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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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