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Az íző kódexek nyelvéről. 

Ismeretes dolog, hogy nyelvjárásaink legrégibb sröre-
geit kódexeinkben kell keresnünk. Ezek nyelvének vizsgá-
lata alspján állapította meg Balassa József, hogy a magyal: 
nyelvterület 1514-ig, tehát még kódexeink korában is, négy 
nyelvjárásra oszlott. Ezek: az Szó, ezé, északnyugati éa 
északkeleti nyelvjárás, körülbelül megfelelnek a mai alföldi, 
dunántúli, palóc és felsótiszai nyelvjárásnak. A felsorolt 
négy fényei vjáráuból a török kiűzetése utáni betelepítések 
s a magyarság keveredése, vándorlása folytán újabb négy 
nyelvjárás keletkezett (Balassa J . : „A magyar nyelvjárások 
keletkezése" Ethnographia IX. évf.) 

A mai magyar nyelvterület nyolc nyelvjárásával fog-
lalkozik Balassa „A magyar nyelvjárások osztályozása és 
Jellemzése" cimú munkájában. Az é felosztása szerint meg-
különböztetendé a 1. nyugati, 2. dunántúli. 3. alföldi, 4. 
duna-tiszai, 5. palóc, 6. királyhágóntúli, 7. északkeleti és 
8. székely nyelvjárás. E felosztás alapjáol az i és t hang 
kUIönWő ejtésén kívül egyrészt újabb fejlédéiú nyelvi 
sajátságok, másrészt a régi magyar nyelv általános saját-
ságainak megérzése vétetik. 



Ugyancsak Balassa volt as első, aki kódexeink nyelv-
járási fontosságira rámatatott és a sokat alkalmas siíregé-
kül állította oda nyelvjárásaink légibb állapotának tanul-
mányozására. 

Ilyeneknek, még pedig as északkeleti nyelvjárás leg-
régibb szövegeinek tekinthető a Pozsonyi-, Lobkowits-, 
Dőbrentei- és Teleki-kódex. Ez utóbbi a székely nyelvjárás 
képét adja, mely Balassinak a régibb nyelvjárásokra vonat-
kozó felosztásában külön nyelvjárás gyanánt nem szerepel, 
mert a székelyek Magyarország nyugati és északkeleti 
területeiről vándorolván ki, nyelvjárásuk is as utóbbiaknak 
folytatása. 

De nem szabpd azt hinni, hogy ezek tisztán az iző 
nyelvjárást tüntetik föl. Megtaláljuk bennük kisebb-nagyobb 
mértékben az északkeleti nyelvjárással szomszédos öző és 
palóc nyelvjárások elemeit is; pl. a Pozsonyi kódex mind 
a bárom másolója ezó, öző és iző alakokat vegyest basznál, 
mégis az első kéz írásában túlnyomóan öző, a másodikéban 
iző és a harmadikéban túlnyomóan öző alakok fordulnak 
elő. Azonkívül az első palóc nyelvjárási elemeket is mutat, 
1. h-val, -vei c-je nem hasonul az előtte álló mássalhangzó-
hoz, pl. zadwal 1, hegetlensegwelS, zegekwet 4, hemensegwel 4, 
stb. 2. palóc hatásra vezethetők vissza az elewthew 87, 
fewlewtev 87,-féle alakok is. Ugyancsak az északkeleti és 
palóc nyelvjárás keverékét mutatja a Döbrentei-kódex. 

As ilyen nyelvjárási összevegyUlésnek több oka lehet; 
1. kódexeink másolatok. De a másoló nem ragaszkodik 
szolgailag az előtte fekvő szöveghez, hanem a szavakat 
sokszor — amikor éppen eszébe jut — a maga nyelvjárá-
sába ifja á t Az ilyen szöveg legalább iró és másoló nyelv-
járási sajátságait egyesíti magában. 2. föltehetjük azt is, 
bogy már az eredetit is többen írták. 3. maga az egyén 



Mm őrizhette meg tisztán szülőföldje nyelvjárását, mert más 
vidékekről való emberekkel is érintkezhetett, kiknek nyelv-
járása az övére hathatott. Ily esetben a két érintkező nyelv-
járás között bizonyos kiegyenlítődés történhetett 4. az egyes 
nyelvjárások nincsenek egymástól élesen elhatárolva, elszi-
getelve, hanem föl kell tennünk azt, hogy egy bizonyos 
területen a két szomszédos nyelvjárás átmeneti nyelvjárást 
alkotott. Ha még tekintetbe vesszük a helyesírás tökéletlen-
ségét és következetlenségét, mind e körülmények nagyon 
megnehezítik a nyelvjárások pontos jellemzését. 

Mindazonáltal e tanulmányok eredménye és haszna, 
eltekintve attól, hogy nyelvjárásaink régibb állapotáról nyúj-
tanak képet, az, hogy el tudjak választani a nyelvjárási 
sajátságokat a régi magyar nyelv általános sajátságaitól és 
megismerhetjük kódexeink keletkezési helyét, irói vagy 
másolói szülőföldjét. 

Áttérve az északkeleti nyelvjárás izésére, Arany János 
volt az első, ki azt megfigyelés tárgyává tette nagykőrösi 
tanárkodása idejében. („Az é-t i-re változtató tájszólásról" 
Hátrahagyott prózai munkái.) Meg nem foghatónak tetszik 
elótte, hogy azért ne lehessen tanulmány tárgya, mert — 
egy kijelentés szeriut — „utálatos és cigányos kiejtésű." 
Hisz a természettudós is — mondja Arany — nemcsak a 
himes pillangót, de a gilisztát is vizsgálat alá veszi. Ó 
maga nem tudományos értékű nyelvjárási tanulmányt ad, 
csak egy kis szógyűjteményt, összeírva azokat a nyelvi 
alakokat melyekre mint tiszántúli ember visszaemlékezett. 
Kzekból levonja, az izés hangtörvényét; konstatálja, bogy 
,,a tiszántúli ember nem tniudeu d-t mond l'nek, nem is 
önkényesen változtatja a kiejtést majd d-re, majd /-re. 
Kmberemlékezet óta, apáról fiúra, az egész ízó tájon, bizo-
nyos túszók-, képzők- és ragokban mindég és mindeuiiU 



tiszta éles é hallatszik, más tőazók — képzők és ragok 
pedig é helyén í vel ejtetnek." Kifejti továbbá, hogy csak 
azok a szótövek változtatják az é-t í-vé, melyeknek telje« 
tövük az é-t e-vé nem változtatja. Csak egy kivételt talált: 
dél igy használatos dií, bár teljes töve: delet. 

E kis munkájával akarta Arany a nyelvészek figyel-
mét e nyelvjárás felé forditani. Azóta különöeen Szarvsa 
Gábor sürgetésére a nyelvjárások tannlmányosáaa nagy 
lelkesedéssel megindult, s a többi között as északkeleti éa 
tiszántúli iző nyelvjárástannlmúnyoknakegész sora jelentmeg. 

As ízö nyelvjárás szembetűnő sajátsága tehát, amit 
már Arany i* felismert, hogy a köznyelvi zárt é helyén 
sokszor í-t ejt. Most már az a kérdés, hogy mely esetben 
ejt az izó nyelvjárás az ( helyében í-t? Erre a feleletet 
az é bang fejlődésének története adja meg. 

Tndnunk kell, bogy régente minőségre nézve kétféle 
é hang volt: nyilt és zárt. Mindegyik lehetett bosszú és 
rövid, tehát lulajdonképen négyféle é hang volt: bosszú 
nyílt é, bosszú zárt é, rövid nyilt e és rövid zárt t. Ezek 
közül ma csak a hosszú nyilt é nincsen meg; a hosszú 
zárt ¿bői pedig az északkeleti nyelvjárásban í lett. 

Munkácsi Bernát kimutatta e kétféle minőségű é bang 
eredetét és s magyar nyilt i, e megfelelőjének a vogul 0, 
d, oa hangokat ét a zárt é, t bang megfelelőjének, uz l, >, 
bangókat tartja. (A magyar magánhangzók történetéhez, 
Xyk. XXV. 16H—177). 

Kódexeink az é hangok bosszúságát és rövidségét 
egyáltalában nem jelölik, ami pedig u minőséget illeti, csak 
a Bécsi- és a Müncheni-kódex tesz a kétféle é közt különb-
séget s a nyilt é t é-vel. a zárt é t pedig é-vel jelöli, b e - ' 
ken kívül az Krdy- és a .lordánszky-kódex uz é zártságát 
jelöli t i é hang megkettőzésév-l. 



A XVL századbeli nyomtatványaink nagyrésze már 
jelöli a kétféle t hangot. Bit Budeni József Tette először 
észre Heltai munkálnak alapján. (M. Ny. V. 889-410. és 
Nyr. L 29-88.) 

Hogy mi adott okot és alkalmat arra, hogy XVL 
századi iróink az i hang kétféleségének jelölését felújítot-
ták, ezt a kérdést dr. Melich János igyekszik megfejteni: 
Az „Orthographia ungarica" és a magyar helyesírás című 
értekezésében. (Magy ar Könyvsz. Uj folyam XVL k. 119—147.) 
A régi nyelvemlékek és irodalom áttannlraányoz&sa folyamán 
arra az eredményre jut, hogy nem Heltai, hanem Komjáti 
jelölte először az i kétféleségét, még pedig így: a nyUt i 
nála e ( és a zárt é: i. 

Az ( jelet megtalálja már a XL és XII. századbeli ok-
levelek latin szavaiban, a latin ae hang jelölésére. Ez a 
latin ae Anonymusnál csak egyszerű e, és így található ez 
XVL sz-i kódexeinkben is. Erasmus volt az első, aki a 
latin ae-1 hol oe-vel, hol f-vel jelöli. A humanisták mindig 
ae-1 írnak. Erasmisták voltak Komjáti és Sylvester s így 
hozták be a magyar irodalomba a nyílt c-nek f-vel való 
jelölését. Dévai is igy jelöli a kétféle c-t: f(nyilt) és é (zárt). 

Részletesebben szólva Dévai helyesírásáról, kimu-
tatja Melich az é liang következetlen jelöltsét. Dévai 
ugyanis f-vel sokszor zárt ét is jelöl. Amig pl. az fles. 
kfs, (n, cg(b stb. féle szavakban az eredeti nyilt t"-nek meg. 
felelő f jelölés jogosult, addig az ilyenekben, mind addfg, 
cz(la, cz(plu, nem jogosult. Ezekben t. i. eredetileg zárt 
é volt, bizonyítja az c-nek /-vé válása a nép nyelvében: 
czihz, csíp, esi pl0 (M. T. sz.) és az irodalmi nyelven : addig. 

Mi az uks annak, hogy régi íróink a hangok közölt 
hosszúság tekintetében nem tettek különbséget? Ennek 
oka — mondja Melich — az egyházi latinság volt, mely 



nálunk a vulgáris latinsággal volt azonos. Ez pedig csak 
minőségileg különböztette meg a hangokat. Az szintén be-
bizonyított tény, hogy a latin ae nyilt hang volt. 

Az é hang kétféleségének jelölése képezi Trócsányi 
Zoltán „A XVI. századbeli nyomtatványok e-jelölései" című 
értekezésének tárgyát. (Xyelv. Tud. Közi. 38 k. 1—62.) Fő-
képen Sylvester helyesírásával foglalkozik s cáfolja azt az 
általánosan elterjedt nézetet, hogy a XVI. századi írók, 
különösen Sylvester a nyilt é-t következetesen f-vel jelölik. 
Ezzel szemben arra az eredményre jut, hogy e tekintetben 
a legnagyobb következetlenség található, nemcsak Sylvester, 
hanem az összes írók műveiben. Sylvester ugyanis a nyilt 
é-t : é-vel jelöli, az f-vel való jelölés csak sajtóhiba. Többi 
iróink közül néhányan, igy: Sztáray és Telegdi éppen a 
zárt é-t jelölik f-vel. E zavaroknak okát Trócsányi a nyomdák 
önkényes és következetlen átjavitásában találja meg. 

Kétségtelen azonban, hogy a kétféle é hang ejtése 
általánosabb volt, mint ma. A mai köznyelvben ugyanis 
csak egyféle é van. Ez az egybeesés kezdetben csak egyes 
nyelvjárásokban meut végbe s innen átment az irodalmi 
nyelvbe. A nyelvjárások nagy részében azonban még ma is 
megkülönböztetik az egykori kétféle é hangot. így pl. a 
felsőtiszai nyelvjárás a régi nyilt é-t cé-nek, a zárt é-t f-nek 
ejti. Az eredeti nyilt é-t tisztán ejti még a palóc, a zártat 
pedig mint é vagy f-t stb. (Balassa: A magyar magán-
hangzók törtenete. Nyt. K. XXIV. k. 258—2S6. 1.) 

Mi tehát az ízés törvénye ? Az eredeti nyilt vagy zárt 
é-ből válhatik-e f ? Arany dános és utána többen, igy Simonyi 
Zsigmond (Xyr. IX. k. 3 - 1 0 . 1. „A régi nyelvemlékek 
olvasásáról"!, Kováts János (Syr. XX. 362—365. 1.) és 
Kunos Ignác („A Debreceni nyelvjárásról" Xyr. IX. 162.1.) 
felállítják erre nézve a szabályt, hogy azon köznyelvi é, mely 



az illető BZÓ teljesebb tövében e-vel váltakozik, minó pl. 
kéz-kezet, i'-vé nem válhatik, és azon d-k, melyek e-vel nem 
valtakoznak, /-vé lesznek az iző nyelvjárásban. E szabály 
azonban csak általánosságban állhat meg. Van rá eset, 
hogy az e-vel váltakozó e-ból is i lesz, pl. a kenyér szó már 
Sylvesteniél is kenyir alakjában található. Kunos is talál a 
debreceni nyelvjárásban ilyen kivételeket: kövér, vitéz, 
melyekben f-t várhatnánk és kenyir, elig, melyekben az / 
jogosulatlan. Ez utóbbiakat anologiás alakulásoknak tartja, 
bár az i az elig-ben jogosult, vö ¿léget élégen! A szabály 
tehát csak az lehet, hogy az / csak zárt d-böl lehet, mig a 
nyílt e-ból i sohasem válhatik. Mint a legtöbb szabály alól, 
úgy ez alól is vannak kivéteiek. Amint Melich kimutatta, 
elsősorban jövevényszavainkban találnnk, nyilt é helyében 
i-t. A latin jövevényszavak az átvétel után is megtartották 
d-jük eredeti nyíltságát és zártságát, l'éldául a mai dézsrha, 
rég: dézma,<décém, décima; a mai Jézus rég Jésus<gör.: 
h,iiov;. Példák a zárt d-re : tégla<tégula, kréta<créta stb. 
Nincsen ily következetesen megőrizve az idegennyelvi alakok 
eredetileg nyílt vagy zárt e-je ezekben a szláv jövevény-
szavakban : szék, szél, térd és érni, (?) kép, késni (?) alakokban, 
melyekben njabb kutatások által kiderítve valamennyien 
nyilt e-vel voltak, sőt a térd szó <?-je /'-bői van. Éppen igy 
van ez német jövevényszavainknál is. A középfélnémet 

t -ere képző, mely rövid és zárt volt, a magyar czégér és 
hóhér alakokban nyílt és a gallér, panczél alakokban 
zárt és hosszú. A szláv: beséda, drék'h alakokból a 
magyarban szintén hosszú zárt d van, tehát: beszéd, derék, 
sőt í-vel is a nyelvjárásokban. Bár a szlávban zárt volt a 
péneztl és cd/l> alakok d-je, a magyarban nyilt d-vel 
fordul elő: pénz, czél. Ez utóbbiak szintén ejtetnek r'-vel 
is a népnyelvében (Répcevidéken, Csallók., Bihar, Szeged, 
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Debrecen, M. Tsz.) tehát: cziloz. pú. S ha az ( e szavak 
nyilt é-jéból lett, ugy ez kivétel a szabály alól. 

Az ízes főterttlete ma a felső Tisza vidék", középpontja 
Debrecen. Itt lehetett az ízű nyelvjárást beszélő magyarság 
fészke a XVI. században is. Bizonyítékul szolgálhat a 
Döbrentei-kódex, melynek írója beregmegyei ember volt 
és Sylvester, ki szintén e vidékről való volt. ízó nyelvjárást 
beszél még a Tiszán innen Zemplén- és Abauj-megye lakos-
sága. különösen Sárospatak, azután a tiszántúli magyarság, 
le egész a Körös, Maros közepéig, körülbelül Orosházáig 
délre, keletre Aradig, Battouyáig. Ezek és a Bánság vidéke 
mar ézö. Érdekes, hogy a tiszántúli vidéken, az eredeti 
református községek íznek, a bevándorolt katholikusok c-t 
ejtenek. (Siraonyi Zs. „A magyar nyelv" 2, lói.) ízést találunk 
ezen üsszetüggö nyelvterületen kívül még más, egymástól 
távol esó vidékeken is, bar nem oly következetesen keresztül-
vive, mint a fóterületen. E jelenség a lakosság vándorlására 
vezethető vissza, régebbi érintkezésére, vagy önálló fejlődés 
eredménye is lehet. 

Telié» izést találunk még 1. a szomszédos palóc vidék 
néhány részén, különösen Eger vidékén. Továbbá Zilah 
vidékén, mely Balassa szerint a keleti palóc egyik nyelv-
járása, mások szerint az északkeleti nyelvjárásterülethez 
tartozik. Egy IW.t-ból való tréfás népdalban: virmezöben, 
fcir, Hetibe. szilesek-ti'\e alakok forduluak elö. (Nyr. :)7. k. 474.) 
Többé-kevésbbé ízű alakokat használnak a Mátra vidékén, 
a borsodi, karancsvidéki, ipolyvidéki, esztergomi, bükkaljai, 
szatmar-. hajdú-, uógrád- és felső pestmegyeinyelvjárásokban, 
pl. finy-yepesz fényképész) Debr., fi só: Eszterg., kinyös: 
Kis-Kun-Halas, ciyer Szatmár, kisztet: Nógrád, fcir: Abaujm.. 
kip (képi. Hajdúm, Avis (kevély), a palóc vidékeken stb. 
MTsz.) 2. Az alföldi nyelvjárásban csak ezekben a szavakban 



hallottam az é helyett i- t : kik. niz, típ. enyitn. imtlyeg. piz. 
3. 8zolnok-Doboka-megvében: Kapnik'és Domokos között 
elterülő néhány falu lakostágának nyelvében, ahol az c 
helyett ejtett i igen közönséges, bár nem oly gyakori szokás, 
mint Debrecenben, pl. bike, ides, ebidel 'stb. (Nyr. 17 k. 
314 :117.) 4. Az aradmegyei Pécska, a bácsmegyei Ada 
nyelvjárásában. ">. A nyugati nyelvjárás északi területein 
a rábaközi és répcevidéki nyelvjárásban, ott, ahol a Répee 
folyó Sopron és Vasmegye határát alkotja, pl. a Raba 
vidékén : firfi, légin, ciloz, ides, szegin stb., a Répee vidékén : 
vitek, rit, pinz, lip, vetis. (Nyr.. XX. 302— 3Cő.) Továbbá a 
göcsejiben, őrségiben, pl. tehbi, kevis, vegyitek, tegyitek. 
enyim stb. (Balassa: „A magyar nyelvjárások" 30.) ti. A 
duna-tiszai nyelvjárásban is é helyett i-t ejtenek. Nem oly 
következetes ez a fejlődés Pest- és Báctmegyében. A pest-
megyei gyakran, a bácsmegyei ritkábban használ é helyett 
i-t — mondja Balassa. (A magyar nyelvjárások til.) 7. A 
Mátyásföld nyelvjárásában és a Csallóközben is meglehetős 
elterjedt hangtünemény az ízés, de azért nem oly általános, 
mint a debreceni nyelvjárásban ; többnyire csak tövekben: 
beszil, hit. kip, szip, ides, ediny, dcrík, íjjel, szeginy, fchir, 
szomszid. túnyir. fösviny stb. (Nyr. XX. 28.) 8. Steuer és 
B alassa megfigyelése szerint a székelyek c'-je a szélesen 
ejtett, hosszá c-nél is zártabb ejtésü s az / felé közeledő 
hang. Különösen a csik-gyergyói és hétfalusi nyelvjárás 
sajátsága s talán a felsőtiszai izésnek maradványa, vagy 
továbbfejlődése. 

Áttérve fentebb emiitett kódexeink ízésére, ha azokból 
csak néhány lapot olvasunk, észrevesszük, hogy az izés 
mértéke nem mindegyikben egyoulö. Legkevésbé használ 
izó alakokat a Pozsonyi- és Teleki-kódex, erősebben a 
Lobkowitz és legerősebben mutatja az izést a Döbrentei-kódex. 



„A Pozsonyi-kódex a ferencrendiek pozsonyi könyv-
tárának tulajdona", mondja Toldy („A magyar nemzeti iro-
dalom története" 3 k. 1862, 00 1.) és mikor Yolf György 
1885-ben a kódex kiadása céljából az eredetit kereste, az 
nem került eló és igy meg kellett elégednie az 1837-ben 
Gyurikovits György által hitelesített másolattal. Kzt birjuk 
a Nyelvemléktár 13 k-ben s az eredetiről még semmi tudo-
másunk sincs. A Pozsonyi-kódex nyelvéről először irt beható 
tanulmányt Schmidt Győző. (A Pozs. Cod. nyelvi sajátságai. 
Nyk. XXIV. 59 - 70 és 211—217.) Kimerítő pontossággal 
felsorolja összes nyelvi sajátságait s ezek között az é helyett 
r-t mutató alakjait is s megemliti, hogy e jelenség, mint a 
kódex „dialektnsi hangszini sajátsága", a mai felsőtiszai 
és esztergomi nyelvjárást jellemzi. Schmidt is megállapítja, 
hocy e hangtünemény tulajdonképen csak a második másoló 
sajátja. Kitűnik ez az adatok számából Lépten-nyomon 
izó alakokat használ, minők az ¡tél különböző alakjai: 
meg/t ytilesederth 19, ytilncl 19, ytüettre 19, ythylni 2H; 
ryzezedek 29 ; tétel : chu-da thyteleyerth 29, eleeg tythelt 31; 
myltho 25, kesyrtetyert 26, lylek 28, bezydeyerth 29, remynlem 
29, wigeitth 29, ylethomet 32, yrettemys 36, ides 30, ydes-
seghes 38.* Képzőkben, ragokban : fel menyi 29, dichcsyghes 
29, dichosignck 34, mikippen 22, fayadalmayrth 23, megh 
repcdezyseu kerth 28, yelenyseyerth 28, keremysemei 30. 

Az első kéz írásában csak két adatunk van az ízésre : 
dychiredbe 15, pyntek 2 : hasonlóképen a harmadik kéz Írá-
sában : kynyesege '44, dyhcssygemmel 49. Sokszor előfordul 
a zcp mellett zip is. 

A Teleki-kódex a marosvásárhelyi Teleki könyvtár 
tulajdona. Klső rövid említése e könyvtár 1819-iki lajtsrománnk 
IV. k. 28. lapján van. Másolata Albert Lajostól az Akadémia 
könyvtárában. Toldy Ferenc előbbi tulajdonosáról, Aranka 

u 



Györgyről Aranka-kódexnek nevezi. A Teleki-kódex négy 
másoló munkája. Valamennyien székely vidékről vnlók voltuk. 
Az első névtelen Maros Vásárhelyt nevezi meg a kódex 
Íratása helyének, a negyedik: Ferenc barát Sepsiszent-
györgyöt ; a második és harmadik névtelen ismét más 
helyről való lehetett. Legerősebb az ízés a második kéz 
írásában. Ez, valamint a harmadik és negyedik másoló a 
keleti székely nyelvjárást beszélte. Hogy ez az északkeleti 
nyelvjárás folytatása, annak nyoma van e kódexben 1. az 
ízesben, 2. a-val,-vei rag nem hasonuló v hangjában, mely 
ismét a felsőtiszai nyelvjárás közvetítésével a nyugatról 
szomszédos palócoktól származik. Példák: bynekuel 320, 
kenelseguel 320, syetetuel 326 stb. Ma Csikszék és Hétfalu 
őrizte meg a v-t. Palóc hatás a-t tárgyrag előtti zárt magán-
hangzó e két alakban: halakoth 303, halokot 312. — A 
nyugati székelyek a Dunántúlról vándoroltak be. bizonyítja 
az 1. üzés, 2. az i-ii váltakozás, bár nem oly általános, de 
szintén megtalálható a Dunántúlon. Figyelemre méltó 
továbbá, hogy az — it devorbalis igeképző így van jelölve : 

— itt, pl. terytti 5, betellesitteni 10, zelesittotte 20, stb. 
Hogy ezen igeképző t'-jét röviden is ejtették, nagyon kér-
déses dolog, mert ez nyugaton csak későbbi fejlődés Érdekes 
még, hogy a számnév mellett a főnév mindig többes szám-
ban áll, pl. het fcrieyt 8, ket leanzokat 12, három mariakat 
12, kilenc honapoltnac 35, kctleanokat 48, három leanoknac 
40. harminc fiakat 224 stb. 

Már az el só lapon sűrűn előforduló ö a szegcdvideki 
nyelvjárásra emlékeztet, pl. teromtoyet, esetot, incelkodec, 
etetőt, melsegös, tizonneg 1 - 2 . és igy folytatódik ez tovább. 
— Az izésre kevés példát találunk, ezek: a férfi különböző 
ragozott alakjaiban : firfiakat 8, firfiactui 8, firfiac '.». 11, 
123. firflunac 7, 10. 15, 40, 42. firfiuhoz 14, 15. firfiackal 



20 firfmmat 25, 48, ftrfiamnac 24, firfiad 38, firftakhoz 00, 
firfiat 65 • szomszéd: zomzyd 20, zomzydimnak 21, zomzydoc 
23 és végre clalmilkudasara 34, elalmilkodanac 37. 

Erösebb az izén a második másoló által irt szövegben : 
i-t találunk é helyett először a szótövekben : ikesseges 209, 
él: illtt'o 2t»8, Hetet 259-, ¡tél gyök különböző alakjaiban : 
itilet 243, 245, Hitetnek 241, 243, 245, 249, ytHeteth 239, 
242, 250 (2-szer), megitiltetek 244, itiló 245, 255, 258, 
200, itlktire 247, itili 249, 250, itiletbe 250, 252, 250, 257, 
261, 202, itiltetik 251, itiletben 253, 261 (2-szer), itiletrevalo 
255, itild 258, 259, ityletre 238, 239, 240, 241, 242, 245. 
246, (2 szer) 249, (2 szer) 257, ytilne 238, ytiltetnek 238, 
itiletith 262. A fény tőszó származékaiban: fyncs 2411, 
afynyessegbe 250, ftnesen 252, finesscges 262, fincssegnek 
208, finessegit 26S finessegeth 269, fintú 269, finesb 269; 
dicsér: dkkirct 269, dichirunk 207, méltó: milto 253, 255, 
263, mittonak 255, miltosagoth 255, miitan 261, (2-szer), 
202, miitok 203, továbbá: nig 268, keminen 265, meg nimul 
260, iUes 255, zenginsegbe 264, zomzid 203 vitkezet 258, 
vignc! kwl 249, kiz (kész) 257, zilcs 259, tiged 257, tigedet 
259, vlrcmnek 262, Illek 253. 

b) Ragokban, képzőkben : -vén: zwlettetvin 238, zerzetvin 
205; -ség: gívmvnvsiget 252, tiszlessiget 265. chesigct 205. 
zwksig 20S, keresztsignek 268, dichósig 209; — képpen: 
ekyppen 239, mikippen 206. Az é mint jelentós elem. i 
alakjában : tcttitek 265: é h. i-t találunk még ezekben: 

tv zen 247, 254. 259. 260, 201, 209, tizen 254, 259, 260. 
Uznek 205, ligen 202, ligetek 264, lizi (té.-zii 249. 

A harmadik és negyedik kéz Írásában csak néhány 
adatot tataiunk az izésre, ezek: nyhany 272. 273,270.278: 
a 4 ik kéz Írásában: ityly 373, ytyl 373, itilny 377, 
itiletnee 379. • • 



A Lobkowitz-kódexet Csontosi János fedezte föl a 
Lobkowita hercegi család raadoitzi (Csehországban) kas-
télyában 1878-ban és ó ismertette először a „Magyar 
Könyvszemlében" (1879. évf. 189 - 207. lapjain). Csontosi e 
bibliográfiái ismertetésben főleg azt igyekszik megfejteni, 
hogy hogyan került e magyar könyv a Lobkowitz család 
birtokába. Horváth Cyrill (Codex tanulmányok, Ircdt. Közi. 
IV. 60.) kimutatta kódexünknek a Bod-kódexxel való egye-
zését 8 mindkettőt egy közös forrásra vezette vissza. A 
Lobkowitz-kódex elsó nyelvi ismertetése Simonyi Kálmántól 
1908-ban jelent meg. (A Lobkowitz-kódex hang- és alaktani 
sajátságai.) Igen beható és részletes tanulmány. — Balassa 
József kétszer tesz róla emlitést. A „Codexeink és a nyelv-
járások" einiú tanulmányában rámutat a kódex iző nyelv-
járási sajátságára és „A magyar nyelv" cirnú munkájában 
ezt irja: „az izés sejteti, hogy a Döhrentei-kódex a Lobkowitz-
kódex 8 a Pozsonyi-kódex második másolója talán a 
felső Tisza vidékéről valók voltak. (242. lap.) Már Simonyi 
Kálmán is megállapította, hogy ezt az állítást a Lob-
kowitz-kódexre vonatkozólag csak annak első és har-
madik másolójára fogadhatjuk el. Ezt az izést — mondja 
Simonyi — nem az eredeti szövegből vették át, bizonyítja 
a Bod-kódexxel való összevetés. Ez utóbbiban az Ízesnek 
semmi nyoma. 

Az elsó kéz izése : 1. a szótövekben : dicsér: diareteket 
dichiret 2, diciretet 190, diciryk 192, diciryók 193, diciruen 

198, diciryed 202, dicirnye 203. dicirven 212. dichirhessvch 
-IS, dichirik 219, dyehirnye 310, dicirtc 340; enyészik: el 
enizek 11. enyzed 205, enyztetted 218, enizek 328; emészt : 
cmyztetyk 312; fehér: affeyrbót 7, feyr 17, ffeyr lő, 299; 
ígér; igirted 2, igyr 276, (de yger is) ygyrte 825, igiretid 
213; elég: eligyehe 297, eligedem 275; ítél: ytilned 286. 



ylile 289, ytHeten 801, itHetinek 312. töltenek 319, ytilet 321, 
ytiletnek 325. ytilew 332, y ti letet 333, ytilhetem 337, ytiletyt 
34£ meg itilnie 343; négy: nyg 195, huzon nyg 15, nig 
zcaz 341; remény: reminsegemet 205, reminsege 337, 
rentinsegem 349; szegény: azegyn 310, zegynwl 310; ebidre 
193. mirt 201, myrt 203, lilék 204, tortinik 15, tytoua 186, 
egiz~06, bezydyd 213, vidikewk 282, meg zegynewdcI 295, 
fyrfiat 295. kyztessenek 303, meg kentinyednek 314, nyznye 
315, fyniezt 316, cpinek 346. 2. Ragokban, képzőkben: 
-crt: aiandekydirt 2, okayrt 186, 199, okairt 186, 197, 204, 
zauairt 193, világiakirt 194, jutalmairt 197, mynekokairt 200, 
irgalmassagodirt 816, ellensigimyrt 350; -és: essedezissere 
20, zyletise 24. ketsegbe essissel 317: -ként: mikint 200; 
-képpen: mikipen 25, 190, amikipen 200, -meny: tele-
minire 290, teteminynek 315, teteminiwel 333 ; a feltételes mód 
-né jelének é-je is mint / fordul elő: bezelenynek 184, 
hynatnyk 197, tellyestenyd 198, meg keresnyk 204, gyelninek 
219 atb. A haragogyk 272, tegytek 284 alakokban az é 
jelentős elem is / alakjaban fordul elő. 

A Lobkowitz-kódex második másolója ózó nyelvjárásban 
ir s csak néhány izó alakot használ. Ezek: arnych 45, 
így vezzyk 69. 

A harmadik másoló szintén a felső Tisza vidékéről 
vuló lehetett. ízű alakjai a következők: ebéd: ebylionk 178, 
ebidnek 179. ebilnek 180: fény: finiesseg 179, ftniessegnek 
260, ffynienek 260; elég: eligitlek 233. meg eligitettek 182; 
dicsér:diehirhetlek 182. dicziretet 249, diczeylven 254. diczirnek 
256. dicirhesselek 257, dicliirielek 264: ígér: ygiretire 263; 
ítél: ittlétben 247, ytilet 256, ytiletedre 247: edinie 259, 
pinteken 246. fyrfy 224. azegynyeknek 224, 226. zegynyeket 
224: nimikepen 225. nimelyek 227. meg kernykezte 231. 2. 
Ragokban, képzőkben: óliseden 246, zerkezisebe 251: okairt 



227, 228, 229, 230; mikippen 259; menninek 177, etnynck 
222, vinnyk 242, vihetnyk 242. 

Határozottan özó dialektust mutat a második másoló 
által írt szöveg. Sintonyi Kálmán a többi nyelvjárási saját-
ságból Ítélve, a másolót a drávavidékröl valónak mondja. 
Ezt a részt véleménye szerint más helyen és korábban 
irták és csak később ékelték a két izó szöveg közé. 

A Döbrentei-kódexról Kazinczy Ferenc tesz először 
említést egyik Erdélyi Levelében, (Tud. Gy. 1H17 IV.évf. 
35.) melyben leírja, hogy a károlyfejérvári köny vtárban leg-
jobban feltűnt neki egy 150 zsoltárból álló gyűjtemény és 
az evangelium szerint megírt l'asaiók. 1819-ben (Tud. Gy. 
III. 75—81.) bővebben ismertette Csereszny és András károly-
fejérvári kanonok, a könyvtár őre. Összehasonlításokat tesz 
az eredeti forrás és kódex szövege közölt és idézi a szolgai 
fordítás hibáit. Toldy Ferenc is megemlíti mindazt, ami a 
kódex tartalmára, külsejére, keletkezési helyére és idejére 
vonatkozik. A nyelvéről még nincsen beható tanulmáuyunk. 

A Döbrontei-kódex egy kéz irása, és szintén másolat. 
A másoló a 230-ik lapon mégis nevezi magát : „Bertalan 
pap bereg vármegyei halabori faluból nemzett: ez zoltart 
irta: ziletis utan ezer ot zaz nolc eztendoben." Tehát az 
író a felső Tisza vidékéről való volt, közel a palóc nyelv-
járáshoz. Erre mutatnak nyelvi sajátságai is, különösen az 
izés. Az izésen kivül erős nyomait találjuk még az elején 
— körülbelül a 20-ik lapig, — az üzésnek és az egész 524 
lapon keresztül a palóc nyelvjárásnak. Ez jogosíthat föl 
bennünket arra, hogy megállapítsuk azt, hogy az eredeti 
palóc nyelvjárásban lehetett Írva. Balassa ennek bizonyí-
tékát a kódex két sajátságában találja meg: 1. hogy a-val 

-vei i'-je nem hasonul az előtte álló mássalhangzóhoz és hogy 
2. a-t tárgyrag előtt zárt magánhazó áll. Föltehetnők ugyan 



éppen oly joggal ennek ellenkezőjét is, hogy a másoló 
vihette át palóc nyelvjárását az eredetileg izö szövegbe — 
de ha az előbbi mégis valószínűbbnek tetszik — a két bizo-
nyíték közül csak a második állhat meg. Míg ugyanis a 
targyragelőtti zárt magánhangzó az egész kódexen végig 
kisérhető, addig a vai-vei e-je csaknem mindig hasonul, 
kivéve e néhány esetet: bardvai 139, fogokval 84, felcmas-
synguel 101, kazdagokval 2(5, fordulasval 58, liliomval 481, 
zemedvel 405, kezvei 432. Néhány példa a tárgyragot meg-
előző zárt magánhangzóra: magadat 2, zadot 5, hysagokoth 
15, igaiokut 1(5. órokodót 1(5, azokat 1H, iukot 18, zomot 18, 
okot 19, huldot 23, rillagokot 23, hilokot 27, ziv'ok'ot 27, 
orcadot 29 slb. 

ízö alakok : 1. egy- és többtagú szótövekben : 
béres: bires 326, 
béke: bikebc 18, 84, bikesegnec 30, bikeseg 70, biket 73, 

82. bikesegnek 87, bikesseges 89, bikemnek 95, 
beszéd: bezilhkct 19, bezidi 40, bezididet 54, (55, 69, 

bezidedint »50, 61, 62, 63, (57, bezidedbe 60, bezidedrol 60. 
bezidedet 60, 62, 68, bezidbe 63, bezidid 65, bczilven 144. 
bezilletek 185, bezidi ve/ 196, bezid 216, bezidcdent 70 (2-szer), 
bezide 85, bezididet 69, 76, bezididen 70. bezidinek 182, 
bezidivel 196, 

cserép: ieríp 44, 
dél: dyli 168, 
dicsér: diéirvin 34. diciretidnck 50, db:iretet 70"Tls0, 

diiyr 71, dnyrendók 121, diá'retedet 135, diiyrr 225, diéyrek 
225, dicyryerek 226, düeirr 227, difiretit 1HS. 

él: iletnec 8, Hetet 13, 42, 82, 211. 331, Hetemet 21. 
50. 114, 221, Htekbe 54. ilendo (élendő) 46,-71. í/ó.46, 92, 
139, 156, 177, 173. 310, 345, ütemnek 46. iletre 59, 349, 



418, ylek 03, ¡lek 08, 25«, 345, Hetem 77, 100, 244, Hetemnek 
(2 szer) 71, Hőknek 72, 107, 114, ilet 75. 334, illesse 81, 
iletnek 80, 296, 356, // lf t j , 130, 152. 105, 302, 345, 340, 
el iltet 113, ittebe 1Ü0, iltete 149, Hetedet 181, Hetemet 121, 

184, ¡lók 107, 302, ¡lónk 202, 340, 300, Hete 245, 343, 
ileieknel 121, iltednek 209, Hőknek 221, illetek 238, ¡lónk 239, 
Hete 349, 395, Hetet 372, yletnek 419, il 382, 883, 387, 

ének: ineket 70, 80, 93, 96, 124 (2-szer), 132, 161), 
173, 175, 176, (2-szer) 215, 223, 229, ineklek 72, 115, 141, 
177, 184, 195, inekellen 75, 124, inekefetek 80,299, inekbe 
103, ynekel 107, 427, inak 123, 214, 223, 228, ineklétek 
126, 173 (3-szor) 176, 215, 220, inekell'etek 129,152, 175, 
185, 229, 244, 28% ineklesem 133, inekellem 133, ineklcndek 
135, ineklec 29, inekl'vk 43, ineklendók 61, ineklem 102, inekellonk 
172 (3-szor), 247, inek ekból 214 — 215. ineklók 215, inekeU'enek 
216, inekl'ek 237, ineklenek 238, ineklesbe 473. ineklese 473, 
ineklen 433, ineklet 241, inekl'cd 241, inekonkót 245, ineklók 
245, inekló<>t 251, inekben 289, inekelven 289, 380, inekek-
ben 380, 

ég: igó 42, 187, igete 189, 
edény: edihit 16, edinyt 22, 
elme: cImiiének 128, 
érlelés: irlclisbe 68, 
érdem: irdomoknek 8, 

étek: itek ;10, itkek 140, itket 214, 220, itkeket: 225, 
ék: iktclcnseget 22. ikesseget 50, ikes 215, ikreién 72, 

73, 83, iktclensegel 77, iktelenseg 73, 
édes: idessegednek 77, 

éj: ¡jel <11, y jetin 01, ylek 231, ynek 240, iyel 90, 
yiel 112. yieli 100, ynek 240, 

—' 



elég: eUgcdnek 45, meg eligcdenek 140, eligeite 154, 
eligezik 183, eligedni 317, eligcdem 34. 

emészt- meg emiztinek 04, 
enyém: enim 195 (2 szer), 335, enimból 330 (2 szer). 

enimnek 330, 
fél- : filclembe 19, 105, filek 17. 71, filéd 27. filelmc 

30. 40, filóket 31, filtek 44, 51, filie 44, fitik 40, fyl 48, 
filóknek 49, 51, 77, 81, 82, filelmedbc 59, fylókel 01, filnek 
03, filók 63. fiielmeddel 00, fittem 00, fill'e 159,/// 71 , fiién 
80, fitókón 81, filelm 77, 85, 347, fi/elmet 347, filétek 82, 
filelmnek 93, fiíokón 181 (2-szer). 182, isten /f/ó 209, file-
femnel kvl 232, fiielmek 401, filelmire 82, 

fehér: feyrre 497, 
férj: firienek 412, 
fény: fines 40, finessegt'ol 35, finlek 53, finlenek 17-5, 

finit 33, finessege 107, fintessed 223, fin íven 235. finietik 240, 
fenék: feniki 35, 

fösvény.: fosvinsigre 59. 
féreg:ftreg 43, 187, 
igér: igireteket 259. igiretet 310. 
intéz: intiztetőnk 99. 
Az ítél ige mindig /-vei fordul elő. pl. ytiío 2, itilo 24, 

(2 szer), 271. ililedben 15.205. 205, itiledbe 24. 48.00,200, 
itiletben 25. itiletek 10. iti/d 19. 09, itil 21, 24, 174, 199, 201, 
//// 21, 27,49, Illíretek 261, (2 szer . itilet 261, (2-szer), itilet 
103, 174. 199. iriletedert 175. itiletet 03. 66. 170, (3-szor), 
181. iílIi, 250, 314. itiltetik 190. sth.. slb. 

kevély: kevil'siget 330. kevil'eket 55. kevd'eknec 37, 
keri/ek 61, (2!. »ii;, kevil'en 78. 

kéj te len: kitelen 2>2. 



kenyér: kehyr 88, 
kész: kyz 91, 115. kiz 281, kyzzek 439, 
kér: kirelmem 70, kirclmet 86, kirelmeket, 180, kireek 

187, kiresben 284, klzímk (a z valószínűleg tollhiba) 301, 
kirisedet 41, kire 42, kirtem 61, 

kisért: meg kisirted 33, kisirtetból 37, kisírt 50, kisir-
tetik 125, 

késni: kisseel 133. 
lélek: lilék 13. 56, (4-szer) 57, (5-ször), 58, 158, 192, 

lileknek 15 56, (2-szer), 240, lilékét 58, 
méz: miz 40, miznel 40, mizivel 159, 
mér: mirhetlen 57, (2-szer), 
mély: mil'seg 85, 
méltó: milto 243, miltatlan 314. (2-szer), miltolian 234, 
merész: merizkedik 293, 
néz: nyzi 156, nizek 32, nizinek 44, niz 44. nizc 44, 

80, nizzed 49, nyze 51, nyzendek 54, nyziem 71, nizet 93, 
némul: meg nimvlek 91. 
öszvér: ózvir 79, 

reménykedik tkönyörög) reminkednek 19, 81, reminke-
dóknek 37, reminkedik 42, reminkettek 43, reminkedem 49. 
remiié 56, reminkettem <j0, reminkedim 60, 63, reminsiget 60, 

rémül: meg rimole 35, rimoltombe 203, 
rész: ryzem 61, rizes 61, 

sötét: meg setitúle 7, setitbe 27, 35, setit 35, setitemet 
37, setitúltek 140, setitet 183, 

széles: zilós 7, ziles 39, 6 ' , zile 47, zilessigben 51, 
zillesigbe 60, 

szegény: zegineket 26, zeginsegbe 77, 
szomszéd: zomzidimnak 77, zomzidinknak 99, 



szégyen: zi'genlyk 20, zigeniek 20, zigenvltek 43, 
zy'genol'ek 48, zigenólnek 48, stb. stb., 

személy: zemiínek 58. 
szövétnek: zovidnekemct 37, zovidneke 05, 
téged: tigódet 2, tiged 24, 42, 48, 49, 62, 63, 67, 79, 

tigedet 31, 
tévelyeg: tivíil'gck 71, tivel'genek 116, 
tétel: titelminkben 372, 
lökét: meg toki!letted 78. tókillettel 27, tókilled 3:5, 

tokill'ec 33, toki/letesse 37, meg tókillim 65: tégy: tig 82; 
vég: vigit 1(5, vígig 37, vigire 39, viglig 135, vigezetemet 
91; vén: vinek 65, vineknek 194; vér: ebnrosólvin 1, viretúl 
1, vire 1, 12, vÍredet 4 : vétek: vitkezetit 48, vitkcznek 82, 
vitel: 95. 

2. Ragokban, képzókben: -vén: clsebesú/vin 1, kono-
rólvin 1, iovin 60; — -ért: meg fczeitókirt 5, neveirt 46, 
ezirt 296, az irt 65, 00, irettek 185, irottok 190 ; -ként: 
mikint 15,80, 83; -ség. difósig 15, diéósiged 34, ellen-
sigimert 20, idvessigcdnck 37, e/lensigim 71. 77, 91, ellen-
sigimnek 77, cllesigimet 38; ellensigimet 87. 52. ellensigimre 
52: segytsiget 41, gvlosiggel 49, ketsignel 56, hcresigct 70, 
metsigeket 80, bosigebe 81, gvlosigre 86, gonorvsigelxjl 80, 
chsiget 180; -és: Óvóltiseket 24, tori se 25, meg terise'A9. 
kunorvlisedrol 48, gvlekezisegben 50, testvliset 58, kezdise 
69. fizetisekent 72, tekentise 82, menisimet 93, megtorisit 
118, konorvlised [entj-nek 108, meneitlsedet 362; -vény a 
törvény szóban (?): turvine 39, 62. torvlnibe 53, v ménedből 
54, 56, torvinedrol 55,61, tonénne/ö'i, toriénedet 60, 61, (há-
romszor», 62, 69,70. 71, t'méned 71, (de: tórvent, tórvene >8i. 
-né. a feltételes mód jele f-vel: iarnik 16, kerninek 145, 



tavozniek 422; -ék: agikim 32, arnika 33. 46, 99, kórhikózven 
101; az -é praeteritumjel: oltbztetinec 2, fel lórid 4, meg 
repcdóztmc 2, iel'oniriec 7, zóndólinek 15, gvlinek 15, 81, 
orizim 36 60, Cl, ki ieleninek 35, tórilck 48,49, ¿viliinek49, 
zerkezinek 49, meg feddil 55, vlinek 55, válik 60, meg 
esmcrim 09, meg betególinek 71, intinek 84, feddyl 92, vettil 
99, el vzyl 1 18, meg tóryl 11«, meg lelyd 216. fni] mvlik 
228, nevezteti! 232, helheztetinek 184, meg lelyd 216. 

Az é jelentós elem i alakjában : haragvgik 16, el vegik 
83, fele'g'gik 144. megtilogyk 236, vi'gitck 285, ygyk 314. 

A következő szavakban, tó és rag, valamint képző c helyé-
ben f-t mutat: difirvin 34, rcminsiget 60, megemiztinek 64, 
reminkedim 63, meg tókillim 65, tivelgisek 70, vetilkedisit'ol 
78, iktelensigek 78, kisirtinek 84, vitkezinek 85, bikessig 158, 
incklissel 177. kiriseket 189. 

Az é kérdőszócskában is, melynek variánsa é mutat-
kozik az izés: T. k. filyky 254, L. k. volnay 8, aleytody 
189, meg montamy 317, hulíldi 24, sirtamy 236. Ugyanezt 
a változást megtaláljuk Esztergom (Xyr. IX. 544.) és Kger 
vidékén. (Xyr. XXI. 213). 

iző kódexeinknek az izésen kívül még más nyelv-
járási sajátságaik is vannak, melyek még ma is élnek, 
nemcsak a felsótiszai magyarság nyelvében, hanem más 
vidékeken is. Ilyen például 1. a közbeszúrt magánhangzó 
ejtése, mely többnyire idegen szavakban egymás mellett ¡illó 
mássalhangzókat választ el : L. k. amburus 261,271, amburus 
303, kalara 181, (Klára, e név ma is így használatos a 
szegedvidéki nép nyelvében). I). k. zcredun (ered. szláv: 
sréda XiiA, a mai szerda ujubh fejlődés) 299, garadicokot 156. 
Mai nyelvjárásainkban számtalan adutof^találunk e hang-
tani jelenségre, pl. az összes nyelvjárásokban lekenő (tör.: 



tekne), estardng (ném. Strang) Székelyföld, Debrecen, Bácsm., 
Rábák, palóc videkeken (MTsz.) A palóc nyelvjárásban : 
Kirisztus, firiss. palajbdsz, torombita (Nyr. 21. 302.) A szeged-
vidékiben magam is hallottam ezeket: karajcár, gérój, 
Csongorod. 

2. összevont alakok, mint: P. k. lewl 1 thón 25, meg 
ton 53, lón 25, 57, len 25, 41, 44, leen 47, lewn 20, leel 44, 
leez ti, bewyd 34 (bevivéd), venek 21 (vevének), ienek 21, 
wynek (vivenek) 34, meg sanyargattaknac 52, tanytta 52. 
meg haragún 25, u-ewm 298, vym 298, thóm 29 s lók 291; 
L. k.: tón 20, wón 7, ven 18, 185, 187, jel veen 4, len 194, 
leen 263, then 281, len 194; D. k.: tel 5, tói 6, len 09, 
len 6, tón 9, 11, vón 30 (háromszor) vőnek 52, 69, lói 52, 
vok 67, lőnek 09, miám 427; ma a palóc nyelvjárásban 
élnek ily összevont alakok az egytagú -ívégú igék alanyi 
és tárgyas ragozásában, pl. köttem, köttel, kűtted, kötté, 
költünk, kőitek, köttök, köttök (Nyr. XXI. 464); továbbá: 
juttam, juttam. süttem, nyitta (Nyhas. 110.) 

3. A mássalhangzó elótti / sokszor eltűnik, P. k. meg 
nehezcuthem 37, neki! 25, nekewl 37. L. k. jewdbe 310. 
jeedre 217, hood 329. Különösen a 2. kéz írásában találunk 
ilyen alakokat, melyekben az / pótló nyújtással esik ki, 
pl. honnap 38, hónap 39, honapy 39, vona 39, utoso 41, 65, 
rotál 41, kódod (költöd) 43, hat meg (balt) 45, jódón 50, 
ótostctne 50, rot 55, atal (általi 57, rotanak 92, ötara (oltára) 
154, bvchcsegítk 72: D. k éternek 194, raóo/M 390; pótló nyúj-
tással a mássalhangzóban: halarra 13, riadarra 37, 38, stb. A 
mai nyelvjárások általános vonása, hogy a consonaus elótti 
/ és y-t elhagyogatják, pl. a debreceniben: böcsö, nyúc, páca, kiút 
(Nyr. IX. 164.). a szegediben ezeket hallottam: hónap, vótnrn, 
bót, ót, jót, kiles, nckül, ka/nini. henyénl, ásó, eső, ütözik. 



dut. Példák a y kiesisére: gyüt, gyüt, but. stb. A palóc 
nyelvjárásból ilyen adataink vannak : elvitt, tananyi ki nyit, 
kiràsàg (Nyr. XXL 364 ). 

4. Kiesik a v ezekben a szavakban : T. k. : toaba 245, 
toábba 248, 249, 254 (kétszer), foetlen 369; D. k.: felelmiel 
508, bial 520, koazban 316, kovziaban 31«, toab 320, 
toabba 357, 378, 387; a mivel tóben a v csaknem mindig 
eltűnik: mielkedetit 33, 193, mielkedetiról 143, mielkedetidrol 
143, mielkedetibe 221, mielkedetiben 225, mielkedesiben 225. 
Ez gyakori jelenség, különösen a palócoknál, azután a 
nyugati : rábaközi, hetési és göcseji nyelvjárásban, vala-
mint a halmágyi dialektusban. 

5. A hiatus töltő j P. k. werytekezeseyert 2«. mwnkayaerth 
26, kerezthsegheyert 20, emeleseyert 2«, stb. (de hwllasaerth 
26, ymechagaerth 20.) reyank 27, leyanya 29. L k. heyaba 270, 
T. k. erdemeyert 67, leyend 88, voltayert 245, reyurti 302. D. k. 
feiereite 12, teiend 15, hijend 59, hiyedelm 70, hiyedelmem 
76, hyia 80, 344, kiietlembe 117, feierú/nek 127, stb. .Ma 
különösen az íző és özó vidékeken járja: pl. fijaim, tijcd. 
mijenk: Szeged nyelvjárásában, továbbá: pijac, dijó, vijola. 
lilijom. sokújig, sijet, léjúny, mijuta (Nyr. XV. 348.). 

0. A magánhangzó illeszkedés, illetve a magánhangzók 
egymásra hatásának példái : L. k. sohoua 2 >2. sohol 204. 
sohova 215, keseresegel 203. (a szegedi nép ma is igy 
mondja : keserei, bozontuan 317. lancakat 272. akernyel 335. 
tudulnak 242. apostolhoz 225. agaston 263. bozzontottak 210 
ima boszont Gyöngyös nyelvjárásában él, Nyr. XXL 214.1; 
¡iz / hang kiesésével: kudus 212. T. k. koldusoknak 19. 
a/Hisralth 131 (háromszor), de: apostoloknak 43. gvmohct 
1, hyuolkodast 53, D. k. Itozzontanuk 19, koldos 94, 317. 
usura 112, koldolasba 192, apostolnak 233. Az özó (alföldi. 



nyelvjárásban ilyen alakok hallhatók: onoka. Osmerös,főrdű, 
kudus, fűsü. oskola stb. 

7. Az u. n. teljes mássalhangzó-hasonulásra is találtaik 
itt-ott példát T. k. illeni Küdleni) 37, CO. elhattanac 45, 
tarrvya 54. vattok 63; L. k. iHunnia 1, ebello házban 312; 
D. k. abnnanak 289. L'gyanilyenek az alföldi özó nyelvjá-
rásban : lennap, honne, bárra, halárra, napárra stb. A palóc 
nyelvjárásban : szalonnak, amonnyi, alunnyi (N'yr. XXL 3ü7.) 

6. Pleonasztikus alak a vizeiet L. k. 155-ik lapján 
(kétszer). Előfordul a pieonasmus a göcseji nyelvjárásban: 
urakok. szerbekek. lovakok. szebbebb. jobbabb (Xyhas. 107.). 

9. Az 0 névmás így is előfordul v 22, w 23 stb. Ö 
helyett a ezekben: P. k.: ku- 134, bwcz 135, főve 133: 
D. k. : v, vtet ;/ú (Jő) 42:1. 449, fi'pap, Jt-papok 450, 451. /í'kótó 
477, ktifv 484, kire 215, kv 247. A debreceni, mezólúri 
nyelvjárásban: ú. ük, bú. kú, csú, fű. búr, hctfű (MTsz.). 
Ezeken kiviil a szegedi nyelvjárásból következő adataink 
varrnak : fenyü, bút. lüni. tú. 

10. Izó kódexeink és mások is i i* helyett gyakran e-t 
imák : L b. e ezekben: P. k. velagi 1, uelagbol 10. (de : 
vilagnak 1), esmcrejd 7 (de: ysmerretik 9i, mendenek 19, (de : 
minden 24'. kerülné 29 (de: kyraloknak 25); L. k. ergalmad-
nak 225 ide: irgalmas 221'. keelmet 205, csmet 220, menth 
217, stb.. i h. é: I*. k. kewsdnak 2, keuanatos 0. 7 ; L. k. 
kevansag'id ]'••-, keserretit 191. aserben 312. akegyok 292 
(de: kvgu 300. ke seri 304. nyernye 195, keuansaga 177, 
kevaunu 2-7 de: kvuan 295. kent 201. 275, kenzatyk 331, 
k. safkudni 100 stb. T. k. atorocgek 141. keg<>nuk 2C8, kegotul 
207 stb. Ez utóbbi alak így divatos a Dunántulon. Alföldön. 
Pécska. Torontulmegye nyelvjárásában (MT-z . Ilyen nyelv-
járási alakok meg : ésta éitalu >if. -ziav.'. kendi 



( Dunántúl. Veszprém. Zalám.. Hazék), kin (palóc, Szf.) kisértet 
(Ugocsa, Udvarh.-m. I, kéián (Somogy, Zempl_, Szf. moldv 
ci ), érant (Debr.i |MTsz.|. További a palócban : villa, virág 
vigyázz, megint, éskatulya, csillag (Syr. XXI, 216 ). 

11. A székely nyelvjárás az i-t aok esetben ü-vé vál-
toztatja. te látjuk a Teleki-kódexben ii, a következő sza-

vakban: vdón 1. ídónec 10, kvnneni ; a kis szó «zárma-
zékaiban: kí-ssebb 8- ki sded 34, kvs 24, kísdedsegót 30; 
éppen így. mv 39. 33. mvnekonc 4. atv 29, 35. múncker 33, 
mvuelónc 31; a szív szó kiilönbözó alakjaiban: zívenéc 2. 
zvue nec2—3. zvueben 6. zvueG—7. zvtiel 7; egyesvietni 40. 
— Az i-t váltakozásról mondja Balassa, hogy ez légink*lil, 
az öző vidékeken játja, minthogy az ü mint ajakhang az 
özéssel jar együtt. Innen azonban csak ezen adatok mutat-
hatók ki: iidö. ud'is. iingóm. műnket, füzetnek, tüsztösség 
i.Vyr. XV. 490 i, továbbá üsmer. Kecskemét, Bácska. To-
rontálm.. Székelyföld nyelvjárásában (MTsz.). 

12. A Lobko« itz-kódex első és harmadik kéz által 
másolt részél»en többször előfordul a -bali képző, amelv 
e kódexen kivul más nyelvemiekünkben nem lordul elő, 
nyelvjárásaink közül is esak az udvarbelyszékiben található. 
I'éldák: puMbali 2>»1. 302. 319. 293. tartomanbaly 20, 
korsagbaly 248. mindenkorMgUihak 242 ide korsagbely 286 
hazzonk.be/y 2-7'. A mai székely nyelvjárásból : járásbalt. 
tulubaJi. cchbaU, torombali. lábbali (Xyhas. 99.) — Hogy 
bogvan került - képző az izó nyelvjárásban irt szövegbe, 
azt Simonyi Kálmán ugy igyekszik megmagyarázni. hogy 
ez általánosan elterjedt sajatsága lehetett Erdély nyelvének 
s így könnyen átmebetett a szomszédos izó videkek nyelvébe. 






