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A lüki írásos emlékek gyűjteménye I
text 1 {Telmessos}

ebẽñnẽ xupã me ne prñna(wa)tẽ
Xudali Zuhrijah

1
2

Dieses Grabmal, das haben erbaut
Xudali, des Zuhrija

tideimi〈h〉

3

Sohn (und?)

Xezrimeh
prñnezijehi

4
5

(des?) Xezrimeh
Verwandten.

A szöveg facsimile rajzát, átírását és német fordítását/tolmácsolását Sample of Lycian
text from Swiggers & Jenniges 1996. című képaláírással Michael Everson Proposal
to encode the Lycian and Lydian scripts in the SMP of the UCS című beadványából
vágtam ki.
Az átírásnál történt belejavításokat visszacsináljuk, azoknak semmi értelme. A
(német) fordítást/tolmácsolást, természetesen, mellőzzük.
1 ebẽñnẽ xupã meneprñnatẽ
E BÉNYéNÉ’ GYOBB Á’ MENE PíRoNGóN A’ íTÉ’
2 xudali zuhrijah
GYÓ DALIZÓ Ki RÍJJA Hű
3 tideimih
íT IDE ÍM Ű Ki
4 xezrimeh
eGYEZőRe ÍME Hí
5 prñnezijehi
PíRoNGóN EZ ILLYE’ HÍ
E bényénél gyobb (jobb) áll, mene (menedéke) pírongón az íté (ítéleté). Gyó
dalizó (nótázó), ki rijja (síratja) hű. Ít (jut) ide, ím, ű, ki egyezőre íme hí. Pírongón ez
illyel hí.
pírongó: a bűnök halál előtti töredelmes, szégyenkező bevallása.
rí: önh. ragozva: ríok v. rívok, rísz, rívunk, rítok, rínak, elsõ m. rívék, rínál, stb., másod m. rítam v.
ríttam, rítál v. ríttál, rítt, par, ríj, htn. ríni. Némi csekély eltéréssel hasonlóan ragoztatnak: hí, szí,
nyí, szí, sí, ví. Fájdalmát, keserûségét erõs és éles hangra fakadva nyilvánítja. Rí az anyja után
kesergõ, a beteg, a megvert gyermek. Rínak a halott koporsójára borult atyafiak, testvérek.
Nagyobb nyomatossággal: sí-rí. A régieknél révó azaz rívó am. rivalgó, ordító. Révó orozlán. A
göcseji s rábaközi népnyelvben ma is ré, rékat am. rí, ríkat. Mondják a malaczokról, disznókról is.
A csordáról ríva (= ordítva) futnak haza felé az éhes malaczok. Nagyon rínak a disznók, adjatok
enniek. Átv. mondható némely fuvó hangszerekrõl, midõn erõs fülhasító hangon szólanak. Rínak a
trombiták, tárogatók, kürtök. Egyezik vele a szánszkrit rái (ertönen, erschallen), sch elõtéttel a
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német schreiem (sí-ri); héber rijah (acutum sonum edidit; vociferatus est; clanxit); réah (vociferatio,
fragor); a magyar ,rivalkodik’ is Molnár A. szerént am. vociferatur. CzF
bánya: “… rokonok vele az olasz bagno, franczia
bain, latin balneum, hellen balaneion. Mind az
ásványokra, mind a fürdõre vonatkozó bánya
megvan a szláv nyelvekben is. Akik azon alapfogalomból indulnak ki, hogy a bányák a föld
belsejében léteznek, véleményök oda megy ki,
hogy e szó gyöke be, melybõl lett bény, bénye,
mélyhangon bánya. Talán a Bénye helységek neve
is innen származott, legalább az Esztergam megyei
Bény ásványos gyógykútjáról ismeretes a maga
környékén.” CzF (figyeld a szóhasználatot: rokonok
vele…, szemben mai nemzetgyilkos nyalvászaink:
bánya [szláv] mocskával. Micsoda különbség!). A lüki szövegekben szereplő bényéknek,
sírboltoknak többsége BáNYa-szerűen BéNYú’ a hegyoldalba, innen ered helyileg használatos
nevük, a BéNYe. A szöveg tehát tökéletesen illik a szövegkörnyezetbe.

text 2 {Telmessos}
{tentative reading with Schürr, Kadmos 40.128f; name?}
1 ruτebuzu
ROTTY E BŐ’CSŐ
2 uhak°.°e: murazahe : tideimi
Ő HA’K DE : MORA’ CSAK E’ : íT IDE ÍMŰ’
3 miñti: ada: ||- {2 = KETTő}
MINGYáT Ű : ADA : KE’T
Rotty e bőlcső, ő halk, de moraj csak el-ít (eljut) ide íműl (ímmel-ámmal).
Mingyát (mindjárt) ű, Ada kelt (ébreszt).
text 3 {Telmessos}
Sajnos, fénykép nem áll
rendelkezésünkre, de a z{> ñ}
javításra minden okunk meg
van. Egy kézírásnál a betűk
alaki hasonlóságát a szövegkörnyezet, az értelmes olvasat
követelménye mindig felülírja.
1 ebẽñnẽ: xupã: mẽtiprñnawatẽ: teE BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : TÉ2 winezẽi: [s]ppñtazah asawãz{> ñ}ala
VŰ’ NÉZÉ Ű : [SZ]éP PeNYéT A’ CSAK ASZA’VÁNY ALÁ
3 tideimi: hrppi*: ladi: setide[ime]
íT IDE ÍM Ű : HaRaPó-BŰ : LÁDI : eSSÉT IDE ÍME
4 miñti: adaijẽ |||- {3 = HáRoM}
MI NYú’TI: ADA ILLYÉ HÁRaMó’
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E bényénél gyobbá (jobbá) mélt (méltat) ű, pírongón avval ítél. Tévül (tévesen) nézé
ű [sz]ép penyét (henyét), az csak aszalvány. Alá ít (jut) ide ím ű, harapó-bű ládi
(koporsó) essét (esélyét) ide íme mi nyújti. Ada illyé háramol.
*Be kell ismernem, a hrppi vázhoz nem találok elfogadható szót. Legésszerűbbnek a HaRaP szó
mutatkozik, melyet a másvilággal kapcsolatban mint idegen, héber eredetű szót ismerünk kerub(in),
cherub, seraph(in, pl. ~im) formában, ‘égni’ alapjelentéssel és általában négy vagy hat szárnyú
angyalként ábrázolva, mintegy a lángot jelképezve. Eleve összetett szót feltételezve, a második rész:
aPI, az egyiptomi mitológiából jól ismert Ápisz, Hápisz, Hápe, vagy Hapi-ankh, az „élet megújítója”.
Mai szóhasználattal, HaRaP-aPI a tisztítótűz lenne, a másvilági örök életre előkészítő, a földi bűnöktől
való megtisztulás. Talán jobb a HaRaPó-BŰ, a pokol tüze és bűze együtt a szóban.
harap: (2), (har-ap) fn. tt. harap-ot. Átv. ért. jelent oly tüzet, mely tarlón, nádasban, cserjékben,
réteken, vetéseken, erdõkön tovább-tovább terjedez, s mintegy tova harapva, legelve fölemészti
ami táplálékot utjában kap. Tûz harapja. Harapot gerjeszteni a csalitban. Harapot oltani. CzF.
harapégés: (harap-égés) ösz. fn. Erdõn, tarlón, vetésekben, nádasokban stb. dúló, pusztító tûz. CzF
bü, bû: (1), elvont gyöke bûz, bûzöl, bûzös, büd, büdös szóknak. Azon visszataszító természeti
hangot fejezi ki, mely rosz szag érzésekor, vagy csunya, fertelmes dolog láttára, vagy valamely
belsõ indulat, dühösség miatt valakibõl kitör. Mint indulatszó jelent utálatot, s rokona: piha! bü!
beh büdös! Egyezik vele a hellen φυ, német pfuj, franczia fi (donc), latin vah, olasz puh, stb. a
persában bó vagy bói Vullers szerint am. odor sive bonus sive malus. Fogalomban rokon vele az
erkölcsileg csunyát, utálatost jelentõ bûn is. „Hû, bû, bá, szájunk tátva ezt mondjuk, ha valakit
alávalónak akarunk jelenteni.“ Pázmán P. V. ö. BÜDÖS, BÛZ. Mint önálló melléknév divatozik
a székelyeknél, s am. csunya, fertelmes. Bû ház, bû konyha. Bû asszony. CzF
harapó-bű: az összetétel második részét örzi a görög/latin abyss (a-bys-s), a feneketlen fortyogó tűz.
mélt: (mél-t) elavult áth. melybõl méltó, mélta, méltán, méltalom, méltat stb. származnak. Törzsöke
mél v. mel, melybõl t képzõvel lett mél-t, mint a til, öl, kel, köl, vál (ik), al (ik) gyökökbõl til-t, ölt,
kel-t, köl-t, vál-t, al-t (olt). Mi a mél törzsök eredeti jelentését illeti, legvalószinübb, hogy ugyanaz
emel igével; ugyanis ha a mél származékait öszvehasonlitjuk, az tünik ki, hogy alapfogalom bennök
emelkedés, mi szerént mél v. mel am. valamire emelkedik, mélt pedig am. valamire emel. De ezen
alakban mint ige elavult, s helyette a kettõs cselekvést vagy miveltetést jelentõ méltat jött divatba,
igy keletkeztek a járt v. járat helyett jár-tat; ült v. ület h. ültet; bukt v. bukat helyett buktat; nyugt v.
nyugat h. nyugtat stb. E szerént mélt eredetileg átható ige, s am. valakit emelkedett állapotra,
különösen erkölcsi fokra juttat, tiszteletre emel; de a belõle származott igenév méltó önhatólag
használtatik, pl. tiszteletre méltó hazafi, aki megérdemli, hogy tiszteletre emeltessék. CzF
penye: (peny-e) mn. tt. penyé-t. Tespedezõ, mintegy penyhedt, henye, renyhe. Penye ember. Heves
megyei tájszó. CzF
háram/háramlás: (ha-ar-am-ol-ás) fn. tt. háramlás-t, tb. ~ok. Állapot, midõn valami háramlik. Gabona
háramlása a tisztitó rostán. Javak háramlása az örökösökre. Tehernek, munkának másra
háramlása. V. ö. HÁRAMLIK. CzF
háramlik: (ho-ar-am-ol-ik) k. m. háraml-ott, htn. ~ani. Általán valaminek fölszine, héja, elválható
része némi erõvel, vagy hersenéssel alácsuszik, lefoly, legördül stb. A kalap karimájáról
nyakára, vállára háramlik a polyva. A kazalra roszul feladott széna leháramlik. Az elvált
vakolat aláháramlik a falról. Nyakába háramlik, mint ebnek a pázsit. (Km.). Átv. ért. am. 1)
Valaminek okozata, következménye mint okozóra visszahat. Fejedre háramlik a szégyen,
melyet máson akartál ejteni. 2) Valami reá nehezedik, nyomja. Minden munka rám háramlik.
Apám halála után a házi gondok anyámra háramlottak. Javak az örökösökre átszállanak.
Apámról kevés vagyon háramlott reám. A régieknél s tájdivatosan jelennen is, néha az utóbbi
a is hosszan fordul elé: hárámlik. CzF
~ á/~é: (2), igerag a határozott vagy tárgyi igeviszonyítás elsõ multjában és óhajtó módjában; fenhangú
szókban megfelel neki az é: lát-á, hall-á, olvas-á; szeret-é, dicsér-é, kér-é, melyek régiesen így
állanak: láta-ja, halla-ja, olvasa-ja, szerete-je, dicsére-je. Ezen ragok a halotti beszédben va ve
alakban fordulnak elõ: halla-va, terömte-ve, felede-ve, vete-ve; j vagy v nélkül is ezekben: tiluto-a
(= tilto-a = tiltá) és mondo-a (= mondá); gyakrabban elõjön ezen régies ja, je az óhajtó módban:
hallana-ja, látna-ja, dicsérne-je, kérne-je. Az á és illetõleg é tehát mindenütt öszve van vonva a
határozatlan vagy alanyi igeviszonyítás félmultat alkotó a e ragából, s a tárgyat (j vagy i) és
egyszersmind személyt (a vagy e = õ) mutató ja, je (a halotti beszéd szerént va ve) ragokból: hall-aj-a vagy hall-a-v a = hall-á, feled-e-j-e vagy feled-e-v-e = feled-é. CzF
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text 4 {Telmessos} {see now Schürr, Kadmos 40.129f}
1 ebẽñn prñnawã meti
E BÉNYéN PeRNYéN A’VÁ’ METI
2 prñnawatẽ telexuzi hrpi
PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’TE LEGYŐZI HaRaPI
3 ladi ehb setideimi sedi
LÁDI ÉHe Bű SZÉT IDE ÍM Ű SZEDI
4 ñtatadẽ tesi miñti: aladNYú’TATi ADÉ TESZI MI NYiTI : ALÁ D5 ehali: adẽ |||| {4 = NéGY}
E HALLi : ADÉ NaGY
E bényéné pernyén alván (alva) meti (metszi), pírongón avval ítélte. Legyőzi, harapi
(elégeti), ládi éhe bű, szét ide ím ű szedi, nyújtati Adé, teszi mi nyiti alá, de halli: Adé
nagy.
met: (1), elavult áth. melybõl a metél, metélés, metélget származékok ma is élnek. Jelen szokás szerént
képzõtoldással metsz. Régen egyszerûen is divatozott, pl. Münch. cod. Ján. 18. „Kinek Péter fülét
elmetette.“ Máté. 6. „Ha te jog kezed meg gonoszbejtand tégedet, medd el (metd el) õtet.“ A Nádorcodexben: „Az õ kezét es (is) el hanná (hagyná) metni.“ A Bécsi codexben: „Elmetvén õ fejét.“ De
ugyanitt eléjön ,metsz’ is: megmetszi, elmetszi. E tekintetben hasonló hozzá a tet elavult ige,
melybõl élnek a tetõ, tetõz származékok, s mai szokással tetszik. A met és tet egyszerü cselekvést
vagy állapotot jelentenek, a metsz pedig és tetszik gyakorlatosságot rejtenek magukban, mintha
volnának metez, tetezik. Ily viszony létezik a hallatik és hallatszik, alik és alszik, nyugik és
nyugszik, a látik és látszik között. E gyökige megvan és rokonjelentéssel bír a latin meto (aratok,
metszek), szanszkrit masz, arab maza, franczia massacrer, és német metzeln, Metzger, Messer stb.
szókban. CzF Itt: lelkileg megnyirbál.
bű, tájnyelvi változata a bő szónak. Nem összetévesztendő a pi-nek írt bű (förtelmes) szóval.
bõ: (2), önálló gyök mn. tt. bõvet, tb. bõvek; fokozva: bõvebb v. tájdivatosan bõebb, a Müncheni
codexben: bõvöbb, és a tt. bõvöt. 1) A maga nemében tágas (a szüknek ellentéte), öblös, aminek
beltartalma nagy. Ez értelemben mondatik ruhanemüekrõl, vagy más, szövetekbõl álló, rostos
szerkezetû, tágulékony testekrõl. Bõ ruha, bõ gatya, bõ nadrág, bõ ing, bõ csizma, bõ keztyû. Bõ
száju zsák, erszény. Bõ ruhát viselni. Bõre szabni a dolmányt. 2) Ami a maga nemében sokat
hoz, terem, illetõleg dús, gazdag, szapora tartalmú; sok, nagy. Bõ termés, bõ aratás, bõ szüret.
Bõ jövedelem, bõ nyereség, bõ ajándék, bõ jutalom. A vásári portékának bõ kelete van. 3) ,Kéz‘
szóval öszveköttetésben: Nagy mennyiségben adakozó. Bõ kezû jótévõk. Vagyonából bõ kézzel
osztogat. 4) Átv. ért. irásban, beszédben terjedelmes. Bõ tollú. Bõ beszédü szónok. Használtatik
fõnévileg bõség helyett is. A gabonának, szénának bõvében vagyunk. Bõben büdös, éhben édes,
vagy szükben édes, azaz, midõn sok van valamibõl, fitymáljuk, válogatunk benne, midõn pedig
kevés van, megbecsüljük, kedves. A régieknél, pl. Pázmánnál, s némely tájejtéssel: bé vagy bév.
E szóban alapfogalom a belsõség, beltartalom nagysága, minélfogva a be ben bel szókkal
rokonítható, s am. beõ, öszvehúzva bõ, mint fe-bõl lett feõ fõ, ne-bõl neõ nõ, he-bõl heõ, hõ.
Rokonok vele a török büjü-mek (nõni), a szanszkrit bah (crescit) pi, pjái (opimare, fecundum
reddere), persa bajá vagy bejá (plenus; janua), hellen piwn, piainw, tót bivní, sínai pu (amplum,
spatiosum). CzF
Adé/Ada: talán Athéne lüki megfelelője.

text 5 {Telmessos}
1 ebẽñnẽ menE BÉNYéNÉ’ eME’N2 e prñnawatẽ qE PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ Kö5

3 ñtbẽddi: ssmma
NNYéT BÉDó ó’DI : SZó SZóLaMA
4 tideimi kete
íT IDE ÍMŰ’ KÉTE’
5 erehi: seije gERE KŰ : eSZE ILYE’ G6 aladrẽ[m]ma ñt[a]
ALÁD eRÉLY íM ANNYiT [A’]
7 tadẽ [tesi] sei nipuTADÉ [TESZ Ű] S E ÜNNÜP8 e: #tise hriqE : TŰZZE’ HáRIK
9 eri siezi [ẽ]trÉRISZ Ű EZ Ű [É]TeR10 i: hrppi tãtu
I : HaRaPó-BŰ TÁTÓ
E bényénél emelne, pírongón avval ítél, könnyét bédó oldi, szó szólama ít (jut) ide
íműl (ímmel-ámmal). Kétely ere kű, esze ilyen galád erély. Ím, annyit [az] (másvilági)
utadé [tesz ű], s e ünnepe tűzzel hárik (elhárítódik). Érisz ű, ez ű, [é]teri harapó-bű
tátó.
bédó: (béd-ó) mn. tt. bédó-t, tb. ~k. Vas vármegyei tájszó, am. buta, bamba, balga, faragatlan. CzF
ere: (er-e) régies fn. tt. erét. Gyeplõ vagy fék, melylyel t. i. a lószáját megeresztik, vagy visszarántják.
Megvan az uigur nyelvben is. CzF
hárik: a hárít ige önható alakja.
hárít: (ho-ar-ít) áth. m. hárít-ott, htn. ~ni v. ~ani. Valamit más testnek fölszinérõl némi erõvel,
mintegy hersenéssel, horzsolással le v. elvon, eltakarít, el-, öszve- vagy félretol. CzF
éter: a görögnek mondott aether az élet-tér (él-tér > é’tér > éter), a levegő ami nélkül nincs élet.
tátó: (tát-ó) mn. tt. tátó-t. Száját nyitó, nyitva tartó, bamba. Szájtátó hüle. Máskép: táté. CzF

text 6 {Karmylessos}
1 ebẽñnẽ
ñtatã
mene prñnawãtẽ
pulenjda
E BÉNYéNÉ’ NYiTTATÁ’ eME’NE PíRoNGóN A VÁTÉ POLENÍDA
mullijese
hse
dapara
pulenjdah
puriMOLLIJÉ S E KéSZE’ DAPARA/LAPARA, POLENÍDA Hí POR Ű
2 himetehe
pr[ñ]n[e]zijehi
hrppi
lada
Ki ÍMe ÉTEK E PíRo[NG]óN [E]Z ILY ÉHŰ HaRaPó-BŰ LÁDA
epttehe se
tideime
seije ti
(e) seri taÉPíTőT EHESSE űT IDE ÍM ESSE ILY ÉTŰ’ (E) SÉRÜ’T A3 di tike
ñtat[a]
ebehi
meije
[httẽm]i
DÚT Ű KÉNYíT ÁT[A’] EBBE HÍ íME ILY E’HiTeTÉ MI
punamaθθi
aladahali:
ada < (a Λ bukik, azaz ’bukó L’!)
BONA MATaTI A’ LÁDA HALLI: ADA béküL!
E bényénél nyittatál (kényszerített vallomásra), emelne pírongón a váté
(váltásé). Polenída Mollijé s e késszel Dapara/Lapara Polenída hí. Por ő, ki íme, étek
e pírongón, ez ily éhű harapó-bű. Láda építőt (tehát Mollit) ehesse, őt ide, ím esse
6

(hagyja esni), ily étűl e sérült. Adút (odút) ő kényít (kényelmessé tesz), átal ebbe hí.
Íme ily elhiteté: mi (zene)bona matati, a láda (koprsó) halli, Ada békül!
4 τουτο το μυημα ηργησαντο Απολλωνιδης Ϻολλισιος και Λαπαρας Απολλ[ω]νιδου
5 Πυριματιος οικειοι επι ταις γυναιξιν ταις εαοτων [κα]ι τοι[ς] εγγονις [κα]ι αν τις
6 αδικησηι το μνημα τοντο εξωλεα [κ]αι πανωλεα ειν αοτωι παντων
“This monument created Apollonides, son of Mollisis and Laparas, son of
Apollonides from the household of Pyrimatis for their wives and their offspring.
Whosoever should harm this monument, to him shall be utter ruin and destruction of
all (that he owns).”
A lüki szöveg a lelkiekkel, a halál emberi arcával foglalkozik, míg a görög az
anyagiakkal. A lükiben nincs szükség az átkozódásra, hiszen az emberek saját
halottaik emlékét nem szentségtelenítik meg.
text 7 {Karmylessos}
1 ebẽñnẽ: xupã: meneprñnawatẽ
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’NE PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 trijẽ[tezi]: senepijet[ẽ]
éTeRIJÉ [TECCő Ű] : SZENNE’ BŰJE íT[É]
3 ladi: eh[b]i setideime
LÁDI : ÉHe [B]Ű S E’íT IDE ÍME
E bényénél gyobbá (jobbá) emelne pirongón, avval ítél. Éterijé [tetsző ű],
szénnel bűje (bűne) ít[é], ládi éhe [b]ű, s elít (eljut) ide íme.
éter: a világűrt kitöltő képzeletbeli finom anyag; levegő; (É’TÉR > él-tér, ami nélkül nem lehet élni?)

text 8 {Karmylessos}
1 ebẽñnẽ: xupã meneprñnawatẽ:
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ eME’NE PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 trijẽtezi: senepijetẽ
éTeRIJÉ TECCő Ű : SZENNE’ BŰJE íTÉ
3 nẽne: ehbije: setuhe
NÉNE : ÉH BŰJE : S E’íT ŐHE’
E bényénél gyobbá (jobbá) emelne pírongón, avval ítél, éterijé tetsző ű, szénnel
bűje íté (ítéleté), néne éh bűje, s elít (eljut) őhe(n) (őhozzá).
néne: Baranyában az Ormánságban: NENE, fn. tt. nénét v. nenét; kicsinyz. néni, nénike, tájdivatosan:
nenüs, nenüske, nenne, harm. szr. nénje. 1) Szoros ért. nõtestvér, ki nálunk korosabb, valamint az
idõsb férfitestvér: bátya. Egy testvérnéném és két testvérbátyám van. Nagynéne, az atyánknak vagy
anyánknak vagy a közéletben nagyszüleinknek is nõtestvére. 2) Szélesb ért. minden korosabb nõ,
akár rokonunk, akár nem. Népies nyelven tiszteletczíme minden korosabb nõnek. Kedves néném,
hová való? Hogy a csibe nénémasszony? Az öreg nénék öszveültek. Mivel a ,néne’ személyragozva
a harmadik személyben nénje, innen hasonlat nyamán azt következtethetjük, hogy eredetiebb alakja
nén v. nen, mint az atya, apa, anya, bátya, eredetileg aty, ap, any, báty, honnan atyja, atyjok, apja,
apjok, anyja, anyjok, bátyja, bátyjok. De a nén v. nen sem látszik eredeti tiszta gyökszónak, s
valószinü, hogy az elsõ n oly elõtét, vagyis ismétlése a gyök mássalhangzónak, mint ezekben: apa
papa, aba baba, ata tata táti, anya nyanya, ángy gyángy, így lett az ég fõnévbõl kék, az ivást jelentõ
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iti, ütü-bõl, titi, tütü, stb. E szerént tiszta gyöke volna en, melyekhez rokon a vastaghangu an any, és
a vékonyhangu ene, em, eme, melyek általán szülõ, vagy szülésre megérett, tehát korosabb nõt vagy
nõnemût jelentenek. Kifejlõdési fokozatai: en, ene, nene vagy néne, melyhez még leghasonlóbb a
bátya, a mennyiben ,atya’ szóból b elõtéttel származtatható. Különben hangra egyezik vele a
mandzsu non; továbbá a török nene v. nine am. anya; nagyanya; a hellén ναννη vagy νεννα
(nagynéne), sõt itt hangban és értelemben némileg rokon a ναννας v. νεννoς (nagybátya) is.
Rokonul tekinthetõ még a német Nonne s olasz nonno (nagyapa), és nonna (nagyanya). CzF
~hoz/~hez/~höz: … A népnyelvben az ország sok vidékében végül a z elhagyatik, pl. házho, kerthì,
tûzhö stb. CzF. A szögedi diaszpórában (Bánát): ~hon/~hön.

text 9 {Gülme}
1 ebẽñnẽ: prñnawã: mene: prñnaE BÉNYéNÉ’ : PeRNYéN A’VÁ’ : eME’NE : PíRoNGóN A2 watẽ[:]wesepije: ala##dahali
VVA’ íTÉ’ [:] VESZ E’ BŰJE : A LÁDA HALLI
E bényénél pernyén alván, emelne pírongón, avval ítél. Vesz el bűje: a láda
halli (hallja).
text 10 {Pinara}
pttlezẽi: sb[i]kazah: tideimi
FőTéTeLEZÉ Ű : SZeBB [Í]KKA’ CSAK : íT IDE ÍM Ű
Főtételezé ű szebb, [í]kkal (ékkel) csak ít (jut) ide ím ű.
text 11 {Pinara}

1 ebẽñnẽ prñnawã: mẽtiprñnawatẽ: ddapssmma: padrmmah tid[eimi]
E BÉNYéNÉ’ PeRNYéN A’VÁ’ : MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : DaDA
BeSZe SZóLaMA : aPÁDRóL íM AKi íT ID[E ÍMŰ’]
2 hrppi prñnezi: ehbi: urebillaha: trmmisñ: xñtewete ter[i]
HaRaPó-BŰ PeRNYéN EZ Ű : ÉH-BŰ : ŐRÉBe’ ÜL LAKKA’ : TuR áLLaM
ISZoNYú : GYaNYó TÉVETE TER[Ű’]
3 arttumpara: sẽtalahhã{> {l+v}}ti: miñti: adai: o
A RúTíTó OLYBÁRA* : SÉT ALÁ Ki HaLVa íTI : MINGYáT Ű : ADA Ű : [Jó]
E bényénél pernyén alván, mélt (méltat) ű, pírongón avval ítél. Dada besze
szólama apádról, ím, aki ít (jut) id[e íműl.] Harapó-bű pernyén ez ű, éh-bű őrében ül
lakkal (lakomával), tur állam iszonyú gyanyó (gyanú), tévete (tévedése) ter[ül] a
rútító olybára* (hasonlóságára). Sét (siet) alá ki halva, íti (ítéli) mingyát (mindjárt) ű
Ada, ű [jó].
* A m jel használata itt és 29, 36, 37, 68, 69, 75, 1 4a és 112-es számu feliratokban
téves nyelvtani meggondoláson alapszik: az olybá (< oly-vá) határozószót az olyabb
vagy olyanabb szavak közbenső önhangzó vesztésének vélték, ezért a sólyom-sólyma
és társai szavakban használt l/ly-t használták itt is az irnokok.
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siet: ... Túl a Dunán máskép: sëet, öszverántva sét. Gyöke azon se v. së, mely a gyors mozgás hangját
utánozza, s meg van a seb, sebes, sebesség, sét v. séd, és Sió származékokban, fordítva: os, oson
szóban... CzF

text 12 {Pinara}
1 ebẽ[ñ]nẽ: xupã: meneprñnewãtẽ
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’NE PíRoNGóN E VÁTÉ’
2 slmmewe: pñnuteh: tideimi: sehuwetẽne
SZüL eLMÉVE’ : BaNYa NŐT E Kű : íT IDE ÍM Ű : S E KŐ VETÉN(Y)E
E bényénél gyobbá emelne pírongón e váté(váltásé: evilági a másvilágért).
Szül elmével banya nőt e kű, ít (jut) ide ím ű s e kő vetén(y)e.
vetény: (vet-ény) fn. tt. vetény-t, tb. ~ìk, harm. szr. ~e. Sándor Istvánnál am. vetett magból nõtt, pl.
vetényfa, vetényfû. CzF. Vetemény.

text 13 {Pinara}
1 ebẽñnẽ: xupã: mene
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’NE
2 prñnawetẽ: pddãxñta
PíRoNGóN A’ VETÉ : Pé’DáDÁ GYaNYóT A3 xzzubezeh: tideimi
GGYaZó iZZÓ BESZE Ki : TUD-E ÍM Ű
4 hrppi ladi: ehbi setideHaRaPó-BŰ LÁDI : ÉHe BŰ S E’íT IDE
5 ime#ehbije
ÍME ÉHe BŰJE
E bényéné gyobbá emelne pírongón, az veté példádá gyanyót, aggyazó, izzó
besze kitud-e (kiismer-e), ím ű, harapó-bű? Ládi, éhe bű, s elít (eljut) ide íme éhe
bűje.
text 14 {Pinara}
1 ebẽñni: prñnawã mene:
E BÉNYéN Ű : PeRNYéN A’VÁ’ eME’NE :
2 prñnawatẽ: ahamãsi huniplah:
PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : AKi A MÁSIK ÖNIBe LAK
3 tideimi hrppi [l]adi ehbi setideime
íT IDE ÍM Ű HaRaPó-BŰ [L]ÁDI ÉHe BŰ S E’íT IDE ÍME
E bényén ű pernyén alván, emelne pírongón, avval ítél aki a másik önibe
lak(ik). Ít (jut) ide ím ű. Harapó-bű [l]ádi éhe bű, s elít ide íme.
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text 15{Pinara}
1 ebẽñnẽ prñnaw[ã m...] prñnawatẽ:
E BÉNYéNÉ’ PeRNYéN A’V[Á’ : eME’NE] PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 pddaxñta xebe°[....]°h tideimi:
Pé’DáDDA’ GYaNYóT AGY EBBE [....]? íT IDE ÍM Ű
3 hrppi ladi ehbi [se ti]deime:
HaRaPó-BŰ LÁDI ÉHe BŰ [S E’íT I]DE ÍME
E bényénél pernyén alv[án, emelne] pírongón, avval ítél, példáddal gyanyót,
agy ebbe [....]? ít (jut) ide ím ű, harapó-bű ládi éhe bű, [s elít i]de íme.
text 16 {Pinara}
1 ebẽñnẽ: xupã: mẽti prñnawatẽ wazala: eppleme ti[deimi]
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ aVVA’ CSAL A’ :
E’BíBeL EME TI[eD ÍM E]
2 hrppi ladi: ehbi: se: tideime: aladahali: awasi: ada //- {2 = KETTő}
HaRaPó-BŰ LÁDI : ÉHe BŰ : S E’ : íT IDE ÍME : A’ LÁDA HALLI : A’VA SÍ’ :
ADA KE’Ti
E bényénél gyobbá mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél. Avval csal az, elbíbel
eme. Ti[ed ím e] harapó-bű ládi, éhe bű, s el-ít (eljut) ide, íme, a láda halli: alva sí(r).
Ada kelti.
text 17 {Pinara}
1 ebẽñn[ẽ] xupã: mẽti: pr[ñna]wa[tẽ .....]
E BÉNYéN[É’] GYOBBÁ : MÉ’T Ű : PíRo[NGóN A]VVA’ [íTÉ’ .....]
2 emi hrppi: ladi ehbi: [se t]id[e]ime alad[ah]ali
EMI HaRaPó-BŰ : LÁDI ÉHe BŰ : S E’ : íT IDE ÍME : A’ LÁDA HALLI
3 awaha.i [xupa ebehi a]da /
A’ VAKARI [GYÓBA EBBE HŰ A]DA
E bényén[él] gyobbá mélt (méltat) ű, píro[ngón a]vval [ítél .....] Emi (eszi)
harapó-bű, ládi éhe bű s el-ít (eljut) ide. Íme, a láda halli, az vakari [gyóba, ebbe hű
A]da.

text 18 {Pinara}
{see on the readings now Schürr, Kadmos 40.130ff}
1 ebẽñ[nẽ] xup[ã men]e [pr]ñn[a]watẽ pri[?]
E BÉNYé[NÉ’] GYOBB[Á eME’N]E [PíRo]NGóN [A]VVA’ íTÉ’ PíR Ü2 sei epñ lẽ[t]ẽ i?hix[.]i xahb#a? ehbi
SSE Ű ÉPPeNG LÉ[T]ÉT KIGYoMI aGYAKBA’ ÉHBŰ’
E bényé[nél] gyobb[á emeln]e [píro]ngón, [a]vval ítél. Pír üsse, ű éppeng lé[t]ét
kigyomi (kigyomlázza) agyakban éhbűl.

10

text 19 {Pinara}
1 ebẽ#ñnẽ: prñnawã mẽti prñnawatẽ
E BÉNYéNÉ’ : PeRNYéN A’VÁ’ MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 xisterija xzzbãseh tideimi
íGY Ű(S)ZTe ERő ÍJJA áGYaZi ZaBÁS ÉHiT IDE ÍM Ű
3 hrppi: ladi ehbi se tideime
HaRaPó-BŰ : LÁDI ÉHe BŰ : S E’íT IDE ÍME
E bényénél pernyén alván, mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél. Így űzte erő
íjja. Ágyazi zabás (zabálós) éhit ide ím ű, harapó-bű, ládi éhe bű, s elít (eljut) ide íme.

text 20 {Pinara}
1 [.........]: sernitẽ
2 [.........]°we[t]i awaha
3 aladahali: [xu]pa
4 eb[eh]i: ada: ||
text 21 {Tlos}
1 [............]
2 °imeh: tedi: ese
ÍME Ki : íT ÉDŰ’ : ESZE
3 ijeri: tlawa ddeÍLY ERŰ : iTaLÁVA’ éDeD E’4 wite:meded prñVITTE : íM ÉDED BeRéNYe5 nawã:prñnawã
N AVÁ : PeRNYéN A’VÁ’
... íme ki ít (jut) édűl, esze (evése) íly erű: italával éded elvitte, ím, éded,
berényen avá pernyén alván.
éd: (rokon íz, ez ismét szí gyökkel, a rokonságokat más nyelvekbõl l. alább) fn. tt. éd-ìt. Elhanyagolt
állapotából ismét életre kapott szó, melybõl édes, édeleg, édesség stb. származnak. Jelenti azon
kellemes érzést, melylyel némely testek az ízlelõ érzéket csiklandozzák s gyönyörködtetik,
nemkülönben azon anyagot vagy részecskéket, melyek által ily érzés gerjesztetik. Édet érezni,
ízlelni. Gyümölcsnek, méznek, czukornak éde. Átv. ért. igen kellemesen ható gyönyör, akár
érzékileg, akár szellemileg véve. Csók éde, beszéd éde. Éddel függeni a kedves minden szaván.
Édem, am. édesem, kedvesem.
„És viszonz az ifjú keser-éddel.”
Garay.
„E szent falak közt élvezik
A béke édeit.”
Tárkányi Béla.
A görög ηδος (am. gyönyör) ηδυς (am. édes) szókban szinte mint gyök megvan. Hangzóváltozással
a héber adid, aram: ado, arab: ad hasonlóan édest, kedvest, kedveltet jelentenek. Ide tartoznak a
szanszkrit szvad (ízlel), szvádusz (édes), latin suavis, német szüsz stb. A törökben is dad v. dat, v.
tat, am. íz, ízlés, innen tatlu v. tatlï, v. dadlu, v. datlu, (a csagatajban: tatlïg), am. édes; eléjön a
csagatajban dsüdsük szintén = édes.
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Végelemzésben az ìszik igének ì gyökébõl származtatva, am. ì-ed v. ì-et öszvehúzva: éd, honnan ìedìs v. ì-etìs = édes, azaz a szájíznek különösen tetszõ, ennivaló. CzF
berény: (ber-ény) több mezõváros és falu neve Magyarországon és falu Erdélyben, tt. Berényt;
helyragokkal: Berény-be, ~ben, ~bõl. Valószinû, hogy ezen szó gyöke az adást-vevést, illetõleg
vásárlást jelentõ ber vagy bere, miszerint értelme annyi volna, mint vásáros hely, árupiacz, és az
emporium kifejezésére ajánlható. CzF

text 22 {Tlos}
1 hrixttbili maha{> r}naHíR ÜGYeT TöBBÜLI MAHó úRNA
2 hi: uwehi: se lada ehbi
HÍ : ÖVÉHŰ’ : S E LÁDA ÉHe BŰ
Hír ügyet többüli. Mahó (mohó) úrna hí övéhön (övéhez) s e láda éhe bű.
text 23 {Tlos}
1 ebẽñnẽ ñtatu [m]ẽti
E BÉNYéNÉ’ NYú’TATÓ [M]É’T Ű
2 prñn[aw]atẽ el[puw]eti
PíRoNGóN [AVV]A’ íTÉ’ ELő[BŐ’ V]ETT Ű
3 a[tl]i eh[b]i s[e .....]
Á[TaL] Ű ÉH[B]Ű’ S [E .....]
4 . lu ax[u]ti . mm. t..
ÉLŐ AGY [Ö’]TI ELMÉT..
5 Έλποατ[ις] έ[α]υτϖί
6 κατεςκευ [άϭα]το
7 καί τοῑς τέκνο[ις]
8 αύοῡ
E bényénél nyújtató, [m]élt (méltat) ű pírongón, [avv]al ítél. Elő[ből v]ett ű á[tal],
ű éh[b]űl s [e .....] élő agy [öl]ti elmét..
text 24 {Tlos}
izraza
Ű ZáR AZZA’

Ű zár azzal.

text 25(a){Tlos}
ebeis: tukedris: m[... epi] tuwetẽ: xssbezẽ: krup[sseh] tideimi: se purihime[teh] tuhes:
tlãñna: atru: ehb[i] se ladu: ehbi: tikeukẽprẽ pilleñni: urtaqijahñ: kbatru se
prijenubehñ: tuhesñ
Annick Payne: Multilingual inscriptions and their audiences: Cilicia and Lycia című
dolgozatában, melyet a University of Chicago Oriental Institute berkeiben 2005
februárjában megrendezett philológusok, antropológusok és szociális teoretikusok(?)
szemináriumán ismertetett, a fenti szöveg tolmácsolása a következő:
“These statues he put [up…] Xssbezẽ, son of Kruppse, nephew of Purihimete, (man)
of Tlos, (representing) his own person and his wife, Tikeukẽprẽ of Pinara, daughter of
Urtaqija and niece of Prijenube.”
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Hát, ki kell, hogy mondjam, Miss Payne, ez a tolmácsolás nem sok fantáziáról
árulkodik! Igaz, a görög szöveg is dög unalmas. A két névsort összevetve pedig, úgy
tűnik, hogy ez a kétnyelvűség nagyon nem ment, hiszen a felek azt sem tudták
tisztázni egymás között, hogy ki kinek a micsodája:
Πορπαξ Θρυψιος Πυριβατους αδελφιδους Τλωευς εαυτον κα[ι] τεγ γυναικα
Τισεδσεμβραν εκ Πιναρων Ορτακια θυγατερ<α> Πριανοβα αδελφιδην Απολλωνι
“Porpax, son of Thrypsis, nephew of Pyribates, (man) of Tlos, (for) himself and his
wife Tiseusembra of Pinara, daughter of Ortakias, niece of Prianobas, for Apollon.”
Szerencsénkre a lüki szöveg magyar olvasata sokkal derűsebb és nemcsak azért mert
az elhunytat Derűs-nek hívják. Milyen gyönyörű női név! Kár, hogy helyette ma már
a semmitmondó Doris dívik.
1 ebeis:
tukedris:
m[... epi]
EBBE’ IS : TŐKE DeRŰS: íM[E A’ ÉPI]
Ebben is (ős) tőke, Derűs, íme az épí
2 tuwetẽ:
xssbezẽ:
krup[sseh]
TŐVE’ TÉ: íGY iS SeBEZÉ’: KöRÖPő[NEK]
tővel té így is sebezél. Köröpőnek (környékezőnek = próbálkozónak)
3 tideimi:
se purihime[teh]
íT IDE ÍM Ű: S E POR ŰK ÍM É[TEK]
ít (jut) ide, ím, ű s e por, űk, ím, étek,
4 tuhes:
tlãñna:
atru:
ehb[i]
iTÓKa ÉS: TaLÁNYó’NA: A’ TöRŐ: EHéB[Ű’]
itóka és talányolna a (fej)törő éhéből (kíváncsiságából)
5 se ladu:
ehbi:
tikeukẽprẽ
S E LÁDU: EHéBŰ’: TIKE ŐKÉPéRe És e láda (koporsó) éhéből, tike (tyúkja) őképére (saját képére) é6 pilleñni:
urtaqijahñ:
kbatru
PÜL LENYÚ’NI : ŐRT AKi ILY AHáNY: Ki BÁToR Ő
pül lenyúlni őrt, aki ily ahány: ki bátor ő
7 se prijenubehñ:
tuhesñ
SEPeR ILYEN Ő BEh HáNY: uTÓ KÉSöNGő
seper. Ilyen ő, beh hány utó késöngő.
Ebben is (ős) tőke (a családfa törzse), Derűs, íme az épí tővel té így is sebezél.
Köröpőnek (környékezőnek = próbálkozónak) ít (jut) ide, ím, ő s e por. Ők, ím, étek,
itóka és talányolna a (fej)törő éhéből (kíváncsiságából) s e láda (koporsó) éhéből, tike
(tyúkja) őképére (saját képére) épül lenyúlni őrt, aki ily ahány: ki bátor ő seper. Ilyen
ő, beh hány utó késöngő?
Hát bizony férfi olvasóimnak érdemes egy kicsit elmerengeni a mondandón: “Faint
heart never won fair lady!”, igaz Miss Payne? Ez az olvasat feloldja a két szöveg
közötti ‘fordítás’, pontosabban ‘ferdítés’ okozta ellentmondást is, közvetve azzal,
hogy megszünteti az egyiket, közvetetten pedig azzal, hogy világossá teszi: a
hivatalos görög szöveg foglakozik a rokonsággal, míg a lyki a halál emberi arcát
mutatja. Egyébként is, ezek a sziklába vésett síremlékek olyan pazar és munkaigényes
építmények, melyek nem is csupán egyénekről szólnak, főleg nem unokaöcsökről; itt
egy nép temetkezik, tudván, hogy hamarosan csak ezek a bényék emlékeztetnek rájuk.
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text 26 {Tlos}
1 ebeija: erublija: me ñt[e tuwetẽ:..... h: tide-]
2 imi: trmmisñ: xñtawat[e teri: ..........:...................]
3 se qla(e)bi: putu: se iprehi:[........................]
4 °ehñ: tideimi: se tideim[i ............................]
5 epñ: maxitẽni: seine: ti.[...........................]
6 izraza: tibei terñ terñ [.............................]
7 punãmadi: mẽne: trqqas: [............................ ]
8 °nahi: se qla(j)ebi: putu: se[........................]
9 se muhãi: ñteje(e)wẽ: kmmẽ [.........................]
10 pladetijas: przis: se(j)epris:seije[........tid]11 eimẽ kumazadi: mahãna: e [................................ ]
12 na: upahi: adaijẽ: malijehe:[........................]
13 arailise: H|||-: haqaduwehe: Y||- t°[...............]
14 ppebẽñti: OO||- pagda: O<III-: purh°[.................]
15 mñnãtahi: O|||-: winbẽte: O|||- x°[...................]
16 me kumezeiti nuredi: nuredi: a°[......................]
17 ni: qla(e)bi: putu: kbisñn: iprehi: kbi°[............]
18 uhide: trqqñti: wawã: trisñni: qla[..................]
19 °eli: epeite mei zedi: tike: kumalihe [..............]
20 °be: kumazã: ebẽñnẽ: izraza: tibera [.................]
21 pinale: telebehi: xadawãti: udreki: mei te°[.........]
22 ihe: ebẽ: mahãna: ebette: tibe: izraza: kuz [........]
23 [...................] -wãti: kmmẽ [..,................]
24 [..................]qlahi:ebi[jehi....................]
text 27 {Düwer}
1 mexisttẽn(e)ẽ: ep[i]
MEGY Ű SöTéT ÉN(E)É’ : ÉP[Í]2 tuwete: atli: ehTŐ VETTE : ÁTaLI : ÉH3 bi: sxxulijah: tiBŰ’ : SZű GYóGY-OLUJA Hí : íT I4 deimi: saladi:
DE ÍM Ű : S A’ LÁDI
5 ehbi: merimawaj[e]
ÉHe BŰ : MÉRI íM A’ VAJ [E-]
6 petẽnẽneh: tideBBE íTÉ’NÉNEK : iTT ÜDE
7 imi: se tideimi
ÍMŰ’ : SE’TI DE ÍMŰ’
8 ehbi: sxxulije
EHiBŰ : SZű GYóGYOL ILLYE’
{reading mexisttẽn(e)ẽ “Megasthenes it...” with Diether Schürr, pers. comm.}
Megy ű sötét én(e)é(rt) (énjéért, egyénisége miatt), építő vette átali (másvilági)
éhbűl, szű gyógy-oluja (nedve) hí. Ít (jut) ide ím ű s a ládi éhe bű: méri ím az, vaj(on)
[e]bbe ítélnének ítt üde ímül? Sejti de íműl, éhibűl szű gyógyol illyel.
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olu: (ol-u, vagy ol-v) fn. tt. olu-t. Széles ért. minden folyékony test, (liquor, liquidum, fluidum).
Különösen valamely szilárd szerkezetü, vagy mereven testnek folyékonynyá, higgá lett, vagy tett
részei, pl. a nap melegénél folyóvá lett vaj, zsír, szalonna, viasz, vagy a tüzes kemenczében
felolvadt érczek hig állapotban. V. ö. OL, gyök. Származékai alvad, olvadás, olvadék, olvadékony,
olvaszt, olvasztás, olvasztó. Gyöke, mint érintõk, azon gömbölyü hangzóju ol, mely általán
távolságra, távolodásra, a részek egymástól elválására vonatkozik, s eredetileg elavult ige, melybõl
lett részesülõ oló, módosítva olu, olv, mint: öl, ölõ, ölü, ölv; nyel, nyelõ, nyelü, nyelv; tol, toló, tolu.
Hangra és alapfogalomra legközelebb rokona: foly, folyó, azon különbséggel, hogy az oló, alu
elõleges merevenséget feltételez, a folyó pedig feltétlen higságot jelent; ámbár a közszokás e
szabatos különbségre nem mindenkor ügyel, pl. midõn az olvasztott, vagyis oló érczet folyó ércznek mondja. Ezen ol gyök megnyujtva használtatik az ólom származékban, mely kitünõleg
olvadékony fémet jelent. CzF

text 28 {Tlos}
1 ñtene putinezi tuw[etẽ........]
2 prijabuhãmah kbatru n°[.........]
3 mlttaimi mrbbanada[..............]
4 ladu uwitahñ xahb[u/ã.........]
5 apuwazahi p[r]ñnezijeh[i] .°n.[
text 29 {Tlos}
{for new, sometimes different readings cf. Schürr, Kadmos 40.133ff}
1 ikuweti: prñnawate: ipresidah: tideimi:[....]°pe[h]
Ű KÖVETI : PeRNYéN AVVA’ íTi E’ : Ű PeRES IDe A’ Hí : íT IDE ÍM Ű : [S éG
EBBe’] PE[H]
2 tuhes: ñtatu: atli: se ladi: ehbi: tuhesi: smme señne: θurtta ñx[r]ahidijẽ:
áTOK ÉS : iNGaTTATÓ : Á’TaL Ű : S E LÁDI : ÉHe BŰ : áTOK ESZI :
SZeLLeME SZENNYéN E’ : TÖRTeT ANNYi eGYa[L]AKI DÍJÉ
3 axuti: uwehi: se ñtemlẽ: qastte teli: e{>t}rbbe: meti ñtẽmlẽ: przze: astti [.....]
AGY Ó’TI : ÓVi E HŰ : SZENNYeT EMeL-É : Kű ASZTaT E TELI : TeReBé BE
: eME’T Ű NYú’T-É MeLLÉ : PeReZő íZE : ASZTaTTÚ’ [.....]
4 se(j)ahata: astte: se{>a} tijala: ãxrhi: itẽne: uwehi ){>y} ẽnẽ hatu: smmate teri:
erijeine: a°[....]
SÉ(LY) A’HAT A’ : ASZTaT E’ : SATUJa ALÁ : ÁGYáRa HÍ : ITT É’NE : ÓVi
E KŰJÉNÉ’ HATÓ : SZóLaMÁT ÉTERI : ÉR ILLYE’ INNE’ : A[....]
5 ñtepi: wazzisñ: xalxxa: edrijeusehñ: meije hlmmi: zzatijẽ:wija [..] a[..]
iNNYe TÉPI : VÁZ űZi ISZoNY : GYALi GYaGYA : E’ DeRŰJE ÖSSZE’ KéNY
: íME ILY E HaLáL MI : ZúZAT ILLYÉ : VÍJA[NT] Á[TRa]
6 [s]e inahe: señne mlẽ: θurttu: telixa: sei ñtepi wazzisñ telixa: pddãti: meije:
pdd[ã]t[i......ẽnẽ]
[S] E’ INA’ HE’ : SZENNYéN EMeLÉ : TÖRTeTŐ : TELI aGGYA’ : öSSZE
INNYe TÉPI aVVA’ ZúZi ISZoNY-TELI aGYA : FeDeD ÁTTÚ’ : íME ILY E :
FeDeD ÁTT[Ú’ : KŰJÉNÉ’]
7 [h]atu smmate teri: erijeina: xexebẽñti: arttumpara: medese: pddatiti: erije:
meñne){>y}zzatija[........]
[H]ATÓ SZóLaMÁT ÉTERI : ÉRI JE’ INA’ : üGGYE’ íGY E BÉNYéTŰ’ : A
RúTíTó OLYBÁRA : MÉD ESE : FeDDőDő A’ TI’TI : ÉRI JE’ : MENNY(e)i NE(J)
ZÚZATI JA[........]

15

8 [..]. ajahe pijẽte: ẽmu mmaja: hrmazaxa: ñzzijaha: sedeplmmi: kñtuni: mlmmeite
){>y}* lenubezu: [...]°ru[....]
... BŰJÉT E’ : ÉMŐ áLMA áJJA : HáRMAZi AGYA : NYúZi ZILAHA: SZEDi
EPe éLeLMŰ’ : KöNNYiT ÖNNI : íM éLeLMEIT E JeLENŐ BECS Ő : ...
9 [...] ajaxa ) hlmmide alaxssa[ñ]tra: erite teri: trmmisñ: ñtepi: xñtawata: apptte teri:
[.]°m[.......]
1 [..].se telẽzijẽ tube: mexe [........] ti: meñnese tebẽtẽ:abaqmãme: zexisxxaje
11 [....]: sei(ẽ)nẽ(?) telẽzijẽ: tddẽta: mluñte[..] qra[..] e kmmẽti: mede hlmmi t [......]:
eri°[.]°a[..]°s[...]
12 [.....] e trmmisñ xalte: mesijas: zxxe [..] ãna[..] ñxa[...] ẽñne pẽnẽ putu
[.]°e[..]°e:[.......]
13 [.......]: tẽpina: se smmu: ursejetẽ: uw [..............] ñnu:pddana[................]
14 [.......] xawari: pddẽti: meqqese[...........] u: xlaste: exe [..] eti:meti[.........]
15 [......] amas: tuwax: seij(e)epi turlli: [..] ẽ[............] edẽi:[s]eje [...............]
16 [......]meuwe seriqe: anuzaba ñ°[......]°i: se d°[...........]°ledi [...
17 [...] tixzzi: ijãnihe: se! trmmilihe! t..: [trq]qñ [.......]mateter [..........]
18 [....] zẽ: turawas: mei: [...] hi: arñna [............. ]tezi [...
19 [.]°hl[..]: ei°[........]°xu: mei hi°[.............]:tihetazei
*

rendszerű hiba = hanyag írásmód vagy felületes, csupán a külső formára figyelő átírás. Az I (y) jelet
rendszeresen nyitott zárójelnek: ) írták át.

Ű követi pernyén, avval íti (ítéli) el. Ű peres, ide az hí, ít (jut) ide ím ű, [s ég
ebben] pe[h], átok és ingattató által ű, s e ládi éhe bű. Átok eszi, szelleme szennyén ez
törtet annyi egya[l]aki (egy kaptafára készült) díjé(rt). Agy olti (hűti), óvi e hű, (de)
szennyet emel-é? Kű-asztat e teli terbébe emelt ű. Nyújt-é mellé perező íze (rokona)
asztattúl [.....]sé(ly) alhat. Az asztat e satuja alá, ágyára hí, itt élne, óvi e kűjénél ható
szólamát, éteri ér íllyel innen. A[....] innye (ejnye, am. sajnálkozás) tépi, (csont)váz
űzi, iszony gyali (gyalulja), gyagya e derűje, összel (összehasonlítva) kény. Íme ily e
halál, mi zúzat illyé. Víja[nt] (víjog) á[tra] s ez inal. Hely szennyén emelé törtető, teli
aggyal össze innye tépi, avval zúzi iszony-teli agya. Feded (pótlódik) áttúl, íme ily e,
feded [á]tt[úl, kűjénél] [h]ató szólamát éteri éri. Jel inal üggyel így e bényétűl. A
rútító olybára (hasonlóságára) méd ese (esküje) feddődő, az tilti. Éri jel, menny(e)i
ne(j) zúzati ja[........]... bűjét e’. Émő álma állja, hármazi agya, nyúzi zilaha (szilaja),
szedi epe élelműl könnyit, önni, ím, élelmeit. E jelenő becs ő ...
aszt: elvont gyök, melybõl asztag, asztal és ezek származékai erednek. Egyezik a megfordított tesz
önálló gyökkel, s rokona a hellen: staw, isthmi, latin: sto, statuo, szanszkrit: sztha (áll), szthasz
(állít, helyez) szthal szthul (halmoz, rak), német: stehen, stellen, szláv: sztojím, sztáwám, stb.
Jelentése tehát: valahová tevés vagy állítás, helyezés, rakás. CzF
asztat: kő-rakat, kő-asztag
összel/öszvel: (ösz-v-el) áth. m. öszvel-t. Különféle dolgokat hasonlítás végett öszvevet. CzF
feddõdõ: (fegy-d-õd-õ) mn. tt. feddõdõ-t. Szemrehányó, más hibái ellen perlekedõ, veszekedõ,
dorgálódó. Feddõdõ beszéd. Feddõdõ vén banya. CzF

text 30 {Tlos}
1 tiwiθθeimija: ade[.........]
2 ti: tubehidi: axãti: uz°[......]
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text 31{Kadyanda}
1 upazi(j)ẽne: prñnawate
Ó BÁCSI iLY ÉNNE’ : PeRNYéN AVAdT E’
2 hrppi: prñnezi: ehbi
HaRaPó-BŰ : PeRNYéN EZ Ű : ÉHe BŰ
3 seije: ñta tãtẽ: #
eSSE ILY E’ : uNGaTTA TÁTÉ :
4 tasa: miñta: meleime
TÁSSA : MINGYáT A’ : MELLÉ ÍM E
5 se(j)aladahali:
SÉLYe A’ LÁDA HALLI :
6 ada: |||- {3 = HáRoM}
ADA : HáRaMó’
Ó bácsi ily énnel pernyén avadt el. Harapó-bű, pernyén ez ű, éhe bű. Esse
(esélye) ily e: ungatta (untatta) táté társa, mingyát (mindjárt) az mellé, ím, e sélye. A
láda halli, Ada háramol.
sélye: Régi, s ma alig divatos szó. Calepinus magyarázója szerint am. „mortuorum conditorium,“ azaz,
sír, sirbolt. Szabó Dávidnál, sír vagy koporsó, Sándor István szerint, szent Mihály lova. CzF

text 32 {Kadyanda}
text 32a
zzalahe: ladã
aSZó-SZALA/SZÁLA KE’ : eL ADÁ
Aszó-szala/szála kell? El adá.
szala: (2), A Dunán túli kerülethez tartozó vármegye, melynek egyik oldalát a Balaton mossa, s mely a
Dráváig lenyúlik. Továbbá ugyanezen vármegyét öntözõ folyó neve is. Szala bora, Szala rákja,
Szala menyecskéje. (Km.). Régi irásmóddal Zala, mi ujabb idõben nagyon divatba jött, de csak a
müveltséget igénylõ osztálynál, mert a nép nyelvén most is Szala. Eredeti jelentését meghatározni
nehéz. Valószinû ugyan, hogy e vármegyét hasonló nevû folyóvizérõl nevezték el; de ez honnan
kapta légyen nevét, nem bizonyos, legalább a szalad igével aligha azonos gyökü, mert folyása lassú,
s mocsárok között bolygó. Talán a hornyolást, völgyelést jelentõ szalu-val rokonítható. A finnben
szala am. elrejtett valami, és szalainen am. rejtélyes, titkos. Egyébiránt kérdés, vajjon a Szala folyó
neve nem régiebb-e a magyarok bejövetelénél, valamint a Vág, Nyitra, Duna, Tisza, Rába folyóké.
CzF
szála: fn. tt. szálá-t. Idegen szó. Olaszul, spanyolul, lengyelül: sala, francziául: sale, salon, németül:
Saal; magyarosan l. TEREM, fn. CzF Megszállni valahol, szálát foglalni szintén idegen szó lenne?
száll: (Mellékértelemben am. bizonyos helyen megtelepedik. Megszállott a raj. Valahová v.
valakihez szállani. Megszállani valakinél, a fogadóban, honnan származékai: szállás, szálloda am.
ideiglenes vagy állandó telepedési helyek. Megszállani a várat. CzF) Szerintem nagyon is magyar
szó, éppen ezek a CzF példák alapján.
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text 32b
1 Σαλας
SZALASZ/SZÁLLÁS
2 zzala:
aSZó-SZALA/SZÁLA
Szalasz/szállás; aszó-szala/szála (ahol az aszal(od)ás történik!).
text 32c mi[zu]
MI [SZÓ’?] MŰ [SZÓ’!]
text 32d Mέϭος
MÉ’ SZÓ’SZ?
text 32e
1 ekataE Kő A’ TÁ2 mla
MLA
E kő a támla.
text 32f
1 Έκατο2 μνας
text 32g Σεϭκως
text 32h zisqqa
text 32i
1 ikkwem[i]
Ű Kő’ Kő-VEMh[Ű’]
2 Ένδυομις (ένδυμα ruházat)
Ű köll kő-vemh[űl](kő csikóként).
text 32k Kπαραμω
text 32l
xpparama:
GYoBB(?) ARÁMMA’
Gyobb (jobb) arámmal.
text 32m
1 mula
2 Moλας
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text 32n
1 Έκατ2 oμνας
3 [e]katam[E] Kő A’ TÁM4 la
LA
E kő a támla.
text 32o Σηο
text 32p s[se]wa
text 32q
1 [.....]
2 turlli
text 32r
1 zzalah[e]?
2 ????
text 32s
1 mizMI/MŰ SZ2u
Ó/Ó’
3 Mέσος (közép)
Mi szól? Mű szó.
text 32t
1 zzala
aSZó-SZALA
2 Σαλας (Σαλα ’szalon/szála’)
Aszó-szala/szála szállás/Szalas
text 32u
wasube
aVAS ÖBE

Avas öbe.
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text 32v
1 idazzala
IDő ASZó-SZALA
2 Είδασσ3 αλα
Idő (az) aszó-szala/szála
text 32x xun-a°.°a
text 32y Έκτωρ
text 32z
1 ...°u
2 ..°et.
text 32zz ...°as
text 33 {Kadyanda}
1 uzeblẽmi
ÖCCSE VeLe ÉMI (virrasztja)
2 prñnawatẽ
PíRoNGoN A’VA íTÉ’
3 rñsp . ebẽñRiNGYó SZéP[íTi] E BÉNYé4 nẽ t [.....]
NÉ’
5 .°ñ......
Öccse vele émi (virrasztja), pírongon alva ítél. Ringyó szép[íti] e bényé-nél...
text 34 {Kadyanda}
1 .°b...°i..°d.°alaha: tuwa
2 .°atije .°e..°z.°la: sseweh
3 tideimi [.........]°a
4 l°[...]°azi[.......]°ã: zzad°[ ]
5 xi°..°i.°r...°a
text 35 {Üsümlü}
1 |||| {4 = NéGY} uhi xñtawati pttule
NaGY Ő KI GYaNYóT AVATI BöTű TŐLE
2 parttulaj°.°mi mñteteh
PÁRTíTÓ oLAJ(Ne)MŰ MeNNYi TETTEK
3 pijetẽ peri tla .. uteriz
BŰJE TÉPi ERő ITaLA . GYÖTER ŰZi
4 se mla ehbi el°...°l..°tenah
S E MuLA EHe BŰ ...
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5 tupazalije r°.°i[........]
6 se(j)elihala°..°z.[.......]
7 [..]°ib.°hrã.°u..°z[.....]°s..
8 . jezze kmmẽ [.......... ]
9 ese hrppi l°[.......]°t.
1 ahi hrmmuwe [.....] l. b.
11 du ẽti h [.........] za
12 punamuwe [......]°asepl[...]
13 .ikuwaza t°[.....]°ahe q°.°p.
14 uwe se kbi parttalã xzuna si... ÖVÉ, S E KűBŰ’ PÁRaT TALÁ’ GYőZŐ NÁSZI
15 di d{> a}dali[d]i se tamas xñtatas
DIADALÚ’ [D]ÍSZE’ TAMÁS-GYóNYTATÁS
16 se kbi parttalã azise ikuwaz°.
S E KőBŰ’ PÁRaT TALÁ’ ÁCS ISE Ű KOVÁCS Ke17 dderlidi se tamas xñtat asidDű DERüLI DÍSSZE’ TAMÁS-GYóNYTaTÁS IDe
18 i zalaha esitmmãta xzzuna se t[e]
ŰZi A LAKA EZ ITT áLMÁT AGY ZúZi ONNA’ eSZÉT [Í]
19 xadawãtihe [..]°erezi arsez°[..]
GY ADA VÁ’TI KE[GY SiK]EREZI A ROSSZ EZ[eRNYi]
20 pñneit°[................]
BéNYe-éNEIT ...
21 [......................]
Nagy ő ki gyanyót (gyanút) avati (bevezeti), bötű tőle pártító (pártosító) olaj(ne)mű,
mennyi tettek bűje tépi, erő itala [.] gyöter (gyötrelem) űzi, s e mula éhe bű ...
... övé, s e kűbűl párat talál győző, nászi diadalúl [d]íszel Tamás-gyónytatás, s e
kőből párat talál ács ise (őse), ű kovács, kedv derüli disszel, Tamás-gyónytatás ide
űzi, a laka ez itt. Álmát agy zúzi onnaj (onnan), eszét [í]gy Ada válti, ke[gy sik]erezi a
rossz ez[ernyi] bénye-éneit (a sírok lényeit, halottait) ...
A Tamás névnek a Te-más, tenmagad mása, vagyis ikertestvér az eredeti jelentése. A lüd és lüki egy
nép két ága, egyik a másik ikertestvére, tenmása, Tamása.
mula: fn. tt. mulát. A latin mulus-ból eredett és Esztergom s Veszprém megyében divatos szó ,öszvér’
értelemben. Jeskó Gusztáv a mulát megkülönbözteti az öszvértõl; szerénte ez utóbbi szamármén
hágta kanczától származott; másképen: lóöszvér, a mula pedig ménló hágta szamár ivadéka,
másképen: szamáröszvér. CzF
én: (2), fn. tt. én-t. Bölcsészeti szélesb ért. am. saját maga a bölcselkedõ, mint emberi lény, ellentétül
minden egyéb, kivüle létezõ lényeknek. Énem. éned, éne, azaz én lényem, te lényed, õ lénye.
Szorosb és elvont ért. szellemi lény, eredeti, tiszta általánosságban, s egyénileg véve. Az ént
megkülönböztetni a nem éntõl. Énen kezdeni a bölcselkedést. Én gondolkodom, tehát vagyok. CzF

text 36 {Xanthos}
1 ebẽñnẽ: prñnawã: mene prñnawatẽ
E BÉNYéNÉ’ : PeRNYéN A’VÁ’ : eME’NE PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 ahqqadi: pizibideh: tideimi: se: / {sej}
AKi KóKAD Ű : PICI VIDÉKi : íT IDE ÍM Ű : (S E:)/SÉLYe
3 hmprãmeh: tuhes: seije ñta tadẽ: miñti
Ki iLYBé RÁ MÉH : TOK ES: eSSE’ ILLYE’ NYiT A’ uTADÉ’ : MINGYáT Ű
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4 aladehali: ada: o-: se(j)ẽtri: ñtata:
ALÁ DE HALLI : ADA : Ő : SÉLYÉT éRI : NYiTTATA :
5 ada: |||- {3 = HáRoM} se pijetẽ: hrzzi: ñtatã: ladi: ehbi: se mñneτeidehe
ADA : HáRaMó’ SZÉP ILYETÉ’ : KiRe íZ űZI : NYiTTATÁ : LÁDI : ÉHe BŰ :
SZEM NYí’Na ECSE’/EGYE’ IDEGE
6 esedẽñnewi ) se pijetẽ: ẽtri: ñtatã: prñnezi:
ESED ÉNNYéN E VI(J)aSZ ÉPP ILYETÉ’ : ÉTeRI : NYiTTATÁ : PíRoNGóN
EZŰ’ :
7 atlahi:
A TúLLA’ HÍ
E bényénél pernyén alván, emelne pírongón, avval ítél. Aki kókad, ű pici
vidéki ít (jut) ide ím ű. Sélye ki ilybé rá méh-tok es, essel (eséllyel) illyel nyit az
utadé(rt) mingyát (mindjárt) ű alá, de halli Ada, Ő sélyét éri, nyittata. Ada háramol,
szép, ilyetén (ilyen féle) kire íz űzi nyittatá, ládi éhe bű, szem nyílna, ecsel/egyel
(gerebenez/egyenget) idege, esed énjén e vi(j)asz, épp ilyetén: éteri. Nyittatá
pírongón, ezűl (ez által) a túllal (másvilágival) hí.
ecsel: (ecs-el) áth. m. ecsel-t. 1) Gerebenez, azaz kendert, lent, gyapjút gerebenen tisztít, hihöl. 2)
Különösen, kefeforma eszközzel hajat fésûl, simít. Minden reggel megecselni a gyermekeket. 3)
Nõvel közösûl. CzF
egyel: (2), (egy-el) áth. m. egyel-t. Ver, megver, mintegy együvé ver, egyenget. Mondják ezt is: jól
megegyengették. Más véleménynyel hangmódosúlata agyal szónak. CzF

text 37 {Xanthos}
1 ebẽñnẽ: xuE BÉNYéNÉ’ : GYÓ
2 pã: mẽne prBÁ’ : MÉNE PíR3 ñnawatẽ: meoNGóN AVVA’ íTÉ : MÉ4 de: epñnẽni
DDE’ : E PeNYéN É’NI
5 ehbi: hmprãÉHe BŰ : Kű iLYBé RÁ
6 ma: se(j)atli
MA : eSÉLY, ÁTaLI
E bényénél gyó (jó) bá(csi) méne (ment) pírongón, avval íté: méddel e penyén
élni. Éhe bű, kű ilybé (ilymódon) rá ma esély: átali.
ige+~a vagy ~e: 2) a v. e raggal pl. kér-e, hall-a, küld-e, épít-e; s ezen ragban a leghihetõbb
vélemények szerént vagy azon ha szó rejlik, mely van a né-ha, so-ha, vala-ha, minden-ha
öszvetételekben is, vagy még egyszerübben a mutató a vagy e szócska; V. ö. ~A, (4); jelentése
bármelyik vélemény szerént is: akkor vagy ott; szabatos használata is épen e véleményen és
jelentésen alapszik, t. i. ezzel fejezzük ki a (kitünõleg úgynevezett) viszonyos vagy függõ multat
(jelent a múltban); megfelel a franczia relatif, vagy némelyek szerént imparfait nevü idõnek;
némileg a görög imperfectumnak (mert ez nem mindig fejez ki viszonyos idõt), és csak felette
ritkán a latin imperfectumnak, minthogy ez csaknem állandóan végzetlen múltat fejez ki, a
viszonyos múlt pedig hol perfectummal („qui cum minus esset probatus parentibus: a patre
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exhaeredatus est), hol kapcsoló móddal jelöltetik („fuerunt qui negarent;“ „tantum terrorem
incussit, ut nemo sit ausus“). CzF
peny: fn. tt. peny-t v. ~et, tb. ~ek, harm. szr. ~e. A penésznek, vagy nedvek romlása miatt peshedt
testnek anyaga; melybõl képzõdtek: penyü, penyv, penyh, penyhed, olyformán mint: feny, fenyü,
fenyv; eny, enyû, enyv; seny, senyû, senyv; ned, nedü, nedv, stb. Minthogy a peny és penész v.
penyész természetöknél fogva sikamlósak, és ragadósak, rokon hozzájok az elõtét nélküli eny,
enyü, enyv, enyek, enyekes, és a g elõtétes geny, genyedés, genyedség, sõt a ragadós mocskot
jelentõ szeny v. szenny is, és a rühnek tájdivatos neve: senynyedék. CzF

text 38 {Xanthos}
1 ebẽñnẽ prñnawu
E BÉNYéNÉ’ PeRNYéN AV Ő
2 mene prñnawatẽ
eME’NE PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
3 ijetruxle: hurttuIJEdT ROGY LE : KORíTTaTÓ
4 weteh: wasaza:
VÉTEK : VASAZZA :
5 hrppi ladi:
HaRaPó-BŰ LÁDI
6 se tideime
eSSE íT IDE ÍME
7 seije ñta tetẽ
eSSE ILY ENNYiT A’ TETTÉ’
8 tesi miñti: ada
TESZI MI NYiTI : ADA
9 ||| {3 = HáRoM}
HáRaMó’
E bényénél pernyén av ő, emelne pírongón, avval ítél. Ijedt rogy le, koríttató
(öregbítő) vétek vasazza. Harapó-bű ládi esse (esélye), ít (jut) ide, íme, esse ily, ennyit
a tetté(rt), teszi mi nyiti: Ada háramol.

text 39 {Xanthos}
1 ebẽñnẽ: prñnawu: meti prñnawatẽ
E BÉNYéNÉ’ PeRNYéN AV Ő : eME’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 mẽmruwi: xñtenubeh: tideimi
MÉ’ MéR Ő VÍ : GYaNYóT E NŐBE’ Ki : íT IDE ÍMŰ’
3 hrppi esedeñnewi: xñnahi
HaRaPó-BŰ ESED ENNYi-NEVŰ : GYaNYóNAK Ű’
4 ehbijehi: se θurttãi: lada señne: smmati
E HiBIJE HŰ : S E’CSÓRá’TaTÁ Ű : LÁDA SZENNYéN E : SZeLLeM ATTÚ’
5 tijãi: kbijehis: meñne: ni(j)esu
íTI úJJÁ Ű : Ki BŰJE HISZi : íM ÉNNYéN E : NŐJE SZÓ’
6 esedeñnewi: epttehi: ñtepitan[e]
ESED ENNYi-NEVŰ : ÉPíTTeTTE KŰ : eNGeTTE BUTÁN [E-]
7 seije: ñta tãtẽ: tesi miñti:
SZE ILY E : NYiT A’ TÁTÉ : TESZI MINGYáT Ű :
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8 aladahali: ada: ||| {3 = HáRoM}
A’ LÁDA HALLI : ADA HáRaMó’
E bényénél pernyén av ő, emelt ű pírongón, avval ítél. Mé(rt) mér ő, ví(v)
gyanyót (gyanút) e nőben, ki ít (jut) ide íműl (ímmel-ámmal). Harapó-bű esed, ennyinevű gyanyónak ül (ennyi-nevű gyanús neki), e hibije hű, s elcsóráltatá ű láda
szennyén. E szellem attól íti (ítéli) újjá, ű ki bűje hiszi, ím, énjén e nője szól, esed
ennyinevű építtette kű, engette bután [e]sze, ily e: nyit a táté, teszi mingyát (mindjárt)
ű, a láda halli, Ada háramol.
csórál: (csór-ál, vagy csór-a-al) áth. m. csorál-t. Valamely dolgot csûrcsavar, nagy feneket kerít neki.
Csórál-mórál. Ne csóráld-móráld, hanem mondd ki, ami lelkeden van. CzF

text 40 {Xanthos}
text 40a
[p]ajawa: manax[in]e: prñn[a]wate: prñn[aw]ã: ebẽñnẽ
[B]AJÁVA’ : MANó A’ GY[ÜNN]E : PíRoNGóN [A]VVA’ íTE : PeRNYéN [AVó]
Á’ : E BÉNYéNÉ’
[B]ajával manó az gy[ünn]e, pírongón [a]vval íte: pernyén [avó] áll e
bényénél.
manó: (1), fn. tt. manó-t. 1) Országos divatu, s valószínüleg még a pogány idõszakból való régi szó,
mely rosz lelket v. szellemet, ördögöt jelent. Innen: vigyen a manó, hordjon el a manó, átkos
mondatok. Mi manó hozott, ide? (Szabó D.). A manó szónak nyelvünkben alapfogalomra nézve,
úgy látszik, egy rokonhangu társa sincsen, honnan hihetõ, hogy idegen eredetû, s vagy a pokolbeli
isteneket és holtak lelkeit jelentõ latin manes, vagy a harmadik századbeli hitalkotó Manes nevébõl
alakult. 2) Különösen azon törpe emberi alakú szellemek, melyek, a rege szerént, a bányákban
tartózkodnak, s a bányamunkásoknak jelennek meg. (Kobold.) 3) Átv. ért. bogárfaj, melynek
röptyûji félpajzsosak, feje lelógó, állkapcsos, és csápokkal ellátott, mellrésze hosszú és benyomott,
s négy öszvegöngyölgetett szárnya van (Mantis.) CzF

text 40b
1 pajawa m[a]n[ax]ine: prñBAJÁVA’ M[A]Nó [A’ GY]ÜNNE : PíRoNGó2 nawate: prñnawã
N AVVA’ íTE : PeRNYéN AVó Á’
3 ebẽñnẽ:
E BÉNYéNÉ’ :
Bajával m[a]nó [az gy]ünne, pírongón avval íte pernyén avó áll e bényénél.
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text 40c
1 pajawa: ed°.....
BAJÁVA’ :
2 tideimi: a°....
íT IDE ÍM Ű
3 °rah: telẽ{>{l+v}}zi°....
RAK : TELi éLVeZI ...
4 qla: trmmis ...
KeLL A’ : TüReLeM IS ...
5 uwete: teri sẽ.
[K]ÖVETTE : éTERI
6 ijetẽ
IJEdTÉ
7 erawazija: eb[ij]E RAVASZ ÍJJA : EB [ÍJJ]8 a: me prñnawaxã
A: íM E PíRoNGóN AVVA’ aGGYÁ’
9 oo- uhahi: .°iti: ah: : A’ K10 ãmadi: arñnadi
ÁM ADI : A’ RiNGYó Nő ADI
text 40d
1 ebeija: [xr]uwata: meije pijetẽ: wat[aprd]ata: xssadrapa: pa-[rz]a:
EBBE’ UJJA’ : [GYúR]Ó aVATTA : íME ILYÉ éPP ILYETÉ : aVATT[A
PáRoD]AT A’ : GYáSZ-SZÁDa RAB A’ : PA[RáZS]A :
2 pddẽ: telẽzi: epa{>d}tte: trmmilise: ma [............]
FeDDöD-É : őT E LÉZŐ : EPeDő TETTE’ : TuR áLLaMI LÍSSZE’ : MA ...
Ebben ujjal [gyúr]ó avatta, íme, ilyé. Épp ilyeté avatt[a párod]at a gyászszáda, rab a pa[rázs]a. Feddöd-é őt e léző epedő tettel? Tur Állami Lísszel ma...
léz: elavult fn. és ige, melybõl lézeg, lézed, lézedez, lézeng, lézìrìg erednek. Minthogy e
származékokban alapfogalom a lankadt, beteges mozgás, járás: innen léz nem egyéb mint az
alhangu láz fenhangu módosulata, ez t. i. erõsebb, a léz pedig gyöngébb mozgást jelent. CzF
lisza/lésza: (1), (le-esz-a) fn tt. lészát. E szó az ország különféle vidékén különbözõ jelentésekkel bir
ugyan egyes tárgyakra alkalmazva: de azon alapfogalomban mind megegyeznek, hogy lésza
bizonyos növények ágaiból vagy száraiból csinált oly szövedék v. fonadék, melynek területe lapos,
és majd lefektetve, majd felállítva, majd kerekre hajtva használtatik... CzF Itt: államszövetség.

text 41 {Xanthos}
1 ebẽñnẽ: prñnaw[ã m... prñnawatẽ ........]
2 turlleh: tidei[mi hrppi ........................]
3 s(e)esedeñnewi: x[ñnahi ehbijehi]
4 ñtaija tadẽ: tas[a miñtaha ada ...]
5 se(j)ẽtre: ada |||:
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text 42 {Xanthos}
3 ebẽñnẽ: xupã: meti prñnawatẽ: tuwada: hrppi ladi
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : TOVa AD A :
HaRaPó-BŰ LÁDI
4 se t<i>deime: seije ñtadẽ: tesi: miñti: aladaheli: ada: || {2 = KETTő}
eSSE’ ’T IDE ÍME : eSSE ILLYE’ eNNYiT AD-É : iTT ESZI : MINGYáT Ű : A
LÁDi A HEL(Y)I : ADA KE’Ti
E bényénél gyobbá emelt ű pírongón, avval ítél. Tova ad a harapó-bű ládi,
essel (eséllyel) ít (jut) ide íme, esse illyel ennyit ad-é? Itt eszi mingyát (mindjárt) ű: a
ládi a helyi. Ada kelti.
hely: 10) Valaminek oly állapota, melynek a sorban, rendben az az igazi helye, mely azt leginkább
megilleti; innen mondjuk: helyre igazítani, helyreütni, helyrehozni valamit, t. i. az õt megilletõ
helyre; helyt adni valaminek, az õt megilletõ helybe igtatását megengedni, különösebben:
helyesleni; s ebbõl származik a javalást, dicsérést jelentõ helyìs, (= helyén levõ); helyesen; helyben
hagyni am. jóvá hagyni; és helyt állani, az õt illetõ helyen állandóan megmaradni, onnan semmi
által magát eltántorittatni nem engedni. Megjegyzendõk ezen öszvetételek: helylyel-helylyel,
helylyelközzel, azaz itt-ott, némely helyeken vagy idõben. Személyragozva és benmaradó raggal
helyemben, helyedben, helyében stb. am. személyemben, személyedben, személyében stb. Hát te
mit tennél helyemben? Ha én helyében volnék, máskép tennék. A tárgyeseti ragra nézve a szokás
oda látszik hajlani, hogy tulajd. értelemben helyet, átv. ért. pedig helyt használ, pl. helyet
változtatni, helyet adni valakinek a szobában; helyt adni más állításának, helyt állani. CzF

text 43 {Xanthos}
1 ebẽñnẽ: prñnawã: mẽti prñnawatẽ: merehi: kudalah: xñtlah tideimi:
E BÉNYéNÉ’ : PeRNYéN A’VÁ’ : MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’: MÉR E KŰ
: Ki ODA LAK : GYaNYóT LAK íT IDE ÍM Ű :
2 trijatrbbahi: pñnutahi: uhahi: hrppi: prñnezi: ẽnẽ: xñtawata:xer[i]xehe:
TáRUJJ A’ TáRBA aBBA HÍ : BaNYa NŐT AKI : ÓHA HÍ : HaRaPó-BŰ :
PíRoNGóN EZ Ű : É’Ni É’ : GYaNYóT AVAT A : GYÉR [Ü]GYEKKE’ :
E bényénél pernyén alván, mélt(at) ű pírongón, avval ítél. Mér e kű: ki oda
lak, gyanyót lak, ít (jut) ide ím ű. Tárujj a tárba, abba hí banya nőt aki óha (óhajtva)
hí. Harapó-bű pírongón ez ű: élni él, (ám) gyanyót (gyanút) avat a gyér [ü]gyekkel.
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A lüki írásos emlékek gyűjteménye II
text 45 {Xanthos}
A
1 [pijet]eñnẽ pixe[s]ere kat[BŰ(J)ÉT] ENNYi NÉP ÜGYE [S] ERRE Ki A’ T2 [amla]h arñna se tlawa se p[ÁMLA] Ha ÁRNYa’NÁ SZÉTeLő AVVA’ SZEBB
3 [inale]se xadawãti meñna°
[ŐNÁLa E]SEGGY ADA VÁ’TI MENNYeN A
4 [......]truweheñne(e)se ti
5 [.......]°uti kbijehedi
6 [.........]°t/zi sewe ñte k°
7 [.............]°weli eb°
8 [.................] ne°
9 [...................]

[Bű(j)ét] (böjt) ennyi nép ügye [s] erre ki a t[ámla] ha árnyalná szételő avval
szebb. [Őnála e]sedj, Ada válti mennyen a ...
bű-ét > bű-(j)-ét > böjt, vagy bìjt: (böj-t, vagy bìj-t) fn. tt. böjt-öt. 1) Általán am. koplalás, midõn
valaki önszántábol, vagy szükségbõl bizonyos idõ alatt vagy kelletinél kevesebbet eszik, vagy
egészen éhes állapotban marad. Sok dõzsölés, eszemiszom után böjtöt tartani. Böjttel sanyargatni,
zabolázni a testet. Hetenként három napi bõjtre itélni a rabot. 2) Különösen hitvallási szent
gyakorlat, midõn az illetõ hivek bizonyos fegyelmi rendeletek szerint az ételital mennyiségére, és
miségére nézve szûk mértéket tartanak. Izráeliták böjtje, Mózes törvénye szerint. Mozleminek
böjtje, melyet Mohammed rendelt. Keresztények böjtje, mely napjában egyszeri jóllakást enged
meg, s némely ételektõl megtartóztatást parancsol. Böjtöt fogadni. Megtartani, megszegni a böjtöt.
Fogadott böjt. Köteles böjt. Száraz böjt. Jó az imádság böjttel. Tóbiás 12. 8. Részeg ember
imádsága, beteg ember böjtje semmit sem ér. Km. Teli hassal könnyü a böjtöt dicsérni, vagy a
böjtrõl papolni. Km. Kinek nem kell, annak böjtöt szab. Km. Duna pontya, Tisza kecsegéje, Ipoly
csukája legjobb böjt, ha szerémi borban fõtt. 3) Azon egyházilag meghatározott napok, melyeken a
hivek böjtölni kötelesek. Ádventi, karácsonyi böjt. Minden péntek és szombat böjt. Boldogasszony
böjtje. Apostolok, Mindenszentek böjtje. Negyvennapi, vagy hosszu, vagy nagy böjt. Böjt elsõ,
második, harmadik stb. vasárnapja. Böjt eleje, közepe, vége. Aki sok zabáló csötörtököt tart, hosszu
böjtre szorúl. Km. Minden farsangnak van egy böjtje. Km. Se bõjti, se téli. Km. A tûz is böjtön
bakzik. Km.
E szót némelyek a latin jejunium, mások a szláv beda, bjeda (nyomoruság) szóból származtatják.
Rokonítják a finn paaston-val is, de ez a német Fasten, svéd fasta, és szláv post puoszt szók
módosítványa. Mi a magyar nyelvbõl kétféle elemzését hozzuk föl. 1) Bû-ét, azaz, bûvös ét, olyan
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ét, melynek bûvös, szent erõ tulajdoníttatik, s ebbõl öszvehúzva lett volna: böjt. 2) Azon
alapfogalomból indulván ki, hogy a böjt lényege éhezésben áll, az éh vagy ìh gyökbõl
származtatható, t. i. éh máskép éj, honnan: éhomra vagy éjomra, éhomét vagy éjomét. Az éj vagy ìj
elõtéttel béj, vagy bìj, igévé alakulva: béjik vagy bìjik, = éhezik, éhes állapotban van, s ebbõl lett:
bìjés, (éhezés) és béjet bìjt (éhom, éhállapot). A b elõtét nyelvünkben gyakori, mint: ámul bámul,
iczeg biczeg, illeg billeg, anya banya, állvány bálvány, ennünket bennünket, öklel böklel stb. A
régieknél gyakran eléfordúl bejt alakban. Így Sz. István király legendájában olvassuk: „lelkét
éltetvén ajojtatus imádságokkal – – – ez világi testi eletét szent bejttel.“ A hellen nyelvben is a
böjtöt jelentõ szókban: nhVteia, apastia, asitia a nem evés, éhezés alapfogalma rejlik.
Képzésre nézve egy osztályba tarzozik a sajt, rojt, bojt, lejt, rejt szókkal. CzF

B {See Laroche, FdX 6.117, but also Bousquet, Revue archéologique,1986, 101105!}
1 [...9....]°asa arus[....]
2 [....9....]°eñtehritdd[i]
3 [.....]°eritiwehñ xñtaxa
4 [....]maliju mara ebeija
5 [...]°i sewene xttaiti te°[.]
6 [.....] ebine esedeñnew°[.]
7 [..ti]ke ne xttadi tike[..]
8 [....]ẽti tihe ẽti sttal[i]
9 [....]meñnebine esube°[..]
10 [....]°e maxani ebin[e....]
11 [...]mei tusñti m[...7...]
12 [....]°eñne hladd[i...6...]
13 [....]wawa (vacat)

text 46 {Xanthos}
1 [ebẽñnẽ .... mene prñnawatẽ [....] kk[.......] laz[.....]
2 [tideimi hrppi ladi se tid]eim[e se xah]ba: ehbi[je]
3 [seije ñta tadẽ tesi] mi[ñ]ti: aladahal[i]
4 [ada] O
text 47 {Xanthos}
1 ebẽñnẽ xupu mẽti [p]rñnaw[a]tẽ hura
E BÉNYéNÉ’ GYÓBÓ’ MÉ’T Ű [Pí]RoNGóN AVV[A’] íTÉ’ KORA2 ikezi hrppi ladi ehbi se tideime seije
I KECS Ű HaRaPó-BŰ LÁDI ÉHe BŰ S E’íT IDE ÍME S E’ ILLYE’
3 ñte tadẽ tesi miñti ada ||- ) {2 = KETTő}
eNGe’TE uTADÉ TESZI MINGYáT Ű ADA KE’Ti
E bényénél gyóból (jóból) mélt (méltat) ű, [pí]rongón avv[al] ítél. Korai kecs ű.
Harapó-bű ládi éhe bű s elít (eljut) ide íme s ez illyel engedte, utadé teszi.Mingyát Ű,
Ada kelti (ébreszti).
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kecs: fn. tt. kecs-et. 1) Elavult szó s am. kics, kis, melybõl eredt némely szójárásban kecsély fordítva
csekély. 2) Kedves, vonzó, szemet gyönyörködtetõ tulajdonság, kivált a nõi alakon, arczon. A cs
jelentése itt csín. Termetnek, arcznak bájoló, szelíd kecsei. Minden nõi kecsekkel ékesitett szûz.
CzF

text 48 {Xanthos}
1 ebẽñnẽ: xupã: mẽti prñE BÉNYéNÉ’ : GYÓBBÁ : MÉ’T Ű PíRoNGó2 nawatẽ: padrãma: hrppi neN AVVA’ íTÉ’: PADRa ÁM A’ : HaRaPó-BŰ íNÉ3 re: se t#uhe
RE : SE TÖKÉ’
4 ebẽñnẽ: xupã: mẽti: ijetẽ
E BÉNYéNÉ’ : GYÓBBÁ : MÉ’T : ILYETÉ’
5 q[a]rñnaxa: pssureh: tideiKű [Á]RNYa NAGY A : BőSZ SZÓRa E Hí : íT IDE Í6 mi: se tideimi: padrmmahe
M Ű : SE’TI DE ÍMŰ’ : aPAD uRaLMA Ha E7 xudiwazade: epenẽtijatte
GY Ó DÍVÁ’ óCSAD E’ : ÉPP ENNÉ’ TIKKAdT iTT E
8 padrmma
PADRa áLMA
E bényénél gyóbbá (jobbá) mélt (méltat) ű, pírongón avval ítél (kín)padra, ám a
harapó-bű ínére (ínyére) se tökél (felel meg). E bényénél gyóbbá mélt ilyetén, kű
[a]ránya nagy, a bősz szóra e hí. Ít (jut) ide ím ű, sejti de íműl(ámul). Apad uralma ha
egy ó dívály (becses érték) ócsad el: épp ennél tikkadt itt e padra álma.
tökél, v. tökéll, régiesen: tìkél: (tì-gél? azaz te-v-eg-él) áth. m. tökél-t, v. ìtt. 1) Menynyiben
származékai tökélet, és tökéletes a latin perfectio és perfectus-nak felelnek meg, am. valamit
teljesen, egészen megtesz, megcsinál, elkészít, bevégez; régies jelentés; honnan: tökéletlen, am.
nincs úgy megcsinálva, megtéve, elkészitve, mint kellene. ... CzF
divály: (div-ály) fn. tt. divály-t. Becses értéke, sikeres mivolta, jelessége valaminek; divó állapot, v.
tulajdonság. CzF

text 49 {Xanthos}
ebehi: isbazi: m(i)ijesijẽni: padrñma: kumaza: meije ne pemati tike: kbi hrppittãne:
EBBE HÍ : Ű SZoBAáCSI : MŰIJES Ü’JÉN Ű : PADRa NYoMA : KOMÁZA : ME’
ILYEN EPE MÁTÚ’ TIKE : KiBŰ’ HaRaPó-BŰ iTaTÁ iNNE’:
Ebbe hí ű, szobaácsi műijes (műies) ülljén (ünnepén) ű padra nyoma, komáza,
me(rt) ilyen, (ezért) epe mátúl tike (tyúkja), kibűl harapó-bű itatá innej!

text 50 {Xanthos}
1 ñt(e)eije tãtẽ: tesi: miñti
NYiT E’ ÚJJÉ TÁTÉ : TESZI : MINGYáT Ű
2 aladehali: ada: O
ALÁ DE HALLI : ADA : Ő
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Nyit ez újjé, táté teszi mingyát (mindjárt) ű alá, de halli Ada, Ő.
text 51 {Xanthos}
1 ñt(e)ene qarñnaxa tuwe[tẽ]
NYiT ENNEK ARáNYa NAGY A TÖVE
2 qñtbeh tideimi ehbi
KöNNYíT BEHí íT IDE ÍM Ű E HiBI3 wezzeimi tehluse
VE’ CSeCSE ÍM Ű TÉHeLY ŐSE
Nyit, ennek aránya nagy, a töve könnyít, behí. Ít (jut) ide ím ű e hibivel, csecse ím ű,
téhely őse.
téhely: (tevõ-hely?) fn. tt. téhely-t, tb. ~ìk. 1) Tok gyanánt szolgáló edény, eszköz, pl. a borbélyok
téhelye, melyben beretváikat tartják. 2) A székelyeknél jelenti a borbélymûhelyt is. (Cserei Elek).
3) A kõmiveseknél vakoló kalán. CzF

text 52 {Sidek-Yayla}
1 ebẽñ[n]ẽ: xupã: mẽnadẽ: krehẽnube: sẽ pijetẽ wazijeje
E BÉNYé[N]É’ : GYÓ BÁ’ : MÉN ADáÉ’ : KiRe EHÉ NŐBE’ : SZÉP ILYETÉ’
VAZUJi ÉJJE
2 se(j)ẽni: se pi[j]etẽ: miñti ñtawãtã
SÉLYÉN Ű : SZÉP ILYETÉ’ : MINGYáT INGaTA VÁ’TÁ
E bényé[n]él Gyó bá’ mén Adáé(rt), kire ehé (éhezett) nőben, szép ilyetén vazuji
(királyi, görögösen) éjje. Sélyén ű szép, ilyetén mingyát ingata váltá.
vazul: férfi kn. tt. ~t, tb. ~ok. Az eredeti görög nyelv után latinosan; Basilius, (βασιλειος királyi). CzF
vát/vált: bizonyos viszonyt fejez ki, mely két hasonló nemû vagy értékü fél között létezik; tehát váltani
annyit tesz, mint bizonyos tekintetben hasonló két félt egymással fölcserélni, egyiket a másikért
adni, venni. Ennélfogva a fél szónemzetség, és vál család ivadéka (Lugossy J.).V. ö. FÉL, név: és
VÁL, ige. A Budenz J. felhozta mordvin polaffï és erzamordvin polavto- (váltani, cserélni)
igetörzsek is, úgy látszik, mintha a finn puole, észt pole, lív puol’ (= fél), stb. szókkal volnának
összefüggésben.
Képeztetésre olyan, mint ezen igékbõl: telik, sérik, esik, kel, egyszerü t képzõvel származott telt v.
tölt, tilt, sért, ejt (est), kelt, és így válik vált. CzF

text 53 {Seyret}
’Hanadaza építette
ezt az épületet
feleségének és
fiainak’ – Állítólag
ez lenne a fordítása a
lüki szövegnek
(Wikipedia).
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1 ebẽñnẽ: prñnawu: mẽnE BÉNYéNÉ’: PeRNYéN A’VÓ: MÉN
2 e prñnawatẽ hanadaza: hrpE PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’: Ki ANNA DACCA’: HaRaPó3 pi ladi: ehbi: se tideime
BŰ LÁDI: ÉHe BŰ: S E’íT IDE ÍME
E bényénél pernyén alvó mén, e pírongón avval ítél ki adna daccal. Harapóbű ládi éhe bű, s elít (eljut) ide íme.
bánya: “… rokonok vele az olasz bagno, franczia
bain, latin balneum, hellen balaneion. Mind az
ásványokra, mind a fürdõre vonatkozó bánya
megvan a szláv nyelvekben is. Akik azon alapfogalomból indulnak ki, hogy a bányák a föld
belsejében léteznek, véleményök oda megy ki,
hogy e szó gyöke be, melybõl lett bény, bénye,
mélyhangon bánya. Talán a Bénye helységek neve
is innen származott, legalább az Esztergam megyei
Bény ásványos gyógykútjáról ismeretes a maga
környékén.” CzF (figyeld a szóhasználatot: rokonok
vele…, szemben mai nemzetgyilkos nyalvászaink:
bánya [szláv] mocskával. Micsoda különbség!). A lüki szövegekben szereplő bényéknek, sírboltoknak
többsége BáNYa-szerűen BéNYú’ a hegyoldalba, innen ered helyileg használatos nevük, a BéNYe. A
szöveg tehát tökéletesen illik a szövegkörnyezetbe.

text 54 {Phellos} {cf. now on readings Schürr, Kadmos 40.138ff}
1 tukedri: [e]behẽ: m[ex]udalijẽ abu [.... ]
áTOK E DeRŰ : [E]BBE’ KÉ’ : íM [E GY]Ó DALIJÉ ...
2 w[ẽte]h◊: zzimaza: murãzah◊ tide[imi]
V[ÉTE]K Kű : CiCI MÁZZA’ : Mi ŐRÁ CSAK éK íT IDE [ÍM Ű]
3 ñ[t]a[d]i: eb[eh]ẽ!me uwa xudali[j]ẽ?h◊ e°.°d[... ]
aNNYi[T] A[D] Ű : EBB[E K]ÉME’ ÓV A GYÓ DALI[J]É ...
4 °wu meñne [..] tideimi
VŐ MENNYeN E [..] íT IDE ÍM Ű
text 56 {Antiphellos}

1 ebẽñnẽ prñnãwu: meti prñnawatẽ
E BÉNYéNÉ’ PeRNYéN Á’ FŐ : METTŰ’ PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 ixtta: hlah: tideimi: hrppi ladi: ehbi
ÍGY Tu’TA : Ki LAKi : íT IDE ÍM Ű : HaRaPó-BŰ LÁDI : ÉHe BŰ
3 se tideime: ehbije: seije ti edi: tike: mẽtẽ:
S E’íT IDE ÍME : ÉH BŰJE : S E’ ILYET IEDI : TIKE : MÉ’TÉ
4 mene qasttu: ẽni: qlahi: ebijehi: se wedri: wehñtezi
MENNE aKASZTaTÓ : É’Ne Ű : Ki LAKI : E BŰJE HÍ : SZű EVVE’ DeRŰ’ :
eVVE’ HuNYT E’ZŰ’
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E bényénél pernyén áll fő, mettűl (amitől) pírongón avval ítél, így tudta ki laki. Ít
(jut) ide ím ű, harapó-bű ládi éhe bű, s elít (eljut) ide íme éh bűje, s ez ilyet iedi
(ijeszti). Tike (tyúkja=nője) mélté (méltatá): menne akasztató – élne ű ki laki. E bűje
hí, szű evvel derül, evvel hunyt elzüll (eltávozik).
ijed: (i-j-ed v. í-ed) önh. m. ijed-tem, ~tél, ~t v. ~ìtt. Gyöke vagy a mozgást, vagy pedig a felsikoltást
jelentõ i v. í, melybõl ed képzõvel lesz í-ed v. i-ed, mint a régieknél gyakran eléjön, pl. a
Debreczeni Legendáskönyvben: „És megiedvén mind földre esének.“ Innen az i egyszerüen j-vé
változván a székelyeknél jed alakban jön elé: „a tizedik szomszédot is kitörte a nagynyavaja
jedtibe.“ Kriza J. Annyit tesz, mint mozzan, mozdúl, különösen félelembõl remeg, megrázkódik;
vagy megrezzenésbõl felsikolt. A bival megijed a veres posztótól. Nem minden széltõl ijed meg.
(Km.). Elijedsz tõle, ha meglátod. Álmából felijedt. CzF
züllik: (hihetõleg am. szür-l-ik) k. m. züllött. 1) A Tájszótár szerént vénhedik, az öregség felé
közeledik, mintegy megszürõdik, szürekedik, fogy, soványkodik. 2) Ellzülleni valakitõl am.
elszakadni, elválni.
„Predrag termett szilaj paripára,
Paripára, harczias kópjára,
De elzüllött az öreg atyjátúl,
Ajdukba jár völgyön, hegyeken túl.
Nenád felnõtt anyja örömére,
De elzüllött õ is az anyjától.
(Szerb dal, Kondor Lajos ford.) CzF

text 57 {Antiphellos}
A lüki szöveg a
harmadik sornál
kezdődik. Az A.
Schönborn által
készített rajzot a
kutatók ügyesen
feljavították.

3 ebẽñnẽ: xupu: meti: prñnawatẽ: ida maxzza: uherijeh
E BÉNYéNÉ’ : GYÓBÓ’ : eME’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : IDe AMA GYó
CuCCA’ : Ő KÉRi ILY E Kű
4 tideimi: hrppi ladi ehbi: se tideime: sei p{>r}ijẽtẽ
íT IDE ÍM Ű : HaRaPó-BŰ LÁDI : ÉHe BŰ : S E’íT IDE IME : S E ÍRÍJ ÉTÉ5 pijatu: miñti: ẽtri: xupu: sixli: aladehxxãne:{>t} se hrzzi
Be UJJA’/ÍJJA’ TO’ : MINGYáT Ű : ÉTeRI : GYÓBÓ’ : SZŰ üGYeLI : A LÁDi E
KeGY-áGYÁN ETeSSE KiRe íZ űZI
6 tupmme: sixla: hrzzi prñnawi: mei: ñtepi tãti
uTÓBB LáM E : SZŰ GYúL A’ : KiRe íZ űZI PíRoNGóN AVÚ’ : íME Ű : íNYéT
E BŰ TÁTI
7 id[ã m]axzzã: se l[adã ehbi s{>j}]e[ije] n[e hrppi tã]ti tike
IDe [ÁT AM]A GYó CuCC Á’ : S EL[ADÁ E HiBIJ]E [ILYE]N E HaRaPó-BŰ
TÁ]TI TÜ’KKE’
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8 kbi: hrpp* i(i)jemei: tadi: tike: mene: tubeiti: mãhãi{>w}
KűBŰ’ : HaRAP ILY E iME Ű : áTADI : TÜ’KKE’ : MENNE : íTŐBE ÚTI :
MÁ’HÁVa’
9 huwedri: se itlehi: trmmili: ebidalahaditi: ebei: ñte
HO’ VÉDőR Ű : eSSE’ ÍTéLi E HŰ : TuR áLLaMI öLÜ : EBBe IDALA HA DŰTI
: EBBE’ Ű : eNGe’TE
* Schönborn rajzán itt világosan a hrap szó olvasható, ezzel alátámasztva a hrppi első tagjának az
olvasatát. A zárójelbe tett i nincs a képen és nincs is rá szükség a mondatban.

E bényénél gyóból emelt ű pírongón, avval ítél. Ide ama gyó cuccal Ő kéri, ily e
kű. Ít (jut) ide ím ű, harapó-bű ládi éhe bű, s elít (eljut) ide ime, s e íríj (írígy) étébe
ujjal/íjjal tol mingyát (mindjárt) ű. Éteri gyóból szű ügyeli, a ládi e kegy-ágyán etesse
kire íz űzi. Utóbb lám e szű gyúl, az kire íz űzi pírongón avul íme ű, ínyét e bű táti. Ide
[át am]a gyó cucc áll, s el[adá e hibij]e. [Ilye]n [e harapó-bű tá]ti tülkkel, kűbűl
harap, ily e. Íme ű átadi, tülkkel menne ítőbe (ítéletre) úti málhával. Hol védőr ű,
essel (eséllyel) ítéli e hű Tur Állami Ölü, ebbe idala (itala) ha dűti, ebbe ű engedte.
tülök: fn. tt. tülk-öt, harm. szr. ~e. 1) Üreges szaru, milyen az ökörnemü barmoké. 2) Ily szaruból
készített eszköz, pl. fuvóhangszer, milyent némely pásztorok, vadászok s mások használnak.
„Körben-karikában zendült magas ének,
Gerjedve hatalmas tülkök felelének.“
Arany J. (Buda halála).
Továbbá a kaszások hasonló tokmánya, melyben a kaszakövet tartják; lõportartó tülök; a
hurkatöltõk szarucsöve. Átv. tréfás népnyelven: tülökorr, nagy orr, máskép: tokmányorr. Némi
változattal (l helyett r): türök, melytõl erednek különösen: türköl és türkölõdzik. Bérczy Károly
,Vadászmûszótárá’-ban tülök az agancs két törzse (Stange). Ennek egyes ága: csap (Spiesz), a
kettõs: villa (Gabel), legfelsõ hármas ága: korona, négyes vagy több ága: markolat. Rokonnak
tekinthetõ vele a mongol terigün, am. fej (la tête), és tologhai, am. fej; tetõ (tête; sommet.) Bopp
Ferencz is a német Horn, latin cornu szókat stb. a szanszkrit çírasz (caput) szóval hozza
kapcsolatba. CzF
ölv: (1), (öl-v) fn. tt. ölv-et, harm. szr. ~e. Ragadozó, vagyis ormadár neve, melynek alkalmazásában,
mint több más madarakéban, a szokás nem egyezik meg. Némelyek szerént a sólymok neme alá
tartozik, s am. falco palumbarius; Mitterpacher szerént lanius excubitor; németül: Würger, mely
magyarul máskép: gébics. Molnár Albertnél: accipiter lanius, németül: Neuntödter.
Legközönségesebben a német ,Habicht’ szóval vétetik egy értelemben. Akármily értelemben
veszszük is, nem kételkedhetni, hogy gyöke öl ige, minthogy más állatokat öldös, fojtogat, ragadoz,
s innen lett ölõ, módosítva ölü, ölv; mint nyel, nyelõ, nyelv; el, elõ, elv; fenyõ, fenyü, fenyv; hamu,
hamv stb. Ez elemzésbõl az is kitünik, hogy helyesebben iratik lágyítás nélkül: ölv, mint lágyítva:
ölyv. CzF

Ha a tur állami ölü-ből kihagyjuk az államit, marad a tur-ölü > tur-olu > turulu >
turul, vagyis a magyar turul madár azonos a lükik nemzeti jelképével, a tur ölyv-vel.
text 58 {Antiphellos} {cf. now the readings and interpretation of Schürr, Kadmos
40.143ff}
1 [ebẽñnẽ] xupã mẽti prñnawatẽ sbelimi sñnete[h] tideimi
2 [...........]°ahi hrppi lad[i] ehbi se tideime se pije[t]ẽ miñti
3 [..............] upe[z]ide [st]tati tdi ẽti sbelimi sijẽni teli se lada
4 [...................h]rppittãna hrppi(i)jemei tãti tike terihe
5 [mene tubeiti ... trmm]ili: se hppñterus mãhãi miñtehi

33

text 59 {Antiphellos}
1 ebẽñnẽ: xupã: meti prñnawatẽ: qñturahi: hrppidubeh:
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : HaRaPó-BŰ
DOB-E Ki :
2 tideimi zimasttrah: tuhes: mei(j)adi tike: tihe
íT IDE ÍM Ű CSUMa ASZTaTRA Kű : íTŐ KÉSZ : íME ILY ADI TÜ’KKE’ : úTI
éHE3 zumm[ẽ/ã mene tu]beiti: muhãi{>z}: huwedri:
ZŐ éLeM[É MENNE’ íTŐ]BE ITT Ű : MÓKÁZ : HOVa E DeRŰ
E bényénél gyobbá emelt ű pírongón, avval ítél. Harapó-bű dob-e ki? Ít (jut) ide ím
ű, csuma (csoma), asztatra kű, ítő-kész. Íme ily adi tülkkel úti éhező élem[é mennel
(mennyel) ítő]be. Itt ű mókáz? Hova e derű?
text 60 {Antiphellos}
1 [............................]°uwezeh tidei[mi]
2 [................hrppi atl]i se ladi se tid[eime]
text 61 {Phellos}
1 ebẽ: prñnawã: meti: prñnawatẽ: sbikezijẽi: mrexisa: tideimi ladi ehbi: se tideime:
EBÉ’ : PeRNYÉN A’VÁ’ : eMETT Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : SZŰBŰ’
KÉZÍJJÉ’ Ű : MéR eGY ISSA’ : íT IDE ÍM Ű LÁDI ÉHe BŰ : S E’íT IDE ÍME :
2 ẽnẽ: xñtawata : wataprddatehe:
É’Ni É’ : GYeNGéT AVAT A : VATTA BáRDoDAT E HE’
Ebéll (ebédel), pernyén alván emett (evett) ű pírongón, avval ítél szűbűl, kézíjjé(rt) ű
mér egy issal (összemérhető egy őssel). Ít (jut) ide ím ű, ládi éhe bű, s elít (eljut) ide
íme. Élni él, gyengét avat a vatta (párna), bárdodat e hely.
ebéll, ebéllés, ebéllõ régiesek és tájdivatosak, ebédl v. ebédel, ebédlés, ebédlõ helyett. CzF
em: (3), kiavult áth. 1) szop. V. ö. EMIK. 2) Eszik. Nincsen mit emniik, azaz emniek v. enniök,
(Podgorszki János, szentmártoni kapitány levelében Jakusich Ferencz, gyõri alkapitányhoz 1577diki dec. 2-dikáról). Senkinek sem barmát, sem marháját el nem veszik, adjanak emnik egy kevés
ideig (Illésházy István levelében Thurzó Györgyhöz 1606. jul. 30.). Rokon értelemben ma is gyöke
emészt szónak és származékainak. CzF
is: (2), a régi halotti beszédben áll, ,õs‘ helyett, ebben: is-emük, azaz õs-ünk. CzF

text 62 {Isinda}
1 unuwẽmi ti prñnawate
Ő NŐVe’ ÉMITTŰ’ PíRoNGóN AVAT-E
2 purihimrbbeseh tideimi
PORI HÍMRe BIBÉS E Kű íT IDE ÍM Ű
3 hrppi: ladi se tideime
HaRaPó-BŰ : LÁDI SE íT IDE ÍME
Ő nővel émittűl (éberül) pírongón avat-e? Pori hímre bibés e kű, ít (jut) ide ím ű.
Harapó-bű ládi se ít (jut) ide íme.
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text 63 {Isinda} {for readings see now Schürr, Kadmos 40.146f}
1 .°r]max{>g}ut[a]wi [p]rñnawate: .°rpeseh:
IR]MAGOT [A]VI [Pe]RNYéN AVATi E : ÚRi BESZE Ki :
2 [ñta]tã: atli: se ladi: se tideime
[iNGaTTA]TÁ : ÁTaL Ű : SE LÁDI : SE íT IDE IME
Ir]magot [a]vi [pe]rnyén, avati e úri besze, ki [ingatta]tá átal. Ű se, ládi se ít (jut)
ide, ime.
irmag: (ir-mag) ösz. fn. 1) Valamely nemnek vagy fajnak utósó magva, ivadéka, akár az állati, akár a
növényi országból. Úgy elpusztítom e népet vagy családot, hogy irmagnak való sem marad belõle.
Elsõ tagja ir, talán a fiut, magzatot, ivást jelentõ ivar-ból változott által, mintha volna: ivar-mag,
azaz szaporítani való ivadék. 2) Minthogy az utósó ivadék vagyis gyermek legkedvesebb szokott
lenni, jelent átv. ért. kedvencz gyermeket. Vigyáz rá, mint az irmagra. Kedves irmagom, egyetlen
irmagom! CzF

text 64 {Isinda}
1 [....... pr]ñnawã: .[............]
2 [.............ẽnẽ xñtaw]at[a]: mizrppatahe:
text 65 {Isinda}
1 [..............................]
2 [..........]°h[..............]°d.
3 [..]°il[....]°it[..]tuwete: uwe°..°e....°i:
4 ije°.....°in.°it.....°tase: señn°......
5 ....°rp.: ..°t.°ha:.°ezatadru: d°....
6 ...°uppa..: se hublehi: se..°ti: a: de°..
7 . ãnãi: se tmperi: se: pttuh .:a itehi: dd
8 ..°u...°rbbahe ti(i)je: pttule: teli xe°.
9 ..°i: .°i...°i....: itaziti: adai: k°..
10 ....°s...°me.°ne: a: itazi: me°.°eli..
11 .........°mitisñ: trbbeli:
12 ....°e.....kumezeini: teteri:
13 ...... tuw°..°i: ..°xezixene: uw°.°di:
14 .....°edi: u°.°aziti: up°.°e...°i: ...°mi: m°.
15 ....°e..°iti: se uhe: xezixahe: teteri
16 .......°ara: mla: kebeija: iti: urubi: wa°
17 ........°esehi: za: astti: xezixa: se
18 ......°e .°eteiti: mmẽti: teteri: iz
19 .... t..: ẽ: trqqñti: se [q]la(j)ebi: ddewe2 [zehi] se trmmilije: . uwe. ile: xezixahe
21 .......: ẽ: kumeze#iti: teteri: isñt[a]
22 ...... rekmma: tahñ: newemei: kumaza
23 ......°se pihesi: mei ne httemi: tr°..
24 ......: se qlahi: ebijehi: ddewezehi
25 ..... sehi: trmmili esehi
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text 66 {Timiusa}
1 ebẽñnẽ: p[rñ]nawã: meti: prñna[w]atẽ: pertinamuwa: hrppi ladi:
E BÉNYéNÉ’ : Pe[RNYé]N A’VÁ’ : eME’T Ű : PíRoNGóN A[VV]A’ íTÉ’ :
PERTŰ’ iNA’ íM ÓVA : HaRaPó-BŰ LÁDI :
2 ehbi: se tideime: ehbije:
ÉHe BŰ : S E’íT IDE ÍME : ÉH BŰJE
E bényénél pe[rnyé]n alván, emelt ű pírongón, a v[v]al ítél, pertűl inal ím óva.
Harapó-bű ládi éhe bű, s elít (eljut) ide, íme, éh bűje.
text 67 {Timiusa}
1 ebẽñnẽ: prñnawã: mẽti prñnawatẽ: xluwãnimi: hrppi ladi: ehbi: se tideime
E BÉNYéNÉ’ : PeRNYéN A’VÁ’ : MÉ’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : GYó
LOVÁN ÍM Ű : HaRaPó-BŰ LÁDI : ÉHe BŰ : S E’íT IDE ÍME
2 ehbije: ẽnẽ periklehe: xñtawata
ÉH BŰJE : É’Ni É’ éPP ÉRIK LEHE : GYaNYóT AVVA’ uTA’
E bényénél pernyén alván mélt(at) ű pírongón, avval ítél gyó lován ím ű. Harapó-bű
ládi éhe bű, s elít (eljut) ide, íme, éh bűje. Élni él – épp érik lehe, gyanyót avval utal.
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text 68 {Simena}
1 ebẽñnẽ: xupã: mẽti: prñnawatẽ: armpalitxa .. xuh
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : MÉ’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : ARa oLYBá
áLLÍTi GYARLó üGY OK2 tide<i>mi: hrppi ladi: ehbi: se tideime
íTI DE MŰ : HaRaPó-BŰ LÁDI : ÉHe BŰ : S e’íT IDE IME
E bényénél gyobbá mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél. Ara olybá (olyanabbá) állíti,
gyarló ügy okíti, de mű! Harapó-bű ládi éhe bű, s elít (eljut) ide ime.
text 69 {Kyana}
1 ipresida◊: armpa◊
IPa-uRa ESZI oDAKi : ARRa oLYBA Ki2 tideimi: tubure◊
íT IDE ÍM Ű : uTÓBB ŐR E Kű
Ipa-ura (apósa) eszi odaki, arra olyba ki-ít (kijut) ide ím ű. Utóbb őr e kű.
text 70 {Kyana}
1 ebẽñnẽ: xupã mene prñnawatẽ
E BÉNYéNÉ’ : GYÓ BÁ’ : MENE : PíRoNGóN {AVVA’ íTÉ’}/{A’ ÁTÉ’}
2 sbikaza xñtanubeh tideimi
S BIKÁZZA GYeNGéT A NŐBE Ki íT IDE ÍMŰ’
3 temusemutah tuhes
iTT EMŐ SZEM OTT A’HAT Ó KESe
E bényénél gyó bá’ mene (ment) pírongón az áté (a másvilágiért), s bikázza gyengét
a nőbe, ki ít (jut) ide íműl(-ámul), itt emő (éhes/szopó) szem, ott alhat ó kese (öreg
őszhajú). (Szopigassa!)
kese: (kes-e) mn. tt. kesét. Gyöke a világosabbá lett, fehéres, fakó vagy ilyennel vegyes színt jelentõ
kes, l. KES. (1); honnan az elavult kesik, azaz fehérszik, fakúl, vagy fakót mutat, ebbõl lett az
igenév kesõ, kese, másképen: kesely. A kesik szóval egyezik mély hangon a székely koszik.
Tulajdonkép mondjuk állatról, melynek haja, szõre vagy tolla világosabb, fehéres, vagy fakó szinü
vagy igen elmállott vörhenyeges. Innen nevezik az igen szöszke gyereket kesének. Kese ló, tulajd.
am. fehér foltos; különösebben fehér körmû ló. 2) Minthogy a fehér foltok tarkává teszik az állati
szõrt, hajat vagy tollat, ,kese‘ annyit is tesz, mint tarka vagyis vegyes szinü, de olyan, melyben a
világos szin kitünik. Kese bajusz, mely félig fehéres, félig sötétes. Kese disznó. Kese ökör. 3) Ami
sötét szinét elhagyta, s fakóvá, tehát világosabbá lett. Kese posztó, mely eredeti szinét elhagyta.
Kese ruha, elavult, elkopott, szinehagyott ruha. A törökben kïszïl jelent a) vöröset; b) ált, hamisat.
Innen a kïszïl bas am. veres fejû vagyis fövegû. (Így hívják a törökök az Ali felekezetût; talán innen
van a persának régibb iróinknál kazul neve is). Megvan az uigur nyelvben kïsïl am. kesely és
keselyû. CzF

text 71 {Kyana}
1 [ebẽñ]ni xu[pã m]enadẽ .. ãni: i . mm... u. be. i. nei. e......
2 ..°te..........°tim.°di..........°i........°me...°itl..
3 ............. rmm.. ijẽ tike ....... n.....
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text 72 {Kyana}
ebẽñnẽ: tezi: mene: ñte: tuwetẽ: xudali[j]ẽ: murãzah [:] tideimi: hrppidem[e...... ]E BÉNYéNÉ’ : TECCI : MENE : eNGeTTE : íTŐ VETÉ’ : GYÓ DALI[J]É :
MORÁZ (morajlik) A Kű [:] íT IDE ÍM Ű : HaRaPó-BŰ iDE ...
maza seije [ t]ike mẽtẽ mene [q]a[sstu
MÁZZA’ eSZE ILYET ÍKKE’ MÉ’TÉ (méltatá) MENE [Kű] A [SaSTÓ’
{see Zimmermann, Lykische Studien I.142ff, for new text}
E bényénél tetszi (tetsző) mene (menedék), engedte ítő vetély. Gyó dali[j]é moráz
(morajlik) a kű, ít ide ím ű. Harapó-bű ide .... mázzal. Esze ilyet íkkel (ékkel) mélté
(méltatá), mene (menti) [kű] a [sastól.
text 73 {Kyana}
ebẽñnẽ: prñnawã: mẽne: prñnawatẽ: xudrehila: hrppi ladi: ehbi:
E BÉNYéNÉ’ : PeRNYéN A’VÁ’ : MÉNE : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : GYÓ iDőRE
Ki ILLA’ : HaRaPó-BŰ LÁDI : ÉHe BŰ
E bényénél pernyén alván méne (ment) pírongón, avval ítél gyó időre ki illan.
Harapó-bű ládi éhe bű.

text 74 {Hoiran}
text 74a
1 ebẽñnẽ [...................]
2 tideim[i.......................]
3 tibeije: k[bi tike............]
4 tubidi: e°[.....................]
text 74b
1 [........]°e ladi [......]°e[....]°e partt°[......]
2 [...........]°ha: tr°.°u.°uwe..°hi: wassa°[.........]
3 [.........................]°le kume°[...........]
text 74c
1 [.] dabehẽ : mei : ẽ . ñ?enẽni: ehbi
[O]DA BE’ KÉ’ : íME Ű : ÉD iNGYENÉ’ eNNI : ÉH BŰ
2 . dawetẽ : tahe : tideimi :
ODA VETÉ’ : iTT A HE’ : íT IDE ÍM Ű :
3 se trbbulehe : tuhẽi :
S E TeReBéBe’ ÖL E HE’ : TÖKÉ’ Ű :
4 se lada : setideimi :
S E LÁDA : SE’TI DE ÍMŰ’ :
5 se xahba : ẽkuwe :
S EGY A HiBA : É’ KŐVE’
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[O]da benn kély, íme ű éd, ingyené(rt) enni éhbűl. Oda vetély, itt a hely, ít (jut) ide
ím ű, s e terebében öl (köb-öl) e hely, tökély ű s e láda – sejti de íműl(ámul) – s egy a
hiba: éjj (élj) kővel.
text 74d {For text c-d see Neumann in: Öster. Archäolog. Inst. Jahresheft 55, Beiblatt
pp. 68-131}
1 ebẽi : me[ ]
EBÉ’ Ű : ME[LLÉ]
2 [.]°keriwa : ssaha
KERŰ’Ve A : SZuSZÁKKA’
Ebéll ű, me[llé] kerűlve, a szuszákkal (álomszuszékkal).
text 75 {Tyberisos}
1 ebẽñnẽ: xupã: mẽne [pr]ñnawatẽ: tettmpe:
E BÉNYéNÉ’ : GYÓ BÁ’ : MÉNE : [PíRo]NGóN AVVA’ íTÉ : TETTéT iLYBE:
2 hñtihãmah: tid[ei]mi sene ñte: tãti tdi
HuNYTI HÁMMA’ Ki : íT ID[E Í]M Ű S ENNE eNNYiT E : TÁTI TuDI
3 i[s]bazi: meije: ni hr[ppi] tãtu: tike: mmẽ: ladã ti(i)je
I[S] BÁCSI : ME’ ILY E : eNNI HaRa[Pó-BŰ] TÁTÓ : TÌKÉ’ : eLé MÉ’ :
LÁDÁT ILLYE’
4 h[rpp]i: la[ti] hrppi[(i)je me]i: tadi: tike: kbi: mẽne
Ha[RaPó-B]Ű : LÁ[TI] HaRaPó-BŰ[JÉ iME] Ű : áTADI : TIKE : Ki BŰ : MÉN E’
5 tubidi: q[l]a[(j)]eb[i s]e malija: se t[asa]: miñta{>r}ha
TÖBBI DŰ’ : Kű [aL]Á EBB[Ű’ SZ]EM ÁLLÍJJA : S E T[ÁSSA] : MI NYú’T
RuHA
E bényénél gyó bá’ méne [píro]ngón, avval íté. Tettét ilybe hunyti (fedi) hámmal, ki
ít (jut) id[e í]m ű, s enne ennyit e táti. Tudi i[s] (ős) bácsi, me(rt) ily e, enni hara[póbű] tátó. Tìkél (tökél) elé mély ládát, illyel ha[rapó-b]ű lá[ti]: harapó-bű[jé ime] ű.
Átadi tike, ki bű (kövér). Mén el, többi dűl kű [al]á. Ebb[űl, sz]em állítja, s e t[ássa]
(társa), mi nyúlt: ruha. (Ami alatt a bácsi kiszökött a hamis fenekű láda alól!)
tátó: (tát-ó) mn. tt. tátó-t. Száját nyitó, nyitva tartó, bamba. Szájtátó hüle. Máskép: táté. CzF
tìkél, tìkélet, tìkéletìs stb. l. tökél, tökélet, tökéletìs stb.
tökél, v. tökéll, régiesen: tìkél: (tì-gél? azaz te-v-eg-él) áth. m. tökél-t, v. ìtt. 1) Menynyiben
származékai tökélet, és tökéletes a latin perfectio és perfectus-nak felelnek meg, am. valamit
teljesen, egészen megtesz, megcsinál, elkészít, bevégez; régies jelentés; honnan: tökéletlen, am.
nincs úgy megcsinálva, megtéve, elkészitve, mint kellene. 2) Az akaró tehetségre vonatkozva, am.
elhatározza magát vagy magában, hogy valamit tenni végrehajtani fog, vagy törekszik. Eltökélettem
magamat, hogy, ha törik szakad, ellent állok. Sok lelki küzdés, habozás, fontolgatás után eltökélni
magát. Régiesen: „Tekéljed meg“ am. végezd be (Carthausi névtelen. 45. l.). „S nagy szépséggel
megtekéllé.“ (Katalin 82. l.). A Müncheni codexben is gyakran eléfordul megtökélylyem (=
megtökéljem, perficiam. 198. l.). Megtökéllenének (perficerent 128. l.). Kit megtökéllendõ volna
(quem completurus erat. 148. l.). Es a napok megtökélvén (consummatisque diebus. 128, 131. ll.).
Megtökélletnek (perficientur. 124. l.). Megtökélletett (consummatum est. 237. l.). CzF

text 76 {Tyberisos}
1 e[b .............] ẽ:.[............]ladã: se: tideimis: se xah-b[as
2 [........] ati: tide[i]m [....] ada xuraz .... xlatẽ: se
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3 el°[.........]°p[..................: umredeh°.......°ni: se xabad4 ranas se suti .....................
5 °di tike: mene [m]alija q[a°...........]°as s6 e hu°
text 77 {Çindam}
1 ebẽñnẽ: prñnawã meti prñnawE BÉNYéNÉ’ : PeRNYéN A’VÁ’ eME’T Ű PíRoNGóN AVV2 atẽ:ñturigaxã{>{l+v}}: hã{>{l+v}}i tideimi ẽnẽ: arpp#axuhe:
A’ íTÉ’ : aNNYi TÖRI GAGYuLVa : HaLVa Ű íT IDE ÍMŰ’ É’Ni É’ : ARRa
PuPA GYÓ HE’ :
3 hrppi: ladi: ehbi: se tideime: ehbije xñtawata:
HaRaPó-BŰ LÁDI : ÉHe BŰ : S E’íT IDE ÍM E ÉH BŰJE GYaNYóT AVAT A’
E bényénél pernyén alván, emelt ű pírongón, avval ítél, annyi töri gagyulva
(megrészegülve), halva ű ít (jut) ide íműl(-ámul). Élni él – arra pupa gyó hely,
harapó-bű ládi, éhe bű, s elít (eljut) ide ím e éh bűje. Gyanyót avat az.
pupa: fn. tt. pupá-t. 1) A természetrajzban igy neveztetnek azon hengerded, vagy gömbölyü héjak,
melyekké a hernyók bõre átalakúl, a melyekben ezen férgek egész kifejlõdésökig félholt állapotban
maradnak. E név púpos voltuktól látszik származni. Egyébiránt németül is: Puppe. 2) Népies, és
gyermeknyelven am. kenyér, különösen púpos kenyér, melyet a gyermekek jobban szeretnek; innen
drága kenyér helyett is, különösen rosz termés után, szokták mondani: az idén pupa (néhutt: pepe)
lesz a kenyér. CzF

text 78 {Tyssa}
Az 1. sor ẽ jelei nem ugyanazok mint
a többi sor ẽ-nek átírt jelei, amint az
ábra mutatja. Ezek az utóbbi jelek
valójában ligatúrák, az l és v összerovása: {l+v}. Másutt is előfordul.
1 ebẽñnẽ: tezi: mene: prñnawatẽ: xuprija
E BÉNYéNÉ’ : TECCI : MEN E : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : GYÓ PáRÍJJA
2 seine(e)pñne: ijetẽ{>{l+v}}: esedeñnewe: maxa[h]
S E ÜNE PeNYű’NE : ILYET éLVe : ESED ENNYi NE-VE’ : íM AGYA
3 seiti sijeni: purihimeiqa: uwatiseh:
eSZE ÍTI SZŰ iLYEN Ű : BORÚ’ KI ME’ Ű oKKA’ : ÓV ATTÚ’ S E Hű :
4 nẽ{>{l+v}}ni: seine(e)pñ en[i]jetẽ{>{l+v}}: esedeñnewe: maxah
N(Y)iLVáN Ű : SE Ű’NE PeNYEN iLYET éLVe : ESED ENNYi NE-VE’ : MA
GYAK
5 seipñpudẽ{>{l+v}}: idãxre{>l}: maxah: xahbu: xili
eSSE’ Ű PeNYéBe ODa áLVa : ID-ÁGYRóL : íM AGYAK : GYAKáBÓ’ :
eGYÜL Ű
E bényénél tetszi (tetsző) men (menedék) e pírongón, avval ítél. Gyó párítja, s e üne
(ünő) penyűlne ilyet, élve esed, ennyi ne-vel ím agya, esze íti. Szű ilyen, ű borul ki,
me(rt) ű okkal óv attúl, s e hű n(y)ilván ű se ülne penyen, ilyet élve esed ennyi ne-vel.
Ma gyak essel ű, penyébe oda álva id-ágyról ím agyak gyakából együl ű.
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párít: (pár-ít) áth. m. párít-ott, par. ~s, htn. ~ni v. ~ani. Két külön, de némileg rokon faju egyedet oly
viszonyba tesz, hogy társas egységet képezzenek; szokottabban párosít. Párítani a befogni való
tinókat, csikókat. Különösen, hímet és nõt nemzési viszonyba hoz, egyesít. CzF
peny: fn. tt. peny-t v. ~et, tb. ~ek, harm. szr. ~e. A penésznek, vagy nedvek romlása miatt peshedt
testnek anyaga; melybõl képzõdtek: penyü, penyv, penyh, penyhed, olyformán mint: feny, fenyü,
fenyv; eny, enyû, enyv; seny, senyû, senyv; ned, nedü, nedv, stb. Minthogy a peny és penész v.
penyész természetöknél fogva sikamlósak, és ragadósak, rokon hozzájok az elõtét nélküli eny,
enyü, enyv, enyek, enyekes, és a g elõtétes geny, genyedés, genyedség, sõt a ragadós mocskot
jelentõ szeny v. szenny is, és a rühnek tájdivatos neve: senynyedék. CzF
id: (3), elavult vagy elvont fn. mely hajdan innepet (id-napot) jelentett, s megvan a perzsa ‘íd,
szanszkrit íd (innepel, énekel), hellén aeidw, wdh szókban. A magyarban azonosnak látszik di
gyökkel, melytõl dísz, dics stb. is származik; innen idv, annyi mint dív, divó. Más származással és
értelemmel bír az ideg, idegen, idõ, idom szókban, melyek elemzését l. saját helyeiken. CzF

text 79 {Tyssa} [.....................]°i:
text 80 {Kaș}{For correct readings see Neumann in The Fort at Dereagzi, ed. James
Morganstern pp. 114-117}
1 ebẽñnẽ: xupã: mene prñnawatẽ xakbija hrppi ladi ehbi se tide[i]E BÉNYéNÉ’ : GYÓ BÁ’ : MENE PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ íGY AKóBa’ UJJA’
HaRaPó-BŰ LÁDI ÉHe BŰ S E’íT IDE [Í]2 me: seini ñtepi tãtu tike nede xuwatiti ne mei mene
ME : S E’ INNI NYú’T EBBŰ’ TÁTÓ TÜ’KÉN ÉDE GYÓVA’ TÜTÜ NEME ÍM
E NE3 [trq]as tubidi se malija hrixuwama
[DvFaK]ASZTÓBÚ’ DŰ’ SZEM ÁLLÍJJA HÍRŰ’ GYÓ-FÁMA
E bényénél Gyó bá’ mene (menedéke) pírongón, avval ítél így, akóban ujjal.
Harapó-bű ládi éhe bű, s elít (eljut) ide [í]me, s ez inni nyújt ebbűl, tátó tülkén éde,
Gyóval tütü neme, ím e ne[dvfak]asztóbúl dűl, szem állítja, hírűl Gyó-fáma.
akó: fn. tt. akó-t. Híg testek, áruk mennyiségét meghatárzó mértéknem, valamint azon üreges edény,
mely e mennyiséget magába foglalja. Nagysága országok szerint különféle. A magyar akó 64
itczébõl, azaz 32 pintbõl áll. Akóval mérni, akójával adni venni a bort, pálinkát, sört. Elõfordul már
egy 1240-diki oklevélben „cum magno cubulo, qui vulgo Ako vocatur.“ Jerney Magyar nyelvkincsek. Vágmellékén akóval mérik a szilvát is. Megvan a török nyelvben is akov alakban. CzF
tütü: fn. tt. tütüt, tb. ~k. Gyermeknyelven jelent italt, különösen vizitalt, mint a papa ételt, a pupa
kenyeret. Úgy látszik az it-al elsõ részének megkettõzésébõl (it-it) származott, mint több más szó a
gyermeknyelvben. Tréfás népnyelven, borital. Szereti a tütüt. CzF

text 81 {Kandyba}
1 ebẽñnẽ: mene prñnawatẽ: xurijãna
E BÉNYéNÉ’ : MENE PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : GYÓRÚ’ JÁNNA’
2 hrppi ladi: ehbi se tideime
HaRaPó-BŰ LÁDI : ÉHe BŰ S E’íT IDE ÍME
É bényénél mene (menedéke) pírongón, avval ítél gyórúl (jóról) jánnal (lánnyal).
Harapó-bű ládi éhe bű, s elít (eljut) ide íme.
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text 82 {Kandyba} {for reading see Schürr, Kadmos 40.148, after Arkwright;
restored name per Schürr, p. c.}
[.............m]uhube kerhhis! habudah tideimi pertinah tuhes
... M]OHÓ BEKÉR Hí HISZ HA BÓDA’ Hí íT IDE ÍM Ű PER íTI aNNAK íTŐ
HE’ iS
... m]ohó bekér, hí, hisz ha bódal (kábítószer) hí ít (jut) ide ím ű per íti (inti), annak
ítő hely is.
bódal: (bód-al) ösz. fn. tt. bódal-t, tb. ~ok. Bódító erõvel biró szer. (Narcotin). CzF

text 83 {Arneai}
1 [ebẽñnẽ: .......: m ....pr]ñnaw2 [atẽ ............... h]: xahba
3 [hrppi ..........e]hbi se mu°
4 [.............]°ma: asawãza
5 [.........]: krzzubi: ẽnẽ: periKöRöZ űZŐBŰ’ : É’NÉ’ : PERÜ’
6 [klehe:]xñtawata: mei ñtepi: ta[KeL/L E HE’ :] GYaNYóT AVAT A’: íME INGaT EBBŰ’ : TÁ7 [sñti:]epñ[e]pi ppu[w]ẽti tijẽi
[SS iNGaTI :] E BéNY[É]BŰ’ PaPÓ/PiPÓ [V]ÉTI iTTIJÉŰ’
8 [xup]a: ebe[hi] a[d]ãma: se ladas
[GYÓB]A : EBBE [HÍ] A[D]Á íM A’ : S E LÁDA S
9 [eb]tte[his] se lahhi ebttehi
[E B]eTéTE’ [HISZ] eSSE LAKó HÍ EBBe TeTTE HÍ
1 [ses]edẽñ[new]e: ñteme(j)epi: ta[S ES]EDÉ eNNYi [NÉVV]E’ : NYiT E MEJJ EBBŰ’ : iTA11 di: ti[k]e [tik]e: seije ne(e)pi: mhDI : TI[K]E [TÜ’K]E’ : S E’ ILYEN EBBŰ’ : MaKa12 °.°u hãti: ebeila: epñ xupa: ppu-°
CSO’ HÁTU’ : EBBE ILL A’: E BéNYe GYoBB A’ : PaPÓ
13 .. wẽti: tijẽi: ebehi: tibe: eseŰT VÉTI : iTTIJÉŰ’ : EBBE’ HÍ : iTTIBE : ESE14 deñnewe: ebttehi: tibe lahhi
D ENNYi NÉVVE’ : EBBe TeTTE HÍ : iTTIBE LAKó HÍ
15 ebttehi: mene: tubidi: trqqaEBBe TeTTE HÍ : MENE : TÖBBŰ’ DÚ’ : TuR KaKA16 s: se itlehi: trmmili: huwedri
S : S E’ ÍTéLi E HŰ : TuR áLLaMI öLÜ : HO’ VÉDőR Ű
... köröz űzőbűl. Élnél, perül [kel e hely,] gyanyót avat az. Íme ingat ebbűl tá[ss
(társ), ingati] e bény[é]bűl papó (nagyapó), [v]éti ittijéűl [gyób]a, ebbe [hí]. A[d]á
ím az, s e láda s [e b]etéttel [hisz] essel (eséllyel) lakó hí ebbe, tette hí, [s es]edé
ennyi [névv]el. Nyit e mejj, ebbűl itadi ti[k]e [tülk]el, s ez ilyen. Ebbűl makacsol hátul
(támlául), ebbe ill (menekül) az. E bénye gyobb, a papó űt véti ittijéűl, ebbe hí. Ittibe
esed ennyi névvel, ebbe tette hí. Ittibe lakó hí, ebbe tette hí. Mene (mennyi) többűl dúl
tur kakas, s ez ítéli, e hű Tur Állami Ölü, hol védőr ű.
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itti: itteni, helyi, helybeli e helyhez tartozó.

text 84 {Sura}

1 ebẽñnẽ: prñnawã: meti: prñnawatẽ: mizretije: murãzah: tuhes: mluhidaza: surezi
E BÉNYéNÉ’ : PeRNYéN A’VÁ’ : eME’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : MI
CSeRÉ’T ILYÉ : Mi ŐRÁ CSAK : TOK ES : MáLÓ KŰ DACA : SZÓ éREZI
2 hrppi atli: ehbi: se ladi: se tideime: ehbije: sedadẽ: atli: hrzzẽ [i]spazijẽ: mete: ñta
tãti
HaRaPó-BŰ A TúLI : ÉHBŰ’ : S E LÁDI : iS E’íT IDE ÍME : ÉH BŰJE : eSZED
AD-É : ÁTaLI : KoRáZó/KöRöZő íZÉ’ IS BÁCSIJÉ’ : MÉT-E’ : aNNYiT A TÁTI
3 ebñnẽ: hãtã: se ladã: hrppi(i)jemei: tadi: tike: tike: mene qla: [q]a[s]tt(i)ebi: surezi:
sedadẽ
E BéNYéNÉ’ : HÁT Á’: S E LÁDi Á’ : HaRaPó-BŰ ILY ÉMEI(!) : áTADI : TIKE
: TÜ’KKE’ : MÉN E Kű aLÁ : [Kű] A[SZ]TaT EBBŰ’ : SZÓ REZZÜ’ : eSZED ADÉ
4 hrmmã: ijase: atlahi: me(e)p(i)ẽti hãxxati: mluhidaza: ddeipñte{:#} xitẽ(e)pi: term
mluhidazãi
HíRöL MÁ’ : ÍJJAS E : ÁTaLi AKI : íM EBI ÉTŰ’ HÁGY áGYAT Ű : MáLÓ KŰ
DACCA’ : DéDE’ Ű PeNYéT (pedig) EGYÜTT ÉPÜ’ : iTT EReLeM (őselem) áLLÓ
KŰ DACCÁ Ű
5 medi: ñte xultti: hrmmã: pñtbahi: ñte(ẽ)nẽ(?): xruwi: medetew[ẽ] kumezeiti:
uhazata: tuweri se
MEDDÜ’ : iNGóT E GYÓ aLTaTI : HíRöL MÁ’ : PeNYéT aBBA HÍ : eNYíTT
(helyette) ENNÉ’ : íGY ROVI : MÉDET EV[É] KŐMÉCCSE’ ÍTI : Ó-HAZÁT A’ :
uTÓ VERI S E
6 mizratijehe: kumehi: adaijẽ: ||- : urazijẽ [...] adi: ẽ: se(j)epi hadi ti:[s]e meine:
kumazati:
MŰ ZáRATi ILY E HE’: KŐMÉH Ű : AD A’ ÚJÉ’ : 2 (KéT) : ŐR A CSILLÉ[N :
íGY] A DÜ’ : É’ : SÉLYÉBŰ’ HAD ÍTI : [S] EME INNE’ : KOMÁZ ATTÚ’ :
7 mene: pddẽ: qla: smmati: ebi: surezi
MÉNE : FeDDőDőÉ’ : Kű aLÁ : SZóL MÁTÚ’ : EBBŰ’: SZÓ REZZÜ’
E bényénél pernyén alván, emelt ű pírongón, avval ítél, mi cserélt ilyé, mi őrá csak
tok es máló kű daca? Szó érezi, harapó-bű a túli éhbűl, s e ládi is elít (eljut) ide, íme
éh bűje. Eszed ad-é átali korázó/köröző ízé(rt) (rokonért), is (ős) bácsijé(rt)? Met-e
(metsz-e) annyit a táti e bényénél? Hát áll, s e ládi áll, harapó-bű ily émei (émely!).
Átadi tike tülkkel, mén e kű alá. [Kű] a[sz]tat (kőkereszt), ebbűl szó rezzül (rezdül),
eszed ad-é? Híröl mán: íjjas e átali, aki ím ebi étűl hágy ágyat. Ű máló kű, daccal
dédel(get) ű, penyét (pedig) együtt épül itt erelem (őselem) álló kű daccá. Ű meddül,
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ingót e gyó altati, híröl mán penyét abba hí. Enyítt (helyette) ennél így rovi, médet
ev[é] (ette), kőméccsel íti (inti), ó-hazát az utó veri, s e mű zárati, ily e hely. Kőméh, ű
ad az újé(rt), 2 (két) őr a csillé[n, így] a düh él: sélyébűl had íti [s] eme innej komáz.
Attúl mén e feddődőé(rt) kű alá: szól mátúl ebbűl, szó rezzül (rezdül).
koráz, (kor-a-az) önh. m. koráz-tam, ~tál, ~ott. Balaton mellékén az óráról mondják, midõn korán jár;
néhutt: korít. CzF
erelem: (er-elem) ösz. fn. Eredeti elem, melybõl a testek öszveállottak (Urstoff). Jobban: õselem. CzF
csille: (csill-e, lásd: CSILLEG) fn. tt. csillét, 1) Némely hegyes vidékeken am. szûkre, keskenyre vont
kis szekér, melyen a hegyek közötti szoros útakon szenet, meszet, fát, szénát hordanak a piaczra.
Élnek e ssóval különösen Gyõr és Veszprém megyékben. Hogy ez a csillefa? 2) Hajó neme. CzF
csillegõ: (csill-ìg-õ) mn. és fn. tt. csillegõ-t. 1) Lézengve járó. 2) A malmokban a garat alatti azon
deszkaedényke, mely a gabonát a malomkövek közé hullatja. Nevét folytonos mozgásától vette.
CzF
feddõdõ: (fegy-d-õd-õ) mn. tt. feddõdõ-t. Szemrehányó, más hibái ellen perlekedõ, veszekedõ,
dorgálódó. Feddõdõ beszéd. Feddõdõ vén banya. CzF

text 85 {Myra}

1 ebẽñnẽ: xupã: mẽti prñnawatẽ: esedeplẽmi:
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : ESSE’ DE
FeLÉMŰ’
2 hrppi ladi: ehbi: se tideime: ehbije: humelije:
HaRaPó-BŰ LÁDI : ÉHe BŰ : S E’íT IDE ÍME : ÉH BŰJE : HOMu E öLŰJE
E bényénél gyobbá mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél esse (eséllyel) de felémül
(felébred). Harapó-bű ládi éhe bű, s elít (eljut) ide íme éh bűje, homu (hamu) e ölűje.
ölű/ölv: (1), (öl-v) fn. tt. ölv-et, harm. szr. ~e. Ragadozó, vagyis ormadár neve, melynek
alkalmazásában, mint több más madarakéban, a szokás nem egyezik meg. Némelyek szerént a
sólymok neme alá tartozik, s am. falco palumbarius; Mitterpacher szerént lanius excubitor; németül:
Würger, mely magyarul máskép: gébics. Molnár Albertnél: accipiter lanius, németül: Neuntödter.
Legközönségesebben a német ,Habicht’ szóval vétetik egy értelemben. Akármily értelemben
veszszük is, nem kételkedhetni, hogy gyöke öl ige, minthogy más állatokat öldös, fojtogat, ragadoz,
s innen lett ölõ, módosítva ölü, ölv; mint nyel, nyelõ, nyelv; el, elõ, elv; fenyõ, fenyü, fenyv; hamu,
hamv stb. Ez elemzésbõl az is kitünik, hogy helyesebben iratik lágyítás nélkül: ölv, mint lágyítva:
ölyv. CzF

text 86 {Myra}

1 ebẽñnẽ: prñnawã: mẽti prñnawatẽ: erimñnuha:
E BÉNYéNÉ’ : PíRoNGóN A’VÁ’ : MÉ’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : E
RIMáNYoN OKKA’ :
2 semuteh: tideimi: hrppi: atli: ehbi: se(j)ẽni: ehbi:
SZEM OTT E Kű : íT IDE ÍM Ű : HaRaPó-BŰ : A TÚLI : EHe BŰ : SÉLYÉN Ű :
E’ HiBI
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E bényénél pírongón alván, mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél e rimányon okkal
szem: ott e kű. Ít (jut) ide ím ű, harapó-bű a túli, éhe bű: sélyén ű, ez hibi (hiba).
text 87 {Myra}
1 ebẽñnẽ: xupã: meti
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’T Ű
2 pr[ñ]nawatẽ: apñnãtama
PíRo[NG]óN AVVA’ íTÉ’ : A PeNYéN ÁT AMA
3 hrppi: ladi: e[h]bi: se tideHaRaPó-BŰ : LÁDI : É[He] BŰ : S E’íT IDE
4 ime: meipñ: pudẽ: ti ñte
ÍME : ME’ UBoNY : FÖDÉ : TUNYáT E5 xahba: [eh]bi: waz{>irñ}zije: kbatra {lásd a rajzot!}
GY AKóBA’ E’ iLYBŰ’ : IRáNYoZ ÚJÉ’ : KaBÁTRA
E bényénél gyobbá emelt ű píro[ng]ón, avval ítél a penyén át. Ama harapó-bű ládi
é[he] bű, s elít (eljut) ide íme, me(rt) ubony (zubbony) födé tunyát egy akóban, ez
ilybűl irányoz (céloz) újé(rt) kabátra.
text 88 {Myra}

1 ebẽñnẽ prñnawã mene prñnawatẽ ddaqa[qa]sa st{>ñ}tuleh:
E BÉNYéNÉ’ PeRNYéN A’VÁ’ eME’NE PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ DuDÁKKA’
[iKA]SSZA SZúNYáT ÖLE Kű
2 tideimi hrpi ladi ehbi se tideime se [.]ẽke lati ddaqasa
íT IDE ÍM Ű HaRaPI LÁDI ÉHe BŰ S E’íT IDE ÍME S E’ JÉKKE’ aLATTI
DuDA iKASSZA
3 mene ñtepi tãti ñtipa tezi se ladã ehbi kbi tike mei nipe ñtepi tãtu
íM ENNE íNYéT E BŰ TÁTI aNNYi TIPPÁ TÉZI S E LÁDi Á’ E HiBIKBŰ’
TÜ’KKE’ íME INNI PENYéT ÉPP Ű TÁTÓ
4 tibei nipe hlmmi tuwetu hlmmi mei tuweti tike tibei
íTIBE’ INNI éPP E HaLáL MI iTT ÓV ETTŰ’ HaLáL MI íME ITT ÓV ETTŰ’
TÜ’KKE’ iTTIBE’ Ű
5 ñtepi tadi tike mene itlehi tubeiti trmmili huwedri
eNNYiT ÉPP ITADI TÜ’KKE’ MENNE ÍTéLi E HŰ TÖBBE’ ÍTI TuR áLLaMI
öLÜ HO’ VÉDőR Ű
6 se trqqas: se mãhãihuwedri
SE TuR KaKAS : SE MÁ’HÁI? HO’ VÉDőR Ű
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E bényénél pernyén alván emelne pírongón, avval ítél. Dudákkal [ika]ssza szúnyát
(szúnyókálását), öle kű. Ít (jut) ide ím ű, harapi ládi, éhe bű, s elít (eljut) ide íme s e
jékkel alatti duda ikassza. Ím enne, ínyét e bű táti, annyi tippá tézi s e ládi áll e
hibikbűl (hibák okán), tülkkel íme inni penyét (pedig) épp ű tátó. Ítiben (ítéletében)
inni épp e halál mi itt óv ettűl. Halál mi íme itt óv ettűl tülkkel ittiben ű ennyit épp
itadi. Tülkkel menne, ítéli e hű, többel íti (inti) Tur Állami Ölü hol védőr ű. Se tur
kakas, se málhái hol védőr ű.
ikat: (ik-at) áth. m. ikat-tam, ~tál, ~ott. Tájszó. Annyi mint mozgat, menésre sürget, késztet, ösztönöz.
CzF
je, v. jéh, v. jéj: csodálkozási indulatszó a Hegyalján; rokon ez értelemben ennye, (= ejnye) szóval.
Néhutt: jú, v. júj, sínai nyelven: hú. CzF
tip: (1), hiányos fn. mely csak vá, áthasonulva pá viszonyítóval divatozik; tippá tenni valakit, azaz,
lábakkal öszvetaposni, zúzni, pocsékká tenni. Ettõl erednek: tipod, tipor, tiporczol, tipos, továbbá
bizonyos árnyalattal a székely tippadt, tippanós, tiponyó. Egyébiránt nem más, mint a lábtalpra
vonatkozó tap, top, tep változata, honnan a föntebbi tipor, tipod stb. s némi hangváltozattal: tapos,
topog, teper rokon érteményü származékok. CzF
téz: (të-ìz) áth. m. téz-tem, ~tél, ~ìtt, par. tézs. Valakit barátságból, vagy mint alárendeltet, vagy épen
megvetésbõl, vagy nemzeti szokásból te czimmel szólit. A testvérek, pajtások tézik egymást.
Magyar köznépi szokás, hogy a férj a feleséget tézi, a nõ pedig férjét kendezi. Képeztetésre hasonló
a magáz, kendez, komáz czimzésre vonatkozó igékhez. Máskép: téget, tegez. CzF
emik: (em-ik) régi, elavult k. ige m. em-tem, em-tél, em-ìtt. Am. szop-(ik). Egy régi kéziratban
mondatik Idvezitõnkrõl: Az õ szentséges anyjának tejét emte. Bódog has, ki tégedet viselt, és az
emlõk, kiket emtél. (Tatrosi codex). Ó bódog emlõk, kiket emék atyának bölcsesége. (Benigna
asszony imádságos könyve). Ma egyedül részesülõje van használatban ezen szóban: csecs-emõ,
azaz, csecsszopó kisded. Törökül emmek szinte am. szopni, színi. Finnül is imen am. szopok, és
imetän am. szoptatok, emtetek. CzF

text 89 {Myra}
1 xupã: ebẽñnẽ: mẽnadẽ: hri[xm]ma nẽne: ehbije: mei ñtGYOBBÁ : E BÉNYéNÉ’ : MÉN ADÉ : HíRÜ’ [GYúLa]M A : NÉNE : E HiBIJÉ’
: íME Ű uNYTa
2 epi tasñti: ẽnehi: hrixmma[hi] esedẽñnewẽ adime(j)ẽ:
E PITÁS aNYóT Ű : É’ NEKI : HíRÜ’ íGY LáM A[KI] ESEDÉ iNGYeN EVÉ A’
DŰ’ MEJJÉ’ :
3 tik#e: xttbã: tisñke: mẽne: i[t]lehi: qãti: trmmili:
TIKE : GYóT TuBÁ’ : eTTŰ’ SZúNYiK E’ : MÉN E’ : Ú[T]áL E HŰ : KiÁ’TI :
TüReLeM ILLI:
4 seip{>wr}m :{>m} pablãti: tijãi
S E ViRó LáMPÁBa’ LÁTI : iTT ÚJÁ Ű
Gyobbá e bényénél mén, adé hírül: [gyúla]m a néne. E hibijé(rt) íme ű unyta e pitás
anyót. Ű él neki (mármint a pitének), hírül így lám, a[ki] esedé, ingyen evé. Az dűl
mejjé’ (mellért), tike gyót tubál (turbékol), ettűl szúnyik el, mén el, ú[t]ál e hű, kiálti:
türelem illi (elszökik), s e viró (virasztó) lámpában láti itt újá ű.
gyúlam, gyulam: (gyu-úl-am) fn. tt. gyúlam-ot. 1) Gyulás, gyuladás. 2) Általanos nevezete minden
gyulékony ásványnak, pl. gyantakõnek, földi szuroknak stb. CzF
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text 90 {Myra}
1 ebẽñnẽ: xupã: mẽne prñnawatẽ: hrixmm[a: lusñtrah: tideimi: m]eñteE BÉNYeNÉ’ : GYOBBÁ : MÉNE PíRoNGóN AVVA’ íTÉ : HíRŰ’ íGY LáM A’
: éLŐ SuNYíTóRa AKi : íT IDE ÍMŰ’ : íME íNYéT E
2 pi tãti: hri#xmmã: se(j)ẽn<i>: lusãtrahñ: se(j)e[sedeñnewẽẽnehi: lusãt]rahñ
BŰ TÁTI : HíRŰ’ íGY LÁM Á’ : SÉLYÉN <Ű> : éLŐ SÁTRA HáNY : SÉLYE
[SZED ENNYi NEVÉ’ É’ NEKI : éLŐ SÁT]RA HáNY
3 se munaiti: hrppi kduñ tijãi: ñtep[i] tãn°[..................] tãti:
S E MONNA’ ÍTI : HaRaPó-BŰ Ki DÖNGeTi ÚJÁ Ű : NYiTi E B[U]TÁN [ ... ]
TÁTI :
4 ladã: aladi ..ezeti: adi: mẽ(j)ẽ tik[e x]tt[bã tisñke]
LÁDi Á’ : A LÁDI VéGEZETŰ’ : ADI : MÉLYÉT Ű K[EGYe’]T Tu[BÁT
ISZoNYú KE-]
5 me[n]e: itlehi qãñti: trmmili: seip{>wr}[m :{>m} pablãti: tijãi]
MÉ[NN]E’ : ÍTéL E HŰ KÁNYáTÚ’ : TüReLeM ILLI : S E ViRó [LáMPÁBa
LÁTI : iTT ÚJÁ Ű]
E bényenél gyobbá méne (ment) pírongón, avval íté (ítéleté). Hírűl így, lám az élő
sunyítóra, aki ít (jut) ide ímül(-ámul): ím ennyi tépi, táti. Hírűl így, lám áll sélyén
<ű>, élő sátra (satra = vén banya) hány! Sélye [szed ennyi nevén (halál okán), él
neki élő sát]ra hány! S e monnal (mintegy) íti (inti). Harapó-bű ki döngeti újá, ű nyiti
e b[u]tán [ ... ] táti ládi áll, a ládi végezetűl adi mélyét. Ű k[egyel]t, tu[bát (galambot
= kedvest) iszonyú ke]mé[nn]el ítél e hű, kányátúl türelem illi (elfut), s e viró
(virasztó) lámpában láti itt újá ű.
kánya: (1), fn. tt. kányát. A nép nyelvén ingadozó és határozatlan értelemmel bir. Általán kánya neven
hivják a nagyobbféle ragadozó madarakat, különösen a sasok, sólymok neméhez tartozókat, melyek
baromfiakat, egereket, néha nyúlfiakat is vadásznak. Tikölõ, csirkefogó kánya, mely különösen a
tikokat, csibéket ragadozza.
„Csirkefogó kányák egerésznek.”
Régi népvers a szárnyas állatokról (Erdélyi J. gyüjt.)
Saskánya, ez nagyobb, nálunk csak télen jelenik meg, s ha éhes, a nyulat is megtámadja. Kánya
orrú. Kánya hordja el. Vágja le a kánya. Nevét vagy csavargó, karingós repülésétõl, és így a
görbülést jelentõ ka gyökelemtõl, s közelebb kany gyöktõl vette, vagy hangutánzó a ká-ká hangtól;
ká-jú-ból lett: ká-ny-ó, ebbõl ismét: ká-ny-a. CzF

text 91 {Myra}
1 ebẽñnẽ pr[ñ]nawã mene prñnawatẽ xlppasi xssẽñzijah ti[deimi meije ñte tãti]
E BÉNYéNÉ’ PeR[NYé]N A’VÁ’ eME’NE PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ GYaLa
PuPÁS Ű GYáSZ-SZÉNY oCSÚJA Ki íT I[DE ÍMŰ’ íME ILLYE’ NYiT E TÁTI]
2 xlppasi se ladu e[h]bi seije ni hrppi tãtu tike atlahi ti[be kbijehi m{>β}ei(j)]
GYaLa PuPÁS Ű S ELADÓ E [Kű] iBISSE’ ILYEN Ű HaRaPó-BŰT Á’TÓ
üTÜKKE’ ÁTaLAKITI [BÉKáBÚ’ JE’ KŰVÉ ILY]
3 adi tike ti[h]e zu[m]mã mewe(j)esu httẽmi
AD ÜTÜKET I[K]E-SZÓLaMÁ MEVE’ JE’-SZÓ HaToTT ÉMŰ’
E bényénél per[nyé]n alván emelne pírongón, avval ítél. Gyala pupás ű, gyászszény ocsúja, ki ít (jut) i[de íműl(-ámul) íme illyel nyit e táti.] Gyala pupás ű s eladó e
[kű] ibissel ilyen. Ű harapó-bűt ájtó (vájató) ütükkel (kalapácsokkal) átalakiti
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[békábúl jel-kűvé. Ily] ad ütüket i[k]e-szólamá (igeszólamá), mevel (mivel) jelszó
hatott éműl (éberül).
gyala: (gyal-a) elvont törzsöke gyalabeli és gyaláz szóknak. Jelentése a gyal gyöknél adott értelmezés
szerént: csoszogva járó, totyogó, totya, azaz ügyetlen, gyáva. Kassai J. szerént Pest megyében
divatos: gyala ember, am. gyáva, gyámoltalan, hitvány ember; Erdélyben pedig Gyala-kuta
helynév. CzF
ibis/cibik: (czib-ik) 1) Elvont vagy kiavult törzse czibikel szónak. 2) Egyiptomi madár neme, a
gólyához hasonló. Kigyót, békát, gyíkot eszik. Hangutánzó. (Tantalus ibis). CzF
áj: (1); áth. m. ájt, htn. ~ni. Göcsejben s Baranyában divatos tájszó az országos szokásu ás (fordit)
értelmében. Földet ájni, gödröt ájni. Elõtéttel egyezik vele: váj, valamint az ás rokona: vás, vásik. E
szókban a j és s úgy váltakoznak, mint ezekben: ej-t, és es-ik, vagy a j és sz ezekben: szakajt,
szakaszt. Mennyiben az ájás ásás nyilásra, nyitásra vonatkozik, rokona a rövid aj, melybõl ajak, ajt,
ajtó stb. származtak. CzF
ütü: (üt-ü) fn. tt. ütü-t, tb. ~k. Kalapács, põröly, sulyokféle eszköz, melylyel valamit ütnek, lapítanak
stb. Képzõre nézve hasonló azon eszközöket jelentõ szókhoz, melyek az iganeves ó õ helyett u v. ü
képzõt vesznek föl, mint: válu, vésü, gyalu, gyüszü v. tüszü, szivatyú, pattantyú sarkantyú,
förgettyü stb. CzF

text 92 {Myra}

1 [e]bẽñnẽ prñnawã meti prñ[naw]atẽ
[E] BÉNYéNÉ’ PeRNYéN A’VÁ’ eME’T Ű PíRoNGó[N AVV]A’ íTÉ’
2 [.]°urttija mahanahidi axã[t]i u[we]hi
[T]ÖRTeT ÚJJA’ íM A KAN AKI DŰ’ AGYÁTÚ’ ÓVi E HŰ
3 [hr]ppi ladi e<h>bi hrpp[i]uwe [..]°n[......]
[HaRa]Pó-BŰ LÁDI EHe BŰ HaRaPó-B[Ű] ÓV-E
[E] bényénél pernyén alván emelt ű pírongó[n, avv]al ítél, [t]örtet újjal ím a kan,
aki dűl (azt) agyátúl óvi e hű. [Hara]pó-bű ládi éhe bű, harapó-b[ű] óv-e? ...
text 93 {Myra}
1 e[b]ẽñn[ẽ x]upã mẽt[i p]rñn[a]watẽ upazi musxxah tideimi hrppi ladi: ehbi: se
tideime:
E [B]ÉNYéN[É’ GY]OBBÁ MÉ’T [Ű P]íRoNGóN [A]VVA’ íTÉ’ Ó BÁCSI eMŐS GYóGGYA’ Ki íT IDE ÍMŰ’ HaRaPó-BŰ LÁDI ÉHe BŰ : S E’íT IDE ÍME :
2 sttatiti [me]i [ñ]t[ep]i t[a°.]°i upazi se ladu: ehbi kbi tike mei nipe ñtepi tãtu tibei
nipe hlmmi tuwe[tu]
aSZTaT ÁTÍTI íM E INGóT ÉPP UTALI Ó BÁCSI iS ELADÓ ÉHBŰ’ Ki BŰ
TÜ’KKE’ íME INNI BENYiT ÉPP ÚTÁ’ TÖ’TIBE’ INNI BEh HaLáL MI űT ÓVi
E[TTŐ’]
3 [..] ahi[.] i: hlmmi mei tuweti tike tibei ñt[epi] tadi tike mẽne t{>z}rqas tubidi se
muhãi huwedri:
[ADi] A KŰ[T]Ű’ HaLáL MI íME ŰT ÓVi ETTŰ’ TIKET Ű eBBE INGaTi [ÉPP
I]TADI TÜ’KKE’ MÉN E CSuRKA Sa’TÓBa ÜDÜ’ eSZE MÓKÁ’ Ű HOVa E
DeRŰ
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E [b]ényén[él gy]obbá mélt (méltat) [ű p]írongón, [a]vval ítél. Ó (idős) bácsi emős
(szopós) gyóggyal, ki ít (jut) ide íműl. Harapó-bű ládi éhe bű s elít (eljut) ide, íme:
asztat átíti (átsegíti) ím e ingót, épp utali. Ó bácsi is eladó éhbűl, ki bű tülkkel, íme,
inni benyit, épp útál töltiben inni, beh halál mi űt óvi e[ttől], [adi] a kű[t]űl. Halál mi
íme űt óvi ettűl, tiket ű ebbe ingati, [épp i]tadi tülkkel, mén e csurka (csurgó) sajtóba
(borsajtóba), üdül esze, mókál ű, hova e derű?
tölti/tõtike/töltike: (töl-t-i-ke) kicsinzõ fn. tt. töltikét. Balaton mellékén am. borválu, fatölcsér. CzF Itt:
italtöltőben, vagyis italozóban.

text 94 {Myra}
1 ebẽñnẽ: prñna[w]ã: meti: prñnawatẽ: hurttuw[e]ti: hrppi ladi: ehbi: me[n]e ñtepi tãti
hrzzi: prñnawi: se ladã:
E BÉNYéNÉ’ : PeRNYéN A’[V]Á’ : eME’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ :
KORíTóT ÓV [E]TTŰ’ : HaRaPó-BŰ LÁDI : EHe BŰ : íM E[NN]E íNYéT E BŰ
TÁTI KiRe íZ űZI : PeRNYéN AVI : S E LÁDi Á’ :
2 ehbi: se haxãnã: se[ij]e ne: hrppi tãti: tik[e]: h[rpp]i[(i)j]em[ei] tadi: [t]ike: mene:
itlehi: qãñti: trmmili:
ÉHe BŰ : S E’HAGYÁ aNNÁ’ : eSZE [ILY]EN E : HaRaPó-BŰ TÁTI :
TÜ’KK[E’] : Ha[RaPó-B]Ű [ILY] ÉM[E I]TADI : [T]Ü’KKE’ : MENNE’ : ÍTéL E
HŰ : KÁNYáTÚ’ TüReLeM ILLI :
3 seite: ti(j)ap[p]di: tike [..] edehe: me ttiti: ah [.........] zata [....] n ẽni: qla[hi] ebijehi:
pñtreñnehi
S E’ ÍTE : TUJAFa-FöDI : TŰKKE’ [MeR]EDEKKE’ : íME TeTŰT Ű : ... : Ki
LA[KI] E BŰJE HÍ : PeNYéT RENGőN(Y)E HÍ
E bényénél pernyén al[v]án, emelt ű pírongón, avval ítél, korítót (korosítót) óv
[e]ttűl: harapó-bű ládi éhe bű, ím, e[nn]e ínyét e bű táti kire íz űzi, pernyén avi, s e
ládi áll, éhe bű, s elhagyá annál esze, [ily]en e harapó-bű táti tülkk[el]. Ha[rapó-b]ű
[ily] ém[e (ébersége) i]tadi [t]ülkkel, menn(y)el ítél e hű, kányátúl türelem illi, s ez
íte: tujafa-födi tűkkel, [mer]edekkel, íme tetű ű ... ki la[ki] e bűje hí, penyét
rengőn(y)e (rezgő nyárfa) hí.
koráz: (kor-a-az) önh. m. koráz-tam, ~tál, ~ott. Balaton mellékén az óráról mondják, midõn korán jár;
néhutt: korít. CzF
rengìnye: (ren-ìg-ìny-e) fn. tt. rengìnyé-t. A nyárfák azon faja, melynek levelei a legkisebb
légmozzanatra is rengenek, vagyis rezgenek. Máskép: rengõ v. remegõ v. rezgõ nyárfa. (Populus
tremula). CzF

text 95 {Myra}
1 .°eburehi#(j)ẽti: prñ[n]awate .. i.. l. [h tide]imi .....°addeh tuhes
2 hrpp(i)ẽni: ehbi: se tuhe ehbije [mei(j)a]di ti[k]e tihe [z]ummẽ
3 mẽne itlehi: qañt[i] trmmili: h[u]we[dri]
text 96 {Myra}
1 [.............]°re[b.]°edise[..°r]u[r]: [..]°uga: [...]°uzireh:
2 se m°[...........]°ija mu°[.]°i: metluje: tu°[...]°ei: se terss°
3 [................]°i
text 97 {Myra}
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1 pr[ñ]nawat°[........
2 t°.°i.. hr°[
3 .°ut.°eje .°pt[
text 98 {Limyra}
1 pizziti: prñnawate: ddepñneweh: tideimi: hrppi
PICi CSITÚ’ : PeRNYéN A’VA íTE : DéD ÉPPeNG NÉVVE’ HÍ : íT IDE ÍM Ű :
HaRaPó-BŰ
2 ladi: ehbi: se tideime
LÁDI : ÉHe BŰ : S E’íT IDE ÍME
Pici csitúl, pernyén alva íte (ítélete), déd éppeng (dacolva) névvel hí, (de) ít (jut) ide
ím ű. Harapó-bű ládi éhe bű, s elít (eljut) ide íme.
text 99 {Limyra}

1 purihimetiti: prñnawate: masasah{:#} tideimi
PÓRÚ’ KI METI ITT Ű : PíRoNGóN AVVA’ íT E : MÁS ÁSSA KiT IDE IMÍ2 xupã:: ebẽñnẽ hrppi: atli: ehbi: se tideime: ehbije:
GY Ő BÁ’ : E BÉNYéNÉ’ HaRaPó-BŰ : A TúLI : ÉHe BŰ : S E’íT IDE ÍM E :
ÉH BŰJE :
3 {number sign?}
{inkább egy (dupla) akasztófának nézném!}
Pórul ki meti (metszi), itt ű pírongón avval ít el. Más ássa, kit ide imígy ő bán. E
bényénél harapó-bű, a túli, éhe bű, s elít (eljut) ide ím e éh bűje. (Az akasztófára?)
text 100 {Limyra}
ebe xupa me tibeija
EBBE GYOBBÁ eME’T Ű BE ÚJJA’
Ebbe gyobbá emelt ű be újjal.
text 101 {Limyra}
1 ebẽñnẽ: xupã: meti: prñnawatẽ: za[h]ama: ddawãpartah
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’: CSA[K] AMA :
DuDAFÁBA oRTÁ’ Hí
2 tideimi: me ñtepi tãti: za[h]ãmã: se: ladã: se: tideimis: ehbi[s]
íT IDE ÍM Ű : íME íNYéT E BŰ TÁTI : CSA[K] Á’ MÁ’ : S E : LÁDi Á’ : S E’ :
íT IDE ÍM Ű iS : EHe BŰ [S]
3 kbi: tike: ti ñtepi tadi: a[t]la[h]i: tibe: kbijehi
KűBŰ’ : TÜ’KKE’ : TUNYáT ÉPP ITADI : A [Tú]Li A[K]I : iTIBE : KűBe
ILLYE’ HÍ
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4 tibete: ala[h]adi ti: mene: mã[h]ãi{>w}: tubeiti
iTIBE TE : ALÁ [H]ADD ŰT Ű : MENE : MÁ’[H]ÁVa’ : TÖBB E’ ITÚ’
5 wed[rẽñ]ni
VED[RéNYi] iNNI
E bényénél gyobbá emelt ű pírongón, avval ítél, csa[k] ama dudafába ortály (ítélet)
hí. Ít (jut) ide ím ű. Íme ínyét e bű táti, csa[k] áll mán, s e ládi áll, s el-ít (eljut) ide ím
ű is. Éhe bű [s] kűbűl tülkkel tunyát épp itadi a [tú]li, a[k]i itibe (italozásba) kűbe
illyel hí. Itibe te alá [h]add űt, ű mene mál[h]ával, több ez itúl, ved[rényi] inni.
dudafa: (duda-fa) ösz. fn. Somogyban am. szederfa. CzF
ortály: fn. tt. ortály-t, tb. ~ok, harm. szr. ~a. Heltai szerént am. tanácsi határozat, itélet. „Nem sok
tanács után kihozák az ortályt az uraknak tanácsából, hogy Hunyadi Mátyást választották volna
magyar királylyá.“ (Krónika 2. dar. 7. l.). Ez értelemben, úgy látszik, nem egyéb, mint a magyarított
német Urtheil. Azonban ortályoz és ortályozás származékai túl a Dunán jelentenek perlekedést,
zsörtölõdést, goromba visszafelelgetést, tehát zörgõbörgõ beszédet, mely értelemben or gyöke az
erõs hangutánzók közé, milyenek: ordít, ordítoz, hurogat, perel, zsörtöl, sorozható. CzF
tunya, túnya: mn. tt. tunyát. 1) Kinek kevés tevékenységi, mûködési hajlama, ösztöne van, lomha, lusta,
rest, lajhár; más ejtéssel különösen a székelyeknél: tonyhó, Balaton mellékén: tohonya... CzF
it: (2), elavult fn., mely helyett ma ital divatozik.
„Helyén vagyon minden dolgod,
Nem lesz máson kivánságod;
Éted, itod, vígaságod,
Tökéletes vigság minden dolgod.“
,Az házasságról.‘ A XVII. századból. (Thaly K. gyüjt.).
Az eszik, iszik, visz, hisz, tesz, lesz igékbõl általán a tiszta származéku fõnevek: ét (ì-et), it (i-at),
vit (vi-et), hit (hi-et), tét (tì-et), lét (lì-et), melyekbõl nagyobb hangzatosság kedveért lettek: ét-el, ital, vit-el, hit-el, tét-el, lét-el, s ét, hit, tét, lét már magukban is divatosak. Bõvebben l. saját rovataik
alatt. CzF. Itt: inkább italozás

text 102 {Limyra}
1 ebẽñnẽ: xupã: mẽti prñnawatẽ: sxxutrazi mẽne: ñtepi tẽti: sxxutrazi: se ladu: ehbi
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : S GYóGY ŐT
RÁZI MÉN E’ : NYű TÉPI TÉTŰ’ : S GYóGY ŐT RÁZI : S E LÁDi Ó : EHe BŰ
2 se tideimis: ehbis: tiñ{>z}te: hri: alahadi: tike: tibeñteti: hrppi tadi: tike: me ttleS E’íT IDE ÍM Ű S : EH-BŰS : TÜZeTE : HíRŰ’ : ALÁHADI : TÜ’KKE’ : iTT Ű
BENYiT ETTŰ’ : HaRaPó-BŰ iTADI : TÜ’KKE’ : íME TüTüL E
3 iti p{>z}uwa: aitãta: ammãm{>n}a: qebelija: ẽni: qlahi: ebij[e]hi pñ#treñni: sewe:
tubidi: pdITIZÓVA’ : A’ ITT ÁTA’: ALoMÁN A’ : KEBEL ÚJJA’ : É’Ne Ű : Ki LAKI : E
BŰJ[E] HÍ PeNGéT eRENGeNI : SZű EVVE’ : uTÓBB IDÜ’ : ePeD4 ẽxba
É áGYáBA
E bényénél gyobbá mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél, s gyógy (kúra) őt rázi, mén
el nyű, tépi tétűl, s gyógy őt rázi, s e ládi ó éhe bű, s elít (eljut) ide ím ű, s éh-bűs
tüzete (tüzessége) – hírűl – aláhadi (aláhagy). Tülkkel itt ű benyit, ettűl (innentől)
harapó-bű itadi tülkkel, íme tütül (iszik) e itizóval az itt átal. Alomán a kebel újjal
élne, ű ki laki, e bűj[e] hí pengét erengeni (eregetni). Szű evvel utóbb idül, epedé
ágyába.
gyógy: (1), (gyó-ogy v. gyó-gy) elavult fn. tt. gyógy-ot, de él még a Gyógy helynévben és gyógyfürdõ
régi köz divatú szóban, újabb idõben leginkább öszvetételeknél alkalmazzák. Jelent jó egészségi
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fordulatot, a nyavalya és betegség után. Az orvosi értelemben vett cura kifejezésére legalkalmasabb
szó. Gyógy alá venni a beteget. Gyógy alatt lenni. A gyógyot elkezdeni, folytatni, abbanhagyni. A
sínai nyelvben jo am. medicina, mederi, herbae medicinales, s a héber nyelvben am. gyógyszer.
CzF
tüzet/tüzesség: (tüz-es-ség) fn. tt. tüzesség-ìt, harm. szr. ~e. 1) Az égõ testnek mint olyannak
tulajdonsága. 2) Vérmes vörös állapota az állati testnek. Bõrnek, sebnek, daganatnak tüzessége. 3)
Az indulatnak rendkivüli élénksége. CzF

text 103 {Limyra}
1 ebẽñnẽ: xupã: mene: prñnawatẽ: tebursseli
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’NE : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : íTE BORúS
SZELI
2 zzajaah: ddedi: lusãñtrahñ: zeti: n{>m}eri: se xñtaburahñ
CSuCCSA’ ALYA AKi : DűLLEDI : éLŐ SZÁN(Y)aTáRa HáNY : CSETTŰ’ :
MÉRI : éSSZE’ GYaNYóT A BORRA’ HáNY
3 ẽnẽ: periklehe: xñtawata
É’Ni É’ : éPP ÉRIK LEHE : GYaNYóT AVVA’ uTA’
E bényénél gyobbá emelne pírongón, avval ítél. Íte borús, szeli csuccsal alya
(hitványa), aki dülledi (dölleszti) élő szán(y)atára (szánalmára). Hány csettűl (csitul),
méri ésszel gyanyót? A borral hány élni él, épp érik lehe (lelke, szelleme), gyanyót
avval utal.
csucsa: (1), (csucs-a) fn. tt. csucsá-t. Lándsa. Eléjön a Régi magyar Passio (kiadta Toldy Ferencz), 170.
lapján. CzF
üde: (üd-e), új alkatú mn. tt. üdét, tb. üdék. Fris, ép testi vagy lelki erõvel biró. Üde szülött. Üde
egészségi állapot. Üde ész, elmetehetség, ötlet. CzF
leh: (1), fn. tt. lehet, harm. szr. ~e. Állati gyöngéd fuvalmu hang, melyet a tüdõnek rendes állapotu
mozgása okoz, midõn a torkon a levegõt majd kitolja, majd beszivja. Ez által ismerni meg, ha él-e
az állat vagy nem. Élénkebb mozgást fejez ki a lih, melybõl liheg am. fáradtan lehel; még erõsebb a
fú, mely nagyobb fáradságra, belsõ hõségre, vagy indulatra mutat. Fordítva hel, megvan a latin anhelo igében s ha az l-t elhagyjuk, rokona az ih, melybõl ihl, ihlel, ihlés, ihlet erednek. Lényeges
alkotó része a toroktüdõhang h, az l pedig a nyelv mozgását fejezi ki. Származékai: lehel, leheg,
lehelés, lehelet. Ugyan a fennjegyzett alakban a régiek önható igeül használták, melynek közelebbi
származékai: lepés, lehõ. l. külön LEH, (2). Legszorosb fogalmi és hangrokonságban van vele: lélek
(= lehel-ek) v. röviden: lelk, melyet az õs magyar a leh-hel azonosított, mint az õs latin a spiro és
spiritus, az anima és anhelo szókat. A német athmen a tárottabb szájjal kibocsátott tüdõhangot fejezi
ki, melynek elemével szintén egyezik a magyar á v. áh gyök, honnan áhit stb. valamint a latin
anima és animal hasonlóan a magyar áh és állat (= áhlat némely vélemény szerént) egy eredetüek, t.
i. az állatoknak (általános értelemben) különböztetõ jegye az, hogy lehelnek, lélekzenek, hogy
lelkök van, honnan régente ‘lelkes’ néven is hivattak. CzF

text 104 {Limyra}
a
b

c

text 104a
1 tebursseli:
íTE BORúS SZELŰ
2 prñnawate: lusñ52

PíRoNGóN AVVA’ íT E’ : éLŐ SZeNNYé3 [tr]e: ẽti wazisse:
[T eRR]E : ÉTŰ’ VACK ÍZeZZE :
Íte borús szelű, pírongón avval ít (int) e. Élő szennyé[t err]e étűl vack (vacok, fülke
a sírban) ízezze.
text 104b
1 tebursseli: prñnawate:
íTE BORúS SZELŰ : PíRoNGóN AVVA’ íT E :
2 gasabala: ẽke: ese: perikle:
iGA SZAB ALÁ : ÉKKE’ : ESE’ : PER ÜKLE’ :
3 tebete: arttummparã: se mparahe:
íTE BETE’ : ÁRTóT ÓLoM PÁRÁ’ : S E’ oLYBÁRA KE’
4 telẽzijẽ
iTT E LÉZIJÉ
Íte borús szelű, pírongón avval ít (int) e, iga szab, alá ékkel esel, per üklel (öklel),
íte betel, ártót ólom párál, s ez olybára kell itt e lézijé (lézengőé).
lomp: (lom-p) fn. tt. lomp-ot, harm. szr. ~ja. Molnár Al. szerént latinul sacconia, mely zacskót vagy
zacskó, zseb gyanánt lógó valamit jelent. Szabó Dávidnál am. kalap módra öszve vert posztó neme.
Ha származékát (lompos) veszszük tekintetbe, am. lelógó, alábugyogó ruharész. A p, valamint a
lomb szóban a b, úgy látszik nem egyéb, kifejlett u hangnál, mi elõbb v. majd b és p ajakhangokká
változott által: lom-u, lom-v, lom-b v. lom-p. Egyébiránt a b mint toldalékhang, valamint a német
nyelvben, kivált a régiben az m végzetü szóknál igen divatos, mint: Wurm, Wurmb, darum, darumb
stb., úgy a magyar lomp szóban is lehetséges, hogy a p nem egyéb, mint toldalékhang, és az egész
lomb v. lomp szó csak nyomatékosabban kifejezett lom, azaz lógó valami. Hasonló hozzá hangban
és értelemben a német Lump, Schlumper és Schlamm. CzF

text 104c
1 ddaijanad[i]te ...°dd....:
2 plqqa: krñ°...°t..°x..°hudri
text 105 {Limyra}

1 ebẽñnẽ: xupu mẽti: prñnawatẽ
E BÉNYéNÉ’ : GYÓBÓ’ MÉ’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 esete: muleseh atli: ehbi: se ladi: se tideime
ESETT E’ : íM ÖLÉSSE’ Ki A TúLI : EHBŰ’ : eSZi E LÁDI : S E’íT IDE ÍME
E bényénél gyóból mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél. Esett el ím öléssel, ki a túli
éhbűl eszi: e ládi, s elít (eljut) ide íme.
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text 106 {Limyra}
1 ebehi xupa: meiti sijẽni: sbi)◊(aza: hurtta: miñtehi: pddẽneh#mmi:
EBBE HÍ GYÓBA/GYOBBA : íME ÍTI SZŰJÉN Ű : SeBBŰ’ ... AZZA’ : KŐRáToTTA : MI NYú’Ti EHŰ’ : FöDi üDÉN E HaLoM Ű :
2 hribeuwe(a)lahaditi: me tawa: trbbala hati: sei zummẽ xbati: zummẽñneti:
KéRI BE ŐVELe AKAD ITTI : ME’ iTÁVA’ : TőRBe BALA HA’TI : S E ŰZŐ
áLLaMÉ GYó BATU : űZŐ éLMÉNYéN ÉTŰ’ :
3 hurtta: señnaha: epñte: ladã: ẽmi: se tideimis: ẽmis:
KŐ-RáToTTA : S E NYí’NA HA : ÉPP NYiT E : LÁDi Á’ : ÉMŰ’ : SE’TI DE ÍM
IS : ÉM IS :
4 se melebi: se tideimi
SZEME LEBÚ’ : S E’íT IDE ÍM Ű
Ebbe hí gyóba/gyobba. Íme íti szűjén ű sebbűl ... azzal kő-rátotta (rántotta) mi
nyújti éhűl, födi üdén e halom. Ű kéri be, ővele akad itti (itteni), me(rt) itával
(italával) tőrbe bala (balszerencséje) hajti, s e űző államé gyó batu (batyu), űző
élményén étűl kő-rátotta, s e nyílna ha... Épp nyit e ládi, áll éműl (éberül), sejti de ím
is (ős) ém (éber) is. Szeme lebúj, s elít (eljut) ide ím ű.
text 107 {Limyra}
text 107a
1 [e]beli: mẽti sijẽni: tele: se lada: se tideimi: ehbi: ∠ {Dű’ öT} : sladãi: ebttehi: IV
{NéGY}
[E]BBELI : MÉ’TI SZŰJÉN Ű : TELE : S E LÁDA : iS E’íT IDE ÍM Ű : EHBŰ’ :
DŰ’ŐT : SZáLLADÁ Ű : EBBe TeTTE KI : NaGY
2 [...]°te: hri(j)eruwetiti: epñebtte: ebei(i)je{:#} lawitẽnu: munikleimẽ: se
[...]: HíRŰ’ ERŐVE’ TI’TI : ÉPeNG E BeTéTTE’ : EBBE (Ű) ILY ELAVÚ’T-É
NŐ : MONNó ÜKLE ÍM É’ : eSZE
[E]bbeli mélti (méltati), szűjén (szívén) ű tele, s e láda is. Elít (eljut) ide ím ű, éhbűl
dűlőt szálladá (elszállásolta) ű, ebbe tette ki nagy ... – hírűl – erővel tilti épeng
(éppen) e betéttel. Ebbe (ű) ily elavúlt-é? Nő monnó ükle (mindkét ökle), ím él esze.
szállad: elszállásol
szálladék: (száll-ad-ék) fn. tt. szálladék-ot, harm. szr. ~a. Bizonyos nedvnek, olunak fenékre szálló,
leülepedõ részei. Törzse az önállólag nem divatos ige szállad, milyenek az üledék, menedék,
hulladék, töredék törzsei: üled, mened, hullad, töred stb.; vagy pedig ad-ék összetett képzõ. CzF
monnó: elavult régies számnév, mely a mai nyelvben már nem divatozik; a régieknél am. a latin ambo,
vagy hellen αμφω, azaz kettõ együtt véve. A ragozásokat szintúgy fölvette, mint kettõ, és más
számnevek vagy számjelentõ szók. Mai szokás szerint a mindkét, mindkettõ felel meg neki, pl.
Münch. cod. Máté 9. „De új bort új tömlõkbe eresztenek, s monnó (mindkettõ) megtartatik.“ Máté
13. „Hagyjátok monnót (mindkettõt) nõni aratásiglan.“ ... CzF

text 107b
1 ki[ri]numezẽ: seteni
KŰ[RŰ’] NŐ MEZZÉ : SETTEN Ű
2 d[d]ezedu: tike
Dá[Dé] ECSELŐ : TIKKE’
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Kű[rűl] nő mezzé, setten ű, dá[dé], ecselő tikkel.
setten/sutton/suttyan: oson
settenkìdik: (setten-kìd-ik) k. m. settenkìd-tem, ~tél, ~ìtt. Idõsb Mándy Péter szerént am. valami
vagy valaki körül forog; rokon értelmü sündörög szóval; valamint a székely sajdúl szóval is,
mely am. alattomban sirül. Tehát ,settenkìdik’ törzse a mély hangu sutton törzszsel azonosnak
látszik, s az egész mintha ,suttonkodik’ szóból módosult volna. CzF
dádé: (dád-é vagy dád-e) fn. tt. dádé-t, tb. ~k. A czigányok által szokott különösen használtatni; a
magyarban pedig inkább csak gúnykép élnek vele, a vén ember elnevezésére. Öreg dádé, szegény
dádé. CzF

text 108 {Limyra}
1 ebẽñni: x<u>pã: mẽti prñnawatẽ
E BÉNYéN Ű : GYoBBÁ : MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 xertub[i]: tu°.°a[h h]rppi: atli: ehbi: se ladi
iGYER TÖBB[Ű’] : TORRA [Hí Ha]RaPó-BŰ : ÁTaLI : EHBŰ’: S E LÁDI
3 se tideime: eh[b]ije: s[e ese]deñne[wi]
SE’TI DE ÍME : EH[B]ŰJE : eSS[E’ ESE]D ENNYi NE[VŰ]
4 [xñnah]i e[hb]ije[h]i
[GYó NYí’NA K]Ű E[H B]ŰJE [H]Í
E bényén ű gyobbá mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél. Igyer (igyekezet) több[űl],
torra [hí ha]rapó-bű átali éhbűl, s e ládi sejti de íme éh [b]űje. Ess[el ese]d, ennyi
ne[vű] [gyó nyílna, (de) k]ű é[h b]űje [h]í.
text 109 {Limyra}
1 ebẽñnẽ: xupã: meti prñnawatẽ
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 uwẽmi: se lada: ehbi: sei ñtewẽ
ÖVÉ íM Ű : S E LÁDA : ÉHe BŰ : S E INGóT EVÉ
3 tãti: muwẽtẽ: hrppi(i)jemei tadi
TÁTI : íM ÖVÉ íTÉ’ : HaRaPó-BŰ ILY EME ITADI
4 tike: kbi: tibe mei martti tike
TÜ’KKE’ : KiBŰ’ : iTIBE’ íME Ű MÁRTaTI TIKKE’
5 hrppibeije: tãtu: epñte: trpp{>r}eme
HaRaPó-BŰ eBBE’ ILY E : TÁTÓ : ÉPP eNNYiT E’ : TűR PeRE ME’
6 me tise ti[s]e: prñnawati: me ttlidi qla(j)ebi: pñtreñni
íME TÜZE TŰ[ZZ]E’ : PeRNYéN AVATI : METeTTe LÜDI KaLAJ EBBŰ’ :
PeNYéT eRÉNY eNNI
E bényénél gyobbá emelt ű pírongón, avval ítél. Övé ím ű, s e láda éhe bű, s e ingót
evé táti. Ím övé ítél, harapó-bű ily, eme itadi tülkkel, kibűl itiben, íme, ű mártati tikkel.
Harapó-bű ebben ily, e tátó, épp ennyit el-tűr pere, me(rt) íme, tüze tű[zz]el pernyén
avati. Metette (elmetszette) lüdi kalaj, ebbűl penyét erény enni.
kalaj: (kal-aj) mn. tt. kalaj-t, tb. ~ok, harm. szr. ~a. Gyöke a tétova s a görbe utakon járást jelentõ kal,
képzése olyan mint a dévaj, szilaj szóké. Jelent csavargót, bolygót, kalandozót, kalézolót. Szép
hangzata miatt megérdemli, hogy elavult állapotából ujra divatba hozassék. CzF
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text 110{Limyra}

1 ebẽñnẽ: xupã: mẽti: prñnawatẽ: medemudi:
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : MÉ’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : MÉD E MÓD Ű
2 se lada: ehbi: me ñtepi tãti: kmmis: seije ne: hrppi tadi
S E LÁDA : EHe BŰ : íME íNYéT E BŰ TÁTI : Ki LáM IS : S E’ ILYEN E :
HaRaPó-BŰ iTADI
3 tike: ep[ñt]emei tadi: me tise tise: prñnawati metẽni qanuweti
TÜ’KKE’ : ÉPP[eNG T]EMÉ ITADI : ME’ TÜZE TŰZZE’ : PeRNYéN AVATI
METÉ’NI oKKA’ NŐ VETI
4 qla[h]i:
Kű-LA[K]I :
5 eb[ij]ehi
E B[ŰJ]E HÍ
E bényénél gyobbá mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél. Méd e mód, ű s e láda éhe
bű, íme ínyét e bű táti, ki lám is (ős) s ez ilyen. E harapó-bű itadi tülkkel, épp[eng
t]emé (tömé), itadi, me(rt) tüze tűzzel pernyén avati. Metélni okkal nő veti. Kű-la[k]i e
b[űj]e hí.

text 111 {Limyra}

1 ebẽñnẽ: xupã: meti prñnawat[ẽ] erzesinube: kumaza:[tr]zzuba [......]
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íT[É’] ERéZÉS Ű
NŐBE’ : KOMÁZó A : [TuR] CéCÓBA’/CSiCSÓBA’ [......]
2 tãti: ebñnẽ: ebei: ti(i)je hrppi t[ã]ti tike: ebei: etle h[i]: [s]e [kbijehi]
TÁTI : E BéNYéNÉ’ : EBBE’ Ű : úTI JE’ HaRaPó-BŰ T[Á]TI TÜ’KKE’ : EBBE’
Ű : ÉTeLE K[Ű] : [S] E [KűBŰ’ JE’ HÍ]
3 me ttlidi: kbisñtãta: ãmmãm: qlebi: kerut[i]: e [.........]
METeTTe LÜDI : KiBŰ’ SuNYíT ÁTA’ : ÁLLaM-Á’Ma : KeLEBI : KÉRŐT[Ű’]
: E[........]
4 se ttlidi: trzzubi: ãmmãma: kbisñtãta: uwa: k°.°ju[.........]
S ETeTTe LÜDI : TuR CéCÓBÚ’ : ÁLLaM-Á’MA : KiBÚ’ SuNYíT ÁTA’ : ÓVA
: KaLaJ O[........]
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5 ebei: ẽ : kepi: ñtepi sijẽni: hri: hladiti: me ttlidi(j) ẽ[n]i q[l]ahi eb]ijehi
EBBE’ Ű : É’ : KÉPŰ’ (képped) : NYű TÉPI SZŰJÉN Ű : HíRŰ’ : Hí LÁDITÚ’ :
íME TeTTe LÜD ILLYÉ [eNN]I Kű-[L]AKI E BŰJE HÍ
6 tise tise: prñnawati: sedetti: epiriTÜZE TŰZZE’ : PeRNYéN AVATI : eSZEDDE’ eTeTI : E PIRI
7 jeti
JE’T Ű
E bényénél gyobbá emelt ű pírongón, avval ít[él.] Erézés (fékezés) ű nőben, komázó
a [tur] cécóban/csicsóban [......] táti e bényénél, ebben ű úti jel, harapó-bű t[á]ti
tülkkel, ebben ű étele k[ű], [s] e [kűbűl jel hí]. Metette lüdi, kibűl sunyít átal államálma. Kelebi (kebeli) kérőt[űl] e[........] s etette lüdi, tur cécóbúl állam-álma kibúj,
sunyít átal, óva kalaj o[........] Ebben ű él, képűl (képped), nyű tépi szűjén, ű – hírűl –
hí láditúl, íme tette lüd illyé, [enn]i kű-[l]aki e bűje hí, tüze tűzzel pernyén avati,
eszeddel eteti e piri jelt ű.
eréz: (er-e-ez) áth. m. eréz-tem, ~tél, ~ìtt, par. ~z. Erével fölszerel; fékez, gyeplõz. Erézni a lovat. CzF
cécó/csicsó: (1), (csics-ó) fn. tt. csicsó-t. 1) Több tájakon, am. Pista, Csicsa. 2) Csecse, csecsó.
Különösen 3) fürtözött haj, felfodrozott, ékesített, cziczomázott üstök. 4) Azon ház neve, hol
esténként mulatni gyülnek öszve az ismerõsök. Oly czifrán öltözik, mintha csicsóba készülne. Km.
Néhol, például Kecskeméten: czéczó. A magyar közmondások könyve szerént e név Csicsó várától
eredett volna: Léva, Tátika lejtõt jár, de Csicsó is vendéget vár. Szirmai mondja, hogy Csicsó
várában pompás lakomák tartattak. De eredetileg ez sem más mint csecse, csicsoma, cziczoma,
minthogy ily társas mulatságba menéskor felcziczomázzák magukat a vendégek. Innen czéczó =
cziczó, cziczoma tájdivatos változata is. CzF
sunyít: sunyik
sunyik: (suny-ik) k. m. suny-tam, ~tál, ~t v. ~ott. Tettetett alázatból vagy hamis, ravasz, csalfa,
cseles szándékból meghúzza magát. Sunyik a bujkáló tolvaj. Sunyik az egeret lesõ macska.
Megsunyik a nyúl a bokorban, hogy elrejtõzzék. Sunyik a lesben üllõ vadász. Igekötõvel
tárgyesetet is vonz megsunyni magát. A nyúl megsunyta magát. Lesunyja a fejét. CzF

text 112 {Limyra}
1 ebẽñnẽ: xu[pã:] meti: prñnawatẽ: mñnuhe: tmpeimeh tideimi hrppi: at[li]
E BÉNYéNÉ’ : GYO[BBÁ] : eME’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : MeNNYi
NŐKKE’ : iTT iLYBE ÍM E HíTT IDE ÍMŰ’ HaRaPó-BŰ : A Tú[LI]
2 ehbi: se tideimi: hbi: ada[m]mñnaje: me{:#}ñke: lat[i]: mñnuhe: mene ñtep[i]
EHe BŰ : S E’íT IDE ÍM Ű : HűBŰ’ : ADi Á[LLo]MáNYáN A JE’ :
MENNYieKKE’ : LÁT[I] : MeNNYi NŐKKE’ : íM ENNE íNYéT E B[Ű]
3 tãti: setenepe: alahadi: tike: kbi: ẽkepi: mñnuhe: lasan[e ñ]t[e]me{>t}i [ala]TÁTI : SETE NÉPPE’ : ALÁ HA DŰ’ : TÜ’KE : KűBŰ’ : ÉKE BŰ : MeNNYi
NŐKKE’ : LASSAN [ENNYi] T[E]MeTI [ALÁ]
4 hadi: tike: tibe mei: martti: td[i]ke kbi alade[h]x[xãne.....]°ti
HA DŰ’ : TÜ’KE : iTIBE íME Ű : MÁRTaTI : iTaD[I] Ki E KűBŰ’ A LÁDi
E[He] GY[óGYÁN E.....]TI
5 ahbalawija: mar[t]ti: k[m]mẽti: se[t]e: alahãti: km[mẽti ...ẽ]ni
A Kű BALLA’ VÍJJA : MARa[TTa]TI : Kü[L]MÉT Ű : SE[T]E : ALAKÁTÚ’ :
KüL[MÉTŰ’ SZöKiK É’]NI
6 qlahi: ebijehi: pñtrẽñn[i .]. ja: sñta pidenezẽ [....] ata
Kű-LAKI : E BŰJE HÍ : PeNYéT eRÉNYe Nő [INa]LJA : SZúNYáTA éPP IDÉN
EZÉ [A HULL]ATA
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E bényénél gyo[bbá] emelt ű pírongón, avval ítél. Mennyi (mennyei) nőkkel
ítélőben, íme hítt (hívott) ide íműl harapó-bű, a tú[li], éhe bű, s elít (eljut) ide ím ű.
Hűbűl adi á[llo]mányán a jel mennyeiekkel lát[i], mennyei nőkkel ím enne, ínyét e
b[ű] táti, sete (félszeg) néppel alá ha dűl. Tülke kűbűl, éke bű mennyei nőkkel, lassan
[ennyi] t[e]meti [alá]. Ha dűl tülke itibe (italába) íme ű mártati, itad[i] ki e kűbűl a
ládi, é[he] gy[ógyán e.....]ti. A kű ballal (balsorssal) víjja, mara[tta]ti kü[l]mét, ű
se[t]e (balog) alakátúl (vagyis alakjának tükörképe), kül[métűl szökik él]ni. Kű-laki e
bűje hí, penyét (pedig) erénye nő, [ina]lja szúnyáta, épp idén ezé [a hull]ata.
mennyi: (2), (menny-i) régies mn. a ma szokott mennyei helyett: „mennyi harmattal“ (rore coeli.
Müncheni codex). „És adnak földi jelenségeket és mennyieket.“ (Bécsi codex). CzF
állomány: (áll-o-mány) fn. tt. állományt, tb. ~ok. 1) Alkatrészek öszvege, melyekbõl valami áll, létezik.
(Constitutivum). 2) állag. CzF
külme: (kül-me, azaz kül-mi) fn. tt. külmét. Szó szerént: külsõ valami, azaz külsõ forma. Az okiratok
külméjére vonatkozó szabályok. CzF
szunyáta: (szuny-ad-a) mn. tt. szunyátát. Álmos, álomtól nyomott, bóbiskoló; továbbá, álmoshoz
hasonló, tunya, lassú, szuszma ember. Mint gúnynév hasonló a poszáta, alamuszta, maszuta
gúnyszókhoz. Mi képeztetését illeti, törzse szunyad, melybõl lett szúnyadó, szúnyada, s
hangváltozattal szunyáta, s egy jelentésü vele a szúnyatag v. szúnyadag. CzF
hullat: (hull-at) áth. m. hullat-tam, ~tál, ~ott. 1) Eszközli, hogy valami hulljon, potyogjon, egymás után
essék. V. ö. HULL. Könyüket hullatni. Likas zsákból kihullatni a buzát. Nem mind bors, amit a
kalmár ebe hullat. (Km.). Vérét hullatni az ellenségnek... CzF

text 113 {Limyra}
1 ebẽñnẽ: xup[ã]: mẽti prñnawatẽ: pttar[a]zi urssm[mah ]ikezi
E BÉNYéNÉ’ : GYOBB[Á] : MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : éPP őT
TaR[Á]ZI ORS SZóLa[MMA’ K]IéKEZI
2 ddawahãma{>l}h tuhes: hrppi: ladi: ehbi: tuhese
DuDÁVA’ HÁMoLi KűTŐ’ éHES : HaRaPó-BŰ : LÁDI : ÉH BŰ : TŐKÉSSE’
E bényénél gyobb[á] mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél. Épp őt tar[á]zi ors
szóla[mmal, k]iékezi dudával, hámoli (hámozza) kűtől éhes harapó-bű, ládi éh bű
tőkéssel.
taráz: (tar-a-az) áth. m. taráz-tam, ~tál, ~ott, par. ~z. Tarrá tesz valamit; különösen a gabonafejeket
veri, hogy a szem kihulljon belõlök. Megtarázza a búzát. (Kresznerics). Ez értelemben közel áll
taráta szóhoz. CzF
ors: (or-s) mn. tt. ors-at. Szeged táján am. reves, taplós. Ors fa, ors füzek. Gyöke azon megfordított ro,
melybõl rom, ront, romol, roh, rohad, rongy stb. származnak, melyekkel az ors fogalmilag rokon;
tehát mintegy rohos. Képzésre hasonló a gyors, bors, nyárs, nyers szókhoz, melyekben az os es
képzõ öszve van rántva, mi szerént ors am. or-os. CzF

text 114 {Limyra}
1 esedeplẽmeje: mejadẽ: tesi: miñti
ESED E PLÉ MEJJE’ : íME íJJADÉ’ : TESZI : MINGYáT Ű
2 awahai: xupa: ehbi: seine{>t}: epñ: puñtẽ
A VAKKA’ Ű : GYÓBA’ : E KűBŰ’ : eZZE’ INT : ÉPPeNG : PÖNGeTÉ
3 mei: [a]wahi: tesi: aladahali ->{e dőlt} = az e jele eldőlt! (lásd a következő rajzon)
íME Ű : [A]VVA’ HÍ : iTT E SZŰ : A LÁDA HALLI E DaLT
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Esed e plé(h) mejjel (vértezett mellel) íme íjjadé(rt). Teszi mingyát (mindjárt) ű a
vakkal, ű gyóba e kűbűl ezzel int. Éppeng pöngeté, íme, ű [a]vval hí: itt e szű – a láda
halli e dalt.
text 115 {Limyra}

1 esedep#lẽmeje: mejadẽ: tesi: miñti
ESED EBBe LÉ MELLYE : MÉLY AD-É : TESZI : MINGYáT Ű
2 awahai: xupa: ebehi: mei: awa [h]ai
AVVA’ HA Ű : GYÓBA : EBBE HÍ : íME Ű : AVVA’ [H]A Í3 tesi: a[l]adahali: -> {e dűlt} = az e jele eldőlt!
T E SZŰ : A [L]ÁDA HALLI : e’dűlt
Esed ebbe lé mellye (melle). Mély ad-é? Teszi mingyát ű avval ha ű gyóba ebbe hí.
Íme ű avval, ha ít (int) e szű, – a [l]áda halli – eldűlt (el lett döntve).
Φοίνικος Τυρίω 1?
A 114. és 115. felirat kezdete és vége azonos, de az eltérő középső részek mégis
egészen más olvasatot eredményeznek. Ízlés, szemszög, elvárás dolga, hogy ezt a
kihagyásos módszer előnyére vagy hátrányára írjuk e.
text 116 {Limyra}

1 [....]°z{>p}ixleti prñnawate pixmmah
[....] FIGYeLETI PeRNYéN AVATi EPP Ű GYúLáMMA’ Ki
2 tideimi xelijãnaxssah prñnezij[ehi]
íT IDE IMÍGY ÉL ÍJJÁN A GYáSZ SAH-PeR iNGYeN EZ ILLY[E’ HÍ]
[....] figyeleti pernyén, avati épp ű gyúlámmal, ki ít (jut) ide imígy él, íjján a gyász.
Sah-per ingyen, ez illy[el hí]!
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text 117 {Limyra}
1 ebeija: erawazija: meti
EBBE’ ÚJJA’ : E RAVASZ UJJA : eME’T Ű
2 prñnawatẽ: siderija: pa[r]mn{>ẽ}PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ SZID E’ RÍJ A’ :
BA[I] MÉ3 ah{>ne}: tideimi [h]rppi: etli ehbi se
N E’ : íT IDE ÍM Ű HaRaPó-BŰ : ÉTeLŰ'
ÉHe BŰ S E
4 ladi: ehbi: se tideimi: p{>r}ubieLÁDI: ÉHe BŰ: eSÉT IDE ÍM Ű: ROVI E5 leje:
LÉJE

Ebben újjal (újból) e ravasz ujja: emelt ű pírongón, avval ítél. Szid ez, ríj az, ba[i]
(baj) mén el. Ít (jut) ide ím ű harapó-bű ételűl, éhe bű s e ládi éhe bű: eset (a
megesettet) ide ím ű rovi eléje.
A fenti fakszimile Augustus Schoenborn eredeti rajza. A szövegnek egy másik,
valószínüleg fénykép alapján készült rajzát, átírását és angol fordítását/tolmácsolását
Sample of Lycian text from Swiggers & Jenniges 1996. című képaláírással Michael
Everson Proposal to encode the Lycian and Lydian scripts in the SMP of the UCS
című beadványából vágtam ki.
A kibetűzést és szavakba tördelést olyanok végezték akik nem beszélték a magyart,
így a lükit, a lükök vagy lükiaiak nyelvét sem. A rovásból jól ismert ugratásos
módszert – mely szerint csak a mondandó megértéshez nélkülözhetetlen magánhangzókat írták ki és a nyomatékkal ejtett mássalhangzót sem duplázták meg – a
kutatók azonban ismerhették. Ha a bevágott szöveget közelebbről megvizsgáljuk,
látni fogjuk, hogy néhány betűt csak sejteni lehet. Ezek az elmosódott jelek
kiolvasásánál ugyanúgy járunk el mint egy rossz kézírás kibetűzésekor: a hasonló
alakú betűk közül amellett döntünk amelyik értelmes olvasatot eredményez, amelyik a
legjobban illik a szövegkörnyezetbe. Néhány helyen, a Schoenborn fakszimile-t
követve (2. sor vége, 3. sor eleje), illetve az értelmes olvasat követelményének
engedve, javítanom kellett a fenti átíráson. Ezek a belejavítások tehát nem
önkényesek, minden kézirat olvasásásának természetes velejárói. A 3. sorban a p
betűnek vélt írásjel füle alul erősen visszakanyarodik, a dilemmát az értelmes olvasat
követelménye dönti el: ez egy r betű.
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text 118 {Limyra}
1 [ebẽ]ñnẽ: .tisẽni: meti: prñnawatẽ: xuñnijẽi: masasahe: tideimi: hrzzi: ñtat[ã
xu]ñnijeje: s[e] ladi:
[E BÉ]NYéNÉ’ : MiTŰ’ SZÉN Ű : ME’T Ű : PíRoNGóN A’VA íTÉ’ : GYÓ
NYí’Ni ILYÉ Ű : MA SASSA’ KE’ : íT IDE ÍM Ű : KiRe íZ űZI : NYiTTaT[Á GYÓ
NYí’Ni ILY E JE’: S [E] LÁDI
2 [ehb]i: seuweni: hrppi: tatu: tike: h°[..]se[m]ei alahadi: tike: se xtta: ẽ: adi:
meuwehri: alaha°[.]°e: [.....]
[EHe B]Ű : S E’ ÓV ENNI : HaRaPó-BŰ : TÁTÓ : TIKE : ... SZE[M]E Ű ALÁ
HADI (hagyja) : TIKE : SE GYú’ToTTA : É’: ADI : íME ÓV E HíRŰ’ : ALÁ ...
3 [....ma]rtti: tike: mene: itlehi: tubeiti: trmmili: huwedri: se marazij[a]: miñtaha:
[s]ei(j)epñ: t°..°ahe
[.... MÁ]RTaTI : TIKE : MÉN E : ÍTéL E HŰ : TÖBBE ÍTI : TuR áLLaMI öLÜ
4 [...]°e...°ti: tibeiti: me unẽ: esde: seije: ahatahi: ñtata me ñtepi: ta[s]ñti
[.....]°tati[...]°x[..]°i
5 [.........]°re: mẽtẽ: ti#(j)adi: tike: te°...: ẽ°.°eh.: eridadi: tibe: ebe°..: mene: eti°[.......]
trbbe[........]
6 [........]°ati: tiweje: epñ tise(a)di: tibeiti: we unẽ: e°..°i ..°e ñtepi:
7 eke: ihiqla: me ttazi
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text 119 {Limyra}
1 [ebẽ]ñnẽ: xupã: meti:
[E BÉ]NYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’T Ű :
2 [p]rñnawatẽ: hura: nuba
[P]íRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : KŐRe A : NŐ BA3 [ti]deri: ñteriwa°...: tid<e>imi
[TU] DERŰ : eNYÍTTE RIVA’ ... : íT IDE ÍM Ű
[E bé]nyénél gyobbá emelt ű [p]írongón, avval ítél. Kőre a nő ba[tu] (batyu) derű,
enyítte (helyette) rivall ... ít (jut) ide ím ű.
text 120 {Limyra}

1 ebẽñnẽ: xupã: meti: prñnawatẽ: pumaza: ertelijeseh: tideimi
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : BŐ MÁZZA’ :
ERőTELi ILY E SE’K : íT IDE ÍM Ű
2 hrppi ladi: ehbi: uwiñte: xumetijeh: zzimazi: se: tideime: ehbije
HaRaPó-BŰ LÁDI : EHe BŰ : ÓV INGYeT E : GYOM-ÉTŰ iLY EHe : ZúZIMÁZI : S E’ : íT IDE ÍME : EH BŰJE
E bényénél gyobbá emelt ű pírongón, avval ítél. Bő mázzal, erőteli, ily e sejk, ít (jut)
ide ím ű. Harapó-bű ládi éhe bű, óv ingyet e gyom-étű, ily éhe zúzi-mázi, s el-ít (eljut)
ide, íme, éh bűje.
sejk: fn. tt. sejk-et, harm. szr. ~e v. ~je. A székelyeknél több rokon családok fõnöke, elõljárója, az
atyafiaknak, kivált egy házban lakóknak mintegy fejedelmök. Egyezik vele a keletieknél, különösen
a perzsáknál sáh, mely királyt, vagy fejedelmet jelent s melybõl lett Európában Adelung szerént a
német Schach, franczia echec, ángol chek stb.; a törökben pedig még inkább egyezõleg sejkh, mely
Hindoghlu szótárában így értelmeztetik (franczia nyelven) vieillard; docteur, supérieur de Dérvis ou
religieux mahométan; grand prédicateur. Minden esetre Ázsiából hozott õsrégi szó. CzF

text 121 {Limyra}
ebẽñnẽ xupã meti prñnawatẽ ermmenẽni: se lada ehbi hrppi atla eptte se prñnezi
epttehi
E BÉNYéNÉ’ GYOBBÁ eME’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ ÉReLMEN É’NI : S E
LÁDA EHéBŰ’ HaRaPó-BŰ A TúLLA’ ÉPP éTéT ESZi E PeRNYéN EZŰ’
ÉPíTeTTe E HŰ
E bényénél gyobbá emelt ű pírongón, avval ítél érelmen élni. S e láda éhébűl
harapó-bű a túllal (a másvilágival) épp étét eszi e pernyén. Ezűl (ez okból) építette e
hű.
érelìm: (ér-el-ìm) fn. tt. érelmet. A gyümölcsök azon kifejlett állapota, midõn törzsökjöktõl többé
nedvre nincs szükségök, s tökéletesen megnõttek és éldelhetõk. CzF
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text 122 {Limyra}

ebẽñnẽ: xupã: mẽti: prñnawatẽ: mlẽteder[i] tutinimeh: tideimi
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : MÉ’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : MeLLÉ TEDD E
üR[Í]TŐT INNI íM E Hí : íT IDE ÍM Ű
E bényénél gyobbá mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél: mellé tedd e ür[í]tőt, inni
ím e hí. Ít (jut) ide ím ű.
text 123 {Limyra}

1 ebẽñnẽ: xupã: mẽti: prñnawatẽ: exeteija
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : MÉ’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : EGYET E ÍJJA’
2 hrppi: atli: ehbi: se: ladi: ehbi: se: tideime
HaRaPó-BŰ : A TúLI : EHe BŰ : S E : LÁDI : ÉHe BŰ : S E’ : íT IDE ÍM E
E bényénél gyobbá mélt (méltat) ű pírongón, avval ítél egyet e íjjal. Harapó-bű, a
túli éhe bű, s e ládi éhe bű, s el-ít (eljut) ide ím e.
text 124 {Limyra}
1 ebẽñnẽ x2 upu sei
3 hriti ñt4 ipa me
5 ti adẽ u6 hetẽi e7 b#ehi ñt8 atã sebei9 [j]es kmmis
10 itei la11 di tide12 ime ehb13 ije ..u

E BÉNYéNÉ’ GYÓ BŐSZE Ű
HáRÍTI NYűTŰ’ aBBA íM ÉTŰ’ AD-É ÖHET-É Ű E
Bű ÉHŰ NYiT
A TÁ’ SEBE I[LY]ES KeLLeM Ű SZŰT E’ ILLADI íT IDE
ÍME EH BŰJE áHíTÓ

E bényénél gyó bősze, ű háríti nyűtűl. Abba ím étűl ad-é? Öhet-é ű, e bű éhű? Nyit
a tál sebe, i[ly]es kellem ű! Szűt ez illadi (szökteti). Ít (jut) ide íme, éh bűje (áhít)ó.
bõsze: (bõsz-e) mn. tt. bõszét. Aki bõsz ember vagy oktalan állat modjára föl szokott indulni,
dühösködõ. CzF
tál: (2), mint betegség neme, az öszvetett vér-tál szóban. CzF
Schoenborn fakszimile rajza és a Melchert-Titusz átírás lényeges eltérést mutatnak. Pl. a 4. és 5. sorok
helyet cserélnek, a 10. sor pedig nem is szerepel a rajzon, de nincs miért kételkednünk az átiratban: a
szöveg mindvégig következetes.

text 125a {Limyra}
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[.............]°ddad
text 125b {Limyra}
araxa xñtab[u]ra xinaxa
ARA aGYA GYeNGíT A B[O]RRA íGY INNi AGGYA
Ara agya gyengít a b[o]rra, így inni aggya (adja).
text 126 {Limyra}
1 prddewãti: prñnawa[te]: zãnaza: sermmaij°...
PáRoD üDE VÁ’TI : PíRoNGóN AVVA’ [íTE] : óCSÁ’NA űZ A : SZEReLMe A’
ÚJ...
2 neru°.........°ñne: ...°mãte
text 127 {Limyra}
1 st°.°mahat[i prñ]nawate: epñxuxa tideimi hrppi
2 ani°......°e se tuhe se muneite se [x]ahbe
text 128 {Limyra}
1 [e]bette: [..........]°h: arawazija: me(j)adẽ: krustti t[r]bb#ẽnemeh: tideri: przzidi:
axãti: esbe[h]i:
2 ..°ti: [..........ebei]la: isbazi: amu [si]xani teli: se [l]ada: ti uwe hrppi tadi: tike: meite:
nalau: ti◊e: ara[wã]
text 129 {Limyra}
hlah:
HuLLÁK

Hullák!

text 130 {Limyra}
ddepñneweh:
DéD E PeNY NEVE Hí

Déd, e peny neve hí!

text 131 {Limyra}
1 [.....]°ati[: pr]ñnawate: hrppi ladi: ehbi: mene: ñtepi: tãti: ebñnẽ: se ladã: ehbi:
[.....] ...[: PíRo]NGóN AVVA’ íT E : HaRaPó-BŰ LÁDI : ÉHe BŰ : íM ENNE :
íNYéT E BŰ : TÁTI : E BÉNYéNÉ’ : S E LÁDi Á’ : ÉHe BŰ :
2 [.....]°eruma.°u se xawarttu: seijeti: eseritadi: tike xupa: ebehi: tibete: alahadi:
[LÉLEK]ERŐ MARÓ S E GYÁVÁRa á’TaTÓ : S E IJE’TŰ’ : ESZE RITTA DŰ’ :
TÜ’KE GYÓBA : EBBE’ HŰ : iTT Ű BETE’ : ALÁ HA DŰ’ :
3 [t]ibe ti(i)je: (e)se xttadi: tike hruttla: ebeija: me ttlidi: ẽni qlahi: ebijehi nuñtãta:
[iTT] Ű BEiTU’ ILLYE’ : ESZE üGYeT áTADI : TÜ’KKE’ KéRŐT iTaLLA’ :
EBBE’ ÚJJA’ : íME iTT TeLÍDI : É’NI : Kű-LAKI : E BŰJE HÍ NŐ NYú’Ti ÁTA’ :
4 amm[ã]ma: uwa se ni(j)epi: zalatu: se ttiti ẽni qlahi: ebijehi: rmmazata: xθθase: ada:
< {Λ bukik!}
ÁLoM [Á]’MA : ÓVi A SZÉN ILY ÉPP Ű : CSALATÓ : S E TETTITŰ’ É’NI KűLAKI : E BŰJE HÍ : iRaLoM ÁCSATA : GYú’TaT AZÉ’ : ADA : Le-bukik
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5 sewe trbbala hati: tawa
S EVVE’ TeReBéBe ALÁ HA’TI : iTT AVVA’
...[: píro]ngón avval ít e harapó-bű ládi, éhe bű, ím enne, ínyét e bű táti e bényénél,
s e ládi áll, éhe bű. [Lélek]erő maró s e gyávára áltató, s e ijedtűl esze ritta (rajta).
Dűl tülke gyóba (jóba), ebben hű, itt ű betel(ik) alá ha dűl, [itt] ű beitul (beiszik)
illyel. Esze ügyet átadi, tülkkel kérőt itallal ebbe’ újjal íme itt telídi (teletölti). Élni kűlaki e bűje hí, nő nyújti átal, álom [á]lma óvi. A szén (helyszín) ily, ettűl csalató, s e
tettitűl élni kű-laki e bűje hí, iralom ácsata (vésete) gyújtat, azé(rt) Ada le-bukik, s
evvel terebébe alá hajti itt avval.
ritta: némely régi iratokban am. rajta. „Nagy édes hálákat ád vala ritta az teremtõ úristennek.“
Carthausi névtelen. (Toldy F. kiadása 42. l.) CzF
iralom: (ir-al-om) fn. tt. iralmat, harm. szr. ~a. Irásba foglalt ismeretek öszvege a tudományok vagy
szépmüvek bizonyos ágában. Mely ha szélesb értelemben vétetik, helyesebben: irodalom. Szép
iralom, tudományos iralom. Franczia, német, angol, magyar iralom. Ó világ, új világ irodalma.
Öszves irodalom. CzF

text 132 {Limyra}
1 [...............]°e: xudrehila: kiruh: tideimi: ẽnẽ: periklehe:
[...............] : GYÓ iDőRE HULL A : KŰRe ÓHa : íT IDE ÍM Ű : É’Ni É’ : éPP
ÉRIK LEHE :
2 [xñ]tawata
[GYaNYó]T AVVA’ uTA’
... gyó (jó) időre hull a kűre óha (óhajtva) ít (jut) ide ím ű. Élni él – épp érik lehe
(lelke) [gyanyó]t avval utal.
text 133 {Limyra}
{i.e., xñtlapa (ñSg.) + nasalization & -ne 'it'}
1 xñtlapãne: prñnawate: perikleh: mahinaza: epñtibazah
GYaNYó TaLAPÁN E : PeRNYéN AVVA’ íT E’ : PERRŰ’ Ki LEHí : MA KÍN
AZZA’ : ERéNY TUBÁZZA (turbékolja) Ki
2 tideimi
íT IDE ÍM Ű
Gyanyó talapán e pernyén avval ít el perrűl ki lehí. Ma kín azzal, erény tubázza
(turbékolja) ki ít (jut) ide, ím ű.
text 134 {Limyra}
1 e[bẽ]ñ[nẽ xu]p[ã] met[i p]rñnawatẽ: masasi: hrppi ladi [e]hb[i]: xuwataje: meñje
ñtepi tãti:
E [BÉ]NYé[NÉ’ GYO]BB[Á] eME’T [Ű Pí]RoNGóN AVVA’ íTÉ’ : íM A SASI :
HaRaPó-BŰ LÁDI [E]He B[Ű] : GYÓ óVATA JE’ : MENNY(e)i JE’ íNYéT E BŰ
TÁTI :
2 [..]°ta [........]: xupa ebei: me ñte ne h[r]iala[h]ha[di]: tike: ebiñte ni hrppi tãtu:
... : GYÓBA EBBE’ Ű : íM ENNYiT ENNE Hí[R]Ű’ ALÁ [Ki] HA [DŰ’] :
TÜ’KKE’ : EBBŰ’ eNGe’TE iNNI HaRaPó-BŰ TÁTÓ :
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3 tik[e.....]tibe [..tt]l[i]di: trbẽtadra zata: hriñ[te]: mei(a)lahadi: tike:
TÜ’K[E ....Ü’]TIBE’ [... Te]L[I] DŰ’ : TűRőBBÉT ADóRA CSA’TA : HíRŰ’
eNYe[TTE] : íME Ű ALÁ HA DŰ’ : TÜ’KE :
4 a[m]m[ãma ....]°a: [ẽ]ni ma#hanahi: sene perepñ: itlehi: qãñti: trmmili:
Á[Lo]M [Á’MA ....] . : [É’]NI MAKÁN(Y) AKI : SZENNE’ PERE’ PENGe :
ÍTéLi E’ KI : KÁNYáTÚ’ : TűR áLLaMI öLÜ
E [bé]nyé[nél gyo]bb[á] emelt [ű pí]rongón, avval ítél, ím, a sasi harapó-bű ládi,
[é]he b[ű]. Gyó óvata jel, menny(e)i jel, ínyét e bű táti ... gyóba. Ebben ű ím ennyit
enne. Hí[r]űl, alá [ki] ha [dűl] tülkkel, ebbűl engedte inni harapó-bű, tátó tülk[e ....
ül]tiben [... te]l[i] dűl. Tűrőbbét adóra csalta, hírűl, enye[tte](helyette) íme ű alá ha
dűl tülke á[lo]m [álma ....] . [él]ni. Makán(y) aki szennel perel penge ítéli el, ki
kányátúl tűr állami ölü.
óvat: (óv-at, vagyis ó-v-at) fn. tt. óvat-ot. Nyilatkozat, mely által valaki elõlegesen óvást tesz, nehogy
jogai egy valaki által megsértessenek, vagy hogy sértési szándok ellenében fenntartassanak. V. ö.
ÓVÁS. CzF
szen: (2), Ormánsági szó (Baranyában) s jelent parázstüzet; l. SZÉN (2). CzF

text 135 {Limyra}
1 ab[aija] a[raw]az[ija m]e [pr]ñnaw[at] ẽ: [.]°uwata: trbbẽnimeh: tideri: sebẽla:
ehetẽme
ABB[A’ ÚJJA’] A[RÁV]A’ áCS[U’JJA iM]E [PíRo]NGóN AVV[A’ íT]É’ :
[R]OVATA’ : TeReBéBe É’NI íME Hí: TUD ERRŰ’ SZEBB ÉLő A’: EHET ÉME2 t[i(j)ad]i [ti]k[e t]ihe [zum]mẽ meije [n]a[la{>w}]u tike:arawã{:#} sene teseti:
tubeiti: trmmili
TT [ÚJJA’ De] Ű [TÜ’]KK[E’ iTT] ÍHE[ZŐ Lá]M ÉME’ ILYE[N] A[LVa] Ó’TIK
E’ : A RAVÁS E NETEZETTŰ’ : TÖBBE’ ÍTI : TüReLeM ILLI
3 s[e ma]r[az]i[ja]: miñt[ah]a
S [E’ MÁ]R [ÁCS]U’[JJA] : MINGYáT [AH]A
Abb[an újjal] a[ráv]al ács[ulja (mesterkéli), im]e [píro]ngón avv[al ít]él [r]ovatal
(ravatal) terebébe élni, íme, hí. Tud errűl: szebb élő, az ehet émett (éberen) [újjal, de]
ű [tül]kk[el itt] íhe[ző. Lá]m émely ilye[n], alva oltik el. A ravás e netezettűl
(tétovázástól) többel íti (inti), türelem illi (elhagyja) s [ez má]r [ács]u[lja] mingyát,
[ah]a!
ácsul, (ács-ul) ih. 1) Ácsok módjára, úgy, mint az ácsoknál szokás. 2) Mesterségesen. Ez utóbbi
értelemben ritkán használtatik. A latin fabre, affabre szónak felel meg. CzF
netez: (net-ez), önh. m. netez-tem, ~tél, ~ìtt. Tétováz, kapkod, néz szerteszét. Mit netezsz annyit te?
(Kriza J.). CzF
aha: isz. Élünk vele, midõn valami által mintegy meglepetve rámutatunk, vagy másokat
figyelmeztetünk. Aha! ott van. Aha ni! Eleme a kettõztetett, s h-val öszvekötött mutató a! a! CzF

text 136 {Limyra}
1 e[b] ẽñnẽ: xupã meti prñnawatẽ [..................]
2 tideimi: murñnah: tuhas: se [.] en°[...................]
3 ehbi se ladi: se tideime

66

text 137 {Limyra}
1 ebẽñnẽ: xupã: met[i p]rñnawatẽ: ẽnẽhineri xulidah:
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’T [Ű P]íRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : É’Ni É’ KIN
ERe Ű GYÓ LÜD AKi :
2 tideimi: hrppi [lad]i: ehbi: se tideime:
íT IDE ÍMŰ’ : HaRaPó-BŰ [LÁD]I EHe BŰ : S E’íT IDE ÍME :
E bényénél gyobbá emelt [ű p]írongón, avval ítél. Élni él kin ere (fék), ű gyó lüd aki
ít (jut) ide íműl. Harapó-bű [lád]i éhe bű, s elít (eljut) ide íme.
text 138 {Limyra}
1 ebẽñnẽ: xupã: meti prñnawE BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : eME’T Ű PíRoNGóN AVV2 atẽ:uwihairi kbatri: ehbi: plezzijehA’ íTÉ’ : ÓV Ű HA ÍRÍ Ki BÁToRÚ’ : ÉHBŰ’ : BeLEZúZ ILY EH3 eje
E JE’
E bényénél gyobbá emelt ű pírongón, avval ítél. Óv ű ha írí ki bátorúl: éhbűl
belezúz, ily éhe jel.
text 139 {Limyra}
1 ebẽñnẽ: xupa mẽti prñna[wat] ẽ tilume: zizahãE BÉNYéNÉ’ : GYÓBA : MÉ’T Ű PíRoNGóN A[VVA’ íT]É’ TILO’ íME : ZÚZ
A HÁ2 mah tideimi hrppi ladi ehbi: xuxuneje
MMA’ Ha íT IDE ÍM Ű HaRaPó-BŰ LÁDI ÉHe BŰ : GYÓGYO’ NEJE
3 se tideime ehbij[e] se uwe{:#} ti hrppi tãti tike mẽne
SE’TI DE ÍME ÉH BŰJ[E] SE ÓVi ETTŰ’ HaRaPó-BŰ TÁTI TÜ’KKE’ MÉNE
4 tubidi h[p]pñter[us] mãhãi: se marazija miñtaha:’
uTÓBB IDŰ’ Ha [Pi]PoNYáT ÉR [ŐSi] MÁ’HÁI : eSSE MARÁZ ÚJJA’
MINGYáT AHÁ’ :
5 hlmmidewe: mlejeusi: murñna
HaLáLoM IDÉVE’ : MeLLÉJE ŐSI : MOR NYú’NA

E bényénél gyóba mélt(at) ű pírongón, a[vval ít]él. Tilol (tilt) íme: zúz a hámmal ha
ít (jut) ide ím ű. Harapó-bű ládi éhe bű, gyógyol neje, sejti, de íme, éh bűj[e] se óvi
ettűl: harapó-bű táti tülkkel méne (ment), utóbb idül/üdül. Ha [pi]ponyát ér [ősi]
málhái esse (zuz)maráz újjal mingyát ahál (aház). Halálom idével (ünnepével) melléje
ősi mór (vályog) nyúlna.
piponya: (pip-ony-a) fn. tt. piponyá-t. Székely tájszólás szerint, am. harmat. Minthogy ez gyöngyökké
alakúl, honnan a ,gyöngyharmat’ népies kifejezés is: gyöke azon pip, mely a pippan, pipitér, pipere,
pípes szókban pupocskát, bubocskát jelent. CzF
idûl, idül: (1), (i-d-õ-ûl) önh. m. idül-t. Idõnként elékerûl vagy hosszú idõre kiterjed, meggyökeresedik.
Mondják testi nyavalyákról, melyek tartósak és megrögzöttek szoktak lenni. CzF
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idûl, idül: (2), (id-ûl) önh. m. idül-t. Gyöke id, melybõl idv, idves, idvez, idvezûl is stb. származnak.
Értelme: egészsége, megroncsolt testi állapota jobbra változik, jobban érzi magát, épûl, éperedik,
magához, erejéhez tér. Máskép: üdûl. CzF
id: (3), elavult vagy elvont fn. mely hajdan innepet (id-napot) jelentett, s megvan a perzsa ‘íd,
szanszkrit íd (innepel, énekel), hellén aeidw, wdh szókban. A magyarban azonosnak látszik di
gyökkel, melytõl dísz, dics stb. is származik; innen idv, annyi mint dív, divó. Más származással és
értelemmel bír az ideg, idegen, idõ, idom szókban, melyek elemzését l. saját helyeiken. CzF
mór: 3) Polyvával kevert és meggyúrt sárból, mintával kiszakasztott téglaforma, s napon száritott
tömeg, melyet falépitésekre használnak, máskép vájog v. vályog. Ha a mórt kiégetik, tégla lesz
belõle Kemenesalján magát a szalmás sárból rakott falat mely néhutt: fecskefal, fecskerakás,
nevezik mórnak. Innen úgy látszik, mintha a latin murus, német Mauer, régi felsõ-német mur, mura,
moure stb. szók értelme rejlenék benne. Egyébiránt a magyarban is mor, mart, stb. valami magasat,
magasodót jelentenek. V. ö. MOR. A vájog mindenesetre magyarosabb, és a magyarban
elemezhetõbb eredetü. CzF

text 140 {Limyra}
1 ebẽñnẽ: xup°[.] mẽti [prñnawatẽ]
2 hrpp°.°tiqñ[....]°e[.... tideimi]
3 ladi: ehbi [.................]
text 141 {Limyra}
midah
MŰ-DA’Ka

Mű-dajka

dajka: (daj-ka) fn. tt. dajkát. Általán nõszemély, ki kisdedeket ápol, nevel, táplál. Oh édes anyám,
szerelmes dajkám, téged is elhagylak. (Búcsudal). Különösen, 1) szoptató nõ, szoptató dajka; 2) ki a
kisdedekre vigyáz, velök játszik, õket hordozza, ringatja stb. száraz dajka, máskép némely
vidékeken: (a tótos) pesztonka. A legjobb falatot gyermeknek dajka nem adja. (Km). Átv. ért. jelent
férfit is, vagy akárkit, ki másra gondot visel, felvigyáz. Én nem leszek más fiának dajkája. Ki vén
korában házasodik, dajkát keres magának. (Km).
Héberül daváh, arabul dájet, daviji, törökül dajeh, perzsául dájki. A szanszkritban daj am. táplál. A
szláv nyelvekben eléfordúl doyka, dojke, dogka, melyekben dojiti am. fejni, tejet fejni. CzF

text 142 {Limyra}
ebẽñnẽ: [x]upã: me[t]i prñnawatẽ weqa[d]etu: ñteri:
E BÉNYéNÉ’ : [GY]OBBÁ : eME’[T] Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’VE Kű A’
[iLL]ETŐ : eNNYiT ERRŰ’ :
E bényénél [gy]obbá emel[t] ű pírongón, avval ítélve. Kű az [ill]ető, ennyit errűl.
text 143 {Limyra}

2 ebẽñnẽ: ñtatu: mẽti prñnawatẽ: xudara: [hrppi l]adi: ehbi: mmije:
E BÉNYéNÉ’ : NYiTTATÓ’ : MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : íGY ÓDÁRA :
[HaRaPó-BŰ L]ÁDI : ÉHe BŰ : LáM ILY E :
3 se tideime: ehbije
SE’TI DE ÍM E’ : EH BŰJE
4 se pij[ete] mlã#ñnazi: ebẽñnẽ: ñtatu: pttlezeje:
S EPŰJ[ÉT E]Me LÁNYoN ACI (edzi) : E BÉNYéNÉ’ NYiTTATÓ’ : BeTéT
LÉCE JE’ :
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5 se ladi e[h]bi mammahaje: kbatri: ehbi: se tideime: ehbije
S E LÁDI E[He] BŰ MALMA HA JE’ : Ki BÁToRÚ’ : EHBŰ’ : S E’íT IDE ÍME :
EH BŰJE
E bényénél nyittatol, mélt(at) ű pírongón, avval ítél így ódára. [Harapó-bű l]ádi éhe
bű, lám ily e, sejti, de ím ez éh bűje s epéj[ét e]me lányon aci (edzi). E bényénél
nyittatol, betét léce jel, s e ládi é[he] bű. Malma ha jel, ki bátorul éhbűl? S elít ide,
íme, éh bűje.
ac: acéloz, edz
aczogat: (acz-og-at) gyak. áth. m. aczogat-tam, ~tál, ~ott. par. aczogass. Keményen fedd, dorgál, s
mintegy úgy bánik vele, mint a vassal szoktak, midõn majd megtüzesítve, majd leforrázva, majd
põrölyözve edzik. Vékonyhangon: edzeget. CzF Itt: képzők nélkül – ac.

text 144 {Limyra}
1 e[bẽñ]nẽ: xupu: mẽti p[rñna]watẽ
E [BÉNYé]NÉ’ : GYÓBÓ’ : MÉ’T Ű Pí[RoNGóN A]VVA’ íTÉ’
2 ati[bin] ẽ: hrppi: ladi: eh[bi] se tideime
Á’TI [BŰN]É’ : HaRaPó-BŰ : LÁDI : EHe [BŰ] S E’íT IDE ÍME
E [bényé]nél gyóból mélt(at) ű pí[rongón, a]vval ítél álti (áltató) [bűn]é(rt).
Harapó-bű ládi éhe [bű] s elít ide íme.
text 145 {Limyra}
1 [ebẽñnẽ: xupã m]eti [p]rñnawatẽ hla: ñterubila:
2 [hrppi ladi ehbi] se tideimi mei ñtepi tãti: hlã se lad[ã]
3 [se tideimi:...m]ete(a)lahaditi sei ..°i
4 [................]°uh[.....]°u. [ẽn]i: qlahi ebijehi
5 [..........]°r[.....]°m[....adai]jẽ < -text 146 {Limyra}
1 [ebẽñn] ẽ: xu[p°. m°.... prñnawatẽ]
2 [....]°ma: hrpp[i................]
3 [se tid]eime
text 147 {Limyra}
1 ebẽ [ñ]nẽ xup°[. m°... pr]ñn[awat] ẽ .°ppeli .°tipuwa[h] hrppi atli: ehbi
2 seine hrpp[i.....................]°eneje tik[e] alade°..°ladi
3 [......................................................]
4 [.......................]°ã kbbidã .°u.............
text 148 {Limyra}
zru°.°eh se[mut]ah xupa ebã{>{l+v}}hã{>{l+v}}
ZáRO’T E Hű SZE[M OTT] A HaGYÓBA’ EBéLLVe HaLVa
Zárolt e hű sze[m, ott] a hagyóban ebéllve halva.
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A lüki írásos emlékek gyűjteménye III
text 149 {Rhodiapolis}
1 ebẽñnẽ: prñnawã mene: prñnawatẽ
E BÉNYéNÉ’ : PeRNYéN A’VÁ’ eME’NE : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 ijamara: terssixleh◊: tideimi maliÚJJA’ MAR A : TER(h)eS SZŰ GYűL E HeGG : íT IDE ÍM Ű MÁLLó U3 jahi:wedrẽñnehi: ax#ãtaza: me p{>t}ibijeti
JJA’ HÍ : VÉDi eRÉNYéN E KŰ : AGYÁT AZZA’ : METI BŰJÉTŰ’
4 prñnezi: setteri: adaijẽ meine ñtawãtã
PeRNYéN EZ Ű : SZÉT-TERŰ’ : A DA’ ILYÉ íME INNE’ NYú’T AVVÁ TÁ5 pibijeti: tere ebehẽ meijene: hrppi tãti
PÚ’ BŰJÉTŰ’ : TERE’ E BE’HÉ ME’ ILYEN E : HaRaPó-BŰ TÁTI
6 tike: ijamaraje: tibe: ladi: ehbi: hrpp[i(i)je mei]
TÜ’KE : ÚJJA’ MAR A JE’ : íTIBE’ : LÁDI : EHe BŰ : HaRaPó-B[Ű ILY E ME’
I-]
7 tadi tike: kbi: tike xttbadi: ẽti: prñn[ezi tibe]
TADI TÜ’KKE’ : KiBŰ’ : TÜ’KE GYóT uTóBB ADI : ÉTŰ’ : PíRoNGóN [EZ Ű
íTIBE’]
8 kbijehi: tike: me httẽmi: ãnabahẽ: se .[.......]
Ki BŰJÉHŰ’ : TÜ’KKE’ : íME HiTeT ÉMŰ’ : Á’NA BA’HÉ : SE TéRíTeNÉ E’
9 wedrẽñni: ãmmãma kmma: sñta{:#} wawã: se k°[
VÉDi eRÉNYéN Ű : ÁLLaM Á’ MA Ki LoMMA’ : SuNYíT AVVÁ VÁ’ : S E
KéNYKe10 xawã: sẽne: tesẽti: qãñti: trmmilijẽt#i [......]
GY AVVÁ : SZÉNNE’ : TESZi ÉTŰ’ : KÁNYáTÚ’ : TuR áLLaMI öLÜJÉT Ű
[VÉDi eRÉNYéN]
11 se itlehi: punemedezi: se kumezeiti: [prñnezi]
S E’ÍTéLi E HŰ : FŐNEME iDÉZI : S E KŐMÉCCSE’ ÍTI : [PíRoNGóN EZ Ű]
12 se teteri : uhazata{:#} mali: wedrẽñni: hrp°[.....]
S E TETTÉRŰ’ : Ó-HAZÁT AMALÚ’ : VÉDi eRÉNYéN Ű : HaRaPó-[BŰT
RéMíTi]
13 sei agã: ijase: hrmmã: ebẽ: me pijaxã{:#} m°[......
őSEI AGGÁ’ : ÍJJAS E : HíRüL MÁ’ : EBÉ’ : íM E PULYA GYÁM[oLTaLaN
TeR14 mupmme: miñte m{>β}eti mazaiti: terẽ: ekẽ°..°p...
MŐ éReLME : MINGYá’T EVETT ÍM AZZA’ ITT Ű : TERÉ’ : EKKÉPPeN
PiNTeS
15 tike: hrppittãne: kbi pddẽte [s]e ebei [...
TÜ’KKE’ : HaRaPó-BŰ iTaTÁ iNNE’ : KiBŰ’ FeDeD ÉTE [S] E’ EBBE’
I[DÉZi
16 uhazata tere: ebehi: kume[h]i: hrp p{>r}ẽ m°[.....
Ó-HAZÁT A’ TERE’ EBBE HÍ : KOMa E [H]Ű : HaRaPó RéM [iTaTJA De
17 se p{>r}ijaxa meip{>r}ẽme kumezei: .°me: ume°.
eSZE RIJAGGYA íME Ű RÉM E KŐMÉCCSE’ Ű : ÍME : ŐMELLé
18 ebette:
EBBE TeTTE :
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E bényénél pernyén alván, emelne pírongón, avval ítél. Újjal (újra) mar a terhes
szű, gyűl e hegg, ít (jut) ide ím ű, málló ujjal hí. Védi erényén e kű, agyát azzal meti
(metszi) bűjétűl, pernyén ez ű. Szétterűl a dal ilyé, íme, innej, nyújt avvá tápul bűjétűl.
Terel e belhé, me(rt) ilyen e harapó-bű táti tülke. Újjal mar a jel, ítiben ládi éhe bű,
harapó-b[ű, ily e, me(rt) i]tadi (itatja) tülkkel, kibűl tülke gyót utóbb adi étül.
Pírongón [ez ű ítiben], ki bűjéhűl tülkkel, íme, hitet éműl (éberül) állna, balhé se
téritené el, védi erényén ű. Állam áll ma, ki lommal sunyít, avvá vál, s e kénykegy
avvá szénnel teszi étűl kányátúl Tur Állami Ölüjét, ű védi erényén s elítéli e hű,
főneme idézi s e kőméccsel íti. [Pírongón ez ű] s e tettérűl ó-hazát amalul (amalul=azalul) védi erényén ű. Harapó-bűt rémíti, ősei aggály, íjjas e. Hírül, mán ebéll
(ebédel), ím e pulya gyámoltalan termő érelme: mingyárt evett. Ím, azzal itt ű terél,
ekképpen pintes tülkkel harapó-bű itatá innej, kibűl feded (pótlódik) éte [s] ez ebben
i[dézi] ó-hazát, az terel, ebbe hí koma, e [h]ű harapó rém itatja, de esze rijaggya
(riadja), íme, ű rém! E kőméccsel ű, íme, őmellé ebbe tette.
belhé: belső hév/hevület és
balhé: bal = rossz, lármás hév/hevület. Könnyű rámondani, hogy vulgáris [ném < ... héb], de így
együtt, egy feliratban a két szó, bizony csúfot űz a nyelvészekből.
kénykegy: (kény-kegy) ösz. fn. Kegy, melyet valaki csupa jószántából tanusít mások iránt. CzF
érelìm: (ér-el-ìm) fn. tt. érelmet. A gyümölcsök azon kifejlett állapota, midõn törzsökjöktõl többé
nedvre nincs szükségök, s tökéletesen megnõttek és éldelhetõk. CzF
terél: (ter-e-el) önh. m. terélt. A palóczoknál am. hivalkodva beszél. (Szeder Fábián). Egynek látszik
,tereferél’ ikerített szóval. CzF

text 150 {Rhodiapolis}
1 ebeli: me sijẽni: xssẽñzija:
EBBELI : íME SZŰJÉNI : GYáSZ iSZÉNY óCSÚ’JA
2 xñtlapah: tideimi: mutleh:
GYaNYóT aLAPPA’ Hí : íT IDE ÍM Ű : MOToL E Hű :
3 prñnezijehi: prñnawateti:
PíRoNGóN EZ ILLYE’ Hí : PíRoNGóN AVVA’ eTETI :
4 ñtatã: atli: ehbi: seije ne: hrppi
NYiTTATÁ : A TúLI : ÉH-BŰ’ : eSSE ILYEN E : HaRaPó-BŰ
5 tãti: tike: kbi: hrppi(i)je mei:
TÁTI : TÜ’KE : KiBŰ’ : HaRaPó-BŰ ILY EMEI
6 tã[t]i mene: qastti: malija:
TÁ[T]I MENE : Kű-ASZTaT Ű : íM ÁLLÍJJA
7 wedrẽñni: se itlehi: trmmili
VÉDi eRÉNYéN Ű : S E’ÍTéLi E KŰ : TűR áLLaMI öLÜ
8 huwedri: xssẽñzijaje: hberuse
HO’ VÉDeRő Ű : GYáSZ iSZÉNY óCSú’JA JE’ : HéBER ŐSE
9 zasãni: xadrñna: uhazat{>r}a: kumezeine
CSA’ SZÁNI : aGYAD iRáNYó’Ni A’ : Ó-HAZÁRA : KŐMÉCCSE’ INNE’
Ebbeli, íme, szűjéni (szívén levő) gyász iszény (ízék) ócsúlja (ócsárolja), gyanyót
alappal hí. Ít (jut) ide ím ű, motol (motoz) e hű, pírongón ez illyel hí. Pírongón avval
eteti, nyittatá a túli éhbűl. Esse ilyen: e harapó-bű táti tülke, – kibűl harapó-bű ily
emei (nőstényi, szoptató) – tá[t]i mene (menedéke) kű-asztat. Ű ím állítja, védi
erényén ű, s elítéli e kű, tűr állami ölü hol véderő ű, gyász iszény ócsúlja. Jel héber
őse csal, száni agyad irányolni az ó-hazára kőméccsel innej.
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iszény: (íz-ény) fn. tt. iszény-t, tb. ~ìk. Somogyban am. némely más helyeken: ízék. CzF

text N301 {Egypt} {may be forgery!}
apñnãtama: xumetijeh: tideim[i]
A PeNGéN ÁT AMA : GYÓ METŰ’ ILLYE’ Ki : íT IDE ÍM [Ű]
A pengén át ama gyó metűl (metélődik) illyel, ki ít (jut) ide ím [ű].
text N302 {Korydalla}
2 ssepije: mahanepi°[....: tideimi: me]
3 ti: prñnawatẽ: araw[azija: ebeija: hr]4 ppi: atli: ehbi: sel[adi: ehbi: .....: se]
5 tideimi: ehbi: tah[i: sexahba: ehbije]
text N303 {Phellos}
1 ebeija arawazija meti prñnaw[atẽ]
EBBE’ ÚJJA’ ÁRÁVA’ óCSU’JA METŰ’ PíRoNGóN AVV[A’ íTÉ’]
2 arñnas xtt°.°a{>r}he
ÁRNYa’NÁ SZó GYóTeTT SíRHE’
3ahn
A HoN
Ebben újjal árával ócsulja, metűl (metélődik) pírongón, avv[al ítél]. Árnyalná szó,
gyótett; sírhely a hon.
text N304 {Sura}
1 ...k]umezei°.[
2 ....]°wa: [
3 ....]°ze.°i()ti: [
4 ....]°lezi: [
5 ....]°armma [
6 ....] zi°.[
7 ...]°him [
8 ...]°i:
9 ..t]ibe mul°[
10 ..]°edi tib[e
11 mãh]ãi httem°[
12 ..].°l.°b.[
13 ..]°ma: .°j.[
14 ..]°e seja°[
15 ..]°mede .°ar[
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text N306 {Çagman}
1 ebẽñ[n] ẽ: prñnaw[ã]: mẽti prñnawatẽ: piñte{>l}usi: tewinaza:idazzalah: tideimi:
hrppi: ladi:
E BÉNYé[N]É’ : PeRNYéN A’V[Á’] : MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : PINCe
TeLÖSŰ’ : TE’Ve INNi AZZA’ : IDe A CUCC ALÁ Hí : íT IDE ÍM Ű : HaRaPóBŰ : LÁDI :
2 ehbi: setideime: ehbije: [m]ene: ñtepitãti: hrzzi: prñnawi: piñte{>l}usi: seladã: ehbi:
kbi: tike: meñte
EHe BŰ : S E’íT IDE ÍME : EH BŰJE : [íM] ENNE : íNYéT E BŰ TÁTI : KiRe íZ
űZI : PeRNYéN AVI : PINCe TeLÖSŰ’ : eSZELő ADÁ : EHBŰ’ : KiBŰ’ :
TÜ’KKE’ : MENNYiT E3 ne: hri(j)alahadi: tike: atlahi: tibekbijehi: hriñtemei: alahadi: tike: atlahi: tibekbijehi:
mei: mãhã{>{l+v}}i:
NNE : Ki RÍJ ALÁ HA DŰ’ : TÜ’KE : A TúLLA’ HÍ : iTIBE KűBŰ’ iLLYE’ HÍ :
KeRINGeT EME Ű : ALÁ HA DŰ’ : TÜ’KKE’ : A TúLLA’ HÍ : iTIBE KűBŰ’
iLLYE’ HÍ : íME Ű : MÁ’ HaLVa Ű :
4 httẽm: lãtãi: seheledi: seneitlehi: qãñti: trmmili: huwedri
HiTe’T ÉL : LÁTÁ Ű : SZÉKE LEDŰ’ : SZENNE’ ÍTéL E KŰ : KÁNYáTÚ’ :
TűR áLLaMI öLÜ : HO’ VÉDeRő Ű
E bényé[n]él pernyén alv[án] mélt(at) ű pírongón, avval ítél. Pince telösül telve
(telistele), inni azzal ide a cucc alá hí. Ít (jut) ide ím ű, harapó-bű ládi éhe bű, s elít
(eljut) ide, íme, éh bűje. [Ím] enne, ínyét e bű táti, kire íz űzi pernyén avi. Pince
telösül, eszelő adá éhbűl, kibűl tülkkel mennyit enne. Ki ríj alá ha dűl, tülke a túllal hí
itibe (italozásba), kűbűl illyel hí. Keringet eme, ű alá ha dűl, tülke a túllal hí itibe,
kűbűl illyel hí. Íme, ű mán halva, ű hitelt él, látá ű: széke ledűl, szénnel ítél e kű.
Kányátúl tűr állami ölü hol véderő ű!
eszel: (esz-el, esz, ész gyöktõl) áth. m. eszel-t. Valakinek oly tanácsot, mintegy észt ad, hogy valamire
reá vétethessék, vagy ne vétethessék. Föleszelni valakit. CzF
hitelt: (hi-t-el-t) mn. tt. hitelt-et. Ki bizonyos törvényszerü formák szerint hittel, vagyis esküvel erõsített
bizonyságot tett. Hitelt tanúk, böcsüsök. CzF

text N307 {Egypt}
text N307a
pedrita

PEDeRÍT A’

pederít az

text N307b
alixssã[tra]

ÁLL ÜGYeS SÁ[TRA]

áll ügyes sá[tra]

text N307c
mal[ija]

MÁLLó [UJJA’]

málló [ujjal]

text N308 {Myra}
1 ebẽñnẽ xupu mana prñnaE BÉNYéNÉ’ GYÓBÓ’ MÁ’NA PíRoNGóN A2 [w]atẽhuzeimi hrppi ladi e[h-]
[VV]A’ íTÉ’ KÖZE ÍMŰ’ HaRaPó-BŰ LÁDI É[He]
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3 [b]i se tideime
[B]Ű S E’íT IDE ÍME
E bényénél gyóból málna (omlana) pírongón a[vv]al ítél köze (vagyis közössége)
íműl (immelámmal). Harapó-bű ládi é[he] [b]ű, s elít (eljut) ide íme.
text 309 {Myra}
{text constitution & consecutive numbering with Eichner, LykSymp II}
text N309a
ddepñneweh
DéD E PeNYéN EVVE’ Hí

Déd e penyén evvel hí.

text N309b
1 ebẽñnẽ: xupã: mẽti prñnawatẽ: ddepñnewe: hrppi: ladi
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : MÉ’T Ű PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : DéD E PeNYéN
EVVE’ : HaRaPó-BŰ : LÁDI :
2 ehbi: xatmmaje: meneñtepitãti: xatmmã: se sidi:
ÉHe BŰ : aGYA’T áLMA JE’: íM ENNE eNNYiT E BŰ TÁTI : aGYA’T áLMÁ’ :
SE SZIDI :
3 ehbi: kbijẽtezi: huzetẽi: kbi: tike: meijenehri(j)alahadi:
ÉHe BŰ : KűBŰ’ iLY ÉT EZ Ű : KÖZZE’ íTÉ’ Ű : KűBŰ’ : TÜ’KE : íME ILYEN
E Ki RÍJ ALÁ HA DŰ’ :
4 atlahi: tibe: kbijehi: hri(i)jemei: alahadi: tike: terihe:
A TúLLA’ HÍ : iTIBE : KűBe ILLYE’ HÍ : Ki RÍ ILLYE’ íME Ű : ALÁ HA DŰ’ :
TÜ’KE : éTERI HE’ :
E bényénél gyobbá mélt(at) ű pírongón, avval ítél déd e penyén evvel. Harapó-bű
ládi éhe bű, agyalt álma jel: ím, enne ennyit e bű táti. Agyalt álmán se szidi, éhe bű,
kűbűl ily ét: ez ű. Közzel ítél ű, kűbűl tülke, íme, ilyen e ki ríj, alá ha dűl. A túllal hí
itibe, kűbe illyel hí ki rí. Illyel, íme, ű alá ha dűl, tülke éteri hely.
text N309c
5 tibe: hr[uttla]
6 ebeija: [
7 [x]ttadi[
8 ........
9 .....]: tike [
text N309d
10 ẽti: kbatra: sijẽnÉTŰ’ : KűBe A ToRRA : SZŰJÉN
11 [i:] teli: ddepñne[Ű :] íTÉLI : DéD E PeNYéN E12 [w]eh: mei: mãhãi{>w}: h[VV]E’ Hí : íME Ű MÁ’HÁVa’ : Ki13 ttẽm: latãi{>w}: sehTeTT ÉL : LATÁVa’ : eSZE K74

14 eledi: se: trbbãELEDI : eSZE : TeReBéBe Á15 mara: se: pddẽxba
M ARA : eSZE : FeDeDÉ GYóBA
16 setesmmi: mene
eSZET E SZeLLeMI : eME’NE
17 ni: ñtepihadu
iNNI : NYú’T E PUKKADÓ
18 lataze: sene
aLATTA íZE’ : SZENE
19 itlehi: qãñ[ti]
ÍTéL E HŰ : KÁNYá[TÚ’]
20 trmmili: huw[edri]
TűR áLLaMI öLÜ : HO’ V[ÉDeRő Ű]
Étűl kűbe, a torra szűjén (szívén) [ű] ítéli, déd e penyén e[vv]el hí. Íme, ű málhával
kitett él latával (súlyával). Esze keledi (ébreszti), esze terebébe ám ara, esze fededé
(pótolá) gyóba. Eszet e szellemi emelne. Inni nyújt e pukkadó, alatta ízel szene, ítél e
hű. Kányá[túl] tűr állami ölü hol v[éderő ű].
text N310 {Phellos}
1 ebẽñnẽ: xup[ã m] ẽne: prñnawatẽ
E BÉNYéNÉ’ : GYOBB[Á M]ÉNE : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’
2 xlasitini: magabatah: tideimi
íGY LASSÍT INNI : MAGA BÁTA Hí : íT IDE ÍM Ű
3 xali: qehñniteti: ebẽñnẽ:
GYALÚ’ : Kű E HeNYéN Ű eTETI : E BÉNYéNÉ’ :
4 ẽ [nẽ]: arppaxuhe: xñt[aw]ata
É’[Ni É’] : ARRa PuPA GYÓ HE’ : GYaNYóT [AV]AT A’
E bényénél gyobb[á m]éne pírongón, avval ítél. Így lassít inni, maga (noha) báta hí,
ít ide ím ű. Gyalúl kű e henyén, ű eteti e bényénél. Él[ni él] – arra pupa gyó hely
gyanyót [av]at az.
maga: (3), (mag-a? talán mintha mondani akarná: magában véve), régies kötszó a mai noha, ugyan; és
de, mégis értelemben. A székelyeknél Kriza J. tanúsága szerént most is divatban van ugyan, de
ugyan, no jelentéssel. Maga miért = ugyan miért (olaszul: ma che?). Maga ne dolgozzál = ugyan ne
dolgozzál. Maga bizon = no bizon. Maga ne mondj annyit = ugyan ne mondj annyit. A székely
születésü Szabó Dávid szerént is am. ámbár, noha stb. Példa nála: Reám fogták, maga ártatlan
voltam... CzF
báta: (1), fn. tt. bátát. Így nevezik némelyek az írónt, vagy köznyelven szólva plajbászt. Csakugyan
,plajbász‘ szóból látszik egybehúzottnak. CzF

text N311 {Xanthos}
1 [erb]bina(j) ẽ{>{l+v}}ne ubete xruwata ertẽmi
[ERőBe’] BŰN A JeLV NE ÖVÉT EGYe ROVATA’ ERőT ÉMI
2 [xer]igah tideimi se(j)up{>r}ẽneh
[iGYER] IGA Ha íT IDE ÍM Ű SÉLYe ŐRÉNEK
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[Erőben] bűn a jelv (jelkép). Ne övét egye rovatal (ravatal). Erőt émi (virrasztja)
[igyer] (igyekvő) iga, ha ít ide ím ű sélye őrének.
text N312 {Xanthos}
{readings He[r]beflios and krbbe[s?]eh with Schürr, Kadmos 40.136f}

4 ñtemuxlida krbbe[s?]eh
NYiT E MOTYó aLÚ’ iDe A KöRBe BE[SZ]E Hí
5 zemuris ertemi
CSEMÖR IS ERőT ÉMI
6 xruwata
íGY ROVATA’
Nyit e motyó alúl, ide a körbe be[sz]e hí, csemör (csömör) is (ős) erőt émi így
rovatal.
csömör: (csöm-ör) fn. tt. csömör-t, tb. ~ök. 1) Magyar betegség, mely zsiros, kövér ìtelekbõl ered, s a
váll-lapoczkák között támadó csomókban jelenkezik. Kenés, rázás, dörzsölés, gyúrás által szokták
orvosolni, eloszlatni. Csömört kapni, csömört kirázni. Kiverték a csömört a hátából. (Km). 2)
Utálat, undor, mely kelletlen rosz ételtõl, undok látványtól stb. származik. Csömör rá nìzni, oly rút.
Csömör ember. CzF

text N313a {Xanthos, and all following} pinike
text N313b tbuwe
text N313c zabrxah◊
text N313d ẽkuwe[m°..]
text N313e ...]°reuh [
text N313f ...]°eji[...
text N313g ..]°je[..
text N313h ssewe
text N313i sqaj°.°ẽz (??)
text N313m ..]° ẽnida ubete { L5146; Bousquet, FdX 9.194f.}
text N314a {Kızılca}
1 xupã
2 ebẽñni
3 menadẽ
4 masauwẽti

GYOBBÁ
E BÉNYéN Ű
MENe ADÉ
MÁSA ÖVÉTŰ’
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5 mejereh
6 [t]ideimi
7 [ẽ]ti: xñtawata
8 [p]eriklehe

íM E JEREK
[íT] IDE ÍM Ű
[É]TÜ’ : GYaNYóT AVVA’ uTA’
[éPP] ÉRIK LEHE

Gyobbá e bényén ű mene, Adé mása, övétűl ím e jerek (gyerek?). [Ít] ide ím ű
[é]tül, gyanyót avval utal, [épp] érik lehe.
text N314b {Kızılca}
1 xupa ebehi
2 ti(j)jadi: tike
3 zummẽ: tihe
4 mene tubidi
5 eti ebehẽ
6 xaxakba
{(followed by drawings)}

GYÓBA EBBE HÍ
iTIJA DŰ’ : TÜ’KE
SZÓLaM-É : iTI HE’
MENNÉ’ TÖBB ÜDŰ’
ETTŰ’ E’ BEKÉGY AGYAKBA

Gyóba ebbe hí, itija (itala) dűl. Tülke szólam-é? Iti (italozó) hely mennél
(melynél!) több üdűl. Ettűl ez bekégy (gyorsan bejut) agyakba.
kégy, kígy: elavult fn. Értelme a régiek szerént: stadium, futamat, pálya. Az érsekujvári codexben: „Az
ydõben Jezwsnak tanytwaany kezzwl ketten mennek vala az napon azaz hwswet napian egy
warosban, kinek newe emaws, ki vag’on Jerwsalemhez hatwan keeg’ny feulden.“ (Az idõben
Jezusnak tanítványi közzõl ketten mennek vala az napon azaz husvét napján egy városban, kinek
neve Emaus, ki vagyon Jeruzsálemhez hatvan kégynyi földön). Sylvester Újtestamentomában
háromszor használja stadium magyarázatául: „Kettõ õ közõlök megyen vala azon napon egy
városkába, mely Jerusalemhez hatvan kigyne (kígynyi) földönn vala.“ Luk. XXIV. 13. „Mikoron
annakokáirt az tengherenn evezvínn (evezvén) közel huszonöt avagy harmincz kigyne (kígynyi)
földet mentenek volna.“ János VI. 19. „Vala kediglen Bethania Jerusalemhez nem messze, ollymint
tizenöt kigyne (kígynyi) földön.“ János XI. 18. Ugyan Sylvester a stadium-ot más helyeken majd
pálya, majd futás szóval magyarítja.
A kégy, kigy hangoztatás fentebbi idézetekben kégyó, kígyó, kigyó szókra emlékeztet, mely
részesülõi végzetével (serpens) mint gyökre kégy, kígy igére utal; ez pedig halad, szalad, fut
érteményû, s azon szók osztályába tartozik, melyek ugyanazon alakban igék és nevek
egyszersmind, pl. fagy, fog, nyom, les, zár stb. E szerint kégy, kígy, kigy a) mint ige am. fut, szalad,
b) mint fn. am. futamat, szaladás, illetõleg azon vonal, pálya, melyen a futás, szaladás történik.
(Mátyás Flórián után). CzF

text N315 {Seyret}
1 xupu: ampu°.°eu: prñnawate: a°[...]°uimeu
2 tideimi: ẽnẽ: xñtawwa[ta:] mizrppatah
text N316 {Limyra}
1 ebẽñni: xupã: meti: prñnawatẽ: qañnu<w>ili
E BÉNYéN Ű : GYOBBÁ : eME’T Ű : PíRoNGóN AVVA’ íTÉ’ : KANYóN ÓVI
öLÜ
2 qasah: hrppi: ladi: ehbi: se t<i>deimi
Kű ASZAK? : HaRaPó-BŰ : LÁDI : ÉHe BŰ : S E’íT IDE ÍM Ű
E bényén ű gyobbá emelt, ű pírongón avval ítél. Kanyón (fölé görbülve) óvi ölü
(ölyv), kű aszag, harapó-bű ládi éhe bű, s elít (eljut) ide ím ű.
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kanyó: (kany-ó) fn. tt. kanyó-t. Hirtelen felnõtt, idomtalan görbe, megkonyult állásu siheder, kamasz,
hórihorgas. Gyöke a görbeséget jelentõ kany vagy kony. CzF
aszag: (asz-ag) fn. tt. aszag-ot. Szemét, holmi aszott gyimgyom, trágya. Büdös, mint az aszag. Km.
Egyezik vele a cseh és szerb oszek. CzF

text N317 {Limyra}
1 ebẽñnẽ: xupã mene: prñn[awãtẽ ...]°zuwiqeli: se[...
2 °ehi lada ehbi: seh°.......°e mene ñtepitãt[i...
3 ẽni: ehbi: seuwãni hrppi tatu tike kbi: ti[...
4 ne mãhãi tubeiti: sum°...°ãi: se(j)aruwãti[...
text N318 {Xanthos}
1 [......]°mis tuwete arssãma
2 [....]°emleh tideimi trmmili
3 [....]°ta..°ti pddeñne wawu
4 uhazata señne ãxrahis
5 [......]°is
6 [ñt]eije mmeijeti
7 [......]xθθanahi
8 [puhtti](j)ene
text N321 {Kas,}
1 ebẽñ[nẽ
2 °tehe [
3 ladã: eh[bi... ]
4 °zi: tike [
5 melitẽ [
text N322 {Pinara}
1 ebẽñnẽ: xupã: mẽne: prñnawa[t] ẽ [.]°azz[.]
E BÉNYéNÉ’ : GYOBBÁ : MÉNE : PíRoNGóN AVVA’ [íT]É’ ...
2 pẽmudijah: tideimi: qelehi: kumaza
... ODÚJA Hí : íT IDE ÍM Ű : KELL E HŰ : KOMA AZZA’
3 [h]rppi: ladi: setideime: aladahali:
[Ha]RaPó-BŰ : LÁDI : iS E’íT IDE ÍME : A LÁDA HALLI :
4 ada || {KETTő}
ADA KE’T
E bényénél gyobbá méne pírongón, avval [ít]él ... odúja hí, ít ide ím ű. Kell e hű
koma, azzal [ha]rapó-bű ládi is elít (eljut) ide. Íme a láda halli: Ada kelt.
text N323 {Istanbul}
1 xazisetihete ade: sttq
2 xñtaibañazrtum..°niiusj:
3 a.n.e.......°nttañ.°i.°eh
4 zzezubeje adru
5 ..°awu
text N324 {Xanthos}
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1 [...........]epi: tuked[ri....]
2 [.....kupr]lli: adeti: xux[a°...]
3 [......]ẽti: atrã: pude: erb[bina]
4 [......]mẽnehmmẽti: x#ahad[i.....]
6 [....p]inale: ijedñne[.......]
7 [erbb]ina: adatija: sexl°[......]
8 [....]°jẽ: nelezẽ: trqqñ[t°.....]
9 [esẽ]nemladi: erbbinã: [.......]
10 [...]mẽnehmmẽti: xahadi [......]
11 [..]°de: hrkkeledi: ebe[.......]
12 [..]°atetisñ: trbbeli°[.......]
13 [ebẽ]ñnẽ: mẽnehritubedẽ: h°[.....]
14 [ma]rtti: mereheje: xñtla°[.......]
15 [pu]htti(j) ẽnede: ẽti: uhi°[......]°bas
16 [u]hazata: sedeñte: muha°[.. kum]ezi17 di: ebeis: sete(e)nei: sẽn°[....]°hhi
18 [..]°jẽ: terihe: metipew[ẽ......]
19 [...]°ije: pzziti(i)tehi: t°[........]
20 [...]°ehi: me(e)detewẽsmmati [.........]
21 °ñ.. se(e)xburahi: teteri: el[i°.........]
22 merehi: pride: ñtatuwa°[.........]
23 ebettehi: arawadi: sei [..........]
24 tiketerihe: met(e)epitere[...........]
25 sedehẽkene: ñtẽmlẽtadi: [...........]
26 tib(e) ẽne: medije: tere: ter[e..........]
27 tibetipewẽpijetitdi: e°[............]
28 tike: terihe: sewehrixladi [............]
29 [m]et(e)ep[ite]re: zediti: er[bbina.......]
30 [.]°ddu[..............................]
text N325 {Xanthos}
1 [...............................]: ebi [...]°pud2 [................................]°li: [...]°tix[.]°mi: ẽn°3 [.............................................]°pssebet4 [....................................]°ri: tu[ke]dri: eb-°
5 [................................e]rtẽm[i°...]: epu-°
6 [....................................]°im[..]°ãñ: wawa
7 [......................]°i: ebẽ [.....]°hhã: [.]°xnahe tub-°
8 [...]°be[.......... ]: prñnezi: [...]°i: [...]°ttẽti [.]°ẽti
9 [..]°iti[.]: se[.]°ñt[.....e]beis: huwedri[s]: hride: hlaw°[...]°i
10 [..]°añtazeitie[..........]°ihba[.]°a: se [...]°da[..]°ima: se[..]°di
11 [erbbi]nahe: [set]idei[mẽ.] erb[bina.....] hurtt°[....]°xẽne
12 [..m] ẽnehmmẽti: x[ahadi................] ẽni°[.....]epide
text N326 {Xanthos} { L4615; see Bousquet, FdX 9.193}
1 ñteije: mmij{>s}eti: nixede
NYú’T-E ILYE’ : éLeMISET Ű : eNNI eGYED E2 xθθanahi: puhtti(e)nede
GYüTT TÁN A KŰ : POHíToTT ŰNÉDDE’
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Nyújt-e ilyen élemiset ű enni? Egyed együtt tán a kű-pohított űnéddel.
élemìs: (él-em-ìs) mn. tt. élemìs-t v. ~et, tb. ~ek. Koros, idõs, meglett korú, vénséghez közelítõ,
élemìdìtt. CzF

text N327 {Xanthos} { text L6244+5606; Bousquet, FdX 9.194}
1 [...]°tr.° ẽñni [...]
2 [...]°laxati: ehbi Kbada alade°[ ]
3 [...] tideimi ẽmi
text N328a {Inscription on stone-block; Neumann, in LykSt 2.179ff}
1 ]°.um
2 ti]jẽi: (°
3 ]meñne
4 ]°eite: k°
5 ]°ma:
text N328b
1 °e: e.°[
2 °eti-ti [
3 °wezid°[
4 °hi: me [
5 t]-ijẽi: s°[
6 ]°.i: we u°[
7 ]°ejẽ °[
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