
MÉG EGYSZER FEZE. 

„Num heon muganec, ge mend w foianec halaiut evec. Ho-
roguvec isten, es veteve wt ez munkás vilagbele, es levn halalnee 
es puculnec feze, es mend w nemenec." 

Az olvasó tudja, hogy Erdélyi János a Budapesti Szemle 
1865-ki évfolyama X. füzetének végén (465 — 470. II.) a, feze szót 
zsoldnak magyarázza, B azt a, fizet, vagy füzét ige tőjének tartja. 
Én erre a Ny. Közlemények IV, kötetének 443 —448. lapjain a 
Halotti Beszédet a Codexben lévő latin mintából ismertetvén meg, 
újra is azt bátorkodám állítani, hogy a régi fez szó nem más, mint 
a mai fész-ek szó, a k képző nélkül. Indokoltara pedig azt a fölvé
telt, t. i. hogy ilyen szókban: lél-ek, tor-ok, faz-ok, fész-ek stb. a 
k képző, tehát nein az illető szók tőjéhez vagy gyökéhez tartozik, 
a rokon nyelvek tanúságával is, minthogy ezekbon a megfelelő 
szók a k képző nélkül divatoznak. 

Erdélyi a B. P. Szemle 1867. folyam 7. f. 378—382. lapjain 
nemcsak állításomat nem bírja elfogadni, hanem miatta az össze
hasonlító nyelvészet ügyét is vesztettnek, legalább nem sokat érő
nek tartja. Mert bár Psammetich meg is adná magát, „de hogy 
Hunfalvy, úgymond, kit annyian nem követnek már, hanem csak 
maga követi, azaz ismétli magát, más gondolatra térjen, az nem 
remélhető." „Mi lenne akkor az összehasonlító nyelvészet ama 
nyilvános titkából, hogy a pesa és feze szemnek, azaz külsőleg, ha
sonlítanak egymáshoz?" 

Hogyan jut Psammetich a nyelvészek közzé ? Úgy, mert Er
délyi Herodotosból idézvén az ismeretes adomát, mely szerint Psam
metich kecskék szoptatta két gyerek által gondolta megtudni az 
eredeti nyelvet, a bekkos szónak helyes vagy helytelen értelmezé
sétől hiszi, hogy függ az összehasonlító nyelvészet sorsa. „Az ösz-
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szebasonlitó nyelvészet sorsa ezen első példában el van dőlve", úgy 
itél Erdélyi. „Nem, mintha tagadnám becsét a történelemben, ha
nem látom ingatag voltát az értelemben!" Még sokat is enged Er
délyi az összehasonlító nyelvészetnek, többet mint magam enged
nék, ha Erdélyinek vagyok. Én ugyanis a minek ingatag voltát 
látom az értelemben, annak egy csöpp becsét sem tulajdonítok a 
történelemben. 

„ Hunfal vy Pál, így folytatja Erdélyi, meglelvén a finn nyelv
ben a pesti szót, mely fészket, jelent, s tudván a magyarban egy feze 
alakú homályosan hagyott kifejezést : csupán azért, mert pesti 
(peze) *) és feze hasonlítanak egymáshoz, e kettőnek egyet kell je
lenteni : fészek. Bekk-os a frügeknél kenyér, bekk-OB a két vad gyer
meknél első szó : tehát a frügek első vagy legrégibb nép !" 

Adoma nem tudomány, a szókkal való játék csak játék. 
Azonban játékkal, adomával nem lehet megsemisíteni a tényeket. 
Tény az a magyar nyelvben, hogy a fészek szó fesz tő-ből és k 
képzőből áll, miszerint az a lélek, torok, fázok, vagy fazék, köldök, 
homlok, homok, szemöldök-féle szókhoz tartozik; tény az, hogy a 
magyar nyelv szokása is tud erről, mert csak is ezt tudván mond
juk szemöld-öt is szemöldök helyett; tény az, hogy a rokon nyelvek
ben /?7 = lélek, tor és tur = torok, pes(ü) = fészek, pat(o) fázok, 
így lévén, mi találós bölcseség kell ahhoz, hogy a finn pm(a)-t egy
nek mondhassuk a magyar fész-ék szóval ? Még annak is, a ki 
nem akar nyelvész lenni, nem kell egyéb egy kis fáradságnál, 
moly utána jár, ha vájjon nem játszom-e, s vájjon igazán úgy
van e ? 

Ha el kell fogadnunk, hogy a k nem a szótőhöz tartozik ilyen
féle szókban, mint fészek, lélek: akkor azt is el kell fogadni, hogy 
volt idő, melyben a szó-tők magokban is képző nélkül, divatoztak. 

*) A finnek a pesti szót nem ejtik peze-nék ; hanem pesze-nek. Egyébiránt 
a Halotti Beszédben a z> sz-et is ér, p. o. zumtuchel = szömtök-kol ; zocoztia = 
szokosztja, szakasztja ; zoboducha = szoboducha (mint máig a székesfehérvári vi
déken szabadiha, szab':dihon-t mondanak szabadítsa, szabadítson helyett; a eh itt 
csak sürübb h, mint a choltat szóban is, holtát helyett) ; — urn,zaghíle~ ország
bele ; rezet = részét. Ezen példák szerint nem vétek talán állítani, hogy a fez-e 
szó fesze. De Erdélyi szerint feze is lehetne, mert ott a z a mai hangnak is megfe
lel. Tehát nemcsak az egy szóból lehet a z mai hangjára következtetni, hanem az 
értelemből is, mely vagy fesz vagy fez, fiz, füz olvasást föltételez. 
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Hogy ebből az időből őrzött-e meg a magyar nyelv példákat, azt 
magában se állítani, se tagadni nem lehet, hanem a nyelv marad
ványaiból felelünk reá. Vájjon mind azt elvessük-e, a mit ezekben 
megtalálunk, mihelyt a mai nyelvszokással ellenkezik ? 

Erre maga Erdélyi is azt mondja, hogy a világért sem 
szabad elvetni, hisz a maradványokban legbecsesebb tanúságo
kat találunk. O is nagyra teszi a feze szót, jóllehet azt a mai 
nyelv úgy nem ismeri, mint az én fész-emet nem, fészek helyett. S 
ne gondolja Erdélyi, hogy abban van elsősége előttem, hogy a 
maga feze szavának megfejtéseért nem fut Finnországba mint én, 
hanem itthoni terméssel táplálja tudományát. Ellenkezőleg! Mind 
a mi a mai nyelvben nincsen meg, az érthetetlen homályos, ha a 
rokon nyelvek tényei nem világosítják fel. Példákat szolgáltat erre 
maga a Halotti Beszéd; szomorú dolog, hogy azt még Révai után 
is vitatni kell. Higye el Erdélyi úr, hogy mihelyt a feze szónak 
azon értelme mellé, melyet ő talált ki, egyetlen egy tényt bírnánk 
felhozni a rokon nyelvekből, az többet érne, mint minden okos
kodás, mely tények nélkül szűkölködik. 

Úgy okoskodik Erdélyi: „Én (Erdélyi) egyenesen azt hiszem, 
hogy a Hallotti Beszéd ide vágó helye (lewn [a Cod. levn] halal-
nec es puculnec feze, es mend w nemenec) párhuzamos vagy tel
jesen egyező hely a római levél VI. 23. versének ezen helyével : 
halál a bűnnek zsoldja (halál a bűnnek feze), minek értelme: a 
bűnt halállal fizetjük. Vagy a Halotti Beszéd szövegében: Ádám 
lön halálnak és bűnnek lakolása (lakoltja, a ki lakol) és mind ő 
nemének (a kiben neme lakolt). Hogy a fizet ige nyelvünkben ily 
értelemre használtatik, a közélettől a bibliai nyelvig mindenütt le
lünk rá példát, gyakorlatot. Sőt az esetre vonatkozó lényeges kife
jezések, műszavak, mind a, fizet ige körül forognak." „Nem 
arról van itt szó, hogy egy ember által jött be vagy eredett a ha
lál és bün és az egész emberiség, mi a. fészket ajánlaná, hanem ar
ról, hogy Ádám halálosan vétkezett és benne mindnyájan vétke
zünk, ez az a fez, zsold, adó, melyért mondatik, hogy ,debitores su-
mus/ Adósok vagyunk, fizetni kell. Halál a bűnnek zsoldja, adója, 
tartozása. Személyre (Ádámra) vivén által: Ádám lön, halálnak 
és pokolnak adósa, adóssága, zsoldja, feze, s mind ő nemének is 
adóssága, kiben mindnyájan adósok lettünk. A biblia fordítóknál 
ez az értelem, t. i. a „fizet" szó értelme, utóbb elhomályosult. Ok 



MÉG EGYSZER FEZE. 241 

már tudtak németül és írtak zsoldot. Komjáti Benedek még tudott 
valamit a Halotti Beszéd nyelvéből is, és szerencsére, a római le
vél V. 23. versét így tette által: halál a bűnnek fizető zsoldja; utána 
imé nyelvtörténeti adattal is tudok szolgálni az értelmetlen, szö
vegellenes elfacsart fészek olvasás megczáfolására." 

Erdélyi erősen vitatja, hogy nem arról van szó a Halotti Be
szédben, hogy egy ember általjött be vagy eredett a halál . . . . mi a 
fészket ajánlaná, hanem arról, hogy Ádám halálosan vétkezett. — 
Ellene ugyan nem sokat érne állítanom: de bizony arról van itt 
szó! Azonban nem késztet-e az egész „sermo super sepulchrum11 

ennek állítására ? Egy szerzetes társat sírba tevén, mi természete
sebb annál, hogy a halálról elmélkedjenek : „latiatuc feleym zum-
tuchel, mic vogmuc, ysa pur es chomuv v o g m u c . . . . ysa ki nopun 
emdul ez gimilstwl, halalnec halalaal holz; hadlava choltat terűm teve 
istentwl, ge feledeve." Olvassuk végig a sermot, a halál szerepel ab
ban. Szerepel a latinban is, mely hasonmása a magyarnak. „Con-
siderate fratres, in quanta beatitudine constabat ille primus Adam, 
quod et eum non móri sed in aeternum vivere creaverat Deus", stb. 
lásd Ny. Közi. IV. 446. lap. Lehetséges-e kételkedni, hogy csak
ugyan arról van szó a Halotti Beszédben, hogy Ádám tilalom-sze
gese általjött a halála világba, minél fogva nem csak maga Ádám, 
hanem egész neme is halandóvá lett ? Vgy hiszem, a ki mind a 
magyar mind a latin sermo super sepulchrum-ot olvassa, annak le
hetetlen tagadnia, hogy abban e gondolat: Ádám által eredett a 
Lalái, csakugyan első helyen áll. Tehát, hogy Ádám a halálnak és 
pokolnak fészke lett, s nem csak magára nézve, hanem az emberi 
nemre nézve is, e gondolat annyira az előtérben áll, hogy szinte 
akarni kell, nem látni azt. Összeköttetésben van ugyan vele a bün 
is : de a halál, mint a természeti embert legerősebben meglepő 
tünemény, szembetűnőbb mint a bün. S a Halotti Beszéd eme fel
fogása tökéletesen megegyez a rómaiakhoz írt levélnek V. 12. versé
vel : "£i<T7zsg di' évog avűqwnov tj á^antía sig tbv xotTfiov si<jftkíte7 xai őtá ti\g 
áfiagríag 6 öúvatog' xaí ovtcog dg návtag avOgcónovg ó dávatog ői^l^sv, 
icp co návreg rjfictQTov. 

Erdélyi azonban egyenesen hiszi, hogy a Halotti Beszéd ide 
vágó helye a VI. 23. versével egyez meg : „Tá yao oxpcóvia rrjg á/xag-
ríag öávatog halál a bűnnek fizető zsoldja", vagy a halál a bűnnek 
fizetése. „Hunfalvy nem tagadá a római levél VI. 23. versének ezen 

NTfEÍ.VTUD. KÖZLVMÉNYi.K. VI. 1*J 



2 4 2 HÜNFALVY PÁL. 

másolatát, utánozását, mind a mellett megmaradt a pesd (fészek) 
értelemnél stb." — Rosszul olvasta Erdélyi az idézett Ny. Közi. IV. 
444, 445. lapjait, mert ott az előadottak után világosan fejezem ki 
magamat, ezt írván : Sőt minden azt mutatja, hogy a Hallotti Be
széd inkább erre a szentirási helyre (V. 12.), mintsem az Erdélyi 
felhoztára (VI. 23.) van alapítva. Ezt körülírva vagy inkább nép
szerűen így fejezhették ki latinul : Adam factus est domicilium 
mortis. — 

„Igen, folytatja Erdélyi, de ha a halált magába ette, talán 
meg is emésztette ? Nem! a halál benne lakik. Ám legyen, de hogy 
„mind ő nemét" is magába ette volna és gyomrából lenne az em
beri nem atyja, ez igen nevetséges, legföljebb eredeti magyarázat." 
„A magyar nyelvben Révay, Kassai, Döbrentei okvetlenül oly szó 
után néztek, a mely necsak az első részhez (halalnec es pukulnec), 
a mennyit Hunfalvy idéz, oda üljék, hanem tartozzék a második 
részhez is (es mend w nemének), a mit Hunfalvy nem idéz, mint 
ezt követeli a szövegszerüség. Az eset előtt már ki volt mondva 
első szüléinkre az áldás: gyümölcsözzetek és sokasodjatok, és így 
nem kellé az evés által fészekké lenni Ádámnak vagy inkább 
gyomrának; a Halotti Beszéd épen azt mondja, hogy lön az, a mi 
nem volt, t. i. halliatlanból halandó, nem csak maga, hanem mind ö 
neme is. Ez az, a mit Hunfalvyra mondék, hogy nem gondol a szö-
vegszerüséggel." 

Furcsán vagyok Erdélyivel, a kiről itt azt kell mondanom, 
hogy nem tudja mit ír. Egyszer azt írja : „a Halotti Beszéd épen 
azt mondja, hogy Ádám lön az, a mi nem volt, t. i. halhatlanból 
halandó, nemcsak maga, hanem mind ő neme is !* — pedig erre 
teszem én az egész beszéd súlyát; másszor meg tiltakozik ellene, 
mondván : „Nem arról van itt szó, hogy egy ember által jött be 
vagy eredett a halál stb. — Nevetségesnek találja Erdélyi, hogy 
Ádám a halált ette, s azt kérdi : Talán meg is emésztette ? Ismét 
furcsán vagyok Erdélyivel. Azt olvassuk a Halotti Beszédben : „Es 
oz gimilsben halalut evec . . . Num heon muganec, ge mend w foia-
nec halalut evec !" Nem olvasta ezt Erdélyi ? Nem ismeri a biblia, 
a keresztyén dogmatica nyelvét ? — Azt írja ő, hogy Révai, Kas
sai, Döbrentei oly szó után néztek, a mely ne csak az első részhez 
(halalnec es puculnec), a mennyit Hunfalvy idéz, oda üljék, hanem 
tartozzék a második részhez is (es mend w nemenec), a mit Hunf. 
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nem idéz, mint ezt követeli a szövegszertíség. Megint furcsán va
gyok Erdélyivel. A 444. lapon ezt írtam : „Lássuk már először, 
vájjon maga a Halotti Beszéd támogatja-e Erdélyi magyarázatát ? 
,Es az gyümölcsnek oly keserű vala íze, hogy torkukat megsza
kasztja vala. Nem heon magának, ge ménd ö fajának halált evek. 
Haraguvék Isten és veteve őt ez munkás világbeié, es lön halainak 
és pokolnak feze, es ménd ő nemének/ Úgy-e teljesen idéztem a 
helyet, sőt többet is idéztem. Vagy nem olvasta végig Erdélyi, a 
mit írtam, s a mit meg akar czáfolni ? ? — Azt érti valahogyan, 
mintha szerintem Ádám mind ő nemét is magába ette volna, és 
gyomrából lenne az emberi nem atyja. Ez furcsánál is furcsább. A 
Halotti Beszéd azt mondja, hogy Ádám halált evek, még pedig 
nem csak magának (evett halált), ge ménd ő fajának halált evek; 
én meg szóról szóra idézem a helyet. Hogy miből olvasta Erdélyi 
azt ki, hogy Ádám mind ő nemét magába ette ? azt nem idézi az 
én czáfolatomból, pedig szoros követelője a szövegszerüségnek. 

De hagyjuk abban ezt, s nyelvészkedjünk. Erdélyi nagyon 
nem helyesli, hogy a fesz-et a fészek értelmében veszem, mert a 
trópust szószerint veszem; mert ha ezt találjuk i s : 

„A verébnek is van fészke, 
Es honjában költ a fecske, 

„mégis szokatlan volna: Lön halálnak és pokolnak hona, és mind ő 
nemének. Ez épen oly ismeretlen és szokatlan, mint a fészek. Ma
gyar elmejárás nem bír meg ily erőtetést: mert neki sohasem egyéb 
a fészek, mint abstract helyi viszony, és trópusban szól akkor is, 
midőn ,egy fészekből valót' mond, azaz a hely értelmét átviszi a 
tartalomra. Visszaél értelmisége jogával, a ki a trópust szó szerint 
veszi. Hunfalvy e részben már is addig jutott, hogy tisztán gyo
morügy gyé tette az eset hagyományát, szeszéllyé a nyelvszokást, 
mert ráfogásokkal él, mi az élő nyelvben nem oly könnyen sike
rűi. A fészek sohasem kezdet, eredet, hanem az eredet helye. Tojás, 
pete kell belé. Hogy a fészek valaha fesz is lehetett, ez lehető, és 
nem több mint lehető, így nem sokra megyünk vele." 

Ráfogással élek, mi az élő nyelvben nem oly könnyen sike
rül! azt mondja Erdélyi. Ráfogás volna-e, azt mondani : Ádám 
lett a halálnak és pokolnak fészke, azaz lakóhelye ? Ráfogás-e azt 
mondani : az emberben sok gonoszság lakik, ő tehát sok gonosz
ságnak fészke ? Idegenek-e ily szólások a bibliai nyelvtől, melyben 
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a legbátrabb trópusok közönségesek? Nem találjuk-e abban & fé
szek szót lakóhely értelmében ? Mózes IV, 22, 21. Látván annak 
felötte az Cenéust az ő értelmét mondván, monda: Erős az te lakó
helyed, és építetted az te fészkedet az kősziklában. — Jerem. 49, 16. 
Megcsalt tégedet a te félelmed és a te szívednek kevélysége 
Ha olyan magas helyen raknád a te fészkedet mint a saskeselyő, 
levonszalak onnan tégedet, mond az Úr. — Ézsaiás 10, 14. És az 
én hatalmasságom mint egy fészket úgy találta sok nemzetségek 
gazdagságának fészkét. —• Bornemissza Pred. 77. lapon : De Heró
des ördög tagja, fészke és hayléka lévén stb. 

A magyar elmejárásnak sohasem egyéb a fészek, mint ab-
stract helyi viszony! Hát : Ádám lön a halálnak fészke... mi egyéb 
a fészek abstract helyi viszonynál ? — A fészek soha sem kezdet, 
eredet, hanem az eredet helye. Tojás, pete kell belé! Hát: mint egy 
fészket, úgy találta sok nemzetségek gazdagságának fészkét. Hol itt 
a pete ? De abban: Ádám lön a halálnak fészke, azaz lakóhelye, 
nem csak a helyi viszony ki van fejezve, hanem a petét, a tojást is 
megtaláljuk, s ez Ádám tilalom-szegese. 

Visszaélek a trópussal! — Mikor, mivel ? Akkor, midőn a 
Halotti Beszéd ezen helyét idézem : „Es az gyümölcsben halált 
evek . . . nem heon magának, ge mend ő fajának halált evek", s 
úgy értvén, a mint a biblia-nyelv értetni akar, ebben is : „Es levn 
halálnak és pokolnak fesze (fészke)" csak azt értem, mit a bibliai 
trópus ki akar fejezni, hogy a halál Ádámban kezdett lakni, s úgy 
a halál nem csak őt tette halandóvá, hanem annak egész nemét is. 
Mert hogy parallel helyek ezek: Es oz gimilsben halalut evec . . . . 
nem heon muganec ge mend w foianec halalut evec — Es levn 
halalnec es puculnec feze (muganec) es mend w nemenec, azt le
hetetlen nem látni. 

Még egyszer s utoljára, mint áll Erdélyi véleménye és miféle 
nyelvészkedéssel támogatja azt? Ezt: ra yaQ óijjtávia rrjg afictQtíag 
kavarog, helyesen fordítja így Komjáti Benedek: halál a bűnnek 
fizető zsoldja. De ha a bűnnek fizető zsoldja a halál: lehet-e, akár 
trópussal, akár a nélkül, azt mondani, hogy Ádám a halálnak fize
tője, vagy fizető zsoldja, vagy adósa? — Adósok vagyunk, fizet
nünk kell, az igaz : ámde nem a halálnak vagyunk adósat, hanem 
Istennek, s a Halotti Beszéd világos értelme szerint, halállal adózunk, 
élettel lakolunk. Mint Ádám a bűnéért halálával adózott, életével 
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lakolt, úgy mi mindnyájan, mert Ádám utódjai vagyunk, halállal 
adózunk, életünkkel lakolunk. — Az Erdélyi véleménye annyira 
erőszakolt, hogy ellenkezik mindennel a mi helyes. 

Micsoda nyelvészkedéssel támogatja véleményét ? Kísértsük 
meg, hogy milyen & fizet igének Jiz} vagy/ŐZ vélt gyöke? Hogy 
félre ne értsen Erdélyi, figyelmeztetem, hogy a nyelv eszejárását 
akarom kitapogatni, mire szükségünk van, ha igazolni óhajtja vé
leményét. Első kérdés tehát itt: a, fizet, füzet igének gyöke fiz, vagy 
fez, nominalis-e vagy verbális ? A nyelvtények hasonlatossága 
vagy analógiája azt a feleletet kényszeríti reánk, hogy a fizet, fü
zet gyöke bajosan lehet nominális, mert az at, et képzővel rende
sen, azaz, a példák sokasága szerint, igéből ige, nem névszóból lesz 
ige. E szerint a fiz, mint a, fizet gyöke, maga is ige volt, ámbár je
lenben nem él többé a nyelvszokásban. Úgyde, ha a, fiz, a nyelvté
nyek analógiája szerint, verbális természetű : egyszeribe a nyelv 
maga czáfolja meg Erdélyit. S akár haragszik érte, akár nem, a 
fiz-re vagy fez-re is felhozok felvilágosító tényt a rokon nyelvek
ből. Avogulpeí annyit tesz mint fizet; de pet = fiz, az et a magyar 
igében képző, mely nélkül is annyit jelent a vogul szó, mint a ma
gyar fiz-et. Nem árt figyelmeztetnem az olvasót, hogy a vogulban 
a piti vagy fit' (pity =r fész-ek) és a pet (fiz-et) hang szerint is oly 
közel állanak egymáshoz, mint a magyar fész-ek és fez-et, fiz-et. 
Arra pedig, úgy hiszem, nem kell már figyelmeztetni az olvasót, 
hogy a magyar / hang az ugor és finn nyelvbeli megfelelő szókban 
majdnem kivétel nélkül p; azt is tudják, kik többet értenek az 
ilyenhez mint Psammetich, hogy az sz, z, hang többnyire í-ből lett. 

Mire tanít tehát maga a magyar nyelv ? Arra, hogy a fizet 
gyöke fiz, vagy fez nem névszó, hanem igeszó, mert azt hirdeti a 
magyar nyelv, hogy névszókból nem közvetlenül t képzővel lesznek 
igék, hanem más képzővel, p. o. í-lel, z-vel stb., mint víz, vizel, vi
zez ; szem, szemel; kéz, kezel stb. A fiz-et, vez-et, Tiird-et s affélék 
tehát igékből lett igék, habár jelenben nem élnek is többé a gyök
igék. S a fiz, fez igegyöknek megfelelő vogul ige is pet, mely még 
támogatja a magyar nyelv tanítását. 

A nyelvszokás nem szeszély, s az állandó nyelvszokást, külö
nösen a szók képzésében, csak a nyelvtudomány deríti föl, több
nyire a rokon nyelvek segítségével. 

HUNPALVY PÁL. 


