
Az AbeJUféle szójegyzék. 
ÁBEL JENŐ hagyatékának gondos átkutatásakor HEGEDŰS 

ISTVÁN a többi közt egy XV. századi (A. szerint a XV. sz. végéről 
való) olasz-magyar szójegyzéket talált, melyet korán elhunyt tár
sunk római tartózkodása idején másolt a vatikáni levéltárnak 
egyik kéziratából. Alább közöljük az egészet ÁBEL másolatához 
híven; az ő hozzávetéseit félkörű rekeszbe, a magunkéit szögletesbe 
zárjuk. Gondolatjellel az új sorokat jelezzük. 

A szójegyzéket talán egy MÁTYÁS király udvarába került (sza
badszájú) olasz írta élőszóbeli kérdezés és diktálás után. Az egész
ben legérdekesebb az írásmód; mert az író olasz hangértékük 
szerint alkalmazta a betűket s pl. ép úgy az ő M-jával jelölte a 
magyar o hangot és o-val az a-t (s néha i Y. y betűvel a zárt e-t, a 
nyilt e-t sokszor a-val), mint legrégibb irott emlékeink, sőt az u 
betűvel jelölte az ö ó hangokat is .— A m á s s a l h a n g z ó k közül 
a gy (és j) hangot //-vei és gi-Yel írja, az sz és z hangot s betűvel, 
az s hangot se-vel, a cs és c hangot c-vel (de a c-t 9-vel és z-Yel is). 
Nevezetes, hogy a tt és t helyett sokszor ct-t ír, mert az olasz tt, 
helyett is a latin eredet szerint ct-t ír (otto h. octo stb.). — A más-
salhangzós végű szókat igen gyakran egy-egy magánhangzóval 
toldja meg, olaszosan (pl. meneche olv. mének 9 minek ? giale e h. 
igial, igyál); innen van, hogy a, bors és a borsó nála, egy alakot ölt: 
burso). Néha szóközépi mássalhangzók közé is ilyen magán
hangzót szúr, de ebből is alig következtethetünk vmit az akkori 
kiejtésre (pl. asabelachuth =f az-ablakot, octauen == ötven). 

Szókincsünk ismerete e szójegyzékből jóformán csak azzal 
gyarapodik, hogy egy-két szóra az eddig ismertnél régibb adatot 
szolgáltat. De van egy igen nevezetes szó itt, a mely földeríti a 
lakol ige eredetét is (KASSAI J. úgy magyarázta — s utána CzF. -
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hogy lakol a. m. jól lak-ik veréssel): «grande peccato nogio locho», 
olv. nagy lak! Tehát volt a magyarnak lak szava, mely b ű n t 
jelentett s belőle lakol = b ű n h ő d i k (v. ö.forbat eredetileg , b ű n \ 
olasz forfatto, aztán ,büntetés, boszú'). 

Vat. lat. 6966. XV—XVI. századbeli collectanea különböző kezek
től, f. 214b—215b a XV. s z á z a d v é g é r ő l látszik ; a mindjárt utána 
következő mű 1438-ban Íratott. 

Parlare Ungharo. — Siamo ad dormire gere alagionchel — ziamo 
ad magnare gere giunche [együnk] — siamo ad bére gere giucho [igyunk] — 
bevi giale (giala í) [igyál] — bon vino gio borth (!) — perche meneche 
(minek'{) — chiudi la finestra thebe asabelachuth [teddbe aza.] — madio 
si hiasogia (hazudja;í jaszondja'!' madio-ban az i nagyon bizonytalan) — 
va caca ere sars — va presto ere hámor [eredj hamar] — non saccio nen 
tudum — patre apa — matre agna — dame del pane étke cheneret [olv. 
ette kenyeret, v. ö. anya, atte kenyeret. ÉrdyC. 101 e h . adj te; ecce e h. 
add-sze MTsz.l — non nagio [non aggio] figlio nem cen [nencsen] 
fiam — dame bére patre ethe giala apa [adj te igyál apa ?] — va főre ece 
(esce) echi (ere(dj) ki) — si stato főre chin uain [kinn va,n] — sta ad 
casa othoain [otthon van] — cazo fos — fregna iialaghe — dio nagioti 
(segítsen neked?) [n'ajuti = ci ajuti: segítsen bennünket] ste angegioto 
[isten adjon jót] — io vorria foctare en_basnec — et io enisi — bella 
polzella sepe leagno — bella donna sepe assem [! szép asszony] — dece 
tisi, vinti U8, XXX armiz, quaranta neguiuen [így] — cinquanta octaaen, 
sessanta otovan, sectanta ethuen - octanta gnalzase [800 e h. 80], novanta 
clálanzase, cento tisase [tíz száz]. — Dio te dia bono di, bono hono (!) 
[uomo] Ja napotu, io enbrem [jó napot, jó ember] — cazo tórchulo (ten-
chulo ? te in culo*) fos te scechebet [s... edbe] — non teluolgio dire [non 
te'l voglio dire] nem, mundum neche[d] — picholo homo clnsdem embrem 
[olv. kisded ember] — tacn (?) hay nome a ... (the??) nevet — piaceti (!) 
acaruyn — ay magnato ytali [olv. ettél-e] — ay fuctuto bastalj — ay beuto 
yatali [iottál-e], 

(f. 215a) ege, cheetu, harum, nege, ucte, oto, ethe, gna,uz chi-
lens, tisi, tisi nege, tisichectu, tisiharum, tisienege, tisienuete, tisioto, 
tisiethe, tisi gnanc, tisi chilens,-usso (!), vsnege, vsucheetu, vsuharum, vsu-
nege, vsu necte, vsu octo, vsu ethe, vsu gnauc, vsu chilens, armic, armie 
ege, armic cheetu, armic harum, armicnege, armicocte, armic oto, armiz-

*•) KÖRÖSI SÁNDOR szíves értesítése szerint Fiumében azt mondják: 
inter letto az ágyban (régebben indel letto <C innel leto = nel letto) és soter 
leto = soíío il letto az ágy alatt. Tehát terchulo — inter culo ? 
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ethe, armiz gnauz, armiz chilens, negiuem (!), neguiuenege [!], neguiuen-
chectu, neuigenharum (!), nauiuen (!) nege, neuigen ucte, neuigen octo, 
neguiuen ethe, negiuen gnauz, negiuuen chilens, uctove, uctoue ege, ucteué 
chectu, uctuue harum, uctoue nege, uctué ucte, octuue oto, uctaué ethe, 
uctove gnauz, uctuue chilens, otouan, otoua ege, otoua chectu, otouam (!) 
harum, otoué [!] nege, otoué ucte, otoué oto, otoué ethe, otoué gnauz, otouem 
cJálens, ethuem (!), ethue ege, etuem chectu, etuem harum, ethue nege, etué 
ucte, etué oto, etuem ethe, etué gnauz, ethue chilens, gnalzase, *gnalzase ege, 
gnalzase chectu, gnase (így) harum, gnalse (így) nege, gnalsase ucte, 
gnalse oto, gnalsase (f. 215b) ethe, gnalsase gnauz, gnalsase chilens, chilan
sase, chilanzase ege, chilansase chectu, chilanzase harum, chilanzase nege, 
chilanzase ucte, chilansase oto, cldlansase ethe, chilansase gnauz, chila-
sase (!) chilens, tissase (!) [tízszáz]. — 10 tisi, 20 ussu, 30 harmic, 40 
negiuuem, 50 vctuem, 60 otouem, 70 ethuem, 80 gnalsase, 90 chilensase, 
100 tisase*), melli (!) miiion, esere, tamenesere (tumenesere) [olv. tömény 
ezer, 1. NySz.]. 

que dici tu miti mon[dasz] — non couelle (!) [covelle : csekély
ség] nem siomict (szomict? nem számít) [nem semmit, sömmit] — 
que male [uale] questo vino miti rebor (!) [mit ér e bor] — denaro^0«£ — 
fiorino aram, ducato [arany dukát] — arán oro — argento exiusto — 
piombo olno — ramo rése [réz] —• ortone (áthúzva) [ottone: sárgaréz] 
badago [bádog] metallo — orsó [orsó] lo fuso — burso [bors] lo pépe — 
coporso lopelo [?] sepoltura — burso le cecere — corso la broca — bello 
garzoné sepe leginto [szép leqényt] — iuuene [giovane ?] ius (!) [hős?] •— 
grandé peccato nogio locho (!) — grandé homo nogio embre. 

SIMONYI ZSIGMOND. 

Az Árpád-kori kiejtéshez. A fönnebb közölt szójegyzék néhány 
szavának az írása azt a sejtelmet keltette bennem, hogy az Árpádok kora
beli oklevelek és krónikák magyar szavai végére írt u talán olyan betű 
volt, a mely n e m i s j e l ö l t h a n g o t . Erre a föltevésre más okaim 
is vannak, s legközelebb részletesen szándékozom a NyK.-ben e kérdéssel 
foglalkozni. Sz. J. 

* Látnivaló, hogy a ki a magyart diktálta, 80, 90, 100 helyett téve
désből mindig azt mondta: nyolczszáz, lálenczszáz, tizxzáz. Talán nem is 
volt magyar, hanem szintén olasz, a ki csak félig-meddig tanult meg 
hiagyarnl. Ezt sejteti pl. hatvan-n&k is ven-nel való írása: otoue, s néhány 
más furcsaság, pl. az «ádj te igyál apa». \ 
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