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A PEDIG, PENIG, KEDIG SZÓKRÓL. 

(Olvastatott az Akadémiában 1867. dec. 17.). 

Alig van szó nyelvünkben, mely annyi alakban fordulna elé, 
kivált a régieknél, mint pedig, sőt a föntebbi három fő szó hihető
leg különböző törzsből eredett, úgy, hogy a többiek a ,pedig' szó
nak nem is minden jelentésében osztoznak. A ,pedig' most általá
nos divatú, itt-ott jpenig' is eléjön, de ,kedig' jelenleg tudtomra 
nincs szokásban. Szalay Ágoston gyűjteményében (400 magyar le
vél) csaknem ugyanazon egy időben mind a három eléfordúl, még 
pedig több mint 30 módosult alakban is, miből megtetszik, hogy 
egyik vagy másik régibbségéröl nehéz volna határozott Íteletet 
mondani. Ezen alakok következők: 

a) Penig után : pennyg, pennygh^ penieg ( = penyeg) peneg, 
penegh, penek (valamennyiben az utóbbi e lehet nyújtott é is, mint 
általán az ég ragban), penyk, penygh, peniglen, penjglen, penyglen, 
peneglen ; 

b) Pedig után : pegig és pegyg ( = pegyig), peg'eg ( = pegyeg) 
pedyglen ; 

c) Kedig után: kedigh, kedjgh, kedyg, kedygh, kedeg, kedegh, 
kedyk, kediglan, kedigten, kegig, kegyg, kegyk, kegek (az utóbbiakban 
lágy gy van: kegyig stb.) ; 

d) Nagyobb hangváltozást szenvedtek : teáig, kénig vagy 
kenygh7 kegieth. 

Egyedül magának Báthori István lengyel királynak levelei
ben is szintén a XVI. században alig egynehány évnyi időközben 
hasonlókép mind a három fő szó eléfordúl, ú. m. kedig 1576-, és 
1582-ben, penig 1578-ban, pedig 1579-ben (Történelmi Tár. VIII. 
kötet. 211, 213, 216. 225. lapokon). 
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Legrégibb nyelvemlékeink között, a tudva levő évszámok 
szerint a Bécsi codexben kedeg (kédég) és kedég (kedég), néha rö
vidítve csak ked., a Müncheni codexben állandóan rövidítve : ke., 
még előbbi korból a Szentpéteriek ,végezés'-ében: penig. 

Mindenek előtt jelentéseikre nézve kell tisztába jönnünk. 
Pedig kötszónak 1) elválasztó, némi ellentétes jelentése lát

szik, pl. én beszélek, Péter pedig hallgat. Te megkaptad részedet, a mi 
pedig engem illet, arról lemondok. Pál kimegy a mezőre, te pedig itt-
honn maradsz. A ki jól viseli magát, jutalmat kap, a ki pedig rósz 
leszen, büntetés éri. Nincs ellentétes értelem ezekben: „Ez iffiu le
gény Sügerdi István haza úgy kéredzik, hogy az mi szolgálatunkra 
rövid nap múlván megjünne; lakása pedig Enyeden vagyon." (Bá-
thori István levelei). „Tartozom Istennek hálaadással, hazámnak 
pedig oltalommal." (Ugyanott). Ez értelemben megfelel neki a la
tin autem vagy verő; „De pietate autem Attici quid memorem" 
(Cicero, t. i. előbb többi erényeiről beszél); de a német aber nem 
egészen. (L. Adelung). Ez értelemben cseréltetik fel a magyarban ke-
dig és penig szókkal is. „Ennek utána is mind itt mind kedig ott 
kinn az országnak szolgálhatnak." (Báthori I. L). „Mi lehetne pe
nig isten előtt üdvösségesb." (Ugyanott). 

Hogy inkább összekötő értelme van, abból tetszik meg, mert 
és szóval fölcseréltethetik: én beszélek, és Péter hallgat; sőt még a 
szórendben is a magyar meg ( = és) csaknem mindenütt alkalmaz
ható : én beszélek, Péter meghallgat; a mi meg engem illet; te meg 
itthon maradsz ; tartozom istennek hálaadással, hazámnak meg olta
lommal. A következő fejtegetések fogják mutatni, hogy ,pedig' az 
azonban v. a közben v. azon időben szókkal is fölcserélhető. Péter 
azonban hallgat; a mi azonban engem illet; mi lehetne azonban isten 
előtt üdvösségesb stb. Mindazáltal gyakran valósággal ellentétes ér
telemben is használja a nyelvszokás, t. i. de v. ellenben helyett, pl. a 
pávának tollai szépek, lábai pedig rútak. IJgy vélem, hogy a német 
nyelvből harapódzott el, melyben az aber szónak Adelung szerént 
csak de jelentése van. 

2) Rokon értelmű a pedig szó a holott, noha, ámbár, jóllehet 
kötszókkal, pl. nem jöhet el, pedig megígérte volt. Haragszik rám, pe
dig nem bántottam. Nem ad a koldusnak, pedig gazdag. Mindig pa
naszkodik, pedig nincs rá oka stb. 

3) Erős bizonyításul vagy tagadásul szolgál, mi némileg csak 
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a második értelem módosulata. Pedig ( = holott) úgy van. Pedig v. 
de pedig nem ugy van. Vettem paripát még pedig (latinosan: és pedig 
= et quidem) milyet! Bizon pedig v. pedig bizon (==. holott bizon) 
megtehetnéd ! Különös szólásmód 4) pedig hogy, például: pedig hogy 
láthatlak! Ez utóbbiak jelentésében tudtomra a régiek sem cserél
ték fel kedig és penig szóval. 

A mi mindhárom eredetét illeti, ennek földerítése még eddig 
nem látszik sikerültnek. Mellőzve Dankovszkyt, ki a ,pedig'-et a 
görög fimtÖTjy'-böl származtatja, (a ki szerént többnyire minden szót 
idegenektől vettünk által, tőlünk pedig senki semmit, a ki szerént 
még a ,huszár'is szláv szó, és azt teszi: ganserum custos, és a ki nyo
mán őseinknek igen jól kellett tudni görögül, mert hasonlításaiban 
számtalanszor görög szókkal találkozunk), Jászay Pál szerént az 
eredeti alak kedig, s ennek gyöke a régies ket ( = két, kettő), tehát 
az egész annyi volna mint ketig v. keltedig, azon alapnál fogva, 
mert a kedig a másodrendű fogalomnak (szónak) avagy eszmének 
(mondatnak) az elsővel való öszveköttetésére használtatik. Azon
ban ez, habár értelmére nézve is némi erőtetéssel, csak a kedig 
szót elemezné. Néhai Czuczor Gergely véleménye azon elvből in
dul ki, hogy jpedig* tulajdonképen elválasztást vagy ellentétet je
lent, mit gyakran a latin aut és autem is kifejeznek, s ez alapfoga
lomnál fogva valószínű, hogy a magyar pedig (v. kedig) is két mon
datot egymástól elválasztó ellentétbe hoz. De lappang különösen a 
,pedig* szóban más fogalom is, mely némi ráhagyást, megengedést 
fejez ki, midőn t. i. a jóllehet, holott, noha stb. szókkal cseréltetik 
föl. Tehát ezen fogalomból kiindulva azt vélhetni, hogy midőn rá
hagyást, megengedést jelent, gyöke kegy v. ked, engedékenységet, 
megengedést teszen, honnan a régi Halotti beszédben kegyedjen a. m. 
megbocsásson, bűnöket elengedjen. Ellenben midőn világosan el
lentétre s elválasztásra vonatkozik, gyöke eredetileg pegy, ez ismét 
az átalakult vagy kötszó volna, melynek megfelel a latin autem-nék 
aut törzse, pl. aut ego, aut tu, vagy én, vagy te, t. i. a vagy ig képző
vel lesz vagy-ig magas hangon, és nyilt e-vel ejtve vegy-ig, s a v 
hangot rokon szervüjp-re változtatva pegyig. így változnak a szin
tén elválasztásra vonatkozó vas és vés igék. Ezen és a föntebbi 
elemzések szerént más volna a kedig, s más a pedig vagy pegyig; 
melyek között azon különbség is van, hogy a mondat elején az 
ezen vélemény szerént elválasztást jelentő pedig soha sem áll, va-
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lamint a latinban sem autem • ellenben a ráhagyó vagy megengedő 
pedig (kegyig- v. kedig-höl elváltozva) a második mondatot már ve
zérelheti, mint a latin quamvis, pl. ezen összefüggő mondatban: 
„Erat enim inter eos dignitate regia; quamvis carebat nomine" 
(Gornelius N. Miltiades). Azonban a későbbi divat az első értelem
ben (mint az értekezés elején) a két alakot összeolvasztotta. 

Nyelvhasonlítólag figyelemre méltók a mongol kiged és per
zsa pen. A mongol jkiged' jelentése a magyar és, is, meg (latin et, 
etiam, német und, auch); a perzsa peri, Vullers szótárában arab be
tűkkel : ^ ; melyet pan-nak is olvashatni, ugyanezen szótár sze
rént a. m. 1) a latin quidem, autem, quod attinet (arabul : amma, 
Zenker szerént a. m. an-ma s jelentése a franczia mais, cependant 
quant a, németül: aber, doch, ivás das betrifft) ; 2) sed, attamen; 
mely értelmek tökéletesen megfelelnek a magyar pedig mind két 
jelentésének. A mongol kiged szót Schmidt szerént csak az irói 
nyelv, de a nép nem használja (nem képzeljük honnét vették volna 
az írók, ha nem a nép nyelvéből, ha talán az nem általános divatú 
is) ; el éj ön Adelung Mithridatesében a Kalmük ,Miatyánk'-ban is. 
Eredeti értelmére nézve Jülg „DieMárchen des Siddhi-Kür" czímü 
munkájában azt mondja : „Gerundium praeteritum von ki-kü, ma-
chen; tehát a. m. gemacJit, gethan, mely azonban, úgy látszik, mesz-
sze elüt, kivált a magyar pedig, vagy ha tetszik a közelebb álló 
kedig értelmétől is. A peri szót, mely, mint föntebb látható, jelenté
sében tökéletesen egyezik a magyar pedig szóval a peitig-hen ugyan 
alapúi vagyis törzsül vehetnők, noha itt is nehezen tudnók az ig 
ragot kimagyarázni, azonban főleg a magyar hangrokonításban 
nehéz volna d-t és »-et és a kedig szót is ideértve k és p, és ismét 
n és d hangokat is azonosítni; holott ha csakugyan idegenektől 
kölcsönöztük volna akár egyiket akár másikat, a módosulatok még
is csak a magyar hangrokonságokon alapúinának. Vagy talán mind 
a két szót külön kölcsönöztük, egyiketa mongolból, másikat a per-
sából ? azután itthon zavartuk össze ? Mily kielégítő volna, ha mind 
a három szót a magyarból és rokon elemek alapján tudnók kifej
teni ! Mit ezennel röviden megkísértek, ámbár aggódom, hogy az 
egyszerű fejtegetés saját nyelvünkből sokak előtt nem fog tet
szést nyerni, de reménylem eljön az idő, midőn ennek is meglesz a 
maga becse. 
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A megfejtés nyitját a régies, de ma is tájdivatos ekkédig adja 
kezünkbe, melynek jelentése : eddig ez ideig, s melyről alig fog 
valaki kételkedni, hogy közelebbről ez-kédig alkatrészekből áll, s 
az utóbbi tökéletesen összeüt a kedig szóval, sőt ezen kedig a Bécsi 
codexben sokszor egészen kiírva és hosszú e jegygyei is fordul elé; 
a Müncheni codexben pedig csak rövidítve az első tag ke, azonban 
hosszú e jegygyel, tehát szintén kédig- v. kédeg-nek is olvasandó. De 
hát micsoda elemekből áll maga ezen kédigí Szabad legyen előbb né
mely más szókhoz folyamodnom. Szalay Ágoston becses levélgyüj-
teményében egy 1557-ki levélben ez áll : „Mind velők egyetem
ben meghalunk éhei, ménig nekünk lén, addig reájok osztójok, im
már sem nekünk, sem nekik." íme látjuk, hogy itt ménig a. m. míg, 
vagy másképen : meddig, mi ideig, s elemei a régies meni, ma : 
mennyi ( = mi-nyi v. mely-nyi) és ig határvető rag, tehát az egész 
= mennyi-ig, azaz mennyi ideig. A székelyeknél ma is divatos, tö
kéletesen hasonló alakítással: annyég = annyi-ig, azaz addig, odáig, 
pl. annyég nem monyok el (Kriza János) Úgyde ama ménig azaz 
míg, mi ideig a legtöbb esetben megfelel a pedig értelmének, pl. én 
beszélek, Péter pedig hallgat ( = Péter míg hallgat, v. míg v. mi ideig 
Péter hallgat, s azonos a föntebb érintett „Péter azonban hallgat" 
mondattal) ; a ,holott' helyett is megvan saját értelme, pl. enni kér, 
pedig nem régen evett (== míg v. azonban nem régen evett), sőt a még 
pedig kifejezésben (mert még is a. m mi-ig) mintegy erősbítésül 
mindkettő használtatik. Mindenesetre közelebb jár az eredeti érte
lem a pedig vagy penig szóhoz, mint a mongolféle ,kigedc = ,ge-
macht/ A ^ e n i g ' szóból az m ajakhangnak p szintén ajakhanggá 
változtával a legegyszerűbben ^enig' lett, s a régieknél, mint fön
tebb láttuk, pennig két nw-nel is eléjön, t. i. mennyi-ig alkatrészek 
után. Ha ezen fejtegetés elfogadható, akkor a meddig ( = mi-eddig), 
vagy, ha jobban tetszenék, mi-ideig szóból épen oly egyszerű mó
don, mint föntebb, t. i. m = p, és csak egyes d-vel (mi-ideig után) 
pedig szülemlett. Végül a kedig sem több sem kevesebb mint ki-
ideig; a ,mi' t. i. ,ki' szóval mind a régiségben, pl. Pesti G. meséiben: 
„Jutának egy víz mellé; ott kezdenek szomorkodni, hogy által 
nem mehetnének, és (ki legnagyobban ijeszti vala őket) látják 
vala, hogy a békák magokat elmerítenék a vízbe," mind a köz 
életben ma is számtalanszor fölcseréltetik; pl. dolgokról, ú. m. ál
latokról vagy élettelen tárgyakról mondjuk ma is : kijó} ki rósz ; 
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de eléjön, mint érintők föntebb, mind a régieknél, mind a mai nép
nyelvben ekkédig is, mely szinte ez-ki-eddig vagy ez-ki-ideig, tehát 
kédig, kieddig v. kiideig szókból húzatott öszve; még a kódig szó
ban a nyújtott é is igazolva van az eddig szó után, t. i. a két dd 
mint torlat azt meghosszította. 

A többi módosulatok ezekből önként folynak, t. i. 1. a d gy-vé, 
s az n ny-njé lágyulván lesz : p&gyig, kegyig, fényig; 2) az ig ré
giesen : ég (mint ma is a közdivatú mindég és székely annyég szók
ban), lesz hát : kedég, penég, pedég • és kegy ég} penyég, pegyég • 3) 
minden ig ragos szó fölveszi a len (lan) toldalékot, innen: pediglen, 
pedéglen, pegyiglen, pegyéglen • peniglen, penéglen, penyiglen, penyeg-
len; kediglen, kedéglen, kegyiglen, kegy égien ; 4) a kénig lehet ki-nyiig, 
kegyét (írva: kegieth) =r kegyég (mint ismét = ismég, sőt = sőg), 
végre ,tenig' a selypesen kiejtett penig; 5) az ig helyett, mint fön
tebb láttuk, eléjön többször ik i s ; tehát mindenütt ezt alkalmazva 
50 alaknál is többet számíthatunk, sőt ha, mint a régiek tevék, a 
g-t gh-val is írjuk, és az ig v. ég helyett ik-et és ék-et használunk, 
ama három szó változatai a 100-at is meg fogják haladni. 

FOGARASI JÁNOS. 


