
„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" 
A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE 

XXV, 91--99 DEBRECEN 1983. 

Csokonai Vitéz Mihály színműveinek konkordanciája és adattára 

Csokonai költői szókincsének különféle vonatkozásaival már sokan fog
lalkoztak. Legutóbb SziLÁGYi FERENC „Csokonai dunántúli tájszógyűjtése — 
Egy fejezet irodalmi nyelvi szókincsünk történetéből" címmel értékes kötetet 
jelentetett meg ebből a témakörből (NytudÉrt. 82. sz. 238 1.; a kérdés irodal
mát 1. uo. 6). A z író nyelvi gazdagsága, az irodalmi nyelv alakulásában betöl
tött szerepe azonban csak olyan összeállításból derülhet ki, amely kiterjed 
minden művének minden adatára. Egy ilyen munka természetesen a nyelv
újítás megítélésének egyik fontos támpontja lehet, és hű képet adhat a kora
beli debreceni nyelvről is. Éppen ezért a Csokonai-életmű kritikai kiadásának 
megjelenésével párhuzamosan hozzákezdtem a Csokonai-szótár előmunkála
taihoz (vö. K L T E Egyetemi Élet 1973. XII. 18.). Amint ismeretes a kritikai 
kiadásból eddig megjelent SziLÁGYi FERENC munkájaként a költő verseinek 
I. kötete (Akadémiai Kiadó, 1975), a szerző színműveit pedig PuKÁNSZKYNÉ 
K Á D Á R JOLÁN tette közzé két kötetben 1978-ban. 

A munkálatok első fázisaként ßö/csW /Wrással elkészítettük számító
géppel a K L T E Számoló Központjában az eddig kiadott művek szókincsének 
konkordanciáját, külön a verses kötetét és külön a színművekét. Ezek a kon
kordanciák ábécérendben közlik a művekben előforduló összes szót szöveg
összefüggésben, s ezenkívül megjelölik az adatok előfordulási helyét. A szö
vegösszefüggés terjedelmét mechanikusan határoztuk meg, a címszó előtt és 
után 5—5 szó található. Ebből a környezetből legtöbbször kiderül a címszó 
jelentése. 

Minthogy Csokonai minden munkájának kritikai kiadására, azaz a soro
zat befejezésére még legalább egy évtizedet kell várni, elhatároztuk, hogy a már 
teljes egészükben megjelent egységeket dolgozzuk fel adattár formájában, hogy 
ezt az anyagot addig is hozzáférhetővé tegyük a kutatók számára, hogy már 
pl. a kritikai kiadás további köteteinek előkészítése során is felhasználható 
legyen. így esett a választás először a színművekre, mert ezek már teljés egé
szükben megjelentek. Majd második részként elkészítjük megjelenésük után 
a versek szókincsének adattárát, a harmadik rész pedig Csokonai egyéb pró
zai írásainak a szóanyagát fogja tartalmazni. Ez kétségtelenül kényszerű szét
választás, viszont ezáltal lehetőséget kapnak a kutatók arra, hogy az író szó
kincsét műfajok szerinti megoszlásban és összehasonlításban vizsgálhassák. 
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A fent említett számítógépes feldolgozás, amelynek címe »Csokonai Vitéz 
Mihály szókincsének konkordanciája — Színművek 1—2. 1793—1799" 1981-
ben készült el. Három vaskos kötetből áll, összesen 1543 lap terjedelmű, és 
91 177 szóalakot tartalmaz szövegösszefüggésben. A szóalakok száma a való
ságban azonban kevesebb, mert a Csokonai által különírt összetételek mindkét 
tagjuk helyén szerepelnek az ábécérendben. A legegyszerűbb megoldás az lenne, 
ha ezt az anyagot megfelelő példányszámban sokszorosítanánk. Erre azonban 
nincs lehetőség. Ezért arra gondoltunk, hogy egy kötetnyire lerövidítve adjuk 
közre a színművek szókincsét. 

A gondolat megszületése után azonnal felvetődött a Ao&ya» kérdése. 
Természetesen adódik annak a lehetősége, hogy minden adatot betűhíven köz
lünk az előfordulási hely pontes megjelölésével szövegösszefüggés nélkül. 
Azonnal jelentkezik azonban egy probléma: szükség van-e a több mint tíz
ezerszer előforduló névelők vagy a szintén nagyon gyakori kötőszavak, ha
tározószavak, névmások, indulatszavak stb. minden egyes előfordulási helyé
nek felsorolására. Színművekről lévén szó a szereplők neve is ott áll mindig az 
általuk mondott szöveg előtt; szükség van-e ezek előfordulási helyének fel
tüntetésére? Végül úgy döntöttünk, hogy ezek lelőhelyeit nem közöljük, csu
pán előfordulásuk számát adjuk meg. H a valaki éppen ezeket kutatja, akkor 
annak rendelkezésére áll a teljes anyagot tartalmazó konkordancia egyelőre 
csak tanszékünk könyvtárában. 

A z így megtakarított helyet felhasználhatjuk arra, hogy a címszavakat 
néhány példamondatban is bemutassuk. Természetesen nem közölhetjük a 
címszavak összes előfordulását szövegösszefüggésben, csupán megadunk né
hány példát, amelyekből a címszó jelentése vagy jelentései, használati körül
ményei többé-kevésbé kiderülnek. A jelentéstartalom teljes illusztrálására nem 
törekedhetünk, hisz akkor már valóságos szótárt készítenénk. A legtöbb eset
ben azonban az általunk közölt példákból megfelelő képet nyerhet a kutató 
a címszó Csokonai színműveiben előforduló jelentéseiről. Természetesen azok
nak a szavaknak a használatát is bemutatjuk példamondatok segítségével, 
amelyeknek az előfordulását csak számszerűen közöljük. 

Munkánk tehát az egyszerű adattár és a konkordancia kombinációja. 
Meggyőződésünk, hogy ezzel a megoldással jó képet adhatunk Csokonai 
műveinek szókincséről. Munkánk segítségével a kutató, de az egyszerű olvasó 
is könnyen megtalál minden adatot. Visszakereshet és ellenőrizhet minden 
idézetet, ha legalább egy szóra emlékszik belőle. D e a szókincs bemutatásán 
kívül az alaktani kutatáshoz teljes adattárat adunk, a mondattani és jelentés
tani vizsgálatokhoz pedig jó példatárat, amelyet tetszés szerint bővíthet min
denki a megadott előfordulási helyek alapján. 

Néhány szót a szócikkek felépítéséről! A mai helyesírással írt címszavak 
után közöljük a címszó szófaját, az ezt követő számjegy pedig azt jelzi, hány
szor fordul elő a szó a színművekben. Ezután következnek a példamondatok, 
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amelyekben a címszóra vonatkozó adatot kurzívval kiemeljük. Minthogy Cso
konai kedvelte a hosszú, többszörösen összetett mondatokat, ezért néhol a 
mondatból csak annyit idézünk, amennyiből a címszó jelentése kiderül. Olykor 
azonban két mondatot is közölnünk kell, mert csak így tudjuk a szó jelentését 
bemutatni. A z idézett szövegekben és a felsorolt adatokban a kritikai kiadás 
helyesírását betűhíven követjük. Minden egyes példamondat után megadjuk 
zárójelben az adat előfordulási helyét. A z első számjegy a színmű számát je
löli, a második azt, hogy a darab hányadik sorában található a kurzívval sze
dett szó. 

A példamondatok után következnek a címszóra vonatkozó további ada
tok, névszók esetében az alábbi sorrendben: egyes és többes nominativus, bir
tokos személyragos formák (esetrag nélkül), accusativus, genitivus, belső és 
külső helyhatározóragos alakok (hol?, hová?, honnan?), majd az -grf, a dati-
vusi -»aÁr/-Me&, -fg, -W/-W, -va/-vg, -&^%?ffz, -Ar̂ Mf, -Jzor/-̂ zer/-6zör, -kor ragos 
adatok. A közép- és felsőfokú melléknévi formák ezek után következnek. H a a 
címszó ige, akkor először az alanyi ragozás kijelentő m ó d jelen idő egyes szám 
3. személyű adatai jönnek a példamondatok után. Ezt követik az alanyi rago
zás kijelentő m ó d jelen, múlt és jövő idejű alakjai, majd a tárgyas ragozás ki
jelentő módú példái ugyanebben a sorrendben. Ezek után adjuk a feltételes, 
majd a felszólító módú adatokat értelemszerűen ugyanolyan elrendezésben, 
mint azt a kijelentő m ó d példáiban tettük. Végül a főnévi igenevek következ
nek. — A szócikket a címszó Csokonai színműveiben előforduló összetett, 
illetőleg igekötős változatainak felsorolása zárja. A melléknévi és határozói ige
neveket külön címszóként tárgyaljuk. 

Anyagunk tartalmazza Csokonai minden színművének a szókincsét. 
A' boszorkánysíp című darabból csak azt a részt vettük át, amely az írónak 
saját fordítása (134—9.1.). A' Varázssíp az előző m ű I. felvonása 1—3. jelene
tének másolata, bár Csokonai javított ezen a szövegen, valójában azonban még
sem az ő munkája, ezért ezt is kihagytuk. A' Varázssíp zeneszámai viszont már 
a költő saját fordításai ezért ezek szókincsét már felvettük anyagunkba. 

Minthogy a kritikai kiadás nem látta el sorszámokkal a színműveket, ezt 
nekünk kellett pótolnunk. Erre a hivatkozás megkönnyítése végett volt szük
ség. A z egyes darabok sorrendjüknek megfelelően az alábbi számokat kapták: 

1. A méla Tempefői 
2. A' boszorkánysíp 
3. A' Varázssíp 
4. A' Varázssíp zeneszámai 
5. Galatéa 
6. Ákhilles Stzirusbann 
7. Amintás 
8. A szeretet Győzelme a' 

Tanultakon 

9. Gerson 
10. A z elhagyatott Didó 
11. Endímion 
12. A' Pásztor Király 
13. Angelika 
14. Doctorandus 
15. Cultura 
16. A z Özvegy Karnyóné 's a két 

Szeleburdiak 
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Az 1—7. számú darabok a Színművek 1., a 8—16. jelzésűek a 2. kötetében ta
lálhatók. 

Nagy örömömre szolgál, hogy munkánkat évkönyvünknek éppen abban 
a számában mutathatom be, amellyel a 70 éves Kálmán Bélát, a lexikológiának 
is kiváló művelőjét köszöntik tanítványai, munkatársai. Ezúton is kívánok 
neki további, eredményekben gazdag évtizedeket. 

Mutatványképpen álljon itt néhány lap a készülő munkából: 

a'/h* (1) 
Oyl Az esmeretlen magába eggy Könyvel 
(8/15). 

a% wz (12) 
/4/ arra éppen érdemetlen a' Nagyságod 
személlyének imádója. /4/ én éppen semmit 
nem vesztettem el (1/276—8). /4 / éppen nem; 
úgy van a' mint én mondottam (1/297). 
/(/ (1/286, 307, 325, 393, 462, 2846), /*' 
(1/603), a (7/251), a'(10/842). 

a^ /ím (46) 
/f bizony szép (1/76). Mitsoda embernek a' 
költségén jön a' ki? (1/1012) — /l' nem lehet, 
édes Poétám, neki arra nints hatalma 
(1/1655). Már a' bizonyos (1/1756). X' biz a' 
(1/2187), a' biz a' (8/219). Te leg-édesebb 
gondod a' legyen, hogy mind javát, mind 
nyugodalmát keresd ennek a' másiknak 
(12/517). 
a' (1/43, 45, 678, 700, 1846, 1965, 1981, 2320, 
2328, 2380, 2414, 2827, 3206, 4/22, 8/173, 
12/600, 814, 833, 15/19, 86, 233, 293, 375, 
736, 736, 767, 16/52, 139, 285, 939, 1019/, 
/l' (1/856, 1978, 2297, 2588, 16/290), 
a (1/655). 

a* Tie (5013) 
H a úgy tettzik a' Báró Urnák, mennyünk ki 
a' szabad levegőre sétálni (1/631—2). Na-
gyonn meg fogod könnyíthetni az Utat a' 
Intézeteidnek (10/201). — ...nékem a' 
Jantsi Kotsis beszélte (15/17). Lázár nem 
hagyta el örökösen a' Karnyónét (16/910). 
— ... a vire látzott a hón szép piros volt 
oljan gyöngyén látzott a hón (1/978—9). 
Vö. még az%. 

a^ f/afj (5) 
a priori (14/67), a' priori (14/73). /< capite 

(16/785). Non procul a Genuja (16/1082). 
Marodiones demastigandos a canis ebugat-
tás Domine Perillustris (1/2919). 

á /„ (1) 
Diabolum de hogy tudom, mellyik fogásból 
kezdjem az á bol é vagy 6-ből? (15/695) 

& f//V ^ (3) 
Ä propos (1/250). A monsieur monsieur 
Zsean de Venkör mon Ami Ä Vian Dotris 
(15/903—4). 

á^á Ärz (3) 
F I R K Á S Z Bízón részeg is vagy a' mint lá
tom. K A N A K Ú Z /, / (15/403). 
/f, ̂  (15/296, 416). 

abba nm (41) 
Magadat is belé foglalod a66a édes Poétám, 
ugy é? (1/73) — ...annyira belé szeretett 
abba a nlkóba (1/1165). — .. .véle eggyütt 
mennék el a' vadászatra, melly a66a az Er
dőbe volt kirendelve, a' mellyet Tölgyfák er
dejének neveznek (7/1151). Ő hallván, hogy 
Magyar Országba, a66a a' nagy tartomány
ba alig van öt, hat Typographus (1/89). 
Ugyan találszé a66a valami mulattságot 
(1/781). Én keresni fogok a66a módot, 
h[ogy] most az eggyszer Kegyelmedet ki sza-
szabaditsam (1/1550). Mi hasznod a66a né
ked? (10/314) 
a66a (1/74, 162, 941, 964, 965, 1017, 
1125, 1286, 2163, 2127, 3182, 5/103, 7/65, 
126, 285, 403, 509, 1239, 1297, 8/138, 191, 
9/84, 12/9, 796, 13/102, 533, 561, 15/314, 
443, 16/339, 932, 1076), a66//a/ (16/1189), 
a66'(7/66). 

abban wrz (3) 
Én is éppen a66a/z az értelembe vagyok 
(1/1122). O h ki tudná elmondani mit ér-

* Rövidítések: /»=főnév, (/>V=francia szó, Aaz=határozószó, /=ige, 7&=igekötős összeté
tel, m=4genév, wz=indulatszó, l.=lásd, (Vafj=latin szó, mn=melléknév, ne=névelő, (Vidm;=ne
met szó, »m—névmás, Ö=összetétel. 
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zettek mind a' ketten a66a/z a' szempillan
tásban (7/1615). Éppen a66a/z az Időben az 
utolsó Horizontéi kezd a' Tenger duzzad
ni (10/1007). 

abból Mm (10) 
/*6W/ semmi sem lessz (1/1871). — .. .tsak 
ű6W/ is a' mit ő tenéked jövendölt, remél
hetni boldog végét a' te szerelmednek 
(7/452). Pásztor, én is részt veszek o 6 W a' 
fájdalomból (7/1391). 
a 6 W (1/1517, 1521, 1572, 8/175), /I6W 
(13/624), o 6 W (12/208, 16/857). 

Abdolonimus //% (2) 
Te /4Wo/o/wmwf vagy (12/286). Néked soha 
sem adta által az ő szivét /*&/o/o/iimw.r a' 
Király (12/1002). 

abeo r/ar; (1) 
Apage Diabole! vadé foras, quin a6Ay? 
(9/327) 

ablak /ö (7) 
A z a6/űÁr<?(/a/ nyisd ki (1/638). A' hol van ni 
az ű6/aAr6a (9/286). 
o6/a6W/ (1/2925), a6/űAá/-a (15/871), á6-
/o&Md/ (1/24), aWo^/zoz (1/457, 557). 

Ábrahám /„ (103) 
Á B R A H Á M Zsibvásáros Zsidó (15/11). 
Denique most menjen el kend XfvaAdm 
(15/307). De valósággal ért kend ahoz a' 
mesterséghez / 4 W M m (9/636). — .. .nyom
jatok jó 25<% A z / W A ó m , I'sák, Jákob 
ágyékáb[ól] származott kovásztalan kenyé
ren hízott pogány fenekén (9/792). — ... 
nem tsuda, hogy az / * W M m rongyos ma
radikát ugy szólván annyira nyomja az Ur 
átka (15/223). 

abrakol ; (1) 
Ej eb a' lötse otsmán tubákját minek szíjjá 
már azt az ember, tsak az órát a6raW/ya, 
azután ugy beszéli tőlle, mintha mezítláb 
szállott volna le az ágyról (15/749). 

ábrázat /% (30) 
... láthatom é valaha vidám á W z a W a f ? 
édes Ura[m] most is éjtszakás gondolatok 
sátoroznak erőszakot! szenvedett homlokod
nak komor áWzo/m'/m (9/386—8). — ... 
kezdettem sírni olyaténképpen, hogy azt az 
orvosságot, mellyet a' nyelvem nem kért, 
óArózafom kérte (7/393). E szóra lehajtotta 
ő szép dWzaf/df, és elborította azt kívül 
eggy véletlen szokatlan pirulás (7/413). Ő 

tanult e[mbe]r 's talám e' nélkül boldog is 
v[oln]a, ho[gy] tudja az e[mbe]ri társaságot 
oily rut áWzű/6/a7 állítni eléb[e] saját kép
zésének, h[ogy] fojhat néki az élet (9/362). 
X6mzaf (10/305), dWzafom (13/240), /&-
róza/W (10/557), á6róza(/a (12/161, 16/200), 
óAmzafof (7/1347), /fWzafomof (5/74), dbrá-
zafo</af (5/263), dWza//áf (1/624, 5/132, 
7/847), á6róza/f}áf (7/1608), /&rázafMo& 
(10/712), /6mzaf6aM (7/13), a W z a W b m 
(13/57), áWza(/á6ű/i (7/1378), á6rázaffyó-
& M (7/1401), á6ráza/W6ű (11/32), áWza/);-
fyo&hz (7/612), á6ráza(/á6o/ (1/2840), á6-
rdzaWon (13/640), /6ráza(/á/iM (10/671), 
óArázof/yoArra (7/987), d W z o W f o / (13/78), 
ó6mza(/áW (12/537). 

ábrázatú m/i (2) 
Szurtos füstös kezű, és áArázafM (1/645). — 
.. .a' millyen te vagy, én is ollyan, voltam: 
ollyan korátsú valék, ollyan /4Wza/w 
(7/123). 

ábrázol ; (5) 
A' Játék szin á W W / a a' Gróf palotáját 
(1/21). — ...nemis olly Lélek lakik Me
lyemben, a'millyennek te azt ó W z o W 
(5/274). Pirúlást ó W z o k z magadnak (6/149). 
ó6rázo//a (1/3219), óWzo/m (5/147). 
Ik: Ár/-, /e-. 

ábrázolhat ; (1) 
... óh bár én ű6rdzo/W/zdm magam előtt 
őtet hitetlennek tsak eggy szempillantásig! 
(10/272) 

abroncs /h (1) 
Minden Égi Jeleket által futott a' görbe a6-
roM^oMM azólta a' Nap, hogy ezt a' te Szád
ból hallottam (5/350). 

abrosz /h (1) 
(:abrosz volt a' nyakravaloja:) (16/197). 

absajlik (abscheulich) ̂ g m^ (2) 
A h ne pipázzon maga Fenekes a&wz///c 
tsunya pides az a' dohán füst kortsmába va
ló (15/743). 
a W / # (15/790). 

absurdus /̂a/yl (1) 
Eggy nagy otromba de a&swWwj Comple-
menttel (1/272). 

Abumuhhamed /» (1) 
Lássa Khemed elől is be szív: Ormuzd, 
Birmillah, / J W w / K z m n W (9/672). 

academia 1. akadémia 
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accord I. akkord 
accuratus 1. akkurátus 
acer f W (1) 

Est vinum acre & generosum (9/104). 
Acheron/k (2) 

... ott lenn a' Pokolba van egy Fekete bar
lang, ott a' hol eggy dögletes füst párázik ki 
/f&f ró/; komor katlaniból (7/237). 
/ícAeroM (1/2356). 

Achilles /» (30) 
Est alter / k W e j (9/156). /*&M//f.Mf/ ül 
Therzites a' Nagy Hérók sorába (1/2512). 
/^W//fj Stzirusbann (6/címben). 
y4̂ /z///gj (1/2491), /&(//<% (6/20, 47, 48, 68, 
77, 81, 104,106,109, 112, 114,120, 123, 129, 
132, 137, 141, 150, 158, 163, 173, 179, 185, 
187), /&,//<#/ (6/12), /ÜbV/ejra/ (6/68). 

actualis 1. aktuális 
actus f/a/J (2) 

Kend a' Zsidón dehonestatiót tett, te pedig 
ac/wf maioris potential (15/292). — .. .ugy 
iszsza a' világ az álnokságot, m[in]t én most 
hoc ipso ac/w ezt a' pohár bort debibálom 
(9/141). 

ad <W (4) 
... mongya elked, ugy sem hallottam ad 
animam miolta Pestről eljöttem (15/420). 
ad(9/143, 147, 15/690). 

ád ; (167) 
Én áldom az Egeket, hogy illy ártatlan mu
latságot ad/a& gyarló életemnek (1/35). 
De uram ugy egy egy aranyonn kel aaVn 
exemplárját, külömben bennevész a pénz 
(1/1046). 4 krajcárt aao& érte (15/204). 
Én az Urat a' törvény kezébe adom (1/2635). 
Utoljára azt is értésünkre ad/fa, hogy mos-
tann igen keserves környűl állások között 
vagyon (1/2861). De Kedves Úr, ezen élőnk
be ada/f fel tételeire mitsoda választ méltóz
tatott a' Fő Tisztelendő Gvárdián Úr ad»/, 
azt ez levélből l[eg]jobban megértheti 
(1/2867—8). — ...majd a szolgálatunkra 
aaya magát (2/1453). — ...de kérlek, add 
méllyebben tudtomra a' te terhes állapoto
dat (7/312). A' szóknak zabolát ad/á/, és a' 
lépéseknek mesterséget, egyedül a' te mun
kád ez óh Tisztesség! (7/561) — ...meg
bánthattad azt a' szép hajat, melly tenéked 
olly nagy díszt ada/f (7/1062). Xd/ Isten, 

hogy ő azon ritkák közzűl ne légyen 
(7/1094). — .. .az én szívem Lexicona 
neki száz nevetis ád a' Szerelem nyelven 
(8/128). — .. .és „az Árnyék helyett, Ned
vességet ád annak" (10/224). A' te Szemeid 
előtt a' Kevély Trójainak, ha késel oltal
mazni, ad/a a' Kezét (10/368). Ki ád Tör
vényt Királynak? (12/449) — A z a' ki szi
vét tenéked ad/a, nemes Nimfa Amintas 
volt, a' Pásztor (12/1000). Egek ad/afa& erőt 
az én gyenge Leányi szivemnek ad/a/a& ta-
nátsot (15/887—8). — .. .ö egy férjik nem 
adaa az egész világért (16/343). Értem értem, 
az Ur mindjárt gyűrűt ád ezért a' levélért 
(16/476). 
ád (1/322,1878, 2658, 2/1405,7/1430,12/121, 
125, 13/234), adat (1/1681, 1876, 9/98, 
642, 10/486, 12/325, 14/170, 15/497, 16/718), 
a d W r (15/219), ada&A (9/113, 15/256), 
adrz (7/200, 10/265, 15/194), /fd/ze (16/864), 
ad/zaÁr (1/139, 931, 3047, 5/207, 7/1628, 
16/680, 1155), adfam (1/469, 7/1157, 10/632, 
16/832), adaff (1/478, 1646, 2744, 3335, 
7/415, 632, 1034, 1284, 9/48, 10/642, 906, 
12/291, 457), ad//a& (1/2865), /agat adm 
(10/482, 489); adam (8/158, 9/108), adad 
(1/747, 885), ad/a (1/1044, 1908, 5/502, 
7/1366), ad/á& (1/3209), adfa (7/1589, 585, 
1592, 1625, 12/68), adf/a (1/3130, 3340), 
ad/áA: (7/530, 15/945), /agam adw" (6/98, 
12/614), /ag/a adw (12/828). — ad„<% 
(1/140, 1625, 2262), ad/,<*A (9/114), a,wá/ 
(15/258), odwz (1/1532, 2591, 7/255); adnám 
(1/282, 788, 1806, 12/151), ad„á (16/343, 
344), /*d„á (1/2950), ad/a yá/wz (1/956), adfa 
v/Wn/a (1/1788). — ad/a& (5/275, 10/837, 
12/804), ad&v (15/201), ad/ (10/825, 12/505), 
/fd/á/ (1/567), ad/aw (1/1886, 3060, 5/436, 
8/35, 15/842, 16/33, 37, 39, 676, 862), /4d/aM 
(16/674, 681, 701, 1182), ad&yaM (15/727, 
16/27), ag#a„ (9/81), af;a/z (15/182), ad-
ya/at (1/1601, 9/553, 12/217), /(d/a/ak 
(15/141), /(d/aMaA: (1/1566), ad/a„a& (1/1569); 
ad/am (1/485), add (7/1202), ad/a (1/1530, 
7/157, 903, 15/255, 16/610), a d ^ a (15/1070), 
aA&ya (15/193, 195), ad/á& (1/3210), /fd/át 
5/212). — ad/d (1/471, 1043, 1056, 1777, 
5/8, 145, 146, 6/168, 7/42, 1136, 12/533, 
14/113, 16/254, 744). 
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ö : W c j ó n ~ . Ik: d W ~ , 6e~, e/—, w/e~, 
A:!^, meg—, 06/a—, v/j.rza~. 

adakozás /« (1) 
N e m hogy Nemzeti Másaimnak szolgálhat
nék az ő <%&zA#zájo6W/,' de élni is alig tu
dok (1/2040). 

adandó /w (1) 
.. .van é annyi előmenetelem a' Törvénybe, 
a' mennyi az Wa/w/ő hivatalra meg kíván
tatik (1/2972). 

adás Ö: fandest, v/z/f—. 
adat / (1) 

A' Gvárdián Ur Wa/fa a kezembe (1/3009). 
Ik: e/~. 

adattatik / (1) 
y4(/ű/faroff nékem ollyan hatalom, h[ogy] ör
dögöket űzhetek (9/227). 

addig Aaz (35) 
Te pedig maradj itt aaW/g a' Filegoriába, 
majd lejövök továbbat (15/906). Vigasztaló 
újságokat jelentek tenéked, Amintás, sza
kaszd félbe aaW/g ezt a' nagy keserűséget 
(7/857). Még az <%&#? igaz, de lebukása sze-
rentsés volt, és a' halálnak eggy fájdalmas 
képe alatt, életet, és örömöt hozott néki 
(7/1551). /W/g is csókolom kezeit (16/323). 
Én megyek. Itt minden WW/f jól elrakva le
gyen (8/200). N e félj Antal, tsak <%&## van 
még az (9/269). Vagy ha magad jobban el vé
gezheted; aaW/g szívesen fel váltalak a' 
tömlötzben (1/2110). Várj aaW/ga'te halálod
dal, míg az igazat jobban kitanulhatni 
(7/1197). — .. .és <%&% futottam, hogy őtet 
elértem (7/1403). 
aaW/f (1/329, 591, 680, 1646, 1875, 1935, 
2719, 3185, 7/174, 275, 351, 380, 1498, 
12/39,13/306, 519,638, 15/66, 602, 802, 842, 
952), / W # (1/1702, 2141, 2679, 5/473). 
Ö: m/W—. 

addig-addig Ajz (1) 
N o tsak denique mind Wd/g W<#e hogy az 
Isten tsak ugyan össze coniugalta őket 
(15/1040). 

addsza / (3) 
/4Wjza a' Levelét (1/3088). X&kza a' kala
pomat, az innepit (8/194). Otthon van ott
hon no tsak Waza (16/698). 

adeo* / r/af/ (2) 
Antal! hue War/ jöszte ts[ak] egy szóra 
(9/228). Hue W g j Asmódi (9/718). 

adeo^ Ajz r/af; (1) 
... ő ugyan n[em] igen rúgja a' hámfát vix 
W<%? fortis reperitur (9/159). 

Aderbedján /h (1) 
Hirbad[na]k á[lt]al ellenb[e] /4a"g/-6WyáM lát
tatik a Mitrademdits mellett (9/665). 

adhat / (8) 
... most tsak ugyan nem a</W fw/i& ya//za 
pénzt az Urnák, mert a' Klastromnak felette 
sok és tetemes költségei vágynak (1/2997). 
— no már ennyi sok szép tanúbizonyságnak 
tsak W W hitelt az Ur (15/21). 
W W (1/3133, 7/252), a d W a k (1/1778, 
2112); a a W o m (9/117). — W/za^am (16/44). 
ö: g/ő/-, Wcjä/z~. Ik: &/~. 

adieu r/fV (5) 
... 's menjen idvezült Férje után az örökké 
valóságra: mi Ifjak meg egy kevéssé itt aka
runk mulatni a' siralom völgyén W/ä 
(16/591). 
W/J (16/329), W/ő (16/617), ̂ a)a (8/191), 
W/ő (16/1003). 

admirális /? (1) 
A z a' hir is foly kedves Ur nállunk, hogy a' 
Frantzia /Wm/ra//j Tepotzajab Valentiára 
éjtszakának idején rá ütött de a' várhoz a' 
nagy kősziklák miatt nem férhetett (16/288). 

admoneo f/azV (1) 
Quis ille? W / M w % W w j e[st] hoc n[on] licet 
Do[min]e (9/629). 

adó* /h (2) 
És azokat is óltsitják az y4(/ő/zaAr neve és képe, 
a' mellynek ki rajzolásán a' leg tökéllete-
sebb mesterség izzadott (1/3149). Kettőn 
esik meg a' Vásár azt hallottam; de hát a' 
Néző-is ott van nints hát kettő, ha tsak az 
Nézőt a' Vevőbe vagy /&&#a nem dugjuk 
(8/154). 

adó% /k (1) 
... de ha ő nem okosabb, az a' mi most 
Ajándék, /(aavá is válhatik (10/127). 

adomány /n (2) 
Be sajnálom, hogy olyan kézre kerül az én 
Rosáliám aőamá^ya/ (1/3156) — Leg kis-
sebbet is nagy Womó/znya/ jutalmaz meg 
(1/1339). 

adós /h/mn (16) 
... vedd el tőlem, hogy W ő W ne maradjak 
(1/250). Kend engem rossz Wőr/Kz& nevez? 
(1/2677) — Betrieger Uramnak W < % vagyok 
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eggy Poémám' ki nyomtatásáért 30 arannyal 
(1/1744). 
(Woj (1/611, 1708, 1858), w/a; (1/704, 12/506, 
875), of/ofűÁ; (16/756), wAkom (1/2663), 
/4(/djfű (1/2668), a(/ojja (10/498), a&wf 
(1/2676), W ^ o m w a / (1/1093), <%#&%% 
(1/2121). 

adósság /» (5) 
...ezt a' pixist nékem Tempefői adtta 30 
arany o(/o^ó^6a (1/3341). — .. .annyi War-
fá^ba verte magát az az E[mbe]r h[ogy] 
nints ojjan potentát, aki [me]g fizethetné 
(1/701). 
a</ojjág6ű (1/613, 706), <%&%%%#,#& (1/705). 

adózik , (1) 
Akarom néked mondani, hogy tégedet imád, 
és hogy szüntelen szomorú lévén, bővenn 
<%&%/& tenéked keserves sírásokkal, 's lán-
galó sóhajtásokkal (5/133). 

adutt /H (1) 
... makk <%&//6faJ nyer é többet vagy a' 
tökb[e]? (16/742) 

adva Ik: meg~. 
adván m (3) 

Boldogabb időt <Wvá/i tenéked (1/1732). 
<%WM (1/2021, 12/646). 
IkzfWg-. 

afelől A.9Z (5) 
És ayg/ö/ a' más Példája meg-győzhet 
(12/842). — ...tsak hogy bizonyos legyek 
40Wó/, hogy ő azon örülni fog, vagy kese
regni, nem is tudom e' két dolog közzűl, 
mellyiket kívánjam inkább (7/423). 
<,#/<% (1/3362, 7/1436), <#/«%'(7/461). 

aKektál f (1) 
Denique megállyon kend supra m o d u m 
a/fecfaWÁT egy Zsidó nótát megtanulni 
(15/702). 

afféle Mm (3) 
ő gyönyörködik az < # & % & # (1/1345). Ne-
mesebb vér foly ereimbe, mint sem rango
mat 40%/eyf/ motskositsam (1/1780). — 
... illő módinak tartja, mint a' pudert, 
figarót, Anglus rockot 'egyéb % # & % (8/107). 

JAKAB LÁSZLÓ 

The concordance and data processmg of the dramatic 
work of Mihály Vitéz Csokonai 

Simultaneously with the critical edition of the writings of Csokonai 
I have started the preparatory work of the dictionary. In the computer centre 
of the University of Debrecen, with the help of A. Bölcskey I have prepared a 
concordance on computer from the vocabulary of all Csokonai's published 
writings. As the critical edition of Csokonai's work will be completed in appro
ximately ten years, we have decided to bring the vocabulary of all his dramatic 
pieces within the reach of researchers. 

Our work will contain all the words found in the plays. W e intend to 
publish in context only that data which is necessary to explain the meaning, 
function and sphere of use of the entries. All other data indicating occurence 
of words will be fully published. In the case of articles and other repeated words 
occuring more than the thousand times we shall indicate only the number of 
times they occur. Thus our work is a combination of concordance and data 
processing. This solution may, we hope, give a true picture of the vocabulary 
of Csokonai's dramatic work. With the help of our work the researcher as 
well as the ordinary reader will And all necessary data. Any quote may be 
checked if at least one word is remembered. In addition to the presentation of 
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vocabulary, we give a complete data processing of morphological studies 
and a collection of examples of syntactic and semantic research which could 
be supplemented by anyone on the basis of the given occurences. 

W e are planing a similar compilation of the vocabulary of Csokonai's 
poetry and prose work. Thus researchers will be able to analyse the writer's 
language according to literary genre. At the end of our paper we publish a 
sample of our work. 

L. JAKAB 
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