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Zay Ferenc leveleinek hangtani vonásai 

1. A M N y j . XIX. kötetében (89—114) azt igyekeztünk részletes elemzés
sel kimutatni, milyen közös paleográfiai sajátságok vannak a „Lándorfejírvár 
elveszésének oka e vót ..." kezdetű (a továbbiakban (Lfv.) memoárban és 
Zay Ferenc missziliseiben. A vizsgálattal az volt a célunk, hogy ebből a szem
pontból is megvilágítsuk a kérdést, lehet-e szerzője Zay Ferenc a történelmi 
és irodalmi szempontból egyformán becses alkotásnak. A paleográfiai saját
ságok boncolgatásából, az eredmények összevetéséből az derült ki, hogy a két 
forrás megvizsgált nem kis számú írássajátságai annyira egyeznek, mintha 
egy anyagnak két vagy több helyén, kisebb és nagyobb részében tanulmányoztuk 
volna őket. Azért foglalkoztunk először az említett sajátságokkal, mert egy-
egy jellegzetes fajtájából még a hét levélben is több van mennyiségileg, mint 
bármelyik hangtani jelenségre idézhető példából vagy adatból, nem szólva 
a Lfv. 74 (kézírásos) oldalnyi terjedelméről, melyben akár több száz, sőt ezer 
adaton megfigyelhető és ellenőrizhető, mennyire jellemzők és mekkora rend
szerességgel kerülnek alkalmazásra az egyes írássajátságok. 

Korántsem vagyunk ilyen kedvező helyzetben a levelek hangtani jelen
ségeinek a kutatásában, hiszen az ismétlődő bevezető és záró sorok, különösen 
ha latin nyelvűek meg az állandósult fordulatok, a vissza-visszatérő megszólí
tások csökkentik az amúgysem hosszú levelek értékesíthető terjedelmét. Mégis 
elengedhetetlenül foglalkoznunk kell velük, mert még a gyéren adatolt hang
tani jellemzők segítségével is közelebb kerülünk a levelek nyelvének nagyon 
lényeges jegyeinek a megismeréséhez, ezek pedig nemcsak növelik a két anyag 
összehasonlításához felhasználható elemek számát, hanem döntő szerepük van 
annak megítélésében, hogy ugyanannak a nyelvváltozatnak a körvonalai raj
zolódnak-e ki a levelekből, amely teljes rendszerével tárul elénk a Lfv.-ból — 
akár megerősítik vagy kiegészítik, akár cáfolják a paleográfiai sajátságok 
alapján leszűrt tanulságokat. 

A hangtani jelenségek pontos felismeréséhez ismernünk kell a hangjelölési 
rendszert, annak szilárdságát a benne mutatkozó ingadozásokkal és írás
sajátságokkal együtt, mert ezek alapos ismerete nélkül számos hiba csúszhat 
be az olvasatba és a hangtani jelenségek megfelelő helyre történő besorolásába. 
A rendszer bemutatását most mellőzhetjük, mert már foglalkoztunk vele a 
paleográfiai sajátosságokról írt korábbi cikkünkben (MNyj. XIX, 91—3), 
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melyben szükségünk volt rá a másik forrás (Lfv.) helyesírási rendszerével való 
összehasonlításhoz. Használatáról azt mondhatjuk, hogy következetes, de a 
rendszer még nem tökéletes, nem teljes annyira, hogy minden egyes hangot 
külön jellel különböztetne meg. Egypár jellemzőjét még megemlítjük. 

A magánhangzó-hosszúság jelölése egészen szórványos, csak a hosszú 
a és (f jelöltsége adatolható, az elsőé mindössze egyszer: *%0%ar (J), a második 
hangé 22-szer. A z utóbbi hangjele 16-szor ee, s előfordul szótőben, toldalékban 
egyaránt: A)? weer (Mg), #arfM<%#ee/ (Z), ̂ e» (Z, 4 x ) , /%##& 'amíg' (MJ, 
Afa#/z 'na.' (Mg), ̂ eá (Z, 2 x ) ; 3egefWeeg/z* (Mi), JewÁreW^WMggA; (MJ, 
^6Wjff& (Mg, M^, Mg, LJ, j%e&ree&: g/ 'eletet; másnak a takarmányát meg
eteti a saját jószágával' (MJ; 6-szor g a jele: ̂ e/emg, AzMOffwg, MwÁ:o^^M^, 
MayorMg (J); 7//er/?»̂  (Mg). M é g egy kétes adat akad rá:_/e/&%M?gf (J). A példák
ból egyértelműen kitűnik, hogy mindkét jel ugyanazt a hangot — hangszín
különbség nélkül — jelöli. A Lfv.-ban ezeken kívül akad m ^ e, & két ékezettel 
vagy ponttal), valamint a két betű mellékjeleinek kombinációjával (két éke
zettel vagy ponttal és alul farkas e), továbbá d értékű a (a betű fölött két 
ékezet vagy pont) és ritkán 0 funkciójú 00, o. A z ee, g megvan benne szinte 
mindazon szavakban, amelyekben fentebb. Hogy a Lfv.-ban több jel található 
egy-egy hosszú magánhangzó jelölésére, magyarázható részben azzal, hogy 
szövege kb. 13-szor nagyobb terjedelmű, mint a leveleké, részben az lehet az 
oka, hogy időben korábban íródhatott (1535 k.), mint a misszilisek (1537—69), 
amelyekből hét az 1564—69közötti években keletkezett; mellékjeles betűinek 
egy része ritka volt a XVI. század első felében is, s még szórványosabban je
lentkeztek a század második felében. A levelek ezt nagyon ékesen bizonyítják, 
a legkorábbiban, az 1537-ben datált J-ben öt g fordul elő, de a többiben, a 
nyolcból már csak egyben tűnik fel egyetlenegyszer (az 1569-ben kelt M 5-ben). 
— A továbbiakban az egyes levelekre mint forrásokra ugyanazokkal a rövi
dítésekkel fogunk utalni, mint a már említett előző tanulmányunkban (1. 
róluk részletesen M N y j . XIX, 93—7), és felhasználjuk még az I_i-et s az L,-t 
is, mivel mindkettőről van kézírásos másolatunk. — E két magánhangzó 
mennyiségének ilyen elenyésző mértékű jelölése, a többiének pedig kivétel 
nélküli jelöletlensége miatt a hosszúságot nem tudjuk minden egyes esetben 
pontosan megállapítani; tévedhetünk, ha a mai köznyelvi hosszúságot vesszük 
alapul, s hibásan ítélhetjük meg azért is, mert a XVI. századi hosszúság
rövidség állapotának teljes megismeréséhez még kiterjedtebb vizsgálatot kell 
végeznünk. Számosabb lényeges különbségre már aligha számíthatunk e tekin
tetben a XVI. századi művelt ember írásban használt nyelve és a mai köznyelv 
között (vö. IMRE, SzabV. 47). 

A két vagy több hangértékű jelek és az esetleg még továbbélő konzervatív 
jelölési m ó d nem egyszer nehézség elé állítják a kutatót az olvasatban. Vitat-

* Nyomdatechnikai okok miatt a gót (hosszú szárú) a-t, a cettet, és a mellékjeles y-t s-, z-nek 
és y-nak írjuk át. 
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ható például a w jel magánhangzó-értéke ezekben a példákban: &ywv&y (J, 2 X ) , 
Z,e#eMyWc (J). A Lfv.-ban szintén előfordul mind szótőben, mind toldalékok 
előtt (zgMf/z gyw&ywTz; 39). A problémát az okozza, hogy az ö, o jele mindkét 
forrásban ew, de a XVI. század elején a w még több nyelvemlékben előfordul 
ö, o értékben is (IMRE i. m. 83), sőt később is. Abból kiindulva, hogy a jelölési 
rendszer fogyatékosságai ellenére a jelek következetesen kerülnek alkalmazásra 
funkcióikban, mi ű-nek olvassuk a fenti szavakban (1. még. 92. 1.), hiszen a 
w jel ó", o értékével jobbadán azokban a forrásokban számolnak a kutatók, 
amelyekben az ö, o és az w, w jele is, vagy amelyekben biztos adatok híján nem 
lehet megállapítani az ö, o külön jelét (vö. IMRE i. m. 45—6; E. ABAFFY, SoprNy. 
41, 107, 114 stb.). 

2. A magánhangzó-állományon belül az alábbi szembenállások határozzák 
meg a levelek nyelvének hangtani képét: 
7. zV/aW/fj—AzW/ü WjzoMjy 

e-ö: A labiális o-zés jellemző nyelvi vonása mind a hét levélnek, sőt az 
Lr, Lg-nek is. Gyéren ugyan, de akadnak rá példák minden helyzetben, persze 
nagyon változó mennyiségben. 

aj Hangsúlyos helyzetben ezek a szóalakok tanúskodnak meglétéről: 
á?Mw6e (Mg), zewz-ewzrgá 'szereztess' (Mg); jfwgf/z, zewryf/z 'módját, lehető
ségét' (Li),./eWeffe 'nagyon, túlságosan' (Mg, 2 x ) ; — aa) Ingadozás észlelhető, 
s negatív példák is kerülnek: Jeref/z 'vminek a szerét, módját' (LJ, zerzeá 
'egyezség, megállapodás' (Z), Je/"/e/e/z (Mg), wz/zaA: /e/gr^ 'azonkívül' (Z); 
^Veme^efA (Mg),̂ ec/zefef (Z, 2x), zemf/z (Z). 

6J Hangsúlytalan helyzetben: gjyermewWc (J), gyermew/re^ (Mg), ümáew;-
r^M^efA (Mg). — 66) Jóval népesebb az ellenpéldák száma: E m W (J, 2 x ; Mg), 
^m6e/"^eá (Mg), ̂ m^ere (J, 2 x ) ; 1. még: Mg, 2 x ; M^, Mg; &yerme& (J), 
fe/"g/z6e (Mg), Afe^e/- (J),/;gfgrf/z (Mg; M^, 2 x ; M5,4x) stb. 

ej Aránylag gyakori az igei és a birtokos személyragok előtt: ErfgMVM (MJ, 
wyjWew/M (M5), Aereyy/M (Mi, 2x), ̂ (yJe^/M (M%, M^; Lg), /Mf&yew& (Mg), 
rea JVem ̂ rewA: (Mg), MegA E r e W 'beér (pénzösszeggel)' (MJ; ̂ gMJewm6ew/ 
(MJ, Jew^gge^m (MJ, Á̂ yvJeMef/zê /M (MJ, fMge^m (MJ, A^e&ewm (Mg, 
M^; Mg, 2X), 2&zyze&ew/M (MJ; ̂ ew/c/zegeWrg (MJ. Más rag előtt ritkábban 
találunk labiális o-zést:JgewM 'nagyon' (Mg, M ^ L g ) , Tgewá (!—Jge^Tzeá helyett) 
(MJ, M y M & w M (Mg), Eg_yerewm6e (Mg) — a denominális -z igeképző előtt: 
zgwrewzffő 'szereztess' (Mg). — Jobbadán ugyanezek a példák fordulnak elő 
g-ző változatban is: /we&yf& (Mg), Mfgyf& (M4, M5), AfeWe& (Mi); e/EreJW 
(Mg). Meglepő, hogy az egyes szám 3. személy személyragja előtt egyszer sem 
jelentkezik ö; Megye/% (Mg), JLezeM (Mg, 3X ; M^; Mg, 2 x ; Li; Lg, 2x), I^gyew 
(Mg, M3; M5,2x ; Lg); A^^em (Z, M5), areWffzeffm (Mg, M^; Lg), ̂ gWe/"»fy-
//zem (Mg),;?ecW/zefMef (Z); JVe/rê  (M%; M^, 2 x ) ; 7ge/% 'nagyon' (Mg, 4 x ) , 
my/Wm (Z), M y W e M (Mg, M^, Mg), TyzeM JVyocJ (Z), meMfgM 'nemsokára, 
hamarosan' (Mg); — zerezfeá 'szereztess' (Mg), ^//emefeá 'tetsző' (Mg). A 
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-ff múlt idő jele és a -& többesjel előtt szintén kerül: Meg/% frfewffe^/Myl (LJ, 
M e g ^"/"feWW (Mg), gy/ejrmew&ewk (J); — ellenben: 7eAef/?ef (Ms);g;;er-
/MewkeA: (J). 

^) Ö-ző toldalékra mindössze négy példa van, igaz, ellenpélda nélkül: 
Meg/z ^e^efeyvk (Mg), AeWc/zegfew&re (MJ, ^eJe/zeW (Mg, M^; Lg) és 
^ere^eW/z}' 'keresgélni' (Mi). 

gy) A föff, /off típus szintén beletartozik a levelek képviselte labiális ö-zés 
körébe: TTzewf/z (Mg), f^wf/z (Lg), sőt más személyben is akad labiális magán
hangzója tőváltozat: 7%e^ffe6/ (MJ, TTzewffeA: (Mg); de: MegA weffe/M (Mg). 

Bár kevés példa gyűlt ki a levelekből, meggyőződhettünk, hogy mind a 
négy helyzetben megvolt a jelenség. A z ellenpéldák számából ítélve nem volt 
általánosan elterjedve. A gyér számú adatokból bajos következtetni mind 
elterjedési körére, mind szilárdságára akár az egyes helyzetekben, akár szó
példányok szerint. A pozitív példák nagy részével a Lfv.-ban is találkozunk. 
(l.MNyj.XII,54—8). 

N e m tapasztaltuk, hogy bármelyik levél is feltűnően erősebb vagy gyengébb 
ö-zést képviselne a többivel szemben. Nagyon valószínű tehát, hogy a levelek 
írójának nyelvében később, élete utolsó éveiben sem volt nagyobb fokú a 
labiális ö-zés, mint százada 30—40-es éveiben. H a valóban Zay Ferenc írta 
őket, akkor ez nagyon érthető, mert az ö-ző nyelvjárástól már a 20-as években 
elszakadt, s aztán már nem is működött ö-ző nyelvjárásterületen. Biztos, hogy 
családjának nem lehetett rá megőrző nyelvi hatása, hiszen gyermekeinek 
leveleiben elvétve akad egy ö-ző szó, például Zay János 1589. ápr. 6-án datált 
levelében: zewvMf/zW Jem/)e, de anyjának 1556-ban keltezett saját kezű rövid 
írásában nem lelünk ö-ző példát. — Mindenképpen elmondhatjuk, hogy az 
ö-zés szembetűnő hangtani vonása a misszilisek nyelvének, fontosabb érvénye
sülési esetei viszonylag jól kirajzolódnak e kevés anyagból is; az / vagy más 
mássalhangzó labializáló hatására nem lehet következtetni, ugyanúgy megelőző 
labiális magánhangzójú szótagéra sem. A z ö-ző és e-ző változatok aránya példán
ként változó (például e m M r ; em6er=l : 10). Egyszer sem ö-ző a .yzege?zy, 
/zemej és a azerecjeTz szó. A Lfv. o-zését 1. M N y j . XII, 47—80. 

ö~é: Míg az e, fej megterhelését a labiális ö-zés nem kis mértékben csök
kenti, a nyíltabb e-zéssel a veszteség valamelyest pótlódik. Gyenge é-zés több 
helyzetben adatolható: gyergy (J). Minden bizonnyal ö > e változás történt 
a szóban. Terek (mn.; Z), TTzerek (szn.; J); a köznév első szótagbeli w-vel 
kerülhetett át nyelvünkbe (vö. BÁRCZi: MNyTört. 159). E hang vagy delabiálizá-
lódott az ö-n keresztül, vagy esetleg a második szótag e-jének hatására vált 
illabiálissá. Hasonulásos folyamatban jött létre a cAeferfekeM (Z) alak, hiszen 
a legrégibb alakváltozata cyefwrfö& lehetett (MEtSz.). Hangsúlytalan helyzetben 
a kcözöM mutat még e-zést: 4TeWe7zefe/M (Mg; L^, Lg), ̂ TewJeMef/zewm (MJ; 
haazm-je mozzanatos igeképző (vö. MEtSz.), a toldalék előtti e-zés példái között 
a helye. Ilyen ugyanis szintén kerül a levelekben: Twye/z meg/z (Mg), (—)6e 
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AvyeM (M5), /^ym (Mg, Mg, Lg). A z -» igei személyrag előtt a levelek anyagábn 
nincs ö-zés (1. 89), igaz, előfordulásainak a száma alacsony (15 x ) — , a Lfv.-ban 
31 esetből 15-ször áll ö előtte, tehát valószínű, hogy ha több adatunk volna rá, 
kerülne közöttük ö-ző alakváltozat. Egyébként lehetséges, hogy a /wygMek 
(Lg, 4 X ) , /^gMg/r Á); (Mg) alakoknak szerepük volt ayöf/e» forma konzerváló
dásában. 

Figyelemre méltó, hogy mindhárom e-ző példa idegen eredetű szó, s több 
alakváltozatuk ismert e-, ö-, w-ző és ezek komdinációjával nyelvtörténetünkből 
(vö. NySz., MEtSz.), sőt ugyanabból a nyelvemlékből is, de a XVI. században 
már többnyire a labiális magánhangzós változatok járják. Hasonló volt a hely
zet az -M igei személyrag (és még néhány toldalék) előtt, a XVI. század dereka 
táján csak szórványosan bukkannak elő fenti típusú e-ző alakok. — Tanulmá
nyozott anyagunkban kicsi mind a jelenség köre, mind használati eseteinek 
a száma, mint jól mutatják a következő negatív példák: T W #ewf/?gw; (J, 2 x ) , 
KeWe/zefefM (Mg, Mg, M*, M 5 ; Li, L%), # jeyyÁ;e&, TTzewvew&gye/ (Lg); ̂ ew-
M_ye6 (Lg), AeWewfA (MJ, ̂ ^cAeMeA; (LJ, ̂ wegA (Lg), Ewf/z (MJ, EyyJyyeg}' (J), 
.EWwe (Mg, Lg), S'ew;/' (L^), r/zew6efA (LJ, TTzgww'gM}; (M^, 3 X ; Lg), j g ^ g ^ ^ 
'szűkös; nincs bizonyítéka', Jew&ew;/&eWMtfe& (MJ. 

ő^é viszony: Két g-s példa fordul elő köznyelvi o-zővel szemben: 
^/efA 'előtt' (Z) és Ae^jeM 'késő' (LJ. A z első szóban az e/ő névszó R. eAf 
tőváltozatával, a másodikban a Aráfő igenév g-s toldalékváltozatával (vö. 
MEtSz.) találkozunk. Nagyon ritkák lehettek az ilyen alakváltozatok a levelek
ben, az ejzfeWő forma volt az uralkodó: fjfe Wew6e (Mg), a palatális hang
rendű igetőhöz pedig rendszerint -ő igenévképző járult: ̂ af/wmf/ryw .EW/zeiv 
'pattantyúöntő', Áj/M};/' S"ex;f/zew; 'pék', T W ÁjgívfAgM;, ze/re/'wgzerAe^e (J). 
E jelenségre alig akad példa a Lfv.-ban is. 

ű~í: Két főnév fordul elő illabiális f-vel, a bizonytalan eredetű 6w» és az 
ismeretlen etimológiájú m ű 'dolog, tárgy' (és származékai): jfy/zffffjfzf/ (Mg); 
7M_yM;e^ (Z), Aew; Myw^eAc/zgA: (Mg), /MyWy 'csinálj, tégy' (MJ. A z első példa 
bőven adatolható a Lfv.-ból, előfordulásai között van M»f-,) változat is, 
a második példa csak f-vei jelentkezik e munkában is. 

2. Zdrm66-»};f/fű66 meg/é/e/ei 
Több hangpár viszonylatában tapasztalható, de egészen gyér számú példá

val szemléltethető. Érvényesülési esetei: 
é~í: A zárt f-zés nem volt teljesen ismeretlen jelenség a levelek szerzőjének 

vagy kezének a nyelvében. Néhány példája alapján arra gondolhatunk, hogy 
szomszédos nyelvjárási hatás eredményeként került bele, illetve a levélíró 
anyanyelvjárásába. Csupán ezek képviselik: Á/y&se/M 'késem' (Mg), Á)#.?y&: 
'késék' (M5); TykoJ/o (Li);- / & M & (MJ, Á)wyr Sewf/zew (J); J^»^M (M3, M 5 ) ; 
— y^gg# 'feddjék' (LJ. Természetes, hogy ellenpélda bőven van; érdemes 
megjegyezni, hogy ezek egy része olyan szavak, amelyek bár többször elő-
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fordulnak, nem z-zők a Lfv.-ban sem (1. MNyj. XIV, 44—7), például: M p e W 
(Mg),^eM^/ 'pénzzel' (Mg), wegef/z 'végvár' (Mg), g/ wggeJgw(íy/r (Mg), #e/Ve& 
(Mg, M5, L J + 1 0 adat; w*Weg/z (Mg). Toldalékokban kétszer van f-zés, noha 
az -erf ragra 19, a -j^g képzőre 12 adat van: a3erf/z (Mg, 3 x ; M4, Mg), (/ozgo-
erfeő (Mg); ̂ eger/z^egeyve/ (Mg), Ze/ze^ege^ (M3), Jeyv^egezTz (M5) stb.; 
s hasonlóan: ̂ ffWee& (Mg, Mg, M^, M%; L%, 2 x ) , Ete^eÁ: g/ 'eletet, megetet' 
(MJ; JgfW/e/ (Mg), MggA w_y/fe/r (Mg) stb.; -várz igenévképzős alak nincs 
a levelekben, annál több akad a Lfv.-ban gyenge e~z változkozással (-vm; 
-W/z = 52 : 3; 1. KovÁcs: M N y . XIV, 46). 

A z -A igeképző még nem jutott teljes uralomra, szűkebb területen az -gf 
járja. A párhuzamosság sajátos módon jelentkezik, mély vagy vegyes hangrendű 
alapszóhoz -zf, magas hangrendűhöz -gf csatlakozik: ̂ yJo/z^rayarű, MegA JVe 
Joryc/zoA: (MJ, Jo//yfa$OM (Mg, 2 x ) , Ta/zyc/z 'tanítsd' (M5); viszont: ̂ gggfWe-
gere (J, 2 x ) , ̂ egerA^eegA (MJ, ^egg^/zjjegeW, ̂ egefWege^g/ (Mg, Lg). 
A maitól eltérően egy ige -jzf műveltető képzőbokorral használatos: Jo&a%#e/ 
'szakítsd fel' (felbont levelet) (Mg), za&ajf/za ̂ / (Lg). 

A z egyes szám 3. személyű birtokos személyragnak mind a zárt, mind a 
nyílt magánhangzós változata használatos; az első jóval kisebb megterhelésű 
(5 X ) a másodiknál (28X), akár toldalék következik utána, akár nem: Mernyeg-
Jgyre (MJ, Je^r^f/z 'vminek a szerét, módját' (LJ, ̂ r/g_y» (Lg), ̂ fwefAy (Lg); 
ellenben: JVepe^e/ (Mg), Zx?Wef (Mg), /?g/zJgfA (LJ+18 adat; TTzewvweTzye 
(Mi), Áfeye (Ms),^MJe (LJ + 4 példa. 

A z -zg terminatívuszi rag alakja állandósult, mind a hat példában (12x)a 
köznyelvi formát találjuk: EczWyg/z (MJ, E^re/z^g/z (Mg), Aedyg/z (M^, 2 x ; 
Mg, Mg, M J stb. 

ö-ü: E szembenállást a következő példák képviselik :yg//wzz/zzy(M 5, 2 x ) , 
a/a /w/z/zem (Lg), 7%{ye»e& ̂ y (Mg), /w;^em (Lg, 2x)+ll adata. A z első két 
előfordulás szerint az időtartam-átváltás a szó egy-két alakja kivételével végbe
ment; a folyamatot, a tő w-~ő-jének megrövidülését a v-s tő:/e/ 7weW ( M J 
— rövid magánhangzója nagy mértékben elősegítette (vö. MEtSz.). Mivel az 
ige töve következetesen z2-, w-ző, nagyon valószínű, hogy w-je a levelek képviselte 
nyelvváltozatban közvetlenül a kettőshangzóból fejlődött. A Lfv.-ban szintén 
zárt magánhangzós, s előfordul /z? változat is. — gytypWf/z 'gyeplő' (Lg); 
az átvett török alak szerint az w előzménye z volt (vö. MEtSz.). — gywr&y 
(J, 2 x ) ; véleményünk szerint zZ-je későbbi zártabbá válási eredmény lehet, 
mert akad mellette &yer&y (J) is; ez a szó és a hasonló illabiális alakok: Tere/c 
(mn.; Z), c/zeferfe&gfz (Z) ugyanis azt mutatják, hogy az ö-nek két irányú fejlődé
sével kell számolnunk (ö>z3, ö>e). Feltehetően ó > w változás zajlott le továbbá 
e toldalékos szavakban: /Megj/yv/: 'megyek' (Mg, Mg), Zowa? iLege/zjKwÁ: (J). Indok
lásul a Lfv. azonos, szintén néhány esetre korlátozódó jelenségére hivatkoz
hatunk — azzal, hogy abban kétségtelenül erős a szuffixum előtti ö-zés, s 
jelrendszere annyira megállapodott, hogy a w-nek nem tulajdoníthatunk ö 

92 



értéket. Persze nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy a zárt tővégi magánhang
zó őrződött meg bennük. Ellenpéldák szép számmal idézhetők (1. az ö~g 
megfelelésnél), mennyiségüket tekintve a megfelelés visszaszorulóban volt 
az ő, w, #, javára. 

ő~ű: Bár nincs rá pozitív példánk, a zárt w-zés nem hiányozhatott a deák 
nyelvéből, ayw^vJfW mellett yw-nek kellett lennie, mint a Lfv.-ban. Kevés szón 
érvényesülhetett, mert adatolható potenciális eseteiben a mai o-zés jelent
kezik: Xgyv/űmgoTzaA; (Mg), Aiew My^gjg/r/zeA; (Mg), Eiv (J, 7x), TTzgWem (Lg), 
/g/ew; 'félő' (Lg) stb. 

e^i: ^j/^r ^ew^gM; 'pék' (J). A z első szótag z'-je az eredeti hang meg
őrzése is lehet (vö. MEtSz., MSzFgrE.). 

o^u: w^yvro/A 'kamatpénz' (Z); az eredeti %-t őrzi a szó második szótag
jában (vö. 1. %?wra). 

a^o: Egyedül az ozfd» határozószóban jelentkezik: oJr/zan (Mg, 2 x ; 
M5, 4x,Lg, 4x). 

ó^ú: A mély hangrendű névszókhoz járuló hely határozóragokat sorol
hatjuk ide, tudniillik a magashangrendúek - W , -M7, -rő/ középső nyelvállású 
magánhangzós formákat vesznek fel: j4&%mzf)%z6W (M3), a66W (M^, L^), 
f/o7ga6)v/, a66)v/e6 (MJ, űrrô M;/ (LJ; — ŷdoA;rA}v/ (Z), MafyasfW, yvramf/zW 
(M^, 2 x ) ; — d%WM;/, AdM^fű/'W (Mg). 

e^i: A nyílt e-zés jellemző sajátsága a levelek nyelvének akár a példák, 
akár az adatok számát nézzük. Különböző eredetű szavakban jelentkezik, 
g-jük nem azonos előzményű. Példái: Ef/z (M^; Lg, 3x), EhMefA (M%; Lg), 
E & (Lg), E&eá 'ide is' (Mg); valamennyi alak az g ^ ^ z ^ - n é v m á s t ő szár
mazéka, mint az #%?#&, e^fg stb. szavak (MEtSz., MSzFgrE.). —Memze/ 
(... J%rműm6y) (M^, M^; L^, 2x). A mz kérdő-vonatkozó névmás m e — m e -
tőváltozatának ragos alakja (vö. me/y, me/r/tom stb.; MEtSz.). — &y 'is': 
űrrafá (Mg), w m m e á (M4); ivoMa^ (L^, 5x), Afege^ (Lg)+28 adat. Eredete 
vitatott, talán a nyíltabb magánhangzós alak volt a korábbi (MEtSz.). — E l 
merne AfggA (Mg); a szó eredetét nem ismerjük, valószínűleg a szókezdő zárt 
magánhangzós fa/Mer volt az eredeti (MEtSz.). — r̂g/jgg/z 'futár, küldönc' 
(J, 2 X ) ; szerbhorvát átvétel: ;?reMg5~pribegz, (KNIEZSA, SzlJsz. 446). — & y o & 
(Mg), ̂ oArofA (Li, 3 X ) ; déli szláv kölcsönszó, <#/o& formában vehettük át 
(MEtSz.). — Ey^A^wz (J); szóeleji magánhangzója az eredeti szókezdő,?+zárt
hang kapcsolat, a mássalhangzótorlódás feloldására került a mássalhangzók 
elé. 

A felsorolt példák az jEüfw&z kivételével efe^-ző a Lfv.-ban is. A z utóbbi 
forrásban a JWzo/-f ZsrWM név fordul elő sokszor. A nádor nevében nyilván
valóan az Z?W» forma volt a közhasználatú, azért írta így a szerző, míg a J-ben 
Zay Ferenc udvarnépének az egyik tagját, a lovászmestert hívták Eyfwz/mak. 
Ez az alakváltozat déli, de még inkább familiáris használatú lehetett. 
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ű ~ ő: A nyílt ő-zés határozottan megvolt a levélaláíró nyelvében: Je^/reW 
-nem rendelkezik; (bizonyíték,lehetőség) hiányában van' (Mi),Jew&eW&eWMeek 
(MJ; szóvégi helyzetben: &y%reMTg (Z). Palatális hangrendű szó végén a korábbi 
diftongusból szinte kivétel nélkül ő fejlődött (vö. jüfo, &öfő, ö^ő 'öntő' stb.); 
de: g;/Wgá (M5, 2 x ) ; gyWgf6g» (MJ, gy^ewre (Z). 

í ~ é: Kevés szóra korlátozódott a nyílt g-zés, de a jelek szerint ezekben 
szilárd volt. Példái: /MeegA (MJ, MeegA(M5); a meg határozó-és kötőszóból 
fejlődött szóhasadással és magánhangzó-nyúlással (MEtSz.). — J/e^aóaM (Mg); 
77ga6a (Lg); a W (R., N . M w - M ) megszilárdult ragos alakulata (MEtSz.), 
a XVI. században még gyakori volt az g-ző alakváltozata (1. NySz., MEtSz.). 

o-a: Egy-két szó következetesen a-val járja, így: MarfA (M^, 2 + ; M%, 
Mg, M^; L^; Lg, 2 x ) , M^rűM_y (LJ; mint a ma határozószó megkövesedett 
ragos alakulata (vö. MEtSz.) az eredeti magánhangzót őrizhette meg. — Ja/agm 
(Z), Ja/ogmeá (M%); e szláv eredetű főnévnek (<Wog&,- KNiEZSA i. m. 566) 
második szótagbeli o-ja asszociációs változás eredménye. — Toldalék előtt: 
o/wzy&yf/z 'aranyozott' (Z); a szóalakban az j képző előtt évszázadokon keresz
tül o~a ingadozás volt. (1. NySz., MEtSz.), a ̂  többesjel előtt máig megvan 
(vö. ÉrtSz.). E jelenség nem ritka a Lfv.-ban sem s éppen a fenti példák egy ré
szében. 

u o: #a/m'fmmaWz (LJ; a Lfv.-ban szintén: jKű/ayfro/Mo6a (35). A me
moárban gyakori az w > o nyíltabbá válás a latin eredetű -wm végű szavakban. 
A levelekben nincs több ilyen szerkezetű szó. Hogy a nyílt o-zás az -zw végző
désre is kiterjedt, kitűnik e latinosított névből: (Toam/ieő ... yl w ^ ^ a r w ^ (J). 

ü-ö: A misszilisekben néhány szóra korlátozódik ez a jelenség, s ezekben 
állandósultnak látszik ez az ö-zés: ÁTy/zy/- ̂ ew^gw 'pék' (J), ̂ ew^ggg^m (M4, 
M 5), 3ew&&M#gÁre (L^, 2 X ); Aew;/ew/M6gM fI, J, ̂ gyv/d/zefA (Mg), Ae W</g/ 'elküld' 
(Mg), A e W & M g m (Li, 8x), A e W d 'küldd' (Lg); ez igének mind a 17 adata nyílt 
ö-ző. Ilyen továbbá a & W / névutó: azon Á!y%;gw;/ 'azonfelül' (M^; Lg), és a nyílt 
o-ző-MA -Me/ ragos névszóval járó rövidebb M / ~ M 7 alakváltozata is. Zewe/eA: 
Mg/ AeW(Mi, Mg). — ^gw^r/z (Z); még egy adata felbukkan: EzgJfA, de mivel 
a levelekben nincs több ilyen ékezetes betű (7j, a Lfv.-ban ugyan akad, de 
hoszszú e értékben, a szó olvasata bizonytalan. 

E hangmegfelelés az -ü»& - -OMÁ: többes 1. személyű igei és birtokos személy
rag használatában is jelentkezik; a példák tanúsága szerint az -ö%& volt az el-
venebb: EMetW: 'essünk' (M3), 7%e/zfrAewMÁ: (Lg); — A^peyvMWA(Mg),^AM6e-
rew/z& (M3),/?g7zJew/zA: ( M J + 2 példa. Mély hangrendű szóhoz -w/%& kapcsolódik: 
goM^wMÁr (LJ + 2 példa. 

A mai -jfü/ ragot szintén nyíltabb magánhangzós alakban találjuk: 
MyM^e^MgJffgw/ (Mg). 

3. A mássalhangzók körébe tartozó jelenségek közül a következők jellem
zik a levelek nyelvét: 
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1. Hosszú mássalhangzók 
Túlnyomóan magánhangzóközi gemináció eredményei nyelvünkben. 

Jelölésüket nézve az említett helyzetben a kettőzés kevés kivétellel bekövet
kezett a levélaláíró nyelvében; az észlelhető kisebb ingadozás, mint lentebb 
látni fogjuk, mássalhangzónként változik. A leggyakoribb hosszú mással
hangzók meglétéről, jelöléséről így vallanak a példák: 

tt~t: Oy) Mint a múlt idő jele intervokális helyzetben szinte kivétel nélkül 
-ff-; TTzeweffem (Li), 7%ewffg(/ (MJ, 7%fwffe& (Mg), A[y iveffem (Z, Mg), 
Afeg/z ̂ /-fe^ffgm (LJ, Meg/z f r f e w W (Mg), M e g ^yffg/: (MJ; Aew/WeffeA: 
meg/z (LJ; egy alakban és éppen hangutánzó eredetű szóban (vö. SzófSz.) 
egyszerű f jelentkezik: /Mf/zwzfAyw (J). Szó végén — akár mássalhangzós, akár 
magánhangzós kezdetű szó következik utána, minden adatban -f használatos: 
TTzeWz (MJ, /e/ /wf/z, ... #o.?of/z, <%fof/z (MJ, 71g/zgfgf/z (Mg); úgyszintén 
a befejezett cselekvésű melléknévi igenévben: .ByJof/z (M^, M g ; LJ. 

6y) Ugyanígy viselkedik a lokatívuszi ff.\/g/effg (Z),_/eWeffe (Mg), e/gívffe 
(MJ, fWffw?z& (Mg), offűM (LJ, wg^a/z offm (Mg); viszont: a/afA (Z), f7ef/z 
'előtt' (Z), ̂ Wgyvf/z (MJ, ff/z (M^, Li; Lg, 3 x ) , ofA (Mg, M3, M^, M^; Li, 2 x ; 
Lg, 2X). 

A /ceffő számnévben szintén ikerítődéssel jött létre (vö. MEtSz.): ̂ Teffgw 
(Z), AeffAe)7% (Lg). 

Cy) A lokatívuszi /z/ẑ /z használati szabálya ugyanez lehetett: of/z Á^m (MJ. 
— Geminálódási fejlemény a mgfme/ határozószó M»-je is: AfgyzW (... ^zmű-
/-a66; (M4, M g ; Li, 2 x ) . 

(fyl 11 1: Csak hangzóközi helyzetben győződhetünk meg nyúlásáról: 
//#(MJ,///efA);(MJ, ///efW (MJ, ^//g/Mgfgf 'tetsző' (Mg); Ae/kff&fLg), 
ye/ZojKfAom (J, 2 x ) ; Z-je elhasonulással jött létre (r—r>7—r) (vö. MEtSz.). 
A me//efA (Z) //-je régi hasonulásos eredmény (MEtSz.), hasonlóképpen a 
szláv eredetű m// igéé (vö. BÁRCZi: MNyTört. 126): W W z (Z). E nem egy
forma előzményű -77-ek jól érzékeltetik helyzetük szerinti szilárdságát. A köz
nyelvi használattal szemben több -/ denominális igeképzős alakra is átterjedt 
az intervokális /~/7; -Wíyfarorz (M3), de Joíyf&y/'a (Mg); Mw/íyÁ: ̂ / (LJ. 

Egy példánkban //>//y változás történt :/y//yerf A (Z). Ez az alakváltozat 
több helyről adatolható a XVI—XVII. században (vö. NySz., MEtSz.). 
A z előzménye szintén elhasonulásos fejlemény, mint a_/W/a/for szóban (vö. 
MEtSz.). — Szó végén két példában jelentkezik /Y; #e a// (Dwna .. J, Meg/z 
Ae// w o m o m (Lg). 

fy) bb~b: Gyér számú adataink birtokában annyit tudunk megállapítani, 
hogy szó végén elenyésző kivétellel 6 járta: , E W 6 (Mg), 7%fW? (MJ, ̂ w?zwa6 
(M4, M&;Li, 2 x ) , JVagyo6 (M J s természetesen az ggye6 megszilárdult alakulat
ban: fgye6 (Mg, M^; LJ; — ellenben egyszer: Ae^»);g66 (LJ —, s intervokális 
helyzetben igazában négyszer találunk egyszerű 6-t: 7%eW)gf/z (LJ, 77zow%z6a 
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(Mo; Li, 2x). Kerül még ugyan egy példa, de a 6 után meg van szakítva, ezért 
nem teljes értékű, hiszen szóvéginek is tekinthette a deák: 7Vag_yo6-||-_yÁ:6ű (Z). 
A z egy<# 6-je megmarad két magánhangzó között is: f g ^ e f (M^, M J . 

Bizonyosnak vehetjük, hogy szó végén megelőző mássalhangzó után mindig 
6 volt; egy hibásan írt szóalak bizonyítja ezt: Ázm&o6e6 (szerintünk: AzmW6e6) 
helyett (Mg). — A mai e6Wz névmás még alkotó elemeire bontva fordul elő: 
J? jgg/y (Mg). — Szigorúan ragaszkodva a példák vallomásaihoz azt kell mon
danunk, hogy szó végén — magánhangzó és mássalhangzó után egyaránt — még 
a 6 volt az általános, két magánhangzó között azonban már ritka lehetett. 

/) A j? kettőzését a m WeM&eppm határozószó második eleme képviseli: 
mz)Wg»&gppe» (Mg). Régi nyelvünkben többnyire hosszú ̂-s forma járta (BENKŐ 
LORÁND: M N y . L, 189—90). A j ^ megszilárdulását erősíthették a ragos alakulat 
mondatbeli kapcsolatai és új funkciójának az előtörése. 

gj ss — s : írás szerint kétségtelenül megvan ez a jelenség hangzóközi 
helyzetben, például: wyjWewm (Mg), Ma&yy&6a (Z); Z,afa&?a (Z), Zrawaf/z (Z), 
jWű&%#w%Mz (J), Vww^oA; (J), 7%o a%yo&7Kz& (Mg); továbbá ̂  melléknévképzős, 
főnevesült származékokban: Abc/zy&ya (J, 2 x ), ̂ eJma^oA: (Mg), JVame^g/c (Mg); 
ellenpéldák: 2?y.&wyf&swa (MJ, Xew; Myyve^eA;»gA: (Mg). Sajnos, a jelenséget 
nem lehet egyértelműen értékelni, mert mássalhangzót megelőzően és követően 
is van &?~j.- Múv&aM(»jg~Mar&o.9Me (Z) és 7aMOffMf (Z)~AfMa? (J, 4 x ) ; 
orsWa (Z), ̂ ege^eggre (J, 2 x ) stb. Úgy gondoljuk, hogy írássajátság ez, 
amely a kancelláriai helyesírásból öröklődött át a XVI. századba, hiszen 
megtalálható már a székesfehérvári keresztesek birtokainak 1193. évi oklevelé
ben, a tihanyi apátság birtokainak 1211. évi összeírólevelében (vö. KNIEZSA, 
Hírtört. 25, 29); 1. még 

/%;) Két elhomályosult összetett szóban az eredeti szóvégi és szókezdő m 
találkozási helyén következetesen rövid m mássalhangzót ír a szerző: 7mar 
(Mg, 2 X ; Mg,M,; Li, 4 X ; Lg, 2 x ) ; Sem;; (Z, 2 x ; Mg, Lg), Sernyf/z (M^; Lg). 
BENKŐ LORÁND szerint az első szóban az m m rövidülését a hosszú d okozta, 
„az összetétel elhomályosulása legföljebb csak lehetővé tette" (SzabV. 305). 
A jg/Mz' írásmód, mivel többször előfordul, szintén kiejtést tökrözhet; az m m 
rövidülésében szerepe lehetett az összetett szó elhomályosult voltának. 

2. Palaíalizáció 
A z alábbiakban azt igyekszünk felderíteni, milyen mértékben terjedt el 

a köznyelvi állapothoz képest az %y és íy, hol észlelhető ingadozás használatuk
ban, s mennyire jellegzetes alkalmazásuk a levelekben. 

ny~n: A z előforduló három példában a szótári tő elején következetesen 
/zy-et ír a deák: #ya&o» (Mg), ATyergerA (Lg, 2 x ) , ATyoc? (Z; Li, 2 x ) ; e szavak 
ny-es írásmódja már a XV. században elterjedt volt (1. NySz., MEtSz.). 
Hangzóközi helyzetben mind a 32 adat M^-nyel használatos: Z/fggfrywk (J), 
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Z,fya%ya (Z, 8 x ) stb., mássalhangzón kezdődő toldalék előtt 13 esetben %y-et, 
három példa egy-egy adatában azonban M-t találunk: f,e_ya»);A:ű (J), waMy7%z& 
(LJ, űL?^0M^»űA: (Mg, Mg, Li stb.), ̂ yJoM^ffaga (Z, 2 x ) ; ellenben: 7%Wo-
/MűM^A (Mg), /gge/zfA (Lg), f̂ j;űMÁ:o};a (J). A^o^om6^ (Lg) alakból következtetve 
ingadozás lehetett e helynévben is, ha f mássalhangzós kezdetű szufűxum követ
kezett utána. Úgy látszik, hogy a zárhangok előtt volt erősebb ingadozás az % 
javára. A szótő végén, bármilyen hanggal kezdődik a következő szó, az összes 
előfordulásban (31x)»y van: aJomy, Z^efry (J), 7%gwrwaM^ (Mi) stb.; egy ki
vétel mégis akad: JWzo% (MJ. E szláv eredetű helynév M-jének konzerválódásá
ban bizonyára szerepe volt a név ritkább használatának, esetleg hely- és kör
nyékbeli ejtésének vagy pedig a latinosításának, ugyanis ebben az összefüggés
ben jelentkezik: J5% CW/%y ű%W.&z&OM/%%$#(%/) ... (MJ. A latin nyelvű kelte
zésben latinosított helységnév szokott lenni, például: Cajjowe 22 ./!%#%?#... 
(Mg). A z % >%y változás a levélíró nyelvében nem volt kiterjedt, a köznyelvi 
mértéket meghaladó jelenség, hiszen E?f/zwwz, Zerec/zeM, Jfo&o?%z M-es formák 
nem kis számban kerülnek; de a depalatalizációnak is kevés nyoma van, 
a toldalékok előtti néhány %-es alak a kiejtésben érvényesülő törvényszerűség 
hatásaként került az írott szövegbe. 

ly~I: E megfeleltetést a fenti hangpárnál kevesebb számú példán és 
adaton vizsgálhatjuk, de azért segítségükkel elég biztonsággal megállapíthatjuk, 
hogy az/y~/azMy~/z hangpárhoz hasonlóan viselkedik. Szó elején az egyetlen 
példa sem a lehetséges /y-ező formában használatos :_Leyw%y (J, 13X). Hangzó
közi helyzetben /y-lyel mint a szláv hangkapcsolat szabályos magyar megfelelő
jével (#>/y; MjKűva/ya stb.) találkozunk a/Po/ya& (J) szóban; a rövid szerkezet
ből: aj Z,owW /?o/yaA; — nem tűnik ki világosan, vajon személynév-e vagy 
köznév. Nagyon valószínűnek látszik az első, mert ebben a funkcióban jóval 
korábbi nyelvünkben, 1408 óta adatolható (vö. KNiEZSA, SzJSz. 1/1, 433). 
További példa :/y//yerf/z (Z); úgy gondoljuk, hogy /y-e a palatális magánhangzó 
hatására jésült a korábbi /-bői (vö. MEtSz.); ellenben: or^o/o (J). A szótővégi /y 
megmaradása mássalhangzós kezdetű toldalék előtt csupán egy előforduló 
adattal igazolható: my/zo/y%ef/zgW (MJ. A mai jz#/e/ határozószót az eredeti 
/-ékkel használja a levélíró (jze/+ve/): Je//g/ w/oá (Mg). A XVI. században 
elevenebb ez az alakváltozat az //y-esnél (1. NySz.). A szótő végén, akár 
magánhangzóval, akár mássalhangzóval kezdődő szó következik utána, min
den példa /y-lyel jelentkezik :/bgo/y 'captivus' (J), Wome/y (Mg), a me/y (MJ, 
o/y (Mg), MyÁa/y w/wM (M^, 2 X ; Mg), AfyAa/y JVap^űM (Mg) stb. — Elmond
hatjuk, hogy az /y~/ viszony nagyon kiegyensúlyozott képet mutat az /y 
javára. Ingadozás, persze e gyér számú példák tükrében, nem tapasztalható, 
több példában bizonyára jelentkezne, a kivételesen ritka ./zV/yer alakváltozat 
mint többlet csak halvány pont az /y elterjedtség! területén, a jze//e/ ̂ széjjel' 
pedig még nagyon eleven ragos alakulat a XVI. században. A z alkalmi palata-
lizációról 1. ... 1. 
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3. Asszociációs változások 
E változások megismeréséből következtethetünk, mennyire ismerte a szerző 

nyelvünket, milyen mértékben befolyásolta a kiejtés állandóan ható törvénye 
helyesírását, s milyen biztos jelei vannak a szóelemző írásmódra való törek
vésnek. 

1. A z adatok számát nézve a részleges hasonulás erősen érvényesül a 
levelekben, a,) A zöngésség szerinti dY>ff változás mind a négy példa hat 
adatában jelölve van: a^ű/M (Z, 2 X ), a^aA: (Z, M^ ) , /b^affa (MJ, 3effe/./e/ Mg), 
7%w»o&a (Mg, M J ; g + ej >&c?; ,SyweWze&efW (Mg); a NySz.-ban (II, 1628: 
&M-jwveg a.) tévesen: aywe&f/ze&ef/z. Mivel azj-és z?-nek, valamint az ̂ z- és 
z-nek egyformán j, illetve z a jele, nem dönthető el, jelölt-e a részleges hasonu
lás azf+d,jz+</,z + f hangkapcsolatokban az ilyen típusú alakokban: ̂ eread-
/MggA, T/or^a^ ^e ( M J és Ja^aJ^e/ (Mg), y4JrA (LJ; 6J A;^pz6z Ae/y 
szerinti hasonulásra ez a példa fordul elő: /?a?o/M&z (Mg, Lg). — A szó végén 
és a következő szó elején elhelyezkedő, a zöngésség vagy képzési hely szerinti 
hasonulásban résztvevő hangpárok tagjainak módosulására nincs példa össze
tett szóban sem —, bár találkozásuk nem éppen ritka — meg igekötős szerke
zetekben sem: jW%z&#e/ (Mg); A e W < 0 W (Mg) stb. 

2. A kiejtésben' teljes hasonulást legtöbbször megtartotta a levélíró írásá
ban, űy) Hangtani kötöttségű hasonulást ezekben a példákban tüntetett fel: 
z+&>&?; /ga%M#aZ%z (M%, 2x). A z a&yzoMy főnév adataiban még csupán 
háromszor van &?z-s forma: v4á?oMy7%z& (Mg, M*, Lg), ellenben 21-szer jz-es: 
aJoMyoTM (J, 2 X ) , â o?z_y (J, 19X). A mai o^or határozószó előfordul eredeti 
alakjában is: aj&oroyz (Mg) meg hasonulásos hosszú &-val is: a&Aior (M^). 

Mai hangtörvényeink szerint előreható teljes hasonulásnak kell tekinte
nünk azMy+/:>7ZMy, a gy+y>ggy változásokat a következő példákban: wzfrya 
(J), ̂ ag_y 'hagyj' (MJ, de történeti szempontból a mássalhangzó geminálódott 
bennük (vö. DEME: M N N y R . I, 100). 

6J A z alaktani kötöttségű hasonulásokat legtöbbször feltünteti a levél
író. Esetei közül ezek fordulnak elő: s+j, (felszólító mód jele): Ae&ye& 'késik̂  
(Mg), EM6WM& (Mg); z+j: Tbrrozzo/w (Z),ybg_ya^Aro^eA: (M^, L^), J^b^a (M^; 
Mg, 2 x ; Lg, 3 x ) , ̂ o ^ a ^ y e / (M*), ^(wa^Jo 'megvasal (szekeret)' (Mg). 
— A Aozzd határozószó mindig hosszú z-s: 7%e ^b^Jw/(Mg), TíoJ^W (MJ. 
A régi adataiban található _/ ̂ z/j eredete tisztázatlan (MEtSz.); szt+j: 77aW^a 
(Mi), yveJjgM (MJ. Szóvégi helyzetben nincs adatunk e hangkapcsolatok tagjai
nak a találkozására, a szerző írásgyakorlata alapján rövid j, z, jz jelölhette ott 
a hasonulást. 

A - W , -ve/ rag használatában alaki szempontból a következőket tapasz-
juk: o^ magánhangzóra végződő alapszóhoz rendszeresen -va/, -ve/ rag csatla
kozik: A ) ; W (M^, Mg), TM^we/ (MJ, a/z^wa/ 'annyival' (M*); ̂ egefWegewe/, 
JVepeive/ (Mg); 6^ ha az alapszó végén egy mássalhangzó áll, és ez nem két-
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jegyű, akkor a v szabályosan hasonul az írás szerint is, tehát: Marf/zowza/ (M^), 
S o & W (Mg, Lg), /ggeM_ye^e/ (Lg), Je//g/ 'különféle helyeken' (Mg), JV6%po/ (Lg), 
jE^e/ (Mg, Lg); ej ha a szóalak két mássalhangzóra végződik, a nyilvánvalóan 
bekövetkezett hasonulás nincs jelölve, az írásmód követi a kiejtést, vagyis: 
perzJe/ (Mg), Ge/TMftwW (tévesen Ger/Mgw&ewM&e/ vagy Ge/vMg&rewvzW helyett) 
(Mg); ^ szóvégi kétjegyű (palatális) mássalhangzót követve a v-nek nincs 
nyoma, nem kettőződik meg a mássalhangzó: #yJ0Mya7 (Mg); e^ Ugyanez a 
helyzet a y funkciójú jy után: Eye/ Alappá/ (Lg). E realizációk pontosan így jelent
keznek a Lfv.-ban. 

3) összeolvadásos palatalizáció. A </, /, %, / +_/ egymás mellé kerülésekor 
következik be ez a változás, s az eredmény rendszerint hosszú mássalhangzó. 
Hogy milyen mértékben hatolt be az írásba, külön vizsgálatra szorul hang
kapcsolatonként, mert csak a <f+y egybeolvadásának az eredményét jelöli 
egészen más (kétjegyű) betű, a többinél, mivel ay jelej;, a kéziratok 7y-, %y-, fy-je 
lehet 7/ és /y,»/ és %y, (/ és f_y értékű is, és a geminálódás vagy nem rendszeres, 
vagy teljesen hiányzik. 

Nagyon valószínűsíthető, hogy hangzóközi helyzetben a d+j és az 7%y+/ 
előzményű geminált mássalhangzó uralkodott, hiszen van: A^ggye(/ (Mg), 
ag&ya (L^,2x), TTfewrgwggyg/ (Lg), igaz, y4gya (Mg) alak is kerül. D e mással
hangzó után és szó végén: MegA Kergyek (Lg), Aew/gy (Mg, 2 x ) ; — továbbá: 
./W meMM^eA: (Mg), ellenben: JVemye 'nénje' (J). N e m lehet határozottan nyilat
kozni az /+y, f+y kapcsolat írott képe alapján: ̂ eJwa/ya (Mg), a/yo/% 'álljon' 
(L%); /afA^, MegA (fgJ/Mo/faf/zafÂ a (Mg), #e./bgW/rya& (Lg), Z&zMfW/y%z& (LJ; 
y4^a/"afyo6w/ (Mg), mert egyaránt lehet az szóelemző meg felig fonetikus 
írásmód is, melyben a kettőzés nincs jelölve, mert esetleg hagyományosabbnak 
tekintette a levélíró az /y-es és a fy-s írást. Szóvégi helyzetben úgyszintén bele
ütközünk e problémába: mywWy (MJ, ./Vyw/y (Mg), w^^^/y (L%). 

A z összeolvadásos afrrikációnak több nyoma van a levelekben: f+f > ^ c j ; 
WcAogy%z& 'zálogkiváltás' (Z), AeWc/zegA (M^, 4 x ) ; ellenben 5"egefA^egeW 
(Mg), jLeAerWegeá (Lg)+5 adat; ennél általában gyakoribb lehetett af+jz> (c)c 
összeolvadás: we/zac^ (MJ, TTzeAecJ (Mg). A z eredmény mindkét esetben rövid 
mássalhangzó, aminek az oka az, hogy a c? előzményét mássalhangzó előzi meg, 
illetve — a f+jz esetében — a kapcsolat szóvégi helyzetben van, ahol a szerző 
gyakorlata nem ismer hosszú mássalhangzót. Másképpen is lehet magyarázni: 
a c értékű kétjegyű cz-t nem szokta a szerző kettőzni, mint jól mutatja az 
alábbi jelenség is. 

Alaktani kötöttségű összeolvadás azoknak a f-re végződő igéknek felszólító 
módjában jelentkezik, amelyekben a -f hangot rövid magánhangzó (a kivétel
képpen ide tartozó Mf, 6oWf, /of nem fordul elő ebben az anyagban) előzi meg: 
Mfg/z/yJ&%?gfgM;& (Mg); a/Aa%yoM ( M J ; i%6Mee& e/ 'eletet (füvet)' (MJ, Jorgo/-
maJfayjo (Mg), we&yefze& 'okol' (L^), wyAe^jg/M, weJe^e (Lg); j4db&?e& (Mg, Lg) , 
a^a^eeA: (Mg). Amennyire rendszeres a magánhangzóközi &?, annyira meg-
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állapodott a szóvégi j; jewrg^fe^ JereJfeő (Mg); továbbá amelyekben a -f 
előtt mássalhangzó vagy hosszú magánhangzó áll: Twr&z (M^), Tkz^o^ /wegA 
(Mg, M3, L^, Lg); Meg/z ATg Jo^cAaA: (M^); 7aM_KcA 'tanítsd' (Mg). Ismét meg
bizonyosodhatunk, hogy a kétjegyű betűvel jelölt hangok, így a c? geminálódásá-
nak a feltüntetése ismeretlen volt a levélaláíró helyesírásában. 

Beszédünkben, amikor mássalhangzó szomszédságába más, hosszú mással
hangzó kerül, az utóbbit röviden ejtjük (vö. DEME: M N N y R . I, 103—4). 
Levélírónk e megrövidülést feltünteti írásában: A e W ű W 'küldd el' (Mg), Aew&f 
/e/ (M^, 2x ) , Aew/^e/ (Mg), 7 W meg 'parancsol' (Lg). Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a 6&f><7 nála nemcsak a megelőző 7 hatására következhet be, 
hanem azért is, mert helyesírási elve szerint, — mint sokszor tapasztaltuk, szó 
végén sosem ír hosszú mássalhangzót. — Annál jobban ügyel a kettőnél több 
mássalhangzó találkozásakor az elemek szerinti írásmódra: 3aÁ%z.&#e/ (Mg), 
Z < W meg/z (Mg), A#-e.M&MegA, #b/Y&W i?e (MJ, c^Mű/faj^me^ (Mg). Egyszer 
merül fel kieséses alak: Ttz/zyc/z 'tanítsd' (Mg), bár magánhangzón kezdődő szó 
követi. 

4. A zárt szótagbeli / kiesése egészen ritka: .Kwc/zw (J), 7);JgM JVyocJ (Z), 
JVyoc? (L^); de a W f , voAza mind a tíz előfordulása / nélküli: wofA (Z, Mg), 
wo/Kz (Mi, 2 x ; L^, 4x ; Lg). A z ellenpéldák száma jól mutatja, hogy kevés 
szóra terjedt ki, s az ingadozása sem lehetett erős: ̂ eWc/za (!) 'kulcs' (M%), 
goM(fo/r/zW, c/zyWf&M&Meg/z (Mg), d W / W % W (M%; M^, 2 x ) , a/fa/a (Z), 
Aex;(gy (Mg, 4 x ) , AeWcAe^A (M4, 4 x ) , Jo^a/o (J, 11X) stb.; összesen kb. 
65 adat. N e m volt eleven jelenség a levélíró nyelvében, hiszen a lehetséges 
eseteknek hozzávetőlegesen a tíz százalékában érvényesült. Ugyanezeket 
tapasztaljuk a jelenséggel kapcsolatban a Lfv.-ban: wof& (28, 5x), wofKZ (28, 
5x), de Jo^o/w^ (28), abW/z (29), TTzűM^/^ worA (31) stb. 
5. Hiátus és hiátustöltés 

űy) Kódexeinkben, nyelvjárásainkban a hangzóközi v kiesésére akad a leg
több példa (1. DEME, NyatlFunk. 178—9), sőt a legkorábbi hiátusos alakokból 
is ez a mássalhangzó esett ki (BÁRCZi, TihAl. 83). Anyagunkból szintén csak 
a v kiesése adatolható, mégpedig a Aewef/ry 'követe' (Lg) és ayöm ige két szár
mazékában, toldalékok előtt: ./e/ TweW (MJ, 7we^e/mem6eW (Mg). A z e/ewe 
^a/Aű^oM .. J (Mi) határozószóról, mivel többféleképpen olvasható: e/<W~ 
~ e/eve—e% nem állapítható meg teljes biztonsággal, vajon hiátusos alak-e 
vagy nem. Abból kiindulva, hogy a levelekben az e/őff mellett akad egy Zi7ef/z 
(Z) is, az első és a második olvasat látszik valószínűbbnek, de ha azt vesszük 
alapul, hogy mind a fenti példában, mind a Lfv. hiátusos alakjaiban a hang-
űr első magánhangzója palatális labiális, akkor nem zárhatjuk ki a második 
olvasati lehetőséget sem; két negatív példánk e feltevés mellett vall: iSywek-
c/zeÁre/Aeá'gyermeksüveg, fejfedő' (Mg), j43oM Á j w e W (Lg); 1. még lentebb: 
m f W , mfvef. Veláris hangrendű szóban megmarad a v ; Z,ow%d, Z a w W m^rer. 
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Eowaj jLegew)/ (J, 2 X ) , 7%ow;a6a (Mg), úgyszintén illabiális magánhangzó után: 
mywe/y 'művelj' (MJ, mj/yvefA (Z), Aew My^gfe^MeA; (Mg). 

6^ A hanghézag megszüntetése világosan fel van tüntetve a talán ősi 
örökségű (MSzFgrE.) W»}", Ae/á6aM, a déli szláv eredetű (fea/c (<a"(/aÁ:; 
MEtSz.) szó belsejében, a red megszilárdult ragos alakulatban és az -&f rag 
előtt: Z,ê aM_y (J, 3x ) , f g ^ M ^ (J, 3x ) , JLe^aM^a, leya»&aya (J), ^e^aWz 
(Mg), (feyű& (Mg), ̂ aArofA (L^, 3 X ) ; ̂ e^a (Mg, 4 x ; Mg; L J , M y J(e};a»Á: (LJ, 
ao&ayerf/z (Mg). 

Mint látjuk, a hiátustöltő hang kivétel nélkül y, s palatális és veláris 
magánhangzó közé ékelődik. Valószínű, hogy a XVI. században, mint köz
nyelvünkben is, bizonyos hangkörnyezetekben a y volt a leggyakoribb hiátus
töltő (vö. DEME i. m. 280). Mennyire volt szilárd a helyzete, bizonyítja az adatok 
száma és az egyetlen hiátusos rea (Mg) szóalak. H a az etimológikus hangrést 
alkotó magánhangzók egyike z, mint ahogy a deák helyesírási rendszeréből 
következik, a kiejtésbeli hanghézagtöltő 0 nincs feltüntetve: #e&ye& (Z), 
Afya (MJ, myo (L%, Lg), S);gr (Li),y4ffye/M^ya (Mg), m^err (Mg, L J, ̂oA:a_yg/% 
(Lg) stb. 

Jóllehet a határozott névelő tanulmányozása nem tartozik a fenti jelen
ségek csoportjába, de mivel sok adat van rá, alkalmazásának megismerése 
jól kiegészítheti a levelek hangtani képe alapján levonható, a szerzőség vizs
gálatában felhasználható bizonyítékok sorát, ezért bemutatjuk már e helyen. 
6. Határozott névelő 

Mássalhangzós kezdetű szó előtt két alakváltozat járja, az eredeti az és az 
újabb a fejlemény, például: aj JVagyo6y&6a (Z), a) TTzetwweTzy, aJ Z^we/e&Mf/ 
( M J és: a /Md&yy&6a (Z, 3x) stb. A z első többséget élvez, arányuk a hét iratban 
75 : 8 (90,36% : 9,64%). Egyedül a záloglevélben fordított az alkalmazási 
arányuk, mégpedig 2 : 3. A négy utolsó levélben egyáltalán nem fordul elő 
az a változat, persze az előfordulások száma sem magas egy-egy levélben. 

Régi nyelvünkben a közelre mutató névmást is használták határozott 
névelőként kijelölő jelzői funkciója mellett (BERRÁR: MNyTört. 394; MEtSz.). 
N e m hiányzik ez a levelekből sem, 11 adat van rá (11,70%): E3 JLewW (Z, M ^ 
Mg, M4, Mg), EJ gywW)eM (MJ; mély hangrendű szavak előtt ritkábban hasz
nálatos: E? dWog&m, Ez /o/yam (MJ. 

A Lfv.-ban más az alakváltozatok átlagos gyakorisága, de ott is akadnak 
oldalak, amelyeken zömmel vagy csak az, illetve a található. A z a átlagos elő
fordulási száma jóval nagyobb, mint az az változaté. A különbség részben abból 
adódhat, hogy nagyon eltérő adatszámokat vagyunk kénytelenek összemérni 
(1 : 10). Viszont az ez, e alkalmazási (százalékos) száma kisebb a memoárban. 
Ennek magyarázatát abban kereshetjük, hogy a misszilisekben jobbadán a cím
zésekbe kerültek be e változatok, amelyek nyelvi szempontból általában kon
zervatívabb formulák. (Előfordulásaikról a Lfv.-ban 1. MNyj. XVII, 88—9). 
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Természetes, hogy használati rendszerének részletes megismeréséhez 
nem találunk akkora mennyiségű adatot és annyi előfordulási esetet, amennyi 
alapján teljes képet alkothatnánk alkalmazásának köréről és szilárdságáról. 
Annyi azonban akad, hogy eléggé megbizonyosodjunk a fontosabb és gyako
ribb használati szabályairól, s hogy megállapíthassuk, van-e lényeges különb
ség jelentkezésében a misszilisekben és a Lfv.-ban. Adatolható alkalmazási 
esetei a következők: 

7. A már említett, ismert dolgot, személyt jelentő köznév elenyésző kivétel
lel névelős: w a W f W / z »em 7ro& ... #% magam Meg/z ivyJefM ̂ 43 waWf/z (Lg); 
JewÁreW^eyyaMeeA: wo/a/M}; ZewWfA?ze/ AieW ... ^ewAiewá ... aj TLevve/eÁTze/ 
/"JGex;// (MJ; am^M^ 7%e goWo^/zW ̂ 43 </o(gofA (Lg) ;Va/"};aMaA: e/ aJ űfeJma^oA: 
aJ (7o/og6o (Mg) stb. — Két névelőtlen anyagnév arra mutat, hogy bár az anyag 
jól ismert a konkrét esetben is, az ilyen jelentésű köznév elől még elhagyható 
a névelő: megfő weJ/zem 'megromlik' ... m y W Bor 5 m j W Ja/o/z/za (L^; vö. 
R M N y . H/II 74; NySz. meg-vejz a.). — 2. A z olyan többes számú főnév előtt, 
amely csoportot, a felsorolt személynevek valamilyen szempontból való egybe-
tartozását jelöli, még szintén ingadozó a használata: aJ gye/vMew;&e& ... pe-
fer... Z,aĉ A:o; aj gyermg^ewA: E6 gya/ogA /Ma^o&; ellenben: Zowas Z,ggg-
M_y^ (Z). — j. A méltóságnév, különösen alanyi szerepben — a mai haszná
lathoz viszonyítva még ritkábban kerül névelős szerkezetbe: JVgm Áy&syA: cAazar 
(MJ; az wfe/z minden adata névelőtlen: /yfem Tarc/za meg/z (M^, Mg, Mg, M^, 
M^; Li, Lg), aa»a Zyfm (Mg), Zyre» ̂ gger/z^egewe/ (Lg), 77a /yfenyzek ̂ //erneW 
(Mg), 7(y^m /yfeM/A (Lg). — 4. A z egynemű mondatrészek előtt többnyire név
előt találunk: TTzWo/Ma/zf/z 7!ggy#ze& aJ of/z wa/o /?/e6a7zof»aA: E6 v4^ BymyzaA: 
(Mg); aJ 7%o aj^o/:»a/rE6 aJ A^w My^gfeAi/ze/r^áXe^ya/'agoTzaÁrAfeg/z^^-
ferewA: (Mg); mj/yza* aj E« /wea^/me/M6ew;/ S'm̂ /za' aJ Á̂ or/arA Cryafq/T^eyzJe-
6ew;/ (Mg) stb. 

J. Jelzős szerkezet előtt, melyben a jelző a jelzett szó tulajdonságát, 
állapotát, helyzetét határozza meg közelebbről (vö. ÉrtSz.), rendszeresen 
névelő van: aJ A]yá ^we&c/ze/cgf/zgá 'süveg, fejfedő' Meg/z weMe/M (Mg); aJ 
ofA wa/o /?/e6a/zô /zâ  (Mg), aj 7%^/-}; /bgo/y gygy-meA: (Z); aJ ^arAaM^x; 
^ff/zen; gywvgy Af^fe/- (Z) stb. 

aj A számjelzős köznév előtt, amikor a jelző azt jelöli meg, hogy a meg
nevezett dologból, személyből összesen annyi van, mindig névelő áll: E/ wy/ze-
f/zy& aJ fgy AbcA_yf/z (LJ; v4^ Â ef/z ̂ Mr/zof/z AeWa*/?ofoy?z6a (LJ. H a nyomósí-
tott a mzW-del, a két jelző közé nem kerül névelő: m y W 7/arom6a wagyom; 
m^Müf Áxgffgw /?ecAe/e6 (Z). — 6J A ma^z/: névmás jelzői vagy önálló használat
ban jelentésárnyalata szerint névelős, illetve névelőtlen. H a felsorolásban 
fordul elő és jelentése 'több személy, dolog közül a másodikként említett', 
névelőt kap. A z egyz& olykor elmarad: a? _Egy&6e wagyo/z... ^g); Aameo/ 
a ma^y/r6a... gama/zo (a R M N y . 11/^, 57 és a NySz.-ban gawa/zo a. tévesen: 
k a m W , gema^o)..., a #BrfMaaj;&6a (ti. gyűrűben) JVyMcAe/z S"e/My Aew; aJ 
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1,0wW ^o/ya^ 11 aJ Ma%yy& /owaJ 11 aj ̂ w m a ^ A : /awaJ (J). Előfordul, hogy 
a jelzett szó is hiányzik, s csak az „aJ A/aj^yÁ;..." utal a mellőzött szerkezetre. 
N e m vitás, hogy a bennfentesek, az előismerettel rendelkezők jól tudták, melyik 
megnevezett személyhez értendő a kihagyott „e&yzk...". Szokatlan eset ez 
több okból; az „&? Ma%py&..." előtti harmadik sorban egy név található: 
Za&acA 7a»oá. N e m kétséges, hogy a névelő nélküli Za&ac/z állandósult vezeték
név, csakhogy a kívülálló, az írás olvasója még nem következtethet biztosan 
belőle, vajon viselője foglalkozás szerint is szakács volt-e. A levélíró viszont 
ezt jól tudta, s azért írhatta így: Za&acA Azmoá 11 ... JwwfoA: 11 ... a X W z a r 11 
Zf/"fcAe» Áz/zo6 aJ Afű^jyX: za/rűc^ (J), azaz elszakítva egymástól a két szakácsot. 
— H a a m á ? & jelentése: 'a megnevezett, az elsőként említett személlyel nem 
azonos', a szerkezet névelőtlen: z(%a/o jLeyamya #bmocA&y Aa^Aa || ... zo^go/o 
Ze_yaMj;a Afo&yy& Aaf/z^czű," ̂a/a;A:a T^^/zeM^rrew/ 11 Mű^^Á: ̂ a/űwA:o a d ü ^ a 

Fentebb két esetben észrevehettük, hogy a jelzői szerepű vagy az önálló 
használatú -/& végződésű sorszámnév előtt ki van téve a névelő. Két ellenpélda 
is kerül, ebből ítélve nem lehetett még általános ebben az esetben: Trf/zam 
7.WJ #rf#%&w6f (Z), #f/k%/M ... A % # E J f e w & W e (Mg). 

ej A z olyan személyrag nélküli főnév, amelynek jelzői mellékmondata van 
— s ez gyakori mondatszerkesztési m ó d — , következetesen névelős: j43 E/&yg/ 
weWerr/; 'élelemelvétel' a ÁTy ZypWaM ... yvogyoM ... (LJ; Meg/yJe^/zea' 
aJ^/zJaew/a AyrA 7&ww%zf& ... Z^aj (Mg); ,4.? JfArg/-g/A a ̂ yfA ... c & y W & W 
meg/% (Mg) stb. 

a*) A z ez, az, amaz stb. mutató névmás! jelzőből és névelős jelzett szóból 
álló szerkezet még jóval ritkább a régiségben, mint mai nyelvünkben (az a/bíyo, 
ez a fe/ige/- típus). A levelekben egyetlenegy példa sem kerül rá, helyette a tömö
rebb E3 a*o/og6a?z (Mg), aJ07%pg»JfA (LJ szerkezet járja. A levélcímzésben szinte 
általános: E3 Ze^e/ y4aa9^Á: (Mg, M 5 , L J stb. 

ej Névelő van az ismert fogalmat közelebbről meghatározó értelmezői 
funkciójú köznév előtt: 2?e/-fWaf%,) cAey/greW a AwWza/-/ gajyar aJ A^aar 
(J); a személynév nem kap névelőt: aJ aaj;A;a wy/a/ry 7/oTza/ za^a/a jLgya/iya 
Aaf/z^W (J) stb. Akad olyan példa is, melyben a névelős értelmező jelző nem 
következik közvetlenül az értelmezett szó után: aJ Je&erweJef/zew E/ jgw^e^ aJ 
Za^ar (LJ. Több példa híján nehéz véleményt nyilvánítani, mennyire volt ez 
tipikus szerkesztésmód a szerzőnél. M é g egy érdekes példa kerül (2x): aza/ryam 
aJ awzya; azaw^aw aJ aMMjya za^ga/a Z^^aMj/a (J), melyben a szerkezet két tag
jának a személyragja eltérő. A z egyeztetlenségnek a magyarázata az lehet, 
hogy az a&yzaMya/M mint a levélíróba beidegződött megszólító formula ^jza-
fzyam arnya"/?*/) jelzője került alkalmazásra, de megnyilvánulhat benne az anyja 
iránt érzett és kifejezett megkülönböztető tisztelet is. A felsorolt számos köze
lebbi hozzátartozója megnevezésekor mindig az egyes 3. személyű birtokos 
személyragot használja: JZa/rama Zay AfarA^aá, ̂ gy zfgemy ^aAraMa Z^yanya, 
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TfWga zoMo_y or^o/a, aJ jFw gazdaj/a űzowj/ zo^a/o Zej/a7z_ya (J) stb. — gondosan 
ügyelve személyének mint a jegyzék írójának az elhallgatására, ahogy azt meg
kívánhatta a nem magáncélra, mellékletként készített névjegyzék is. Talán 
szebben is hangzott az a&yzoMyo/M az OM^/o, mint az &%yzoMya, az a/ẑ x/a. Kétszer 
fordul elő, így nem valószínű, hogy a birtokos személyragokat elfelejtette volna 
egyeztetni. 

6. A jelzőtlen birtokos személyragos főnév előtt, bárhol helyezkedik el 
a mondatban, nincs névelő. Főszólam, mondat elején ezek a példák mutatják 
használatát: # w g a Zo/f/wy or&?o/a, .RaAwza Zay AfűfA_ya6 (J), Ja/gayaf/z a/a 
Ere^rAy (MJ, JVe/zg/Mef/z a/ jEreJW (Mg). H a tulajdonságjelzője van, szintén 
névelőtlen: JVa&y Jgyv^fegeyy/M wa^om aJ ^ezz^re (MJ. Ugyanez a szabály 
érvényesül, ha nem a főszólam vagy mondat elején van a birtokos személyragos 
főnév: j4araWf6 Jergjfeó Z,away/MMa& (Mg), KeWfem jKa?f6e% (LJ, wyg^g 
TVeArj/ ̂ aJaAaJ (Mg); továbbá, mint m a : JVem 7e Je/z... ga/zawMÁ: (LJ. Ugyancsak 
névelőtlen, ha a va/o igenéwel alkot szerkezetet, ami egyébként a ritkább esetek 
közé tartozik: WzgcJ AfWcAegeWre wa/arA ( M J ... b) A birtokos jelzős 
szókapcsolat előtt, ha a jelző határozott és ragtalan, minden példa előtt névelőt 
találunk: aJ aJfW/yaaa (MJ, a^ ÁueWcAeg/z a"a^a6)v/ (MJ, aJ a*acrar gwc/zefze& 
(Li), aJ/?apa 'pápa' ̂ TeyvgfA); 'követe' (L%), a&yer/Mew&eW: /?ea"aÁ;agw;Ma (!; Z). 
Akkor is rendszeresen névelő előzi meg a szókapcsolatot, ha a birtokoshoz 
tulajdonság- vagy éppen tulajdonnév! jelző tartozik: a.) Mar&a&FfVzjg aza/zy 
za/ga/a Z,ê aM_ya (J, 8x); a za_y AafAa aza/z_y^a (J). Viszonylag sokszor fordul 
elő még további, személyes névmási birtokos jelzővel bővítve: aJ E w gazaaj/a 
azoMj; za/ga/a Zê a/zj/a (J, 7x). Személyragos birtokos jelzős szerkezet előtt 
ingadozás mutatkozik a névelő használatában: aJ Jfwgaa' MeTz^ggJe^re ( M J ; 
ellenben: affam ... ÁjgJewz TÁ-a^arA (Z). 

ej A személyes névmási birtokos jelzős szerkezet sokkalta gyakoribb 
a mainál, akkor is használatos, amikor nem emel ki szembeállítást, amikor 
a birtokos hangsúlyozását semmi sem indokolja, tehát nincs különösebb szere
pe. Huszonkilenc esetben névelős az ilyen szerkezet: Meg/z/yJef/z/zea* ... aJErz 
7weae//Me/M6eW (Mg); ^43 a m_y yáJ 7%e aa/gaa*ar/z 7//erA_y ... (M^); a^ E w 
/g^ay^aga6a AfegA JVe Jarj/cAaA: (M^); Á/y yver_y aj m y fmaeyvryM^efA (M^). 
— Csupán kétszer nincs kitéve a névelő (kb. 7 % ) , nem lehetetlen, hogy tévesen 
maradt el a levélírás lendületében: A f ) W Tarayr/z 7%e AeJea%e J7aJ^a ( M J ; 
# a ew jKe^e6eM Aew/&»gm ... (L%). 

â ) A -7za&, -Mg^ ragos birtokos jelző és a birtokszó között még nem hono
sodott meg a névelő: #y&Me& ̂ yza/zy^aga Ee6 JLafay^a (Z); Áj7ze& ̂ yzaM^^a-
gara arfam (Z, M J ; araM}?zaA: TTzeyv^em Jew/'yr; Á)7zeA: 7m ^a/za yvgger/z JVem 
e/"j;ŵ  (LJ. A fordított szórendű szerkezet ritka, ebben a jelző névelős: JVapya 
a M/a/cAagTzaX: 'zálogkiváltás' 5*em_y A^TzcAerz (Z); 7m êrgr/z fa/^a/Jf/zam aJ 
j?e»Jwt (LJ. 

7. A tulajdonnevek előtti névelő használatát csak személynevekkel kap-
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csolatban vizsgálhatjuk, mert ezeken és néhány városnéven kívül másfajta 
tulajdonnév nem fordul elő a levelek anyagában. Alkalmazásában ezt tapasztal
juk: aj A z aláírásokban, megszólításokban található, a jelzőtlen személynév 
(teljes név), értelmezett és az értelmezői szerepű név, a szentek neve (hónap, 
nap megjelölésében) előtt egy adatunkban sincs névelő: Zay^/"f»cJ M a (Mg, 
M g ) ; w f a W y /?g/f/"rA Z W a X ö W a W / M (Mg), ,$)##&%/ ##/-%%#& ̂ e/fz-fA (M5); 
Do/M&zy CfMfmű aza?zy apacsa, ̂ a « ^ a/zma azo»); Mac^aa'ayzya)/ TaMa^/ze (J), 
Tf-f/zam c/zefer̂ e&eM ze/zfA ̂ ar^ara A^ap ̂ /efA wa/a« (Z). Ez utóbbi esetben lehet 
jelzője is, és birtokos jelzős funkcióban is: M a m Ze/zf 7M);/za/y /fa^awa/c 
^TwJzoM^/eMc^ea' Map^aM Jy/zfyM JgMfA MyAaíy A^ap_ya» (Mg). 

Z?J H a köznév jelzője, nagy többsége előtt nincs névelő (17x): My/za/y 
wram, AíyAa/y ĝ_yaÁ: (Mg); mindössze kétszer (10,5%) van kitéve eléje: a? 
AfafA^a^ M^feme/: ̂ ew/fe/M (L^), Afe^A E r ^ w ^ e m aj 7a»o6 a{yaA:or/z (LJ. — ej 
Egészen más a helyzet a személynév! — beleértve az asszonynévieket is — 
birtokos jelzős szerkezetek előtt; tizenhét példában névelő áll előttük: ̂ 43 ÁTyd 
Z^M/ry»c? a%afA - - - T&zWJa ̂ / (M^); JLaffa/M aJ /////-//zf/̂  abcrar ZeM/g/g6fM;/ 
(Mg), /4J cJa/ra A/a(ya6 ZfMg/er (Mg); aJ M a g o m é 6"^e^egare, aJ Afar&a6?zg 
aza/zy zo/ga/a Z^j/aw^a, aJ Mac^aa'oM^a^Me azoM_y za^a/a azaMj; Embere (Z) stb. 
Hét alkalommal (29%) névelőtlen, például: Ewf/z Jaj yarjTzfAa^ T/arivafA 
^efer AieJe6g aaafA ( M J ; waf/zjyay ̂'a/za'a/' JLê a/zj/a aM/za/ wafA^a (!) Sa7zaa/"./ya,-
AarAa aza/zj; y^a (J) stb. A z anyagba foglalt nevek statisztikai felméréséből 
meggyőződtünk, hogy a névelő kitétele vagy hiánya nincs összefüggésben azzal, 
hogy a birtokos jelző csak személy- vagy családnév-e, vagy a kettő együtt avagy 
még előnévvel is bővülve, mint például: ifary 7%ere& &ye/"&y/ya (J); j4aa&?e& ... 
Gara); ̂ aw^y Barbara r^/a^a/z KeJe/zewJ (Mg); aaa&?e& ... aj Ga/a;; _8afz#y 
J9ar6ara ̂ JJa/zjTzaA: T^w/a^oM AeJeAeW (Lg). — a*J Olykor a határozói, de nem 
értelmezői szerepű személynév előtt is jelentkezik határozott névelő: aJ 5"ar^w-
Jy myAa/yMgf/zewW aJ Z Í W /ary/z/Aor ÁTgre^a/Mg^A ( M J ; de: wegA Trf/zam 
ZfaryyafÂ ere/"AzeA: (MJ. 

&. A birtokjeles szó — akár köz-, akár személynév, lehet jelzője is — mindig 
* névelős: aj E % Z^we/g/Mef/zeő My^a* aJ jRwaer wmmer/z MegA w^ffeA: (Mg); 
v4J Z,w;̂ a TawofgfA (ti. levelét) ... w);g_yg we7zfe6e (Mg). 

A névfelsorolás egyik helyén ezt a jelzős személynevet találjuk: /%-f 6fg/z 
föf/zwarz (J) s mindjárt az utána következő sorban: aj /?/-eaegA Eŷ Aw;a7Z za^ga^a 
(J). Vitatható, köznév-e vagy már vezetéknév a /?reaeg/z jelző. Minthogy az első 
említéskor névelő nélküli szerkezetben van, de másodszor, a birtokos jelzős 
szerkezet már névelős, mint a személynevek legtöbb esetében, tulajdonnevet 
(vezetéknevet) látunk benne. További érvként azt hozhatjuk fel, hogy az alkalmi, 
például a foglalkozásra utaló megkülönböztető jelzős személynév mindig 
névelővel fordul elő ebben az iratban: aJ /?af/za%f/zj/%; üwff/zew gywrgy Afeafer, 
aJ AzrofM/KZzfAarg^^r^cza, aJ Aĵ zj;/- 6"ewrAewfgry A/a/gy^A (J) stb.; ellenben: 
Za&ac/z Tarzaő (J, 2x). 
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A fentiekből azt látjuk, hogy a határozott névelő alkalmazási köre már 
széles körű, fő funkciójában, a fogalom határozott voltának jelölésében szinte 
általános. A z anyag- és a méltóságnevek előtt még kevésbé szilárd, ingadozó 
használatú. Több tekintetben azonban még egyéb különbségek is mutatkoznak 
a levelekből megismert és a mai használata között. Legtöbb eltérés a birtokos 
személyragos főnevekkel és a tulajdonnevekkel kapcsolatos. Jelzőtlenül az 
előbbiek rendszeresen névelőtlenek: Aeffey/ar/za/M .Legyem (Mg), Go.&&zya azorny 
(J); wy&ye #e&y /Wa/zo.? (Mg), akarom TWffoara /darny (Mg); a -fza&, -Me& 
ragos birtokos és a birtokszó között minden példából hiányzik a névelő: 
A)vze& #ew/c/?a (!; JWc/za h.; M J . Fel-felbukkan a személynév! jelzős szerkezet 
előtt: aJ A/afA);a6 Meffer»e& (LJ, szinte mindig ki van téve a birtokos jelzőként 
álló személynév előtt: aj M a g o m é '̂egea'&yege/'e (J) stb. 

Ahhoz, hogy minél jobban lássuk, mennyire egyező vagy különböző a név
használat a levelekben és a Lfv.-ban, legmeggyőzőbb volna, ha a pontonként 
talált pozitív és negatív előfordulások számát vethetnénk össze. Sajnos, hely
zetünkben az ilyen összeméréssel a két forrás nagyon eltérő mennyiségű adatai 
miatt nem jutnánk minden esetben megnyugtató eredményhez. Például a leve
lekben egy adat van a császár méltóságnévre, mégpedig névelő nélkülire, míg 
a Lfv.-ban 105-ször fordul elő, 64-szer névelő nélkül, 41-szer névelősen, s e néven 
kívül elég gyakori benne a & W / y (103x), a Madonnám (26x) és a va/aa (24x) 
méltóságnév, mindegyik névelővel is meg nélküle is, amelyek a levelekből egy
általán nem adatolhatok. Persze a császár egyetlen és névelőtlen adata elárul 
valami fontosat, azt tudniillik, hogy a levélíró még használta névelőtlenül, 
s következtetve, mivel széles körben él a névelővel, egészen valószínű, hogy 
névelővel is előkerülhetett már gyakorlatában. Nincs alapunk a következ
tetéshez akkor, ha valamelyik névelőhasználati eset csak az egyik forrásban 
jelentkezik, mint például az összefoglaló többesszámú aj ,Swíyo&oÁ7za& (2x) 
személynév a Lfv.-ban. Mindezt figyelembe véve s felhasználva a következtetési 
lehetőségeket (kevés adat esetén), de elsősorban a számuknál fogva jól össze
mérhető adatok alapján kapott eredményekre támaszkodva a két forrásra 
vonatkozóan megállapíthatjuk: aj A dolgok, fogalmak határozottságának 
a névelővel való jelölése már csaknem általános; az anyagnevek előtt még 
ingadozó használatú. — 6J A méltóságnevek (cswzár, &f/"á/y stb.) gyakran 
névelő nélküliek. — ej A ragtalan birtokos jelzős szerkezetek előtt következete
sen névelő áll. — a%) A személyes névmási birtokos jelzős szókapcsolatok túl
tengnek, kevés kivétellel névelősek. — ej A jelzőtlen birtokos személyragos 
főnév csak kivételesen kap névelőt. Mondatbeli szerepei szerint bizonyos 
árnyalásnak a csírái már jelentkeznek. — /) A z alanyi szerepű személynév 
névelőtlen, jelzői funkcióban elvétve bukkan fel előtte névelő, de ha birtokos 
jelző, szinte mindig névelőt kap a szerkezet. A helységnevek névelőtlenek, 
a folyónevek (aJ a\vMaM, aJ ű W a ; Lg) névelővel járják. 

A határozatlan névelő ritka, mert a levelekben leginkább ismert dolgokról 
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esik szó, ezért alkalmazási körének felvázolására az előforduló egy-két adat 
alapján nem vállalkozhatunk, hiszen használati szabályait, bár még nem olyan 
szerteágazók, mint napjainkban (vö. ÉrtSz. II, 30—3; M M N y R . I, 275—7) 
a gyér előfordulások miatt is nehezebb megfogalmazni a határozott névelőinél. 
Bizonyos, hogy élt vele levélírónk, például: f&y zegeny jfo&ofza (J), M a m E% 
fgy /ewe/ef ̂ 43 ̂ n procaforoTMMűÁ: (Mg) stb., de más eszközzel is rámutatott 
a személy vagy dolog határozatlanságára: Aew&f/e/ wa/arny jByJofA Em6grf/%e W 
(M^, LJ; kódexeinkből jól ismertjelenség, hogy a határozatlan névelő szerepét 
határozatlan névmások is betöltik (BÁRCZi, MNyÉletr. 151). S még egyéb 
lehetőségek is vannak nyelvünkben a határozatlanság kifejezésére. Mindezt 
együtt volna célszerű bemutatni, de kis terjedelmű anyag e célra nem alkalmas. 

Les caractéristiques phoniques des lettres de Ferenc Zay 

L'auteur cherche á savoir qui a pu écrire le mémoire du X V F siécle 
commenpant par les mots «Lándorfejírvár elveszésének oka...» («La cause 
de la perte de Lándorfejírvár...»). Dans un article précédent, il a démontré 
que les particularités paléographiques de ce texte et des lettres de Ferenc Zay 
sönt les mémes. II s'ensuit que Ferenc Zay peut étre considéré comme Tauteur 
du mémoire. La langue des lettres en général, et les traits phoniques qu'elles 
présentent en particulier, peuvent fburnir dans cetté question, bien entendu, 
des arguments plus convaincants que les particularités paléographiques. C'est 
pourquoi Tauteur de Tarticle décrit les traits phoniques qui caractérisent neuf 
lettres originales de Ferenc Zay. Pour chacun de ces traits, il procéde a une 
comparaison avec la langue du mémoire. L'analyse lui permet de constater, 
dans les lettres et dans le mémoire, le merne inventaire de sons, le merne systéme 
phonologique et, d'une maniére générale, les mémes phénoménes dans le 
domaine phonique. II conclut que l'auteur de cet important mémoire ne peut 
étre que Ferenc Zay. 

I. KovÁcs 
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