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1. Bevezetés

1. Bevezetés

1.1. A kézirat rövid ismertetése

A Sinai Paterikont (Син. 551 jelzetű) a XI-XII. században másolták1 ószláv 
eredetiről óorosz nyelvterületen. (Óorosz nyelv alatt a régi keleti szláv dialektusok 
összességét értjük а XIV. századig.) N. Dumovo és A. A. Sachmatov viszont а XI. 
századra datálja a kéziratot2. N. Dumovo arra hivatkozik, hogy a nyelvemlékben nincs 
olyan vonás amely а XI. sz. végén vagy később jelent meg, ugyanakkor а к betű 
megformálása helyenként nagyon archaikus (a betű szára nem emelkedik a sor szintje 
fölé, a vízszintes vonás alacsonyan van), valamint a néhány oldalon előforduló dőlt 
betűs írás is archaikus jelleget mutat3. A kézirat pro to gráfjának vagy protero gráfjainak 
szövegét görögről fordították ószlávra. A Sinai Paterikon utolsó 36 fejezetének nincs 
megfelelője a görög kéziratokban4. Az eredeti görög szöveget Ióannész Moszkhosz 
(538-619) írta a VII. sz. elején5. A szerző Aeipcóvnak, azaz Rétnek nevezte a művét 
előszavában, amely a szláv fordításból hiányzik. Moszkhosz a Rét virágaival 
hasonlítja össze az atyák erényeit, amelyeket megörökített művében6. De a Aeijucbv 
Tívev[xaTiKÓQ (Szellemi Rét) elnevezés is elterjedt, I. M. Szmimov például alcímként 
adta könyvének, amelyben többek között rámutatott arra is, hogy a szláv fordításokat 
teljesen különböző típusú kéziratok képviselik7. Ismeretes még a Néo<; Парабешос; 
(Új Paradicsom)8 és a Aei|ioováQiov9 (Rétecske) elnevezés is. A Sinai Paterikon 
különböző történetek gyűjteménye, amelyeket a szerző akkor gyűjtött össze, amikor 
bejárta Egyiptomot, Palesztinát, Szíriát, valamint a Közel-Kelet más tájait is10.

A nyelvemléket az Állami Történeti Múzeumban őrzik Moszkvában. Anyaga 
pergamen, a szöveget unciális írással írták. A kézirat 184 levélből áll, de a 183-184. 
levelek nem az eredeti szöveget tartalmazzák, hanem későbbi bejegyzéseket. Az 1-2. 
leveleket olaj foltok tették olvashatatlanná11. A kéziratot V. Sz. Golüsenko és V. F. 
Dubrovina adta ki 1967-ben Moszkvában12. Elemzésünk az ő kiadásuk alapján 
készül. A nyelvemlékben a fő kézíráson kívül még hét kézírást különíthetünk el, de 
ezek terjedelme a fő kézíráshoz viszonyítva csekély.

Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Синайский патерик. Москва 1967, с. 5, 28.
2 Дурново Николай: Русские рукописи XI и XII ее. как памятники старославянского языка. II. In: 
1ужнословенски Филолог 1924, кн>. IV. с. 79.
3 Дурново Николай: Ibidem, с. 79-80.
4 Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Ibidem, с. 12.
5 Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Ibidem, с. 10.
6 Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Ibidem, с. 10.
7 Смирновъ И. М. свящ.: Синайский Патерикъ (Ле1/j.cov nvevpariKÓg) въ древнеславянскомъ 
перевод4. Сергиевъ Посадъ 1917, с. 157.
8 Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Ibidem, с. 10.
9 Дурново Николай: Ibidem, с. 79.
10 Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Ibidem, с. 11.
11 Жуковская Л. П. (отв. ред.), Тихомиров Н. Б., Шеламанова Н. Б. (редколлегия): Сводный 
каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР XI-XIII вв. Москва 1984, с. 68-70.
12 Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Синайский патерик. Москва 1967.
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1. Bevezetés

1.2. A dolgozat célkitűzése, a témaválasztás indoklása

A jelen munkát egy, a jövőben megírandó, a Sinai Paterikont nyelvészetileg 
feldolgozó monográfia első lépésének szánjuk. A redukált hangok kiveszése ill. 
vokalizációja a szláv nyelvek utolsó nagy közös változása volt, amely olyan fonetikai 
és morfológiai folyamatokat vont maga után, amelyek eredményeként a szláv nyelvek 
egymástól történő elkülönülésében, önállósodásában (ami már a II. ősszláv 
palatalizáció óta napjainkig folyamatban van) ugrásszerű gyorsulás következett be. A 
redukált hangok fontosságát az is bizonyítja, hogy egyes kutatók, mint N. Trubeckoj 
és N. Durnovo a kiveszésüket tekintik az ősszláv korszak végének13. Ha a redukáltak 
eltűnéséhez kötni az ősszláv kor végét erősen vitatható is, az azonban feltétlenül 
jogos, hogy az óorosz nyelv történetét, két periódusra osszuk, a redukáltak kiveszése 
előtti és utáni korra, ahogy ezt Nikolaj Dilevszki teszi14. A fenti érvek alapján 
célszerűnek tűnik, hogy a kézirat nyelvészeti feldolgozását a redukált hangokkal 
kezdjük. Az ősszláv *tbrt, *tbrt, *tblt, *tblt, valamint *trbt, *trbt, *tlbt, *tht 
hangkapcsolatokat a jelen dolgozatban nem fogjuk tárgyalni, de amennyiben majd 
lehetőségünk adódik rá, a Sinai Paterikon feldolgozásának második lépése lesz.

A jelen dolgozat célja a Sinai Paterikon redukált hangjainak vizsgálata, a 
redukált hangok állapotának feltérképezése. A dolgozat legfontosabb kérdése, hogy a 
másolók nyelvében ejtették-e még a redukált hangokat minden helyzetben, minden 
szóban, minden morfémában. Ha már esetleg nem ejtették mindenütt a redukált 
hangokat, akkor a következő kérdés, hogy melyik szóban, milyen morfémában és 
milyen helyzetben nem ejtették. Mivel a redukált hangok kiveszése hosszú folyamat 
volt, teljesen nyilvánvaló, hogy egyes esetekben már eltűnhettek a redukált hangok, 
míg más esetekben még hangozhattak a másolók nyelvében. A központi kérdéshez 
még egy sor járulékos kérdés is társul. Vajon ha rábukkanunk egy jelenségre, azt a 
másolók nyelvi tevékenységének tulajdoníthatjuk-e, azaz a másolók nyelvét jellemzi-e 
az adott jelenség, vagy pedig a protográf(ok)ból (proterográf(ok)ból) ered-e. A 
normától eltérő esetekben vajon mikor feltételezhetünk egyáltalán nyelvi jelenséget, 
és mikor tulajdoníthatjuk az eltérést a másolók tévesztéseinek? Lesznek olyan esetek 
is, amelyekben, meglehet, az eltérés nem fonetikai úton jött létre, hanem egy másik 
forma hatásával magyarázható, azaz a vizsgált jelenség analógia révén keletkezett. 
Tehát a fő kérdés megválaszolásának fontos feltétele, hogy elkülönítsük egymástól a 
másolók nyelvére vonatkoztatható jelenségeket és a protográf(ok) (proterográf(ok)j 
nyelvezetével kapcsolatba hozható tényeket. El kell különítenünk a fonetikai úton 
létrejött jelenségeket az analógia segítségével életre hívott (vagy legalábbis 
analógiával is magyarázható) jelenségektől. További fontos feladat a grafikai 
jelenségek elválasztása a fonetikai jelenségektől. A teljes exhausztív nyelvemlék 
feldolgozások alapvető kérdéseire, hogy mikor írták, hol írták, kik írták, a jelen 
dolgozatban nem célunk válaszolni, de ahol egy adott jelenség kapcsán e kérdések is 
vonzásközeibe kerülnek, ott természetesen érinteni fogjuk ezeket is. Ezen kérdések 
megválaszolását csak akkor fogjuk célként kitűzni magunk elé, ha a kéziratot 
nyelvészetileg teljesen feldolgoztuk, aminek első lépése a jelen dolgozatunk lesz, 
amelyet a Sinai Paterikonban található grafémák alapján feltételezett redukált hangok 
exhausztív feldolgozásának szánunk.

13 H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged 1995, 57. o.
Horálek Karel: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Budapest 1967, 116. o.
14 Дилевски Николай: Руски език. Произход и исторически равой през вековете. София 1971, с. 
37-38.

3
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1.3. A dolgozatban használatos módszerek

A dolgozat a nyelvemlékben feltételezhető meglévő és kiesett redukált hangok 
exhausztív feldolgozása lesz, ezért minden példát fel fogunk tüntetni, amelyben 
redukált hangok létét vagy kiesését vagy felcserélődését állapíthatjuk meg a 
redukáltakat jelölő ъ és ь. betűk helyes vagy helytelen kiírása vagy hiánya alapján. A 
redukáltakat különböző morfémákban fogjuk vizsgálni: praepositiókban, 
praefixumokban, gyökökben, suffixumokban és flexiókban. Minden morfémánál, ahol 
lehetséges, megkülönböztetünk első szótagban lévő és nem első szótagban lévő 
helyzetet. Amelyik morfémában vannak másodlagos redukáltak is, ott 
megkülönböztetünk organikus és másodlagos redukáltakat is. Minden morfémában 
elkülönítjük az etimológiailag gyenge helyzetben és az etimológiailag erős helyzetben 
található redukáltakat. Ezeken a csoportokon belül (ahol lehet) a redukáltakat tovább 
csoportosítjuk aszerint, hogy a szájüreg elülső, vagy hátulsó részén képezték-e, azaz 
elölképzettek vagy hátulképzettek voltak-e. A gyökökben fellelhető gyenge helyzetű 
redukáltakat még tovább csoportosítjuk izolált gyenge helyzet és nem izolált gyenge 
helyzet szerint is. Pl. а к^д^кти igében található redukált a következő besorolásban 
lesz feltüntetve: gyökben található 
helyzetű organikus redukált — hátulképzett 
redukáltakat és a felcserélődést mutató redukáltakat is hasonlóképpen fogjuk 
feltüntetni.

első szótagban van — etimológiailag gyenge 
izolált helyzetben van. A kiesett

Mivel a nyelvemlékben nyolc kézírást lehet elkülöníteni, a példák 
megadásánál közölni fogjuk azt is, hogy melyik kézíráshoz tartozik az adott példa. A 
nyelvemlék döntő része egy kézírással van írva, ezt vesszük fő kézírásnak, a többit 
mellékkézírásnak tekintjük. A fő kézírást nem fogjuk külön jelölni. A hét 
mellékkézírást az “idegen kézírás” elnevezés alatt fogjuk feltüntetni, melléírva római 
számmal II-től VIII-ig, hogy az idegen kézírásokon belül hova tartoznak (a fő kézírás 
lenne az I-es, de ezt nem fogjuk külön jelölni), valamint a könnyebb összeszámlálás 
végett az ilyen példák helyét dőlt számokkal ill. betűkkel adjuk meg. A 
következtetéseknél, elsősorban az összesítéseknél, a mellékkézírásokat együttvéve az 
“idegen kézírás” elnevezéssel fogjuk jelölni, nem különítve el egymástól a másolókat, 
amit a mellékkézírások kis terjedelme is indokolttá tesz. A példákat mindig a 
kéziratban leginkább használatos helyesírás szerint fogjuk közölni, de ahol szükséges, 
ott az eltérő helyesírású alakokat is fel fogjuk tüntetni. Ha valamelyik forma más 
gyökből van képezve, vagy más ablautfokon jelenik meg, és ez befolyásolja a 
redukáltak helyzetét, akkor az adott alakot külön fogjuk közölni. Az igéknél az 
infinitivusokat fogjuk megadni, a főneveknél a nominativus singularis alakjait, a 
mellékneveknél az alapfokú hímnemű nominativus singularis formáinak a rövid 
alakjait, de amennyiben csak pronominális formák találhatók, akkor természetesen a 
pronominális alakokat adjuk meg alapformaként. Amennyiben az alapformák nem 
találhatók meg a nyelvemlékben, és csak egy-két példáról van szó, ilyen esetben az 
eltérő alakokat fogjuk megadni, azonban több példa esetében az alapformát fogjuk 
feltüntetni. Amennyiben a coniugált ill. declinált alakok mind azonosak, nem az 
alapformát, hanem az adott alakot fogjuk közölni. Ha a coniugált ill. declinált 
alakokban a redukáltak helyzete eltérő, az ilyen alakokat szintén külön fogjuk 
feltüntetni. A példákat nem mindig ábécé szerinti sorrendben fogjuk adni, hanem 
részben gyakorisági sorrendben is, kivételt képeznek a mennyiségi vagy minőségi
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1. Bevezetés

ablaut segítségével képzett etimológiailag összetartozó szavak, amelyeket mindig 
egymást követően fogunk feltüntetni, azaz az egy bázishoz köthető szavakat 
pontosveszővei fogjuk egymástól elválasztani. Az ugyanazon gyökből képzett 
szavakat csak vesszővel választjuk el egymástól.

Amennyiben a redukáltak szempontjából szükséges, az általunk talált 
példáknál és jelenségeknél fel fogjuk tüntetni, hogy az adott forma vagy jelenség az 
ószláv, vagy az óorosz nyelvet jellemzi-e. Ez alapján azt is megkíséreljük eldönteni, 
hogy az adott formát vagy jelenséget a másolók vihették-e be a nyelvemlékbe, vagy 
pedig a protográf(ok) esetleg proterográf(ok) terméke-e. Adott jelenségnél azt is 
megpróbáljuk eldönteni, hogy a jelenség fonetikai úton jött-e létre, tehát tényleges 
fonetikai jelenséggel van-e dolgunk, vagy pedig a jelenség egy másik forma hatására 
jött létre, azaz analógiával magyarázható. Nem egy esetben a másolók tévesztéseit kell 
gyanítanunk egy-egy szokatlan, sem fonetikailag, sem analógiával, sem a protográf 
hatásával nem magyarázható “jelenség” mögött. A jelenségek valódiságát egyrészt az 
adott változást (pl. redukált kiesése) szenvedett forma előfordulási gyakoriságának az 
ugyanazon, de változás nélkül megőrzött forma gyakoriságával történő összevetés 
alapján fogjuk eldönteni, másrészt az alapján, hogy az adott változás, amennyiben 
ritkán fordul elő, erőltetés nélkül beilleszthető-e azon változások sorába, amelyek egy 
a XI-XII. században óorosz nyelvterületen másolt nyelvemléknél feltételezhetőek más 
kéziratokkal történő összevetés, valamint az óorosz nyelv történetének fényében. A 
protográf nyelvezetére utaló példáknál viszont tudomásul kell vennünk, hogy erősen 
korlátozott számban lesznek olyan példák a redukáltak területén, amelyek alapján a 
protográf megírásának ill. másolásának a helyére, esetleg idejére vonatkozóan valami 
információt nyerhetünk. (Természetesen egyéb példák azért szép számmal akadnak, 
amelyek tanúsítják, hogy a nyelvemléket ószláv eredetiről másolták.) Egyébként a 
példák számát a következtetések levonásánál többféleképpen lehet értékelni. A. I. 
Szobolevszkij szerint az igék jelen idejének 3. személyében egyetlen példa тъ 
végződése is bizonyíthatja, hogy a másoló nyelvéből a “(másodlagosan -— a saját 
pontosításunk) lágyított Г már kiszorult15. A. A. Sachmatovnak egy példa a redukált 
kiesésére elég volt arra, hogy a másoló nyelvében elismerje a redukáltak kiveszését16. 
В. M. Ljapunov a következőket írta: “Nem tudom A. Leskienhez hasonlóan figyelmen 
kívül hagyni az ún. egyedüli példákat, hiszen ezek megjövendölhetik a 
tanulmányozandó törvényszerűség következő lépéseit.”17 V. I. Jagics viszont nem 
tulajdonít jelentőséget az egyedi jelenségeknek, őt a tömeges tények érdeklik, ráadásul 
egyszerre sok kéziratban18. E két véglet közül mind a kettőt igyekszünk figyelembe 
venni, azzal a megszorítással, hogy а V. I. Jagics által képviselt elvet a másolók 
nyelvére jellemző példáknál alkalmazzuk inkább, míg az egyedi jelenségek 
jelentőségét inkább azoknál a példáknál ismerjük el, amelyek a protográf nyelvezetére 
utalhatnak. De el tudunk képzelni olyan esetet is, amikor kivételt tehetnénk, hiszen 
előfordulhat olyan helyzet is, amikor egy példa is fontos jelenségre utalhat a másolók 
nyelvében, ugyanakkor nagy bizonyossággal ki tudnék zárni az elírást, a protográf 
hatását, a másoló által elsajátított helyesírás és a könyvnyelvi egyházi kiejtés hatását, 
valamint más formák hatását. Ilyen, egyébként több szempontból is ideális esetben, 
csak a példa egyedülisége miatt nem utasítanánk el, hogy a példa által sugallt jelenség 
mögött fonetikai jelenséget lássunk, részben azért is, mivel a beszélt nyelvben

15 Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию. Ленинград 1982, с. 41.
16 Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию, с. 41.
17 Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию, с. 41.
18 Колесов В. В.: Введение в историческую фонологию, с. 41.

5
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végbement változások nyilvánvalóan nem azonnal jelennek meg tömegesen a 
kéziratokban. Mivel a nyelvemlék szemmel láthatóan nem tükröz valamiféle kialakult, 
leülepedett, szilárd helyesírási alapelveket, feltételezhetjük, hogy a másolók 
kiejtésében még nem játszott jelentős szerepet egy mesterséges egyházi kiejtés, annál 
is inkább, mivel ezt a kéziratot műfajából kifolyólag nem nyilvánosság előtt való 
felolvasásra szánták, hanem inkább magános vagy cellában történő olvasásra, amely 
szintén hangos olvasás volt, de feltehetőleg a kiejtése jobban tükrözhette a másolók 
nyelvét, mint egy publikum előtt felolvasandó szövegé. N. Dumovo szerint ugyanis 
egy Evangélium, Zsoltároskönyv vagy Istentiszteleti Minea másolásánál a 
scriptorokat feltehetőleg inkább az általuk elsajátított tradicionális helyesírás és a 
könyvnyelvi, egyházi kiejtés vezette, mint a protográf eredeti helyesírása vagy a saját 
élő nyelvük19. Ez alapján fel tudjuk tételezni, hogy a jelen nyelvemlékben bizonyos 
esetekben, a fentebb említett kritériumok figyelembevételével, egy példa mögött is élő 
fonetikai jelenség rejtőzhet.

A dolgozatban nem csak a morfémák és a fentebb felsoroltak szerint fogjuk 
csoportosítani a redukáltakat. A kiesett vagy egyéb változást szenvedett redukáltakat a 
következtetésekben csoportosítani fogjuk az őket körülvevő mássalhangzók jellege 
szerint is. A redukáltakat körülvevő mássalhangzókat egyrészt a képzési helyük 
szerint fogjuk vizsgálni, másrészt akusztikai szempontból: a magas (éles) — mély 
(tompa) tonalitás-jegy és a diffúz (szétszórt) — kompakt (tömött) szonoritás-jegy 
szerint. A jelen dolgozatban fontosabbnak tartjuk a képzési hely szerinti 
csoportosítást, az akusztikai csoportosítást inkább csak jelzés értékűnek szánjuk, hogy 
amennyiben lehetőségünk adódik rá, a vizsgálódást ebben az irányban is szeretnénk 
kiterjeszteni.

1.4. A nyelvemlék tanulmányozottsága

A nyelvemlék nem rendelkezik teljes nyelvészeti monografikus feldolgozással, 
valamint a redukált hangjaival sem foglalkoztak eddig. A kézirattal foglalkozó 
munkák elsősorban kodikológiai, mondattani és lexikai jellegűek. Az alábbiakban 
felsoroljuk az általunk ismert és számunkra hozzáférhetővé is vált munkákat (A 
megközelítően teljes bibliográfiát а Сводный каталог...69-70. oldalán találhatjuk20:

1.1.1. Szövegkiadások

Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Синайский патерик. Москва 1967,
412 с.

A szövegkiadás a görög eredetiekkel egybevetve készült, a tévesen fordított 
részeknél a kommentárokban megadják a görög párhuzamot, ill. más óorosz 
kódexekben (а “Лимонис” két kézirata: XIV.sz. (ГБЛ, ф. 340, № 37) és XV. sz. vége 
- XVI. sz. eleje (ГИМ, Чудовск. собр. № 3186)), található formákat is, valamint 
néhol a latin fordítást is felhasználják. A szerzők a bejegyzéseket is publikálták

19 Дурново Николай: Русские рукописи XI и XII ее. как памятники старославянского языка. I. In: 
1ужнословенски Филолог 1924, кгь. IV. с. 73.
20 Жуковская Л. П. (отв. ред.), Тихомиров Н. Б., Шеламанова Н. Б. (редколлегия): Ibidem, с. 69-
70.
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könyvükben. Rövid ismertetőt adnak a görög eredetiről, majd a szláv kódex 
paleográfiai leírása következik. A szövegkiadást 11 fénykép gazdagítja.

Срезневский И. И.: Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных 
памятниках, LXXXII Патерик Синайский (в Русском списке XI-XII в.). In: “Сб. 
ОРЯС”, т. XX, № 4. СПб., 1879, с. 49-110.

Гудзий Н. К.: Хрестоматия по древней литературе. Изд. 7. М, 1962, с.
104-106.

A görög szöveg kiadása: Migne J. P.: Patrologiae cursus completus. Series 
graeca, t. LXXXVII, ps.3. Parisiis 1860, col. 2852.

1.1.2. Önálló könyvek

Смирнов И. M. свящ.: Смирнов И. М. свящ.: Синайский Патерик 
(Легjucöv nvevpariKÓg) в древнеславянском переводе. Сергиев Посад 1917.

Ромодановская Е. К. (отв. редактор): Синайский патерик 
Новосибирск 1980, 55 с.

A könyvben a tulajdonnevek és a földrajzi nevek mutatóját, valamint a 
fejezetek kezdeteit találhatjuk ábécésorrendben.

Указатели.

1.1.3. Tanulmányok és cikkek

Фролова И. А.: Из наблюдений над синтаксическим временем 
древнеславянского предложения (по “Синайскому патерику”). In: Материалы по 
русско-славянскому языкознанию. Воронеж 1973, с. 104-109.

Фролова И. А.: Предложение в древнеславянском тексте (на материале 
Синайского патерика). Автореферат на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. Арзамас 1972, 20 с.

Шонкой П.: Из лексики Синайского патерика. In Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae IX-X. Szeged 1975, 
c. 183-203.

Moszynski Leszek: Rzeczowniki zlozone Synajskiego Pateryka na tie zlozen 
kanonu staro-cerkiewno-slowianskiego. In: Slovo. Zagreb 1974 № 24, s. 109-124.

Moszynski Leszek: Grecyzmy w Pateryku Synajskim. In: Zagreb 1978 № 28, s.
67-76.

Дурново Николай: Русские рукописи XI и XII вв. как памятники 
старославянского языка. IV. In: 1ужнословенски Филолог 1925-26, кн>. V. с. 
102-103. A nyelvész nagyon röviden tárgyalja a Sinai Paterikon redukált hangjait is 
19 sorban, amelyben több pontatlan példát is észleltünk, amelyek nem egyeznek a 
szövegkiadásban feltüntetett alakokkal.

1.1.4. Recenziók

Иванова T. А.: Синайский патерик. In: Известия Академии наук СССР. 
Серия литературы и языка т. XXX. выпуск 3, 1971, с. 277-279.

Львов А. С.: Синайский патерик. In: Советское Славяноведение 1971/6 
Москва, с. 107-110.
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2. Redukált hangok a praepositiókban

2. Redukált hangok a praepositiókban

Az elöljárószavakban található organikus redukáltak megmaradottsága a 
lehető legjobb, összevetve a többi morfémában álló redukáltakkal. Nagyon ritka a 
redukáltak szótagközi asszimilációja.

Organikus redukáltak gyenge helyzetben “első szótagban”

Mivel a praepositiók az utánuk álló szavakkal proklitikát képeznek21, azaz egy 
hangsúly alatt álló fonetikai egységet alkotnak, így a fonetikai szón belül jogos az első 
szótag megjelölés. Gyenge helyzetű első szótagban lévő organikus redukált helyén a 
következő praepositiókban találtunk Ts. betűt:

2.1.

2.1.1. A ktv praepositióban

3.1,3,6,12, 3v.7, 4.2,3,4,7,8,9,10,12,14, 4v.l9, 5.11,17,19, 5v.2,3,7,13, 6.5,15, 
6v.8,14,15,17, 7.2,3,5,6,7,10,12,13,17,18,19, 7v.4,7,16,18,19, 8.11,13, 9.6,10,11,13, 
13,19, 9.v4,8,10,12,19, 10.17, 10v.5,7,8,9,9,10,14,17,18, 11.1,2,4,15,18, llv.6,16,
12.2.5.12.14.16, 12v.2,8,13, 13.4,6,12,12,15, 13 v.8,13,16,18,19, 14.1,5,7,9,16, 
14v.5,14,15, 15.3,5,7,12,17, 15v.8,14,15,17 (idegen kézírás II), 16.4,5, 17.4 (idegen 
kézírás II), 17.7,19, 18.1,13,16, 17,18, 18v.2,7,10,11,14,17,18,20, 19.1,17,18,18,20, 
19v.3,7,9, 20.12,13,15,17, 20v.3,19, 21.12, 21v.l5,16,16,17, 22.7 (idegen kézírás III),
23.6.17, 23v.4,6,10,17, 24.16, 24v.2,4,8,8, 25.3,4,15,18, 25v.2,3,3,9,11,14,16,18,
26.8, 26v.l0,13,19, 27.5,6,9,17, 27v.7,17, 28.3,5,7 (idegen kézírás IV), 28.18,19, 
28v.7,8,9,14,19, 29.5,9,11,12,13, 29v.4,6,7,10,15, 17,18, 30.4,5,6,11,15,18,20,
30v.5,12,14, 31.2,3,11,13, 31v.2,6,12,19, 32.1,2,8,13,16, 18,20, 32v.l5,20,
33.2.11.18, 33v.4,15, 34.10,12, 34v.2,10, 35.11,13, 35v.7,12,18,20, 36.3,6,11,18,

37.4,6,8,11,12,14,
38.1.2.3.8.13.16.17.18, 38v.2 (idegen kézírás V), 39.4,8,9,13,17,19,20, 39v.5 (idegen 
kézírás f9,13,16,19,20, 40.2,11,14,77 (idegen kézírás V), 40v.16,16,20, 41,18,18, 
41v.7, 42.9,17,18, 42v.4,8,12,16 (idegen kézírás VI), 43.16, 43v.4,5,10,15,18, 44.3, 
44v.3,7,15,18,18, 45.7,13,18, 45v.2,8,9,10,17,18, 46.5,6,20, 46v.5,7,11,17, 47.3, 
47v.17,19, 48.3,9,10,11,12,14,18, 48v.3,7,8,10,11,13,17,17, 49v.3,3,9, 50v.8,10,13,
15.16, 51.3,7, 51v.4,13,16,19, 52.1,1, 52v.4,ll, 53.10,12,15,15, 53v.3,15,20, 54.18, 
54v.2, 55.3,3,9,9,12, 55v.2,2,3,4,6,8, 56.5,5,16,16,17,17, 56v.3,3,10,11,19, 57.4,9,10,
14.15.17.20, 57v.l,4,13,18, 58.5,8,9,12,14,17,19, 58v.l,5,9,77,79 (idegen kézírás V),
59.5.17.18.20, 59v.l2,18,19,20, 60.1,2,2,4,5,6,6,18,19, 60v.8,ll,13 (idegen kézírás 
VII), 61.4,7,8,10,12,12,15,20,20, 61v.2,10,11,14,17, 62.5,7,14,16,18, 62v.4,12,18,19,
63.18.19.20, 63v.3,4,9,12,19,20, 64.8,15,19, 64v.8,20,20, 65.9, 65v.5,ll,17,
66.1.10.10.16.17, 66v.7,14,17,18, 67.2,7,8,14,15,16,17,17,18,19,20, 67v.4,6,9,13,
68.2.3.4.6.11.20, 68v.2,3,3,3,4,16,18, 69.5,10,12,15,16,16 (idegen kézírás V), 
69v.3,3,10,15, 70.2,13,17,17, 70v.5,17,18,18,19,20, 71.1,4,6,11,12,13,14 (idegen 
kézírás V), 71v.l,3,6,8,16, 72.1,3,5,6,9 (idegen kézírás VI),\1,\9, 72v.l 1,16,20, 
73.8,15, 73v.5,7,9, 74.1, 74v.l,8,9, 75.1,4,13,17,17, 76.9,12,13, 76v.4,8,12,15,15,17,

37v. 1,6,12,13,16,17,20,36v.1,10,11,12,14,20,

21 Вайан А.: Руководство по старославянскому языку. Москва 1952, с. 409.

8



2. Redukált hangok a praepositiókban

77.1.12.16.20, 77v.3,10,ll, 78.14,15, 78.6,9 (idegen kézírás V), 78v.l, 79.7, 
79v.l,3,9,14,15, 80.12,12,18, 81v.2,l 1,13, 81.12,12,15,19,14, 81v.2,4,6,13, 82.20, 
82v.2, 83.4,5,14,17,20, 83v.3,12,14,15,17, 84.12, 84v.2,3,3,1,12,12,15,17,19,
85.2.6.9.16.18, 85v.3,6,7,20, 86.1,2,5,19, 86v.l,4,15, 87.7, 87v.l2,14,16,19,20,
88.2.12.14.16, 88v.8,8,10,11,15,17, 89.12,14, 89v.3,8, 90.3,7,8,17,
90v.l0,10,16,17,18, 91.10,11,11,14,18, 91v.l,3,5,9,20, 92.5,10,20, 92v.5,19,
93.5.5.14.16, 93v.l,3,7,8,9,11,16,20, 94.3,9,10,19,20, 94v,14,16, 95.6,8,9,18,
95v.2,4,19, 96.7,18, 96v.l,l,8,16, 97.1,3,4,9,10,16,16, 97v.3,15,15,18, 98.6,8,17, 
98v.2,5,8,11,13,15,16, 99.16,19,20, 99v.3,8,14,20, 100.6,13, 100v.4,17,
101.3.3.18.18, 101v.l,4,10,12,14,16, 102v.2,12,16, 103.8,20, 103v.l2,
104.1.2.3.14.15, 104v.4,11,12,15,17,18, 105.1,3,7, 105v.l4,20, 106.15,17,
106v. 1,2,3,4,4,5,9,11,14, 107.9, 108.19, 108v.3,5,6,9,10,12,16,18, 109.11,12,18, 
109V.20, 110.14,20, 110v.2,4,7,19, 111.2,3,4, lllv.9,13, 112.2,4,5,6,7,13, 112v.l5, 
113.4,6,7, 113V.10, 114.1,6,6,7, 114v.4,l 1, 115.2,2,5,6,11,15,16, 115v.l,4,8,9,19, 
116.8, 116v.4,4, 117.2,11,16, 117v.l,3,9,16,17, 118.2,4,4,8,13, 119.9, 119v.ll,14, 
120.2,3,3,7,14,16 (а ъ betű ь. betűből lett átjavítva: къ сг-Ьмк грлд-fe), 120v.4,15,15,
121.2.6.12.15.17.19, 121v.3,3,9, 22.1,18, 122v.3,16 (idegen kézírás VI), 123.3,6,9,
123v. 1,2,8,12,15,17,18, 124.1,18,19,20, 124v.l,12,15,16, 125.1,3,12,
125v. 10,13,15,17,18,20, 126.3,4,6,8, 126v.3,5,17, 127.9,14,15,18, 127v. 14,20,
128.1.6.6, 128v.8,9,l 1,19, 129.1,9, 129v.8,14,14,20, 130.5,7,10,18,19,
130v. 3,4,6,10,14,14,16,18, 131.1,2,4,9,14,19, 131v.3,4,16, 132.1, 132v.l,16,17, 
133.5, 7,8,12, 133v. 1,12,13,14,15,19, 134.8,9,16, 134v.4,6, 135.4,6,13,16, 135v.5,7,
136.5.5.9.9.10.14, 136v.3,14,15,18, 137.3,7, 137v.8,14, 138.7,9,11, 138v.6,
139.2.7.8.12.14.15, 139v.l,2,2,5,6,7,8,17,18,19, 140.1,8,14, 140v,15,19, 141v.4,5,20,
142.1.4.5.7.12.15.16.19, 142v.4,5,7,9,14,15, 143.6,11,13,14,15,18, 143v.7,12,18,
144.11.18.20, 144v.7,16, 145.3,7,7,9,13,15,16,19, 145v.4,5,7, 146.1,1,2,4,9,15,
146.1.6.8.14, 147.1,8,9,13, 147v.l6, 148.5, 148v.2,17, 149.9, 149v.l8, 150.1,19,20, 
150v.7, 151.8, 151v.7,12,15, 151 v.7,12,15, 152v.l,13,120, 153.17,19, 153v.3,10,15,
154.1.2.4.10.11.12.19, 154v.9,13, 155.4,5,7,20, 155v.l,19,156.3,9,15, 156v.6,
157V.15, 158.9,8,10, 158v.2,7,8,9,14,15, 159.9,11,14,18,19,20, 159v. 10,12,13,
160.6.9.16.16, 160v.5,9,12, 161.18, 161v.5, 162.1,3,9,17,20, 162v.4,14,
163.5.7.8.11.14, 163v.4,9,10, 164.6,8,18, 164v.l,4,5,8,12,15, 165.6,8,17,20, 166v.5,6,
167.8.8.13.19.19, 168.12,17,19, 168v.l7,18,19, 169v.6,16,20, 170.16, 170v.l7,18,20,
171.3.4.7, 172.3,10,16, 173.4,6,9,13,14,17,18, 173v.l,6,9,18,19 (idegen kézírás VIII),
174.11.12.14.19, 174v.3,4,11, 175v.l0,10,17, 176.5,6,10, 176v.6,13, 177.5,15,17,
177v.l8, 178.13,19, 178v.2,8,19, 179.2,2,6,7,8,9,16,16,18,19, 179v.4,4,6,
180v.5,181.1,5, 182.3,16.

2.1.2. AcTv praepositióban

5.1, 6v.l9, 8v.ll, 13.13,19, 14v.5,7,17, 15.1,11, 15v.8,9 (idegen kézírás II), 
16.18, 17v.8, 18.5, 19.1,5, 19v.7,17, 20.4,19, 20v.l5, 21v.20, 25v.l0, 26v.l0 (idegen 
kézírás III), 28v.l8, 31.9,13, 31v.5, 32.1,5, 33v.9,16, 34v.l4, 36.1,4, 38.7, 39.14, 
40.5, 43.1,6,7,12, 44.12, 44v.l0, 46.2,17, 46v.3, 47.4,10, 48.4,12, 51.17,17, 52.7, 
53v.3, 54v.9, 57v.l8, 58.13, 60v.l4 (idegen kézírás VII), 61v.10,10, 62.19, 62v.2, 
63.3,5,9,12,12, 64.18, 67.7, 71v.l, 72.11 (idegen kézírás VI), 72v.l4, 73.17, 73v.l7, 
74.13, 74v.7, 75.4,8, 76v.6, 77v.l9, 78.18, 81.1, 82.6,20, 85.19, 86.9,14, 89.1,15, 
89v.l6, 91.19, 91v.l0,17, 92.9, 92v.5, 94.17, 95.17, 96.2, 96v.20, 97.7, 97v.6,
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98v.l2,14, 99.14, 100.1,5, 102.15, 104.3,4, 110v.l2,14,16, lllv.5, 112v.l, 14.3,12, 
114v.9, 117v.2, 118.14,15, 119.3 (idegen kézírás Vili), 119.19, 120.15, 121.7, 122.9, 
122v.l,8 (idegen kézírás VI), 123v.7, 124v.8, 127v.l8, 128.9, 130.3,8, 131.7,
133.1.17, 134.18, 135.15,19, 135v.2,8,9, 136.14,17,19, 136v.l0, 142.2,17, 142v.l2,
143.3.18, 143v.l9, 144.1,6,8,14, 144v.l,l,18,20, 145v.6,13, 147v.ll, 149v.l3, 
150.4,9,16, 151.20, 152V.14, 153.18, 153v.20, 154.5,15, 156.9, 157.10,12,12,20 
(idegen kézírás VI), 157v.ll,19, 159v.l5, 160.1, 160v.l4,14,16,20, 161v.2,7,20, 
164v.l2, 165.8,9, 165v.7, 166v.l7 (idegen kézírás VI), 167.1, 168v.20, 170v.8,174.2, 
175.3,13, 177v.3,17, 178v.l5, 179.12, 180.19, 181.3,11,15, 181v.l,2,3, 182v.l7.

2.1.3. А къ praepositióban

3v.6,12, 4,13, 4v.3, 7.5, 7v.l2, 8.15, 9.11, 9v.2, 11.19, 14.19, 14v.ll, 
15.3,9,19, 15v.l8 (idegen kézírás II), 16v.l0, 17v.3,11,19, 18.19, 19v.l6, 20v.l0, 
2Ív. 18, 22.1,9,10,13,16, 23.2 (idegen kézírás III), 23.19, 24.6,11,14,15, 25.4, 25v.l9, 
26v.l5,19, 27v.l,17, 28.4 (idegen kézírás IV), 18, 28v.5, 29.14,16, 30.4,7, 31.5, 
31v.l0,17, 32.17,20, 33v.l3,19,20, 34.18, 35v.6, 36.20, 36v,16, 37.14,20, 37v.4,7, 
38.6, 40.14,75, 40v.l (idegen kézírás V),4,8, 41.6, 41v.20, 42.19, 43.17, 43v.l6, 46.7, 
47v.7, 48.2, 48v.2,18,20, 49.4,8,8, 50.6,16,20, 51.5,10,14,19, 52v.l9, 53v.l8, 55.12, 
56.5, 57.16, 58.18, 59v.ll, 60.15, 60v.l6 (idegen kézírás VII), 63v.5, 64v.ll,15, 
65.2,7, 68.5, 69.7, 70v.l2,17 (idegen kézírás V), 71v.l4, 73.7,7, 74v.l0,18,
75.7.10.15, 75v.l,6,7, 76.11,14, 76v.9, 77.6, 78.16, 78v.4, 79.11,15, 79v.2, 80v.l, 
81.8, 81 v.10,15, 82v.l2, 83.13,19,10, 83v.l,19, 84v.ll, 85v.l9,19, 86.19, 86v.l3, 
87.20, 89.6,17,20, 89v.20, 90v.l0, 91.13, 92.6,7,12,17,17, 92v.4,5, 93v.6, 94.2,11, 
94v.l3, 95.11,14,19, 96.15,19,20, 96v.5,12, 97.4, 97v.2,2,10, 98.3,6,18, 98v.6, 99v.9, 
101v.4,5, 103v.l,4, 104.5, 104v.7,8,15, 105v.l8, 108.6, 108v.l6, 109v.l5, 110.4,
111.4.5.16, 11 Ív.19, 112.7, 112v.6,9,15,16,18,19, 113.12,17,19, 113v.3,9, 114.16,
114v.l2, 115.5,9, 115v.l, 117.8,9,16,17,18,20, 118.6,9, 118v.l ,13, 119.4,14,18, 
119v.l,2,8, 120.7, 121 v. 18,19, 122.8, 123.1, 124v.l0, 125.2, 125v.l2,
126.1,3,4,4,5,6,7,10, 127.8,16,20, 127v.l,2,12, 129.8,12, 130.1,9, 132.6, 132v.7,13, 
133.6,12, 133V.10, 134.7,8, 135v.6, 137.5, 137v.l7, 140v.2,3,10, 141.9, 143.8, 
145.11, 147.18, 148.5,9, 148v.l6, 149.11, 150.3, 150v.6,6, 151.18, 151v.l9, 154.7, 
156v.9, 157.13 (idegen kézírás VI), 157v.5,17, 158.18, 158v.ll, 159.8,13, 159v.3, 
162v.l5, 163.15, 163v.5,13,13,20, 164.3,14,14,16, 164v.8, 165.9,10,12,16,
165v.4,5,10,10, 166.14,16, 166v.8,17,19,20 (idegen kézírás VI), 167.6,
167v.2,4,4,l 1,17, 168.2,4,10,12,15,18, 168v.l, 169.1 (idegen kézírás VI), 10,11, 
170.1,3,4, 170v.9, 171.18, 171v.8,14, 172.7, 173.17, 173v.7 (idegen kézírás VIII),
174.16, 174v.8,14, 175v.l8, 177.9, 177v.l5, 178v.l,10,13, 179.11,14, 179v.6,15, 
180.1, 180v.ll,11, 181.2,13, 181 v. 15, 182.9, 182v.4.

2.1.4. A bivH'k praepositióban

Ez az elöljárószó tulajdonképpen határozószó, de genitivusszal praepositióként 
is használatos. Itt csak azokat az eseteket vesszük figyelembe, ahol ezt az alakot 
birtokos eset követi: 30.19, 32.3, 45.14, 64.19, 66v.9, 99v.20, 121.3, 137v.l 1,16.
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2. Redukált hangok a praepositiókban

2.2. Organikus redukáltak gyenge helyzetben nem “első szótagban”

Gyenge helyzetű nem első szótagban levő organikus redukált helyén a 
következő praepositiókban találtunk ъ vagy ь. betűt:

2.2.1. А пр^дъ / (предъ) praepositióban

17v.12-13, 22v.l9, 26.15-16 (idegen kézírás III), 35v.2, 41.8, 54.10,14, 65v.9, 
70v. 13 (idegen kézírás V), 73.16, 73v.7,ll, 77.2, 87v.l0, 99v.3, 110v.l5, 113.9-10, 
122v.l6 (idegen kézírás VI), 131.20, 138.2, 159v.20, 161v.9, 164v.9, 167.1, 177v.4, 
179.13, 179v.l 1-12,19, 180v.l5,17, 181.14, 182.5.

2.2.2. А псдъ. praepositióban

5.6, 6v.20, 60.19, 85.12, 160.15, 160v.3, 172.13.

2.2.3. А нлдъ praepositióban

13v.ll, 23v.9,13, 61v.l3, 81v.2, 117v.7-8.

2.2.4. А чресъ. praepositióban

171.16.

2.2.5. А елн^ъ / кли^к praepositióban

Ez a szó eredetileg határozószó, de genitivus mellett elöljárószóként 
használatos. Itt csak azokat a példákat soroljuk fel, ahol mint praepositio szerepel: 
28.6. E praepositio összes többi példája ь. betűvel található, amelyeket azonban nem 
sorolhatunk a redukáltak felcserélődéséhez, mivel az ószlávban és az óoroszban mind 
a két formája normálisnak számít22: 8v.l6, 9v.9, 10v.l8, 19.7,9, 20.17, 23.8, 37v.3, 
47v.20, 51.16, 62.15, 64v.l3, 72v.l8, 80.20, 85.8, 98.7, 109v.l, 127.13, 137v.ll, 
157v.4, 174.16.

2.3. Másodlagos redukáltak gyenge helyzetben nem “első szótagban”

Gyenge helyzetű nem első szótagban levő nem etimologikus redukáltak helyén 
a következő praepositiókban találtunk redukáltakat jelölő betűket:

22 Vasmer Max: Russisches Etymologisches Wörterbuch. Erster Band, Heidelberg 1953, p. 92. 
Срезневский И. И.: Словарь древнерусского языка. Репринтное издание, т. I, часть 1, Москва 
1989, с. 115.
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2. Redukált hangok a praepositiókban

2.3.1. Az otts. praepositióban

Bár ez az elöljárószó redukálttal írva már az egészen korai kéziratokban is 
megszokott, és az indoeurópai nyelvekben e morféma reflexeit a t utáni 
magánhangzóval is fellelhetjük, mégis a másodlagos redukáltaknál tárgyaljuk. A. 
Vaillant azt írj a, hogy praefixumként az от- forma tekinthető a régebbinek23, így, 
elkerülendő, hogy a 3. fejezetben a praefixumoknál ugyanezt a morfémát másik 
alfejezetben kelljen tárgyalnunk, itt is a másodlagos redukáltaknál foglalkozunk vele. 
Az ősszláv nyelvre is az ot(~) formát lehet rekonstruálni24, különben a szótaghatár 
eltolódással keletkezett formákat nehéz lenne magyarázni. Ha az ősszláv nyelvre otb 
formát rekonstruálunk25, ebben az esetben is helyes a másodlagos redukált terminust 
használnunk, mivel a kéziratokban e praepositiot az elölképzett redukált helyett 
hátulképzettel találhatjuk. (A nem túl gyakori w ligatúrákat természetesen sem itt, sem 
a továbbiakban nem fogjuk figyelembe venni.) 3v.l0, 4v.l,5,20, 5.10, 5v.l,14, 
6v.l2,16, 7v.6,16,20, 8.15, 8v.4, 9.1, 10.1, 11.7,11, 12.4,6,11,14, 12v.6, 14v.l0, 
17.8,14,16, 17v.6,l 1, 18.9, 18v.l7, 19.16, 19v.l,15, 20.1, 20v.7, 23.15,20, 24.2, 
24v.5,25.19, 27v.4,10, 28.2,7 (idegen kézírás IV), 28v,8, 29.2, 30.13, 30v.l0, 32v.l0, 
36v.l9, 39.5,7, 40.16 (idegen kézírás V), 43v.l3, 52.12,15, óOv.10 (idegen kézírás 
VII), 62v.ll, 65v.8, 67v.5,20, 72.4 (idegen kézírás VI), 74v.7, 75.14, 76.20, 80.10, 
81v.4, 86v.5, 87.12, 92.4, 98v.3, 99v,5, 110.1, 120.14, 121.18, 122v.l0-l 1,20 (idegen 
kézírás VI), 137v.3, 146.12, 146.20-146v.l, 147.15, 148.1,149.4, 152v.l7, 157.13 
(idegen kézírás VI), 160.5, 161.15,17, 165v.l9, 166v.l5,16, 169.3 (idegen kézírás VI), 
175V.8.

2.3.2. А ке^Оъ.) praepositióban

A Ke^fx) elöljárószót a jelen nyelvemlékben rendszerint redukált nélkül írták, 
ezért а ъ. betűt zárójelben tüntettük fel. Mindössze három esetben tapasztaltuk e 
praepositio redukálttal történő írását: 34.4, 35v.9,153.11 (idegen kézírás VI).

2.3.3. Az и^ъ) praepositióban

Az и^(ъ) elöljárószót szintén redukált nélkül írták egy kivétellel: 148.14.

2.4. Organikus redukáltak erős helyzetben “első szótagban”

Erős helyzetű első szótagban levő organikus redukált helyén a következő 
praepositiókban találtunk ъ betűt:

Вайан A.: Ibidem, c. 219.
24 H. Tóth Imre: Ibidem. 84. о.
25 Baleczky Emil, Hollós Attila: Ószláv nyelv. Budapest 1987, 166. o.
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2. Redukált hangok a praepositiókban

2.4.1. А къ. praepositióban

3.1,10, 3v.2,5,ll, 8v.4, 10.3,16, llv.2, 15.7, 17v.l4, 23v.ll, 25.5 (idegen 
kézírás IV), 29v.l3, 30v.9,13, 31v.20, 36v.2,5, 40.2, 43.11, 45.12, 46.1,5, 46v.l6, 
49v.7,8, 52v.l0, 55.8, 56.15, 57.6,15, 57v.l9, 58v.2, 64.14, 64v.7, 65.19, 66v.l7, 
71v.6, 84v.l3, 90.17, 103.10, 104v.l4,20, 105.3, 111.7, 115.15, 118v.l, 119.10, 
120.4, 120v.l, 133.11,135.12, 135v.l6, 136.1, 140.20, 146.9, 154.3,155v.l0, 160.14, 
160v.3, 162v.l7, 163.9, 166.9, 176.10,12, 177v.l8, 178v.ll, 182v,12,13.

2.4.2. A cis. praepositióban

5v.l8, 10.13,21v.9, 26.19 (idegen kézírás IV), 31.6, 43.8, 47.8, 52.11, 52v.8, 
53v.l5,20, 54.13, 56.4, 56v.ll, 57v.l5, 67.5, 68v.l8, 69v.3,19, 75.6, 75v.l5, 77.15, 
87v.4, 89v.7, 90v.l, 91.18, 96.1, 102v.7, 105v.l6, 106.9, 115.12, 121v.8, 121v.l7, 
122.19, 125.20, 127v.l7, 131.13, 134.14, 134v.l5, 136v.3, 143.9, 146v.3, 150.15, 
150v.2, 153.2, 160v.l5, 166v.8.

2.4.3. А къ praepositióban

5.11, 9.4, 26.1 (idegen kézírás IV), 52v.6, 68v.l6, 76.16, 80.2, 86v,17, 88.8, 
91 v.12,20, 93v.l5, 94.13, 102.11,20, 103.14, 103v.2, 106.5,13, 109v.5,13, 123.19,20, 
125v.ll, 127v.6, 134.6, 151.15,17, 152.7, 152v.6, 158v.l0, 167v.9, 169.12, 181v.20.

2.5. Organikus redukáltak erős helyzetben nem “első szótagban”

Erős helyzetű nem első szótagban levő organikus redukált helyén a következő 
praepositiókban találtunk ъ. betűt:

2.5.1. А пркд'к / (предъ) praepositióban

21v.3, 52.8, 54.3,65v.l5,18, 70.9, 77v.9, 81v.l8-19, 86.16, 95v.l9, lllv.16.

2.5.2. А чресъ praepositióban

176v.4.

2.6. Másodlagos redukáltak erős helyzetben nem “első szótagban”

Erős helyzetű nem első szótagban levő nem etimologikus redukált helyén a 
következő praepositiókban találtunk ъ betűt:
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2. Redukált hangok a praepositiókban

2.6.1. Az ctts. praepositióban

11.2, 27.9 (idegen kézírás IV), llv.l5, 19.3, 21v.3, 24.1, 74v.6, 112v.l3,
177V.16.

2.6.2. А ке^(ъ.) praepositióban

Mint már fentebb leírtuk, e praepositiót rendszerint redukált nélkül találhatjuk 
a jelen nyelvemlékben, erős helyzetben csak két példát hozhatunk: 34.4, 153.11 
(idegen kézírás VI).

2.7. Kiesett redukáltak

2.7.1. Kiesett organikus redukáltak

2.7.1.1. Kiesett organikus redukáltak aposztróf nélkül
Az eredeti redukáltat jelölő ъ betű mindössze két esetben hiányzik gyenge 

helyzetű organikus redukált helyén úgy, hogy aposztrófot (паерок) sem találhatunk a 
helyén:

б (семь.) 60v. 1 (idegen kézírás VII). 
к (ним... (az utolsó betű nem olvasható)) 182v.l.

2.7.1.2. Kiesett organikus redukáltak aposztróffal
Mi a jelen kéziratban az aposztrófoknak nem tulajdonítunk hangértéket. 

Döntésünk részletes indoklását a 4. fejezetben (a 4.5.2. pontban) fogjuk adni, ahol a 
jelenséggel jóval nagyobb tömegben találkozhatunk. Az organikus redukált helyén 
gyenge helyzetben aposztrófot találtunk a következő esetekben: 

к’ (ce (sic!)) 162v.2.
к’ (Tost) 144v.9, к’ (нимъ) 175.15, к’ (томоу (же) / тсмл (же)) 41v.l6, 

67.14, 118.5, 122.2, 166.6, 171v.l6, 174.14, 175v.l6, 177v.7.

2.7.2. Kiesett másodlagos redukáltak

Másodlagos redukált helyén a következő praepositiókban hiányzik az ъ betű:
A Ee^ ill. zöngétlenedéssel Бес praepositióban gyenge helyzetben: 12v.l7, 

18.5,11, 22.8, 26.14 (idegen kézírás IV), 43v.l, 45v,6, 65v.l9, 71.20 (idegen kézírás 
V), 72v.2, 77v.l9, 78v.3, 91.15, 92.19, 108.7, 115.20, 118v.8-9, 120.18, 124.3, 127.4, 
127v.l5, 134v.l7, 141.4, 143.12,13, 150v.l5, 153.11 (idegen kézírás VI), 154.18, 
157.8 (idegen kézírás VI), 166v.2, 173.12, 174v.l8, 175v.l2,16, 182.6.

Az и г, ill. zöngétlenedéssel ис elöljárószóban gyenge helyzetben: 19v.l5, 
35.19, 52.3, 54.3, 67v.20, 77v.5, 82.4, 95v.9-10, 102v.2, 113.11, 115v.l, 119.20, 
125.20, 130.14, 159.4,7, 166.1, 170.12, 174v,13.
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2. Redukált hangok a praepositiókban

А ке^ és praepositiókban, tekintettel, hogy túlnyomó többségükben ъ betű 
nélkül íródtak mind mássalhangzókat, mind magánhangzókat jelölő betűk előtt, 
valamint figyelembe véve a zöngétlenedések nagy számát, feltételezhetjük, hogy nem 
ejtettek másodlagos redukált hangokat. А XI. századi nyelvemlékekben e praepositiók 
(és praefixumok) jer nélküli írását normaként figyelhetjük meg, azonban a XII-XIV 
századi kéziratokban e normától egyre több eltérés található, amit V. M. Markov 
szerint az élő kiejtés hívott életre26. A. M. Szeliscsev szerint ezeken a helyeken a 
redukáltak megjelenése azon praepositiók hatásának köszönhető, amelyek eredeti 
redukáltat tartalmaztak27. Gyakran a magánhangzóval kezdődő szavak előtt írták 
ezeket az elöljárószavakat ъ betűvel, mint pl. az 1357-es Halicsi Evangéliumban28. N. 
van Wijk szerint mindez csak grafikai jelenség, e késői redukáltakat nem ejtették29. 
Más XI-XII sz. fordulója körül másolt kéziratokban, mint а XI sz. végi - XII sz. eleji 
Júliusi Istentiszteleti Mineában30, az 1092-es Arhangelszki Evangéliumban31 és az 
1095-ös Istentiszteleti Mineában32 is hasonló a helyzet e két elöljárószó tekintetében.

2.8. A redukáltak felcserélődése

Ebben az alfejezetben nem fogunk foglalkozni azzal, hogy a jerek felcse
rélődése grafikai, vagy fonetikai jelenség-e, mivel ehhez előbb azt kellene eldönteni, 
vajon a redukáltak még hangzottak-e a másolók nyelvében. Karel Horalek azt írja, 
hogy a “jer-cseréket” általában grafikai jelenségként magyarázhatjuk, és a redukáltak 
hasonulásánál sem biztos, hogy hangtani jelenséggel van dolgunk, mivel csak gyenge 
helyzetben levő redukáltaknál fordul elő33. Ezt így nem fogadhatjuk el, mivel a 
tanulmányozandó nyelvemlékben a szótagközi asszimiláció erős helyzetben is 
előfordul (igaz csak szórványosan), és ha a jelen esetben esetleg nem is ejtették már a 
redukáltakat a másolók nyelvében, a protográf (vagy proterográf) másolóinak (vagy 
talán fordítóinak) nyelvében minden bizonnyal fonetikai jelenség lehetett a szótagközi 
asszimiláció.

2.8.1. A redukált megváltozása

A redukált egyszerű megváltozására csak egyetlen példát hozhatunk. A 
következő elöljárószóban а ъ. betű helyén ь. betűt találtunk: пр'кдь. (ко лежить.) 108.2. 
Az utóbbi esetben egyébként nagyobb a valószínűsége annak, hogy az elölképzett 
redukált az ugyanebben az elöljárószóban szótagközi asszimilációval keletkezett

26 Марков В. M.: К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань 1964, с. 69.
27 Карягина Л. Н.: Редуцированные гласные в языке Июльской Служебной минеи конца XI-начала 
XII вв. In: Материалы и сообщения по истории русского языка. Москва 1960, с. 30.
~8 Жуковская Л. П.: К вопросу о конечной стадии истории редуцированных в русском языке. (По 
материалам галичского евангелия 1357 года). In: Материалы и сообщения по истории русского 
языка. Москва 1960, с. 77.
"9 Ван-Вейк Н.: История старославянского языка. Москва 1957, с. 76.
30 Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 30-31.
31 Соколова М. А.: К истории русского языка в XI веке. (Рукопись московской Библиотеки им. 
Ленина, № 1666). In: Известия по русскому языку и словесности, т. III. Ленинград 1930, с. 106.
32 Карнеева М. И.: Язык Служебной Минеи 1095 г. In: Русский филологический вестник 1917- 
1918, т. 78, №3-4, с. 34-35.
33 Horalek Karel: Ibidem. 118. о.
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2. Redukált hangok a praepositiókban

redukált analógiájára jött létre. (А пр-Ьдъ- praefixumban is találhatunk példákat a 
szótagközi asszimilációra, ld. 3. fejezet.) Talán nem kell kizárnunk, hogy a nyelv 
története folyamán volt olyan időszak, amikor esetleg párhuzamosan létezhetett 
egymás mellett egy praepositio eredeti formája hátulképzett redukálttal és a 
szótagközi asszimiláció révén keletkezett elölképzett redukáltat tartalmazó formája. 
Talán а бли7/к ill. кли^к praepositio-variánsok is így keletkezhettek. A párhuzamos 
formák esetleges létezése magyarázatot adhatna a nem szótagközi asszimiláció útján 
keletkezett redukált-változásokra, legalábbis az elöljárószavak és a praefixumok 
vonatkozásában.

2.8.2. Szótagközi asszimiláció

Gyenge helyzetű organikus hátulképzett redukált helyén ъ betű helyett к betűt 
találtunk az alábbi praepositiókban:

кк. (ca) 1 5v.4 (idegen kézírás II), кк (се|мк) 29.20, кь. (|ca) 72.1 (idegen 
kézírás VI), кк (се|леукии) 137v.l0. 

прЪдк (кксего (sic!)) 103v.9.

Erős helyzetben csak egy példát találtunk: 
кк (k’ca) 131.16.

2.9. A redukáltak vokalizációja

Az erős helyzetű organikus redukáltak között nem találtunk példát a 
vokalizációra. Azonban meg kell említenünk, hogy egy esetben a gyenge helyzetű 
másodlagos redukált helyén az отъ elöljárószóban о betűt találtunk, ami vokalizációra 
utalhatna: ото (мене) 71.6 (idegen kézírás V). N. Dumovo az ilyen vokalizációval 
kapcsolatban azt írja, hogy nem az ószláv nyelvemlékek helyesírását tükrözik, hanem 
az óorosz másolók vitték be a kéziratba, de kétségkívül nem az eredeti óorosz kiejtés 
terméke34. A gyenge helyzetű redukáltak vokalizációja az óorosz nyelvben nem 
egyszer előfordul XI. és XI-XII. századi kéziratokban, pl. кесе, кото, которое, 
доке35. На az ото elöljárószóban az о nem elírásból keletkezett, akkor talán 
elképzelhető, hogy az о hang itt analógiás úton keletkezett azon praepositiók (és 
praefixumok) hatására, amelyekben erős helyzetben már végbemehetett az organikus 
redukált vokalizációja akár a protográf, akár a jelen kézirat másolóinak nyelvében, bár 
a tanulmányozandó nyelvemlékben ez nem tükröződik még a grafikában. (Bár a 
változások az írásban mindig később jelennek meg, mint a beszédben.) Természetesen 
az nem világos, hogy miért éppen egy gyenge helyzetben jelenik meg ez az o. Talán 
egy ideig (a redukáltak kiveszésének hosszú folyamata idején) létezhettek párhuzamos 
formák az elöljárószavaknál (és a praefixumoknál), majd ahogy a redukáltak végképp 
eltűntek, a nyelv kiküszöbölte ezeket a párhuzamos formákat, és az o-val ejtett

j4 Дурново Николай: Русские рукописи XI и XII ее. как памятники старославянского языка. V. 
In: 1ужнословенски Филолог 1926-27, кн>. VI. с. 14.
35 Еселевич И. Э., Марков В. М.: История редуцированных гласных в русском языке. Ижевск 
1998, с. 6-7.
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formákat csak olyan szavak előtt kezdték használni, amelyek első szó tagja 
tartalmazott valamikor redukált hangot, vagy nehezen ejthető hangkapcsolattal 
kezdődött. A legtöbb szláv nyelvben a valamilyen magánhangzót tartalmazó forma 
automatikusan felváltotta a magánhangzó nélküli formát a megfelelő helyzetben. 
Azonban a poláb nyelvben az ősszláv *sb elöljárószó (és praefixum) folytatása csak a 
zá, az ősszláv *къ praepositio reflexe pedig kizárólag a ka. Feltehetőleg a poláb 
nyelvben is létezhettek a redukáltak kiveszése idején párhuzamos formák, de itt a 
későbbiekben nem ment végbe a helyzetek közötti megosztás, hanem a magánhangzós 
forma kiszorította a másikat. A poláb nyelvből vett példák alátámaszthatják a 
párhuzamos formák létezését más szláv nyelvekben, így az ószlávban vagy az 
óoroszban is a redukált hangok eltűnésének időszakában. Egyébként a poláb nyelv 
egyik sajátossága éppen a redukáltaknak a Elavlik-szabálytól eltérő vokalizációja36.

2.10. Következtetések

A praepositiókban a redukáltak ritkán mutatnak eltérést a normától. Az 
organikus redukáltak gyenge helyzetben 1940 esetben őrződtek meg változás nélkül 
(ebből 131 példa idegen kézírásban található). A nem nagy számú eset, ahol a 
redukáltak kiestek, nem elégséges arra, hogy eldöntsük, vajon a praepositiókban 
kivesztek-e ezek a sorvadóhangok. Az egyetlen vokalizációból, amely gyenge 
helyzetben és másodlagos redukált helyén ment végbe, nem vonhatjuk le azt a 
következtetést, hogy a másolók nyelvében nem ejtettek már redukált hangokat. A 
szótagközi asszimilációkról sem dönthetjük el teljes bizonyossággal, hogy élő 
jelenséggel van-e dolgunk, vagy a protográfból került ide. Mi inkább az ószláv 
pro to gráfból való származtatás mellett tennénk le a voksot, mivel a jelen 
nyelvemlékben a szótagközi asszimiláció igen kis valószínűséggel következett be, 
azonban az ószláv nyelvemlékek között olyanokat is találhatunk, ahol a szótagközi 
asszimiláció megfelelő körülmények között a praepositióknál szinte mindig 
bekövetkezik, és ahol nyilvánvalóan még élő jelenségként létezhetett, mint pl. a 
Codex Assemanianusban: кь. (к-кк^) János IV. 14, кь. (нь.) J. IV.29, кь. (немсу) J. 
IV. 15,30, сь. (нимк) J. IV.2737 stb.

Azonban egyet teljes bizonyossággal megállapíthatunk, hogy а és 
praepositiókban nem ejtettek másodlagos redukáltakat, figyelembe véve a rendszeres 
zöngétlenedéseket és azt, hogy ezeket az elöljárószavakat szinte mindig ъ betű nélkül 
írták a másolók, ami egyébként teljesen természetes egy olyan kéziratban, amelyet 
rendszerint a XI-XII. századra datálnak. A többi redukáltat illetően talán a 
praefixumok vizsgálata után nyújthatunk bővebb információt. Addig is a következő 
kis táblázattal foglaljuk össze, hogy milyen mássalhangzók között történtek 
változások. Itt nem vesszük figyelembe a praepositióknál talált egyetlen vokalizációt, 
mivel az nem a Havlik-szabály szerinti erős helyzetben történt.

36 Horalek Karel: Ibidem. 118. о.
37 Baleczky Emil: Szöveggyűjtemény az orosz nyelv történetének tanulmányozásához. Budapest 1985, 
35-36. o.
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Szótagközi
asszimiláció

Az összes 
változás együtt

Milyen
mássalhangzók

között

Kiesett
redukáltak

A redukált 
megváltozása

4(2 idegen 
kézírásban)

1 idegen 
kézírásban + 1 

aposztróffal
6к c

11 erős 
helyzetben

К К

11AJL
11A K
21 + 1

aposztróffal
К H

1111 aposztróffalК T

Meg kell említenünk, hogy а к és т között 9 esetben ugyanabban a 
szókapcsolatban esett ki a redukált: к’ (томоу (же) / том* (же)). Ezt а 
szókapcsolatot 3 kivétellel (кт. (томоу (же)): 24.14, 50.20, 181v.l5) mindig 
aposztróffal írta a fő kézírás gazdája. Itt, amennyiben az aposztrófoknak nem 
tulajdonítunk hangértéket, nem kizárható, hogy nem ejtettek redukált hangot. Ennél a 
hangkapcsolatnál feltételezhetjük a gyakran szintén aposztróffal írt к’то névmás 
hatását is.

A változások 7 esetben képzési helyüket tekintve labiodentális és dentális 
mássalhangzók között (3 eset idegen kézírásban), 1 esetben labiodentálisok között, 1 
esetben dentális és labiális között (erős helyzetben), 13 estben dentális és veláris 
mássalhangzók között történtek.

A változások 21 esetben akusztikailag mély és magas mássalhangzók között (2 
eset idegen kézírásban), 1 esetben mély mássalhangzók között (erős helyzetben) 
történtek. A változások 9 esetben akusztikailag diffúz (3 eset idegen kézírásban, 1 eset 
erős helyzetben), 13 esetben diffúz és kompakt mássalhangzók között mentek végbe.
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3. Redukált hangok a praefixumokban

A praefixumokban lévő redukáltak kitűnő állapotban maradtak fenn, 
különösen, ha összevetjük a más morfémákban található redukáltakkal. A redukáltak 
kiesésével, a szótagközi asszimiláció jelenségével, valamint a redukáltak megvál
tozásával ritkán találkozhatunk.

3.1. Organikus redukáltak gyenge helyzetben első szótagban

Gyenge helyzetű első szótagban levő organikus redukált helyén a következő 
praefixumokban találtunk ъ betűt:

3.1.1. А къ- / кън- praefixumban

3.1.1.2. Igék esetében
кънитн: 3v.2, 3v.l9, 14.8-9, 19v.7, 20.12-13, 21.2, 22v.4, 22v.20-23.1 

(idegen kézírás IV), 31v.3, 33v.l5,18,20, 34.12,19, 34v.3,5,6,18, 35.4,8, 40.11, 
43.8,11, 49.1-2, 55.2-3, 61v.l7, 64.3, 72v.4, 77.5,6, 77v.5-6, 79.19, 80.20-80v.l,
88.12.16, 92v.5, 96v.4, 101v.l8, 102.11, 107v.3, 112.14, 115v.8, 123.3, 123.6, 
130.19, 134.9, 136.14, 152.6, 153v.3, 154.10, 157.10,17,19 (idegen kézírás VI), 
157v.2, 163.14, 163v.12-13,20, 167.8, 168v.l8, 170.15, 171.7; а ктиикд- ill. къшкл- 
participium praeteriti activi ill a participium perfectum alakjai: 30.11, 38.8, 58v.8-9,
89.14, 94v.l5, 98v.5,18, 102.12, 102v.l2, 149v.ll, 164.5, 173.13; къуодити: 27.9 
(idegen kézírás IV), 72.20-72v.l, 72v.6, 90v.l7, 91v.l4, 93.13, 119.13,14, 130v.3, 
146.2, 151.11-12; бъсддити: 77.19, 104v.ll,12, 136.9,16, 137.6, 158v.6, 165v.3, 
173v.ll (idegen kézírás Vili), къд-ксти (ьъл’Ь^ти): 5v.4, 7v.l8, 9.11, 30.12-13,
32.7.14, 33v.10,11,13, 50v,15, 51v.20, 53v.l9, 54v.5, 60v.l9 (idegen kézírás VII), 
62.5, 67.11-12, 71v.4, 80v.3, 86.4, 92v.7,8,9, 93.12,15, 103.14, 104v.6, lllv.14-15, 
117.12, 119.15, 120.2-3, 120.14,14-15, 137v.l4, 142.6-7, 146.1, 151.9, 154.13,
158.16, 158v.l4,15, 158v.20-159.1, 164v.l6, 176v.6, 177.8, 177.17, 178.2; 
кълд^ити: 62.7, 142.16-17, 154.6-7, 166v.l3 (idegen kézírás VI). кт^проснтн: 8v.9, 
Hv.1-2, 28.5 (idegen kézírás IV), 41.11, 45.10, 81.9, 96v.9-10, 100v.l9, 110.4-5, 
112v.l7, 114.14, 118.7, 119v.8, 134v.7, 136v.6, 147v.7-8,9,13-14, 148v.8, 
149v.4-5, 155.10, 157.6 (idegen kézírás V), 162.12; къпрдшдти: 24.5, 32v.ll-12, 
67v.l4, 71.7-8 (idegen kézírás V), Ily A, 82.15, 96v.l7-18, 97.11, 105.7, 119.13, 
119v.l0, 133.19, 144.12, 146.11-12, 147.19, 150v.3, 151.13, 153.5 (idegen kézírás 
VI), 155.17-18, 169.13, 170v.l8-19, 178.8-9, 179.V.8. къкести: 7.17, 19.18, 34.19, 
42v.l6 (idegen kézírás VI), 47v.l0, 72v.ll, 77v.ll, 84v.3, 131.3-4, 157.14 (idegen 
kézírás VI)-, sg. 3. személy к^кодить. ca: 174.19-20. къкоусити: 38v.5,8,8-9, 
42.11,18, 42.v.1-2 (idegen kézírás VI), 69.5, 69.6,8,11,13 (idegen kézírás V), 89.8, 
130.3,7-8, 133.15,15, 145v.l3, 146v.8, 178.7-8, 178v.l5; къкоушлти: 10v.l-2, 
12v.l6, 29.8, 37v.l,5,10, 108v.8-9,10. къложнти: 17v.l3, 25v.l0,14 (idegen kézírás 
IV), 39.10, 41.18, 55v.2, 65v.4, 123v.7-8, 124v.ll-12, 130.11, 140.14, 141v.4, 
143v.l9, 151v.6, 154.18-19, 168.16-17; infmitivus къ-лагдти: 11.15. KTs-Kp-bigu:
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8v.3, 23.12, 50v.8, 59.20, 79.7. къдати: 38.12, 67v.6, 80.18-19, 89v.6, 129.14, 
133v.l3, 140v.l9, 141.10,16, 151.4,12. к-кпдсти (ca): 29.10, 53.16, 54.19, 67v.4, 
107v.5 (idegen kézírás VI), 121.18, 136.2, 139v.8, 164v.4,5, 165.15, 166.17. 
к'ь.м’книти (ca): 66v.11, 149v.19, 152.9. К'ъ.пл'ъ.тити ca: 23.11, 73v.l. К'ъ.лнгати: 
16v.6, 130.10. кт^писатн: 89.20-89v.l, 89v.2. кт^чати: 153v.7, 165.9. бънати: 9.8, 
47.15-16. Participium praesentis passivi къл\Ъ1КД1€Л\л: llv.4. Infmitivus къриноути: 
57v.l7. Infmitivus кт^метлти: 129v.20. Participium praesentis activi к'Ь.глжда: 
172v.15. Sg. 3. személy К'ъ.м'кстить.: 65.13. Aoristos кт^м-кси: 150.1. к'ксътдти: 
67.9, 122.13, 124v.l5. Sg. 3. személy ьъд’к1€ть.: 179.5.

3,1.1,2. Névszók és határozószók esetében
к’клагалнфб: 19.3, 92v.l7-18, 148v.l8-19. къх’од'к: 129.18; kts.caaivNhktu 

49v.l és бъслдьинци 120.6.
Határozószók к'хскср’к: 24v.l6 (idegen kézírás IV), 85.16, 122v.2 (idegen 

kézírás VI), 129v.ll, 135v.4, 148.2-3, 167.20, 175.7,9, 177v.l-2. къне^дпсу: 12v.9, 
28.9-10, 128.18, 145V.17, 160.19, 160.20-160v.l, 160v.6-7. къксупк: 65.15, 75.9, 
76v.7, 92.18. кт^негдл: 43.8.

3.1.2. A civ- / CKH— praefixumban

3.1.2.1. Igék esetében
4.4, 4v.l0,13, 5.3, 5.14, 6.6, 6v.8, 

7v. 16-17,19-20, 9v.5, 10.7, 10.19, 11.11, 14v.l8, 15v.2,9 (idegen kézírás II), 16.11, 
17.7, 18.13, 18v.4-5, 19v.l4, 20.7,7-8,9,16-17, 20v.l0, 21.1,6,18, 22v.l4 (idegen 
kézírás III), 23.5-6, 25v.8,15,20, 26.3,6, 26v.8,15, 27.3,11 (idegen kézírás IV), 28v.l9, 
30.20, 31v.l, 32.7, 33.2, 36.11, 37v.8, 37v.l7, 38v.3, 39.3, 39v.l3 (idegen kézírás V), 
41.1-2, 41v.8-9,11,14,15, 20.43-43v.l, 45.3-4, 45.10-11,18, 46.6,16, 46v.l,4-5, 
47.3, 47.8,9,14, 47v.2, 48.18, 49.1,9,11,13, 49v.20, 50.9, 50v.4, 53.16,19, 54v.4,ll, 
55V.10-11, 57.5,12, 57v,15, 58.1,6,18, 59.16, 59v.9-10, 60.3,9, 61.13, 62.17, 
62v.l,16, 63.12,20, 64v.l-2,2,8, 65.3,12, 65v.6,8,12,13, 66v.2,16, 67.6, 68v.l4,17,
69.3- 4, 69v.8, 70.9, 71.5 (idegen kézírás V), 71v.l7, 72.7 (idegen kézírás VI), 
72v.9-10,12-13, 75.13, 76v.l8, 77v.l5, 78.4, 80.18, 81v.2,5,15, 82.14, 82v.l8,
83.6.9.15, 83v.6-7, 84.10,11,19, 86.10,15, 86v.l0,17, 87v.l8, 88v.l0, 90.7, 91.6,
93v.2,6,7, 94.13-14,20, 94v.l5, 95v.20-96.1,4,8,10, 97.9-10,15, 98v.9-10,14, 99.7, 
100.2, 102.2, 103.19, 104v.l2, 105v.l6, 106.16, 106v.6,9,12, 107v.5 (idegen kézírás 
VI), 109.2,3-4, 109.20-109v.l, 110.2, 110v.l,9-10, 111.13, 112.11,12,17,
112V.9-10, 113.14, 113v.l0, 114.8,17-18,18, 114v.3-4,13,14,15,17, 115,3-4,6, 
115v.l5, 116v.7,l 1, 117v.7, 119v.3,9,16, 120.8,16, 120v.3,10, 121.10,14,20, 
121v.l7,20, 122.6-7,17, 122v.l2 (idegen kézírás VI), 124v.l7, 125.5, 125v.2, 126.17,
127.3- 4,4-5, 128V.10-11, 129.2,20, 129v.4-5,20, 133v.2,14, 134.16,18, 
134v.l-2,2-3, 135v.9, 135v. 15-16,19, 136v.7, 137.2, 137v.l2,18, 138.11, 138v.8,
140.11.16, 141.12-13, 141v.ll, 143v.10-11,13,20, 145v.ll, 146v.7, 147v.2, 
149.13-14, 150.5,7,17, 151.10,10-11, 152v.l, 152.2-3, 153.7-8,11 (idegen kézírás 
VI), 154.19, 156.4,4-5,9, 156v. 14-15,17, 157.7 (idegen kézírás VI),

съткорити (ca): 3.4-5, 3v.4,
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158.1, 158v.l,11,14-15, 159.2,4, 160.3, 160v.20, 161.5,
162.16,19-20, 162v.6,6,7,9,l 1, 163.15-16,18,20,

157v.7-8,9-10,17,
162.13,14,
163v.1,3-4,6,6-7,13,15,17, 164v.5-6, 165v.l8, 166.6,9, 166v. 10-11 (idegen kézírás 
VI), 168v.l5, 169v.9, 170.14,20, 170v.l5, 171v.4,12, 172v.2, 173.19-20, 173v.4 
(idegen kézírás VIII), 174.11, 174v.5, 175v.7,19, 177v.6, 178.6,16, 179.19, 179v.3, 
179v.l5, 180.9, 180v.l4, 181.2,3,9, 182.18; sg. 3. személy стуТкарАгеть.: 78v.l9.
сънити: 6v.l6, 22v.20, 23.2-3,3 (idegen kézírás III), 36v.l2, 50v.l3,16,17,17, 58.5, 
58v.l 1,12, 63.1, 67.8, 96v.8, 102.16, 102v.2, 107v.7 (idegen kézírás VI), 115v.4, 
121v.l4, 135.9,10,11, 145v.l4, 148.15; агкилуДТу participium praeteriti activi alakjai: 
5v.2, 63v.6-7, 73.20, 104.1, 135.11-12, 140v.l, 146.19, 165v.l 1-12; стуусдити: 
7v.6, 28.7 (idegen kézírás IV), 120.13-14. стуКОШуЧДТИ (ca): 9.10, 11.19-1 lv.l, 
12v.l5, 28v. 10-11, 29v.8, 60.11, 62v.7, 65.5 , 70.5 , 72.11,12 (idegen kézírás VI), 
104.17, 117v.l8, 118.3, 129v.9, 147v,13,15, 154v.l2, 178v.3. съ^рдыити (ca): 
10v.ll, 21v.ll, 76v.8, 92v.l6, 102.19, 109.13-14, 126.14, 131v.l8, 137v.5, 161.4, 
162v.5, 180.6,18, 180v.6,16. стумкрити (ca) és a participium praeteriti passivi 
formái, melyek mind melléknévként, mind határozó szókként is megtalálhatók: 7.19,
20.20, 20v.l4, 26v.l,6 (idegen kézírás IV), 32.12, 39v.5 (idegen kézírás V), 48v.5-6, 
61.4, 63.8, 65v.l4, 125v.2, 137.9, 150v.l7, 151.6, 155.9,13, 157v.7, 158.4,8-9,10, 
163v.15-16, 174.8,9, 174v.6, 176.3, 182v.8. Infinitivus стумкреиомсудроЕдти:
116.20. стукрыпити: 25.6 (idegen kézírás IV), 28.17, 68.8, llOv.10, 119v.9, 147v.l0,
163.5,12-13, 176.17-18, стукрмидти: 5v.l6, 16.16, 20v.7, 86.3. стутркпкти / 
стуть.р’п’кти: 9.9, 11.16, 63.11, 66v.20, 109.11-12, 172.18. съкд^дти: 24.13,17 
(idegen kézírás IV), 42v.l0 (idegen kézírásVI), 49.18, 72v.l5, 98v.7, 100.4, 117.2, 
123.10, 171.14, 173v. 10 (idegen kézírás VIII), 174v.2, 176.5, 182v.7. съгркшнти: 
14.7, 32.17,19, 161V.17,18-19, 174v.5-6, 180v.ll, стугркшдти: 21v.l, 76v.l2-13, 
98.3-4, 101v.8. ступськддти: 9v.l0, 50.10-11, 67v.l5, 122v.4 (idegen kézírás VI). 
стуЕлд^нити (ca): 42.19-20, 97v.8-9, 112.10,14, 117.5, 180.15, 181v.6, imperfectum 
стуЕЛджнАше ca: 4.20. стумсутити (ca): 17.2-3 (idegen kézírás II), 25v.20-26.1,2 
(idegen kézírás IV), 78.5, 95v.20, 106v.l3, 147.15-16, стумоуцмти (ca): 107.1, 
154.14,15-16, 154V.3. стуклкцж: 23.6, 43v.l2, 52.1, 52.6, 53v.l9-20, 122.9,10-11; 
infinitivus стуКлачити: 53v.19, imperfectum стуьлдчдше: 48.10. соблюсти: 94v.l, 
140.6, 149.1, 157v.l3; стуБЛЮДАТи: 17v.18, 45.8, 136v.16-17. стукръ1ти (ca): 
24v.17-18 (idegen kézírás IV), 64.2-3, 77v.l5, 118v. 18, 158.20, 158v.3. стуПодсеити: 
23.9, 97v.l7, 103v.l6, 159v.8,9, 162v.l2-13. стунискдти: 36.12, 95.9, 117v.20, 
134v.8,9,ll, 142v.5. стутоужити: 40.15 (idegen kézírás V), 76v.5, 98.20,
стутсу^дти: 101.11, 124v.l7, 167.5. студкдти / студкгати / студкАти: 52.16, 
54v.l9, 135V.14, 141 v. 18—19, 146.16-17, 156v.l8-19, 156v.20, 157.17. студккдти: 
45.3, 78v.l9, lOOv.12-13. стуТа^дти ca: 28.1 (idegen kézírás IV), 97v.6. стуЕкрдтн 
(ca): стуБеретк ca 43.6, съЕеркмту lOOv.6; sg. 3. személy CTyEnpaieTk: 143.17. 
стука^дти: 99v.10-11, 104v.ll, 113.2,3. студксти (студк^ти): 62.18-19, 62v.ll, 
71.16 (idegen kézírás V), 71 v.5-6,12. Participium praeteriti activi стунемспушд ca: 
13.16. стурксти: 68.1, 89v.4, 103.18, 165v.5, 168.13, 171v.l3, 181.1. Infinitivus 
стужецж: 55v.l8. стунксти: 58.7, 61v.ll, 157v. 1,1, стункддти: 79.5, 118v.9.
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ск^кддти: съ.2;иждють. 56v.l7, гк^иждемъ. 135.7. с’кк-кд'кти: 150.6, 156v.l4,19, 
162.13,15,19, 178.19. Aoristos скк-кд-ктелекл: 108.8, съЕ-кд-ктелксткоЕДТи: 
36.10-11, 44.6, 89v.9-10, 110.9. гкк-кфдти (ca): 129v.4, 135.10-11, 147v.l0-ll, 
121v.7-8. стуЖдлитн (си): 89.16, 115.9, 165v.l0. стулоучи (са): 122v.5 (idegen 
kézírás VI), 147.7-8, 179.20, 181.8,12. умасти (ca): 101v.17, 181v.11. съкрдтити 
(ca): 123v.7, 126v.18. стул\-ксити: 149v.l8, 181 v. 1. Imperativus стум-кшди: 181v.2. 
Participium praeteriti activi съыемту: 168v.12. Aoristes съписд: 146v.l7, participium 
praesentis activi ступиссуькфд: 119.16. Sg. 1. személy съодеждю: 95.3,4. Aoristes 
съогрдди ca: 148.13. Participium praeteriti activi стугноушдктушд ca: 154v.8. 
Aoristes съ.гр’к: 115v.l7; participium praeteriti activi съгор,кк’кше|м,к: 23.14-15. 
Aoristes съгн-ккд ca: 137v.20. Infinitivus сту[пдсти: 142.20-142v.l. Aoristes съгни: 
7v.8. Participium perfectum (-/- képzős participium) стустдр'клту ca: 31.6. съкр’кцж: 
49v.11,16, 109v.l6. Participium praesentis activi състрджА: 21.19. Imperativus 
съкоутлни: 44.1. Aoristes стунесоуомту: 29v.4. сккроушити: 52v.9, 107v.4 (idegen 
kézírás VI). Pl. 3. személy стуДрсеате: 145v.l2. Participium perfectum скраслс: 
126v.l3. Infinitivus стукскдти: 149v.l4. Aoristes съкеде: 42v.l8 (idegen kézírás VI). 
Participium praesentis activi съдркЖАи: 41.3. Participium perfectum стуАсмилту: 
127v.9. Participium praesentis activi стути|ц,диуфил\ту ca: 148v.15-16. Aoristes 
съ.нлЕ'ь.д’кстл ca: 168v.9. Imperfectum стуКТупрл|ш1аше: 173v.9-10 (idegen kézírás 
VIII). Participium praesentis passivi сьд,клА1ел\01е: 28.15, infinitivus стуД’клдти: 
149V.16.

A következő két igének igekötő nélküli vagy más praeverbiummal 
összekapcsolt alakja nem ismeretes a szláv nyelvekben, ezért utoljára soroljuk fel 
ezeket: съмотрити: 5v.20, 6v.l, 30v.4, 40.2, 59.13, 59v.l5, 96.11, 140v.5. стул^кти: 
105v.5, 174v.9, 175.11-12.

З.1.2.2. Névszók és határozószók esetében
съмели: 17.1 (idegen kézírás II). съссудту: 6.7,8,11, 120.11, 158.16,18,19, 

158v.4,5-6,18, 159v.20, 172v.l7. стуМТуКЛТу: 14v.3, 53.19, 154v.20, стумту|слкнту (- 
туш): 76v.6, 136v.4, 154.8. с'км'ысль.сткс: 133.2, 136v.20, 137.9, 15Ív. 14. 
с'ь.Еиркликъ: 7.11, 119.10; скЕорту: 124.18, 182v.l3, стуБорифе: 42v.l8 (idegen 
kézírás VI), 43.11, ГкЕоркн-ки: 14v. 11—12, 17.17, 18v.l, 22.14 (idegen kézírás III), 
23.20, 27v.3 (idegen kézírás IV), 33v.l9, 35.3, 56v.2, 73.12-13, стуБор’н-ки 160.14. 
c'kTKcpeHHie: 26.1 (idegen kézírás IV), 51v.l3-14, 156v.l6. ст^м-крению: 35v.20, 
47.18, 46v.l4,16, 80.1,99.19, 106.13, 116.8, 118.11, 118v.l7, 134v.l3, 179.13,13,14, 
179v.l6, 180v. 11—12, 181 v. 18. с'кл\’кренол\судр,к:
с'кМ’креномЬ I дркстко: lOOv.7-8. склсу-чди: 53.17, 75.5, стуЛоучени1е:
стктоужени1е: 49v.7, 53.13, 78.7, 1 13v. 15,16—17, 118v.7, 133v.4, 136.11-12, 
(стутоуждннга) 135.2. с'кК'кт'к:
153.20-153v.l. скн-кдк: 38v.2 (idegen kézírás V), ст^н-кденига: 
с'кК’кд’ктелА: 89v.l3, ckK’kA’kHHie: 117v. 12. стуЕлд^нъ: 112.11, 162v.l3,16, 
скБЛД^нк: 143.20, стуЕлджыени1е: 135v.20. стунискд|ии1а: 70.14-15 (idegen kézírás V). 
скродк|нии,и: 90.9-10. с'кмоуфенига: 53.12. стуНЕмту: 148.18. скложениш: 36.19.

78.3, 119.4,
176.2.

65v.8,ll-12, 153.7 (idegen kézírás VI),
118.10.
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с'ъ.кл’Ьть.ынк'ъ.: 29v.6. стк|кркшенш€: 122v. 17-18 (idegen kézírás VI). cknoNoy: 171.13. 
скконь.члнии: 176v.l3. съпоуть.ыик'к: 126.15. съпр’Ьм,к|нь.нтк) 118.20-118v.l.
сккроккнлга: 147.15. с,ъ.стдр'Ь|нии: 127.17-18. ск|стрдини(е (helyesen így lenne: 
скстрл длите): 141 v. 17—18. гк.стрлдлни1е: 98.3. с'ь.д’клнию: 98.4.

A következő főnévnek nem ismeretes praefixum nélküli formája a szláv 
nyelvekben: скмотреииш: 18v.18-19, 38v.14-15, 58.1-2, 75.16, lOOv. 16-17, 
105v. 16—17, 118v.5, 129.5, 136v.9, 140.2, 151v.9, 152v.l5.

Az alábbi névszóknál egy másik, csak néhány szónál előforduló praefixummal 
van dolgunk, amelynek jelentése “jó”: съ.л\ь.р’ть. / съмрь.ть.: 10.2, 12.12, 30.17, 39.4, 
53v.8, 54.17, 63v.2, 64v.l8, 66v.l7, 92v.l6, 110.12, 114v.6, 120.7, 121.18, 12W.10, 
148v.l5 (titló alatt), 164.18, 164v.l0, 165.3, 168v. 11, 174v.ll, (съмкрти) 175v.ll, 
179v.l2,19, (гъ.л\кртию) 182v.l9, с'ь.мь.р’ткн'ъ. (-тин) / с'кмркТкиъ (-тин): 65v.3, 
143v.16, 148v.l6-17, 180v.4. ст^дракше: 4.1, съ.дрлк'к: 80v.18-19, 113.19,20, 
122.19, 167v.l4, 180v.7-8, гкдрлкин: 113v.l4,17. Tulajdonképpen ez a sb- nem 
kimondottan praefixum, de Max Vasmer etimológiai szótára alapján38 itt tüntettük 
fel. A szanszkritban a jóval gyakoribb su- a megfelelője, bár Thomas Burrow a 
suffixumok között tárgyalja, azt írja, hogy a hangsúlyviszonyok miatt a szó 
magánhangzója lerövidült csak összetett szavakban használták39. Az ógörögben és a 
hettitában még megtalálhatjuk önálló szókként is: éve;, ill. asms40.

Határozószók: екпрккл: 147v.l, 165v.l, 176v.20. съьъние: 18v.6, 160.12. 
скиростл: 170v.l.

3.1.3. А кг;- praefixumban

3.1.3.1. Igék esetében
kts^ath (a participium praeteriti activi esetében: кту^кмъ(-)): 3.11, 4v.l5, 

6v.l5, 7v.9, 8V.20-9.1, 11.13,17, 15.18, 17.8, 17v.l4, 18v.3,5,8, 23.15, 30.2, 
32.21-32v.l, 38.1-2,3,4, 41.10, 43v.l2-13, 46v.2, 47.10-11,19, 48v.l6,16-17, 
51.13, 52.3, 55.1, 55v.l, 56.3, 61.6-7, 61v.l, 62.10, 62v.l2-13, 63.5,16, 64.9-10, 
65v.7,9, 67.9, 77v.l8, 79v.8-9, 80v.7,12-13, 81v.l7-18, 82v.7,9,10,l 1,14,
83.8,10,11, 83v.5, 85.15, 85v.l6-17, 88.7,10, 89.15, 90.13, 90v.5, 94.7, 94v.l3,14,
95.14.15.16- 17, 95v.8, 103.6, 105v.9-10, 113v.6, 114.19, 115.20, 116v.l8, 117v.2,
122.12, 124v.l4, 129v.l0, 131v.3, 13 lv.14-15, 132.4,5,9, 132v.6, 134.13, 136.20,
136v. 19-20, 137.19, 137v.l, 138.4,5-6,17, 138v.9, 141.8,10, 143v.l3, 144.5, 144v.7, 
149.3, 150.1, 152.16, 153.18, 155v.l6, 156.15, 158.16,18, 158v.l3,
159.12.15.16- 17,18, 159v.2, 159v.20-160.1, 162.1, 163.2, 165v.9,12,15, 168.6-7, 
172.1, infmitivus къспри|Ати: 147.5-6; къ;имдти: 59.1, 67v.3-4,5, 95.6-7, 128.4,
136.12, imperfectum къ|сприил\дше: 48.7-8; sg. 3. személy къ^емлетк: 131.6. 
къ^ити: 7v.9, 29.17, 43v.ll, 58v.6, 60v.8 (idegen kézírás VII), 61v.l0,15, 63.2-3,5,
65.2, 72.16, 79v.14-15, 81.19, 83v.l7, 85.8, 87.7, 94.11, 102.17, 104.2,4, 115.5,
120.2, 128.3, 129v.l4, 132.19, 135v.6, 141.8-9,19, 142.4, 150.19, 151v.l9, 152v.l3,

38 Фасмер M.: Этимологический словарь русского языка, т. Ill, Москва 1987, с. 540.
39 Барроу Т.: Санскрит. Москва 1976, с. 173.
40 Барроу Т.: Ibidem, с. 173.
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167.7; късуодити: 13.14,17, 28v.l0, 67v.6, 83v.l4, 102.14,16, 134v.4, 139v,10. 
къ^искдтн: 37.6, 94v.2, 107v.2 (idegen kézírás VI), 147v.6, 151.3,6, 175v.2-3. 
кстати: 8.16,17, 32.21, 32v.8, 33.3-4, 34v.l8, 35.13, 50.1, 62.2, 64v.5, 69v.l2-13, 
76v.l7, 87v.8,9, 96.3, 102.1,3,5, 106.8,9,20, 106v.l2, 112.2-3, 120.6, 120v.l5-16, 
126v.2, 127.6, 127v.4, 128.14, 128.17-18, 128v.l4, 133.16, 135.16, 136v.l3, 143.12, 
148.17, 152v.5, 154.18, 162v.l4, 163v.3, 165v.l5, 166.2, 167.6, 171v.9, 172.16, 
174.9,15, 175.2-3, 177.1-2, 177v.l8, 178v.9. кт^Ерднити: 18v.2, 33v.l0, 33v.l7, 
34v.ll,20, 35.2,4, 106v.l8, 121.10-11. ktiCX^kithth: 12v.10, 64.9, 133v.l2, 177.14. 
къспечд докати: 8.14, 59.15. A praesens és az imperativus formái ktsj;ck-: 152.4, 
152v.5. Imperfectum K’KjykiKAyoy: 114.3. Participium praesentis activi 
К'ксл,Ьдксткоу1АЦ1иил\ъ: 15.15. Infinitivus кт^сд-кдокати: 22v.6 (idegen kézírás III), 
148.6-7. Infinitivus к-к^ирдти: 75v.3, 93v.l3. късх'от’кти: 4v.l2, 6.17, 23.3 (idegen 
kézírás III), 30.1, 33v.4, 47.12, 48v.l5, 55v.l7, 81v.5-6, 65v.l, 66v.4, 70v.3-4 
(idegen kézírás V), 151v.6. кт^дкигноути (ca): 8.19-20, 30.16, 36v.l6, 52.7-8, 54.3, 
61v.l9, 70v.l3-14 (idegen kézírás V), 102.5, 103v.l4, 122.8, 142v.2-3, 179.17, 
кт^дки^дти (ca): llv.17, 12.7-8, 40.6, 46.11, 102.6, 102v.8, 107v.l7, 141v.l9, 
182.9. кт^люкити: 45.6, 135.2, 152v.10,15-16. къ^нендкид-Ьти: 5 Ív. 11,
134v.10,12,13,15,16-17, 135.1-2. къ^дбфи: 3v.3, 55.5-6, 69v.l8; кт^леждти: 10.2, 
39v.4,8 (idegen kézírás V), 49v.l8, 51v.8-9, 7Ov. 1 (idegen kézírás V), 104v.l3-14, 
165v.l6; imperfectum къ^д-кгАше: 43v.l0; кт^ложити: 39.1, 40.7, 138.6. кгжефи: 
(к'ь.жкгъ) 22v.l8 (idegen kézírás III), 71v.l6, 159v.l5; imperfectum къжи^дше: 
126.8. к’ъ.здрь.ждти (ca): 88v.7, 115.12, 116.19-20, 130.16, 167v.8. кт^крдтити 
(ca): 4V.18-19, 21.17-18, 29.19, 30.3, 38v.3, 92v.3, 95.16, 117.2, 157.12 (idegen 
kézírás VI), кт^крАфАти (ca): 126v.2, 178.1. къ^к-кстити: 17.5, 17v.6, 29.19, 
29v.2, 31.17, 61v.8, 65.3, 66.6-7, 8Ív. 10,11—12, 92v.6, 110v.7, 136.18, 146v.2, 
къ^к-Ьщати: 43v.4, 101v.5-6, Imperfectum къ^к-кстскАше: 144v.14-15,
imperativus къспск’кждь.: 66v.l, aoristos К’ъспок’кдд: 66v.2.. Aoristos кт^сурдид: 
47v.l. Participium praeteriti activi к'кспоминлк'к: 26v.l2 (idegen kézírás IV). 
къ^дрдфдти: 160.7,7, къздрдстдти: 29.3-4, 178v.20-179.1. къ^мофи: 10.14, 
lóv.13 (idegen kézírás II), 34v.l9, 94v.l7-18, lllv.9-10, 146.13-14, 177.10,20, 
178.8; participium praesentis activi кт^мдгда: 150v.13. къ^нести: 24v.9 (idegen 
kézírás IV), 29.10, 94v.l3; къ^носити (ca): 12v.11, 99v.17, 132v.5, 174.7, 176.3, 
181v.l0, 182.15, participium praesentis activi къ^носаи ca: 174.7, pl. 3. személy 
к'ъ.сприносАТь.: 79.14. къ^еити: 53.10, 70v.ll, 92v.6, 162v,17. Participium praeteriti 
activi к'ь.^глдсик’ъ.шд: 87v.7, къ^глдшдти: 145v.8,10. къ^Е-кскн-кти: 95v.8-9, 
109v. 18-19, 127v.l. Aoristos къ.скочи: 103.17-18, 173v.6 (idegen kézírás VIII). 
Participium praeteriti passivi къ^Е-кжденъ: 9.8. Participium praeteriti passivi 
кт^дконеидАго: 16.6. Participium praeteriti activi кт^кАрикт.: 17v.l2. кт^спрАноути / 
късприноути: 26v.l2 (idegen kézírás IV), 154v.8, 162v.5. къ^Еоудити ca / 
кт^еадити ca: 33.14, 105.6, 134.5. Aoristos кт^споусти / къспасти: 16v.4-5, 
170v.17,17. Participium praesentis activi къспоуфАА: 170v.8. Infinitivus 
к'ъ.склоннти: 145v.20. Imperativus къ^к^ши ca: 174.8. Participium praesentis activi 
кт».сттк1КА1Афе: 47v.5. Imperfectum къ^метдше: 128v.l8. Aoristos къ^кедошд:
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56v.5. Sg. 3. személy кт^гАдголетк: 100v.2. Participium praeteriti activi KT^A-klKTs.: 
120.6-7. Participium praeteriti passivi къ.сплдше|ноу: 73v. 13-14. Sg. 2. személy 
Бъспротикиши ca: 43.9. Imperativus къздеж’кте: 182.12. Imperativus 
къжделлимъ: 100.7. Sg. 1. személy ь'ксплдчю ca: 35.20. Aoristos късписд: 89.17. 
Participium praeteriti activi къскликноуь'кше: 43.14. Participium praesentis activi 
ьъ^грлждга: 173.4,9, aoristos кту^грддих"к: 173.8. Aoristos к'кскол'Ьел ca: 35v.13. 
къзддти: 44v.l3, 129.19, 143v,12, 150.1, 178v.15-16, 180v.l8, 43.16. къжддддти 
ca: 11.10, 121v.6. Imperfectum к,ь.стоупд|ше: 34.15-16. Aoristos къ^су|не: 168.3-4. 
ьъ.склепдти: 11.3, 35.13-14, 51.7, 71.17,18 (idegen kézírás V), 34v.l3, 89v.18-19, 
93.10. Sg. 3. személy ьъ^сстри|тк: 107.1-2.

3.1.3.2. Névszók és határozószók esetében
кт».^дркждни1е: (кт».^дь.рь.жднии) 24.1, 36v.4-5, 42.17, 55.7, 71 v. 1-2, 

81.11,16, 92v.l5-16, 99.2,18, 151 v.10, 171v.4, къздрБЖЬ.лик'к: 29.4-5, 45.17, 
101.9, 119.4-5, 134v.l4, 151v.4. къстр'ъ.г'к / ь'кстър’гь.: 10.3, 1 Ív.2-3, 42.18, 
30v.l3, 71v.6, 93.5. кт^дтих-дише: 52v.8-9, 53.11, 73v.l7-18, 153v. 11, 175v.l3; 
ы^доултк: 63.17, 174.5. к*ъ.^Ерднени|и: 34.4-5. къ^.рдфении (sic!): 3.10. къ^лд^-к: 
41.8. ьт».скрЕсении: 69.13 (idegen kézírás V). къ^ддннга: 29v.l2, 54.7. ьъстокъ: 
47.15, 51.6, 93v.l3, к'ксточь.шф: 23v.6-7. ьъ^несетш: 13v.l9, 105.15;
ь'ь.^ношенига: 13v.l6. Б'ь^кЕр’женше: 64.16. ьъсрдо|мЕ:167.7-8. къ.здьнже|ни1е: 
102V.4-5.

Határozószók: ьъспать.: 34.15, 42v. 5 (idegen kézírás VI), 100v.l6, 117.4. 
Ыускрди: 50.15, 167v.l,2.

3.2. Organikus redukáltak gyenge helyzetben nem első szótagban

Gyenge helyzetű nem első szótagban levő organikus redukált helyén a 
következő praefixumokban találtunk ъ vagy к betűt:

3.2.1. Az обе- praefixumban

3.2.1.1. Igék esetében
Ezt a praefixumot az ce- praefixum variánsaként ill. az céh- praefixum redukált 

fokaként tárgyaljuk41. Külön az об- praefixummal (redukált nélkül) nem fogunk 
foglalkozni, mivel utána egy esetben sem találhatunk hátulképzett redukáltat, és az 
ősszláv nyelvre is a redukált nélküli forma van rekonstruálva. Az о ее- praefixum 
mindössze háromszor fordul elő a nyelvemlékben: Participium praeteriti activi 
ОЕКшь.д'ъ.ше: 177v.l6; pl. 3. személy оееусдате: 163.12. Participium praesentis 
passivi оеедер’жимъ.: 34.15.

41 Фасмер M.: Ibidem, т. Ill, с. 96, 100.
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3.2.2. А пр’Ьд'к— praefixumban

3.2.2.1. Igék esetében
пр-кАТулежати: 108.19, 145v.l4, 177.18. Aoristos пр-кдтустлшл: 145.20; 

participium praesentis activi пр-кАТустоАфелтк: 34v.8; пр'кдтупостдкити: 100v.l4, 
129.7.

3.2.2.2. Névszók esetében
Пр-Ьдтустлтелю: 103.1. пр^дту^-кдлите: 147.1-2. пр-кАТудежению: 126.14.

3.2.3. А пр’кждк- praefixumban

пр’кждышусткшелиу 147.2.

3.2.4. А ни^ъ- praefixumban

Participium praesentis activi ни|^ТуЛд^а: 71.13-14 (idegen kézírás V).

3.2.5. А подту- praefixumban

Infinitivus подтуКлонитн: 45.1. Participium praeteriti activi подту|шь,дтуШи:
60.18-19.

3.2.6. A —ciy— praefixumban más praefixum után vagy összetett szóban

З.2.6.1. Igék esetében
оустур-кстн (ca): 4v.17, 9v.l, 12v.4, 33v.8, 74.4, 75.5, 79v.2, 92v.3, 96v.8-9, 

114.9,13, 155.10. Infinitivus постумотрити: 169.4 (idegen kézírás VI). Aoristos 
пристудоучи ca: 149.13. Aoristos истуПОБ-кдд: 76.19. Participium praeteriti passivi 
дсЕростуТКорено1е: 141v.l7.

3.2.6.1. Névszók esetében
по|лтуСТуЛ\р|уТ1уНд: 175.18-19. дрАГостуСтрл|ст|уНсче: 129.6-7. нестунисканию: 

80.1-2, 81.10,15-16, 92v.l6, 116.8, 117v.l9-20, 118.11-12.

3.2.7. А —кТу— praefixumban más praefixum után

Imperfectum съктупрд|шише: 173v.9-10 (idegen kézírás VIII).
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3.3. Másodlagos redukáltak gyenge helyzetben nem első szótagban

Gyenge helyzetű nem első szótagban levő nem etimologikus redukált helyén a 
következő esetekben találtunk ъ betűt:

3.3.1. Az íti- praefixumban
Itt sem fogjuk feltüntetni az w ligaturával írt alakokat, és a következtetések 

levonásánál sem fogjuk ezeket figyelembe venni.

3.3.1.1. Igék esetében
от'кк’кфдти: 10.10, 11.6, 18.11-12, 18v.l2, 19.10, 19.14, 20.4, 22.15 (idegen 

kézírás III), 26.11,20-21, 27.14 (idegen kézírás IV), 30v.l7, 32.12, 62.8, 7W.12-13, 
91v.l9, 96.9, 153.9 (idegen kézírás VI). отъпоустити: 3.9-10, 9v.5-6, 11.13, 16.18. 
В Infmitivus ст'клсучити: 4v.l2, 66v.4. Participium perfectum сттоиЕдъ: 4v.3, 
participium praeteriti activi отъшь.д'кше: 159.17; imperfectum отъх’ожд|х1,ь.: 
71.11-12 (idegen kézírás V). от'ъ.кр’ксти (ca): llv.3, 17.10-11, 64v.l6. Participium 
perfectum о|тъккрь.глъ: 157.8-9. от,ъ.кр,ь.1ти: 5.4, 15.4. стъриноути: 19.7,12. Sg. 1. 
személy отъ.мефю ca: 20.2, 107v.l0 (idegen kézírás VI). от'ъ.стоупити: 14v.l0, 
143.5. Sg. 3. személy ст’ъ.Е’кгнеть.: 182.13, aoristos отъЕ-кже: 77.8. Parrticipium 
praeteriti passivi стъ.скчеи’к: 33.15. Infmitivus етъчд||ати: 75v.4-5. Imperativus 
стър’кж’кмт».: 59.11. Participium perfectum отъкрдтили: 160.4. Aoristos отъключи: 
17.10. Participium praeteriti activi от’ъ.мдунАкъше: 9v.3.

3.3.1.2. Névszók és határozószók esetében
отт^шЕлки,-: 7v.l5, 8v,15, 12v.6-7, 62v.3-4, отъшь.сткни: 11.14.

оттустдкленин: 25.1 (idegen kézírás IV). стърддоу: 30v.l9.
Határozószók: стт^толи: ... ст'Ь.тол’Ь: 74v.l5. отъссудл: 167v.l2.

от'ъ.соуд'к: 41v.6-7, 112.15. отъксудсу: 24.4,5, 60v.2 (idegen kézírás VII). отънели:
8.2.

Bár a jelen munkánkban nem foglalkozunk а ке^-, и^-, oe-, рд^- / po^- és къ^- 
praefixumokkal, mivel utánuk egyetlen egyszer sem áll redukált hangot jelölő betű, és 
az ősszláv nyelvre a redukált nélküli formák rekonstruálása az elfogadott42, azonban 
figyelmet kívánunk fordítani arra, hogy e praefixumok utolsó mássalhangzója gyakran 
részlegesen vagy teljesen asszimilálódott, vagy egy ejtést könnyítő hang jelent meg 
utána. Ez bizonyíték lehet arra, hogy e praefixumok után a nyelvemlékben nem 
állhatott másodlagos redukált sem, pl.: ишесткил 8.15, шукли 46.17, издрици 53.19, 
ктк!;дрд|стльы11д 29.3—4 (a betoldott d szintén arra utal, hogy itt nem volt redukált), 
к'кспечдлсБдкъ 8.14, къжделднм’К (ószláv forma) 100.7, Ееслскескн-кмЕ 20v.l7, 
Еечислхноу 53.15, Бефислд (ószláv forma) 93.10, рдшири|рите 65.12-13, рослдЕленъ 
27.15 (idegen kézírás IV). N. van Wijk azt írja, hogy e praefixumoknak redukálttal írt 
formái csak későbbi kéziratokban jelennek meg a redukáltakkal írt praepositiók

42 Ван-Вейк H.: Ibidem, c. 76.
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analógiája alapján43. Azok a szavak, amelyekben a praefixum után elölképzett 
magánhangzó található, mint pl. а ьъ^ити 7v.9, къ^ати 7v.9, и^идоуъ 11.7 
utalhatnak a z hang esetleges másodlagos lágyulására. Figyelmet érdemel, hogy а ее 2; 
és elöljárószók az esetek túlnyomó többségében ъ betű nélkül állnak (az и2; 
praepositio csak egyszer van a redukált hangot jelölő betűvel írva: 148.14). Ezen 
praepositiók utolsó mássalhangzója gyakran asszimilálódott a következő szó első, 
zöngétlen mássalhangzójához, azaz zöngétlenedett, pl.: ис кл,ктъ|к'ъ.1 32.6, не 
ткл\книи,А 159.4, Ебс трсудд 182.6, кес пр-кстлын 12v.l7.

3.4. Organikus redukáltak erős helyzetben első szótagban

Erős helyzetű első szótagban levő organikus redukált helyén a következő 
praefixumokban találtunk ъ betűt:

3.4.1. А къ- / KTvH- praefixumban

3.4.1.1. Igék esetében
ьъикмдти: 47v.2-3, 149.18. Aoristos кту|л\ъчд: 133v.12-13. Sg. 3. személy 

К'ъ.чь.иеть.: 174.15. Participium praeteriti passivi къ.дъх-нокенъ17у.6.

3.4.1.2. Névszók esetében 
к'кшь.сткии: 7v.l5.

3.4.2. А съ,— / сън- praefixumban

3.4.2.1. Igék esetében
ск^кддти: 51.5, 56v.l9, 64v.7-8, 102v.8-9, 137v.l3, 138v.3, 142v.6, 

146v.8, 152.17. скЕкрдти (ca): 4.5, 8.11, 28v.l2, 151v. 17, 157v. 18-19. Aoristos 
с'кжкже: 32v.l5, 145v.l5. Sg. 1. személy гкпкрю ca: 119.19. Imperfectum 
стккткпрд|шише: 173v.9-10 (idegen kézírás VIII). Participium praeteriti activi 
с'кзукьлк'к: 122v.8 (idegen kézírás). Aoristos с'кчктоуъ: 70v.3 (idegen kézírás V). Sg. 
3. személy Скткретк: 41v.3. скл^глти: 26v.6 (idegen kézírás IV), 138.18.

3.4.2.2. Névszók esetében
A c'kNkM'k főnév függő eseteiben: 21v.l5, 22.16 (idegen kézírás III), 145v.5.

43 Ван-Вейк H.: Ibidem, c. 76.
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3.4.3. А кто;— praefixumban

З.4.З.1. Igék esetében
A kt^ath ige jelen ideje, imperativusza és imperfectuma: 4v.2, 7v.l, 9.3, 

27v.21 (idegen kézírás IV), 30.8, 32v.9, 52.4-5, 58v.4, 62v.2, 75v.l, 80v.l4-15, 
82v.l7, 88.9, 89.13-14, 90.12,14,18, 90v.3,4, 94v.9, 95.11, 106v.l-2,5, 110v.3, 
115.8, 127.12, 132.10,14,15,16, 137.11, 137v.20, 138v.9, 140v.6, 140v.8-9, 140v.9, 
144.4, 155v. 15-16, 159.16,19, 165.3, 175v.l-2. к'ь.^д'ъ.х’ноути: 35.18-19, 50.5, 
53.10, 119v.l2, 136v.10,17, 163.10. ы^ъклти: 49v.l7, 49.13, 50v.l2, 120v.l6, 
133.17, 150v.l0, 151.12, 170v.2. ьъ^Е'ъ.ноути: 32.15, 104v.l9, 154v.l5. къ^р-кти: 
68v.7-8, 152v.6, 153v.l5, 154v. 12-13. А къжецш ige imperativusza és praesensze 
duális 1. személyben: к’кжь.гуккк 22v.3 (idegen kézírás III), кткжь.|жек'к 71v.19-20. 
Aoristos къ.стъфл ca: 136v.9. ьъ^ъпити: 169.14, 174.3.

3.5. Organikus redukáltak erős helyzetben nem első szótagban

Erős helyzetű nem első szótagban levő organikus redukált helyén mindössze 
egyszer találtunk ъ betűt: participium praeteriti activi под'ксть.лдк’к: 178v.8.

3.6. Másodlagos redukáltak erős helyzetben nem első szótagban

Erős helyzetű nem első szótagban levő nem etimologikus redukáltak helyén 
mindössze ötször figyelhető meg t*. betű, és csak az отъ- praefixumban fordulnak elő 
a következő két főnévben: с'Т'кшклкцк: 8.1, 60.14, 60v.l-2 (idegen kézírás VII), 
120.6. отъг'ь.нднии: 5v.l.

3.7. Kiesett redukáltak

3.7.1. Kiesett organikus redukáltak

Kevés organikus redukált helyén hiányzik a redukáltat jelölő betű a 
praefixumokban, mindössze négy példát találtunk: сткориктишо 62.13, стко|ри;рк 
135v. 11—12. А съ- praefixum redukált nélküli írásával ebben az igében nem egyszer 
találkozhatunk mind ószláv, mind óorosz nyelvemlékekben a XI-XII. században, a 
jelenség már az ószláv protográfban (esetleg proterográf(ok)ban?) is előfordulhatott. 
A. Vaillant véleménye szerint a fenti ige ilyen írásmódja a gyakran használatos -кстко 
suffixum hatására alakulhatott ki44. A többi példa: скапи 133v.9 és ь^кркк’к 140v,13. 
Az utóbbi esetben a redukált erős helyzetben volt, eltűnése vagy a másoló 
tévesztésével magyarázható, vagy azzal, hogy а praefixumban, ha a redukált 
gyenge helyzetben volt, már nem hallatszott, és a másoló tudatában, amikor a

44 Вайан A.: Ibidem, c. 48.
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munkáját végezte, a vz- praefixum volt, amennyiben a redukált hang ebben a 
praefixumban többször került gyenge helyzetbe, mint erősbe, így analógiával 
magyarázhatnánk a jelenséget. Ha az előbbi feltételezést elfogadjuk, ebben a 
praefixumban a teljes képzésű о hang megjelenését a későbbi kéziratokban 
magyarázhatnánk esetleg az olyan elöljárószókhoz való analógiával, amelyekben a 
redukált gyakran került erős helyzetbe (főleg а кг és стч praepositiókban), ugyanis a 
praefixumokban a redukáltaknak csupán elenyésző hányada található erős helyzetben 
a Sinai Paterikonban. Egyébként a kérdéses szóban a redukált kiesését erős helyzetben 
nagyobb valószínűséggel tulajdoníthatjuk a másoló figyelmetlenségének. 
Megemlíthetjük, hogy a redukáltak kiveszését az elöljárószavaknál is 
megfigyelhetjük, mint ahogy azt az 1. fejezetben leírtuk, pl.: к семь. 60v.l (idegen 
kézírás VII) és к’ ce (sic!) 162v.2 (aposztróffal, amelynek mi nem tulajdonítunk 
hangértéket ebben a kéziratban.)

Két esetben figyeltük meg, hogy a kk szótag helyén oy betű áll: оуселенюa 
62.20, 177v.20. A jelenség utalhat а б mássalhangzó esetleges bilabiális ejtésére, de 
helymeghatározó szerepet nem tulajdoníthatunk neki, mivel a jelenség, bár elsősorban 
azokra a területekre jellemző, amelyeken a belorusz és az ukrán nyelv kialakult, 
megtalálható azokon a területeken is, amelyeken az orosz nyelv déli és északi 
dialektusai alakultak ki45. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a jelenség a 
protográfból is származhat, hiszen az ószláv nyelvemlékekben is megtalálható, pl. a 
Psalterium Sinaiticumban és a Codex Marianusban ugyanebben a szóban46.

3.7.2. Kiesett másodlagos redukáltak

A másodlagos redukáltakat jelölő betűk több helyen is hiányoznak: отшкд'к
68.14, отркши 7.20, отрокъ. 77.9,11, 11 Ív.15, 145.15, 146.9-10, 146v.6,10,16,
147.6.18.19, 147v.l,5, 152v.l6,19, 153.1-2,10,19, 166.13. A további esetekben a 
redukált kiveszésével (ha volt egyáltalán redukált) együtt járt a t mássalhangzó teljes 
asszimilációja a s mássalhangzóhoz. Gyenge helyzetben a következő példákat találtuk: 
сшьльдд 85.13, 86.4, сшьльди 62v.l5, 108v.l5-16, сшь|ль.и,емл 87.20-87v.l, 
сшьльник’н 58.17, ош^лг. 170.20, 170v.4, ошьсткии 96v.l5, ошьсткига 139.1, 152.18. 
Ritkábban erős helyzetben is látható a t teljes asszimilációja: ошьльдь 7v.l7-18, 88.2,
94.19, 94v.8,9,20, 96v.l5. Az utóbbi forma a függő esetekhez történő analógia útján is 
keletkezhetett. Meg kell itt említenünk, hogy az o-val írt formákban az о-t praefixum 
variánsnak is tekinthetjük, de ezt inkább azon formák esetében tartjuk 
valószínűbbnek, ahol szótaghatár eltolódásról beszélhetnénk, mint pl. az отити 
infinitivus esetében. A teljes asszimiláció mellett szól, hogy a nyelvemlékben szép 
számmal találhatók olyan formák is, ahol a praefixum a teljes formájában fordul elő 
ugyanezekben a szavakban: стъшь.ль.и,-: 7v.l5, 8v.l5, 12v.6-7, оть.шь|льдл 
60v. 19-20 szótagközi asszimilációval (idegen kézírás VII), 62v.3-4, стъшьсткии:
11.14, és egy esetben отшьдъ. 68.14 is. A teljes asszimiláció nagyszámú példája arra 
enged következtetnünk, hogy az ott».- praefixumban a másodlagos redukáltat nagy 
valószínűséggel nem ejtették gyenge helyzetben. Ha a fentebb említett ошкльид

45 Соколова M. A. Ibidem, с. 79.
46 Вайан А.: Ibidem, с. 90.
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esetében nem fogadjuk el az analógia hatását, akkor fel kell tételeznünk, hogy ebben a 
praefíxumban erős helyzetben sem volt redukált, ami az ősszláv rekonstruált formának 
is megfelelne. Az от(ъ.) praefixum esetében talán nem is helyes a kiesett redukált 
kifejezést használnunk, ezzel szemben inkább e praefixum redukálttal történő írása 
esetén is csak grafikai jelenségként kéne értelmezni a redukáltat jelölő betű kiírását. 
V. M. Markov szerint a XII. századi kéziratokban a redukáltak megerősödtek, ez 
alapján az ottv- praefixum sorsát az eredeti redukáltat tartalmazó нддт^-, подъ- és 
предъ- praefíxumokhoz köti47. A későbbiekben természetesen nem zárhatjuk ki, hogy 
e praefixum “redukáltja” ténylegesen hangértékkel fog rendelkezni, de a Sinai 
Paterikonban még célszerűbb olyan grafikai jelenségről beszélni, amely valószínűleg 
a morféma önállóságának megőrzése végett is keletkezett (morfonológiai ok), majd a 
későbbiekben, kizárólag erős helyzetben, a többi, eredeti redukáltat tartalmazó 
praefixum és praepositio hatására hangértéket kapott. Meglehet, hogy e hangérték, 
már nem redukált hang volt, hanem teljes képzésű hang. Ez esetben az analógiás 
teljesképzésü magánhangzó már a kiejtett nado(-), podo(-) és predo(~) praefixumok 
ill. elöljárószavak hatására jött létre. Azonban a gyenge helyzetű redukáltakat illetően 
itt és a későbbiekben is csak grafikai jelenségként való létezést engedhetjük meg, 
feltételezve, hogy a gyenge és erős helyzetű redukáltak ejtése már a szláv írásbeliség 
megjelenése körüli időkben is különbözhetett egymástól, egy egyre gyengülő ejtésű 
sorvadóhang analógiás megjelenését etimológiailag nem indokolt helyen a XI-XII sz. 
körül nem tartjuk indokoltnak. Hasonló, teljes asszimilációt mutató írásmóddal már az 
1076-os Szvjatoszláv-féle Gyűjteményben is találkozhatunk. Egy ízben az отиде 
(39v.l0) formával is találkozhatunk a megszokottabb отчкитн (pl. 4.V.1, 39v.7) 
helyett, amely, a t esetleges secunder palatalizációjára utalhat, vagy elírás, de ezzel 
bővebben majd munkánk II. részében a feszített redukáltaknál fogunk foglalkozni.

Meg kell itt is említenünk, hogy egy esetben az отъ. elöljárószóban találhatunk 
egy vokalizációt, de gyenge helyzetben: ото (мене) 71.6 (idegen kézírás V), amit a 2. 
fejezetben már tárgyaltunk.

3.8. A redukáltak felcserélődése

A redukáltak felcserélődésével viszonylag ritkán találkozhatunk, különösen ha 
olyan óorosz nyelvterületen másolt nyelvemlékkel vetjük össze, mint Antiochos 
Pandektái, amelyben nagyságrendekkel több példát találhatunk a redukáltak 
felcserélődésére48. A Sinai Paterikonban ez a kevés példa többnyire foghangok vagy 
egymáshoz közeli képzési helyű mássalhangzók között fordul elő.

A redukált megváltozása gyenge helyzetben a következő esetekben figyelhető
meg:

3.8.1. A redukált megváltozása

A gyenge helyzetű hátulképzett redukált helyén к betűt találtunk olyan

47 Марков В. M.: Ibidem, с. 52.
Копко П. М.: ИзслЪдоваше о языкЪ Пандектовъ Aiimioxa XI в. In: Изв^стш II Отд. И. А. Н. т. 

XX (1915) кн. 3, с. 200-202.
44
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szavakban, amelyek következő szótagja veláris magánhangzót tartalmaz az alábbi 
esetekben:

предкпостдкик'кше 178.7.
ни^куодАТк 139v.l0. ни^кложити 39.7,13, 127v.8. A ыитук praefixum egy 

kivétellel (ни|^ълл^а 71.13-14 (idegen kézírás V)) a hátulképzett helyett 
rendszeresen elölképzett redukálttal áll. Itt is meg kell említenünk, amit már 
elmondtunk a 2. fejezetben а клн^ук / ели^к elöljárószóval kapcsolatban, hogy az 
előbbihez hasonlóan talán а ни^ъ- praefixumnak is létezhetett elölképzett redukáltat 
tartalmazó variánsa, és ebben az esetben nem a redukáltak felcserélődésénél kéne 
tárgyalnunk, de az etimológiai szótár ezt nem erősíti meg49. Amennyiben a redukált 
felcserélődését választjuk, az eredetitől eltérő forma az elölképzett redukálttal 
elképzelésünk szerint szótagközi asszimilációval alakult ki, és ez mehetett át 
analógiásán az olyan esetekre is, amelyekben nem volt meg a szótagközi asszimiláció 
feltétele, és így mintegy párhuzamos formák alakultak ki. Bizonyítékként 
felhozhatjuk, hogy a keletkezett предк- és ни7,к praefixum-variánsokat jóval 
gyakrabban találhatjuk olyan szótagok előtt, amelyek palatális magánhangzót 
tartalmaznak (legalábbis a vizsgálandó nyelvemlékben).

3.8.2. Szótagközi asszimiláció

A hátulképzett gyenge helyzetű redukáltat jelölő betű helyett k betűt találtunk azon 
szavakban, amelyek következő szótagja palatális magánhangzót tartalmaz az alábbi 
esetekben:

A következő főnév participiumi eredetű, tulajdonképpen a görög 
oixoup,évr) kalkja: ккселеноут 10.16, 177v.l9 ккселеылга 148.13, KkceaeHTviA 
176.16. E szavak esetében az elölképzett redukáltak nemcsak fonetikai úton 
keletkezhettek, hanem a téves népi etimológia is életre hívhatta а Kkce névmás vagy a 
Kkcb. ( helység, község, falu) főnév hatása alatt. Valószínűleg idővel elfelejtették hogy 
а “к^селендга” eredetileg а “^емли” főnév jelzője kellett, hogy legyen, mint ahogy ez 
a görög nyelvben is történt az oíxoujuevr] (yrj / ^íűpa) esetében. Az ilyen 
helyesírású alakok sok kéziratban fellelhetők, mind ószláv nyelvemlékekben pl. a 
Glagolita Clozianusban (VW ЭАЭ FDCK:)50, a Codex Suprasliensisben (ккселеылал 
450.9)51, mind óorosz nyelvemlékekben pl. az Osztromir Evangéliumban és az 
Antiochos Pandektáiban is.

скнемдглга 53.13. нескнискд.ни1€ (sic!) 36v.4.
пр’Ь|дь.шкстьи1е 118v. 11—12. пр’кдь.лежкы'ы 126.16. Ezeknél az eseteknél a 

пр’кди praefixum hatásával is számolnunk kell52.
ни^кь-Ьсити 57.19-20, 120v.l8. ни^ккл-кцж 57v.l4. ни^кьркгошд 29v.20.
Erős helyzetben mindössze két példát találtunk a szótagközi asszimilációra, azt 

is idegen kézírásban: скЕк|рлкъ 16v. 19-17.1 (idegen kézírás II). скнкмд 25.4 (idegen

49 Фасмер M.: Ibidem, т. Ill, с. 73.
50 Ягичъ И. В.: Образцы языка церковнославянскаго. СанктПетербургъ 1882, с. 26 (4 строка).
51 Займов Йордан, Капалдо Марио: Супрасълски или Ретков сборник 2. София 1983 с. 360-361.
52 Обнорский С. П.: Къ истории глухихъ въ Чудовской псалтыри XI вЪка. In: РФВ, т. 68, 1912, с. 
349.
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3. Redukált hangok a praefixumokban

kézírás IV).
отм1ж|лки,л 60v. 19-20 (idegen kézírás VII).
A szótagközi asszimiláció tényének megerősítése céljából hivatkozhatunk a 2. 

fejezetre, azaz az elöljárószavak közül is hozhatunk példákat: kk (ca) 72.1 (idegen 
kézírás VI), кь. (се|лес*укига) 137v.l0, кь. (k’ca) (erős helyzet) 131.16, пр’Ьдь. (кьсего) 
(sic!) 103v.9. A redukált egyszerű felcserélődésére is van egyetlen példa: пр-Ьдь. (ко 
лежить.) 108.2.

3.9. Következtetések

Először is összegezzük, hogy mely mássalhangzók között mentek végbe 
változások a praefixumokban. Ezeket a változásokat a következő táblázattal mutatjuk
be:

Szótagközi
asszimiláció

Kiesett
redukáltak

Az összes 
változás együtt

Milyen
mássalhangzók

között

A redukált 
megváltozása

11 erős 
helyzetben

44к c
211AA
11АД
11А ш
44LA
33LA
11LA

1 idegen 
kézírásban, 

erős
helyzetben

1с &

3 (1 példa 
idegen 

kézírásban, 
erős

helyzetben)

3
c H

11с к
22C T

(20)(20)(l P)
(1 + 18 teljes 

asszimilá- 
cióval)

(1 idegen 
kézírásban) (20)(t ui)

A táblázatból kitűnik, hogy a változások túlnyomó többsége képzési helyüket 
tekintve foghangok között vagy dentális és labiodentális között ment végbe (20 eset, 1
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3. Redukált hangok a praefixumokban

eset erős helyzetben, valamint 1 példa idegen kézírásban és erős helyzetben), a 
foghangok és a praepalatumon képzett ш és p esetében pedig a képzési helyük 
tekintetében egymáshoz közel álló mássalhangzók között (40 példa). Ezek a 
mássalhangzók а ь kivételével akusztikailag magasak. Egyéb estben csak 4 változás 
figyelhető meg (1 példa idegen kézírásban és erős helyzetben).

A változások 15 esetben akusztikailag magas és mély mássalhangzók között 
mentek végbe (1 eset erős helyzetben, 1 eset erős helyzetben és idegen kézírásban), 51 
esetben magas mássalhangzók között (1 eset erős helyzetben idegen kézírásban, 1 eset 
idegen kézírásban). A változások 17 esetben akusztikailag diffúz mássalhangzók 
között (1 eset erős helyzetben, 1 eset erős helyzetben idegen kézírásban) mentek 
végbe, 51 esetben diffúz és kompakt mássalhangzók között (1 eset idegen kézírásban).

3.9.1. Az organikus redukáltak

Áttérve az eredeti gyenge helyzetű redukáltakra, nem állapíthatjuk meg teljes 
bizonyossággal, vajon ejtették-e még ezeket a hangokat a praefixumokban, vagy már 
nem. A gyenge redukáltak kitűnő megőrződése a létezésük mellett szól. Más, ebből 
az időből származó kéziratokra is, mint pl. а XI. sz. végi - XII. sz. eleji Júliusi 
Istentiszteleti Mineára53 és az 1092-es Arhangelszki Evangéliumra54 is a redukáltak jó 
megmaradóttsága jellemző a praefixumokban és az elöljárószavakban. Azonban nem 
vonhatunk le e tekintetben végleges következtetést addig, amíg be nem fejeztük a 
redukáltak feldolgozását a többi morfémában, különösen a gyökökben, ahol figyelmet 
kell fordítanunk azokra az aposztrófokra, amelyek többnyire az organikus gyenge 
izolált helyzetű redukáltak helyén állnak. Gyenge helyzetben mássalhangzók között a 
redukáltak 1738 esetben őrződtek meg változás nélkül (104 példa idegen kézírásban). 
A fő kézírásban a hátulképzett redukált 6 esetben változott elölképzetté. 12 esetben a 
hátulképzett redukált szótagközi asszimilációval elölképzetté vált a fő kézírásban. A 
redukált 3 esetben kiesett a fő kézírásban. A redukáltak változatlansága az idegen 
kézírásokban bizonyára az idegen kézírások kis terjedelmével magyarázható, hiszen a 
változás nélkül megőrződött redukáltaknak csak 6,37 %-a (104) található az idegen 
kézírásokban. A jelen nyelvemlék praefixumaiban a gyenge organikus redukáltak 
túlnyomó többségükben dentálisok között, valamint labiodentális és dentális között 
változtak meg: 17 esetben (85,00 %). A többi helyzetre mindössze 3 példa jut (15,00 
%). Tehát a változások legnagyobb része többé-kevésbé azonos helyen képzett 
mássalhangzók között történt, azaz olyan helyeken, ahol nemcsak az ószláv és óorosz 
nyelvben, hanem a mai keleti szláv nyelvekben is könnyen mehetnek végbe 
különböző típusú asszimilációk, valamint disszimilációk. Igaz, hogy a változás nélkül 
megmaradt gyenge redukáltak közül is igen nagy hányad jut a dentálisok közötti, 
valamint a labiodentális és dentális közötti helyekre: 1291 (64 példa idegen 
kézírásban) (74,28 %), míg az egyéb helyekre 447 példa esik (40 példa idegen 
kézírásban) (25,72 %). Ha ezeket a számadatokat arányosan összevetjük, akkor a 
változást szenvedett gyenge redukáltak relatívan többször állnak dentálisok vagy 
labiodentális és dentális között, mint a változás nélkül megőrződött gyenge 
redukáltak. E két aránypárt a következő két diagrammal illusztrálhatjuk, ahol az első 
hasábok a dentálisok közötti, valamint a labiodentális és dentális közötti helyek 
mennyiségét, a második hasábok a többi hely mennyiségét jelölik:

53 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 23-28.
54 Соколова M. A. Ibidem, c. 98.
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Megemlíthetjük még, hogy a gyenge helyzetű eredeti redukáltak között a 
leggyakoribb változás a szótagközi asszimiláció, 12 esetet regisztráltunk. Itt esetleg 
felvetődhet az a kérdés, vajon az így kapott elölképzett redukáltakat jelölő betűk a 
valóságban is jelölték-e még a redukáltakat, vagy már az előttük található 
mássalhangzó secunder lágyulását jelezték, “lágyságjellé” válván. Amennyiben az 
elemzésünkből nyert adatok alapján nem tudtuk hitelesen eldönteni, hogy ejtettek-e 
még redukáltakat a praefixumokban (és az elöljárószavakban is) az előbbi kérdést 
válaszolatlanul kell hagynunk addig, amíg a többi morfémában található redukáltakból 
nem nyerünk olyan adatokat, amelyek eldönthetnék dolgozatunk egyik legfontosabb 
kérdését, nevezetesen, hogy ejtették-e a másolók nyelvében az organikus redukált 
hangokat, vagy nem. A kérdés eldöntését segíthetné más nagy terjedelmű kéziratok 
bevonása az elemzésbe, azonban figyelembe véve dolgozatunk terjedelmi és időbeli 
korlátozottságát (12 hónap áll rendelkezésünkre), ez jelenleg lehetetlen, de mint 
távlati célt semmiképpen sem fogjuk szem elől téveszteni.

Erős helyzetben 97 alkalommal találtunk változás nélküli organikus 
redukáltakat a fő kézírásban, míg az idegen kézírásokban csak 6 esetben. Az erős 
helyzetekben nem találkozhatunk a redukált vokalizációjával. Az erős redukáltaknál 2 
esetben találhatunk szótagközi asszimilációt idegen kézírásban. Egy alkalommal az 
erős helyzetű redukált eltűnt а praefíxumban, ami valószínűleg a másoló
hibájával magyarázható.

3.9.2, A másodlagos redukáltak

Meg kell említenünk, hogy elképzelésünk szerint а т és m, valamint а т és p 
között (az ot(tí) praefixum esetében) nem volt másodlagos redukált, amely kieshetett 
volna, így ezeket a betűket csak feltételesen, zárójelben tüntettük fel a táblázatunkban, 
bár a teljes asszimiláció megléte (amely független attól, hogy volt e ott valaha is
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másodlagos redukált) tény. Azonban a többi eset, ahol a másodlagos redukáltak ki 
vannak írva, alátámaszthatja V. M. Markov hipotézisét a másodlagos redukáltak 
megerősödéséről55, bár mi ezt csak, mint grafikai jelenséget kezeljük, de mint grafikai 
jelenség létezik, és azt bizonyíthatja, hogy ezek a grafikai másodlagos redukáltak nem 
egyszerre jelentek meg, hanem fokozatosan. A Sinai Paterikonban ez a folyamat az 
от('к)— praefixumnál (és praepositionál is) már megkezdődött. Idővel az olyan 
helyeken ahol a praefíxum (ill. elöljárószó) után gyenge helyzetű redukáltat 
tartalmazó szótag állt, megjelent egy magánhangzó, feltehetőleg az eredeti erős 
redukáltat tartalmazott praefixumok (ill. praepositiók) hatására — bár azt is el tudjuk 
képzelni, hogy a gyenge redukált kiesése után a szó (ill. fonetikai szó) kiejtése 
lerövidült időtartamának a helyreállítása is szerepet játszhatott —, de már nem 
redukált hang, hanem teljes képzésű magánhangzó keletkezett. Gondolatmenetünk 
szerint ez a folyamat a gyenge helyzetű redukáltak kiveszése és az erős helyzetű 
redukáltak pótlónyúlás útján teljes képzésű magánhangzóvá válása után (esetleg 
közben) ment végbe. A viszonylag nagy számú teljes asszimilációra hivatkozva és 
arra, hogy а ке^-, и^-, ok-, és praefixumok végén sohasem találhatunk redukáltat 
valamint az ezekben megfigyelhető asszimilációkat is figyelembe véve, nagy 
valószínűséggel megállapíthatjuk, hogy a Sinai Paterikonban a praefixumokban és 
praepositiókban található másodlagos redukáltaknak nem volt hangértékük, csak 
grafikai jelenségként léteztek. E megállapítás mellett felhozhatjuk bizonyítékként azt 
is, hogy az от(ъ.)- praefixumban (ill. praepositióban) egyetlen példát találhatunk a 
szótagközi asszimilációra (a redukált megváltozására nem találtunk példát), míg az 
organikus redukáltak esetében erre számtalan példa található. Amennyiben a 
redukáltak felcserélődése a másolók nyelvében esetleg már nem volt élő jelenség, 
akkor az előbbi gondolatunkat a protográf nyelvezetére vonatkoztatjuk, azaz ebben az 
esetben valószínűleg a protográf nyelvezetében sem hallatszott a másodlagos redukált. 
Az elöljárószavakban sem találtunk példát a másodlagos redukált megváltozására ill. 
szótagközi asszimilációjára, míg az eredeti redukáltak esetében erre van néhány példa. 
Esetleg hozzáfűzhetjük még, hogy ami nem létezik a valóságban, az nem is változhat 
meg.

55 Марков В. M.: Ibidem, с. 52.
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4. Redukált hangok a gyökökben első szótagban

Ebben a fejezetben a gyökök redukáltjain kívül azokkal a redukáltakkal is 
foglalkozunk, amelyek eredetileg a themához tartoztak, de nem szoktuk a végződések 
közt feltüntetni. Ezekben az esetekben külön jelöljük, hogy a redukált nem a gyökhöz 
tartozik. A következtetések levonásánál azonban nem különítjük el ezeket a 
redukáltakat a többitől.

A jelen dolgozatban gyök alatt a szó thema és affixum(ok) (praefixum 
suffixum, flelexio, infixum esetleg interfíxum és postfixum) nélküli részét értjük. Bár 
a magyar nyelvben a tő vagy szótő vagy abszolút tő elnevezést szokták használni erre 
a morfémára, mi inkább a gyök elnevezést (esetleg abszolút tő a szóismétlések 
elkerülése végett) fogjuk használni, mivel ez szerintünk egyértelműbben tükrözi az 
indoeurópai nyelvek és a rekonstruált indoeurópai alapnyelv legtöbb névszóját és 
igéjét eredetileg jellemző hármas felépítést, és így elkerüljük a “tő” szó egymást 
zavaró gyakori ismételgetését, mint pl. tő, tőképző elem, jelen idő töve, infmitivus tő, 
relatív tő, -6- tő, stb. Ezzel tulajdonképpen az orosz nyelvű szakirodalom terminus
felosztását is követjük, ahol az egykori főnevek és igék háromemeletes szerkezetét jól 
különítik el a szakszavak: корень - тема (основообразующий элемент) - 
окончание (флексия).

Az 1920-as évek közepéig a szlavisztikában az a nézet uralkodott, hogy a 
redukált hangok kiveszése az első szótagban kezdődött56. I. Faljov cikke óta a helyzet 
megváltozott. A tudós erre a következtetésre jutott: “Падение глухих в русском 
языке началось не в первом слоге, а в корнях, где ъ и ь. не чередовались сгд 
сильными или были ‘пустыми’, ‘лишними’ для языкового сознания, 
redukáltak kiveszése az orosz (tulajdonképpen óorosz) nyelvben nem az első 
szótagban kezdődött, hanem azokban a gyökökben, ahol az ъ és к nem váltakozott 
erős Ts.-val, к-vel, vagy ‘üresek’, ‘feleslegesek’ voltak a nyelvi tudat számára.”) Tehát 
tisztában vagyunk vele, hogy a redukáltak sorsa nem köthető ahhoz, hogy első 
szótagban helyezkedtek-e el, vagy szó közepén, azonban mi mégis külön fejezetet 
szentelünk mind az első szótagban lévő redukáltaknak, mind a nem első szótagban 
található redukáltaknak. Választásunkat nem annyira a hagyományos felfogás 
tisztelete motiválja, mint inkább az áttekinthetőségre való törekvés, a hatalmas anyag 
lehetőleg minél kisebb egységekre történő osztásának a lehetősége, ami bizonyos fokú 
kényelmet is nyújt számunkra a feldolgozás során. Megjegyzendő, hogy a redukáltak 
kiveszésének kezdete szó végén is elképzelhető, P. Ja. Csemüch szerint az óorosz 
nyelvben már а X. században nem ejtettek redukáltakat a szó végén, erre utal, hogy 
Konsztantinosz Porphyrogennétosz feljegyzései (“Педг e&vcov”) az óorosz szavak 
szóvégi redukáltjait nem adják vissza58.

„57 (“A

56 Соколова M. А.: Очерки по исторической грамматике русского языка. Ленинград 1962, с. 31.
57 Фалев И.: О редуцированных гласных в древнерусском языке. In: Язык и литература 1927, т. II. 
вып. 1, Ленинград, с. 121.
58 Черных П. Я.: Историческая грамматика русского языка. Москва 1954, с. 109.
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4.1.1. Hátulképzett organikus redukáltak gyenge helyzetben

Gyenge helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén ъ betűt találtunk a 
következő gyökökben:

4.1.1.1. Izolált helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén
Az alábbi esetekben a gyenge helyzetű redukált nem váltakozott erős helyzetű 

redukálttal sem a declinátiós vagy coniugatiós paradigmában, sem az ugyanazon tőből 
képzett hasonló vagy legalábbis nem túl eltérő jelentésű szavakban, amelyek 
hangalakja sem üt el egymástól annyira, hogy etimológiai összetartozásuk 
felismerhetetlen legyen (mint, ahogy pl. a сюнъ. és а скпдтн szavak esetében az 
etimológiai összefüggés egyáltalán nem lehetett nyilvánvaló a másolók számára):

(БЪД'кти) 45v.l3, 70.16 (idegen kézírás V), 176.12, 180.4,8,ЕЪД

(Е'ь.д’кнни) 40.3, 176.10-11.
ьъдок-: (ьъдокицд) 58v.20 (idegen kézírás V), 103v.l9, 149v.20, 150.11, 

(ь'ъ.докь.стк'к) 56.15, 90.17, (къ.докд) 169.1. Az ősszláv nyelvre ezt a gyököt ь-vel 
rekonstruálták az indoeurópai nyelvek alapján59, azonban a redukált felcserélődése 
igen korán, talán már az ősszláv nyelvben végbemehetett, mivel mind az ószláv, mind 
az óorosz nyelvemlékek döntő többségében ъ betű található, így célszerűbbnek tűnik, 
hogy itt tárgyaljuk, és nem a redukáltak felcserélődésénél, bár A. M. Szeliscsev ezt a 
szót feltünteti a redukáltak felcserélődésénél60.

ктитор—: (к'ктсртии) 6.12-13, 7v.3, 15.7, 26v.3-4 (idegen kézírás IV), 35.10,
36.5, 55v.l8-19, 59v.ll, 61.16-17, 77.17, 77v.l-2, 105.16-17, 134.6, 145.4, 
147v.l4, 172.3, (Еъторнцеык) 105.3, 143.17-18.

rivH-: (гкыдти) 12.5, 64.10, 159.18.
дък—: (дтукд, д'ь.к’к) 6.12, 8v.6,10.4, lOv.9, 13v.3, 17.15, 18v.9,17, 19v.4, 

22.1 (idegen kézírás III), 23v.l4, 25.12, 27.13, 27v.21 (idegen kézírás IV), 28.15,16, 
29v.3, 30.12, 32.2, 32.5, 32v.4, 32v.l4, 36.7, 37.1, 39v.3 (idegen kézírás V), 43v.l,
47.6, 50.13, 53v.l3, 56.8, 56v.l6, 57.19, 57v.l5, 59v.9, 60.17, 62.14, 63v.l, 64.9, 
66v.l6, 71v.8,72v.l, 85v.l4, 86v.l2,17, 87.4-5,6-7,7,15,16, 87v.l0,16, 90.3-4,11,18, 
90v.6, 92.16, 92v.l3, 93.19, 93v,14,16, 94.14,14, 94v.l5, 96v.7, 103v.ll,18, 104v.l0, 
108v.3, 109v.3, 110.4,17, 112.9, 112v.l3, 116v.5-6, 116v.20-l 17.1, 117v.9, 123v.l6, 
124.20, 126.18, 126v.8, 129.14, 129v.9, 135.4, 145.16, 149v.l9, 150.10, 154.6, 
156.14, 157v.4, 159v.ll, 163v.8,15, 164.11-12,14, 166.19, 167v.l8, 170v.l2, 
170v.l9, 174.10, 176.4, (дъедшедъ!) 23v.14, 45v.16, 113.16.

къ—: (къде): 44.7, 44v.20, 51v.l7, 64.1, 74v.l2, 75v.l6, 78v.l0, 82v.4, 83.16, 
117v.l, 124.14, 130v.l5, 139.11, 142.10, 152v.7, 154.12-13, 156v.4, 162v.7, 
171v.l4, 174v.l6, 176v.7, 178.2. A redukált eredetileg a themához tartozott, 

къниг- / ктишж-: (ктошгд) 27.2, (кънижь.н<ме) 28.14.
Mis-ui-: (мъшнцд) 98.9,12.
MTvH—: (MTs.H'k — ez óorosz forma, szemben az ószlávval, amely elölképzett

59 Vasmer Max: Ibidem. Erster Band, p.175.
60 Селищев A. M.: Старославянский язык. Часть 1, Москва 1951, с. 287.
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redukáltat tartalmaz61) 5v.8, 8.3, 9.4-5, 10v.l9, 26.3, 27v.l,2 (idegen kézírás IV), 
41v.8, 88.19-20, 141.2-3, 151.16, 152.9-10, 160v.l2, 162v.5, 168v.6-7, 169.3,4 
(idegen kézírás VI), (мъною) 26.19 (idegen kézírás IV).

M-kNor- / мъно^-: (мънопу) 25.15, 26v.l, 28.1 (idegen kézírás IV), 32.20-21, 
45v.12-13, 52.11, 100.10-11, 118v.l3, 166v.l0,16, 169.3 (idegen kézírás VI), 174.5, 
(л\ъ.ногдфи (sic!)) 166v.l0 (idegen kézírás VI).

пт^т-: (п'ктицл) 12v.9.
CTvn-: (скплти) 8.18, 10v.8, 13.1-2, 23v.ll, 36.9, 69v.l5, 106v.l8, 117v.l5, 

133.16, 179.4,18, (ctumnha) 126v.1-2.
ttsK— / т'кч—: (т-ккати) 40v.2-3,13, 69v.l2, (тъчити) 30.16, 49.11, 132v.l5.

A következő három gyöknek c-val írt formája is megtalálható a 
nyelvemlékben, ezért felsorolásunk végére helyeztük ezeket, bár elvileg izolált gyenge 
helyzetben lennének:

къ-: (къгда): 89.3. Ez a gyök eredetileg nem tartalmazott redukáltat, a 
kiindulási forma *koda lehetett, amelyben feltehetően a *kbde, *kbto alakok hatására 
alakult ki a redukált még az ősszlávban, és így két párhuzamos forma keletkezett, 
amelyek még tovább is változtak62.

пгк-: (пъ.клти) 140v.16-17, 180.13.
rk : (тъгдл): 4.4, 20v.9, 27v.8 (idegen kézírás IV), 69.6, 71.19 (idegen 

kézírás V), 79.7, 83.1, 97.14, 93v.l4, 121.13, 153.6 (idegen kézírás VI), 157v.l. A 
redukált eredetileg a themához tartozott. Ennek a gyöknek a kiinduló formája sem 
tartalmazott redukáltat, hasonlóan а къ.гдл határozószóhoz, hanem a mutató névmás 
neutrumával kapcsolódott össze.63

4.1.1.2. Nem izolált helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén 
кън-: (k'kH'k — Itt csak azokat az eseteket tüntetjük fel, ahol határozószóként 

szerepel, a többit a praepositióknál a 2. fejezetben soroltuk fel.) 30.13, 88.13, 142.8, 
163.5, 163v.l0, 177v.l2, (кткнгк1ЛДоу / ьънкк'ДА) 53v.l6, 88.13, 94.1, (K’kN’k|iiikNHH) 
7v.12-13.

къп-: (ктупити) 56.18, 144v.l2, 159.19, 174.7, (къпла) 75v.8,11, 169.5. 
д'кжд-: (дткждеккн,к1А) 167.9. 
дъ.н—: (д-кы-к) 46.5.
jykb-: (^ьдти) 20V.6-7, 49.2, 179v.3, (^'ккднига) lOOv.17-18, 20v.9.
^кл-: (^клс) 31.4, 33.2,3,7, 51v.l4, 52.16,19, 53.16,17, 54v.8, 59v.9, 66v.5, 

82.17, 91.2, 98.2, 98v.9, 101.10, 108v.l-2, 112.17,20, 112v.6,7, 114v.l6, 115.15, 
124V.12, 135v.l4,15,17, 149.16, 161.6,8, 166.9, 174v.5, 175v.l6, 177.12, 177v.l, 
178v.2, 180v.14,19,20, (^'ъ.л’кт és rövid alakok is) 25v.ll (idegen kézírás IV), 44.18, 
52.4, 100.9, 11 Ív.9, 124V.13,17-18, 134v.l6, 155.1, 166.2, 177v.9-10, (^клск-крше)

61 Leskien A.: Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Фототипно издание, 
София 1981, p.128.
Вайан A.: Ibidem, с. 175.
Фасмер М.: Ibidem, т. II. с. 632.
62 Фасмер М.: Ibidem, т. II. с. 274.
6j Фасмер М.: Ibidem, т. IV. с. 68-69.
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17v.4, 23.19, 33v.11-12, 33v.l7, 48.18, 55v.l3, 136.1, (^клсккр’нът (sic!) és rövid 
alak is) 17v.ll, 32v.5, 55.18, 102v.l8, 103v.6-7, (^ълобд) 26v.l,10 (idegen kézírás 
IV), 134v.l0-ll, 150.4-5, 180v.l6, (^tvAoehIktvih és ^'ь.|лоЕнктк) 33.16-17, 57v.l8- 
19, (^’клод’кисткЕН'к) 158.15, (^'ь.лострлддни|1емЕ) 127v.14-15, (^’ьлогр-кшь.нд) 
50.12, (^,клод’Ь|а) 44.14-15, (^ълопдмАТЕНИКоу) 53.3. V. V. Koleszov а 
főnévben a redukáltat izolált helyzetűnek tekinti, mivel ez a szó gyakran alkotott 
klitikát más szavakkal, elvesztve így a saját expiratórikus hangsúlyát, valamint a 

forma (G.pl.) nagyon ritka volt a nyelvben, és mindez, a nyelvész szerint, 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy a redukált úgy viselkedjen, mintha izolált helyzetben 
lenne, azaz elég korán kivesszen64. Mi azonban, elismerve ebben a szóban a redukált 
korai kiveszését (a vizsgálandó kéziratban 4 esetet regisztráltunk), mégsem vesszük 
jelen felsorolásunkban az izolált helyzetűek közé, számolva a melléknévi formákkal 
is, ahol a redukált erős helyzetbe is kerülhetett (a vizsgálandó nyelvemlékben 8 példát 
találtunk).

kts.eka-: (къЕкЛ'к) 59v.4.
лтуг— / лъж-: (а лъжк főnév függő esetei) 53.2, 76v.l0, (л'кжд) 125.8, 

143v.3, (лъгдти (három esetben coniugált formában)) 26.21 (idegen kézírás IV), 
112v.5, 119v.l9, 181v.6, (л,кжлил\е|нь.нлдго) 180v.6-7.

MTvCK—: (mts-cktu) 69v.3.
CTS.N-: (ckNk) 3v.5, 23v.ll, 25.5 (idegen kézírás IV), 57.15, 58v.2, 64.14, 

64v.7, 103.10, 104v. 14,20, 105.3, 115.15, 135.12, 176.12, 178v.ll.
ат-: (ckto) 57v.l6, 66.4, 71.15 (idegen kézírás V), 124.18,20,20, 132v.l0,

170.13.
T'kip—: (т’кфлнше) 28.11, 100.9,11, (т^фата (ca)) 143.1, 148v.l9, 171v.8-9, 

175.8,9, (тт^фетд) 182.3, (т'кфеть.нъ||]с,к) 179.20-180.1, (т'кфеслдкиге) 78v.l0-ll, 
78v.20-79.1, 100.12, 108v.l3.

4.1.2. Elölképzett organikus redukáltak gyenge helyzetben

Gyenge helyzetű elölképzett organikus redukált helyén к betűt találtunk a 
következő gyökökben:

4.1.2.1. Izolált helyzetű elölképzett organikus redukált helyén 
Ккр-: (ккрАи) 17v.l6, (ккр’книи) 17v.l4. 
ккчер-: (ккчерд) 62v.7, 83.2, 172v.2. 
жкд-: (жкдти) 176v.4.
жкж-: (жкждше) 63v.20. Nem éppen ez az ideális izolált helyzet, hiszen 

figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az infmitivusban quantitativ ablauttal e található.
^kp-: (^кркти) 5.16, 12v.7, 19.8, 41.7, 73v.9, 74v.l3, 79v.4, 79v.8, 100v.l5, 

101v.4, 124.12, 126.10, 147.10,177.4, 179v.7. 
лк^-: (лЕ^к) 126v.l9, 148v.9, 156v.ll.
л\кн—: (мкнк) 97.5, 177.13. Nem vehetjük szótagközi asszimilációnak, ószláv

64 Колесов В. В.: Историческая фонетика русского языка. Москва 1980, с. 110.
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forma65, a protográfból kerülhetett ide.
MKH—: (мьн-кти (ca)) 8v.18, 17v.5,8, 18.14, 45v.4, 54v.7, 58.20, 61v.20, 

65v.l4, 74v.l0, 75.11, 75v.9, 77.7, 82v.5, 8ÓV.8-9, 106.7, lllv.20, 113.10, 
113v.l4,16, 129.20, 132.11,13, 132v.8, 134.2, 136.19, 143.20-143v.l, 144.11, 
147V.17, 148.10, 149.2-3, 151v.l5, 152.5, 176v.l7, 179v.l4.

пьр-: (пьрдше) 118v.3.
пьд-: (пкци ca) 165v.l 1,181.17. Nem tökéletes izolált helyzet, bár erős 

redukálttal nem váltakozik a gyenge redukált, de figyelembe kell vennünk, hogy az 
infmitivus, az indikativus, a participiumok és a supinum alakjaiban quantitativ 
ablauttal e-t találunk. A nyelv története folyamán ez az alak a többi forma hatására e- 
vel váltja fel az ь-t.

maii-: (пьшеынцд) 16v.17-18 (idegen kézírás II), 17.12, 59.2,4,5,9-10,19, 
59v.6-7,9-10 (Az utóbbi alak így néz ki: пышуяицд, de a második ь betű helyén 
nyilvánvalóan nem gyenge redukáltat ejtethettek.), 75.3, 128.4,12, 128v.l6-17, 
140.20.

пыр-: (пыреклнии) 148v.l2.
рьц,-: (рьци) 8v.l0, 36v.2, 39.11, 39v.4 (idegen kézírás V), 45.11, 52v.ll,

64.17, 68.11, 72v.5, 77.10, 78.17, 85.1, 109.1, llOv.10, 119v.6,10, 129.20, 140v.4, 
153.6 (idegen kézírás VI), 156v.l6, 166v.l8 (idegen kézírás VI), 167v.l2,19, 172.19, 
180v.l 1. Ugyanazt mondhatjuk el, amit fentebb а пкц gyöknél elmondtunk.

скьт—: (скьт act a ca) 70v.14 (idegen kézírás V).
сь-: (сьде): 3v.l9, 4.1, 8.1,3, 11.5, 27.13 (idegen kézírás IV), 33v. 1,11,15, 

34v.l, 36.9, 41.19, 41v.7, 44.1, 49.3, 49v.20, 54v,5, 55.17, 57v.8, 61.12, 62v.6, 
63v.l8, 68v.l,12, 69.19 (idegen kézírás V), 71v.ll, 72v.l8, 76.1, 82.8,13, 83.3, 
86v.8,14, 91.5, 91v.l4, 93.13,13, 99.1,6-7, 103v.l, 106v.l5,15, 114v.l9, 117.12, 
119v.4, 122.2, 125.13,16, 127.10, 134.1, 135.9,10, 136v.l, 143.14, 154.17, 158v.l7, 
159.2, 167v.8, 172v.5, 173.1. A redukált eredetileg a thema volt. 

тьл-: (ть.л’кнь.но) 43.5, (тьла) 143.12. 
чькдн-: (чькдньчию) 65v.2, (чь|кдноуил|1ю) 65v.3^h
чь.—: (чьто): 3v.l2, 6.10, 8.1, 8v.2, 11.5, 14v.l8, 16.2, 16.8, 16.11, 23v.l7, 

25v.l, 27v.l9 (idegen kézírás IV), 32.16, 33.2, 34.18,18-19,19, 35.1,16, 37v.l5, 
38v.5, 40.8, 41.12, 42.2, 43v.3, 46v.ll, 47.17, 49.11, 49v.8,13,19, 55v.l0, 60v.l0 
(idegen kézírás VII), 62.9, 66v.2, 67v.l4, 68.12, 71v.l0, 71v.20-72.1, 72v.5, 73.10, 
83.6, 83v.l2, 88.16, 88v.l, 91.5, 91v.l2,12, 93.3-4, 93.11, 96.8, 97v.l3, 98v.l7,
100.17, lOOv.19-20, 102.18, 105.8,19, 106.6, 109.2, 112.12, 113.20-113v.l, 114.17,
115.17, 115V.18, 119v.l2,13, 121.19-20, 122.6, 123.5, 123v.l7, 125.3,17-18, 128.9, 
128v.l3, 129v.2, 131.17, 131v.l8, 132.5, 133v.6,20,20, 135.8,17, 136v.l,l, 137.2, 
141v.11-12, 144.13, 146V.15, 148v.3, 148v.l2, 151v.ll, 152.1,13, 153.6 (idegen 
kézírás VI), 156v.l8, 157.7,16-17 (idegen kézírás VI), 157v.l7, 165.19, 167.12, 
170.10,18, 170v.9, 171v.3, 173.1, 175.7, 176v.l5, 179.13, 179v.9,10-11,15-16. A 
redukált eredetileg a thema volt. A következő szó tulajdonképpen az előző genitivusa 
és ószláv forma, e-vel is megtalálható a kéziratban: чь-: (чьсо): 26.3 (idegen kézírás 
IV), 40v.4-5, 103v.l, 113.12, 114.14, 115.9, 135v.l4, 146.4, 147.20.

65 Leskien A.: Ibidem, p.128. 
Вайан A.: Ibidem, c. 175. 
Фасмер M.: Ibidem, т. II. с. 632.
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4.1.2.2. Nem izolált helyzetű elölképzett organikus redukált helyén
ккс-: (а ккск ‘над, omnis’ kijelölő névmás függő esetei) 5v.l8, 6v.5, 7v.ll, 

8.11, llv.14, 12v.l6, 13.1,6, 15v.2,5,18 (idegen kézírás), 18.6, 7-8, 19.13,18, 19v.20, 
20.1,2,14, 21v.3-4, 24.12, 26.1,6,16, 27.1, 27v.5,10 (idegen kézírás IV), 29.8, 30.3, 
32v.21, 33.17, 37v.6, 38.17, 40v.l8, 41v.ll, 43.5,8, 44.18, 45.19, 45v.3,11-12, 46.8, 
49v.2,10, 50.4,9, 52.11, 53v.20, 54.18, 56.18-19, 58v.20 (idegen kézírás V), 59.20, 
59v.l4, 60v.4-5 (idegen kézírás VII), 61v.9, 63.4, 65v.l4,15,18, 66v.9, 67v.l6, 69.14 
(idegen kézírás V), 69v.l9, 70.3, 71.16 (idegen kézírás V), 71v.7, 76.7,16, 78.12, 
79v.8, 80.11, 87.19, 90.3,14-15,15-16, 91.3, 95v.6, 96.1, 98v.l4, 104.2,10,19,
105.18, 106.13-14, 107.18, 108v.l, 109.10, 113.15, 115.12, 118.10, 118v.l, 119.8,10,
122.19, 122v.l4 (idegen kézírás VI), 128.15, 130.3, 131.6-7,13-14, 133v.5, 135v.l6- 
17, 136v.l-2,8, 139.14, 143.9,11, 143v.l, 144v.ll, 145.3,14, 145v.l 1,14,18, 146.5, 
147v.2,13, 149.2, 150v.2,6, 151v.4-5,13, 152.14, 152v.8, 154.3, 157.2 (idegen kézírás 
VI), 157v.2, 159.12, 160v.3, 163.16,20, 163v.7,18, 165v.l3, 167.15, 167.17, 169v.ll, 
171.17, 172v.l3-14, 175.11, 176v.l7,18, 180.8,9,14, 181.18, 181v.l6,20, 182.1,2, 
(кксемтк1сль.но) 143v.l4, (ккседркжителемк) 54v.l0, (ккСАКъ / ккСАКтии) 18v.l4, 
19.11,13, 22v.l (idegen kézírás III), 37v.4, 44.9, 63.11, 70.3,75 (idegen kézírás V), 
119.12, (ьксАчкски / ькСА|чксклга) 20v.l, 31.19, 39v.6-7 (idegen kézírás V), 
(кь.сАксис'фь.нсче) 118v. 11. А bkck kijelölő névmás első szótagjában található 
redukáltat V. V. Koleszov izolált helyzetűnek tekinti a más szavakkal alkotott 
nagyszámú klitikára, valamint a кск és ьсе (N.sg.) formákra hivatkozva (vö. fentebb a 
^ъло-nál mondottakal)66.

Kkc-: (кксн ‘vicus, KCÓ[ar|’) 64v.l3.
дккр-: (a дккрк főnév függő esetei) 37.10, 49.3, 73.15-16, 77.2, 84v.l3, 

91v.ll, 93.7, 111.6,7, 128v.20,20, 131.5, 152v.6, 162v.l7.
дкн—: (a дкик bizonyos függő esetei) 3.1, 3v.4, 4v.l0, 6.2, 6v.5,6,8, 10.15, 

11.2, 13.1, 18.10,18, 18v.9, 16, 20.1-2, 24v.9 (idegen kézírás IV), 29.7, 29v.3, 38.20, 
39v.l, 43v.l, 48v.6, 49v.5-6, 50v.l9, 51.2, 51v.l3, 54v.8, 55.2, 57.10, 61v.3, 62.11- 
12,18, 63v.8, 67v.6,8-9,9, 68.13,14-15, 71.10 (idegen kézírás V), 73.1, 77.4, 80v.l2, 
85v.l5, 87v.l5, 92.20, 94.3, 95.8, 96.11,12, 104.17, 104v.l3, 109.15, 113.15,16-17, 
117.6, 119.14, 120V.13, 121.8, 133v.l5, 137.14,16, 140v.l,2, 144v.l6, 154.9-10, 
158v.5, 162v.8, 167v.l0, 172v.3, 176v.4, 176v.l0, (дкНкСк) 6.11, 17.1 (idegen kézírás 
II), 2Ív. 19 (idegen kézírás III), 52.16, 61.6, 83.2, 104v.l9, 105.11, 140v.l8-19, 153.4,
(дкнк.шь.надго) 18.9-10, 27.20 (idegen kézírás IV), 19.16, 55.2, 109.14, (дкНкСкНАго)
20.1.

жкн-: (ажАти ige coniugált alakjai) 128.5,9-10, 128.20-128v.l.
2>д-: (г;кддтн) 64.12, 67v.l, 145.19, (^кдднше) 23v.6, 52.4, 172v.6, (^кд-к)

68.15.
лкк-: (а лкКк főnév függő esetei) 4.9, 39v.4,8 (idegen kézírás V), 64.9, 

69v.l2,12,16, 74v.4,18, 75.2,6,13, 75v.20, 80v.20, 87.9, 88.6,8, 126v.7,17, 127.6, 
(лккичд) 10v.9, (akkoko) 10v.8.

лкст-: (лкстАТк) 182.14, (лксти (főnév)) 142v.l9, 177.4, (лкстнкд) 173v.ll 
(idegen kézírás VIII).

л\кзд-: (мк^дд) 5.8,10, 95.10, 118.14, 149v.l8, 150.1,9 172v.l2.

66 Колесов В. В.: Историческая фонетика русского языка, с. 110.
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MKCT-: (мьхти) 121.7.
мкч (мкчк.т'к) 173v.3-4 (idegen kézírás VIII), 182.13.
пкр : (пкр’Ьти ca) 2Ív.20 (idegen kézírás ///>, 164v. 12,14 15.
икс-: (иксы) 177v.ll.
сть.гн-: (ст|угнл]с'к) 79v.3. Ennek a gyöknek a szótár szerint létezik 

hátulképzett redukáltat tartalmazó változata is67, de mivel ritkábban fordul elő, és 
feltehetőleg ez lehetett az alapforma, nem tartjuk indokoltnak, hogy a jelen esetet a 
redukáltak felcserélődésénél tárgyaljuk.

СТкКЛ-: (CTb.KAAHH4b.N0yiA) 5 Ív.6.

ткл\—: (ть.л\-к) 133.11.
ть.м-: (тьма (pupiá<;)) 35v.4, 57v.l4, 162v.6.
u,Kh.T-: (lijKkTTvi) 176v.l0.
ЧКСТ-: (чь.сти) 19v.l8, 44v,18, (чьхтикъ) 149v.l5, (чь.сти|л\о) 51.11-12, 

(4kCTh.HTv) 136.15, 175v.l8, (чь.сть.нксткоу) 138.16.
чь.т-: (а чисти ige coniugált formái, etimológiailag kapcsolatban vannak az 

előző gyökkel is68.) 19.4, 19.5-6, 25.8 (idegen kézírás IV), 28v.8,ll, 94.16, 119.16, 
159.9, 159v.7, (чктеннге) 32v.l-2, 118v.4, (чкткць.) 80.14, 117v. 11.

шк-(eredetileg *sbd-l-): (шь.|ла) 177.19-20.

4.2. Másodlagos redukáltak gyenge helyzetben

Másodlagos redukáltnak tekintünk minden olyan redukáltat, amely nem 
vezethető vissza ősszláv redukáltra. Ennélfogva másodlagosnak vesszük a nem az 
ősszláv korban kölcsönzött szavakban található redukáltakat is, így a görög, latin és 
héber szavak átírásaiban előforduló redukáltakat is, amelyek nyilvánvalóan a 
kereszténység felvételével együtt jelentek meg a szláv nyelvekben. Az idegen 
szavaknál általában nem adjuk meg a gyököt külön, hanem a szó N.sg.-át, de ahol 
indokolt (ahol pl. több szó is van egy gyökből képezve), ott a gyököt is közöljük. Az 
eltérést az eddigi gyakorlattól az indokolja, hogy a zömében idegen szavak esetében 
nem lenne mindig egyértelmű a gyök elkülönítése, mivel az ószlávban és az 
óoroszban nyilván gyöknek vehetnénk az idegen nyelvekben suffixumként 
funkcionáló morfémákat is. Megemlíthetjük továbbá azt is, hogy a görög közvetítésű 
héber szavaknál el kéne döntenünk, melyik gyököt adnánk meg: a görögben 
elkülönített gyököt, vagy az eredeti héber gyököt próbálnánk megkeresni. Mivel az 
utóbbi előfeltétele a hebraisztikában való jártasság lenne, jobbnak látjuk a cirillbetűs 
átírásban nem háborgatni a gyököket, hanem egyből közölni az ószláv ill. óorosz 
N.sg. formáját.

4.2.1. Hátulképzett másodlagos redukáltak gyenge helyzetben

Nem betoldott hátulképzett másodlagos redukáltat csak egy esetben találtunk 
etimologikus idegen magánhangzó helyén első szótagban:

67 Срезневский И. И.: Ibidem, т. Ill, часть 1, с. 579.
6 Фасмер М.: Ibidem, т. IV. с. 350.
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семидлле 128v.l6, a görög oepíöaAn; (legfinomabb búzaliszt) szláv átírása. 
Eredetileg valószínűleg elölképzett redukált lehetett a görög e hang helyén. A redukált 
megváltozása utalhat arra, hogy már nem ejtették a másoló nyelvében, így teljesen 
mindegy volt, hogy milyen betűt írt a helyén.

4.2.2. Elölképzett másodlagos redukáltak

4.2.2.1. Nem betoldott másodlagos redukáltak
Etimologikus teljesképzésű idegen magánhangzó helyén első szótagban a 

következő esetekben találtunk e betűt:
Kh.cTp’kH’kjfb.: 65.20. Egy közel-keleti város neve lehetett, előfordul c-val is: 

костр'Ьнемъ (65.18).
cemeohtv 83v.l6, 84.14. Ez a név e-vel és y-vel is megtalálható: семеонъ. 

(83v.4), сумеонд (84v.8). André Vaillant véleménye szerint az y-vel írt forma 
könyvnyelvi (vö. a görögben Snpecóv), az e-vel írt népnyelvi, az E-vel írt pedig 
félnépnyelvi forma69.

4.2.2.2. Betoldott másodlagos redukáltak
Mindössze egy szót találtunk, amely mássalhangzók között, nem 

etimologikus, gyenge helyzetű redukált helyén к betűt tartalmaz:
ПЕТолемди 38.16.

4.3. Organikus redukáltak erős helyzetben

4.3.1. Hátulképzett organikus redukáltak erős helyzetben

Erős helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén ъ betűt találtunk a 
következő gyökökben:

е*ь.ш-: (еъшию / еъшиа) 179v.l-2,3.
E'EN-: (kts.h'k) 19v.15, 91v.9, 170.16-17, 171.9. 
kteui—: (къшеи) 118v.8. 
дъч-: (д’ечека) 151.2.

(^'ел'е és j^eatua) 162v.6, 175.2, (^'елецд) 30.14, 107.3. 
кт^еел—: (к'ееелд) 59.6.
къ-: (к'ежедо) 9v.l9, 106.5, 118v. 14, 121 v. 1. A redukált eredetileg a 

themához tartozott.
къ.^н-: (ktv^he) 174.13. 
л’еж-: (лъже) 179v.20.
мъск-: (m’eck'e) 69v.5, (мтирЕиикту) 69v.2, 88.6.
HTiLji—: (нторЕкд) 130.9. A főnév az ősszláv *nbktjy-bö\ ered70, de mivel a

69 Вайан A.: Ibidem, c. 53.
70 Фасмер M.: Ibidem, т. III. с. 86.
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kéziratokban hátulképzett redukálttal található, nem indokolt, hogy a redukáltak 
felcserélődésénél tárgyaljuk, 

скл-: (ткл-ь.) 154.2. 
сън-: (утките) 144.20.
с'кт-: (cktTí.) 59v.3-4, 81.17, 124v.l, 132v.5.
tik- / тъ.ч-: (tts.4hi* / т'ъ.чию / ttvUkia) 7.14, lOv.l, 19v.l7, 24.18, 24v.l8~ 

19 (idegen kézírás IV), 28v.21-29.1, 50v.l7, 52.2, 56v.20, 72.7 (idegen kézírás VI),
82.14, 89.6, 97v.l2, 99.5, 101v.l8, 102.2, 105.9, 106.7, 111.9,18, 117.13, 117v.l4, 
118.14,17, 119.11, 123.12, 125v.6, 127v.ll, 128v.l2, 130v.l8, 131.18, 131v.6-7, 
131v.l7, 135v.l2,16, 136.8, 138.10, 142v.2, 143.1,4, 144.12-13, 148.18, 151.2,4, 
155v.16,20, 156v.20, 158.10, 159.3, 161.6, 166v.2,5-6,77 (idegen kézírás VI), 
169v.l2, (а т'кчкнъ melléknév neutruma és femininuma) 100.16-17, 108.2, (т'ь.к'ъ.мо 
/ ttvk’mo / тъкмо) 7.18, 18.11, 25v.l8 (idegen kézírás IV), 29.8, 31v.l,14, 32.18, 
33.4,12, 36.13, 39.4, 42.2,4, 45v.9, 47.18, 48.4, 51.15, 54v.l6, 55.1, 56.9, 66v.6,
69.14, 72.6 (idegen kézírás V), 73.3, 76.9, 76v.3, 78v.2, 80v.6, 83v.l2, 86.6, 90.19, 
100.20, 103v.ll, 114.4, 117v.20, 119.7, 176v.9.

4.3.2. Elölképzett organikus redukáltak erős helyzetben

Erős helyzetű elölképzett organikus redukált helyén к betűt találtunk a 
következő gyökökben:

Kkc-: (кксь. ‘тгссд, omnis’) 9.12, 13v.9, 15v.l3 (idegen kézírás II), 28v.l8, 
38v.l7, 40v.8, 47v.l8, 48.8-9, 54v.2, 67v.7, 88v.l2, 97v.5, 112.11, 112v.l5, 113v.2, 
115.4, 121 v.6, 122.19, 145V.15, 146.11, 174.7, (kkckma) 48.2, 156v.l9, (ккскжде) 
100.19, 178.1.

Kkc-: (bkck ‘vicus, Kíópri’) 65.9, 145.5, 154.4, 179.16.
дкь.р-: (дкь.рь.) 17.11, 37.8, 78.10 (idegen kézírás V), 112.13, 113.11, 159v.l2, 

173v.6 (idegen kézírás VIII), (дккркца (Mindig többes számban találtuk.)) 35v.l8, 
45v.3, 46.6, 70v.5 (idegen kézírás V), 11 Ív. 15, 137.5, 166v.l3 (idegen kézírás VI), 
(дкь.рь.никъ.) 79.18, 102.13-14.

дкн—: (дь.нь., valamint a függő esetek közül a G.pl., az I.pl., és a D.-I.du.) 
6.12,13, 7.12, 8v.l9, 13v.9, 15.8, 15v.l7 (idegen kézírás II), 20v.6, 21v. 17,22.1 
(idegen kézírás III), 23v.ll, 25.13 (idegen kézírás IV), 28v.l8, 30.7, 31v.l2,19, 36.3, 
37.5, 38.4, 40.18 (idegen kézírás V), 42.3, 47v.l8, 48.9, 48v.l3, 50v.20, 53v.l3, 
55v.l6, 57.15, 57v.l7, 58v.l, 61.15,20, 66.16, 67v.7, 71.4 (idegen kézírás V), 73.5, 
73v.5, 85.11, 86v.l2, 87.5, 88v.l0, 92v.l3-14, 95.7,9, 96.12,12, 96v.8, 97v.5,7,
104.14, 109.9, 112.11-12, 114.9, 115v.2, 127.20, 127v.l7, 128.4, 140v.l4,17, 144.2,
146.11.14, 150v.l0, 152v.2,19, 159v.ll, 162v.8, 167v.l8, 171v.l7, 172.10, 177.16, 
177v.6, 179.16.

жк^л-: (жк^лъ) 11.17, 64.10, 168.7,18. 
жкл—: (жклть.кн|н’к) 85v.12-13.
Лкь-: (ль.къ.) 39.19, 39v.l0 (idegen kézírás V), 69v.l 1,13,18, 74.4,7,15, 74v.8- 

9,11, 75.11,13,13-14,16,17, 75v.l, 76.3, 79v.l7, 80v.l,12,14, 81.1,3, 88.4, 103.20, 
113.11,19-20, 115v.l6, 126v.l6,18,19, 127.6-7. 

лкст—: (akctuiüv) 174.6.
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мкн-: (мкнии és мьныиии) 135.6,8,11, 148v.6.
Mb.cT-: (мьхть.) 121.10.
МКЧ-: (мкчктл) 30v.l2, 182.8-9,18. 
пкс-: (пксъ.)1 lOv.14.
ркь-: (рккь.ностк) 27v. 11-12 (idegen kézírás IV), 32v.l3, 175v.20,

(рь.кь.нитель.) 22.5 (idegen kézírás III). 
стьгн-: (сть.гн'ъ.) 79v.l0.
TKM—: (ть.мкно, ть.л\ь.нд) 15.11, 73.15, (ть.л\ь.ыии,л) 76v.l2,15, 77.1,2,5,20, 

77v.3,5,6, 104v.l 1,12,18, 105.4,7, 114v.4, 133v.l-2,14,19-20, 136.10,14,
136v.10,15-16, 139.12, 158v.7,8,9,14,15-16, 159.4,7, (ть.мь.ннчь.ник'ъ.) 77v.6, 
136.18-19.

tkm—: (ткмъ (|J.upiá6oov)) 138.3.
ЧК.СТ-: (чь.сть.) 134.15, 181.9, (а чь.сть.ыъ. melléknév függő esetei a G.pl. 

kivételével, valamint pronominális formái) 27.4 (idegen kézírás IV), 32.2, 63v.6, 
72.20, 72v.8-9, 73.9, 107v.ll (idegen kézírás VI), 125v.20, 156.17, 161.3. 

чь.т-: (чктьдю) 118.5.
шь.д- / шь,- (eredetileg *sbd-l-): (шкдтк.) 5v.2, 8.15, 18v.2, 28.13, 30.18, 

35.15, 37.7-8, 37.11, 38v.3, 39v.8 (idegen kézírás V), 45v.5-6, 47v.ll, 58v.l, 62v.9, 
67v.2, 73.1, 73v.6, 77.11, 83v.3,18-19, 84v.ll, 89v.6, 95.13,17, 112.6-7, 123v.l 1,17, 
124.10, 131 v. 13, 132.3, 133.8,11, 138v. 12,13,19, 139.6, 155.4-5,156v.8, 158v.2, 
159.5, 165v.5, 167.13, 167v.20, 168.4, 172.10, (шкл-к) 154v.l3. 

шкп-: (шкл^тлти) 138.19,152v.l9.

4.3.3. Erős helyzetű redukáltak dinamikus hangsúly alatt első szótagban

Ezt az utóbbi helyzetet nem minden kutató tartja erősnek71. Figyelembe kell 
azonban vennünk azt is, hogyha ezek a redukáltak esetleg kiesnének, akkor nehezen 
kiejthető mássalhangzó-torlódások lépnének fel, amelyek miatt különböző 
asszimilációk mehetnének végbe. (Egyébként ilyen típusú folyamatok végbe is 
mentek az óorosz nyelvben, részben e szavak esetében is, pl. цка72, de itt a dinamikus 
hangsúly nem az első szótagon volt.) Nem etimológiailag erős helyzetű, de 
expiratórikus hangsúly alatt álló és első szótagban levő hátulképzett redukált helyén is. 
betűt találtunk a következő gyökökben: 

дъск-: (дъскти) 61.3. 
тгч-: (т'ь.чь.нъ) 104.12.
ATvi|i-: (дт^цж) 25v.6 (idegen kézírás IV), 48v.7, 53v.l4, 90.5, 90v.2, 121.5, 

151.1, 154.5, 156V.16-17.

71 Петер Михай: Историческая грамматика русского языка I. Введение и фонетика. Budapest 
1976, с. 70.
72 Срезневский И. И.: Ibidem, т. III, часть 2, с. 1441.
Петер Михай: Ibidem, с. 74.
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4.4. Másodlagos redukáltak erős helyzetben

A következő esetekben találtunk к betűt görög közvetítésű latin és héber 
szavak átírása során:

сьятурокк 17v.l. (A görögben Eemjpou.)
сь.мь.онъ. 83v.6,17-18,20, 84.10. (A görögben Supscóv.)

4.5. Kiesett redukáltak

4.5.1. Kiesett redukáltak aposztróf nélkül

4.5.1.1. Kiesett hátulképzett redukáltak
Gyenge helyzetű első szótagban levő hátulképzett organikus redukált helyén 

nem találtunk sem Tv betűt, sem aposztrófot a következő gyökökben:

4.5.1.1.1. Izolált helyzetű hátulképzett redukált helyén 
книг-: (книга) 38.4,10, 32v.l4, 182v.l2.
к-: (кто) 18v.l2, 70v. 8, 78.7,9,10 (idegen kézírás V). A kiesett redukált 

eredetileg thema volt. Megjegyezhetjük, hogy ez a thema tulajdonképpen másodlagos 
volt, mivel a kikövetkeztetett névmás eredetileg -7- tövű volt az indoeurópai alap
nyelvben, és csak később vált -ö- tövűvé, mint több más indoeurópai nyelvben is73, 

мниу-: (мниук) 26v.21 (idegen kézírás IV), 130.1.
«ног- / «но^- / множ-: (многъ.) 17.18, 32.9, 33v.l2, 34v.l7, 51.19, 52.4, 

52v.l0,15,16, 54v.7,13, 57.12, 63.19, 70.14,16 (idegen kézírás V), 79v.l7, 98.4, 
139v.l2, 150v.9, 155v.l2, 161v.7, 173v.l3,15 (idegen kézírás VIII), (многашкдти) 
65.4, («ногоцкикнаго) 153.1, (множкстко) 148v.l.

4.5.1.1.2. Nem izolált helyzetű hátulképzett redukált helyén
^a-: (^ao) 98.11, 166.5, (^аоккрига) 17v.l, (^аокткркн,ыих’’к) 17v.2.

4.5.1.2. Kiesett elölképzett redukáltak
Gyenge helyzetű első szótagban levő elölképzett organikus redukált helyén 

nem találtunk sem к betűt, sem aposztrófot a következő gyökökben:

4.5.1.2.1. Izolált helyzetű elölképzett redukált helyén 
кр-: (крати ca) 42v.15 (idegen kézírás VI), 43.2,5,6,7. Nem a legideálisabb 

izolált helyzet, hiszen a jelen idejű tőben a redukált hang helyén mennyiségi ablauttal 
e hangot találunk. Ezt a gyököt egyszer sem találtuk к betűvel írva, ami alapján nagy 
bizonyossággal kijelenthetjük, hogy ebben a gyökben már nem ejtették a redukáltat a 
másolók nyelvében.

ми-: («нкуомт.) 60v.6 (idegen kézírás VII).

7j Tegyey Imre, Vekerdy József: Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba. Budapest 1990. 48. o.

47



4. Redukált hangok a gyökökben első szótagban

MH-: (мнк) 71.8 (idegen kézírás V), 91v.l2, 102.11, 104.6, 167v.9. 
cpesp-: (срекро) 132.13, (среЕркн’к) 171v.20, (среЕрь.ник'к) 130v.l0, 131.8, 

131v.8, 132.10,17,19, 132v.3,5-6,10,15, (среЕрЕНИца) 131.15, 131v.l,7, 132.14-15, 
(среЕрсдлкЕЧИн) 132.16, 135.5, (среЕропродлкЕчни) 132.6,8,12-13,19, 135.8-9, 
(сроЕропродлкЕчи|и (sic!)) 132.4-5. Ez a gyök az ószláv kéziratokban hátulképzett 
redukálttal is előfordul, de mivel az óorosz nyelvterületen keletkezett kéziratokra az 
elölképzett redukálttal álló forma a jellemző, felsorolásunkban a kiesett elölképzett 
redukáltak közé helyeztük. F. F. Fortunatov szerint ennek a gyöknek lehetett redukált 
nélküli formája is74. A s és a r közötti e magánhangzó későbbi megjelenésében 
valószínűleg az olyan teljeshangzós formák hatása játszhatott szerepet, mint pl. a 
берег75. Mivel ebben a gyökben nem találtunk egyszer sem к vagy г. betűt, 
valószínűleg nem is ejtettek itt a másolók nyelvében semmiféle redukáltat.

Tл—: (тлкти ca): 8v.18.

4.5.1.2.2. Nem izolált helyzetű elölképzett redukált helyén 
вс-: (a “kce” kijelölő névmás nőnemű és semlegesnemű formái, valamint a 

masculinum függő esetei) 66v.l8, 8Ív. 19, 90v.l, 99.14, 105v.l0, 167.12 (idegen 
kézírás VIII), 169V.10, 173.19, 182.6, 182v.l,2, (kcako) 44.17, (ксаческо) 182v.15. 

дн-: (дни) 60v. 7 (idegen kézírás VII).

4.5.2. Kiesett redukáltak aposztróffal

A redukáltak történetében örök kérdés, hogy az aposztrófok vajon redukált 
hangokat jelöltek-e, és egyáltalán rendelkeztek-e hangértékkel. А. I. Szobolevszkij 
például nem tulajdonít hangértéket ezeknek a sorfeletti jeleknek, és csupán a görög 
jelek kópiáinak tartja76. I. V. Jagics azt írja а “Критические заметки по истории 
русского языка” című könyvében, hogy azért tűntek-e el a redukáltak, hogy helyettük 
ismét új redukáltak jelenjenek meg77? Azonban V. M. Markov a Putyáta Minea (XI. 
sz.) elemzése alapján, többek között arra hivatkozva, hogy: 1. az aposztrófok 
etimológiailag erős helyzetben álló redukáltak helyén is megfigyelhetők, 2. szó végén 
is megtalálhatók, 3. valamint az aposztrófok a késői ősszláv szótagképző liquida 
(vagy korábbi ősszláv *tbrt típusú hangkapcsolatok) helyén is fellelhetők (pl.: 
к’рЕру, исп’л'Енени1е), és ezekben a hangkapcsolatokban senki sem vitatja a redukált 
létét (Egy redukált létét tényleg senki sem vitatja, de mindkettőét annál inkább!), ezen 
sorfeletti jelek mögött valóságos redukált hangokat lát78.
Mi, a vitában nem kívánva állást foglalni általánosságban az összes óorosz 
nyelvterületen másolt vagy írt kéziratokra vonatkozóan, de szeretnénk leszögezni, 
hogy a Sinai Paterikonban nem tulajdonítunk hangértéket az aposztrófoknak, mivel 
szinte mindig gyenge helyzetben, sőt többnyire izolált gyenge helyzetben találhatók, 
és erős helyzetben levő organikus redukált helyén csak hat esetben találtunk 
aposztrófot: k’ce 146v.20, 176.3, ^'клок’кр’нъ 55.18, EaroK’kp’N'K 120v.l7, 142v.8,

74 X. Тот Имре: Музейное евангелие. In: Studia Slavica Hungarica XI, 1965, c. 217.
75 Петер Михай: Ibidem, c. 75.
76 Марков В. M.: Ibidem, с. 84-85 (в подстрочных примечаниях).
77 Марков В. М.: Ibidem, с. 108.
78 Марков В. М.: Ibidem, с. 90-91.
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кр’стыа (крь,- CTkiaNTs. lenne): 54.9. (Egyébként V. M. Markov sem túl sok erős 
helyzetű aposztrófot talált, mindössze 14—et79.) А к’сь. esetében feltételezhetjük, hogy 
az adott forma a függő esetek analógiájára jött létre, és egyáltalán nem hallatszott 
benne redukált, vagy csak grafikai analógia történt, amit tulajdonképpen a sok hasonló 
forma hatására bekövetkezett tévesztésként határozhatunk meg. (V. M. Markov a 14 
aposztróf közül nyolcat ebben a szóban talált erős helyzetben.) Ugyanígy a többi 
példában is feltételezhetjük a függő esetekhez való analógia hatását, különösen ha 
figyelembe vesszük, hogy az kn suffixumban a redukált kiveszése viszonylag korán 
elkezdődött, továbbá számolhatunk az olyan szavak hatásával is, ahol már feltehetőleg 
az ősszláv nyelvben sem volt meg a redukált, mint pl. а присно, abcntv т'кснъ stb. 
szavak esetében. (V. M. Markov ebben a suffixumban ötször talált aposztrófot erős 
helyzetben.) Ugyanakkor az erős helyzetben található aposztrófok ellenérveként 
felhozhatjuk, hogy erős helyzetben is vesztek ki redukáltak az óorosz nyelvben, 
többek között a Sinai Paterikonban is: 140v.l3, срь.х'лксткс'мь. 118v.8. Igaz,
mi ezekben az esetekben az elírást, vagy az analógiát is el tudnók fogadni, de 
ugyanígy az erős helyzetben található aposztrófokat is kezelhetnénk elírásként vagy 
analógiaként. Megemlíthetjük továbbá, hogy ebben az időszakban (a redukáltak 
kiveszésének idején) nem volt ritkaság a várhatótól eltérő formák keletkezése80. Azt 
sem értjük, hogy miért nem találni aposztrófot olyan helyzetekben, ahol a redukált 
etimológiailag gyenge volt, de a hangsúly és első szótagbeli helyzete (és talán a 
redukált esetleges kiveszése után fellépő nehezen kiejthető mássalhangzó-kapcsolat 
miatt is) mégis erősként viselkedett, mint pl. а дъцш vagy а д'кх'ноути szavakban, 
ahol a redukáltak majdani vokalizációját (legalábbis a keleti szláv és a bolgár 
nyelvekben) analógiával sem magyarázhatjuk, de ha esetleg aposztrófot találnánk itt, 
akkor sem mondhatnék, hogy a redukált kiveszése akár grammatikai akár grafikai 
analógia eredménye lett volna, legfeljebb talán elírásként kezelhetnénk. Nyilván azért 
nem találni aposztrófot ilyen helyeken, mert a redukált nem veszett ki, hanem 
teljesképzésű magánhangzóvá vált idővel. Megemlíthetnénk még azt is, hogy egyszer 
sem találtunk aposztrófot а кт^гдл, тъ.гдл és az (оу)пъкати szavakban, ahol pedig 
kétségtelenül hangértéket kéne tulajdonítanunk az aposztrófnak, figyelembe véve 
hogy ezek a szavak c-val is előfordulnak.

Ami a szó végén álló aposztrófot illeti, ilyet csak kettőt találtunk, s az egyiket 
idegen szóban, és utána egy, a sor alján elhelyezkedő pont következik: 
кедрдмь.кбтус’. (слцж) 160v.3. így nyilvánvaló, hogy a pont is elég volt ahhoz, hogy 
elválassza az előbbi szót az utóbbitól, és nem kellet feltétlenül kirakni a jert. A másik 
példánál pedig a szöveg félre van fordítva: (тл’кти ca) 8v.18 (a görögben
vpaTeucov). Megemlíthetjük továbbá azt is, hogy olyan nézet is létezik, amely szerint 
a redukáltak kiveszése a szó végeken kezdődött81.
Az ősszláv szótagképző liquida helyén álló aposztrófokkal szemben pedig az a 
kifogásunk, hogy ezek az aposztrófok egy kivétellel mindig csak az ún. második 
teljeshangzós kapcsolatokkal (второе полногласие) összefüggésbe hozható 
kapcsolatokban (ь.рь., ъръ., ьль., ълъ. kapcsolat két mássalhangzó között) találhatók, 
amelyet csak kevesen fogadnak el fonetikai jelenségként82, és amely jelenség

19 Марков В. M.: Ibidem, с. 90.
Соколова М. А.: Очерки по исторической грамматике ... с. 33-34.

81 Черных П. Я.: Ibidem, с. 109.
82 Соколова М. А.: Очерки по исторической грамматике ... с. 40.
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fonetikai voltának legfőbb védelmezője maga V. M. Markov, aki egyébként 
rendszeresen foglalkozik a második teljeshangzósággal, és ezt a jelenséget a fent 
említett kapcsolatokból vezeti le83. Hajlandóak lennénk azonban elfogadni ezt az 
érvet, ha találkoznánk olyan példákkal is amelyek így néznének ki: *K’pjfoy, 
*исгГлнени1е, vagy így: *k’p’jfoy, *исп’л’нени1е. Az ősszláv *trbt típusú kapcsolat 
reflexeit meg azért nem tudjuk elfogadni érvként, mivel ezekben a redukált, 
összevetve a *tbrt típussal, nem volt kizárólagosan erős helyzetben, hiszen 
keletkeztek eltérő formák is, mint pl.: кстить, окститъ, Псков, stb 84 (< кркстити, 
окркститн, nakCKOKT».). Egyelőre azonban, amíg az aposztróf önmagában, 
meggyőzően nem elegendő, hogy betöltse a szótagképző szerepet, addig nem tudjuk 
V. M. Markov hipotézisét elfogadni. Ugyanakkor nem zárjuk ki, hogy vannak olyan 
nyelvemlékek is, ahol a redukált hangokat nem csak betűkkel jelölhették a másolók, 
hanem sorfeletti jelekkel is. Ilyen nyelvemlékek pl. a Thekla Életrajz (XI. sz.) és a 
Jevgenyij-féle Zsoltároskönyv (XI. sz.), amelyekben H. Tóth Imre olyan példákat 
(egyet-egyet) talált, ahol az ősszláv *tbrt típusú hangkapcsolatok reflexei úgy vannak 
jelölve sor végén, hogy a liquidát jelölő betű fölött egy pont található85. Továbbá a 
nyelvész által a cikkben vizsgált XI. századi nyelvemlékekben (a fentieken kívül 
elsősorban a Dubrovszkij-féle Minea és a Bücskov-féle Zsoltároskönyv) az ьр-féle 
írásmód és az kpb.-féle írásmód kölcsönösen kizárják egymást, azaz, ahol az egyik 
írásmód megtalálható, ott a másik nem fordul elő, és fordítva86. Azonban a Sinai 
Paterikonban a sorvégeken nem találtunk példát a fentebb említett elválasztásra (a 
sorvégeken soha sincs aposztróf, mindig magánhangzót jelölő betűkre végződnek a 
sorok), valamint az utóbb említett írásmódok sem zárják ki egymást, vagyis az ősszláv 
*tbrt típusú hangkapcsolatok reflexeit a szokásos ószláv és óorosz írásmódokon kívül 
a másolók liquidát jelölő betűvel és két jerrel, vagy egy jerrel, egy p ill. л betűvel és 
egy aposztróffal adták vissza. Ha elfogadnók, hogy az aposztrófok redukált hangokat 
jelöltek, felmerülhetne az a kérdés, vajon miért csak egyféle aposztrófot használtak a 
másolók, holott mind az ószláv, mind az óorosz nyelvben egy elölképzett és egy 
hátulképzett redukált hangot feltételeznek a kétféle betű, valamint a szláv nyelvek 
többsége által erős helyzetben tanúsított kétféle reflex alapján. Itt ugyan 
megemlíthetjük V. V. Koleszov gondolatmenetét, amely arról szól, hogy az elöl- és 
hátulképzett redukált fonológiai oppozíciója gyengült, és a megkülönböztető jegyek 
közül csak a legfontosabb maradt meg, a redukáltság, azaz a kiejtés ultrarövid 
időtartama, ezért egyre jobban elterjedt a redukáltak aposztróffal történő jelölése87. 
Ezt a magyarázatot, figyelembe véve a fentiekben hangoztatott ellenvetéseinket is, 
nem tudjuk fenntartás nélkül elfogadni. Véleményünk szerint a jelen kéziratban az 
aposztrófok csak grafikai jelenségként léteztek, és arra utalhattak általuk a másolók, 
hogy a pro to gráfban ezeken a helyeken jerek álltak. Az ún. második teljeshangzós 
kapcsolatokkal összefüggésbe hozható írásmódokban az aposztrófokat szintén grafikai

Черных П. Я.: Ibidem, с. 121.
83 Марков В. М.: Ibidem, с. 200-236.
Еселевич И. Э., Марков В. М.: История редуцированных гласных в русском языке. Ижевск 1998, 
с. 43-51.

Петер Михай: Ibidem, с. 71.
85 X. Тот И.: О сочетании редуцированных перед плавными между согласными в древнерусских 
рукописяхXI в. In: Вопросы языкознания, 1976 №4, с. 102, 104.

X. Тот И.: О сочетании редуцированных перед плавными..., с. 103.
87 Марков В. М.: Ibidem, с. 100 (в подстрочных примечаниях).
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jelenségként értelmezzük, és az крк, ъръ, кль., ълъ két mássalhangzó között lévő 
kapcsolatok létrejöttének magyarázatában is A. A. Sachmatovval értünk egyet, aki 
szerint a másoló élő kiejtése tükröződött abban, hogy az к betűt a liquidát jelölő betű 
elé rakta, de miután észrevette a “hibáját”, azaz az eredetitől való eltérést, a másoló a 
“hibát” úgy javította ki, hogy a p vagy л betű után még egy második jért írt88.

Meg kell jegyeznünk, hogy az aposztróf négy esetben nem a redukált helyén 
áll, hanem az utána következő mássalhangzót jelölő betű után található: мн’ну'к 
142.9, mh’opo 71.9 (idegen kézírás V), чт’о 96v.l0, кс’-кмъ 99v.2. Ha az aposztróf 
hangot jelölne, nyilvánvalóan ilyen “helycsere” nem fordulhatna elő, mivel az óorosz 
másolók hangosan kiejtve másolták a másolandó szöveget. A többi betűnél, amelyek 
valamilyen hangot jelöltek, nem fordul elő két szomszédos betű felcserélése a 
nyelvemlékben.

A következő gyökökben találtunk aposztrófot gyenge helyzetű első szótagban 
levő organikus redukált helyén:

4.5.2.1. Kiesett hátulképzett redukáltak aposztróffal

4.5.2.1.1. Izolált helyzetű hátulképzett redukált helyén
Csak izolált helyzetben levő hátulképzett organikus redukált helyén találtunk 

aposztrófot első szótagban:
k’haj;-: (k’na^iv) 56.14, 114v.4,20. Ezt a gyököt csak aposztróffal írva 

találtuk, nyilvánvalóan a másoló nyelvében ebben a gyökben már nem ejtették a 
redukáltat.

к’ыиг- / к’ниж-: (к’нигъ) 32v.1,2,4,5,8,9, 38.3,13, 51.18, 81.3, 89.17, 
89v.6,9, 94v.l,10,14,18, 95.11,13,1517, 107.4,9-10, 117v.l5, 118.2, 119.8,11,19, 
123.9-10, 135V.5-6, 140v.2, 158.16-17, 158v.l8, 180v.2, 181v.4, (к’ннгъчиТ)
166.12, (к’нижицд) 140.11-12, 140v.5,7,11-12,15, 141.7-8,8,10, 141v.l, 
143v. 11,16. Ezt a gyököt 47 esetben írták aposztróffal, 4 esetben ъ betű nélkül, és 
csak kétszer ъ betűvel, ami arról tanúskodik, hogy ebben a gyökben már aligha 
ejtették a redukáltat a másoló nyelvében.

к’-: (к’де) 141.11. Ezt a gyököt, bár azonos a következővel, indokolt külön 
venni, mivel feltehetőleg a másolók számára nem volt nyilvánvaló az azonosságuk.

к’-: (k’to) 3v.15, 28.16, 37.20, 41v.l, 43.4, 44.19, 49v.l4, 64v.3, 66v.6, 70v.4 
(idegen kézírás V), 81v.l9, 96v.l3, 97.12, lOOv.l, 103.12, 118.8, 123.2, 134.18, 
134v.9,9, 140.9, 155v.l7,20, 156.7, 156v.4,7,8, 157v.ll, 160v.l0, 180v.l5, 181v.9,
182.9.12. Ezt a névmást 33 esetben találtuk aposztróffal írva (idegen kézírásban 1- 
szer), 5 alkalommal is. betű nélkül írva (idegen kézírásban 4-szer), és egyetlen egyszer 
sem találtuk ъ betűvel írva, ami azt bizonyítja, hogy ebben a névmásban már nem 
ejtették a redukáltat a másolók nyelvében.

m’hhx--/ m’nhc-/ m’nhuli-: (лСниут».) 64.14, 70.15 (idegen kézírás V), 79v.l6, 
84v.l3, 85v.ll, 94.10, 96v.l6, 108v.ll, 110.17, lllv.2, 112.5-6, 124.6, 129v,16, 
138v.5,10, 142.6,9 (Az utóbbi példában az aposztróf az н betű után áll: мн’иу'ъ..), 
145.2, 146v.ll, 154.17, 161.17,18-19, 161v.l6, (м’нишкст’км!,) 128v.ll. Ezt a

88 Соколова M. А.: Очерки по исторической грамматике ... с. 40.
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gyököt 24 esetben írták aposztróffal (idegen kézírásban 1-szer), 2 esetben jer nélkül 
(idegen kézírásban 1-szer), és ъ. betűvel egyszer sem, de 34 alakalommal ь. betűvel 
(szótagközi asszimiláció) (idegen kézírásban 5-ször), ami arra utalhat, hogy ebben a 
gyökben már nem ejtettek redukáltat a másolók nyelvében, annál is inkább, mivel 
semmi bizonyítékunk nincs arra, hogy a szótagközi asszimiláció a vizsgálandó 
nyelvemlékben (de nem a proto- ill. proterográfban) élő jelenség lenne.

м’ног- / m’hcj;- / м’нсж-: (м’ногъ. és м’ногъш) 7.7, 9v.l6, 10.11, 1 Ív.6,15, 
12.6, 13.7, 17v.4, 19.20-19v.l, 24.1, 30v.8, 32.11,18-19, 33.10, 34v.l5, 35v.3, 38.20, 
39.3,19, 40.3, 44.7, 45v.ll, 46v.2, 47.6-7, 49v.7, 51v.l4, 52v.8, 53.5,12, 53v.l5, 
54v.l2, 56.9,20, 56v.9,ll, 57.2,3,3-4,6,11, 57v.l5,19-20, 58.18, 58v.7,8, 61v.l2, 
64v.l6,16, 67.16, 68v.l3, 71.6,9 (idegen kézírás V) (Az utóbbi példában az aposztróf 
az H betű után áll: мн’ого.), 72v.l6, 73.17, 73v.l7, 74.13, 77.16, 77v.l9, 79.3,13, 
79v.l7, 80.12, 82.17, 83.4, 84.5, 88.5-6, 91.12,18,20, 92.18, 92v.l,ll, 96v.l, 97.20, 
97v.9, 98.4, 98v.9,9, 99.1, 99v.7, 100.1, 101.10, 101v.2,8, 102v.7, 105v.l6,17, 106.9- 
10, 107.13, 108v.4, lllv.8, 113v.l6, 114v.l4, 115.14, 116.19, 117.6,14, 118.13,16,
118v.20,20, 119.1,1,6,8,16, 119v.2,16, 120.4,17, 120v.l, 121.8, 121v.8, 124.13, 
124v.l9, 130.7, 133.2,14, 133v.4,14, 134.14, 134v.l5,19, 136.11, 137.12, 138.11, 
139v.8, 142.13, 142v.9, 143.2,4, 143v.3-4,5, 144v.l2, 146.9, 147.14, 148v.ll,15 
(Ebben a példában a szó felét nem írta ki a másoló: m’ho.) 153.2, 155v.l0, 158v.3, 
160V.10, 163.9, 170v.13-14, 172.10, 173.2,11, 174.20, 174v.5,7, 175v.20, 176.7, 
178.14,15, 179.6, 182v.8, (м’ножь.стьо) 30v.l4, 93.9, 118v.8, 163.6, (м’ножь.и,е1л) 
92.17, (м’ногдшкД'ы) 3v.18-19, 5.2, 10v.6, 23v.l4 (Az utóbbi példában egy betű 
hiányzik: м’ног...шь.дъ1.) 30v.3, 34v.7, 45v.l6, 90.4-5, 114v.7, 119.18, 121.9, 
146.11, 166.20, 171.10-11, 171v,4, 175.16-17, 182.17, (м’ногогркижнтО 18.8, (м’ног" 
ллкъшем-к) 123.14, (м’ногоц-кнкнъ) 152v.l3. Ezt a gyököt az alapkézírásban 180 
alkalommal (idegen kézírásban 1-szer) találtuk aposztróffal írva , 22 alkalommal 
(idegen kézírásban 4-szer) ъ betű nélkül, és mindössze 13 esetben (idegen kézírásban 
7-szer) ъ betűvel írva, ami arról tanúskodhat, hogy a másolók nyelvében ebben a 
gyökben már valószínűleg nem ejtették a redukáltat.

п’т-: (п’тицд) 79.14-15, 128v.l8. Ez a gyök csak egyszer található ъ betűvel 
írva, ami arra utal, hogy ebben a gyökben már valószínűleg nem ejtették a redukáltat a 
másoló nyelvében.

4.5.2.2. Kiesett elölképzett redukáltak aposztróffal

4.5.2.2.1. Izolált helyzetű elölképzett redukált helyén
m’h-: (M’Nt) 43.17, 49.20, 50.8, 52v.6, 54.2,10,16, 54v.l2, 55.5, 59v.l9, 

63v,16, 64v.l, 65.3, 68v.l6, 71.20 (idegen kézírás V), 73v.8, 82v.8, 83.10,19, 86v.l8, 
89v.l, 91v.12,20, 93v.l5, 94.13, 100.4, 102.4,20, 103.14, 103v.2, 103v.8,16, 106.5, 
106v.2, 109v.5, 115V.13, 116.12, 119v.l3, 121.15, 123.19,20, 125v.l, 127v.6, 129.19, 
133.18, 133v.l0, 134.1,7,13,13,14, 141v.l0, 143.19, 143v.l2, 144.18, 147.4, 148.20, 
151.17, 154v.5, 155.7, 156.11, 158.10, 163.16,20, 163v.l4, 169.12, 170v,10. Ezt a 
személyes névmást 67 esetben írták aposztróffal (idegen kézírásban 1-szer), 5 esetben 
jer nélkül, 17 alaklommal ív betűvel (idegen kézírásban 5-ször), és 2 esetben к betűvel 
(ószláv forma), ami arra enged következtetni, hogy ebben névmásban már nem 
ejtettek redukáltat a másolók nyelvében, 

м’н-: (м’нить.сж) 147.4.
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п’с-: (п’сдти) 104v.l, 110v.l2, 146v.l5. Ezt a gyököt csak aposztróffal 
találhatjuk, ami valószínűvé teszi, hogy már nem ejtették a redukáltat a másoló 
nyelvében.

ч’~: (ч’то) 54.8, 58.1, 71v.l4, 86v.7, 87v.3, 93v.2,6, 96v.l0 (Az utóbbi 
példában az aposztróf rossz helyen áll: чт’с), 97.6,6, 113v.3,10, 115v. 11, 116.15, 
124v.4, 132.2,4,8, 133v.2, 138v.5, 140v.4,l 1,20, 141.20, 147.19,20, 147v.8, 148v.3, 
149.2, 149v.5,18, 150v.ll, 153.3, 154v.2, 155v.9, 156v.l7, 157v.9, 169.15, 170.4, 
172.20, 172v.2, 175.8,8. Ezt a névmást 43 alkalommal írták aposztróffal, és 113 
esetben к betűvel, ami arra utalhat, hogy ebben a névmásban valószínűleg már nem 
ejtették a redukáltat, vagy legalábbis már elkezdődött a kiveszésük.

4.5.2.2.2. Nem izolált helyzetű elölképzett redukált helyén 
k’c-: (a s’ck kijelölő névmás nőnemű és semlegesnemű formái, valamint a 

masculinum függő esetei) 14v.l6, 36.16, 45v.l3, 48v.6, 49.15, 53v.2, 55v.20, 56.9, 
58.15, 59.19, 67v.5,9, 77v.l2,16, 78.6, 78v.8,9, 80.2-3, 86.3, 87v.l8, 89v.l4,19, 90.1, 
91v.7, 92.6, 96.11, 99.19, 99v.2, 107.4, 119.9,14, 120.11,12, 121.1, 124v.7, 127v.l6, 
128.16, 128v.l0, 129.1,4,4, 131.16, 133v.l5, 135v.5,6, 136v.l6, 139v.6, 143.5, 
143v.7, 146.16, 146v.2,3-4,6, 147.18, 147v.l0, 148.13, 148v.5, 150.5,14, 150v.l0, 
153.15,19, 156.6, 159.3,14,17, 159v.2, 163v.8,14,18, 164.2, 166.2, 169v.l5, 170.12, 
171V.1-2, 175.10, 176.17, 176v.l0, 178v.6, 182v.l6, (к’седкНкН01е) 118v. 11, 
(к’седркжнтелел\к) 135v. 11, (ь’сако és к’сакъш) 43.7, 53v.ll, 56.6-7,7, 109.4, 
lllv.3, 118v.l0, 156.1, 158v.l2, (к’сАЧкск'кш) 143.19, 180.8. Ezt a gyököt gyenge 
helyzetben 94 alkalommal találtuk aposztróffal írva, 13 esetben к betű nélkül írva 
(idegen kézírásban 1-szer), és 164 esetben к betűvel írva (idegen kézírásban 19-szer), 
ami arra utalhat, hogy ebben a gyökben már nem ejtettek redukáltat.

n’c-: (a n’c-k főnév függő esetei) 116.1, 128v.l5, (п’сата) llOv.16. Ezt a 
gyököt csak egyszer írták к betűvel gyenge helyzetben, ami alapján feltételezhetjük, 
hogy már nem ejtették itt a redukáltat.

4.5.2.3. Aposztróf nem etimologikus redukált helyén
Itt azokat a példákat közöljük, ahol aposztrófot találtunk olyan helyen, ahol 

sem organikus, sem másodlagos redukált nem volt. Ezeknél a szavaknál a másodlagos 
redukált létét sem tudjuk elfogadni, mivel tudomásunk szerint ezeket a gyököket a 
kéziratok tanúsága szerint nem írták jerrel. Véleményünk szerint ezeket az eseteket 
vagy elírással vagy olyan esetekhez való analógiával magyarázhatjuk, amelyekben az 
aposztróf ugyanilyen mássalhangzók között volt. V. M. Markov az ilyen helyzetben 
levő aposztrófok mögött is redukált hangokat feltételez, amelyeket a könnyebb kiejtés 
miatt toldottak be89. A következő gyökökben figyelhetjük meg az ilyen aposztrófokat:

-д’кь.р-: (д’кь.рь.л\*к) 152v.6. Ha itt valaha is lett volna másodlagos redukált, 
akkor nem tűnhetett volna el (esetleg analógia hatására, de nyilván valamely 
kéziratban csak lett volna nyoma a vokalizációjának), mivel erős helyzetben lett 
volna.

-н’рль-: (н’рдкту|) 15v.2.
п’реьси (e betűvel ± helyett) 165v.l5.

89 Марков В. M.: Ibidem, с. 101-104.
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4.6. Kiesett másodlagos redukáltak

Másodlagos betoldott redukáltak csak aposztróffal estek ki első szótagban a 
következő példákban:

Elölképzett másodlagos redukáltak esetében:
п’сдл’- (tulajdonképpen a görög alapján adtuk meg a gyököt, mivel a 

görögben а -ц- suffixum lenne, míg a szlávban inkább a gyökhöz vennénk): 
(п’слл’мъ) lOlv.19, 102.7, 107.4,10, 112.1-2, 139v.l0, (п’сдл’ттирк) 67v.8, 73.5, 
76v.7, 107.10, 111.14,17, 115.4.

Nem dönthető el, milyen volt a másodlagos redukált:
к’сдн’ноу: 66.3.
п’пдмша: 61.10. A szó a görög Атшрегад téves átírása.

4.7. A redukáltak felcserélődése

4.7.1. A redukáltak megváltozása

Elölképzett (vagy legalábbis eredetileg elölképzett) magánhangzót tartalmazó 
szótag előtt, etimologikus elölképzett redukált helyén ъ betűt találtunk a következő 
gyökökben:

Gyenge nem izolált helyzetben:
ktvc-: (Б'ь.|с’км'к) 47v.8-9, (късе) 67v.l5, (кт^сеи) 175.5. 
въч-: (к’ъ.черд) 113v. 1.

Erős helyzetben:
KTS.C-: (късг ‘vicus, кс5рг|’) 160.15. A második elölképzett redukált helyén is 

ъ betűt találtunk. Egyébként a szó, mint nőnemű van egyeztetve: к'ксъ н-ккдга. 
бъс-: (бъсб ‘тссхс;, omnis’) 94v.2.

Hátulképzett magánhangzót (legalábbis eredetileg) tartalmazó szótag előtt, 
etimologikus hátulképzett redukált helyén б betűt találtunk az alábbi gyökökben:

Gyenge izolált helyzetben:
ПББ—: (пББЛше) 173v.2 (idegen kézírás VIII).
л\бн—: (мбнсчл / мбною) 10.13, 31.6, 47.8, 52.8, 54.13, 62v.2-3, 67.5, 68v.l8, 

70.9, 75v.l5, Ily.9, 86.16, 87v.4, 89.7-8, 95v.l9-20, 97.2, 99v.l2, 101v.7, lllv.16, 
121v.l7, 125.20, 136v.3, 140v.l7, 150.15, 160v.l5, 166v.8. Bár az ősszláv nyelvre 
ezt a formát elölképzett redukálttal lehet rekonstruálni *mbnojg 90, mégis a redukáltak 
felcserélődésénél tüntetjük fel, mivel mind az ószláv, mind az óorosz nyelvben a 
hátulképzett redukáltat tartalmazó forma számít normának, és a szótárak is ezt a 
formát közük. Ószláv szövegeket olvasgatva, csak egyszer találtunk egy elölképzett

40 Трубачев О. H. (под его редакцией): Этимологический словарь славянских языков. 
Праславянский лексический фонд. Вып. 21, Москва 1994, с. 116.
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redukáltat tartalmazó alakot a Makedóniában keletkezett Codex Assemanianusban: 
MkHciA91 (a forrásunkban is cirillbetűs átírásban található).

Gyenge nem izolált helyzetben:
7>л-: (^к|локгкрнддг,о) 22v.l-2 (idegen kézírás III). 
ДКН-: (дкноу) 50v.l9.

Erős helyzetben:
KKx*—: 8v.l8, (ekj^kma) 65v.10. Ez a gyök mind ь. betűvel, mind ъ

betűvel megtalálható a kéziratokban92, de eredetileg hátulképzett redukáltat 
tartalmazott93.

4.7.2. Szótagközi asszimiláció

Elátulképzett magánhangzót tartalmazó szótag előtt, etimologikus elölképzett 
redukált helyén ъ betűt találtunk az alábbi gyökben:

Gyenge, nem izolált helyzetben: 
дъл-: (a'kIatu) 171.2-3.

Elölképzett magánhangzót tartalmazó szótag előtt, etimologikus hátulképzett 
redukált helyén ь. betűt találtunk a következő gyökökben:

Gyenge izolált helyzetben:
MEHHjif- / МК.НИШ-: (л\мшх"к) 18.3, 21v.9-10, 25v.l,8, 26v.2 (idegen kézírás 

IV), 3ÓV.5-6, 37.16, 46.3, 46v.5,7,9-10,12-13, 47v.l2, 48v.5, 54v.l8, 55.8-9, 73.2, 
80v.8, 84.1, 106.18, 107v.10-11 (idegen kézírás VI), 107v.l3, 108.5-6, 108v.5,7, 
110.2, 135v.l6, 161v.8, (ллкнншксктин) 46.1, 71.10 (idegen kézírás V), 83v.l3, 
107v.13-14, (менишксткс) 45.12.

Gyenge, nem izolált helyzetben:
ть.ф-: (ть.фдни1е|«ь.) 5v.l8-19. Bár a második szótagban д betűt találunk, 

valószínűleg a palatalizált st ’ vagy óorosz megfelelője a se’ mássalhangzó után ejtett a 
magánhangzót előrébb képezték, mint a veláris mássalhangzók után ejtett a-1. A szót 
egyébként a legrégibb ószláv nyelvemlékekben is a betűvel találhatjuk, mint pl. а X. 
sz. végén másolt Codex Zographensisben: тъштдниемк (a forrásunkban is cirillbetűs 
átírásban szerepel)94. Ami а ф betűt illeti, nyilvánvalóan palatalizált mássalhangzót 
jelölt a másolók nyelvében, amennyiben utána találhatunk ю betűt is, pl.: ^крАфю 
147.10, плдчюфю ca 133v.l7, р,ъ.1ДД1Афю 133v.l8.

91 Николай Светозар: Старословенски je3UK II. Примери са речником. Београд 1995, с. 71 (По 
1овану, гл. XIV, 6).
92 Срезневский И. И.: Ibidem, т. I, часть 1, с. 199-200.
93 Vasmer Мах: Ibidem. Erster Band, p.l 14.
94 Николай Светозар: Ibidem, с. 45 (По Марку, гл. VI, 25).
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Erős helyzetben:
EMU-: (Екшмл) 173v.l7 (idegen kézírás VIII). 
eke-: (сьхьди) 38v.l6.

4.8. A redukáltak vokalizációja

4.8.1. Hátulképzett redukáltak esetében

Hátulképzett redukált helyén, de etimológiailag gyenge helyzetben о betűt 
találtunk a következő gyökökben:

ко-: (когда) 13v.l0, 25v.l3 (idegen kézírás IV), 92.8, 180.20, 180v.3. Ez a szó 
nem éppen a legjobb példa a vokalizációra, mivel az ősszlávban feltehetőleg két 
párhuzamos forma létezett95. A kiinduló forma *koda lehetett, amelyből a *kbde, 
*kbto alakok hatására alakult ki a *kbda forma, amely még tovább változott, de 
közben az о-t tartalmazó alak is tovább élt96. 1.1. Elenszki nem számítja ezt a formát a 
vokalizációkhoz, bár ott említi, ő az о - ъ cserélődéséről beszél97.

то-: (тогда) 10.12,15, 14.3, 16.16, 22v.l4 (idegen kézírás III), 23.17, 24.19, 
26.20 (idegen kézírás IV), 30v.l5, 31.18, 32v.8, 34v.20, 35.5, 39v.9-10 (idegen 
kézírás V), 40v.l2, 41v.7, 42.1, 43.1 — Az utóbbi példa így néz ki: токдл. Itt 
megemlíthetjük, hogy vannak nyelvészek, akik az ősszláv nyelvre *tb-kbda, *tb-kbdy 
formát rekonstruáltak, mint J. Gebauer, aki az ócseh tehda, tehdy alakokat vezette le 
belőlük98, akivel viszont В. M. Ljapunov szállt vitába99.
49.10, 49v. 16,20, 50.18, 50v,15, 51.9, 52.10, 53v.9, 54v.l2, 55.4, 55v.l3, 59.15,18, 
59v.l, 61v.6,8, 62.10, 65.7,9, 67v.l2, 69v.l4,20, 71v.l7, 72.3 (idegen kézírás VI), 
73v.l4. 75.11, 75v.l4, 77v.l4, 80v.l9, 81.4-5, 81v,14-15, 83.9, 84v.20, 86.14, 
87v.ll, 88.7, 88v.l6, 89.12, 90.13, 9W.14-15, 94.15, 94v.8, 96.3,7-8,10, 97.8, 
97v.l2, 99.7, 99v.l6,17,18, 102.5,16, 102v.3, 103.19, 105.10,20, 105v.6,12, 108v.ll, 
109.4-5, 109v.l6-17, 110.7, 110v.4-5,12, 112.2,20, 113v.6, 117.18,20, 119v.l6, 
123v.l0, 124.8,15, 125.10, 128.17,19, 128v.6, 129.17, 129v.l, 131v.8, 132.20, 
135v.7,19, 140.10, 140v.3, 141.1,7, 141v.5,9,13, 142v.2, 144.19, 146.15, 147v.6, 
150.5, 153.10 (idegen kézírás VI), 153.12, 156v.l5, 157.3 (idegen kézírás VI), 166.3, 
167.4,15, 170.6, 171.1, 172.18, 172v.7, 173.13, 177.15, 177v.l2. Ez a határozószó 
szintén nem a legjobb példája a vokalizációnak, mivel az ősszlávra nem egyértelmű a 
rekonstrukció100. Az ószláv nyelvemlékek is megoszlanak ennek a szónak az 
írásmódjával kapcsolatban101. В. M. Ljapunov feltételezi, hogy az ősszlávban két

43.6-7, 46v.l6, 47v.3,

95 Фасмер M.: Ibidem, т. II. с. 274-275.
96 Фасмер M: Ibidem, т. II. с. 274-275.
97 Еленски И. И.: Редуцированные гласные в Святославовом изборнике 1073 года. Автореферат. 
Москва 1955, с. 9.

Ляпуновъ Б. М.: ИзслЪдование о язык!, Синодального списка I-й Новгород ско й л im описи. Т. I, 
часть I, Санкт-Петербургъ 1899, с. 48 (в подстрочных примечаниях).
99 Ляпуновъ Б. М.: ИзагЬдование о язык!,.... Т. I, часть I, с. 48 (в подстрочных примечаниях). 

Фасмер М.: Ibidem, т. IV. с. 68-69.
Ляпунов Б. М.: Лекции по истории русского языка, с. 147. (A nyelvtörténész 1907-ben írt 

kéziratát (fénymásolat) már sajtó alá rendeztük, az oldalszámot ez alapján adtuk meg, de ez még 
változhat, mivel jelenleg az ellenőrzés folyik. Valószínűleg Szombathelyen fog megjelenni, 
remélhetőleg a közeljövőben.)

98

100

101
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forma létezett, fogda és tbgda, mivel a nyelvész szerint а тогда alakot nem lehet a 
тъгдл formából levezetni, és a szláv nyelvek adatai is ezt támasztják alá102. 
Feltehetőleg, ha ebben a szóban eredetileg redukált lett volna, akkor a vokalizációt a 
gyenge helyzet ellenére az is kiválthatta, hogyha a redukált eltűnt volna, abban az 
esetben három mássalhangzó torlódott volna egymásra, akárcsak az előző példánál. 
Amennyiben így lenne, akkor a redukáltak kiveszésének kezdetét nagyon korai 
időszakra kéne helyezni, hiszen а тогда és когда formák már a legrégibb ószláv 
nyelvemlékekben is túlsúlyban vannak а тъгда és къгда felett. Sz. P. Obnorszkij 
kiemeli, hogy már az ószláv nyelvemlékekben találhatunk vokalizációt első 
szótagban, és ide sorolja a fenti határozószókat is103. Ezt a határozószót az előzővel 
együtt nem tekinthetjük egyértelmű példának a vokalizációra, és elképzelhetőnek 
tarthatjuk azt is, hogy azokban az esetekben, ahol ezeket a szavakat ъ betűvel írták, 
nem redukáltat ejtettek a nyelvemlék másolóinak nyelvében, hanem szintén о hangot.

4.8.2. Elölképzett redukáltak esetében

Ennél a pontnál csak öt példát tudunk felhozni, amelyek közül három 
kétséges. Az első példánál (ни о) чесомь. 35v.9 a redukált etimológiailag gyenge 
helyzetben volt, és maga a forma is ószláv. Az ószláv kéziratokban az ь. betűvel és az 
e betűvel írt formák egymás mellett léteznek, de inkább az e betűs formákat tekintik 
elsődlegesnek104. А чксо forma а чь.то analógiájára is keletkezhetett105. Ennek a 
névmásnak a genitivusa (чесо, чь.со) párhuzamba állítható az ócseh ело-val106, ahol a 

redukált már nyilvánvalóan kiesett. Sz. P. Obnorszkij szerint а чесо forma morfológiai 
úton keletkezett107.

A második esetben а стегноу (comb) 130.11 szónak ugyan к betűvel írt 
formája is létezik, de Max Vasmer etimológiai szótára alapján az ősszlávra nem 
rekonstruálhatunk redukáltat tartalmazó formát, s más indoeurópai nyelvek szavaival 
történő rokonítási kísérletek sem adnak egyértelmű eredményt108.

A 3. esetben etimologikus elölképzett redukált helyén e betűt találtunk, ami 
vokalizációra utalhatna, ha az egykori redukált erős helyzetben lett volna, és az utána 
álló szótagban az e magánhangzó helyén nem aposztróf állna: сер’кркыиид 130v.8. így 
inkább arra gyanakodhatunk, hogy a másoló véletlenül az e betűt felcserélte az 
aposztróffal.

A 4. esetben idegen szóval (városnév) van dolgunk, amelynek к betűvel írt 
formája is előfordul (65.20, 1. fentebb), de a “vokalizált” formája о betűvel áll: 
костр’кием'ъ. 65.18. Nyilvánvalóan, ezzel a “vokalizációval” semmit sem lehet 
kezdeni, legfeljebb az idegen szavak átadásának nehézségeit tükrözi.

Az 5. esetben nyilvánvaló elírással van dolgunk: стегнл 177v.l2, amely nem a

102 Ляпуновъ Б. M.: ИзслЪдование оязыкЪ .... T. I, часть I, с. 50-52. 
Обнорский С. П.: Ibidem, с. 348.
Вайан A.: Ibidem, с. 170.
Baleczky Emil, Hollós Attila: Ibidem. 121. о.
Фасмер М.: Ibidem, т. IV. с. 374.
Обнорский С. П.: Ibidem, с. 348.
Фасмер М.: Ibidem, т. III. с. 751.
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сткгна (utca) főnév helyett, hanem а стенати (sóhajt, nyög; zokog) aoristosa helyett 
áll: “тогда стегна и плака”.

4.9. Kisebb jelenségek

4.9.1. Aposztróf etimologikus teljes képzésű magánhangzók helyén

Az alábbi két esetben а мене személyes névmás e hangja helyén aposztrófot 
találtunk: (прежде) м’не 55.16 és (скконкчаша) м’не 178v.3. Az elírás vagy 
esettévesztés is elképzelhető, mivel a nyelvemlékben akad rá precedens: пркдк Kkcero 
(103v.9), azonban а мкнк személyes névmás t betűje helyett egyszer sem találtunk e 
betűt. Továbbá meg kell említenünk, hogy а мне gyakran (16-szor) előfordul а XI. 
században Makedóniában másolt glagolita írású Psalterium Sinaiticumban, mint a 
мене variánsa, valamint a szintén valószínűleg Makedóniában а XI. században 
glagolita írással másolt Euchologium Sinaiticumban а мне és м’не variánsok 
túlsúlyban vannak а мене forma felett (16 példa 7 ellenében)109. Ez a variáns 
feltehetőleg Moráviából származik110. Amennyiben a Sinai Paterikonban ez a forma 
nem elírásból született, úgy fel kell vetnünk, hogy e nyelvemlék protográfja 
Makedóniában keletkezhetett.

4.9.2. Talán nem elírásból keletkezett k betű

Egy esetben etimologikus e hang helyén к betűt találtunk: ккселеькстБс 
103v.l9. A szó többi része sem egyértelmű, a szótárak sem tüntetnek fel ilyen, a 
vesel- gyökből képzett szót. Ha nem elírással van dolgunk, akkor ez a jelenség utalhat 
arra, hogy az k betű már e magánhangzót is jelölhetett akár a jelen nyelvemlékben, 
akár a protográfban.

4.9.3.Valószínűleg elírásból keletkezett ъ és к betűk

A következő esetekben az ъ betű megjelenését minden valószínűség szerint 
elírással magyarázhatjuk: Négy esetben ъ betűt találtunk etimologikus у 
magánhangzó helyén: нън-кшкнюмоу 58v.2, БъшкНАагс 100v.l7, слушанию 104v.9, 
мткслк 162.2. Egy esetben ь. betűt találtunk olyan helyen, ahol nem volt semmilyen 
etimologikus magánhangzó: жкл'кди llv.10. A jelenség ha nem elírás talán 
kapcsolódhatna az ún. második teljeshangzósággal (второе полногласие) kapcsolatba 
hozható jelenségekhez, de ezzel az a gond, hogy a második teljeshangzóság mindig 
olyan esetekben figyelhető meg (a jelen nyelvemlékben is), amikor a hangkapcsolat 
egy ősszláv szótagképző liquidára vezethető vissza, azonban а ждъдк főnév лт

109 Вайан A.: Ibidem, с. 176. 
Вайан А.: Ibidem, с. 176-177.по
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kapcsolata nem ősszláv szótagképző */ -bői ered. Meg kell említenünk, hogy a
Словарь русского языка XI-XVII вв. közli а жклъдь. formát is, de csak zárójelben, 
és egyetlen példája erre a fenti esetünk111, így nincs rá indokunk, hogy ezt a formát 
egy variánsnak tekintsük. Egyébként az alapformára is a Sinai Paterikonból vették a 
példát. Ugyanúgy, I. I. Szreznyevszkij óorosz szótárában is az összes példa innen 
származik112, így ezt a szót mintegy “kvázi” hapax legomenonnak tekinthetjük.

4.10. Következtetések

A praepositiokhoz és a praefixumokhoz képest a gyökökben első szótagban 
sokkal több eltérést tapasztaltunk a normától. A gyenge helyzetben változás nélkül 
megőrződött redukáltak száma 1003 (74 példa idegen kézírásban). Legelőször egy 
táblázattal foglaljuk össze, hogy melyek azok a gyökök és relatív tövek, ahol 
feltehetőleg gyenge helyzetben már nem ejtettek organikus redukáltat a másolók 
nyelvében. Itt csak azokat az eseteket vesszük figyelembe, ahol elég magas 
százalékban hiányzik az ь. vagy ъ betű, ill. aposztróf áll. А м'кною névmásnál kivételt 
tettünk, mivel itt egyszer sem hiányzik a redukáltat jelölő betű, de feltehetőleg nem 
ejtették a redukáltat, mivel az összes példában к betűt találtunk (bár az ősszláv nyelvre 
ezt a formát elölképzett redukálttal rekonstruálták: *mbnojQ 113, mind az ószláv, mind 
az óorosz nyelvben a hátulképzett redukáltat tartalmazó forma számít normának, és a 
szótárak is ezt a formát közlik). Nem tüntetjük fel a gyökök összes mássalhangzó- 
változásos alakját. Az utolsó oszlopban azt mutatjuk be, hogy az összes példához 
viszonyítva hány százalékban hiányzik az -к vagy к betű, ill. található aposztróf, vagy 
egy esetben mekkora százalékban cserélődött fel a redukált. Itt az idegen kézírásokat 
is beszámítjuk, de nem vesszük figyelembe a redukáltak felcserélődésére utaló 
példákat, mivel nem bizonyított, hogy élő jelenséggel van-e dogunk. A gyököket ill. 
szavakat az alapállapotuknak megfelelően tüntetjük fel. A számok mellett zárójelben 
azt tüntetjük fel, hogy ezekből hány eset található idegen kézírásban.

111 Бархударов С. Г. (главный редактор): Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 5, Москва 
1978, с. 120.
112 Срезневский И. И.: Ibidem, т. I, часть 2, с. 881.
113 Трубачев О. Н. (под его редакцией): Этимологический словарь славянских языков. 
Праславянский лексический фонд. Вып. 21, Москва 1994, с. 116.
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Gyökök, tövek, 
ill. szavak

Nincs sem 
aposztróf, sem 
Tv vagy ív betű

Milyen
arányban nincs 

a redukált a 
megfelelő 

módon jelölve

Aposztróffal írt 
formák

Tv vagy ív 
betűvel írt 

formák

100%3KTvHA^-

KTvHHf— 447
33(1)
24(1)
181(1)
67(1)

96,23 % 
100% 
100 % 

94,09 % 
79,13 % 
100%

2
5(4)KTv-TO
2(1)MTvHHHX-

MTvHCr—

MTvN—■к/мь.н—'fc
13(6)
19(5)

26, de mind ь. 
betűvel áll

26 (4)
5

MTvH-ОЮ

66,67 % 
100% 

39,48 % 
100%

1 2mvT-HU,- 
ЕКр—Л—TH 
Kivc— ‘rtág’ 
пь.с-л-ти

5(1)
13(1)164(19) 94

3
75%1 3íllvC—

24 100% 
27,56 %

ckpeEp-
ЧК.-Т0 113 43

A 13, itt feltüntetett gyök közül, 11-ben a redukált gyenge izolált helyzetben 
volt, ami alátámasztja annak a jogosságát, hogy a gyenge redukáltakat tartalmazó 
gyökök és relatív tövek felsorolásában elkülönítettük az izolált és a nem izolált 
helyzetet, valamint megerősíti I. Faljov megállapítását, hogy a redukáltak kiveszése az 
izolált helyzetekben kezdődött114. Más kéziratoknál is feltételezhető, hogy a 
redukáltak kiveszése izolált, azaz abszolút gyenge helyzetben kezdődött meg, mint pl. 
а XI. századi Reimszi Evangélium cirillbetűs részében115.

Ezután egy újabb táblázattal foglaljuk össze, milyen mássalhangzók között 
történtek a változások az organikus redukáltaknál. A redukáltak vokalizációjának 
eseteit, amelyek amúgy sem teljes értékűek (nem a klasszikus értelemben vett, a 
Havlík-szabály szerinti erős helyzetekben mentek végbe) ebben a táblázatban nem 
közöljük. A “Kisebb jelenségek” pontnál tárgyalt példákat szintén nem tüntetjük itt 
fel, mivel többnyire nem fonetikai jelenségekről volt szó.

114 Фалев И.: Ibidem, с. 121.
115 X. Тот. И.: Редуцированные гласные в Реймсском евангелии. In: Studia Slavica Hungarica XXV. 
1979, с. 439.
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Szótagközi
asszimiláció

Milyen
mássalhangzók

között

Az összes 
változás együtt

Kiesett
redukáltak

A redukált 
megváltozása

55 (1 idegen 
kézírásban)

кр

1 idegen 
kézírásban, 

erős helyzetben
1К Ш

2 erős 
helyzetben

2E X

13 (1 idegen 
kézírásban) + 

96 aposztróffal 
(2 erős 

helyzetben)

1143 2к c

11к 4
11АЛ
21 idegen 

kézírásban
1AH

1 idegen 
kézírásban

54

544 + 50 
aposztróffal

К H

5 (4 idegen 
kézírásban) + 

33 aposztróffal 
(1 idegen 

kézírásban)

38
к T

34 (6 idegen 
kézírásban) + 

272
aposztróffal (3 

idegen 
kézírásban)

34 (5 idegen 
kézírásban)

36626
M H

11п к
66 aposztróffaln c
22 aposztróffalП T

2424££
11 erős 

helyzetben
c c

11T Л

11T Ц1

43 aposztróffal 434 T
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A táblázatból megállapíthatjuk, hogy a változások 375 esetben képzési 
helyüket tekintve bilabiális és dentális vagy bilabiális és labiodentális mássalhangzók 
között mentek végbe (14 példa idegen kézírásban), 6 esetben bilabiális és praepalatális 
mássalhangzók között (1 példa idegen kézírásban és erős helyzetben), 124 esetben 
foghangok között vagy labiodentális és dentális mássalhangzók között (3 példa idegen 
kézírásban, 3 erős helyzetben), 69 esetben dentális vagy labiodentális és praepalatális 
között, 92 esetben dentális és veláris mássalhangzók között (5 esetben idegen 
kézírásban), 2 esetben erős helyzetben bilabiális és veláris mássalhangzók között.

A változások 588 esetben akusztikailag mély és magas mássalhangzók között 
történtek (20 példa idegen kézírásban, 1 erős helyzetben, 1 idegen kézírásban és erős 
helyzetben), 78 esetben magas mássalhangzók között (2 példa idegen kézírásban, 1 
erős helyzetben), két esetben erős helyzetben mély mássalhangzók között. A 
változások 499 esetben diffúz mássalhangzók között mentek végbe (17 példa idegen 
kézírásban, 3 erős helyzetben), 169 esetben diffúz és kompakt mássalhangzók között 
(6 példa idegen kézírásban, 1 idegen kézírásban és erős helyzetben, 2 erős 
helyzetben).

A táblázatból kitűnik, hogy a mássalhangzók képzési helyét figyelembe véve, 
a legtöbb változás bilabiális és dentális vagy bilabiális és labiodentális mássalhangzók 
között történt, 375 esetet figyelhettünk meg (14 példa idegen kézírásban). Ez az 
összes változás (668 (23 idegen kézírásban)) 56,14 %-a, míg a változás nélkül 
megőrződött gyenge helyzetű redukáltak közül csak 114(13 példa idegen kézírásban) 
esik bilabiális és dentális közötti helyzetekre (bilabiális-labiodentális közötti hely nem 
volt), ami az összes helyzetnek (1003 (74 idegen kézírásban)) csupán 11,37 %-a. 
Tehát megállapíthatjuk, hogy a bilabiális és dentális vagy bilabiális és labiodentális 
mássalhangzók között a redukált arányosan is jóval nagyobb valószínűséggel változott 
meg, mint az egyéb helyeken képzett mássalhangzók között.

I
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5. Redukált hangok a gyökökben nem első szótagban

Ebben a fejezetben a 4. fejezethez hasonlóan a gyökök redukáltjain kívül 
azokat a redukáltakat is tárgyaljuk, amelyek a themához tartoztak eredetileg, de nem 
szokás a végződések közt feltüntetni. Ilyen esetben külön jelöljük, hogy a redukált 
nem a gyökhöz tartozik. A következtetések levonásánál azonban nem különítjük el 
ezeket a redukáltakat.

Organikus redukáltak gyenge helyzetben5.1.

5.1.1. Hátulképzett organikus redukáltak gyenge helyzetben

Gyenge helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén Tv betűt találtunk a 
következő gyökökben:

5.1.1.1. Izolált helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén 
—etvK—: (^AETvKeNUieMív) 55v.6, (^ЛБ,ъ.ке|н’ки) 118v,18.
-EivA-: (съндЕ’кД’кстa ca) 168v.9.
—etvH—: (къ^къноутн) 32.15, 104v.l9, 154v.l5.
-къдок-: (нсьооЕъдок'кБ'ъ.шк' (sic!) 154.5. Ha a e betű nem elírás, akkor 

jelezheti a v hang esetleges bilabiális ejtését a másoló nyelvében, amire már utaltunk a 
3. fejezetben (З.6.1.), az oyceAeNTviA (62.20, 177v.20) alak esetében. Azonban, amíg 
csak néhány példánk van a v bilabiális ejtésére, addig a következtetéseknél (például, 
hogy milyen mássalhangzók között változtak meg a redukáltak) megmaradunk az 
amúgy is közkeletűbb labiodentális ejtés mellett. Egyébként a gyököt b-vel 
rekonstruálták az ősszlávra116, de mind az ószláv, mind az óorosz kéziratokban inkább 

az Tv betűvel írt formák vannak túlsúlyban, ezért mi nem soroljuk a redukáltak 
felcserélődéséhez, amint már említettük a 4. fejezetben (4.1.1.1.).

-ttvh-: (и^гънати) 2Ív. 14, 25.3,17 (idegen kézírás IV), 91.11, (рл^гънлти) 
25.8-9 (idegen kézírás IV), 28.12, (от'ь.гънднии) 5v.l, (прогънлнъ) 85.3, 
(nepenvHoyKív) 113v.7, (догкндБъше) 175v.l3.

—ATvjf—: (къ^д-куноутн) 35.18-19, 50.5, 53.10, 119v.l2, 136v.l0,17, 163.10, 
(KTvATvpoKeHTv) 17v.6. A későbbi változások azt bizonyítják, hogy ebben a gyökben 
az etimológiai gyenge helyzet ellenére is megtörtént a vokalizáció, amelyben 
nyilvánvalóan az játszott szerepet, hogy elkerüljék a redukált esetleges kiveszése 
miatt létrejövő nehezen kiejthető mássalhangzó-kapcsolatot117.

ед"кьл / одъьл: 17.5, 54v.2, 122.10. Ennek az adverbiumnak a redukált 
nélküli formája is elterjedt, az etimológiájából118 pedig nem lehet egyértelműen 
eldönteni, vajon organikus redukálttal van e dolgunk, vagy nem.

HHivAe: 7v.2. A redukált a thema része volt eredetileg.

ne Vasmer Max: Ibidem. Erster Band, p. 175. 
117 Петер Михай: Ibidem, с. 70.

Фасмер М.: Ibidem, т. И. с. 9.118
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колткрог-: (кол\*крог"ы) 74v.l6. Ennek a szónak többféle írásmódja ismeretes: 
коморгк, коморогтч., ксл\ь.рсг"ъ.119. A szó etimológiája nem világos120, így nem 
tudtunk az ősszláv formához igazodni a példa elhelyezésénél.

—KTv—: (н-кк^де) 175v.l, 177.5. Maga az abszolút tő tulajdonképpen a 
következővel azonos, v.ö. a 4. fejezetet (4.5.2.1.1.). A redukált eredetileg thematikus 
magánhangzó volt.

-кг-: (н’ккъто) 3.1, 6.15, 7.2, 7v.l7, 20v.3, 24v.20, 25v.2 (idegen kézírás IV), 
81v.l, 157.13 (idegen kézírás VI), (никъто) 25v.17-18 (idegen kézírás IV), 80.8-9. A 
redukált eredetileg thema volt.

aokts.^-: (ao|ets.2;ath) 133.16-17.
-мтуЧ-: (ktk|mts.4a) 133v.12-13.
соукт^н-: (соукъ|нАнсу) 60v. 20-61.1 (idegen kézírás VII). Az óoroszra a 

redukáltat tartalmazó forma a jellemző, míg az ószlávra a redukált nélküli forma121. 
Mivel az Ts. betű a sor végén található, nem dönthetjük el egészen biztosan, hogy 
óorosz formával van-e dolgunk.

-ctui-: (оскпдми) 166.18.
—ckíi—: (оускплти) 15v.9-10 (idegen kézírás II), 91.17, 133v.l8, 157.3 (idegen 

kézírás VI), (оускпении) 38v.ll.
-съш-: (нскше) 57.1.
-тък- / -тъч-: (рдстъкох'ъ) 18v.6, (отът’ъ.че са) 30.10 

betű к betűből lett átjavítva 
(пр’кт’ъ.ченше) 125.14.

тгк-ъ-мо: 7.18, 25v.l8 (idegen kézírás IV), 42.2 
betűből lett átjavítva —, 47.18, 72.6 (idegen kézírás VI), 76v.3. Maga a gyök az 
előzővel megegyezik, mivel M. Vasmer etimológiai szótára szerint ez a határozószó 
kapcsolatban áll а точка, ткнуть szavakkal122, így azonban csak а tts.k- lehet a 

gyök része, a maradék valami suffíxum lehet, de mivel nincs tudomásunk -im- 
suffixum létezéséről ezt elvetjük. Valószínűbbnek tartjuk, hogy itt a -mc képzőről van 
szó123. Ebben az esetben a redukált a themával esik egybe.

-Ts.n-: (ктоукпити) 169.14, 174.3.

a második ъ 
, (ист'кче) 40v.l4,15, (прит’ь.чАу'ь.) 92v.l9,

a második ъ. betű ь.

A következő gyökök o-val is előfordulnak a nyelvemlékben, ezért a felsorolás 
végére helyeztük ezeket:

—K’K—: (и’Ьк'ъ.гдл) 177.8. A redukáltat tartalmazó forma, bár másodlagos, már 
az ősszlávban is létezett124.

—KTv—: (нектули): 67v.l6. Ez a szó többféle formában megtalálható a 
nyelvemlékekben: негли, негъли, искан, исколи, н-кклн123. Itt is másodlagosnak

119 Срезневский И. И.: Ibidem, т. I, часть 2, с. 1270-1271. 
Фасмер М.: Ibidem, т. II. с. 305.

121 Фасмер М.: Ibidem, т. III. с. 799.
122 Фасмер М: Ibidem, т. IV. с. 70.
123 Baleczky Emil, Hollós Attila: Ibidem. 160. о.
124 Фасмер М: Ibidem, т. II. с. 274.
125 Срезневский И. И.: Ibidem, т. II, часть 1, с. 371-372.
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5. Redukált hangok a gyökökben nem első szótagban

tekinthető a redukálttal álló forma. Nem tudjuk, vajon az ősszlávban is létezett-e már, 
de talán elképzelhető, így nem rakjuk a másodlagos redukáltak közé.

ok-k-: (окъгда) 126.17, 176.12. Szintén másodlagos forma, de a redukált talán 
már az ősszlávban is megvolt, hasonlóan а къгдл-Ьюг. A redukált a thema helyén áll. 

-пък-: (оупъкл1л) 148.18.

5.1.1.2. Nem izolált helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén
-дъжд-: (од'ь.жди) 121.3.
жкл-ък-: (жь.лъ|ьиы’к) 85v.12-13. A hátulképzett redukáltat nem a 

tulajdonképpeni gyök, hanem a thematikus elem tartalmazza. A szó, amelyből a fenti 
birtokos melléknevet képezték eredetileg az ieu. *- ü— tő szerint declinálódott. 
(tulajdonképpen az *-ü- tőképző elem ablautformája volt eredetileg és diphtongust 
alkotott:
funkciót tölti be, mivel az ieu. *-ü- tövű főnevek már nem az eredeti tő szerint 
declinálódnak, hanem az ieu. *-r- tő szerint — a locativus sg.-ban -e helyett -и áll, 
pl.: (о) люб'кьи 100.12, (къ.) Цркъки (a nominativus sg. formája nem derül ki a nyelv
emlékből, mivel ezek a főnevek egyszer sem állnak N.sg.-ban, egyedül egy szóban 
találtuk meg az eredeti N.sg. formáját: д^лти: 171.2-3) —, így nem indokolt, hogy 
ennek és még néhány más névszónak a kedvéért egy új fejezetet nyissunk.

-;гл-: (ке^ълоЕикъ) 165v.2, (ке^лоБИи) 159v.l, (не^ълоБИи) 169.9.
—: (прн^ъклти) 19v. 15, 24.2, 39v.l, 65v. 10-11, 67v.l3, 90v.20, 101.12, 

102.9, 129.15, 130.5, 137.4-5, 144.9, 147.16, 147v.l8, 152.11,153.10 (idegen kézírás 
VI), 156.17-18, 156v.9,12,16, 160v.l8, 169.9, (кт^ъьдти) 49v.l7, 50v.l2, 120v.l6, 
133.17, 150v.l0, 151.12, 170v.2, (с'к^'ь.кдк'ъ.) 122v.8 (idegen kézírás VI), (о^ъьд ca) 
49v.19.

й и -), de mivel a jelen kézirat nyelvében már nyilvánvalóan nem ezt a

-лъг- / -лъж-: (сълт».гдти) 26v.6 (idegen kézírás IV), 138.18, (обл^кганъ)
105V.13.

люб—TiK—: (люЕЪБе, любъки (G.sg., L.sg, D.sg.)) 80.2, 100.12, llOv.l, 121.20, 
143.4-5, 152v.9, 158v.ll, 160v.l5,18,20, 162v.3, 165v.2,6-7,10, 166.8, 169v.3, 
178.8. A redukált nem a gyökhöz tartozik, hanem a thematikus elem része. A főnév 
eredetileg az ieu. *-ü- tő szerint declinálódott.

поуг-ък-: (поугъкицл) 167.9. A redukált nem a gyökhöz tartozik, hanem a 
thema része. A főnév, amelyből a fenti főnevet képezték eredetileg az ieu. *-ü- tő 
szerint declinálódott.

—CTiA—: (посъллти) 13v.l7, 50.16, 50v.2, 89.17, 101.18-19, 123.15, 123v,16, 
166v. 19 (idegen kézírás VI), 167.4, 167v.l4, 168.2, 169v.l7, 171v.l2, (nocTs.ATi.i) 
165.5.

(пот'Кфдтн ca) 13v.1-2, 108.15, 180.6, (къст'Кфл ca) 136v.9,-Т’Ъ.ф

(ист’ь.фиь'кши (sic!)) 57.12.
цЕрк-ък-: (цЕркт^ке) 19v.l5, (ц"ркту|ки) 48.18-19, 88v.11-12, (цЕрЕкъке) 

24v.ll (idegen kézírás IV), (црЕ|къке) 141v.8-9. A redukált nem a gyökhöz tartozik, 
hanem a thematikus elem része. A főnév eredetileg az ieu. *- ü- tő szerint 
declinálódott.
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5. Redukált hangok a gyökökben nem első szótagban

5.1.2. Elölképzett organikus redukáltak gyenge helyzetben

Gyenge helyzetű elölképzett organikus redukált helyén к betűt találtunk a 
következő gyökökben:

5.1.2.1. Izolált helyzetű elölképzett organikus redukált helyén
-БЕр-: (стЕБЕрдти (ca)) 4.5, 8.11, 1 óv. 19-17.1 (idegen kézírás II), 28v.l2, 

15Ív. 17, 157v.l8-19, (и^ЕЕрдтн) 23.4, 137.1, 151.19, 155.8, (и^Еь.рлни1е) 147.5, 
(ыдБЕрдкъ ca) 175.2.

кесеждб: 101.19, 178.1. A második elölképzett redukált hangrendi átcsapás 
eredménye, és a themához tartozik.

келЕБЛюд-: (кель.БЛЮД,ь.|) 74v.7, 75.6,8-9, (кедЕБЛК'ДЕНИК'к) 75.2.
-ДЕр-: (одЕ|ра) 52.9-10, (рлздЕрдык) 134.10.
-ЖЕД-: (пожеддтн) 142.8, 157v.l2.
-жег- / -ЖЕЖ- / -же^-: (рджЕже са) 153.6 (idegen kézírás VI), 

(рд|ждЕжении) 11.16-17, (а ^дж-кфи ige aoristosai (^д|жЕже, ^дже|гошд)) 45v.4-5, 
óOv.6-7, (а к'кжецж ige imperativus du. 1. személye (къжЕ^кьк) és a jelen idő du. 
1. személye (ктЕЖЕ|жек’к)) 22v.3 (idegen kézírás III), 71v. 19-20 — az utóbbi 
példában az e betű e betűből lett átjavítva —, (сежежо) 32v.l5, 145v.l5, (ожЕже) 
165V.12.

-^Ep-: (су^Еркти) 8v.6, 12.8-9, 16.15, 145v.17-18, 27.10 (idegen kézírás IV), 
30v.l2, 42v.5 (idegen kézírás VI), 60v.17-18 (idegen kézírás VII), 68v.5, 74.7, 79v.6, 
lOlv.17, 113.11, 113v,2, 117.7,9, 126v.7, 136.16, 157v.l5, 168v.ll-12, 171.8, 
172.15, (^д^Еркти) 42.15-16, 42v.2 (idegen kézírás VI), 66.14, 108v.9, 168.9, 
(кт^Еркти) 68v.7-8, 152v.6, 153v.l5, 154v.l2-13, (прс^Еркти) 97v.l9, 166v.6,7J 
(idegen kézírás VI), (прк^Еркти) 30.6, 152.3, (прк^Еркнше) 116.9, (при^Ерку-Е ca) 
51v.2.

кръчЕМ-: (KpTv4EíV\H4etA) 135.15.
-ДЕП-: (прнлЕпе) 166.15.
—мен—: (ссумЕнкти ca / слмЕнкти ca) 66.15, 66v.l, 131.16, 165.19-20, 

(помЕнкти) 112v.7, 140v.l6, 162v.8, 181.5.
-ле^-: (поле^д) lOv.13, 14v.4, 20.20, 21v.l, 32v.l0, 41.20, 41v.l8,20, 42.5, 

47v.l2, 48.13, 52.17,17,18, 59.13, 59v.7-8, 66.10, 70.3, 71.7 (idegen kézírás V), 
77v.l8, 79v.20, 83.9, 96.16, 97v.6, 106.16, 107.4, 109.2,3,15, 119.4,7,13, 119v.l0,16, 
128v.9, 142.3, 155.11-12,19, 159v.5, 162.5, 163.2, 178.15-16.

(прдздЕН'ы) 167.20, (npa^AEHcytAipa) 5v.l9, (прд^ДЕНОСТи) 
173v.20 (idegen kézírás VIII), (прд^дЕННКъ) 20v.6 (az első két betű hiányzik), 
100.11-12, 152v.2, 160v.5.

-ЛЕр-: (попЕрифе) 3.13-14, 11.7, 15v.l2 (idegen kézírás II), 16v.7, 17.14,16, 
36.6, 37.1, 39.5,15, 39v.3 (idegen kézírás V), 45.15, 46v.4, 57v.ll, 60.16, 66.18, 
73.19, 74v.3, 75v.l9, 76.20, 77.3-4, 77v.9-10, 87.16-17, 104v.3, 111.1,18, 112.5, 
112v.l3, 116v.6, 125v.l4 — az E betűt о betűből javították át—, 145.6,8.

-ЛЕр-: (пспЕрдтн) 29v.l2, 161v.5, (рдспЕрд) 59v.5.
-pEU,-: (издрЕци) 53.19, (wpEU,H ca) 136v.11.

ПрД^ДЕН
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5. Redukált hangok a gyökökben nem első szótagban

-скет-: (проскЕ|т"к ca) 155.20.
-че-: (иичето) 48.17, 93.15, 106v.20-107.1, 108.5, 131v.6, 135v.l5,18, 

143v.2, 150.7, 152.17, 153.4 (idegen kézírás VI), 156v.l9, 159v.l8, 175.16, 
(оуиичЕжеитпи) 170v.9, (а|ничежл1афи) 154v.6-7, (ничь.тожен'к) 100.16, (и-кчЕто) 
34v.l0, 48v.2, 55.16, 59v.l9-20, 93.8, 109.1, 131v.l2, 176v.l8. A következő szó, 
amely ószláv alak és az előző birtokos esete, e betűvel is megtalálható a kéziratban (ни 
о чесомЕ 35v.9.) Id. 4. fejezet (4.7.2.): (иичесо) 5.2, 7.18, 9.1, 17.3 (idegen kézírás II), 
21.20, 22v.l0 (idegen kézírás III), 32.20, 33.12, 34v.2,3,8-9,19-20, 35.8-9,17, 36.12, 
41v.l9, 42.3, 43v.l3, 50v.l4, 60v.9 (idegen kézírás VII), 62.2, 65v.9, 69.5, 69.11 
(idegen kézírás V), 72.6 (idegen kézírás VI), 73.3, 77.11, 79v.9, 82v.l0, 82v.16,20, 
84.7, 87v.2, 88.19, 93v.l4, 99.7, 101.14,16, 105.8,10, 110.6, lllv.19, 117v.l4,20, 
119v.5, 126V.12, 127.8, 129.2, 131.11, 132.17, 133.15, 140.9, 144.12, 148v.l9, 
153.18, 165.11,18,20, 166.5, 168.20, 168v.2, 169.19, 172.9, 175v.l6, 181.3, (нЪчесо) 
74.10. A redukált eredetileg a themához tartozott.

-ед-: (к'ь.жь.до) 9v.20, 44.7, 71.14 (idegen kézírás V), 91v.7, 106.5, 118v.l4, 
121v.l, 122.15, 126v.l2, 146.8, (коюгожедс) 171.19, (дснЕде) 24.15, 24v.l (idegen 
kézírás IV), 157.20 (idegen kézírás VI), 158v.3, 163.19, 172.18, 179.15. 

ачем-: (АЧЕмеыи) 140.20.

5.1.2.2. Nem izolált helyzetű előlképzett organikus redukált helyén 
-бел-: (докь.л’кти) 141v.l2, (докь.л,кни1е) 118.12, (доведена) 28v.21. 
-дкн-: (пллдЕиоуА) 51.4, (полоудЕне) 51.16.

х;ед-: (съ^едати) 51.5, 56v,19, 64v.7-8, 102v.8-9, 137v. 13, 138v.3, 142v.6,
146v.8, 152.17.

къеел-: (iceeeaa) 59.6.
-л\Ер-: (az оумркти ige jelen idejű tövéből képzett alakok) 6.2, 6v.l4, 2Ív. 19 

(idegen kézírás III), 27.3 (idegen kézírás IV), 39.7,14, 46v.l9, 50.14, 55.6, 58.19, 
61.3-4,12, 63v.8, 65.8,9,14, 68v.l, 79.9,11, 87v.3, 91.14, 92v.l4, 93v.2,5,16, 115.19, 
121v.3^1, 124.5, 138v.l7, 161.19, 164v.9, 168v.l6, 182v.l9.

(-)сБЕ-ф-: (az оекц1е melléknév függő esetei a G.pl. kivételével, a nő- és 
semlegesnemű formák eseteinek nagy része, valamint a pronominális formák) 4v.l, 
12v.l3, 20v.ll, 54.9, 66.1,7, 66v.7,15-16, 70.17, 70v.9,19-20 (idegen kézírás V), 
72.9 (idegen kézírás VI), 76.13-14, 101.3-4, lOlv.12,13, 102v.l0-ll, 111.11, 
lllv.ll, 114v.9, 117v.l3, 123v.20-124.1, 129v.l4, 130.18, 133.5, 154.2, 158.13, 
(oEiopeHHie) 17v.7, 17v.l5,16, 18v.8, (приоБЕфитн ca) 15v.6 (idegen kézírás II), 
17.17-18, 22.14 (idegen kézírás III), 23v.l, 33v.l5-16, 35.7-8, 56v.l-2, 66.15, 
66.20-66v.l, 73.11,12, 112v.3-4, 124.17, 145.12. Ez a gyök tulajdonképpen egy 
praefixumból és egy suffixumból áll: ősszláv *оЪъ- + *-tip 
gyökök közé raktuk, mivel feltehetőleg a másolók számára már nem volt egyértelmű a 
szó rokonsága az об- / обе- praefixummal, és nyilvánvalóan gyökként viselkedik 
(képezhetnek belőle szavakat, praefxxumot rakhatnak hozzá).

-ЛЕСТ- / -ЛЕф-: (npikAECTHTH (ca)) 17v.8, 40v.10,12, 123v.6, 143.19-20, 
162v.18-19, 164v.4-5,173v.l5 (idegen kézírás VIII), 178v.l2-13, 180.16, 182.8,16.

126 . Ennek ellenére a

126 Фасмер M.: Ibidem, т. III. с. ПО.
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5. Redukált hangok a gyökökben nem első szótagban

н-кф-кк-: (н'кфккн) 130.9. A redukált nem a gyökhöz tartozik, hanem a 
thematikus elem része. A főnév eredetileg az ieu. *-«- tő szerint declinálódott.

-пкр-: (съпкрю ca) 119.19.
-сткл-: (под’кстклдкъ) 178v.8, (псстклднии) 118.10.
-сткр-: (a простркти ige jelen idejű tövéből képzett alakok) 94.12, 153.12.
-Tkp-: (cTs.Tb.peTk) 41v.3.
-чкн-: (андчАти ige jelen idejű alakjai) 88v.l6, 180v.l5, (къчкнетк) 174.15.
-чкст-: (к/Ггочкстикъ és Е/Сгочкстикъ1и) 47v.l4, 65.1-2, 166v.9 (idegen 

kézírás VI), (Елго|чксткоу1Лфиимъ.) 100.19-20, (нечкстикдго) 107.20, (нечк|стикк- 
стьд) 29v.20-30.1.

-чкт-: (прсчксти) 25.9 (idegen kézírás IV), 38.9, 103.5, 139.7, (почести)
61.4- 5, 100.14, 141.11, 159v.4, 164.20, (су|чктомъ1ИХ’ъ) 53v.l-2, (съчктоуъ.) 70v.3 
(idegen kézírás V), (ифктенъ1л\к) 73.19.

-шкд- / -шк- (eredetileg: -sbd- + -/-) / -шкс- (< *-sbd-t-): (м’ногдшкдъО 
3v.l8-19, 5.2, 23v,14 (a második о betű nem látható), 30v.3, 34v.7, 45v,16, 65.4,
90.4- 5, 114v.7, 119.18, 121.9, 146.11, 171.10-11, 166.20, 171v.4, 175.16-17, 
182.17, (тришкдъ|) 5.5, lOv.l, 27.10 (idegen kézírás IV), 58.10,11, 65v.l6, 69.15 
(idegen kézírás V), 103v.l2, 113v.7, 122.12-13, (дъкдшкд'к!) 23v.l4, 45v.l6, 
103v.ll, 113.16, (пАтишкД,к|) 50v.l8, (слишкдто) 40v.7, (колишкДЪ!) 26.13 (idegen 
kézírás IV), (пришклд, пришкли) 49.7, 125.10, 159.15, ((Сшклд) 117.20, (дошкло) 
172v. 11, (сшкЛкЦк / СОшкЛкЦк / стъшклкцк) 7v.17-18, 8.1, 12v.9, 59v.20, 60.10,14, 
60v.l-2 (idegen kézírás VII), 62v.4-5,7, 66v.l2, 69v.7, 88.2, 94.19, 94v.8,9,16,20, 
96v.l5, 97.18, 119v.20, 120.6,13, (пр-кшксткоу1Афд) 86.17.

-км-: (а къ^ати ige jelen idejű tövéből képzett alakok többsége (néhol a 
jelen idő töve az infinitivus töve helyett áll az imperfectumban)) 4v.2, 7v.l, 9.3, 
27v.21 (idegen kézírás IV), 30.8, 32v.9, 52.4-5, 58v.4, 62v.2, 75v.l, 80v.14-15, 
82v.l7, 83.11, 88.9, 90.12,14,18, 90v.3,4, 94v.9, 95.11, 106v.l-2,5, 110v.3, 115.8, 
127.12, 132.10,14,15,16, 137.11, 137v.20, 138v.9, 140v.6,8-9,9, 144.4, 155v.l5-16, 
159.16,19, 165.3, 175v.l-2, (а сънати ige jelen idejű tövéből képzett formák) 
21v.l5, 22.16 (idegen kézírás III), 25.4 (idegen kézírás IV), 145v.5, (a ktvHath ige 
jelen idejű tövéből képzett infinitivus és imperfectum: ьъ|нкмдти és кънкмдше) 
47V.2-3, 149.18.

5.2. Másodlagos redukáltak gyenge helyzetben

5.2.1. Hátulképzett másodlagos redukáltak gyenge helyzetben

5.2.1.1. Nem betoldott másodlagos redukáltak
Csak néhány esetben találtunk etimologikus idegen magánhangzó helyén is. 

betűt nem első szótagban:
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комък-: (комъкдти) 88v.ll,16, 115.16, 124.3, (комъкднше) 88v.l8, 
89.1,14,15-16. A latin commítnicáre igéből származik127.

сек'ъ.риинд 111.12 (a szó ь. betűvel is előfordul), секъ|сршаноу 17v.ll-12 
(téves átírás). A tulajdonnév a görög, de latin eredetű Seur|Qiavoü szláv átírása, 

сь.ь’ь.рок'к: 17v.l. A görögben EeufjQou található.

5.2.1.2. Betoldott másodlagos redukáltak
Mássalhangzók között nem etimologikus, gyenge helyzetű redukált helyén a 

következő esetekben találtunk ъ betűt nem első szótagban:
дкъ.кд: 5.19, 5v.ll, 6v.ll, 7v.l5, 8.5, 8v.l,9, 9.6,19, 10v.5-6, 26v.l9. Ez a 

szó ь. betűvel is előfordul a kéziratban, de mivel másodlagos betoldott redukáltról van 
szó, úgy gondoljuk ezeket a példákat nem szükséges a redukáltak felcserélődésénél 
tárgyalnunk. Egyébként is nehéz lenne eldönteni, melyik formát válasszuk normának: 
az ъ betűt, vagy az ь. betűt tartalmazó alakot. Tekintetbe véve a sok jer nélkül írt 
alakot (ld. a kiesett másodlagos redukáltaknál), ebben és még jó néhány más szóban 
minden valószínűség szerint nem ejtettek másodlagos redukáltat, 

дмъмон'ь.: 37v.2. 
дк'кгост'к: 11.3. 
дндкъст^р’коу: 29.2.
Антк|др’кга: 166v. 18-19 (idegen kézírás VI).
Едг"ъ.р-: (кАРърАИицю) 35v.7. Ebben az alpontban ez az egyetlen szláv szó. 
кдр’кьдр'к: 80v.ll. 
еьъстдфию: 133.6.
^дк^уеи: 93.19. 
ид|к'ъ.киьд: 19.19-20. 
неръдднд: 14.17. 
кс&ъкдле: 10.6.
лдкърл: 5v.1-2,2,11-12,13, 7.10, 9v.8, 28v.l4, 31v.l8, 128v.l5. Ez a szó is 

előfordul к betűvel írva. 
лвкт^тикиш: 21.3.
ндк’кклнръ: 49v.8-9, 58.3,8, 57.13. Ennek a szónak is van ь. betűt tartalmazó 

példája egy esetben.
олътдрк: 5v.8, 7v.l9, 14.1-2, 16.13,14, 105.14, 105v.5,ll. 
noHTs.Tcy: 25.4 (idegen kézírás IV). 
сдкъкомдх-ии: 48.10, 79v.4. 
сигънд: 48.12.
Х’ДД’ь.кидон’к: 21v.l5, 25.5 (idegen kézírás IV).

5.2.2. Másodlagos elölképzett redukáltak gyenge helyzetben

5.2.2.1. Nem betoldott másodlagos redukáltak

127 Фасмер M.: Ibidem, т. II. с. 303.
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Csak három esetben találtunk etimologikus idegen magánhangzó helyén ь. 
betűt nem első szó tagban:

сцкта: 81.14. A latin acétum-ból származik. Elképzelhető, hogy már a ke
reszténység felvétele előtt is megvolt szláv nyelvekben, ebben az esetben a szó 
germán közvetítéssel került a szlávokhoz, és meglehet, már az ősszlávban megvolt, 
így az organikus redukáltakhoz sorolhatnók, amennyiben az óorosz ь. egy ősszláv *ъ- 
re vezethető vissza (A másodlagos ill. organikus redukáltak besorolásának 
kritériumait Id. a 4. fejezetben (4.2.). Azonban a germán közvetítés sem bizonyítva, 
sem megcáfolva nincs128.

секкриганъ: 73.10. A szó t*. betűvel is előfordul. A tulajdonnév a görög, de 
latin eredetű Seur)Qiavoí> szláv átírása.

cb.Mb.C'N'k: 83v.6,20, 84.10. A görögben Eufieoóv, a héberből származik.

5.2.2.2. Betoldott másodlagos redukáltak
Mássalhangzók között nem etimologikus, gyenge helyzetű redukált helyén a 

következő esetekben találtunk ь. betűt nem első szótagban:
дкь.кл: 4.13, 6.4,10, 6v.2,12, 8.6. Ez a szó ъ betűvel írva gyakrabban fordul 

elő, ld. fentebb (5.2.1.2.).
длейанк|дрик>: 49v.3-4.
лнь.тис'Х'ию: 25.18 (idegen kézírás IV).
кикьска: 110v.5.
гетьсимлни: 134v.4.
екл|нь.гелже: 61.1-2.
екклсгига: 103.20, 142v.l0, 163v,13.
еккстатиа: 80.15.
екьсторгига: 3.2.
екь.стох'шл: 29v.6.
еььхеьии: 136.6.
кедрлл\ь.кетус’: 160v.3.
кокь.кдлк: 36.14.
ко^ь.м'к: 28.18, 118.6.
коль.п-к: 39.9,19.
коста|нь.тина: 25.2-3 (idegen kézírás IV).
ллкь.ръ1: 6v.4. Ezt a szót többnyire ъ betűvel írta a másoló, ld. fentebb. 
леонь.тии: 5.19. 
ндьь.гино|л\ь.: 8v.3-4.
ндкь.клироу: 58.6. A szó ъ betűvel is előfordul, ld. fentebb, 
ольки:150.3. 
сригенк|тоу: 88.11-12.
А пакь-лъ tulajdonnév függő esetei: 28v.l5, 45.2, 103v.l8, 104.8, 106.1, 

113.7-8, 155V.2.
пень.тоуклни: 9.7.

128 Фасмер M.: Ibidem, т. III. с. 177.
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nepkC’fcHTi.iNH: 4v.6, 5.13. 
севЕгирл: 23.19, 55.18.
сбдем-: (седЕмицею) 48.8. Ez az egyetlen nem idegen szó, amelyben 

betoldott elölképzett redukáltat találtunk nem első szótagban.
селевЕК-: (селевЕкига) 55.12, 56v.4, (селевЕкиискл) 55.14. 
тлрЕсонъ.: 18v.l8, тлрЕск: 19v.3. 
фиркминл: 114v.l2.

5.3. Organikus redukáltak erős helyzetben

5.3.1. Hátulképzett organikus redukáltak erős helyzetben

Erős helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén t. betűt találtunk a 
következő gyökökben:

ви^ъ-р-: (киуъръ) 40.7.
люб-ъв-: (любъее (Acc.sg.)) 6.6, 9.2-3, 10.7, 11.11, 45.11, 47.15, 49v.20, 

60.9, 62v.l, 65.12, 68v.l7, 71.5 (idegen kézírás V), 71v.l7-18, 76.16, 83.6,10, 86v.l0 
(az utóbbinál az л betűt kikaparták, majd később beírták), 92.16, 94v.l, 106.14, 
llOv.10, 112V.10, 114V.13, 115V.15, 119v.3, 119v.9, 124v.l2, 125.5, 136. 20, 
137v.l8, 138v.8, 139v.l7, 143.3, 163v.l3, 168.12-13, (люе-кешл) 176.18. A redukált 
nem a gyökhöz tartozik, hanem a thematikus elem része. A főnév eredetileg az ieu. *-ü 
- tő szerint declinálódott.

-Т'Ьф- / -Т1Ч-: (прит,к|фь.но, притъчь.нсче) 92v. 19-20, 108.6.
тик—ък—: (ttuk'ebe (Acc.sg)) 11.12. A redukált nem a gyökhöz tartozik, 

hanem a thematikus elem része. A főnév eredetileg az ieu. *- ü- tő szerint 
declinálódott.

ЦЕрк-ъв-: (иГркъ.ЕЕ (Acc.sg.)) 4.5, 25.16 (idegen kézírás IV), (u.peIk'kbe 
(Acc.sg.)) 70v.5-6 (idegen kézírás V), 123v.12-13, (ць.р’к'ккь. (Acc.sg.)) 5v.3, (цр- 
K'b. KKHHK’Ki) 122v. 7-8 (idegen kézírás VI). A redukált nem a gyökhöz tartozik, hanem 
a thematikus elem része. A főnév eredetileg az ieu. *-ü- tő szerint declinálódott.

5.3.2.Elölképzett organikus redukáltak erős helyzetben

Erős helyzetű elölképzett organikus redukált helyén к betűt találtunk a 
következő gyökökben:

БИСБр-: (БИСЕръ) 152v.l3.
—бел—: (добелено) 148.2. A szó hátulképzett redukálttal gyakoribb az 

óoroszban, a szótár is az ъ betűvel írt alakot adja első helyen129, de nem látjuk 
indokoltnak, hogy a redukáltak felcserélődésénél tárgyaljuk.

-ДБЕр-: (придБЕри|ю) 48v.l8.

129 Срезневский И. И.: Ibidem, т. I, часть 1, с. 687.
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дьи-: (плддьыъ.) 28.3 (idegen kézírás IV), (пладкнию) 33.11, (к’седьньисче)
118v.ll.

-жьг-: (к'кжкгъ) 22v.l8 (idegen kézírás III), (ижьглъ) 112v.l 1.
(кр'кчь.мь.ничею) 135.20, 135v.9-10, (кръчьмьницд) 135v.3, 

142.7,16, 142v.5-6, (кръчьмьникд) 136.2.
KTs.Eb.A-: (ktsEkats.) 59v.4,7.
-ль^-: (поль^ьнс) 43v.l9.
-мьр-: (Az оумр-кти ige participium praeteriti activi formái, amelyeket 

rendhagyó módon a jelen idő tövéből képeztek: оумьръ.(-)) 6.5-6, 6v.l8, 8.12,16, 
25v.7-8 (idegen kézírás IV), 30.16-17, 61.6, 62.11,12, 62.16, 62v.20, 68.15, 85.13, 
85v.l 1-12, 139.6-7,9, 139v.3-4 140.17,18, 140v.l7-18, 141.12, 143v.l9-20, 
150v.l6, 152.14-15, (и^мьръше) 146.8.

-нь^-: (Az оунь^ити ige participium praeteriti activi formái: оуньг/к-) 74.5-

кртьчьм

6,9.
оеь—ф— / OEb—ч—: (обьчь) 54v.5, (оЕЬфьнии,и) 20.6,11, (оЕЬфьыикъ) 47.5, 55.19. 

Ez a gyök tulajdonképpen egy praefixumból és egy suffixumból áll: ősszláv *obb- + 
*—tio 130 , ld. fentebb (5.1.2.2.).

прдздьы-: (прд^дьнъ) 129v.2,5.
-стьр-: (А простр^ти ige participium praeteriti activi formái, amelyeket 

rendhagyó módon szintén a jelen idő tövéből képeztek: простьръ(-)) 52.8-9, 54.4, 
79v. 10-11, 102.6.

-чьн-: (А НАЧАТИ ige participium praeteriti activi formái, amelyek rendhagyó 
módon a jelen idő tövéből vannak képezve: ндчьнъ-) 79v.l8-19, 137v.2.

-чьст-: (Еечьстиш) 20.5, 77.16, 107v.l3, (Елгочьстье) 106.13, 107v.7.
-чьт-: (прочьтъ) 32v.4, (причьтьникъ) 20v.l8, 61.13, 61v.4-5.
—шьд— / инь- (< *-sbd-l-) / —uibc— (< *-sbd-t-): (пришьдъ / пришьлъ) 

8.12,19, llv.16, 12v.l0, 15v.5,6, 16v.l3 (idegen kézírás II), 17.6, 17v.l9, 18.17, 
18v.l8, 19.6,12, 20v.6, 23.7, 25.18 (idegen kézírás IV), 31v.l0, 33v.2-3, 34.1-2, 
37.20, 43.12-13, 45.12, 48v.l-2, 48v.l8, 49v.l, 52v.4, 55.12, 55v.l7, 58.12, 58v.l2, 
62.7, 64v.l3,19, 65.4-5, 70.2, 73.6, 77v.ll, 84v.l, 86v.l9, 87v.4,14, 89.3, 90.6, 
90v.l, 92.19, 92v.8, 94.2, 95v.l8-19, 99.10, 102.14, 106v.2,iő (idegen kézírás VI), 
108v.4-5, 110.19-20, llOv.6, 112.20, 115v.l0,16, 118.6, 119v.8, 120.19, 120v.l9, 
122v.3 (idegen kézírás VI), 123v.l2,14,17, 127.16, 127v.2, 128.8, 128v.2-3, 130.6, 
131V.18-19, 132v.l, 136.8, 136v.7, 137.14, 137v.l0,17, 138v.2, 142v.l5, 146.15-16, 
147.18-19, 150v.l, 154.11, 154v.9, 156.3, 158v.4,10, 161v.l8, 162.1,20, 163v.l9, 
164.3, 164v.7-8,11, 167v.l6, 168.17-18, 170v.l3, 171.11, 174v.8, 176v.l5, 181.14- 
15, 182v.l3, (пришьсткже) 14.6, 16.15, 105v.2 — Az utóbbi két példa egy ősszláv *- 
sbd-t- formára (participium praeteriti passivi) vezethető vissza, amelyből -bj- suf- 
fixum segítségével képezték а шьстше formát, amely már az ószlávban és az 
óoroszban is megvan, és amelyből а шьстьшб másodlagos forma az -bstvbj- képző 

hatására keletkezett131. — (отъшьдъ / отъшьлъ / ошьлъ) 4v.3, 5Ív.20, 68.14, 96v.3, 
158.14-15, 159.17, 162.17, 170.20, (az отъшьльць / Фшьльць / ошьльць főnév függő

130 Фасмер M.: Ibidem, т. III. с. ПО. 
131 Вайан A.: Ibidem, с. 277-278.
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esetei a G.pl. kivételével) 7v.l5, 8v.l5, 12v.6-7, 58v.8, 60.3, 60v.19-20 (idegen 
kézírás VII), 61v.17-18, 62.14, 62v.3-4,15, 64v.ll, 85.13, 86.4, 87.9-10, 87.20- 
87v.l, 94v.l4, 95.16,17, 95v.l6, 108v.l5-16, 110v.l9-20, 111.1-2,3, 125v.l0, 
(сшь.ль.ннкъ.) 7v.4, 58.17, (от'кшь.сткше / vüuiiyCTbHie / сижсткиш) 11.14, 74v.7, 
96v.l5, 139.1, 152.18 — Ugyanazt említhetnénk meg, amit а пришьхткше főnévnél 
mondtunk. —, (къшь.дъ / Б’миклъ) 30.11, 38.8, 89.14, 94v.l5, 98v.5,18, 102.12, 
102v.l2, 149v.ll, 164.5, 173.13, (ьъшь.стьин (L.sg.)) 7v.l5, (съшь.дъ.) 5v.2, 63v.6- 
7, 73.20, 104.1, 135.11-12, 140v.l, 146.19, 165v.ll-12, (ииждъ) 19v.l4, 92v.l3, 
98v.l9, 113.8, 164v.4, 170.16, 172.3, (иижсткии) 8.15, (дсиждъ) 18.2-3, 61.8, 
139v.7, (пр-киждъ.) 3.13, 44.4-5, 75.5, (пр,к|дыиь.сткше) 118v. 11—12,
(пр’кждыиь.стьшемь.) 147.2, (оккшкдтиие) 177v.l6, (под’ъ.|шбдъши) 60.18-19, 
(пошь-дъ) 62.4.

-ь.л\-: (кт^мт».) 4v.15, lOv. 13—14 (ennél a példánál az első ж betű hiányzik), 
11.13,17, 17.8, 17v.l4, 18v.3,5,8, 41.10, 43v.l2-13, 48v.l6-17, 51.13, 52.3, 56.3, 
58v.8-9, 61.6-7, 63.5, 64.9-10, 65v.9, 67.9, 77v.l8, 80v.l2-13, 81v.l7-18, 82v.ll, 
85v.l6-17, 88.7,10, 94v.l3,14, 103.6, 113v.6, 115.20, 117v.2, 122.12, 124v.l4, 
131v.3, 131 v. 14—15, 132.5, 132v.6, 137.19, 137v.l, 138.4,5-6, 138v.lO, 141.8, 
143v.l3, 149.3, 150.1, 152.16, 153.18, 155v.l6, 159.16-17, 159.18, 159v.20-160.1, 
163.2, 165v.12,15, 168.6-7, 172.1, (и^мг) 125.18, 133v.7, 170.12, (сънбмъ) 
148.18, 168v.l2, (к'ынь.м'к) 74v.20.

ирь.м-: (up^MTv): 11 Ív.7.

5.4. Másodlagos redukáltak erős helyzetben

5.4.1. Hátulképzett másodlagos redukáltak erős helyzetben

5.4.1.1 Nem betoldott másodlagos redukáltak
Csak egy esetben találtunk feltehetőleg etimologikus idegen magánhangzó 

helyén is. betűt erős helyzetben nem első szótagban:
Андк'ь.с'ь.р’коу 29.2. A szó valamilyen közel-keleti helység neve lehet, nem 

sikerült visszakeresnünk, a Sinai Paterikonhoz készített “Указатели’’-ben sem 
szerepel132.

5.4.1.2. Betoldott másodlagos redukáltak
Mássalhangzók között nem etimologikus, erős helyzetű redukált helyén a 

következő esetekben találtunk ж betűt nem első szótagban:
лдк'ъ.ръ.: 5v.l.
локътию: 20v.l6.
патриархуъ: 23.4, 25v.l (idegen kézírás IV).
уарт^тига: 140v.l4-15, 144.16. A másodlagos redukált erős helyzete vitatható, 

amennyiben az -ни végű nőnemű főneveknél nem beszélhetünk arról, hogy az и betű 
feszített redukáltat jelölne, de a szó mai orosz alakja az egykori feszített redukált léte

132 Ромодановская E. К. (ответственный редактор): Синайский патерик. Указатели. 
Новосибирск 1980, с. 18.
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mellett szól: харатья. Valószínűleg a feszített redukált az -Hie végű semlegesnemű 
főnevek G.sg. vagy inkább a N./Acc.pl. alakjainak az analógiájára jött létre, így a 
másodlagos redukált erős helyzetbe került. Az erős helyzetű másodlagos redukáltból 
először nyilvánvalóan vokalizációval о magánhangzó keletkezett, amely az ázás 
(аканье) hatására, vagy az előző szótag a hangjának ( esetleg az utolsó szó tag ’a 
hangja hatására is) hatására a-vá változott. Figyelembe kell venni, hogy a mai orosz 
nyelvben létezik хартия alak is, amely könyvnyelvi forma133.

5.4.2. Elölképzett másodlagos redukáltak erős helyzetben

Csak betoldott elölképzett másodlagos redukáltakat találtunk. Mássalhangzók 
között nem etimologikus, erős helyzetű redukált helyén a következő esetekben 
találtunk к betűt nem első szótagban: 

егупь.|ть.сктк1А: 108.16-17. 
ерьмьскл: 127.15.
MapAalNkATs.: 15v. 13-14 (idegen kézírás II). 
гыкклъ: 87.13, lOOv.15, 104.12, 108.9, lllv.ll. 
пуркгии (L.sg., neutrum, miként a görögben is): 28.4.

5.5. Kiesett organikus redukáltak

Ha összevetjük a gyökökben nem első szótagban kiesett organikus redukáltak 
számát a gyökökben első szótagban kiesett organikus redukáltak számával, akkor az 
utóbbiak javára jelentős arányeltolódást tapasztalhatunk.

5.5.1. Kiesett organikus redukáltak aposztróf nélkül

5.5.1.1. Kiesett hátulképzett redukáltak
Csak izolált gyenge helyzetben álló hátulképzett organikus redukált helyén 

nem találtunk sem aposztrófot, sem ъ betűt nem első szótagban a következő 
gyökökben:

-гы-: (скгии) 7v.8.
-к-: (нккто) 31.1, 69.20, 70v.9 (idegen kézírás V), 148v.l7, (никто) 16v.l2,

131V.6.
т'кк-мо: (тъкмо) 42.2, 66v.6, 69.14 (idegen kézírás V), 176v.9. Ennél a 

példánál a második redukált valószínűleg a themához tartozott, ld. fentebb (5.1.1.1.)

5.5.1.2. Kiesett elölképzett redukáltak
Gyenge helyzetű nem első szótagban levő elölképzett organikus redukált 

helyén nem találtunk sem к betűt, sem aposztrófot a következő gyökökben:

5.5.1.2.1. Izolált helyzetű elölképzett redukált helyén 
-ЧТ-: (н’кчто) 73v.7.

133 Фасмер M.: Ibidem, т. IV. с. 225.
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5.5.1.2.2. Nem izolált helyzetű elölképzett redukált helyén 
-ОЕ-ф-: (приоЕфикъ): 69.12 (idegen kézírás V). Ez a gyök eredetileg egy 

praefixumból és egy suffixumból állt: ősszláv *оЬъ- + *-rio-134, a gyökök közé 
helyezésének indokait ld fentebb a 5.1.2.1-es pontnál, 

прд^н-: (правый) 9v.4.
-Ц1-: (мт^ногафн) lóóv.10. (idegen kézírás VI). A. Vaillant szerint ez a forma a 

késői ószláv és a déli óorosz kéziratokra jellemző, és а -чикди forma variánsa. A 
nyelvész véleménye szerint ez a alak nem asszimilációval jött létre а -шедш 
formából, mivel az asszimiláció sohasem volt progresszív135. Ezzel szemben mi el 
tudjuk képzelni ez esetben a progresszív asszimilációt is, amely ritka, de azért létezik, 
mint pl. az orosz глубже szóban, amely а глоуЕ'ъ.ше alakból ered. Ugyanígy az ukrán 
бджола szóban, amely а Е'ъ.челл formából ered, progresszív asszimiláció történt136.

5.5.2. Kiesett organikus redukáltak aposztróffal

Az aposztrófoknak a jelen nyelvemlékben nem tulajdonítunk hangjelölő 
szerepet, részletes indoklásunkat ld. a 4. fejezetben (4.5.2.).

5.5.2.1. Kiesett hátulképzett organikus redukáltak aposztróffal
Csak izolált gyenge helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén találtunk 

aposztrófot nem első szótagban a következő gyökökben:
-к’—: (нкк’де) 179.20. A gyök a következővel azonos, de indokoltnak tartjuk 

külön feltüntetni, mivel az azonosságuk a másolók számára valószínűleg nem volt 
nyilvánvaló, és a jelentésük is nagymértékben eltér.

-к’-: (н’кк’то) 4.15, 7.10, 9.7, 11.4, 12.1,1, 12v.l3, 13.4, 29v.l0, 32v.20, 
35v.6, 37v.2,12, 39v.l8,20, 41.16, 46v.l,5, 47.2, 47v.l7, 48v.2-3, 52v.6, 55.17, 
57.10, 57v.l3, 59v.20, 64.14, 66.1, 68v.l2, 81.12, 86v.l2, 92.5-6, 93.5, 100.6, 
110.19, 11 Ív. 12, 112v.l9, 113.7, 113v.l9, 116v.4, 119v.20, 121.4, 129.8, 139v.l, 
149.4,4,12, 149v.10,10,13, 150.18,20, 150v.l9, 151v.3,3, 152v.ll, 153v.2,2, 154.1,3, 
155.3, 157v.4, 158.12,13, 159.8, 160.5, 160v.l3, 165.4, 169.7, 170.2, 171v.l, 173.18, 
(ник’то) 18.7,10-11, 52.19, 69.2, 80.6, 86.5, 88.19, 91v.l3, 92.14,18, 98v.l0, 114v.4, 
138v.4-5, 154v.5, 156.11, 161v.ll, 167v.9. Ezt a gyököt 89 esetben írták 
aposztróffal, 6 esetben aposztróf és -e betű nélkül (2 példa idegen kézírásban), és csak 
11 esetben ъ betűvel (4 példa idegen kézírásban), ami arra enged következtetni, hogy 
ebben a gyökben nem első szótagban (ugyanúgy, mint első szótagban vö. 4.5.2.1.1-es 
pont) már valószínűleg nem ejtettek redukáltat a másolók nyelvében.

-м’ног-: (пр’км’ногъ és egy pronominális alak) 28v.l7, 53v.l, 57.13, 85.7, 
139v.4. Ezt a gyököt csak aposztróffal írták, így valószínűleg már nem ejtettek benne 
redukáltat nem első szótagban (mint ahogy első szótagban sem, vö. 4.5.2.1.1-es pont) 
a másolók nyelvében.

од’ка: 126v.l2.

134 Фасмер M.: Ibidem, т. III. с. ПО. 
133 Вайан A.: Ibidem, с. 245.
136 Петер Михай: Ibidem, с. 84.
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тък-’м-: (т’Ь.к’мо) 29.8, 31v.l,14, 32.18, 33.4,12, 36.13, 39.4, 45v.9, 48.4, 
51.15, 54v.l6, 55.1, 56.9, 73.3, 76.9, 80v.6, 83v.l2, 86.6, 90.19, 100.20, 103v.ll, 
114.4, 117v.20, 119.7. Ennél a gyöknél a második redukált nem a gyök része volt, ld. 
fentebb (5.1.1.1.). Ezt a gyököt 25 alkalommal írták aposztróffal, 4 alkalommal 
aposztróf és ъ betű nélkül (1 példa idegen kézírásban), és csak 6 alkalommal ъ 
betűvel (2 példa idegen kézírásban), ami alapján feltételezhetjük, hogy már nem 
ejtették a redukáltat a másolók nyelvében.

5.5.2.2. Kiesett elölképzett organikus redukáltak aposztróffal
Csak izolált gyenge helyzetű elölképzett organikus redukált helyén találtunk 

aposztrófot nem első szótagban a következő gyökökben:
-п’с-: (ндп’слти) 47v.l2, 52.18, 61.3, 144v.4, 144v.8,16. Ezt a gyököt csak 

aposztróffal írták, így feltételezhetjük, hogy itt nem első szótagban (ahogy első 
szótagban sem, v.ö. 4.5.2.2.1-es pont) már nem ejtettek redukáltat a másoló 
nyelvében.

-ч’-: (н-кч’то) 151v.20, (нич’то) 141v.2, 154.17. 
- Д-: (Аен’де) 167v.2.

5.5.2.3. Aposztróf nem etimologikus redukált helyén
Ennél a pontnál azt a néhány példát tüntetjük fel, amelyekben az aposztróf sem 

nem etimologikus redukált helyén, sem nem olyan helyen áll, ahol tudomásunk szerint 
volt olyan másodlagos redukált, amelyeknek a létét a kéziratok egyértelműen 
igazolják. (Ha másodlagos redukált helyén lenne az aposztróf, akkor a következő 
alfejezetnél tárgyalnánk, ahogy azt tesszük is más példák esetében.) Részünkről 
ezeket az eseteket vagy elírással, vagy olyan esetekhez való analógiával magyarázzuk, 
amelyekben az aposztróf ugyanilyen betűk között volt, ld a 4. fejezetben (4.5.2.3.). V. 
M. Markov az ilyen eseteket együtt tárgyalja az olyan esetekkel, ahol etimologikus 
gyenge redukált helyén áll az aposztróf, és ő az aposztrófok mögött redukáltakat lát, 
amelyeket a kiejtés megkönnyítése végett toldottak be137.

A következő gyökökben találtunk aposztrófot sem nem organikus, sem nem 
másodlagos redukált helyén nem első szótagban: 

сс’м-: (ос,мАноу|къ.шю) 73v. 12-13.
-скк’-: (оускк’ноути) 81.2-3, 161.11.
-тик’-: (оЕ-к1к’неть.) 179.1.

5.6. Kiesett másodlagos redukáltak

A másodlagos redukáltaknál etimológiailag nem tudjuk meghatározni, hogy 
hátulképzett volt-e, vagy elölképzett, hanem csak a kéziratokban a redukáltakat jelölő 
betűk alapján tudjuk eldönteni a kérdést. Jelen esetben részben a vizsgálandó 
nyelvemlék adatai alapján döntöttük el, melyik kiesett másodlagos redukáltat melyik 
csoporthoz soroljuk, mivel az idegen szavak egy részét nem tartalmazza I. I. 
Szreznyevszkij óorosz szótára. Azokban az esetekben, ahol az adott szó hol ъ betűvel, 
hol к betűvel van írva, a gyakoribb írásmód alapján döntöttünk a besorolásról. Csak 
betoldott másodlagos redukáltak vesztek ki.

137 Марков В. M.: Ibidem, с. 101-104.
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5.6.1. Kiesett másodlagos redukáltak aposztróf nélkül

5.6.1.1. Kiesett hátulképzett másodlagos redukáltak
Hátulképzett másodlagos redukált helyén sem aposztrófot, sem ъ betűt nem 

találtunk a következő példákban nem első szótagban:
дккд: 3.2, 16v.l, 21v.8, 25v.2, 26v.l7,20, 27.15, 27v.8,10, 28.4 (idegen kéz

írás IV), 28v.l4, 42v.9,10 (idegen kézírás VI), 83v.5, 127.14, 134v.6, 155v.l. 
андр’ки: 82.19. 
лрХ-имдн’дритъ: 65.16. 
жердант».: 69.1, 119v.20.
лдкрд: 6.5, 6.15-16, 6.16, 7.2, 8.5,7, 8v.l0, 10.17, lOv.5, 12.15, 14.16, 

26v.21, 27v.17-18, 28.4, (idegen kézírás IV), 28.18, 31.18, 36.7, 39.16, 36v.ll, 37.6, 
38.2,2-3. 39v.ll, 42V.9-10 (idegen kézírás VI), 41.17, 43v.5, 68.10, 68v.l6, 74.20, 
74v.3,9, 75.13,17,17-18, 80.13, 83.20, 84v.ll, 90v.l0, 95.8, 96.18, 97v.l, 98.6,17, 
106.15, 110.14-15, 113V.10, 114v.ll, 115v.l, 116v.4, 123v.l, 135.3, 162.3,9. 

слтдрь.: 167.1, 182v.l0 (az utolsó két betű hiányzik).
пдтридрх-- / пдтридрс- / пдтридрш-: (пдтридрх"к N.sg.) 22v.l8 (idegen 

kézírás III), 27.4, 27v.8 (idegen kézírás IV) (a másodlagos redukáltak mind a három 
esetben erős helyzetben estek ki), (а пдтридрх"х főnév függő esetei) 20v.l3, 22v.7, 
23.2 (idegen kézírás III), 25.2, 26v.19-20, 27v.5,6 (idegen kézírás IV), (пдтридриле) 
22v.3 (idegen kézírás III).

п’сддмъ.: 102.7. A másodlagos redukált erős helyzetben esett ki.
Хартии: 140.16, 143v.l8, 144.18. A másodlagos redukált feltehetőleg erős 

helyzetben esett ki.

5.6.1.2. Kiesett elöiképzett másodlagos redukáltak
Elölképzett másodlagos redukált helyén sem aposztrófot, sem ь. betűt nem 

találtunk a következő példákban nem első szótagban:
ддеЗдндршд: 47.3, 47v,17, 70v.l7 (idegen kézírás V), 79v.l, 147.9, 148v.8-9,

155v.2, két esetben (къ) дде^дндри (sic!) 39v.l9, 139v.l, длейдндрьхктии 87v.l7. 
Az utolsó példában a másodlagos redukált erős helyzetben esett ki.

егуптъ: 157.12 (idegen kézírás VI). A másodlagos redukált erős helyzetben
esett ki.

ко^мд: 90.8, 119v.l. 
костантини: 124.19.
{пе}нтс*у|клни: 9.18-19 (az első két betű hiányzik).

5.6.1.З. Sehova sem sorolható kiesett másodlagos redukáltak
Ide azokat a szavakat soroltuk, amelyekből nem találtunk olyan példát, 

amelyik ъ vagy ь. betűt tartalmazna, viszont olyan példát találtunk, amelyben a 
feltételezett egykori másodlagos redukált helyén aposztróf figyelhető meg, de így nem 
állt módunkban eldönteni, vajon a hátulképzett, vagy az elölképzett másodlagos 
redukáltakhoz soroljuk-e ezeket:
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rewprHH: 64.17, 78.9. 
дафнии: 61v.l0.
еклогии: 103.10,12. Ennek a tulajdonnévnek van egyébként ilyen formája is: 

еулогин: 102v.3.
иернимъ: 176.4. 
плтрикии: 149v.l3.

5.6.2. Kiesett másodlagos redukáltak aposztróffal

5.6.2.1. Kiesett hátulképzett másodlagos redukáltak aposztróffal
Hátulképzett másodlagos redukált helyén aposztrófot találtunk a következő 

példákban nem első szótagban:
ak’ka: 6.1, 8v.l0,15, 9v.8, 10.18, 10v.4,16,19, 12.17, 14.3, 14v.5,16, 

16v.5,8,8,10,77 (idegen kézírás II), 18.10, 21v.8, 28.13,18, 29.3,14, 31.1,17, 31v.l7, 
35.11,12,16, 35v.l6, 36.20, 36v.l,9, 37.3,14, 37v.ll,19, 38.2,13, 39.8,16,18, 
39v. 11,12 (idegen kézírás V), 40v.l9, 41.16,17, 41v.4,16, 42.7,8, 43.19,20, 43v.7,17, 
45.10, 46.2,19, 46v.8,17, 47.1, 47v.l6, 48v.l, 52.15, 52v.3,13, 53v.ll, 55.13, 
56v.3,17, 57.17, 58.4, 58v.3,10, 59.7,10,14, 59v.l,18, 61.9, 61v.4, 62.16, 62v.2,15,19, 
63v.l0,13, 64.6,17, 64v.ll,19, 65.8,17, 66.1,7,14,16, 66v.3,3,12,13,15, 69.6,11, 
70.5,1,12,19, 70v.l0,17, 71.5 (idegen kézírás V), 72.14,15, 72v.7,17, 73v.20, 74.2, 
74v.l0,l 1, 75.15,18,19, 75v.5,15,19,20, 76.2,3,14, 78.1,1,17, 78v.l5, 
80.6,13,15,15,17, 8Ov. 1,1,3,9,12,14,20, 81.1,3,8,18, 81v.9,15, 82.3,19, 82v.l,7,13,
83.13, 83v.3,4,5,6,9,16, 84.14, 84v.l0, 85v.l,2,19,19, 86.19, 87.1,14, 87v.3, 88v.4,
90v. 10,12, 91.7, 92.3,4,15, 92v,15, 93.2,19, 93v.6,20, 94.6,9, 94v.l,3,8,17,19, 95.14, 
95v.l,14,15, 96.14,17,18, 96v.l5,19, 97.18,18,19, 97v.7,12,13,17-18,20,
98.6.7.8.17.18.20, 101v.l3, 102v,10,15, 104.1,2, 105v.l8, 106.5,15,18, 106v.l0, 
108v.l5,16,20, 109.17,17, 110.16, 110v.l,5, 111.11,11,12,20, lllv.ll, 112.7, 
112v.15-16, 113.5, 113v.9, 114v.9, 116.4,4, 116v.4,14, 117v.l0,13, 118.4,5,12,
120.13, 123v.2,20, 125v.9, 127.8,17, 127v.l9, 129.15, 129v.l,13,15, 130.4,9,12, 
133.5,6, 134v.5, 135.3, 136.6, 137v.9, 138.4, 139.18, 149.20, 158v.l7, 159v.5,
161.20, 161v.l, 162.3,6, 173.16, 174v.2, 176.4, 178v.l7, 180.10, 181v.l7, 182.8. Ezt 
a szót 288 esetben írták aposztróffal (8 példa idegen kézírásban), 17 esetben ъ vagy k 
betű nélkül (9 példa idegen kézírásban), 11 alkalommal ъ betűvel, és 6 esetben к 
betűvel, ami arra enged következtetni, hogy a másolók nyelvében már nem ejtettek itt 
másodlagos redukáltat. Ezt megerősítheti az г és k betű gyakori felcserélése is 
(amennyiben nem a protográfból származik, bár ezt csak akkor tartanánk 
valószínűnek, ha 1-2 példáról lenne szó), mivel nehezen képzelhető el, hogy 
ugyanabban a szóban az egyik esetben hátulképzett másodlagos redukáltat ejtettek 
volna, míg más esetben elölképzettet.

лк’гоустАЛИ1екоу: 169.8.
ал’к— / ал’ч-: (ал’кати) 67v.7-8, 115.11-12, (Ал’чкЫА) 96.9 (az utóbbi 

példában a másodlagos redukált erős helyzetben veszett ki). Ebben az alpontban ez az 
egyetlen szláv gyök (pontosabban ószláv).

лн’др'Ьи / Ан’дреи: 82v.6,8, 83v.l,5, 121.12, 123.13, 166.11, 166v.9, 167.4. 
Ez a szó etimológiailag rokon az Алейлн’дрии szó második részével, de külön 
tárgyaljuk, mivel az utóbbi ь. betűvel fordul elő, bár az egyetlen példában az k betű sor
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végén áll (длеЗднь.|дрию: 49v.3-4.), míg az előbbi ъ betűvel fordul elő, igaz az ъ 
betű is egyetlen példában és sor végén található: лнтк|др’ки: 166v. 18-19 (idegen 
kézírás VI).

ap’y-H-: (др’уиеписксуп'х / лр’уиепспъ) 3.4,7-8, 4v.10-11, 11.1, 20v.4, 21v. 
8-9,12,13, 28.21, 29v.l0, 66.14-15, 67.20, 89.16, 138.13, (др^идиикт, / 
др’у и дниконту) 139.3,6,14, 101v.l7, lOlv.20-102.1, 102.10,14-15,17,19, 102v.l3, 
(др’рШДН’дрИТТу) 12v.l4.

-др’у- / -др’с-: (ez a gyök az tulajdonképpen előzővel azonos, de itt az 
összetett szavak utótagját alkotja): (пдтридр’х"к (N.sg.)) 20v.l0,18, 21.3, 23.7, 89.2,6, 
95.5-6, 101.15-16, 101v.6-7, 102v.l7, 104.5 (ezekben a példákban a másodlagos 
redukált, erős helyzetben veszett ki), (а пдтрилр’х’ъ. főnév függő esetei) 21.2,8-9, 
29.12, 61v.8-9, 88v.20, 89.20, 89v.l6, 91.19, 97v.l4,17, 101.8,12-13, 103v.5 — ezt a 
szót 13 alkalommal írták aposztróffal gyenge helyzetben, 8 esetben Tv betű nélkül (7 
példa idegen kézírásban), és egyszer sem ъ. betűvel, ami alapján feltételezhetjük, hogy 
itt már nem ejtették a másodlagos redukáltat —, (коун<жи|др’х‘д) 66v.l5-16, 
(кимилндр’уд) 144v.l8 (x£ip.r)/UáQxrl9X (килимидр’уи) 144v.l8 (x£i|ar)AiaQ%eiov, 
a szláv átírás téves), (кднондр’уоу) 8.10, (конондр’у'к) 35.14 (a másodlagos redukált 
erős helyzetben esett ki).

клр’кдр-к: 21.14, 37v.20, 45.19, 45v.4, 46.8,10,14, 80.17,20, 80v.5,6- 
7,7,10,13,20. 81.1-2, 106v.8.

^дк’уеи: 93v.6-7, 94.6.
жер’ддн- / иер’ддн-/ гер’ддн-: (жер’дднъ.) lOv.7,17, 13.15, 31 v. 18, 63v.7, 

64v.4,14, 68.3-4, 68v.l6, 73v.l9, 74.3-4, 74v.2,5, 75.5,13,20, 94.19, 95.20, 95v.l7- 
18. 96v.8, 97.10,16, 98.7, 108v.l5, 109.18 (иор’ддн'к-пак van írva), 110.15, 113.5,6, 
123.16, 127.18, 159v.7, (ушр’дднкск'нт) 5v.l3-14, 7v.4-5, 8v.l-2, 125.2.

лдь’рд: 29.14, 29v.4, 73v.20, 74.1, 78.15. Ezt a szót 5 alkalommal írták 
aposztróffal, 53 alkalommal ъ vagy ь. betű nélkül (4 példa idegen kézírásban), 9 
esetben ъ betűvel, és 1 esetben к betűvel, ami alapján feltételezhetjük, hogy ebben a 
szóban már nem ejtették a másodlagos redukáltat, 

сл’тдрь.: 101v.4, 105v.9, 145.18, 146v.9.
п’сдл’- (tulajdonképpen a görög alapján adtuk meg a gyököt, mivel a 

görögben a -\i- suffixum lenne, míg a szlávban a gyökhöz vennénk): (п’слл’мъ) 
107.4,10,10, 112.1-2 (eddig függő esetek voltak, tehát gyenge helyzetek), 101v.l9, 
139v.l0 (az utóbbi példákban a másodlagos redukált erős helyzetben, N.sg.-ban esett 
ki), (п’сдл’ттирь.) 67v.8, 73.5, 76v.7, 107.6, 111.14,17, 115.4. Ezt a “gyököt” gyenge 
helyzetben 11 alkalommal írták ъ betű nélkül, és egyszer sem т». betűvel, ami alapján 
feltételezhetjük, hogy itt már nem ejtették a másodlagos redukáltat. Mivel erős 
helyzetben ezt a “gyököt” egyszer ъ betű nélkül írták, kétszer aposztróffal, és egyszer 
sem Tv betűvel, feltételezhetjük, hogy itt sem ejtettek másodlagos redukáltat.

сек’гиръ: 33v,12, 35.3-4, 136.1-2, сек’гирокъ.: 55v.l3, 73v.4, 135v.l7, 
сеь’ги|риганд: 160.8-9.

удл’кидонъ.: 94v.3, 124v.l.
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удр’тнга: 28v.3, 140.20, 141.16,18, 144.13-14,15 ( a másodlagos redukáltak 
feltehetőleg erős helyzetben estek ki), удр’тиицд: 140.18.

5.6.2.2. Kiesett elölképzett másodlagos redukáltak aposztróffal
Elölképzett másodlagos redukált helyén aposztrófot találtunk a következő 

példákban nem első szótagban:
-ди’др-: (длек’слн’дръ. N.sg.) 21.16 (a másodlagos redukált erős helyzetben 

esett ki), (длеЗдн’др'ь. N.sg.) 21v.5, 51.13, 98.20-98v.l, 113.5, 116.4, llóv.l, 147.9, 
147v.7, 148.6 (ezek a másodlagos redukáltak erős helyzetben vesztek ki), (az 
aAeáaH’Apii. tulajdonnév függő esetei) 21v.1,4-5, 98.18, 110.16, 127.17,
(ллеЗлн’дрига) 43v.l5, 48v.3, 78.15, 87v.l6-17, 112.13, 117v.9, 119.9, 121.12-13, 
128v.8, 142.5, 168v.l7, (длеЗдн’др’книн'ь.) 37.15, 51.12, (дле0дн’дрь.скъ1и) 101.3, 
102v.l2, 139.19, 142v. 10-11,13-14, 146v.l9 (ezekben a példákban a másodlagos 
redukáltak szintén erős helyzetben estek ki), (унодн’дркскд) 160v.4 (a példában a 
másodlagos redukált erős helyzetben esett ki). Ezt a gyököt gyenge helyzetben 18 
esetben írták aposztróffal, 9 esetben ь. betű nélkül, és csak egyszer (sor végén) ь. 
betűvel, ami arra enged következtetni, hogy itt már nem ejtették a másodlagos 
redukáltat.

дн’тноуига: 55.12, 137v.ll, 137v.l6, дн’тисх-иисктии: 21v.l3, 23v.4-5. 
еьлн’гелию / юкди’гелию: 19.4, 19v.9, 28v.11-12, 36.14, 97v.l6. 
егуп’т-: (az егуп’тту főnév függő esetei) 18v.l7, 51.13, 81.18, 86v.l5, 

127.15, 137v.l0, (егуп’тЪнинъ) 21.13, 36.8, 78.17, 123.19, 127v.20-128.1, 137v.9- 
10, (eryn’TkCKTviH) 21.12-13, 124.6, 158.12-13 (az utóbbi példákban a másodlagos 
redukált erős helyzetben esett ki).

кдн’дило: 71v.7,10,11,13-14,18, 126.12-13,19, 128v.20-129.1. 
кдр’кинь.: 38v,16. 
ко^’м’к: 89v.20, 118v.20.
koctah’thh-: (ксстан’тиид) 6v.12, (костан’тинь. birtokos melléknév) 30.5, 

48v.8, 49v.3, 55v.5, 64v.20, 80.14, 91.9-10, 91v.l6, 101.6,8, 102v.l3,17, 103v.5, 
108v.3, 120.2, 133V.13, 135.4-5, 135.13, 135v.4, 138.13, 150.19, 161v.l, 165.6.

пен’т- / пан’т-: (пан’тикостию) 160v.7,8, (пен’тдполт».) 106v.9, 142v.8, 
(пен’тдпол-книнА) 112v.l6, (пеи’тор’кли|и) 4.14-15, (пен’тАклиинд) 8v.l6.

пур’гию / псур’гию: 5v.l3, 6.5,16, 7.10, 6v.l5, 7.2,13, 7v.l6 (ezekben a 
példákban a másodlagos redukált erős helyzetben esett ki), (пур’гионъ) 7v.l0. 

фир’мине: 115.6.

5.6.2.3. Sehova sem sorolható kiesett másodlagos redukáltak aposztróffal
Ide azokat a szavakat soroltuk, amelyekből nem találtunk olyan példát, 

amelyik ъ vagy к betűt tartalmazna, és az óorosz szótár alapján sem tudtuk eldönteni, 
hogy hová soroljuk ezeket: 

дг’курти: 29v.8. 
ддел’фига: 90v.l4, 91.8,13. 
длеон’типдмеусъ: 142v.7. 
дм’кик'к: 152.2.
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дм’мд: 89v.l8, 90v.l3, 125.2,7, дм’млси: 37v.l3, 91.8-9.
лм’молыикшл: 86v.4.
дндк-ъ.скр’коу: 29.2.
дн’ге|лъ: 99v.3-4.
дн’доноу: 109v.l.
дн’тннъ: 30.20.
ди’тонни: 6.2-3, 94.9.
дпол’лс: 129v.l5.
др’нонъ: 69v.7, 109v.l.
др’млрин: 55v.3,6-7,14, др’мдрь.: 55v.8, др’мдть. (sic!): 55.19. 
др’менинъ: 97.19, др’мении: 66.3. 
др^-Ьноит-к: 46.20. 
ьдр’ндкд: 7v.5,15.
ьн^дн’тига: 120.14, 135v.5, ку^дн’тинсктин: 85v.2. 
кикен’тин: 116.4-5,14,15-16. 
кик’тороу: 113 v.9.
геор’гии: 35.12, 63v. 13-14,18, 64.1,6,7, 64v.l0, 65.10, 78.1, 83v.9, 85.2,13, 

85v.l, 88.2,7, 88v.6,7-8, 97.19,20, 123v.20, 145.1, 146v.9,13. 
гер’мднА: 33v.3. 
герон’ти: 12.17. 
ддф’нии: 61.12. 
ек’логии: 103.17.
6ahot’htvi: 41.17. 
ел’пиднга: 108.17.
ем’нууъ: 95.19, 95v.l5, ем’нсуь.: 114v.l0. 
ен’нддтт».: 101.3. 
ен’ндк’Ь: 128v.8.
^имдр’уЬ: 137v.8. 
иер’нимъ: 174v.2.
hh’ahk’tts.: 61.4. A második másodlagos redukált erős helyzetben esett ki. 
иодн’н-k: 125v.l0, иодн’нии: 91.9, идн’нии: 90v.l4. 
кдн’ди|тд: 130v.5-6. 
кдп’пд|докига: 63v. 18-19.
кдн’пилии: 74v,16. A xav&fjAiov szó szláv átírása.
K6h’thha|pa: 143v.8-9. 
кер’мл: 129.4.
колик’сю: 82.3. Az о betű helyett и betű kéne. 
к’сдн’ноу: 66.7. 
коумер’кидрии: 133.7,9. 
леон’тк: 87v.20, леоы’ти: 40v.l9. 
леп’ти: 57v.l2.
литоур’г-: (литоур’ги1л) 16.16, 89.10, 163.13, (литоур’гисд|гд) 182v.9-10.
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л’кон’ти: 144v.l5.
-мдн’др-: (др’х'имдн’дрит'к) 12v.l4, 63v.l4, 65.16 (a harmadik példa első 

tagjában nincs aposztróf a másodlagos redukált helyén), 
мдн’тиьъ: 73.4. 
мдр’геыш: 88.7. 
мдр’кен: 8v.l5. 
мдр’келъ: 106.15, 106v.4,10. 
мдр’сипиои'к: 159.17. 
мор’десъ: 110v.l8. 
дсм’нннсу: 61у.9.
ок’токедекдтд: 112v. 14—15, 121.12. 
олсум’пид: 8v.9, 98.6. 
оп’сении: 93v.8. 
пдн’крдтл: 39v.2.
пдр’дту 69v.1,6,11 (a másodlagos redukált erős helyzetben esett ki (N.sg.)),

69v.5.
пдр’мии: 181.5. 
пдт’рикнн: 150.13. 
пер’скниноу: 105v.l8. 
пон’т-кннн'к: 68v,13.
пор’фурот'ь.: 87.7, пор’фус|т'книнтъ.: 93.18-19.
пролим’п’сь.: 11 lv.9. A második másodlagos redukált erős helyzetben esett ki. 
poc’coy: 60.16, 68v.l5, poc’co...: 57v,12 (2-3 betű elveszett), 
сд^’ксмдуионт^: 95.2-3. 
сдм’псонъ.: 116v.20. 
сдн’ддлии: 179.9.
сер’гии: 96v.l9,19-20, 97.18, 126.6, 127.14, 161.20, 161v.20. 
соун’кблъ: 89.4 (ez a példa így néz ki: соун’кдлк.), 6,8. Van соункелоу forma 

is, 89.2. A főnév első tagja a görögben praefixum volt.
сун’клитик||и: 155.3—4. A főnév első tagja a görögben praefixum volt. 
тер’мии: 95.9, пер’мни: 90v.6. Mindkét esetben a másodlagos redukált erős 

helyzetben veszett ki, G.sg.-ban (semleges nemű volt). Mindkét alak a görög űégpia 
szláv átírása.

фур’гии: 68v.l6.
уерск’ми: 110v.4, уореь’мн: 110v.7, уерем’кинд: 110v.l3. Midhárom alak 

ugyanannak a kolostornak a neve.
❖еок’тистд: 87.13.
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5.7. A redukáltak felcserélődése

A 4. fejezethez képest, ahol számtalan példa akadt, itt mindössze két példát találtunk a 
redukált felcserélődésére. Ebből 1 példa a redukált megváltozását mutatja, ahol 
hátulképzett gyenge helyzetű organikus redukált helyén к betűt találtunk olyan 
szótagban, amely után hátulképzett magánhangzót tartalmazó szótag következett:

Eej;AiyNTUX1,K: 174.9.
Egy példa szótagközi asszimilációra utal, ami erős helyzetben ment végbe. 

Hátulképzett erős helyzetű organikus redukált helyén к betűt találtunk a következő 
gyökben nem első szótagban:

любекь.: 170v.l5.
A másodlagos redukáltak közül több példát tudnánk felsorolni a redukáltak 

felcserélődésére, de úgy gondoljuk, mivel etimológiailag nem tudjuk meghatározni, 
hogy az adott példa másodlagos redukáltja hátul- vagy elölképzett volt-e, ezeket az 
eseteket nem célszerű ennél a pontnál tárgyalni. Esetleg a gyakrabban előforduló 
írásmód alapján eldönthetnénk, hogy a másodlagos redukált milyen volt, de mivel az 
adott példáknál mindig feltüntettük, ha azok másképpen írva is előfordultak, ezt 
feleslegesnek véljük.

5.8. A redukáltak vokalizációja

Csak hátulképzett redukáltak esetében találtunk olyan példákat, amelyekkel 
kapcsolatban vokalizációt emlegethetünk. Ezek a vokalizációk nem a Havlík-szabály 
szerinti erős helyzetekben mentek végbe. Mindegyik esetben figyelembe kell vennünk 
azt is, hogy a redukált esetleges kiesése miatt nehezen kiejthető mássalhangzó
torlódások jöttek volna létre. E gyökök egy részénél az ősszlávra nem bizonyított a 
redukáltat tartalmazó forma megléte, és ezekben az esetekben mind az ószláv, mind az 
óorosz nyelvben egymás mellett létezett egy redukáltat tartalmazó és egy о 
magánhangzót tartalmazó alak.

Hátulképzett redukált helyén, de etimológiailag gyenge helyzetben о betűt 
találtunk a következő gyökökben:

-ко-: (^когда) 9v.ll, 10v.l7, 93.3, 150.18, 152v.ll, 159v.6, 162.8. Ezzel a 
gyökkel már a 4. fejezetben is foglalkoztunk (4.8.1.), csak éppen az első szótagban 
található vokalizációknál. Újfent meg kell említenünk, hogy az ősszlávra kétféle 
formát lehet rekonstruálni, de a redukáltat tartalmazó az újabb138.

-око-: (окогдл) 126.6,18,18, 176.12. Az esetleges vokalizáció a thematikus 
elemben történt. A határozószót az око mutató névmásból képezték, a redukáltat 
tartalmazó forma másodlagosnak tekinthető. A jelen nyelvemlékben az о betűvel írt 
alak a gyakoribb, az окъгдл forma mindössze kétszer fordul elő, ld. az 5.1.1.1. 
pontnál. Itt vagy vokalizációról van szó az etimológiailag gyenge helyzet ellenére, 
vagy csak az eredeti alak és a variáns egymás mellett létezéséről, ami valószínűbb. Az 
utóbbi esetben azt is feltételezhetjük hogy az *e betűvel írt forma talán csak grafikai 
jelenség, és hogy az ъ betű a nyelvemlékben bizonyos esetekben, mint pl. az окт^гдл

138 Фасмер M.: Ibidem, т. II. с. 274-275.
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szóban, jelölhetett már teljes képzésű о hangot is. Az ск'кгдд forma az 1073. évi 
Szvjatoszláv-féle Gyűjteményben is megtalálható139.

-поь-: (оупокати) оупоклА 176.15, супсклше 176v.l9, (супок/шию) 23.2. 
Nyikolaj Dumovo szerint nem vokalizáció történt, mivel az óorosz nyelvben csak о 
magánhangzót tartalmazó gyök volt. Ha lett volna az óorosz nyelvben redukáltat 
tartalmazó gyök, akkor a redukált kiesésével egymás mellé került p és v 
mássalhangzókból/ hang képződött volna, ahogy az több szláv nyelvben is történt140. 
V.ö. a bolgárban уфам ce, a szerbben és a horvátban уфати ce / ufati se, a csehben 
doufati, a lengyelben ufac]4'. A magunk részéről nem tartjuk kizártnak a vokalizációt 
az izolált gyenge helyzet ellenére, hiszen miért ne lehetne elképzelhető, hogy azért 
ment végben a vokalizáció, hogy egy nem kívánatos formát elkerüljön a nyelv, a jelen 
esetben az f mássalhangzó kialakulását, amely jelentősebben megváltoztatta volna a 
gyök hangalakját, mint ahogy az о magánhangzó tette. N. K. Karjagina szerint az о 
magánhangzó kialakulását nem lehet tisztán fonetikai jelenségnek tekinteni, hanem a 
grammatikai analógiát is figyelembe kell venni. Szerinte az оьлти-га végződő igék 
hatására keletkezett az о hang ebben a gyökben142. Véleményünk szerint a 
grammatikai analógia támogathatta az о hang megjelenését, de a fonetikai utat sem 
lehet teljesen kizárni.

5.9. Kisebb jelenségek

A következő eseteket nyilvánvaló elírásnak minősíthetjük. Etimologikus 
teljesképzésű magánhangzó helyén ъ betűt találtunk a következő példákban: объчли: 
126v.9, 128.2, погъЕе: 59v.6, с'ъ.кткфл|х'сл\тъ. ca: 121v.7-8.

5.10. Következtetések

5.10.1. Az organikus redukáltak

A praepositiókhoz és a praefixumokhoz képest a gyökökben nem első 
szótagban több eltérést tapasztaltunk a normától, de kevesebb eltérést figyelhettünk 
meg, mint a gyökökben első szó tagban. Gyenge helyzetben a redukáltak 555 esetben 
őrződtek meg változás nélkül (58 példa idegen kézírásban). Legelőször, mint a 4. 
fejezetben egy táblázattal foglaljuk össze, hogy melyek azok a gyökök, ahol 
feltehetőleg gyenge helyzetben már nem ejtettek organikus redukáltat a másolók 
nyelvében nem első szótagban. Itt csak azokat az eseteket vesszük figyelembe, ahol 
elég magas százalékban hiányzik az к vagy ъ betű, ill. aposztróf áll. Az utolsó 
oszlopban azt mutatjuk be, hogy az összes példához viszonyítva hány százalékban 
hiányzik az ъ vagy б betű, ill. található aposztróf. Itt az idegen kézírásokat is 
beszámítjuk, de nem vesszük figyelembe a redukáltak felcserélődésére utaló példákat,

139 Срезневский И. И.: Ibidem, т. II, часть 1, с. 595.
Дурново Николай: Ibidem. In: 1ужнословенски Филолог 1926-27, кн>. VI. с. 14

141 Фасмер М: Ibidem, т. IV. с. 164.
142 Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 19.
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mivel nem bizonyított, hogy élő jelenséggel van-e dogunk. A szavakat az 
alapállapotuknak megfelelően tüntetjük fel. A számok mellett zárójelben azt tüntetjük 
fel, hogy ezekből hány eset található idegen kézírásban.

Gyökök, tövek, 
ill. szavak

Milyen
arányban nincs 

a redukált a 
megfelelő 

módon jelölve

Aposztróffal írt 
formák

Nincs sem 
aposztróf, sem 
Ts. vagy ь. betű

ъ vagy к 
betűvel írt 

formák

6(2) 89,62 %11(4) 89н’к-/ни-к'к-то
пр’к-м'ъ.ног-
НД-ПкС-ДТИ

100 % 
100 % 

82,86 %

5
6

4(1)6(2) 25TTvK-Tv-MO

Az itt feltüntetett négy szóban a redukált mindegyik esetben gyenge izolált 
helyzetben volt, ami, miként a 4. fejezetben is (4.10.), újra megerősíti I. Faljov 
következtetését, hogy a redukáltak kiveszése izolált helyzetben következett be 
legkorábban143. Más nyelvemlékek is megerősítik, hogy a redukáltak abszolút gyenge 
helyzetben kezdtek el kiveszni, ahogy azt már a 4. fejezetben is említettük, mint pl. a 
Reimszi Evangélium cirillbetűs része (XI. sz.)144.

Ezután egy újabb táblázattal foglaljuk össze, hogy az organikus redukáltaknál 
milyen mássalhangzók között történtek a változások. A redukáltak vokalizációjának 
eseteit, amelyeket ugyanúgy nem tekinthetünk teljes értékűeknek, mint ahogy a 4. 
fejezetben sem tekintettük azoknak, mivel nem a Havlík-szabály szerinti erős 
helyzetekben mentek végbe, ebben a táblázatban nem közöljük. A “Kisebb 
jelenségek” pontnál tárgyalt példákat szintén nem tüntetjük itt fel.

143 Фалев И.: Ibidem, с. 121.
144 X. Тот. И.: Редуцированные гласные в Реймсском евангелии. In: Studia Slavica Hungarica XXV. 
1979, с. 439.
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Milyen
mássalhangzók

között

Szótagközi
asszimiláció

A redukált 
megváltozása

Az összes 
változás együtt

Kiesett
redukáltak

1 1E К
11 idegen 

kézírásban
E Ц1

11r H
1 aposztróffal 1A K

11AH
11УН

1 aposztróffal 1KA
4(1 idegen 

kézírásban) + 
25 aposztróffal

29К M

6(2 idegen 
kézírásban) + 

89 aposztróffal
95К T

5 aposztróffal 5M и
11 aposztróffalH A
66 aposztróffaln c
41+3

aposztróffal
4 T

A táblázatból megállapíthatjuk, hogy a változások 11 esetben képzési helyüket 
tekintve bilabiális és dentális mássalhangzók között mentek végbe, 1 esetben (idegen 
kézírásban) bilabiális és praepalatális mássalhangzók között, 4 esetben foghangok 
között vagy labiodentális és dentális mássalhangzók között, 4 esetben praepalatális és 
dentális között, 29 esetben veláris és bilabiális mássalhangzók között (1 példa idegen 
kézírásban), 97 esetben veláris és dentális mássalhangzók között (2 példa idegen 
kézírásban).

A változások 110 esetben akusztikailag mély és magas mássalhangzók között 
történtek (3 példa idegen kézírásban), 29 esetben mély mássalhangzók között (1 példa 
idegen kézírásban), 7 esetben magas mássalhangzók között. A változások 15 esetben 
diffúz mássalhangzók között mentek végbe, 131 esetben kompakt és diffúz 
mássalhangzók között (4 példa idegen kézírásban).

Figyelmet érdemel, hogy a képzési hely tekintetében a legtöbb változás veláris 
és dentális mássalhangzók között történt 97 esetben, ami az összes (146) eset 66,44 
%-a. A változás nélkül megőrződött gyenge helyzetű redukáltak közül viszont csak 
49 (9 példa idegen kézírásban) esik veláris és dentális mássalhangzók közé, ami az 
összes (555 (58 idegen kézírásban)) példának csupán 8,83 %-a. Tehát 
megállapíthatjuk, hogy veláris és dentális mássalhangzók között arányosan is jóval 
több változás történt, mint az egyéb helyeken képzett mássalhangzók között.
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5.10.2. A másodlagos redukáltak

A másodlagos redukáltak nagyon gyakran estek ki a nyelvemlékben. Az 
aposztrófokat itt sem tekintjük a redukált hangok jelölésének, azonban arra utalhatnak, 
hogy a protográfban ezeken a helyeken jerek állhatták. Bár aposztrófot a másodlagos 
redukáltaknál erős helyzetben is találtunk, ugyanakkor a másodlagos redukáltak nem 
egyszer (9 alkalommal) aposztróf nélkül estek ki erős helyzetben. Gyenge és erős 
helyzetben 128 alkalommal találtunk másodlagos redukáltat jelölő betűket (7 példa 
idegen kézírásban). Legelőször, mint az organikus redukáltaknál is, egy táblázattal 
foglaljuk össze, hogy melyek azok a szavak, ahol feltehetőleg gyenge helyzetben már 
nem ejtettek organikus redukáltat a másolók nyelvében nem első szó tagban. Itt csak 
azokat az eseteket vesszük figyelembe, ahol elég magas százalékban hiányzik az ь. 
vagy ív betű, ill. aposztróf áll. Nem tüntetjük fel a gyökök összes mássalhangzó- 
változásos alakját. Az utolsó oszlopban azt mutatjuk be, hogy az összes példához 
viszonyítva hány százalékban hiányzik az ъ vagy к betű, ill található aposztróf. Itt az 
idegen kézírásokat is beszámítjuk, valamint figyelembe vesszük a redukáltak 
felcserélődésére utaló példákat is annak ellenére, hogy nem bizonyított, vajon élő 
jelenséggel van-e dogunk, mivel nem tudjuk eldönteni, hogy a hátulképzett, vagy az 
elölképzett másodlagos redukáltat tartalmazó formát vegyük-e alapnak. A szavakat az 
alapállapotuknak megfelelően tüntetjük fel. A számok mellett zárójelben azt tüntetjük 
fel, hogy ezekből hány eset található idegen kézírásban. Csak hat példát tüntetünk fel, 
amelyek viszonylag nagyobb példányszámmal fordultak elő. (Kisebb példányszámmal 
előforduló eseteket ugyanis tömegével tudnánk bemutatni.)

Gyökök, tövek, 
ill. szavak

Aposztróffal írt 
formák

Nincs sem 
aposztróf, sem 
т». vagy к betű

Milyen
arányban nincs 

a redukált a 
megfelelő 

módon jelölve

vagy ь. 
betűvel írt 

formák

11+6 288 (8) 17(9) 
53 (4)

94,72 %AKTs.bA + AS.KE.A

9+1 5 85,29 %+ллкт^ра 
лдккрл 

ПАТрИДр'КХ’- 
ПЬ.СЛЛ'КМ- +

13 8(7) 100 % 
100 %4 + 7

flkCAATvT'KipK

длеЗАИкдр-
егупьт-

1 (sor végén) 9(1)18 96,43 % 
100 %12

87



5. Redukált hangok a gyökökben nem első szótagban

Egy másik táblázatban e gyökök közül négyet erős helyzetben lévő redukálttal
mutatunk be:

Gyökök, tövek, 
ill. szavak

Nincs sem 
aposztróf, sem 
'k vagy к betű

Aposztróffal írt 
formák

Milyen
arányban nincs 

a redukált a 
megfelelő 

módon jelölve

*k vagy к 
betűvel írt 

formák

3(3) 3(3) 75%2(1)плтриар'кХ"к
ПкСДЛ'кМ'к
дле^днкдр-
егупкт-

100% 
100 %

2 1
16 1

1 (sor végén) 1(1) 80%3

A táblázat alapján arra következtethetünk, hogy ezekben az esetekben a 
másodlagos redukáltakat valószínűleg erős helyzetben sem ejtették a másolók 
nyelvében. Ugyanakkor а пксдлъмъ és а егупкт- esetében a mai orosz alakok 
{псалом, Египет, египетский) tanúsága szerint mégsem veszhetett volna ki a 
másodlagos redukált. A jelenséget talán a függő esetekhez való analógiával 
magyarázhatjuk, ahol a redukált gyenge helyzetben szabályosan esett ki. Később az 
analógiás futó о és e magánhangzók megjelenésével és elterjedésével ezek a szavak is 
megváltoztathatták N./Acc.sg.-ban a hangtestüket. Valószínűleg а пдтридр'ъ.уъ és az 
длейднкдръ. szavak esetében is a másodlagos redukált analógiás eltűnéséről 
beszélhetünk, de ezekben az esetekben a mai orosz nyelv sem utal a másodlagos 
redukált létére. Esetleg а пдтридръуъ főnév estében párhuzamot vonhatunk az ал’ъ.к- 
gyökkel, amelyről F. F. Fortunatov azt állítja, hogy az ъ betű nem redukált hangot 
jelölt, hanem egy átmeneti hangot145. Mint tudjuk, ebben a gyökben erős helyzetben is 
kiesett a másodlagos redukált, pl. az длъчь.нъш szóban. (A jelen nyelvemlékben ez a 
gyök csak aposztróffal fordul elő.) Ilyen párhuzamot а пь.сдл,нл\тк főnévnél is 
kereshetnénk, de a mai orosz nyelv ezt nem erősíti meg.

A következő táblázatban azt tüntettük fel, hogy a másodlagos redukált milyen 
mássalhangzók között esett ki aposztróffal és anélkül, gyenge helyzetben és erős 
helyzetben. A redukáltak felcserélődését nem tüntettük fel külön a már többször is 
hangoztatott indok miatt (az alapforma meghatározása etimológiailag lehetetlen).

145 X. Тот Имре: Музейное евангелие, с. 221.
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Milyen
mássalhangzók

között

Kiesett erős 
másodlagos 
redukáltak 
aposztróffal

kiesett erős 
másodlagos 
redukáltak 
aposztróf 

nélkül

Kiesett gyenge 
másodlagos 
redukáltak 
aposztróf 

nélkül

Kiesett gyenge 
másodlagos 
redukáltak 
aposztróffal

288 (8 idegen 
kézírásban)

17 (9 idegen 
kézírásban)

Б В

8в г
2 1в л
3в м

53 (4 idegen 
kézírásban)

5кр

2 2ZM

1к к
2к с

14к т
2к X
4л к
1л л

24 1л м
1л п

2 11л т
3л ф

1л ч
1м в
7м л\
4Л\ N

4м п
6н г

10(1 idegen 
kézírásban)

1742 1N А

5н к
6н н
1н п

2 53н т
1п п

11п с
31 idegen 

kézírásban
13п т

18
82 37
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A táblázat folytatása

Milyen
mássalhangzók

között

kiesett erős 
másodlagos 
redukáltak 
aposztróf 

nélkül

Kiesett erős 
másodlagos 
redukáltak 

aposztróffal

Kiesett gyenge 
másodlagos 
redukáltak 
aposztróf 

nélkül

Kiesett gyenge 
másodlagos 
redukáltak 

aposztróffal

37 32PA
6рк
13p M

1 5
1 4PA

1 3 6p T
2РФ

7(6 idegen 
kézírásban)

3 idegen 
kézírásban

42 12PJT

1 idegen 
kézírásban

p ш

3c c
1T H

1 1T p
1 1ф N

A táblázatból megállapíthatjuk, hogy a változások 12 esetben képzési helyüket 
tekintve bilabiális mássalhangzók között mentek végbe, 40 esetben bilabiális és 
dentális vagy bilabiális és labiodentális mássalhangzók között (1 példa idegen 
kézírásban), 462 esetben foghangok között vagy labiodentálisok között vagy 
labiodentális és dentális mássalhangzók között (18 példa idegen kézírásban), 144 
esetben praepalatális és dentális vagy praepalatális és labiodentális között (4 példa 
idegen kézírásban), 1 esetben (idegen kézírásban) praepalatális mássalhangzók között, 
13 esetben praepalatális és bilabiális mássalhangzók között, 117 esetben praepalatális 
és veláris mássalhangzók között (9 példa idegen kézírásban), 30 esetben veláris és 
dentális vagy veláris és labiodentális mássalhangzók között, 3 esetben veláris 
mássalhangzók között.

A változások 275 esetben akusztikailag mély és magas mássalhangzók között 
történtek (14 példa idegen kézírásban), 216 esetben magas mássalhangzók között (2 
példa idegen kézírásban), 332 esetben mély mássalhangzók között (17 példa idegen 
kézírásban). A változások 514 esetben diffúz mássalhangzók között mentek végbe (19 
példa idegen kézírásban), 187 esetben kompakt és diffúz mássalhangzók között (4 
példa idegen kézírásban), 121 alkalommal pedig kompakt mássalhangzók között (10 
példa idegen kézírásban).

A fenti adatok közül kiemelhetjük, hogy 462 esetben képzési helyükre nézve 
foghangok között vagy labiodentálisok között vagy labiodentális és dentális 
mássalhangzók között (18 példa idegen kézírásban) történt változás. Ez az összes 
mássalhangzó közötti helyzet 56,20 %-a. Igaz, az Tv vagy ь. betűvel jelzett másodlagos 
redukáltak közül is elég sok, 57 áll foghangok között vagy labiodentálisok között
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vagy labiodentális és dentális mássalhangzók között (5 példa idegen kézírásban), míg 
más helyekre 70 példa jut (2 példa idegen kézírásban). Az 57 példa az összesnek (128) 
csak 44.53 %-a. A két arányt (56,20 % és 44,53 %) összevetve megállapíthatjuk, 
hogy a másodlagos redukáltak nagyobb valószínűséggel változtak meg, pontosabban 
estek ki foghangok között vagy labiodentálisok között vagy labiodentális és dentális 
mássalhangzók között, mint más helyen képzett mássalhangzók között. 
Megjegyzendő, hogy a praefixumok vizsgálatánál is hasonló eredményre jutottunk a 3 
fejezetben, igaz, ott az organikus redukáltaknál (3.9.1.).
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6. Redukált hangok a suffixumokban

A suffixumokban található redukáltak megmaradottsága kiváló, csak elvétve 
hiányoznak a redukáltakat jelölő is. és ь. betűk, és a redukáltak felcserélődése is 
nagyon ritka.

6.1. Organikus redukáltak gyenge helyzetben

Ebben az alfejezetben a névszóknál és a participiumoknál nem fogjuk 
feltüntetni a végződéseket sem a nominális, sem a pronominális alakoknál, 
amennyiben a példa többször is előfordul. így kívánjuk elkerülni, hogy — tekintettel a 
gyenge helyzetre — tömegesen ki kelljen írnunk a nominális formáknál, hogy az adott 
névszó vagy participium függő eseteit tüntetjük fel a G.pl. kivételével. Azokat az 
alakokat viszont, amelyekben a suffixum redukált mellett álló mássalhangzója ősszláv 
palatalizációt vagy jotációt mutat, az adott szó többi példái után közöljük.

6.1.1. Hátulképzett organikus redukáltak gyenge helyzetben

Etimológiailag gyenge helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén ъ 
betűt találtunk a következő suffixumokban:

6.1.1.1. Az -ъш- és -ktuij- suffixumokban

6.1.1.1.1. Az -ъш- suffixumban
ьедъш-: 43.4, 47v.9, прикед'ь.шими: 112v.l, ндкедъшкг 95v.l2,

пр-ккедт^ше: 174.6. ССкрь.г'кшн: 166.2. покрь.^'ъ.ш-: 114.11, 123v.l9, и)Брь.|^ть.ше: 
144v.2-3,3^4, отъьрь^ъшю ca: llv.3. поклъкъ.шем'ъ.: 58.14; н^кл’ккъше: 109v.l9, 
ОБЛ’кк'ъ.шкУ 55.5. и^гдстиил: 16v.4, суглсъшл: 126v.l. ь'ъ.здкигъш- (ca): 54.3, 
61v.l9, 70v.13-14 (idegen kézírás V). ьъ^ле|гъ.ши: 55.5-6. окличиБ-хше: 103v.6. 
К’ъ.л’к^ъ.ш-: 9.11, 86.4, 117.12, 120.2-3, 142.6-7, 146.1, н^л’к^’ь.ш-: 30.12, 146.4-5. 
с'ь.немог'кшл са: 13.16, и^немогъшсу: 81.2. оумь.р’ъ.ш-: 6.5-6, 6v.l8, 8.12,16, 
25v.7-8 (idegen kézírás IV), 30.16-17, 62.16, 62v.20, 68.15, 85.13, 85v.ll-12, 
139.5-6,9, 139v.3-4, 140v.l7-18, 143v. 19-20, 150v.l6, 152.14-15, »цмкръше: 
146.8. принескш-: 58v. 16-17 (idegen kézírás V), 84.3. пр’кыикъшю: 147.10. 
оунь^ъш-: 74.5-6,9. плдъши: 164v.9, ь'кплд’ъш-: 53.16, 164v.5, припадт>.ши: 
173v.6-7 (idegen kézírás VIII). суплсъ.шл: 146v.20. pocnopivluiu: 131v.15-16. 
иедордст-кшен: 56.13. рекъш-: 10.13, 17v.ll, 19v.l0, 25.12, 26v.6, 27.6, 27v.21 
(idegen kézírás IV), 32.14, 33.12, 33v.4, 39v.8-9 (idegen kézírás V), 42.16, 42v.4-6,7 
(idegen kézírás VI), 45v.l9, 48.11, 49.9-10, 52v.l, 54.8, 72.12 (idegen kézírás VI), 
72.15,18, 85.3, 88v.l9, 89.10, 91v.4, 100v.7, 101v.9, 110v.8, 129.12, 129v.7,10, 
130.13, 131.5, 134.1, 134v.2, 13ÓV.14, 141v.6,15, 144v.l0, 145.7, 14ÓV.17, 157.3 
(idegen kézírás VI), 158v.l0, 159.15-16, 159v.3, 161.19, 163.13, 167.19, прорекъшю:
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73v.8. окр’ктъш-: 9v.l9, 58v.lO, 172v.6, 173v.5 (idegen kézírás VIII), 175v.3, 
оус'ъ.р’кт'ыии: 33v.8. постигъшу: 173v.8 (idegen kézírás VIII). прость.р’кши: 54.4. 
истекъши: 87.19, Фтекъши: 174.4. претртугъшю: 85v.8. с'ужлсъ.шем'ъ.: 147v.l. 
шкд'кш-: 30.18, 37.7-8, 45v.5-6, 67v.2, 83v.l8-19, 84v.l 1, 89v.6, 112.6-7, 123v.l7, 
133.8, 15ÓV.8, 172.10, пришь.д'ъ.ш-: 12v,10, 15v.5, 16v.l3 (idegen kézírás II), 17.6, 
17v.l9, 18v.l8, 19.6,12, 31v.l0, 33v.2-3, 34.1-2, 48v.l-2,18, 49v.l, 52v.4, 55.12, 
55v.l7, 58v.l2, 65.4-5, 73.6, 84v.l, 87v.l4, 90.6, 90v.l, 92.19, 94.2, 95v.l8-19, 
102.14, 106v.2, 118.6, 120.19, 122v.3 (idegen kézírás VI), 123v.l2,14, 127.16, 
128v.2-3, 131 v. 18—19, 136v.8, 137v.lO, 146.15-16, 147.18-19, 164.3, 164v.7-8,ll, 
170V.13, 176v.l5, 181.14-15, 182v.l3, ктуиждтуш-: 30.11, 98v.5, 102.12,
дошь.д'ь.шем'к: 18.2-3, 61.8, пр-кшь.д'ъ.ш-: 3.13, 44.4-5, подъ|шь.дъши: 60.18-19, 
ишкдъш-: 92v.l3, 164v.4, 172.3, стуШ1уДТуШ-: 63v.6-7, 104.1, 135.11-12, 146.19, 
отъ.шь.д'ъ.ш-: 51v.20, 159.17, 158.14-15, сЕМШудтуше: 177v.l6; скдтуш-: 151.11, 
172.12-13. наьтуистуше: 145v.l0. нлчентуШ-: 79v. 18-19, 137v.2. къ.^ь.м'ыи-: lOv- 
13-14 (az első szótagban az Ту betű nem látható), 11.13, 18v.3,8, 41.10, 43v.12-13, 
61.6-7, 63.5, 85V.16-17, 117v.2, 124v.l4, 131v.l4-15, 137.19, 137v.l, 149.3, 
159.16-17, 159v.20-160.1, имтуШ-: 21.13, 87v.lO, 91v.2, 114.11, 146v.l, 175.17, 
приимтуШ-: 42.5, 44v.5, 52.17, 178.3, псимтуШ-: 112v.16, 131.1, 146.17, 156v.l, 
158v.6, н^мъше: 125.18.

6.1.1.1.2. A —ктуШ— suffixumban
приБлнжикъш- ca: 9v.3, 83v.19, 117.8,16. ^аЕлоудиктуше: 21.13.

покол’кктуше: 44v.6. оуЕо||аыуШИ ca: ноксоЕТуДоь'кктуШЮ (sic!): 154.5. 50v.5-6. 
ету1КТуШ-: 4v.11, llv.l, 12.4, 13.1, 14.11, 23.18 (az első betű nem látható), 25.13 
(idegen kézírás IV), 34v.7, 59v.l7-18, 61.18, 65.17-18, 38v.l4, 76.13,19, 77.4, 85.5- 
6, 95v.9, 102.17, 139V.14, 142v.l7, 143.11, 145v.l7, 146v.5,19-20, 147v.l2, 
148v.l5, 156v.5, 160v.l2, 170v.l2, 171.10, 177v.20-178.1, nptETyibTyiu-: 23.14, 
30.11, 71.19-20 (idegen kézírás V), 92v.ll. кту^Б,Ь|с|уН'кк,кше: 109v.18-19. 
пскел’кктуш-: 43.17, 134.8-9. ьид-кЕТуШ-: 8.12-13, 34.17, 34v.2-3, 46.13-14, 49.12, 
60.7, 61.18, 65v.l9, 87v.5, 106.4, 132v.7, 146.8, 156v.3, 156v.20-157.1 (idegen 
kézírás VI) (bHA-kbiyliJUH), 158v.7-8, 178.5, 182v.8-9. Ыу^кратнктуШ- ca: 21.17-18, 
117.2, оЕрлтнктуШю: 92v.3. кр’Ьдиктуше: 174v.l5. гкж-кдоьаьтуше: llOv.16, 
пок-кдактуцлсмоу: 154v.l9. к-крокактуш-: 56v.l, 99v.l0. нн^ь.|к-ксиыуше: 57.19-20, 
прикА^актуше: 85v.7. иж-кфаьтуШ-: 11.6, 33v.l3-14, 54v.13-14, 91v.l3, 130v.l2- 
13, 131.12, 147v.l4, стук-кфактушю: 129v.4. погаснсуктушю: 126.13, оугасиктуши ca: 
175.6. м’ноглактушемту: 123.14. къ^гласиыуша: 87v.7. съгниктуша: llv.5. сту- 
гнсушактуша ca: 154v.8. гор-ЬыуШ 
^аграднктуша: 103v.7. догтунаыуше: 175v. 13. дакъш 
136.9, 157.2 (idegen kézírás VI), распродавши: 20.14. оудариьтуш-: 8.10, 98v.l5, 
123v.l9. да|рскактушаго: 106.12-13. одсл-кЕТуше: 44v.3. ктуздъунсуктушн: 50.5. 
студ’кактушю: 156v.20. жикъши: 154.6. ^Тукаыушааго: 179v.3. су^ь.|р,ЬьтуША: 
145v.17-18. искаьтуШ-: 58v.7, 81.14, 87v.9, 171.1, Ыу^искактуше: 175v.2-3. 
пска^актушемту: 37.7. катиулмисактуше: 97.15. ктусклепаьтуш-: 49v.l3, 93.10.

128v.5-6,6, стугор-ккъше|мту: 23.14-15.
32v.8, 43.17, 132V.16,
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къскликноук’ь.ше: 43.14. пр’Ьклоникъшд: 61v.l8. конь.члкъшк*: 71v.4, 102.8, 
152.18-19, с'ь.конь.чдк'кш- (ca): 65.5, 104.17, 154v.l2. коплкъш-: 57.13, 58v.15-16 
(idegen kézírás V), 63.6, 137.10-11, 137.20-137v.l, ископдкъшю: 62v.6.
покорикъшю ca: 20v.8. съ|кртк1к,ь.шел\'х: 64.2-3. кркстикъ|шбл\А: 63v.7-8, 
пр’ккрь.стик'ъ.шк?: 39.2. сулокик'ъ.ше: 85.7. къ^ложнк'к.шю: 39.1, пр’кложи|къшк'Л\оу: 
158.1-2. прнлсучикъш- ca: 32v.12, 44v.17, 146.13, 114.15, сълс'учи|къшииуъ са: 
147.7-8. рл^д-кникъшю: 92v.2. отъмдуноуьъшб: 9v.3. минсукъш-: 61v.2, 
147v.20,13-14. оумлъчдьъшю: 120v.l4. л\с,ликъ|шк': 54v. 12-13. помоудиьъше: 
114v.2, ^дмоуд’Ькъшю: 61.11-12, 120.3. пол\Ъ1сликъшли: 95v.5. мь.н’Ьь'кши: 
132v.8. пр’км’книь'кшд са: 154v.ll. помАНсукъши ca: 164v.6. оенлжик'кш-: 9v.2, 
95v.20. оу|нту1КЪ1иА: 162.11-12. ОБ’кц|ДБЪШД са: 129.13. рл^орикъшд: 138v.l6. 
съ.пакъ|шд: 13.1-2. пикъше: 10.15, испи|ьть.шемъ: 9V.14-15. постн|къшк> са: 
38v.11-12. испрдьик’кши са: 33v.18. оупрд^никть.шел\тк: 108.13. къпросикъшддгс: 
147V.9. поустик'кш—: 57.18-19, 159.6. рдчикъшю: 3.9. посддиБЪше: 156v.2; 
Еб|с’кдскдБткшд: 180v.20—181.1. оскоуд’ккъш-: 131.9-10, 155v.l7. послоушльъшк': 
20v.9; слту1шдкъш-: 19v.ll—12, 20.3, 42.5, 47.20, 52.13-14, 109.15, 146.20, 168.20, 
175v.4, 182v.l5, оуслъ1шдьъши: 167.11. просль.^нкъшемъ: 12v.8. ос,МАНоу|кткшк>: 
73V.12-13. сусп'кк'кшемъ: 101.16. осрдмикъше са: 165.1. стдкъш-: 137.20, 
167.15, ьъстдк'ъ.ш-: 50.1, 102.1, 136v.l3, 171v.9, ндста|ьъшк»1а: 45v.9-10, 
недостд|къшю: 171.3^1; пр-к|стсгакъше: 182v.17-18; остдкибъш 
55v.5-6, 139v.4, 154v.20-155.1, 175.19, 175v.l4, предкпостдкикъше: 
пр’кстдр’ккъшд: 128v.l0. пострд|ддкъшддго: 52v.l-2. сустрсикъшю: 
пристсупикъш-: 15.8-9, 105.13-14. късътдкъши: 124v.l5. посА|^дкъ.ше: 165.15- 
16. с'ктьорикъш : 27.11 (idegen kézírás IV), 57.12, 62.13, 72.7 (idegen kézírás VI), 
82.14, 83v.6-7, 84.11, 86.15, 103.19, 114.18, 120v.3, 128v. 10-11, 129v.20, 151.10- 
11, 156v.l4-15, 162.14, 178.6, 179v.l5. 8ткрк|дикъшемъ: 152v.l9-20.
источикъшю: 54v.l3. истъфнкъши: 57.12. рд^оум-ккъш-: 33v.l6, 77v.l, 86.11, 
124v.l3. K,kC)fOT’b|K'kiiiio: 81v.5-6. с'ъ.х’рдниьъшд: 76v.8. нси.’кл’ккъшдго: 27v.4 
(idegen kézírás IV), ии.’кликъши: 153v.20, ц’клокдкъшА ca: 103.18. Фчдикъшииуъ 
ca: 174.20, прнчд|ДБ,ъ.|ше: 44v.4-5. чюдикъш- ca: 34v.l, 46.14, 132v.l2, 159v.l. 
къ^ъпиьъши: 174.3. гакиьъш: 3v.7, 73v.l5.

19.6,17, 47v.4,
178.7.
171.7.

6.1.1.2. Az -ък- (—"кц—, —ъч—) suffíxumban

KAtTTvK-: 13.4-5,12, 32.3,6-7, 36v.l4, 37.6, 38.2,13-14, 45v.5,7, 46v.9, 
70v.5,12 (idegen kézírás V), 73.15, 84v.l2, 86v.l, 98v.3-4, 112.6, 112v.8, 116v.5,9, 
кл-кт-ки,-: 28v.9, 29.5, 30.20-30v.l, 32.8,13,18, 32v.l6, 36v.20, 41.18, 41v.ll-12, 
45v.3, 46v.l 1,17-18, 88v.8, 159.20. кроток-: 4v.l8, 28v.l5-16, 64.17, 65.8, 65v.l3, 
70v.2 (idegen kézírás V), 78.2, 89v.12-13. кр’кпъ.к'ЫА: 125.1, кр-кпъчд1е: 100.18. 
к’ниг'кчш: 166.12 — Az utóbbi példában tulajdonképpen nem -ък- (-ъч-) 
suffixumról van szó, hanem а -чин suffixumot (amely török jövevényszavakból
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elvont képző146) rakták hozzá vagy a gyökhöz egy ъ. hangon keresztül, vagy (és ez 

tartjuk valószínűbbnek) egy, talán egykor létezett *-к’нигек- formához rakták a fenti 
suffixumot, а к pedig asszimilálódott. Mivel nem tudjuk eldönteni, hogy a redukáltat 
hová soroljuk pontosan, indokoltnak tartjuk, hogy a példát itt tüntessük fel. —. 
облегечнти: 4v.4,19, 5.9, 108v.l4, 163.16. полоу|тть.коу: 59.1-2. п-Ьсек-: 99v.8, 
122.12, 122v.l0 (idegen kézírás VI), п-кскц-к: 121 v. 11, 147.11. hattok-: 89v.19, 
164.17. р^дч^ко: 116.10. слддък-: 90v.7 (az utolsó betűt kivakarták, később a-t írtak 
be), 108.18, 120.11-12. четкь.р’т’кк-: 35v.l2, 55v.l6. ндчатък-: 38v.19, 109.18-
19.

6.1.1.3. Az -ът- (—*кч—) suffíxumban

А шкпЧкТatm ige participium praesentis activi formái: шеп'ечл: 138.19, 
шеггкчюцм: 152v.l9.

6.1.1.4. Az -'Kjf- (-TS.C-, -1Ш-) suffíxumban

кет'ь.х’-: 117v.4, 118.1,13, 135.3, 148v.l4, кетъс-к: 133v.l5, ^акетъшак'к:
102v.5.

6.1.1.5. Az -ъп- suffíxumban

крЕтъп-/ ьь.р’т'кп-: 3v.5, 4.3^1,8, 7v.l6,20, 10.19, lOv.14,18, 11.8, 12.16, 
15.3,5, 36.12, 58.19, 95v.l7, 97v.l5, 111.16-17, 155v.7. A suffíxumban hátulképzett 
redukáltat tartalmazó forma ószláv, míg az elölképzett redukáltat tartalmazó (кертеп- 
) óorosz147. Esetünkben az ъ betűvel írt alakok az ószláv protográf hatását tükrözik.

6.1.2. Elölképzett organikus redukáltak gyenge helyzetben

Etimológiailag gyenge helyzetű elölképzett organikus redukált helyén e betűt 
találtunk a következő suffixumokban:

6.1.2.1. Az -KH- (-eh’-) suffíxumban

лл’чеил: 96.9. oeakenhkTí.: 45.9. биченикоме: 34.17. елнжении: 110v.2, 
154.10, 155V.19, 175v.2, 180v.l9. ЕлоудЕНицд: 9.12, 19.2,4,12-13,14,15, 53v.4,

146 Baleczky Emil, Hollós Attila: Ibidem. 103. о. 
Вайан A.: Ibidem, с. 232.
147 Vasmer Max: Ibidem. Erster Band, p.190.
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156.7, 156v.17-18, 175.4, ЕЛоуЕнтии: 31.3, 14v.2, ЕЛоудЕНИЧЕ|ства: 31v.2-3, 
пр’кЕЛоудЕник'в: 53.4; еладена: 138.19-20. божественен / (többnyire titlóval van 
írva) ЕЖствЕНтии: 21.4,15-15, 21v.4,5, 22.8,11,18, 22v.8,14-15 (idegen kézírás III), 
24.20, 27.2 (idegen kézírás IV), 32v.12-13, 56.20-56v.l, 65v.6-7,12, 102v.6-7, 
103.19, 103v.8, 105v.6,12, 118.9, 141v.l6, 146v.l2, 147.3, 149.8,12, ec^eo^ehtua: 
160.7-8. еолени: 80v.l6. съЕсрЕН-ки: 14v. 11—12, 17.17, 18v.l, 22.14 (idegen kézírás
III) , 27v.3 (idegen kézírás IV), 33v.l9, 35.3, 56v.2, 73.12-13. ^аЕралЕника: 146v.l8.
ЕрдтЕн’-: 6.7, 30v.l2, 38v.9-10, 63.1,6, 101.1-2, 139.7, 163.6,14, 163v.ll, 163v.l2, 
164.5. БрдшЕНл: 58.7, 69.9 (idegen kézírás V), 89.8, 108v.l0, 118.10. нбЕти|тЕна: 
26.2-3 (idegen kézírás IV). Е^ДЕН-кмЕ: 20.13-14, Е'кдЕнн|цн: 115.16-17, 
поЕ’кдЕН'Еш: 43.10, втЕ2;Б’ксЕ|н'кти: 95v.8-9, 109v. 18—19, 127v.l. поварЕница: 
73v.l3. ьелЕЕЛоудЕник'Е: 75.2. бине|ни: 120v.7-8. ненавистЕНИЦи: 65v.l, 
^дкистени|кд: 153v. 18—19. кнтдленица: 121v.3. ^атБорЕникъ: 31.2,15,19, 31v.7,13, 
45.15, 96.18. кр-кменЕно: 98.15, малокр’кменЕН’Е||х'ъ: 108.13-14. Бтвн,к|шЕННи: 
7v. 12-13. втишЕнни: 31.11, 11 Ov. 17 (az utóbbi példában az tu betű helyén ъ betű áll). 
пракЕДЕН-: 73v.3, 127.4, 138.14. добелено: 148.2. врЕуоБЕНии: 102v.l9, 103v.9. 
пропов-кдЕНИка: 146v.l8. в-кчЕН-: 30.17, 98.14-15, 98v.3, 108.12, 11 Ív.5, 130.17, 
154v.l7, 182v.l8-19. Ее^глаБЕнаго: 136.2, 160.8, Ее^главЕника: 33v.l2.
Ее^глАМЕНЪ1А: 118v.l7. PHoycEHTiiyk: 54v.l6. оугодЕникт».: 68.5, 103v.l8, 126v.l9- 
20, ЕогооуродЕН01е: 20.8. ЕлгооугодЕН’кн: 118v.l9. градЕнъш: 24.19 (ide-gen kézírás
IV) , 45.14-15,20. rptujEN-: 38v.l8, 46v.l9-20, 53v.8, 54v.l7, 68.1, 83.20,
170v.l0,ll, гркшЕникъ: 53v.6, 101v.7, 179v.l4, гр-кшЕнипа: 50.6, ^aorp-kmEHa: 
50.12. даБЕНтиуь.: 172.12, издавЕна: 102v.5, 165v.l4. далЕННи: 176.6.
великодароБЕННка: 95v.l2. подбижен'еш: 80.3, неподвижЕНоу: 46.13. дбереннкъ: 
79.18, 102.13-14. надежЕНЪ1утЕ: 176.20. ПАТЕдесАТЕНтЕ1утЕ: 123.9. дивЕН-кмЕ: 
56.2. подобен-: 66v.2, 142v.16, 146v.15, 177.14, неподоЕЕН-: 53v. 17-18, 54v.ll, 
99v.l5, 142.18, 163.12, пр’кподоЕЕН'ыи: 122v.6 (idegen kézírás VI), 144v.5-6. 
домашЕНИи: 56.4, 167v.6-7, 170.18, 181v.l. дшЕНтии: 20.6, 53.8, lOOv.6, 119v. 10, 
165.17, a^x'beh'eime: 44v.2. дт^ждеБЕниА: 167.9. длтуЖен'кш: 140.12, 155v.l2, 
дл’еженик'Е! / дъ.лъже|нк,е1 : 155v.l3, 157.1-2 (idegen kézírás VI). денесенаго: 20.1, 
денешенаго: 18.9-10, 19.16, 27.20 (idegen kézírás IV), 55.2, 109.14 — Bár itt ki van
írva az E betű, nyilvánvalóan nem jelölt redukált hangot, máskülönben a lágy n’ 
mássalhangzó nem asszimilálhatta volna a féllágy s' mássalhangzót s' 
mássalhangzóvá. Azonban elképzelhető, hogy a másolók nyelvében talán mégiscsak 
ejtettek redukáltat, még ha csak más formákhoz való analógia alapján is, mivel az 
előbbi asszimiláció ószláv eredetű148 és elsősorban a protográf nyelvezetét
jellemezhette. —, в’седЕНЕНош: 118v. 11. д^лателЕника: 67v.l3, нед^лЕн-ки: 
77v.l0. недАЖЕНЪ1А: 122.18. желЕНЪ|уЕ: 168.19. жнботенте1Мъ: 
житЕНИца: 17.9, 17.11-12, 59.18-19, 59v.l2. жл'ЕДЕНоуи*: 76v.4. жадентпа: 
121 v.l0. ^адЕнни: 127.1, 127.5. ^smehtuh: 129.2-3, 148.14, 150v.4, ^емЕникъ: 
136V.15. ^олотеникъ / ^лотеннкт», / ^латЕникту: 21.17, 29.15,18-19, 29v.l, 59.6,

128V.13.

148 Вайан A.: Ibidem, с. 80.
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74v.20, 82v.4,7,9,11,12,14,17-18, 83.7-8, 83.11. ^рдчЕндга: 166v.4, Д0Ер02;рдчЕнд: 
4v.7, ск-кто^рдчЕноу: 70v.7 (idegen kézírás V), к-кло^рдчкнд: 91v.2, елго2;рдченд: 
135.13. ^AOK’fcpkHTviHjf'K (sic!): 17v.2, ^Е|лоь-к- ренддго (sic!): 22v.l-2 (idegen kézírás
III) . лтуЖдиме|нЕнддго: 180v.6-7. ндименикту: 109.7, приАТЕномъ: 178.4. истинен-:
15.1,4, 24v. 12-13 (idegen kézírás IV), 30v.ll, 33v.5-6, 110.8-9, 120v.ll. 
кдм6Не|ннк,е: 152v.11-12. окднен-: 50.12, 50v.l; многоц-кнЕНДГо: 153.1.
клиросЕникту: 104v.l6-17, 144v.l, 156.18,20, 156v.6-7. стуКд-ктЕНИКТу: 29v.6, 
103.9-10. клаткеникту: 31 v. 11; непр’ЬклонЕНТут: 127v.9. исконеною: 147.5. ^дконен- 
: 76v.5, 135v.l2, 140.5, ^дконеникту: 140.5,7,15,19, 140v.3,6,7-8,10,13, 141.3,14, 
Е6^дконенту1и: 12.10, 54v.ll-12; ндчалени: 56.14. коненикту: 47v.6. кордЕЛЕНикту; 
50v.l2, 51.20—5Ív. 1, 63.2,7, 120.5,9-10, 120v.7,18, 152v.l6, 153.8 (idegen kézírás 
VI), 153.20. покосено: 174.15. кошеницд: 37v.13-14, 124v.15, 125.18,19-20. крдсЕН- 
: 4v.8, 30.7,10, 52.5, 136.18, 136v.3, 181v.5. стукрокЕнди: 147.15. крестенту1Ме: 5.5, 
120.9. искр-кпЕНоу: 122v.7 (idegen kézírás VI). коупЕНо: 89v.4. искоусЕникту: 173v.3 
(idegen kézírás VIII). ктуНИЖЕНОю: 28.14. кртуЧЕМЕНицд: 135.20, 135v.3,9-10, 136.2, 
142.7,16, 142v.5-6. рд^личЕН-: 52v.l5,16, 53.6,7. полечено: 43v.19. прид-кжЕН-: 
118v. 18, 147v.6, 151.8-9, пр’кдЕлежЕНТу!: 126.16. лоукд|ьЕнии: 163.11-12. д-ксЕно:
10.1. лГлтьеникту: 48.3, 64v.8, 90.9, lOlv.16. мофенд: 122.17, немофЕН-: 100.11, 
107v.20, 157.15 (idegen kézírás VI), 160.10-11, 171v.5-6, помсфеникъ: 88.3, 
100.18. пр-кмоудрЕНИКТу: 43v.l6. моужЕсткЕно: 44.4. Ее^млтуКЕНИКТу: 42v.11 (idegen 
kézírás VI), 43.19, 113v.9. мъфЕНИКТу: 69v.2, 88.6. стуМТу1слен-: 76v.6, 136v.4,
154.8, KEceMTyiCAEHo: 143v.l4. стумрЕТЕН-/ съмер’тен-: 65v.3, 143v.l6, 148v.l6-
17, 180v.4, по|лтуСТуМретенд: 175.18-19. м-кдЕницл: 79v.11,13, 90.4,11,18, 90v.6, 
95.7,8-9,10, 103V.18-19, 132v.9, 138v.5-6, 149v.l9-20, 150.11, 169v.l6,18, 170.14. 
he" CEHoie: 19v.ll. нофЕН-: 16.12, 70.20-70v.l (idegen kézírás V), 174.10,
КЕСАКонсфЕнече: 118v. 11. доБронрдьЕН-: 6.17, 29.9, 76.15, 73.14, 102v.l4, 117v.l0. 
нъж’кшЕнии: 58v.2 (az Tyi betű helyett ту betű van), 78.6, 125v. 10—11, 176v.ll. 
сБЕфЕникту: 20.6,11, 47.5, 55.19. okeh-: 34v.5,19. огнен-: 30v.13, 45v.14, 70v.15 
(idegen kézírás V). очЕН-ки: 118.13. ^ТуДопдмАТЕНИКоу: 53.3. ciícEHOie: 138.17, опд- 
ce|ho: 153.8-9 (idegen kézírás VI). печдтЕЛ’кнЕнд: 148v.l9. ЕесплодЕно: 180.9. 
пд-кнЕникд: 21.16, 109v.4, 177v.l7-18. пр-кисподЕниуту: 139v.ll. плтуТен-: 165.17, 
180.5, ЕесплтуТЕНдго: 176.13. постен-: 63.10, 107v.l8, 108v.l4, 118.8, постеникту:
9.8, 28v.l6, 44.3-4,20, 64.14, 82.11, 130.15. протикЕн-: 79.19-20, 85.10,16-17,
180.1. непрЕфЕно1е: 92v.20. пр-кдЕниуту: lOOv.16. поусттуЖЕН-ки: 98v.8, 
поустту1НЕНип,и: 104.3. поутЕноую: 20v.l9, съпоутЕникъ: 126.15. пЕшеничЕнд: 
128.12. рдЕотЕницю: 40.19 (idegen kézírás V). Б-клосЕрд^ЕН-: 25.7 (idegen kézírás
IV) , 71v.9, ЕлдгооЕрд- ^EHOie: 108.6. издреченЕНТу|МЕ: 73.18, неиздре|ченЕнд: 84. 20- 
84v.l; непорочЕНо: 144v.20. ри|^енту1ме: 118v.7-8. одинородЕноу: 25v.7 (idegen 
kézírás IV), роди|телЕнип,д: 31.14-15, стуродЕ|нии,и: 90.9-10. роучЕнтушмЕ: 82.1. 
Рекеносте: 27v. 11-12 (idegen kézírás IV), 32v.l3, 175v.20, рекенитсле: 22.5 (idegen 
kézírás III). раденикту: 181v.20, и^драденош: 118v.13. сьоеоден-: 25v.4 (idegen 
kézírás IV), 133v.l8-19, 136.16. скоисткенд: 96v.3, 142v.17-18. ск-кфЕнддго: 36.17.
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ндселкникъ: 16.18, 56.10. силенин: 113.1. сккЕрнЕН-/ ckkpeheh-/ сккЕр’нЕН-: 19v.6, 
19v.l7, 25v.ll (idegen kézírás IV), 67v.6-7, 114.20-114v.l, 123v.8. caakehtups.: 
150v.8, прдкослдк^нъш: 17v.l4-15, 149.15, 180.16-17, пр-кслдвЕН-: 44v.8, 55v.3, 
91v.3, 122v.l2 (idegen kézírás VI), 138.7-8, 146.18-19; слокесЕН-: 66.9, 76.7, 104.9, 
ЕеслокесЕН-: 20v.l7, 21.3, 128v.l3. слоужь.Еь.ник’к: 34.1. сл-кдЕних-Е: 173.15, 
посл’Ьдении: 92v.8, 139v.6-7, 139v.20-140.1, 175v.l2-13. срдчичЕНд: 54.1.
пристдкЕНикъ: 23v.8-9, 91v.ll, 101v.l3-14; стднокеною: 172.13, непр^стАНЕНо: 
164.6—7. ндстол^никъ.: 104.13, прекондстоленнкъ.: 103.16, прЕкостолЕНИКд: 146v.l9. 
стрднЕН-: 39.19-20, 48v.4, 61.14,14, 88.17-18, 108v.l8, стрднЕниктЕ: 14.19, 39.16, 
100v.l2, 113.11-11, 127v.2,4, 167v.4, 169v.7,17, стрднЕнепри|Астд: 60.17-18, 
стрднено|люееце: 172v.l4-15. стрдстЕНИце: 19.8, ctpactehhkts.: 54.13-14, 78v.20, 
стрдстЕН-: 133.18, 137.2, 154v.3^l ApArocECTpAlcTEHcie: 129.6-7. стрдшЕН-: 15.9,
54.15, 56.6, 121.1-2. стрсунЕН-: 18v.l0, 36.13, стрсунЕник'Е: 4.15-16, 12v.l5, 
36v.9-10, 39v.12-13 (idegen kézírás V), 40v.19-20, 127.17, 127v.l9. стоудЕнии: 
175.18, 178.11, Бестоуденди: 19.9. неостлкпЕНо: 163.18. стл'епеник'к / ст'елпеник’е / 
ст'ел’пеник'е: 16v.1-2,9, 17.15, 22.7,12,15-16, 22v.2-3,8,19 23.1 (idegen kézírás 
III), 23.17, 35.12, 39.6,8,18 83.14, 83v.l6, 92.5,12,15-16, 92v.4. стекааниченсую: 
51v.6. соудЕнтин: 31v.l2. гединссоуфЕН’ки: 29v.l6. coyieTEHUH: 44.16, 93.16-17. 
cA,kNE4EN,EiH / сличении: 78. 11, 121v.5. оусътдлЕниц’к: 61v.l2. ktsXTc^eheIh (sic!): 
23v.6-7, истсченикт,.: 57.5, 117v.9-10,10. стрдкеник'е: 52v.20. трдпе^Еннкоу: 
132.6. noTpeEENo: 44v.l6. троудЕнд: 101.4, троудЕникъ: 173v.l8 (idegen kézírás 
VIII), 176.9-10, 177.7. тсучЕН-EiME: 116.17. тъчен-: 19v.17, 100.16-17, 108.2, 
151.4, прит'ЕфЕЫ-: 92v.l9-20, 108.6. тъфетЕНтк||х',ъ.: 179v.20-180.1. тел’Ьнено: 
43.5.
104v.ll,12,18 105.4,7,
139.12, 158v.7,8,9,14,15-16, 159.4,7, темениченик'К (a főnévben kétszer található 
meg az -eh- suffixum): 136.18-19, 77v.6. ТЕр’нокЕнди: 126v.l0. т'клесЕН-: 44v.2, 
71v.2-3, 118v.6, 127.3, 134v.20-135.1, 135.1, 176.17. оул\Енк:и: 118v.l6. рд^оу- 
MEH—: 107v.ll, 118v.l6. оутр-кшЕнии: 17.1 (idegen kézírás II), 36.3. проуоден^ме:
30.15, ЛуодЕннкоу: 171v.l5, ^дуодЕНтиуЕ: 158v.2; cuieaehhktv: 7v.5, 58.17; 
къ.сдденик'ег 120.6; е’есаденикъ.!: 49v.l (az utóbbi szó a jelen idejű tőből van 
képezve, de mivel a szótár éppen ezt az egy példát hozza rá149, elképzelhető az elírás 

is, amennyiben nem hapax legomenonról van szó). уоу|лхнс: 53.4-5, уоулЕНИкъ:
15.15, 33.17. х,'Е1фЕннк,Е: 157v. 6,7. црккЕНтин: 28v.21, 61.9, 64v.6, 66v.l0, 73v.3- 
4, 91v.l7, 101.5-6, 122v.7-8 (idegen kézírás VI), 131.4, 145v.11-12, 146v.l5, 
148.10. чреьЕнсуЕь: 29.10. 4iokectkehteix-,k: 107v.12. чремендго: 85.7, 85v.4, 86.16. 
честен-: 27.4 (idegen kézírás IV), 32.2, 63v.6, 72.20, 72v.8-9, 73.9, 125v.20, 156.17, 
161.3, ЧЕСТЕН’кишд: 107v.ll, причЕТЕНици: 61.13, 61v.4-5. чюден-: 66.17, 76v.l-2, 
79.2-3, 83.14, lllv.7-8, 117v.9, 120v.l2, 124v.l2-13, 131v.8-9, 140.3, 146v.l2-13. 
причАСТЕНик'Е: 20v.7-8,18, 150.16,17. ОЕтичЕНтии: 11 Ív.8, 170.14, 175.3, 177.8,16, 
ОБтичЕНИКд: 96.19. и^ке|нд: 74.8-9.

15.11, 73v.l5, теменщд: 76v.l2,15, 77.1,2,5,20, 77v.3,5,
114v.4, 133v.l-2,14,19-20, 136.10,14, 136v.l0,15-16,

TEMEH

149 Срезневский И. И.: Ibidem, т. I, часть 1, с. 432.
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6. Redukált hangok a suffixumokban

6.1.2.2. Az ősszláv *-ьк- suffixum folytatásaiban

6.1.2.2.1. Az —кк— (—ku,— / -кч-) suffíxumban
PopkK'kiA: 12.11-12, 108.20, 114v.6. дъчкКА: 151.2. ТАЖкко: 104.6, 

отАЖкчало: 167v.l6.

6.1.2.2.2. Az —ки,— (-кч-) suffíxumban
ЕлоудкЦА: 67.8 (később a sor fölé írták a hh szótagot, tehát ezt a példát lehetne 

az -kN- suffixumnál is közölni). Б’клки,-: 92.16, 108v.l9, 109.1. сдмокндкци: 119.2. 
ьркКкцю: 61.1. ь-кнкчлти ca: 70.10, 116v.2-3. дккркца: 35v.l8, 45v.3, 46.6, 70v.5 
(idegen kézírás V), 11 Ív.15, 166v.l3 (idegen kézírás VI). дреккце: 137v.l9. 
дсмлчАДкцн: 56.10. ^ълкцл: 30.14, 107.3. лих-симкцю: 53.1, 109.8, мтитеимкци: 
53v.3. кл-Ьткцд: 5v.7, 28v.2-3 (idegen kézírás IV), 37.11, 45v.l0, 137.5,19, 137v.l3,
138.7.10, 152.18,19, 153v.l0, 158.16,17, 159.14-15. конкц-: 29.9, 32v.5, 76v.8-9, 
98.15-16, 149V.12, 151v.2, 155.1, 174v.l8, 182v.l7,19, кснкчати: 23.12, 71v.4, 
87.1-2, 89.10, 96.2, 101v.l9, 102.8, 105.15, 105.20, 105v.2-3, 152.18-19, 163v.4, 
169.9, конкчннд: 42.17, 136v.l3, 143.10,10-11, конкчлнии: 105.16, гкЕОИкчати (ca):
9.10, 11.19-1 Ív. 1, 12v.l5, 28V.10-11, 29v.8, 60.11, 62v.7, 65.5, 70.5, 72. 11,12
(idegen kézírás VI), 104.17, 117v.l8, 118.3, 129v.9, 147v.l3,15, 154v.l2, 178v.3, 
с'кконкчднии: 176v.l3, исконкчаштк: 68.7. кортиткце: 85v.6. ксупкЦА: 136v,16. 
кр’кЧАЖкцю: 59.3. БГОлюЕкци (sic!): 172v.3, слоколюЕкца: 110.8, )fcatcEku,H: 9.2. 
пр-кмоудрки,-: 63v.l7, 70.5-6, 112v.l7. мркткки,- / мкр’тккц-: 13v.l0,
164.10,12,16. оккца: 66.9, оккчии: 115v.20, оккЧАТи: 79.4. Е^лори^ки,-: 42.12,15, 
60.17, 62v.5,8, 118v. 13—14, 138v.6-7, чркнори^кца: 114v.l5,17. Елгослсккца: 32.6. 
сл’кпки,-: 51. 16,19, 51v.5. старки,-: 3.9, 3v.l0, 4. 17, 7.5, 8.18, 9v.2, 10.17, 12v.l9, 
13.6, 13v.l, 14v.2,5,16, 15v.5,8 (idegen kézírás II), 16.1,7, 16v.l, 17.13, 19.2,5,7, 
27v.l6 (idegen kézírás IV), 30v.6,17-18, 35.15, 35v.l7, 36v.l0, 37.4,19-20, 38.6, 
38V.6-7, 41.11, 41v.l8-19, 42.8, 45v.6, 46.10-11,15, 47v.5,5-6, 56.12-13, 57v.4, 
58.3, 60.17, 62.6,13,17, 62v.5,9, 63.4-5,14-15, 63v.2,12, 64v.l5,17-18, 65.2- 
3,5,10,15, 66.6, 68v.5,6,14,20, 69.18, 69v.20, 70v.6,13, 71.2 (idegen kézírás V), 
74.2,7-8,15-16,17, 74v.4,15-16,18,20, 75.10,18, 75v.3-4,5,14, 78.16,17, 81v.l,7-
8.10, 82.13, 82v.3,12, 83.3,5, 84.8-9, 86v.5, 88.12-13,15, 89.9, 92v.5-6,9, 96.15- 
16,20, 96v.4, 97.5, 97v.2,2-3,8, 101.5, 105.12, 106v.ll, 110.4, 111.9,16, lllv.7, 
113.12, 114v.l3, 115.5, 116V.15, 117v.5, 124v.4, 127.2, 128.5-6,8,20, 128v.l,3,3, 
129.19, 130.19-20, 135.14, 149.13,157.6 (idegen kézírás VI), 158.15, 158v.7, 159.13, 
159v.8, 160.2, 161v.2, 163v.4,5,9,15, 164.3,4, 168.4,10,13,19, 168v.4, 170.19, 
171v.l0,13, 179v.8, 181.11-12,13,13-14, старкче (vocativus): 3v.6, 27v. 7 (idegen 
kézírás IV), 39v.9 (idegen kézírás V), 47v.4, 11 Ív. 17,18—19, 124.5, 127.10, 128.10, 
171v.l4. сто|лк11,н: 41v.9-10, пр-кстолкцю: 41v.ll. слкнкце (sic!): 108v.ll, 109.6. 
скр’дкце: 19v.l2, 53.13, 124v.l7, 148.17. скскци: 38v.l6. тксркц-: 18v.l4, 31v.l4- 
15. чркНкц-: 169v.l0-ll, 170v.l3,19-20, 172.4—5. Чкткцю: 118.5. от-кШкЛки,- / 
wuikAku,— / ошклкц-: 7v.l5, 8v.l5, 12v.6-7, 58v.8, 60.3, 60v.19-20 (idegen kézírás 
VII), 61v.17-18, 62.14,19, 62v.3^1,15, 64v.ll, 85.13, 86.4, 87.9-10, 87.20-87v.l, 
94v.l4, 95.16,17, 95v.l6, 108v.l5-16, 110v.l9-20, 111.1-2,3, 125v.l0.
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6. Redukált hangok a suffixumokban

6.1.2.З. Az чьск- (-кст’-, —kcu,’—) suffixumban

ллеЗлндркск- / ллейлн’дркск-: 28v.l, 69.8 (idegen kézírás V), 101.3, 
102v.l2, 146v.l9, ллейдн’дркст-: 139.19, 142v.10-11,13-14, унолн’дркскд: 160v.4. 
atT гелкст'кмк: 148v.l7. лпостолкскоуоумоу: 22.13 (idegen kézírás III), д|по- 
столкск'Ьн (sic!): 22.14-15 (idegen kézírás 111) (a második ősszláv palatalizáció 
hiánya, ha nem elírás, akkor utalhat arra, hogy а III. másoló a novgorodi dialektust 
beszélte), спето|лксктии (sic!): 24v.9-10 (idegen kézírás IV), лпсстолксц-ки: 15v.7 
(idegen kézírás II). лфронксктпА: 145.1. БЖкско: 156v.l5. Е’Ьль.чь.ск-: lllv.l, 152.11. 
E’beoKkCK—: 79.6, 176.9. кдкилонкскоу1А: 86v.l4, 87v.l3. кисонксктиА: 110.20. 
ккСАЧкск-/ к’сачьск— / ксачьск-: 20v.l, 31.19, 39v.6-7 (idegen kézírás V), 143.19, 
180.8, 182v.l5. глллть.ска|л\а: 96.17-18. градксктпА: 137.10. д-ктьск-: llv.8, 
147.1. егуп’тьск-: / егупьтьск-: 21.12-13, 108.16-17, 158.12-13, егуп’тьстии: 
124.6. SAHHbCK'bi: 109v.7. елионьскт».1А: 13.18, елисньст’к: 134v.5, елеоньст-ки: 31.2. 
GAHOTbCKTviH: 31.1. ерьмьскл: 127.15. ериуонкст’кмк: 6v.l4. женьск-: llv.8, 26.11 
(idegen kézírás IV), 54.11, 90v.l6. жидокьекти: 122v.l7 (idegen kézírás VI). 
идольст-ки: 142v.l9. нер’длнкск- / шр’длньск- / тер’длыкск-: 5v.13-14, 7v.4-5, 
8v.l-2, иер’даньст’ки: 125.2. иерсусллилчкскоу: 11.1, елимкскъш: 95.6, илмьст-к: 
21v.9. КЛЛ ДМОНкСКТП А: 125v.9. KAHONkCKTUHMk: 29v.l9. КИЛИКкСКТП: 36.6.
крьстьганьск-: 29v.l3, 130v.l5, 131v.5-6, 143v.2, 148v.l0. кулнкскл: 160.16. 
купрьско: 18.1. ллдксклго: 113.7. лнканьскъпд: 107v.l (idegen kézírás VI). 
лллылсттиркск—: 65.1, 99.3-4. мирксктии: 108.19, 115.7, 150.20. мсрьск-: 50v.8-9, 
85.10, 99v.8, мерьет-: 12v.3, 117.6. моужьск-: 1 Ív.8-9, 178v.20. мьнишьск-: 46.1, 
55.8-9, 83v.l3, 107v.13-14, м’нишьст’кмь: 71.10 (idegen kézírás V), 128v.ll. очь,- 
cktvi: 101.15. плътьск-: 53.6, 82.5, 108.16. попскьскс: 122.2, попокьет-ки: llv.6- 
7,16-17. пробку (теркски: 27.11-12 (idegen kézírás IV), про^куте|рьст,к: 145.15- 
16. чрьнори^ьчьскгЬ1А: 115.8. римьск-: 102v.l4, 103.8, 104v.7, ри|мьси,’кмь: 
102v.l5-16, ри|л\кст4;: 105v.19-20. скутксктии: 35.10, 81.15. стлрьчьскти: 38.3. 
стро— МАТьсктин: 1123.9. сурьскомь: 73v.l0, ссуркски: 96.3. флрдньсклго: 89v.9. 
финичксктиА: 12v.l9. ❖иклндьстии: 21.14. и^ркЕкскти: 101.15. члчьскл: 172v.l. чрь- 
ньчьскъш: 115.5.

6.1.2.4. Az —ьстк- suffixumban

Блдженьсткл: 140.4. Елсудьничь|сткл: 31v.2-3. Есгдткстко / е^глтьстко:
137.1, 139v.2-3, 142.1-2, оуБожксткл: 141V.20. келичьстко: 146v.3, 148.19-20. 
ко|иньстко: 148.14-15, кснньсткоуА: lOlv.1,7-8. к’кдоккстк’к: 56.15, 90.17. 
клъшьсткл: 101.18. кьселекьстко: 103v.l9. сь.к’кд’ктельстксклти: 44.6, 89v.9-10,

38.5, 130V.19, 141 v.7,11.110.9, H^K’kcTbCTKoyiAiye: 
нек’кгллскстко: 182.3. гок’кинксткд: 151v.l3. Блгдлркстксклти / Елдгодлркстко-

139.20. глдкксткс:

кдти: 30v.l8, 83v.8, 95v.11-12, 149.2. д-ккьсткЕнт^.: 119.5, дккстксмк: 76v.8, д-к- 
Кксткоу1ЛЦ]ИХ"к: 95v.3. епискоупкстко: 64v.l2, 86.20. пр^оркстко: 180.14.
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6. Redukált hangok a suffixumokban

игсуменкстко: 3.10-11 (ebben a példában а к betű nem látszik), 66.7-8. 
лиуонмкстьо: 36v.6, лиус>ил\кстксу1етк: 158.8. истинксткокдлъ: 137.18. 
иждликстьо: 22v.l2 (idegen kézírás III), кокдркстко: 41v.l2. крАЧИЫксткоуА: 138.5. 
клпкстьо: 127.11. ллскр'кдкстьо: 36v.6. сцжол’кпкстьд: 64.20, Ее^л’Ьпь.стк’к: 165v. 
20. моужксткомк: 44v.2. Ее^мл^кксткоу: 86.12, Ее^мл'кьксткоьдти: 12.12-13, 
28V.20-21, 29.5, 40.1, 43v.l, 64v.l5, 119v.3-4, 155.5-6. м’иожкстко / множкстко: 
30v.l4, 93.9, 118v.8, 148v.l, 163.6. мтислксткоу: lOOv.ll, скАпислкстко: 133.2, 
36v.20, 137.9, 151v.l4. мкнишкстко: 45.12. нлпрлснксткоу: 105v.l5. очкстко: 117v. 
13. оБрл^ксткоуютк: 91.2. рдккыкстко: 119.17. БЛ>сродкстко: 136.3. роумАНк- 
сткомк: 122.20. ск-ктклкстко: 138.16. сткстксу: 168.15. к,ксл’кдкстксу|*фиимтк: 
15.15. стдр’кишинкстко: 104.7-8, 147.3. стрдыкстко: 
прострднкстьо: 127.3, 171.18, стрднксткокдти:
нестроинкстко: 160v.l4. соугетксткд: 78v.l2. сркулкстьсмк (sic!): 118v.8. eaVo- 
тксркстко: 136.15. тр'кжкств.'к: 59v.l7. длъготркп'клксткомк: 105V.17.
ТАЖксткомк: 127.2. укдлксткокдти: 56.19, 62v.ll, Е/Ггоукдлксткокдти: 9.14, 
9v.6-7, 1 Ív.18-19, 46v.l8, 55.10, 95v.l0-ll, 97.17, 103v.2-3,14,15, 127v.l 1-12, 
154v. 19-20, Б^ГгоукдАксткити: 162v.11-12,15-16. чрк|нкЧксть’к: 39v.13-14. чк- 
сткнксткоу: 138.16, нечк|стиькстьд: 29v.20-30.1. юноткстк’к: 71.6 (idegen kézírás 
V). нзсткстко: 5.14,16, 43.4, 44.9, 54.9,11,12,12, 56v.8-9, lOOv.3, 107v.l7.

10.11, 118.17-18,
56.10-11, 73.2, 181.20.

6.1.2.5. Az -кл- suffíxumban

с'кЕиркликт».: 7.11, 119.10. оЕИДкликоу: 109.8. ОЕрдткликд: lOOv.3.
гн’ккклиь'к: 119.5. к'кздркЖклик'к: 29.4-5, 45.17, 101.9, 119.4—5, 134v.l4, 151v.4. 
осклд: 74v.9,ll, 75.3,9,11, 111.8. печдткл-кнкнд: 148v.l9. оседклд||лтк: 111.3-4 — 
Az ószláv nyelvben ebben az igében a suffixum hátulképzett redukáltat tartalmaz150, 
így ezt a formát óorosznak tekinthetjük. — ск’Ьткл-: 35v.3, 91v.3, lOOv.l. 
послоушклиьд: 28v.l6. стрАсткл^^: 139.20. Ее^оумклк: 174.2 — A szótár szerint 
ebben a melléknévben a suffixum nem tartalmazott elölképzett redukáltat151, azonban 
A. Vaillant itt -кл- suffixumot látott152. A nyelvész másik példája (оЕидкЛк), amit 
ennél a suffixumnál (külön tárgyalta azokat az eseteket, ahol az -кл- suffixum után -k 
végződés állt) feltüntetett, szerintünk azt is bizonyíthatja, hogy az előző esetben az л 
nem lehetett jotáció (ill. /-betoldás) eredménye, mivel ebben az esetben az ОЕидкЛк 
helyett *0Биждк-пак kellett volna keletkeznie a jotáció során. —, Елгсрд^сумклик'к: 
132V.14.

150 Фасмер M.: Ibidem, т. III. с. 589.
151 Срезневский И. И.: Ibidem, т. I, часть 1, с. 63.
152 Вайан A.: Ibidem, с. 233.

"—.
*
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6. Redukált hangok a suffixumokban

6.1.2.6. Az -ee- suffixumban

крдчЕБЪ!: 53.9. л’кчЕЕд: 53.2. мслеед: 141v.6, 166v.16 (idegen kézírás VI). 
слоужЕБд: 5v.l6-17, 9v.l2, 13v.ll, 25v.3 8idegen kézírás IV), 38v.l (idegen kézírás 
V), 38v.3, 63v.l9, 68.17, 71.11,19 (idegen kézírás V), 71v.l, 72v.l6, 83v.ll, 89.10- 
11, 96.1, lOlv.15, 106v.l2, 118v.3, 129v.l9, 152v.l7, 153.3, 163.5, 163.13, 170.15, 
слоужЕЕЕннкт».: 34.1. ц-ЬлЕЕоу: 52v.l7.

6.1.2.7. Az —ед— suffixumban

крджЕДсьъ: 176.9. прдкЕ|дъ1: 77v.l9-20, иепрдБЕДд: 107v.7 (idegen kézírás 
VI), прдкЕДЕЫъ: 157.4 (idegen kézírás VI), непрдкЕди|кддго: 172v. 10—11, 
опрлкЕддниш: 100v.7. ндпЕДоу: 67v.5.

6.1.2.8. Az -et- (—eh—) suffixumban

ME4ETTvi: 182.8-9,18. скрЕЖЕЧЮфд: 117.14. ypEEEToy: 75v.6.

6.1.2.9. Az —e^h— suffixumban

люее^н—: 91v.6, 97v.4-5, 150v.2.

6.1.2.10. Az —еш— (főnévképző) suffixumban

д'КферЕши: 90.5, 90v.2.

6.1.2.11. Az -’еш- (ősszláv *-jbs~) (adiect. középfokát képző) suffixumban

Е0ЛЕШ-: 31v.6, 44v. 12-13, 75v.ll, 100v.l2, 118.11, 122.4, 140v.l2. 
КАфкшен: 176v.l2. горЕшд: 175v.6. менеш-: 135.6,8,11, 148v.6, 181.8-9 (az utóbbi 
példában az м és az н betűk között nem látszik az e betű), тажешё: 99v.8. лнеши: 
176V.13.

6.1.2.12. Az —еш— (ősszláv *-üs-) (part. praet. activi-t képző) suffixumban

оу|готоклЕшл ca: 155v.7-8. покло|нешд ca: 27.10-11 (idegen kézírás IV), 
пр-кклонЕшн ca: 164v.18. нажешдго ca: 164.20. млъьлешю: 74v.15. к'Е^дрдфЕшди: 
160.7. постдклешб: 122.9,10. ст^ткорЕШ-: 4v.l0, 20.16-17. 65v.l3, 66v.l6, 102.2, 
117v.7, 121.14. гаБЛЕшем'к: 132.2. A participium praeteriti activi ezen archaikus
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képzésű formái feltehetőleg a protográfból kerültek ide, mivel a vizsgálandó 
nyelvemlékben a IV. igeosztályhoz tartozó igéknek csak elenyésző részét képezték 
így, a mássalhangzós tövű igékhez hasonlóan.

6.2. Másodlagos redukáltak gyenge helyzetben

A suffixumokban, pontosabban a gyök és a suffixum között összesen három 
betoldott hátulképzett másodlagos redukáltra utaló ъ betűt találtunk a következő 
példákban:

оу^ълл: 170.16.
тоуттулнкъ: 10.11, 113v.l5. A szótár ezt a melléknevet redukált nélkül közli, 

így valószínűsíthetjük, hogy az esetünkben talált redukált másodlagos, bár a szótár 
csak a jelen nyelvemlék egyik példáját közli, amely viszont jerrel van írva153. 
Ugyanakkor létezik ъл suffixum is, de főnévképző szerepben, pl. az оугъ.лъ 
szóban154. Azt is meg kell említenünk, hogy létezik -л- suffixum is, és ez már mint 
melléknévképző használatos, pl. а крлглту melléknévben155. Figyelmet érdemel, hogy 
а тоугъликъ és а крлглъ. melléknevek gyöke г-re végződik (egyébként az суг"клъ 
főnévé is), mivel elképzelhető, hogy azért nem a jóval gyakoribb -ь.л- suffixumot 
használták fel e melléknevek képzésére, mivel nem volt kívánatos, hogy (legalábbis a 
melléknevekben) a gyök utolsó mássalhangzója a szótagharmónia miatt I. ősszláv 
palatalizációval z-re változzon. Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy ezeket a 
gyököket jobban “védték” az I. ősszláv palatalizációtól, mint más gyököket, hanem az 
általunk vizsgált nyelvemlék adatai alapján csak arra kívánunk figyelmet fordítani, 
hogy az —К.Л— suffixumot nem használták olyan esetekben, ahol a suffixum elölképzett 
redukáltja még az ősszláv nyelvben kiválthatta volna az I. ősszláv palatalizációt. A 
nyelvemlékben talált ьъ.здркжь.лик'к és послоуижлиБд alakok nem mondanak ellent a 
fenti állításunknak, mivel ezeket a formákat nyilvánvalóan már eleve az igei 
gyökökből (*dbrz’~ és *slus’~) képezték, ahol az I. ősszláv palatalizáció az ё 
magánhangzónak köszönhetően következett be.

6.3. Organikus redukáltak erős helyzetben

6.3.1. Hátulképzett organikus redukáltak erős helyzetben

Etimológiailag erős helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén ъ betűt 
találtunk a következő suffixumokban:

153 Срезневский И. И.: Ibidem, т. Ill, часть 2, с. 1032.
154 X. Тот Имре: Музейное евангелие, с. 232.
155 Baleczky Emil, Hollós Attila: Ibidem. 121. о.
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6.З.1.1. А -къш- suffixumban

н^гор-кк^шь: 23.15-16.

6.3.1.2. Az -ък- (-Ts.il,-, —Ts.4—) suffixumban

пдБрлдъкъ: 113v.2. кл'ктък’к: 17.4 (idegen kézírás II). кротъкъ: 20v.l4, 
66.4—5, 67v.l, 101.8-9. кр-кпъкъ: 20v.l, 40v.l7. п-ксъкъ: 116v.l2. пдтъкх: 
35v.l2-13, 55v.2, 59.18, 164.18. caa...TsKTs (egy betű ki van vakarva, nyilvánvalóan д 
betű kéne): 176v.6. остдтъкъ: 177v.l2, недостдтъчкно: 177v.l3. четккр’тъкъ. / 
46TKh.pTTs.KTs.: 58v.l9 (idegen kézírás V), 59.17-18, 86.2. члъыъкъ: 85v.9.

6.3.1.3. Az —Tsíi— suffixumban

крктъпт.: 3v.2,17, 4.9, 7v.l8, 11.4,8, 36v.l, 58v.9, 61v.l7, 62.5,6,7-8, 
95v.l9. Ez a főnév elölképzett redukálttal is előfordulhat a suffixumban (кьрткпт), 
amely óorosz forma, szemben a hátulképzett redukáltat tartalmazó ószláv 
alakokkal156, amelyeket a jelen nyelvemlékben a protográf hatásának 
tulajdoníthatunk.

6.3.2. Elölképzett organikus redukáltak erős helyzetben

Etimológiailag erős helyzetű elölképzett organikus redukált helyén h. betűt 
találtunk a következő suffixumokban:

6.3.2.1. Az —h.H— suffixumban

EpaHisHTs: 85.9. кннкнъ: 26v.l0 (idegen kézírás IV), 135.17, 137.7, покинкнъ: 
26v.2 (idegen kézírás IV), 175.11. прлкьдкнъ: 157.4 (idegen kézírás VI). докклкнъ: 
28v.21. K-kpisHTs: 22.9 (idegen kézírás III). rpkiuhNTs: 52v.l3, 104.10, 105.9, 167.3. 
подкнжкнъ: 31.2, 41.2. Ее|здроужь.ыъ: 118.19-20. длъжкн^: 141.2. д-Ькесткенту: 
119.5. ЕЛГо|д-кткнъ: 149v.10-11, гуклод’кисткь.ыъ: 158.15. при2;рлчь.нъ: 66.13, до- 
Epo^pA4h.HTs: 77v.7, 109v.2-3, Елдго^рлчкн^: 76v.l6. крдскыъ: 170.3. искоускнъ: 
98.12. немофкнъ.: 116.16. съпр,кл\’к|нкнъ: 118.20-118v.l. доБро|нрлкь.нъ: 15v.l7 
(idegen kézírás II), 45.16-17, 159.9. оккнъ.: 34. 13, 34v.l. огнь.нъ: 23v.l3, 40v.7-8. 
печальна: 14.6-7, 42.16, 91v.9, 166v.7, 172.2. Ее|сплъткнъ: 8v.18-19. рлкь.нксткс: 
119.17. рддссть.нъ: 160.1. силкнъ: 127v.5. скркЕхнъ: 87.20. слд|ккнъ: 150v.8-9, 
npaKocAAKisHTs: 22v.5 (idegen kézírás III), стрлнкнъ: 8v.l3, 110.19, 123.20-123v.l. 
стрдшьлъ: 57v.7. строункнъ: 73.4. трепеткн^: 133.18. троудкнъ: 63.17. тъчкнъ.:

156 Vasmer Max: Ibidem. Erster Band, p.190.
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104.12. неиц'кль.н'ь.: 16v.l2. м’ногоц’кыьн'ь: 152v.l3; олклнь.н’к (sic!): 180v.l2. 
4b.cTb.HTi.: 136.15, 175v.l8, чьстьньсткоу: 138.16. чюдьнть: 119.6, 131v. 16-17, 
172v.8. кефддьн'ь.: 81v.8. npHATbNTi.: 45.3, ЕЛгепрнАТЬИ'ь: 174.19.

6.3.2.2. Az —ьц— (—КЧ—) suffíxumban

Е’Ьльць: 62v.l0, 82v.l5, 83.2, 108v.6,8, 109.1-2,5, 119v.l4, 138v.9, 151v.3, 
154.3,5, Б’кльчн: 118v. 1 (a birtokos melléknév L.sg.-ban áll, a birtokos melléknév 
képzőjéből feltehetőleg kiesett a feszített redukált, mivel nincs sem и, sem ь betűvel 
jelölve, így az -ьч- suffixum redukáltjának erős helyzetben kellett lennie), Е’кльчьск- 
: 152.11, 11 Ív. 1. к-кнЕЦь: 43.10,13-14. голоу|Еьць: 73v.11-12. гр'ьыьць: 93.1, 
137v.l. среЕропродлкьчии: 132.6,8,12-13,16,19, 135.8-9, среЕродлкьчии: 135.5, 
среЕропродл|кьчнш: 135.9-10 — Az utóbbi példákban tulajdonképpen nem -ьц- (- 
ьч-) suffixumról van szó, hanem а -чин suffixumot (amely török jövevényszavakból 
elvont képző157) rakták hozzá vagy a participium praeteriti activi formájához egy ь 
hangon keresztül, vagy (és ez lehet a valószínűbb) а -лродлкьц- formához rakták a 
fenti suffixumot, és а ц asszimilálódott а ч hatására. Függetlenül az előbbi 
magyarázatoktól, azt mindenképpen indokoltnak tartjuk, hogy ezeknek a példáknak a 
redukáltjait ebben az alpontban, az -ьц- (-ьч-) suffixumnál tárgyaljuk. —. 
подкигоддкьць: 108.3. дььрьць: 128v.20. дсмо|дьр’жьць: 33v.l-2. ксньць: 127.19, 
133.16, 152.20, 152V.10. ксупьць: 48v.9, 55.17, 82.11-12, 133.20, 136.6. 
]Срнстс,лю|БЬць: 24v.20-25.1, чл^клеьць: 34v.13, троудолюБЬЦь: 121.16, стрлнь- 
но|любьць: 172v.l4-15. мьр’ткьць: 51v.l5, 52.8. пнсьчша: 148.1 (ugyanazt 
mondhatnánk, mint а среЕропроддкьчии főnévnél, чрьнори^ьць: 40v.l8, 67.19-20, 
98v.l8, 99.20, 99v.l3, 123.19,20, 125.17, 167.17, 171v.l,13, чрьнори^ьчьск’ЫА: 
115.8, Б-клори^ьць: 47.2. скспьць: 10v.l8, 26v.20-21 (idegen kézírás IV). 
богослокьць: 122v.l4 (idegen kézírás VI). сл-кпьць: 51.17. сл'ъньчьнлго: 121v.5. 
стдрьць: 3.3,14, 3v.5,9,14-15, 4.2, 4v.7, 6.15,18, 7.2,10-11,13,16, 7v.20, 8.10,12, 
9v.6,8, 10v.5, 12v.l3, 13.4,13-14, 13v.l5, 14.12-13,16,18, 14v.2-3,8, 15.1,5, 
15v. 1,15,16—17 (idegen kézírás II), 16.9, \6v.3,14,16,18 (idegen kézírás II), 17.5,6, 
18v.l7, 19.3,7,13-14,18, 27.3,12-13, 27v.l8 (idegen kézírás IV), 28v.l,4,20, 29.18, 
30.19, 30v.2,8,10,15, 31.4-5,10, 35v.l8-19, 36.9, 36v.2,15, 37.9,15,17, 37v.2,ll- 
12,14, 38.7,18, 38v.l (idegen kézírás V), 38v.4,9, 39.12, 39v.l, 41.16,20, 
41v.l2,16,18, 42v.ll (idegen kézírás VI), 43v.l,11,14,19-20, 45.2,8,14, 46.2,17, 
47.1-2,3^1,5-6,7, 47v.l, 48.16, 58.2,6,8,9,12, 61.11, 62.11, 62v.20-63.1, 63.9,20, 
63v.5,9, 64v.l2, 65.6, 66.1,3,12, 66v.8, 68.10,14, 68v.l,7,8-9, 69.1,4,75,20 (idegen 
kézírás V), 69v.l4, 70.1, 70v.8,9,19, 71.7 (idegen kézírás V), 72.15-16, 72v.l5, 
74.11,18, 34v.l3, 75.10-11,11-12, 75v.6,17,20, 78.20, 78v.l3, 80.4, 81.10,18,19, 
81v.3,10,18, 82.16, 82v.3,6,15-16,20, 83.7,9,17, 84v.l4,15,17, 84v.20-85.1,
86v.l,6,l 1, 87.6, 87v.8, 88.18, 88v.l3,14-15,17,20, 89.11,14,17,20, 89v.8,l 1,16,17, 
92v.l,7,10,12,19, 96v.2,6,14, 97.5,8, 97v.3,4,13,19, 98.9, 100.6,16, 100v.6,14,19,20,

157 Baleczky Emil, Hollós Attila: Ibidem. 103. о. 
Вайан A.: Ibidem, с. 232.
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106.16, 106v. 13-14,20, 107v.8 (idegen kézírás VI), 107v.l9, 108.15, 108v.l, 109.18,
110.5.7, 110v.8,12, lllv.3,12, 112v.l9-20, 113.8,19, 109.4, 113v.l2, 114v.l6,18, 
115.8, 115V.10, 116.3,4,7,15, 116v.l,4,11,16, 124.1-2,7,11-12,13-14,16, 125.15, 
1125v.l3,15, 126.3, 126v.5,16,16, 127.5,11, 127v.l,20, 128.3,7,16,18, 128v.l4, 
129.10,11,17,20, 129v.6-7,11, 134v.8, 142.4,7,10, 142v.3, 149.4,17, 149v.2,7, 757.9- 
10 (idegen kézírás VI), 158.8,13,17,20, 158v.l4,19, 159.8,8-9,10,18, 159v.4, 160.5, 
161.15, 161v.10,14, 162.2, 163.10,18, 163v.l-2,9-10,ll,19, 164.5, 164v.l, 167v.l,6,
168.7, 168.20-168v.l, 168v.3, 170.1, 172.2,9,14,18-19, 172v.2, 173.1,13, стдркчк (a 
birtokos melléknév N. és Acc.sg.-a, egyébként стлркчии lenne a helyes): 27.7, 27v.ll 
(idegen kézírás IV), 45v.2, 65.11, 82v.9, стдркч- (a birtokos melléknév függő esetei):
7.19, 16.17, 28.12, 38v.ll, 45v.5,10-11,15, 59.12, 63.8, 64.20, 76.2, 84v.l2, 93v.l8, 
158v.6, 159v.l, 161v.l8, 163v.l — A birtokos melléknév minden esetében kiesett a 
birtokos melléknév képzőjéből a feszített redukált, ilyen formákat találtunk: стдркчн, 
стлркчю, стлрьчА, стлркчд. helyesen declinálva стдркчки, стлркчкю, stb. alakok 
lennének (a declinatiós mintát P. Ja. Csernüchtől vettük: N./Acc.sg. кълчии, G.sg, 
к'клчкга, D.sg. к’ъ.лчь.ю, stb.158). —, стдркчкскти: 38.3. стоуденкид: 56v.7, ул-кЕкид: 
24v.6-7 (idegen kézírás IV), 113.18. чкьднкчню: 65v.2 (szintén nem az кц- (-k4-) 
suffixumban van a redukált, vő. fentebb а среЕропродлккчни főnévvel), чркнкнд: 
125.1, 125v.7, 171v.l6, 173.18, 176.6, чрк|нкЧкстк,Ь: 39v.l3-14, чркЫкЧкск’к1и: 
115.5. 4kTku,k: 80.14, 117v. 11,18. отъ.ШкЛкид / СОшкЛкид / сшкЛкид: 7v.l7-18, 8.1, 
12v.9, 59v.20, 60.10,14, 60v.l-2 (idegen kézírás VII), 62v.4-5,7, 66v.l2, 69v.7, 88.2,
94.19, 94v.8,9,20, 94v.l6, 96v.l5, 97.18, 119v.20, 120.6,13.

6.3.2.3. Az —кск— suffixumban

д'ккичкск'ь.: 164v.2. женкскъ: 179v.5. ишлмкскъ: 3.4. KpECTkraHkCKii.: 130v. 
16, 131.11, 132v.l3. MalHACTTvipkCKTv: 138v. 16-17. *нкли|ндксктк: 46.20-46v.l.

6.3.2.4. Az —кстк— suffixumban

Еожкстькнъш / Е*жкстккнъш: 22.11, 22v.8 (idegen kézírás III), 24.20, 27.2 
(idegen kézírás IV), 32v.12-13, 65v.6-7,12, 102v.6-7. ддрксткию:

44.16.
123v.ll.
107V.12.мсужкстькно: 44.4. пронирксткии:

1€пискоупкстки1е: 24v.4 (idegen kézírás IV).
чюккстккнтк1х,тк:

6.3.2.5. Az -кл- suffixumban

осклтк: 74.20, 74v.6,12,14, 75.1,4,7, 111.4. ск-ЬткАксткоу: 138.16.

6.3.2.6. Az -kE- suffixumban

158 Черных П. Я.: Ibidem, с. 194.
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слсужь.Еь.ник'ъ.: 34.1.

6.3.2.7. Az -ед- suffíxumban

прлкЕДЕН-: 73v.3, 127.4, 138.14.

6.3.2.8. Az -кт- suffíxumban

мкЧктъ: 173v.l4 (idegen kézírás VIII), 182.13.

6.4. Másodlagos redukáltak erős helyzetben

Csak egyetlen eimológiailag erős helyzetű betoldott másodlagos redukáltat 
jelző ъ betűt találtunk а -л- suffíxumban, vagy pontosabban fogalmazva a főnév 
gyöke és a suffixum között:

оу^'к|лъ: 170.12-13. Bár 
másodlagosnak vesszük, mivel ezt a főnevet redukált nélkül rekonstruálták az ősszláv 
nyelvre159.

suffixum is létezik, a redukáltat—ъл—

6.5 Kiesett redukáltak

A suffixumokban a gyökökkel összehasonlítva nagyon kevés redukált esett ki, 
és többségükben aposztrófot találhatunk a kiesett organikus redukált helyén.

6.5.1. Kiesett redukáltak aposztróf nélkül

Organikus redukált helyén nem találtunk sem ъ. vagy к betűt, sem aposztrófot 
a következő suffixumokban:

Gyenge helyzetben:
-h-(<-eh-): неподобна: 163.7.
—ч— (< -К.Ч-): стлрче (vocativus): 124v.5.
Egy esetben az ои,л (66.2) szóban nemcsak az ъ betű hiányzik, de а т betű is, 

amely valószínűleg azzal magyarázható, hogy a másoló elfelejtette kirakni a titlót.

Erős helyzetben:
-л-(<-*ел-): срЕулЕсткомЕ: 118v.8.

Az —eh— suffixummal kapcsolatban meg kell említeni, hogy vannak olyan 
szavak (иен-, кесн-, десн-, желе^н-, ндпрлен-, прнсн-, т-ксн-), amelyekben ezt а

159 Фасмер М.: Ibidem, т. IV. с. 154.
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160suffixumot már a legrégibb ószláv nyelvemlékekben is к betű nélkül írták , ami arra 
utalhat, hogy ezen szavak suffixumában az elölképzett redukált már az ősszláv 
nyelvben kiesett. Vitatott, hogy ezekben a szavakban valóban kiesett-e a redukált, 
vagy csak orthográfiai tradíció, vagy egyéb okok miatt nem írtak itt к betűt. V. M. 
Markov például nem fogadja el, hogy itt már az ősszláv nyelvben kivesztek volna a 
redukáltak161. Sz. P. Obnorszkij viszont tagadja, hogy az ősszláv nyelvben ezek a 
szavak redukáltat tartalmaztak162. A teljesség kedvéért mi is feltüntetjük, hogy 
ezekből a szavakból mennyit találtunk a Sinai Paterikonban:
присы-: 69v.8,ll, 75.14-15, 84v.l5,17,19, 85.2, 110.12, 115.15, 151.5, 159.10-11, 
165.18, 178.5, 182.5, приснодкл: 23.10, 32v.7,17, 73v.2. деснтыи: 5v.5, 54.5, 64v.8-9,
134.12, 182v.l0. T’fccN'kMk: 126v.8, теснота: 126v.11, 126v.17-18. нлпрдсн-:
44.12, 160v.8, 177V.16.

6.5.2. Kiesett redukáltak aposztróffal

A 4. fejezetben már részletesen indokoltuk, hogy az aposztrófoknak miért nem 
tulajdonítunk hangértéket ebben a nyelvemlékben (4.5.2.). Organikus elölképzett 
redukált helyén aposztrófot találtunk a következő suffixumokban:

Gyenge helyzetben:
-’h- (< Hs.N~): шж’нашё ca: 149.10. съБор’н-ки: 160.14. ккр’н-: 79v.l4, 

90.6, 109.19, 178.4, ^'ъ.лок'кр’н-: 17v.ll, 32v.5, 102v.l8, 103v.6-7, EAalroK-kp’Na: 
108v.3^4, прлко|к’кр’но: 14v.13-14. оклдн’не: 163v.l6. Ее^м-кр’нтии: 134v.l0, 
121V.5.

—’ц— (< —xii,—): дкер’цами: 137.5. стар’цл: 66v.7. 
-’ск- (<-eck-): егнлр’скти: 59v.l6.

Erős helyzetben:
-’h- (< —eh—): Елгок'кр’н'к: 120.17, 142v.8, зуь.лок’кр’нъ: 55.18. Ezekben a 

példákban erős helyzetben az aposztróf, véleményünk szerint, feltehetőleg a gyenge 
helyzet analógiájára jelent meg, és nem az elölképzett redukált hangot jelölte.

6.6. A redukáltak felcserélődése

6.6.1. A redukáltak megváltozása

Elölképzett magánhangzót tartalmazó szótag előtt, etimologikus elölképzett 
redukált helyén ъ betűt találtunk a következő szó suffixumában:

Ерлтт».не: 15.2.

160 Марков В. M.: Ibidem, с. 74-77. 
161 Марков В. М.: Ibidem, с. 74-77. 

Обнорский С. П.: Ibidem, с. 342.162
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6.6.2. Szótagközi asszimiláció

Hátulképzett magánhangzót tartalmazó szótag előtt, etimologikus elölképzett 
redukált helyén ъ betűt találtunk a következő szó suffixumában: 

ндпъдоу: 67v.3.

Elölképzett magánhangzót tartalmazó szótag előtt, etimologikus hátulképzett 
redukált helyén ь. betűt találtunk a következő szó suffixumában: 

кглк^ше: 60v.l9 (idegen kézírás VII).

6.7. A redukáltak vokalizációja

Végre a suffixumoknál találkozhatunk egy igazi vokalizációval is, amely a 
Havlík-szabály szerinti erős helyzetben ment végbe: Etimológiailag erős helyzetben 
lévő hátulképzett redukált helyén о betűt találtunk a következő főnév -ък- 
suffixumában:

сллнотокъ.: 113.8.
Ez a vokalizáció valószínűleg nem annyira a másolók kiejtését tükrözi (bár ezt 

sem zárjuk ki teljesen), mint inkább a protográf nyelvezetére utal. Décsy Gyula szerint 
az óbolgár о-t, amely Ts.-ból keletkezett, egyrészt az írásbeli makedón formák 
hatásával lehet magyarázni, másrészt egy, az értelmiség közt elterjedt kiejtési 
normával163. A bolgár dialektusok közül csak a nyugati bolgár nyelvjárások középső 
zónáiban mutatható ki о az ősszláv *ъ helyén a praefixumokban és suffixumokban, 
pl.: возглавница, воведе, вознего, песок64. Boijana Velcseva is azt írja, hogy a 
suffixumokban, praefixumokban és a határozott névutókban az г > о változás 
gyakoribb a mai bolgár nyelvben a Szófia, Botevgrad, Szaloniki körüli 
dialektusokban, valamint a thrákiai és moesiai nyelvjárásokban, pl. soberi, sopna se, 
... dánok, vetbro165. Továbbá azt írja, hogy általában elfogadott, hogy egy adott 
kéziratban a jer vokalizációj a dialektusi jegy, amely nyugat-óbolgár eredetre utal166.

A. M. Szeliscsev szerint az -ък- suffixumban a redukált o-vá válása a 
makedón (az északi sávja kivételével) és a délnyugati bolgár dialektusokban fonetikai 
úton ment végbe, azonban az északi makedón, a középső és az északi nyugat-bolgár, 
valamint a kelet-bolgár nyelvjárásokban ez a változás nem fonetikai változás 
eredménye, mivel ezekben a dialektusokban az "k-ból nem о magánhangzó lett. A 
nyelvész szerint ezek a nyelvjárások az -ok- suffixumot nem a többitől vették át, 
hanem az olyan szavak analógiájára jelentek meg, amelyekben eredetileg is -ok- 
suffixum volt, mint pl. а висок, широк, слепок szavakban167. Esetünkben a 
vokalizáció létrejöttét a pro to gráfban inkább a fonetikai úthoz köthetjük, mivel a nem 
fonetikai úton keletkezett -ok- suffixum létrejöttét legkorábban a korai közép-bolgár

163 Décsy Gyula: La vocalisation des jers en bulgare. In: Studia Slavica, Budapest 1955, tomus I. 
fasciculus 4., p. 373.
164 Décsy Gyula: Ibidem, p. 373.

Velcheva Boryana: Proto-Slavic and Old Bulgarian Sound Changes. Colombus, Ohio 1980, p. 124. 
Velcheva Boryana: Ibidem, p. 124.

167 Селищев A. M.: Очерки по македонской диалектологии, фототипно издание, София 1981, с.

165

166
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korhoz köthető nyelvemlékekben találhatjuk meg168. A Sinai Paterikont azonban nem 
másolhatták közép-bolgár eredetiről, mivel egyrészt a nyelvemlékben egyetlen közép
bolgár jellegzetességgel sem találkozhatunk (júszók cseréje egymással, a és i betű 
felcserélése, stb.), ugyanakkor több archaikus vonást találhatunk benne (egyes betűk 
formája, a participium praeteriti activi alakjainak egy részét a mássalhangzós tövű 
igékhez hasonlóan képezték a IV. igeosztályhoz tartozó igék egy részénél, stb.), 
másrészt a 4. fejezetben (4.9.1.) feltüntetett м’не (55.16, 178v.3) alakok, amelyek a 
мене személyes névmás helyett állnak, a Makedóniában másolt kéziratokra 
jellemzőek169. Tehát újra megállapíthatjuk, hogy a vizsgálandó nyelvemlék 
protográfja valószínűleg Makedóniában keletkezett, és hozzáfűzhetjük azt is a fentebb 
elmondottak alapján, hogy a protográfot feltehetőleg Makedónia déli vagy középső 
részén másolták.

6.8. Kisebb jelenségek

itt először is egy lágyság szerinti asszimilációt kell újra megemlítenünk, amit
már az -xn- suffixumnál is érintettünk, jelesül а дкнкшь.наго melléknevet (18.9-10, 
19.16, 27.20 (idegen kézírás IV), 55.2, 109.14), amelyben bár ki van írva az к betű, 
nem jelölhette a redukált hangot, mert a lágy n ’ mássalhangzó csak így asszimilálhatta 
a féllágy s mássalhangzót s’ mássalhangzóvá. Azonban ez az asszimiláció elsősorban 
az ószláv nyelvre volt jellemző170, és valószínűleg a protográfból származik, így nem 
biztos, hogy a másolók nyelvében nem ejtették a redukáltat, de meglehet, hogy csak 
más formákhoz való analógia alapján ejtették ki a redukáltat. Maga а шхн forma 
egyébként suffixummá válva, és а -Ц1кн- formával keveredve, a melléknevek új 
típusát hozta létre, amelyeket adverbiumokból képeztek e suffíxumok segítségével171.

Teljes képzésű magánhangzó helyén к betűt találtunk а пь.шь.ни|и,л (59.9-10)
főnévben.

Ezután két elírást tüntetünk fel. А млыдсттирь. szó -тир- suffixumában (ebben 
a szóban ez másodlagos suffixum, más szavak analógiájára jelent meg, mint pl. 
поусттирх172) etimologikus у magánhangzó helyén ъ betűt találtunk két esetben: 

млнлст'хрх: 127.19, 128v.9.

6.9. Következtetések

Az ъ és k betűk rendszeres kiírása alapján megállapíthatjuk, hogy a 
suffixumokban az organikus redukáltak alig szenvedtek változást, megőrződöttségük 
sokkal jobb mint a gyökökben első és nem első szótagban, de leheletnyivel gyengébb, 
mint a praefixumokban és a praepositiókban. Az organikus redukáltak 1945 esetben 
(114 példa idegen kézírásban) őrződtek meg változás nélkül gyenge helyzetben. Az 
organikus redukáltak 23 esetben estek ki, 3 alkalommal aposztróf nélkül (1 példa erős

168 Селищев A. M.: Ibidem, c. 25. 
Вайан A.: Ibidem, c. 176.
Вайан A.: Ibidem, c. 80.

171 Вайан A.: Ibidem, c. 80.
172 Фасмер M.: Ibidem, т. И. с. 649.
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helyzetben), 20 esetben aposztróffal (3 példa erős helyzetben), 22 alkalommal 
elölképzett redukált esett ki (3 példa erős helyzetben), egyszer pedig hátulképzett 
redukált erős helyzetben. A legtöbb redukált az -ь.н- suffixumban esett ki, összesen 
18 (3 erős helyzetben) ebből 17 aposztróffal (3 erős helyzetben), ami alapján arra 
következtethetünk, hogy ebben a suffixumban a többihez képest korábban kezdődött 
meg a redukáltak kiveszése (bár ez a suffixum fordult elő a leggyakrabban, de még 
így is arányaiban több redukált esett ki benne). Más kéziratok is megerősítik, hogy az 
-eh- suffixumban a redukált kiveszése korábban kezdődött, mint a többi suffixumban, 
pl.: Antiochos Pandektái (XI. sz.)173, Szvjatoszláv-féle 1073-as Gyűjtemény174, 
Múzeumi Evangélium (XII. sz. vége - XIII. sz. eleje)175, Júliusi Istentiszteleti Minea 
(XI. sz. vége - XII. sz. eleje)176, Októberi Istentiszteleti Minea (1096.)177. A 
redukáltak kiveszésének csekély számú példája újra arra enged következtetni, hogy a 
redukáltak kiveszése az izolált helyzetekben kezdődött meg. Mivel a suffixumok 
redukáltja szinte sohasem került izolált gyenge helyzetbe, így nem is nagyon esett ki, 
ellentétben a gyökökben található redukáltakkal, amelyek jóval gyakrabban voltak 
izolált helyzetben, és ezért gyakrabban is estek ki. Egy-egy szónál természetesen 
előfordulhatott éppen, hogy a képző redukáltja nem váltakozott erős helyzetű 
redukáltakkal a szó más alakjaiban, de az ilyen esetekben is a redukált támogatást 
nyerhetett a más szavakban erős helyzetbe került ugyanazon suffixumok redukáltjától, 
így ez akadályozhatta a kiveszésüket. Megemlíthetjük, hogy az idegen kézírásokban a 
többi morfémától eltérően a suffixumokban egyetlen egy változást sem észleltünk. 
Ezután egy táblázattal foglaljuk össze, hogy milyen mássalhangzók között történtek a 
változások a suffixumokban.

Szótagközi
asszimiláció

Az összes 
változás 
együtt

Milyen 
mássalhang
zók között

Kiesett
redukáltak

A redukált 
megválto

zása
Vokalizáció

11E H

11Ж H
aposztróffal

117, Ш
11H H

aposztróffal
11п Д

15
15aposztróffal 

(3 erős 
helyzetben)

рн

11pc
aposztróffal

173 Копко П. M.: Ibidem, c. 147.
174 Еленски И. И.: Ibidem, с. 12.
Соколова М. А.: К истории русского языка... с. 105.
175 X. Тот Имре: Музейное евангелие, с. 230.

Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 43.
177 X. Тот Имре: Малоизвестный фрагмент служебной минеи на месяц октябрь. In: Studia 
Slavica Hungarica 33/1-4, Budapest 1987, c. 26.
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A táblázat folytatása
S zótagközi 

asszimiláció
Az összes 
változás 
együtt

Milyen 
mássalhang
zók között

A redukált 
megválto

zása

Kiesett
redukáltak Vokalizáció

22РЦ
aposztróffal

1104

1 erős 
helyzetben

1T к

11T H
11 erős 

helyzetben
Х-л

A táblázatból megállapíthatjuk, hogy a változások 2 esetben képzési helyüket 
tekintve bilabiális és dentális mássalhangzók között mentek végbe (1 példa erős 
helyzetben), 2 esetben dentális mássalhangzók között, 20 esetben dentális és 
praepalatális mássalhangzók között (3 példa erős helyzetben), 1 esetben praepalatális 
mássalhangzók között, 2 esetben dentális és veláris mássalhangzók között.

A változások 4 esetben akusztikailag mély és magas mássalhangzók között 
történtek, (1 erős helyzetben), 23 esetben magas mássalhangzók között (3 példa erős 
helyzetben). A változások 4 esetben diffúz mássalhangzók között mentek végbe, 22 
esetben diffúz és kompakt mássalhangzók között (4 példa erős helyzetben), 1 esetben 
kompakt mássalhangzók között.

Figyelmet érdemel, hogy az p és н mássalhangzó között 15 alkalommal esett ki 
a redukált aposztróffal (3 példa erős helyzetben), viszont csak 21 esetben őrződött 
meg a redukált p és н között (3 példa idegen kézírásban), ami arányaiban is arra enged 
következtetni, hogy e két mássalhangzó között a redukált sokkal könnyebben esett ki, 
mint egyéb mássalhangzók között. Ha csak az -kn- suffixum példáinál maradunk, az 
itt bekövetkezett változások száma összesen 19 (3 példa erős helyzetben), aminek az p 
és N mássalhangzók között aposztróffal kiesett 15 redukált a 78,95 %-a, míg az p és н 
között megőrződött 21 redukált az összes -ь.н- suffixumban megőrződött redukáltnak 
(689 (46 példa idegen kézírásban)) csupán a töredéke, 3,05 %. Meg kell említeni, 
hogy sok nyelvemlékben gyakori a redukáltat jelző ь. betű hiánya a liquidát jelölő p 
betű után, pl.: Arhangelszki Evangélium (1092.)178, Múzeumi Evangélium (XII. sz. 
vége - XIII. sz. eleje) és Ephrém Nomokánonja (XII. sz.)179 Októberi Istentiszteleti 
Minea (1096.) és Novemberi Minea (Ю97.)180. M. A. Szokolova szerint az 
Arhangelszki Evangéliumban azokban az esetekben, ahol az p betű előtt jer állt, az 
váltotta ki a suffixum redukáltját jelölő jer hiányát, hogy a másoló így akarta 
elkerülni, hogy az p betűt két jer vegye körül, mivel a kéziratban ez az írásmód alig 
van jelen (csak 5 eset, ebből 2 sor végére esik)181. A Sinai Paterikonban viszont csak 
egy esetben esett ki a redukált aposztróffal ilyen okból (дккр’цдми: 137.5), és a 
fentebb említett írásmód is jóval gyakrabban fordul elő, így ez a magyarázat a jelen 
nyelvemlékre nem alkalmazható.

178 Соколова M. А.: К истории русского языка... с. 105. 
179 X. Тот Имре: Музейное евангелие, с. 229.

Гринкова Н. П.: Ibidem, с. 301.
Соколова М. А.: К истории русского языка... с. 105.
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7. Redukált hangok a flexiókban és az egyszótagú szavak végén

7.1. Redukált hangok a flexiókban

Ebben az alfejezetben elsősorban azokkal a redukáltakkal foglalkozunk, 
amelyek a flexiókban találhatók szó belsejében, ugyanis az abszolút szóvégén álló 
redukáltak az óorosz nyelv szabályai szerint rendszeresen kirakott т*. és ь. betűk 
tanúsága alapján csekély kivételtől eltekintve változás nélkül őrződtek meg. A nem 
egyszótagú szavak végén álló abszolút szóvégi redukáltakat csak a redukáltak 
kiesésénél és felcserélődésénél fogjuk érinteni kevés példa erejéig. Az abszolút 
szóvégi redukáltak kitűnő megmaradottságából azonban nem vonjuk le azt a 
következtetést, hogy a szóvégi ъ és k. betűk feltétlenül redukált hangokat jelöltek, 
hiszen egyrészt ezek a szóvégi betűk az egymás után folyamatosan írt szavakat is 
elválasztották egymástól, így grafikai okokból is ki kellet ezeket rakni, másrészt 
létezik olyan nézet is, amely szerint a redukáltak kiveszése az abszolút szóvégi 
helyzetekben kezdődött, pl. P. Ja. Csemüch szerint az óorosz nyelvben már а X. 
században nem ejtették a redukáltakat a szó végén (ld. 5. fejezet eleje)182. Mielőtt 
elkezdenénk felsorolni a flexiókban található ъ és к betűket tartalmazó vagy azok 
hiányát mutató példákat, meg kell említenünk, hogy a redukáltak közül azok, amelyek 
a szó belsejében álltak, a szó szoros értelmében nem a flexiókhoz tartoztak, hanem 
eredetileg a thematikus magánhangzókat alkották. Mégis célszerűbb ezeket a 
redukáltakat a flexióknál tárgyalni, mivel a névszóknak és az igéknek az indoeurópai 
alapnyelvet és a korai ősszláv nyelvet jellemző hármas felépítése (gyök (amelyhez 
suffixumok, praefixumok, infixumok is kapcsolódhattak) - thema - flexió) az ószláv 
és a korai óorosz nyelvben a főneveknél már csak néhány esetben mutatható ki: I.sg.: 
крдт-0-мь., откц-е-мь., стин-т^-мь., гост-к-мь.; D.pl.: роук-л-мъ, стол-о-мъ, 
ckin-'k-mts., поут-k-MTv; D.-I.du.: роук-л-мд, стол-о-мл, сын-чк-мл, поут-k- 
л\а 1 хз. Ezeket az eredetileg a themához tartozó redukáltakat egyébként is általánosan 
elfogadott a flexióknál tárgyalni, így mi sem fogunk másképp tenni.

7.1.1. Redukáltak gyenge helyzetben a flexiókban

7.1.1.1. Hátulképzett organikus redukáltak gyenge helyzetben

Itt csak egyetlen példát közölhetünk, amely tulajdonképpen határozószó, de 
eredetét tekintve egy I.du.-ban megkövült névszó. Gyenge helyzetű hátulképzett 
organikus redukált helyén -k betűt találtunk a következő flexióban:

Еь.у'ь.мд: 65v.l0.

182 Черных П. Я.: Ibidem, с. 109. 
183 Соколова М. A.: Ibidem, с. 86.
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7.1.1.2. Elölképzett organikus redukáltak gyenge helyzetben

Az itt közölt példák nagy része is adverbium, amelyek eredetüket tekintve 
I.pl.-ban vagy I.du.-ban megkövült névszók. Gyenge helyzetű elölképzett organikus 
redukált helyén к betűt találtunk a következő flexiókban:

Е-кль.л\д: 51v.3.
кельми: 9.16, 10v.l3, 14v.4, 20.19, 26v.ll (idegen kézírás IV), 35.19, 35v.l3- 

14, 40v.l6, 47v.l, 48.13, 49v.l7-18, 50.4, 52.16, 53.9-10, 54v.l0, 55.10, 75v.4, 
79v. 19,20, 88v.7, 98v.l3, 103v.3, 109.16, 119v. 12-13, 122.6, 122v.7 (idegen kézírás 
VI), 137v. 19-20, 142.3, 142v.l8, 163.2, lóóv.18 (idegen kézírás VI), 167.16, 167v.8- 
9, 168v.3, 174.3.

кхсхмд: 48.2, 156v.l9. Itt az elölképzett redukált a szótagharmónia kedvéért 
hangrendi átcsapással keletkezett hátulképzett redukáltból а III. ősszláv palatalizáció 
után.

гръ.сть.мд: 122.12. 
дкь.рь.л\и: 112.13.
дь.нь.л\и: 85.11. A főnév eredetileg mássalhangzós (-«-) tövű volt184, így az 

elölképzett redukált nem eredeti, hanem az -7- tövű főnevektől származik.
д^лемд: 113.12, докрод'ктель. мн: 173v.l-2 (idegen kézírás VIII) (az utóbbi 

példában az elölképzett redukált feltehetőleg az -7- tövű főnevektől került ide), 
елкмд: 119v.l4, 121v.4. 
колеми: 100.14. 
mtuuiemh: 177v.ll. 
ыоудхмд: 175.17. 
толь.л\д: 20v.l4, толкми: 35.16.

7.1.2. Redukáltak az interfixumokban gyenge helyzetben

Tulajdonképpen az itt feltüntetendő példákban is a redukált, eredetét tekintve, 
a themához tartozott, de mivel a relatív tőt (és nem a gyököt (abszolút tőt) 
összekapcsolták egy másik gyökkel, így az eredeti thematikus magánhangzó, ha a 
funkcióját vesszük figyelembe, akkor interfixumként viselkedett, mivel két gyököt 
kötött össze.

7.1.2.1. Hátulképzett redukáltak esetében
Etimológiailag gyenge helyzetben álló hátulképzett organikus redukált helyén 

Ts. betűt találtunk a következő példában: 
по|лть.сткмрктк.нд: 175.18-19.

7.1.2.2. Elölképzett redukáltak esetében
Etimológiailag gyenge helyzetben álló elölképzett organikus redukált helyén ь. 

betűt találtunk a következő példákban:
ПАТ^десАтъ: 18.10, ПАткдесАть.н,ых',ь.: 123.9.

184 Baleczky Emil, Hollós Attila: Ibidem. 109. о.
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шесть. десАТ-кмь.: 112.1.

7.1.3. Redukáltak erős helyzetben a flexiókban

Az alfejezetben feltüntetett példák vagy I.sg.-ban, vagy D.pl.-ban, vagy L.pl.-
ban állnak.

7.1.3.1. Hátulképzett organikus redukáltak erős helyzetben

Erős helyzetű hátulképzett organikus redukált helyén ъ betűt találtunk a 
következő flexiókban:

Ерлтъмь: 100v.l9, 110v.l2.
селлк'ь.мту (sic! I.sg.): 122v.l6 (idegen kézírás VI).
кл'ъ.къмь: 114.2.
гн’кь'ъ.мь: 5.1, 128.9, 161v.7.
дл|к,ыд'ь.л\ь: 46.3.
диикол'ьмь: 48v.l5.
дроугъ.л\ь: 43.12.
одръмь: 164.12.
клнросъмь: 145v.6,146v.4, 147v.ll. 
оукроп’хмь: 130.8. 
мллъмь: 58.13.
мир'кмь: 16.18-19, 26v.l0 (idegen kézírás IV) (az utóbbi példában az ь helyett

ъ áll).
съм'ысл'ь.мь: 154v.20.
п-ксък'хм'ь. (sic! I.sg.): 122v.l0 (idegen kézírás VI). 
ОЕрл^мь: 31v.20-32.1, 142.15, 164.15. 
стълп'ъ.мь: 22v.l9 (idegen kézírás III). 
троусъмь: 23v.l0.
Т’кл'ъ.мь: 136v.5. 
т’ксн’ь.мь: 126v.8. 
усъмь.: 54.11.

7.1.З.2. Elölképzett organikus redukáltak erős helyzetben

Itt a -iá- tövű főneveknél az elölképzett redukált hangrendi átcsapással jött 
létre hátulképzett redukáltból. A mássalhangzós tövű főneveknél pedig és a 
heteroklitikus declinatio többes számában az elölképzett redukált feltehetőleg az -7-
tövű főnevektől került át185. Erős helyzetű elölképzett organikus redukált helyén ь 
betűt találtunk a következő flexiókban:

ъ*
^*0 %■J185 Baleczky Emil, Hollós Attila: Ibidem. 111-112. о. í&
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EOA-fc^HKMTv: 44v.4, кол-к^нкх-к: 53.6.
Ерлыь.м'к: 107.19. 
кефЕМ'к: 148.20.
^лпок-кдЕмъ: 55.18, пропск’кдЕмъ: 148v.l0.
дкЕрЕук: 36.1-2, 91v.ll, 93.7, 96v.l (az utóbbi példa így néz ki: дкех"ь.)> 

111.6, д’^рЕмт». (sic!): 152v.6.
денех”к: 6.2, 57.10, 62.18, 63v.8, 80v.l2, 87v.l5, 137.14, 138v.l8-19, 

140v.l,2, 158v.5, 182v.l4, деиеме: 95.8, 113.16-17, денем-е: 104.17. 
доБрод^телЕМТ^.: 176v.ll. 
д-ктЕух: 145.9, д-ктЕМТ*.: 145.10, 147.12. 
жлъде|мъ: 100.7-8.
^KtpEME: 79.4-5, 115v.l7, 116.3, 157.20.
hmbheme: 3.2-3, 4.15, 14v.l, 15v.l3 (idegen kézírás II), 36v.ll-12, 37v.2, 

39v.2, 45.16, 66.13, 71.3 (idegen kézírás V), 95v.3. 
клмвнеме: 85.13, 149v.l4, 160v.6. 
кл'ктЕХ'к: 167.19.
комежедо: 71.14 (idegen kézírás V).
лицеме: 14.9-10, 34v.l6, 75v.l3, 154v.l2, 166.13, 170.3-4.
людех”ъ.: 115v.l9.
моужЕМЕ: 136.14,17, 138v.4, 154.6. 
мсцеме: 126.17.
mtucaemts.: 178.12, m'kicaexts.: 162v.l4. 
ножеме: 49.11.
огнеме: 60v.6 (idegen kézírás VII).
ол’тлрЕМЕ: 101v.4. 
оцеме: 133.1.
пллчеме: 39v.14-15, 153.7 (idegen kézírás VI).
поутЕМЕ / патеме: 9v.13, 126v.8,14, 127.7, 161v.2,3, п8|тел\ъ / п&ТЕЛ\г: 

88.4-5, 151v.2.
попЕ|рнфЕЛ\Е: 77v.9-10, 145.8.
стлрЕЦЕМЕ: 15v.8 (idegen kézírás II), 63.12, 161v.2, 181.11-12.
соудифЕМЕ: 54.15.
срдцеме: 181v.lO.
члстЕуъ.: 22.7 (idegen kézírás III).
чюдесЕ|х’ь.: 161.5-6.

7.1.4. Redukáltak az interfixumokban erős helyzetben

Itt csak az elölképzett redukáltra találtunk példákat. Mindegyik példában a 
дене főnév kapcsolódott össze a ce mutató névmással. Tehát etimológiailag erős 
helyzetben álló elölképzett organikus redukált helyén e betűt találtunk a következő 
példákban:
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Ah.Hb.ck: 6.11, 17.1 (idegen kézírás II), 2Ív. 19 (idegen kézírás III), 26.4 (idegen 
kézírás IV) (az utóbbi példában а д betű nem látszik), 52.16, 61.6, 83.2, 104v.l9, 
105.11, 140v. 18-19, 150.15, 153.4, дкНкСкНАГо: 20.1, дкНкШкНАдго: 18.9-10, 19.16, 
27.20 (idegen kézírás IV), 55.2, 109.14. Az utóbbi formában, amely elsősorban az 
ószláv kéziratokra jellemző, a c mássalhangzó asszimilálódott a palatalizált н’-hez186.

7.1.5. Kiesett redukáltak

7.1.5.1. Kiesett redukáltak aposztróf nélkül

Elölképzett organikus redukált helyén nem találtunk sem aposztrófot, sem к 
betűt a következő két példában:

келмн: 122v.6 (idegen kézírás VIII). A szó a sor fölé van írva.
(по) том же: 66v.l9. A kiesett redukált nem volt abszolút szóvégi helyzetben, 

mivel а же posztpozitív partikula enklitikát alkotott a névmással.

7.1.5.2. Kiesett redukáltak aposztróffal

Csak három aposztróffal kiesett redukáltat találtunk a flexiókban, ezek közül 
kettő abszolút szóvégére esett. Hátulképzett organikus redukált helyén aposztrófot 
találtunk a következő példákban:

egyiket idegen szóban, és utána egy, a sor alján elhelyezkedő pont következik: 
кедрлмььетус’. (сацж): 160v.3. A redukált idegen szó végén esett ki, és utána egy, a 
sor alján elhelyezkedő pont következik. így nyilvánvalóan a pont is elég volt ahhoz, 
hogy elválassza az első szót a másodiktól, és nem kellet feltétlenül kirakni a jert.

Eh]c’ (тл^ти ca): 8v.18 A példánál a szöveg félre van fordítva: (a görögben 
vr|OTeŰG>v). Megemlíthetjük, hogy olyan nézet is létezik, amely szerint a redukáltak 
kiveszése a szó végeken kezdődött187.

Elölképzett organikus redukált helyén aposztrófot találtunk a következő
példában:

ел’ма: 177.10.

186 Вайан A.: Ibidem, с. 80. 
Черных П. Я.: Ibidem, с. 109.187
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7.1.6. A redukáltak felcserélődése

7.1.6.1. Abszolút szóvégén flexiókban

7.1.6.1.1. Hátulképzett redukáltak esetében
Hátulképzett redukált helyén ь betűt találtunk a következő példákban abszolút

szóvégén:
лрмлрь: 55v.8. Nem világos, hogy ennek az idegen szónak milyen volt a 

végződése. A latin armarium alapján az -ь végződés jó volna, de a kézirat tanúsága 
szerint többféleképpen declinálták: (гдиноу) лрмлрд: 55v.7, (ktv ско1ел\ь) лрмлрии: 
55v.3.

бось: 118.13.
Брать.: 15v.4.
^a^bp-klieMh.: 42.15-16.
^о|нль: 117v.10-11. A példa érdekessége, hogy az ь betű előtt az л betű jobb 

felső részénél kis kampó szerű jel jelöli a másodlagos lágyságot (a jelet sajnos nem 
tudja a számítógép kiírni). Ezt a jelet a fő kézírásban csak az eredetileg palatalizált л 
és H esetében alkalmazták, de ott igen következetesen, és kevésbé következetesen, de 
használták а II. és az V. idegen kézírásban is188. A kéziratban ^оилъ. (117v. 19) és 
^оилоу (118.5) alak is előfordul. Az utóbbi formánál a szövegkiadás lábjegyzetében a 
görög szöveget is közölték: ... toű ávayvúoxov Zg>ÍA,ou ...189.

конобь: 17v.l2,16. A kéziratban a főnév D.sg.-a а коноБоу (17v.l4) alakban
található.

ни^ь: 155.5. 
нл|сь: 9v.19-10.1.
(оуче|никол\тк) скоимь (D.pl.) 27v.20 (idegen kézírás IV).

7.1.6.1.2. Elölképzett redukáltak esetében 
Б-ксомт». (I.sg.): 90v.l9.
СЕлак'клл'к: 122v.l6 (idegen kézírás VI). 
пладкнт. (N.sg.): 28.3 (idegen kézírás IV)
имлмъ (sg.l. személy): 24.11-12 (idegen kézírás IV), 99.5 (idegen kézírás 

VIII) (a sor fölé van írva), 109.2. 
именем^ (I.sg.): 90v.l4. 
миръм'к: 2óv. 10 (idegen kézírás IV). 
моремъ (I.sg.): 122v.l6 (idegen kézírás VI). 
п'кст.към'к: 122v.l6 (idegen kézírás VI).

188 Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Ibidem, с. 25-26. 
Голышенко В. С., Дубровина В. Ф.: Ibidem, с. 271.189
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7.1.6.2. Interfíxumban

Interfíxumban három példát találtunk, amelyek szótagközi asszimilációra
utalnak:

оньхицл: 158v.l9, 171v.l5, оньснчь: 151.14. I. I. Szreznyevszkij szótára 
szerint az óorosz nyelvemlékekben ebben a névmásban és a belőle képzett birtokos 
melléknévben vagy ь betűt raktak ki, vagy semmit190. Ez alapján megkérdőjelez
hetnénk, hogy érdemes-e ezeket a példákat a szótagközi asszimilációnál feltüntetni, 
hiszen meglehet, hogy a szótagközi asszimiláció esetleg már az ősszlávban 
végbement, amennyiben az óorosz nyelvemlékek nem tanúsítják az eredeti formát. 
Ugyanakkor M. Vasmer etimológiai szótára alapján az óorosz nyelvben ezek a szavak 
hátulképzett redukáltat tartalmaztak191, noha a nyelvész példákat nem tüntetett fel, 
egyelőre ezeket a szavakat mégis itt hagyjuk a szótagközi asszimilációnál.

7.1.7. A redukáltak vokalizációja

Az itt felsorolt példák nagy része nem tekinthető igazi vokalizációnak, mivel 
feltehetőleg ószláv formákról van szó. Ilyen ószláv eredetű forma az -6- és -ia- tövű 

declinatiókban az I.sg. о-ja és e-je. Ugyanakkor az -7- tövű főnevek hímnemű I.sg.- 
ában és D.pl.-ában az e elvileg lehetne vokalizáció is, ha nem kéne számolnunk a -io- 

tövű főnevek hatásával, amely már igen korán megkezdődött pl. az огнь, főnévnél 
(Codex Zographensis, Codex Suprasliensis)192. Az -ít- tövű főneveknél pedig az -ci
to hatására hivatkozhatunk. A mássalhangzós tövű főnevek I.sg.-ában és D.pl.-ában 
álló e-t már inkább tekinthetnénk vokalizációnak, de itt is figyelembe kell vennünk az 
-6- és -io- tövű főnevek hatását. (A mássalhangzós tövek eredeti declinatióját már 
feltehetőleg az ősszlávban módosította az -7- tövű főnevek hatása (I.sg, D.pl., I.pl, 
L.pl.).) Ha a mássalhangzós tövű főnevek ezen eseteit mégis vokalizációnak 
tekintenénk, még mindig fennáll a lehetősége annak, hogy már a protográfban 
megtörtént a vokalizáció, hiszen ebben a declinatióban már az ószláv 
nyelvemlékekben is előfordul az erős helyzetű elölképzett redukált helyén az e betű 
I.sg, D.pl., és L.pl. végződéseiban193. Egyesek szerint azonban elképzelhető, hogy 
ezekben a flexiókban a mássalhangzós tövű declinatióban eredetileg is e 
magánhangzó volt, mivel a szerb és horvát nyelvben itt e van194. Amennyiben 
eredetileg is redukált volt ezekben a végződésekben, a szerbben és a horvátban nem e- 
nek, hanem a-nak kéne lennie, mivel ezekben a nyelvekben mind az elölképzett mind 
a hátulképzett redukált reflexe a hang195.

190 Срезневский И. И.: Ibidem, т. II, часть 1, с. 675.
191 Фасмер М.: Ibidem, т. III. с. 142.

Вайан А.: Ibidem, с. 124.
Baleczky Emil, Hollós Attila: Ibidem. 111. о.

194 Baleczky Emil, Hollós Attila: Ibidem. 114. о.
H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. 109. o.
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7.1.7.1. Hátulképzett redukáltak esetében

Esetleg a vokalizációval összefüggésbe hozható, de nagyrészt inkább a 
protográfból származtatható о betűt találtunk a következő példákban:

еогоме / étome: 24.10 (idegen kézírás IV), 54v.l0, 57.1, 135v.l 1.
Ератомь.: 110v.l4.
Е'ксомь.: 91.1.
келикомк: 5v.6, 84.6-7, 120v.l6, 122.9, 126.1-2, 133.17, 174.6-7. 
гллсоме: 64.17, 70v.3 (idegen kézírás V), 73v.l0, 92.10, 120v.l6, 133.17,

174.7.
гр^шЕникомЕ: 101v.7. 
докромЕ: 5Ív. 16, 104v.5.
домоме: 138.2. Az eredetileg ~ü~ tövű főnevek már az ószláv nyelvemlékek

ben is csak o-val fordulnak elő az I.sg.-ban, a D.pl.-ban és a L.pl.-ban196. Az -u- tövű 
főnevek declinatiójának ezen eseteit A. Vaillant o-val adja, de A. Leskien ъ-val197. Az 
I.sg. és a D.pl. esetében nemcsak a vokalizáció lehetőségével kell számolnunk, hanem 
feltehetőleg az -o- tő hatásával is. 

дроугомЕ: 78.18. 
дуомЕ: 123.3, 133.2. 
дкесткоме: 76v.8. 
д'клсмЕ: 14v.l9. 
жнкотоме: 164v.20, 170.12.
^лдто|ме: 139v.4-5. 
целоме: 115.15. 
игоумеиомЕ: 104.4. 
ícycoME: 8v.3.
кл||рнкол\Е: 20v. 15-16, клиросомЕ: 157v.l9.
^akohome: 47.3.
крот'ккомЕ: 64.17, 70v.2 (idegen kézírás V), 92.9-10.
kpectome: 161.1.
лекоме: 75.6.
мдлсме: 74v.6.
млсломе: 4v.9-10, 171.9.
мнромЕ: 72v.l4, 77v.l9, 94.17, 127v.l8. Ugyanazt említhetnénk meg, amit a 

домоме alaknál elmondtunk, bár ez a szó már az ószlávban is ritkán fordul elő az -ir
tó végződéseival198.

моудрЕстьомЕ: 106.10. 
л\оужЕстьол\Е: 44v.2.
МЕНиуомЕ: 110.2.

196 Baleczky Emil, Hollós Attila: Ibidem. 106. о. 
197 Вайан A.: Ibidem, с. 109.
Leskien A.: Ibidem, р. 117.

Baleczky Emil, Hollós Attila: Ibidem. 106. о.198
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м’ногомк: 56v.ll, 74.13, 77.16, 102v.7, 105v.l6, 105v.l6, 153.2,
л\’ножь.стьол\ь.: 118v.8.

мълчАликомк: 70v.2 (idegen kézírás V).
M-bcTOMh.: 46.9. 
ндкь.гино|мк: 8v.3-4.
нрлксмь.: 104v.5.
плтрилр’уомь.: 89v.l6.
постомк.: 63.13, 7Ív. 1, 102v.20, 120v.l3.
пкр’стомь. / прк|стол\к: 33.13, 81v.20-82.1, 84.5.
ОЕрл^омь.: 141v.6. 
рлстомь.: 81.13.
родомк: 66.2, 68v.l3, 69v.l, 71.3-4 (idegen kézírás V), 73.3, 78.16-17, 

79v.l6, 110.3, 112.8.
роумАНксткомь.: 122.20. 
сект^ериганомк: 22.8 (idegen kézírás III). 
сркулксткомк (sic!): 118v.8.
стрдуомк: 5v.6, 56.1, 84.6, 88.6, 96.2, 115.13, 148v.l6, 151 v. 1, 182v.l7,

стрлшкномк: 15.9.
сурксксмк: 73v.l0. 
тре|петсл\к: 56.1-2.
т'кломь.: 5.16, 116.17. A főnév nyilvánvalóan az —о— tő I.sg. végződését

használja.
троудол\к / трл|домк: 122.9-10, 176v.2, 178v.7. 
дл'кготрь.п’кль.сткомк: 105v.l7. 
ткмк.ничк|никол\ь.: 136.18-19.
ТАЖксткомк: 127.2. 
рд^оумомь.: 154.15, 154v.20, 176v.9-10. 
оученикомь.: 89.15. 
yA'blEOMk: 136.12-13.
Фусдомк: 124v.l6, късх-одо|л\к: 167.7-8.
уристссомк / усомк: 26.16 (idegen kézírás IV), 127v.7.
Бечнслкномь.: 76.17.
чисто|ме: 176v.2-3.
шлнкомк: 177v.l3.
lecTkCTKOMk: 5.14.

7.1.7.2. Elölképzett redukáltak esetében

Talán a vokalizációval összefüggésbe hozható, de zömében inkább a 
protográfra visszavezethető e betűt találtunk a következő példákban: 

ькседркжителемк / к’седркжителемк: 54v.l0, 135v.ll.
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имеиемь.: 7.3, 7v.5, 9v.9, 12v.l4, 14.17-18, 18.4, 19v.4, 20v.4-5, 21.9, 23v.7, 
29V.10-11, 32v.20-21, 36.10, 38.19, 39.6, 46.3^1, 47v.l7, 57v.4, 63v.l8, 66v.8, 
68v.l,12, 83v.l0-l 1, 86v.l3, 87.11, 88v.6 (az и betű után egy pont található), 90v.l4 
(a szó végén к betű helyett ъ van), 94.19, 98v.8, 101.13, 106.19, 113v.20, 119v.20, 
128.1, 133.7-8, 138v.l, 142v.l6, 182v.9. 

лъжемь.: 76v.l0.
огнемь.: 3v.1,3-4, 15.11-12. Ez a főnév már az ószlávban is átment az -ó- 

tövű főnevek declinatiójába199.
слокомь.: 75v.9-10, 148.8, слокесем-ъ.: 15.15. Szemmel láthatóan ez a főnevet 

vegyesen declinálták.
стлрьдемь.: 41.11. 
срдцемь.: 181.18. 
ткорь|цел\ь.: 31v.14-15.

7.2. Redukáltak az egyszótagú szavak végén

Az egyszótagú szavak végén álló redukáltak közül a névmásokban találhatók 
eredetileg a themához tartoztak ugyanúgy, mint a flexiók nem szóvégén álló 
redukáltjai, így indokoltnak látjuk, hogy ezeket a redukáltakat a flexiókkal egy 
fejezetben, de különválasztva tárgyaljuk.

7.2.1. Változatlanul megőrződött redukáltak az egyszótagú szavak végén

Az egyszótagú szavak végén álló redukáltak mindig erős helyzetben voltak, 
kivéve ha esetleg (pl. a névmásoknál) enklitikát alkottak.

7.2.1.1. Hátulképzett redukáltak

A következő példákban találtunk egyszótagú szavak végén hátulképzett 
organikus redukált helyén ъ betűt:

нъ: 4v.l3, 5.9, 7.16, 10.11, 10v.l,12, 11.11, 14v.l3, 18.7,19, 18v.l5, 
19.12,14, 20.10, 21.4, 21v.l0,10, 22v.ll (idegen kézírás III), 23v.l4, 25v.l4, 26.4, 
2óv. 10, 27.18, 17v.l0 (idegen kézírás IV), 28.12, 29v.l8, 30.2,5, 33.4,7,10, 35.3, 
35v.20, 36.18, 39.4, 40.4, 41.14, 41v.2, 43.5, 43v.3, 45.18, 45v.ll,16, 47v.7, 48.19, 
49.4, 50v.9, 51.9, 52v.l7, 54.1,9, 54v.5,6,7,17, 54v.l7, 55.2, 56.8,9, 56v.9,13, 59v.l2,
63.17.19, 66v.l, 67v.l0, 72v.9, 74.16, 75v.l,9, 76.8,9, 76v.5, 77v.l6, 79.4,12,12, 
81v.9, 84.6, 93.14, 93v.4, 95.2, 95v.l0, 96.10, 99v.l0, 100v.l,4,16,16, 101v.8,
102.10.19, 103v.8,l 1, 104v.l7, 105v.3,8,16, 107v.l8, 109.10, 110.1, 110v.9,
112.14.16.19, 113.3,14, 114.4, 115.1, 115v.l7, 116.17, 116v.7, 118.18, 118v.9,12,
119.8, 120v.l0, 121.10, 121v.l, 122.19, 122v.l7 (idegen kézírás VI), 125.5, 127v.l0, 
128.11, 128v.l2,14, 129.9, 130.1, 130v.l9, 131.18, 131v.ll, 132v.l5,16,18, 133.13,
135.9, 136v.6,10,20, 137.9, 138.10, 138v.8, 140.17, 141.15, 142.19, 142v.2, 143.1,

199 Вайан A.: Ibidem, c. 124.
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146.2, 147v.l5, 149.16,19, 150.7, 151.5, 151v.l8, 153v.l8, 154.20, 154v.l, 157.15 
(idegen kézírás VI), 158v.9,18, 160.19, 160v.l,16, 161.4,7, 164.6, 165.12, 165v.2,8, 
166.7, 167.3,19, 167v.9, 169.18, 169v.l4, 170.19, 170v.l7,18, 171.10, 171v.l6, 
172v.l0,15, 175V.16, 176.17, 176v.2, 177.13,19, 177v.7,13, 178v.l2, 179.15, 180.8, 
180v.5,ll, 181.14, 181v.7,10,14. Ezt a kötőszót nem foghatták fel proklitikaként, 
annak ellenére, hogy a Codex Marianusban találhatunk példát arra, hogy a redukált a 
következő szó első i hangja hatására feszített redukálttá vált: нти-имл-гъ, mivel az 
ószláv nyelvemlékekben az olyan példákban, mint а нъ съпитъ az erős helyzetű 
redukált csak elvétve vokalizálódott200.

тъ: 3v.5,l 1, 4.9, 6.4, 8v.l, 16v.5, 19v.4, 21.8, 23v.6,8,18, 24.4, 25.5, 
25v. 15,18 (idegen kézírás IV), 29.9, 34.8, 35v.l6, 37.3, 37v.l9, 38.3, 39.16, 41v.3,
45.10, 45v.8, 46.19, 46v.l9 (ebben a példában а т és ъ betű között az alsó soron van 
egy pont), 47.1, 47v.l6, 48.7, 48v.l, 49.18, 50v.3, 52v.4,12, 55v.l2, 59.13, 62.9, 
64.6,11, 64v.l0, 65.16, 67.19, 72.14, 72v.l7, 77v.l0, 79.16, 85v.4, 91.7, 92.1,3, 
92v.7, 93.2, 96.14, 96v.l4, 97v.6, 100.4, 105.4, 111.20, 115v.l7, 123v.8, 129v.l3, 
130.18, 131v.9,12, 132v.l8, 139.15, 139v.9, 144v.l5, 146.14, 146v.9, 150v.3,
166.6.10, 166v.4, 169v.l6, 170v.4,4,18, 172v.l6,19, 174v.2, 176.4.

7.2.1.2. Elölképzett redukáltak

A következő példákban találtunk egyszótagú szavak végén elölképzett 
organikus redukált helyén к betűt:

(ktv /на/ z,a) hk: 23.6, 25v.l4 (idegen kézírás IV), 34.13, 34v.6, 37v.6, 41.19, 
61v.l7, 65v.ll, 67.10, 68v.7, 73v.9, 77.15, 83.15, 104.16, 111.2, 117.19, 124.13,
137.7, 139.14, 145V.16, 146.1, 148.15, 151v.l9, lóóv.15 (idegen kézírás VI), 180v.l5, 
181 v. 10. Ez a névmás enklitikát alkotott az előtte álló praepositióval201, tehát gyenge 
helyzetben volt.

ck: 3v.l7, 7v.5, 8v.l5, 12v.l5, 17v.5-6,7-8, 29v.6,11,15, 33.7, 34.14, 
34v.l,14, 35.2,16, 39.7, 42.12, 43v.2, 46.4,19, 47.8, 48v.8, 52v.3,12, 53v.6, 54v.6, 
55.20, 56v.8, 61.6, 62.12, 64v.2,12, 66.14, 66v.8, 68.7, 68v.2, 72v.l9, 74v.l2, 76.5, 
76v.3,9, 77v.6,8, 79v.7,8,10, 80.3,7,13, 82v.l8,18, 83v.ll, 84.6, 92v.5, 94.20, 94v.l4, 
95.14,16, 96v.20, 97.7,8,12, 99.8, 101v.2, 102.11, 102v.3, 103v.l2, 107v.l (idegen 
kézírás VI), 111.5, 112v.5, 116v.ll, 117v.l9,20, 118.3, 119.7, 124.2, 127.16, 131v.20,
132.7, 137v.6, 140v.l2, 141.13, 142v.5,12, 143.3, 143v.l3, 146v.2, 149v.5,17,19, 
150.5, 151.9, 151v.8, 152.12, 152v.l7, 159v.3, 163.11, 164v.l7, 167v.9, 168.2,6,12, 
170v.7, 173.4,9,173v.8 (idegen kézírás VIII), 175.19, 175v.5,9, 178.12.

чк: 91.4 (későbbi kézírással то van a sor fölé van írva), (по) чк: 102.10, 
149v.7. A két utóbbi példában a névmás feltehetőleg enklitikát alkotott, és így a 
bennük levő redukált gyenge helyzetbe került (mivel nem egyszótagú fonetikai szó 
végén állt). Amennyiben ezek az alakok nem a másoló figyelmetlenségének termékei, 
akkor a protográfra utalhatnak. A Vaillant szerint ilyen formák léteztek az ószláv 
nyelvben, erről tanúskodik az ebből a névmásból képzett оуничкжити ige202. A 
Psalterium Sinaiticumban (XXXVIII.6) és a Glagolita Clozianusban (122) ritka

200 Вайан A.: Ibidem, c. 409. 
Вайан A.: Ibidem, c. 409, 410. 
Вайан A.: Ibidem, c. 170.

201

202
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kivételként előfordul а иичьже alak is, amelyet a nyugati egyházi szláv nyelvből 
kölcsönöztek (a horvát egyházi szlávban előfordul а чл, че, чь а чьте, чьто 
helyett)203. На nem elírással van dolgunk, akkor a jelen nyelvemlék protográiját 
nyugati egyházi szláv hatások is érhették, vagy a proterográfja ilyen területen 
keletkezhetett. Megjegyezhetjük itt, hogy а (прежде) м’не (55.16) és (гьконьчлша) 
м’не (178v.3) formák, amelyeket Makedóniával hoztunk összefüggésbe a 4. 
fejezetben (4.9.1.), végső soron moravizmusok, tehát szintén nyugati egyházi szláv 
formák. Azonban azt is meg kell említenünk, hogy az óorosz nyelvemlékekben is 
előfordult а чь. forma, igaz nagyon ritkán, pl. a rosztovi Nifont hagiográfiában (1219), 
sőt а че forma is fellelhető a Putyáta Mineában (XI. sz.)204.

7.2.2. A redukáltak felcserélődése

Az egyszótagú szavak végén összesen egy példát találtunk a redukált 
felcserélődésére:

съ: 22v.5 (idegen kézírás III).

7.3. Kisebb jelenségek

7.3.1. Jerek etimologikus teljes képzésű magánhangzók helyén

A következő példákban találtunk igei személyvégződésekben ъ vagy ь betűt 
etimologikus teljes képzésű magánhangzó helyén:

пр-КЕтих-ьь-к (aoristos du.l.): 87.10. A “redukált” gyenge helyzetben lenne. 
к,ь^идох"кл\ть (aoristos pl. 1.): 85.8. 
кт^ьмьть (jelen idő sg.3.): 165.3.
Ezek a példák nem feltétlenül csak a másoló tévesztésének eredményeképpen 

jöhettek létre, hanem elképzelhető, hogy a jereket olvasva már teljes képzésű 
magánhangzókat is ejthettek; vagy pedig az erős helyzetű redukáltak képzése már 
olyan csekély mértékben térhetett el a teljes képzésű magánhangzókétól, hogy a fenti 
típusú elírások nem tűntek fel a korrektornak, aki egyben а VIII. idegen kézírás 
gazdája volt, és aki más esetekben gyakorta kíméletlenül belejavított a szövegbe, a sor 
fölé írva az általa helyesnek tartott alakot.

7.3.2. Nyilvánvaló elírások

A következő példákban olyan i és к betűket találtunk, amelyek egész 
bizonyosan elírás eredményeképp jöttek létre, mivel kizárt, hogy feszített redukáltakat 
jelöltek volna:

h-k: 49.18, 158v.20. Mind a két esetben нти-пек kellene állni.

203 IВайан A.: Ibidem, c. 170. 
Черных П. Я.: Ibidem, с. 217.204
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Т'к: 112v.l. t*ki lenne a helyes, 
сь.: 160v.6. сы-t kellet volna írni.
прншь.|д'Ы11ил\'ъ.м,ь.: 181.14-15. Egy szótaggal több van a kelleténél.

7.4. Következtetések

Az ebben a fejezetben tárgyalt redukáltak közül gyenge helyzetben 55 (4 példa 
idegen kézírásban) őrződött meg változás nélkül. A változást szenvedett gyenge 
helyzetben levő redukáltakat az alábbi táblázattal szemléltetjük:

Milyen
mássalhangzók 
után ill. között

Kiesett
redukáltak

A redukáltak 
felcserélődése

A redukáltak 
felcserélődése

Az összes 
változás együtt

22E

11
11Л

1 idegen 
kézírásban + 1 

aposztróffal

Л M
2

2(1 idegen 
kézírásban)

9(6 idegen 
kézírásban)

11M

11M ж
1 idegen 

kézírásban
1H

33и c
11£

3(1 idegen 
kézírásban)

41 aposztróffalc

11T

11 aposztróffalX

A táblázatból megállapíthatjuk, hogy a változások 13 esetben képzési helyükre 
nézve bilabiális mássalhangzók után mentek végbe (7 példa idegen kézírásban), 1 
esetben bilabiális és praepalatális mássalhangzók között, 8 esetben foghangok után (2 
példa idegen kézírásban), 1 esetben dentálisok között, 2 esetben dentális és bilabiális 
között (1 példa idegen kézírásban), 1 esetben praepalatális után, 1 esetben pedig 
veláris mássalhangzó után.

A változások 14 esetben akusztikailag mély mássalhangzók után mentek 
végbe (5 példa idegen kézírásban), 12 esetben magas mássalhangzók után (1 esetben 
idegen kézírásban), 3 esetben magas és mély mássalhangzók között (1 példa idegen 
kézírásban). Továbbá a változások 21 esetben akusztikailag diffúz mássalhangzók 
után történtek (6 példa idegen kézírásban), 5 esetben diffúz mássalhangzók között (1 
példa idegen kézírásban), 1 esetben diffúz és kompakt mássalhangzók között, 1 
esetben pedig kompakt mássalhangzó után.
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A 29 változás közül 10 történt idegen kézírásban, ami az idegen kézírások 
csekély terjedelmét figyelembe véve, arányaiban jóval meghaladja a fő kézírásban 
bekövetkezett változások számát. Az idegen kézírásokban bekövetkezett változások 
közül 4 ment végbe a IV. idegen kézírásban, 3 a VI. idegen kézírásban, 1 a III. idegen 
kézírásban, 1 a VIII. idegen kézírásban (sor fölé van írva).

Figyelmet érdemel, hogy az м mássalhangzó után a redukált 11 esetben 
cserélődött fel abszolút szó végén (7 példa idegen kézírásban). A 11 példa közül 4 
esetben, amikor is ószláv formát gyaníthatunk о vagy e betűvel, úgy is 
fogalmazhatunk, hogy az I.sg. és a D.pl. végződését cserélték fel. Az ilyen típusú 
felcserélés az összes legrégibb délszláv nyelvemlékben megfigyelhető a Codex 
Zographensis kivételével205, így könnyen elképzelhető, hogy a jelen kézirat példái a 
protográfból származnak. A 11 példából 9 esetben az elölképzett redukált helyén ъ 
betűt találtunk, ami alapján arra következtethetünk, hogy a másodlagosan lágyított 
vagy inkább féllágynak nevezhető m(,) kemény mássalhangzóvá kezdett válni. 
Természetesen ez a jelenség legalább annyira jellemezhette a protográf nyelvezetét is, 
mint a Sinai Paterikon másolóinak nyelvét. Ugyanakkor nem zárhatjuk ki azt sem, 
hogy ez keménnyé válás a jelen nyelvemlékben is élő jelenség volt, annál is inkább, 
mivel az egyik példát a sor fölé а VIII. idegen kézírás gazdája írta kiegészítésként 
(имлмъ (sg.l. személy): 99.5), aki egyben a kézirat korrektora volt, és feltehetőleg a 
hosszan tartó másolás sem csigázta el a figyelmét (mivel csak egy oldalt másolt), így 
feltehetőleg kisebb eséllyel hibázhatott, mint a többi másoló. Egyébként ennek az egy 
oldalnak (173v. - 174.5. sor végéig) a helyesírása szemmel láthatóan különbözik a 
szöveg többi részétől: pl. a feszített redukáltakat többször x betűvel jelöli (жи|тхга: 
173v.2-3, ороу|дхе: 173v. 19-20) ca helyett gyakran cra-t írt, te betű helyett kizárólag e 
betűt használt, ч és ш betű után ra betűt használt a helyett (pl.: ндчгастл: 173v.l6, 
искоушгаше ca: 174.1), az ősszláv *tbrt kapcsolat reflexének jelölése az óorosz nyelv 
szabályai szerint történt, ami a kéziratban nagyon ritka (wKxpcroy: 173v.5, дъл^'Ь: 
173v.l2). Ugyanakkor felmerülhet az a kérdés, hogy а VIII. másoló és korrektor miért 
nem javította át az м után egyébként jóval gyakrabban található x betűket ъ betűkké. 
Az is elképzelhető, hogy már nem is ejtették az abszolút szóvégi redukáltakat a 
másolók nyelvében, így nem lett volna semmi értelme a betűk átjavításának.

Ami a vokalizációkat illeti, újra kijelenthetjük, hogy nem tekinthetjük ezeket 
teljes értékű vokalizációknak, inkább az ószláv protográfra utalhatnak, valamint a 
declinatiós rendszerek közötti keveredés eredményeit tükrözik (ld. 7.1.7.). Azt 
azonban nem záijuk ki, hogy a másolók nyelvében már ugyanúgy ejthették az ъ. vagy 
x betűkkel írt végződéseket mint az о vagy e betűvel írtakat. Ebben az esetben az ъ 
vagy x betűkkel írt végződések nem a másolók élő kiejtését tükröznék, hanem egy 
másoló iskola tradicionális helyesírását. Az о vagy e betűvel írt flexiók nagy száma a 
fenti hipotézisünket megerősítheti: 120 esetben írták o-val (7 példa idegen 
kézírásban), 50 esetben e-vel, csak 28 esetben Ts.-val (4 példa idegen kézírásban), de 
90 alkalommal x-vel (7 példa idegen kézírásban). Figyelmet érdemel, hogy a 
feltételezett eredeti óorosz kiejtést tükröző, x betűvel történő írásmód jobban tartja 
magát a nyelvemlékben, mint az ъ-val történő írásmód.

205 Марков В. M.: Ibidem, с. 245-246.
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8. A feszített redukáltak

8.1. Feszített redukáltak a praepositiókban

Az itt feltüntetendő praepositiók után minden esetben olyan szavak 
következtek, amelyek vagy j mássalhangzóval, vagy i magánhangzóval kezdődtek, így 
az elöljárószó redukáltja a fonetikai szóban elfoglalt helyzete alapján feszített redukált 
lett. A praepositiók után álló szavakat nem fogjuk külön feltüntetni. Etimológiailag 
ezek a redukáltak mind gyenge helyzetben voltak.

8.1.1. Feszített organikus redukáltak a praepositiókban

8.1.1.1. Első szótagban

Hátulképzett gyenge helyzetű organikus feszített redukált helyén a következő 
elöljárószavakban találtunk ъ. betűt első szótagban:

8.1.1.1.1. А кг praepositióban
5v.3, 11.2, 14v.l4, 15v.l7 (idegen kézírás II), 18.17, 18v.ll, 21v.l7 (idegen 

kézírás III), 23.10, 23v.l0, 26.21, 27.6, 27v. 7 (idegen kézírás IV), 29.13, 30.6, 31.3, 
31v.l9, 33.11, 33v.4, 35.13, 36.11-12, 37.4, 38.20, 39.20, 39v.5, 40.17, 45v.2, 48v.7, 
51v.l3, 52v.l8, 55v.8, 56.15, 57.2, 58.12, 58v.l, 60.2, 60v.8,13, 61v.2, 63v.3,20, 
65v.l7, 66.16, 68v.3, 71.4,6 (idegen kézírás V), 73v.9,18, 79v.3, 84v.3, 87v.ll,19, 
88.12, 92.19, 95.5, 95v.6, 100v.3, 101v.l4, 104.1, 107.9, 107v.5 (idegen kézírás VI), 
112v.l, 114.5, 115.18, 119.15, 121.17, 122.14, 123.16, 124v.l0, 125v.l9, 126.5, 
128.6,7, 133.3, 132.20, 136v.3, 139.12, 139v.l2, 140.20, 141.3,13, 141v.l8, 143.8, 
145.13, 146v.l3, 147v.5, 148.12-13, 150v.5,9, 152v.l8, 153.5 (idegen kézírás VI), 
154.9,20, 155.18, 155v.4, 156.11-12,18, 156.16, 157.14,17,19 (idegen kézírás VI), 
157v.2, 159v.2, 160v.ll, 161v.l4,20, 162v.l9, 165.14, 166.17, 166v.l5, 180.6.

8.1.1.1.2. А съ. praepositióban
13.19, 20v.l5, 33v.9, 91.17, 104.4, 127v.l6, 128.17, 161v.l4.

8.1.1.1.3. А кг praepositióban
llOv.5, 115v.5, 119.17, 124.10, 125v.l4, 126.16, 127v.l5, 142v.l8, 145.17.

8.1.1.2. Nem első szótagban

Nem első szótagban csak két esetben találtunk hátulképzett organikus feszített 
redukáltra utaló ъ betűt а подъ. praepositióban: 85.12, 11 Ív.7.
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8.1.2. Másodlagos feszített redukáltak a praepositiókban

Hátulképzett gyenge helyzetű másodlagos feszített redukált helyén a 
következő elöljárószavakban találtunk ъ betűt nem első szótagban:

8.1.2.1. Az отъ praepositióban
7v.6, 27v.4 (idegen kézírás IV).

8.1.2.2. A Ke^(Tv) praepositióban
Ezt az elöljárószót a nyelvemlékben rendszeresen ъ. betű nélkül írták, csak egy 

kivételt találtunk (a normál redukáltaknál még három kivétel volt): ке^ъ. (и^мсченига): 
17v.l7.

8.2. Feszített redukáltak a praefixumokban

8.2.1. Organikus feszített redukáltak a praefixumokban

8.2.1.1. Első szótagban

Hátulképzett organikus feszített redukált helyén álló ъ betűt első szótagban 
csak а ьъ praefixumban találtunk:

къинс«у: 25v.9 (idegen kézírás IV), 28v.l7, 30v.5, 39v.l5, 40.4, 41.2, 44.5, 
58.20, 73.5, 79.4, 80.3, 93v.8, 111.8, 114v.5-6, 118v.6, 134v.l2,20, 144v.l4, 145.2, 
151v.9, 178V.16.

8.2.1.2. Nem első szótagban

Organikus feszített redukált helyén a következő példákban találtunk ъ. vagy ь. 
betűt második szótagban:

8.2.1.2.1. А подъ- praefixumban 
подъати: 99.4, 115v. 12, 172.11.

8.2.1.2.2. Az OKk- praefixumban 
оккАТн: (oEkATTs.) 84.7, (оЕК1ел\леть.) 59v.3.

8.2.2. Másodlagos feszített redukáltak a praefixumokban

Egyedül az отъ- praefixumban találtunk másodlagos feszített redukáltat jelző 

ъ. betűt a következő példákban:
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отт».итн: 3v.9, 4v.1,15, 5v.7, 9v.6, 10v.14, llv.18, 25v.16 (idegen kézírás IV), 
32.15, 38.13, 39v.7, 65.7, 69v.7, 70v.l6 (idegen kézírás V), 72.4 (idegen kézírás VI), 
151v.6. отними: 141 v. 12, ott».аша: 172.1.

Egy esetben hiányzik az ъ betű a következő példában: отиде: 39v.lO, ami az 
etimologikus redukált hiányát bizonyíthatja206, valamint arra is utalhat, hogy 
másodlagos feszített redukált sem volt ebben a praefixumban. Valószínűnek tartjuk az 
előbbi példa és az ugyanezen praefixum nem feszített másodlagos redukáltjainak 
vizsgálata alapján, hogy e praefixumban (nyilván a praepositióban sem) a jelen 
nyelvemlékben nem ejtették a másodlagos feszített redukáltat, így csak grafikai 
jelenségként említhetjük meg az т» betűket, vő. a 3. fejezetben leírtakkal (3.7.2. és 
3.9.2.).

8.2.3. Kiesett feszített redukáltak

A praefixumok között egyetlen példát találtunk a feszített redukált kiesésére az 
oek- praefixumban, azonban elképzelhető az об- praefixum hatása is: 

обати: 88.6.

8.2.4. A feszített redukáltak felcserélődése

A praefixumoknál egyetlen példát találtunk, amelyben hátulképzett organikus
feszített redukált helyén к betűt találtunk:

пр-кд|».и|доу: 168.8-9. Ennél a példánál elképzelhető а пр-кди- praefixum
hatása is.

8.3. Feszített redukáltak a gyökökben

8.3.1. Feszített redukáltak gyenge helyzetben a gyökökben

8.3.1.1. Organikus feszített redukáltak a gyökökben gyenge helyzetben

8.3.1.1.1. и betűvel jelölt organikus feszített redukáltak
Gyenge helyzetű organikus elölképzett feszített redukált helyén a következő 

példákban találtunk и betűt:
Ежеть.: 111.6-7, 155.14, биа: 167v.19, EHtayoy: 175.18, побжать.: 115.1,

и^еим»: 99.14.
полоу|гннише: 7v. 10—11. A mai oroszban а гнию, гниёшь, stb. formák nem 

mutatják a redukált kiveszését, nyilván ószlavizmusok lehetnek, 
чилига: 56v.ll, нллига: 120v.20, кт».лигакт».: 16v.6, 130.10. 
пжаше: 151v.5, пии»ть.: 74v.2.

206 Еселевич И. Э., Марков В. М.: Ibidem, с. 10.
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8.3.1.1.1. ь. betűvel jelölt organikus feszített redukáltak
Két igében gyenge helyzetű elölképzett organikus feszített redukált helyén к 

betűt találtunk, ami arról is árulkodhat, hogy ezeket a redukáltakat már nem ejtették a 
másolók nyelvében, mivel az erős helyzetű elölképzett feszített redukáltakat a jelen 
nyelvemlékben csak négyszer jelölték ь. betűvel, amelyekből az egyik példa 
nyilvánvaló elírásnak tűnik, vagy esetleg a redukált felcserélődéséről lehet szó (сути: 
82v.5 — helyesen ъ betűvel kéne írni) (bár a feszített redukáltaknál összesen csak 
kettő, a redukált felcserélődésére utaló példát találtunk), egy másik pedig titló alatt áll 
(днь.и: 155v.5) (a végződésekben az erős helyzetű hátulképzett feszített redukáltak 
jelölésére viszont nem egyszer használták az г. betűt). Természetesen azt sem 
zárhatjuk ki, hogy a protográfból átvett alakokkal van dolgunk, hiszen az ószláv 
nyelvemlékekben gyakran ingadoznak a kétféle jelölésmód között207 (ъ, ь. egyrészt, és 

ivi, и másrészt).
пыаше: 21v.9.
смыати ca: 119v.18. Bár a feszített redukált gyenge helyzetben volt, a mai 

orosz nyelvben mégis смеяться van, ami nyilván a jelen idő tövéhez való analógia 
eredményeképpen jött létre. Azonban más munkákban is gyenge helyzetűnek tüntetik 
fel az ebben az igében levő feszített redukáltat, pl. H. Tóth Imre is a gyenge 
helyzetűek között közli208, így mi is indokoltnak látjuk, hogy itt hagyjuk ezt a példát.

8.3.1.2. Másodlagos feszített redukáltak a gyökökben gyenge helyzetben

8.3.1.2.1. и betűvel jelölt másodlagos feszített redukáltak
Itt olyan idegen eredetű, feltehetőleg a kereszténység felvételével kölcsönzött 

szavakat tüntetünk fel, amelyek belsejében j mássalhangzó előtt i magánhangzó állt, 
és ez az i a nyelvemlékek tanúsága szerint feszített redukáltként viselkedett (azaz a 
kéziratokban nemcsak и-vel jelölték, hanem к betűvel is), vagy a mai szláv nyelvek 
alapján visszakövetkeztethetünk arra, hogy itt valaha gyenge helyzetű elölképzett 
feszített redukált volt (azaz ezekben a szavakban kiesett a feszített redukált, mint pl. 
az orosz дьякон, дьявол stb. szavakban). Tehát a következő idegen ill. idegen eredetű 
szavak belsejében találtunk gyenge helyzetű elölképzett másodlagos feszített 
redukáltra utaló и (egyszer i) betűt:

дамшании: 88v.4, 89v.l8, 89v.20-90.1, 90.8, 90v.l3.
дигакслъ: 11.14, 37v.l2,14-15,15, 40.5, 44v.9, 48v.l5, 69v.4, 124v.ll, 

125.8-9, 133.13, 153V.6, 153v.l9, 161.5, 168v.5, 178.11.
дииконъ: 14.2,9, 83v.l0, 84.1,10-11, 105.13, 105v.7,10, 145.16-17, 145v.l, 

147V.18, 149.11-12,19,20, 149v.3, 156.19, 162.8, 162v.3,12,15, дшакъ: 21v.3, 
105v.3, 123.17, 149.14, 149v.5, джакснисоу: 4v.l2, дигаконикъ: 34.1, др’уиджакси'ъ.: 
101v.20-102.1, 102.19, 139.3, лр’ундигакъ: 139.6 (az utóbbi példa így néz ki: 
ар’Х-идпактО, 139.14, 101v.l7, 102.10,14-15,17, 102v.l3.

207 Вайан A.: Ibidem, c. 51-52.
X. Тот Имре: Музейное евангелие, с. 240.208
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крьстииыд: 130v.7, 156.6. крь.стигдни|нть.: 132v.20-133.1. A latinban az 
eredeti i a suffíxumhoz tartozott (christiänus), mint ahogy a görög eredetiben is a 
suffíxum része volt (xQioxiavóí;), azonban sem az ószlávban, sem az óoroszban nem 
tekinthetjük a suffíxum részének.

❖емиганд: 39.10.

8.З.1.2.2. ь betűvel jelölt másodlagos feszített redukáltak
Gyenge helyzetű elölképzett másodlagos feszített redukált helyén a következő 

példákban találtunk ь betűt:
дьгакол'ь: 28.11.
крьстьганъ.: 47.19-20, 54.9 (az utóbbi példában hiányzik az utolsó szótag), 

56v.20, 60v.l (idegen kézírás VII), 114.4, 122.5, 143.6,9-10, 156.10, крь.стшнъ1ни: 
96.5, Kpb.cTb.raNK: 131.6, крьстмании: 56v.8, 57v.6,8, крьстьгаыьскъ: 29v,13, 
130v.l5,16, 131.11, 131v.5-6, 132V.13, 143v.2, 148v.l0.

jCPbCTbiaNT».: 174v.20. Ezt a főnevet az előbbitől külön tüntettük fel, mivel nem 
a latin közvetítésével, hanem közvetlenül a görögből kölcsönözték (ypianavóc;)209.

E példák ь betűvel történő írása utalhat a másodlagos feszített redukált 
kiveszésére, mivel erős helyzetben lévő elölképzett feszített redukált helyén csak négy 
példában találtunk ь betűt, amelyek közül két példát nem tekinthetünk teljes 
értékűnek.

8.3.2. Feszített redukáltak a gyökökben erős helyzetben

A gyökökben található organikus feszített redukáltak nem etimológiailag 
voltak erős helyzetben, hanem vagy azért, mert hangsúly alatt álltak210, vagy azért, 
mert bizonyos III. igeosztályba tartozó tőigék imperativus sg.-ában később a flexió i 
hangja redukálódott, és így a feszített redukált erős helyzetbe került211.

8.3.2.1. Hátulképzett feszített redukáltak erős helyzetben

Erős helyzetű hátulképzett organikus feszített redukált helyén gyökökben ti 
betűt találtunk a következő példákban:

къна: 30v.l5, lllv.6-7, 173v.l7 (idegen kézírás VIII). A mai orosz nyelvben 
вьт forma van, amely szerint a vokalizáció nem az orosz nyelv szabályai szerint ment 
végbe, nyilvánvalóan a mai orosz forma ószlavizmus lehet.

стъкр’ьнеть: 15.4, (Скр'ьил|ть ca: 180.10-11, с'ккр'ьиеть: 
покройте: 116v. 12, покртии»: 137v.l9.

H^MTUieTb: 156.7, омъш: 97v.5. 
ръпдше: 57.11.

77v.l5,

209 Фасмер M.: Ibidem, т. IV. с. 276.
Соколова М. А.: Очерки по исторической грамматике... с. 18-19. 

Черных П. Я.: Ibidem, с. 122.
211 Соколова М. А.: Очерки по исторической грамматике ... с. 18.
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8.3.2.2. Elölképzett feszített redukáltak erős helyzetben

Erős helyzetű elölképzett organikus feszített redukált helyén gyökökben и 
betűt találtunk a következő példákban: 

к'ь.^кии: 53.10, оуЕиите: 47v.7.
почиьъ: 95.1, по чнютк: 178.2-3. A mai oroszban feltehetőleg az ószláv formák 

hatására почию, почиешь, stb. van.

Feszített redukáltak a suffixumokban8.4.

A suffixumokban csak elölképzett feszített redukáltak voltak, amelyeket vagy 
и betűvel, vagy (ritkábban és kizárólag gyenge helyzetben) к betűvel jelöltek.

8.4.1. Feszített redukáltak a suffixumokban gyenge helyzetben

8.4.1.1. и betűvel jelölt feszített redukáltak gyenge helyzetben

Gyenge helyzetű elölképzett feszített redukált helyén и betűt találtunk a 
következő suffixumokban:

8.4.1.1.1. Az -bj- birtokos melléknevet képző suffixumban
А ежии birtokos melléknév függő esetei: 7v.l9, 12.16, 17.6, 18v.l9, 19v.8, 

20v.3-4, 21.8, 22v.l3 (idegen kézírás III), 38v.l5, 39v.6, 43v.l7-18, 44v.l6-17, 
56v.9, 58.2, 61v.14-15, 66.18, 66v.5, 75.17, 79v.l5-16, 89.9, 91.16, 93v.4, 96.2,13, 
97V.18-19, 98.1, 107v.l5,16, 108.18, 115.13, 117.17, 118v.l6-17, 122.5, 123.4,6-7 
(az utóbbi példa az egyetlen eset, amikor nem rövidítve írták ki a birtokos 
melléknevet, bizonyára a sorvége miatt: Ео|жже), 124v.l9, 125.16, 125v.ll, 126v.l9, 
133v.8, 134v.l, 140.8, 142.20, 148.3, 149.11, 149v.2, 151.7, 151v.l,18, 153v.l6, 
155.8, 157v.l3, 160.6, 164.9, 170v.6, 172.20, 172v.9, 174v.6, 176.18, 176v.l0, 
182v.l7. TpiiCTH4H|6: 28.7-8 (idegen kézírás IV) (az utóbbi példa, már főnévként 
szerepel, de eredetileg nyilvánvalóan birtokos melléknév volt, és feltehetőleg а мкстс 
főnévhez kapcsolódhatott).

8.4.1.1.2. Az —bj— főnévképző suffixumban
Itt semleges és nőnemű főneveket tüntetünk fel, amelyeket kevés kivételtől el

tekintve két csoportra oszthatunk: nomina abstracta és nomina collectiva. сЕдже- 
нишмь.: 76v.l0. съЕлджнениш: 135v.20. Блсуждеыше / Блоужениш: 17Sv.10 (idegen 
kézírás VIII), 174v.l7. Ердтии: 4.5, 5v.l5, 8.11,13, 9v.ll, 10v.7 (az utóbbi példa így 
néz ki: Брдтииих'ъ, ami nyilvánvalóan elírás), 10v.l4, 17.8, 18.12, 37v. 14,16, 56v.l9, 
59.10-11,13, 59v.l,6,13, 63v.20, 64.2, 78v.8, 99.2, 100.6, 100v.20, 108.19, lllv.l, 
116.5, 118.14-15, 122.16, 131v.2, 151v.8,ll, 152.15, 167v.4, 171.14, 178.4,9, 
178v.l3, 181.7 (az utóbbi példa első két betűje nem látszik), 181.17, 182v.11,15. 
Ерд|нин: 107v.17-18, Ердненн1емь.: 101.17, Kiv^EpaHeHulra: 34.4-5. Ет^д-книих-ь.: 40.3,
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176.10-11. np’kE'EiEaNHie: 58.16, 63v.l4, 68.19, 70.2,12-13 (idegen kézírás V), 87.13, 
95.14-15, 97.3, 106.15, 110.17, 124.1, 176.18, ETUAHia: 82.14, ыбЕтитию: 161.18, 
пдк'ые’К1тнн: 143.18; ^ДЕТ^ЕениюмЕ: 55v.6. и^Еврднию: 147.5. веселию: 84.17. 
н^еитию: 28.10, и^еиеднии: 28.8. еид^ыню: 38v.12, 42v.14 (idegen kézírás VI), 
44.18-19, 45v.l3-14, 93.8, 101v.20, 176.11, 182v.l0, ОБ^д-кминз: 100.12-13, 
^ДЕИд’книш: 168v.5, йендеид’книю: 174.19. поеииоеднию: 66.10, 179.18, пови
новению: 76.10, lOOv.8. дшевожению: 118v. 10; ндвдждению: 153v. 19. повел-книю: 
163v.l, 172v.9-10; изволению: 102v.7, 150.14, ЕЛГЕлению / блнию: 29.15, 59.11,17, 
62V.13, 88.9,10, 110.20, 137.12-13, 141v.l9, 171.14, 182.1; доЕвл-книю:
^дтвсрении: 45.18. 118.12. врджига: 142.14, 164v.3. Е’Ю'.рдфении: 3.10,
оЕрдфению: 35v.9,84.17-18, 160.11-12. Ер-кждении: 65v.l9. Ел-внению: 85v.8. 
Ерв|женню: 62v.11-12, 86v.l6, ССЕрвженига: 43v.l6, в'Е^ввр’жению: 64.16.
CTv|EpkmeHHte: 122v.17-18 (idegen kézírás VI). ЕЬ.р’книи: 17v.l4. Б’кд’книю: 149.12, 
нев’кд’книи: 148v.2, с'ВЕ’кд’книю: 117v.l2, пров’кд’кни|ю: 147.2-3, пов-кдднию: 
146V.13, и^в-кфению: 144V.13, 160v.ll, и^Е-кстовднию: 160.10. ^т.лоЕ’крию: 
17v.l,4, 23.19, 33v.l 1-12,17, 48.18, 55v.l3, 136.1, прдвов’крии: 24v.l4 (idegen 
kézírás IV), Ее^Е’крию: 25.10 (idegen kézírás IV). OE-кфднига: 143.14. гладдтию: 
179v.l8. грджденига / грдженига: 127.2,7, огрджде|ниюл\д: 126v.8-9. погреЕении:
54.17, 144.2. пр’кгр’кшению: 54.18-19, 104.16-17. от-вг"енднии: 5v.l. еъ^дднии:
29v.l2, 54.7, пр’кддниюмв: 148.3. оуддвлению: 26v.8 (idegen kézírás IV), 155v.8. 
ддровднию: 56v.9, ддрвстви!А: 123.11. втк^движе|нию: 102v.4-5, по|двнженню: 
182v.15-16, подви^днию: 122.19-20, 171.19. ср-кдодворию: 93v.l0 (ez a példa így 
néz ki: ср-кдЕорию), 93v.ll. придвври|ю: 48v. 18-19, ср-кдодЕврига: 72.20. подобию: 
107v.l5, 108.12. ст».дрдЕию: 4.1, 113v. 14,17. еъ^д тиранию: 52v.8-9, 53.11, 73v.l7- 
18, 153v.ll, 175v.l3. оудрвждниюмв / оудв|ржднию: 11 Ív.6, 118v.l0-ll.
дрв^новению: 119v.2. д-клииню / д-кинию: 53v.l8, 54v.l2, 141v.l7, 148.19, 178.19, 
скд-кднию: 98.4, д-клднию: 95.5, роукод-клднию: 9.3^4, 48.3^4, 81.20, роукод-клию: 
46v.9, 93.1, 142.5, Еезд’клин: 118v.l. Е’вздрвжднию: 24.1, 36v.4-5, 42.17, 55.7, 
71V.1-2, 81.11,16, 92v.l5-16, 99.2,18, 119v.l 1-12, 151v.l0, 171v.4. епискоупию: 
23v.4, 77.9, 77v.8,12-13, lOlv.16, епи|скоупЕСТЕие: 24v.4 (idegen kézírás IV). 
рд|ждЕженига: 11.16-17. желднию: 28v.4, 40.8, 100.13, 159v.l0-l 1,12 (az utóbbi 
példában két д betű van), житию: 4v.l-2, 7.4, 8.15, 11.6-7, 12v.l3, 29.6, 47v.l8, 
64v.l8-19, 66.1,6-7, 66v.7,15, 67v.ll, 70.17, 70v.20 (idegen kézírás V), 72.9-10 
(idegen kézírás VI), 73.13-14, 76.9,14, 76v.6, 82.7, 101.4, lOlv.12,13, 102v.ll, 
107V.20, 108.16, 111.11, lllv.12, 114V.10, 116.12, 117v.l3,18, 124.1, 124v.20, 
129v.l4, 130.18-19, 133.5, 147.6, 154.2, 158.13, 174v. 8-9,11,12, 176.13, 178.15,
180.9. ^елию: 111.3,5,8,14, 129v.l8. ^ндмению: 5.5, 58.11, 84.19, 84v.6, 99v.5,
120.9, 146.5-6, 149.1, 177.10, 180.14. до^орига: llv.l; пр-к^вр-книю: 116.9. 
^ъвднига: 20v.9, 100v.l7-18. не^влоЕии: 149.9, Ее^лоЕИи: 159v.l. ^вдднию: 23v.6, 
52.4, 172v.6. евдн’гелию: 19.4, 19v.9, 18v.ll-12, 36.14, 61.1-2, 97v.l6. им-книю: 
19v. 18-19,20, 20.14-15, 65v.2-3, 100.12, 116.9, 134.13, 136v.l9, 137.11, 139v.l2,
143.17, 144.11-12, 149.17, 150.8, 150v.l0,12, 151.20, 151v.l, 155v.4, 157.2 (idegen 
kézírás VI), 169v.ll, 172v.9. с'енискднию: 70.14-15 (idegen kézírás V), 80.2,
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несънискднию: 81.10,15-16, 92v.l6, 116.8, 117v.19-20 (az utóbbi példában hiányzik 
az e betű), 118.11-12. покадите / покдни1е: 39v.l6, 44v.l6, 55.7, 153v.lO, 
164v.7,19,19, 169.5, 178v.ll. наказанию: 9.15, 95v.l3, 167v.6, оуказании: 143v.4. 
камению: 8v.3, 11.18, 150.2, 153.1,15. клананню: 56v.11-12, 71v.5, поклананию: 
155.4. клепании: 70.20 (idegen kézírás V). заключению: 17.10, 150.2. комъканию: 
88v.l8, 89.1,14,15-16. конкчании: 105.16, съ.конь.члнии: 176v.l3, Безаконию: 
29v.20, 107.13-14, 175.10. копию: 12.7. корению: 115v.5—6, 117.10-11. прикосении: 
114.20. покрыканиюмь.: 174v.6. крь.фению: 4.16,18, 5.11, 47.19, 81v.l6, 122v.l8, 
122v.ll,13,15 (idegen kézírás VI), 123.1, 138.17, 143v.7-8,15, 147v.l2, 148v,16,
149.1.3, 160.18,20. кскрснию: 33v.2, 34.11, 63v.4, 69.13 (idegen kézírás V), 72v.l4,
118v. 15—16, 160v.5. коуже|нию: 47v.3-4, оуклжению: 125v.l2. ислоуплении: 137.12. 
искоушению: 15.18, 26.10-11 (idegen kézírás IV), 97.2, 113v.l7, 132v.19-20, 
157.14,16,17-18,18,19 (idegen kézírás VI), 157v.2, 176v.14-15. коуинию: 157v.5. 
лддни: 118.4. положению: 36.19, пр-кложенин: lOOv.4, пркдъложению: 126.14. 
Силоучении: 118.11, 139.1-2,5,15-16, склоучению: 176.2. пркльфе|ним1: 143.19-20. if 
голюбии: 44v.ll, члколюеию: 33.19, 53v.l, 73.19, 134v.l, 174v.l, слабо- лю|бию: 
78v.18-19, среБролюБИю: 78v.l0, 108v.2. помдгднию: 53.2. оул\и|ленин: 163v.4-5. 
минокении: 127.6. скмотрению: 18v. 18—19, 38v.l4-15, 58.1-2, 75.16, lOOv.16-17, 
105v.l6-17, 118v.5, 1129.5, 136v.9, 140.2, 149.11, 151v.9, 152v.l5. измочении: 
17v.l7. млжении: 105.18. моузикию: 55v.2. моучению: 98.11, 122v.18-19 (idegen 
kézírás VI), 168v.ll. съмоуфении: 53.12. Еезмлъкию: 44v.l5, 51.17, 68.12, 78v.3, 
80.1, 110.13, 119v.ll. млении: 18v.7, 25.13 (idegen kézírás IV), 39.7,13. млъчднию: 
20v.8-10, 48.14, 51.17-18, 69v.l9, 82.7-8, 90v.2, 96.1, 110.12-13, 115.12-13, 
127v.l7, 176.10, 179v.l6, 182.4-5 (az utóbbi példában nem látszik az н betű), 182v.4, 
оум’кл'ь.чднии: 42v.l2 (idegen kézírás VI). помышлению: 4v.2, 71v.2, 14.7-8, 56.7,
140.3, 153v.l8, недомышле|нии: 49v.7-8, размышлешнни: 153.12 (idegen kézírás 
VI). оумкр’ткию / оумркткию: 45v.l5, 60.13-14, 68.9, 70.4. пркмкнению: 122v.2 
(idegen kézírás VI). съмкрению: 35v.20, 46v.l4,16, 47.18, 52v.ll, 80.1, 99.19, 
106.13, 116.8, 118.11, 118v.l7, 134v.l3, 179v.l3,13,14,16, 180v.ll-12, 181v.l8. 
но|сокомии: 6v.16-17. ношении: 121v.7, к'кзношении: 13v.l6; ьъзнесению: 13v.l9, 
105.15. доБронрдкию: 40.6, 63.8, 134v.8,9, 159.6,12. оун'кшию: 30v.9, 52v.l0, 57.14, 
113v.ll, 118v.7, 120.5, 153.2. проныркстьии: 44.16. 0ЕЬ.фению: 17v.7,15,16, 18v.8. c 
пению: 14v.l3, 22v.l3 (idegen kézírás III), 28.20, 45. 9, 53v.2-3, 73.20, 108v.20, 
121v.l4, 150v.3, 164.4-5, 174.11, 178.9-10. пиеднни: 180.11,12,13, роукопиеднию: 
143v.ll, 144.1,4-5,9, 144v.3,15 (az utóbbi példában а ко szótag később lett kiírva a 
sor fölé), оупоклнию: 23.2. пофению: 37.19. испрдкле|нии: 68v. 13-14, опрдккдднию: 
lOOv.7. оупрджнении: 25v.3 (idegen kézírás IV). проскоумисднию: 14.11. прошении: 
32.12. здпркфениюмь.: 150.4. поупиюмь.: 5.6. рдсплтию: 126v.l7. йпоуфении: 
141V. 15. нкфекАнии: 148v.l2. пкнию: 16.4,6,14, 28v.12-13. поражению: 118v. 13. 
речению: 139v.9, про|речению: 37.17, наречению: 66v.l2, 126.12; ндркчию: 39v.9, 
llOv.13. чадородии: 108.10-11. орлдии: 171.8. ороужию: 60v.14-15 (idegen 
kézírás VII), 107v.3 (idegen kézírás VI). рыданию: 18.5-6, 75v.8,12. скинии:
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проск’кфению: 114.7. 64.8, 160v.4. сфе|нию /скАфению: 30.8-9, 41.10, 66v.9, 104.8. 
осклдБле|нии: 173v. 14-15 (idegen kézírás VIII). оскоуд-книн: 139v.l4. осллЕлению: 
78.7. Т'ъ.феслдьню: 100.12, 78v.l0-ll, 78v.20-79.1, 108v.l3, еГлгслнию: 29.18, 
110v.3. послоужению: 87v.l6. послоушднию: 38.19-20, 43v.2 (idegen kézírás VI), 
59v.5, 76.17, 99.18-19, пр-кслоушднии: 59v.3, ослоушднн|и: 76.11-12; слъшднию 
(sic!): 104v.9. нсд^доеднии: 147.4. основанию: 64.13. пр-кстднии: 18.5,
от'ь.стлвлении: 25.1 (idegen kézírás IV), пристдвленню: 112v.7, пр’кстдклении: 
176.19; рдстоинию: 37.1, нлстоинию: 97.4, (ыстоганиюмь.: 126.2. състдр-к|нии: 
127.17. стрдддннюмь.: 13.13, ;гъ.лострдддни|юл\ь.: 127v. 14—15, състрддднию: 98.3, 
141V. 17—18. острижении: 84.9. оустроюнию: 16.9, 48.14, 125v.l, 176v.3. стоудению: 
118v.5. Бестоудню: 79.13. постьлднии: 118.10. осоужении: 139.16, рдсоужднию: 
37.19, рдсоужению: 38v.9, 124.3. скпдн'||и: 126v.l-2, нескпднии: 139v.7. оус-кпении: 
38v.ll. ндсыфению: 56v.l2,15. лГ лрд!|ю: 153v.15-16, оусрвдню: 182v.l6. 
оус’кк’новению: 46v.7. прискфению: 90v.l7, 168.2, 171v.9-10. сътворению: 26.1 
(idegen kézírás IV), 51v.l3-14, 156v.l6, чюдотворню: 171.2. оу|ткь.р’жению: 160.9- 
10. истечению: 51v.7. потоплении: 139v.8. отрдклениюмь.: 65v.l5. тръстии: 28.6 
(idegen kézírás IV). трь.нию: 126v.l3. требованию / треБовднию: 17.7-8, 170v. 11— 
12. тр-к^вениюмь.: 146v.20. сктоужению: 49v.7, 53.13, 78.7, 113v. 15,16—17, 118v.7, 
133v.4, 136.11-12, сътоужднии: 135.2. т'кл’ковднию / тд-ккоеднию: 28.14, 180.11. 
прЕтъчению: 125.14. тъфднию: 5v.18-19, 28.11, 100.9,11. трвпЕнию / твркпЕнию / 
т’рвпЕнию: 44.6,8, 45.3. оутЕшенню: 118.14, 152v.l. порд^оумии: 44.18, Ее^оумию: 
174.14, недооумЕнии: 120.5. оутрии: 5.12, lOlv.9, 172.6. оучению: 22v.2 (idegen 
kézírás II), 101.14,17, 117v.l2, 138.15, 142v.l7, 143.4, 166.16, 178.16-17, 180v.8, 
полчению: 103v.6. уворостии: 60v.l0 (idegen kézírás VII). уотЕнию: 181.5,18. 
уоулении: 78v.l8. ц,Еловднию: 8.17, 16v.4, 89v.l4-15, цЕлению: 17.1, 177.12, 
исцЕлению / ицЕленню: 53.7, 57v.9, 83v.6, 100v.6-7, оу|ц,Елению: 7.5-6. lif 
рствию:19у.11. чдд- нии: 146.4, ССчдднию: 79.7, 176.1. очдровдниюмь.: 58.5. 
Бефинию: 121.14. Еечьхтню: 20.5, 77.16, 107v.l3, блгочкстиьъ: 100.13, чь.тени|юмь.: 
32V.1-2. частни: 56.1, причастию: 22.8 (idegen kézírás III), 55v.l-2, 151v.l8, 
прнчАфении: 138v.l5-16, 172v.ll. шд|тднию: 127v.8-9. шести!: 59.3. от'ъ.шь.сткию 
/ &шь.сткню / ошьхтвию: 11.14, 74v.7, 96v.l5, 139.1, 152.18, пришествию: 14.6, 
16.15, 105v.2, ишествни: 8.15, втоиествии: 7v.l5, прЕ|дь.шь.ствию: 118v. 11—12, 
прЕждешествиюмь.: 147.2; уожениюмь.: 147.7, слд|доуотию: 118v. 1—2;
пр’кд'ъ.|с’кдднию: 147.2. с'ь.н’кдении: 118.10, неЕдении: 121v.4. ивленииу-ь.: 160.17. 
оуюдинению: 118.18.

8.4.1.1.3. A -cij- (török eredetű) suffixumban 
сревропроддвечии: 132.12-13, среБропроддввчш: 132.19, среБроддвечии: 

135.5, среБропродд|вь.чию: 135.8-9. к’нигъчж: 166.12. писвчига: 148.1. чведнечию: 
65V.2.
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8.4.1.2. x betűvel jelölt feszített redukáltak gyenge helyzetben

Gyenge helyzetű elölképzett feszített redukált helyén csak az -ъj— főnévképző 

suffíxumban találtunk x betűt a következő példákban:
пр’ккъ1канки: 69.19 (idegen kézírás V). pa^rop-kHxie: 71.9 (idegen kézírás V). 

иеподоБхге: 78.7. cp-fcAOAOAbopxie (sic!): 90v.l8. жела|нх1е: 71.9-10 (idegen kézírás 
V). житхга: 70v.9 (idegen kézírás V), 173v.2-3 (idegen kézírás Vili), спасеыхемх: 
119.3 (idegen kézírás VIII). ороу|дхе: 173v. 19-20 (idegen kézírás VIII).

A fenti példákból kitűnik, hogy a feszített redukált helyén x betű írása 
elsősorban az V. (4 példa) és а VIII. másolóra (3 példa) volt jellemző, míg az 
alapkézírásban csak két példát találtunk. Ez az írásmód esetleg a feszített redukáltak 
kiveszésére is utalhat, mivel erős helyzetben, négy példától eltekintve (amelyekből 
kettő nem teljes értékű) a másolók nem használták az к betűt elölképzett feszített 
redukált helyén.

8.4.2. Feszített redukáltak a suffixumokban erős helyzetben

Erős helyzetű elölképzett feszített redukált helyén и betűt találtunk a 
következő suffixumokban:

8.4.2.1. Az -£j- birtokos melléknevet képző suffíxumban 

Ежин (N.sg.): 36.2, 52v.4, 58v.l5 (ez az egy példa nincs rövidítve: божии), 
61.8, 68.5, 77v.l4, 117.12, 124.4, 134v.20, 147v.l9, 148.5, 159v.3-4, 161v.9. скхчии 
(N.sg.): 115V.20.

8.4.2.2. Az -bj- főnévképző suffíxumban
Брлнии: 4v.20, 9.9, 154.20. д-клыш: 148v.l. ^ндме|нии: 64v.l4-15. имкнии: 

142.2. колоки|и: 86v.5-6. л-кганни: 102v.20. осноьднии: 102v.8. сьАфенни: 6v.3. 
страдании: 53.5.

8.4.3. Kiesett feszített redukáltak

Gyenge helyzetű feszített redukált helyén nem találtunk sem и, sem x betűt, 
sem aposztrófot a következő példákban:

Еожн (L.sg.): 26v.l9 (idegen kézírás IV). 
е^лбчи (L.sg.): 118v.l. 
среЕропродаьБчи (N.sg.): 132.6,8,16.
старь.чк (a birtokos melléknév N. és Acc.sg.-a, egyébként старь.чии lenne a 

helyes): 27.7, 27v.ll (idegen kézírás IV), 45v.2, 65.11, 82v.9, старь.4- (a birtokos 
melléknév függő esetei): старь.чи: 7.19, 38v.ll, 45v.l0-ll, 63.8, 159v.l, старЕчю: 
16.17, 45v.5, 84v.l2, 93v.l8, 161v.l8, старкчА: 28.12, 59.12, 158v.6, 163v.l, 
стархча: 45v.5, 64.20, 76.2. Ebben a birtokos melléknévben minden esetben kiesett a 
birtokos melléknév képzőjéből a feszített redukált. A helyes alakok így néznének ki:
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старьчии, старьчию, stb. (a nyelvemlék helyesírása alapján),vagy стархчьи, 
стархчхю, stb. (az utóbbi declinatiós mintát P. Ja. Csemüchtől vettük: N./Acc.sg. 
кълчии, G.sg, ьълчь.и, D.sg. к'клчь.ю, stb.212).

A jelen kézirat adatai alapján megfigyelhetjük, hogy csak az -£/- képzős 
birtokos mellékneveknél és egy -cij- suffixummal képzett (a -ja- / -ji- tő szerint 
declinálódó, de hímnemű) főnévnél esett ki a feszített redukált úgy, hogy még x 
betűvel sem jelölték. Ez a jelenség azonban csak a két birtokos melléknevet érintette 
teljes egészében, mivel ezeknél az összes fellelhető példa a feszített redukált kiesését 
tükrözte. Bár a két adiectivum possessivum esetében valószínűnek tartjuk, hogy 
fonetikai jelenség rejtőzik e példák írásmódja mögött, azonban (különösen а стархч- 
esetében) az írásmódjukra jellemző egyöntetűség és következetesség felkeltheti a 
gyanúnkat, hogy itt nem fonetikai jelenségről lehet szó, hanem valamilyen 
morfológiai analógiáról, talán ezekre a birtokos melléknevekre a -j- képzős birtokos 
melléknevek hatottak, legalábbis az általunk talált példák declinatiója alapján ez 
tűnhet a legvalószínűbbnek. A -cij- suffixummal képzett főnév példái esetében 
viszont egyáltalán nem tartjuk valószínűnek az analógia működését (esetleg a 
K'K.HAnuNH, милосттини, stb. típusú főnevek hatását tudjuk elképzelni, de ezek 
nőneműek voltak, és nem valószínű, hogy a hímnemű főnevek a nőneműek irányába 
mozdultak volna el), így ezek esetében a feszített redukáltak kiesését különösebb 
kétkedés nélkül el tudjuk fogadni fonetikai jelenségként.

Természetesen ezeket a példákat a protográffa is visszavezethetjük, azonban 
ebben az esetben nem annyira a feszített redukált kieséséről beszélhetnénk, mint 
inkább a végződés összevonásáról. így tehát elképzelhetőnek tarthatjuk azt is, hogy e 
példák и betűje kontrahált végződést takar.

8.5. Feszített redukáltak a flexiókban

8.5.1. Feszített redukáltak a flexiókban gyenge helyzetben

A flexiókban gyenge helyzetben csak elölképzett feszített redukáltak voltak, 
amelyeket vagy и betűvel, vagy (ritkábban) x betűvel jelöltek.

8.5.1.1. и betűvel jelölt feszített redukáltak gyenge helyzetben

Gyenge helyzetű elölképzett organikus feszített redukált helyén 
végződésekben и betűt találtunk a következő példákban:

акте: 5v.l7, 8v.5, 9.13, 9v.l6, 10.14, 12.14, 12v.l6, 16v.l4, 17v.9,16, 18v.7, 
19v.l4, 20.12, 26v.7,13 (idegen kézírás IV), 30.9, 32v.6, 32v.l3, 33v.20-34.1, 35v.6, 
36v.l8, 37v.9, 38.12, 39.2, 40v.l3-14, 41v.l0, 42.18, 43.9,12, 44v.ll, 47v.ll, 49.13, 
50v.l8, 51v.l2, 52v.l, 54v.l7, 56v.20, 56v.20-57.1, 57.7,20, 58.14, 59.20, 60.11, 
61.19, 62v.3,13, 64.1, 68.1,2-3, 68v.8-9, 72v.l2, 76.6, 81.6, 83v.2,7, 85.16, 87.18, 
87v.9,13, 95v.8, 97.5, 101.1, 102.1, 105v.7, 109v.l8, 111.7, 114.18, 124v.6-7,

212 Черных П. Я.: Ibidem, с. 194.
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128v.6, 129.11, 133.1, 133v.9,16, 135v.4, 140.15, 146v.6, 147.16, 150v.l4, 151.12, 
152.14, 152v.7, 153.1, 153v.l4, 157.3 (idegen kézírás VI), 160.3, 161.12, 161v.l0, 
166.2, 177v.l7. Ez a határozószó etimológiailag izolált213, így a feszített redukált nem 
biztos, hogy a végződéshez tartozott, hanem elképzelhető, hogy suffixum volt. 

еолню: 29.11, еол’Ь^нию: 118v.6, 143v.16.
бллгодатню /елгдтжл: 22.20 (idegen kézírás III), 12.15-16, 66v.5, 164.9. 

Елгд-кти1л: 106v.6, 157v.l0, 158.5-6. 
et^uihia: 179.3, 179v.l-2. 
кллстшл: 160v.4, оеллстию: 160.15. 
крь.Би||л: 123v.18-19. 
господню: 47.17. 
декАтшл: 85.11.
десАТИю: 15v.l2 (idegen kézírás II). 
доЕлестию: 44v.9. 
дъфержА: 121.5.
А день, főnév -7- tő szerint declinált I.sg.-a (дению / деншл) és N.pl.-a (дни- 

ю): 6.12, 22.1 (idegen kézírás III), 25.13 (idegen kézírás IV), 53v.l3, 86v.l2, 87.5, 
92v.13-14, 93v.l6, 159v.ll, 160.13, 167v.l8, пллдению: 33.11. 

жи^нию: 155v.l4.
^•kpHie: 44.15, 76.11.
кръкию / кр'ЕЕША: 24v.l2 (idegen kézírás IV), 122v.l9 (idegen kézírás VI).
лестные: 174.6. 
ak'E'ekhia: 176.18. 
помофию: 142.20.

съмЕр’тию / СЕЛ\Ертн1А: 30.17, 182v.l9.
мтислни» / мислию: 26.6 (idegen kézírás IV), 43.8, 63.4, 166.15. 
млдростии»: 137v.2.
нофию: 13.9, 53v.l8, 60v.l4 (idegen kézírás VII), 95v.5, 102.20, 144.3, 

163v.3,3, 174V.14, 177V.19, 182.17. 
очию: 51v.4, 167.8. 
пакостные: 57v.8.
П6ЧЛЛИ1А: 32.21, 135v.8, 157.6 (idegen kézírás VI).
портик»: 176.20.
пращник»: 44.12-13.
п’кснию: 48.4, 61v.ll.
пати||а: 126.18-19.
радостны* / рлдостик»: 15.1-2, 17v.8, 39.14, 95.17-18, 131.7, 136.19,

160V.16.
р^чны*: 170.8. 
ckpeehia: 52.12. 
сллстньь: 157v.3.

213 Вайан A.: Ibidem, с. 241.
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скнию: 172.13.
THjfocTHhi»: 159v.l5.
трию: 10.14, 12.19, 36v.3, 41v.l6, 56.8, 80.16, 108v.l5, 109v.l8, а третий 

sorszámnév függő esetei: 7v.l4, 95v.l8, 116.2, 134.6, 135v.l, 170.9, 175v. 10—11, 
177.20-177v.l.

tts.4hia / т'ъ.чию: 7.14, lOv.l, 24.18, 24v. 18-19, (idegen kézírás IV), 28v.21- 
29.1, 50v.l7, 52.2, 56v.20, 72.7 (idegen kézírás VI), 82.14, 89.6, 97v.l2, 99.5, 
lOlv.18, 102v.2, 105.9, 106.7, 111.9,18, 117.13, 117v.l4, 118.14,17, 119.11, 123.12, 
125v.6, 127v.ll, 128v.l2, 130v.l8, 131.18, 131v.6-7, 131v.l7, 135v.l2,16, 136.8, 
138.10, 142v.2, 143.1,4, 144.12-13, 148.18, 151.2, 155v,16,20, 156v.20, 158.10, 
159.3, 161.6, 166v.2,5-6, 169V.12.

Хитростню: 107v.l9, 178.10. 
чь.стиьъ: 134.15. 
шестым»: 126.19. 
арсстин»: 128.17, 161v.l4.

8.5.1.2, к betűvel jelölt feszített redukáltak gyenge helyzetben

Gyenge helyzetű elölképzett organikus feszített redukált helyén 
végződésekben к betűt találtunk a következő példákban:

ДЕме: 39v.9, 69.15,16 (idegen kézírás V).
ееш км»: 173v.l7 (idegen kézírás VIII).
мтрыл: 31v.5.
тьдрыо: 165.5.
трые: 16v.l5.
t-khma: 166v.11.
Az k betűvel történő írás esetleg utalhat a feszített redukáltak kiveszésére. Itt a 

fő másoló, az V. és а VIII. másoló között, a kézírások arányát is figyelembe véve, a 
példák egyenletesebben oszlanak el, mint a suffíxumoknál (vö. 8.4.1.2-es pont).

8.5.2. Feszített redukáltak a flexiókban erős helyzetben

8.5.2.1. Hátulképzett feszített redukáltak a flexiókban erős helyzetben

8.5.2.1.1. tu betűvel jelölt feszített redukáltak erős helyzetben
Erős helyzetű hátulképzett organikus feszített redukált helyén tu betűt 

találtunk a következő pronominális melléknevek, névmások, sorszámnevek és 
participiumok hímnemű N.-Acc.sg.-ának végződésében:

ллвЙАНдрь.ск'ыи / ллеЗдн’дрь.ск'ъ.ш: 87v.l7, 101.3. 
англскши : 142.12.
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блажеи^и / елжнъш: 29v.5-6, 42.12, 78.10, 87v.l8, 99.17, 103.15, 104.12, 
138v.l4, 139v.l3 (az utóbbi példában hiányzik az л és az a betű, vagy a titló), 
140v.l6, lólv.20.

ЕЛоудЕнтин: 31.3. 
клюдии ca: 41.3.
Eaf стеенъж / божественен: 21.4, 15-16, 21v.5, 22.11,18, 22v.8,14-15 

(idegen kézírás III), 24.20 (idegen kézírás IV), 65v.l2, 102v.6-7, 103.19, 103v.8, 
105v.6,12, 108v.9, богатеи: 141.2, оуЕОГЕи: 27.10 (idegen kézírás IV). 

поб^денен: 43.10.
великЕи: 16.10, 30.20, 50v. 14-15,15-16,19, 56v.l0, 58v.l9, 67v.l2, 84.10, 

86.1-2, 100v.8.
егоби|димеи: 103.19-20. 
боискен: 48.11.
в-ЕТорЕн: 6.12-13, 15.7, 61.16-17, 77v.l-2, 172.3. 
е-Ьдеи: 93v.5.
Е’кчЕ|нтЕ1и: 98.15. 
ву^Ан’тннскЕи: 67v.2. 
гр’кшЕнъш: 68.1, 170v.l0.
ДАрованЕи: 57.1-2. 
поденжене|н: 80.3. 
девАТЕи: 15.7, 16.5. 
десАТЕн: 127v.l7.
добрей: 27v.ll (idegen kézírás IV), 43.13, 57.7,78.2, 151.18-19, 171 v. 14, npif 

дбнеи: 63v.l3, 103.8, 105v.3, 122v.6 (idegen kézírás VI) (ez az egy példa nincs 
rövidítve: пр-кподоЕЕНЕи), 125v.8.

дроугЕи: 4.7, 10.9, 17.18, 46.3, 61.15,20, 62.5,8, 67v.7, 87.11, 97v.6-7, 
115v.2, 116V.8-9, 157v.6, 164.17, 172v.l4, 176.6. 

дшвнеи: 165.17.
6ЛИ0ТЕСКЕИ: 31.1.

sahmbckeh: 95.6.
жнеен: 3.1, 13.4, 30.5, 50v.4-5.
^елеи: 25v.ll (idegen kézírás IV), ^,елоеи|б,е1и: 33.16-17. 
имен: 10.6.
hcthheheh: 24v. 12-13 (idegen kézírás IV), 30v.ll. 
непр’кклонвнЕи: 127v.9. 
кро|тЕ<Еи: 89v. 12-13. 
вскрсЕНЕи: 88v.l0, 114.9.
к’Em: 67.12, 114v.20, 153v.3, н-ккЕи: 7v.4, 13v.l3, 14.16, 15v.l5 (idegen 

kézírás II), 20v.4, 61v.l4, 78.15-16, 148.4, hhkeh: 69v.l4-15; н’ккотерЕи: 9v.8, 
174V.4.

и)лоу|ченЕи: 138v.l7-18.
лк*еибеи: 145.2, уолюБивЕН / уръстолк'БИЕЕи: 48v.8, 145.2, члко|люЕНБЕи: 

21.18-19, бголк>|еиееи: 171 v. 18-19, троудолюЕНБЕи: 122.7,11-12.
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maatvIh: 172v.16. 
пр-кмоудрии: 110.14.
AUTbh.H'kiH: 40.11.
Mb.NHuib.cK'km: 46.1, 55.8-9, 83v.l3, 107v.l3-14. 
с'ь.м’кренъш: 14v.l8, 61.4, 158.4,10. 
доЕронрдБ,ь.1н: 29.9.
опстс'|лк.сктК1и: 24v.9-10 (idegen kézírás IV). 
плетъш: 48.1.
HAnpacHiiiH: 44.12. 
п ретин: 108.9.
прытыи: 50.13, 104.13, 141v.20, 171v.l7, 172v.8. 
рлискъш: 83v.9.
рекъш: 40v.6, 62v.8, 89v.l, нлрекъж: 145v.3, ре|ченъ1и: 151.9-10. 
ст-ыи: 14.8, 16.13, 28v.20, 34v.2, 55v.2,16, 58v.l9, 59.17, 59v.l4, 63v.3, 

67v.l8, 72.17, 75.4, 88v.9, 89v.l,12, 90.7, 93v.8, 101v.l-2,6, 103.15, 105v.l,ll, 
114.6, 134v.2, 146v.9, 148v.8, 161v.l0, 162.18, 170v.4, сфентии: 29v.l4, 30.1. 

ceMTviH: 128.6. 
снндискъш: 87v.l5, 89.3.
скккрь.нкнъ1и: 25v.ll (idegen kézírás IV), сккрь.ндкъш: 174v.l6.
скуть.ск’ыи: 35.10.
недостоинии: 53v.l2.
стром ATkCKTiiH: 123.9.
соудьитии: 31v.l2.
coyyTviH: 24v.6 (idegen kézírás IV).
сии: 135.12.
takok'kih: 57.1.
телик-ыи: 57.1.
Т’клесь.нъ1н: 135.1. 
сучин: 156.13.
^AAToloycTTkiH / ^ллтоастъш: 91.10-11, 138.15.
и.ркккы'ыи: 25.19 (idegen kézírás IV), 61.9.
четкь.р’ттии: 120v.l5.
ибчисттин: 174v.l7.
оуннчь.жен'кш: 170v.9.
чрь.нь.чкск'ь.ш: 115.5.
шестин: 120v.l5.
гдкик’ъ.ш ca: 42v. 7 (idegen kézírás VI).
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8.5.2.1.2. ъ betűvel jelölt feszített redukáltak erős helyzetben
Erős helyzetű hátulképzett organikus feszített redukált helyén ъ betűt találtunk 

a következő pronominális melléknevek, névmások, és főként participiumok hímnemű 
N.-Acc.sg.-ának végződésében:

БтиБ'ъ.н: 34.9. 
кедт^и: 96.20. 
кид-кк^и: 35.9, 171.4.
С'кь’кдъи: 178.19, пок-кд-ки: 137v.5.
и^гънднту.и: 91.11.
оуддрнк’ки: 18v.l3.
с'кПодоЕиьъ.и: 23.9.
жн|кън: 19v.5-6.
имт^и: 169v.ll.
котор-кн: 180v.9.
кт^л-к^тои 67.11-12.
бголюенк'ки: 166.10, рлюБнкъи: 146v.l0.
m^Iats-h: 3v.17-18.
мсгки: 24.14 (idegen kézírás IV).
оумь.ръ.и: 65.8.
съ.л\’к|рен,ь.н: 158.8-9.
и’оносик’ки: 161.8-9.
спетой са: 58.18-19, 60.1.
пекъи са: 170.11, 176.16.
къплъ.тиь'ъ.и са: 73v.l.
пЛкЦ]б|н'кн: lOlv.3-4.
стт^и: 173.10.
псстрддлкт».и: 154v.l8.
съи: 166V.6.
милссркд'ъ.и: 169.2 (idegen kézírás VI).
гъ.ткорик'кн: 77v.l5.
икик^и са: 3v.15-16, 1 Ív.16, 43.1, 76v.20, 101v.20. 
шдинън: 150.6.
A. Vaillant szerint ezek az -ъи végződések kétértelműek, mivel utalhatnak 

mind a végződés összevonására, mind a hátulképzett feszített redukált és a jb hangok 
kapcsolatára214.

214 Вайан A.: Ibidem, c. 54.
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8.5.2.2. Elölképzett feszített redukáltak a flexiókban erős helyzetben

8.5.2.2.1. и betűvel jelölt feszített redukáltak erős helyzetben
Erős helyzetű elölképzett organikus feszített redukált helyén и betűt találtunk a 

következő pronominális melléknevek, sorszámnevek és participiumok hímnemű N- 
Acc.sg.-ának végződésében, valamint az -7- tövű főnevek és az eredetileg nem ide 
tartozó, de e tő szerint declinált főnevek G.pl.-ának végződésében:

Елижкнии: 110v.2, 154.10, 155v.l9. 
бодни: 3v.18, 72.4 (idegen kézírás VI). 
ь,ъ.н’к|шь.нни: 7v.l2-13.
^дпоккдии: 161.4.
дккрин: 17.11,49.3-4, 113.11, 128v.20. 
домлшкнТ|и: 167v.6-7.
дкнин: 6v.6,8, 18.18, 38.20, 38v.l2, 39v.l, 43v.l, 49v.5-6, 51.2, 51v.l3, 

61v.3, 62.11-12, 73.1, 85v.l4,15, 94.3, 154.9-10, 167v.l0, titló alatt (днии): 9v.l6, 
27.3 (idegen kézírás IV), 110.19, 166v.l6. 

дктии: 50.18,19-20, 114v.6. 
дккрин: 60v.7,15 (idegen kézírás VII). 
мкНкшии: 135.11. 
нифин: 7.15,17-18, 41.11. 
пдкостин: 97.20. 
печдлии: 108.7.
ркчии: lllv.l.
скркБин: 116.5.
стлркишин: 135v.l3.
ндстоАфии: 28.3 (idegen kézírás IV).
стрлстии: 180.8.
скткории: 57v.l5.
трин: 8v.l7, óOv.12 (idegen kézírás VII), третий: 73v.5, 172.10, 144.2,

177V.5-6.
оутркнии: 7.7, 7v.l3, 50v.12-13, 177.16, оутркшкыии: 36.3.
исуодАфии:13.14.
поуотин: 82.5, 175.5.
гаьлии ca: 12.9-10, 15.14.

8.5.2.2.2. ь. betűvel jelölt feszített redukáltak erős helyzetben
Erős helyzetű elölképzett organikus feszített redukált helyén ь. betűt találtunk 

az alábbi példákban:
ктиики: 118v.8. 
дики: 155v.5. 
гаклк|исА: 18v.12-13.
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8.5.3. A feszített redukáltak felcserélődése

A feszített redukáltak felcserélödésére a flexiókban egyetlen példát találtunk, 
amelyben hátulképzett organikus feszített redukált helyén ь. betű áll:

оунки: 82v.5. A feszített redukált erős helyzetben cserélődött fel.

8.5.3. Kisebb jelenségek

8.5.3.1. ъи írása таи betűk vagy tu betű helyett nem szó végén
A következő pronominális melléknevek, participiumok és számnevek G.pl., 

D.pl. és L.pl. végződéseiben találtunk ■ъ.и betűket a megszokott ш ill. tu helyett: 
д’ккзм'ъ.иуъ: 143.14.
2;ълъ|н]С'к: 33.18-19. 
жл'к|долюеиьъим'к: 40.14—15. 
ms.p’b'b.Hljfb.: 118v.9-10. 
скнъих"ь.: 161v.5. 
к’ь.^ат'ких'т».: 8v.4.
Ez az írásmód vagy a végződés magánhangzóinak összevonását mutatja, vagy 

a N.sg. végződésének mintájára jött létre. Elírásra nem gyanakodhatunk, mivel a XI. 
századi Antiochos Pandektáiban az ilyen példák tömegesen fordulnak elő215. Az is 
elképzelhető, hogy az ъи betűkapcsolat egyszerűen az tu betű helyett áll, ami ritkán 
előfordul a Codex Zographensisben és az Antiochos Pandektáiban nem pronominális 
formákban is216.

8.5.3.2. Feszített redukált kialakulására utaló írásmód szó végén
Két esetet említhetünk meg, amikor szó végén ъ betű helyett tu betűt és az ь. 

betű helyett и betűt találtunk:
ecimttu (и доЕръ): 94v.l9.
(...постдки npe|ATv) ними (и -ЬдАше): 113.10.
Ezen írásmód alapján arra következtethetünk, hogy itt feszített redukáltak 

alakultak ki az e szavak után következő и kötőszó hatására.

8.5.3.3. Nyilvánvaló elírás
Az alábbi, titló alatt álló példában az tu betű helyett látható ъ betű 

nyilvánvalóan elírás eredményeként keletkezhetett: стъа: 35.6.

8.6. Következtetések

A Sinai Paterikon feszített redukáltjainak változást (kiveszést, felcserélődést) 
mutató példáit többféleképpen értékelhetjük, ahogy azt az aktuális alfejezeteknél is 
kifejtettük. így tehát nem rendelkezünk olyan egyértelmű adatokkal, amelyek alapján

215 Копко П. M.: Ibidem, c. 166-167.
216 Копко П. M.: Ibidem, c. 164.
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nagy bizonyossággal eldönthetnénk, hogy a feszített redukáltakat ejtették-e még a 
másolók nyelvében, vagy nem. Bár gyenge helyzetű elölképzett feszített redukált 
helyén 44 esetben találtunk к betűt, amelyek esetleg utalhatnak a feszített redukált 
kiveszésére is, mivel erős helyzetű elölképzett feszített redukált helyén csak négy 
esetben találtunk ь. betűt (amelyekből 2 példa nem teljes értékű), mégsem tekinthetjük 
ezeket egyértelmű bizonyítékoknak, ugyanis a protográfra is visszavezethetők, és az 
óorosz kéziratokban is jelölhették az elölképzett feszített redukáltakat к betűvel.
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9. Összefoglalás

9.1. A redukált hangok állapota

A redukált hangok XI-XII. századi állapotával kapcsolatban két irányzatot 
különíthetünk el. Az egyik irányzat szerint a XI. században az óorosz nyelvben 
gyenge helyzetben már nem volt redukált hang, az erős helyzetű redukáltak kiejtése 
pedig alig különbözött a teljes képzésű magánhangzókétól. Ezt az irányzatot I. V. 
Jagics, A. I. Szobolevszkij képviseli216, valamint F. Miklosich és P. I. Zsiteckij217. A 
másik irányzat szerint a XI-XII. században még ejtették a gyenge helyzetű 
redukáltakat, az erős helyzetű redukáltak kiejtése pedig különbözött a teljes képzésű 
magánhangzókétól. Ehhez az irányzathoz sokan tartoznak, többek között A. Ch. 
Vosztokov, P. A. Lavrovszkij, A. A. Potebnya, O. Ogonovszkij, M. A. Koloszov, A. I. 
Tomszon, A. A. Sachmatov, A. M. Szeliscsev218. Megemlíthetjük még, hogy Blagoj 
Sklifov általában tagadja, hogy a gyenge helyzetű redukáltak mint ultrarövid hangok 
léteztek219.

A Sinai Paterikonban lévő redukált hangok elemzésének befejeztével mi nem 
érezzük magunkat hivatottnak arra, hogy egy nyelvemlék vizsgálata alapján akár az 
egyik, akár a másik irányzat képviselőinek táborába lépjünk. Arra viszont feljogosítva 
érezzük magunkat, hogy a kézirat elemzése után kijelenthessük: a Sinai Paterikon már 
nem tükrözi a redukált hangok eredeti, érintetlen állapotát Ezzel nem azt akarjuk 
mondani, hogy a nyelvemlékben már egyáltalán nem ejtettek redukáltakat, hanem azt, 
hogy bizonyos helyeken, elsősorban az izolált helyzetekben már valószínűleg nem 
ejtették a redukáltakat, azaz a redukáltak kiveszése már elkezdődött; ugyanakkor 
bizonyos helyzetekben a redukált hang helyett már teljes képzésű vagy azoktól alig 
különböző hangokat is ejthettek. Erre a következtetésre az alábbi adatok alapján 
jutottunk:

nem szóvégén lévő gyenge 
helyzetben megőrződött organikus nem feszített redukált mellett a gyenge helyzetű 
organikus nem feszített redukáltak közül 114 esett ki aposztróf nélkül (19 példa 
idegen kézírásban), 632 esett ki aposztróffal (4 példa idegen kézírásban), és 125 
cserélődött fel (17 példa idegen kézírásban). Ezeket a változásokat morfémákra 
lebontva a következő táblázattal szemléltethetjük (zárójelben azt tüntetjük fel, hogy 
ezekből a változásokból mennyi található idegen kézírásokban). A flexióknál az 
utolsó oszlopban eltekintettünk az arányszámolástól, mivel a szóvégén helyesen 
használt ъ és ь. betűket tartalmazó példákat a példák hatalmas mennyisége miatt nem 
írtuk ki, így nem is számoltuk meg.

1. A 7236 (485 példa idegen kézírásban)

216 Карягина Л. H.: Ibidem, c. 7.
217 Ляпунов Б. M: Лекции по истории русского языка, с. 147.

Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 7.
Шклифов Благой: Проблемы на българската диалектна и историческа фонетика с оглед на 

македонските говори. София 1995, с. 9.
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Milyen 
arányban 

nincs 
helyesen 
jelölve a 

redukált az 
összes 

példához 
képest

Milyen
morfémák-

ban

felcserélő
dött

redukáltak

Kiesett
redukáltak

Kiesett
redukáltak
aposztróffal

Megőrző
dött

redukáltak

Praepositi-
ókban

1940(131) 2(1) 13 6(2) 1,07%

Praefixu-
mokban

1738 (104) 3 1,19%18

Gyökökben
első

szó tagban
1003 (74) 91 (13) 467 (4) 72 (6) 38,5 %

Gyökökben 
nem első 
szótagban

14(4) 21,05 %555 (58) 132 2

Suffixumok
ban

1,12%1945 (114) 32 17

Flexiókban 55 (4) (nem 
szóvégén)

2(1) 24 (9)3

A táblázatból az is kitűnik, hogy a változások elsősorban a gyökökben mentek 
végbe. A gyökökben talált változások nagy része izolált gyenge helyzetben történt, 
ami alapján arra következtethetünk, amint azt már többször is említettük, hogy a 
redukáltak kiveszése izolált helyzetben kezdődött gyökökben. Ehhez azt tehetjük még 
hozzá, hogy feltehetőleg nemcsak a gyökökben lévő izolált helyzetekben kezdődött 
meg a redukáltak kiveszése, hanem abszolút szóvégén is (amely szintén izolált 
helyzet), amiről 22 példa tanúskodik.

2. Sok gyökben első és nem első szótagban nagy valószínűséggel már nem 
ejtettek redukáltat, mivel ezekben a szavakban a redukált gyakran nincs a megfelelő 
módon jelölve (27,56 % és 100 % közötti arányban, de csak kettő példánál volt 66%- 
nál kisebb arány). A 3-nál kevesebbszer előforduló példákat nem vettünk figyelembe, 
a példák utáni zárójelben azt jelöltük, hogy milyen arányban nincs a redukált helyesen 
jelölve. A példákat itt egységesen a gyökben lévő redukáltat jelölő betűk nélkül 
tüntettük fel, mivel feltételezésünk szerint ezeket a redukáltakat már nem ejtették. 
Összesen 18 szót ill. gyököt találtunk, amelyekben már valószínűleg nem ejtettek 
redukáltat. Első szótagban: кна^ь. (100 %), книг- / книж- (96,23%), кто (100 %), 
MHHjf— / мнис- / мниш- (100 %), мног- / mhoj;- / множ - (94,09 %), мн-k (79,12 %), 
мною / мной* (100 %) (Ezt a névmást mindig ь. betűvel írták. Noha ezt a szót 
elölképzett redukálttal rekonstruálták: *mbnojg220, a kéziratok és a szótárak szerint az

220 Трубачев О. H. (под его редакцией): Этимологический словарь славянских языков. 
Праславянский лексический фонд. Вып. 21, Москва 1994, с. 116.
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ъ. betűvel írt forma számít normának, így a rendszeres ь. betűvel történő írásmód 
alapján arra következtetünk, hogy itt nem ejtettek már semmiféle redukáltat.), птица 
(66,67 %), крати (100 %), кс- ‘rcctg’ (39,48 %), псати (100 %), пс- (75 %), срекр- 
(100 %), что (27,56 %). Nem első szótagban: н’ккто /никто (89,62 %), пр-кмногъ 
(100 %), напсати (100 %), тъкмо (82,86 %).

3. Bár a gyökökhöz képest a suffixumokban lévő redukáltak megőrződöttsége 
nagyon jó, meg kell említenünk, hogy az -kh- suffixumban különösen r mássalhangzó 
után gyakrabban esett ki a redukált, mint más suffixumokban: 19 esetben (18 
alkalommal aposztróffal, 3 esetben erős helyzetben), ebből r után 15 példában (3 
esetben erős helyzetben).

4. Egy esetben vokalizációt találtunk а сланотокт^ (113.8) főnév 
suffixumában, ami, mint már kifejtettük a 6. fejezetben (6.7.), elsősorban a 
protográfra utalhat, de elképzelhető, hogy a másolók kiejtését is tükrözi.

A névszók I.sg.-ában írt о vagy I.sg.-ában és D.pl.-ában írt e betű bár 
elsősorban az ószláv protográfra utalhat, és a declinatiós rendszerek közötti 
keveredésekre mutat, de nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a másolók nyelvében 
ugyanúgy ejtették az vagy к. betűvel írt végződéseket, mint az о vagy e betűvel 
írtakat. Ebben az esetben elképzelhetőnek tartjuk, hogy az is. vagy ь. betű teljes 
képzésű magánhangzót is jelölhetett. Nem tartjuk valószínűnek, hogy miközben a 
scriptor hangosan kiejtve másolta a szöveget, az egyik esetben teljes képzésű 
magánhangzót ejtett, míg a másikban redukáltat ejtett ugyanabban az 
esetvégződésben, attól függően, hogy о vagy e betűt ill. ъ vagy ь. betűt írt. Ha ezt az 
utóbbi feltételezésünket elfogadjuk, akkor a nyelvemlékbe került т vagy к betűt nem 
az óorosz kiejtés hatásával magyaráznék, hanem az adott másoló iskola tradíciójával. 
Az о vagy e betűvel írt flexiók nagy száma a fenti hipotézisünket megerősítheti: az 
I.sg. végződését 120 esetben írták o-val (7 példa idegen kézírásban), 50 esetben e-vel, 
csak 28 esetben iv-val (4 példa idegen kézírásban), de 90 alkalommal к-vel (7 példa 
idegen kézírásban). A teljesség kedvéért meg kell említenünk, hogy V. M. Markov az 
I.sg. végződéseiből épp az ellenkezőt olvassa ki, mivel szerinte az ъ vagy ь. betű a 
másolók kiejtésére utal221. Noha nem zárható ki, hogy az fenti példák írásmódja 
mögött nem a másolók élő kiejtése rejtőzik, hanem egy könyvnyelvi, egyházi kiejtés 
húzódik meg, mi inkább azon a véleményen vagyunk, hogy a Sinai Paterikon példái a 
protográf hatása mellett a másolók élő kiejtését is tükrözik. Ennél a feltételezésünknél 
N. Dumovo megállapítására támaszkodhatunk, amely szerint ugyanis egy 
Evangélium, Zsoltároskönyv vagy Istentiszteleti Minea másolásánál a scriptorokat 
feltehetőleg inkább az általuk elsajátított tradicionális helyesírás és a könyvnyelvi, 
egyházi kiejtés vezette, mint a protográf eredeti helyesírása vagy a saját élő 
nyelvük222. Ezt a megállapítást elfogadva, azt is ki kell jelentenünk, hogy egy 
paterikon nem tartozik a N. Dumovo által felsorolt típusokhoz, mivel nem nyilvános 
felolvasásra szánták, így feltételezhetjük, hogy a másolók jobban belevihették 
anyanyelvűk jellegzetességeit, mint a fentebb említett művekbe.

221 Марков В. M.: Ibidem, с. 242-243.
222 Дурново Николай: Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка. I. 
In: 1ужнословенски Филолог 1924, кн>. IV. с. 73.
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Néhány is. vagy к betűvel írt szó váltakozik о vagy e betűvel írtakkal. Az 
alábbiakban azt közöljük, hogy melyik formából mennyi található a kéziratban: 
къгдa: 1, н'ккъгдд: 1, когда: 5 (1 példa idegen kézírásban), некогда: 7. тъгда: 12 
(4 példa idegen kézírásban), тогда: 131 (6 példa idegen kézírásban), октугдд: 2, 
оьогда: 4. покати: 2, оу-т^каю*: 1, оупокати: 3. чьсо: 9 (1 példa idegen kézírásban), 
ничксо: 66 (5példa idegen kézírásban), н-кчксо: 1, ни о чесомь.: 1. Ezekben a példákban 
sem zárhatjuk ki, hogy az ту vagy ь. betű teljes képzésű magánhangzót is jelölhetett. 
Ezekben az esetekben a redukáltak ugyan etimológiailag gyenge helyzetben voltak, de 
figyelembe kell venni, hogy esetleges kiesésükkel nehezen ejthető mássalhangzó
kapcsolatok jöttek volna létre.

Megállapíthatjuk, hogy az о betűvel történő írásmód gyakoribb mind az előbbi 
példákban, mind a névszók végződéseiben, mint az t*. betűvel való írásmód, 
ugyanakkor az e betűvel történő írásmód jóval ritkább, mint az ь. betűvel való 
írásmód.

5. Találtunk néhány példát, amelyben teljes képzésű magánhangzó helyén ъ 
vagy h. betű áll: пр’кктих’ь.к’к (aoristos du.l.): 87.10 (a “redukált” gyenge helyzetben 
lenne), к'ъ.^идох'ълму (aoristos pl. 1.): 85.8, ьту^клиуть. (jelen idő sg.3.): 165.3, 
пкшкнн|ца: 59.9-10 (a “redukált” gyenge helyzetben lenne). Ezek a példák szintén 
utalhatnak arra, hogy az Ту vagy к betű helyén már teljes képzésű magánhangzót vagy 
legalábbis a teljes képzésűtől alig különböző magánhangzót is ejthettek, amelyet 
könnyű volt összetéveszteni a teljes képzésűvel, így nem volt feltűnő, hogy teljes 
képzésű magánhangzó helyén Ту vagy к betűt írtak.

9.2. A redukált hangok kiveszésének feltételezhető sorrendje

A redukált hangok kiveszésének sorrendjéről többféle nézet létezik: 1. A 
redukált hangok kiveszése az utolsó szótagban kezdődött (A. A. Potebnya, P. I. 
Zsityeckij, O. Ogonovszkij, I. V. Jagics és mások223, valamint P. Ja Csemüch224). 2. A 
redukáltak kiveszése bizonyos mássalhangzók csoportjai között kezdődött (M. A. 
Koloszov, В. M. Ljapunov, V. N. Scsepkin, A. Meillet, A. M. Szeliscsev és 
mások)225. 3. A. A. Sachmatov szerint a redukáltak kiveszése olyan első szótagokban 
kezdődött, amelyek hangsúlyos szótagok előtt álltak226. 4. I. Faljov szerint a 
redukáltak kiveszése gyökökben izolált helyzetben kezdődött227, és ez a nézet egyre 
elfogadottabbá válik228.

A nyelvemlék redukált hangjainak elemzéséből kiderült, hogy a gyenge 
helyzetű organikus redukáltak a gyökökben első és nem első szótagban szenvedték el 
a legtöbb változást. Első szótagban a redukáltak 38,5 %-a (630 példa (23 idegen 
kézírásban)), nem első szótagban 21,05 %-a (148 példa (4 idegen kézírásban)) nincs

223 Карягина JI. H.: Ibidem, c. 9.
224 Черных П. Я.: Ibidem, с. 109.
225 Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 9.
226 Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 9.
227 Фалев И.: Ibidem, с. 121.
228 Соколова М. А.: Очерки по исторической грамматике русского языка, с. 31. 
Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 9-10.
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helyesen jelölve gyenge helyzetben. Ezeknek a redukáltaknak a túlnyomó része izolált 
helyzetben volt. A gyökökben első szótagban az összes példához (1633 (97 idegen 
kézírásban)) viszonyítva (ahol megfelelően jelölték a redukáltakat és ahol nem) a 
redukáltak 32,88 %-át (537 példa (22 idegen kézírásban)) izolált helyzetben nem 
jelölték helyesen. A gyökökben nem első szótagban pedig az összes példához 
viszonyítva (703 (62 idegen kézírásban) a redukáltak 20,34 %-át (143 példa (3 idegen 
kézírásban)) izolált helyzetben nem jelölték helyesen. A következő két diagrammon 
azt szemléltetjük, hogy a gyökökben lévő összes példa hány százalékában találtunk 
változás nélkül megőrződött redukáltakat gyenge helyzetben, izolált helyzetben 
változást elszenvedett redukáltakat, végül pedig nem izolált gyenge helyzetben 
megváltozott redukáltakat (a százalékok kerekítve vannak):

Gyökökben első szótagban a gyenge helyzetű redukáltak 61 %-a megőrződött, 
33 %-a izolált helyzetben, míg 6 %-a gyenge helyzetben szenvedett el változást.

6%

33% 1Ш1!
L..... Sin

■ .................ЩЩт
61%

Gyökökben nem első szótagban a gyenge helyzetű redukáltak 79 %-a 
megőrződött, 20 %-a izolált helyzetben, míg 1 %-a gyenge helyzetben szenvedett el 
változást.

A nyelvemlékben talált 18 olyan szó ill. gyök közül, amelyekben nagy 
valószínűséggel nem ejtettek már redukáltat, 16 szóban ill. gyökben a redukált izolált 
helyzetben veszett ki. Mindez újra megerősíti I. Faljov következtetését, hogy a 
redukáltak kiveszése izolált helyzetben következett be legkorábban229. Más 
nyelvemlékek is megerősítik, hogy a redukáltak abszolút gyenge helyzetben kezdtek 
el kiveszni, ahogy azt már a 4. fejezetben is említettük, mint pl. a Reimszi 
Evangélium cirillbetűs része (XI. sz.)230, a Júliusi Istentiszteleti Minea (XI. sz. vége - 
XII. sz. eleje)231.

229 Фалев И.: Ibidem, с. 121.
X. Тот. И.: Редуцированные гласные в Реймсском евангелии, с. 439. 

231 Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 57-58.
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Nem tarthatjuk véletlennek, hogy a redukáltak éppen a gyökökben kezdtek el 
kiveszni, hiszen csak itt és az abszolút szóvégeken voltak gyakran izolált helyzetben 
(ritkán a suffixumokban is). El tudjuk képzelni továbbá azt is, hogy a redukáltak 
kiveszése egyszerre kezdődött meg a gyökökben lévő izolált helyzetben és a szó 
végén lévő izolált helyzetben, elfogadva, P. Ja. Csemüch megállapítását, hogy a 
redukáltakat a szavak végén grafikai okokból jelölték csak232. A redukáltak kiveszése 
már kezd átterjedni azokra a gyökökre is, amelyekben a redukált nem volt izolált 
helyzetben, ezt bizonyítja, hogy az alábbi két gyökben már feltehetőleg nem ejtettek 
redukáltat: kc- ‘nág’ és ne-.

A redukáltak kiveszésének következő szakaszát már nem tudjuk ilyen 
egyértelműen meghatározni, de ha figyelembe vesszük, hogy az -kh- suffixumban, 
különösen p mássalhangzó után gyakrabban esett ki a redukált, mint más 
suffixumokban: 19 esetben (18 alkalommal aposztróffal, 3 esetben erős helyzetben), 
ebből p után 15 példában (3 esetben erős helyzetben), akkor feltételezhetjük, hogy a 
redukáltak kiveszésének következő lépése a suffixumokban lévő redukáltak kiesése 
lesz, amelyeken belül a folyamat az -kh- suffixumban már megkezdődött, elsősorban 
p mássalhangzó után. I. Faljov szerint is a gyökök után a suffixumokban vesztek ki a 
redukáltak233, és más nyelvemlékek is, többek között a Júliusi Istentiszteleti Minea, 
ezt erősítik meg234.

9.3. A kézirat keletkezésének helyére vonatkozó megállapítások

A nyelvemlék keletkezésének helyére vonatkozó információink a redukált 
hangok területéről nagyon szegényesek. Egyedül а VI. másoló kézírásában találtunk 
egy alakot, amely a déli óorosz kéziratokra jellemző: мъногмцш (lóóv.lO. (idegen 
kézírás VI)). A. Vaillant szerint ez a forma a késői ószláv és a déli óorosz kéziratokra 
jellemző, és а-иждти forma variánsa233.

9.4. A protográfra vonatkozó megállapítások

A következő adatok alapján valószínűnek tarthatjuk, hogy a nyelvemlék 
pro to gráf] a Makedóniában keletkezett:

1. А мене személyes névmás e hangja helyén aposztrófot találtunk két 
esetben: (прежде) м’не 55.16 és (съконкчлшд) м’не 178v.3. А мне gyakran (16- 
szor) előfordul а XI. században Makedóniában másolt glagolita írású Psalterium 
Sinaiticumban, mint а мене változata, valamint a szintén valószínűleg Makedóniában 
а XI. században glagolita írással másolt Euchologium Sinaiticumban а мне és м’не 
variánsok túlsúlyban vannak а мене forma felett (16 példa 7 ellenében)236. Ez a

232 Черных П. Я.: Ibidem, с. 110. 
Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 10.

234 Карягина Л. Н.: Ibidem, с. 58.
235 Вайан A.: Ibidem, с. 245. 

Вайан A.: Ibidem, с. 176.

233
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variáns valószínűleg Moráviából került a fent említett kéziratokba237. (Bővebben Id. a 
4.9.1. pontnál.)

2. Etimológiailag erős helyzetben lévő hátulképzett redukált helyén о betűt 
találtunk а сланотокт».: (113.8) főnév -ък- suffixumában. Az -ък- suffixum 
redukáltjának vokalizációja több nyelvész szerint is a Makedóniában vagy Nyugat- 
Bulgáriában keletkezett kéziratokra jellemző238. (Bővebben Id. a 6.7. pontnál.)

9.4. Befejezés

A Sinai Paterikon teljes monografikus feldolgozásának első szakaszát, amely 
értekezésünk tárgyát képezi, ezzel befejeztük, azonban a nyelvemlék redukált 
hangjainak elemzését nem tekinthetjük lezártnak. Több irányban is lehetne bővíteni a 
dolgozatot. A kiesett vagy egyéb módon megváltozott redukáltakat környezetük 
mássalhangzóinak akusztikai jellemzői alapján még sokféleképpen lehetne 
csoportosítani, és ezeket a csoportosításokat egymással is célszerű lehetne összevetni. 
Ha a redukáltak mássalhangzócsoport után vagy előtt álltak, akkor a redukáltakat a 
mássalhangzócsoportban álló mássalhangzók jellege szerint is lehet csoportosítani. 
Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a Sinai Paterikon redukáltjait morfémákra lebontva 
az összes vele többé-kevésbé egykorú nyelvemlékkel is összevessük olyan módon, 
hogy mindegyik összehasonlításnál nem a konkrét számadatokat, hanem a kiesett 
vagy megváltozott redukáltaknak az összes példa (a megőrződött és változást 
szenvedett redukáltak gyenge helyzetben) viszonyított és százalékban kifejezett 
arányait vetnénk össze. Ide kapcsolódhatna azoknak a szavaknak az összehasonlítása a 
más nyelvemlékekben találhatókéval, amelyekben a redukáltakat már nagy 
valószínűséggel nem ejtették. Itt nemcsak a százalékok összehasonlítását tartanók 
fontosnak, hanem azt is, hogy az adott szó milyen gyakorisággal szerepel az adott 
nyelvemlékben. Ezt a munkát nagymértékben segíthetnék olyan számítógépes 
adatbázisok, amelyek könnyen hozzáférhetők lennének, és amelyekben a kérdéses 
formákat, azoknak összes előfordulását és helyét pillanatok alatt ki lehetne keresni.

Noha a fentebb említett szempontokra nem tudtunk kitérni a 
disszertációnkban, ha lehetőségünk adódik rá, ezeket nem fogjuk szem elől téveszteni, 
mint ahogy a Sinai Paterikon további vizsgálatát is szeretnénk folytatni. Reméljük, 
hogy a jelen értekezés tudott valami hasznos és új kiegészítést nyújtani mind a 
redukált hangok történetéhez, mind a Sinai Paterikonról alkotott ismereteink 
bővítéséhez. Ha összes célunkat nem is valósítottuk meg maradéktalanul (ld. pl. az 
előző bekezdésben említett további vizsgálódási lehetőségeket) és minden 
szempontból egyértelműen (több kérdésnél másféle válaszok is elképzelhetőek), azt 
azonban mindenképpen szeretnénk elérni, hogy a kutatók figyelmét erre az érdekes, 
nagy terjedelmű nyelvemlékre vonjuk, amely még nyilvánvalóan sok hasznos 
információt tartogat a XI-XII. századi óorosz nyelv történetére vonatkozóan, többek 
között a redukált hangokat érintő kérdésekben is.

237 Вайан A.: Ibidem, c. 176-177. 
Décsy Gyula: Ibidem, p. 373. 

Velcheva Boryana: Ibidem, p. 124. 
Селищев A. M: Ibidem, c. 24.
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