
Az Érdy- és a Jordánszky-kódex kétbetűs magán
hangzói. 

ii. 
e a mai é helyén. 

2. A t ő' t ö b b i t a g j á b a n . 

egher. egy tyzta es nynczen azokba, kyk az főiden yarnak mynt 
vakondagh . . . egher, sáska. JordC. 95i2. — Somogy m., Szathmár m. 
egér. — Győr m. egér. — Horpács: egher. 

eegyeb, egyéb, kyre ha eegyeb byzonsa^ot nem találnánk. ÉrdyC. 
225ie. — eegyeb testes teremteth allatok kőzőt. ÉrdyC. 226r?. 3139. 40ÜS5 
II. 472i5 stb., mindig így. Eltérő esetet a második e-re vonatkozólag 
egyet sem találtam. — az zelőt eegyebeknek aggyá. JordC. 599is. — 
eegyeb felee sok beteghők (egyébféle). JordC. 403a stb. — BécsiC. cgyeb. 
— MünchC. egyéb. - Helt. Kr, egyéb. — Vár. Disp. egyéb. — Sylv. ÚT. 
egyéb. 

elég, eeleq. kyre ha eegyeb byzonsagot nem találnánk, eelegh vona.. . 
ÉrdyC. §25«. — eelegh teetel. ÉrdyC. 221s», 318M. II. 64S8 stb. (eeleegh 
ÉrdyC. 924. 90is. 11.44226 stb.) elég az tanoytwannak. JordC. 38327. — 
enny sok népet meg eelegheyczwnk. JordC. 403so. 47926. 609so stb. — 
BécsiC. élegeduén. — MünchC, elég.— Sylv. UT. elejg, eleghedínek.— 
Helt. Kr. 'ele_g. — Ozor. Christ. elegh. NySz. (116 : 35). 

emlekőzyh. nem emlekőztők ee róla. ÉrdyC. 4426. II . 430is. 430so. —• 
ky az zegeen hallottakról emleközetlen eel. ErdyC. II. 3ö4ss. 306s» stb., 
mindig így. — nekyk emlekőzeenek az templomról. JordC. 602i7. — 
ezenképpen emlekőzől meg h\v róla? JordC. SOOM. ----- BécsiC. emWce'zok. 
— MünchC. emlékeztéé, — Helt. Kr. emlékezetbe marad. 

enyezt. zelenczeben meene el enyezween. ErdyC. 141*i. — ez bezeed 
el vala enyeztethween ew tewlök. ÉrdyC. 203*. II. 9428. 323i<> stb. — el 
enyezty három véka lyzthben. .JordC. 576s. — nynczen oly el enyezet. 
JordC. 549s. 61830. 775i2 stb. Evvel a következetesen megtartott írás
móddal ellentétben áll Sylv. UT. I. 124. eniszek írásmódja; de előfordul 
nála enészt is. 

Erdei, kyk erdei felee meennek. ErdyC. II. 94™. — Helt. Króni
kájában mindig Erdel-nek írja. 
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Eersebeth, Ersebeth. Zent eersebeth bel telween zen leeleknek ma-
lazttyawal. ErdyC. II. 65is. — zent eersebethnek azt meg nem yzeenee. 
ErdyC. II . 67s?. 46()ao. 476i stb. — te feleseeghed eersebeth ffyat zyl. 
JordC. 516i9. — neky vala neve Ersebeth. JordC. 515is. 5199. 5205 stb.—• 
Helt. Kr. Ersebet, 

hoher. eerette yeweenek az pokolbely hóhérok. ErdyC. 134s. — 
ottan el ragadaak az gonoz hoherek. ErdyC. 134si. — es el kyldween az 
hohert paranchola . . . ErdyC. II . 287i9. — Az hoher azért mykoron 
haromzor vagot volna hozyaa . - . ErdyC. II. 4982. I. 332ie stbv — az 
byro aggyon teghedet az hohernek. JordC. 367Ö. 473I? (hooheer ErdyC. 
332s3, hoheer I I . 294u). — Helt. Kr. hoher. — Pesti Nom. hohar NySz. 
— Csallóköz: hóhér, Veszprém m. hóhér. MTsz. I. 877. 

ysmer, ysmeret. Nyolch rend bely ysmeretöket. ErdyC. 38ss. — 
lelky 'ysmeret. ÉrdyC. 39is. 42* II . 452is. 46828 stb. (ysmeer ErdyC. 39s. 
167»). — tynektek adatot meg ysmernőtek. JordC. 393is. — mert ysme-
ryk h\vneky zawat. JordC. 66120. 709iu stb. •— BécsiC. esmér. — MünchC. 
esmérte. — Sylv. UT. esmér, esmértelek. - Vár. Disp. ismer. — Helt. Kr. 
ismer. —Debreczen: ösmér. Nyr 9 :161 . — Székelyföld: esmér. MTsz. I. 
957. (49 : 2). 

kereztyen. kyket felette yo kerezttyen embernek hallany. ErdyC. 
134s*. — vaía ky kereztyen embernek bozzwt tenne . . . ErdyC. 279s6.— 
ez leannak ew elmeeyeet az kerezttyen hyttről ky el vonhatnaa. ErdyC. 
32424 stb., mindig így írva a Jordánszky-kódex ben is. 

keives. kewen halaczkank. JordC. 40322 stb.. mindig így írva az 
Erdy-kódexben is. — BécsiC. k£ues. — MünchC. khies. — Helt. Kr. 
keues. — Horpács: keres. — Bépce vid. kevés. Szlavónia, Palócz-
ság: kevés. 

kower. hozyatok köwer thwlkot. JordC. 582s2. — az the atyád kőwer 
thwlkot vágatott meg. JordC. 583to stb., mindig így. — MünchC. kover. 
— Helt. Kr. keuqr. — Horpács: kövér. — Dunántúl: kiiér. — Baranya m. 
hiiher. • 

lewel. lewel myat. ErdyC. 44n. — myndden zawaat lewelben yryaak. 
ErdyC. II. 272s2. — nem akaram lewelnek es teentanak atala. JordC. 
875i7. 877s stb. — Helt. Kr. levél. — Vár. Disp. levél. — Horpács: levél. 

metél. Ábrahám az kernywl meteleesnek myattaygazwltateek megh. 
ÉrdyC. 281i», 21. 282M. — ynayt kyvve metoltetee. ÉrdyC. 443i9 stb. — 
kernywl meteltesseek elezer mynden fyrffyw. JordC. 35u. — metelny 
drága kőwekb(51. JordC. 77D. — adaa hwneky kernywl meteleesnek tör-
wenyeth. JordC. 727? stb. 

nehéz, el merwleenek mykeent az nebez oon az hatalmas vyzben. 
JordC. 4127. — ha nehéz dolog tőrtenneek. JordC. 199i9. 426»i. 8O625 
stb.— semy mwka nehéz nem leezen. ErdyC. 139s4. — be menety kedeegh 
nagy eröss nehéz. ErdyC. II. 38623 stb. — MünchC. nehéz. — Sylv. UT. 
nehéz. — Helt. Kr. nehéz. — Egri nyelvjárás: nehéz. — Bépce vid. nehéz. 
— - Horpács: nehéz. 

osweny. vyg enghemet wr isten az fce zent páran cholatydnak ós-
wenyre. ÉrdyC. 5429. - Ewtöd osweny . . . ÉrdyC. 54s*. — ygyekőzeth-
nek őswenye. ÉrdyC. II . 6223 (osweeny. ÉrdyC. 54-23 stb.). A Jordánszky-
kódexben is így. — BécsiC. ősiven. — MünchC. osuen. — Szafchmár m. 
ösvembe. — Háromszék: ösven. 
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peeehet (sigillum). ez azért az zent kereztseegnek kyraly peecheti, 
kyraly byllőghe. ÉrdyC. 112e. — peeczetel. ÉrdyC. 28687. I I . 442«. 492s7. 
442i* stb. — Meg eresseyteek a koporsót, meg peeczetelwen a" kőwet. 
JordC. 450i. 893io. — be rekeztee es be peeczethlee. JordC. 923u. 928so 
stb. — Helt. Kr. pecsét. — Vár. Disp. pecsét. — Sylv. UT. peczét. — 
Horpács: pecsét. Mindig így van írva a két kódexben. 

zeker. Meny el, eggyeswly az zekerhöz. JordC. 735s. — Helt. Kr. 
zeker. — Göcsej: szekér. — Palóczság: szekér. 

tetem, zereztete azért Justinianus chazaar zeep emleközetöth elef-
fant tetemből. ÉrdyC. 463se. — Beleffanth tetemből szerzet edeenyek. 
JordC. 91829. A második e-nek minden valószínűség szerint hosszú nyilt 
r-nek kellett hangzania e korban, mire bizonyságul szolgálhatnak a kö
vetkező példák: Ez é tetem nyiluan az én tetememből való. Helt. Bibi.-
A meg holtak rakás tetémi között marad. Mel. Jób. 53. — szent tetemei 
illessed az asztalt. Helt. Mes. — yllatozyk elefanth teteem chynalth ha
zakba. KeszthC. (NySz.) 

veréb, az elewen verebetb marcza az megh áldozót verébnek veere-
ben. JordC. 98». 

vezér, vakoknak vezerlöy. JordC. 42725. 4-0128. 42üie. — ty wratok 
ystentek lezen ty vezérlőtök. JordC. 2OO27. 708IT stb., mindig így az 
Erdy-kódexben is. — BécsiC. vezér. — MünchC. vezerle. — Helt. Kr. 
vezér. — Horpács: vezér. 

vytez. byzwan en alattam vytezeket. JordC. 375i2. 543u. 7797 stb. 
hogy ew ez vylaghy wrnak nem vytezködneek. ÉrdyC. II. 454i9. -— vy-
tezködnek vala. ÉrdyC. II. 45327. — vytezködew anyazent egyház. ÉrdyC. 
II . 464-22 stb. — BécsiC. vitéz. — MünchC. vitéz.'— Sylv. UT. vitéz. — 
Helt. Kr. vitéz. — Horpács: vitéz. 

Az ezen két főcsoportban felsorolt példákból világosan kitűnik, hogy 
a kódex-író valami különbséget akart tenni az e-féle hangok jelölésében 
az által, hogy az egyik csoportbeli szavakat rendszerint kettős eg-vel, a 
másik csoportbelieket pedig egyszerű g-vel írta. Hogy pedig ez a meg
különböztetés nem az illető magánhangzók időmértékére vonatkozik, 
vagyis hogy kettős ee-vel nem csupán hosszú, egyszerű g-vel nem csupán 
rövid hangzót jelöl, azt már említettük fentebb is, de most tisztán lát
hatjuk ebből az összeállításból. Mert az itt felsorolt példák ma mind 
IIOFSZÚ magánhangzóval vannak használatban; az pedig egyáltalában 
nem valószínű, hogy a második csoport összes szavai röviden hangzottak 
volna a régibb nyelvben. Nem valószínű először azért, mert nyelvünk
ben a magánhangzók soha sem nyúlnak meg ok nélkül. Ha elfogadjuk is, 
hogy a kéz, fél, ég stb. szavak eredetileg röviden hangzottak (*kez, *fel, 
+eg) s csak később a hangsúly hatása alatt lett a magánhangzó hosszúvá 
(a mi megtörténhetett volna, bár nem sok biztos példánk van rá), mégis 
megakadunk az ilyenféle kéttagú szavak magyarázatánál: kevés, nehéz stb.; 
mert azt nem hihetjük el semmi esetre sem, hogy a hangsúlytalan má
sodik szótagban ilyenféle nyújtás történt volna, s hogy nominativusuk 
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azelőtt nehéz, kevés, kövér stb. lett volna. Nem valószínű továbbá azért 
sem, mert az ilyen szavakról: kéz, fél, tél, jég stb. nem szabad feltennünk, 
hogy eredetileg röviden hangzottak, mikor a rokon nyelvekben is hosszú 
magánhangzó felel meg nekik: kéz oo vog. kát, osztj. ket, lapp. kiét; •— 
fél co vog. pdl, osztj. pelek, cser. pele; — tü co vog. ío£;— jég oo 
vog. jft^/c. 

S ha elfogadnók is az eddig uralkodó nézetet, hogy a kettős ee a 
magánhangzó hosszúságát jelöli, érthetetlen, miért hanyagolta vagy 
tévesztette volna el az író vagy a másoló a második csoportbeli szavak
ban oly következetesen az időmértékbeli jelölést; érthetetlen különösen 
akkor, ha meggondoljuk, hogy következetesebben hanyagolta el, mint a 
hogy a hosszúságot jelölte, a mi kitűnik a kettős ee-vel és az egyszerű 
c-vel való jelölés arányaiból, s ezekből a tévedésekből viszont csak az 
következik, hogy bizony itt finomabb árnyalatot akart a kódex-író meg
különböztetni, mely nehezebben vehető észre s így könnyebben kerülte 
el a figyelmét. 

Az eddigi kutatóknak épen az volt a főhibájuk, hogy nem vették 
figyelembe a jelölésbeli különbséget a két csoport között. Csupán a 
kettős betűvel irott szavakból indultak ki, s mivel ezek közül igen sok 
épen összevágott a mai hosszú vocalissal, s mivel továbbá az így jelölt 
szóknak egynéhányában csakugyan sikerült kimutni, hogy eredetileg 
hosszú vocalissal kellett hangzaniuk, a tételt alkalmazták a többi meg
fejthetetlen adatra is. 

Semmikópen sem fogadható el tehát a két kódex hangzóiról eddig 
uralkodó nézet, hanem tényleg arra kell gondolnunk, a miből a példák 
felsorolása alkalmával kiindultunk, hogy a hosszúságnál finomabb árnya
latot akar megkülönböztetni a kódex-író, s hogy ez az árnyalat nem 
lehet más, mint az é-féle hangzók zártsága vagy nyíltsága, a melynek 
jelölése bizony, különösen ha a magánhangzó rövid, könnyebben téveszt
hető el, mint a hosszúság-jelölés. S a mint pontosabb jelölésű nyelv
emlékeink és mostani nyelvjárásaink adatainak figyelembe vételéből 
kitűnik, az első csoport vagyis az ee-ve\ való írás jelöli a hosszú zárt é 
hangot, az egyszerű #-vel való írás pedig a nyelvjárásaink némelyikében 
ma is megtalálható hosszú nyilt é hangzót. Ezen állításom igazságát a 
felsorolt bizonyítékok után felesleges talán bővebben igazolni, vagy 
részletesebben kutatni, vájjon csakugyan zárt, illetőleg nyilt ha.ngzó-e 
az eredeti a felsorolt szavakban. Legyen szabad azonban mégis legalább 
futólag MüNKÁcsi-nak ide vonatkozó kutatásait érintenem (NyK. 25 : 168. 
257), ki a vogul és az osztják nyelv tekintetbevételével kimutatta, hogy 
«a magyar tőszótagbeli tf-nek eredeti kétfélesóge világosan visszatükrözik 
a legközelebbi rokon nyelvekben is, melyek azt tanúsítják, hogy az é 
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azon esetekben, melyekben történeti fejlődését tisztán láthatjuk, kezdet
től fogva nyilt hang (a), s hogy hasonlóképen az é is zárt, sőt részben 
valószínűleg zártabb (azaz i) volt mindenkor*. Az é eredeti zártsága 
kimutatható ezekben: 

fél **> vog. pil-, pél-, pil!- | osztj. pel-, ped-, 
fészek ~ vog. piti, pé( | osztj. pit, pét, 
lélek ~ vog. HU, léié, léi | osztj. lil, üt, 
mély ~ vog. mii, me7, mtf | osztj. met, 
négy ~-> vog. ?í?7,a, ríe/a, jíifö | osztj. ríe/, nela, 
éj «*o vog. iü, jé, jl | osztj. j i í , 
,s'£é7 (margó) «•»• vog. ifi , s«7 | osztj. g«| stb. 

Eredetibb nyilt <; hangzót mutatnak : 
én «NJ vog. ám, am, 
fái (felet) ~ vog. pal, poq.l, pal | osztj. pelei,', 
jég «"*» vog. jayk, joayk, lay | osztj. ^ # , 
/íá^ «>J vog. &«í, &o#í, /raí [ osztj. /cáíZ, két, 
tél ~ vog. fa£, íllt , íéZ | osztj. ía-Z, tede stb. 

A hosszú zárt és nyilt e hangzónak ezt a tőbeli eredeti különbségét 
megtaláljuk a névszóképzőkben ós a nóvragokban is, de már korántsem 
oly következetességgel jelölve, mint a szótövekben. Sőt azt veszszük 
észre, hogy az író a kódex egyes részeiben mintha megfeledkezett volna 
a kettős ee jelölésről, különösen a -ség, -vén képzőben ós az -ért ragban, 
úgyhogy több lapon keresztül következetesen e-vel írta, majd mikor a 
tévedését észrevette, ismét kettős ee-vel kezdte írni. Magából a kétféle e 
hangzónak ee-vel és e-vel jelöléséből következett, hogy a hibát nem lehe
tett egykönnyen helyrehozni, legalább nem oly könnyen, mint a Becsl
és a Müncheni-kódexben, a hol az e fölé tett ponttal vagy tompa ékezet
tel helyre volt igazítva. I t t azonban egy e közbetoldása, különösen oly 
jellegű irás mellett, mint az Erdy-kódexé, nem igen volt lehetséges. 
De nem is veszszük észre a kódexben sehol sem, hogy az író javítani 
iparkodott volna a hibákat; a mi javítást pedig az Erdy-kódexben talá-
lálunk, itt-ott e-re változtatva a kettős ee-t, az jóval későbbi korból való, 
a mikor az illető javító valószínűleg nem tudta, mit akart a kódex író 
ee-vel jelölni. 

A mi a képzőkben és a ragokban tapasztalható jelölósbeli ingado
zást illeti, nem tartom valószínűtlennek, hogy az író itt már nem érezte 
oly élénken a hangzó szinezetót, mint a tőben vagy a szóvégi e-ben, 
különösen akkor, mikor a képzőre rag is következett. Megjegyzendő 
azonban, hogy ez a jelölósbeli gondatlanság különösen a Jordánszky-
kódexet terheli, mely különben is pontosság tekintetében sokkal mö-
göttébb áll az Erdy-kódexnek. 
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Zártabb é hangot találunk a következő képzőkben: 
-seeg, határozott többséggel az Érdy-kódexben, nagyonr ingadozva 

a .íordánszkyban, pl.: bőlccheseeg ÉrdyC. 41ie, dichösseegesÉrdyC. 447, 
gyermeksseeg 40ir,, közönseeges 44ao stb. | -ees: hytetees ÉrdyC. 4621, 
yntees ÉrdyC. 6426, fyzetees ÉrdyC. 57ss, meteleesErdyC. I8O5 stb. kevés 
kivétellel mindig így [ - ^ ( i n g a d o z ó ) : ayandeek ÉrdyC. iOh. 112i, 
maradeek JordC. 313i. 261 & stb. (BécsiC. marad-e), menedeek ÉrdyC. 
1424. JordC. 682i9, morsaleek JordC. 47822, aproleek JordC. 150u. SOlia 
(aprólék 204af>), yateek JordC. 680. 34Ö2o | -meeny: keresmeeny JordC. 
585i. 915ir. stb. ] -iveeny: yeweweeny JordC. 199i*. 25025 stb. mindig 
így | -eez:. kerteez JordC. 698i7. 

Zártabb é hangot találunk egy-két névragban is, bár szintén oly 
következetlenül jelölve, mint a képzőkben : 

-keed, az Erdy-kódexben rendesen így jelölve. Orzagon keed ÉrdyC. 
IO84, koron keed ÉrdyC. 12633, napon keed ÉrdyC. 61so. II. 466a. JordC. 
109is. 8308. 787i9, stb. (de igen sokszor -ked is: 8611. 605a. 81 lw stb.) | 
-keent: mykeent ÉrdyC. 4928. 91e stb. JordC. 313s. 853i4 stb. (mykent 
JordC. 286s. 451i«. 902i5 stb.) j -ré: zeeppee ÉrdyC. 18526, kewessee 
ÉrdyC. 8226, istene~see ErdyC. 6O22, nemessee JordC. 127ai2, mesterree 
JordC. 96aas, feyedelmee JordC. 81as, kettee JordC. 7O822 stb. | -eeg: 
addeeglan ÉrdyC. 9aB. I6821 stb., JordC. 13724. 2972. 89022 stb. (BécsiC. 
addá/), eztendeeg ErdyC. 46i. 50s7. 2067. — Nagyon ingadozó irása van 
a -kepén és az -ért ragnak, úgyhogy ezekről biztos Ítéletet mondani, épen 
úgy, mint a -vén igenév-képzőről, nem lehet, bár bizonyos, hogy zárt 
magánhangzó az eredeti bennük. 

Hosszú zárt é hangot találunk még a helyhatározó -éTagban is, pl.: 

belee ÉrdyC. 242*7, beleed ÉrdyC. 6624, elee JordC. 624e, ÉrdyC. 1% 
Stb., felee JordC.22aia, ÉrdyC. 77r, 1032o,közzee ÉrdyC. 85w. 2 3 K JordC. 
562a, kőzzeeye JordC. 8372o, mellee ÉrdyC. 52si. 218ss, meghee ÉrdyC. 99a, 

Pontosabban találjuk megjelölve az é zárt voltát az igeragozásban, 
így az elbeszélő múltban, a mely az Orth. C'rae.-ben, SYLVBSTER nyelv
tanában, a Bécsi- és a Münch.-kódexben is zárt hangzóval van jelölve, s 
I melyet az v'-ző nyelvemlékekben i vált fel. Példák : 

valeek ÉrdyC. 44s7, fwtosseek ErdyC. 54a?, zoleek JordC. 20131, 
mondeek JordC. 57a4 stb., kyjdeem JordC. 185i<-, öleem JordC. 9au, 
eseem ÉrdyC. I I . 46732, veteed ÉrdyC. 99s, teremteed 82a, kyldeed JordC. 
41i6, yteed JordC. 47«o stb., zeretee ÉrdyC. 552s, zylee ÉrdyC. 7122, yelentee 
JordC. 14a25. newezee, felelee, kezdee, ,yzee stb., zyleteek ErdyC. 61is, 
vyaskodeek ÉrdyC. II. 48236, bel teleek ÉrdyC. 63ín, adateek ÉrdyC. 6Ö7, 
meg haborodeek ÉrdyC. 103u stb., lakozeek JordC. Slaaa, yeleneek 19ar,, 
fwtameek 28a27 stb., feleleenk JordC. 85ar>, yeweenek ErdyC. 97s5, kez-
deenek ÉrdyC. 9937, yeweenek JordC. 20an, vezeteek JordC. 66a2e, gyö-
zeek JordC. 21a2s, meg őleek JordC. 62si stb. 

Hasonlóképen zártnak van jelölve a föltóteles mód t'-je (ÍSYLV. : 
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szeretník, szeretníl, szeretniük, szeretnítek stb.; Bécsi- és MünchC.: 
eltéttetnúnec, élmérőlnénec stb.), pl.: 

zolneek JordC. lööss,, volneek ÉrdyC. 137s, JordC. 746ao, kerde-
neem ÉrdyC. 11 u, hynneel ÉrdyC. II. 4962?, őlneel JordC. 14830, neezneed 
JordC. 59ais, ysmerneed JordC. 78122, vezerlenee JordC. 37is, kerdenee 
ErdyC. 6631, wralkodneek ErdyC. 6I1, mwkalkodneek JordC. l()s, vehet-
neenk ErdyC. II . 476i8, yewneenk JordC. 47ai, terneenek JordC. 31ais, 
newekődneenek JordC. 93, hyrdetneek ErdyC. 73s, meg melegöyteneek 
ErdyC. 78a8 stb. (igen sok példa). 

Zárt é hangot találunk az ikes igék felszólító módjának harmadik 
személyében, valamint a tárgyas igeragozás felszólító módjának többes 
2. és 3. személyében is. Például: 

byzyeek ErdyC. 157io. 16627, dyczeköggyeek ErdyC. 167r>, aldozyeek 
JordC. 81n, lakyeek JordCv 4621, tawozyeek JordC. 173n stb.. adasseek 
ÉrdyC. 9S»f yelentesseek ÉrdyC. 92»o stb., dycheeryeetők ÉrdyC. SU, 
erdemelyeetők ErdyC. 1133, zeresseetők ErdyC. 4923, hymezeetek JordC. 
32so, yelenczeetek JordC. 42a*, vesseetők JordC. 58IT stb., zentöllyeek 
ErdyC. 1043i, newezyeek ÉrdyC. 9434, ysmeryeek JordC. 4O30, zerezveek 
JordC. 82a stb. 

* 

Mint az eddig felsorolt számos példából láthatjuk, ezekben a 
kettős ge-vel való írás mindenütt a hosszú zárt magánhangzó helyén 
található. Az Érdy- és a Jordánszky-kódex hosszú magánhangzóiról 
eddig megjelent tanulmányokból ós megjegyzésekből azonban tudjuk azt 
is, hogy a kódex-író ee-vel jelöl igen sokszor oly vocalist is, a mely ma 
röviden hangzik. Az eddig uralkodó nézet az volt, hogy ezekben a hosszú 
magánhangzó eredetibb nyelvállapotot tüntet fel, vagyis hogy abban a 
korban, a melyben kódexeink keletkeztek, vagy legalább az illető leíró 
nyelvjárásában ezek a szavak hosszú magánhangzóval hangzottak. — 
íme a példák: 

adveenth. elssew adveenth vasaarnapnak Miseyeeben. ÉrdyC. 
2«. 158s. 

cheend. alyg cheendeződeenek meg róla. ÉrdyC. II . 9O37. — eegy 
eeyel nagy cheendesseeggel hozaak zent palnak testéét. ÉrdyC. II. 463is. 
— cheendes. ÉrdyC. 169a, 19224. 3827 stb. —- JordC. 347no. 89820 (czen-
desseeg JordC. 3777. 4252o. 74632, ÉrdyC. 35110. 364« stb.). — MünchC. 
céndesseg. 

cheeng-. Es cheengethween meg mosaak kezöketh. ÉrdyC. 451s4,38. 
- az feyedelem esmegh cheegete. ErdyC. 4522. — mykoron cheenghetöt 

volna az portarius. ÉrdyC. II . 27127. — czeenghetees. JordC. 4229. 
cheep. chak eegy cheep vére hwllata. ÉrdyC. 90is. 
cheerghetegh. es alóla nagy yo eedes izew cheerghetegh k y . . . ház

nál vala. ÉrdyC. 456s. — egy kysded cheergheteg foly el. ErdyC. II. 
386u. 
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deeak, Yala fiandriaban egy Isthwan deeak new ember. ErdyC. I I . 
12835. — eegy zeegeen eeggyegyew tanwio deeak . . . ErdyC. II. 52520 
(deák: nagy bőlch deakkaa leen ErdyC. II. 5252?). — ky ewteth dyaky 
twdomanra tanoytaa. ErdyC. 277i4. 

deereek. meg hasogathwan az zent zeretethnek deerekaat. ErdyC. 
II . 46e. — mynth az deereek yarth wt mondatyk orzaag wtaanak. 
ÉrdyC. 54u. 

-ee. nem emlekóztők ee ? ErdyC. 4-4-26. — gondollyatok ee ? ErdyC. 
5s. 67se. 129n stb. — el vezted ee ? JordC. 30ais. 29i2 stb. — MünchC. é. 
Sylv. UT. vagytok/. 

eeb. az eebekUvl eede hozattasseek. ErdyC. 2512. — az eebeknek 
hanyataa. ErdyC. 444io. 445s3. II. 3392. — az Izraelnek kedeegh fí'yay 
kőzőt meegh az eeb sem morog. JordC. 30s. 331 2R. 929IO stb. —. MünchC. 
eb, ébee. 

eegyeb. eegyeb mondása kőzót wgy mond. ErdyC. 2123. 2?4 stb. 
rendesen így. — eegyeb mwkakkal. JordC. 108aio. 259u. 423is stb. — 
egyéb. - - Veszpr. ygeb. — Bécsi C. égyeb. 

eegy. Mert eegy az halainak kapwya. ErdyC. 132. 123so stb. -— 
tyzen eeggyed napon. ErdyC. 95is. 143io stb., JordC. 16as», 32ao stb. — 
Ha penitenciat nem tartandotok eegyemben mynd el veztok. ErdyC. 
II. 47 la. — eeggyesewl, eeggyesseeg, eeggyeseyt. ErdyC. 89is. 300*. II. %. 
JordC. l ls . 488a. 76829 stb. (BécsiC. éggesőle). — te zent zyz zyleddel 
eegyetemben. ErdyC. 66u. Ii2is. JordC. 29a2*. 700is stb. (zent atyák
kal egyetembe onnan kywe yzween. ErdyC. 402n. 388s stb. JordC. 30ais. 
718so. 74027 stb.) — enghedeel te eeggyetlen eegy ffyadnak. JordC. 37as. 
<i24i stb. — eeggyk. Azért mongya bőlch eeggyk kenyweeben . . . ErdyC!. 
532. 29i7. 226s9 stb., JordC. 99as*. 62li stb. — eeggywt. vele eeggywt la
koznod. ErdyC. 63?. II. 381u stb., JordC. 20a2o. — elkőcheeben eeggye-
gyew. ErdyC. 61 s. 16221 stb. — ez eenneJian zent vgheekben. ErdyC. 82ai. 
ff. 168«8tb. 

eegyhaz, eegyhaaz. anya zent eegyhaaz. ErdyC. 5027. 6O7. II. 430i7 
stb. — ewk hordozyaak az en eegyhazamnak mynden ezközeeth. JordC. 
12188. 8427 stb. 

Eegiptom. es hozy beekakath eegiptomnak földéére. JordC. 20i2. 
234iS. 324i2. 

eekees. nemes es eekees allapattyokban. ErdyC. 28ie (rendesen eekős. 
ÉrdyC, 539. II. 262i. 189ÍO stb.) — BécsiC. ekés. 

eeledel. Jesus diehőseegeenek tekeentetyre eeledelt leélnek. ErdyC. 
23i«. 1372B. II. 510a s tb .—Megh halwan azért Jacob hogy eeledelth 
arwlnak. JordC. 82ai8. 97a*. G62i stb. 

eelefj'anth. eeleffanth tetemből. JordC. 918«». 
eeleg, eeleeg. csak fel reezent teeznek eeleeget. ErdyC. II . 384n. — 

nem vagyok eeleeg éretted esedöznőm. ErdyC. II . 44226 stb. — leegyen 
eeleeg. JordC. 1532*. eelegh énnekem ha meegh az en ffyam Joseff 
eel. JordC. 93a3i stb. — BécsiC. elég. (86 : 45). 

eenny. Ennek az igének egynéhány alakja a régibb nyelvben hosszú 
vocalissal hangzott. Ezek azonban azErdy- és a Jordánszky-kódexben épen 
úgy vannak kettős ee-vel jelölve, mint azok, a melyekről nem lehet fel
tenni, hogy ebben a korban hosszan hangzottak volna: öld megh, es esd 
megh. JordC. 74182. 74G«, — veed ffel gyegyetlen hoher az testet ky 
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tetewled zylettetöt es eed meg. ÉrdyC. II . 1317. — egy másnak aggyatok 
ty magzattokat meg eenny. JordC. 26117. 646s. 887si stb. — Mykoron 
azért eettenek vona. JordC. 28a». — the czordadnak ghedeleyth nem eet-
tem. JordC. 59aao. — sem kynyeret nem eeth, sem vyzet nem ywth. 
JordC. 75n. 619-j). chodalkoznak vala raytta hogy anne napyg nem 
eet ytt vona. ÉrdyC. 330ao. II. 15221 stb. — es nem adatok énnekem 
eennem. JordC'. 437is. — eennwnk, ('.ennetek. JordC. 13920. 96i2. — es 
eettel az fának gymelczeeben. JordC. 13r,. — Es otth eegyetek ygyatok, 
JordC. 226u. 230B stb. — azth az pap es hw ffyay es hozya tartozok 
eezyk. JordC. 8625 stb. — akar eegyeni, akar ygyam. ÉrdyC. 1228. — sem 
eeznek sem yznak towabbaa. ÉrdyC. 9i7. II . 27337. — es eeivenek ywanak 
hw raj'tta. JordC. 60a,t2 stb. — igen sok példa. — MünchC. ézi, ezik. 
(219 : 44). 

Eersebeth. zent eersebeth bel telween zent leeleknek malazttyawal. 
ÉrdyC. II. 65is.— senky zent eersebethnek azt meg nem yzeenee. ErdyC. 
II . 67J?7. — Meg hallaa azt zent eerseböth. ErdyC. II. 46O20 stb., JordC. 
51619 stb. Lásd a 25. lapon is. 

ees ( = is), annak okaert ees az wtolso napnak senky nem mehet 
vegeere. ÉrdyC. 823. 9w stb. — wgy mond zent Esayas propheta zaya 
által ees az wr isten. ÉrdyC. 5s stb. rendesen így. - nekvvnk ees bozzw-
sagot teez. JordC. 280?. 567ie. 59Ű4 stb. 

feedd. ez eegy dologéért hogy feeddy vala ewtet. ÉrdyC. II. 28921. 
MünchC. fég. 

feedel. le vonyaa feedeleet feyeeröl. ÉrdyC. 7729 zerezfőlwl feedelet 
hwneky. JordC. 63u. — feedeles zekereketh. JordC. 13121. — be nem 
feedendy. JordC. 57s. 248»s. Bécsi C. befédézee, fédéc. -- MünchC. 
fédeztetnec. 

feelho. zel vez myath háborgató homály es feelhő. JordC. 85926. 
Jf'eel. ffeel támadás. ErdyC. 9IB. 24-n. 43225 stb. — monda nagy 

ffeel zowal. ÉrdyC. 134u. — kell ffeel meeny el ew velők. JordC. 166r,. 
69225. — myndenben feellyeb magaztattya magaat. ErdyC. 44-28. 74ai. -
de lassan lassan feellyeb feellyeb neweködween . . . ErdyC. II, 205n. -
eegy honaptwl foghwa, es ffeellyeb. JordC. 126i. 150s stb. - ffeye feelyre 
teeweek yrwan hw dolgának okát. JordC. 44720. — feelwl meg yelentöt. 
ErdyC. 47s. — Evvel az írásmóddal körülbelül egyformán fordul elő a 
fel Jelölés. — MünchC. fél. 

feelaseeges. 0 feelseeges teremtő es megh valto wr isten. ÉrdyC. 
728. 13525. — feelsseeges teremtew. ErdyC. II . 310u stb. — az mennyey 
feelseeghnek twdomanyat megh ysmertte. JordC. 172s. 518i». 7319 stb. 

feergheteg. azonközben tamada nagy feergheteg es nagy essew. 
ÉrdyC. 470io, i*. 

gheeryed, gheeryedetes. elssew mondatyk isteny zeretettre való 
gheeryedetesseegnek. ÉrdyC. 93a». lOOst. — mynden gonoz gheeryede-
tesseegnek yndwlattyatwl . . . ÉrdyC. II. 17225. — gheeryedetesb. 
ÉrdyC. II. 413.8. 218i0. 3364 stb. (gheryed ÉvdyC. 182*». 324*. I I . 1888S 
stb.) — BécsiC. gérie.d. — MünchC. gériedet. — Komj. Sz. Pál. gyórjed. 
(24 : 12). 

heegy. myndden heegyeknek felette. ÉrdyC. 827. — heegyek, hal
mok es töteesök le olwadnak. ÉrdyC. 9*. 25s. II. 435i stb. — heebalnak 
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.heegyeen. JordC. 255e. — effraymnak heegyeen. JordC. 3274. 916)2 stb. — 
Okleveleinkben itt-ott hig, hyg. (135 : 26). 

heely. a' hol ew beelth valazth magának. ErdC. 212i. 4248, •— va
gyon eegy yeles pispekseeg heel . . . ÉrdyC. II . 382ss stb. {hely ÉrdyC. 
213e. 214i4. II . 9422 stb.) — felwl az fí'aath rea heelyhetee. JordC. 36asi. 
23020. 554i5 stb. — MünchC. helyen, Ml. 

heerwad. es meg heerwadot vala ew zyweben. ErdyC. II . IO622. — 
heerwadhatatlan es veeghhetetlen dychőseegh. ErdyC. II. 233ss. 206?. — 
ThewrC. hyrwad. 

heeted. Megfelelően alapszavának, a hét-nek itt is igen sokszor eg-veJ 
van írva, bár ma s nyelvemlékeink szerint a régibb nyelvben is nyilt e-vel 
hangzott. Míg azonban heet majdnem következetesen kettős ee-vel van 
írva, itt már határozottan több az e-vel irott példák szarna. (30 : 54). -
heeted meltosaag. ErdyC. 9ös9. 9426. 242* stb. — eegybe zamlalwan hee-
ten wr istenben atyaffyak. ErdyC. II . 378a. — heethwen ket tanoyth-
wanyok. ÉrdyC. II . 33t». 3922S.' 412iv. — heeted napygh. JordC. IM22. 
182io. 234i* stb — heethwen neegy ezer. JordC. 12225." 127^ stb. 

keellemetes. kyknek nem keellemetes az predicacio. ErdyC. I6O23. 
II. 44637. 38728 stb. —kyben énnekem keellemetesseegliem leend. JordC. 
7225. 8 b . 3989 stb. — BécsiC. kellemetes. (64 : 49). 

Leél. Nagyon határozatlanul van jelölve. — Ha föld fazeekba fözen-
dyk meg hwtet annak el keel törny. JordC. 86si. 268s. 344e stb. — myn-
den terhet twlaydon valiokon keellene hordoznyok. JordC. 132c, 34324. 
r— mynemew wton keedeeg keellyen yarny . . . ErdyC. 41». 128IB. II. 
4262. — isten zent ffyanak ez vylagra keelleteek yewnye. ErdyC. 323. 
144B. — kyralnak nemééből keelöt zarmazny. ErdvC. 59ia stb. —BécsiC. 
kel, kellet. — MünchC. kel. (155 : 290). 

kemeencze. es mynt egy kemeenczeből ugy zarmazyk vala az fysth 
h\v róla. JordC. 534. 9Q0r. 

keeraly. Az barom zent keeralyok nap kelettröl yeweenek. ErdyC. 
9734. 1044. — zent Dauid keeralnak mondása. ErdyC. II . 76i2 stb. Ben-
desen kyral-n&k van írva (keraly ErdyC. 242io). 

keerezt. karyaan egy arán keerezth vala. ErdyC. II. 3028. — az 
twlaydon newek azeert nem keerezt newők. ErdyC. II . 349so. — keerez-
ttyen. ÉrdyC. I6O2. I8O35 stb. — BécsiC. kerezt.-~ MünchC. kéréztel-
kednek. 

lee. vesseetők lee az agh emberseegőt. ErdyC. 131a. — egy kysded 
gyermeknek elette lee esween. ÉrdyC. 183so. 192ae stb. — lee haythwan 
hVv feyeeth. JordC. 696*. 7542. 824s stb. — BécsiC. le. (64 : 20). 

leeany. eegy ayoytatus apacchya leeany. ErdyC. 7723. 25024. — 
ganoz bolond leean kenyerwT az te zeepseegődön. ErdyC. II. 99s3. 522i4 
stb. (6 : 16). 

leehelles. mvndeneket meg ölneenek tyzes leehellesekkel. ErdyC. 
II . 32226. 

leelke, leelky. Jesus leelkezerent tellyes bqdog. ErdyC. 8922. - - tyzta 
leelköm zerent nem merők reea feleinőm. ErdyC. 77is stb. II. 422i7. 
4!92i stb. — leelky hatalmas byrak. ÉrdyC. 37*. 18233. I I . 3O621 stb. — 
BécsiC. lelkedet. — MünchC, lelketeket. (218 : 217). 

leél. nagy eremet leél mynden zent. ErdyC. 23a. 48i. 13028. — az 
ew nemzetééből senkyt nem leél vala meeltot reea. ÉrdyC. II . 82i. 500n 
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stb. — yar keresvén nywgodalmat, es hol nem leél. JordC. 391.30. — ha 
mel" ember megh leely. JordC. 39620. 416e. 889ia stb. — idvősseeg leélő 
regwlaat. ErdyC. IOISR. — zent hytnek leelöye. ErdyC. 441as stb. — 
MünohC. lék (218 ; 74). 

leencze. Aggy eennem ez veress leenczeben. JordC. 45ais (lencsében 
JordC. 45a»). 

leenny. nagy sok chodaak kezdeenek leenny. ErdyC. II . 359is. 28738. 
I. 11426 stb. — Jesus leenne newe. ErdyC. 92s. 19521. — hogy feyedelem 
leenne. JordC. 806n. 84Ö7 stb. — es hogy az leet vona mykent Damasns 
papa zool róla. ErdyC. 293s3. 3509 stb. — ty es otth leegyetek. JordC. 
2Sis. 208i2 stb. — hogy ne leegyewnk almasok. ÉrdyC. 4es. II. 406s2. — 
leegyetók, leegyenek stb. — Ezek leeznek wr ystennek aldassara. JordC. 
2554. 4906 stb. (1051 : 905). 

meell. A mai használattól eltéró'leg zártabb hangzóval jelöli. — ky 
le ees fekewt vala az veegh vaczoran ew meellyeen. ErdyC. 2644. — kezdee 
meellyeet verny. ErdyC. 445so. — kezdee meellyeet es feyeet verny. 
ErdyC. II. 11B. 60S stb. — te meellyeden yary. JordC. 1226. 65i2 {mell"een 
JordC. 9529) stb. ( 9 : 2 ) . 

vieelly (qni, quod). o meel nagy. ErdyC. 4-n.-- gondolhattyok meel 
nagy mondhatatlan eremők leezen . . . ErdyC. 1 7»T. — meel' ygheeknek 
elette. ErdyC. 1929. — meel völgy mondatyk lenny. ErdyC. 2227 stb. — 
MünohC. mél'. — BécsiC. mell. 

meenna. chak mennyey meennawal eelne. ErdyC. 404iu.-—meennyey 
meennawal eelteteed. ErdyC. II . 464B*. — newezee hwneky neweet man
nák az az meennanak. JordC. 4624. 644u. 64527 stb. 

meenny(ii'e). es lataa ystennek angyalyth ffel nieenny. JordC. 5Öas7. 
82124 stb. —-ínykoron hallanaa az sereghet el meenny. ErdyC. 203s. II. 390a*. 
29Ö28 stb. —- meen el azért yobbohat meg te eeletödet. ErdyC. 35is. II. 159* 
stb. — vydd el hwtet es meeny el. JordC. 20a6. 534io stb. — el meegyek ha 
el yewz velem. JordC. 327io. 6837 stb. — meegyen, meegyewnk, meene 
stb. — mykoron azért meenne az pwztaban.^ErdyC. ^8828. II. 325is. -
eremest ky meenneek az en madárkámból. ErdyC. II. 254s stb., JordC. 
38O2. 49926. — meennyetek azért hamar wtanna. JordC. 28620. ErdyC. 
460á6. II . 443» —mykoron azért ky meent vona. JordC. 50fti« stb., ErdyC. 
II . 25Ö28. 423i9. — mykoron haza meentenek vona. ErdyC. II. 1242, 
JordC. 512i7. 64323 stb. — myre meentel be az pogan népekhez. eTordC. 
74Ö2Ü. — az ygaz hythnek elöwe meenteere. ErdyC. 173i. II . 52526. — 
el veztendy te be meeneesedre mynd ez ydeghen nemzeteketh. JordC. 
227ia. — BécsiC. mén el. — MtinchC. ménnec, méijonc, mégec. méúnetec. 

meen, meenney. átkoztak leegyetek meennyen földön. ErdyC. I815. 
§!« stb. — az meenyek the kezeydnek mwkay. JordC. 79932. 82627 stb. — 
MimchC. mén — ménnei. 

meen (nurus). ky meenenek eleygben az vew legheennek es az 
meeny azonnak. ErdyC. 224i4. — másod meenyekzös vasárnapnak Epis-
tolaya. ErdyC. 11822. 123io. I I . 494s stb. — nynczen meenyekzey rwhad. 
JordC. 423s2. 92110. — BécsiC. ménekézeiert. — MünchC. ménekezo. 
(25 : 12). 

neegyed. Neegyed okáért. ÉrdyC. 14s2. 99s2. 47828 stb. — vala az 
ydöben keth neegywen keet eztendös. ErdyC. 4162*. II. 1652?. 459a9. — 
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az próféták neegyed napyglan gyettretteek ewketh. JordC. 9044. 89127 
stb. •— neegywen ezteiideegh. JordC. 18527. 20229. (180 : 76). 

peechet. ez azért az zent kereztseegnek kyraly peechety. ErdyC. 
112e. — peeczeteld meg fewlwl. ErdyC. 286s7. — Bwllaya kólt fyggew 
peechet alat. ErdyC. II. 49237. 442i4 stb. — meg peeczetelween a" kőwet. 
JordC. 450i. 893u. 928so, 

reea. wgy felelnek reea. ErdyC. 62is. 173ao. 246s7 stb. — mykoron 
reeayok tőtteek volna az edent. ErdyC. 459u,. — latlak teeghed en reeam 
haragwny. ErdyC. 307ss stb. — kyknek mynth zykzeghek vala ree"a. 
JordC. 131si. 2283C 461as stb. (231 : 56). 

reegghel. mykoron reeggbel ky.hoztaak vona. ErdyC. 33l3i. — 
Eeeggel hollal azért ffel kelwen . . . ErdyC. II. 385so stb., ebben a kódex
ben kivétel nélkül mindig így. — JordC. 302?. 30127 stb. (44 : 7). 

reekkent. az gonoz erethnekseeget el reekkentee. ErdyC. 416is. — 
mynd el reekkentety vala. ErdvC. II. 4032.*. 331i3 stb. — el r9ekkentlek 
teghed. JordC. 71xs.(]4 : 3). 

remeek. vala my ^remeek kynyeret keer. ErdyC. 40325. — remeek 
kynyeret keer wala. ErdyC. II . 9s2. — remeek kynyereth es hozok. 
JordC. 28aio. 

reend. reend zerent meg emlekőzween honnan yewt. ErdyC. II. 
15r>. I. 3828.) stb. — másod reendben yarnak ew sereghekkel. JordC. 123is. 
259i8 stb. 

reest. ha kyt latot hallót reesthnek lenny. ErdyC. II. 24124. — ne 
reestelkőggyetek. JordC. 3482. 

reetten, reettenetes. ez nagy reettenetes es feelelmes sentenciat 
myndden embernek lelkeeben kel tartany. ErdyC. 19829. 377u stb. — 
kyktewl annak elette megh reettentel vala. JordCv 262i. 826ia stb. 

reezket. az kyral leánya reezkethny kezde. ErdyC. 388s. — reten-
tees es reezkedet yewttenek en rayttam. ErdyC. II . 38In. 18938. 

reezzen. egheez lukana newő waras fel reezzene. lírdyC. II. 624. 
bezeedeewel reezzezty vala ewket. ErdyC. II . 2110. — reeaok reezzezteek 
az ott lakozoo neepeket. ErdyC. II. 412i» stb. — BécsiC. réz •zenien. -
MünchC. rézzezien. 

seerdeívl. Mykoron ffel seerdewlt korában ew attyawal Komában 
ment vala. ErdyC. II . 355u. 

seerhen. ffeel sem seerkennek idwesseegnek wtara. ErdyC. 12525. — 
mykoron ffeel seerkent volna. ErdyC. II . 29328. 369a stb. — nagy sok 
keppen yndwltatwnk es Keerkőgetewnk. ErdyC. II. 4934. 318l( s tk — 
mykoron ffel seerkent vona almából. JordC. 14a29. 78ft92. (11 : 6). 

seeteet. mongya az vylagot seeteetnek, a homalt vylagnak. ErdyC. 
39io. — az feenes nap megh seetetewl. ErdyC. 161 so. — vesseetők le az 
seetetsseeghnek mywelkődetyt. ErdyC. II . 496s4. 437s stb. (19 : 11). 

zeeb. zeeb zynre változnak. ErdyC. 2122. 28?. — hytyben annál ees 
zeeb. ErdyC. 32938. t— meneewel zeeb yob es dragab anneewal teeb arwlt 
keel eerette adny. ErdyC. II. 297.ss. 3öÖ3a stb. 

zeed. zeep rosakat es almákat zeedek. ErdyC. 33125.21423, ffel zeedyk 
ewtet. ErdyC. 19725. — féld vamot zeedyk vala mondwan. ErdyC. II . 
340io, 19. — almát es zeedeenek, fyghet es zaggatanak. JordC. 146u. 
15224. 25113 stb. —- BécsiC. zéd. — MünchC. zégguc. 

zeeg (szeg, szög = clavus). ky vonyaa kezeyt az vaas zeeget (-k) 
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közzöl. ErdyC. 149n.—mykoron lattá vona hogy az három vass zeeghek 
yelen nem volnának. ErdyC. 424s«. II. 31Ö20. 345s6. — be zeeghezee. 
ErdyC. 289i. II. 523s8. — BécsiC zegő. (7 : 4). 

zeeg (angulus). ky önthy hw veereeth az oltárnak zeegheyre. JordC. 
82is. 84i9. — megh kenee az oltárnak zeegheyt. JordC. 89i2 stb. — ragaz-
koggyatok az felssevr zeegh kewhöz. ErdyC. 249is. — az felssew zeegh 
kewhöz Cristus Jesushoz. ÉrdyC. 247si. 338IK. (10 : 4). 

zeegzaard. es vyteteek az zeegzaardy monostorban. ErdyC. II. 85SÖ. 
zeegeen. zeegeen népek. ErdyC. 9ia. — azt lathwan az zeegeen 

neepek. ErdyC. 48«. ü21ísa. — erdemletteek hazokhoz fogadny zeegheen-
nek zemeelyeben. ErdyC. II. 151 sí stb. — ha zeeghen le"end. JordC. 
II621. 49922* 90831 stb. — BécsiC. zégen. (11 : 50). 

zeemerem. Az Isten zylew zepletelen zyz Mariának zeemermeere... 
ErdyC. 239u. — zeemermet zenwettek. JordC. 835n. 

zeer. nagy zeer bely wrftk ErdyC. II. 47435. — mykoron fwthny 
akarnak nem teheteek zeeryt. ErdyC. II. 52821. 116i. stb. — zeer zamawal 
ErdyC. 452s7 stb. — eellyen zeer alath lezen^ JordC. 23121. — zeerzeth, 
zeerzetes. kereztyen ember awag zeerzetes. ErdyC. 33s. — Jámbor zeer-
zetes neepekrolsemyt az zent ydöben el nem veztnek ErdyC. 1292.-,. 
46521. stb. (zorzet. II. 5216. 48O20.) — zeertelen ÉrdyC. 3Ö«. II . 2882s 
stb. — BécsiC. zér (77 : 51.) 

zeerda. zeerdan peenteken chak eegv ytal vyzet yzyk vala. ErdyC. 
II . 326i8. 

tee. halaat/idwnk teeneked ErdyC. 199. 59i. II. 4712 stb. — Azon
képpen tee ees. ErdyC. II. 323»2. 467i3. teebelöled yew ky az herczegh 
ErdyC. I8I26 stb. — Teennen magadat ErdyC. 1232r,. — megh sokasoy-
tom tee nyawalyaydat JordC. 12DS. 207*. 227s2 stb. MünchC. te. -' 
(170:31.) 

teebb. (több) kyröl maswt teebbet zollywnk. ErdyC. 20.i5. — teebbek 
sokan ErdyC. 69i7. 19736 stb. (tőb ErdyC. 1392o.) — egyéb ysten az wr 
ystenneel nynczen teeb. JordC. 21114.-.63230. 820io stb. 

teekeeletes. Leegyetek azért ty teekeelletesek mykeent az ty meny-
nyey atyatok es teekeelletes. ErdyC. 208ss. 220s. — myndden teekeelle-
tes kerezttyen embereknek. ErdyC. II . 38035 stb. — mykoron myndenek 
teekeelletessegghel megh zereztettenek vona . . . . JordC. 19&. 27231. 
878io stb. (57 : 39.) 

téenny. Azonképpen kel teennye mynden hyw leieknek. ErdyC. 
1672i.29l6.IL29029. stb. kezdenek kyaytast teenny JordC. 399s2. 
428is. 64838 stb. — akar vala my eegyeb dolgot teegyek. ErdyC. 1229. 
26624. II. 125r,. JordC. 414i2. 3072 stb. — teegyem, teegyed, teegyen, 
teegyewnk, teegyenek stb. határozott többséggel mindig így jelölve a 
két kódexben. — vallást teezek. ÉrdyC. 137*. I I . 58*4 stb. JordC. 22i. 
251s2 stb. ew nála lakodalmat teezwnk. ErdyC. 4-29. II. 46Í2<>. JordC*. 
226i8. 876s3. stb.— myre teez' en rayttam zenetlen bozzwt ErdyC. 15224. 
33620 stb. — nynczen myt eleyben teennem JordC. 5632?. 41424 stb. 
nem twdwan myt teenneenek ewneky JordC. 15227. 71813 stb. — rnynd-
nyayan mennek vala, hog vallást teennenek JordC. 5222. ErdyC. I6821.-— 
zenteld megh tee magadat es teed azt hog borothwalkozyanak megh. 
JordC. 778ia. 4-42i2. ÉrdyC. 190ia. 208u stb. - - kyket my'nd teeth wr 
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ysten ty köztetök hw myatta JordC. 7Ü20. 21 Is. ÉrdyC. 67«, 470is. — 
teett es teezen az halhatatlanságban II . 23624. 2732? stb. 

veeres. feyeer vyzet veeres bqrraa valtoztatwan ÉrdyC. 98u.— em
bernek zemeyt meg veerhenye'ty. ErdyC. II. 11725. 

veenny. annee yoot erdemlettek veenny ÉrdC. 201 e. 171s3. — az 
wtan eerdemleek veenny az zent lelket. ErdyC. 2O623. stb. JordC. 501». 
S934 stb. - ymagyatok ystent, hogy veegye el az bekakath en rólam. 
JordC. 2O21. 128i;. 497™ stb. — sem eetelt sem ytalt nem veeznek. 
ErdyC 87si. 95n stb. — az yokat wr ysten hozyaa veezy. ErdyC. 6131. 
137i4. I I . 19s2 stü. JordC. 373s. 540i2 stb. — el mentenek vala az varas
ban, hogy eeledelth veenneenek. JordC. 638IA. ErdyC. 16023. II . 24-821 
stb. — de byzon testét veett volna ffel. ErdyC. 8622. 13J9O. — kyk a bes-
tyanak byllögheet ffel veetteek vala JordC. 913é. — veed zamaat yzrael-
nek JordC. 126so. 246is. - - veed el az hythnek haznalattyaat. ErdyC. 
22321. — wram Jesus veed el az en lelkemet. ErdyC. 25925. — veed el 
érdemes Coronayaat az te nagy mwkadnak. ErdyC. II. 35826 stb. 

Van ezeken kívül sok más szó is kettős ee-vel jelölve a mai rövid 
hang helyén. Ezek azonban oly ritkán s oly következetlenül jelölve for
dulnak elő, hogy semmit sem tudunk következtetni belőlük, s nagyrész
ben iráshibáknak kell tartanunk őket. 

Ilyenek például: 
Es el hattatok azokat kyk neehezbek az terwenbe. ErdyC. 260«7; 

meg jeezwlt wr Jesus Cristus. ErdyC. II. 2IO27; ew wtannok zamtalan 
sok neppeek ErdyC. 254ss; negyween ErdyC. 34938. 45Ö32; hetliween ErdyC. 
277io; Tyzed napon myndden faak, fywéék . . . veeres vereyteeköt bochat-
nak. ErdyC. 9? ; oztogata nemynemew zalata fyipeet kynek ees nagy 
zeep yllattya vala. ÉrdyC. 45137; nem vezhete eel. ErdyC. II . 282io; zaaz 
tyz ezteendeegh eele. JordC. 105ai2; mynd az eyeel oly seteth es vylagos 
kőd leen. JordC. 39is; eezwnkbe ywthnak az yo eerthr wgorkaak. JordC. 
13922; 0 zent Anthal ne gyeter' ne eegliees mynket. ErdyC. 46323; my-
koron az testet az koporssobol ky emeelneek. ÉrdyC. 3952*; Vala az ydő-
ben eegy Ciprianus newő meester. ErdyC. II. 335IT. 36121; bekeessegghe-
valo zenwedees. JordC. 84I25; yelőneek nagy chodalatus yeeq meennyék
ben. ErdyC. II. 228e; ylletee hw rwhayanak pereemeeth JordC. 5522; 
zeep feeyeer ötözetben. ErdyC. 365se. II. I829; ystennek barattyanak 
neewezteteek. JordC. 88620; Hamar syess eeycz három semlyenee lyztöth. 
JordC. 21a2s; ky vala egy tanacz bely feey edelemmel. JordC1. 75125. stb. 

Az ilyen esetekben, mint említettem, a kettős ee-vel való jelölés 
inkább iráshibának vehető. A föntebb elősorolt példákban- azonban a 
kettős ee betű majdnem kivétel nélkül a mai rövid zárt e hang helyén 
áll. Az eledel szót, a mely kódexeinkben szintén ee-vel van jelölve, ma 
nyilt e-vel használjuk ugyan, de abból, hogy az alapszavában (él) a nyíl
tabb e-vel szemben zárt é áll, következtethetjük, hogy ez a hang ei-ede-
tileg zárt volt. Tagadhatatlan, hogy ezeknek a szavaknak nagy része va
lamikor hosszú magánhangzóval is lehetett használatban, de hogy vala-
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mennyi úgy hangzott volna, az nem valószinü. Azonban eddigi kutatá
sunk keretében nem is érdekel, hosszan hangzottak-e vagy nem ; czélun-
kat nézve most csak az fontos, hogy a kettős ee ebben a csoportban is 
a Bécsi- és a Müncheni-kódex jelölésének s a mai nyelvállapotnak meg
felelően zárt hangot jelöl. 

Erről tesznek tanúságot azon példák is, melyekben a mai ö, i helyén 
szintén ee-xel való irást találunk, p l : 

zemeeldek JordC. 13027, byees bayosok. ÉrdyC. II . 97a, eerwltok 
vygattok. ÉrdyC. II. 496™,fyUep. ÉrdyC. II. 19221. 28633, eerek eelet. 
JordC. 8182. 882ie, zeernyew. ÉrdyC. 62si. II . 2932B stb., feeldet. JordC. 
318i6, feesivensegh. JordC. 82729, gymeelcz. JordC. 842-22, deegli halaal. 
ÉrdyC. 34926. 37, nyeegend. ÉrdyC. ÍI . 62s5. I. 117*, keenyeregh. ÉrdyC. 
II. 2ü3i2, bynees. ÉrdyC. 1648, keeny hwllatas. ÉrdyC. 36322. II . 507i«. 
52321, zaaz eethwen. ErdyC. 287s. megh nem eelteek (ölték). JordC. 93s3. 
Ezek külömben az esetek nagy többségében ö (ew)-vel vannak jelölve. 
Úgyszintén a következők i-vel: eenseeg. ErdyC. 1373?. II. 286u. JordC1. 
114i2, eenczelkodyk. JordC. 5732*. ErdyC. 209a, fylyppis t newö zeeghetbe-
lyek. ÉrdyC. II. 58sa, iveeragh. ÉrdvC.' 158u, heertelen. ÉrdyC. 25a. 107is. 
JordC. 130Ű. stb. — Továbbá ee-vel való irást a mai /' helyén találunk 
még a következő szavakban : annee. ÉrdyC. 3828. stb. JordC. 41619. 69328 
stb. — BécsiC. annc (79 : 32); ennee. ÉrdyC. 153T stb. JordC. 919.3 stb. 
(31 : 6), mennee, méennee. ErdyC. 2825. II . 16434. stb. : eede. ErdyC. 4O22. 
1479. JordC. 4233i. stb.; ed. ÉrdyC. 4». 1097. JordC. 13422. 170«. stb. 
(50 : 19); eellyen. ÉrdyC. 495. 149s stb.; JordC. 3329. 568» stb. (287:60); 
eennen. ÉrdyC. 49i. i39a» stb. JordC. 165IB. 68O17 stb. 

Az eddig felsorolt példákban a mai zártabb (e, ö, i) hangzó helyén 
találunk kettős ee-vel való jelölést. Több nehézséget okoz már azonban, 
legalább látszólag, az a sok példa, melyben a mai nyilt rövid e vocalis 
helyén fordul elő ee jelölés, a mely eddigi eredményünkkel ellenkezni 
látszik. Lássuk csak azonban közelebbről a dolgot s kezdjük az egyes
számi harmadik szem. birtokosragos alakokon. 

Tudvalevő dolog, hogy az egyesszámi 3. szem. birtokosrag a törté
nelem előtti korban j ö - , j é - volt, a melynek a tŐvégi hangzóval való egye
süléséből később é fejlődött (1. SZINNYBI J. Magyar nyelvhasonl. 92.). Az 
Erdy- és a Jordánszky-kódex ilyenféle alakjai tehát : kezee, fejee, testee 
stb. valamikor csakugyan hosszú magánhangzóval voltak használatban. 
Hogy kódexeink keletkezése korában is igy hangzottak-e, az egyelőre 
nem tartozik reánk ; fontos azonban megállapítanunk azt, vájjon ez a 
hosszú é-féle hang nyilt vagy zárt volt-e. SZIGETHY ISTVÁN (NyK. 15 : 65), 
úgy látszik, a nyiltabb hangzó mellett foglal állást, mikor azt mondja, 
hogy «a mai esze, teste, asszonya-féle példák nyilt végvocalisukkal még a 
hajdani -ja, -je ottlétére vallanak.» Ezzel szemben áll SZINNYEI JÓZSEF 
állítása, ki (A birtokos szemólyragozásról. Nr. 17 : 5—6) bebizonyította, 
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hogy ez az e hang eredetileg zárt volt, mégpedig először hosszú é, mely 
később é'-vé rövidült, s mivel a köznyelv — néhány esetet leszámítva — 
az é hangot nem tűri meg a szó végén, azt lassanként nyilt e-vé változ
tatta. Hogy zártabb volt, arról tanúskodik először az, hogy az -e személy
rag a régi nyelvben és a mai nyelvjárásokban is i-vel váltakozik. Bizo
nyítja ezt a debreczeni nyelvjárás is, mely különösen a továbbragozott 
alakokban i-t használ az e helyén, továbbá a Bécsi- és a Müncheni-kó
dex, mert a továbbragozott alakokban itt szintén zárt <: hangot találunk. 
De ugyancsak avval a kettős ee-vel, a mely fönnebbi megállapításunk 
szerint zárt e-t jelöl, találjuk rendesen írva a továbbragozott alakokat az 
Erdy- és a Jordánszky-kódexben is, különösen az előbbiben, mely e te
kintetben sokkal következetesebb. A sok közül csak néhány példát soro
lok fel: 

bölchesseegheeben. ErdyC. 166sa, bezeedeeben. ErdyC. 6833, bezee-
deeböl. ErdyC. 119i3, bezeedoet, ErdyC. 149i4, dychöseegeere. ErdyC. 
73», értelmééről. ErdyC. 82i9, eeleteere. ErdyC. 67-24, eeleteeben. ErdyC. 
12886, eeleteen. ErdyC. 48i«, ezeeben. ErdyC. II . 474BI. elmeeye. ErdyC. 
78ta, földeere ÉrdyC. 6328, földéén. ÉrdyC. 1022s, feyeere ÉrdyC. II . 456i«. 
hyreewel II. 462si, istenéét 4822, innepeeröl 91*, ygheeye 70s4, kenywee-
nek ErdyC. 0827, kezeeben ErdyC. 59s, lelkeewel ErdyC. 89s4, newee-
nek ErdyC. 44io, neweeben ÉrdyC. 78«, öröméében ÉrdyC. 63s7, reezee-
ben ErdyC. 433*. I I . 1430, térdéére ÉrdyC. 7728, testeeben, testeere, tes-
teetwl, vyzeeben ErdyC. 84is stb. stb. 

SYLVESTER is következetesen i-t ír a továbbragozott alakokban, a 
mi szintén az e hang zártsága mellett bizonyít. Mindezekből az követke
zik, hogy a 3. szem. birtokosrag e-je eredetileg csakugyan zártabb hangzó 
volt, s mivel az esetek igen nagy számában az Erdy- és a Jordánszky-
kódex is kettős ee-vel jelöli, a melyről eddig láttuk, hogy zárt hang je
lölésére szolgál, azt hiszem, kimondhatjuk, hogy kódexeink keletkezésé
nek korában, vagy legalább a kódexiró nyelvjárásában zárt vocalissal 
hangzott ez a rag, akár rövid (-e), akár hosszú (-é) volt. Kódexeink ilyen 
alakjai a következők: 

lataa haat mynt ffeel hasadozot az háta beeree. ErdyC. II. 29329; 
kyben sem eredethbynnek bethkee, sem boczanando veeteknek boytasa 
ninczen. ÉrdyC. 24-6e; hatalma alat vala h\'v bezedee JordC. 532is; meely 
twdomannak es bőlccheseegnek eegy ceppee es nagyobb . . . ErdyC. I I . 
348sö; Istenth soha senky nem lattá ; hanem czak h\'v eggyethlenee JordC. 
624n. 543zs; Ha mellyteknek ekree az verembe esendyk JordC. 57731; 
kynek eeledelee vagyon JordC. 527is(: embernek eeletee JordC. 56932. 
64610. 64-525; myndeneknek eremee ÉrdyC. II . 3024; lelky értelméé 
ÉrdyC. 237ia; haraghnak myatta el vezee ezee ErdyC. 32135. I44*O; ff&yee 
alaa JordC. Süaas. 37117; synagoganak feyedelmee JordC. 55123. 66820. 
690s; veernek feldee JordC. 708s6; hwz fylleree vagyon JordC. 127s; 
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ygaz es éress liytee legyen ErdyC. 20428; ez vylagnak ydwezeyteyee ErdyC. 
424n ; nagy ynnepee vagyon my wrwnk ystennek. JordC. 27io; népnek 
ystenee JordC. 19i.'56aas. 15ai. 875e. 729n; hw yzee mynt az meezzel 
sylt semlyenek JordC. 4625; kynek egy drágalátos Alabástrom pohaar 
kenetéé vala JordC. 5037; Ha kynek ket kenthesee vagyon JordC. 527i»; 
aldozathnak keweree ne maraggyon the nálad reegghelyg JordC. 5925; 
wrnak kezee ÉrdyC. II . ltíia. I. 427is. 36036 stb. JordC. 977. 102a*» stb. 
25-ször ; gyenghe aga vagyon, es az liw lewelee ky yteth. JordC. 4322*. 
855B ; marianak zeplőtelen zent meehee ErdyC. 1592*; Elég az tanoyth-
wannak, hogy czak ollyan mynt hw mesteréé JordC. 383M. 73422; myn-
den embernek nyelwee JordC. 17ais; En vagyok dauidnak nemet es gye
kére JordC. 929ie; nemzetéé zerent kedegh gyryabol tamada JordC. 705i. 
hyvattateek ew neky newee Jesusnak ÉrdyC. I8O1. 254m. I I . 5302?; ky-
ralnak vala zaaz saross zekeree JordC. 326si; Az zeertartaas mynden ne-
mew yozagoknak annya zyleyee ErdyC. II . 80i»; kyben lakozyk zent 
zynee ErdyC. 210si. JordC. 849si ; embernek hw zywee JordC. 849is; az 
zyznek termeezet zerent Jeyee nem lehet ErdyC. 67i7; oly gyakortaa 
ymathkozyk hogy az ew terdee wgyan ffel chomosot vala ErdyC. 417u : 
ezysthnek drágalátos terhee ErdyC. 226s7; myvel Christusnak byzon 
embery tedee nem volth vona ÉrdyC. 41619. II . 178«. 294i2. JordC. 27a5. 
61921. 698s; az hall' teteméé akada meg torkan ÉrdyC. 2772?; Az hew 
veree my rayttwnk es my ffywnkon leegyen JordC. 44621; maga wr Isten 
leen ew vezeree JordC. 27326; kereztyen hythnek erőss bay vywo vytezee 
ErdyC. II. 55i9. I. 383si; mykoron el fogyót vona ctjzee JordC. 35ai3. 
1975. 6313„. 

Ide sorolhatók továbbá az ilyen alakok is : 

es ky meene belelee az erdeg JordC. 408it. 485a stb. ÉrdyC. 21123, 
25322. II. 74i stb.; eg garasth talalz hw bennee JordC. 409n. 61723 stb. 
ÉrdyC. 17723.4124 stb.; kynek ellenéé ÉrdyC. I 7820. 24822 stb. JordC. 
I6O27. 580i6 stb.; ky vyvee azért moyses az vezzóketh wr ystennek 
előlee JordC. 158s«. 457i«. 707»e; Lewe eswen kedyg az zolga hw elettee 
JordC. 411 só. ErdyC. 1624; óryzwen az eeynek ydeyth hw barmoknak 
felettee JordC. 522ie; az oltáron megh tvztwllyatok hw relee JordC. 20an. 
102a stb. ÉrdyC. 280st, 363s stb. 

Az alanyi igeragozás elbeszélő múltjának 3. személyét ugyancsak 
ilyen ee-ve\ találjuk jelölve a mai nyiltabb e hanggal szemben. Pl. 

Elee (éle) kaynan es hethwen eztendeegh JordC. lOais; zent ka-
therina azzonnak confessora eredee el Bononyaban ErdyC.41225; JordC. 
576e. 77328; bel zalwan Jesus az hayoczkaban, atal ewezee es ywe az hw 
varasában JordC. 378?; Erre Siluester ezenképpen felelee ÉrdyC. 28Ü35. 
45I21. JordC. 508*. 509« ; sok népeket hytetee hozya JordC. 724s; lath-
wan az haborwnnak nagy votat meg yedeer JorC. 40Ü7 ; Es ylee le hw es 
tawol hozva JordC. 43a8. 35ais. 789i stb. ÉrdyC. 285u ; ky yttetee enghe-
met JordC. 552s. 9; Vala eg czalados ember, ky zelót yltetee JordC. 
42126; Intee azért hwneky Symon JordC. 676io; az keez ky enghem ar-
czwl ytee az eebektwl eede hozattasseek ÉrdyC. 2511; Jesus yewee Jordán 
vyzeenek atala JordC. 41 2so. 530«o. 652n ; Iivee kedyg Jesus az tengher 
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elwee JordC. 4057. 435™; ffel kelee eeyel ÉrdyC. I I . 108M. 318M. 372*5 
stb.; ffel kehe azerfh Ábrahám JordC. 38aio. 36a9. 4527 s tb. ; sarth kenee 
az en zemeymre JordC. GáSsa ; kezenee ersebetnek ÉrdyC. I I . 64i3; kyt 
oly nagy ysteni malazth koicethee JordC. 706io nagyobban kezdee annál 
ees mewethny ErdyC. 34io. 288s stb.; Ezth hogy megh mondotta vona,-
lehellee, es monda JordC. 699n; nem lehetee el veghezny JordC. 580i2. 
302so; mynd az sokassaghw czorda menee nyakig az tengherbe JordC. 
377so. 45829 stb.; nem meree semyt ellene zolany ErdyC. 290is. 431ai. II . 
4983. JordC. 33a29. 3192; ffyat zyle kyt newezee Sethnek JordC. 9ai9. 22; 
ErdyC. I I . 9Ü3i; esmegh kettett nyeree vtanna JordC. 435i2; Ábrahám 
ewrelee raytta JordC. (Í57i4; kyt megh őlee kaym JordC. 9a2i; tebbet 
honnem mynt ewt zaaz embert őletee meg ErdyC. 330sá; le pokee az 
feldre JordC. 658s; megh rettenee ottan felix JordC. 7889; eedes almából 
ottan ffel serkenee ErdyC. II . 126is; Pogaczaat sytee es eweenek JordC. 
31ai9; Syethee azért Ábrahám Sarahoz JordC. 28a2*. 4922; haylokot zerzee 
magának ErdyC. II . 142so. 85so stb. JordC. 8ais 24a« stb.; nynchen ez 
vylagon eegyeb idwessegewnk hanem chak kyt az syz maria zylee ErdyC. 
II. 304s; senky érdemre való yoot nem tehetee ErdyC. II. 17i; zamtalan 
neep teree ez kerezttyenseegre ErdyC. 393s8. I I . 30s6. 69i9 stb. ,TordC. 
2üau. 104ai9. 36O27 stb. ; kyket megh terhelee hw vranak yozaghybol 
JordC. 4üa2; Annak vtanna vyzet toltee az medenczeben JordC. 674s»o; 
kyket megh veree Joswe JordC. 314ie. 610ai; kyben isten felette yo pa-
lantaat vetee ErdyC. 1332<>. II. 40IR ; JordC. 8au. 602i2; mykoron magyar 
orzagh nagyob reezre el vezee ErdyC. 43Gs2. II . 466ss. JordC. 23i«. 
5682 stb. 

Bátran rámondhatjuk, hogy ez az g-féle hang is ugyanoly fejlődé
sen ment át, mint a 3. szem. birtokosrag. BUDENZ, SIMONYI, SETÁLÁ (Zur 
Geschichte der Tempus-und Modusstammbildung in den finn.-ugr. Spra-
chen) stb. kutatásai szerint ugyanis a finn-ugor nyelvekben eredetileg 
egy ~j0 képző szolgált a praateritum képzésére, s evvel képeztetett a ma
gyar elbeszélő múlt is, a miről világosan tanúskodik az alanyi í-agozás 
első személye, mely még a mélyhangú szavakban is é-t mutat föl (pl. 
mondék) a többi személylyel ellentétben, s ez csakis valami j elem hatá
sából magyarázható. Úgy foghatjuk fel tehát a dolgot, hogy pl. a siet ige 
prjet. egyesez. 3. személye eredetileg *siete-je nek hangzott; az e leko
pása s a diphthongusnak hosszú vocalissá való összevonása után : sieté-
nek, s azután megrövidülve: siete > siete. A hangzó zártabb volta mel
lett bizonyít az, hogy a ragos alakokban, mint pontosabb helyesírású 
nyelvemlékeink bizonyítják, ennek az e hangnak zárt é hang felel meg, 
pl. BécsiC. ióuénec, s gg-vel jelölve az Erdy- és a Jordánszky-kódexben is 
(lásd a 30. lapon). 

Az előbb tárgyalt alakokhoz hasonlók a következő feltételes módú 
igék, melyek az alanyi ragozás egyessz. 3. személyében szintén ee-vel 
vannak jelölve: 

nem ysmerheteek megh, myt bezeellenee hwnekyk JordC. 66126; az 
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hw ffya eelnee JordC. G37o; ymadaa hogy ne esnee essew ez feldnek zy-
neere. JordC. 812is; ky meene az mag vethő hymteny, es mykoron 
hymtenee . . . JordC. 46330; Vala kedegh az hw nagyob ffya a' mezen, es 
mykoron megh yewnee es haza kőzelgnethne JordC. 583* ; az sanctua-
riomba kelleme zolgalnyok JordC. 132r,. ÉrdyC. 401io. 422a. 205a stb.; 
kerdee megh, myt keresnee JordC. 72a25; ygyere hwneky adny vala 
myt kernee hw thwle JordC. 398n. 714io; hogy kedeg az nap el kezdenee 
nywgodny JordC. 23ass; vg hog az hayo be kezdenee telny vyzzel JordC. 
46()2r,; Hogy kedegh kozelghetnee az varasnak kapwyahoz JordC. 54328. 
596n ; Lathwan kedegh wr ysten hogy sok gonossagh lennee ez felden 
JordC. 12aio. 199u,. 81 íu stb. ÉrdyC. 215*. 264*>. II. 683. 703u stb.; es 
mykoron mennee az wton ErdyC. 328R ; keth romay zekeer egymás mel
let raytta el mehethnee ErdyC. 254i7. 350? stb.; yar vala az tengheren 
myglen Jesushoz mennee JordC.^-OOs. 291Í* stb. mywel az zent három-
saghnak tyztesseeghet tehetnee ÉrdyC. 229u. JordC. 206so ; myg nem wr 
isten vélek yrgalmassagot tennee ErdyC. 350s. 27722 stb. JordC. 4929. 
522s. 623ie stb.; chak hogy egheesseghben meg terme az hadból ErdyC. 
352n. I I . 2tí9s. 26Ö34 ; ha volnának vala kynek zaz yohay es egy hw kez-
zelek el teewedme JordC. 41()is; eelegh értelmet velietnee belőle ErdyC. 
22436 ;,hogy senky gonozt ne veelhetnee ErdyC. 2289; ky mykoron vezteg-
lenee ErdyC. 28228. JordC. 49128. 593i7 ; hogy mynket az teyyel es mez
zel folyó feldnek erekseeghere be vynnee ErdyC. 28Ö7. 

A fölszólító mód képzőjének a hangzójában valószínűleg ugyanaz 
az elem lappang, a mely a prast.-ban (1. BUDBNZ, UA. 357), tehát a mit 
arról mondtunk, az erre nézve is áll. A 3. szem.-béli vocalis eredetibb 
zártsága mellett szólnak itt is a ragos alakok, melyek szintén a zárt é 
jelével vannak jelölve pontosabb irásu nyelvemlékeinkben, így az Erdy-
és a Jordán^zky-kódexben is, mint fentebb láttuk. 

A tárgyas igeragozás felszólító módjának 3. személyében is sokszor 
találunk ee~vel való jelölést. Pl. 

enczee ky hw veoreeth JordC. 102i4. 85g; Senky towabba ffel ne 
tamazza, es megh ne eppehee az varasth. JordC. 229is; Ercchee kynek 
erteny keel ErdyC. II. 257is. JordC. 17ais. 43110 stb.; az kwthnak wra 
megh fyzessee az baromnak araath JordC. 57s; mert awag egyket gyw-
lőlyee JordC. 3719; En nem keresem az en dyczőseeghemet; vagyon ky 
keressee es yteellye. JordC. 65627. ErdyC. II. 35022; mynden ember fa
rara kessee hw fegywereeth JordC. 7Ű4; keressen bekeseegliet, es kowesee 
hwtet JordC. 85()x«; myt haznal embernek ha el nyeryee mynd ez vyla-
got JordC. 482is; hogy magát megh ollyee JordC. 76Ö7; kyn wr ysten 
megh haragghwggyeek es be rekezzee az menyorzagot. JordC. 22Í20; hogy 
az ygassaag teetelt Cristns Jesus felette zeressee zent Dávid byzonsaag 
ÉrdyC. II. 76i9. I. 139i; ressee az zentelth vyzben JordC. 128is. '244i6stb. 
ÉrdyC. 3444. II . 31323 stb.; hogy wr istennek zent malazttyaat el ne 
vezessee ÉrdyC. I6625. 

Úgyszintén a tárgyas ragozás perfectumának 3. személyében is 
néhány helyen: 
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Mykoron ffel emeltliee vona Ábrahámh\v zemeyt JordC. 28an; ez vy 
lagh hwket megh gylőltee JordC. 68720; megh ysmertee JordC. 6383; myn-
den yozagat az orwosokra keltettee vala JordC. 55133; meg kőweztee volna 
ErdyC. 62so; ember es nem vala ky ez feldet myveltee vona JordC. 9r,; 
mert nem erdeghnek neweet neweztee ErdyC. 286i; az okaert oltee megh 
ewket az puztaban JordC. 149i; mert ky teremtottee az embert kezdetben 
JordC. 413e; ennek emlekőzetyre tettee JordC. 438ÍS. 50326. 69321 stb. ; 
hogy el vegheztee vona JordC. 563i2; el vettee vona JordC. 528ia. 

Ezekben az e féle hang zártságát szintén olyan diphthongusból 
magyarázhatjuk, mint fentebb az elbeszélő múlt és a feltételes jelen 
egyessz. 3. személyében. (Kérje < *kérjej < *kérje-je; ölte < * óítej 
< *ölte-je). 

Itt-ott, ritkán a szótő végén is találunk kettős ee-ve\ való irást. 
Például: 

legyen ty keztetek eppee es keserwseegh zylew gyeker JordC. 264a4; 
Es egy feketéé bestye el zakaztaa derekatwl ÉrdyC. 25l4i. 362s; kftfenee 
vad meg marth JordC. 59a2i. ErdyC!. II. 87* ; nylwan es nem mesee ze-
rent JordC. 1433i. 

Továbbá az ilyenekben : 

Hozd ky edee hwketh JordC. 31asa. 492i7. 746M. stb. ; Ez nemes 
pohárban mynááenfelee orwossaagh vagyon ErdyC. II . 137i2; Az zent 
írásban neeg felee zozatot talalwnk EvdyC. 1672R. 17110. II . 4821. JordC. 
34-20. 152ti. 266i3; mynee nagy mondhatatlan dychoseegöt eerdemlőt lee
gyen: ky yelenthy kywee ErdyC. II. 354?; mezzee ErdyC. 102n. II. 280s. 
JordC. 22Ío. 7017. 

Ezeknél már csak egy-két nyelvjárás kiejtéséből következtethetünk 
eredetibb zártabb hangra. így pl. a palóczoknál és Eábci vidékén ma is 
/'-vei ejtik & fekete, fejsze, esté, fene, ige szavakat, s ilyennel jelöli az utób
bit a Bécsi-kódex is. Zártabb voltuk mellett bizonyít továbbá még az is, 
hogy a felső-tiszai nyelvjárásban ezekben a szavakban ragok előtt i-t ej
tenek : feketít fej szít, igít. 

Ezzel felsoroltuk azon eseteket is, melyekben a kettős ee-\ro\ való 
jelölés a mai rövid zárt é és nyilt e hang helyén áll. Ezeknek egy részé
ről, mint már többször említettem, ki lehet ugyan mutatni, hogy vala
mikor hosszú vocalissal hangzottak, de hogy kódexeink keletkezése ide
jében, vagy akár csak a leiró nyelvjárásában is valamennyiben hosszú 
lett volna a vocalis, azt nem fogadhatjuk el kételkedés nélkül. Ellene 
mond ennek a feltevésnek először is az, hogy egynéhánynak állítólagos 
hosszú hangzója sem a környező mássalhangzók hatásából, sem a rokon 
nyelvekből nem magyarázható. Ellene mond továbbá az is, hogy egyes 
szavakban az eddig uralkodó nézet szerint a maival épen ellenkező lett 
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volna a hosszú magánhangzók helye: eegyeb, eeleg, felee (féle), peeczet, 
eersebet; s hogy a következő korban, a kódexek keletkezése után egy-két 
évtizeddel ezek legnagyobbrészt rövid magánhangzóval voltak haszná
latban. 

Azon állításunkkal azonban, hogy a kettős ee-\e\ való irás ezekben 
is a zártságot jelöli, némileg ellenkezni látszik az, hogy a zártság nincs 
mindenütt következetesen megjelölve, úgyhogy a példák jelentékeny 
részében a kettős ee-vel való írással szemben majdnem ugyanannyi egy
szerű ^-vei való irás áll. Ha azonban tekintetbe veszszük azt, hogy a 
zártság ilyen jelölése mellett igen könnyen lebetett hibát ejteni, s hogy 
ez az ingadozás csak azon szavakban fordul elő, a melyekben ma is rö
vid zárt hangzó található ; ha számba veszszük továbbá azt is, hogy a 
hosszú zárt é helyén, a melynek hangzása határozottan feltűnőbb az é 
mellett, mint az é'-é a rövid nyilt e mellett, sokkal következetesebben 
találjuk a kettős ee-t: akkor az ezekben található jelölósbeli ingadozást 
annak tudhatjuk be, hogy az illető másoló ezen szavakban nem érezte 
már oly élesen a rövid e hangzót, mint a fentebbiekben a hosszú é han
got. Ennek igazolásául szolgálhat első sorban az, hogy a mikor jelöli, 
egy-két példát leszámítva, rendesen az első szótagban jelöli, a hol a hang
súly hatása alatt jobban volt érezhető a hang színezete ; másodsorban 
pedig az, hogy azon szavakban, melyekben a rövid e a hosszú nyilt /--vei 
együtt fordul elő, mi által a két hang közötti külömbség sokkal észre
vehetőbbé vált, következetesen kettős ee-ve\ jelöli. Igen sokszor jelöli a 
szó végén is, a hol szintén feltűnőbb lehetett, mint a szó közepén. Ebben 
a tekintetben is tehát egész bátran a zárt hangzó mellett foglalhatunk 
állást. 

Eöviden összefoglalva kutatásunk eredményeit, kimondhatjuk, 
hogy mivel a hosszú zárt é hang határozott többségben kettős ^e-vel, s 
a hosszú nyilt r hang következetesen egyszerű e-vel van írva, s mivel a 
mai zárt é s a hangfejlődésbó'l kimutatható eredetibb zárt e helyén (a 
hol ma már nyilt e hangzót ejtünk) az esetek igen nagy számában szin
tén kettős ee-vel való jelölést találunk : az Erdy- és a Jordánszky-kódex 
az «e» betű kettőzésével a hangzó zártságát jelöli, tekintet nélkül annak 
hosszrí vagy rövid voltára, épen úgy, mint a Bécsi- és a Münekem'-kódex. 

Említettük már többször, hogy a többi magánhangzónak kettős 
betűvel való jelölése az ee-k számához képest aránytalanul csekély s oly 
következetlen, hogy nem tudjuk egyelőre eldönteni, mit akart itt a kó-
dexiró a betükettőztetéssel jelölni: hosszúságot-e vagy az illető magán-
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hangzó valamely más sajátságát. Az e után legtöbbször az a betűt talál
juk megkettőztetve, mégpedig az esetek nagy többségében a mai vagy a 
nyelvtörténetből kimutatható eredetibb hosszú hangzó helyén; csakhogy 
itt oly nagy a következetlenség, hogy egyazon szó hosszú hangzója 
aránytalanul nagyobb többséggel van irva egyszerű a-val, mmt kettőssel. 

Találunk azonban egynéhány esetetet, mikor a mai rövid a hangzó 
helyén kettős aa-Yail való jelölés fordul elő. Csakhogy a példa oly kevés 
s a jelölés oly következetlen, hogy ebből nem igen mernénk következte
tést vonni akár az a hangzó hosszúságára, akár más valami sajátságára. 
Összes ide tartozó példái a két kódexnek: 

baal kezeet ErdyC. 4237: baal kezeewel oldalán való zent meel se
bet Bel födőzee ÉrdyC, H . 374a>. 421». 455w. (SZIGETHY ISTVÁN téved, 
mikor azt állítja, hogy ez a szó csak egyszer fordul elő így jelölve ; NyK. 
15 : 56.); senkyt erőzaak meg nem chalhat ErdyC. II. 31222; mynt egy 
éress kew ffaal az zent egyhaaz mellee tamada ÉrdyC. 4354; hányattatik 
vala ah haab myat JordC. 39926; tenghernek haaba JordC. SSlie; ew 
attya vala haad vyselew^feyedelem ÉrdyC. 38(>*. I I . 90u; Haad el mas-
tan mert ig kel leenny ÉrdyC. II. 2Ü3o; akar meely erössen mwkalkodyk 
vala meeg ees megh haal vala ehel ErdyC. II . I8632. 22323. 288n. I. 72*. 
2927. 37s6; nem haal nem laat nem erez ErdyC. II . 314-36. 25822; a/ myt 
zemeewel laat ynkaab zokta zeretny, honnem mynt a' myt haall. ErdyC. 
I. 56e. I6810. 301i7; Haat eztendeegh zanczad az the földedet JordC. 
124io. 12225. 123*. 14. 11029; haat ezysth pénzt hagyot adny ÉrdyC. 348is. 
35322. 28?2o. 23; ymez haat yeles okaerth. ÉrdyC. II . 301i4. 20422. stb. ; 
az meennyey angyalok nem voltának kaar zerent el walaztwan eegy 
mastwl ÉrdyC. II . 347s; kaar belyek ÉrdyC. II. 349« ; Naap kelet felől 
Judas yttee meg ew taboraat JordC. 12221; Ez zent vytezők kedeeg zal-
lottak vala meg nyolcz olaaz meel feldőn ew hozyayok ErdyC. II. 332IR; 
myt yaarz eet te zaar csak ÉrdyC. II . 25114; ne hannya ember hyteet 
myndden kysded dologéért heeyaba mert nagy bynt caal benne. ÉrdyC. 
II. 29129; soha en feyemen vaa>8 nem volth JordC. 345i ; ky vonyaa ke-
zeyt az vaas zeeget (k) kőzzől ÉrdyC. 149u ; raas lanczal ErdyC. 336is; 
mynt egy zeep feyeer kőlyköchke kynek az hataa orya tarka-barka volna 
ÉrdyC. 24828; kynel dauid kwczaa, vagyon JordC. 89Ü4.; legh ottan megh 
allaa h\'v veer korssaganak folyása JordC. 5523; az ygassaghban megh 
nem allaa, JordC. 65(>io; Thyberis vyzyghen megh aradaa ErdyC. 34922; 
kyben bel hagaa ew hytynek myatta ÉrdyC. I92ni ; ottan zozatot hallaa 
mondwan ÉrdyC. 41227: Kyről wg yraa zent Isayas kenyweenek kylen-
czed reezeeben ÉrdyC. 169ss; kynek fyle vagyon, halgassaa JordC'. 8882; 
mossaa az vyzzel JordC. 129s; hogy ez es megh ne halnaa JordC.^66716; 
nem thwgya vala, myt mondanod JordC.r 483is; predicallanaa ÉrdyC. 
73IÚ ; hamegh sem kereztelködöt ronaa ErdyC. 24227; ayoytatossagaaí 
ErdyC. II . 474.<s<>; ottan meg mongyaad hol vagyon ÉrdyC. 423s; az 
vasaak ew róla el zakadozrmnak ÉrdyC. II. 442ie; az tengher bely ha-
laak egyben gyewlnek ErdyC. 831; aad énnekem feleet (add) JordC. 
54a2R ; Aad énnekem ah János baptiztanak hw feyeet JordC. 39813; teg-
napy napon ezt aadaad énnekem ErdyC. 404M ; ha teenekőd sok leend 
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bewseeggel aagy ÉídyC. II . 185so;" gonozoknak az erek yay vezyknek 
eerdemeeth aaggya ErdyC 164-26. 

Még ritkábban fordul elő a kettős oo-val való irás, úgyhogy a mai 
ó hang helyén aránytalanul többször találunk egyszerű o-t, mint kettő
set. Eövid o helyén csak a következő esetekben fordul elő oo: 

Hooz" három eztendey ynőth. JordC. 23a25; Mykoron azért mynd 
az oolaz orzag bely feyedelmek meg hallottaak vona. ErdyC. 383a: Vala 
nemynemew kew ooth akkoron myt az kew rakó mesterek stb. ErdyC. 
33822; wy'ay oorsoot fogdosanak ErdyC. IL IO827; az okaeert ees ere-
mesth zoolgal ewneky mynd ew eelteeben ErdyC. II . 6322. 

Mindezek azonban csak egyszer-egyszer fordulnak elő így jelölve, 
a miből természetesen nem vonhatunk le semmiféle következtetést, leg
feljebb azt mondhatjuk, hogy ezen hibáknak számítható esetek kivételé
vel, a kettős oo-val való irás, a mikor előfordul, rendesen a mai hosszú o 
hang helyett áll. 

Szerfelett ritka a kettős uo, úgyhogy a 5. lapon felsorolt példá
kon kivül csak ezen két szóban fordul még elő: teneezSotJoi'dC 67,vőod 
JordC. 32ftii. 

Mindezeket tekintetbe véve, azt mondhatjuk, hogy az irás követ
kezetlensége miatt sem az a, sem az 0, sem az ö hang jelölésére nézve 
nem állíthatunk fel határozott szabályt; azon megjegyzéssel azonban, 
hogy valahányszor kettősen fordulnak elő, rendszerint a mai hosszú hang 
helyén állanak. 

SUHA.TDA L A J O S . 

Finnisch-Ugrische Forschungen. Zeitschrift fürfinnisch-ugrische 
Sprach- und Volkskunde nebst Anzeiger. Unter Mitwirkung von Each-
genossen herausgegeben von E. N. SETALA und KAARLE KEOHN. Helsing-
fors u. Leipzig. — Ezen régóta tervezett folyóiratnak az -első füzetét 
(a melybe SETALA, KEOHN, SZINNYEI, WIKLUND, WICHMANN, MIKKOLA, EKMAN, 

SIMONYI és DONNER írtak közleményeket) éppen füzetünk zártakor kaptuk 
meg. Örömmel üdvözöljük ezen nagy érdekű szakfolyóiratot, a mely talál
kozó helyük lesz mindazoknak, a kik finn-ugor tanulmányokkal komoly 
módszeres alapelvek szerint foglalkoznak, és tájékoztatója a tudományos 
világnak a finn-ugor tanulmányok haladásáról. — Legközelebbi füze
tünkben részletesebben szólunk róla. Sz. J. 


