
Jegyzetek a Müncheni- és a Bécsi-kódexhez. 
I . A -vá, -vé ragról. 

E ragunk eredetéről az összes eddigi magyarázatok közt az 
a legmeggyőzőbb, a melyet SZINNYEI «Das ung. translativsuffix 
-vé, -vá» czímű értekezésében nyújtott (megjelent a Journal de 
la Soc. Finno-Ougr. XXIII. kötetében és külön is; jó ismertetést 
írt róla s néhány megjegyzést is fűzött hozzá SZEREMLEY CSÁSZÁR 
L. MNy. III. 77; 1. még SZINNYEI, NyH.4 126. és FüSpr. 67.). 
SZINNYEI szerint a -vá, -vé translativusi rag eredetileg csak *á, -é 
volt; ez utóbbi az eredetibb alak. Ezt bizonyítják a népnyelv
ben ma is előforduló alakok: sáré ( = sárrá), vasé (~ vassá), 
úré ( = úrrá), káré ( = kárrá), boré ( = borrá, ez utóbbi kettő 
közölve a szakadáti nyelvjárásból a MNy. VI. 310. 1., a többi 
példára pedig 1. a TMNy. 671. lapját is). Ez alakokból illeszke
déssel sárá, vasa, úrá, kára, bora lett. A magánhangzóra vég
ződő tövekhez szintén az -é, -á járult, pl. a semmi, fekete sza
vakból a translativus semmié, feketéé. Idővel ezekből az alakok
ból hiatustöltő v-vel semmi-v-é, feketé-v-é lett, s ezekből később 
a nyelvérzék ragnak a -vé, -vá-t (mólyhangúakban) vonta el. 
Másrészt azonban a lou = ló, köü F= AÓ'- féle v-tövü. névszók 
translativusa szabályosan *lové > *lová, *kövé volt, a melyekben 
a ló, kő szavak kialakulásával ragnak a nyelvérzék ismét csak 
a -vá, -vé-t vonta el. A mai -vá, -vé tehát egyrészt a hiatustöltő 
ü-ből, másrészt a ló, kö-iéle ^-tövek r-jóből magyarázható meg 
a leghelyesebben. Minthogy SZINNYEI értékes dolgozatának többi 
eredményére az alábbi sorokban nincs szükségem, többi idevágó 
megállapítását itt nem mondom el. 

SZINNYEI e tanításából a fődolgot, azt t. i., hogy a -vá, -vé 
eredetibb -á, --é < =e-ből való, magamévá teszem; azt azonban, 
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hogy a -vá-, -ve-beli v hogyan keletkezett, csakis bizonyos mó
dosításokkal fogadom el. Nekem ugyanis úgy látszik, hogy a 
nyelvtörténeti adatok nem minden tekintetben támogatják 
SziNNYEit. Ezt a hitemet első sorban a Bécsi- és a Müncheni
kódexből merítem. Ép azért a következő sorokban erre a két 
emlékünkre leszek a legnagyobb figyelemmel; természetes azon
ban, hogy többi emlékünket sem fogom mellőzni. A Bécsi- és a 
Münch.-k.-ben a translativusi -vá, -né ragra ezt találjuk: 

a) Mássalhangzón végződő névszóban a mássalhangzó meg
nyúlik, pl. 

Baruch VI. 45—46*) s e m m i é eyebbe nem leznec ha-
nemcac azzá m i e akariac lenni a' papoc . . . midenem istenecke 
lehetnec . . . | Hester IX. 29 ynneppe, XV, 2 emberre | Máté V. 
36 nem hac eg fürtöt feierre tenned auag feketéié | Luk. XX. 
28 vege azt . . . felesegge | Hester X. 6 vön felesegge es akara 
kiralne azzonna lenni | II Machab. VII. 5 éktelenné | Luk. III. 5 
vtacka | Márk praefat. pűspocke \ Márk I. 3 igazacka \ Ján. II. 9 
borra | Luk. IV. 3 kenerre stb. 

A sok példa közt csak a következő kivételeket tudom: 
Ján. I. 14 az ige löt teste (vö. ugyanígy Döbr.-k. 272; testhe 
Jord.-k.) | Bécsi-kód. 269 Abak. 3. prológ, igazba es t i z t a b b a 
tege. E kivételek azonban csak látszólagosak. A Müncb.- és a 
Bécsi-k. ez írása fonetikus. Két mássalhangzón (esetleg hosszú 
mássalhangzón) végződő töveknél más ragoknál is ilyen az írás 
és a hangzás, pl. -val, -vel-mgos példák: 

Ozyas V. 8 kűrtel, Luk. VII. 41 pénzel, Dániel II. 25, VI. 
19, XIII. 50 sietelmel, Soph. I. 18 syetelmel, Ozyas II. 18 bizo-
dalmal, Abakuc II. 9 ezűstel, Zachar. XIII. 4 palástol, Amos 2. 
prológ, malaztal, Aggeus I. 4 a boltal stb. 

P) Magánhangzón végződő névszókban ezek a megfelelések: 

1. -i-re végződő névszóban -é pl. Ján. VIII. 53 kie tezed 
te magadat (Erdősi Sylv.-ben: Vallon kiczodaa tiszed te maga-

*) Ez értekezésben idézeteimben a két kódex külömböző e-jelölésóre 
nem leszek tekintettel. Külömben a translativusi -w'-beli é a Münch.- és 
a Bécsi-k.-ben zárt (hosszú) hang. Másutt, így SYLVESTER műveiben ^-vel 
van jelölve, a mely jel S. műveiben TRÓCSÁNYI szerint zárt hosszú hang. 
DÉVAI B. MÁTYÁS műveiben nyilt hosszú é van, jelölve e-vel. 
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dot?) ) Baruch VI. 45 mie akariac lenni a' papoc | Luk. I. 66 
Mie alaitod hog a' germec lezen | I I Machab. VII. 12 hog 
monnal semmié tartana egetrelmeket | Judith XIII. 22 semmié 
változtatta | Baruch VI. 45, Dan. IV. 32 semmié stb. [Ugyanígy 
Apor-k. 27 semmié \ Döbr.-k. 31, 138, 149, 153, 166, 196 sem
mié | Guary-k. 31, 55 semmié | Tihanyi-k. semie 1. KAUSCH, 
A Tih.-cod. nyelve 57 | ÜALEPiNusban semmié 1101. 1., regié 
1119.1., termezetwe 677.1., de : tulaydvnna 1145, ozueggye 1122, 
a l a u a l o u a hituanna 1123 stb. és 1. még TMNy. 672] | Máté 
IV. 19 tezlec . . . emberecnec halozoia (értsd: halászóivá) | Márk 
I. 17 tegelec tűtöket emberecnec halaéia (értsd: halászivá; vö. 
Döbr.-k. 201 tovia = tavaivá). 

2. -a, -e «•»•» -á, -é-re végződő névszóban a rag és a tő közé 
került hiatustöltő -j'-vel: -já, -jé, pl. 

Máté XXI. 3, Luk. XIX. 46 tőttetec azt toluaiocnac bar-
langaia, Márk XI. 17 barlangia (íráshiba barlangaia helyett, vö. 
még Jord.-k. Márk XI. 17 barlangaya) | Máté XXIII. 15, Ján. 
I. 12, XIX. 7 fiaia (vö. DÉVAinál is fiáiá MELICH, Orth. Vng. 
18) | Luk. XIII. 19 faia (értsd fává) | Ján. II. 16 hazaia | Hester 
II. 15 lanaia | II Machab. VII. 24 barat't'aia | Hester IX. 18 
innepeie | Máté V. 36 feketéié | Ján. XIX. 27 őueie (értsd övévé) | 
Bécsi-k. 276 Sophon.: Israel hazanac Őrizőieie vettelec | Ozyas 
V. 1 Srizetnec toreie lottetec (értsd tőrévé). Hasonló alakok sűrűn 
fordulnak elő más emlékeinkben is, így Apor-k. 70 zerze őtet 5 
hazának vraia es mend ő valalinak fedelmeie | Tihanyi-kód.: 
anaia, aruaia, feketéié, hailokaia, hamuia, halandoia, kinoie, 
iaroia, leanaia (1. KAUSCH M.: A Tih. Cod. nyelvezete 57. 1.) | 
Corn.-k. 328 kevnyevye tezen; más példákat I. TMNy. 672. Ezzel 
a nagy számban előforduló -já-, -jé-vel szemben egyszer a után 
-vá: Sophon. III. 6 puztaua tőttem. 

3. a) =o, ;o képzős melléknévi igenévnek a translativusa a 
mi két kódexünkben egy esetet kivéve -vá, -vé, pl. 

Dániel II. 48 zerze Ötét . . . biroua es mesterre | Márk VII. 
37 siketeket tőt hallova és nemacat éoloua \ Luk. XII. 14 ki 
zerzet engemet biroua auag oztoua tű raitatoc | Ján. V. 18 teuen 
önmagát egenloue istenuel | Amos III. 9 Hallandoua tegetec | 
Zachar. VIII. 12 birandoua tezem. Hasonlóan Apor-k. 12 hallan
doua tegetek, 114 hallandoua téged | CALEPINUS 1123. 1.: ala
ualoua hituanna lezők, de u. itt semmié, regié 1. fentebb. — 
b) Bégibb -<w-ból alakult mai -ó-s szavakban: Dan. XIV. 27 
sidoua lőt. — Ez esetek mellett a Bécsi-k.-beri egyszer -jé a 
rag, vö. Abakuc III. 2. megesmérendoie téged. 

16* 
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Olyan alakok azonban, a milyenek némely emlékünkben 
előfordulnak, mint meltoa (vö. Szent Krisztina élete 29, 31), 
egenlőe (uo. 32), biröá (1. SYLV. nyelvt. Corp. Gram. ling. hung. 
42. 1.), gyarloa (1. TMNy. 672) a mi két kódexünkben egyáltalá
ban nincsenek. 

A következő sorokban mármost azt fogom bizonyítani, hogy 
a halloua—zoloua stb. alakokban a v nem hiatustöltö, hanem a 
tőhöz tartozó hang. Bizonyítékok : 

a) Nyelvtörténeti és népnyelvi adataink bőven igazolják, 
hogy a melléknévi igenév -ó, -ő képzője valamikor -ou~, -eü-
(-ön)-nek is hangzott (írva -ov, -ev, -ou, -eu, -uw, 1. TMNy. 503, 
SZINNYEI NyH.* 78). Volt tehát egy kor, a mikor pl. a halló 
igenév így hangzott: hallou, illetőleg hadlou. Ennek translati-
vusa *hadlová > hallóvá. Ugyanilyen, mégpedig -ou-ból való a 
h) alatti zsidó szó o-ja is. A Münch.- és a Bécsi-k. olyan nyelv
állapotot mutat, a mikor a hallou m á r halló, de a hallóvá 
m é g a régi nyelvi állapot. Az eredet alapján tehát a v nem 
hiatustöltö hang. 

h) A r-nek etimologikus eredetét bizonyítja, hogy az ml, 
-ül, régi sói, -öl határozórag a Bécsi- és a Münch.-k.-ben a 
melléknévi igenevekben hasonló használattal maradt meg. Ez a 
rag ugyanis így fordul elő két emlékünkben: a) Mássalhangzó 
után -ól, -öl: Michias III. 4 alnakol, Zachar. V. 4 hazugol, Márk 
XII. 23 feleségül, Luk. V. 31 gonozol stb.; — p) Magánhangzós 
tőben -ól, -ól: Hester IV. 5 zolgaol, II. 7 lanaol, Máté XVIII. 8 
bennaol avag santaol, Márk IX. 44 santaol, Luk. I. 22 nemaol. 
Más emlékekben: Tih.-k. anaul KAUSCH M. 57, TMNy. 676: 
anyául stb., e mellett ~júl, -jííl TMNy. 676—677, KAUSCH M.: 
Tih.-cod. 57, ostobáiul CALEP. 546, 547 stb.; — ?) -ó, -ö mel
léknévi igenévben: Márk XIV. 11 adouol, Márk VIII. 3 boito-
loaol, Luk. XIII. 17 dicóuől leznec, II Machab. VII. 19, Michias 
prológus, Máté II. 13, Luk. XIII. 9 iöuendouől, Ján. V. 38 lako-
zauol, Luk. IX. 53 ő orcaia vala Jerusalembe meneuol. Ez ala
kok mellett előfordul Amos prol. iouendool és Luk. I. 73 adan-
dool. Hogy mindkét helyen íráshibával is. lehet dolgunk, bizo
nyítja az Apor-k., a hol a 127. lapon levő s a Münch.-k.-ből 
való Luk. I. 73 szentírási idézet így van: adandouol. Ezenfölül 
vö. még Apor-k. 125. 1.: fogadandouol—ióuendaiuU. — Más em-
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lékekben -jel (vö. Corn.-k. 35 iduezeytevyel), -júl, -j'úl (vö. KAUSCH 
M. Tih.-cod. 57 tiztartokd és a népnyelvben Göcsejben TMNy. 
677: adójúi >adója, fördöjü), -vul (vö. ZVON. tanétovul TMNy. 677). 

c) Végre fontosnak tartom a bizonyításban azt is, hogy a 
Münch.- és a Bécsi-kódexben a v más etimologikus helyzetben 
is meg van őrizve, ellenben köznévi használatú magyar szóban 
egyetlen egy esetet sem tudok a két kódexből az ú. n. hiatustöltő 
v-re. E megőrzött etimologikus t>-esetek a következők: 

a) Márk X. 31 sokac.. . elduec leznec vtouac (vö. eloc Hester 
I. 14 és 1. erről TMNy. 339. 340) | Máté IX. 8, Luk. II. 20, 
XXIII. 47, Ján. VIII. 54, Dán. III. 51, IV. 34, V. 23 stb. 
dicóueit-. Ján. VII. 39, XI. 4, XII. 16, XIV. 13, Aggeus I. 8 
stb. dicouőltet- (ugyanígy Apor-k. 41 : diczmieitik, 51 diconeitem, 
n hiba u helyett 1. Nyr. XXXIX. 412 és TMNy. 5 0 3 - 4 , MÉSZÖLY, 
MNvv. VI. 403; vö. semmiolteknec. Hester XVI. 17) [ Baruch 
VI. 4, 38, 62, 70 egenlouec (de Hester XIII. 18, Luk. II. 24, 
Ján. VIII. 55 egenlo, Máté XX. 12 egenlőcké); 

p) Mai -ú, régibb -6 < ou : 

Luk. XXIV. 17 zomorouac (de Máté VI. 16 zomoroc), Ma-
lach. III. 14 zomorouan (de Máté XIX. 22 zomoran, egyes alany
eset Hester XV. 8, Máté XVI. 3, XXVI. 38, Márk XIV. 34, Luk. 
XVIII. 24 zomoro, képzés: Baruch II. 18 zomor óságban; más 
emlékben zomoruuan, szomoruvac TMNy. 340); 

Y) Nom. possessoris -ú, -ű: 

Baruth III. 26 nag allatouac | Máté X. 16 egűgouec, Judith 
IX. 16, Hester XVI. 6 egvgőueknec, egvgoueknec, Micheas II. 8 
egűgoue.n (de Máté VI. 22. Malach. prol. 3ly egvgo, vö. Apor-k. 
119: egűgoneket, n hiba u helyett. Ehr.-k. egy ygyewuen) | Máté 
VI. 30, Luk. XII. 28 keues hűtouec, Máté XIII. 15 vy hűtouet | 
Baruth VI. 4 6 hoziu ideiouec , Máté V. 8 tizta ionhouac \ Márk 
VII. 4 ere nemőueke, Ján. VIII. 5 ületen nemóuet, Máté XIII. 
23 harmic nemouet, Dániel VII. 28 illen nemouec, Jud. V. 3 
minemuuec (de Hester VII. 5 minémo h a t a l m o , Dan. X. 15 
illen nemfi stb.) | Baruth IV. 15 egeb úeluouet \ Judit I. 3 neg 
zegouen (de Judith I. 2, Amos V. 11 neg zego) \ Dániel I. 4 
ekés zemeloueket \ Hester I. 6 eg zinouec es Jacintus zinouec es 
arán zimmec, Hester VIII. 15 Jacinctinos z i n ö e c b e n eg 
zinSueeben (de Jud. VIII. 7 dragalatus zino, Zachar. VI. 3 kü-
lőmb zino louac) [ Luk. XXIV. 25 késő zuuou.ee (vö. Apor-k. 81. 
töredelmes zűumiet, 119. 1.: töredelmes znuoueket), Dániel III. 87 
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alazatus zfkumek; — vö. még Apor k. 69. 1.: rűuid zamouan, 
15. 1.: eg erkolczeneket (n hiba u helyett). — Más emlékekben 
hasonló v-s alakokra 1. TMNy. 571—73, SZINNYEI NyH.4 93 
(népnyelvi -üven: egyszerüven, jóizüven). 

Megjegyzem, hogy az alanyesetben a két kódexben ó, *S 
a képző, pl. 

Hester VII. 5 minemo hatalmo, Dan. VIII. 23 zemermetlen 
orcaio, Máté XII. 10 aziu kezo, állandóan a -sago, -sego-beu 
(Joch. II. 13, Jónás IV. 2 soc[k] irgalmassago | Jud. X. 5 zep 
tiztasegő j Hester IX: 16 het dragalatussegő | Jud. IX. 16 a' ma-
gassego; a Münch.-k.-ben a képző mindig illeszkedett alak
ban van); — ennek megfelelően a többesben előfordul ilyen 
alak i s : Baruch III. 32 neg labochal, Jud. VII. 23 egelmeioc 
(hasonló esetek KAUSCH M.: A Tih.-cod. ny. 45 feier borok, 
melek testők, egenős zyuoknek, io termezetuknek, fodor haiuk, 
Döbr.-k. 45. eg zarvoknak stb. Más emlékekben való előfordu
lásra vö. TMNy. 5 7 1 - 7 3 , SZINNYEI, NyH.4 93.). 

Nem szükséges bővebben fejtegetnem, hogy az -ú, sii bir-
tokosító képző régibb alakja: az -ó, -ő még régebben -ou, -eü 
(-öü) volt, a mire vö., hogy a régi nyelvben ezek az alakok 
elő is fordulnak, pl. keth agow = két ágú SZINNYEI, NyH.4 93, 
alkolmas arazuv Tihanyi-k. 99 Nyelveml. VI. 4423. — S ez a v 
itt etimologikus. 

Minthogy tehát a v a Münch.- és a Bécsi-k.-ben köznévi 
használatú szavaknál c s a k i s olyan alakokban jelentkezik hangzó
közi helyzetben, a hol külömben is etimológiai eredete van, a 
halloua—zoloua stb.-féle igenevekbeli v sem hiatustöltő, hanem 
a tőhöz tartozó hang (1. TMNy. 504, Nyr. XXX. 420, XXXIX. 
411 stb.). Ezt külömben indirecte a nemaol, santaol, zolgaol, 
Jiaia, faia stb. adatok is bizonyítják. 

Megemlítem azt is, hogy nyelvünkben a v nem oly gyakori 
hiatustöltő hang, mint a /.*) Ha azonban a hiatus betöltéséről 
van szó, az esetek kilenczven százalékában j a hézagtöltő hang, 
s csak tíz százalékban h vagy v. így van ez az -d, =é>--vd, -vé 
translativusi ragban is; egy semmivé vagy éppen semmilie alak 

*) Az a nézetem, hogy olyan esetekben, mikor a v vagy j etimolo
gikus is lehet, tanácsosabb nem hiatustöltő hangról, hanem megőrzött 
régiségről beszélni. 
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a XV. században vagy a XVI. század elején olyan ritka mint a 
fehér holló (vö. Döbr.-k. 190), ellenben semmié és semmiie (ez 
utóbbira Döbr.-k. 116) közönséges. 

Az elmondottak alapján mármost a következőket állítom : 
a) A mai -vá, -vé rag egykor mind a mássálhangzón, mind 

pedig a magánhangzón végződő szavakban se volt, emléke a 
mai népnyelvi boré = borrá, vasé = vassá stb. Ez az eé később 
illeszkedéssel a mélybangúakban -d-vá lett, a rag tehát -á, -é 
volt. Ebben tehát egyetértek SziNNYEivel. 

p) Az a) pont alatt említett módon járult az -é, majd az 
-á, -é magánhangzóra végződő szavakhoz is, volt tehát *fdé 
( = fává), ^kicsodáé (== kicsodává), semmié, ^feketéé ( = semmivé, 
feketévé), később *fáá [> fájd], kicsodád [> ^kicsodája], semmié 
[> semmije], ^feketéé [> feketéje]. Ilyen alakban járult a rag a 
v-tövekhez is, tehát lou-hól ( = ló, vö. Bécsi-k. Hester VI. 9 
lauat, u. o. 10 louat) lett Hov-é <^> Hav-é > Hov-á, tau-hól ( = 
tó) lett *tav-é>*tav-á, kéü- ~ köy.-ből lett *kév-é ~ *köv-é stb. 
A névszók közt ma is igen sok a v-tövű, a régi nyelvben azon
ban sokkal több volt az ilyen v-ie végződő névszó. Ilyenek vol
tak az tó, ;o-vel képzett igenevek (vö. iarov, uolov HB. stb.), 
ilyenek az =?í-val, -íí-vel alkotott melléknevek (vö. keth agow = 
két ágú, alkolmas arazuv = alkalmas araszú, 1. fentebb), ilyenek 
a mai -úrék, -ű-re ~ -ó-ra, -ó'-re végződő eredeti és jövevény
szavak (vö. szomorú, keserű, gyönyörű, ajtó régen *szomoruv «̂» 
Somorou OklSz., keseruv HB , kdnnyuvec, sűrűven, sanyaruvan 
TMNy. 333, 335, 340 stb.; a török jövevényszavak közül az 
-ó ~ w-ra, -o ~ ü-re végződök jórésze egykor o, u-\-uva, ö, ü-\-
%-re végződött, 1. GOMBOCZ, Honf. tör. jöv. 97. 1., a szláv szavak 
közül az -o-ra végződök: posztó < postav, poroszló <. pristav 
stb.). Ha e szavak alanyesetben fordultak elő, akkor a szó utolsó 
tagja u-s diftongus volt, ragozott alakban azonban (a tárgyrag 
előtt, a birtokos személyragok előtt, a többes k jele előtt) meg
maradt az eredeti v, mert szótagkezdő helyzetbe került (vö. pl. 
a HB.-ben terumteve i s t e n t v l annyi mint t e r e m t ő j e Isten
től), így volt ez a translativusi -á, -é ragnál is. 

Volt mármost egy kor, — s ezt látjuk részben a Bécsi-
ós a Münch.-k.-ben —, a mikor az alanyeset m á r a mai ma-
gánhangzós szóvéget mutatja (tehát halló, szomorú, :sdgó ~ -ségő 
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stb.), a ragozott alak meg m é g a régi r-tövet. Ilyen nyelvi 
állapotban a v- ~ M-tövekből egész természetesen vonódott el a 
-vá, -vé, a melynek v-]e tehát c s a k i s etimologikus r-nek kö
szöni eredetét. S ebben a pontban tér el felfogásom a SziNNYEiétől. 

A nyelvtörténeti adatok — úgy látszik — arra is szolgál
tatnak bizonyítékot, hogy az így keletkezett -vá, -vé előbb az 
-a ~ g-végű tövekhez, s csak legutoljára az -i-re vógződőkhöz 
járult (tehát pusztává, feketévé, de semmié, régié stb.). Ennek 
oka az, hogy a mai -6 ^ w-ra, -ö ~ ü-re végződő szavak egy 
része -av, -ev-végű volt régebben, s így az analógia itt megvolt, 
míg az i re végződöknél ilyen aligha volt. 

If. Az -ih írásról és a felszólító módról. 

SIMONYI ZSIGMOND a Bécsi- és a Münch.-kódex helyesírásá
ról ezeket mondja: 

((Legtökéletesebb volt a F e r e n c z i e k b i b l i á j á n a k cseh 
hatás alatt kialakult írásmódja, mely következetes, egyszerű és 
czélszerű . . . Legnevezetesebb e helyesírásban, . . . hogy minden 
hangot egyszerű jegygyei ír. Az ö ö hangot alul farkas o-val, az 
ü ü hangot fölül pontos a-val írja. Az úgynevezett jés hangokat 
ponttal jegyzett l' h f és g jelöli (sajátságos, hogy az utóbbi 
nem pontos, hanem a g hangot jelöli a pontos g). Mint a 
Müncheni-kódexben még láthatni, az eredeti az sz hangot is 
pontos z betűvel kúlömböztette meg a z-töl. Egyszerű továbbá 
a cs hang jegye . . . . Érdekes, hogy a szóvégi j hangot az i-től 
való megkülömböztetés kedveért iJi-val írja, pl. zederih (szcderj), 
akarih, iarih stb. . . . » (SIMONYI, MNy.2 126. s köv. 1.) 

SIMONYI e tanításából tehát azt tanuljuk, hogy a Bécsi- és 
a Münch.-k. fordítói m i n d e n h a n g o t e g y s z e r ű j e g y 
g y e i írtak, k i v é v e a s z ó v é g i j-t, a m e l y e t a s z ó v é g i 
i-tő 1 v a l ó m e g k ü l ö m b ö z t e t é s k e d v e é r t ih-\a 1 j e 
l ö l t e k . SiMONYinak ez a tanítása benne van már egy 1884-
ben megjelent értekezésében (1. Akad. Ért. J884. 201. 1. és Nyr. 
XXXIX. 411), továbbá Magyar Nyelv-e első kiadásában (I. köt. 
169), valamint «Die ung. Sprache» ez. művében (118. 1., a j-ről 
itt nem szól). 

SIMONYI tanítását átvette ZOLXAI (1. Nyelvein!. 112): 
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«Á mássalhangzók közül még a j hang kifejezése érdemel 
említést, a melyet szóvégen az i-től való megkülömböztetés ked
véért ih-\al írnak, pl. akarih akarj stb.». s újabban DINGFELDER 
EDE (Legrégibb bibliánk nyelvéről. Budapest 1901. 9. 1.). 

Nekem SIMONYI felfogásától eltérő a nézetem, s mielőtt az 
adatokat felhoznám, állítom, hogy azok az írók, a kik minden 
hangra egyszerű jegyben állapodnak meg, bizonyára találhattak 
volna egyszerű jegyet a szóvégi j jelölésére is, s nem kellett 
volna nekik az -ih kettős jegyhez folyamodniok. Főleg akkor 
nem, mikor ez úgyis ellenkezett helyesírásuk sarkalatos alap
tételével. 

Nekünk azonban adataink is vannak arra, hogy a két 
kódex írói, illetőleg fordítói a szóvégi mai magyar j-t egyszerű 
jegygyei is írták, íme a példák: 

a) Névszók: 1. Magánhangzó után való helyzetben: Zách. 
prol. 292, Zách. XIV. 7, Micheas III. 6 ey- (olv. éj) | Ján. XI. 2 
hay fonatiual | Judith XV. 20, Ozyas VII. 13, IX. 12. Máté 
XXVI. 24 stb. Iay (= jaj!), Amos V. 16 Yai, Yay | Jochel I. 
10 olay, Ozyas XII. 7 olay fa, Amos IV. 9 olay kert- | Ján. 
XVIII. 40 Vala kedeg barrabas toluay, Ozyas VI. 9 toluay | Ju
dith XV. 15 vy éneket, Ján. XVIII. 29 stb. vy vadolatot | Máté 
XXVII. 43 vay istennec fia vagoc en [ Ozyas X. 14 zay; — 2. 
Mássalhangzó után való helyzetben: Amos 2. prológus, Sophon. 
1. prológ, zedery faknac agait, Amos VII. 14 zedery fákat. 

b) Igék: 1. Magánhangzó után való helyzetben: Luk. XIV. 
Vó hiuy zegeneket (olv. hiúi, annyi mint hívj) j Judith III. 6, 
Hester V. 4, Máté XIX. 21,-"Márk V. 23. Ján. I. 46 stb. iőy; — 
2. Mássalhangzó után való helyzetben: Judith XI. 1, Ruth III. 
11, II Machab. VII. 18. Aggeus II. 6 ne akary | Sophon III. 14 
dicery | Máté VIII. 21 erezi e l | Dániel III. 42 ne galazy | Ba-
ruth III. 2 Halgassad vram es irgalmazy mert irgalmas isten 
vag es i r g a l m a z i h mvnekőnc mert . . . | Baruth IV. 2 Iary 
az utón | Judith XIII. 7 nezy en kezeimnec mvuelkedetire | 
Jochel I. 8 syry (értsd sírj: plange) | Dániel XIV. 6 Ne teuelgy 
kiral | Ozyas III. 3 vary engemet, Sophon. III. 8 vary | Amos 
VI. 11 Veztegy (= latinul t a c e ) . 

Azt hiszem, a felhozott példák igazolják, hogy a két kódex 
írói, másolói a szóvégi j-t tudták egyjegyű betűvei is írni, s ez 
a betű az y (egyszer i) volt. 

Igen ám, de a két kódexben ez y helyén sűrűn fordul elő 
s z ó v é g i helyzetben az ih kettős jegy vagy két betű. Lássuk 
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először az eseteket, s aztán vizsgáljuk meg ez ik jelölés értékét. 
Az esetek ezek: 

a) Névszók: Luk. XVII. 6 e éederik fanac, Luk. XIX. 4 
eg zéderih fara (nb. MUNKÁCSI szerint AKE. 563, Nyr. XXIII. 1 
összetett szó, második tagja egy az osztj.-vog. -ré% «bogyó» szóval). 

b) Igék: 1. -sz(t) végűek: Márk V. 12 erezik műnket; — 
előfordul még: Máté VIII. 21 erezi el engemet | Luk. IX. 59 
erez el, uo. 61 erezel. — Az -szt-végíí igék felszólító módjának 
többi alakjai: Máté XXVII. 17, 21. stb. el ereziec (első sz.) í 
Ján. V. 7 erezien j Márk XV. 9 ereziem el I Luk. IV. 9 erezted 
és Márk VI. 36 erezd \ Luk. X. 2 erezie | Máté XXII. 13 erezie-
tec Stet stb. stb. Az -s.zí-végü igék felszólító módja mindig -sz-\-j 
minden alakban, kivéve a tárgyas és az alanyi ragozású egyes 
2. személyt, a hol a ;' hiányozhatik is. A sz megnyúlására csak 
egy példát tudok s ez Luk. IX. 54-ben olvasható: megemezze. 

2. -z végűek: Judith XIII. 27 dyadalmaz[ih] | Luk. XVIII. 
3 gozodelmezih meg engemet I Luk. XIV. 21 hozih | Baruth III. 
2/Hester XIII. 15, Máté XX. 30, 31, Márk X. 47, 48, Luk. 
XVI. 24, XVII. 13 irgalmazik, II Machab. VII. 27 irgalmazyh | 
Luk. XVIII. 13 kegelmezih | Luk. XI. 5 kolconozih | Baruth V. 5 
nézik, Baruth II. 16 nezyh | Márk X. 19 ne vrozih | Ozyas XII. 
6 orizhy (nyilván íráshiba orizyh h.). — Hasonló esetek Apor-k. 
80 zerezih, 40, 87, 126. 1. irgalmazik. — A -^-végű igék fel
szólító módja — az iktelen igék alanyi ragozású egyes második 
személyét kivéve — mindenkor j-vel hangzik, pl. Ján. XII. 40 
meg vigaziam | Márk XIV. 32 imadkoziam | Jud. VI. 15, Baruth 
V. 15 nezied | Luk. XVI. 25 emlekezielmeg j Jud. VIII. 32 nezie I 
Máté XXI. 19 zarmaziec j Amos V. 15, Malach. I. 9 irgalmazion \ 
Ján. XIX. 24 nilazionc | Luk. XV. 22, 23 hoziatoc stb., stb. 
Olyan példát, hogy a z megnyúlnék, a két kódexből nem tudok 
idézni. 

3. -r-végüek: II Machab. VII. 34, Baruth III. 5, Dániel 
X. 12, 19, Jochel II. 21, Ozyas IX. 1, Sophon. III. 16, Márk 
V. 36, Luk. V. 10, VIII. 3 akarih, Hester XV. 12, Zách. VII. 
10 akaryh (de Luk. VI. 29, VIII. 49 akariad) \ Márk V. 7, Luk. 
VIII. 28 geterih j Luk. XVI. 6, 7 irih (de Dán. VI. 8, Abakuc 
II. 2 iriad) | Márk II. 9, Luk. V. 23, Ján. V. 8, 11, 12 iarih | 
Márk VI. 22 kerih (de Abakuc 3. prológus kerien, Luk. VI. 30 
keried) \ Máté XIX. 18, Márk X. 19 tőruent ne törik. — Hasonló 
eset Apor-k. 87. 1. akarih. — Az r-végű igék felszólító módjá
nak többi alakjai ezek: Márk VI. 24 keriec, Luk. XII. 17 ta-
kariam, Luk. VI. 30 keried, Ján. XIX. 21 akard, Abakuc 3. 
prológ, kerien, Márk VIII. 36 nerie, Jud. VII. 23 varionc, Ján. 
XV. 24 kerietee stb., stb. 
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4. -<7-végűek: Márk IV. 39 veétegih (vö. Amos VI. 11 vezr 
tégy: tace NySz., DÉZSI, Heyden Sebald 30 ós TÖEÖK Á., M. 
nyelvbúvárlatok II. füz. 5). A többi alak a vesztegleni igéből 
(vö. jelen idő: Amos V. 13, Sophon. III . 17, Abakuc 3. prol. 
267. 1. veztegl, Abakuc 3. prol. 268 vezteglez, főnévi igenév: 
Abakuc 3. prol. 267 veztegleni, felszólító mód: Zachar. II. 13, 
Abakuc 3. prol. 266, Abakuc II. 20 vezteglen, Sophon. I. 7 vez-
tegletec). — Megjegyzem, hogy a -#-végű igék felszólító módjá
nak többi alakja állandóan j'-vel van, vö. Amos III . 5 fogion, 
Máté XXVI. 48, Márk XIV. 44 fogiatoc (őtet). 

5. -&-végűek: Márk X. 19, Luk. XVIII. 20 ne oldokih (az 
öldökni igére 1. NySz.); Máté V. 21 ne őldőkUh. Minthogy a -ki 
(vö. énekleni) és a -#Z-végű igéknek (vö. országlani) egészen olyan 
a felszólítójuk, mint az -Z-vógtieké (vö. Sophon. III. 14 énekel 
Óról, Luk. XIV. 12 vendegl'enec; 1. fentebb vezteglen és DING-
FELDEE, Legrégibb bibliánk nyelve 85), az őldőklih példa keverék
alak: őldokih- -f- oldokl'-böl. — A -^-végűek félszólítójának többi 
alakjában megvan a -j, vö. Naum III. 14 rákiad, Aggeus I. 8 
rakiatocmeg. 

A felhozott példákból látjuk, hogy az iktelen igék alanyi 
ragozású felszólító módjának második személyében a szóvégi 
mai -j -ih ~ -yh-vel van írva az -sz(t), -z, -r, -g és -A-végű 
igékben: ugyanígy van írva a névszókban előforduló -r utáni 
szóvégi j (o: i) is. Igen nagy kár, hogy nincsen példánk -p-tövű 
(vö. Amos IX. 1 capiad; nb. lepni ikes ige, Hester XV. 14 vépiel), 
-m-tövű (vö. Naum III. 14 nomiad) igére, de meg vagyok győ
ződve róla, hogy ha előfordulnának, ezek is capih, nomih alak
ban volnának írva. 

Mármost az a kérdés, hogyan magyarázzuk ezt az -ih-t. 
Helyesírási vagy hangtani értéke van-e e jelölésnek? 

Ha az -ih-val való írás helyesírási sajátság, akkor azt kell 
mondanunk, hogy a Bécsi- és a Münch.-kódex írói a szóvégi, 
r, sz, z, g, k mássalhangzók utáni j-t, hol ?/-nal, i-vel, hol meg 
-i/i-val írták. Feltűnő mármost, hogy ők ilyen -i^-t csak o l y a n 
m á s s a l h a n g z ó u t á n í r n a k , m e l y n e k a m a g y a r b a n 
n i n c s e n p a l a t a l i z á l t p á r j a . A felszólító módnak a jele: 
a -j ugyanis az igének tővégi mássalhangzóját a Bécsi- és a 
Münch.-k.-ben is palatalizálja, ha az illető mássalhangzónak 
van palatális párja nyelvünkben; tehát -d-böl lesz -d\ írva az> 
eredetiben g, VOLF kiadásában g (vö. János IV. 7 ay innom) 
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-Z-ből -t (vö. Luk. I. 13 ne fel; megjegyzem, hogy az 4-végűek 
felszólító 2. személye igen sokszor minden jel nélkül -l: Luk. 
I. 29 ne fel), -n-ből -n (vö. Máté XVIII. 15 mm, nb. Márk V. 
19 menel == menj el! stb.). — A -í-végüeknél ez az állapot: 
régi -í-végűek: -s (vö. Máté XIX. 2.1-koues engemet, Ozyas VI. 
11 ves), — régi -cht ~ -ht ~ -jí-végüek: -eh ~ -A (vö. Dán. III. 
43 zabadoch, Hester XV. 3 zabadeh stb.), — régi -szí-végűek a 
felszólítóban -sz-végűek (1. fentebb az erezih példát), — többi 
mássalhangzó + í-végtiek: c (vö. Luk. IX. 38 tekerte stb.). 

Minthogy mármost az -ih jelölés csak olyan mássalhangzó 
után fordul elő, a melynek nyelvünkben nincsen palatalizált 
párja, tehát r, sz, z, g, k*) után, kétségtelennek tartom, hogy 
az -ih írásban hangzásbeli s nem helyesírási jelenséggel van 
dolgunk. Ezt külömben az is bizonyíthatja, hogy e jelölés ha
sonló helyzetben más emlékben is előfordul. így a Döbr.-k.-ben 
a várj, térj (72. 1.), térj (82. 1.) mellett van «meg torih» (23. 1.) 
alak is. Az «Apostolok méltóságáról irott könyvecske»-ben, a 
mely külömben sok esetben ír feleslegesen -/i-t, ilyen felszólító 
alakok vannak: tivrh, forh (26. 1. = tűrj, forrj, de u. o. twr-
yedh), warh (26. L), eegh (= égj, 1. Nyeivemléktár VIII. köt. 
VI. 1.). Ez alakok átmenetet alkotnak az Apor-k.-ben található 
következő felszólítókhoz: alazh (94. 1. — alázz), nerh (133. 1. 
= nyerj). 

Ha azonban ez -i/?-val (7i-val, -A-val) való jelölés hangzás
beli jelenség, kérdés, miféle hangot jelöl az -ih ('h, h). Erre 
többféle magyarázat lehetséges. 

Ismeretes dolog, hogy a mai lopj-, rakj-féle alakok kiejté
sünkben lop/-, ráky-n&k hangzanak (vö. SZINNYEI, NyH.4 104, 
GOMBOCZ, NyK. XXXIV. 238, TOLNAI, Nyr. XXXIII. 577, XXXIV. 
4 5 ; — máskép BALASSA J. Nyr. XXXIV. 46, szerinte lopyj, rakyj 
a hangzás, azaz a zöngétlen tővég ós a zöngés módjel közé egy 
zöngétlen átmeneti kapcsoló hang kerül, a mi aj zöngétlen 
kezdetével függ össze). Mihelyt azonban a felszólító j szótag
kezdővé lesz, p és k után is j-nek (o: i) hangzik (tehát loptak, 
lopy, lopioti stb.). 

*) Példák hiányában a b-, p-} m-, v-t nem sorolom ide, de kétség
telennek tartom hogy ezek után is így volna írva a j , ha előfordulna. 
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A mi példáink közt mármost van /c-vógű is, s ez a «ne 
oldokih». Mai beszédünkben k után ilyen abszolút szóvégben a 
j-nek megfelelő f spiránst ejtünk, tehát öldöky. Ez a y hang 
tudvalevően a zöngés j-nek zöngétlen párja s így ugyanott arti
kulálódik, a hol a j . Ennek a y hangnak kellett a Bécsi- és a 
Münch.-k. írói kiejtésében lennie, mégpedig minden olyan ab
szolút szóvégben előforduló j helyén, a mely olyan mással
hangzóra következett, a melynek nyelvünkben nincsen palatali-
zált párja. Mindegy volt, hogy e mássalhangzó zönge, zöngés 
vagy zöngétlen-e, ha nincsen palatalizált párja, hát akkor a j 
helyén y is volt hallható. Ezt a y hangot írták aztán -ih- ~-» 
-yh-val. 

Lehetséges azonban egy másik magyarázat is. Az -ih^-yh 
jelölhet olyan j hangot, a melynek az eleje zöngés, vége pedig 
zöngétlen. GOMBOCZ és MEYER «Zur phonetik der ungarischen 
Sprache» czímű dolgozatukban a szóvégi magyar v, z, z és j 
hangokról ezt mondják: «Auslautend nach langem vokal zeigen 
sie...eine entschiedene neigung gegen d a s e n d e d e r e n g e 
h i n s t i m m l o s z u w e r d e n » (43. 1.). — Az -ih ~ -yh jegy 
tehát jelölhet olyan j hangot, a melynek az eleje zöngés, vége 
pedig zöngétlen. Az ilyen j a fonetikusan is író huszita fordí
tókra akusztikailag az -ih ~ -yh benyomását tehette, s innen 
az írás. 

Bármiként álljon is a dolog, az az egy bizonyos, hogy az 
-ih ~ -yh jelölésnek hangzásbeli értéke van éppúgy, mint a régi 
sirhon, hih (1. TMNy. 631), ioyh e l (máskép MÉSZÖLY G., AZ Ht 
képzőnek két rosszul olvasott alakjáról XVI. 1. és ZOLNAI, 
Nyelveml. 232) stb. alakokban a -ft-nak. A hangérték pedig 
aligha lehet más, mint vagy a / hang, vagy pedig olyan j , 
melynek az eleje zöngés, vége pedig zöngétlen. 

MELICH JÁNOS. 


