o l t szavaknál))? 

Hogy Ásbóth azt az eredetit csak m i n d e n s helyett 2-vel 
tudja elképzelni, arról ismét nem ón tehetek. Hát az a z csak meg
állapított szabályból folyhatott, nem lehetett az gyakorlatlanság
ból eredő bizonytalanságnak, ingadozásnak a következése is? 
Mi kényszerít okvetetlenül az előbbinek elfogadására ? Talán az 
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utóbbira nincs példánk ? Van, még pedig nem egy; csakhogy úgy 
látszik Asbóth nem ismeri. A Teleki - codexben akárhányszor 
olvasunk ilyeneket: vonfa (82. 1.), Boffu (109. 1.), feki (171.1.), 
vduőfittöd (164. 1.), vonza, Bozzu, zeki, vduözittod helyett, és 
megforditva ilyeneket: verz (14. 1.), duznac (84. 1.), vizelz (98. 1.), 
keferuezon (204. L), vers, duínac, vifelz, keferuefon helyett. De 
tessék kutatni, m i n d e n sz hang van-e ott /-sel és m i n d e n 
s (s) hang van-e ott 2-vel jelölve ? Hiszen ezt a föltevést félig 
agyonüti már az az egy ke/erue^őn is. De hát ne hivatkozzunk a 
Teleki-codexre; az még akkor Asbóthnak nem volt rendelkezésére. 
Az Apor-codex azonban már három, a Peer-codex meg már épen 
tíz évvel ezelőtt jelent meg. Ezekbe Asbóth minden esetre bele
tekinthetett volna. Az Apor-codexben találunk ilyeneket: fokaffa 
(147. 1.), ferenth (u. o.), hofyan (u. o.), wefnek (150.1.), faz (151.1.), 
zokaffa, zerenth, hozyan, weznek, zaz helyett; és megfordítva 
ilyeneket: haranghozaz (152.1.), zolghalthathaznak (153. 1.), kyz 
ázzon (u. o.), haranghozas, zolghalthathafnak, kis ázzon helyett. 
A Peer-codexben szintén ilyeneket találunk: chafary (2. 1.), lefek 
(12. L), nofolyaba (24. 1.), follany (u. o.), boffonkodnak (27. 1.), 
meg vigafic (31. 1.), ez ferrel (33. 1.), előfőr (83. 1.), refre (84. 1.), 
thees (100. 1.), wallas (153. 1.), birs (220 1.), chazary, lezek, nozo-
lyaba, zollany, bozzonkodnak, meg vigazic, ez zerrel, előzör, rézre, 
theez, wallaz, birz helyett; és megfordítva is ilyeneket: zok 
(94., 112., 333. i.), zyr (121. 1.), zegef (171.1.), zonha (181.1.), 
bévzeggel (211. 1.), zegetfege (215. 1.), fok, fyr, fegel, fonha, bévfeg-
gel, fegetfege helyett; sőt még ilyeneket is : ekeffcen (43.1.), fcef-
mes (u. o.), wyfcelne (58. 1.), wyfcelwen (66. 1.), ekeffen, felmes, 
wyfelne, wyfelwen helyett. Mind ennél pedig semmi bizonyítékunk, 
hogy másolásból eredne, s így egyébnek mint ingadozásnak nem 
szabad tulajdonítanunk. 

íme nem csak képzeletben, hanem valósággal is van olyan
féle codexünk, ezúttal csak hármai említettem, de van tíz is, a 
milyet az Ehrenfeld-codex eredetijének gondolok. Ha Asbóth ezt 
nem tudva akármely korban olyan magyar helyesírást keres, mely 
«egy egész kéziraton át» az s (s) hangot következetesen m i n d i g 
2-vel jelöli, akkor az csakugyan «akármilyen korban valóságos 
álomlátásw (426. 1.), csakbogy nem az enyém. Már azt a csekély
séget alig szükséges érintenem, hogy mikor az ember azt mondja, 
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hogy itt meg itt az Ehrenfeld-codex eredetijében az s (s) hangnak 
z-vel kellett írva lennie, akkor az csakis az Ehrenfeld-codex eredeti
jére vonatkozik, tehát nem annyit tesz, hogy általában a régi 
magyar orthographiában «az s-et e l e i n t e 0-vel írták.» 

Ennyi után bátran kimondhatom, hogy mind abból, a mit 
Ásbóth Oszkár az Ehrenfeld-codex bevezetéséből vett három idé
zetre alapít, egy árva betű sem található szavaimban. Annyi figyel
met pedig, úgy hiszem, megkövetelhet minden író, hogy a ki 
czáfolatába ereszkedik, előbb iparkodjék őt kellően megérteni. 
Nem akarom hinni, hogy Ásbóth Oszkár ezt az igen természetes 
követelést nem tudta teljesíteni, inkább azt gondolom, hogy csak 
megfeledkezett róla. Egyet különösen nem értek. Ásbóth is kény
telen elismerni, mert hisz különben egyenes állításaimat idézte 
volna, hogy én sehol sem állítom azt, a mit ő olvas ki szavaimból. 
És mégis így szól: «Egészen máskép a d j a e l ő a dolgot Volf 
Györgyw (415. 1.), «de ő is csak azt á l l í t j a» (u. 0.), «Volf ezeket 
az á l l í t á s o k a t az Ehrenfeld codexhez írt bevezetésben f e j 
t e t t e ki» (u. o.), «Először is azt á l l í t j a» (u. o.), «a mint Volf 
á l l í t j a » (419.1.), «Volf legalább azt á l l í t j a , hogy régibb, de 
beéri itt is az á l l í t á s s a l » (420. 1.). Sem azt nem hihetem, hogy 
Ásbóth Oszkár nem tudja, sem azt nem gondolhatom, hogy nem 
akarja tudni a külömbséget valakinek az állítása és más valakinek 
erre alapított következtetése közt. Egy szóval nem értem eljárását. 

Mindent összefoglalva, ime az eredmény: Soha nem mond
tam és semmiféle nyilatkozatomból csűrés-csavarás nélkül ki nem 
lehet olvasni sem azt, hogy «a latin s eredetileg sz-nek hangzott a 
magyar írásban*, sem azt, hogy «az s-et eleinte z-vel írták», sem 
pedig azt, a mi különben igaz, hogy «az se jelzés régibb m i n t a 
2-vel való írás». Mind ezt tisztelettel el kell utasítanom magam
tól; maradjon ennek kicsikarása Ásbóth Oszkár érdeme. E kijelen
tésre nem a szorultság kényszerít. A mi szavaimból természet 
szerint következik, a mit szavaimból a logika szigorú törvényei 
szerint k i l e h e t o l v a s n i , azért mindenkor föltétlenül elfoga
dom a felelősséget; de nem azért, a mi szavaimból csak erő
szakkal következik, a mit azokba valaki csak b e l e o l v a s . 
Azt mondja Ásbóth (426. 1.): «Helyesen látták Hunfalvy Pál és 
Volf György, hogy ha a latin után indult a magyar helyesírás, a 
latin s csak sz hangot jelenthetett eredetileg.)) Hogy Hunfalvy Pál 
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helyesen látta-e, az kérdés, még pedig nagy kérdés. A mi engem 
illet, bármennyire hízeleghetne, különösen Ásbóth Oszkár részé
ről, hogy én valamit helyesen láttam, mégis kénytelen vagyok 
megvallani, hogy én azt a dolgot nem láttam se helyesen se hely
telenül, mert egyáltalában nem is néztem. Nekem az Ehrenfeld-
codex bevezetésében, ha már Ásbóth ezt vette alapul, csakis az 
Ehrenfeld-codexre volt gondom és egy pillanatig sem forgott 
eszemben, hogy a régi magyar orthographiának bárminő eredetét 
vitassam akár nyíltan kimondva akár titkon becsempészve valami 
véleményt. Hogy egyébiránt minden hiábavaló, csak szószaporító 
és idöfecsérlö polémiának e tárgyban egyszer mindenkorra véget 
vessek, ezennel kijelentem, hogy az Ásbóth idézte szavaimnak 
csakis az itt kifejtett értelmet kívántam adni. Ha a megtáma
dott állítások csakugyan természet szerint minden erőszak nélkül 
következnek belőlük, a mit sehogy sem hiszek, akkor a mennyi
ben helytelenek, ezennel helyre igazítom; ha pedig, a mit nagyon 
erősen hiszek, csak Ásbóth Oszkár sajtolta ki belőlük, akkor 
ezennel határozottan visszautasítom. 

Természetes dolog, ha Ásbóthnak az a három maga ková
csolta állítása ledől, a mint hogy már le is dőlt, egyben leomlik 
mind az is, a mit szerzőjük rájuk épített. Azért az apróbb részle
tek czáfolgatását egészen szükségtelennek tartom. Más az a kér
dés, mert itt már olyanról van szó, a mit valóban mondtam, hogy 
szabad-e az Ehrenfeld-codexbeli [z] femyt, [fe] zerelmeert, [z] fok, 
orz[fjagol törléseket és igazításokat úgy magyarázni, hogy a codex 
írója előtt magyar szöveg volt, melyben az elsorolt szavakat így 
találta írva: zemyt, ferelmeert, zok, orfagol; más szóval föl 
szabad-e tenni az Ehrenfeld-codex eredetijéről, hogy n é h a / helyett 
z-t (zemyt, zok) és ^helyett f-et (ferelmeert, orfagol) írt? Ásbóth 
kereken tagadja; szerinte «a tollhibák éppen ú g y n e m magya
rázhatók» (426. 1.). Fő és majdnem egyedüli okának, hogy «ilyen 
helyesírást)) nem csak abban az időben, melyre az Ehrenfeld-
codex eredetije tehető és teendő, hanem más korban sem találni 
«egy egész kéziraton át» (u. o.), már elébb kimutattam a ferde-
ségét. Olyan kézirat csakugyan nincs, mely az sz hangot következe
tesen mindig s-sel, az s (s) hangot meg ép oly következetesen min
dig 0-vel jelölné. De elvétve biz az előfordul. A Halotti Beszédben 
és Königsbergi Töredékben legalább t előtt van egyszer-egyszer 
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s-sel írva az sz (miloftben, tiftan). Maga Ásbóth fölhozza 1247 
tájáról kétszer £olgageurt (Szolgagyőr) meg 1268 és 1272 köztről 
egyszer £ewlust (Szőlős). Ha keresnénk, több is akadna valamint 
találhatnánk s (s)-et jelentő z-t is. Hogy ez egyáltalában másutt 
sem hallatlan valami, arra ismét maga Ásbóth szolgáltat adatokat. 
Egy helyt azt mondja, hogy «a X. századból való szlovén freisingi 
emlékekben Brauné Vilmos számítása szerint az sz hang» 235 eset 
közül 19-szer í előtt ligaturában és 13-szor szabadon, összesen 
32-szer van «latin s-szel írva» (421. L). Más helyt meg azt is 
mondja, hogy ugyancsak a «Freisingi emlékekben Brauné Vilmos 
számítása szerint az s (magyar s)» 38 eset közül, habár csak 
egyetlen egyszer, 0-vel van írva (414. 1.). Amott a ligaturát nem 
számítva valamivel több mint 5 %, emitt valamivel kevesebb mint 
3 °/o a rendestől való eltérés. Ha megolvasnók, nem tudom nem 
kapnánk-e jóval kisebb százalékot azokból az s^-jelentő s-ekből 
és s (s)-jelentő ,2-kből, melyeket én az Ehrenfeld-codex eredetijé
nek bátorkodtam tulajdonítani. Elég az hozzá, Ásbóth fő ellen
vetése sehogy sem állja meg a sarat. 

De úgy látszik azt a nehézséget is támasztja, hogy az a 
rendestől való eltérés, mondjuk hiba, csak másolótól telik; ő pedig 
az Ehrenfeld-codex eredetijét nem képzeli másolatnak. Arra, hogy 
nem csak másoló eshetik abba a hibába, döntő adatokat szolgál
tatnak a codexekben üres helyekre, lapszélre vagy a tábla belső 
oldalára vetett bejegyzések, melyek kétségtelenül eredetiek. Ilyen a 
szerelmes «svuem lolköm Virágom czinigem» a Weszprémi-codex-
ben (Nyelvemléktár II. köt. VI. 1.), ilyen a sajnálkozó «/egeni» a 
Kazinczy-codexben (Nyelvemléktár VI. köt. XIII. 1.), ilyen végre, 
hogy a z-re is legyen példánk, a fölsóhajtó (itt a letépett utolsó 
két betűvel, aw-mel kiegészített) «een e&ez claramw az Apor-codex 
tábláján (Nyelvemléktár VIII. köt. XXXVII. 1.). Ezek pedig, arról 
bizonyosak lehetünk, nem másolatok. A mi meg az Ehrenfeld-
codex eredetijét, természetesen magyar eredetijét illeti, igaz nem 
mondtam, hogy azon az a munka értendő, melyről az Ehrenfeld-
codex k ö z v e t e t l e n ű l van másolva, tekintet nélkül, hogy az 
maga az eredeti fogalmazvány-e vagy pedig szintén másolat; de 
az úgy hiszem magától is érthető. Ásbóthnak tehát e részben 
semmi oka ellenezni a ferelmeert, orfagol és zemyt, zok alakok
nak az Ehrenfeld-codex köz vetetlen eredetijébe való helyezését. 

K 
NYELVTUD. KÖ/LKMKNYEK. XIX. " 



6 6 AZ EGYSZEKÜ SZISZEGŐ HANGOK JELÖLÉSE 

A valóban létező dolgok tekintetbe vétele megengedi; lehet is 
szabad is. De hát vájjon kell-e ? Ásbóth ezt is határozottan tagadja. 
Én meg ép oly határozottan állítom. Lássuk, kinek van igaza. 

Azt mondja Ásbóth, «hogy hogyan» lehet a [fe] zerelmeert, 
orz[f]agol és [z] femyt, [z]íok törlésekben és igazításokban nyilvá
nuló tollhibákat magyarázni, «az voltakép mellékes kérdés, de 
ha már felelni kell, nem egy feleletet lehet rá találni-» (426. 1.). 
Szolgál is kettővel, s hinnem kell, hogy nem a legrosszabbat 
választotta. Az egyik az, hogy az Ehrenfeld-codex írója, ki a 76. 
lapon, egy fél nyomtatott lapnyi kis helyen a kereszt szót kereft-
nek, kereftet, kyreztnek, Creftenek változatokban «/c-val és c-vel, 
s-sel es 0-vel le tudta írni, egy hosszú 162 lapra terjedő műveto 
másolva, ((bizonyosan nem dolgozott mindig öntudatosan és a kellő 
figyelemmel)), és így «ezen a másolón ugyancsak megeshetett*), hogy 
«eltévedt a szeme» (u. o.). Nem kapaszkodom abba, hogy miféle 
szemtévedés van a kereszt szónak fentebb kiemelt változataiban, 
mert nyilván csak azt akarják mutatni, a mit kár volt még külön bi
zonyítani, mivel a magyarázandó tollhibák úgyis elég nyilvánvalóvá 
teszik, hogy az Ehrenfeld-codex másolója «nem dolgozott mindig 
öntudatosan és a kellő figyelemmel*). Azt is megengedem, hogy a jó 
másolónak hébekorba bizony «eltévedt a szeme». Magam is említek 
bevezetésemben (XXII—XXIII. 1.) két esetet, mely, ha már egyszer 
más adatokból be van bizonyítva, hogy az Ehrenfeld-codex máso
lat, egyébnek mint a szem eltévedésének nem tekinthető. Ilyen a 
2. lapon «mykent [f] alázatos fráter Bernald», ahol az «alázatos»-on 
keresztül mindjárt «frater»-re akart ugrani, és a 67. lapon «kezde 
[eleuenj az vayafokbaloí eleuen veer ky zarmaznyw, a hol «kezde» 
után «az vayafokbaloí» mellőzésével «eleuen»-re tévedt. Itt a téve
désnek a hely közelsége az oka. Úgy van-e az a négy tollhibánál ? 
Az egy orz[f]agol, melyben mellékesen szólva a z azért van az [fj 
előtt, mivel az író utólag ugyan, de határozottan az r és a kitörölt 
f közé iktatta, már előre is elesik, mivel a hiba nem a szó elején, 
hanem a közepén van. A [z] femyt az 5. és a [z] fok a 86. lapon 
úgy áll, hogy előttük is, utánuk is csak jó távol akad ,?-vel kezdődő 
szó. Itt a szemnek a hely közelségéből magyarázható tévedése, 
vagyis ugrás nem foroghat fenn. A 65. lapon előforduló [fe] zerel
meert azonban, nem hallgathatom el, föltótlenül megadja magát. 
Nem tudom hogyan, de az bizonyos, hogy ennek a szomszédsága 
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a bevezetés írásakor elkerülte figyelmemet. No de azért még 
mindig megmarad a társa: orz[f]agol, meg a másik pár: [z] femyt 
és [a] fok. 

De a szem, nem tudom, Asbóth gondolt-e rá, még máskép is 
tévedhet. Hanem hát annak is nagy a bökkenője. Ha a hely nem 
magyarázza a hibát, akkor már csak a hasonlóság tudja fölfogha
tóvá tenni. A hasonlóság vagy egész betticsoportokra terjed ki vagy 
egyes betűkre szorítkozik. Akárki fölcserélheti mai nap is a talál 
és tálal igéket és az Apor-codex írójának is könnyű volt Mykenth 
helyett ezt másolni, hogy Mynketh (Nyelvemléktár VIII. köt. 
XXXIX. 1.). Minthogy itt egyes betűk elhibázásáról van szó, néz
zük meg, minő betűket szoktak régi codex-másolóink összetévesz
teni. Az adatokat a Nyelvemléktár bevezetéseiből veszem (IV. köt. 
VII. 1.; VI. köt. XI., XV. és XVH. 1.; VII. köt. XXIIL, XL. és 
XLV. 1.; VIII. köt. XXXIX. és XLI. 1.; XI. köt. XII—XIII. 1.; XII. 
köt. XXI. L). Előfordul az Erdy-codexben ez helyett es és megfor
dítva es helyett ez; a Tihanyi-codexben haloc helyett haloí, a 
Cornides-codexben kyc helyett kyí, a Kulcsár-codexben fegeych 
helyett fegey/h, a Debreczeni codexben foc helyett íot, és megfor
dítva a Vitkovics-codexben alamifnaí helyett alamifnac, a Debre
czeni codexben bineí, tytcoí, iozagoí helyett binec, tytcoc, iozagoc. 
A Tihanyi codexben /wthok helyett /wthok, az Apor-codexben 
/brbatla helyett/orbatla, és megfordítva a Kulcsár-codexben /arka-
nyoknak helyett/arkanyoknak; a Horvát-codexben en helyett ev 
{ = eu), és megfordítva az Apor-codexben adwad, kelued, elewe 
helyett adnád, kelned, elewe. Továbbá találkozik a Kazinczy-codex-
ben /ryedelme helyett fcyedelme, az Ehrenfeld-codexben kenerert 
helyett kenereít, a Kulcsár-codexben kernwle helyett kermwle, 
hi'vfagaba helyett rnt'fagaba, végre a Teleki-codexben fiam, felta-
mattam, kayw helyett ü&z, feltamatta^;, kay2, és mene helyett merre. 

Ezek közül némi magyarázatra szorul az n helyett v, m 
helyett z és n helyett rr. Az n helyett v a Horvát-codexből való ; 
az pedig Eáskai Lea műve, a ki u helyett v-t szokott írni s ez eset
ben is, minthogy eredetijének w-jét u-nak nézte, rendes szokását 
követte. így lett az eredeti ew-ből ew-n keresztül a másolatban ev. 
Az m helyett z csak szó végén találkozik és e z mögött az a z-hez 
hasonló, az első nyomtatványokban is alkalmazott, pontosvessző 
féle rövidítő jel rejlik, melylyel a XV. században a szóvégi m-et 
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szokták volt pótolni. Ez a nyitja a ű&z, feltamatta^, ka,yz írásának. 
Az n helyett rr abból származik, hogy az eredetinek gót frakturás 
n-je 22-nek azaz rr-nek látszott. így jutott a másolatba mene 
helyett merre. A többiről, ki a régi írásban csak némileg is jártas, 
hamar átlátja, hogy a z és rövid s, szóvégi c és t,f és hosszú/, u 
és n, h és k, r és z, r és t, ni és m, iv és w összetévesztésére nem 
kell valami nagy figyelmetlenség. De kérdem, hol van az a hason
lóság, mely a z és hosszú / fölcserélését magyarázza? Mert jól 
megjegyzendő, azokban a [z] femyt, [zj fok ós orz[f]agol igazítá
sokban h o s s z ú / van ám, nem rövid s. Ezekben tehát, egy szó
val mondva, nincs se ugrás se hibás olvasás. Minthogy pedig a 
szemnek e kettőnél több tévedéséről nem tudok, azt hiszem, 
Ásbóth nem fontolta meg jól, mit mond azzal, hogy az Ehrenfeld-
codex írójának talán «eltévedt a szeme». 

Másik magyarázata, ha lehet, még szerencsétlenebb. Minthogy 
a kettőt vagy-vagy köti össze, a kereftnek, kereftet, kyreztnek, 
Creftenek fölemlítése, melynek szükségtelenül azt kellene bizonyí
tania, hogy az Ehrenfeld-codex írója nem másolt «mindig öntuda
tosan és a kellő figyelemmel)), ide is szól. De valamint az első 
magyarázat előtt nem illustrálta azt, hogy a jámbor másolónak 
«eltévedt a szeme», úgy itt sem teszi világossá, hogy ugyanaz a 
jámbor másoló az «s-et egy vigyázatlan perczében latinosan s»;-nek 
olvasta és azután magyarosan 2-vel írta le», valaminthogy meg
fordítva «az sz-et latin módra latin s-szel kezdte írni», és a «mikor 
azután észreveszi botlását, ki is javítja». Mert hát jegyezzük meg 
jól, ez az Ásbóth másik, úgy látszik legnyomósabb magyarázata. 

Itt tehát megint hibás olvasás előtt állnánk, hanem egészen 
más fajta előtt, mint a milyet az előbbi magyarázat bonczolgatásá-
ban láttunk. Ott a másoló a betű alakját, itt az értékét téveszti el. 
Jól látja, hogy az eredetiben az a be tű / , de nem, a hogy kellene, 
az s (s), hanem, a hogy nem kellene, az sz hang jelének veszi és e 
tévedése következtében akkori magyar szokás szerint 2-vel írja. 
Hasonlókép megfordítva is nagyon jól látja, hogy az a betű ott az 
eredetiben z • jól tudja azt is, hogy az az sz hangnak a jele; de 
míg a maga papirosára keríti, eszébe ötlik, hogy a latinban az sz 
hangot/-sel jelölik; ezért megfeledkezve a magyar orthographiáról, 
az eredetiben látott z helyett ő is /-sel írja az sz hangot. De alig 
veti oda amott a z-t, emitt az /-et, észreveszi tévedését. Amott látja, 
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hogy a z az sz hangnak a jele; de neki az s (s) hang jelére volna 
szüksége; tehát kitörüli a z-t és oda írja az eredetif-et. Az utób
biban meg azt látja, hogy az odavetett / a magyarban az s (s) 
hangnak a jele; neki pedig az sz hangjele kellene; azért kitörüli 
az / -e t és oda írja az eredeti z-t. Egy szóval mind a két esetben ott 
van, a hol volt, és bátran újra kezdhetné. Ha a dolgot jól végig 
gondoljuk, lehetetlen észre nem vennünk, hogy Asbóth azzal a 
szegény emberrel, azzal a szegény másolóval tulajdonkép száraz 
malmot hajttat. 

Eddig azt hittük, hogy a másolók úgy írnak, a hogy olvas
nak; hogy pl. azért írják néha a c-t í-nek, f-et f-nek, n-et w-nak és 
megfordítva, mert bár tévedésből, de úgy olvasták. Most végre meg
tudtuk, hogy a dolog máskép áll. Asbóth szerint az Ehrenfeld-
codex írója az eredetit egyszer latinosan olvasta és magyarosan 
másolta, másszor meg ellenkező módon magyarosan olvasta és lati
nosan másolta. A maga írását azonban már csak a szerint igaz
gatta ki, a hogy olvasta. így aztán nagyon szépen meg van ma
gyarázva egyrészt a [z] femyt, [zj fok, másrészt pedig az orz[f]agol. 
Az eredetiben Asbóth szerint az volt, hogy femyt, fok, orzagol; de 
a másoló egyrészt latinos olvasást (femyt, fok: zemyt, zok), más
részt latinos jelölést követve (orzagol: orfagol) hamarjában úgy 
akarta írni, hogy zemyt, zok, orfagol; hanem aztán észrevette a 
hibát és szépen visszatért arra, a mit Asbóth szerint az eredetiben 
látott, hogy femyt, fok, orzagol. Igazi fok (zok) hűhó femyért 
(zemyért). Tán csak nem bódult meg az a szerencsétlen másoló, 
hogy ilyen hiábavaló dolgot műveljen! Mert azt az eredményt 
bizony sokkal könnyebben, sokkal olcsóbban is elérte volna; 
egyszerűen csak minden erőlködés, minden gondolkodás nélkül le 
kellett volna másolnia, a mit látott, mint a hogy a 76. lapon bizo
nyosan a kereszt szónak kereftnek, kyreztnek, Creftenek változa
taiban is legalább a kyrezt, Crefte alakokkal és az / meg C 
betűkkel tette. 

Asbóth nagy diadallal említi (418—419. L), a mit egyébiránt 
eddig is mindenki tudott, hogy régieink még egészen l a t i n u l 
írott oklevelekben is csak nagy ritkán tévesztik el az itt-ott bele 
szőtt magyar szó vagy név magyaros írását; itt meg (426. 1.) egy 
elejétől végig m a g y a r u l írott munkát szintén csak régi magyar 
emberrel latinosan olvastat és latinosan másoltat. Még ha az 
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Ebrenfeld-codex maga a kétségkívül latinból fordított eredeti volna, 
inkább értenénk valamicskét a dologból. A l a t i n b ó l fordítón 
minden esetre sokkal könnyebben erőt vehet a latin orthographia 
mint a m a g y a r b ó l másolón. Ez már csak azt írja latinosan, a 
mit vagy közszokás szerint latinosan írnak, vagy a mit a maga 
magyar eredetijében latinosan írva lát. Már most így áll az ügy. 
Az orfagol írás származhatik ugyan, ha igaz, a fordítótól, de a má
soló csak átvehette; a zemyt és zok írást azonban nem követhette 
el sem a fordító sem a másoló. Amaz azért nem, mert az ő mintá
jában, a latinban, a z nem jelent s (s) hangot; emez meg azért 
nem, mert a mi az ő orthographiája szerint is úgy írandó, a hogy 
az eredetiben látja, azon nem változtat. Azokat a kitörült z-ket 
tehát a latinos olvasás sehogy sem képes megfejteni; a kitörült 
y'-et is a latin írás csak nagyon talán és akkor is az én javamra 
úgy, hogy az orfagol alakot az eredetibe helyezi. 

Nekem különben ez a dolog egészen mindegy lehetne. Azt 
Ásbóth sem tagadja, hogy azok a kitörült .z-k meg/-ek m á s o l ás 
ú t j á n jutottak az Ehrenfeld-codexbe. Csak abban térünk el, hogy 
ő hibás olvasásból és hibás írásból, én meg vigyázatlan másolásból 
származtatom. Én bátran elfogadhatnám az ő magyarázatát; mert 
azokat a kitörült betűket csakis annak bebizonyítására használ
tam, hogy az Ebrenfeld-codex másolat. Ezen az Ásbóth magyará
zata teljességgel nem változtat. Ha az igazság nem követelné, nem 
is szállanék vele szembe. De hát az Ő véleménye merőben ellen
kezik minden psychologiával, ellenkezik a másolás egész termé
szetével. A hol az eredeti vagy megelőző író és a másoló orthogra
phiája elüt egymástól, — itt csak ilyen esetre van szükségünk — 
ott a másolás kétfelé lehet: vagy hű vagy modernizáló. Amaz 
betűről betűre történik, emez szóról szóra; az első esetben a má
soló föláldozza a saját, a másodikban elnyomja előzője orthogra-
phiáját. A hibák a kettőnél nem egyfélék, habár mind a kettőnek 
az az egy, a vigyázatlanság, a forrása. A betűről betűre másolónál 
a látás fárad és így az válhatik vigyázatlanná, mikor kifárad vagy 
lankad. Itt tehát a tudás vagy, a mi itt vele egyjelentésű, a szokás, 
melyet a betűről betűre másolónak el kell némítania, kerekedhetik 
fölül. A másoló ilyenkor önkénytelenül modernizál, azaz beleviszi 
a maga szokott orthographiáját. Itt a szokás, a másoló orthogra
phiája győz. Hogy mi az ő szokott orthographiája, azt abból 
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tudjuk meg, mit töröl, s hogy mi az eredetijének orthographiája, 
azt abból tudjuk meg, mit javit a törlés helyére. A másik, a moder
nizáló másolásnál az emlékezet, a tudás fárad, tehát ez lankadhat 
el, és vigyázatlan perczekben a korlátokba szorított látás kerekedik 
fölül, a minek aztán az a következése, hogy az eredetinek ortho
graphiája győz. Itt aztán a törlésnek és javításnak az előbbivel 
szemben megfordított értéke van. Az eredetinek orthographiáját 
abból tudjuk meg, mit töröl a másoló, az övét meg abból, mit tesz a 
törlés helyébe. Egy szóval a szerint, a mint a másoló vagy a maga 
orthographiáját fojtja vissza vagy pedig az eredetijéét nyomja el, 
vigyázatlan pillanatokban vagy a magáé vagy az eredetié, tehát 
mind két esetben a leigázott fog felszínre kerülni. Már most mi az 
Ehrenfeld-codex írójánál a leigázott? Más szóval milyen másoló 
az Ehrenfeld-codex írója? Kétségkívül modernizáló; mert a t-t 
néha fc-jelentő c-nek nézve, nem c-nek, hanem a maga módja szerint 
/c-nak írta (Nyelvemléktár VII. köt. XXIII—XXIV. 1.). Tehát mi a 
következés? Egyszerűen az, hogy itt-ott kivillan az Ehrenfeld-
codexből eredetijének orthographiája ennek hibáival egyetemben. 
Ez és csakis ez lehet én szerintem mind némely régibb orthogra-
phiai sajátságainak, mind pedig itt sokat emlegett tollhibáinak 
magyarázata. 

Az olyan másoló, a kinek van tudatos orthographiája s azt 
alkalmazza is, már pedig az Ehrenfeld-codex másolója olyan, 
annak hibái, a combinátiókat nem számítva, csak háromból ma
gyarázhatók : vagy ugrásból vagy hibás olvasásból vagy figyelmet
len, szolgai ragaszkodásból. A kitörölt és helyessel pótolt z-k meg 
f-ek, mint már láttuk, sem az elsőből, sem a másodikból, tehát 
csakis a harmadikból származhatnak s ennélfogva okvetetlenül az 
Ehrenfeld-codex közvetetten eredetijébe helyezendők. Azt mondja 
Ásbóth, azok «a tollhibák éppen ú g y n e m magyarázhatók* 
(426. 1.); én pedig azt mondom, azok «a tollhibák éppen* c s a k i s 
ú g y «magyarázhatók». 

Válaszom hosszúra nyúlt, de nem kerülhettem mind e dolog
nak beható fejtegetését. Ásbóthnak állításaiban oly súlyos vádak 
rejlenek, hogy ez ügy tisztázásával tartoztam nem csak magamnak, 
hanem mint az Akadémia által kiadott Nyelvemléktár szerkesztője 
az Akadémiának is. A régi magyar codexeknek e kiadásából nem 
sokára már a XIII. kötet lesz a régi magyar nyelv és irodalom 
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iránt érdeklődő közönség kezében. Abból tizenkét kötetért, har-
mincznégy régi magyar nyelvemlék kiadásáért, engem terhel a 
felelősség. Ha akármelyik bevezetésemben a régi magyar orthogra-
phiáról oly hallatlan képtelenségek vannak, a milyeneket Ásbóth 
akart szavaimból kimagyarázni, mint akár az, hogy eleinte az sz 
hangot mindig s betűvel (416. 1.), az s (s) hangot meg mindig z 
betűvel jelölték, akár pedig az, hogy e fölfordult írásmód a Halotti 
Beszéd és Ehrenfeld-codex közé eső időszakban általános volt, 
akkor súlyosan compromittáltam tudományos készültségemet, a 
mi mint megbízómra a magy. tud. Akadémiára nézve sem lehet 
közömbös. 

De a hosszú vita úgy hiszem egyébképen sem volt egészen 
meddő. Egyrészt hozzájárult annak tisztázásához, hogyan jelölte 
a régi magyar írás az egyszerű sziszegő hangokat; másrészt pedig 
azt a methodikus kérdést segítette eldönteni, hogyan lehet a 
másolatból az eredetire következtetni. Mind ezen fölül még más 
ok is kényszerített e helyreigazításomra. Ásbóth Oszkár azt hitte, 
hogy az Ehrenfeld-codex bevezetésében talált nyilatkozataim ama 
kérdés megfejtésének, hogy kiktől tanúit a magyar írni olvasni, 
útját állják. Ha az csakugyan úgy van, ha akár az Ebrenfeld-codex 
bevezetésében, akár valamely máséban elejtett nyilatkozataim a do
log tisztázását valóban gátolják, mint a hogy kimutatásom szerint 
Ásbóth hitte, akkor a kérdés tárgyalásában elém is csak oly nagy 
vagy még nagyobb akadályokat gördítenek mint más elé. Pedig én 
Ásbóthtal szemben más elméletet bátorkodtam fölállítani, mely a 
csehektől kereken elvitatja még azt is, hogy a magyarokat írni 
olvasni egyáltalában csak taníthatták volna. így nekem magamnak 
is számolnom kellett a magam nyilatkozataival. Mind az Ásbóth 
Oszkár elmeletének beható bírálatát, mind a magaménak részletes 
kifejtését már bevezető soraimban érintett akadémiai értekezésem
ben («Kiktől tanúit a magyar írni olvasni. A régi magyar ortho-
graphia kulcsa».) fogja találni az érdeklődő olvasó. 

VOLP GYÖRGY. 




