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SZABATOSSÁG AZ IGEIDŐKBEN.
II.
OLVASTATÉK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSÉBEN
ÁPRILIS 7-KÉN ÉS MÁJUS 12-KÉJJ.

Tatrosi codex 1466 *).
Pesti Gábor 1536.
I. Fej. Cristusnak
Jézus Christusnak
kedig születete így kegig ő születeti imi
valaa). Mikor ő anyja gyen vagyon. MikoMária volna meneszte- ron az ő anyja Mária
tetett1) Jósefnek, mie jeczieztetett volna Jó
lőtt egybejönnének 3 ), sefnek, minek előtte
leletek 4) ő méhében együtt laktanak vol
válván szent lélektől. na, találtaték terhesíltnek szent lélektül.
27. Fejezet. Tuda
kozik vala s ).
Szerelmest tanolja
vala6) ő töllök a csil
lagnak idejét, mely
tetettvala7) nekik.
Szó magasságok
ban hallatott8), si-

Kezde tölök tuda
kozni.
Szorgalmatosan tu
dakozik vala tőlök mi
időben jelent volna
meg az csillag.
Jajveszék hallaták
az égbe, sirás és ordí-

Frd'ósi 1541.
Az Jézus Christus
nak születése kediglen eképen lün. Mikoron az ű anyja az
Mária jegyesül ada
tott volna Jósefnek
annak előtte minek
előtte öszve jutnának,
lelettetékterhesnék az
szent lélek isteniül.
Megtudakozékü tü
lök.
Nagy szorgalmatosságval megkérdezé
ü tülök az csillagnak
megjelenísínek ideit.
Rámában szó hallottatott, jajgatás, si-

*) Toldy Ferencz szerént csak másolati év. — ') erat 2) esset desponsata 3) convenirent4) inventa est 5) sciscitabatur e) didiéit r) apparuit 8) audita est.
HYELVT. KÖZLEMÉNYEK.

ti
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Tatrosi codex.
ralm és nagy ordeitat.
Rachel siratván ö fiait
és nem akara 9) meg
vigasztaltatni , mert
nem vadnak 10 ).

Pesti Gábor.
tás Rakel siratván fia
it, nem akara vigasz
talást, mert nem valának.

III. Fejezet Mon
da n ) nekik: kecskekigyóknak nemzeti,
ki mutatott12) nektek
elfutnotok... ? .
Itt vagyon en sze
rető fiam, kiben ma
gamnak jól kellet
tem 13 ).
IV. Fejezet. És kihirhevék 1V) ö hire.
VIII. Fejezet. Látáyb) ö napát fekette
és hideg leletté.
IX. Fejezet. En le
ányom m& megholt™).

Monda nekik : kí
gyóknak nemzetsége
ki jelentette meg nek
tek , hogy elfutná
tok...?
Ez az én szerelmes
fiam, kiben minden
akaratom kellemetes
sen lőtt.
De maga kihirhedék az ö neve.
Látó az ö napát,
hogy fekennék és hi
deglelné.
Az én leányom ma
holt meg.

Némberi ki vérrel
hasal vala n ) .

Asszonyállat
vér vala.

E hír meghirhevék1*) mend a földön.

Mely dolognak
mind ott az földön
nagy hire lön.
Kik elvesztenek Israel házától.

X. Fejezet. Kik eltévehették w) Izrael
nek házát.
XI. Fejezet.Kiküv'óitvénmondának 20)
9

kin

Kik ivöltnek az
ö társoknak mond-

Erd'ósi.
ralom és nagy könyühullatás Rakel sirat
ván az ü fiait és nem
akara
vigasztalást
venni annakojcáért
hogy ne legyenek.
Monda ü nekiek:
Viperakigy óknak fiai
kicsoda
jelentette,
meg nektek hogy el
futnátok.
Ez az én szerelmes
fiam, kiben jókippen
kedvem betelek.
Es kiterjede az ü
híre
Ldiá az ü napát
hogy az ágyban fe
kennék és hideg lelné.
Az én leányom
meghala ez mai na
pon.
Asszonyi állat, ki
feküdt vala vírkórságban
És kiterjede ez hír
mind az eghíssz földönn.
Az Izraelnek há
zának elveszett (ju
haihoz).
Kik üvültnek az
ü társainak és ezt

) noluit I0) non sünt ") dixit 12) demonstravit 13)complacui ") abiit
) vidít IG) defuncta est ") sangvinisfluxumpatiebatur l8) exiit fáma 19) perieruut 20) dicunt.
,5
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Pesti Gábor,
Tatrosi codex.
ő feleknek: Mü vi- ván: Sippal éneklénk
gaságos éneket ének nektek s nem tán
lénk 21) tünektek és czolátok.
nem szőkétek w )
r
Ugy atya, mert
Ugy
atyám, mert
így volt23) kelletvén ugyan volt kelleme
te előtted.
tes te előtted.
XII. Fejezet. Mi
Miképpen bement
ként bemene 2a ) Isten az isten házába, és
nek házába és az elö- az oltárra való kenye
vető kenyereket meg- reket meg ötté, kiket
Ötte 25) Kiket nem il nem szabad vala, meg
lik vala 26) neki meg enni.
enni.
XIII. Fejezet, Mert
Mert megtompult ez
megkövéredett 2T) e népnek szive.
népnek ö szüvök
XIV. Fejezet. He
Mikoron kegyig eródesnek kedig lé ezer Heródesnek szü
tele napján
szök letése napja szolgáltat
döső 28) Herodiadis- nék, Herodiadesnek
nek lyánya az ebéllö leánya tánczolvala ott
ház közepett és kel köztök, mely Heró
leték29) Heródesnek desnek kellemetes lön.
A hajócska kedig
Az hajó kegyig az
az haboktól hagyigál- tenger közepett vala
tatik vala 30) a tenger és az víz hányja va
közepett, mert a szél la , mert pokol szél
ellen vala 3 1 ).
fú vala.

XVI. Fejezet. Eífeletkeztek 32) kenye
reket vélek venni.
21

7

Feleitekben nem
visznek kenyeret velek.
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Erdösi
mondják:
Sipoland
(,sipolánk' helyett le
írói hiba) tünektek és
nem tánczolátok.
Bizonyával atyám
így volt az te jó aka
ratod te nálad.
Mikíppen ment le
gyen be az úr Istennek
házába és megütte le
gyen ott az előrakott
kenyereket, melly ke
nyereket nem szabad
valaií neki megenni.
Mert nagyon megtclvín megnehezedett
ez nípnek ü szüe.
Mikoron ke diglenn
az Heródesnek születísinek napját üdlenék, az Herodiusnak
leánya tánczol vala
és ez dolog kelleme
tes lün Heródesnek.
Az hajó is kedig
immárán az tenghernek közepiben vala
és ide s tova verette
tik vala az tengernek
habitul, mert az szél
arczúl/íy vala.
Feledíkenységnek
miatta nem vöttenek
vala kenyereket ü
vélek.

) eecinimus 22) saltastis 23) fűit 24) intravit ") comedit 2e) non licebat
) incrassatum est 28)saltavit 29) piacúit ,0) jactabatur ")erat 32) öblíti sünt,
11*
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XVII. Fejezet. Tü
mestertek nem fizeti
meg 33) a didragmát ?
és ő mondan),
tat
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Pesti Gábor.
Az ti mestertek
nem adá meg a pénzt,
Monda, úgy vagyon,

Erdösi.
Az tü mestertek
megadja-e az adó
pénzt? Monda ü nekiek, meg.

Es Jézus előhiván
egy kis gyermeket,
megállítá kőztek.

Es eggy gyerme
ket ü hozzá hivánn
Jézus, ü közikbe ál
lata.
Annakokáért
az
mit az Isten eggybefoglalt az ember el
ne válaszsza.
Mikoron eljüttenek
volna azok is, az kik
elsők valának azt aliták hogy többet ad
nának ü nekiek.
Tü kediglen miko
ron láttátok ezt, an
nak utánnanem aka
ratok
elváltoztatni
akarattokot, hagy ü
neki hinnítek.
Mennyiszer akar
tam én az te fiaidat
egybegyüjtenem.
Uram, mikoronn lát
tunk tíghedet ehenn
és itelvel tartottunk
tíghedet ?

ú

gy.
És híván Jézus egy
apródot állaptatá3b)
ötét ő közepettek
XIX. Fejezet. Azért
kiket Isten egybeszerketett36) ember meg
ne válaszja.
XX. Fejezet. Az elősök kedig jővén azt
alajtják vala 37) hogy
többet volnának ve
endők.
XXI. Fejezet. De
tü látvátok ingyen
penitencziát sem fog
tatok 38 ), hogy ozíán
hinnétek neki.

Annakokáért a mit
Isten egybeszerzett, ne
válaszsza azt el em
ber.
Elő ivének az el
sők is , kik azt vélik
vala, hogy nekik töb
bet adának.

XXIII Fej. Hányszer akartam39) tefiaidategybe győjtenem.
XXV. Fejezet. Úr,
mikor láttonk^) tége
det ehezetted és etettönk 41) tégedet? stb.
(Kérdőleg).
XXVII. Fej. Megosztákvz) ő ruháját,
nyilat eresztvén.

Mennyire akartam
az te fiaidat egybe
gyűltem.
Uram, mikoron lát
tunk tégedet éhezőt
s enned adtunk ?

És mikoron őtet
láttátok volna, nem
tartátok az utánpenitentiát. hogyneki hin
nétek.

Osztást tőnek az ő
ruháján, sorsot vet
vén reája.

Megosztozának az
ü ruháival és nyilat
vetinek azokra.

") solvit 54) ait **) statuit ,6) conjunxit J') arbitrati sünt
) volui 4U) vidimus ") pavimus ") diviserunt,

M

3K

) habuistis
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Tatrosi codex.
Reménykedett 43 j
Istenben, szabadéha
meg ötét ma ha akarja, mert úgy mondott44) vaj Istennek
fia vagyok én.
És ím a templomnak soporláha ketten
ketté szakadaft5).
Mert e hitető még
elevente úgy mondott *6).
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Pesti Gábor.
Istenbe bízott, ha
akarja,
szabadítsa
meg őtet mert azt
mondotta, hogy Istennek
fia.

Erdösi.
Az Istenben bizott
szabadítsa meg mostan ütet. Mert azt
monda, hogy fia ü
az Istennek,

És íme az templom
nak superlája ketté
szakada,
Hogy mig mikoron
amaz hitető élne, azt
monda.

És imé az templomnak vitorlája.két
részre szakada.
Hogy amaz csalárd még íltíben ezt
mondd.

E példákat is épenséggel nem kerestem, hanem a mint a Nyelv
emlékek m . kötetében a Jászay Pál följegyzette öszvehasonlítások
között találám, a czélunkra vonatkozókat egytől egyig kiírtam, még
pedig szintén csak a Máté Evangéliumából és mily meglepő ered
ménynyel !
Lássuk!
Mind a három fordítmány megegyezik egymással e követke
zőkben
A) a latin perfectum, magyarul mássalhangzós múlttal adatik
demonstravit (12)
mutatott, jelentette meg;
fűit (23)
volt;
incrassatum est (27)
megkövéredett, megtompult, megnehezedett;
conjunxit (36)
egybeszerketett, egybeszerzett, egybefoglalt;
volui (39)
akartam ;
vidimus (40)
láttunk;
pavimus (41)
etettönk, enned adtunk, itelvel tartottunk;
4

») confidit ") dixit 4i) BCÍBSUW est (46 dixit.
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conjidit (43)
reménykedett, bízott.
Valamennyi (szám szerént 8) példa — a mint kiki utána néz
het — független állapotot, legfölebb valamely főmondatot mutat.
B) A latin perfectum magyarul önhangzós múlttal adatik
inventa est (4)
leletek, találtaték, leletteték; az Összetett mondat egybefüggése így
áll : cum esset desponsata . . . . inventa est in utero ejus etc.
Látjuk, hogy ez tökéletesen egy idejű, függő, viszonyos
múlt ;
noluit (9)
,nem akara' (t. i. megvigasztaltatni)
tartós múlt;
dixit (11)
monda
eléadásra vonatkozik,
tehát tartós;
ábiit opinio (14)
kihirhevék, kihirhedék, kitérj ede
világosan tartós múltak;
vidit (15)
látá; az egész mondat így áll : vidit socrum ejus jacentem et febricitantem.
Tehát az valóságos együttes múlt, úgy hogy Pesti és Erdó'si
a részesülőt körülírva adják elé, ekképen : hogy ( = midőn) fekennék és hideg lelné ;
et exiit fáma haec in universam terram illám (18)
e hír meghírhevék mend a földön (T. c ) , mely dolognak mind ott az
földön nagy híre lön (P. G.) és kitérj ede az hír mind az eghíssz föl
dön (E.)
tartós múltak;
cecinimus (21)
éneklénk, sípolánk
tartós múltak;
non saltastis (22)
nem szőkétek, nem tánczolátok; az egész mondat öszvefüggése : ce
cinimus vobis et non saltastis.
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Tehát az utóbbi világosan együttes, illetőleg késérö múlt, de
tartós is ;
piacúit (29)
kelleték, kellemetes lön, kellemetes lün; összetett mondatban : saltavit filia Herodiadis et piacúit Herodi
világosan egyidejű kísérő múlt;
ait (34)
monda
eléadásra vonatkozik;
statuit (35)
állaptatá, megállatá, állata; az egész mondat: et advocans Jesus parvulum, statuit eum in medio eorum
részesülő után, tehát függő állapotban ;
diviserunt (42)
megoszták, osztást tőnek, megosztozának
tartós múltak;
scissum est in duas partes
ketten ketté szakada, ketté szakada, két részre szakada
egyidöbeli múltak, t. i. a ketté szakadás akkor történik, midőn
Jézus „elereszté ő lelkét";
Valamennyi példa (szám szerént 14) az imperfectum szabá
lyaira vonatkozik.
Itt önként tolakodik fel azon kérdés, s talán már előbb is meg •
fordulhatott valaki elméjében : Miért nincsenek tehát a latin múltak
is az imperfectumban ? De tudván, hogy a latin is csak fordítás a
görögből, melyben leginkább az aoristus felel meg a latin perfectumnak, akkor kész a felelet, mely Buttmann után szóról szóra *) ebben
áll: „Minden eddigiekben főleg az atticai nyelvszokásról van szó.
*) Leírom németül is : In allém bisherigen ist hauptsachlich vom attischen Sprachgebrauch die Rede. lm Homer ist der nachherige Aorist, wie so
vieles andere, gleichsam noch im Entstehen, d. h. die übrigen Tempóra ba
bén sich noch nicht so herausgesondert, und namentlich lászt sich das Imperfekt bei ihm noch haufig vom Aorist nicht trennen. — Auch im Herodot
(vielleicht im Jonismus überhaupt wird besonders in der fortlaufender Erzáhlung noch haufig das Imperfekt, für unser Gefühl wenigstens, als Aorist
d. h. als Erzahlung momentaner Ereignisse, derén Gleichzeitigkeit mit andern Ereignissen nicht nothwendig in dem Zusammenhang begründet ist.
Griechische Grammatik von Philipp Buttmann, Dr. 13-dik kiadás 386. lap.
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Homérban az az utáni aoristus, mint sok egyéb még csak fejlődésben
van, azaz a többi id'ók még nem váltak ki annyira és névszerént az
imperfectumot nála még gyakran nem lehet az aoristustól elkülönítni.
— Herodotban is (talán átalán a jonismusban) kiváltkép a folytonos
elbeszélésben még igen gyakran az imperfectum használtatik, legalább
a mi érzésünket tekintve , aoristus helyett, mint pillanatnyi, egyszerre
történő események elbeszélése helyett, melyeknek egyidejűsége más
eseményekkel az összefüggésben nem szükségképen alapszik."
Ezeket olvasván, még pedig a legnagyobb tekintélyek egyi
kének könyvéből, felhívok mindenkit, ha egy Homér, a költészet
atyja, kinek költeményei, akár mind ő tőle származottak, akár egy rész
ben gyűjtemények legyenek, a keresztyén idő számlálást századokkal
meghaladják, ha továbbá egy Herodot, kit szintén atyjaként tisztel
a történészet, ki ami időszámlálásunk előtt 484 évvel született, épen
az aoristus és imperfectum közti szabatos különbséget még nem
erezi, nem használja vala, minthogy azok még csak fejlődésben valán a k , adhatunk-e mi egykét halotti könyörgésnek, egy két fordított
legendának és meséskönyvnek eldöntő súlyt, vagy hivatkozhatunk-e
nyelvekre, ha bár édes testvéreink volnának is, melyekben mind e
mai napig nincs több egyszerű alakú múlt egyetlen egynél, mint a
török nyelvben is ? mint alább eléjön.
Hiszen kitagadja a tisztes régiség jeles és nyomatékos tüne
ményeit ? hiszen én magam ezen egész értekezésemben nem hivat
kozom másra mint régi példákra. De azt se tagadhatja senki, hogy
a mi a szabatosságot, a mai napon nélkülözhetlen és minden forrása
inknak, réginek és ujabbnak, népies és felsőbb körbelinek, az álta
lánosabb gyakorlaton épen úgy mint a szófejtésen alapulónak egy
bevetéséből, sőt a hasonliható nyelvekből kinyomozható szabatosságot
illeti, azt — és a mi még Homér nyelvkészletét tekintve is csak fej
lődésben volt — az idők, kivált pedig a multak igen finom különb
ségeinek , egymásra viszonyulásának rejtélyét őseink nem ismerek,
nem ismerhetek annyira, mint azt nekünk mai időben ismerni illenék
sőt kötelességünk ; de a miről Heyse szerént, tehát még külföldön is
a legtöbb grammaticusnak fogalma sincs, mint alább elé fog adatni.
Tehát kell még lenni valaminek a régi és új nyelvszokáson túl, a mit
fürkészni feladatunk, a nélkül, hogy önkileg határozgatnánk. Egyéb
iránt soha és semmiben sem elegendő a tények puszta felsorolása,
a felfogás mindenkor önkileges, alanyi marad.
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A bibliai nyelvre térvén, ismét illetékes birákra Wilke és
Loch tudósokra hivatkozom*). Verba.... apud auctores classicos eadem
ratione et eodem nexu inveniri, quo in Novo Testamento, nemo literá
tus exspectabit
Ibi scribunt poetae, philosophi, rhetores etc. hic
viri simplices, a quibus evangelisantur pauperes ; illi sunt Graeci, qui
Graecis scripta edunt apta verbis et sententiis naturae gentium et terrarum, hi sunt Judaei lingva et spiritu Veteris Testamenti imbuti, qui
libros suos dedicant omnibus lingvae hellenisticae gnaris : Hebraeis,
Romanis, Syris, Aegyptiis etc.
S im tökéletesen meg van fejtve, miért nem kereshetjük az ige
idökre nézve is a Biblia görög nyelvében a classicai illetőleg atticai
szabatosságot, tehát az ezt lehetőségig utánzó latin fordításban sem;
azonban kétségtelen, hogy általában sok az eltérés a különböző
nyelvekben s még együtt véve a görög és latin nyelvekben is, s hogy
a magyar fordítók azindicativusi időkre nézve, miként eddigelé bő
ven ki van mutatva, nem ezeket, hanem saját nyelvérzésöket köve
ték. — De folytassuk még e három régi fordítmány egybevetését.
C) a latin imperfectum összetett múlttal adatik:
jactabatar (36)
,hagyigáltatik vala' ,hányja vala',verettetik vala.'
D) Mind a latin perfectum, mind a latin imperfectum egyiknél vagy
másiknál vagy önhangzós vagy összetett múlttal adatik:
sciscitabatur (5)
,tudakozik vala' ,kezde tudakozni' ,megtudakozék',
didicit (6)
,tanolja vala' ,tudakozik vala' ,megkérdezé' ;
non licebat (26)
nem ,illik vala' nem szabad ,vala';
saltavit (28)
,szökdösö' ( = szökdöse) ,tánczol vala';
erat enim contrarius ventus (31)
ellen ,vala' ,fú vala';
*.) Lexicon Graeco-latinum in libros Növi Testamenti auctore Christiano Gottlob Wilke. Editionem perfecit Valontinua Loch. Katisbonae 1858.
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arbitrati sünt (37)
,alajtják vala' ,vélik vala' ,alíták.'
Valamennyi (számszerént C és D alatt 7) tartós múlt és pedig
az önhangzós az összetettel vegyesen, kitűnő bizonyságául, hogy a
kettőt mind a három fordító egy értelműnek tartja vala.
E ) Megegyeznek a latin conjunctivusokban is *) :
esset desponsata

(3), convenirent

(4).

Teljes megegyezés 31 időben.
A hol a három egészen össze nem vág egymással, az egésznek
mintegy csak egy harmadát teszi, de ezekben is többnyire valame
lyik kettő találkozik egymással.
Azonban egy része az eltéréseknek az igeidőkre nézve lényeg
telen, egy része pedig nagyon is érdekes.
L ényegtelen

ek:

erat (1) : vala, vagyon, l ü n ;
apparuit (7) : tetett v a l a , jelent volna m e g ,

megjelenésének

ideit ;
non sünt (10) : nem vadnak, nem valának 8 ), ne legyenek ;
perierunt (19) : eltévehették, elvesztenek, elveszett (juhaihoz) ;
dicunt (20) : mondának, mondván, mondják.
solvit (33) fizeti meg, adá meg, megadja-e.
Erdekesbek:
modo defuncta est (16) : ma megholt (T. c.), ma holt meg
(P. G.) 3 ), meghala ez mai napon (E.). Az Erdösi fordítása azért ér
dekes, mert miként többi kifejezése is mutatja, az ige múltja mellett
az időkörülményt is különösen kiemeli : ez mai napon, az ige múltja
tehát erre is látszik vonatkozni.
') A részesülőket vagy ezek körülírását nem is említvén , pl. a XXL
fejezetben ,látvátok' és ,mikoron láttátok volna/
2
) ,Nem valának' Pestinél azért nevezetes, hogy a jelent oly múlttal
fejezi ki, mely itt valósággal aligmúlt, mely gyakran magába a jelenbe is
benyúl') Pesti Gábor roszúl használja az erős hangsúlyt, mert ez nem a ,ma£
szón fekszik, hanem az összetett ige ,meg' részén : megholt,
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öblíti sünt panem accipere (32): elfeletkeztek (T. a ) , feleitek
ben nem vínek (P. G.), feledékenységnek miatta nem vöttenek
vala (E.);
nem vínek ( = vivének), Pesti Gábornál világosan más idő
körülményre (felettekben) vonatkozik.
Erdősi pedig az ,accipere£ szót , vészen' szóval fordítván, helyesen elébbi múltat használ.
De hát más részről Pesti Gábor mit akart meséiben, hol csak
itt-ott fordul elé mássalhangzós múlt ? — Biz azt csak ő maga tudja.
— Talán meg akará különböztetni a költött dolgok — mesék — eléadásának irályát a valóságéétól, mert Aesopus életét egészen úgy
írta, mint bibliája van írva , azaz a mássalhangzós múltak független
állapotban fordulnak elé, mint : ,soha nekem anyám meg nem
mondta1 ,ha jó okkal mielted' ,honnét hoztad nekem' ,ez bölcs em
bert is megbírta felesége' megengeszteltem immár ötét ,nem arra vöttelek1 ,kinek felesége megholt és gyermeki maradtanak' stb. *). Sőt
Aesopus életírata végén , midőn Toldy Ferencz tanúsága szerént a
fordítást félbehagyva, néhány szót eredeti fogalmazattal csatol a töb
bihez , önhangzós múltat, melylyel tele vannak meséi, épenséggel
nem használ : „Többet is sokakat cselekedett, melyekkel hogy bán
tást ne tennénk azoknak, kik ezt olvassák, elhattuk; végre kegyig
dolgát annira vitte vala, hogy Licerus király oly igen megszerette
vala őtet, hogy képét aramból ( = aranyból) öttette vala meg és felcsináltatá vala az régieknek szokások szerént." E néhány sorból,
mely eredetije Pesti Gábornak, megtetszik, hogy neki a magyar
múlt időkről alig volt valamely határozott tudalma.
Én további összehasonlításokat is tettem az említett bibliafordí
tások között s úgy találám, hogy igeidők tekintetében is, némi ki
vétellel, legszabatosabb a Tatrosi codex nyelve.
Megkésértettem Bátori László magyar bibliáját is egybevetni
a Tatrosi codexxel és hasonlóképen nagy részben összeüt a két fordítmány is az igeidőkre nézve.
Lássunk valamit ez egybevetésből.
*) A cíím is így áll : „Esopus fabulaij , mellijeket magijar nijelwre
fordítót Pesthy Gábriel", mit egynémely mai író a régiséget hibásan vagy
túlságosan utánzó buzgalmában így írna : fordüa.
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Szent János Evangyélioma V. Fejezet.
Tatrosi codexben.

Bátori Lászlónál *).

l

Ezek után vala ) a zsidók
nak innepek napja és felmene 2)
Jézus Jeruzsálembe. Vala 3 ) kedig Jeruzsálemben Probatica nevö halastó,
ezekben fek
szem vala*) leletezeteseknek nagy
sokasága
Úrnak angyala idő
szerént leszáll vala 5 ) a halastóba
és megmozdóltatík vala 6 ) a víz és
ki előszer leszállott volna 7) a ha
lastóba a víznek mozdolatja után,
megvigaszik vala8) valami beteg
ségtől foglaltatik vala s ).

Ennek utána lén az zsidók
nak innepe napjok és menefel
Jézus Jeruzsálemben. Vagyon kedeg Jeruzsálemben egy probatica
tó . . . . Ezekben fekszik vala
nagy sokaságú kórbeteg . . . . úr
Istennek angyala leszáll vala az
tóban idő szerént és megindul vala
a víz. És ki elészer az tóban
szállhatott vóna hü ( = ő ) indu
latjának utánna, megvigaszik va
la, akárminemü kórságban volt
vóna.

Tovább :
mert jöttlü) az idő, kiben mendenek kik serekben (sírokban)
vadnak, hallják Isten fiának sza
vát és eleve jőnek, kik jókat főt
tének l ]) életnek felkeletében, de
kik gonoszokat müvelkedtek n)
ítéletnek felkeletében
Tü
13
eresztétek ) Jánoshoz és tanósá
got válla u ) igazságnak
mert
atya eresztettlb) engemet; és ki
eresztettie) engemet atya, a tanó
ságot vall 17) en rólam, és nem

mert eljött az hóra, kiben min
denek, kik hü koporsójukban
vannak, hallják Istennek fiának
szavát : és elove jőnek, kik jót
tettek, életnek feltámadására: kik
kedeg gonoszt tettének, Ítéletnek
feltámadására
Ti bocsátátok Jánoshoz és bizonyságot tén
az igazságról
mert atyám
bocsátott engemet : és en atyám,
ki engem bocsátott, hü (ő) is bi
zonyságot tett énrólam, kinek sem

*) Bátori fordítmánya a XV. század közepe táján készült. ') erat, ma
gyarul mindkettőben önhangzós múlt, vonatkozva ,ezek után' (,ennek utána')
idökörülményre 2) atcendit,felmene' egyidó'beli, t. i. midőn innep ,vala' 8) ett
egyikben ,vala' másikban ,vagyon' *) jaeebat 5) descendebat 6) movebatur mind
tartós múltak ') descendisset 8) sanusfiebat,függő mondatban , a magyarban
összetett múlt, mely máskor önhangzós múlt szokott lenni 9) detinebatur
w
) venit ") fecerunt ,J) egerunt '") misistis M) perhibuit ,5), ,B) misit ") perbuit a Tatrosi codexben csak ,v.all,'
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hogy valaha ö szavát hallottátok 18 ), de sem láttátok 19) ö személyét és ö igéjét nem valljátok
tti bennetek lakozóvol, mert kit
az eresztett20) annak ti nem hisztek
En jöttem21) en
atyámnak nevében . . . . vagyon
ki vádol tűtöket, Mojses kiben tü
reménkedtekz%).
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szavát nem hallottátok valamikoron, sem szinét nem láttátok. És
az hü beszéde nincsen tibennetek maradván, mert kit hü bocsatott, annak ti nem hisztek
íme en jettem enatyámnak nevében
vagyon ki vádoljon :
Mójzses , kiben ti vetettétök reménységtöket.

Ezen összeállításban, melyet én szintén nem szemeltem ki, ha
nem csak Toldy Feijencz Példatárából írek le , azon kivül, hogy a
két codex a kérdéses múltakra nézve csaknem egytől egyig meg
egyezik, igen kevés kivétellel a latin perfectumnak még pedig a legfüggetlenebb és egyszerűbb mondatokban a magyarban mássalhangzós múlt, a latin imperfectumnak összetett múlt és egy esetben (1)
önhangzós múlt felel meg, csupán három esetben fejezi ki a latin
perfectumot is önhangzós múlt, melyek közöl jfelmene' (2. ascendit)
világosan egyidejűséget jelent: Post haecerat dies festus Judaeorum
et ascendit (azaz ugyanakkor) Jesus Jerosolymam; a 13. és 14.
esetekre nézve már föntebb megjegyzem, hogy azok valóságos alig
múltak.
Most lássunk némely eredeti nyelvemlékeket, s a mi fö dolog,
világiakat a régibb korból.
I.
A Sajószentpéteriek végezéséről Jászay Pál, a ki mindnyájunk
tudomása szerént, minden betücskét, vonáskát tízszer megnéze, míg
nézetét határozottan kimondotta, azt véli, hogy az legrégibb nyelv
emlékeink egyike, évszáma : 1403, tehát ez irat több mint ötödfél
száz éves, és kelte még korábbra esik a Tátrosi, később Jászaynak
nevezett codex évszámánál — 1466-nál, ha ugyan ezen évszámot
,8
) audistis I9) vidistis 30) misit 21) veni 22) speratis Bátorinál múlt. Az utóbbi
10—22 idézetek közöl kilencz esetben mindkettő mássalhangzós múlttal adja
a latin perfectumot, valamennyit független mondatokban, a 13. e's 14. pedig
önhangzós múlt mindkettőben, mivel összefüggésben a föntebb mondottak
kal (t. i. a bibliában) a csak kevéssel a beszéd előtt (imént) történtekre (Ke
resztelő Jánosra) vonatkozván valóságos aligmúlt.
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a legelső leíró, illetőleg közvetlen fordító évszámának lehet te
kintenünk.
Ezen nyelvemlékre nézve azt mondja Jászay (Nyelvemlékek.
Második kötet. 3Ő0. lap.) :
„A nyelv tisztasága, neveli inkább , hogy sem gyöngítené a
kérdéses iromány hitelességét, mert ha a bécsi és müncheni (v. tatrosi) codexek nyelvszerkezeti különösségeit ebben fel nem találjuk,
s ez talán csodálkozást gerjeszt bennünk, meg kell gondolnunk, hogy
amazok fordítások, még pedig igen tökéletlen fordítások, ez eredeti
és talán legelső azok között, melyeket még eddig anyanyelvünkön
előmutatni tudunk."
Ezen jeles nyelvemlékben már következő négy múlt alak for
dul elé.
„Adjuk emlékezetre hogy mi egyaránt való elvégezett tanács
ból mind ez egész városnak lakosainak, mind kazdagoknak és mind
szegényeknek egyaránt való végezéséböl illyen végzéseket avagy
rendeléseket szerzettünk."
„Melly végezésekre az mi közönséges és egyaránt való akara
tunkat és engedelmességünket ajánljuk és adjuk mind fejenként,
mind az mi életünknek jobb mólgyáért és mind az mi határunkban
íejendő bornak beőségeért, ki ez mi városunknak főidén terem és
mely vei az kegyes teremtő Isten minket meglátogatott."
„Ha penig az város híre nélkül efféle bort valaki itt kiáruland,
más borát annak, olyan arányút és árújút amminemü az vidéki volt,
kivonatunk és az fenekét kivágatván az földre ontatjuk."
„Ez mi végezésönknek emlékezetire és erősségére adtuk úgy
mond ez mi levelönket."
Ezen Sajó-Szentpéteren (Miskolczon felül) fiatal koromban
gyakran megfordulók — ez az, melyről mondja a régi Kistükör :
„ihatsz bort de meglásd magad meg ne veresd." — Ha ma hozná
nak vagy hoznak hasonló végzéseket, másképen aligha írnának.
A négy múlt alak benne mind a mássalhangzós. És noha a
három első összetett mondatok közt fordul elé, de — kivévén az el
sőt jhogy' után, melyet latinul talán ,tulerimus'-sal fordítnánk, s melyet
ma is így írna némely deákos ember : szerzettünk legyen — a többi
nem olyan mondatban fordul elő, hogy függőnek mondhatnók, tehát
valamennyi egyszerű elbeszélési idő.
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IL
Itt mutatok be egy 300 évesnél régibb levelet ] ) Pestről, me
lyet írt 1547-ben Pesten egy Kevy Pétör nevű deák (litteratus)
Nagy Márton deáknak, nagyszombati tanácsnak (ma : tanács
noknak) :
„Szolgálathom uthán Istentől kevánok mindön lölki és testi
áldásokath mind asszonyommal és az kgmed (— kögyelmed, mint
alább) háza népeivel egyethömbe kögyelmednek 2 ), továbá az kö
gyelmed leveleith énneköm meghadták (megadták), mölyböl értőm
te kögyelmednek hozzám való jó akaratjáth és szolgálatját, kit én
soha meg nem tudok kögyelmednek szolgálnom, ezért bizony nagy
örömesth jó nevén veszöm kögyelmedtől, hogy the kögyelmetök el
nem feletkezöth felőlem, mind levele által mind egyöb szolgálath ál
tal : azért kögyelmedeth kérőm, minth bizoth uramath, hogy te kö
gyelmed megbocsássa, hogy illyen gyakortha megh bánthom the kö
gyelmedeth levél írásával, mört én kögyelmednek nagy biztomban
írok, minth bizoth uramnak. The kögyelmednek mosthan én somi
oly újságoth innéth nem tudok mit írni, mört mivelhogy csak itthon
lakunk somi hirth nem hallunk, hanem az török uraim igön örömest
akarnák látni, ha az adóth alá küldenék onnét fölül, de hogy ő ma
gok is kétségben estek felőle, hogy alá nem hozzák. ím csodáiko
szom az Kis Márton dolgán hogy mégis somi jó végeth nem végez
hetőit az Fike 3) vele, kögyelmedeth 4) kérőm, hogy kögyelmed is
erőltesse az Fikéth, hogy addig ne hagyjon nyugodni
ím az
másik szolgámat is fölküldtem, hogy veszekögyenek addig vele míg
én magam fölmehetek. ím küldtem kögyelmednek egy dolmánynak
való szödörjes matheiráth" stb.
Mindenütt mássalhangzós múltak s egyéb tekintetben is mintha
a mai kecskeméti vagy szegedi embert hallanók beszélni.
') A Nyelvemlékek III. kötetében a Vegyes tárgyú íratok 5—7 lapjain.
2

) A kiejtést és nyelvtani alakokat mindenütt igyekvém m e g t a r t a n i ;
csak az írásmódot változtatom a mai helyesíráshoz közelitó'leg. Mit a többi
nyelvemlékekre is kívánok értetni.
3
) Alkalmasint személy név.
") E z egészen ki van írva, egyebütt pedig csak összehúzva.

172

FOGARASIJANOS.

m.
Halljunk egy trencséni harminczadost Fekete Bátori Feber
vagy Kis Péter nevűt 1555-diki levelében (Nyelvemlékek. Hl. köt.
Vegyes t. 10. lap.)
„Keszenethemeth
irom te Knek (kegyelmednek) mint
én szerelmes bízotth koma és biró uramnak és az több tanács uraim
nak is . . . . Emlékezikh te Ktek róla, hogy immár az én fizetésem
nek napja immár majd fél esztendeje vagyon hogy el múlt és azról
is emlékezik te K-tek hogy mikor az én napom elöjöth volt azkor én
ti K-tÖl egy nihányszor kértem és kívántam az én pénzemeth, azért
te K-tek mind ez mai napig is nem adta meg te K-tek, azért miért
te K-tek az napra az én pénzemeth meg nem adhatta, tohát l ) te K-tek
tartozik" stb. Eléfordulnak még tovább : kívántam, cselekedtem
(többször), kívánta, igírt.
IV.
ím egy erdélyi levél, Frusin asszony Galaczy Estvánné levele
1549-ből (föntebb a 8-dik lapon) :
„Szolgálatom után kenyergek te nagyságodnak, mert az én
uram nagyságodnak adta az én jószágomat Kis Devecserben . . . .
Nem én akaratomból adta te nagyságodnak
ha te nagyságod
pinzt adott uramnak, vagyon annyia jószága ; hogy megfizetheti.
Ezen is kenyergek te nagyságodnak az hatalmas Istenért, ki feldet
mennyet teremtett
Ez levél költ Gralaczon" stb.
V.
Olasz (ma : Érsek) újvári porkolábok Vitéz Ferenez és Nagy
Bertalan levele a nagyszombati bíróhoz 1556-ból (ugyanott 16. lapon):
„Köszönetünketh és magunk ajánlásáth mint jó Urunknak.
Ez elmúlt napokban, hogy Maróth felé rabolának 2 ) a törekek (tö
rökök) , halljuk3''), hogy kegyelmetekhez való szekereketh vittenek
') Tohát o-val szépen mutatja a szó eredetét.
') A legtisztábban tartós múlt.
3
) Elbeszélési jelen mint múlt, illetőleg múltban jelen, múltban történő
értelemben ; mily azépen kikerülik az írók az egyidőbeliségben akár a két
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volna l) el akkor az törekek, kik áróval (árúval) lefelé mentenek
volt2). Azért mostan jött3) egy leghény ki onnétan az törekek kö
zöl, ki azt mondja, hogy az szekerekhez való volt volna 4 ). Ezt akar
tuk the K. tudtára adnunk, hogy tudakozzék megh K. ha vittenek-e
az thi K. várasabeli szekereketh el avagy nem, mert ha bizonynyal
érthetnők, hogy oda való, mi itt nem tartóztatnók, hanem haza bo~
csátnók, de ebben vágyónk kétségben, hogy az leghényen minden
ruhája rajta vagyon, semmit róla el nem fosztottak mint rabról szo
kott lenni
de ha nem oda való, meghkérdeznök, mert ne
talán ugyan köldték ki valami okérth. Az legény azt mondja hogy
Kalmár Jákóbh szolgája volt, az mely Kalmár Jákóbh nem régen
ment volna oda" stb.
Mindenből az tűnik elé, mintha már több mint 300 év előtt
nyelvünk dolgában Czuczor szelleme lebegett volna Érsek-, akkori
nevén Olasz-Újvár fölött.
VI.
1558-ból Komáromból egy Nagy István nevezetűnek levele va
lamely főúrhoz (ugyanott 22. és 23. lapokon) : . . . . „Immár Nagy
ságodnak ezt bizonynyal írhatom, hogy ez estve egy kalmár jött
ide, ki ott alatt Váczoth volth, ez szemmel látta hogy a mely törökek ónnál (annál) voltak az több haddal, annak hason fele mind oda
veszett, az fele megh jöveth. Ismég maj'ó've5) fel lábatlan bíró, ki ott
alatt Budán volth ós az azt beszéllé 6) kith ott szemével látott és kit
ott terekektől fülével hallotta hogy az Welichan Békh vitte volt 7)
egyenlő múltat, akár egyik vagy másik helyett a mássalhangzóé multat, mely
sehogy sem fejezne' ki a múltban jelent.
') Kétkedőleg a valóságot jelentő vittenek helyett a kétkedő ; vagy
óhajtó, jobban : lehetségi mód ; ma is így írnok.
-) Szabatosan valóságos előző múlt, mert elébb mentek volt el a sze
kerek, mint elvitték.
3
) Egyszerű vagy beállott múlt, nem pedig : jőve.
4
) Mint ').
5
) ím levélíró ismeri az önhangzós múltat és időkörtilményre vonat
kozva használja.
6
) Eléadásra vonatkozva másik önhangzós m ú l t , szintén a Tatrosí
codex szellemében.
') A népies írásokban inkább ezen alakban (volt-tal) találjuk a rág
múltat, mint vala szóval,
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK.
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oda fel Kassa felé az terekeket az minemű népe oda vagyon Ö fel
ségének : arra és amazok is esszegben (összegben ?) vették volt és
minden felél leseket hánytak volt és készen várták. Az terekek kedig három nap és három éjjel mind mentek innen oda, és amazok
hogy készen várták minden felöl csak kereskeröl vették és az Derwis békh volt elöljáróban, az mindnépestől ott veszett, az hathvani
bék is mind népestől ott veszett, és budai törökeket, kit szemével
látta, ki gyalogh jött meg, ki lovon . . . . toábbá az ö maga passa
népe, kik az ö kenyerét ötték, azokban hatvanth számláltak hogy
oda veszett. Es azt beszéllé az ember, ki oda volt és más is, hogy ott
az minemű hellyen az harcz volt, azt mondotta hogy egy milfeldig a
ki reá akarna gondolni, nem sokat vétene, hogy mind holt testre
nem hághatna" stb. még több egyszerű múlttal. Feltűnő itt a számos
inássalhangzós múlt mellett különösen a beszéllé alak, mely valami
nek eléadására vonatkozik s melyet e tekintetben a tatrosi codexböl
is ösmerünk.
VII.
Keressünk valamit a Dunán túli vidékből. A 40. lapon talál
juk Nagy Antal tolnai föbiró és az több eskött polgárok levelét NagySzombat biráihoz 1561-ből : „Keszenetünket és magunk ajánlását
írjok
Megértettek ( = értettük) az ti kigyelmetek levelét,
melyben írt ti kegyelmetek minekünk az Szabó Lörincz felöl, tudni
illik, hogy az bizonyságokat rend szörint mi megtanoltatnók, mi en
nek előtte is irtunk ti K. az Miklós Deákné életi felől. Mostan is
ugyanazon bizonyságokkal és vallásokkal itt írunk
Az bi
zonyságok ezök
Vida Antal azt vállá l) hogy ö nyolez forint
ját és 33 d. itta meg az birságnak, az mely birságot akkoron Miklós
Deáknén az kurvaságért vettenek , hogy az ura halála után két esz
tendővel gyermeke lett volt '*). Kádas Ambrus vallása ez . . . . hogy
ő ott volt Patáin akkoron, mikoron az asszonynak ott gyermeke lett
. . . . az gyermeket az Miklós Deákné ott hagyta } és más nap ide
Tolnára hazajött és ugyanazon napon hétfőn itt kirakodott az piarezon. Azkoron az tolnai főbiró ezt megértvén, oda megyén 3) és az
') Ez is az eléadásra vonatkozik.
) Elébbi múlt.
*) Jelen a múltban önhangzós múlt helyett.

2
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asszonyt ^meglátván mond *) neki: te hírős kurva
és ak
koron felízvén (űzvén) beizé2) (üzé) az biró az ő házába és az
marháját ő vele az Kádas Ambrussal rakatta le az biró az ládába
és lepecsételvén az ládát úgy vitték be az biró házába. Veres Ferenczet is hit szerént megkérdezvén szintén ezenképen tevéd) az val
lást mint szinte az Kádas Ambrus. Kalamár Kelemenné illyen val
lást tevénjini eléttünk, hogy ő ott volt akkoron Patáin, mikoron az
Katalin asszonynak az Miklós Deáknénak az ő ura halála után két
esztendővel lett gyermeke ? akkoron kérdette az Kalmár Kelemenné
tőle , hol vette az gyermeket, Miklós Deákné az felelte hogy Bonyhánra megyén volt *) vásárra és az katonák ott csinálták neki" stb.
VIII.
Ismét a Tiszán inneni vidékről. Rima-Szombat városa bírái,
esküdtjei és tanácsosai Nagy-Szombat főbirájához stb. (Ugyanott 57.
lapon) 1567-ből : „Megértetünk bizonynyal, hogy kegyelmetek az
szegény Nyrew (Nyirő) Bálintot fogságban tartja. Azért mi az Nyrew
Bálint könyergését meghértvén az egész várost mind az tanácsval
egyetemben begyüjtettiük (dywttettywk) vala. Es hit szerént min
den embert reá kérdettiiik hogy ha valaki valami gonoszat látott
volna és tudna hozzája, tehát meghmondaná. De senki semmi bizont
nem mondhatott hozzá. Azért mi kegyelmeteknek az mi hitönk sze
rént bizonynyal irthatjuk mint tisztelendő urainknak hogy mi semmi
o-onoszat hozzá nem láttonk, jó lehet sok szót hallottonk hozzá,
de bizonyos dolgot Senki hozzá nem mondhat, ket (kit) szemével
látott volna valami ember. Továbbá ezt is írhatjuk ti kegyelmetek
nek hogv az sok szó uthán az baloghvári tiszttartó Terök András ő
kegyelme es (is) megfogtha vala 5) az elmúlt időben Nyrew Bálintot,
1

) Jelen a múltban önhangzós múlt helyett.
) Részesülő után mint a Tatrosi eodexben.
3
) Ismét részesülő után.
*) Hetedik múltunk , mely gyakran eléjön a regieknél, de most épéin.
nincs divatban. A 63. lapon is eléjön : hozatom volth. A Nyelvemlékek 11. kö
tetében a Vegyestárgyú íratok 138. lapján Gombos Pál Miskolcz birája neve
alatt is olvashatók e következő múltak : ,viszen volt1 ,kéri volt' ,azt mondja volt.'
Ezen emlékre alább jön a sor.
') Előző múlt ,vala' szóval, mi ritkán fordul elő a népies nyelvben.
Általában ezen levél igen nevezetes már a gyüjtettiük, kérdettiiik alakra nézve
12*
2
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sok ideigh tartatta vasban , de hogy senki bizonyos dolgot nyilván
valót hozzá nem mondhatott, esmegh békével elbocsátta v). Itt mi
köztőnk az ö rendi szerént mind sommát, rovást és minden fizetést
igazán megfizetett, mi semmi gonoszat hozzá nem láttonk. Azért ké
rők 2 ) kegyelmeteket mint tisztelendő u r a i n k o t h , hogy kegyelmetek
tervéntelen ok nélkől ne tartsa az fogságban" stb.
IX.
A Tiszán túli vidékről 1567-ből (mint föntebb az 59-dik la
pon) : „ É n Kállay Ferencz adom emlékezetre m i n d e n e k n e k , hogy
az én atyámfiával Kállay Pállal az minemű egyenetlenségünk volt,
jámborok által megegyeneséttük 3 ) ily ok alatt, hogy én adtam az én
bátyámnak kerbe (kérbe ?) Mocsár Lukács neü (nevű) jobbágyamat
mind házával és örökségével, az én bátyám is az kertet az kin egye
netlenségünk volt, nekem megengedte,
Költ 4 ) Semlyénbe" 5 ).
A felhozott eredeti levelek a nép közelebbi életéből, mindkét
magyar hazából, különösen Magyarország mind a négy kerületéből,
melyekhez hasonlókat — a fordítmányokkal szemben százanként
hozhatnék elé ezen korszakból is (mintegy, illetőleg több mint három
századdal ez előtt), untig tanúsítják, hogy a népéletben a mássalhangis , melyről egy másik értekezéseinben tevék említe'st; w mindenütt annyi
mint ü 8 ew = ö, y — i vagy j , tehát yw == iü vagy jü , tehát kérdettywk —
kérdettiük vagy kérdettjük , világosan benne a tárgymutató (mint a többi
valamennyi időben), de a mely mai nyelvünkben ismeretlen ; a második és
harmadik személyben kérdettetek, kérdettek, a hosszú e már világosan egy
beolvadásra mutat kérdettetek, kérdettek helyett, mint ezeket idézett érte
kezésemben bőven eléadám. Eszterházy Miklós nádornak a Történelmi Tár
ban kiadott leveleiben is gyakran eléfordúl ezen alak a többes első sze
mélyben.
l
) A régiségben gyakran eléfordúl : bocsáttam, bocsáttad, bocsátta (mint
láttam, üttem) a mai hosszasabb : bocsátottam, stb. helyett.
J
) így írva kerewk az ew egyebütt ö, de jön elő e, i helyett föntebb ket
( = kit) szóban is, mely kétségen kivül az i-hez közelebb járó e, tehát kerewk
lehet kérők is, kériük (azaz kérjük) is, mindkettő helyes értelemmel, amaz önhangzós múlt volna , s már egy megelőző kérésre vonatkoznék, talán egy
más előbbeni levélben stb.
3
) Mint láttuk s r é g e n bocsáttuk, a törzs : egyenesét, r é g i e s e n .
4

5

) Maga ez a költ állandóan a függetlenebb múltra mutat.

) Alkalmasint Kér-Semlyén Szatmárban, mert felül is Ker fordul elő ;
ma is kettős falu.
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zós múlt, és pedig a legeslegtöbb esetben egyszerű mondatokban oly
általánosságban használtatott, mint akár a mai napon. Egykét átté
rés az Önhangzós múltra egészen a föntebbi elvek szerént történik,
t. i. tartósság jelölése végett mondásokra, vagyis elbeszélésekre vo
natkozva (beszéllé, valld) és részesülőtől függő mondatban.
Azonban találhatni egy két példát is száz között, melyek in
kább önhangzós múltakat tartalmaznak. Ezeket is meg kell említenem.

X.
A Nyelvemlékek E l . kötetében felhozatik mintegy száz levél
és egyéb irat, mind igen nevezetes emlék, melyek minthogy mind
eredetiek — nem fordítások — fölötte érdekesek s legnagyobb rész
ben megérdemlik a különös tanulmányozást; ezen mintegy száz irat
közt találtatik egy, mely a többinél többször látszik használni az
önhangzós múltat; s melyet én legérdekesb és legkitűnőbb nyelv
emlékeink egyikének tartok.
Ezen írat valamely Péterffy András levele Bécsből 1569. évben
(melyből azt lehet kivenni, hogy az valamely ügyviselö ember volt a
Magyar Caneelláriánál) Nyilas István nagyszombati biróhoz (79.1.) :
„Szolgálathomath (stb.) Thovábbá az Ispithál és megyés egy
ház executiója felől ezth írhatom kegyelmednek rend szerént mint
forgott és hogy forgott eleitől fogva. Mikor nagyhétben Posonbul
följöttem vala, akkor mindjárást el nem kezdhetem l) a dolgoth. Mert
az fejedelem is inneplett akkor, az innep után meghbetegüle2) az suplicatióth nem adhatom3) ö magának, hanem adám az kamarások
nak ; ott sollicitáltam 4 ) minth két héthigh, azon közben válaszom
Un = (lön) és megmondák 5 ) hogy ő felsége meghengedte 6 ) és hogy
') Tökéletesen függő múlt. Lehetne olvasni, mert ékezet nincs sehol
az e fölött, kezdhettem-nek is (mint múltban jelen).
s
) Tökéletesen más idő körülményre (,akkor( és ,innep után') vo
natkozó.
*) Tökéletesen egy idejű a következő ,adám'-mai együtt.
4
) Folytatása az egyszerű eléadásnak, lehetne a következőkre figyelve
a legtartósabb múlt is : sollicitáldm vala, de ezen alakot Péterffy másutt sem
használja.
5
) Mindkettő azonközben körülményre vonatkozó.
6
) A diákhoz szorosan ragaszkodó ember így írta volna : megengedte
légyen, ámbár, mint alább látjuk, ö sem egészen ment a diákosságtól.
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küldetthék volna x) immár az Magyar Canoelláriára az leveleth meghírni ós hogy ott keressem. Menék az Listhius (Liszti Cancellár) uram
hoz és kérdem 2 ) hogy ha oda hozták volna 3 ) . Monda *) hogy sze
mével sem látta. Tsmegh menék b) az Camarára és megmondám, hogy
ott nincsen, ők ugyan azt mondák, hogy oda küldették. Ismegh me
nék Listhius Uramhoz. 0 is azt mondd, követhem kegyelmedet, hogy
hazudnak ebííl b e n n e , mert ö hozzája nem vitték, bár megmondjam
nekik. Ott 6 ) békét hagyék n e k i , hanem csendlék más suplicatiót és
adám Listhius uramnak, hogy proponálja ö Felségének. Sokáig nem
lehethe7) audicntiája. Ivén (lön) 8 ) azthán P i n k e s d havának 14. nap
j á n ; másod n a p menék Listhius uramhoz. Monda : Á m ki adtam az
suplicatiót, hogy meghírják az levelet, ott !> ) sollicitáltam immár az
deákokoth (Írnokokat) hogy meghírják. Meghívták, kezembe is volth,
az suplicatiót is megmutatták,
az es kezemben volth, az hátán megvolth írva Listhius uram irása : ConcessitSua M-tas 14. May Listhius
mpria. Ezth megh érthvén mindjárást meghirtham l 0 ) kegyelmetek
nek és hogy az váltságoth fölküldje kegyelmetek. Azt kegyelmetek
f'ólküldette. Nálam vagyon. Mikor az leveleth ez napokba Listhius

') Nem meri mint bizonyost állítani, lehet hogy a volna a 'megengedte
szóhoz is tartozik, szinte ezen értelemmel, mit ma is így fejeznénk ki, ha t. i.
talán csak hallomás után beszelve, nem mernénk jótállani a történet való
ságáról.
*) Mindkettő független múltnak látszik , de ha a megelőző mondattal
egybevetjük, a legszebb franczia müve'szi irály tíínik ki belőle, mintha mon
daná , mit a folytonos olvasásban lehetetlen oda nem gondolni : Ennek meg
értése után, v a g y : azonnal ,menék' stb.

') Pe'terffy mint talán becsi ágens, úgy látszik irály tekintete'ben is
képes az ege'sz Magyarországot képviselni, módjában is vala egész országgal
érintkezésben lenni s minden táj beszednek fölibe emelkedni.
4
) Mondásra vonatkozva, mint itt e'B a föntebbiekben is mindenütt.
') Ismegh időkörülmény, valamint alább is.
6

) Ott kétségtelenül időre, nem helyre vonatkozik, minthogy senki sem

értheti, hogy talán a Cancellárián vagy magánál Lisztinéi hagyott békét,
hanem : akkor, azon időben , mind azok után, a mik addig történtek , tehát
a következő önhangzó múltak ezen időkörülményre vonatkoznak.
7
8

) ,Sokáig' időkörülmény, de tartósságot is foglal m a g á b a n .
) A következő időkörülményre vonatkozó, valamint menék is.

9

) Már csak helyre vonatkozva.
) A Tatrosi codex szerént a részesülő után megirám-nak kellene lenni.
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eleibe vitték volna T) subscribálni, gondolkodni kezdett2) rajta és
nem subscribálta, hanem azt mondta az deáknak hogy hozzá menjek.
Hozzá mentem és kértem hogy vesse rejá keze irássát. Monda, nem
veti addigh, migh az Kamarárúl valami testimoniumoth nem hozok,
mert nem akarja hogy valami rejá thérjen. En mondtam3) hiszen
proponáltha kegyelmed ö felségének, mi szükség kamarárúl testi
moniumoth hozni, mert az előtt is azért vittem hozzája, hogy ott a
kamarán nem érhettem végét. O ugyanazt monda hogy nem lehet
egyéb benne , hanem testimoniumot hozzak. Ez kéth napon az ka
marán kezdtem 4 ) sollicitálni. Azth mondották , hogy meghkeresik az
suplicatióth, az kith az kamarára beadtam volt''). Szememmel lát
tam és kezembe volth, azon is azt irihák hogy megengedte ő felséghe
és hogy Veszprími urammal kell expediálni, most immár azth sem
találhatják. Kérthem Listhiust hogy újonnan proponálja ö felségének.
Azért vagy kamarárúl vagy Liszthius által leszen, de minden szor
galmatossággal érthe leszek. Az dologh azérth ebbe vagyon. Ha mi
véthök essett ebből, hogy megírtham kegyelmeteknek, hogy az concessio meghvolna, és az levél is megh volna írva, azt igazán írtam,
de nem én miattam, hanem Listhius uram miatt az véthek esett. Mert
thudja az úr Isten, hogy szívem szerinth thörökszem kegyelmetek
dolgáha. Oremesth akartliam szolgálni kegyelmednek mindenkor,
ezuthán is szolgálni akarok csak kegyelmetek parancsoljon. Az fe
jedelemmel egynehányszor szóltam volna °) eddigh, de Quasimodo
vasárnapthúl fogva nem volt audientiája, most sincsen.
„Az mi az kegyelmetek költségbe dolgáth, az kith az tizenegy
szekérre kellett adni, illethi, megírtham az suplicatióth és kiad
tam az Kamarára, azt hiszem hogy Informatióra bocsátják Magyar
Kamarára. Mert itth semmi nem lehet informatio nélkül. Ezeketh
akartliam meghírni kegyelmednek."
Ezen nevezetes levélben, mely a régieknél fölötte ritka, még
a jelenben is felülmúlhatatlan velős rövidséggel s művészileg, e mel!

) Ezen egyetlen latinosság van az egész levélben.

3

) A Tatrosi codex után kezde volna.
) Eltérés a föntebbiektó'l.
4
) Idó'körülményre vonatkozva lehetne : kezdem.
°) A megelőző' múlt is helyesen használva.
6
) H e l y e s e n , mai értelmében is , annyit j e l e n t , csak hogy óhajtottam
5

szólni.
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lett egyszerű mondatokban szerkesztve egyetlen egy részesülőt sem
alkalmaz, közelebbi czélunkra vonatkozva következőket találjuk :
1) Számos önhangzós múltat öszvesen 22-őt használ, mind a
Tatrosi codex szerint.
2) A mássalhangzós múltak száma 4 1 , melyek között csak 4
van olyan, mely a Tatrosi eodex szellemében önhangzós múlt
lehetne.
3) Az előző múlt egyszer vala, egyszer volt szóval fordul elé,
mindkettő tökéletesen a maga helyén, amaz viszonyos állapotban :
„Mikor nagyhéten Pozsonból feljöttem vala", az utóbbi függetlenebbül : „Azt mondották, hogy megkeresik az suplicátiót, az kit az ka
marára beadtam volt.
4) Latinosság, t. i. latinos conjunctivus egyetlen egy helyt :
„Mikor az levelet Listhius eleibe vitték volna", úgy hogy utána a
,kezdett' is latinosan áll, a Tatrosi codex szellemebeli ,kezde' helyett.
Tehát 64 esetben csak öt nem üt össze a Tatrosi szabályokkal.
A nyelvemlékek II. kötetében, honnan vétetett a Szentpéteriek
végezése is, közel 300 darab fordul elé a vegyestárgyú iratok osz
tályában a XV., de legnagyobb részben a XVI. századból, melyek
általában épen oly szellemben vannak írva, mint az imént felmutatottak, azért nem akarám velők még jobban terhelni ez értekezést;
csak itt-ott fölötte gyéren fordul elő egy-két önhangzós múlt.
Hol ez szembetűnőbben találkozik, álljon itt például egy
két eset.
XI.
Eléfordúl egyik, mint törvényes megintésrőli tudósítás, beadva
Bátori Zsigmond fejedelemnek 1583-dik évből (Nyelvemlékek II.
kötet. Vegyestárgyú iratok 303. lap.) :
„Éltiglen való hűséges szolgálatunkat ajánljuk Nagyságod
nak mint kegyelmes fejedelmünknek etc. Nagyságodnak ezt aka
rók *) tudására adni, hogy Jiozák minekünk az Nagyságod levelét
Székesfejérvári Sophia asszony, Gyarmatin Grergely deákné Sardi
és Forró Erzsébet asszony az vitézlő Bolyai Gáspár felesége képek
ben, melyben parancsol vala minekünk Nagyságod, hogy az vitézlő
*) Olyan múlt. mely az eléadás (levélírás) jelenébe is benyúl, úgy hogy
jelen idó'vel is kifejeztetfeetnék : akarjuk.
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Pacholai') Christófot Szentbenedekít nemŐnemö bizonyos szántó
földeknek elfoglalásaért (kik forrai határban Fejér vármegyében vol
nának) Nagyságod udvarába intenök nyolczad napra okadásra. Azért
mi engedelmesek levén az Nagyságod parancsolatjának Szent Lucza
asszony napján elmenénk Szentbenedekre Fejérvármegyébe Paczolai
Christófhoz, ötét személye szerént nemes házánál találván az Nagy
ságod parancsolatja tartása szerént reAintök oka adásra nyolczad
napra az Nagyságod udvarába, ezt mi hitünk szerént írjuk Nagysá
godnak, írtuk Espánlakánaz felül meghnevezett napon 1583. Nagy
ságod szolgái Béldi András Espánlaki, Búzás Gergely Elekessi."
Az utolsó írtuk múlton kivül a többi öt közöl 1 összetett 4 önhangzós, ezeknek két utóbbika részesülők után, tehát függő állapot
ban, a két elsőt is lehetne tartós múltnak venni. Egyébiránt minden
esetre tájszólásra mutatnak, különben ily rövid iratban annyiszor
sem jönnének elé.

xn.
A másikat találhatjuk egy terjedelmes tanúvallomásban 158Őbői (a 307. és kk. lapokon). A felülírásban azt mondja a szerkesztő
„Vallott 61 tanú, hanem ezek közöl is csak 29 nevesebbet adok
elé." Én pedig csak hármat hozok fel. E hármon és még egyen ki
vül a többi mind mássalhangzós múlttal van irva, melyből már úgy
is eleget láttunk.
„Thoman János 48 esztendős Azari Máthé jobbágya Alsó
Kékedben lakozó az ö hithi szerént azt vallja, hogy egy bátyám
lakik valaa) Patakon az alsó hostathban Thábor János nevő. Panaszolkodik vala hogy az fa igen szűk ö nálok s mondék neki : lám
elégh erdőtök vagyon s jó helyen lakol s monda erre az bátyám,
hogy csak az szőlő mienk, az erdő Regéczhez való, ha a székelyek 3)
ott íanálnak, bevisznek bennönköt Regéczben. Nincsen semmi közönk az erdőhöz, hanem minden esztendőre az ki fát akar hordani,
hát egy cseber bort ad erdöbérben és a hová akar menni az regóczi
erdőre ott vág oztán fát."
') Alább tisztán : Paczolai.
) A jelenbe is benyúl.
s
) ,Székely' többször eléjön a többi vallomásban is, ör vagy a mostan
Abaújban divatosb kerülő helyett.
3
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Osak négy múlt fordul elé, kettő Önhangzós,
azonban mind a négy szabályszerűen tartós múlt
is tájnyelvre mutat (Abaujban), mert még az itt
vííl a többi tanú csaknem mindent mássalhangzós

kettő összetett,
értelmében. Ez
következőn kimúltban ad elé.

xm.
(Ugyanott). „Bor János 68 esztendős nemesember Alsó Figeden lakozó megeskütt és hithi szerént azt vallja, hogy énnekem
azkor hat lóra fizetett az Nagy Seredi Gáspár és Baskóra szállunk.
Volthunk ott száz lóval és harmad napigh mind ott voltunk, az
kor Baskoth elfoylalók, az erdők felöl peniglen azt thudom, hogy
mind Regéez várához bírták, jóllehet hogy szabad volt az boldogköújfalusi baromnak Baskó felé menni mind Baskóigh, viszontagh az Baskinak az boldogkői mezőre, azt is thudom, hogy ugyan
az boldogköujfalusi mezőn fiaztattak az baskaiak; azt is vallja,
hogy én sonha felvetett határt én nem thudok, hogy határok volt
volna, hanem egyaránth élthék az mezőt."
Ez már összevegyíti a két múltat; csak hogy ennél is eléjön az önhangzós múlt, tehát nem szokatlan nála.
A vallomás-kivevők, úgy látszik a tanúk saját szavait írták
le, különben több tanúnál is vagy többször fordulna elé nyoma
az ö Írásmódjuknak. Az idézett lakhelyek : Alsó-Kéked és AlsóFüred azon egy megyében, Abaujban feküsznek.
XIV.
Lássunk még egy tanúvallomást (ugyanott), melyben a számos
mássalhangzós múlt mellett egykét önhangzós múlt is fordul elé :
„Szilágyi Gergely 55 esztendős, Alpáron (szintén Abaujban) lakozó,
kassai Szabó Bálás jobbágya megeskütt és hiti szerént azt vallja?
hogy én sonha Baskó között és Boldokő- (Boldogkő)-Újfalu között
semmi hathárth nem thudok , hanem az boldokö-ujfalusi barom ha
szintén az szeles fához ment oda Horváth faluhoz Baskónthúl is nem
bántotta senki, viszontagh az baskói barom, ha szinthén az falu feli
ben jöttli is. Boldokö-Ujfalu felire is, de senki nem bántotta ha
szinte az pap réthére is, de szabadságok volt, egyik sem bántotta
az másikot, azt is vallja, hogy azt is thudom, hogy Fekethe Imreh
az Káva bérczen az út két felén megh kaszáltha és nem bántót-
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ták. Regéczböl is, ha el akarthák volna vinni, elvihettek volna, de
az melyik eléb érthe, meghkaszálta és nem háborgatták rajta mind
mostan; azt is thudom, hogy az szánthaiak az Korsós oldalról
hordihak mind fát oda Szánthóra, de azokat sem bántották Boldoköböl hanem szabad volt azoknak is. En is otth hasogattam sző
lőkaróin Tót Imréhnek, engem sem bántott senki. Azt is thudom,
hogy Sípos Damonkos Újfaluban lakozó otth az Simán kaszállott
és ugyanott rakta be kazalban, barmáth is otth tartotta, az basskóiak is azon moldon otth tartották barmokot, egyik sem bán
totta másikot, békességgel volthak, én sonha méretth határokot
nem thudom, hanem hogy cgyaránth élthek. Azt is thudom hogy
csak közel az alpári hathár mellől elhajták az Horváth Mihál
disznait Baskóra és lemrének benne, az Szederjes völgyről haj
tottak vala be is, Boldokőbe is behajtották vala az alpári disznó
kot, akkor még Vajka András lakott Boldok'óben ott is lemrthek
bennek, minket mind két felöl sacczoltattak."
Tme végül minden ok nélkül fordul benne elé egy-két ön
hangzós múlt, és a kétszeri ,behajtották vala* is mutatja, hogy
azok csak tájdivatosak valának.
Altalán a nép nyelvében itt-ott eléforduló önhangzós múltak
táj szokásra mutatnak, Magyarországon épen úgy mint Erdélyben.
Lépjünk egy kissé más körbe!
Nem azért, mintha az előkelő osztály nálunk valaha más
nyelven szólt volna, mint — legfőlebb a tájbeszédtöl elgondolva
— a többi nép, hanem épen annak megmutatására, hogy eredeti
magyar irályban, midőn idegen, például latin nyelv nem gyako
rol vala befolyást az iróra, a felsőbb, tehát tanultabb körök is
csak a nép nyelvét,* azaz a magyar nyelvet teljes sajátiságában
használák.
XV.
Első helyen áll a Nyelvemlékek ü l . kötetének vegyes tár
gyai között Zwliman zultán nyilatkozata 1540-ből. Zwlimán vagy
Szulimán szultánról teljes bizonysággal mondhatjuk, hogy magya
rul nem írt, hanem írt az ő meghagyásából és nevében valamely
magyar tolmács, vagy más magyar megbízott, ki mindenképen
kitűnőbb képességű vagy állású egyén lehete, miután rendszerént
ily egyének szoktak magasbak bizalmára méltattatni; a mi még
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inkább áll, ha a nyilatkozat törökből fordíttatott volna. A szöveg
idetartózható része így szól:
„Én ki terek Császár vagyok Zwltan Zwliman jelentem hogy
az én pecsétes levelem én mondásom, én akaratom, én szómmal
íratott, én parancsolatom."
„Magyarországnak királya János király az én portámra István
János pispeket bocsátta volt kevetségen, de még az úton voltak az
kévétek, én hozzám nem érkeztek hogy János királynak halála
történik *). Az magyari urak Temesvárban
ő magok és or
szág nevében köldettek az kévétek után pecsétes leveleket, jelentet
ték még az János király halálát és hogy János király testamentumot
tött. Az országot hagyta az ö fiának István a ) királynak. Az testa
mentőm tétel koron kenyérgett nekem is hogy az országnak birodal
mát hagynám az ö fija kezében. Azután meghagyta az uraknak is
testamentumba, hogy az ö fiát hallgassák
és miképen János
királynak éltébe engedelmesek voltak, azonképen hivséggel enge
delmességgel lesznek az fiának is, és valami volt az ország adaja az
király éltében, most is az király fia neve alatt igazán beszolgáltat
nák az én portámra. Mikor azért az urak levelei jutottak volt 3) az
én portámra a kévétekhez , úgy adtak mindent renddel megértenem
az kévétek. Az uraknak kévánságával egyetombe, az országbeli
urak engedelmes kévánságát értvén az kévétek is nekem ezen kenyergének *), hogy megengedjem az király fiának Magyarországban
az atyja birodalmát. Nekem kedeg ilyen szerződésem volt János ki
rályival hogy az ő birodalmaiul minden esztendőben ötvenezer arany
forintot szolgáltat be
kévánák én tőlem az követek, hogy
egy fő emberemet bocsássam az országba . . . . Ezt is kévánák az
kévétek
mely végezésnek az kévétek engedtenek és magokat
kötötték reá az magyar urak képében
Es kenyergének az kevetek minekünk
és mi az kévétek kenyergésére engedtük a
királyságot István királynak, mert az hatalmas Isten adta mi kö') Mily szépen kikerüli a két egyenlő múltat a függő mondatban , s
mennyire ide illik a Jelen a múltban.' Mások ezt még mai napon is így ír
nák : még az úton voltak az követek , hogy János királynak halála történt,
2
) István János Zsigmond.
') Diákos ember így írta volna : jutottak volna.
') Részesülő után, de különben is eléadásra vonatkozik, valamin
alább is, ,kévának'-kal együtt.
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zönkbe Magyarországot, szablyánkkal nyertök és adtuk volt*) János
királynak, mely János király énnekem igaz hívem volt, azért adtam
volt neki az országot, most János király megholt, Magyarországot én
adtam az Ő fiának István királynak, könyergettek énnekem az magyari urak is; ezért megadtam a királyságot István királynak, ezé(r)t
adtam és köldöttem az én parancsoló levelemet oda, hogy ö Magyar
országnak királya legyen, és valamely földbirodalom János király
kezében volt, azt a teljes birodalmat adtam István királynak, azért
tö (tü) urak, a mint én elvégeztem a kévetőkkel erőssen megtar
tassák." stb.
Kivévén ?kenyergének£ ,kévánák' szókat midőn valamely eléadásra vonatkoznak (mint másutt : monda, beszélle, vállá), a többi,
mássalhangzós múlt épen úgy mint közbeszédben.
XVI.
Az 1556-diki 24-dik törvényczikkelyben Pelsőczi Bebek Ferencz, fiával Györgygyei együtt hűtlenség vétkében marasztaltatik
és száműzetik. Érdekes ezen Bebek Ferencznek egy ide vonatkozó
nyilatkozata (Nyelvemlékek. II. k. vegyes tárgyú 118. 1.) a jászói conventhez, miért nem megyén az 1556-ban január 1-sejére összehívott
országgyűlésre. A nyilatkozat kelte Nagykarácson innepe előtti pén
tek napja. Az egész így szól :
„Az ö felsége parancsolatját és hívatalját jól érthem, én mind
adigh ő felségének híven és igazán szolgáliham, meddig esmerthem
hogy ő felsége ez szegén nyomorult országot meg akarja oltalmazni
Az mire sokszor igírthe és fogadott hithivel ö felsége, hogy
az ellenségvel személye szerinth megvíh, Magyarországnak minden
határáth me '*) szabadítja, azt Ő felsége mind ez mi uthólsó veszedel
meinkig nem mielte sem mielhette, én mint hazája és nemzetének
szeretéje (szeretője) megérthvén azt, a honnek 3) mineke(n)k meg
maradásunk lenne , kethelen (kételen = kénytelen) azt kellett meg
keresnem, mert
ha ez ideig es ö felsége ez szegén or') A ,volt' a főntobbire is vonatkozik.
2

) g nélkül. A közéletben ma is sokszor hasonul a meg szó g mással
hangzója, a következő szó mássalhangzójával, pl. mem-mondtam, tehát i t t :
meszszabadítja.
3

) Még ezen korban sem szokatlan az eredeti «e&, alhangúnév mellett.
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szágoth meg nem kethelezi vala *) ennyi sok fogadásával7 hithivel . .
. . . . bódog élethben voltunk volna az hatalmas Isten uthán az mint
valánk2) és most immár fejenkint búdosóban esténk ( = estünk 3 ).
Azért az mith en cselekettem én úgy mint jámbor és hazája szereté ;
ilyen utolsó veszedelemkorth, úgy cselekettem.u

xvn.
Jószágba igtatásról tudósítvány, Izabella királyné aláírásával,
Tordán, 1557-ből (ugyanott 128. lapon):
„Az mi kegyelmes fejedelmünknek és asszonyunknak, Magyar
országnak, Dalmátiának és Horváthországnak fejedelmének adas
sék . . . . 1557, pünkösth nap előtt való csütörtökön ez vitézlő Mi
liői Ferencz és János királyné asszonyunk ö felsége parancsolatjá
val vittenek minket Jankhoz tartozó jószágban hogy bele iktassuk ö
felsége akaratjából
ezekben mi elmentünk és beleiktattuk az
fellyíü megnevezett falukban, az mi régi szokástörvényünk szerént,
határos szomszéd nemes urammal, kik ez iktatásban jelenbizonságúl voltának . . . . ez öt nemes személy előtt iktattuk az jószágban
Jankról volt Szél Péter
Ezen személyekkel, az nemes uraiinval mentünk Hermanszékre és ott is iktattuk . . . . hallgató volt ott
is Várdai Mihály birája Wégi Ferencz. Gogyére mentőnk ez nemes
személyekkel, ott is iktattuk ez vitézlő személyekéin az jószágban
az falubeliek voltak hallgatók
Mi Jármy András és
Kidey János jármiak az mi hitünk szerint írjuk, hogy mi eljártunk
(jártuk) ez megnevezett falukath és iktattuk ez megírth személyeket
De soholt senki ellene nem mondott, és ini Ő felsége paran
csolatjából az jószágban hagytuk."
*) Kötelezi vala. íme több , mint háromszáz éves példa fölte'teles mon
datban a két,volna' kikerülésére. Kapva kaptunk talán százezer közöl a ha
sonló egykét példán a régiségből, az egész népnyelv ellenére is, és ma —
igen helyesen — széltiben élünk vele ; a két egyszerű alakú múltat pedig
ezer és ezer példa daczára nem tudjuk vagy nem akarjuk egymástól szaba
tosan megkülönböztetni.
s
) Tartós múlt, mintha mondaná, mint az előtt sokáig vagy mindig
valánk.
3
) Mily szépen megkülönbözteti a beállott múltat a föntebbi tartós el
lenében !
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Az igtatók ezen tudósítványában, noha erdélyi férfiak valának,
egyetlen egy más múlt sem fordul elé, mint a mássalhangzós.

xvm.
Ruszkai Dobó István Nagymihályi Pongráez Jánoshoz a szerednyei táborból 1557-böl. (Ugyanott 135. lapon). A czélunkra vo
natkozható nevezetes hely benne: „Sigmond deák immár elment vala
mikor az kegyelmed levele juta.u Több múlt nem is fordul elé. Az
első, mint előző múlt : elment vala valóságos viszonyos előbbi múlt;
a másik mint önhangzós múlt juta világos összeköttetésben ,mikor'
idökürölményt jelentő szóval.
XIX.
A miskolczi bíró Gombos Pál és többi esküdtek levelét a kas
sai bíró és tanácshoz (Nyelveiül. II. kötet. Vegyes tárgyú iratok 138
lapján) azért hozom itt elé, mert tapasztalatom és más sokak nyilat
kozata szerént Miskolcz ós vidéke ma is azon tájakhoz tartozik,
melyeknek öszves népességét általán a legtisztább magyar kiejtés
jellemzi (Sajó-Szentpéter is ennek szomszédja), s maga Miskolcz
kiválóan mindig müveit, népes és tiszta magyar város vala. A bor
sodmegyei zsidóról beszélik azon adomát, hogy midőn azt kérdezték
tőle : tud-e magyarul, azt feleié, nem is tudok másképen.
Az itt közlendő miskolczi levél is mutatja, hogy ezen 300 s
néhány éves nyelvemlék (1558-ból) igeidők tekintetében is kitűnő
helyet foglal el :
„Köszönetönknekutánnamagonk ajánlását írjuk mint mi tisz
telendő bízott urainknak. Jött vala mihozzánk ez 1) Deres Ferencz
eperjessi, valami vallásnak hit szerént z ) meghallgatására. Azért ez
mi köztönk lakozandó ember ez Szabó Tamás ezt valld 3) hit szerént,
hogy ez szent Lukács-napban Mohiban ez ez Deres Ferencz viszen
vót hátán két vég p o s z t ó t . . . . az Szabó Imre sátrában és hallotta
azt, hogy ez Deres Ferencz kéri volt} hogy mivel Szent Márton nap') Alább is látni fogjuk, hogy a névelő többnyire : es.
'-') ,Valóf e's ,i' nélkül.
') Hogy ez nem ,vallja' megtetszik abból, hogy alább ,ollyau' szónál
az l mellett y áll, mit itt sem hagy vala ki az író , ha azon szó jelenben
állana.
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jára az árát megadná, de ö is megvallá hogy nem tudja mi volt az
áru ( = áro = ára), csakhogy hallotta, Szabó Imre kegyig azt mondja
volt hogy nem fogad ollyan fogadást, hogy kit meg nem állhat, ha
nem hogy Szent Erzsébet asszony napjára minden kétség nélköl
megfizet, és hogy nem jutott eszében hogy hány foriht volt az áru
( = ára), csakhogy látárn hogy kezet ötének ( = öltenek). Isten tartsa
meg kegyelmeteket."
Jegyzetek:
1) Jött vala előbbi múlt, minthogy a vallomást megelőzi.
2) ,vallál két helyütt is mondásra vagyis eléadásra vonat
kozik.
3) viszen vót, kéri volt, mondja volt, régies múltak, s mint lát
szik, határozottabb és tartósabb múlt.
4) A mássalhangzós múltak egyszerű mondatokban.
5) ylátdm hogy kezet öltenek' mondatban ha az utóbbi fő múlt
nak vétetik ölttenek vagy öltöttenek helyett, mint bocsáttanak, bocsátottanak helyett, sőt jelen alakban is csak múlt képét viseli: ,látám^
valósággal viszonyos múlt, azon időben történik s azon tényre vo
natkozik ,hogy (azaz midőn) kezet öltöttenek/
XX.
Gróf Zrini György levele Magócsi Gáspárhoz Csáktornyáról
Szálában 1570-bŐl (Nyelvemlékek II. köt. Vegyes tárgyú Iratok.
278. lapon). Gróf Zrinyi Miklós a költő Toldy Ferencz szerént fia
György bánnak 1616-ban született. Tehát ezen levél, melyet eléadandó, vagyok 46 évvel előzi meg a költő Zrinyi születési idejét,
A szép tiszta magyarságú levél, mintha ma írnák, így szól :
„Magnifice Domine et Amice nobis observandissime
Meghozta énnekem az k(egyelmed) szolgája az Nagy Lázár az négy
szekeres lovath, kiket jóllehet én magam nem láttam, mert az vizek
miá ide nem hozhatták, de szolgáim, az kik látták, dicsérik
Azon is kérem kegyelmedet hogy ha k. volnának jó poroszkái, ne
hagyna k. egy nélköl engemet is, kíldene keged egy poroszkát, kit
k. meg akarok szolgálni. Továbbá az az minemő leveleket Somogyra
kér keg. én tőlem, azokat megkerestettem és ime ez skatulában be
pecsételve kiltem kednek
Hírek ide mi felénk illyek vannak.
Az török cszászár kérte az Velenczésektöl Czipriát és egy millió
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aranyat. Ezérth kildötte volth követith Velenczében, az Velenczések minekelőtte az követh eljutott volna, megértötték az követséget,
tanácsot is tartottak róla. Mikor osztán az követ elérközik a ), nem
küdnek2) az követ eleiben szokások szerint fő emberth, hanem po
roszlókat , és azokkal hozatják 3) az tanácsházba, a hol immár öszvegyültek volt4). Ott mindjárást felszóval, hogy az egész tanácsházba
meghallják megkiáltatiák az követtel az követséget, mikor említette 5)
hogy Ciprust kéri császár, egy papíroson írt'Ciprust hoznak elő 6)
és neki adják '7), ily szóval mondván : ez császárodnak Cipriája,
mert mi az mi Cipriánkat neki nem adjuk, sőt még Konstantiná
polyt és Molimoth, ki minket illetne, el akarjuk tőle venni. Az ara
nyat hogy az követ fogja8) kérni, egy zsák holt szenet adnak 9) neki
ily szóval : ihon úgymond csináljon császárod ezzel magának ara
nyat, ha kell neki. És ezután mindjárást kikildötték az követet az
poroszlóktúl és rettenetes lövésth töltenek az követ kimenésekor,
jelentvén örömöketh. Az után az minemö leveleth thörök császár az
Velenczéseknek kildött} annak mássát olaszul hozták vala 10) hoz
zám onnat Velenczéből és magyarul fordíttattam és K. kildtem.
Csuda nagy készölettel mondják lenni mind az Velenczéseket mind
az török császárt
Ezt elhirdették köztök, hogy valaki em
líti, hogy törökkel megbékélleni kell, megöljék, ugyan ezen okáért
az duxoth, ki elébb herczegök volt, megölték és mást töttek helyé
ben. Török császár is gályáith immár vízre vetette, de még nem
indult. Immár az vége csak Isten kezébe áll, adja ö Szent Felsége
minden jóra. Ezek az hírek kiket onnat az tenger mellett való
tiszttartóim irtanak • tegnap Velenczéből jött egy szolgám, az is azt
beszélli" stb.
A fő elbeszélési múltat épen úgy látjuk használva, mint álta
lában a nép ma is használja és közbeszédben mindnyájan használ') 2 ) s) Mindhárom mint jelen, az éle'nk eléadás közben múltat képvisel.
4

) A j e l e n e k mint múlt képviselői mellett valóságos előző m ú l t , fön
t e b b is kildötte volt megelőzi a (követ általi) kérést.
5
) ,Volna* nélkül, mely diákos.
•) ') Mint ') stb. alatt, itt a két egyenlő múlt elkerülése végett is.
8
) Régies, ,kezdi' helyett, a nyomtatásban ,fogia', ez is múlt helyett.
9
) M i n t 7 ) alatt.
,0
) Az előző múlt másik összetétele, alkalmasint a következő múltra
vonatkozással, mert a császár küldése kétségtelenül még elébb történt.
MYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK.
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j u k ; a viszonyos múltak pedig igen szépen, a melyek t. i. egy má
sik múltban történnek, jelenekkel (múltban jelenekkel) fordulnak elé.
XXI.
Gr. Zrínyi György ezen levelével csak nem egy időben kelé
nek vala Báthori István lengyel király azon levelei (1575—1585),
melyek a Történelmi Tár nyolczadik kötetében közölvék.
Noha föltehetjük, hogy Báthori István magyar titkárának is
kitűnő férfit választott, mivel azonban ezen levelekben némelyek
István király saját kezével vannak följegyezve, bizonyosan mind
nyájunkat közelebbről az ö saját írásmódja érdekel, én is főképen
ezeket hozom elé :
(XII. levélben) „Az drabant hadnagyok közt senki ennél gyor
sabb nem volt az szerencsekésértéshez, úgy hogy valamikor csak
tíz legény ment is, ő volt az egyik."
(XXII. levélben) „Avagy szakaszszon az . . . . jószágában
Kegltek neki. Kér azon is, hogy oltalmunkba vennők : azért mi törvéntelen háborgatok ellen az ö oltalmát kegyelmetekre bíztuk."
(XXVIII. levélben) „Ugy értjük, hogy Sidó Gáspár megholt,
és egy fia, Sidó Ferencz, maradott."
(XXXVII. levélben) „ím mi is irtunk nekik egy levelet arrul."
(XXXIX. levélben) „Tudom hogy méltatlannak látszik nek
tek , hogy Lázártúl elveszem és Becznek adom; de annak oka :
hogy ez ideig contemnálta és suprimálta az mi authoritásunkat és
propria arrogantia vendicálta magának."
(LIV. levélben) „ha leveleit égés miatt vesztette el."
Az eddigiek mind egyszerű elbeszélési múltak, a milyeneknek
kell különben is egyszerű mondatokban lenniök.
Most következik egy összetétel.
(XLV. levélben) „Már ez levelet megírattuk vala, mikor az
Portárúi hírem juta ; Istennek hála, ott minden dolgaink (,dolgunke)
jó végben vagyon, sőt az tirek (török) soha nagyobb maga ajánlását
nem jelentette , mint most, és int az jó szomszédságra. Az Margai
levelét im Kegdnek küldtem."
A két utóbbi szinte egyszerű elbeszélési múlt.
A legelső : megírattuk vala a legtökéletesb viszonyos előbbi
múlt, vonatkozva a következő múltra : mikor hírem juta.
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tökéletesen a tatrosi codex szabálya szerént más idő
körülményre (mikor-ra) vonatkozás.
Miként Íratott István király titkára vagy bármely más fogal
mazója által (vagy talán ő maga mondotta toll alá iratait), tekintsük
végig a legnevezetesb levelét, ú. m. a VI. számút:
„Mit kivánjon éntülem az én hazámnak és atyámfiainak sze
relme, sőt az Isten, az ki engem ez állapotra emelt, szüntelen el
mémben forgatom. Tartozom Istennek hálaadással, hazámnak pe
dig 2) és azoknak, kiket Isten is kezembe bízott, oltalommal
Magyarország eleitől fogva az két avagy inkább három felé huzásvonás miatt veszett. Az német és magyar veszett öszve, osztán az tö
rök végezte el az játékot
az világnak folyását senki másra
nem fordíthatja, hanem csak az miben Isten rendelte
Vajha,
Uram, Maximilianussal megéritek vala és egyszersmind két koronás
királyt ne csináltok vala 2 ), most azt nem kellene várnotok
De
éhez is, igaz, most nem látom módunkat, noha átaljában császárnál
nem indítottuk, miérthogy egyebek, az kikkel közlöttük, nem biztattanak
Más oka, miért nem indítottam, ez : hogy az muszka
igen megháboríta 3 )
ím azért én ugyan meggyóntam te Ke
gyelmednek az én lelkiismeretemnek titkait
Isteniül kell vár
nunk és könyörögnünk, hogy az ü szőlőit, melyet ennyi pogányság
által helyeztetett és két kezével plántált vógsőképen elpusztítani ne
engedje."
„Az békességet én velem német császár sok számtalan embe
rek által kísérgette, ugyancsak köz rendek által is, de főképen Pápa
által;
de minthogy énnekem fejembe nem fért f mint lehetne
az az magyar nemzet nyomorúsága nélkül, nem miveltem , ezután
sem mivelem. Noha azt is : Slézia és Csehorazág közt legyen az bé
kesség ; de én arra azt mondtam11), hogy eféle tettetett és képmutató
') A mai alakjában.
) íme már Báthori István használta az összetett múltat a két óhajtó
mód kikerülésére, ezek helyett: megértétek volna és csináltatok volna.
') Aligmúlt.
4
) Ezek némelyikét lehetne ugyan egyidejű vagy tartós múlttal felvál
tani (,minthogy fejembe nem fért, nem mivelém' ,azt mondám') hanem az
egészből az tűnik ki, hogy az író, mint ma is általában, hajlandóbb az
egyszerű múltakhoz.
2

13*
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békéilés , fél , részint való békesség haszontalan és állandó sem le
hetne."
„Ez dolgot nem tartók l) illetlennek, ha Kegyelmed csak az
zal közli, az kivel illik és az kinél megáll. De ha kiterjed 2) és előbb
megértik 3) amoda, hogynem mint az dolog megindul, felette nagy
akadályt szerezne az dologban. Ez üdöközben hogy ha az német,
vagy közönséggel vagy egyenként ti Kegyelmeteket megháborítaná
és haddal nyúlna hozzátok, minden tehetségemmel és oltalommal
akarok lenni. Mindazáltal okot most semmit nem kell adni, sőt
üdözni és dissimulálni, magát pedig őrizni etc."
Mindenekből megtetszik, hogy Báthori István, nem csak a legjelesb királyok és legildomosabb diplomaták egyike volt, kiről a len
gyelek így nyilatkozának : „Aut nobis nunquam fuisset natus Stephanus Báthorius, aut nunquam obiisset" hanem tiszta, de eszélyes
magyar hazafisága , és a mi czélunkra közelebb tartozik, classicus
irálya ma is teljes mértékben követendő példányai szolgál.

xxn.
„Magyarország karai és rendéi Slavonia karaihoz és rendéi
hez Prága városa melletti táborukból." E czím alatt olvasható a
Nyelvemlékek III. kötete vegyes t. ir. 124. lapján egy országos ok
mány 1608-ból (Eredetije van az ország levéltárában Budán).
Helykimélésből nem adhatom a történetileg is igen nevezetes
okmányt (melynek 21 fő úr van aláírva, köztök Lépési püspök, több
Thurzc, gróf Zrínyi Miklós stb." hanem csak azokat, melyek az el
beszélési időket foglalják magunkban.
„ezeket értvén s Kegyelmeteknek igaz atyjafiai, édes hazánk
nak szeretőji és tagjai lévén
akarunk kegyelmeteknek mind
fejenként, az mi itt való minden dolgainknak fundamentom eránt
való processusát értésére adni,,
,akaránk' részesülő után.
„Tudja kegyelmetek . . . . 0 Fölsége Gubernátor urunk mimódon
') Folyton tartó igazi végzetlen múlt, mely a levélíró jelenét is magá
ban foglalja.
2 3
) ) ,Kiterjed' ,megértik' azértfigyelemreméltók, mivelföltételes mon
dat első részében, ,kiterjedne' ,megértenék' óhajtó módbeli idők helyett ál
lanak ; a következő mondatban (Ez üdő közben) álló óhajtó mód már helyén
van, mivel az utóbbi mód valóságot, tehát indicativusi kivan.
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gyüjtett vala egyben bennünket Posonyban, holott egyenlő akaratbul hazánknak javára és megmaradására azt vígezénk hogy' stb.
,vígezénk' világosan a következő eléadásra vonatkozik, ha
sonló ezekhez: beszélle, monda.
„mely dolog felöl Ő Fölsége sokat gondolkodván s minden
dolgokat elegendőképen általlátván, nem található, egyéb módot
benne, hanem hogy" stb.
,találhata' részesülő után a szövegben ,találhatta' áll, de a két
tt csak tollhiba (mint ezt sokszor találjuk a régieknél, például mind
járt alább : ellvégezett, elvégezett helyett és hinni híni helyett, vala
mint találunk kettőztetés helyett is egyes betűket), mert ez a kö
vetkező ,egyéb módot' szókra viszonyítva oly magyartalan volna,
hogy ilyest ily tiszta magyarságú okmányban föl nem tehetünk.
„Ugyanezen okokért minket is 0 Felsége Gubernátor urunk
hiva melléje"
,hiva' szinte a föntebbiekre vonatkozik, legvilágosabban kife
jezik ezt a mondott szavak : ,Ugyanezen okokért/
„Azért legelöszer is szólott 0 Felsége velünk egyetemben
Csehország határában"
,szólott' egyserü elbeszélési vagy független múlt, és nem ,szóla'
mert nincs eléadva semmi, a mire vonatkoznék.
„minden végezéseknek O Fölsége fundamentomát látván nem
esmeré 0 Felsége az mi édes hazánknak
s magunk megma
radásának semmi módját.
,esmeré' részesülő után.
„Azért 0 Fölsége föllyebb indulván szállott ide Prága alá"
,szállottl részesülő után áll ugyan, hanem a közt és másik idő
közt : jfollyebb indulván' (t. i. Csehország határától) oly hézag van,
hogy amazt viszonyosnak (a másikban vagy közvetlen a másik után
történőnek) tekinteni nem lehet, azért csak mint egymás [után kö
vetkező és különben is egyszerre beállott múlt a rendes múlttal fe
jeztetik k i ; ha ,indulván' helyett ,menvén' állana, minthogy a meg
szállás arra rögtön következnék, ,szálla' is helyén volna *).
„holott Istennek elvégezett bölcs és kegyelmes akaratjából, az
*) Jeles nyelvbölcselők után már első értekezésemben eléadám, hogy
a múltban jelen idő a múltat kevéssel megelőzheti és követheti is, pl. elutaz
zam midim vagy mielőtt vagy miután a nap fölkelt.

.
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itt való tractatus által minden dolgainkat immár jobb állapotra hoz
tuk. Császár O Fölsége és az Csehek Gubernátor urunknak 0 Fel
ségének az Csehországi királyságra való successiót megígérték, kirül ugyan reversalist is adtak;
Morvát is Magyarországhoz
adjungálták
Austriát hasonlóképpen Magyarországhoz röndülte
0 Fölsége Császár."
Valamennyi, független egyszerű elbeszélési múlt.
„Ezeket 0 Felsége Gubernátor urunk
véghez vévén
téré az mi szerelmes hazánknak legnagyobb dolgaira, és az bécsi
végezés szerént Császártúl 0 Felségétül azt kiüdná hogy az magyar
országi korona Magyarországban vitessék; mely 0 Fölsége kévánságának Császár engedvén nemcsak az koronát . . . . add nekünk
. . . . hanem az országot is kezibül kibocsátván" stb.
Valamennyi, függő (részesülötöl függő) múlt.
Kiírván e nevezetes okmányból minden különböző múltat, lát
juk ezeket oly szabatosan megkülönböztetve, s legeslegtöbb pél
dáink után adva '), hogy egy betűt sem tudnék máskép szerkeszteni.

xxm.
Gr. Eszterházy Miklós nádornak is leveleiből (a XVII. század
első felében keltekből) lássunk némelyeket.
Levelek Sennyei István Cancellárhoz Toldy Ferencz kiadása
után a ,Nemzeti köny vtár'-ban.
Mindjárt első levelében egy önhangzós múlton s egy két előbbi
múlton kivül csupa mássalhangzós vagyis egyszerű elbeszélési múl
tak ; például: „Az minemű congregatiot én itt hirdettem vala 2 ), csak
engem látni is nagy frequentiával gyűlték vala essze az uraim, s úgy
vagyon, tapasztaltam Rákócihoz való affectusokat . . . . s igen nagy
csendessen és szeleden is voltának s fölötte igen szükség is volt az
informatio nekik, mert bizony dolog! nem kicsin bódolásban voltá
nak . . . . Ez mellett elvígezék 3) azt is hogy" stb.
A következőkben csak oly példákat hozok elé, melyek ön
hangzós múltat is tartalmaznak.
(II. levélből) „Az erdélyi követeknek, más nap hogy ide jüttek, audientiát adtam, kiket, ceremonialia quae erant elvégezvén, kér') Régiesen : ,megkülönböztetveket és advákat.'
) A következővel együtt előbbi múlt.
f
) Világosan egyidejűség (,ez mellett') foglaltatik benne.
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dém hogy miért kértek salvus conductust, s az mellett mi jóval jüttek,
jelentsék meg. Egymásra nézvén urok békeséghez való kedvét kez
dek besz elleni;
de nagy béven mentségeknek helytelen vol
tát megmutatván, fölszabadétám vádlásokból az generalisokot is, möllöket minekutánna mind szép halkan eleikben rakosgattam volna*)
kezdem rút voltát az Ö cselekedeteknek megmutogatni nekik
Ezeket elvégezve kivártam, hogy" stb.
Valamennyi, részesülő után.
„Eleget váram, hogy jüjön valami segítségem, de nem gyözém várni, s el is únám ezeknek az ö nagy contemptussal való insolentiájokat" stb.
Mind tartós múltak
„az mint irám.u
értsd alatta ,az imént' vagy ,föntebV
alább eléjön „az mint minap is iram"
világosan más idökörülményre vonatkozva.
„s hogy megyúnjam kegyelmednek, az elöbbeni lamentatióimban örömest valami kevés népet vonszok vala onnét ide, az kivel
mind tisztességes s mind bátorságos békeséget csinálhatok vala."
Mindkettő ,elöbbeni lamentatióimban' idökörülményre is vo
natkozva oly tartós múlt, mely még a jelenbe is befoly.
Valamennyi szabályszerűen ; pedig a levél végén ez áll :
,Raptim.'
Tehát a legsietösb írásban is, söt épen ebben, hun követé nyelv
érzését az író.
(ÜL levélből) „S csinálok vala én bizony most is békességet
s ollyat, az ki mind urunk méltóságát helyben állatta volna s mind
mi megnyughattunk volna egy ideig : de ám teljék kedve annak az
dölyfösnek benne."
A mondat elején levő Összetett múlt: ,csinálok vala'a mellett,
hogy világosan a jelenbe is benyúl, az utóbbiakra (állatta volna,
megnyughattunk volna) vonatkozik, ezenkívül a két mondatbeli
, volna' szót is (,csináltam volna' helyett) szépen kikerülteti.
(V. levélből) „Eddig már megírtam vala levelemet hogy érke
zek Lindvai és noha kívánom vala látnom kegyelmedet itt, de talán
már így leszen jobb."
*) Ess egy latinosság.
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,hogy (azaz midőn) érkezek' más időkörülményre vonatkozik
,kivánom vala' ismét e helyett : kívántam volna.
Levelek Rákóczi György erdélyi Fejedelemhez.
(Ötödik levélből) „Noha im kimutatta fegyverét kegyelmed
. . . . mindazáltal szükségesnek ítélem ez levelemnek Írását"
,itélém' egyidőbeliséget tartalmaz a föntebbi ,kimutatta' múlttal.
„Mikor ezeket írom, hozának a Dániában való hadakozásról
holmi híreket"
,hozának' ismét a legtökéletesb egyidöbeliség.
S a levél végén áll ismét ,Raptim.'
(VII. levélből) „Mert nékem üzente ez Betlen fejedelem, hogy
látja hogy mészárszékre hozta azt a magyarságot. S mint jdrának
mind törököstől i s , s miben halada veszedelmek, nyilván vagyon
kegyelmednél."
Ismét egyidejüek a föntebbivel : ^mészárszékre hozta azt a
magyarságot.'
(VIII.) „Az kegyelmed
levelét postaszolgám itt Semtén
u
tegnap előtt add meg.
,adá meg' vonatkozik más idökörülményre : ,tegnap előtt.'
„De mind ez három rendbéli dolgot megveté kegyelmed, mert
csendességünket felháboritá, magunk közt nagy szakadást és gyű
lölséget csíndia s minden oknélkül ő fölségét is császár urunkat ne- •
heztellésre inditd.u
Valamennyi oly tartós múlt, mely még a jelenbe is bevág,
mintha volna : ,megvetette s megveti, felháborította s felháborítja,'
stb. vagyis összetett múlttal : megveti vala ; ezzel tehát itt is tökéle
tesen egy értékű.
S ezek itt egy csomóban annyival nevezetesbek, mivel levél
író különben legeslegtöbb helyütt a mássalhangzós múltat használja,
de a hol önhangzós vagy pedig összetett múlt fordul elé, az legtöbb
esetben szabályszerű értelemben vétethetik.
(IX.) „Melyet megpróbált a mi nemzetünk is, s mind törö
köt tatárt németet behozott a végre országunkba; de mit vivének
végbe?
t. i. azzal ,hogy törököt tatárt behozott', tehát egyidejűség.
(XVI.) „Czélom azért ö felsége után nékem is a volt, hogy
megmutatnám kegyelmednek az ő felsége az mi kegyelmes urunk
koronás királyunk oltalomfegyverét. De nem vára meg kegyelmed
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s azt gondolom vala, hogy ezeket már értvén, kegyelmed talán meg
eszméli magát."
ím itt mind a három múlt eléfordúl: nem ,vára meg' mint egy
idejű (ezzel : czélom volt) és ,azt gondolom vala' mint tartós és a
jelenbe is benyúló múlt.
Az előbbi múltakat is helyesen használja : „emberünk a kit
kegyelmedhez küldöttem volt, hová lett nem tudjuk.
„Az én embereimet is . . . . bocsátottuk volt kegyelmedhez, . .
. . . s re infeeta kellett visszajönniük" stb.
A ,Magyar történelmi tár* nyolczadik kötetében szintén szá
mos leveleit olvassuk gr. Eszterházy Miklós nádornak.
Lássunk néhány példát.
„Váltig igyekeztünk halasztani, a mint halasztottuk is hogy ne
kelleték
vala az nemes vármegyéket költetniök vitézlő nép fo
gadására" (4. lap).
,kelleték vala' oly múlt alak, mely igen ritkán fordul elé (ket
tős múlt), de mindig egyidejűséget jelent, mint az imént i s , melyet
elébbeni értekezésemben együttes múltnak nevezek, s mely neve
zet itt is teljes mértékben reá illik.
„Bejövének hazánk romlására elsőben egynehány féle hadak,
német, magyar, török, kurtán, és nagy messzönnen ide vonák az mi
kegyelmes urunk erejét is (mindkettő tartós múlt), mely két erős
had miatt emberi mód szerént nem egyébnek, hanem szörnyő, ha
szintén nem utolsó veszedelmének kell vala (egyidejű múlt) követ
kezni ez mi szegény hazánknak." (10. lap).
„Sopron vármegyében lakozó nömös ember élőnkben jővén
és panaszolkodván jelenté (részesülő után) hogy" stb. (30. lap).
„Salutem. . . . (stb.) Akaránk kgteknek értésére adnunk" (60.
lap.) (végzetlen múlt, mely a jelenbe is benyúl).
„Nem tudjuk mire vélni, hogy kglmetek sem az kevés igért
katonát megh nem küldé, szerzette-i-e megh vagy nem, sem penigh
pénzt nem küldeu (70. és 71. lap).
,küldé' ,külde{ más idökörülményre vonatkozik, mely kö
rülmény az elébbi mondatban rejlik : ,nem tudjuk mire vélni'
alatta értendő : ,azon körülményt' hogy, vagy : }mimódon történt'
hogy stb.
„Ide jővén és megh akarván látni az ide való dolgokat is alá-
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küldöttem vala *) Eperjesre is, az honnét postám csak szintén ez
órában juta meghu (72. lap); ,ez órában' ido körülményre vo
natkozva.
„ammint feljebb meghirám11 (88. lap) és „ammint mondám"
(89. lap), más idökörülményre : jfeljebb' jimént* (ez csak alatta
értve) viszonylók.
„Meghívtuk volt (régebben) immár ez levelünket ammikor
meghérténk (más időkörülményre vonatkozva) maga O Fölsége ke
gyelmes irásábul,
kit azt is tudtára akarónk (a jelenbe nyúló
múlt) adni kegyelmeteknek" (94. 95. lap).
„Győri Praepost uram ö kegyelme a Kegyelmetek nevével
jüvén hozzánk, emlékezek (részesülő után) azoknak a katonáknak
állapotjokról" stb. (168. lap).
Mind ezek — ismétlem — azért igen fontosak, mert egyéb
ként a levélíró csaknem általában mássalhangzós múltakat használ,
melyeket hely kímélésből elhagytam, különben a 190. levél nagyobb
részét ki kell vala írnom.
XXIV.
Ugyanezen korból I. Rákóczi György nagykállai nyilatkozványában (Ujabb Nemzeti könyvtár. Első folyam 407—410. lap) ám
bár a szöveg nagy részében történeti dolgok adatnak elé, egyetlen
egy önhangzós múltat sem találunk.
Rákóczi Györgynek saját kezével az portára Maurer Mihály
nak írott levelében (ugyanott 414, 415. lap.), csak ez egyet ol
vassuk :
,az mint feljebb is írók1 mely szólást az elébbeniekböl eléggé
ismerünk.
A föntebb megérintettem kiadásokban négyszáznál több nyelv
emlék foglaltatik — a Szentpéteriek végezésétöl 1403-tól kezdve
gr. Eszterházy Miklós nádor és I. Rákóczy György Erdélyi fejede
lem koráig, tehát mintegy ötödfélszáztól kétszáz éves eredeti magyar
*) Ezen elébbi múlt bizonyosan megelőzi a föntebbi részesülőt ,akurván látni', de más részről — igen szépen — ezzel viszonyban is van, ezevt
411 ,volt' helyett (melyet föntebb láttunk) itten ; ,vala.'
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nyelvemlékek és a két haza több vidékéből — csaknem valamenynyien különböző, és pedig világi személyektől eredetiek, melyekben
a történelmi elbeszélésekre általában és csak kevés eset kivételével,
a mássalhangzós múlt használtatik épen úgy mint mai korban.
Azaz a nép nyelve, a meddig csak visszamehetünk a régiségben, nem csak a fő elbeszélési múlt megjelölésére, hanem a hol ta
lán egy időbeliség vagy megelőző múlt megjelölésére más alakot kell
vala alkalmaznia, általában a mássalhangzós múltat használta, mint
mai korban.
A hol itt-ott eltérés mutatkozik is, az vagy tájszokásnak tűnik
fel, vagy pedig és kivált felsőbb körökben a Tatrosi codexben a
példák nagyobb része után föntebb megállapítható szabályokkal
többnyire összevág.
Kitűnők e tekintetben valamely Péterffy András bécsi ügyvi
selő vagy megbízott levelén kivül (X.), Szulimán Szultán nyilatkozványa (XV.), Pelsőczi Bebek Ferencz nyilatkozata (XVI.), a miskolczi bíró és többi esküdtek levele (XIX.), Gróf Zrinyi György le
vele (XX.), Báthori István lengyel király levelei (XXI.), Magyaror
szág karai és rendéinek levele Slavonia karai és rendéihez 1608-ban
(XXII.), Gr. Eszterházy Miklós nádor levelei stb.
Mindazáltal nem tagadhatni, hogy ha valaki ugyanezen ko
rokból ellenkező példákat akarna idézni, kivált pedig, — a mi kü
lönös figyelmet érdemel — egyházi és egyház ügyeiben forgolódott
személyektől, kik talán azon okból, hogy szent dolgokban a közön
séges nyelvszokástól eltérve írásmódjuknak különös színt kölcsönöz
zenek , vagy bármely más okból az önhangzós múltakat széltiben
alkalmazták, hol nem is kell vala, s ez írásmódtól még Pázmán Pé
ter sem ment, annak mondom, ki ilyenek után akar ellenem harczolni, e tekintetben szintén tágas mező áll nyitva.
Tehát világi és egyházi irály a kérdéses igeidők tekintetében
egymással küzdeni látszik.
Hogyan igazodhatunk el e tárgyban, lesz jövő és ebbeli utolsó
eléadásom czélja.
FOGARASI JÁNOS.

