Jegyzetek a Müncheni- és a Bécsi-kódexhez.
(Második közlemény.)

IIf. Az dt és -jt-xégü

igék felszólító módjáról.

A következő sorokban a tanijjon ~ taníjjon, tanijja ^
taníjja ~ taníja stb.-féle felszólító alakokról akarok szólni, &
ennek kapcsán beszélek az -Át képző fejlődéséről, valamint a
régi nyelvben előforduló /i-val írt imperatívusról (pl. fordohon
'fordítson5).
Ismeretes dolog, hogy nyelvjárásainkban a tanít- és gyíijtféle igéknek ilyen felszólító alakjuk is van (vö. TMNy. 633—•
635, TOLNAI, Mátyusföld nyelvj. 83; NyF. X. 32, XVI. 21, XX. 13):
Tárgyas alakok: alíja, hajíjja, szakíjja ~ szakéjja ~ sza
kija, szoríjja, takaríjá, tanijja, taszijja, tisztíjja, szdmíjjuk, melegéjiik stb. | felejje, szakajja, szalajja, ejjük le, ejjétek, nyujjdtok
stb. | kiszabadíjjalak stb.
Alanyi ragozású alakok: fordé ~ fordéjjdl, indí, segij, takarí, taníjj, hazaséj, fordéjjon, ordijjon, pusztijjon, segíjjen, fordéjjatok stb. || szakajjon, gyujjőnk ( = gyújtsunk) stb.
Ez alakok keletkezését eddig is teljesen kielégítő módon
tudtuk megmagyarázni. SJMONYI szerint a régi nyelvbeli szabadohon-bó\ (a. m. 'szabadítson 5 , ezek ragozását 1. alább) a XV.,
XVI. században fejlődött szabadét > szabadít hatása alatt lett
szabadéhon > szabadíhon (írva a XV., XVI. században zabadehon?
zabadihon, zabadyhon, 1. alább). «Végül a szabadíhon forma kö
vette a j-hangú imperativusok analógiáját, és szabadíjon lett
belőle» (TMNy. 635.). Lényegében azonosan magyarázva a MNy.a
410—411. lapján is, a hol ezt olvassuk: «A -jí-végü igéknek
kódexeink korában h hang jellemezte a felszólító módját; pl.
*ejtjen, *nyojtjad helyett éhen, nyohad; a szabadnjt, szábadojt?
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szabadéjt-(é\e igékből szabadult, szabadok, szabadeh, szabaduhon,
szabadehon lett . . . [a] h helyét utóbb — északi nyelvjárásaink
ban — a rendes híj, várj-íéle alakok analógiájára ismét j fog
lalta e l : szabadij, szabadiján, takaríja, taníjdtok stb.» (Egyezően
Ung. Spr. 361.)
4
SZINNYEI szerint (1. NyH. 104.) ez alakok magyarázatában
a tanít régi Hanoyt alakjából kell kiindulnunk. Ebből az imperativusi -^-jellel alkotott *tanoyt-y-hö\ lett a nyelvjárások egy
részében tanofts- > Hanojts- (o: tanoits-) > taníts, más részében
*tanoyy- > tanoy- ( > ? tanóy-), s ezek az alakok vannak irva
kódexeinkben tanoh-n&k, zabadoh-nak stb., ismét más részében
a *tanoyy~ból lett Hanojj-, majd ebből taníjj- ~ taníj-. E fel
fogás szerint tehát a mai népnyelvi tanijjon-féle alakok lénye
gükben mégis a kódexekbeli tanohon-íéle alakok folytatásai a
*tanoyyon-\)ó\, a melyekben a két magánhangzó között levő yy
zöngés jy-vé vált (1. SZINNYEI : NyK. XXIII. 463.).
Ismétlem, hogy az a nézetem, hogy mind a SIMONYI, mind
pedig a SZINNYEI által nyújtott magyarázat teljesen kielégitő;
mindazonáltal azt hiszem, lehetséges a fentnevezett alakokról
olyan magyarázatot is adni, a mely egyszerűbb, nyelvtörténetileg pedig mindkét magyarázatnál jobban áll a tényekkel össz
hangban.
Az első, a mit meg kell emlitenem, az, hogy nézetem sze
rint a tanoh ~ taneh-iéle alakok nyelvünkből nyom nélkül ki
vesztek (egy esetleges feltevésre vö. ZOLNAI, Nyelveml. 148, erről
1. alább az -ih-nél). HUNPALVY a NyK. VII. 257. lapján azt
mondja ugyan, hogy fordíts, fordítson helyett «máig Fehér me
gyében és másutt» ezt mondják: fordíh, fordíhon, de HUNFALVY
ez értesülését tudtommal egyetlen-egy nyelvjárástanulmány sem
erősítette meg.
A másik dolog, a mit meg kell említenem, a fölszólító
mód képzése. Tudvalevő dolog, hogy a képzésnek igen egyszerű
módja van. Olvasóim figyelmét én itt csak arra a képzésmódra
hívom fel, a mely akkor áll be, ha az igető í-re végződik, s a
-í előtt még egy mássalhangzó van, pl. tart, ereszt. Tudvalevő
dolog, hogy itt az egyik esetben az imperativusi -j-vel*) tarts
*) Én imperativusi j-bő), s nem y-ból indulok ki.
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lesz az alak, a másik esetben a t kiesésével először ereszj (vö.
Münch.-kód. Máté VIII. 21 ereziel, Bécsi-k. Jud. VIII. 12 rézzezien, gériezien, tamazion stb.), majd ebből hasonulással eressz.
Az Ht képzős igék valamikor mind u ~ ü : i + ht-végűek voltak,
azaz olyanok, a hol a t előtt még egy mássalhangzó volt. Felszólítójuk vagy a tarts, vagy az ereszj > eressz alakok analógiá
jára alakult. A mint az Ht képző változott, vele változott és
alakult e két typus szerint a felszólító is. A mikor a képző -iht
volt, akkor a felszólító -ihcs- is lehetett (vö. pl. Fest.-k. 371
teryhcz 'teríts 5 , uo. 378 wylagosyhch), meg -ih is (ezt 1. alább);
a mikor pedig -ojt ~ ojt: ejt volt a képző, a felszólító Hanojja
is lehetett. S ilyen alakok a nyelvemlékekben — nagy ritkán
bár — de előfordulnak, íme pár adat :
Jord.-k. 614 ennenmagat es ydwezeye, ha yzraelnek kyrallya j Erdy-k. 110 hogy fellyeb magaat ne aloya... Az zenth
malaztot kedeegh el se enyezyee, uo. 57 kynek sentenciayaat...
ky foye wr isten ('kifejtse').
A mint a képző tovább változott, magas- és mélyhangú ala
kokban -eit-té > -ét-ik > Ht-té lett, követték a felszólítok is. Ha
mármost ki tudjuk mutatni, hogy az üdvözít-, tantt-iéle igéknek van
vagy volt üdvöziit ~ taniit-iéle alakjuk is (írva: tanijt, üdvözijt),
akkor a mai népnyelvi tanijjon, tanijja-íéle felszólító az eresszen,
eressze példájára egészen szabályosan megmagyarázódik.
De van-e üdvöziit <^ taráit alak, más szóval van-e vagy
volt-e valaha az -4t képzőnek -iit alakváltozata? Az a becses
irodalom, a mely újabban e képzőt tárgyalja, nem említ ilyen
alakváltozatot (vö. ARTBAUER GIZELLA, AZ 4t képző története,
MÉSZÖLY GEDEON, AZ -ít képzőnek két rosszul olvasott alakjáról);
a TMNy. s más közkézen forgó mű se említ ilyet. Megtalálható
azonban ez alakváltozat RÉVAI «Antiquitates» czímű művében
(284—286.). RÉVAI a nevezett műben azt állítja, hogy SYLVESTER
Újtestamentomában az -Át képzőnek -iit (írva -ijt) alakja van,
s a mai népnyelvi tanijjon-íéle alakok ilyen taniit-hól magyarázandók. MÉSZÖLY G. is szóval arra figyelmeztet, hogy SYLVESTÉRben -iit az alakja (írva -ijt) az Ht képzőnek, a mit ő csak utóbb,
értekezése megírása után vett észre.
Nézzük tehát először SYLVESTER grammatikáját és Újtesta-
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mentoma első, 1541. évi kiadását. SYLVESTER e műveiben az
ai ~ ái, ei, oi, ui *>•> úi, üi ~ üi diftongusok kapcsoló elemét a
legtöbb esetben, mondhatnám kivétel nélkül y-nal írja; ez y
jegye a grammatikában y, az Ujtestamentomban y, tehát nála
ez van:
Gramm.: tulaydonsagarul, tulaydonkippen stb., Ujtestam.:
rayta 152a,*) aytonal 154a, tulaydonira 152b stb. \ fejtethetik
143a | Moyfes 127b, Moyfzes 138a, Möyfes 141b | nuytani 159b,
FT? 148b (—új) | Gramm.: Buyt elóho, Bűyt más ho, Ujtestam.:
•el duyte 128b, iűy 130b, 131b, gűyt 131a, guytpk 145a, fuytozuin
154a stb.
A hosszú *' hangot

SYLVESTER

következőkép jelöli:

* (vö. tíszi 127a, nizuin 127b), I (kereszteltük 127a), i
<(milto 127a), í (merijczüek 128a), i (annakokaírt 126b), I (filit
154a, b, = fülét, lakozzik 150b), í (meg gőzím 152b), i (válik
151b = valék), j (jrasa 126a, mijrt 126b).
A legutolsó példából már azt is láttuk, hogyha ií egymás
mellé kerül, akkor SYLVESTERben ij-t találunk. Ha ugyanis két i
(rövid vagy hosszú) kerül egy szóban egymás mellé, akkor
SYLVESTER ezt a legritkábban írja ii-vel (vö. az eniimtűl 142b,
iuhaiirt 142a), e helyett az esetek túlnyomó többségében ij-t
halálunk nyomtatva műveiben (alakja: ij, il). Ez az ij nagyon
gyakori SYLVESTERben s a következő hangkapcsolatok jelölésére
szolgál:
a) ij = jí: es feijbe tiuek 155b, feijben 155b, hog meg
•esmérijtek 155b, 143a, feijt le harjtuan 157a, feijr ruhákban
158a stb.; Gramm.: Szekes/íjyruár stb.;
b) ij = ií *•» iji <-VJ {jí (o: Hí): az ű barataijrt 150b, mijrt
154b, 126b, 139b, 141b, 148b stb., Órók iletnek ighij vadnak
136a, az istennek ighijt beszilli 130a, az istennek ighijt hal
hatta 140a stb.
c) ij = i-e? mai nyelvben i-e? : az mi toruinünk meg
iitilij az embert 138a ( = meg itéli-e), Nemde meg olij ű-magát
139a (== megöli-e) stb.
Ezen kívül az ij: ii diftongus jelölésére szolgál
nél, a mint az alábbi példák igazolják:

SYLVESTER-

*) A hol a SYLVESTEE-íéle adat u t á n szám van, mindig az Újtestaonentom (1541. évi kiadás) megfelelő lapja értendő.
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a) el iű az ij 140b ( = éj, vö. a 148b lapon In vala . . .
akkoron, ijel 128b, 138a, 143b, 157b, 159a stb.), az en nipim
vijíiának en mellettem 155a, hijd ide 130b, hija 142a, el hijna
127b, hijtok 148a, híjnak 136b, 142b, 155b stb., mezijtelen 159a.
P) Az Ht képzős igék mindenkor -ijt-téi vannak SYLVESTER
müveiben nyomtatva, pl. meg tisztijt 150a, szabadijcza 155b,
megduczoijt 151b, dűczőijcz meg az te fiadot hog az te fiad es
meg dűczoijczen tighedet, en meg duczőijtllek, dűczőijcz 152b,.
feszijcz meg 155b, feszijczitek 155b, feszijtessemi 156a, eluegijtett
157b, azt alijtuán 158a, merijtene 130a, merijteni 130b, fel
indijt'a vala 132a, Ne alijczátok 133b, tanijt- (majd minden
lapon, s ugyanezt í. a Gramm.-ban is az igeragozásban), meg:
vakijta, meg keminijtp, meg ne gogijczam 147a stb. stb. — Az
Újtestamentum 1574. évi kiadásában ez igék i-vel vagy y-jel
vannak (vö. szabadicza, feszicz meg, de u. o. tanijtuanim stb.).
Láttuk mármost, hogy SYLVESTER az Ht képzős igéket -ijvel írta, s szerintem -iit-nek mondta; az ő nyelvében a tavit
taniit-nok hangzott. Hogy SYLVESTER e nyelvi sajátságát újabban
nem vették észre, abban leli magyarázatát, hogy az ő ij ~ i(,
jegyét, a melylyel az -u-t jelzi, sokan kétpontos y-nak nézték
(1. pl. TOLDY FERENCZ kiadását a Corpus Gramm.-ban), s azt
tartották róla, hogy ez egyszerűen az i ~ i hang jele.
Az a nézetem, hogy egyik-másik kódexünkben is fellelhető
az -iit alakváltozat. Ezt a Nyelvemléktárból igen nehéz ugyan
megállapítani, nehéz pedig azért, mert a Nyelvemléktár gondos
kiadójának, VOLF GYÖRGYnek azt adta utasításul az Akadémia,
hogy a kéziratok kétpontos y jegyét adja vissza ?/-nal, mert a
két pontnak úgy sincs semmi jelentősége (1. Nyelvemléktár L,
Bevezetés). Ha tehát a kéziratban a szó így volt írva: y lön
(Döbr.-k. 183 = i lön v. íi lőn), ijel (uo. 187 = íiel v. íiiel),.
dicosytek (uo. 72 = dicsősitek v. dicsösiitek), zabadyc (uo. 76 —
szabadíccs v. szabadiics), tanytolok (uo. 79 = tanitolok v. taniitolok) stb., akkor VOLF a kéziratot így nyomtatta l e : y lőn, ycl,
dicosytek, zabadyc, tanytolok stb. Ez eljárással ki van zárva még
a lehetősége is annak, hogy az Ht képzőnek -iit alakját a Nyelv
emléktár alapján kimutathassuk. Pedig nem lehetetlen, hogy
még tanijj-féle alak is van a nyelvemlékekben. A Teleki-k. plazon emlékeink közé tartozik, a hol az y jegy előfordulhat, a
mely jegy azonban a kiadásban egyszerű i/-nal van visszaadva..
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A Teleki-k. 25. lapján mármost találunk ilyen alakot i s : zabady
meg engőmet. Ha ez nem sajtóhiba zabadyc helyett, s az ere
detiben zabady-nak van írva (más magyarázatát 1. itt 375. lapon),
akkor egész bátran szabadii [= szabadijj-nak is olvasható.
Mindezek alapján nem tartom lehetetlennek, hogy az Ht
képzőnek -iit alakja nemcsak SYLVESTERben, hanem kódexeink
ben is előfordulhat (a már felsoroltakhoz vö. Jord.-Jk., Erdy-k.,
Winkler-k., ez utóbbira 1. ARTBAUEB G. értekezése 14. lapját is).
A népnyelvi tanijjon-iéle alakok tehát szabályosan megmagyarázódnak a taniit-íéle alakokból; a taníjjon alak hosszú
i'-je a későbbi tanít alapján keletkezett. Ennek megfelelően a
népnyelvi házaséj, fordéjjon egy eredetibb *házaséj*) *fordejjonból való, a mely a házaséit, fordéit igékből alakult. A mai
hosszú é (házaséj, fordéjjon) a később fejlődött házasét, fordét
hatása alatt keletkezett. E népnyelvi alakok tehát újabb eredem
tűek, maga a képzésmód azonban régi (vö. fentebb aloya —feye,.
ydwezeye).
Ha mármost figyelembe veszem az Ht képzőnek itt ki
mutatott, valamint a TMNy.-ban, MÉSZÖLY és AETBAUER érteke
zéseiben idézett alakváltozatait, akkor összeállíthatom az -ít
képzőnek történeti fejlődósét (vö. MNy. VI. 331.). E fejlődés —
táblázatban bemutatva — szerintem így történhetett:
a) Magashangú alakok:
-üyt (írva -uht)

~

-iyt (írva -yht, -iht)

r

"i

1

e
I
I
-öyt (írva-o/ií) ~ -éyt (írva -eht) —>- -iit (írva -ijt) —>- -itt
•ott «•<-» -Őt • öit (írva -oit, -oyt), -éit ? -iyt -élt
-ít ~ -itt

/\

-iit -ét
\ /
-ít

' .1

-itt

) Az Apor-k. 24. lapján levő vduuzei alak íráshiba idiwzeiti h.
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b) Mélyhangú alakok:
1. -uit —>- -út ~ -utt
1. -oí ~ -oíí
-w/t —>-

2. -ojt - > -

*•"#{*.%]
t

3.
•eit - > -

-i/t

+ •

ív'/" í

-é'ií

3. -a^í —>- -ait —>- -«ií
—>-é/í
—>- -é'ií

í 1. -ét - > - -ít
% -, í 1. -ít ~ -itt
l z ' ' \ % ? - i # ~ -itt

E két összeállításra a következő megjegyzéseket teszem:
Az én nézetem szerint a •/ hang eredetileg csak a magashangúakban volt meg, a mélyhangúakban a fonetikai helyzet
nek megfelelően hajlandóbb volnék / hangból kiindulni. Hogy
ilyen / volt nyelvünkben, arra vö. a HB.-beli achscin (olv.
.á'/szÍ7i) szót. E mélyhangú alakok szerintem inkább csak a
magashangúak analógiájára változtak -u/t >-o/t-ből -uit ~ -oit-tá.
Minthogy azonban ezt mással, mint a fonetikai helyzettel, nem
tudom megokolni, az uralkodó felfogástól táblázatomban el
nem tértem.
Nem hallgathatok el egy másik megjegyzést sem. Nekem
úgy látszik, hogy.a mai magyar h jelölésében igen sok esetben
kimutatható, hogy a régibb jelölés -c/i-val volt (vö. NyK. XXXIV.
132.). Ezt a jelöléssorrendet az -ii/t ~ -i/t: -w^í-kópzős igéknél
i s ki lehet mutatni. Bizonyítja ezt a HB.-beli zoboducha is, s
bizonyítja a Bécsi- és a Münch.-k. is. A Münch.-k. m i a t y á n k i m á d s á g á b a n még zabadoch van (vö. Máté VI, 13), s mint
archaikus, az egyház által terjesztett kifejezés ugyanígy zabadoch
alakban a Bécsi kódexben (Hester XIV. 14, 19, Dan. III. 43),
vzabadéch még» alakban uo. (Hester XV. 3); más igékben csakis
-h-e alak fordul elő. így van e jelzés Betlechem (Máté II. 6, 8),
Abracham (Máté III. 9) stb. szavakban is. Én ma még ebből se
következtetek semmit se, de e tényt ki kell emelnem.
A következő sorokban mármost összeállítok néhány para
digmát a gyűjt-, szabadít-(é\e igék h-val írott felszólítójából.
A mit róluk mondok, azt csak a XIV—XV. század és a XVI. sz-
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első felének (1530—35-ig) magyar nyelvére mondom. Ellenben
nem vonatkoznak állításaim régebbi, vagy 1530—35. utáni időkre.
AJ Gyűjt-íéle műveltető igék. Ez igéknek -ht-s alakjaszintén kimutatható nyelvemlékeinkből, ime néhány adat:
Corn.-k. 357 es az ev zyueet az te zerelmedre fel gyohtom. . . es erevkevdyk fel gyohtany zent iustina azzonnak ziveet
zertelen zeretetre, uo. 406 paranchola nagy tevzet gyohtany^
uo. 280 es zevuetnektevk meg gyohtuan varyatok... J Domonk.k. 2 meg gyohtot faaklyat, uo. 3 meg gyohtany . . . fel gyohtanaya || Szent Margit él. 83 evzve gyvhtet, 95 gevhtet, 96 gyevhte,
43 gevhthetne | Példák-k. 39 evzue gevhty vala | Domonkos-k. £
gevhty vala, 86 evzve gyevhtevtte volna | Cornides-k. 160 gyevhteny, 295 gyevhtev, 254 gyevhtevk, 305 gyevhtueen, 36 gyevhchetek | Vitkovics-k. 24 gohtoted és NySz. góht, gyht, gyhtet || SzentMargit él. 194 kynem nyohthagya vala.
E gyűjt-, gyújt féle igék ft-val írott felszólítójára a követ
kező adatokat ismerem:
Alanyi ragozású felszólító:
Egyes szám 1. sz. Bécsi-k. Sophon. III. 8 hog égbe gűhec
nemzeteket es égbe gűhec orzagokat Es ki őssem ő reiaioc en
meltatlankodatomat;
2. személy: Bécsi-k. Hester IV. 16 Mennél es gvh égbe
menden sidokat | Apor-k. 75 Vduózoh mfnket vram mv istenőnk
es égbe gűh mvnket nemzetek kozzol | Döbr.-k. 191 es nemzetek
kozzol goh meg minket | Kulcsár-k. 265 es gyehezwe mynketh
nemzetek kwzwl (nb. ez egyező idézetek a 105. zsoltár 47. ver
sében fordulnak elő);
3. személy: Bécsi-k. Buth II. 16 hog pirongasnalkűl
gvhon | Jord.-k. 238 gyehen ('gyűjtsön'); — más példák így vol
nának : *ehé'n, *gyohon stb.
Többes sz. 1. személyre nincs adatom; *gyóhönk, *gyohónk volna;
2. személy: Bécsi-k. Jud. VII. 15 Es m&gfihetéc égbe mendeneket (vÖ. Székelyudv.-k. 41 gvycetek őzwe), Bécsi-k. Jochel
II. 16 égbe gűhetec népet, scentelletec egbazat. égbe hyatoc vé
neket, égbe gűhetec aprodokat (én ez alakokat alanyi ragozású
alakoknak tartom; 1. itt még a tárgyas ragozású alakokat is s
ugyané helyet vö. a Döbr.-k. megfelelő helyével) | Döbr.-k. 299
g o h e t e k égbe. az népet: zentelletek eghazat: véneket gohetek
égbe: gohetek égbe aprodokat | Jord.-k. 76 Zeneth ne gyohatok
ty hazatokban az ynnep napon;
3. személy: Érdy-k. 196 gyohanak.
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Tárgyas ragozású felszólító:
Egyes sz. 1. személy: Jord.-k. 570 howa gyehem az eri
gymelczymet;
2. személy: Érsekujvári-k. 167 Es oth egybe gyóhed te
elmeedet (értsd: g y ü j t s e d ) | Jord.-k. 59 Hat eztendeegh zanezad the fóldedeth, es be gyóhed hw haznaath | Bécsi-k. Jud.
IX. 11 éhed lé azoknac tehetsegeket ( = lat. allide, értsd:
e j t s e d le) | Jord.-k. 59 be gyóhed (é.: g y ü j t s e d ) | meg
felied (é.: meg f e j t s e d ) idézi a TMNy. a Keszth.-k. 455. lapjá
ról (ilyen lap nincs) | Pozsonyi-k. 38, Thewr.-k. 158 gyohad fel en
zywemnek lewlkewmnek hydegssegeth | Döbr.-k. 55 te parancolatidot en tőlem el ne rehed | Bécsi-k. Euth III. 9 Nohad ki te
palástodat te zolgalo Tanodra (de Münch.-k. Márk III. 5 úoyd
ki, Luk. VI. 10 Noyd ki) | Döbr.-k. 324 [Ján. XX. 27] nohad
ide be te vyiodot = Jord.-k. 699 Nyohad ede te wyodot [nb.
ugyanitt Márk III. 5 Nyo"cz ky, Luk. VI. 10. Nyo'cz ky] | Horvát-k. 244 se lábadat vagy záradat mezzé ne nyohad;
3. személy: Bécsi-k. Naum III. 18 ninc ki égbe gűhő j
Jord.-k. 13 nyoha.
Többes 1. személyre nincs példám; a Bécsi- ós a Münch.k.-ben így volna: *gyühük, *gyohuk, *ehük, *fehük stb., más
kódexekben a rag -ök ~ ek, -ok.
2. személy: Bécsi-k. Jochel I. 14 égbe gűhetec a' véneket]
Münch.-k. Máté XIII. 30 a' buzat. . . gohétec en cürombe =
Székelyudv.-k. 362 az buzath . . . gyvhetek en susokomba =
Döbr.-k. 290 az buzat kedeg gohetek en zvzokomba = Erdy-k.
128 az gabonaat kedeegh győheetek az en aztagomba = Jord.-k.
395 az . . . g a b o n á t . . . gyehetek az en czyrembe | Münch.-k. Ján.
VI. 12 gőhetec fel a' derebeket || Jord.-k. 104 az el feledót ga
bona feyeth ffel ne gyeheetek || Döbr.-k. 106 [XLIX. zsolt. 5]
Gohetek meg neki v zentit = Kulcs.-k. 120 Gyehetek ezve neky
w zentyt = Keszth.-k. 124 Gyehetek ezwe neky w zentyth |
Münch.-k. Ján. II. 19 fehétec meg e templomot ( = solvite templum hoc) | Döbr.-k. 299 gohetek égbe az népet [ Jord.-k. 301
gyohatok ffel (gyújtsátok); vö. még itt az alanyi ragozás többes
2. alatt.
3. személy : Bécsi-k. Baruch VI. 48 hol magokat ozuö el
rehec \ Erdy-k. 10 egyben gyoheek | Jord.-k. 229 es mynd az
varassal eegyetembe fel gyohak.
B) Az ní-képzős denominális és deverbális igék történe
tében is van egy korszak, midőn a képző még «vocalis + fti»-vel
van írva emlékeinkben, vö. KTSzal. iduzuht (üdvözít), GyulGl.
tonohtuananac, Birk-k. 21 tarsohtani, OklSz. 1398. évi oki. Puz-
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thohthow (SZINNYEI, NyH. 4 67, 75), nagyohtaa Feat.-k. 83 (két
szer), feketehteny MargL. 3 (itt sok ilyen alak, 1. MÉSZÖLY ért.),
ehnyhUese Erdy-k. 36, kemenyhty Corn.-k. 153; ilyen -yht-ie\
írott alak kódexeinkben nagyon sok van. íme néhány adat: a)
magashangúak: Fest.-k. 61 beewyhche, uo. 384 megh chemeteesyhteed, uo. 399 edesyhtewket, Erdy-k. 136, 189 ehnyht-, Jord.-k.
467 meg ehnyhhety, Fest.-k. 384, 386 ekesyht-, Fest.-k. 277, 283,
320, 324 stb. ydwezyht- stb., stb.; b) mélyhanguak: Fest.-k. 320
byzonyhtana, uo. 314 meg bwldyhtya, uo. 9 fordyhtho, 139 fordyhchaad, uo. 226 fordyhto, 83, 303 fordyhthasaban, uo. 54 pwzíhyhtho, uo. 278 pwztyhto stb., stb.
Ez igék h-s felszólítójáról 1. SIMONYI, MNyelv 2 411, TMNy.
434, 633—34, SZINNYEI, NyH. 4 103. és NyK. XXIII, ZOLNAI,
Ny elverni. 18, 59, 148. Az alábbi sorokban az eddig ismert s
általam gyűjtött adatok alapján összeállítom e felszólítónak lehe
tőleg valamennyi /i-s alakváltozatát s az összeállítás után elmon
dom idevágó észrevételeimet.
Alanyi ragozású felszólító :
Egyes sz. 1. személyre nincs példám.
2. személy: Bécsi-k. Hester XIV. 14 zabadochmeg, uo. 19
vers zabadochmég, uo. Dán. III. 43 zabadoch meg | Münch.-k.
Máté VI. 13 zabadoch műnket gonoztol | Bécsi-k. Hester XV. 3
zabadéch még (erről, mint archaikus alakról 1. fentebb) || Pozsonyi-k. 14, Winkl.-k. 259 fordoh, Döbr.-k. 49, 50, 94, 97, 116
stb., Szent Kriszt. 24, Kulcsár-k. 47, Fest.-k. 379, Jord.-k. 370,
Peer-k. 249. 259 stb. zabadoh, Ehr.-k. 45, Apor-k. 87, Winkl.-k.
255 tanoh, Szent Kriszt. 24, Döbr. k. 40, 108 tiztoh, Döbr.-k.
109 viyoh, Kulcsár-k. 124 wyoh (értsd ú j í t s ) || Lobk.-k. 54
zabado meg || Apor-k. 132 bouoh, Winkl.-k. 255 ky merőh, Apork. 3 űduőzoh, Apor-k. 18. Döbr.-k. 20 iduozoh, Döbr.-k. 21, 64,
76, 77, 116 stb. idvozoh, Döbr.-k. 50 iduezoh, Döbr.-k. 129
vduozőh, Peer-k. 265 ydwózoh, Ehr.-k. 102—103 erewsewh, Döbr.k. 109 erossőh || Kulcs.-k. 124 yeles malazwal erese meg enge
met || -eh • írott alak mind a mély-, mind pedig magashangúakb a n p l . : Bécsi-k. Zách. XI. 2 ord'eh, Apor-k. 3, 19, 22, zabadeh,
Bécsi-k. Dan. XIII. 53 zomoreh, Apor-k. 90 taneh, Münch.-k.
Luk. XI. 1 taneh, Döbr.-k. 166 tazeh [LXXXIX. zsolt. 3], Ehr.k. 14 czerdeh, Münch.-k. Ján. XVII. 5 feneseh meg, Münch.-k.
Luk. XVII. 8 kezeli, uo. Ján. IV. 11 meréh, Bécsi-k. Naum III.
14 mereh, Bécsi-k. Hester XIV. 14 segéli, Münch.-k. Máté XV.
To, Márk IX. 21 segeh, uo. Máté,XIV. 30, Ján. XII. 28 Muozeh,
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Döbr.-k. 53 iduezeh, uo. 68 idvuzeh, Keszth.-k. 8, Fest. k. 82, 88 ;
ydwezeh, Fest.-k. 11 thyztheh stb. stb. || -ih ~ -yh írott alak:
Kulcsár-k. 223 thazyh == Keszth.-k. 241 tazyh, Fest.-k. 126, 203,
357 fordyhmegh, uo. 165 zabadyh megh, uo. 293 tyztyh, uo. 67
thyzthyh, uo. 65—66, 292, 391 idwezyh || Teleki-k. 25 zabady
meg engömet (más magyarázatát 1. fentebb).
3. személy: Birk-k. 4 meg batorohan (sic!), Döbr.-k. 131
bvrohon == Keszth.-k. 170, Kulcs.-k. 163 bwrohon, Érdy-k. 80fonalohon, Jord.-k. 228 el fordohon, uo. 300 megh haborohon,.
uo. 267 megh záporokon, uo. 329 megh sokasohod(n), DÖbr.-k..
108, Kulcs.-k. 122, Keszth.-k. 127, Fest.-k. 331, Jord.-k. 136,.
241, Érdy-k. 324, Peer-k. 176 meg zabadohon, Bécsi-k. Ruth II.
9 mégué zomorohon, SZINNYEI, NyH. 4 103, Erdy-k. 78, Jord.-k.
867 tanokon, Ehr.-k. 28, Jord.-k. 365, 549 vylagosohon, Döbr.-k.
183 eróssohon, Döbr.-k. 70 idvŐzőhőn, Jord.-k. 830 eeppehen ffelr
Münch.-k. Ján. XVII. 1 fmeséken, Apor-k. 19, Jord.-k. 84 merehen, Corn.-k. 277 segehen, Jord.-k. 563 seghehen, Döbr.-k. 70,
Apor-k. 98 kozelehen || Tih.-k. 228 zabaduhon megh titokét, uo..
KAUSCH M.: A Tih. cod. nyelvezete 53. lapja szerint «megh
tanukon* is, de az idézett helyen nem találom || DÖbr.-k. 295alakon (ez ah- alakra vö. az Ht képző a-val hangzó alakválto
zatát: Ehr.-k. 68 ayaytatost, uo. 158 alaytod, Corn.-k. 256 zabadayt, Peer-k. 256 zabadayt stb.) || Münch.-k. Luk. XVII. 2 meg
gonozbehon, Bécsi-k. Zách. III. 2 porehon, uo. Dan. III. 15, VI16, Micheas V. 8, Ozyas XII. 10 zabadehon, Münch.-k. Máté V.
16 vilagosehon, Döbr.-k. 124 dicősehen || TMNy. 634 indihon
(Ozoraiból), uo. 633 erossihon (Weszpr.-k. 43), uo. 634 térilion
(Beythéből).
Többes sz. 1. személy: Németujv. Gl. 98, TMNy. 633epehenk — restauremus; — a Tih.-k. 131. lapján levő «mindönőketh istennek tulaidonucunk»-ban cs-vel kell olvasnunk a c
jegyet2. személy: Erdy-k. 92, Ersekujv.-k. 216 alohatok, Jord.-k.
382 gyogyohatok, Döbr.-k. 154 iqazohatok alázatost es zegent ==
Kulcs.-k. 204, Keszth.-k. 216 ygazohatok, Münch.-k. Máté XXVIII.
19 tanohatoc menden nemzeteket, Erdy-k. 71, 546 tanohatok
meg . . . enghemet, Jord.-k. 452 tanohatok, TMNy. 634 (Ozorai
ból) tanohatok (alanyi?), Jord.-k. 382 tyztohatok, uo. 527 megh
nyomorohatok || Bécsi-k. Joch. I. 5, 13,11. 1, Soph. I. 11, Ozyas
V. 8, Zách. XI. 2 ordehatoc, Münch.-k. Máté. X. 8 tiztehatoc,.
Bécsi-k. Ozyas X. 12 vyehatoc, Döbr.-k. 80, 129, 176 dicoseheiek,
Jord.-k. 186 eppehetek azerth varasokath, Münch.-k. János II. 8merehetec immár es vigétec, Jord.-k. 154 mer ehetek, uo. 779
seghehótók, Peer-k. 264 segehetek, Ehr.-k. 145 meg telyesehetek.
3. személy: Jord.-k. 60 yndohanak, Döbr.-k. 66 kévilek ne

JEGYZETEK A MÜNCHENI- ÉS A BÉCSI-KÓDEXHEZ.

373

hamossohanak engemet, Szent Kriszt. 17 zabadohanak meg tegedeth, Ehr.-k. 132 hogy ewk tanohonak*) mynketh Es segehenek,
Jord.-k. 242 tanohanak, uo. 927 vylagosohanak, uo. 242 megh
eleghóhenek, Döbr.-k. 229 kintornaban dicohonek neki || Bécsi-k.
Dán. V. 10 Ne haborehanac, uo. Jud. VII. 9 né meréhenec \\
Szent Kriszt. 30 hog meg zabadyhanak tégedet, Virginia-k. 144
tanihanak tyteket.
Tárgyas ragozású felszólító :
Egyes sz. 1. személy: Corn.-k. 182, Nagyszomb.-k. 56
fordoham, Corn.-k. 211 hog meg zabadoham evket, Winkl.-k. 264
megh therohem, Münch.-k. Ján. XIX. 15 megfezehem, Jord.-k.
694 /ezekem || Bécsi-k. Jud. IX. 14 el fordeham, Münch.-k. Ján.
XII. 47 hog vduozéhem e uilagot, Jord.-k. 673 ydwezehem \
Jord.-k. 796 megh gyogyham, Nagyszomb.-k. 71 iduezyhem vtet.
2. személy: Bécsi-k. II Machab. VII. 19, Ehr.-k. 78, Jord.k. 59, Erdy-k. 116 alohad, Jord.-k. 384 alohat azt, Bécsi-k.
Naum II. 1 batorohadmeg, uo. Hester XIII. 17, Domonk.-k. 185,
Jord.-k 232, 233, 250 'fordohad, Apor-k. 88 ffordohad el, Érdyk. 64, Érsekujv.-k. 281 fordohad el, Ehr.-k. 44 indohad, Jord.-k.
211 yndohad, Erdy-k. 24 yobbohat meg, Jord.-k. 531 gyogyohad,
uo. 104, 312, nyomorohad, uo. 243 pwztohad, uo. 254 sykosohat,
Keszth.-k. 158, Kulcs.-k. 150 meg sokasohad, Winkl.-k. 157,
Eest.-k. 278 zabadohad, Jord.-k. 111 zomorohad, Corn.-k. 79
zorohad, Jord.-k. 62, 208, 215 tanohad, Münch.-k. Máté XXIII.
26 tiztohadmeg, Weszpr.-k. 128 tyzthohad, Ehr.-k. 98 tulaydonohad, Jord.-k. 109 wyohad, Érdy-k. 223, Fest.-k. 47 vylagofohad,
Peer-k. 294 vilagosohadh, Jord.-k. 55 eppóhed, Bécsi-k. Naum II. 1
meg erosohed, Apor-k. 20 meg gorbohed, Erdy-k. 203 kyssebőhed,
Jord.-k. 251 betellyesóhed, uo. 511 ydwezóhed, Döbr.-k. 73 Vram
idvozohet te népedet, uo. 158, 159 idvőzohed, Winkl.-k. 254 megh
hywohed, uo. 261 sebősőhed rezogőhed, uo. 195 vezohedmegh, Domonkos-k. 244 ez frátereket elegehed meg (é.: elégítsed meg), Bécsik. Dan. XIV. 10 a' bort elegehed, uo. Abakuc III. 2 eleuenehed
meg, Münch.-k. Ján. XII. 28 fenesehed, uo. Ján. XVII. 1 fenesehed, uo. Márk XV. 13 még fezehed, uo. Luk. XXIII. 21 Fezehedmeg fezehedmeg (de uo. Márk XV. 14 fezeid meg, Ján. XIX.
6, 15 Fezeid meg fe.zeidm.eg, fezeidmeg), Winkl.-k. 187 fezehed,
Bécsi-k. Amos IV. 12 kezehed, Apor-k. 11 meg rézegehed, Bécsik. Mich. I. 16 zelesehed || Weszpr.-k. 134 alehad, Bécsi-k. Hester
XIV. 11, Münch.-k. Máté XXVI. 52 fordehad, Apor-k. 19, Peer-k.
*) Ez alakváltozatra vö. Ehr.-k. 90 had zohjonak, Döbr.-k. 124
mondónak, uo. 219 meg nem állónak stb.
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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223 fordehad, Döbr.-k. 124, Apor-k. 11 meg sokasehad, Apor-k.
19 zabadehad meg, Münch.-k. Luk. XVII. 8 zorehadmeg, Bécsik. Dan. VI. 8 erősekéd meg, Jord.-k. 485, Érdy-k. 307 seghehed,
Jord.-k. 235, 253, 285 be tellyesehed, Münch.-k. Máté XXVII.
40, Márk XV. 30, éduőzehed, uo. Luk. XXIII. 37, 39 Uuozehed,
Keszth.-k. 62, Fest.-k. 23 Idwezehed, Döbr.-k. 41, Kulcs.-k. 62
Iduezehed |] Winkl.-k. 354 alykad, Lobk.-k. 74 bizonihadmeg,
Érs.-k. 47 meg fezyhed, Apóst. mélt. 18 el neh fordyhad, Virg.k. 42 élne indihad, uo. 84 telyesihedbs, Tih.-k. 79 terihed,
Münch.-k. Luk. XVII. 5 Tobbihedmeg, Döbr.-k. 37 vilagosyhad,
Fest.-k. 244, 389 idwezyhed stb. || Bécsi-k. Hester IV. 13 Ne
alahad.
3. személy: Jord.-k. 832, Érdy-k. 109 aloha, uo. 187 byzonyoha, uo. 189 byzonoha, Jord.-k. 131, Ers.-k. 216 fordoha,
Érdy-k. 86 ygazoha, Keszth.-k. 9 meg nyomoroha, Jord.-k. 448
zabadoha, uo. 244, Fest.-k. 137 tyztoha, Fest.-k. 61, 360 thyzthoha, uo. 215, 286 tyzthoha, Döbr.-k. 131. zoroha, Fest.-k. 31
wylagosoha, Érdy-k. 5 meg vylagosoha, uo. 558 meg eppewhe,
uo. 43 meg eressohe es meg eppőhe, Bécsi-k. Jud. VIII. 31, Dan.
XI. 39 meg erősoho, Döbr.-k. 41 erossohe, Jord.-k. 108 el egye
lőké, Érdy-k. 325 bel tellyesőhe, Birk-k. 3 meg ne zennesohe az
lelket, uo. 8 kezeké magát meg veresre, Bécsi-k. Naum 2. prol.
megnehezehe || Bécsi-k. Abak. 3. prol meg bizoneka, uo. Abdyas
I. 15, Dan. XI. 17, Münch.-k. Luk. I. 17 fordeha, Winkl.-k. 194
fezehe. Bécsi-k. Buth II. 16 mégné poreha, uo. Ozyas V. 14
zabadeha, Münch.-k. Máté XXVII. 43 éabadeha, Apor-k. 67 meg
vidameha, Bécsi-k. Bar. I. 12 vilagosrhameg, uo. Judit X. 8
erőssehemeg, Keszth.-k. 275. Kulcs.-k 251 meg erewsehe, Jord.-k.
229 eppehee, Érdy-k. 278, Jord.-k. 338 tellyesehe, Münch.-k. Luk.
XXIII. 35 éduozéhe, Döbr.-k. 44 iduezeke, uo. 126 vilageha [j
Virg.-k. 141 byzonyha, uo. 19 fordiha, uo. 142 tanyha meg,
Corn.-k. 372 velasyka (hiba velagosyha h.), uo. 179 meg kyesyke,
Érdy-k. 619, Jord.-k. 850 ehnyhe \\ Birk-k. 4 ne alaha magát,
Németujvári Gl. 345 nagyaha (így FEJÉRPATAKY kiadásában, más
ként ZoLNAinál Nyr. XIV. 305), Fest.-k. 253 icylaagossaha.
Többes sz. 1. személy: Münch.-k. Máté XVII. 26 megne
gonozbehuc őket, Érdy-k. 4 meg yobbohok, uo. 5 meg tíjztohok,
uo. 24 meg ygazohok es meg tyztohok, uo. 99, Jord.-k. 768 alohok, Érdy-k. 162 byzonohok, Bécsi-k. Amos VIII. 5 megkiíssebehűc... es megbouohűc (megjegyzem, hogy a Bécsi- és a Münch.k.-ben a személyrag mindenkor -uk ~ -ük, -ek, az alanyi rago
zásban -onk ~ -önk) \\ Lobk.-k. 67 meg iobehoc.
Többes sz. 2. személy: Bécsi-k. Jud. VIII. 31 bizonohatoc,
Jord.-k. 641, Érdy-k. 87, 119, 260,473, Jord.-k. 641 ne alohatok, uo. 109 ygazohatok, Jord.-k. 149, 272 yndokatok, uo. 113
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myomorohatok, üo. 889, 846 tyztohatok, Döbr.-k. 81 nagohatok
Trat (tárgyi?) == Keszth.-k. 76, Kulcsár-k. 76 nagyohatok een
(en) vramath, Apor-k. 141 ne sokasohatok. . . zotokath, Döbr.-k.
154 zabadohatok meg = Keszth.-k. 216, Kulcs.-k. 204 meg zaba
dohatok, Jord.-k. 287, Érdy-k. 197 zabadohatok, Érdy-k. 204
zorohatok, Jord.-k. 224, 271. 291 tanohatok, Jord.-k. 151, 918
•egyelóheetek, Döbr.-k. 45 dicősohetek vtet, Jord.-k. 453 ygyenesóhetek, uo. 713 ydioezóheetek, Winkl.-k. 192, 216 fezohetők, Érdyk. 24 ygyenesoheetok, uo. 35 ygyenosoheetok || Bécsi-k. Amos IV. 4
sokasehatoc meg, Münch.-k. Ján. XIX. 6 fezehetecmeg otet, Döbr.k. 173 kemenehetek meg, Münch.-k. Márk I. 3 kezehetec, uö. Ján.
I. 23 kezehetec, uo. Luk. XXII. 8 kezehetec, uo. Luk. XXII. 12
kezehetec, Érdy-k. 124 mereheetek, Jord.-k. 526 ygyenesehéetek,
Ehr.-k. 60 segehetek, Birk-k. 2 zeledehetek, Ehr.-k. 105 ty az
fewldre terehetek az abrozt, Jord.-k. 534 terehetek, || Münch.-k.
Máté X. 34 Ne alahatoc hog || Jord.-k. 829 yndwhatok \\ TMNy.
634 (BEYTHÉből) el ne idegőnihetők (tárgyi?).
3. személy: Jord.-k. 208, Érdy-k. 131 tanohaak, Érdy-k.
131, Jord.-k. 6 vylagosohak, Birk-k. 5 konohek [foveantj otet
raita konörolessel || Corn.-k. 422 alehak, Bécsi-k. Hester III. 14
magokat kézehéc, Jord.-k. 446 fezeheek ffel, uo. 59 megh kynnyeheek, uo, 180, 270 be tellyeseheek || Bécsi-k. II. Mach. VI. 24 soc
ifiac alahac, Birk-k. 1, 2 alahak (a két lapon háromszor) || Corn.
-k. 157 dychevsyhyk. A Lányi-k. 361. lapján levő következő adat
«hozzya syessenek es wtet ymachyagokwal segeyhek)) esetleg írás
hiba segeychek h. (vö. Érdy-k. 5 segheyche).
Az itt összeállított ragozásra a következő megjegyzéseket
ieszem:
a) Az összeállításban az volt a czélom, hogy v a l a 
m e n n y i a l a k v á l t o z a t o t összegyűjtsék; az ö s s z e s a l a 
k o k a t összegyűjteni — nagy számuk miatt -— felesleges.
b) A ft-jegy hangértékéről, mint fentebb említettem, bő
vebben nem írok. Szerintem a fent idézett alakok /i-val olvasandók, a minek egyik bizonyítéka*) a zabado (olv. szabadó, e h.
.zabadoh), zabady (olv. szabadi e h. zabadyh), erese (olv. eresé,
e h. ereseh, azaz e r ő s í t s ) alakok, a melyek h nélkül vannak
írva. — Semmi esetre se olvasható azonban a h jegy j-nek, a
mint ZOLNAI a Nyelveml. 148. lapján a syrhon alapján e s e t 
l e g hajlandó volna feltenni. A syrhon (s vö. még Apor-k, 6
*) Erre a bizonyítékra SZINNYEI J. tanár úr volt szíves figyel

meztetni.
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halgashad) alakok lehetnek akár analogikus alakok is abból azr
időből, mikor a nyelvérzék a -had, -hon-t már ragnak elemezte(E magyarázatot bővebben 1. alább az V.-ben.)
c) A h előtt írt vokális (fordohon, fordeha, fordiha, tanu
kon, dicsosöhön stb,) hangértékére azt a szabályt lehet felállítani,
hogy itt döntő az -ít képzőnek az illető nyelvemlékben levő
alakja; pl. a Bécsi- és a Münch.-k.-ben az -ít képzőnek -eit(írva -eit, -eit), -oit (írva -oit), -ait (írva -ait: alait = alít) az
alakja, soha -ét (írva -et), vagy -ít (írva -yt, -it). Ép ezért én a
h előtti magánhangzót rövid hangnak olvasom e két kódexben,
s minden olyan kódexben, a hol az -it alakja diftongikus. S ez
van az esetek többségében. Szerintem tehát általában így kell
olvasni: fordohon, fordeha, dicsosöhön stb., s csak igen ritka
esetekben így: fordeha, fordiha. Ez olvasás helyessége mellett
szól az is, hogy olyan emlékek, a melyek a hosszú o-t oo-val,
az e-t ee-vel írják, pl. az Erdy-k., a Jord.-k., a Fest.-k., a fordo
hon, fordoha, fordehon, fordeha stb.-beli o-t, e-t sohase írják oonak, ee-nek.
IV. Az -s& személyragról.
E nehezen megfejthető személyragunknak (eredetére vöUA. 345, SZARVAS, Nyr. III. 16, SZINNTEI, NyH.4 114,.
3
SIMONYI, TMNy. 597, MNy. 395, Ung. Spr. 350) olyan alak
változatára akarom itt nyelvésztársaim figyelmét felhívni, a me
lyet eddig semmiféle nyelvtörténeti munkánk nem említ. Az
alakváltozat megértésére szükségünk van a TMNy. egy helyére,.
a mely így hangzik (598. 1.):

BUDENZ,

«Nyelvemlékeinkben ez alakra (értsd: az írsz alak sz-ére)nézve, kevés eltérést s így kevés felvilágosítást is találunk.
Néhol kettős ssz-el van írva, s ez megerősíti a léssz, tésszfélékkel való rokonságát. Pl.
élendessze: an sis usurus FORRÓ : Curt. 339. jövendeszsz,.
KÉVAI 1778-ban (BÁNÓCZI : Révai 168); beszélleszsz DUG : Szerecs.
162. mit mondassz erre ? KAZ : Levelez. I I : 120. jelentessz FÖLDI
uo. «bárha vitéz, nem síklassz el s készlelni te nem fogsz»
KÖLCSEY : Ilias.
Sőt BARÓTI SZABÓ D. szerint helyesen szóllassz, mondassz:
ejtendő, s az utolsó szótag a versben hosszúnak veendő.
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A mondasz, ke'rdesz-íé\e magánhangzós alakok mellé a
<xömöry-kódexben néhány olyant is találunk, melyben e g y tővégi mássalhangzó után is megvan e magánhangzó ylez, vagyis
ilesz «ülsz» 52. terez, vagyis téresz 57 és élez, azaz élesz 323».
A TMNy. tudós szerzője tehát azt mondja, hogy az ssz
az sz személyrag egyik alakváltozata. A magyar nyelvben már
most sok hosszú sz-ről be van bizonyítva, hogy ú. n. teljes
hasonulás útján keletkezett a történeti korban egy eredetibb
sz+i-ből, sz+h-ból (vagy h-\-sz-bő\, vö. pl. hosszú < hoszjií,
asszú < aszjú, válassz <C válaszj, válassza < válászja, asszony <c
áchszin stb.). Mármost az a feltűnő, hogy ilyenféle alakok az
-sz ragnál is előfordulnak; íme a példák:
Apor-k. 43 (87. zsolt. 11. vers): «Minem a halottaknak
• tezih czudakat [ = latinul: Numquid mortuis f a c i e s mirabilia]
= Kulcs.-k. 215, Keszth.-k. 230: My nem holtaknak teez chodakath, Döbr.-k. 161 tez;
Apor-k. 50 (89. zsolt. 13. vers): Miglen el fordolzi vram
= lat.: Convertere Domine usquequo ?; a többi zsoltárfordítás
ban a latinnak megfelelően felszólító alak van : fordol' v. fordwl;
Apor-k. 51 (90. zsolt. 13 vers): Áspison és basaliskoson
iarzih [= lat.: Super aspidem et basiliscum a m b u l a b i s ] =
Kulcs.-k. 227, Keszth.-k. 246 yarz, Döbr.-k. 168 iarzs;
Apor-k. 66 (103. zsolt. 3. vers): ki iarzi zeleknek tollin
[ = lat.: qui a m b u l a s super pennas ventorum] = Kulcs.-k.
250, Keszth.-k. 273 yarz, Döbr.-k. 182 iarzs . . . ki te kovetidet
zelletekke tezs; ilyen zs-vél írott alak a Döbr.-k.-ben több is
van; vö. 63, 117 tezs = teszel, 123 kegelmezs = kegyelmezel,
168 iarzs. Ilyen zs-Ye\ írt alakok sűrűn fordulnak elő a Fest.kódexben is, íme az adatok: Fest.-k. 195 lezs (a, m. leszel),
240 leezs, 408 bochatandazs, 297, 396 eelzs, 194, 229, 235,
240 fogadzs ees zylzs, 370 gondolzs, 410 gyetrezs, 382 yrgalmazs, 396 irgalmazss, 412 ysmerzs, 410 esmerzs, 254 yteelzs,
408 kegyelmezendezs, 382 latandazs, 408 meg seertezs, 195, 225,
240, 302, 303 zylzs (vö. fogadzs alatt is), 96 tharthandazs, 195
megh therhesewlzs, 240 terhesewlzs, 243 ylzs, 407 waarzs. Meg
jegyzem, hogy az zs e kódexben is, mint a Döbr.-ben, c s a k i s
a 2. személyű igealakokban fordul elő.
Guary-k. 2 5 : mene ragalmassagot te halgacz, anne ördögöt
iiledbe vezh (értsd: v e s z e l ) ;
Lobk.-k. 9 : mert te vagy adandó népeknek vilagossagawl
<€s ameniei vduarnak meg epetöie leezy (értsd leszel; ez alakról
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teljesen hibás GÁSPÁR E. LEÓ, Lobk.-k. nyelvj. £0. 1. nyújtott
magyarázata; szerinte az y a mássalhangzó hosszúságát jelöli);
Érdy-k. 9 8 : 0 gyarló bynes ember myre teez" en rayttam
zenetlen való bozzwt, uo. 129: olyan leez" mynt az zanto ember, uo. 137: merth hamw vagy esmegh hamw leez", uo. 200:
parázna leez", uo. 279 leez", uo. 225, 315 teez", uo. 320 akarz",.
uo. 229 felz", uo. 250 zylz", uo. 145 ydwezwlz", uo. 271 myt
kerez" eeth (é.: k e r e s s z ) || uo. 163 Idwez leegy eeth ky vezy
myndden yaybol. Az Erdy-k.-ben a " jel j (o: i) helyett van
vagy a «jésíté8» jele (vö. pl. valaz" 200, yrgalmaz" 91, 134;
ayo"tatos 106, s vö. az egészre Nyelvemléktár IV. bevez. XVI. 1.,
ZOLNAI Nyelveml. 240); VOLF a maga kiadásában '-vei, a z-nél
a betű fölé tett ponttal (z) helyettesítette. Olvasni ez adatokat
így kell:- teszi, leszi v. teszi, leszi.
Az Érdy-k.-éhez hasonló jelzés a Jord.-k.-ben: 14, 138, 206,.
249, 256, 517 leez" (vö. 235 lezz), uo. 50. 369, 567, 578 teez"
(vö. 168 teezz), uo. 83, 249, 414 akarz", uo. 234, 561 edz", u o .
340 gyívlóz" (é.: g y ű l ö l s z ) , uo. 148, 253 yaarz", uo. 166
verz", uo. 377 kywe yz" ( = Máté Vili. 31 e j i c i s ; a 3. sze
mélyre vö. 390 yz ky, az elsőre 577 yzek ky. Megjegyzem, hogy
az Érdy-k. 316. lapján ez is előfordul: ky yz — é.: ki ű z ö l ,
és a Jord.-k. 578. lapján zerez = facis, s z e r z e l ) , Jord.-k.
735 olwaz" (3. személy 735 olwas), uo. 496 neez" (é.: n é z e l ) , ,
uo. 414 byrz", uo. 435 aratz", uo. 677 kówethetz" || uo. 258myglen el vezy ( = pereas V Móz, XXVIII. 22), uo. 578 leezy,.
uo. 783 merth the . . . hamyssan yteelzy enghemet.
Egyelőre több példát nem tudok; nincs meg ez alakvál
tozat a Bécsi- és a Münch.-k.-ben (vö. DINGFELDER, Legrégibb
bibi. nyelv. 82) s a régebbi nyelvemlékekben sem (vö. HB. holz
= halsz). Ellenben a nyomtatványokban előforduló ilyen alako
kat, mint Ússz ( = teszel, vö. fentebb és SYLVESTERben: fizetist
tíssz az utolsó pinziglen; 1. TRÓCSÁNYI : A XVI. sz. ny. e-jelölései 36) akár idevaló eseteknek is tarthatjuk.
A felsorolt adatokból mármost ez derül ki: A m a i -szs z e m é l y r a g n a k v a n ssz, a z a z h o s s z ú sz a l a k v á l t o 
z a t a i s m i n d a m a i n y e l v b e n (vö. tordai nyelvj., NyF.
32 : 28, nagykőrösi nyelvj. uo. 57 : 23), m i n d p e d i g a r é g i
n y e l v b e n (írva a régiségben szsz-vel, ss^-vel, zs-vel Pest.-k.,
Döbr.-k.). E h o s s z ú ssz ú. n. t e l j e s h a s o n u l á s s a l k e 
l e t k e z e t t r é g i b b szi-bő\ (írva a régiségben 2"-vei, ^ - v e l ^
zi vei), sz%-b ó 1 vagy szih-ból (írva a régiségben zih-v&l).
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Hogy ennek az -szj ragnak az eredetét hogyan kell ma
gyaráznunk, erről egyelőre nem írok. Nem tartom valószínűnek,
hogy a -szj-t valamikép a felszólító mód alakjaival lehetne
megmagyarázni (nb. egyszer a Jord.-k.-ben 440 ymatkozyom;
vö. hasonló jelentő módbeli lássa, taníja alakokra TMNy. 618.
s köv. L). Végül megemlítem, hogy némelyek az -sz személy
ragot az enklitikus -sza, -sze indulatszóból akarták magyarázni.
Igen helyesen jegyezte meg erre SIMONYI (TMNy. 597), hogy a
-sza, -sze csak a felszólítóban található (vö. addsza, monddsza;
eredeti alak -sze, vö. Sándor-k. 31 nezed^ee, Erdy-k 10 gondollyatok^e, uo. 72 lassatok^e, Jord.-k. 509 lassadze, Münch.-k.
Máté XXII. 19 mutassatocse, népnyelvben -szi is, CzF. szói),
ellenben a jelentő módban nem, holott az •** csak a jelentő
ben található.
V. Néhány megjegyzés múltkori czikkemhez.
A NyK.-ben megjelent czikkem -vd, -vé ragról szóló részére
az -i/i-írásról szólóra meg SIMONYI ZSIGMOND tett
néhány megjegyzést. Megjegyzéseik a Nyr. XL. 114—119. lapján
láttak napvilágot. Ezekre a megjegyzésekre észrevételeim ím itt
következnek:
1. A -vd, -vé ragról a Bécsi- és a Müncheni-kódex alap
ján azt állítottam, hogy mássalhangzón végződő szavakban a
mássalhangzó*) mindig megnyúlik, ellenben a magánhangzón
végződőkben ez a chronologiai sorrend: a -vd, -vé csak a régi
v-tövekben jelenik meg, a «•>•» d, e ~ é, i «v í-re végződő szavak
ban a rag -d, -é. Figyelembe véve más emlékeket is, a -vd, -vé
a régi u-tövekről először az a ~ á-, majd az e ~ e-végű szavakra
terjedt át, s csak legutoljára az -i-végűekre. E nyelvtörténeti
egymásutánt világosan lehet látni pl. az Erdy- és a Jordánszkykódexben is. íme néhány példa: Erdy-k. 130 eegyenlewe, 166
BEKÉ ÖDÖN,

*) A m á r felsorolt látszólagos kivételeken kívül itt roég felemlítem,
hogy kevéssé n é h a egy s-sel írva fordul elő (vö. kenése Teleki-k. 63, 64,
Bécsi-k. Amos 3. prológus, Zách. I. 15, Aggeus 1. prol., Ozyas V I I I . 10,
I I Maeh. V I I . 33, V I . 29, de Münch.-k. Máté V. 73 keuesse); van kazdagaa
(Ersekujv.-k. 211), vendege Ehr.-k. 3 is.
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halandowaa, 258 yarowa, 166 latandowaa, 115 latandoiva, 156,
254 meltoivaa, Jord.-k. 219 yarowa, 274 meltowa stb. | a *•» á
után -vá és -ja: Érdy-k. 165, 226 haylokawa, 98, 195, 228
papawa. 176 proffetawaa, 177 pwztawa, 226 templomaivá, 227
templomává, 184 papaya, 289 fawaa, 295 atyankffyawaa, Jord.-k.
57 arwayaa, 115 pwztaya stb.; e ~ e után -jY: Erdy-k. 326
ellenseggheye, 228 feyedelmeeye, 238 feyedelme'e stb.; i után
azonban állandóan =á, =<;': Érdy-k. 144, 149, 204, 266, 279
semye, 147 semyee, 146 haJazoya (olv. halászaid). Mássalhangzón
végződő névszókban a rag =á, ;e, olyképpen, hogy a mássalhangzó
mindig megnyúlik. Ez úgyszólván kivétel nélkül így van az
Erdy- és a Jord.-k.-ben is.
Ilyen nyelvtörténeti tények alapján állítottam, hogy a -vá,
-ue-beli v nem hiátustöltő, hanem etimológikus. Elvonás a vtövekből.
Ez eredményeimet BEKÉ elfogadja s egy nagyon értékes
megfigyeléssel kiegészíti. Kimutatja ugyanis, hogy a legközelebbi
két rokon nyelvben : a vogulban és az osztjákban szintén van
hasonló jelenség. Itt is a m á s s a l h a n g z ó s - v é g ű t ő v é g 
h a n g j a m e g n y ú l i k a l a t i v u s i -i e l ő t t , míg a magánhangzós-végű névszótőhöz az -i-rag hiátustöltő i-vel járul (a
pontos adatokat 1. BEKÉnél). E megfigyelés alapján állítja B.,
hogy a mássalhangzós-végü szók véghangjának megnyúlása a
magyarban még a nyelvtörténet előtti korra: az ugor korba
megy vissza s lehetséges, hogy ez is maradványa az ősi finn
ugor fokváltakozásnak.
Én arról, hogy a mássalhangzó megnyúlásának mi az oka
a magyarban, múltkori czikkemben nem nyilatkoztam. Nem
tudom azonban elfogadni, hogy ez is a fokváltakozás maradvá
nya. Újabban ugyanis igen sűrűen kezdjük e szót «fokváltako
zás » alkalmazni a nélkül, hogy vele bármit is meg tudnánk
magyarázni. A nélkül, hogy e meggyőződésemet itt bővebben
megokolnám, állítom, hogy a szóbanforgó jelenséget a fokváltazás felvétele nélkül is teljesen kielégítően meg tudjuk magya
rázni. Egy ilyen elfogadható" magyarázat SziNNYEién kívül a
következő : A magyarban sok esetben tapasztaljuk, hogy minden
e t i m o l ó g i a i ok nélkül egy-egy mássalhangzó következetesen
megnyúlik; ilyen, mondjuk f o n e t i k a i nyúlások vannak a
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következő esetekben: középfok képzője -b <^-bb (édesb ~ édesebb),
locativusi -t ~ -tt (oldalt ~ alatt),
perfectumi, nom. verb.
•t «*•> -ÍÍ (/ÍOZÍ «NJ járt <-o tudott; a Bécsi- és a Münch.-kódexben
szó végén í, de hangzóközi helyzetben í í : íoí, tottonk stb.),
mozzanatos és frequentativ (dobban ~ dobog, rezzen «•>* rezeg)
igéknél, s-képzőnél a népnyelvben (eró's ~ eröss), ragozásban
akarat ~> akarattya,
tanít <*-> tanittya,
taniccsa
stb. Ilyen
hosszúságnak képzelem én a magyar nyelvi lativusi hosszúságot
is, a mely érdekesen találkozik a vogullal és az osztjákkal, de
keletkezésében hozzá nincsen köze.
2. Az -iA-írásról. SIMONYI azt tanította, hogy a Bécsi- és
a, Münch.-kódex írói az abszolút szóvégben előforduló j (o: i)
hangot az i-től való megkülömböztetós kedvéért i/?-val írták (pl.
kerih = kérj, de kéri = kéri). Ezzel szemben én kimutatom,
hogy a magánhangzó utáni szóvégi j-t (o: i-t, pl. olaj) m i n 
d e n k o r y-nal írták, míg a mássalhangzó utáni j-t hol í/-nal,
liol -i/i ~ -yh-\al. Az -ih ^ -yh írás csakis abszolút szóvégben
fordul elő és csakis olyan mássalhangzó után, a melynek
n y e l v ü n k b e 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 . E jelölés
nyomaira találunk a Döbr.-kódexben, az Apóst. mélt. ez. könyTecskében, az Apor-kódexben, a Festetich-kódexben (vö. Fest.-k.
-53 olthahnazyh, 44 othalmazyh, 16 yrgalmazh, 50, 124 orzagolyh,
44, 121 ewrewlyh, 53 be fogadyh), a Weszpr.-k.-ben (365 syryh,
heerezh; nem ide valók 364 wesh, 365 keresh, zeresh). Ez ~ih ~
-í/fo (másutt 'h, h) jelölésnek szerintem f o n e t i k a i értéke van,
s a hang itt vagy y, vagy olyan j , melynek az eleje zöngés,
vége zöngétlen.
SIMONYI nem fogadja el azt a tanításomat, hogy a jelölés
nek f o n e t i k a i értéke van, hanem ragaszkodik ahhoz, hogy
itt h e l y e s í r á s i sajátsággal van dolgunk. Ha S., a ki szerint
a Bécsi- és a Münch.-k. írói «mindent a kiejtés szerint írtak»
(Nyr. XL. 117), megállapításomról fonetikailag bizonyítaná be,
hogy helytelen, pl. hogy y hangot csak zöngétlen mássalhangzó
után lehet mondani (pl. lop/, rak/), de nem zöngés után (pl.
akar/, veszteg/ stb,), érteném a kifogásait. Azonban nem ezt
teszi. Szerinte a két kódex írói «úgy látszik, az y betűt nem
nagyon kedvelték . . . az i hangot majdnem mindig i betűvel
írták . . . s aránylag ritkán olvasunk náluk ilyeneket: kőnveyt,

382

MELICH JÁNOS.

zolgay. így eshetett, hogy . . . egy kis következetlenséggel az ik
jelöléshez folyamodtak . . . az i-től való megkülömböztetés ked
véért. Ezek a gondos kódexírók éppen az igealakokban érezték,
a megkülömböztetésnek szükségét. Azt írták pl. kerih = kérj,,
ellenben kéri = kéri. S ilyen kétértelműségre ós megkülömböztetésre sokszor volt alkalom*). S. nagyon jól tudja, hogy a mélyhangúakban még a szem megtévesztése is ki van zárva {akarjés akarja, irgalmazja és irgalmazj stb.), sőt igen sok magas
hangúban sincs szükség a megkülömböztetésre (vö. ereszti), épp
azért így folytatja fejtegetését: «Az ilyen félreértések elkerülésevégett aztán hozzászoktak, hogy mindig megkülömböztessék a j
hang írását az i-étől, még olyankor is, mikor nem kellett két
értelműségtől tartani, így pl. erezih — ereszj, irgalmazyh, irih stb.»
SIMONYI első megjegyzése tehát, hogy a két kódex írói az.
i hangot aránylag ritkán írták y betűvel, mert
e z t a b e t ű t n e m n a g y o n k e d v e l t é k . Ezzel szemben
tény az, hogy pl. a Bécsi-kódex a több birtokot jelölő i-t ma
gánhangzó után szó végén az esetek t ú l n y o m ó t ö b b s é g é 
b e n ?/-nal írja; íme néhány példa: Dan. V. 2 zeretoy, Dan.
XIII. 20 aitoy, Dan. XIV. 41 okay, Dan. XIII. 3 zűley, Dan,.
VII. 2 zeley (= szélei), Dan. VI. 7, Hest. IX. 3 biray, Dan. V. 0
terdey, Dan. II. 32 kariay, Hester II. 2, III. 2, IV. 11, XV. 19,.
Jud. V. 7, VIII. 27, X. 20, XII. 4, Dan. III. 46, 85, 93 zolgay,
Hester II. 15, Bar. I. 23, Jud. X. 4 zemey, Dan. II. 38, III.
80, IV. 9 repesoy, Bar. III. 23 bezélloy, kere&oy, Hester III. 12.
iroy, Hester III. 13 foloy, Hester II. 21, VI. 14, Dan. I. 3
meddoy, Hester XII. 1 aitotartoy, Dan. III. 76 magzoy, Dan. II.
38 labay, Bar. I. 1 igey, Kuth IV. 10 tanoy, Kuth II. 2 kezey,.
Dan. VII. 4 zarnay, Jud. IV. 1, V. 1 fiay, Dan. IV. 34 vtayT.
Dan. II. 33 bokay stb. stb.
Ugyanígy y-t találunk i értékben más szóvégi helyzetben.,
is, vö. pl. II Mach. VII. 27 hazay zoual, Amos IV. 13, Joch.
II. 23, Ozyas VI. 4, XIII. 3 veterney, Jud. XIV. 6, Bar. I. 20 r
Dan. III. 38 may, Mich. VI. 6 eztendey, Dan. V. 23, Bar. II.
18 menney; Amos IX. 6 ky, Amos VII. 2 enny, Bar. VI. 63
lenny, Ozyas 2. prol. dyadalmazny stb. stb. Merem állítani, hogy
i értékben szó végén t ö b b s z ö r találunk a két kódexben y-t,
mint i-t. Ha ragaszkodunk a kifejezéshez, akkor inkább azt
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mondhatjuk, hogy a két kódex írói az y betűt kedvelték s i
értékben a fenti helyzetekben aránylag
igen
sokszor használták.
SIMONYI második tételéről, hogy a kódex írói az ih «•>•> yh-i
felszólító igealakokban azért írták, hogy a kéri alakot a kérj-tőY
megkülömböztessék, fentebb szóltam. Említettem, hogy ilyen
megkülömböztetésre a s z e m r é s z é r e csakis a magashangúak
egy részénél lehetne szükség, egy másik részénél, valamint a
mélyhangúaknái ilyen megkülömböztetésre azonban egyáltalában
s z ü k s é g n i n c s . De ne feledjük, hogy csakis a s z e m r é 
s z é r e . Mihelyst mondatban fordulnak elő a keri-iéle alakok,
a ki csak tud magyarul, mindenki helyesen fogja őket olvasni.
A Németújvári Glosszáknak ezt az adatát: berekeztih (Nyr. XIV.
305) soha senki se fogja olvasni berekesztj = berckeszty-nok; aXVI. századból való: akaryak be vynnyh, kenderessyh yanos
(MNy. VI. 448) adatokat sem fogja összetéveszteni senki; hasonló
példák a Debr.-k.-ben 8 tezih, 16 esmérhetik, 17 eletih stb.;
viszont nyelvemlékeink ilyen alakjait: ne menj, ne tegj, kelj fel,
vagy ne meny, ne tégy, kely fel, soha senki sem fogja i-vel.-olvasniKi tudunk azonban olyan helyzetben is mutatni szóvégi
i t-o h ~ ih «-J y jelölést, a hol megkülömböztetésre való törek
vésről szó nem lehet. Ez van a 2. személyű iarzih ~ vezh ~
tezih-féle alakoknál (1. fentebb).
Azt tehát, hogy az ih ~ yh h e l y e s í r á s i m e g k ü l ö m b ö z t e t é s b ő l v a n a k ó d e x b e n , n e m l e h e t el fogadni..
Legfontosabb SIMONYI ellenvetései közt az utolsó. Szerinte
ih, h betűvel a magyarban írták j hangot is. Példái ezek:
1. Guary-k. 64 tanolhad = tanóljad, HB. munhi — mennyei,
MargL. 35 azzonh = asszony. E példákban tehát a h betűt az
előtte való mássalhangzó lágyult voltának a jelölésére használ
ták, éppúgy mint ma az y-t (vö. ly, ny).
Először is e példák nem egyformák, a mennyiben a tanol
had alakot akár analógiás úton keletkezettnek is gondolhatjuk.
A régi nyelvben ugyanis rendkívül gyakoriak az =tí-képzős igék
ilyen felszólítói: fordoham, fordohad, fordoha v. fordoh, fordohon stb., azért a nyelvérzék egy bizonyos korban ragnak von
hatta el a -ham, -had, -ha, -hon szóvéget s más igéhez is hozzá
tehette. így magyarázom a tanolhad alakot; esetleg így az Apor-
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k. 6 halgashad-ot, így a Szabács V.-beli syrhon-t stb. Marad
tehát a munhi. azzonh. Én az ny nh-y&l való írásáról részletesen
írtam (1. Szláv jöv. I. 232); itt csak annyit, hogy a lágyított
mássalhangzók lágysága jelölésére a h-t sok nyelvben találjuk
{vö. angol sh — s, ó-fr. eh = cs, ó-provencei, port., óspanyol nh
= ny, stb.); hogy ennek mi a magyarázata, azt nem tudom, de
hogy nem a mi találmányunk, az bizonyos (1. még KRAUTER,
Mássalh. hason. 25, a hol fonetikai magyarázat van ez alakokról).
2. A Bud. Gl.-ban a jug-szél (1. MTsz.) hwkzel alakban
fordul elő. Tudva azt, hogy e szó a Németújv. Gl.-ban wg zél
nek van írva (így FEJÉRPATAKYnál; a NySz. szerint olv. ivg zel
ZOLNAI Nyr. XIV. 155, 309 nyomán), a melyet ug szél (o: uk
szél)-nek is lehet olvasni, s tudva azt, hogy e szláv eredetű szó
a szlávságban nemcsak jug-nak, hanem ug-nak is hangzik, nem
lehetetlen, hogy a hickzel annyi mint hukszél. Másik példa a
jámbor hambor alakja (NySz., Érdy-k. 205, 261, 293, Guary-k.
127 ehhambor), a melyet egyelőre nem tudok megmagyarázni.
Ennyi példát hoz föl S. annak igazolására, hogy a j han
got fe-val is irták a magyarban; de egyetlen egy közmagyar szót
sem idéz az ih-\e\ való írásra. De nem is idézhet, mert se szó
kezdetben, se szóközépi helyzetben a magyarban j hangot soha
sem írtak ih ~ yh jellel. Nem találni emlékeinkben ihutalom
(jutalom), ihönni (jönni), iheg (jég), lopihak (lopjak) stb. stb.-féle
.alakokat. — S ezzel elesik az a kombináczió is, a melyet S. a
ih ~ yh = j-jelölés eredetéhez fűz. Szerinte J e s u s nevének
ihesus írott alakja alapján az ih-hoz a j hang képzete asszocziálódott. Igen ám, de vájjon azt, a mi ihesus-nak van írva,
ihesus-nak vagy jesus-nak olvasták-e. Ezt azért is lehet kér
dezni, mert hisz emlékeinkben ilyen alakok is vannak: az
meennyey kyralnak zent ffya i h u s xpus magának valaztot
(Érdy-k. 121), vronk I h u s isten fia Xpus (Németújv. Gl. 118),
Has horas canonicas cum deuocione Tibi xpe recolo (Winkler-k.
65, kiadás 125 1.) s ez alakokban a xpus, Xpe rövidítéseket
senki p-vel nem olvashatja. Ugyanígy van ez az Ihe$us-sza\ is,
a mely emlékeinkben ritkán fordul elő (vö. Winkler-k. 116, 161,
173 stb., Serm. Dom.; rendes az ihc Münch.-k., Bécsi-k., ihusnak Jord.-k. 317, uo. 590 vrwnk ihs stb.); ez a forma három
szótagú, azaz ihesus, a mire vö. TRAUBE, Nomina sacra 150:
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« Ihesus ist eine jüngere F o r m . . . veranlasst war sie, wie auch
Hiesus, durch das Bestreben, der D r e i s i l b i g k e i t des Wortes gerecht zu werden.»
Minthogy tehát az Ihesus-t nem Jesus-nak, hanem Ihesasnak olvasták, a j hangnak nincs mihez asszocziálódnia.
A kifejtettek alapján az egy hambor «•*•» jámbor eset ellenére
(megfordítottjára vö. yozyaa = hozzá Érdy-k. 33) is állítom,
hogy a magyarban h betűvel j hangot s o h a s e m í r t a k . Nem
jelölnek tehát ; hangot a régi nyelvemlékek ilyen h-s alakjai:
tanokon, fordohcn (vö. ZOLNAI, Nyelveml. 148), bár ma csak
taníjjon, fordíjjon van (1. az nt képzőről szóló e füzetbeli czikkemben aloya és aloha adatokat Érdy-k. 110, 109); ugyanígy
Érdy-k. 279 meg valtohahoz, bár ma csak meg váltójához. Hasonló
esetek: Érdy-k. 54 tehendy, 213 tehend, 187 vehendy (másutt csak
vejendi, tejend, tejendi), Jord.-k. 433 eyendyk — yhandyk, uo.
514 yha(nd)nak, Corn.-k. 403 jgyhy (másutt csak igiji), Lányik. 232 be wehetnehek (másutt csak tenneyek = tennék-féle alakok
vannak), a birtokos személyragozásban: Saul scekei mellett Ban*
riíuieh, Zolocos tueh (vö. MNy. VI. 156), Weszpr.-k. 25 mellehe,
másutt melléje, i-képzőben: Úri helynév Urej és Ureh TMNy.
580, névszók és igék: áhít «-J ájít (MTsz.) ~ aj ojt, ijed ~ ihed
(MTsz.), Jord.-k. 513 yh"ed- és uo. 551 yyedeenek, fehér ~ fejér stb.
A kifejtettek alapján továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy
a Bécsi- és a Münch.-k. íróinak az a szokása, hogy o l y a n
mássalhangzó után, melynek nyelvünkben ninca
p a l a t a l i z á l t p á r j a , az a b s z o l ú t s z ó v é g b e n e l ő f o r 
d u l ó m a i m a g y. j h a n g o t ih ~ yh-v a l j e l ö l i k , fonetikai,
s nem helyesírási sajátság. A fonetikai érték vagy /, vagy */, vagy
esetleg \% (ez utóbbit GOMBOCZ Z. szóbeli értesítése alapján teszem
fel; a magyar h- zöngésségéről külömben vö. még KRAUTER,
Mássalh. hasonulása 25). Egyébként a j-nek az igei 2. személyű
sz rag után való ilyen jelölésére vö. e füzetben 377. 1.
Az a tisztelet, a melylyel SIMONYI iránt viseltetem, tiltja
nekem, hogy arra a gúnyos megjegyzésre, a melylyel e meg
állapításomat kiséri, feleljek; tudományos munkákban külömben
is érveknek, s nem gúnyos megjegyzéseknek van helyük. Álljon
elő érvekkel, én szívesen meghajlom előttük, de ne legyenek
olyanok, mint az eddigiek.
MELICH JÁNOS.

