
Arpádkori szók. 

1. Zarm. E szóalakot a NySz. nem ismeri, de régi okleve
leinkben több helyen találkozunk vele. Legelőször a tihanyi apát
ság alapítólevelében (1055.) akadunk reá a következő kitételben : 
Eursus est locus pertinens ad prefatam ecclesiam qui incipit ab 
eodem lacu bolatin cuius est uocabulum koku zarma tendens usque 
ad magnam uiam que dirigitur in keuris tue. SZAMOTA, ki a szóbeli 
oklevél magyar szavaival e folyóirat múlt évfolyamában foglal
kozott, a zarma forma mellé ezt a megjegyzést teszi: ,Helyes kiej
tése ismeretlen, de értelme s eredete is homályos'. (142. 1.). Más 
oklevelekből pedig még a következő példákat idézi hozzá: 1211. 
Est locus qui dicitur Clnoc zorma et ibi est méta regis Andree. — 
1222. Inde uadit in Scenegeteu zorma. — 1229. Duo molendina 
ecclesie daret uduornicis Eegis unum quod erat super Duna-
zorma. — 1252. Versus aquilonem ascendit ad Ineuzorma hinc 
vádit cum metis continuis ad Zadurzorma. — 1297. Incipit a loco 
et possessione Zymzorma uocata. — 1347. A quodam portu seu 
transitu Zwaykzorrn, vocato. Ezen utolsó adatra támaszkodva, 
SZAMOTA azt a véleményét fejezi ki, hogy a zarm (zorm) ,valami 
rév-félét jelenthetett'. Ezt azonban semmi esetre sem lehet elfogad
nunk. Abból, hogy valamely révnek Zwaykzorrn volt a neve, leg-
kevésbbé sem következtethetni okkal-alappal, hogy a zorm «por
tus» jelentésű, mert hiszen ezenmód azt is átlíthatnók, hogy «pos-
sessiow értelme van, minthogy az előző példában birtokot jelel. 
Mi tehát e név és «merre van hazája» ? Azt hiszem, nem szükség 
sokat bizonyoznom, töprengés nélkül rámondhatom, hogy valójá
ban nem más mint a szárny főnévnek eredetibb formája s a szár
máz igének alapszava. Hogy a szárny névnek régibb alakja szárm 
volt, azt BUDENZ rokon nyelvi megfelelő adatokkal már jó ideje 
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kimutatta (MUSz. 281.); különben meg a vele szorosan összefüggő' 
szármáz ige is bizonyítja ilyetén ősi formáját. Kérdés azonban, 
beilleszthető-e a szárny-nak valamelyik jelentése a föntebbi pél
dákba? Kétségtelenül. Akár az «ág, kar» értelmét veszszük, akár a 
«kiszökellés, kihajlás» mellékjelentéséhez fordulunk, egyben lát
hatjuk, hogy mind a kettő jól talál hozzá. A föntebbi példákból 
ugyanis kitetszik, hogy a zarm (zorm) vizekkel, még pedig mind 
tavakkal, mind folyókkal kapcsolatban fordul elő. Már pedig az 
előbbiekkel a szárny-nak «ág» jelentése, az utóbbiakkal meg ugyan
annak «kiszökellés» (t. i. a száraz földbe való kiszökellés, kiágazás) 
értelme szépen összevág; tehát például Dunazorma nem más, mint 
«Duna szárnyaw, vagyis «ága» (azaz rendes medréből való kihajlása,, 
öble); a tihanyi alapítólevél koku zarma kifejezése pedig, minthogy 
az idézett helyen a Balatonról történik említés, alig jelenthet mást, 
mint «Kak kiszökellése, öblén (azaz eme tónak Kak-iól nevezett 
kinyúlása, kiágazása). Hogy pedig magyarázatom nem puszta föl
tevésen, hanem való alapon sarkallik, hathatósan bizonyítják a 
szárny-ri&k rokon nyelvi testvérei, melyek szintén járatosak vízzel 
kapcsolatban mint teszem a finn haara, észt haru, lapp suore 
ezen összetételekben : joen-haara, joe-haru, jok-suore — vflussarm» 
(1. MUSz. 280.) Megjegyzendő, hogy a zarm (zorm) alak formai
lag még majdnem teljesen összevág a finn-észt sorme «digitus>* 
szóval, melynek eredeti jelentése ép úgy, mint magyar társuké, 
«ág» volt. 

A mondottak után tehát, azt hiszem, nincs ok kételkednünk, 
hogy a zarm szó, mely valószínűleg szárm-nak olvasandó, volta
képen nem egyéb, mint a szárny-nak ősibb formája. 

2. Kegiggen. A HB. ezen igeformája, mint ZOLNAI írja 
(Nyelvemlékeink 60. 1.) ,kellőleg nincsen eddig megmagyarázva'. 
Azt hiszem tehát, nem végzek fölösleges munkát, midőn a reá 
boruló ködfátyol eloszlatására vállalkozom. 

Első pillantásra észreveszszük, hogy a kegyid igének fölszó
lító módú alakjával van dolgunk, de már nem látunk ily világosan, 
ha eredetének vizsgálatához fogunk. A kegyidni alapszava, a kegy-, 
tagadhatatlanul egy a kegyelem főnévével. Mivel pedig d-jét más
nak, mint frequentativ képzőnek, nem vehetjük, természetes dolog, 
hogy a kegy- tövet nem főnévnek, hanem igének kell magyaráznunk 
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annál is inkább, mert a kegyelem név alaki etymologiája erre jó ala
pot nyújt. Ez ugyanis, mint BUDENZ kimutatta (MUSz, 10. és UA. 
219.) egyéb -lm képzős főneveinkhez hasonlóan igei alapszóra megy 
vissza. Magyarázata látszatra teljesen világos, de nem megtámad-
hatatlan. Azon esetre, ha a kikövetkeztetett kegy- alapige megvolna 
valamelyik nyelvemlékünkben, nincs emberfia, ki joggal szót emel
hetne ellene: de mert nyomát nem ejthetjük a régiségben, nem egy, 
hanem két ellenvetés is támadhat ellene. Egyik a kegy főnév, a 
mely azonban csak látszólag gördít akadékot elénk; hiszen ((kez
detben vala az ige» : abból, hogy a történelmi korban már főnév
ként jelentkezik,*) legkevésbbé sem következtető, hogy eredeti
leg is az volt, nem pedig ige. Ám jóval erősebb ennél a másik 
ellenvetés, melyet Budenz ugor alaktanának birálata közben 
SIMONYI nyilvánított (Nyr. 14: 26.) ZoLNAinak előrebocsátottam 
megjegyzése is minden bizonynyal erre támaszkodik. A dolog tel
jes megvilágítása végett közlöm szószerint: ,A nyugalom, úgy
mond, feltételezett *nyugol igéből van magyarázva. Pedig kell 
valami okának lenni, hogy a HB.-ben a szabályos hotolm mellett 
nem -óim végzettel olvassuk a következő kettőt: kegyilm, nyugulm. 
Ha az előbbit összevetjük a HB. kegiggen igéjével, arra a gondo
latra jöhetünk, hogy e két szónak és a kegyes melléknévnek alap
szava, kegy mégis főnév volt (nem ige, mint BTJD. magyarázta 
szótárában); az i hangban t. i. ugyanaz a denom. képző lappang
hat, mint az Öríz, fáíz igékben. A nugulm eltérő képzési módját 
az is igazolja, hogy még későbbi codexeinkben is rendesen nem 
nyugalm-sá, hanem, nyugolm-sit találunk, valamint alkolm(-atos)-t 
a későbbi alkalm- helyén. Ennek szerintem az az oka, hogy mind 
a kettő reflexív nyugov- és alkov- tőkből van képezve. Később a 
hangtanilag szabályos kegyeim, nyugolm, alkolm alakok átmentek 
az alm, elm képzésű főnevek analógiájába. (Az elsőre nézve csak 
az támaszt némi kétséget, hogy a Münch. c-ben nyugolm és al
kolm mellett már kegelm van nyílt 6-vel.)' 

*) Önállóan ugyan nem találkozunk vele codexeinkben, de a gyakorta 
használt kegyes, kegyetlen melléknévi formák kétségtelen bizonyságok mel
lette, hogy akkor már főnévnek fogták fel. Simonyi téved, midőn azt állítja 
róla, hogy csak a nyelvújítás óta járatos főnév gyanánt (TMNy. I. 483.), 
mert hiszen már Molnár Albert szótára is ilyennek közli ,gratia, suavitas' 
jelentéssel. . 
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Ez az ellenvetés, mint látnivaló, számottevő s figyelemre
méltó, de azért nem megdönthetetlen. A Jcegiggen- és a kegilm-beli 
i mindenesetre feltűnő jelenség, de nem nyújt elég alapot arra, 
hogy BUDENZ értelmezésétől eltérjünk és denominális igeképzőnek 
magyarázzuk. SIMONYI maga is érezte, hogy ellenvetése nem nyug
szik teljesen szilárd alapon, mert mellékesen megjegyzi, hogy a 
Münch. c-ben ,nyugolm és alkolm mellett már kegyeim van nyílt 
e-vel' tehát nem, mint magyarázatának megfelelően várhatnék, 
zárt e-vel. A nyugolm, alkolm formákra való hivatkozása sem oly 
erős, mint gondolja, mert hiszen legrégibb magyar könyvünkben, 
az Ehrenfeld codexben már nyugalm-&t találunk (v. ö. Mongyad 
énnekem : Ott fekegy penetenczedert nyivgálmatlan paraszt 1.1.1. ;* 
v. ö. ezenkívül: Effraim en feiemnek nvgalma Döbr. c. 195.); 
azután meg az alkalm-ra, is van példa a Döbrentey codexben 
(v. ö. Az embery termezetöt ffel veween, hogy alkalmas volna 
ziletny szenvedny 663.) A HB. nugulm alakjának w-ja a rendes o 
helyett tagadhatlan szintoly feltűnő, mint a kegiggen, kegilm i-je, 
de hitem szerint kimagyarázható a nélkül, hogy reflexív képző
nek kellene tartanunk. Erős meggyőződésem, melyet magából a 
HB.-ből igazolni tudok, az, hogy mind a kegiggen és kegüm i je, 
mind pedig a nugulm második w-ja tisztán dialektikus sajátság e, 
illetőleg o helyett. Hogy a HB. nyelvjárása nyílt e helyén i-t is 
használ, világosan bizonyítják a lukiért és szentii alakok, melyek 
bizonyára lükéért és szentéi helyett állanak; sőt az előbbinek még 
első i-je is könnyen magyarázható nyílt e (nem e) helyett való 
dialektikus változatnak. A nugulmabeli forma i'-jót is, kérdés, nem 
tekinthetjük-e ugyanilyennek, mert hiszen nincsen kétségtelenül 
megbizonyítva, hogy a bele zárhangzóját azon korban még zárt 
hosszú á-vel (vagy épen rövid g-vel) ejtették. A nugulmabeli mellett 
található vilagbele, uruzagbele formák inkább bizonyítanak a nyílt
ság, mint a zártság mellett. Az sem épen lehetetlen, hogy a gimilcie 

*) Az EhrC. kiadásában (Nyelvemléktár VII. 6.) csakugyan így talál
juk a szót nyomtatva, nemkülöinben Szarvas tanulmányában (Nyr. I. 216) 
és a NySzótárban is; ez azonban csak egyikből a másikba került biba, 
mert a codexben m/wgolmatlan áll, mint a sajtóhibák jegyzékében (Előszó 
XXXIII. 1.) föl van tüntetve, s az utóbbi alakban idézi Volf a szót néhány 
lappal előbb is (XXVII. 1.). A szerk. 
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alak harmadik i-je szinte nyílt e helyett áll. A mi pedig nugulm-
nak vitás w-ját illeti, ez szerintem csak úgy nem tartható képző-
maradványnak, mint nem a kegiggen, kegilm i-je, mert ez is csak 
nyelvjárási sajátossága HB ünknek o helyett. Ugyanilyen «-ra aka
dunk még a következő példákban : halalut e. h. halálot; muganec 
e. h. mogánek; angelcut e. h. angyelkot; zoboducha e. h. szqbqdóha; 
uruzag e. h. űroszág. Erősen hiszem, hogy az u. emez alakokban, 
szintúgy, mint a nugulm-b&n, nem volt az Arpádkori magyar nyelv
nek általános sajátsága, hanem csak a HB. dialektusáé, mert külön
ben nem tudnók megfejteni jelenleg dívó hangszínezetüket, vala
mint nem értenők eléggé, hogyan lett a kegyilm, Mikiért, scentii 
formákban í'-ből nyílt e. Igaz, hogy ez a dialektikus mélyítés nem 
következetes a HB.-ben, mert kegilm mellett scerelmes és nugulm 
mellett hotolm található benne, de ez a körülmény épen nem nyújt 
elegendő alapot arra, hogy a mélyebb hangzóban mindjárt külön 
képzőt lássunk. 

A felhoztam példák tehát, azt hiszem, eléggé igazolják 
BuDENznek mind a kegiggen és kegilm, mind pedig a nugulm szó
ról adott magyarázatát és fölötte valószínűvé teszik, hogy feltűnő i, 
illetőleg u hangzójuk csupán dialektikus sajátosság e és o helyett.*) 

3. Birsagnop. Már BÉVAI különösnek találja (Antiquitates 
I . 311.), hogy a bírság szó, mely régi emlékeinkben mindig 
«mulcta» értelmű, ebben az egyetlen összetételben niudicium, 
Ítélet» jelentéssel kerül elő. Ez tehát szerinte a birság-vó\ ,clare 
docet prius id iudicium valuisse, quam mulctairi. Azok, kik a 
HB.-del ő utána foglalkoztak, egész a legújabb időig mindannyian 
egyetértenek vele abban, hogy a bírság szó ebben az összetételben 
kétségtelenül «iudicium»-ot jelent. 

Tekintetbe véve, hogy a "birsagnop iutua» kitételnek a latin 
eredeti oratióban «cum dies iudicii adueneriU felel meg, egész 
természetesnek találjuk a czímbeli szónak ilyetén értelmezését. 

*) Arra, hogy a nyugalm szó codexeinkben általában o-val kerül elő, 
megjegyzem, hogy nézetem szerint ez a körülmény vajmi csekély alapot 
nyújt ama föltevésre, hogy reflexív képzőt sejtettek benne ; jóval valóbb-
szinű, hogy a megelőző w-nak hatása őrizte meg a tőnek eredetibb hang
ját , a melyet az analógia e miatt csak nehezen tudott nyiltabbá változtatni 
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Az tagadhatlanul nagyon különös dolog, hogy a bírság emlékeink
ben mindenha «midcta, poena» értelemmel járja; s a gondolkodó 
nyelvészt csakis az eredeti «dies íudicíí* kifejezés nyugtahattja meg 
némileg és késztheti arra, hogy a nagy tekintetű Íróktól elfogadott 
ntéleU jelentésében higyjen. Megvallom, én már sokat őrlődtem-
törődtem e feltűnő jelenségen; de máig se békültem meg azon 
gondolattal, hogy a bírság a HB. korában még az ntéleU kife
jező szava volt. Főképen két dolog nem hagyott nyugodni; egyik, 
hogy ez az értelem a HB.-en kívül egyetlen más nyelvtörténeti 
emlékünkben se kapcsolódik hozzá, másik pedig, hogy szavunk 
latin formája a «birsagíim» már legrégibb okleveleinkben «mulcta, 
poena iudicialis» jelentéssel használatos. Az utóbbi bökkenő any-
nyira nj^omós, hogy igen könnyen megingathaja e sajátságos jelen
tésben való hitünket, sőt egyenest arra ösztökélhet, hogy kereken 
tagadóra vegyük. Én legalább nem fogadom el, hogy a bírság a 
«bírsagnop» összetételben «itélet»-et jelent, hanem azt állítom, 
hogy itt is rendes «mulcta, poena» értelemben van alkalmazva. 
Meggyőződésemnek okát következőképen adom : 

A kereszténységnek az utolsó Ítéletről tudvalevőleg az a fel
fogása, hogy az akkor kimondandó Ítélet nyomban végrehajtódik 
minden emberen; mindenki elveszi jutalmát avagy büntetését: 
,prout gessit sive bonum sive malum' (Vulgata). Már az ószövet
ségi próféták úgy rajzolják e napot, mint az Isten büntetésének, 
bosszúállásának idejét. Tehát ez a nap nem csak «dies íudícíi», 
hanem egyszersmind «dies ultionis, poenae, vindictae* is (Vul
gata), kiszabott büntetések végrehajtásának napja. 

Már most, ha eme felfogásra gondolunk, épen nem tetszik 
előttünk lehetetlennek, hogy a «bírsagnop» kifejezés, mely a 
HB.-ben az utolsó ítélet napjának jelzője, nem magára az ítéletre, 
hanem a legfőbb bírótól kiszabott «mulcta, poena»-ra czéloz, 
vagyis, hogy etymonja nem «dies iudicii: ítéletnapja*), hanem 
«dies mulctae, poenae : büntetés napja». Annál is inkább gondol
hatunk erre, mert a «birság» szó már legrégibb okleveleinkben nem 
«ítélet»-et, hanem kiszabott «büntetés»-t jelent. Ámde, veti erre 
valaki ellenem, az eredeti latin oratióban «dies iudicii» felel meg 
a birsagnop-n&kl Igaz, felelem neki, csakhogy az is tagadhatlan 
dolog ám, hogy a «iudicium» név a középkori latinságban nem 
csupán «itélet», hanem nagyon sokszor «bírói büntetés, bírság» 
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értelmű is. Főképen a benedekrendű szerzetesek körében volt 
használatos a nudiciumv mint «mulcta, quse capituli iudicio 
monacho delinquenti infligitur» (v. ö. Decreta Lanfranci pro 
ordine S. Benedicti cap. 10: ,Hi verő, quorum negligentia hoc 
evenerit, in proximo capitulo culpam suam dicant, iudicium susci-
piant midi, et iniungatur eis poenitentia vei de ieiunio, vei iudi-
ciis, vei psalmis, vei aliquid huiusmodi: quibus de iudicio ad 
lóca sua reversis, omnes sacerdotes, qui tunc prassentes erunt, 
surgant et ad iudicia suscipienda cum omni devotione se offerant. 
Tunc ille, qui capitulum tenet, septem tantum, quos voluerit, de-
jpsis ad suscipienda, iudicia retineat et ca3teris ire sessum prae-
cipiat'. Du CANGE) ; de a köztörvénykezés nyelvében is járatos 
volt «mulcta iudicialisw jelentéssel (v. ö. ,Et ad dictum Guari-
num iudicium seu punimentum pertineat'. Du CANGE). Ha tehát 
tekintetbe veszszük, hogy a Pray-codex s vele a HB. is szerzetesek
nek, még pedig benedekrendűeknek alkotása, legkevésbbé sem 
tűnik fel előttünk valószínűtlennek, sőt habozás nélkül elhihet
jük, hogy a «birság» a «birsagnop» összetételben rendes ((büntetés» 
jelentésével van alkalmazva. Es ha még hozzáteszem ehhez, hogy 
a «iudicium» szót, mint Eóbert Károlynak egyik 1316-iki consti-
tutiója bizonyítja (,Dominus rex Karulus, prselatorum et regni sui 
baromira usus consilio super facto exactionis iudiciorum seu 
birsagiorum talem statútum, fecit' cet. JERNEY : M. nyelvkincsek 
16.) a mi őseink is használták «mulcta, poena» értelemben,*) azt 
hiszem eléggé igazoltam meggyőződésemet, hogy a birsagnop ety-
monja nem ntélet napja», hanem «büntetés napja». 

4. Eleve. E szó egyike a HB. azon formáinak, melyekről 
nyelvészeink igen eltérő magyarázatokat adtak. Egész kis irodalom 
fűződik immár értelmezéséhez. Elhagyva a kevésbbó jelentékeny 
magyarázatokat, csupán a főbbeket sorolom el, melyek a megfejtés 
történetében valamelyeskép számot tesznek. 

Kezdem SAJNOvioson, a legrégebb szót érdemlő értelmezőn, 
ki Demonstratiójában ezt a megjegyzést veti az eleve alakhoz 
(5. 1.):, Alii interpretantur elévé vei elein seu initio; fors légi posset 

*) Több példát, azt tartom, fölösleges volna idéznem; annyi van 
oklevéltárainkban, hogy egész lapokat lehetne velük megtölteni. 
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Elő seu Vivens pro: Deus, ut sic constructio suum habeat nomi-
nativum.' KÉVÁI, miután kijelenti (Antiquitates 122. 1.), hogy az 
eleve eléve-nek, vagy épen éléje-nek is olvasható, teljesen helyben 
hagyja SAJNOVICS magyarázatát: ,Bona est, mondja, ad hunc locum 
Sajnovitsii coniectura.' Szerinte az eleve (,more hodiernos élő') a régi 
magyaroknál szintúgy kifejezhette az Isten fogalmát, mint a héber, 
szír és káld népek éloa, él, el, élohu (átvitt jelentéssel = élő) szóalakjai 
(123. 1.). Szóval véleménye az, hogy az eleve = élő (vagyis: Isten). 
DÖBRENTEI csatlakozik EÉVAihoz (Eégi magy. nyelvemlékek L, 12.1.) 
TOLDY azonban erőltetettnek tartja elődeinek értelmezését (Magy. 
nemz. irod. tört. 1854.1. 101. 1.); készebb följtenni, hogy, a jámbor 
leíró szundikált s az «isten» szót kifelejtette; mihez képest a hely 
így olvasandó: »eleve isten*, mint alantabb: ((terumteve isten*; 
amaz és ez ma élő Istennek, teremtő istennek hangzik'. MÁTYÁS 
FLÓRIÁN «Igazítás — és pótlékul a magyar nyelv szótárához» ez. 
értekezésében azt vitatja, hogy az eleve a HB-nek megfelelő latin 
szöveg bizonysága szerint határozó, melynek értelme annyi, mint: 
primitus, antiquitus. E nézetet utóbb, 1868-ban kiadott irod. tör
téneti kézikönyvében TOLDY is elfogadta. HUNFALVY PÁL a rokon 
nyelvekből akart megfejtést adni (NyK. 12: 82—86 11.) Szerinte az 
eleve szó maga jelent Istent s egyezik a finn ilm, Urna (— levegő 
ég), osztják jelem, jielem {— Isten) s a vogul jelp (— szent tkp. 
fénylő, új, ép) szókkal, a melyekkel képzésre is teljesen összevág 
(t. i. az el rész = jel, a -ve pedig = -p, -m deverb. és denom név
szóképző ; tehát el-e-ve = jel-p,jel~e-m). BUDENZ nem osztozik HUN
FALVY véleményében, a melyet ez utóbb Magyarorsz. Ethnographiá-
jában is megismétel (241.), hanem czáfolatába bocsátkozik (Egyet. 
Philol. Közi. 1: 145—150 11.) Azon kezdi, hogy az eleve lehetne 
épen a hiányzó alany, de nem egyeztethető össze az osztják jelem
mel, mert a nominativusi szóvégi vocalis nem vág egybe a HB-beli 
nyelvvel (vö. ur, hotohn sat., másrészt pedig uolov, iarov, keseruv). 
Amúgy is furcsa volna kétféle : Isten és Elő már csupán a keresz
tény térítői szempontból is. Primus-nak se vehető a szórend (eleve 
miv isemucut) miatt de meg a formája miatt sem. Tekintve azon
ban, hogy a HB. nem hü fordítás, figyelmen kívül hagyhatjuk az ere
deti latin szövegben levő primum alakot s az eleve-t nem vonat
koztatjuk az egész mondatra, hanem csak a terumteve szóra úgy, 
hogy ily módon a terumteve eleve — teremte elé, vagyis: az eleve 
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lativ ragos határozó s megegyez a mai elé ( = hervor) igekötővel. 
A Ny. Szótár is ezzel az értelemmel közli. ZOLNAI, a legújabb ma
gyarázó, MÁTYÁS F L . nézetéhez tér vissza (Nyelvemlékeink 64. 1.): 
az eleve alakot ő is egynek tartja az «először, kezdetben» jelen
tésű eleve időhatározóval. 

A czímbeli szóalaknak ügyét én ennyi magyarázat után sem 
tartom végleg tisztázottnak. A szembeötlő ingadozás eléggé mu
tatja, hogy egyik értelmező sem áll megingathatlan alapon. Azt 
mondhatjuk, hogy majd annyi valószínűség szól az egyik, mint a 
másik mellett; megvan egyiknek is, másiknak is a maga gyöngéje. 
Legkevésbbé jöhet számba HÜNFALVY nézete, a melyet úgyszólván, 
semmi erősség se támogat. Czáfolatát BUDENZ nyilatkozata után 
nem is tartom szükségesnek. A régi SAJNovics-EÉVAi-féle értelme
zés szinte fölötte dűlőre áll. Nincsen ugyanis semmi nyelvtörté
neti bizonyságunk reá, hogy őseink az Istent valaha tisztán Élő
nek nevezték volna. De meg alaki szempontból sem vallja meg 
magát e magyarázat, mert ha az eleve csakugyan az él igéből kép
zett folyamatos idejű melléknévi igenév volna, akkor végső e-je 
minden bizonynyal hiányoznék, mint a hogy nincs meg a meg
felelő mély zárhang a uolov s iarov-ban. Tehát, csupán BüDENznek 
és MÁTYÁS FLÓEiÁNnak, illetőleg ZoLNAinak magyarázata kerülhet 
igazán szóba; de azért ezek sem kifogástalanok. BUDENZ ugyanis a 
nélkül, hogy elfogadható okát tudná adni, figyelmen kívül hagyja az 
eredeti latin szöveget s egyszerű okoskodással lativ ragos határo
zónak értelmezi az eleve formát. Egyetlen erőssége az, hogy a HB. 
nem hü fordítás. Ámde ha ez áll is az egész beszédre, nem állít
ható egyes mondataka, különösen nem arra, melyben az eleve elő
kerül. Az eredeti szövegben tudnivaló ez van: «Quanta gratia do-
minus deus gratificauerat primum adam patrem nostrum», a meg
felelő magyarban pedig: «Menyi milostben terumteve eleve miv 
isemucut adamut.» Látnivaló, hogy a magyar mondat épen nem'tér 
el eredetijétől, sőt pontosan összevág vele, leszámítva természetesen 
azt, hogy a «dominus-deus»>-nak megfelelő «ÚrIsten» kifejezést a 
fordító valahogy kifelejtette. De e mellett nincs is ok reá, miért tu
lajdonítsunk az eleve-nek «hervor» jelentést, mert hiszen a «milost-
bcn terumteve* kitétel a agratia gratijicaueraU mondást magyaro
san ugyan, de egyébként teljes hűséggel visszaadja. Azután meg az 
eléteremtkifejezésnek, minta «creat» ige egyértékesének sehol sem 
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leljük meg nyomát vallási emlékeinkben. BUDENZ értelmezését 
tehát minden kétkedés nélkül elvethetjük. E szerint nem marad 
más hátra, mint szemügyre vennünk a MÁTYÁs-ZoLNAi-féle magya
rázatot s vizsgálnunk, ha vájjon elfogadható-e, vagy nem. Ennek 
értelmében az eleve időhatározó, melynek jelentése: «primum, pri-
mitus, prius, először, kezdetben.» Látszólag ehhez semmi szó se fér
het, de csak látszólag; mert valójában ez sem vezet el bennünket a 
megoldáshoz. Kétségtelen, hogy az eleve alak a régiségben szintúgy, 
mint ma is, elégszer előfordul időhatározókónt «először, előre» 
jelentéssel (vö. ,Eleve megmonda zerzetnek yewuendew tewredel-
mit : Ehr. C. 110. Ez prior eleve meglata az ev halalat: Dom. C. 
337. Az rovás lőn előve Cirinos espantol: haec descriptio prima 
facta est praeside Cyrino: Döbr. C. 260. Elévé és utóiban sanyar
gat : MA. SB. 65. sat.), csakhogy az aztán már nagy kérdés, azono
sítható-e a HB-beli eleve formával. Sem MÁTYÁS, sem ZOLNAI nem 
igazolják, micsoda okon-alapon gondolják időhatározónak. Azért 
talán, mert az eredetiben «primum» felel meg neki? Ez ugyan 
gyönge bizonyság! «Először» értelmet egyátalán nem magyaráz
hatunk e helyen bele, mert akkor a «gratia primum gratificaverat» 
kitételből egész logicusan az következnék, hogy Isten voltakép 
kétszer teremtette meg az embert t. i. először malaszttal s azután 
malaszt nélkül. Maradna tehát a «kezdetben» jelentés. Csakhogy 
tudnunk kell, hogy az egyházi latin nyelv ennek kifejezésére nem 
használja (legalább tudtommal nem !) a primum-ot, hanem az »ini-
tio, principio» alakokat; a Vulgata teszem nem azt módja: «Primum 
creavit Deus caelum etterramw, hanem: «Ln principio creavit». 
Különben pedig nézzük csak, mit találunk a HB. latin eredetijé
ben. Ezt : «Quanta gratia dominus deus gratificaverat primum adam 
patrem nostrum». Világos beszéd! Csak az nem érti meg, a ki nem 
akarja! Ennek az értelmén ugyan nem kell sokat aggódnunk-töp-
rengenünk. Kereken kimondhatjuk reá HüNFALVYval, hogy ,bizony 
nem azt akarja mondani, hogy eleinte (először, kezdetben) teremte 
malasztban Ádámot, hanem azt, hogy első atyánkat teremte' (NyK. 
12 : 82. 1.), vagyis magyarán : & primum nem időhatározó, hanem 
a patrem-nek jelzője. Ily módon nincsen semmi ok, a mely miatt 
csatlakoznunk kellene ezen utolsó magyarázathoz. Nem marad 
tehát egyéb dolgunk, mint mást, elfogadhatóbbat keresni helyébe. 
Nem kell érte sokáig törni fejünket, könnyen ráakadhatunk. 
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Már föntebb jeleztem, hogy az a mondat, melyben az eleve 
előkerül, hű mása latin eredetijének. Ezt szem előtt tartva, ily kö
vetkeztetésre kell jutnunk: ha a primum a patrem-nek jelzője, 
akkor az eleve is jelző, még pedig az isemucut szó jelzője. Érzem, 
hogy következtetésem első tekintetre merésznek tetszik, de a meny
nyire tudom, igyekszem megbizonyítani, hogy való alapja van. 

Azzal, hogy jelzőnek bizonyítom az eleve alakot, még nem 
nyilvánítottam ki, hogy minek tartom voltakópen. Kimondhatom : 
nem másnak, mint az első szó eredetibb elé (elő) személyragos 
alakjának; nézetem szerint tehát a «terumteve eleve miv isemucut;» 
kitétel így értelmezendő : tteremté eleje (*eleve) mi ősünket.)) Tagad-
hatlan, hogy ez a fordítás pontosan megfelel eredetijének. Azon
ban észrevehetni egyben, hogy magyarázatomnak két számottevő 
nehézsége van : egyik, hogy az elev (== előj-nek személyragja van, 
másik meg a feltűnő szórend, mely ezenmód elénk áll. Elismerem, 
hogy eléggé nyomós mind a kettő; de azt tartom, magából a HB-ből, 
megfejthetjük őket. így teszem az eleve személyragos jelzői voltára 
nézve nem áll egyedül a HB-ben, mert ugyanebben a terumteve 
név is ragozva került elő, noha szintén jelzőül van alkalmazva 
(terumteve istentvl). Egyébként is tudott dolog, hogy a személy
ragos névnek jelzőként való alkalmazása közönséges jelenség nyel
vünkben, mint p l : az alja búzánk még megvan; eleje árpánkat 
adtuk neki, fele birtokunkat bérbe adtuk; a leglelke lisztjéből sü
tött kalácsot; ZoLNAinál (Nyelvemlékeink 67.): fele királyságomat; 
lőtt egy fia verebet; java részben sat. A szórendi nehézség pedig 
ugyancsak eloszlatható magából a HB-ből, a melyben az «eleve miv 
isemucuU szórendnek szakasztott párját találjuk a «mendwfoianec, 
mend w nemenec» kitételekben. Ha tehát egyébként különösnek tet
szik is, a HB. nyelvében érthető. Manap természetesen nem élünk 
ilyen szórenddel, de eme példák határozottan bizonyítják, hogy 
régenten használatos volt. Nincs elegendő oka senkinek sem két 
ségbe vonni egykori járatosságát. 

Azt hiszem tehát, hogy mind az eredeti latin szöveg, mind 
pedig a közlöttem egyéb bizonyságok, .eléggé megerősítik magya
rázatomat, mely szerint az eleve valójában nem más, mint az elő 
(,primus9 szónak eredetibb személyragos alakja, azaz: eleje = eleve 
elseje. K. PEIKKEL MAEIÁN. 


