
A gyulafehérvári glosszák. 

VABJÚ ELEMÉR fiatal palaeografus és heraldikus a múlt év 
őszén a gyulafehérvári püspöki könyvtár átkutatása alkalmával egy 
latin kódexben, a mely 1300 és 1320 között készült, három egy
házi beszéd divisiójának egykorú magyar fordítására bukkant. 
VARJÚ ELEMÉRnek e nevezetes fölfödözésről szóló jelentését a M. T. 
Akadémia első osztályának m. é. nov. 28-án tartott ülésében olvasta 
föl e sorok írója, egyúttal bemutatta a kódexet is és röviden ismer
tette a nyelvemlékek nyelvészeti érdekességeit. VARJÚ ELEMÉR 
ismertetése az Akadémiai Értesítő ez idei első füzetében jelent 
meg a glosszák*) hasonmásával. Innen átvéve bemutatjuk a NyK. 
olvasóközönségének a becses nyelvemlékeket néhány jegyzet kísé
retében : 

I. 
Habrosagben walacnok kegussege. Hábróságben valáknak kégyössége. 
eleeknek [áthúzva : kegusse] vruksege. Eleknek öröksége. 
koorsagbon walaknok egessege. Kórságban valáknak egéssége. 
Sciuksegben walaknok beusege Szükségben valáknak bősége (bóv-
ehezeu [népeknek].... Éhező [népeknek] . . . . [sége ?). 

Jocunditas merencmm. 
Eternitas vivencium. 
Sanitas langencium. 
Ubertas egencium. 
Sacietas esuriencium. 

II. 
Ghudalatus miuin^ ielenetuiben Csudálatos mívinek jelénetviben. 
vnü zaiaual müdut igen" tonosaga- Önnön szájával mondott igének 

ban tan óságában. 
scet oltaj-ü kuner kepeben. Szent oltáron könyér képében. 
oz kerezt fan ügeu kepeben Az kérésztfán figgő kópében. 

*) Hogy ezek glosszák, nem pedig versek, mint eleinte gondoltuk, 
azt meggyőzően mutat ta ki HOKVÁTH CYKILL a Magyar Kritikában (II. 151.) 
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In mirifici operis indicio. 
In verbi oris sui testinionio. 
I n sacn altaris misterio. 
In sui imaginis vestigio. 

III. 
muri tonohtuananac arulatia Önnön tanoytványának árulatja. 
Nemzetül nepnech vadulatia. Nemzetvi népnek vádolatja. 
Jrlm varasanac tistes fugadatia Jeruzsálem varasának tisztes foga-
hten fianach artotlonsaga. Isten fiának ártatlansága. [datja. 
halalanoch scidalmos quina. Halálának szidalmas kína. 
hbodug ascunnac scemehel látatta Bódog asszonnak személtei látatja. 

Pr imum, quia a proprio discipulo eius vendicio fűit. 
Secundum, quia a proprio . . . . est accusatus. 
Tercium est quia a Jerosolimis honorifice fuerat susceptus. 
Quarturn innocencia Salvatoris. 
Quintum mortis infamia. 
Sextum Marié presencia.' 

A Gyulafehérvári Glosszák főbb érdekességei a következők: 
1. A -ben rag előfordul illeszkedés nélkül, de csak ez egy szó

ban : habrosagben (ellenben illeszkedve : koorsagban, tonosagaban). 
2. A scemehel (szemével) olyan alak, mint a HB.-beli kegil-

mehel (vö. lovak > lohak, savó > sahu, kovács > kohács, gyo-
von- > gyohon-, bival > bihal, kó'mives > kümihes stb. MTsz.; 
ilyen fejlődéssel: -v - > -' - > -h-). 

3. Az -et deverb. főnévképzönek a GyGl.-ban is előfordul, 
mint a HB.-ben és KT.-ben (és még ma is ebben az egyetlen szó
ban : hitves) teljesebb -etv alakja: ieknetuiben, nemzetni (vö. HB.: 
intetvinec, ildetuitvl; KT.: kezdetükül, scilete[t]vi). A HB.-beli kin-
zotviatwl továbbra is magában álló marad, mert az -at képzőt, va
lamint a KT.-ben (tamadatia, arulatia stb.), úgy a GyGl.-ban is 
csak mostani rövidült alakjában találjuk : arulatia, vadulatia, fu
gadatia, látatta, chudalatus. 

4. A tonohtuananac szóban az 4t ( < -ojt, -éjt stb.) képző ere
detibb ~o/t alakjának (a milyent némely kódexben találunk) legré
gibb példáját látjuk. (Tonoht- ~ cser. tunukt-). 

5. Eddig teljesen ismeretlen volt a való igenév többesének 
valák változata, a mely a GyGl.-ban háromszor fordul elő. Válto
zata, mondom, mert annak nézem és nem érthetek egyet SIMONYI-
val, a ki (Nyr. 27 : 530) a valák igenév íá-jában a pattanté, sar-
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kanté, fogaté, csurgaté-félék ?é képzőjének mélyhangú párját látja 
s ezen -á =á-ből rövidültnek tartja a hidla, szüle, lenge, pörge-íélék 
képzőjét. Ennek ellenében azt jegyzem meg, hogy a -j (^')-ból lett 
'é képzőnek illeszkedésére kétségtelen példánk nincsen, mert sem 
& kaczé, fogaté, csurgaté, kotré, pattanté, sarkanté-féléknek nem for
dul elő ;á-val való mellékalakja, sem a bírák, méltán, forráz-nak 
;á-vel való változata, a milyen az -á és az =á képzős alakoknak 
összetartozását valószínűvé tenné. (Nem illeszkedett az =<z/-ból fej
lődött é a karé, faré, gané, taré szavak végén sem). Ellenben egé
szen kétségtelen bizonyítékaink vannak az ó > *ö > a > á hang
fejlődésre; nevezetesen: áró > ára > árá-t (vö. száz forint áró 
kárt, Göcsej Nyr. 6 : 267; száz forint ára; száz forint árát vet
tem). ] *-koró > -kora > -korá-t (vö. melly-korotska, olv.: mely-
koróaska. = ,mekkorácska*; mikorú: ,mekkora' a régi irodalomban, 
1. TMNy. 1: 569; akkoru: ,akkora', Csköz MTsz.) | dió > dia 
(Dtúl) > diá-s (Somogy m. MTsz.) || nem egészen kétségtelen, de 
nagyon valószínű, hogy ilyen fejlődés ment végbe ebben is : 
savanyó (sónyó) > savanya (sónya) > savanyá-n, savanyá-s (vö. 
MTsz.). Másrészt az ö > é hangfejlődésre is vannak kétségtelen 
példák; ilyenek: az -ö (= mai -ü) nomen possessoris képzőnek -é 
változata: almascine, fel hithe, Eába neve város (TMNy. 1 : 572. 
573); és alkalmasint ő > é > e hangfejlődés útján lett a keserő-
bői is kesére (MTsz.). Ezért valószínűnek tartom, hogy az idvezejté, 
szülé-félék is az idvezejtö, szülő-féléknek a változatai, és nem -y-vel 
való képzések; s ép így a bírák, méltán, forráz és a legújabban 
előkerült valák-heli ~á is az -ó igenévképző mássá; a kajla, konya, 
kerge, lenge-féléket, szintúgy mint BALASSA (Nyr. 12 : 299; NyK. 
19 : 148. ós TMNy. 1.: 85, 89, 288.), ó > o > a, ő > é > é > e 
hangfejlődéssel létrejöttéknek tartom, mindazáltal megengedem, 
hogy a magashangúak egyikénél-másikánál talán kétféle képzés 
{eredb. -v és -j) esett egybe. 

A GyGl. fölfödözéséért örömmel üdvözöljük VARJÚ ELEMÉRÍ ; 
annyival is inkább, mert ez a fölfödözés éleszti bennünk azt a re
ménységet, hogy ha gondosan kutatunk hazai könyvtárainkban és 
némely külföldiben, még több becses magyar nyelvemlék is elő
kerülhet. 
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