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Mbite Awas vocacate. M. Soós.— Agy erdő- és folyónévképző: 1448. 
Quoddam rubetum Hassagh nominatum. 0 . L. D. 86391. 

Az a—o és o—u-féle elmélethez : 1368. Duas rotas in magnó mo-
lendino molentes wlgo Hotosmolun vocato. Quatuor rotas molendini in 
predicto magnó molendino Hotosmolun nominato. Hazai 0 . 1 . 259. (A 6 
terekből az egyik fél 2, a másik pedig 4 kereket kapott.) —1337. Ville Far-
ias turuk. 0 . L. D. 3064. — 1325. (1332). Ac piscinas quarum nominasunt 
hec Keulges Kewgestokaya Yneweizad Vereshid Hidalia Humukzug 
„Lapuhus Zathuna Fyuzes Eewtokaia Forgianagus ete 0 . L. D. 2331. — 
1363. Thomam dictum Gumbus. M. Káli. 

• Mai magyar. Középk. m. 
borsó burso burcak (török) 

v korom kurum kurum „ 
pad pod pod (szláv.) 

Borsó: 1254. Uadit ad locum qui Bursoteluk dicitur. 0 . L. D. 
:390. —Korom: 1325. Magister Kurmus. Haz. O.Y. 100. — 1348. Petrus 
dictus Kurum. Zichy 0 . I I . 315. — 1389. Jacobi dicti Korom. Károlyi 
0 . 1 . 436. — 1418. Bakó dictus Kormos. 0 . L. D. 10651. — Pad : 1244. 
(1335.) Sub monte Podholm. 0 . L. D. 267.— 1351. Super vnum monti-

-culum wlgariter dicendo pod. 0 . L. D. 28730. (Erdély). — 1460. Térre 
Deda et Thewlgfapadia. 0 . L. D. 15462. 

Az oklevelek magyar szavai és az összehasonlító nyelvészet: 1340. 
Usque viam Sahtwt dictam iret. Zalai 0 . 1 . . 365. — Superlát: ésehül 
sperloch = tentidolum. Prespursky slovnik 1815. sor. 

SZAMOTA ISTVÁN. 

A Mátyás király halálára való emlékdalhoz. A 7. versszak 
1. sorában Magyar orzagnak fenes thykeré fölé négy betű van irva: laga, 
melyeket Volf a GyöngyC. kiadása alkalmával a világa azaz világa szó 
részének tartott (Nyelvemléktár I I . XV. lap), de gyanítását nem tartotta 
•érdemesnek a mű szavai közt is jelezni. Szüády (BMK. I. 30.) el
fogadta ezt a gyanítást s így közli a sort : Magyarországnak jenes 
tikere (vi)lága; hasonlóképen Zolnai is, ki így irja át (Nyelvemlékeink 
224. 1.) az eredeti szavait: Magyarországnak fényes Ükére, világa. 
Ugyanis ebben a versszakban a bajnaka-hajlaka-oka szavakhoz kell rím, 
s ezt a Ükére nem adja ki. — Én azt hiszem, i t t egy félbenmaradt hiba
javítással van dolgunk, melyben a javítást beirták, de a hibát kitörülni 
elfeledték. A másoló ugyanis a thykere két utolsó szótagja helyébe szánta 
a laga szótagokat: thylaga, olv. chilaga, azaz csillaga. A í-t fölösleges 
lett volna kijavítani, úgyis hasonlított az ő c-je a i-hez és a cs-t mindig 
c/i-val irja: bech: Bécs, che: cseh. így a rím még jobb, s a mérték teljesen 
megfelel, mert a sor 10 szótagos, mint három más versszak első sora (a 
többi ötben 11 szótagos az első sor) míg 13 szótagos sor egyáltalában 
nincs a költeményben. Az értelem is igen természetes (M.-országnak 

fényes csillaga) annyival inkább, mert csillagról az egész énekben máshol 
egyetlen kép sincs véve. KALMÁE ELEK. 


