
Tiluloa, mundoa. 
Általánosan elterjedt nézet, hogy a HB. e két igealakja a 

tárgyas elbeszélő múlt egyes harmadik személyében áll. Eredetibb 
formájuk — mondják — Hilntáva, *mundáva (mondává ?) volt 
(v. ö. terumieve, hadlaua, feledeve, veteve); idővel azonban az áv 
hangpár d-vá vonódott bennük össze s így vált belőlük tilutóa, 
mundoa (mondóa?). Eme látszólag egészen egyszerű leszármazást 
nyelvészeink ma általán elfogadják, de alig hiszem, hogy akadna 
közőlük egy is, a kiben valamelyes kétség nem támadt volna helyes
volta iránt. Már maga az a körülmény is, hogy a tilutoa, mundoa 
mellett ugyanabban a szövegben terumteve, hadlaua, vet eve, feledeve 
alakokat találunk, valószintitlenné teszi ama föltevést, mely rokon
ságot állapít meg közöttük. Mert ugyan miért lett épen a tilutáva-, 
mundáva (mondává ?)-ból tilutóa, mundóa (mondóa ?); miért nem 
fejlődött a terumteve, hadlava stb. formákból is terümtó'e (terömtöeT) 
hadiba ? Nem födözhetünk föl semmi okot-alapot arra, miért ma
radt meg az áv szótag egyik igealakban változatlanul s miért fej
lődött a másikban d-vá! Nem hagyhatjuk továbbá nmeimen kívül 
azt sem, hogy a terumteve, hadlaua, veteve, feledeve formák v-je 
SziNNYEi-nek általánosan elfogadott igen valószínű magyarázata 
szerint (Nyr. 17: 193—196.) csak újabbszerü fejlemény, valójában 
hiatus-töltő járulékhang, melyet az eredetibb *terümtéje (terömtéje?), 
*hadlája stb. alakok kiesett j'-jük helyébe vettek magukba. Ám ha 
a v csak újabbkori járulókhang, alig lehet elhinnünk, hogy a föl
tett Hilutáva, *mundáva (mondává ?) formákban a megelőző á voca-
lissal csakhamar d-vá vonódott volna Össze. Emez ok miatt ZOLNAI 
sem igen bízik e leszármazásban (1. Nyelvemlékeink 58—59. 11.), 
ÍSIMONYI pedig tovább menve, egj^enesen nyilt kérdésnek jelenti ki 
(TMNy. 1: 610.1.). 

Ez a nehézség azonban még csak hagyján! Ezt talán vala
hogy csak el lehetne oszlatni; ámde van még egy jóval nagyobb 
bökkenő is, a melyet bajosan tudnánk megfejteni, s ez: hogy az 
áv hangpár egyátalán nem szokott d-ra változni. Az a jelenség, 
hogy a zártabb av hangcsoportból d fejlődik, közönséges nyelvünk
ben, de hogy az illabiális d-ra a r-nek akkora hatása volna, hogy 
d-ra birná változtatni, arra alig tudna bárki kétségtelen példákat 
idézni. Ez a fejlődés csakugyan különös, veti most valaki ellenünk, 
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de ott van ám magában a HB.-ben a házoá alak, a mely nyilván 
eredetibb házává formára megy vissza, tehát az o-ja áfl-ból fejlő
dött ! Nos hát, feleljük neki, a házoá-nak eredetibb házává-ból 
való származása épen nem nyilvánvaló dolog, sőt annyira nem 
bizonyos, hogy mi aggodalom nélkül kétségbe merjük vonni. Hogy 
az o személyrag benne, azt elfogadjuk, de megjegyezzük, hogy fel
tűnő alakját könnyen tisztába lehet hoznunk a nélkül, hogy áv-ból 
fejlődöttnek kellene tartanunk. Nem szabad ugyanis elfelednünk, 
hogy a HB. a göcseji nyelvjárásnak félreismerhetlen nyomait viseli 
magán. Ezt tudva, a hazoa alaknak nem is egy, hanem kétféle 
magyarázatát adhatjuk. A ház-nak harmadik személyű alakja 
Göcsejben tudvalevőleg nem háza, hanem házo, mert első szótag
jában á van (v. ö. sárgo, lábo, pávo, nyárfo, házbo stb. I. SIMONYI 
MNy. 1 : 214.). Már most ehhez hozzájárulván a -vá rag, házová 
lett belőle; de mivel a HB. nyelve hajlandó a hiatusra, a v-t ki
ejtette, s így állott elé a házoá forma. E magyarázat ellen csak a 
halalaal alak ^támaszthat némi nehézséget; miért nincs e helyett 
is halaloal'? Ámde észrevehetni, hogy a két forma nem egészen 
analóg. Hogy a házo alak o-ja megmaradt a -vá rag előtt, annak 
igen valószínűen a rá következő á hang volt az oka, melynek hatása 
alatt Göcsejben még az előző a is o-ra szokott változni A halálo-
nál pedig már nem állott fenn ugyanaz az eset, mert a hozzájáruló 
-val ragnak magánhangzója zárt rövid a volt; az o-t tehát a rag 
előtt a váltotta fel benne. 

Kházoá alak második magyarázatának alapját a göcseji nyelv
járásnak imént érintettem azon dissimulatióra való hajlandósága 
adja, melynek értelmében az á hangú szótagot megelőző a vocalis 
o-ra szokott változni, pl. soláta, vosárnap, dorázs, porázs, mogát 
stb. (1. SIMONYI MNy. 2 : 28—29 11.). Bátran föltehetjük e szerint 
azt is, hogy a -vá raggal kapcsolatban eredetileg nem a házo, ha
nem a rendes háza alakot használták, vagyis házává-, illetőleg 
házaá-nak ejtették; utóbb azonban az a-t a rá következő á hatása 
következtében o-ra változtatták.*) 

*) Itt egy nagy bökkenő van, a melyre a czikkíró nem vetett ügyet. 
A hazoa szónak, h a s z e m é l y r a g o s n a k v e s z s z ü k , második tag-
jában nem lehetett sem o, sem a; mert igaz ugyan, hogy Göcsejben o-t (vala
mint a nyugati és a dunántúli nyelvjárásterület más vidékein is o-t vagy 
a-t) ejtenek a helyett az előbbi szótagban levő á után, tehát a köznyelvi 
háza alak házo (háza)-naik hangzik, — csakhogy a házának, házára, házába 
nem ejtődik ám házonak, házora, házoba-n&k, hanem így: házánok, házáro, 
házábo (ill. -nqk, -ra, -bei) s e szerint a házo (— háza) szemelyragos alak 
a -vá (-á) raggal ellátva szintén nem lehet házová, házoá, hanem házává 
(ill. göcsejiesen: hazája). Ez itt a nehézség, nem a halalaal szó á-ja (melyet 
semmikép sem olvashatunk a czikkíróval a-nak). De hátha a HB-beli hazoa 
nem is szemelyragos alak, vagyis nem a. m. ,házává, hanem csak ,házzá' ? 
Ez egész jól beleillik a szövegbe: ,és adta vala neki paradicsomot házzá. 
( = házul, lakásul)'. Hogy eddig mindig szemelyragos alaknak vettük s-
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Bármelyik eshetőséget fogadjuk el, azt a nézetet föltétlenül 
el kell vetnünk, hogy a házoá o -ja á?;-ból fejlődött; s ezért bizony
ságul nem is idézhetjük a mellett, hogy a tilutoa, mundoa igealakok 
eredetibb tilutáva, mundáva (mondává?) formákból keletkeztek. 
Am ha e leszármazást tévesnek nyilvánítjuk, nem tarthatjuk helyes
nek azt a véleményt sem, a mely a tárgyas elbeszélő múlt egyes 
számú 3. személyét látja bennük. Kérdés tehát, minek kell magya
ráznunk a két igeformát ? Nem másnak, mint határozói igenévnek. 

Lássuk először is, tulajdoníthatunk-e nekik ilyetén functiót 
,Es mend paradisumben uolov gimilcictul munda neki élnie. Heon 
tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge mundoa neki méret nü eneyc' E ki
tételt eddig három külön mondatnak vették; mi egyet alkotunk 
belőlük ily formán : ,Es mind paradicsomban való gyümölcsöktől 
monda néki élnie, csupán tiltva őt egy fa gyümölcsétől, de mondva 
néki, mért nem ennék.' Látnivaló, hogy az igenévi szerep szépen 
beletalál mind a két alakba. Még csak az van hátra* hogy meg
magyarázzuk o-juknak mibenlétét. Ezt is könnyen megtehetjük, 
ha eszünkbe veszszük, hogy a göcseji nyelvjárás — mely az egész 
HB.-ből tagadhatlanul kiérzik — a -va igenévképző előtt szintúgy, 
mint a mássalhangzós ragok előtt kötőhangzót szokott használni, 
főkép ha az alapszó két vagy több mássalhangzón végződik, teszem: 
mondóvá, mosdóvá, hajtova, felejteve, föstöve, választóvá, osztóvá 
stb. (1. Nyr. 14: 163.). A tilutoa, mundoa alakok o-jában helyesen 
ezt a Göcsejt jellemző kötőhangzót kell látnunk. A fejlődés menetét 
tehát így állítjuk föl: Hilutova > tilutoa és *mundova (mon
dóvá?) > mundoa (mondoa?). E leszármazás mellett a v kiesése 
is könnyen érthető. Csupán a tilutoa alakra lehetne még eset
leg valakinek ellenvetése, hogy alapszava, a tilut csak egy más
salhangzón végződik; miért kapott tehát a -va előtt kötőhang
zót? Feleletünk rá ez : a göcseji nyelvjárás nem egyszer olyan -t 
vé*>ű igék határozónévi alakjában is használ kötőhangzót, a melyek
nek végső consonansát közvetlen nem előzi meg mássalhangzó : 
mondják pl. futova, sütöve, kötöve, jutova stb. Egyébként pedig 
sokat lehetne arról is vitatkozni, vájjon a tilut-nak w-ját határozott 
vocalisképen ejtették-e még a HB. korában; nem volt-e már akkor 
csupán irrationalis hang, a melyet Írásban jeleztek ugyan, de ki 
nem ejtettek. E. PRIKKEL MARIÁN. 

házőá-n&k olvastuk, arra alkalmasint azok a csalóka választó vonások csá
bítottak, a melyek az oa fölött vannak s a melyeket a mi ékezetekhez szo
kott szemünk akaratlanul is hosszúságjeleknek tekintett. Pedig a hazoa-b&n a 
hazo-xéazt bátran vehetjük a ház szó teljesebb tőalakjának (v. ö. háza-t, 
házo-n), hiszen a HB.-ben még találunk rag előtt teljesebb tőalakot a mai 
csonkább helyén (halalu-t, reze-t: halált, részt). A hazo-a (olv. házoá v. házaá) 
^1 *hazo-va (olv. *házová v. *háza-vá) alak ezen felfogás szerint el volna 
hárítva a czikkíró következő föltevésének az útjából. Sz. J. 


