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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. 


