
SZÓMAGYAKÁZATOK. 457 

Több bizonyságot egyelőre nem tudok fölhozni magyarázatom 
mellett, dé azt hiszem, ennyi is valószínűvé teszi föltevésemet. 

Magától értődő dolog, hogy mind az ittegyel, mind az ottogyel 
eredetileg el volt látva a helyjelölő -t, esetleg -n raggal, de nyelvünknek 
a helyragot elhagyó szokása idővel kiküszöbölte őket. Annyi bizonyos, 
hogy a kódexek korában már nem találkozunk velük. 

Czikkemnek végén még szükségesnek tartom, hogy mind a két 
formának változatait megmagyarázzam. Az ittigyen, ittegyen, ottigyen, 
ottogyan, ottogyon alakok -n-je lehet épen az -n helyragnak ivadéka, de 
a mi még valóbbszínű, -2-ből is fejlődhetett szintúgy, mint az azonnan 
sehon, sün formákban. Az ottogyel alak második -o-ja könnyen érthető a 
hangzóilleszkedés törvényéből, az egy név magashangú éi-jónek ugyanis 
a mély hangrendben o felel meg. Az ottegyal, ottogyal, ottogyan formák 
a-ja szintén rendes megfelelője a hely szó nyilt e-jének. Az ottogyol, 
ottogyon alakok harmadik o-ja pedig kétségtelenül két első szótagjuk 
hatásának eredménye. A PÁzMÁNYnál található ittegyén alak e'-je, valamint 
a SzTÁEAinál előkerülő ottogyin i-je valószínűen csak sajtóhiba. 

EÉTHEI PRIKKEL MARIÁN. 
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