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Csúzy Zsigmondról eddig alig emlékezett meg a magyar 
nyelvtörténet. Ezentúl tudomást kell róla vennie és méltó helyet 
adnia szóalkotásunk történetében.

Az erős nyelvérzékű Kresznerics Ferencnek szeges fi
gyelmét nem kerülte el Csúzy műveinek nyelvtörténeti fontos
sága; két munkájából: a Zengedező sípszó-ból, meg az 
Evangéliomi írombitá-bói 300—400 szót szedett ki s iktatott 
bele a maga érdemes szótárába. Ámde a NySz. ezeket se 
vette át pontosan tőle, hanem csak úgy fele részben. Olyan 
szót, melyet a NySz. csupán Cs.-ból idéz, mindössze 120-at 
olvastam össze (ezek közül is 35-re nincs idézete, pusztán 
utalása), pedig mi ez a csekély szám ahhoz a sok száz 
szóhoz képest, melyeknek Csúzy nevét kellene hirdetniök 
a NySz-ban! Nem akarok ideje-multán céltalanul vádaskodni; 
mindamellett a következő számokat sine ira et stúdió is 
elő kell adnom:

Kerek számban szólva: — 1000 olyan szava és kifejezése 
van Csúzynak, melyekről a NySz.-nak egyátalán nincsen — 
más Írókból sem — tudomása; 200 olyan szava, melyeket a 
NySz. csupán szótárakból ismer; körülbelül 350 szava, me
lyekre a NySz.-nak csak egyetlen írói idézete, vagy utalása 
van (szótári előfordulás nélkül); majdnem 200 olyan szava, 
melyekre a NySz.-bán a szótári utalás mellett csupán egy 
idézet van. Ezeken kívül van mintegy 100 olyan szava, me
lyekről a NySz. mit se tud, noha Cs.-n kívül másutt i s ; írók
nál v. szótárakban előkerülnek; és végül kb. félszáz olyan 
szava, melyekre a NySz-nak csakis kódexekből van idézete.

Mindez puszta igazság, amelyet Csúzy műveinek lelki
ismeretes, ismételt áttanulmányozásával állapítottam meg!

Ám ez a nyelvünk történeti szótárára fontos, de egyéb
ként száraz beszámolás magában véve még nem tenné rneg-

RÉTHEI PRIKKEL M. CSÚZY ZS.



2 RÉTHEI PRIKKEL MÁRIÁN.

okolttá, hogy én Csűzy szavairól külön értekezést írjak; mert 
hiszen kutató «tisztem véget érne azzal, hogy összegyűjtött 
adataimat a készülő új nagyszótár szerkesztőjének rendelkezé
sére bocsátom: ennélfogva más okáí-alapját kell adnom jelen 
nagyobb terjedelmű szótörténeti tanulmányomnak. De mi le
gyen ez az ok és alap? — Semmi egyéb, mint hogy Csúzy 
Zsigmond a 18. század-eleji magyar irodalomnak eddigelé 
figyelemre se méltatott nyelvújítója: szóalakító és szóalkotó, 
aki Faludit nagyon megközelítő nyomokat hagyott irodalmi 
nyelvünk szókincsének gyarapításában. Ez már, úgy hiszem, 
elégséges ok arra, hogy szavaival behatóbban és részletesebben 
foglalkozzam s megismertetésükkel nemcsak á nyelvtörténeti 
tudást gyarapítsam, hanem egyszersmind a magyar nyelv
történet nevében a kegyelet adóját is lerójam azon egyszerű 
Első Remete Szent Pál szerzetebéli Pap iránt, aki nagyszámú 
prédikációiban nem csupán a korabeli magyaroknak használt 
lelki tanításaival és vigasztalásával, hanem — bár eddig név
telenül — az utódoknak is nagy hasznára vált számos, rész
ben önalkotta, részben elterjesztette szavának közre hagyo
mányozásával. Tudnunk kell ugyanis, hogy Csúzy — mai 
ismeretkörünkkel megállapíthatóan — nem kevesebb, mint 
hetedfélszáz szóval, átvitellel és kifejezéssel gazdagította iro
dalmi nyelvünket és — ezeknek a negyedrészét önmaga alkotta.

A tudomány megörökíti azoknak nevét, akik találmányaik
kal hasznára voltak az emberiségnek; a költészet története 
se feledkezik meg azokról, akik eredeti gondolataik v. érzéseik 
művészi kifejezésével gyönyörűséget szereztek korfársaiknak 
s az utódoknak: nem kevésbbé méltó dolog tehát, hogy a 
nyelvtörténet is híven föíjegyezze azoknak nevét, akik a nyelv
nek föltalálói, sőt mondhatjuk: költői voltak, vagyis a született 
nyelvújítókét, kik a köz-szókincset életrevaló szóalkoíásaikkal 
észrevehetően és maradandóan gyarapították. Annál nagyobb 
pedig az ilyenek érdeme, minél közelebb állanak alkotásaik a 
nyelv szelleméhez és minél nagyobb a közhasználatba átment 
szavaiknak a száma.

Különösen ebből a szempontból kívánok én jelen érte
kezésemben Csúzy Zsigmonddal foglalkozni. Részletesen vizs
gálni fogom tehát szóalakításainak s alkotásainak módjait és 
eredetiségeit; érinteni fogom az elődökhöz való viszonyát s 
bőven tárgyalom majd az utódokkal, főleg Faludival, Barótival
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és Sándor Istvánnal való kapcsolatát; kiemelem jellegzetes 
összetételeit, képzéseit s használta idegen szavait; végül össze
állítom mindama kifejezéseket, melyekkel irodalmi nyelvünket 
gazdagította.

Mielőtt kitűzött feladatom megoldásába fognék, szüksé
gesnek tartom előbb egyet-mást elmondani Csúzy életéről, 
egyéniségéről és műveiről.

. Vajmi kevés, majdnem semmi, amit az irodalomtörténet 
életéről följegyzett. Szinnyei Magyar irók-jában csupán annyit 
mond róla, hogy »pálos rendi szerzetes és hitszónok; meghalt 
1729. júi. 2. Laadon«.

Öt magyar munkája egytől-egyig prédikáció-gyűjtemény:
1. Zengedező sípszó. (Pozsony 1723.; gr. Koháry Istvánnak ajánlva; 

újévtől aprószentekig, ünnepi prédikációk; 754 lap és 63 1. sommá 
[beszédvázlat]).

2. Evangeliomi kölcsönyözött három kenyér. (Pozsony 1724.; Szeieczky 
Márton pestmegyei alispánnak ajánlva; ádvent első vasárnapjától husvét 
után első vasárnapig, vasárnapokra való hármas prédikációk; 662 1. és 7 
1, somma).

3. Evangeliomi trombita. (P. 1724.; Keresztély Ágost prímásnak 
ajánlva; ádvent első vasárnapjától pünkösd utolsó vasárnapjáig, hitelemző 
beszédek; függelékül a nieaeabéli közönséges gyülekezet vallása c. hit
vitázó irat; 776 1. és 34 1. sommá).

4. Kosárba rakott aprólékos morzsalék. (P. 1725.; gr. Koháry István
nak ajánlva; husvét után első vasárnaptól pünkösd után utolsó vasárnapig, 
hármas prédikációk; 845 1. és 8 1. somma).1

5. Egész esztendőre való hármas prédikációk. (P. 1725.; ez a műve 
igazában nem külön munka, hanem a 2. és 4. művének egybefoglalt 
kiadása.

A Nemzeti Múzeumban van egy kéziratos latin munkája 
is \ ldea boni regiminis monastico-regiilaris.

Csak ennyit jegyzett fel az irodalomtörténet Csúzyról 
és műveiről. Ám munkáiból egyet-mást még megtudunk róla. 
így a S.-ban olvassuk, hogy szerzetbe-lépte előtt katona volt: 
»Nehéz ugyan — mondja — a katonakenyér-is (mint szok
ták mondani, s-magam-is Ízleltem), de még nehezebb a 
szerzetesé« (19). A HK. elöljáró beszédében megemlíti, hogy 
Apostoli hivatalát »Erdélyben és másutt« gyakorolta. így többek 
közt a pápai rendházban is működött mint hitszónok, mert 
a S. nagyasszony-napi prédikációját saját bevallása szerint a

i Az idézésüknél rövidítéseim: S. =  Zengedező sípszó. — HI<. — Ev. kölcsönyözött 
három kenyér. — Tr. =  Evangeliomi trombita — M. =  Kosárba szedegetett aprólékos morzsalék.
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pápai rendi templomban mondotta el. A M. elöljáró beszéde 
szerint »fölsői parancsolattyából« nagy szükség idején pásztori 
(lelkészi) hivatalt is viselt. Kinyomatott prédikációit előbb élő 
szóval több helyt elmondotta, mint erről bevezetőiben nem 
egyszer bizonykodik. Egyébként pedig nagy részüket a 17. sz. 
utolsó és a 18, sz. első évtizedében készítette. Hosszú élet
kort kellett érnie, mert a Tr. dedikációjában beteges öregségének 
telét emlegeti: In hyeme senectutis macidus iaceo truncus (8.1.). 
Tehát Gyöngyösi Istvánnak körülbelül kortársa volt. Ez kétség
telenül némi hatással is volt reá; bizonyítja nehány tőle vett 
idézete, meg azután több olyan szó, melyeket azon korban 
kívüle csak Gyöngyösi használt, pl. beköszön (S. 38 ), gyalá
zatvallás (M. 310.), leszel (Tr. 409.), megállít (M. 10ő.), 
nyomódik (M. 344.), öszveakad (S. 22.), szégyenvallás (Tr. 693.), 
tömlöcös (Tr. 542.), stb. Nemcsak a theologiai, hanem a világi 
tudományokban is kiválóan jártas férfiú volt: tanúsítja renge
teg számú talpraesett idézete nem csupán a bibliából és szent- 
atyákbói, hanem a klasszikus írókból is, különösen Horatius-, 
Ovidius-, Cicero- és Senecából. A korabeli magyar költészetet 
is ismerte, mert pl. Gyöngyösin kívül Benitzkiből is többször 
idéz. Sőt neki magának is volt költői tehetsége, miként ezt a 
S.-nak utolsó beszéde is mutatja, amelyet könnyen gördülő 
ősi tizenkettes sorokba foglalt; meg azután a klasszikus 
költőkből való idézeteit is rendesen sikerült verses alakban 
fordítja magyarra. Szónoki tehetségének pedig nem utolsó 
tanúbizonysága, hogy az ékesszólásban mindenütt első helyen 
álló jezsuiták is meghívták magukhoz prédikálni; így egy 
alkalommal külön meghívásra éppen alapítójuknak, szent Ignác- 
nak ünnepén szónokolt egyik meg nem nevezett (falán a budai) 
házuk templomában. De kétségkívül nemcsak mint hitszónok, 
hanem mint író is nem közönséges tehetséggel volt meg
áldva Csúzy páter. Különösen a leírásokban tűnik k i; ezek
ben többször valósággal művészi magaslatra emelkedik. A 
szokott magasztaló jelzők halmozása helyett idézem itt bizony
ságul a következő rövid mesteri rajzát a bujdosó szegény 
legényről:

Hát a-maz bujdoso szegény legény, vélitek-e, mi-nétml gyümölcsei 
gyümölcsözik ?

Meg-vonta magát nagy alázatossan, s-azt vélnéd, hogy hatot nem 
tudna számlálni; egyéb-aránt ha hat Ökröt sajtiét tétovázva, mindgyárt
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meg-tádgya olvasni, őrizni, hajtani; s-ezért-is neveztetik eké-szárasztottak. 
Ha kantárotlan lovat lát a rétben, meg-tádgya fékezni, fel-tádgya zabolázni, 
eszébe forgatván a-maz Magyar köz-mondást, könnyebb lovon járni, mint 
gyalog talpalni: a mit szeme meg-lát, keze ott nem hadgya; préda nyere
sége, vonyás vitézsége; bor-csiszár titulussá, tobzodás gyönyörűsége; egy 
szóval, gonoszság minden gyümölcse, és Szentségtelen Istentelenség. (M, 304.)

Nem nagyítok, ha azt áüítom, hogy ennek a rövidsége 
mellett is jellemzetes, színes és plasztikus életképnek a régi 
prózai irodalmunkban egyátalán nincsen s a versesben is 
kevés párja akad. Pedig ez Csúzynál nem áll egymagában; 
méltóan sorakozik melléje teszem a csel-csap káromkodóknak 
eme meglepően találó festése is: •

Mit véltek ? Mi-némű regulamentumot szabna ? vagy-is mi-némű 
példát mátatna Judás [Machabaeus] a mostani csél-csap káromkodóknak ? 
Kiknek fel-költők átok-, málatások szitok; s-le-fektek undok morgolodás ? 
kik meg-nem elégszenek a pártos eretnekekkel két vagy hatom sacramentom- 
mal: se héttel a Catholicusokkal, hanem százakat; sőt milliomokat kohol
nak, s-fásnék őszve? kiknek minden-napi imádságok-. Adta teremtette-, 
fogadások, ördög ragadgya-el, rontsa, tördellye, prémezze, csipkézze; ilssőn- 
meg a gutta, vagy a lánczos menykő. Egy szóval minden szövök-járása, 
köz-beszédek, s-nioncla-mondájok gonosz szokásul bé-vett éktelen szitok; s- 
feslett káromkodás; ágy hogy őrvendgyenek néha a gonosz szülék, ha-hogy 
hallyák gonosz magzattyokat frissen káromkodni mondván: bezzeg, ebből 
lészen jő katona, mert jó l tűd morogni; úgy-úgy jó  katona ; de nem az Isten, 
hanem az ördög katonája (M. 673.)

Ugyancsak sikerült pl. a bűnös képzelődésnek következő 
festői jellemzése is:

Sokakban tapasztallyúk, hogy vala-merre festett erkölcsök hanyatlik, 
azoknak képeket foglallyák magokban :

Valamint a bor-csiszár részegesnek bor, s-ktipa cziniere, éles tőr a 
boszszullonak, képzés a hazugnak, úgy a dús-gazdag ezústel arannyal 
mázollya-be szivét-, pompával hizlallya a maga-hitt kedvét-, s-szidalommal 
fényi a vitéz fegyverét. Az átkozodonak Meny-követ, és guttát, poklot, és őr
dögöt, s-ezer Sacramentomot. A tobzódonak, kinek hasa Istene, vetett asztalt, 
serleg bort, tyúkot, ludat, pokát, és gőzös, ziros konyhát; s-egyéb nyalánk
ságot. A fajtalannak pedig veres énekeket [virágénekeket], dísztelen meséket, 
Nymfát, Venust, Cupidot, és sok trágárságot. (M. 393.).

Csúzy elméjének nem közönséges élére vallanak egyrészt 
ötletes szójátékai, másrészt tréfás és csipkelődő körülírásai.

Az előbbiekből szolgáljanak példákul a következők:
Cupido nyilával Dáim-vadakat {= dámákat] vadász (M. 612.). Hazug

sággal szoktak élni, s-sima-száju füllent regimentében {= a füllentők sere
gében] tiszteket viselni (HK. 10.). A gonosz Sátán több nyomdokit követő
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pajk-társivai járja a macskarát (=  ravasikodik HK. 573.). Azt aléttya scny- 
nyedékes írásában, kinyomatott könyvében egy előhasika csiga-biga Perdi- 
cátor, akarom mondani prédikátor (Tr. 46.). Távoztassuk perdikácziójokat, 
vagy-is praedikácziojokat (Tr. 73.). Üdvösségesb-e az illyen Törőkkel béllett, 
és zidoval prémezett poroszlonak nyomdokát követni? (Tr. 71.). Ha a vesz- 
perestiek [=  esperesnek] egy, vagy két arannyal bé-kötötted szemét, a-ineny- 
nyiszer tettczett, feleségesedtél (S. 752.). Stb,

Az utóbbiak közűi említésre méltóak ezek: Oórbék fiadnak újjai., s- 
hozzájok ragadnak tő, kés, kesz-kenyő (M. 41.). Lányod örömest nyallya a 
korso ajakát (M. 41.). Az Aszszony mindaddig dúdollya az átolso Kyriet, 
inig a férfiúnak fel-gerjed haragja, a-vagy meg-indul régi maszlagja, s-asz- 
szonyomnak keményen kenegetvén, nagyon meg-kolompozza hátát (S. 17.). 
A kciko bűzt utálván, gyűlöli a vizet, nyallya a bort, mint a mézet; s-ezért- 
is fel-önti hé-köre mindenét; gyakorta kenyik tatár kancsakával annak vállát, 
és hátát, vagy égetlen hamuval dőrgőllik az oldalát (S. 739.). Végre akasztó

fá t  viráigoztatnak véle (M. 41.). Sokan egy elednek a Franczia kelletlen atya- 
fiságban, mert személy-válogatás-nélkill faitalankodnak (M. 615.). Stb.

Csúzy műveiben számos történeti, néprajzi és etymolo- 
giai érdekességre akadunk. Néhányat fölemlítek közülük:

Cs. tudvalévőén az egyetlen magyar eredetű szerzetnek, 
a pálos rendnek volt tagja, annak a rendnek, melyről a nagy 
Pázmány (ki jézsuita volt!) egyszer ezt a magasztaló nyilatko
zatot tette: Ha-ki Magyarország sorsos álla pötty á t látni ki- 
vánnya, tekéntse Első Remete Szent Pál szerzetét, és ha-azt 
virágjában tmdökleni láttya, tádgya-meg, hogy az országnak 
-is jó l vagyon dolga, mert jó  renden szénája (S. 42.). Hogy 
mennyire elterjedt volt e szerzet hazánkban, arról fogalmat 
nyerhetünk Csuzynak azon állításából, mely szerint a török 
pusztítások és a reformáció viharai között 180, mondd: száz
nyolcvan roppant klastromuk prédáltatott fel. S eme klastromok 
nagyságára fényt vet az a körülmény, hogy teszem a Buda 
feletti sz. Pál völgyében épült és sz. Lőrinczről nevezett ko
lostorukban öt-száz szerzetes személy volt (S. 351.). Ep ezért 
nem valószínűden Csuzynak azon tanuságtétele, hogy a pogány 
törökség II. Lajos szerencsétlen halála után csak az ő kisded 
szerzetéből két-ezer felszentelt Papnál többet kánya kardra 
(S. 351.)

Egyebek között megemlékezik Cs. a reformáció történetéből isme
retes Prinyi Péter és Petrovics Péter haláláról: Prinyi — úgymond — ke
serves hoszszu rabságban hala- meg, Bécsben A. 1550. Petroviczit pedig 
Munkácson az oltárok, és képek rontásának alkalmatosságával (mellyben 
maga serénykedik vala inkább) a rángotott feszület iité agyban (Tr. 771.). 
Majd — fides penes auctorem! — így folytatja: Az elsőnek [Prinyinek]
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holttestét-is (meliyet a mi Terebesi templomunkban temettek vala-el) majd 
minden esztendőben meg-iUi vala a meny-kő, és a koporso fölött álio követ 
egyenessen a szivére szolgálo helyen lyúggattya vala (csudálatos dolog!) 
mind addig, mig száraz csontyait a szentek fársaságábűl már az én időm
ben fraterim ki-nem hánták. S-az-úta vagyunk, teszi hozzá, csendesben, és 
bátorságosban a szörnyűséges égi háborúiul, és az Isten csudálatos, mert 
nem égető, hanem csak rettentő, és az ő temetését, vagy-is hóit tetemét 
ostorozo nyilát.úl (Tr. 771.).

A S. nagyasszony-napi búcsúi prédikációjában Pápa város reformá
ciójáról a következőt mondja: Ez az egész város undok eretnekségre ve
temedett vala, úgy hogy az údvariakon-kivűl több egy Catliolicus igaz ke
reszténynél lakos nem találtatott az egész városban; kit-is csufolodva Pápista 
Pálnak nevezének (S. 364.).

A sz. Fülöp és Jakab apostolok napjára való beszédében 
megemlékezik arról a hazai szokásról, hogy e napon pünkösdi 
fáka t szoktak ajándékul osztogatni (S. 161.). A Keresztelő sz. 
fános napi prédikációjában pedig felhozza az ezen szent estin 
a-vagy únnepe-napján szokásos honi tüzgyullasztást és tiiz- 
ugrálást. amely szokás, mint mondja, némelyek szerint régi 
pogányoktól kölcsönyözött majmoskodás; de szerinte talán, 
inkább sz. János példájára teszik ezt, »ki-is, látogatására mén- 
vén,azAnnyának Örsébetnek méhébenviselős szűz Aszszonyúnk, 
ugrált röpösöít, szökdécselve örvendezvén az Annya méhében 
(S. 219.)«.

Egy csúfolódó népdaltöredéket is találunk Csúzynál, ez
zel a megjegyzéssel: Az ó Testamentomban Törvény-szerént 
bort nem ittak a Papok; s-most-is vásott csintalanságga! 
éneklik némellyek: A zt mondják a Papok, hogy nem jó  bort 
innia; hazádnak a loncsosok [vö. MNy. 1 :277], mert maguk 
is meg-iszszák (S. 739.). .

A megjött Antal Budáról, zöld ágat hozott régi szólásmódnak ere
detéről ekkép tudákoskodik Csúzy: Mi-némű, s-ki lött-légyen ez az Antal? 
Biró-e valóságosan? Fő-bíro, vagy vicze? a-vagy-is futoso, kit kis bironak 
szoktak nevezni? sokat azon hogy futtassam elmémet, talám nem szükség; 
elég, hogy ő követségben járt s-zöld ággal (meily jó reménségnek jele) 
tért viszsza házá-hoz (S. 184.).

A boldogaszszony-katonája gúnyos kifejezésnek {=  gyáva) eredetéről 
ezt mondja: Régi eleink minnyájan Boldog Aszszony katonáinak neveztef- 
tenek; noha most csúfra fordétván ezt csak ki-neveti a vak-merő eretnekség 
(S. 528. NB. már Decsinél: Bódog aszszony katonája vgyan ő is: ollaris 
Deus. 22.). Érdekes az is, amit a purgatorium névnek tréfás alkalmazásáról 
mond: Némellyek [az eretnekek közöl] káromkodván, á konyhát nevezik 
Pnrgníoríomnak, hogy im ott mellye.S7tik, és íisztogatiyák a tyúkokat, In*
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dakat, malaczokat, és egyéb asztalra vitetendő állatokat; némellyek a vitézlő 
rend részére szedett portiakat, mellyek ki-tisztéttyák szuszékokat, ládájokat, 
s-meg-üréttik erszényeket (M. 370.). Stb.

Csúzy nagyszámú egyházi beszédeit saját állítása szerint 
az egy-ügyii szegényeknek és alacson renden levő közönséges- 
seknek (S. Aj. lev. 4.) készítette; többnyire bárdoiatlan durva 
poor parasztoknak (S. Elülj. b. 2.) mondotta el; és nem a 
nagy elmék, hanem az egy-ügyűek, s-könyvek-nélkül szűköl- 
ködők kedvéért (HK. Elülj. b. 1.) tette papirosra is. Hogy az 
együgyű elnyomott pór-paraszt népet valóban szerette, be
szédeinek sok helyéből kiviláglik. Nem egyszer kel ki a hatal
masok ellen, bátran szemükre hányva a szegény szolgarenden 
elkövetett igazságtalanságaikat. Mily erős meggyőződéssel és 
jellemző erővel festi teszem a hatalmasok és az alattvalók 
egyenlőtlen helyzetét a következő soraiban:

A hatalmasok tele torokkal nyelik még a tevéket-is; tépik, törik, 
rontyák a szép igazságot; és a törvény viaszszos orrát magok száj ok ízire 
facsarják; holott az egy-űgyű alatt-valaknak mingvárt torkán akad vagy a 
csekély szúnyog-. $- noha nem-is tiidgya izit a-vagy bűzit, s-melyik folyó
vízben fogatott a keresett pisztráng, még-is nyakára köttetik, torkára fojtatik 
a kelletlen istráng . . .  A hatalmasok szabadossan gázollyák a töményt; 
körmök vége-is meg-akad az allatt-valoknak a mostoha kelepcében. S-ez az 
oka a-maz magyar köz-mondásnak: A kis kurvákat ki-söprik, ki-csapják-, 
a nagyokat pedig pompássan hintoban hordozzák : a kis lapokat cikaszto- 
fára kötik-, a nagyokat pedig tisztre, s méltóságra emelik.

E néhány sorból is látnivaló, hogy Csúzy nemcsak 
apostoli hivatalt viselt az alacsonyrendüek között, hanem ezek
nek valóban apostola is volt.

Hogy pedig kertelést nem ismerő prédikációinak hatása 
széles e hazában nagy lehetett, afelől alig támadhat kétségünk. 
Egyházi cenzorai magasztalva emlékeznek róluk; s előkelő 
mecénásai legjobb tanúságok reá, hogy nemcsak az együgyü 
nép, hanem az igazságos érzésű főbb renden levők is szívesen 
hallgatták v. olvasták szentbeszédeit.

Nem csupán tárgyainak alapos, sokoldalú ismerete, nern 
csupán szívet és és elmét egyaránt megkapó bizonyításai, 
nem csupán anyagának világos elrendezése: hanem különösen 
erőt lehelő magyaros stílusa, szemen-szedett népi közmon
dásokkal és tőrül-metszett szólásmódokkal teljes, cikornyátlan, 
zamatos nyelve voltak azok a ható erők, melyek Pázmány
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méltó tanítványát egyaránt kedveltté tették mind paraszt, mind 
úri hallgatói és olvasói előtt. Mert Csúzy Pázmánynak tanít
ványa, kit ha nem is múl felül az ész és tudás nagyságában, 
a kifejező erőben, a nyelvvel magyarán való bánásban alig 
marad el mögötte.

Nem vág ugyan feladatom körébe, hogy Cs. stílusának 
magyarosságát és népiességét is vizsgáljam, mindamellett érde
mesnek tartom — bárha rövidebben — ezekre is kitérni. Nem 
hiába szónokolt és írt Cs. főképpen az együgyű, könyv nélkül 
szűkölködő népnek, tudta, értette nagyon jól, hogy csak a 
maga egyszerű nyelvén férkezhetik ennek eszéhez-szívéhez. 
Azért »nem pallérozott szó-fodorgatásokkal trágyázta« (Tr. 
Elülj. b. 3.), hanem »kisdeden alkalmaztatta« (uo. 5.) s »men
nél együgyűbben tette papirosra« (uo. 1.) beszédeit. A nép ajkán 
fakadt eredeti közmondásokkal, szólásmódokkal és tartalmas ki
fejezésekkel annyira bővelkednek prédikációi, hogy akár külön 
tanulmányt lehetne róluk írni. S hozzáteszem: nagy részük olyan, 
hogy másnál nem kerül elő. Mily magyaros zamatú közmon
dásai teszem a következők:

A meg-aggott vén, és óreg embereknek borbogarok, kása pecseny éjek (S. 15).
Minden botnak végén a-feje (S. 15).
Tulajdon jo  hazánknak kedvesb vagy füsti, és bűzi, hogy-sem az ide

gennek valoságos pecsenyéje, s-ízi (S. 713).
Nem gyermeknek való a bor, mert meg-nem túdgya rágni (S. 735).
A ki a nád között űl, ollyan sipot csinál, a mi-néműt szeret (S. 1).
A mi magától a Sátántól nem-lehet, meg-lehet a vén aszszonytól, a ki 

mindenekben egy húron pőndül véle (HK. 483).
A lopásnak akasztás fizetése, a loponak akaszto-fa czimere (Tr. 97).
Szerencsés gyermek, a kinek pokolban mégyen szüléje (Tr. 591).
Az álnok Bírónak, a hamis tanácsnak, a gonosz tanúnak markában 

a szive (M. 104).
A rongyos hővelynek rozsdás a szablyája (M. 129.): amilyen az űr, 

olyan a szolgája.
Közönségesen szoktuk mondani: Több borjut visznek a Méh-szár- 

székben, hogy-sem mint ókrót, s-tyúk-tojást-is többet esznek az emberek, hogy- 
sem öreg tyúkot (M. 384,): többen halnak el fiatalon, mint öreg korban.

Rossz puska az, melynek fogása nincsen (M. 471)).

Az eredeti népies szólásmódoknak, szólamoknak és ki
fejezéseknek pedig Csúzy prédikációiban valósággal se szeri, 
se száma.

Szoktuk mondani: jó l ű l ez, jól fekszik a-maz; az-az semmi-nélkül 
szűkölködik, jó renden szénája (S. 713).

RÉTHEI PRIKKEL M. CSÚZY ZS.
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Ha a lelki tanéto feddi dorgáüya a rossz erkölcsöket, ottan el-dűl a 
szerdák, oda vagyon a barátság (HK. 325).

Szedd rá, majd ki-jó a lapu, a búrján, a bőrök; s-el-töltvén a nyarat, 
ha nem tettczik a kapu-fa, ballagjon űressen a fagyon! (HK. 300).

Nagyon bánnya itt a béka a deret, szeme fényét feszegeted, fájós bi
béjét tapogatod (HK. 407).

Vakarodgyál Sátán, másutt áráld czigány bénna lovadat! (HK. 439).
Nagy fába vágtod Péter a feiszét! iszonyú mélységnek ered vitorlátlan 

hajód! Nincs a dologhoz se irod, se szelenczéd (S. 431).
De mit kesergem ezt a temérdek gondviseletlenséget, nagy haszontala

nól azután zárván az ajtót talám, mikor el-lopták a fakot (Tr. 33).
Meg-álly szabó a dombon, mig a köntös el-készűl! (Tr. 760).
Senki értetlennek nem-mondaná magát, hanem értelmesnek, mondván: 

Nékem is adott Isten eszet, s tudok vele élni; nem tőkkel ütötték fejemet, se 
nem szalma, a-vagy szecska agyam veleje (M. 350).

Bor-csiszároknak szoktuk mondani, fejek fájván, hogy csak a hajok 
fáj, mert annyiban hajtyák, mint a hajnak fájatlanságát (M. 404).

Meg-emésztetnek a halak a halaktól, sőt még az einberek-is az em
berektől; s-ezért szoktuk mondani köz példa-beszédben, csuka az, s-a-maz 
ember (M. 319).

igazán nem tanultak (a mint szoktuk mondani) Pál érsek udvará
ban (M. 712.) stb.

Álnok vádolással, és hizelkedéssel tisztébűl ki-heverik (HK. 150).
Hetet-számra sem esznek egyest hasokkal (HK. 300).
Ne félre kaszállyuk, vagy kopárra kapállyunk kivül a mennyei cse

lédes ember szöllején (Tr. 160).
Az öregeknek szivök-re szól ez a levél (Tr. 75).
Az ado-fizetésbűl nem tágulunk (Tr. 697).
Bőcsűletiben jár és emberségében (Tr. 597).
A kölcsönyözésben időt vetünk, napot szabunk (Tr. 557).
Mind a két fűiére mélyen aluszik (M. 44).
Munkájokat hirtelenkedvén, történetre hadgyák, koczkára hagyittyáli, 

vak sors-ra vetik (M. 65).
Törvénytelenül horgásznak tisztet (M. 322).
Pompássan vendégeskednek, csak hogy egy kis hír, s-név bilz-re ve

rekedhessenek (M. 320).
Sirás-ra görbéd a szájúnk (M. 542).
SÓprá-re feneklik az ember (M. 378).
Csipkéssen, lánczossan szitkozódhatnak (Tr. 231).
Oly veszett bűdós, valamint szinte maga az ördög (M. 72).
Keserüségek-által kell bé-verekednűnk az mennyeknek országában 

(Tr. 335). •
Ebben is bé-ugrat Kopasz János (Tr. 735).
Első alkalmatossággal szembe-szőkik a jámbor kath. emberrel 

(Tr. 744).
Tóldgya, foltozza, szabja, csonkéttya, glossázza, a-vagy-is csávállya 

az Isten igéjét (HK. 616).
Húzo-vonyo, eke-szároszto, nyúzo-foszto, lovakat fel-fűző (M. 38).



CSÚZY ZSIGMOND SZAVAI. 11

Részeges, korcsoma-torok, dél-utánni ember (M. 388),
Majd minden-nap fá iig  ivó (M. 389).
Nyirett, s czinteremet töltő Doctor (M. 804).

Szóval, miként e szemelvények nyilvánvalóan mutatják: 
Csűzynak stílusa a magyarosságnak és népiességnek legsajá
tosabb virágaival ékeskedik.

Kiegészíti ezt az a sok népi sző, melyeket kétségtelenül 
alacsony rendű hallgatóinak beszédéből vett át a maga nyelv
használatába. üvenek pl. biberkezés ( =  babrálás M. 292.), bőrcös 
(börczős kéz M. 717.), bugyborékol M. 587.), cirókál (M. 320.), 
csempesz (=  ravasz S. 402.), csoroszlás (Tr. 166.), elkorhelykedni 
(Tr. 537.), darvas (darvas tőke =  gyiimölcsteien Tr. 693.), „ 
fejér-nép (HK. 38.), fészek-fentő (S. 723.), gúnyás (Tr. 13,), hé-kő 
( =  felső malomkő HK. 358.), hervadoz (S. 162.), juhászkodás 
(== meghunyászkodás Tr. 607.), kehes (Tr. 266.), kendész ( =  kutat 
S. 613.), köbé (Tr. 454.), léhűtő (Tr. 265.), ördög-kápolnája 
( =  korcsma JVt. 639.), pazdorol ( =  pazarol HK. 358.), peccen 
( =  percen Tr. 7.), pissog (S. 149.), póka-kakas (S. 400.), silla- 
bikál (S. 143.), tarhó (S. 566.), torzonborz (HK. 536.), tökkel- 
ütött (HK. 229.), uszkorál (S. 40.) slb.

Csűzy azonban nemcsak a már meglevő nyelvi anyagot 
használta fel nagy ügyességgel, hanem — hogy a saját szavát 
alkalmazzam reá: — »veleszületett» alkotó tehetségéből kifo
lyólag maga is gyarapította a köz-szókészletet eredeti talál
mányaival.

Ezzel eljutottam kitűzött feladatomnak legfontosabb ré
széhez: Cs. szóújításainak vizsgálatához.

Ismert valóság, hogy bármely nyelv irodalmi szókincsének 
egy tekintélyes része tudatos írói alkotás. Á mélyreható eredeti 
elmék nem csupán sajátos gondolatokat szülnek, hanem esz
méiket — a pillanatnyi szükségérzethez képest — elég gyakran 
maguk alkotta nyelvi formákban is testesítik meg. Minden na
gyobb író gazdagítja több-kevesebb anyaggal a köz-nyelvkincset.
S az írói nagyságnak kétségen kívül nem utolsó jele ennek a 
gazdagításnak mértéke. Ez ál! minden nemzet és nyelv íróira 
egyaránt.

A magyar irodalmi nyelvkincsnek is egy nagy része írók 
alkotása és hagyománya. Nyelvtudományunk űjabbkori íróink
nak e nembeli hagyományát már meglehetősen ism eri; sőt a 
mesterséges nyelvújítás alkotásait is jórészt összegyűjtötte; de
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aránylag nem sokat tett még annak felkutatására, mivel járultak 
a régebbi írók irodalmi nyelvünk s főleg irod. nyelvünk szó
készletének gazdagításához. Az én jelen tanulmányom példa 
akar lenni nyelvész-társaim előtt az ilyetén kutatás gyökeresebb 
foganatbavételéhez.

Csúzy szóalkotásainak vizsgálata különösen érdekes be
tekintésre segít bennünket az igazi, vérbeli szóalkotók mun
kájába: láttatja velünk, mily úton-módon koholják és költik, 
alakítják s öltöztetik szavaikat. Észrevesszük, hogy ez az út és 
mód főként háromféle:

Az első, talán leggyakoribb az, hogy a köznyelvből vagy 
akár írótól vett szónak alakján valami változtatást tesznek: va
lamely részét kicserélik, megtoldják, avagy kurtítják. Az ilyen
mód készült szavak szorosabb értelemben még nem igazi szó
alkotások, hanem jobban csak szóalakítások, nem új, hanem 
csak újdonszerű szók. A második, már inkább újító mód az, 
hogy az átvett szavak jelentését sajátos átvitellel másra változ
tatják. Végül a harmadik, legigazabb alkotás-mód az, mikor meg
levő szók képmására, vagy a maguk apperceptiója szerint egé
szen új szókat teremtenek.

Csúzy szavai az alkotásnak eme három módját számos 
példában tüntetik elénk — mind az összetételben, mind pedig 
a képzésben.

Cs. szókészlete összetételekben igen gazdag; s kapcso
latai nagy részén meglátszik az öntudatos mester alakító és 
alkotó munkája.

Az átvette összetett szavaknak majd az első, majd a má
sodik részét cseréli fel többnyire szinonimával:1

A) csepegő-szemű C. : folyó-szemű HK. 568. 
forgó-szél C. : kergeteges-szél Tr. 122. 
kár-vallás C., MA. : koarc-vallás S. 720. 
meleg-természetű Mel. : hé-természetű S. 739. 
mennybe-kiálíó Guary C. : égbe-kiáltó Tr. 118. 
has-hizlaló Pázm. : test-hizlaló HK. 457. 
szentháromság-tagadó Pázm. : Krisztus-tagadó HK. 226. 
tanító-hely Páz. : oktató-hely Tr. 757. 
tanító-mester Com., Zvon. : oktató-mester HK. 655. 
távol-lét Helt. : messze-Iéí Tr. 683. 
utol-ér Matkó : hátul-ér M. 576. stb.

i A más írókból vett példáimnál csupán az írók nevét jelzem, a műveiket nem. Az 
érdeklődő az utóbbiakat az előfordulás helyeivel együtt könnyen megtalálhatja a NySz.-ban. 
Névrövidítéseim azonosak a NySz.-éval.



B) bal-itéleí SBalog, Szeg. : bal-vélekedés 11K. 173. 
ember-szeretes C. : ember-becsiilés S. 244. 
elme-íárasztás Pázm. : elme-faggatás Tr. 116. 
ég-dörgés MA. : ég-zengés HK. 229. 
házi-hóhér Pázm. : házi-ellenség S. 741. 
hus-torony Pázm. : hús-halom S. Aj. lev. 4. 
hit-újító Pázm. : hit-igazító M. 776. 
köz-ember Ver. : köz-személy : HK. 171. 
kő-eső C. : kő-zápor M. 124. 
maga-hányás Pázm. : maga-vetés Tr. 681. 
szófia-beszéd MA. : szófia-mese HK. 432. 
pénz-halászó v. horgászó PP. : pénz-kaparííó HK. 317. 
papi-öltözet Pázm. : papi-ruházat S. 557. 
szőlő-mű Sylv. : szőlő-munka S. 120. 
trombita-harsogás C. : trombita-kürtölés S. 134. 
új hit-faragó v. reszelő Pázm .: újhit-koholó Tr. 771.

Idevaló továbbá az az eljárása, hogy a kész összetétel
nek valamely tagját megrövidíti, vagy foldja, esetleg a képzőjén 
vagy ragján tesz változtatást:

Rövidítés: ellenkező-fél Zvon. : ellenző-fél Tr. 25.
fenevad-állat Kár., Coin.: vad-állat S. 666.
közelvaló-lét Mon. : közel-lét HK. 128.
mennykő-ütés Zvon. : kő-ütés Tr. 25.
örökkül v. örökkön-örökké Ehr. C. MA. : örök-örökké M. 47.

Toldás: csoda-látás C.. MA. : csodás-látás M. 148. 
csorgó-kút Lipp. : kicsorgó-ktít S. Som. 38. 
szám-adatlan Pázm. : szám-adhatatlanul Tr. 502. 
szem-fülség Pázm. : szem-fülesség Tr. 538. 
szőlő-tőke MA. : szőlős-tőke M. 823.

Képző v. rag- arcul-csapdosás TKis.: arcul-csapdozás Tr. 257. 
változtatás: pénz-keresés Pázm .: pénz-kereset M. 103.

agyon-üt Helt., Decsi : agyban-üt Tr. 771. 
helybe-állít Hall. : helyre-állít Tr. 615.

Számos esetben akként változtat Csúzy a kész összeté
teleken, hogy 1. a második tag főnévi képzőjét meiléknéviveí, 
2. a meiléknévit főnévivel cseréli ki, vagy 3. a második tagot 
tovább képzi:

1. egymás-szeretet MA. : egymás-szerető Tr. 362. 
elme-futtatás MA. : elme-futtató S. Aj. lev. 1. 
fő-szédelgés Mad., Com. : fő-szédelgő Tr. 186. 
fő-törés Pázm. : fő-törő Tr. 539. 
isten-tagadás Pázm. : isten-tagadó Tr. 761. 
szó-fodorgatás Pázm. : szó-fodorgató HK. 83. 
ünnep-szegés Pázm. : ünnep-szegő S. 103.

CSÚZY ZSIGMOND SZAVAI. 13
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2. ember-becsülő Pető : ember-becsülés S. 244. 
gyümölcs-hozó Illy. : gyümölcs-hozás M. 301. 
had-verő Zrínyi : hadverés Tr. 315. 
igazság-szerető PéldK. : igazság-szeretet S. 663. 
isten-kisértő Ouary C. : isten-kisértés S. 159. 
óra-mutató MA. : óra-mutatás M. 48. 
ujhit-faragó Pázm. : ujhit-faragás S. 667.

3. alatt-való Com. : alatt-valóság HK. Som. 2. 
bak-ló Zvon. : bak-lovas Tr. 176. 
bor-szesz Pázm. : bor-szeszes M. 623. 
fene-vad C., MA. : fene-vadság S. 666. 
jó-tehetetlen MA. : jó-tehetetlenség Tr. 434. 
kép-iró C , MA. : kép-iróság M. 71. 
kór-beteg MA. : kór-betegség S. 51. 
nagy-asszony Winkl. C. : nagy-asszonyság M. 290. 
pénz-kórság M a: SB. : pénz-kórságos Tr. 608. 
vas-derék Com. : vas-derekas M. 104. 
vég-bucsu Kájoni : vég-bucsuzás Tr. 275. 
zab-gyermek Ver., Pécs. : zab-gyermekség S. 257.

Nemcsak az összetett, hanem az egyszerű szókon is meg
nyilatkozik Csúzy alakító ereje, különösen toldásban, képző
változtatásban és továbbképzésben:

Toldás: frisség Born. : frisseség HK. 154.
szorgalmaztat Pázm. : szorgalmatoztat HK. 175. 
fegyveresít Illy. : fölfegyveresít M. 277. 
gyalázódik Pázm. : legyalázódik M. 470. 
hibáz DEmb., Ben. : elhibáz M. 146. 
hivalkodni C., MA. : elhivalkodni HK. 164. 
tolong MA. : öszvetolong M. 24. 
vezérel MA. : visszavezérel HK. 197.

Képző- behálól C , Illy. : behálóz S. 668. 
változtatás: cifrálkodik Mel. : cifrázkodik M. 809.

csodálkozik C., MA. : csodáskodik M. 464. 
glosszál Alv. : glosszáz HK. 619. 
ollói Pázm. : ollóz S. 551.
tévelyedhetetlen Pázm. : téveíyeghetetlen M. 280.

ide veszem azon változtatásait is, midőn az igeköíőket 
újakkal: ellentétesekkel v. rokonértelmüekkel cseréli fö l:

beárkol MA. : felárkol Tr. 33.
beföd MA. : leföd Tr. 305.
bepalástol Káldi : lepalástol HK. 781.
bepóláz K ár.: lepóláz S. 666.
kicsuszamodik MA. Tan. : becsuszamodik S. 748.
lebír MHeg. : felbír HK. 305.
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megbékóz C. : lebékőz Tr. 607. 
megmezítelenedik Decsi G .: lemezítelenedik UK. 114. 
megpalléroz Felv. : lepalléroz M. 665.

Tovább- álorcáz Káldi : álorcázás Tr. 160. 
képzések: békételen MA. : békételenít M. 665.

duskás Kár. : duskáskodik Tr. 110. 
ismerő MR., Pázni. : ismerős HK. 157. 
módaüan Pázm. : módatlanság M. 521. 
morzsalék C., MA. : morzsalékozik S. 13. 
nyughatatlan C., Pázm .: nyughatatlanít S. 146. 
oszolhatatlan C. : oszolhaíatlanság S. 122. 
szólatlan Pázm. : szólatlanság Tr. 650. 
udvari Pázm. : udvariás Tr. 213, 
visszás MA., Fél. : visszáskodik M. 364.

A szóújítás második módját, t. i. az átvette szók köz
használatú j e l e n t é s é n e k  elváltoztatását szintén gyakran ejti 
meg Csúzy. Számos egyéni átvitele van, melyek közül több az 
irodalmi nyelvben is elterjedt. S átvitelei legnagyobb részt ter
mészeteseknek tűnnek fel. Néhány érdekesebbet idézek közülök:

féltő: teuer, lieb Decsi, Pázm. : eifersüchtig; féltékeny S. 28. 
gazdálkodik: beherbergen MA. : landwirtscliaft treiben HK. 165. 
hátramaradás: das Zurückbleiben Pázm. : schade HK. 460. 
hím: stickerei MA. : beschőnigung, Umschweife HK. 25. 
holt-tetem: totenbein GKat. : leic’ne M. 673. 
javít: heilen; gyógyít Felv. : bessern; jobbá tesz HK. Aj. lev. 3. 
javul: gesund werden Heit. : jobbá lesz HK. 541. 
kacér: unkeusch C., MA. : geilheit; unkeuschheit HK. 574. 
kendő: handtuch C., MA. : bleiweiss, schminke S. 55. 
kiszolgál: verdienen C. : austeilen, vollbringen Tr. 591. 
kitesz: hinauslegen MA. : ausdrücken; kifejez Tr. 179. 
kockáz: mit würfeln spielen PPL : aufs spiel setzen Tr. 649. 
kormány: gubernaculum M A.: gubernium, régimén [polit. ért.] S. 753. 
közbeszéd: Sprichwort C., Heit. : gespräch Tr. 380. 
külömb: dissimilis és diversus C., MA. : praestantior; vorzüglicher 

S. 312.
mázol: tünchen, beschmieren MA. : male pingit, inquinat Tr. 189., 

M. 690.
mesés: rätselaufgeber C. : märchenhaft; mesebeli M. 140.
mesterség: kunst C., M A.: meisterstück M. 685.
mezítelen: nackt C., MA. : nacktheit S. 76.
mulatoz: cunctatur, időzik C., M A.: sich unterhalten S. 628.
puszta: einöde, wüste C., MA. : meierhof HK. 150.
újság: neuigkeit és neumond C., MA. : zeitung HK. 160.
vadon: öde Érdy C., Pázm. : einsam »lappangó vadon élet« S. 35.
visszacáfol: wiederlegen Tel. : wiederrufen; visszavon HK. 171,
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Végül az alkotásnak legsajátosabb módján, vagyis: meg
levő szavak analógiájára, valamint a maga appercepciója szerint 
is sok szót teremtett Csúzy. 

Mind összetételei, mind képzései között elég nagy szám
mal találunk szókat, melyeket könnyen kimutatható analógiákra 
alkotott. Ilyen összetétele teszem :

álom-néző Tr. 571. ~  csillag-néző Land., jövendő-néző Diósz. 
árnyék-élet M. 614., árnyék-dicsősség HI<. 66. ~  árnyék-világ R. M. K. 
bor-őzön S. 739. és tűz-özön M. 96. ~  víz-özön C. 
bor-kórság M. 626. ~  víz-kórság C. 
boszu-töltés Tr. 712. ~  kedv-töltés Pázni.
dinnye-étel =  dinnyeevés M. 734. ~  hús-étel Zvon. kenyér-étel Lép. 
esze-hagyott S. 109. ~  esze-felejtett Czegl., GKat. 
festett-kép S. 442. és öntött-kép HK. 500. ~  faragott-kép C., MA. 
fodorított-szó S. 301. ~  Fodorított-haj MA. 
házi-szolga Tr. 353. ~  házi-tiszt Pázm. 
hideg-természetű Tr. 177. ~  meleg-természetű Frank, 
hideggel-holt S. 514. ~  éhhel-holt MA,, Kár. 
igaz-vallás =  confessio veri HK. 628. ~  igaz-mondás Erdy C., Pázm. 
közben-állás HK. 53., közben-álló HK. 62. ~  közben-járás C., MA., 

közben-járó C. 
láb-futás S. 654. ~  láb-kapálás Bal.
maga-hagyott Tr. 687. ~  maga-feledt Tel., Pázm., maga-hitt MA. 
orron-von =  detorquet S. 752. ~  félen-von =  detorquet Bal. 
ország-vésztő S. Som. 42. ~  lélek-vesztő Zvon., esz-vesztő Sylv. 
rút-illatú M. 759. ~  szép illatú Érs. C. 
szin-hányó S. 774. ~  csel-hányó Telekesi. 
vert-kép S. 422. ~  vert-arany MA.
merészebb: »agya-ütött kába szelesség« S. 66. ~  gnta-ütött C., MA.

Világos analógiákra alkotott egyszerű szavai:
bekörtöl =  nagy zajjal bemegy S. 41. ~  bedobol Érd. Tört. Ad.
célos =  opportunus M. 612. ~  rokonértelmű: helyes C., MA.
csecséz, pípez Tr. 591. ~  cifráz MA.
diadalmaskodik S. 132. ~  győzedelmeskedik MonTME.
durungoz HK. 138. ~  pálcáz MA.
egérel =  alattomban fürkész ~  kémei MA.
eszesít S. 606. ~  meg-okosít M A: Tan.
feleségesít M. 796. ~  házasít MA.
felsólyáz S. 59. ~  felruház C., Hall,
feltrágyáz M. 586. ~  felcifráz Helt.
földesít Tr. 622. ~  meg-sárosít Pázni.
hárfáz S. 405. ~  cifaráz Káldi Vö. »Dávid czitarás hárfája« S. 480. 
kikürtöl Tr. 541. ~  kitrombitál Béres: Lev. 
lefarag Tr. 663. ~  lenyes MA. 
öszvetséges S. 39. ~  summás Illy., Pós.
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potincáskodik S. 159. hatalmaskodik MA. 
rágalmazódik =  caiumniatur M. 440. ~  gyalázódik MA. 
reáfen Tr. 739. ~  reáken Pázm.
sorsoz =  sorti committit S. 68. ~  rokonértelmű: kockáz PP1. 
szándékos »szándékos akarat« Tr. 40. ~  akaratos MA. 
tenyerez Tr. 425. ~  öklöz CzechC. 
tobákoz HK. 332. ~  dohányoz Gyöngy, 
türtőzködés Tr. 105. ~  tartózkodás, illetőleg 
tiirtőzködik (vö. türtőzködhetetlenség M. 448) ~  szinonim: tartóz

kodik TörtT. képmására; 
versel =  verset költ v. mond S, 716. ~  énekel C,, danol MA. 
zsoltáros »zsoltáros próféta« S. 718. ~  énekes MA. Vö. »énekes 

zsoltár« M. 697.
zsoltároz S.23. ~  citaráz Káldi. Vö. »Dávid czitharás zsoltári« M. 94.

A kimutatható analógiákra alkotott szavai mellett sok 
összetétele és képzése akad Csúzynak, melyeknek biztos kép
mását nem találjuk, amelyek tehát minden vaiószinűség szerint 
egyéni felfogásának termékei. Ilyen összetételek és képzések:

A) alma-falat S. 103. 
álom-beszélés M. 407. 
barom-indulat Tr. 169. 
célos-tárj S. 243. 
elme-koholás Tr. 221. 
gyanu-nyelv HK. 68. 
hideg-vén M. 357. 
hideggel-vett M. 748. 
hit-cselédje == hivő Tr. 745. 
jaj-fenyítés M. 131. 
játékos-ének =  carmen musicum
HK. 325.

B) aíyafiaztat =  afyafiasan mege
gyeztet HK. 168. 

biboroz »a szegények, ha lehetne 
ma biboroznának« S. 527, 

erőszakoztat =  erőszakol M. 569. 
fájatlanság =  érzéketlenség, fáj- 

dalmatlanság HK. 375. 
felfedezkedik Tr. 288. 
íérgeskedik »dögletes gyümöl

csökkel férgeskednek« 403. 
fiútalanság =  fiúhoz méltatlan vi

selet S. 545. 
fületlenség =  tettetett siketség 

Tr. 185.

közben-lét S. 671. 
maga-java =  önérdek Tr. 32. 
méreggel-prémezeíí (szem.) M. 314. 
mézzel-himezett (beszéd) HK. 101. 
nyom-járó =  követő M. 630. 
pecsétes-bélyeg Tr. 485. 
pára-lélek Tr. 601. 
próba-ostor M. 736. 
somma-beszéd =  beszédvázlat

S. 116. 
tövis-koronázás Tr. 509. 
ugyan-azon-lét M. 42. stb.

fertőzködik =  fertőzi magát S. 663. 
hasonlatság =  discordia S. 249. 
hazafiúságtalanság Tr. 471. 
lépesedik =  ragad Tr. 706. 
nyughatatlanít S. 146. 
nyűgösködik »ebben a keiepezében 

nyügösködik M. 28. 
sámolyoz »hóldal sámolyoztatott« S. 

251.
szózatlanság HK. 375. 
törvényeskedik »a pártos ¿¡dokkal 

mostohán törvényeskedik« M. 766. 
újjoz =  újjal mutat Tr. 729. 
vigatlan =  szomorú Tr. 91. stb.

Az előadtam példák minden kétségen kívül igazolják azon
RÉTHEI PRIKKEL M. CSÚZY ZS.
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előrebocsáiott állításomat, hogy Csúzy Zs. vérbeli nyelvújító, 
íiki tudatosan alkotta ujdonszerű s egészen új szavait. Ebbeli 
e r e d e t i s é g é t  mind szóalkotásai, mind különleges átvitelei, 
mind sajátos szőalkotásai bizonyítják.

Eredetisége mellett kiválik ötletessége, találékonysága 
is a fogalmak felfogásában s hangalaki kifejezésében egyaránt. 
Erre elegendő egyféle tanúbizonyságot idéznem, í. i. tréfás és 
gúnyos szóalkotásait, melyekben hol a sajátos appercepció, hol 
a különös nyelvi kifejezés lep meg bennünket Az elsőre 
példák: cigány-vallás ( =  csalás, csaifaság M. 785.), fönneszes- 
kedik ( =  kevélykedik Tr. Előszó 5.), fiiles-paripa ( =  szamár Tr. 
289.), hát-utolsó ( =  alfél Tr. 663.), itaista ( =  hizelkedő Tr. 66.), 
megliliomoz ( =  mintegy liliommal ékesít, azaz: ártatlannak, 
szentnek nyilvánít Tr. 749.), nyulászó-mise ( =  elsietett, elha
markodott m. Tr. 317.), plutó-konyhája (== pokol S. 401.), rókáz 
( =  ravaszul elrejt S. 688.), somfa-kenet ( =  verés S. 17.), ud
vari-tömjén ( =  kopasz Ígéret S. 20.), veres-ének (== szerelmes vers, 
virágének HK. 400.) stb.; példák a másodikra: allamódisos 
(— divatos S. 298.), előhasika ( =  pöffeszkedő Tr, 280.), fiillent- 
regiment ( =  füllentek serege HK. 10.), hegyke-bögyke ( =  kevély 
Tr. 280.), keresztényke ( =  rossz keresztény Tr. 665.), orrondi 
( =  nagy orrú S. 277.), udvarlás ( =  finomkodó Tr. 213.) stb.

Ki kell továbbá emelnem a szó-alakításban és alkotásban 
való m a g y a r o s s á g á t .  Nyelvérzéke általában tiszta; alig vét 
a magyar nyelv szelleme ellen. Legtöbbször nyilvánvaló ana
lógiákra alkot; de még sajátos szótalálmányaira is csak nagy 
ritkán lehet reásütni a magyartalanság bélyegét. Mindössze 
néhány szót találtam nála, melyeket nyilvánvalóan német min
tákra teremtett, ezek: hiúzszem  (HK. 634.) ~  luehsauge; majom
szeretet (Tr. 79.) ~  affenliebe; nap-óra (M. 54.) ~  sonnenuhr; 
rövid-látó (M. 630.) ~  kurzsichtig; rövid-látás (M. 629.) ~  
kurzsichtigkeit; szárnyas-egér (S. 716.) ~  fledermaus; tánc
iskola (M. 17.) ~  tanzschule. Ezek kivételével csak kevés oly 
szóra akadunk nála, melyeket magyarosság szempontjából 
gyanúba vehetünk.

Tehát: e r e d e t i s é g ,  t a l á l é k o n y s á g  é s  m a g y a 
r o s  s ág  azok a tulajdonságok, melyek Csúzy szavait általában 
jellemzik. Betetőzi pedig ezeket a k ö n n y e n é r t h e t ő s é g ,  
amely bizonyára gyorsan utat nyitott nekik még a legegysze
rűbb emberek emlékezetébe is.



CSÚZY ZSÍGMOND SZAVAI, 19

Csúzy szóűjííó módjairól nem adnék teljes képet, ha nem 
felelnék meg arra a könnyen fölmerülő kérdésre: vájjon ismeri 
és alkalmazza-e alkotásaiban az A. n, szóvegyítést és a kikö
vetkeztetést?

Az elsőre nézve nyomban egész biztosan felelhetem, hogy 
ismeri és alkalmazza is. A cifornya (HK. 36.) szava például 
kétségen kívül kombinációnak: a cifra (Pázm.) és a cikornya 
(Czegl.) szók összeelegyííésének eredménye. Van azután egy 
másik különös szava, amely szintén csak ezenmód fejthető 
meg, s ez az ifjudulás (»a Papok-álíal juthatunk fel-tett czéiunk- 
hoz, az-az ifjudulásunk-hoz« M. 550.). Első tekintetre sajtóhi
bának gondoltam, de csakhamar láttam, hogy nem lehet az, 
mivel másutt is előkerül Cs.-nál. jobban szemügyre véve, rá
jöttem, hogy ez is csak szóvegyítésből keletkezett. A régi kor
ban t. i. egyaránt járatos volt az ifjudni (Decsi) és az ifjulni 
(Zrinyi) ige »iuvenescere; jung werden« értelemben. Csúzy a 
legnagyobb valószínűség szerint ezen két ige főnévi ifjudás és 
ifjulás alakjaiból szerkesztette össze az ifjudulás formát. Ugyan
csak ily módon alkotta a tettetős (HK.) melléknevet is, t. i. a 
tettető (C. MA.) és a tettetes (Ehr. C., Pázm.) elegyítéséből. 
A szemben-áll (M. 824.) használta igéje alkalmasint szintén 
kombináció terméke: a rokonértelrnű szembeszáll (Zrinyi) és 
ellenáll (C., MA.) igéknek összeelegyítése.

Nem lehet egyszerre ily határozott és kerek feleletet ad
nom arra a kérdésre: használja-e a ki következtetést?

Hogy kikövetkezíetések vannak nála, az kétségtelen. Ilye
nek a kacér (»unkeuschheit; tisztátianság« értelemben HK. 574.), 
purga ( =  mentség Tr. 649.), siker ( =  foganat, haszon Tr. 254.), 
és a tó'sgyökér (»így véteíetí-el az igazság boszszúállo fejszéje 
a férges gyümölcsöt termő gonosz fának tös-győkeréról» S. 645.) 
szavak. Csak az a kérdés: tőle származnak-e ezek az elvo
nások? — A purga szóalakról biztosan állíthatni, hogy nem. 
Ez a latin eredetű purgál igéből kikövetkeztetett főnév már 
Balásfinál is előkerül (Csisk. 139.); s a legnagyobb valószínű
séggel népi eredetű. A siker szó kétségtelenül kikövetkeztetés 
a sikeres ( =  foganatos, hasznos) melléknévből,1 de csakis népi 
kikövetkeztetés eredménye lehet. Maradnak tehát a kacér, meg 
a tó'sgyökér szóformák.

i Előbb Csúzytól számlázottnak gondoltam (MNy. 4 : 131.); azonban Széli Farkas 
kimutatása szerint már Csúzy előtt is használták e szót (1, MNy. 4 : 231.).
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Csúzy újító módjainak tárgyalásában már szó volt róla, 
hogy az átvette szavakon többször végez kurtításokat; így az 
ellenkező-fél-bői ellenző-fél-i, a fenevad-állat-ból vad-állat-ot s a 
menny kő-ii tés-bő 1 kő-iltés-1 rövidített. Nála kerül elő először az

szóalak is ragíalanul (másoknál csak: út-félen és lít-félre!). 
És valószínűen ugyancsak ő volt az, aki a temető-hely és temető
kert egykori összetételekből a temető részt kikapva, elsőnek 
kezdte magán alkalmazni irodalmunkban a »coemeterium; fried
hof« fogalom jelölésére. Ezek alapján — úgy gondolom — 
bátran föl lehet tennünk Csúzyrói, hogy a szóalkotásnak ki
következtető módját is ismerte.

A kacér név tudvalévőén a középfelnémet katzér szónak 
átvétele (1. Nyr. 24:295.); eredeti jelentése »sodomita«, majd 
utóbb tágítva »salax, lascivus«; ma is ebben az értelemben 
használjuk. A német eredetinek megfelelő kacér forma mellett 
egy továbbképzett kacéros alak is elterjedt nyelvünkben, miként 
Pápai Páriz szótárának első kiadása bizonyítja (a latin részé
ben!): »Amatorculus. Katzéros inas«. Mivel pedig éppen Csúzy 
is használja többször ezt a katzéros formát (pl. «kaczéros Venus 
búja fajtalanságivai sokszor meg-fertőztettenek«. S. 35.): azért 
majdnem bizonyosra vehető, hogy ebből következtette ki a 
kacér szót »geilheit, unkeuschheit« jelentésében, amellyel másutt 
sehol se kerül elő. A tősgyökér főnév meg ugyancsak kétség
telen elvonás a tős-gyökeres összetett melléknévből; és mert e 
főnevet Csúzyn kívül tudtommal egy írónk sem alkalmazza: 
alig tévedek, ha kikövetkezíetését megint az ő javára írom.

Eme két világos példa alapján tehát most már niegokol- 
fan felelhetem, hogy Csúzy a szóújításnak kikövetkeztető mód
jával is élt.

Az eddig előadtam számos kétségbe nem vonható újítás
sal eszerint eléggé meggyőzően kimutattam, hogy ezen érdemes 
írónkban megvoltak mindazon tulajdonságok, amelyeknél fogva 
méltán állíthatom őt az igazi magyar nyelvújítók közé.

Érdekes és érdemes dolog annak a kérdésnek vizsgálata: 
mily kapcsolatban vannak Csúzy szóújításai egyrészt az elődö
kével, másrészt minő hatással voltak az utódokéra.

A kérdés első felére bajos részletesebben válaszolnom, 
mivel az elődök újításai ma még számbavehetően nincsenek 
kimutatva; főleg nincsenek kimutatva az egyik legnagyobb 
magyar nyelvtehetségnek, Pázmány Péternek szóújításai. Pedig
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éppen P á z m á n y  v o l t  l e g n a g y o b b  h a t á s s a l  C s ú z y r a  
Már az eddig tárgyaltam példák is láttatják, Pázmánynak mily 
sok szavát alakította át a maga használatára. Ezek mellett sok 
olyan szót találunk nála, melyek kívüle csakis Pázmánynál ke
rülnek elő, tehát nagyrészt ennek az alkotásai. Ilyenek:

álomhüvelyező (HK. 499.) kedvetlenkedik (Tr. 322.)
büdösít (M. 549.) megjózanít (M. 865.)
csinosság (M. 639.) megmaszlagosít (HK. 415.)
életfogyató (HK. 360.) mértéktelenség (S. 421.)
eiőrenézés (=  providentia Tr. micsodaság (S. 674.)

688.) mocskosság (Tr. 301.)
érzékenységes (S, 198.) nyakszakasztás (Tr. 378.)
eszeskedés (S. 529.) nyugosztal (S. 590.)
fagyosság (Tr. 567.) orvosolhatatlanság (S. 654.)
feddhetetlenség (Tr. 548.) parasztház (Tr. 315.)
felcsinosít (M. 21.) példaadó (Tr. 666.)
gondolatlanság (Tr. 772.) prófontház (Tr. 547.)
istenháza (S. 562.) rendetlenség (S. 375.)
istentagadás (Tr. 182.) semmiség (S. Aj. lev. 6.)
jutalomosztás (Tr. 533.) személyválogató (HK. 476.)
karcsúság (HK. 467.) szemérmestest (Tr. 769.)
szentháromságtagadó (Tr. 741.) telhetetlenkedik (S. 17.)
szentségtelenség (HK. 622.) íisztességkivánás (HK. 527.)
szűmardosó (HK. 526.) utáltat (HK. 650.) stb.

De nemcsak Pázmánynak, hanem P. körének, különösen 
K á l d i  Györgynek, I l l y é s  Andrásnak és B a l á s f i  Tamás
nak némi hatása is észrevehető Csúzy szókészletén.

K á l d i t ó l  vett jellemzetes szavai: bepalástol (HK. 537.), citarás (M. 
15.), istentelenkedik (S. 625), oltalomhely (M. 485.), szentül (=  szentté lesz 
Tr. 362.), vélt (=  putaíiíius M. 412.), visszafelel (M. 478.) stb.

I l l y é s b ő l  való szavai: befejezés (HK. 200.), középszer (HK. 521.), 
leír (=  depingit S. 375.), megkovászosít (Tr. 666.), megváltás (Tr. 47.), orvos
ház (S., 423.) stb.

B a l á s f i é v a l  egyező szavai: emésztődék (HK. 394.), flastromoz 
(M. 378.), ivadék (=  halfi S. 306.), kapcafolt (Tr. 528.), szemérnietes (S 571.), 
tündéreztet (HK. 12.) stb.

A világi írók közül G y ö n g y ö s i  mellett, úgy látszik, 
még Z r í n y i  Miklós és H a l l e r  György voltak nyelvére va
lamelyes hatással.

Z r í n y i t ő l  átvette szavaknak látszanak: fegyverez (S. 187.), kitűnik 
(=  evanescit S. 105.), öszvecsinál (=  componit M. 51.), öszveromlik (M. 359), 
sáncásás (HK. 138.), szembeszáll (HK. 245.), vérontó (HK. 630.), vezérség 
(S. 286.) stb.
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H a í l e r  hatását mutatják: berajzol (S. 519.), betegágy (M. (úb.),fel
akad (»Absolon hajánál fogva akatía-fel a fára«. S. 15. NB. Hallernél majd
nem teljesen így!), harchely (M. 761.), hörcsökösködik (HK. 610.), öszvecso- 
portozik (S. 371.) stb.

Mai tudásunkkal csak ennyit állapíthatunk meg Csúzynak 
elődeivel való kapcsolatáról.

Jóval több és fontosabb azonban, amit utódaira való hatá
sáról mondhatunk. Annyira fontosabb, hogy szavainak ismerete 
nem csekély mértékben módosítja az újabbkori nyelvújításról való 
eddigi véleményünket. Csúzy szavainak vizsgálatából ugyanis ki
tűnik, hogy több száz szó, átvitel és kifejezés, melyeket eddig 
Faludi Ferencnek, Baróti Szabó Dávidnak, Sándor Istvánnak, 
avagy másoknak tulajdonítottunk vagy tulajdoníthattunk, meg
található már a népszerű pálos hitszónok prédikációiban. De 
lássuk e dolgot részletesebben: tisztázzuk előbb külön Faludi- 
val való egyezéseit; s azután vegyük szemügyre Barótival, 
Sándorral, meg egyéb nyelvújítókkal való találkozásait.

Az újabbkori szócsinálás megkezdője a közhit szerint 
tudvalevőleg Faludi Ferenc. »Számos új szót és fordulatot al
kotott« — tanítja róla Simonyi Zs. Magyar nyelvének második 
kiadásában (176.). A NyUSz., amint összeszámláltam, körülbelül 
100 új szót tulajdonít neki. A Nyelvőr 25. évfolyamában pedig 
(342—345. és 396—393. 1.) Lukács Lőrinc egy meg nem neve
zett társával több mint 600 szót sorol föl, melyekkel Faludi 
gazdagította volna irodalmi nyelvünket. E számot azonban min
denkinek kétkedéssel kell fogadnia, mert külömben alig lehet 
megértenünk, miért nem iktatott be az újabb keletű NyUSz. 
Faludi alkotása gyanánt száznál több szót. A NyUSz. szerző
jének ezen óvatossága, úgy vélem, teljesen megokolt volt. Az 
a megállapítás ugyanis, hogy valamely szó ennek vagy annak 
az írónak egyéni alkotása, az esetek többségében nem bizonyos, 
hanem csak valószinű értékkel bír, amennyiben régebbi írók 
műveinek szemesebb vizsgálatából akárhányszor kitűnik, hogy 
már előbb is használatban volt. Simonyi is megvalija Magyar 
nyelve első kiadásában, hogy néhány szó, melyeket azelőtt 
Faludinak tulajdonított, régebbinek bizonyult. Ha ismernők az 
újító írók nyelvi forrásait, könnyebb és biztosabb lenne eljá
rásunk. Ámde éppen abban van a bökkenő, hogy az újítások 
megállapítása nem egyszer e források hiányos ismeretével 
szokott történni. így történt Faludi szóújításaival is: nyelvi
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forrásainak ismerete híján sokkal többet írtak a javára, mini 
amennyi jogosan megilleti őt.

Faludi nyelve, tudnivaló, nem a testőrök kezdette franciás 
új iskolához, hanem a Pázmány-korszakhoz kapcsolódik: ennek 
egyik legsajátosabb befejezője. Nyelvhasználata majd minden 
tekintetben a Pázmány-korabeli s a Pázmányt követő írókéval 
egyezik. Legerősebb, legészrevehetőbb benne magának a mes
ternek hatása. Szólásainak legalább is egy negyed része Páz
mányból való egyenes vétel vagy átalakítás. Fennmaradt jegyző
könyve is bizonyítja, mennyire igyekezett Pázmány gyökeres 
kifejezéseit maga számára értékesíteni. Ám emellett Pázmány 
követői is számottevő hatással voltak reája. Majdnem bizonyos, 
hogy a 17. század katholikus vitázó íróitól is tanult egyet-mást. 
Káldi, Balásfi, Illyés, Sámbár stb. népiesen magyar vallási művei 
nem kerülhették el a nyelvével oly öntudatosan bánó Faludinak 
szemes-szeges figyelmét. Az ő nyelvhasználata is tehát — 
szintúgy mint Csúzyé — könnyen érthetőleg közvetlen kap
csolatot mutat a követte elődökével. Éppen ezért, valamíg nem 
ismerjük azon írók szó- és szóláskincsét, akiktől tanult, mind
addig nem állapíthatjuk meg biztosan azt sem, mily újításokkal 
gazdagította a régebbiektől átvette nyelvi alapot. Még Pázmány
nak szó- és szóláskészlefét sem ismerjük oly behatóan, hogy 
szabatosan megmondhatnék, mennyit köszön neki Faludi; annál 
kevésbbé ismerjük Pázmány követőiét. A jövő alapos kutatás 
bizonyára ki fogja deríteni, hogy Faludi többe! tartozik az elő
döknek, mint mostanig gondoltuk; ki fogja deríteni, hogy a 
szócsinálásban valójában kevesebb része volt, mint ma még 
hisszük felőle. Az én jelen tanulmányomnak idevágó eredménye 
feljogosít arra a reményre, hogy következtetésem mihamarabb 
igazolódni fog.

Csúzy Zsigmond is azon egyházi írók közé tartozik, akik 
Faludi nyelvére jelentékeny hatással voltak, sőt éppen Cs. az, 
aki Pázmány mellett legnagyobb mértékben hatott reá. Nem 
merész föltevést kockáztatok, mikor azt állítom, hogy Faludinak 
Csúzy volt egyik tanító mestere a szócsinálásban. Céltalan rész
letezés helyett bizonyságul röviden elég annyit mondanom, hogy 
Faludi szakasztott olyatén módon alkotta újdonszerű és új sza
vait, kitételeit, amilyenekre Csúzy számos példával szolgált neki. 
S emellett nemcsak alkotásmódokat tanult tőle, hanem egyszer
smind nagy számban vette át szavait és kifejezéseit a maga
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használatába. Nem kevesebb, mint 160 szót, átviteli és kitételt 
találtam meg Csúzy műveiben, melyeket eddig részben egye
nesen Faluditól alkotottaknak, részint tőié elterjesztetteknek 
tartottunk.

A védelem szó teszem a NyUSz. (I. részének) áilítása 
szerint Faludi elvonása a régi védelmez-bői, holott igazában 
jóval előtte már Csúzy is él vele: »Az egek istenének védelme- 
alatt vagyon, a kinek jó Angyal kormányos vezére« (S. 467.). 
»A hit-cseiédgyérsek némi-nemü védelemre fegyvert-is nyújtani 
szorgaimatoskodom« (Tr. 745.). Téved a NyUSz., mikor a vé
delem szót a védelmez-bői való elvonásnak állítja, mert valójá
ban a védelmez a védelem-nek továbbképzése.

Mellékesen megjegyzem itten, hogy a Faludiról eddig 
terjesztett ama tanítás, mely szerint ő a megkezdője az elvo
násnak (Símonyi, Magy. nyelv2 177.), egyátalán nem állja meg 
a próbát. Meggyőzően biztos példákkal nem lehet ezt igazolni 
már csak azért sem, mert előtte mások (így Csúzy!) is éltek 
a szóalkotásnak ezen, a népnyelvben se szokatlan módjával. 
Különben pedig a mohó ( <  mohon) és a kora ( <  korán) szó
alakok, melyeket a kikövetkeztetés legjellegzetesebb példáiul 
szoktak Faluditól idézni, véleményem szerint legalább is kétes 
elvonások. Ép ezért én nem tartom valószínűtlennek, Lukács 
Lőrinc azon állítását (Nyr. 25 : 399.), hogy »Faludinak nem volt 
köze a Wagner-féle Phraseologiában nagy számmal található 
elvonásokhoz«.

A javasolni igét is Faludi alkotásának mondja a NyUSz.;1 
pedig Csúzy több joggal tarthat reá számot, miként, a követ
kező mondatai tanúsítják: »Némelly Méltóságok atyai kegyes
séggel jovasolták, s-foganatos tanácsokkal ösztönöztek, hogy 
a közönséges keresztényi túdománynak, ha csak vaiameüy szük- 
ségesb részét is tenném papiros-ra« (Tr. Elölj. b. 1.). »Némelly 
egy-házi és világi Fő-Fő személyektől jovasoliatván, a jó-aka- 
raíu híveknek tulajdon Magyar nyelven kívántam kedveskedni« 
(S. 745.).

A megszólamlik igét szintén Faludinak tulajdonítja a 
NyUSz., holott már Csúzy használja jóval előbb. «Meg-szolam- 
lott mondván: imé az én szerelmesem szól! nekem«. (S. 91.).

i I. része, meri a legújabban megjelent II. .részében már Kovács Jánostól vau idézve 
1740-1)011
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Több érdekes átviteli is találunk Csűzynál, melyeket eddig 
-csupán Faludi műveiben láttunk alkalmazva:

Ilyen például a kormány szó, melyet eddig az újabbi hasz
nálatú politikai jelentésével csak Faluditól tudunk idézni: »A 
Tőrök kormánnyal mindenből ki-hűitek« (S. 753.). Vagy teszem 
a mulatozni Ige, amelyet »sich unterhaiten« értelemben ugyan
csak egyedül Faludiból ismer a NySz.: »Minden tartozkodás- 
nélkül bé-ment hajójában, s ott-is mulatozott kedvére« (HK; 
630.). A gyermek-játék névnek Faludi-féle »lusus infantium, 
kinderspíel« jelentésben való alkalmazására szintén ráakadunk 
már Csűzynál: »Serényen, és nyersen kell a dolog-hoz nyúlni, 
az üdvösség állapottyában, melly nem gyermek-játék» (Tr. 690.) 
Érdekes az is, hogy pl. a visszacáfol igének sajátszerű »revo- 
cat«, vagyis: visszavon értelemmel való használatát Faludin. 
kívül Csűzynál is megtaláljuk: »A házasság ollyan állapot, 
mellyben nincs próba esztendő, hanem vissza-cáfoIhatatlan, 
'meg-másolbatatlan állhatatosság« (HK. 171.).

Találkozik nem egy Faludi használta szólás is, melyeket 
Csűzy már alkalmaz prédikációiban, ilyenek például: futtatja  
s fárasztja elméjét, fiilkegyre vesz, képét viseli, tekintetbe vesz 
stb.: »Sok-féle-képpen/«#ű#ö£, s-fárasztották elméjeket» (HK. 
377. Vö. Faluéinál: «Futtattyák s fárasztyák eszünket» UE. 
37.). A Isten parancsolata könnyen fül-hegy-re vette>>' (HK. 640. 
A NySz.-ban csupán Faludiból). Mártony Jésus képét viselvén, 
jésus vala benne« (S. 577.). »Az ő képit viselő sínlő betegek
kel irgalmas jót cselekesznek« (Tr. 624. A NySz. és NyUSz. 
egybehangzó állítása szerint Faludi hozta irodalmi forgalomba), 
»jó példát akarván mutaíatni, hogy kőllessék tekéntetbe ven
nünk, és tisztelnünk, a Papokhoz küldé Üdvözétőnk a meg
tisztult bél-poklosokat« (HK. 200. Ezen kívül csupán Faludinál : 
»A ki ezt nem veszi méltó tekintetbe, nem reméllő, hogy eszére 
térjen« UE. 420.).

A további példázás helyett álljanak itt betűsorban bizo
nyító idézetekkel mindama szavak, átvitelek és kifejezések, 
melyeknek használatában Csűzy Faludií m egelőzte:5

Agyaskodás: »Az eretnekek agyaskodással alíttyák, hogy az Ur

i Ne lepődjék meg az olvasó, ha egybevetéseimben egy-két utóbb tett helyreigazítást 
talál. Az oka az, hogy értekezésem még Simái Ödönnek a 17. századi nyelvújítókról írt dol
gozata és a NyUSz. II. részének megjelenése előtt készült. [A IV. közlemény tisztán nyomdai 
akadályok miatt késett ilyen soká.] — A szerk. <

RÉTHEI PRIKKEL M. CSÚZY ZS.
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vacsorájában nincsen jelen a Krisztusnak valóságos Sz. teste (S. 209.), Az 
agyaskodás szó »hartnáckigkeíí« értelemben ezen kívül csak FaludináL 
(NE. 75.) kerül elő.

Agyon —: A NyUSz. I. r. szerint az első, ki az agyon szónak újabbí 
átviteles értelmét az agyon—ütni igéből más igére (agyon —lőni) is átviszi, 
Faludi volt. Ennek cáfolatául szolgáljon Csúzynak eme mondata: »Szom
széd asszonya agyon nyomta, meg-ölte gyermekét* (M. 783.). A NyUSz. 
ií. r. szerint agyonlő már Estorás Pálnál (1691.).

Áhitatoskodik (ájtatoskodik): »buzgón áhitatoskodotU (HK. 164.) 
»szeretettel ájtatoskodó Szent nép« (Tr. 283.). Előfordul ugyan ez ige már 
a Thewrewk C.-ben, de az újabbkori írók közül Kresznerics szerint először 
Faludi élt vele (NE. 137., TÉ. 293.).

Akadékoskodik: »Akadékoskodnak, mikor a jó téteményekben éppen 
el-lankadnak« (M. 51.). A Nyr. 25 : 343., Kr. és a NySz. szer. Faludi szava.

Árnyék-élet: »A múlandó árnyék életet kapván, a lélek sérelmével 
igen keveset gondolnak« (M. 614.). A NySz. és NyUSz. szerint Faludi 
alkotása. Ha Kr.-nek és a NySz.-nak igazat adhatnánk, hát egyáltalán Faludi 
kezdte volna az árnyék szót összetételekben képes értelemben alkalmazni 
(vö. még nála: árnyék-szolga NU. 285., árnyék-semmiség NA. 36.); ámde 
igazság szerint az árnyék-életen kívül már Csúzynál megvannak: az árnyék- 
dicsősség (HK. 66.), árnvék-gyönyöriiség (HK. 603.), árnyék-tiindérség (HK- 
564.) és az árnyék-tiszt (HK. 609.) kétségtelenül valamennyi a régebbi 
árnvék-világ (1. NySz.!) analógiájára.

Bal hír: »Szóllyon a mai magát kérdező, s bal hire futamodott 
Sáfár« (M. 445.). A NySz. nem tud ró la; Lukács L. szerint Faludi kifeje
zése. E mellett Csúzynál előkerülnek még a bal nézés (M. 633.), bal sze
rető (M, 586.) és a bal tekintet (S. 116.).

Bálványi: »A fösvénység Bálványi szolgálat« (HK. 315.). A NySz.- 
ban nincsen m eg; Kr. szerint csupán Faludinál (UE. 3 r. 145.).

Becstelenít: »Káromlással gyalázták, és becstelenétették« (HK. 494.). 
»Szemtől szembe bőstélenéth (Tr. 261.). Kr. szerint csak Faludinál kerül 
elő (NE. 169.). Csúzy egyébként a becstelenítő (HK. 284.) és a becstelenítés 
(HK. 193.) tovább képzett alakokat is használja.

Becstelenkedik : »Nem kevélykednűnk, hanem inkább böstelenkedve kell 
szemérmeteskednűnk ruházatunkat (Tr. 14.). Kr. szerint először Faludinál.

Békés: »Josef még rabságában is békés bátorságot talált« (M. 573.)
• egy-űgyii, szeléd, és békés keresztény ielkeknek« (M. 763.). A NySz. a 
békés alakot biztosan csak Faludiból és Orczyból tudja idézni.

Békételenség: Békétlenségekben gyönyörködnek« (S. 366.). E szóalak 
megvolt ugyan már a kódexek korában, de a NySz. szerint újabban Faludi 
hozta irodalmi forgalomba.

Beül az ország székébe: »Meg-kenettetvén, már bé- is ült az ország 
székibe« (M. 281.). A beül ige ugyan megvan már a Kaz. K.-ben és MA.- 
iiél, de az egész kifejezés így csupán Faludinál: »Minek utánna bé ült 
volna mind Görög, mind Bolgár országnak székibe« (TÉ. 680.)

Boltos-piac: »A szerelmes mennyei vőlegény nem kedvelü a botos 
piaczokaU (Tr. 445.). A Nyr. 25 :218. szerint fordított piacos-bolt alakkal 
Faludinál.
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Büszke-. »Férges gyfimölcsi közt ennek a büszke kevélységnek nem 
-utolso az emlétet gyanoság« (M. 473.). A NySz. a büszke melléknevet mai 
{: elatus) értelmével először Faludiból közli. Érdekes, hogy Csúzy az ety- 
monját is tudja e szónak: »Sokkal büdösebb Isten előtt a hetyke ifiu, . . . 
ezért mondatik büszkének a kevély, ki mind Isten, mind az emberek — előtt 
utálatos« (M. 91.).

Bűzös. »Rút borza túróval tele a kebeled, még-is az ártatlant bilzösb- 
nek ítéled.« (M. 627.) A NySz. és Lukács szerint Faludi szava.

Cipőke. »A jól csinált sólya, vagy czipóke sokat használ a lábnak.« 
(Tr. 564.). Ezen kívül csupán Faludinál (NU. 258.)

Csipdez: »Csip dezik a szúnyogok« (S. 161.). »csibdező csallán« (S. 32.) 
A NySz. és Nyr. 26 : 344. szerint először Faludinál.

Diadalmaskodik: i>Diadalmaskodván, a pokol-béli sárkánnak hét 
■fejét öszve-ronfotta« (S. 132.) A Nyr. 24 : 218. szerint Faludinál: Diadal
maskodott minden ellenségéről.«

D önt: A NyUSz. I. r. Faludinak tulajdonítja a régi dőlteni igealaknak 
dönteni-re változtatását; pedig már Csúzy is mai formáját használja: »Básán 
•cser-fáit ki-dőnté fővőkből« (M. 155.). »Egy asszony rivasztására a Libanus 
Czedrusa majd gyökeréből ki-dőntethetetU (HK. 388.).

Döntöget: »Evangeliomi Trombita, melly harsogásával döntögeti meg- 
hasonlott Jérikonak tömérdek falajt« (Tr. címlap.). Lukács szerint (Ny. 25: 
344.) elsőben Faludi élt vele. A NyUSz. II. r. szerint azonban már Csúzy 
az első használója.

Égbekiáltó-. »Béreket el-ne-vonnyák, mert ez égbe kiáltó vétek lévén, 
az igazság szerető Isten soha büntetlen nem hadgya« (Tr. 118.). A NySz. 
nem ismeri; Kr. szerint csakis Faludinál (NA. 175.). A GuaryK.-ben: 
■»menbe kaialto bűn« (2.)

Egybecsatol: »Halhatatlan lelkeddel egybe vagyon csatolva . . beteges 
-tested« (Tr. 33.). Lukács Lőrinc Faluditól származtatja.

Egybeforr-. »K vessétek a mai D. Apostoloknak Isteni szeretettel 
egyben-forrott példáját« (S. 253.). A Nyr. 25 : 344. szerint Faludié.

Egybekever: »Semmi jobb nincs a nyelvnél, nincs semmi gonosz- 
szabb, mert mézet, s mérget egybe keverni szokott« (HK. 499.). A Nyr. 25 : 
344. szerint Faluditól való.

Ékesgetés-. »Az öltőzet szükség-re, nem feslettség-re való, szemérmé
nek bé-fedezésére, nem ékesgetésére rendeltetett« (HK. 322.). A NySz. nem 
tud róla ; Kr. szerint elsőnek Faludi használja (Mk. I. r. 22.)

Elevenedik: »Úi életre elevenedett« (S. 128.). Szótárilag előkerül 
ugyan már MA.-nél, de irodalmilag a NySz. szerint csak Faludinál.

Elhiteti magával; »El- sem hitethetem azt könnyen magammah (M. 
•47.) A NySz. egyedül Faludiból ismeri e szólást.

Éli világát: »Sokasodik, mert könnyen éli világáU (HK. 169.). A 
NySz.-ban csupán Faludiból való idézettel.

Ellenfél: Igaz, hogy e szónak mai alakja Faluditól való, csakhogy 
némi történettel: t. i. a régi irodalomban elsőben ellenkező-fél (Zvon: Post.
1. 486.) volt, Csúzy ezt ellenző-fél-re rövidítette (»csoda látásokra még a:: 
ellenzö-félÁs ezzel a Szent kereszt jelével erősétti magát.« Tr. 25.); míg 
Faludi az ellenző-fél-bői újabb kurtítással ellenfél alakot formált.
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Ellenmondó: »Ezen ellen-mondok-hoz hadaritván űdvősséges választást 
ienni nem tud, vagy- is nem akar« (Tr. 72.). A NySz. nem ismeri; Kr.. 
szerint csak Faludinál (UE. 3. r. 172.).

Erőszakosan-. »Életek virágjában erö-szakossan szakasztatnak le« (M. 
612.) A NySz. ily alakkal egyedül Faludiból idézi.

Értelmetlenség: »Minden cselekedete vásott értelméből, vagy- is 
értelmetlenségéből származik« (M. 545.). Alapszava Kr. és a Nyr. 25 : 344. 
szerint csakis Faludinál.

Eszemiszom: »A töndér világ fiai minden boldogságokat eszem- 
iszomban, és testi gyönyörűségekben helyheztetik« (Tr. 704.). A NySz. e 
szót »heluatio«: dőzsölés értelemmel csupán Faludiból közli.

Fejér-nép: »Régi eleink a feér népet nem undok szarvakkal, vagy 
raezételen mellel szemtelenkedtették« (HK. 38.). A NySz. Kr. szerint a 

fejér-nép irodalmilag először Faludinál jelentkezik. Igaz, hogy a NySz. Mikes 
leveleiből is idéz egy példát, csakhogy ezek jóval később jelentek meg.

Félrevet-. »Ezt a palástolt kelepczét el- nem kerűlhettyflk, sőt mint 
elönkbe szabott nvíiván-valo leczkét fél-re nem- vethettyiik« (Tr. 379.). A 
NySz. nem ismeri ez igét; a Nyr. 25 : 344. szerint Faludi szava. A NyUSz.- 
nak azon állítása (88), hogy a félre- átvitt értelemben való használatát 
Faludi honosította meg, téves, mert már Csúzy így alkalmazta: bizonyítják 
e példán kívül a félrefarag (— deflectit, deviatTr. (¡2.),félrehagy ( =  relinquit 
HK. 614.), félreköt ( =  removet S. 684.), félretesz (»rendetlen szeretetit tegye 
félre« HK. 567.) használta igéi.

Felszárny a z : »Lábokat mint- egy fel-szárnyazva sietteti« (M. 614.). 
Kr., a NySz. és Lukács szerint először Faludinál.

Felvisszál: »Fel-viszált, vagy fodorétott haijal palástollya kopasz
ságát« (S. 55.). A visszál igét »crispo; kräuseln« jelentésben a NySz. 
szerint csnpán Faludi alkalmazza (NE. 85. Vers. 881.)

Felzavarodik: »Azoknak fel-zavarodott habjaiban a dögleletes gőzt, 
és párát úgy hevétti, s úgy veri- által sugárival, hogy azt onnan ki-vonván, 
egésségessen éltesse a halakat« (HK. 502.) A NySz. csakis Faludiból idézi..

Foly a nyála valamire: »O mint foly a nyálunk Cleopatrától drága 
gyöngyökből készített nyalánkságok-ra ? (HK. 377.) A NySz. szerint egyedül 
Faludi él vele (NE. 15.).

Fösvénykedik: »A Mamonnal szövetkezvén, fósvénykednek« (M. 744.)., 
A NySz.-ben és Kr.-nél csakis Faludiból.

Futtatja s fárasztja elméjét: 1. föntebb!
Fiilkegyre vesz: 1. föntebb!
Füszerszámozás: »Te nálad a fű-szerszámozás, és a reggeli böfögés, 

őo prófétálás« (HK. 355.). Alapigéje Kr. szerint először Faludinál (NA. 9.).
Gondatlanság: »Gondatlanságával bűnök-re izgattya az ártatlanokat- 

is* (Tr. 120.). A NySz.-ban egyetlen, Faludiból vett idézettel.
Gyana-nyelv: »Ha az Isten képét meg-nem akarod fertöztetni, s- 

gyalázatossan mások gyano nyelvén forogni, Sz. Jánosnak kövesd nyomdo
kát« (HK. 38.). A NySz. nem tud róla; Kr. szerint a gyanú szónak ilyenét 
jelzőül való használatára csupán Faludinál van egy példa: a gyanu-kérdés 
■{UE. 3. r. 10.).

Gyermek-játék: 1. föntebb ! \
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Gyilkoskodik: »Oyűlőlségböl, a-vagy boszszúllásból gyilkoskodnak« 
{S. 371.) A NySz. és Lukács L. állítása szerint Faludinak szava.

Gyöngyöz: »Csipkézik, nás-fázzák, gyöngyözik fejeket« (M. 323.). 
Kr. és a NySz. szerint ebben az értelemben (=  gernmis exornat) először 
Faludi használja.

Hajtépés-. »Nem a mértékletes siralmat tilja, hanem a haj-tépést, 
föld-hóz-verést« (Tr, 585.). A NySz.-ban nincsen meg; Kr. szerint csakis 
Faludinál,

Haldokol. »A világi hiúságok fertőjében úgy élnek (sőt haldokolnak) 
mint hal a vízben« (S. Aj. lev. 2.). »A halálnak torkában haldokolnak vala« 
(M. 811.). A NySz.-ban semmi nyoma; a Nyr. 25 : 345. Faludinak tulaj
donítja; NyUSz. helyesen jegyzi meg, hogy »a nép nyelvében bizonyára 
megvolt már az előtt is« (119.); s ez azért is nagyon valószínű, mert 
Csúzynál az alapszava, a kaldok is előkerül: ¡ lm az annya méhétűi mind
gyárt meg-ktzá haldoknia« (735.)

Halmoz: A NyUSz. I. része még Faludinak tulajdonítja ezen igét; 
a II. részben azonban már 1700-ból idéz reá egy példát. Csúzy is él vele: 
»Bölcsességgel halmozott. . . nádsip« (S. Elölj. b. 2.).

Halványít-. »A halál szepiöéíőí halványéttatván, minnyájan ei-távoz
lak« (HK. 65.). Kr. és a NySz. szerint Faluditól való.

Hebegés: »Nyisd-fel jobban szádat, s- hebegés nélkül szólly« (Tr. 525.) 
Kr.-nél és a NySz.-ban egyedül Faiudiból idézve.

Helybenhagy: »Az új- Keresztények csonka-bonka fogyatkozott ke- 
reszfségekef- is helyben kell hagynunk« (Tr. 711.). A NySz. egyedül Fatadi- 
ból ismeri.

Helyrehoz: A régebbi nyelvben helyébe hozni, helybe hozni és helyére 
kozni járta. A NyUSz. I. r. szerint Faludi volt, aki az utóbbit mai alakjára 
rövidítette; ámde már Csúzy is így használja: »Ha valakinek kárt tettél, 
tartozol azt helyre-hoznh (Tr. 562.). Csúzynál nemcsak ez, hanem a tovább
képzett helyrehozás (Tr. 623.), helyrehozhatatlan (S. 522.), meg a helyrehozó 
(HK. 181.) alakok is előkerülnek. A NyUSz. II. r. szer. helyrehozhatatlan 
megvan már Bél-Cellariusnál (1719.) is.

H ím : »Dávid meg-keményedék mig-nem példa-beszédes him -alatt 
titkos értelmű pápa-szemet néni ffiggeszte Náthán P. orrá-ra« (HK- 25.). 
A him szót »fucatio; besehőnigung« értelemben a NySz. szerint először 
Faludi használja.

Hiresedik-. »Ragyagunk, tűndőklűnk, mindenütt hiresedünk« (S. 323.). 
Szóíárilag ugyan már MA.-nál: de irodalmi alkalmazásban a NySz. szerint 
először Faludinál.

Hír-hordó: »Tányér-nyaio udvari nyalkák, és hirt-hordó hazugok« 
<HK. 308.). Kr., a NySz. és Nyr. 25 : 345. egybehangzó állítása szerint 
Faludi hozta irodalmi forgalomba.

Hívságoskodik: »Az ö választott Jegyesi les-hányo cziffra öltözetek
kel hivságoskodnak« (HK. 373.). Kr., a NySz. és Lukács egyértelműen 
Faludinak tulajdonítják.

Hóhérkodik: »Elsöben-is itt szenvednek képtelen gyalázatot és szün
telen hohérkodo lelki gyötrelmet« (Tr. 360.). Kr. és a NySz. szerint a hó- 
kérkodik, sőt a hőhérkodó is (NU. 131.) először Faludinál található.
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Időhalasztás: »Az Úr Isten dél-után a szellőn jár- vala a Paradicsom
ban, idó-hallasztással várván Ádámnak talán meg-térését* (Tr. 251.). Kr.- 
nél és a NySz.-ban csakis Faludiból való idézettel.

Integet; »Integet Szent Epiphanius, hogy inkább az átkozódókkal 
csókoltasd magadat, mint-sem a hizelkedflknek haljad, s tapasztallyad simo- 
gatásokat« (HK. 102.). Ebben a jelentésben (=  saepius monet) a NySz. 
szerint egyedül Faludi használja.

Isméretlenség: »Ezt a tudatlanságot, ezt az isméretlenséget kesergette 
vala Próféta Jeremiás« (Tr. 4».). Az isméretlenség megvan ugyan már az 
Érdy C.-ben, de ezzel az értelemmel ( =  defectus notitiae) Kr. szerint 
csupán Faludi alkalmazza.

Istentagadó-. »Ateus, Isten-tagadó«. (Tr. 761.). Az istentagadás Pázmány 
alkotása, míg az istentagadó-1 a NySz. csak Faludiból ismeri.

ízetlenedül: »Néha a só — is meg-izetlenedik« (HK. 262.). Az Ízet
lenedül ige a NySz.-ban el- igekötővel pusztán Faludiból van közölve.

ízlelés: »Minden szerencsétlen sorsunk, s-sorsos boldogtalanságunk 
a tiltott gyümölcsnek ízleléséből vett eredetet« (HK. 376.). Megtalálható 
már MA. szótárában, de irodalmi alkalmazáskép a NySz. és Kr. szerint 
csakis Faludinál.

Javasol: 1. föntebb !
Jóra magyaráz: »Mindeneket inkább jóra magyarázván, jónak vélly« 

(Tr. Előszó 6.). A NySz. szerint irodalmilag először Faludinál.
Kapdoz: »Les-hányo hizelkeclésekkel főstékes jovain kapdoznak« (S. 

603.). Előfordul ugyan már az Érdy K.-ben, de újabban a NySz. bizony
sága szerint csupán Faludi használja.

Karos: »Tapasztalok hét-szeressen éneklő fülemiléket, mi-néműek a 
karos Isteni dicséretre köteles szent szerzetesek« (S. 117.). Ebben az érte
lemben (— choralis) egyedül Faludi él vele (NU. 268.).

Képét viseli: 1. föntebb !
Kérdezősködés'. »Elmés kérdezőskődés támad a Bölcsek között, nagyobb 

volt-é Jákob szeretete, mellyel kedvelli vala Josefet, vagy Josefé« (Tr. 86.). 
Ezen kívül csak Faludinál (NE. 61. és 115.).

Késedelmeskedik: »Semmit nem sietett, hanem inkább késedelmeske- 
detU (Tr. 713.). Kr., a NySz. és Lukács csak Faludiból ismerik; Simái 
Ödön megtalálta a 17. századi újítóknál is (1. MNy. 4 : 112.).

Kicsal: »Kain Ábelt ki-esalta a mezőre, és ott támadott, ott rohant 
ellene« (HK. 110.). Lukács Faludinak tulajdonítja.

Kiforgat valamiből: »Vér-szopo fegyverrel méné eleiben Esau, hogy 
megboszszulja magát és Jákobot örökségéből ki-forgassa (S. 704.). Vö. 
Faludinál: »A gonosz por ki-forgat értékiinkbőh (SzE. 525.).

Kigondolható : »Minden ki-gondolhato gonoszságokkal tőrvénytelen- 
kedik« (M. 611.). Vö. Faludinál: »Egy kötésre fűz minden ki-góndolható  ̂
örömöket« (NE. 106 ). .

Kiható-. »Ennek a csekély sípnak ki-hato zöngésével ohajtatott alkal
matosságokat nyújt a jó akaratú híveknek (S. Aj. lev. 5.). A NySz.-bán 
ezen alakban csupán Faludiból idézve.

Kihűl valamiből-. »A Tőrök kormánnyal mindenből ki-hűiteké (S. 
753.) A NySz. és Nyr. 25 : 396. szerint először Faludinál.
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Kikürtői: »Inkább kivánnya egy szivessen nyújtott fillyéredet, hogy- 
sem trombitával ki-kürtőlt, s marokkal szórt hiuságos pénzedet« (Tr. 541.). 
A Nyr. 25 : 396. szerint Faludinak szava, holott Csúzy ugyanezen átvitt jelen
téssel igekötő nélkül is használja: »Kevélyen kürtőivé fittogattya kincsétc 
{Tr. 718.). Evvel vö.: »Kulcsos városokban már fenjen hirlelik, a folyó 
posták is pofásán kűrtőlik« (Fal, Vers. 914.).

Kiparancsol: »Könnyű volt néki a parthoz ki-parancsolni a halakat« 
<M. 333.) A NySz. és Lukács szerint csakis Faludinál.

Kirepít-. »Minden valóságos gyönyörűséget ki-repétsenek« [== evolare 
faciant] (HK. 89.). A NySz. és Lukács szerint elsőben Faludi használja.

Kiszorít: »Az uzsorás fösvénységek az igaz útból, t. i. az Isten 
parancsolatinak ösvényiből ki-szore'ttyák« (M. 50.). Kr., a NySz. és Nyr. 
25 : 397. szerint csak Faludinál.

Kitelhető-. »Minden ki-telhetó gonoszságokkal törvénytelenkedik« (M„ 
611.). Vö. Faludinál: »Minden erejét és ki-telhető mesterségét ajánlotta« 
(TÉ. 632.).

Kiürül valamiből: »Szám-kivetettül élűnk mindnyájan itt a siralom
nak völgyében mind addig, mig szarándokságunknak bé-tőltvén napjait, a 
világiakból kiürülünk« (HK. 614.). Ebben az átviteles alkalmazásban csupán 
Faludinál találkozunk vele: »Ki-sok fogyatkozásokkal születik az em ber! 
a mellyekbiil nem lehet hirtelen ki-ürülni« (UE. 365.).

Kivall: »Nem mentegeié magát, hanem nyilván ki-vallotta« (S. 291.) 
»Néha nyelvével is ki-vallya cselekedetét« (S. 520.). A NySz. szerint Faludi 
hozta irodalmi forgalomba.

Kobak: »Nem arany serlegből köszönöm ezt rátok, hanem vagy 
Szent János poharából, vagy Szent Jakab A. szoros szájú kobakjábóU (S. 
741.). A kobak szót irodalmi használatban ezen kívül csak Faludinál (Vers. 
906. és 909.) találjuk.

Kormány: 1. föntebb !
Kölcsönöz: »Az oktalan állatoktól kénszeréttetik ruházatot kölcsönözni 

magának« (HK. 31.). Szótárilag MA.-nél, de irodalmi alkalmazásban a 
NySz. szerint csakis Faludinál.

Közbeszéd: »Az új Király Josefet el-felejtette, vagy-is tudni nem 
akarta, noha mindenek meg-valának írva, és köz-beszédben« (Tr. 380.). A 
NySz.-ban ezzel a jelentéssel ( =  sermo) egyedül Faludiból.

Külömb: »Haszontalanól hányattatnak ott a Labyrinthusos kelep- 
czék, a-hol Ariadnánál kűlőmb vezér kalauzkodik« (S. 312.). »Sokkal nemes
bekre, sokkal külömbekre tett szert« (S. 34.). A NySz. a külömb szót »vor- 
zügücher, besser« értelemben csupán Faludiból idézi.

Lecsíp: »A fák virági, ha le- nem csipettetnek is, magok csekélysé
géből le-hullanak« (S. 161.). Kr., a NySz. és Lukács összehangzóan Faludi
nak tulajdonítják.

Ledönt: »Jériko Városának falait csak a Papok trombitája harsogása 
döntótte-le« (HK. 507.). A NySz. és Nyr. 25 : 397. szerint Faludi vezette be 
az irodalomba.

Lefogy: »Meg-se állyon szarándok forgásában, mig le-fogyva őrök 
nyúgodalom-ra nem-hanyatlik« (M. Som. 1.). Lukács Faludiból.

Lenyugodik: »Északi kiáltásokkal nyughatatlanéttyák a le-nyúgott
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embereket« (HK. 363.). A NySz. és Nyr 25 : 397. szerint ezen igét lenyit- 
goszik változattal elsőben Faludi használja.

Lovagló: »Ki légyen ez a lovas ? a-vagy lovaglo ?« (M. 232.). »Mi 
sietteti most inkább ezt a lovaglói, a halált?« (M. 613.). Ezzel az alakkal 
a NySz. szerint először Faludinál.

Majoros-. »A majoros világi tündér jókon kapdoznak* (M. 714.). A 
NySz. »praediatorius; wirtschaíts—« jelentésben csupán Faluditól ismeri e 
szóalakot.

Megcsiikkenik: »Birodalma megcsorbúl meg-csűkkenik« (S. 292.). »Az 
el-kezdett jó dolgokban meg- ne csűkkennyél« (S. 715.). A csökkenik igét 
csiikkenik hangalakkal Csűzyn kívül tudtommal csak Faludi használja (NLL 
291. és TÉ. 635.).

Megirigyel'. »Meg-iréilé az ellenséges ember Apostoli szép tisztasá
gát hazánknak« (Tr. 68.). Ezen ige ismeretes volt ugyan már a kódexek 
korában, de újabbi irodalmi elterjesztését a NySz. Faludinak javára írja.

Megsokall: »Krisztus Jézus miní-egy meg-sokalván, mit mivele? (M. 
721.) A NySz. szerint Faludi hozta irodalmi forgalomba.

Megszólamlik: 1. föntebb !
Mély alázatosság: „Mély alázatossága vitte erre“ (M. 208.). Vö. 

Faludinál: „Követem mély alázatossággal az urat“ (NA. 149.).
Mélyen szivébe tiintet-. „Az elő-hozando oktatást mélyen tüntessétek 

szivetekben“ (HK. 355.). Vö. Faludinál: „Mélyen szivekbe írják“ (NE. 108.)
Molyette-. „A moly ette posztót most hozatott frissnek mongya“ (Tr. 

266). A NySz. nem ismeri; Lukács Faludinak tulajdonítja.
Mosolygó ajak: „Tais egérlö szemeivel, mosolygó ajakival sokakat 

ejtett vala a Oehenna tüzére“ (M. 253.). Vö. Faludinál: „Az ő rózsát nyitó 
mosolygó ajaki“ (NE. 19.)

Matatás-. „A tobzódást tisztességes mutatásnak hazudgya“ (Tr. 438.) 
A NySz. e szót »disíractio; unterhaltung« értelemben csakis Faludibói 
ismeri, jóllehet Csűzyn kívül már O. Katona I. is így használja: „A dóslést 
mulatósnak mongyák.“ (Corp. Gramm. 325.)

Malatoz: 1. föntebb !
Nagyöblű: „Nagy-óblű tenger“ (S. 71.) Vö. Faludinál: „Nagy-öblű és 

hatalmas folyó-vizek" (NE. 15.)
Napkeleti gyöngy: „Minden-napi kenyerünknek Morzsalékját- is méltó 

nagy-ra böcsülni, és némi-némü drága igaz nap-keleti gyóngy-gyanánt 
gondos szorgalmatossággal fel-szedni“ (M. Előszó 1.). Kr. és a NySz. 
szerint egyedül Faludinál kerül elő.

Nyerseség: „Akkor Ítélném boldognak magamat, holott elébbi nyerse
ségem meg-térne“ (M. 548.) A NySz. eme szónak „vividitas; lebenskraft“ 
jelentésben való első alkalmazását Faludinak tulajdonítja.

Oltalmazó eszköz: „Ez mind minden-féle oltalmazó eszközt magában 
foglaló fegyveres ház“ (M. 274.). Faludinál: „oltalom-eszköz“ (UE. Előb.)

Ördöngösködik: „ A-maz garabonczás Simon órdóngóskődvén, ér- 
deme-szerént mindgyárt meg- nem büntettetett“ (S. 533.) A NySz.-ban 
ördögösködik alakkal egyedül Faludibói; Csúzyhoz hasonlóan SzD.-nái 
és Sl.-nál.

Ős-örökség: ós-órókségét,. és hosszú Genealógiáját fitogatván, volta-
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kívül többet alétana maga-felől“ (Tr. 29.) Kr. állítása szerint Faludinál: 
ős-jószág, sőt ős-kincs is. Tévesen mondja tehát a NyUSz., hogy a régi 
irodalom az ős szót összetételekre nem alkalmazta.

Oszveforr: „Választott jó akaró baráttyával ószve-forrván szive, 
bővebben közlötte véle mennyei ajándékait“ (S. 445.) Kr., a NySz. és 
Lukács egyértelmű tanúsága szerint Faluditól való.

Oszveházasodik: „Valóságos eretnekekkel nem tanácsos ószve-háza- 
sodni" (Tr. 354.). Lukács Faluditól származtatja; a NySz. nem ismeri.

Öszveszedeget: „Moyses Jósef Patriárka holt tetemét ószve-szedegetvén, 
bálványos Aegyptusból ki-hozta magával“ (S. 732.) A NySz. és Nyr. 25 :
398. szerint első irodalmi alkalmazása Faludinál.

Oszveszerez-. „Törvénytelenül kaparétott, s- farkas kaszával őszve- 
szerzett javaikat a föld meg-nem emészti“ (M. 745.) Ez a szó „colligit 
versanimelt“ értelemben előkerül ugyan egy példával Bercsényi leveleiben 
is; de irodalmilag a NySz, szerint először csak Faludinál.

Öszveül: „Egybe-híták egy-mást, őszve-űltek" (M. 624.) A NySz. és 
Nyr. 25 : 398. szerint Faludié.

Papolás: „Bolondság, azt felelik, minden papolása“ (HK. 353.) Kr. 
és a NySz. egyedül Faludiból közlik.

Párosán-. „Ezért akará párosán, társossan a Tanétványokat, hogy 
sokkal foganatosabban hirdethessék a békességet" (HK. 649.) A NySz. 
szerint ezzel az alakkal csakis Faludinál.

Példás-. A NySz. szerint a melléknevet régenten két jelentésben 
használták t. i. 1) exemplaris ; nachahmenswert 2) configuratus; parabolisch. 
Mindkét jelentésre csupán Faludiból vannak adatai, noha már Csúzy is 
ugyanily módon alkalmazza, amint a következő mondatai bizonyítják: 1) 
„Szent Pál példás maga-viselésével mindenütt dicséretessen fénlik“ (S. 39.) 
„Példássan, s- buzgón folyamodtak Isten-után hozzája“ (S. 195). 2) „A sér
tegető tövés példás jele a szorongatásnak“ (M. 741.) „Nem fabulássan, 
hanem példássan, és titkos értelembe adgya előnkbe a szent írás“ (S. 285.)

Pipez-. „Job keveset szorgalmatoskodott, hogyan gazdagétsa fiait, 
mi-képeri pipezze, csecsézze“ (Tr. 591.). A Nyr. 24 : 315. szerint Faludi
tól ered.

Pofon csap: „A ki egy orczára pofon csap, fordétsd neki a másikat- 
is“ (Tr. 617.) „Nagyon pofon-csapá" (HK. 105.). A NySz. és Lukács 
Lőrinc szerint Faiudi gazdagította vele irodalmi nyelvünket.

Pór-paraszt-. »Ha egy-ügyü, tudatlan, durva poór-paraszt, csúfollyuk, 
nevettyük, meg-vettyük“ (HK. 319.) Kis Ignác szerint (Nyr. 24 : 26.) Faludi- 
nak az Összetétele.

Pörög a nyelve: »Szabadossan pőróg a sennyedékes nyelv“ (M. 623.) 
Vö. Faludinál: „A dáma nyelve esze híre nélkül pörgött« (NE. 79.)

Próba-bizonyság: »Mászorra hagyván próba bizonyságokat, a máj 
dógletes törvény-székeket vizsgálIyátok“ (Tr. 292.) A NySz. nem ismeri; 
Kr. szerint Faludinál (NA. 22.) elváltoztatott „próba-bizonyítás“ alakkal.

Ragyogtat: „Pompás diadalmakkal ragyagtatta fényes czimerét“ (HK. 
621.). A NySz. és Nyr. 25 : 398. szerint először Falndi használja.

Rángalás: „Némellyek fel-sem serkennek, hanem ha ningatüssal 
költetnek-fel." (M. 817.) Kr.-nél és a NySz.-bán csupán Faludiból,
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Rendes: „A világ zsengéjében olly jeles, olly rendes vala“ (M. 217.) 
A rendes melléknév megvan egy adattal Bercsényi leveleiben is, de irodalmi 
használatképpen a NySz. szerint csak Faludinál.

Rokával-bellett: „Kire nézve monda még a-ma rókával béllett gonosz 
Herodes — is: Keresztelő János támadott-fel halottaiból“ (S. 734.) Vő. 
Faludinál: „A rókával béllett morálisták ditsérik a virtust“ (NE. 92.)

Setét gyász: „A fényes öltözet setét gyászszá változott" (M. 525.) Ezt a ki
fejezést Csúzyn kívül tudtommal csak Faludi használja: „Egy hollócskának az 
juta eszébe, hogy vetkőzvén a sötét gyászból színesbe öltözne“ (NU. 284.)

Szakállverő: „Hugó Carensis a hizelkedöket hasonlatosságban Bor
bélyoknak, vagy-is szakál-verőknek nevezi“ (HK. 101.) Kr. és a NySz. szerint 
egyedül Faludi él vele.

Számadó szolga: „Tudgyák, hogy Sáfárok, és sz&m-ado szolgák“ 
(Tr. 505.) Kr. és a NySz. szerint Faludi kifejezése.

Szándékos: „Az ajándékokról se feletkezzetek-el, hanem azokkal
íapasztaltassátok belső indulatotokat, szándékos jó akaratotokat“ (S. 21.)
A szándékos Csúzyn kívül a NySz. szerint csakis Faludinál kerül e lő ; a 
szántszándékos már a 17. századi újítóknál (1. MNy. 4 : 112.)

Szellőztet. „A szorgalmatossak -is meg-kivánnyák a nyájas társassá-
got, és szellőztető szabad mulatságot“ (HK. 86.). A NySz. szerint irodalmi
alkalmazásban először Faludinál.

Szembeáll: „Csak egy fa-levél csördülés-re -is mindgyárt meg
rettenünk, nem hogy pörlekedéssel szemben állanánk, mint Job az Istennel“ 
(M. 824.) Kr. szerint csupán Faludi használja.

Szerelembe esik: „Szerelembe esvén véle a M. Atya, inkább az emberi 
nemzetet vette- fel, inkább azt váltotta- meg, hogy- sem a pártos angyalo
kat“ (HK. 368.). A NySz.-ban Faludibói való idézettel.

Szokott: „Az ő szokott módgya, s- kötelessége-szerént csodássan 
kormányozza igyeket“ (S. 204.). „Szokott dühösségével környékez“ (S. 250.). 
A NySz. bizonysága szerint irodalmilag elsőnek Faludi alkalmazza, bárha 
valójában már Madarásznál is olvashatjuk: „Szokott szokás“ (Evang. 808.)

Szolgálatot tesz: „Nagy szorgalmatossággal indúla Mária a hegyes 
tartománynak, hogy kötelessége-szerént szolgálatot tehessen attyafiának, 
Erzsébetnek" (S. 270.). A NySz. szerint először Faludinál.

Táborosan: » Táborossan soha meg-nem ütközünk a Pogány törőkkel« 
(Tr. 315.) Ilyen alakkal és értelemben ( =  castratim) Kr. szerint egyedül 
Faludi alkalmazza,

Tekintetbe vesz: 1. föntebb!
Terméketlen: „Ha tisztogatásunk ufán-is terméketlenek lészűnk, ki

vágattatok“ (S. 118.) „Mint terméketlen szölő-veszszök foganatossan segéttö 
maiasztok nedvessége-nélkúl szűkölködünk“ (S. 119.) A NyUSz. I. r. szerint 
Gyöngyösi Kemény Jánosában kerül először elő a terméktelen melléknév, 
de már Faludinál 1748-ban terméketlen. Látnivaló, hogy Csúzy Faludit meg
előzte; sőt ugyanő a továbbképzett főnévi terméketlenség (S. Aj. lev. 5.) 
formával is élt. Simái szerint a terméketlen a 17. század újítóitól eredő szó 
(MNy. 4 : 111.) igazában azonban valószínűleg népi származású.

Tollaz: „A szegény jobbágy tollazza, röpdözteti a hatalmasokat“ (S. 
396.) Kr., a NySz. és Nyr, 25 : 398. megegyező állítása szerint Faluditól való.
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Tündérség: »Szem-fény-vesztő túndérséggel palástollyák gonoszságo
kat« (S. 55.). E szót a NySz. szerint »ludicra; gaukelei* értelemben Csúzyn 
kívül csak Faludi használja; csakhogy igazában már Gyöngyösinél is elő
kerül: „Circe legtöbb tííndérséget akkor szaporított, sok kedves orczákat 
rút bőrrel borított“ (MV. 86. A NySz. ezt nem ismeri!}

Udvarlás'. „Miért nem-kellett csendesen, és udvarlásban zur-zavar- 
nélkűl ki-ígazéttani“ (Tr. 644.) A NySz. az udvariás szóalakot Faludi- 
nak tulajdonítja.

Újhítfaragás: „Az eretnekségnek pártos konkolyozása mételyes áj 
hit faragással sok-felé szakaszíván, majd véres kőny-hullatással néztök 
gyakorta“ (S. 667.). Az újhítfaragó Pázmány alkotása; a hítjaragás forma 
pedig a NySz.-bán csupán Faludiból van közölve.

Úri személy. „Bezzeg szóllott vala a-maz szent Pál Atyánk esede- 
zése-által halálból fel-ébreszteít Úri személly" (M. 592.). A NySz. szerint 
elsőben Faludinál.

- Utaz-. „A kik gyalog utaznak, böjtölni nem tartoznak« (Tr. 220.). 
Könnyen utaz az, a kit az isteni maiasztok vezérlenek“ (S. Som. 29.) A 
NySz. és NyUSz. I. r. szerint Faludi lett volna az első, ki a Meggyesinéi és 
Gyöngyösinél előforduló átozni igét útazni-nak írta; Lukács szerint is 
Faludi hozta ilyetén alakkal irodalmi forgalomba. Simái Ö. szerint egyéb
ként az utaz-, utasít jelentéssel már G. Katonánál; Medgyesinél pedig mai 
értelemben : utazások (M. Ny. 4 : 111.) Vö. még NyUSz. II. r. 599 1.

Utazó--. Kr. szerint Faludi használta először e szót összetételekben 
jelző gyanánt, mint pl. utazó-könyv (NU. 161), utazó szekér (TÉ. 256.). 
Igazság szerint azonban Csúzy megelőzte Faludit, mert már ismeri az utazó- 
ruhá-t, meg az utazó-táská-1: „Hlyen utazo-ruhája vala Üdvözéttönknek“ 
(M. 679.) „Utazó táskája- is volt pedig, mellyben a szarándokok költséget, 
pénzecskét szoktak hordozni“ (M. 680.). A NyUSz. II. r. szerint utazómba 
először Thomas Jánosnál (1763.).

Vagyonos: »Közönségessen minnyájan, de leg-inkább a vagyonossak, 
és gazdag Sáfárok a szegényekben födőzzék, ruházzák Krisztust« (Tr. 231.) 
I<r., a NySz. és Nyr. 25 : 399. szerint először Faludinál fordul elő. A NyUSz.
II. r. szerint elsőnek Kovács János él vele (1742.).

Védelem: 1. föntebb!
Végbúcsú-. „ Vég-búcsúdat vévén ezektől, távozzál-el messze“ (HK. 38.) 

A NySz. és Kr. szerint Faludinak a szava volna; ámde Simái Ö. kimutatta 
(MNy. 1 : 468.), hogy már Kájoninak Cantionaléjában (1676.) is előkerül. 
Csúzynál emellett továbbképezve végbucsuzás (Tr. 275.) alakkal is meg
találjuk. (A NyUSz. 11. r. szerint ez utóbbi először Németh Antalnál 1776.) 
Megjegyezni való, hogy a végbúcsú minden bizonnyal a kódexek korában 
már ismeretes végvacsora képmására keletkezett.

Virágzás: „Drága liliomokat virágzással íllatozíasson" (Tr. 446.). 
Ezzel a jelentéssel ( =  das blühen) egyedül Faludi használja (UE. 372.)

Viszontszeretet-. „Viszont.szeretetedet mi-is vissza-szeretnök“ (S. 682.) 
Nem ugyan így, hanem hosszabb formával: „viszonta-való szeretet“ (SzE. 
32. és 514.) csakis Faludinál olvasható. A NyUSz. II. r. mai alakjával Kár- 
mánnak (1794.) tulajdonítja.

Visszacáfol: 1. föntebb!
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Visszahanyatlik: „Tehetségem semmiségére vlszsza-h.anya.tlik“ (S. 
356.) »Tehetségem viszsza ne-hanyatlyék semmiségére« (S. 348.). A NySz. 
szerint ezen kívül csupán Faludi él vele.

Visszakíván-. „Nem-de ha interes-re valakinek pénzt adűnk, nem 
annyit kivánunk-e. viszsza?“ (M. 103.). A NySz. nem tud róla; a Nyr. 25:
399. szerint Faludi szava.

íme Csűzynak kerek számban 160 szava, átvitele és ki
fejezése, melyeket eddig akár alkotás, akár irodalmi elterjesztés 
szempontjából tévesen Faludinak tulajdonítottak. Mit bizonyít 
e tekintélyes szám ? — Kettőt: egyrészt azt, hogy Csúzy újítás 
dolgában Faludira valóban nem csekély hatással volt; másrészt 
meg, hogy Faludi a szóújításban korántsem oly gyökeres (ra
dikális) kezdő, mint mostanig hittük. Pázmány és a köréhez 
tartozó írók szókincsének jövő behatóbb tanulmányozásán van 
a sor, hogy eme már is nagyon valószínű következtetésemet 
még jobban megerősítse.

Csúzynak Faludi újításaihoz való viszonyáról szólván 
külön meg kell itt emlékeznem az utóbbinak átviteli újításairól, 
főképen új és ujdonszerű metaforás jelzőiről. Akik Faludinak 
nyelvét eleddig tanulmányozták, majdnem egyértelműen állítják, 
hogy újításainak zömét sajátos költői átvitelei teszik. Csak 
Simonyi Zsigmondra hivatkozom, aki azt tanítja róla Magyar 
nyelv-ében (2. kiad. 176.), hogy sok olyan metaforát honosított 
meg irodalmunkban, mely azóta állandó ékessége stílusunknak.

Ezt a tanítást most Csúzy nyelvének ismerete alapján 
némileg módosítanunk kell, illetőleg ki kel! egészítenünk. Való 
igaz, hogy Faludi újításainak nagyobb része metaforákra esik; 
de azt is kétségtelenül meg lehet állapítani, hogy metaforáihoz 
ösztönt és példákat Csúzytól vett, más szóval a szemléltető, 
költői kifejezésmód kedvelésében is Csúzy volt tanítómestere. 
Csúzynak stílusa tudniillik nem csupán a népiességnek legsa
játosabb virágaival ékeskedik, hanem bővelkedik a költői ihlet 
szülte szebbnél-szebb metaforikus jelzőkben is. Nem egy került 
bele közülük az irodalmi nyelvbe. így valószinűieg Csúzytól 
erednek a következő ma is járatos költői jelzős kifejezések:

álnok ravaszság (M. 767.) mély alázatosság (M. 208.)
bal hír (M, 445.) mély bölcseség (M. 767.)
boszuló harag (M. 317.) mély elmélkedés (M. 670.)
csikorgó tél (Tr. 322.) mély gondolkodás (S. 35.)
éles okosság (M. 302.) mosolygó ajak (M. 253.)
emésztő háborúság (S. 727.) mosolygó tekintet (M. 473.)
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fortélyos ravaszság (M. 402.) mostoha tél (M. 825.)
görbe szó (S. 116.) szabados tréfa (M. 293.)
görbe tekintet (M. 667.) szikrázó szem (M. 843.)
játszi nyájasság (M. 398.) színes barátság (M. 403.)
kemény harag (M. 364.) vak akarat (M. 54.)

, kevély pompa (M. 334.) vak sors (M. 65.)
lángozó [ma: lángoló] sze- virágzó szépség (M. 517.)

retet (M. 457.) zokogó fohászkodás (M.
lángozó szív (M. 644.) 517.) stb.

Hogy Csúzy Faiudira ilyetén jelzőivel hatással volt, bi> 
zonyítják a »bal hír, mély alázatosság, mosolygó ajak« kifeje
zések, melyeket alkalmasint tőle vett át. A Faludinak tulajdo
nított »mély tisztelet« (Sim., Magy. ny.2 176.) kitételt ugyan nem 
találtam meg Csúzynál, de találtam helyette »mély reverencziá«-t 
(S. 57.), amely valójában azonos az előbbivel.

Mennyire példa lehetett pedig Csúzy Faludi előtt a költői 
jelzők alkalmazásában, arra a fentebbieken kívül álljanak itt még 
bizonyságul a következő szép képes kifejezései, melyeket csak 
egy művéből, a M.-ból szedtem hamarosan k i:

álorcás reménység (M. 393.) kopasz mostoha szó (M. 427.)
átkozódó káromkodás (M. 425.) mosolygó csók (M. 576.)
bálványos erszény (M. 748.) mostohálkodó dér (M. 823.)
délceg ösztön (M. 623.) ostoba tőke (M. 343.)
dercés elme (M. 278.) ravasz csók (M. 494.)
durva-kemény lelkiismeret (M. 593.) sántikáló tetszés (M. 664.)
egérlö szem (M. 253.) sennyedékes fondorkodás (M. 301.)
fene bolond szokás (M. 744.) simogató hizelkedés (M. 399.)
festékes tudomány (M. 398.) szilaj hajlandóság (M. 824.)
fortélyos kisértet (M. 394.) torkonverö igazságtalanság (M.
kacéros nyájasság (M. 819.) 744.)
kevély szidalom (M. 672.) vérszopó harag (M. 706.) stb.

A metaforás jelzők melleit igen gazdag Csúzy nyelve a
találónál-találóbb ú. n. díszítő jelzőkben (epitheton ornansok- 
ban) is. A legtöbb fogalomra tud valami jeliemzeies festő jelzőt 
alkalmazni. Az ókori istenek ilyen mellékneveket kapnak tőle: 
mértékletlen Bacchus (M. 577.), szemtelen Cupido (M. 577.), 
tisztátalan Venus (M. 577.), vérszopó Mars (M. 589.) stb.; a 
dúsgazdagok állandó jelzője: émelygős gyomra (M. Aj. lev. 4.), 
az udvariaké: feneketlengyomrú (M. 386.), a huzóvonóké (zsa
rolóké) : ekeszárasztó (M. 302.), a világ — pártos (M. 302.), az 
élet —• tündér (M. 733.), a test — viszketeges (M. 274.). A csorgó, 
kifolyó friss forrás (M. 386.) mellett zöldelő pázsitos mezőkön,
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barlangos pusztákon és gyümölcsös völgyekben (M. 295.), se
besen fu tó  agarat, szelíd repülő galambot, meg acélzablát rágó 
délceg lovat (M. 746.) lát. Beszél istentelen hamisságról (M. 301.), 
fájdalmas bubánatról (M. 611.), keserves gyászról (M. 763.), kol
duló szegénységről (M. 408.), marcona hiúságról (M. 483.), 
tobzódó részegségről (M. 387.), zűrzavar zenebonáról (M. 274.) 
stb.; és ismeri a gyukdosó tövist (M. 301.), a csípdező csalánt 
(M. 328.), meg a sovány egrest (M. 301.) is.

Nem lehet kétségünk benne, hogy mind a föntebbi, mind 
ez utóbbi festő jelzők bármely költőnek is becsületére válná
nak. Pedig Csúzynak prédikációi ilyenekkel teles-tele vannak. 
Faludi tehát méltán tanulhatott tőle a szemléltető, költői kife
jezésmódban; s hogy valóban tanult is: a felhoztam példákkal 
immár bizonyítva áll előttünk.

Atnily meglepő eredménnyel jár Csúzy szavainak vizsgá
lata Faludi szóújításaira nézve, ép oly meglepő eredményt mutat 
Baróti Szabó Dávid, Sándor István s egyéb újabbkori írók 
nyelvújításával szemben is. Körülbelül 270 szót és átvitelt szed
tem össze Csúzy műveiből, melyeket eddig csak az utóbbiak 
munkáiból ismertünk, tehát több-kevesebb joggal ezek újításá
nak javára írhattunk. Adataim a NyUSz.-nak nem kevés állítását 
igazítják helyre:

A versel ige teszem a NyUSz. szerint Barótinak a szava 
(1784.), aki »vetélkedik« értelemben használta, mig Sl.-nál már 
a. m. »versus facit«, vagyis: verset költ. Az igazság pedig az, 
hogy a versel Csúzy alkotása, még pedig a mai »versus facit 
v. dicit« jelentéssel: »így versel vala a régiség neki: Jupiter 
Istennek ditsős fő madara, Mindenek-közt téged emelt Király- 
ság-ra« (S. 716.). Sőt Csúzy már a főnévi formáját is alkal
mazza: »Hogy némellyek föcskévé, némellyek fülemülévé, né- 
mellyek pedig büdös bankává változtanak, verseléssel fabulázzák« 
(Tr. 221.) »A-maz köz verselés-szerént nagyobb, s-dicséretesb 
magát meg-győzni, mint-sem erős kő bástyákat rontani« (S. 36.).

A rövid-látó összetételt Sándor István alkotta germaniz- 
musnak mondja a NyUSz., holott valójában Csúzy Zsigmondé: 
»Az irégység öszvetséggel magában foglallya a szemnek min
den fájdalmait, és ollyanná íészi az embert, t. i. sandává, rövid
látóvá« (M. 630.). »Az irégység meg-tompéttya szemét az em
bernek, és igen rövid-látóvá tészi« (M. 632.).

Az ollóz igéről ezt olvassuk a NyUSz.-ban: »A régi nyelv
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ben csak ollőlni (NySz.). — SI,-nál megvan ugyan ollózni, de 
az agneüus jelentésű olló származékaképen nála a. m. »bárányt 
elleni.« — Mai értelmében Fog.-nál (1836): scheren, mit einer 
Schere schneiden« (264.) Ám a való igazság szerint Csúzy 
alkotása az ollóz, miként a következő mondatai kétségtelenné 
teszik: »A virágokat-is néha nyiri, ollozza, metéli« (S. 551.). 
»Még a szűcs-is csávállya, a szabo-is ollózza, a kalmár-is réf- 
fel, a varga-is kaptával aranyozza, vagy-is arannyal kaptázza 
nemesi címerét« (S. 440.)

A betétei szóalak a NyUSz. szerint először Mártonnál 
(1823.) kerül elő, igazában pedig már Csúzy is él vele: »Mivel 
az utolsó volt a bé-tételben, fellyül maradott« (S. 13.). »A kapu 
bé-tétellel ók-is kin maradtak.« (M. 247.)

Az újság szóról azt találjuk a NyUSz. I. r.-ben, hogy »a 
régi nyelvben csak novitas és novilunium« (NySz.). — Rát Mátyás 
kezdte az ő Hírmondóját »ujság«-levélnek nevezni; így még 
SzD.-nál is (1792.). — De már Sl.-nál (1808.) újság: epheme- 
rides, zeitung« (354.). A NyUSz. II. r. szerint az újság »Zeitung« 
ért-ben először Thomasnál (1763.). Ezt az állítást most úgy 
kell kiigazítanunk, hogy az újság szót először Csúzy alkal
mazza a mai »Zeitung« jelentésben; ugyanő ismeri az újság
olvasást i s : »Újságot, s-levelet olvasni, csácsogni, trágárkodni, 
embereket szóllani, egész Kereszténység1 (HK. 160.). Levél, újság 
olvasással, vagy más illetlenséggel meg-nem böcsüilik« (M. 268.)

A NyUSz. szerint Baróti lett volna az első, ki  ̂ rege szó
nak »régi mese« jelentést adott; csakhogy mást bizonyítanak 
Csúzynak eme mondatai: »Nem rege, a-vagy szó-fia beszéd, 
hanem bizonyos az, hogy minnyájan kemény szám-adás-ra 
vonyattando Sáfárok vagyunk« (Tr. Som. 23.). »Mint-ha nem
volna Isten, mindeneket szó-fia beszédnek alétt, és fabula re
gének«. (Tr. 180.).

Ugyanezen szótár (1. r.) tanúsága szerint a temető név mai 
értelmében először Mártonnál olvasható (1799.). Ennek cáfola
tául idézem Csúzynak következő mondását: »Tábor, ez a s z ó  
két-felé szakasztva, annyit tészen, mint Temető, sir, a-vagy 
koporso ágya« (HK. 471.). A NyUSz. II. r. Kovácstól származ

i Arra az ellenvetésre, hogy nálunk akkor még nem lévén újság (Zeitung), Csúzy 
aligha használja mai értelmében e szót: az a feleletem, hogy mint kora műveltségében telje
sen jártas férfiúnak kétségtelenül tudomása lehetett a külföldön ekkor már létező ujságokrőj, 
nőt tán olvasott is ilyeket.
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tatja a temető-í (1742.); Simái szer. azonban megvan már Pápai 
szótárának első (1708.) kiadásában is.

A javít, javul igékről a NySz. alapján azt tartja a NyUSz,, 
hogy a régi irodalom nyelvében csakis »gyógyítani, gyógyulni« 
értelemben fordultak elő; mai »corrigere« és »mellárán« je
lentésükkel pedig először Sl.-nál (1808.) találhatók. Ezt az állí
tást arra kell javítanunk, hogy már Csúzy a mai használat 
szerint él e szókkal: »Az Isten igéje szem-láíomásf jovéttya az 
el-fajúlt bűnös lelket« (HK. Aj. lev. 3.) »A zidók nem-hogy 
meg-jovúltak volna, sőt nagyobb gonosz-ra vetemedvén, jó-té- 
telében-is gonoszsza! fizettek« (HK. 541.).

A NyUSz.-nak azon bizonykodását pedig, mely szerint 
az öregedni igét mai »senescere, vénülni« értelemmel Baróti 
és Sí. hozták forgalomba, igazság szerint Csúzynak javára kell 
fordítanunk ezen mondatáért: »A Gólyák természeí-szerént 
mindenekben segétik a rneg-öregedteket« (HK. 115.).

A további részletezés helyett betűrendben és megfelelő 
rövid magyarázatokkal — miként Faludival kapcsolatban tettem 
— összeállítom itt Csúzynak mindazon szavait, átviteleit és 
kifejezéseit, melyek Baróti SzD., Sándor I. és társaik nyelvújí
tásával összefüggésben vannak:

Adakozódás: »Az alamizsnára, és adakozodásra sokka! hajlandóbb« 
(Tr. 370.). A NySz.-ban nincsen meg; ezen kívül csak SzD.-nál (1792.)

Agyba-üt: »Petroviczit Munkácson a rángotott feszület Úté agyban« 
(Tr. 771.). A NySz. nem ismeri; Kr. szerint csupán Sl.-nál.

Agyonnyom: »Szomszéd aszszonya agyon nyomta meg-ölfe gyer
mekét« (M. 783.). A NySz. és Kr. nem tudnak róla; a NyUSz. szerint 
először Mártonnál (1803.) kerül elő.

Aléltság: »Ebből származik az ö halván alétsága« (M. 312.). Csak 
SzD-nál és Sl.-nál.

Árnyékozik: »Noha ámyékozik íígyan, de az örőkké-valoságnak 
leg-nagyobb árnyékával« (M. 49.). A NySz. egyedül Gvadányiból idézi.

Asszonyi személy. »Dávid hideg tagjainak melegéttésére aszszoni 
személyt kerestek« (M. 552.) A NySz.-ban semmi nyoma; Kr. szerint Simái 
Kristófnál: aszszony-személy.

Bal-értelem'. »Kérlek bal értelem, és szúnnyadozás-nélkűl ébren figyel- 
mezzetek« (S. 302.). Kr. és a NyUSz. (I. r.) szerint először Sl.-nál, noha 
Simái Ö. már Pősaházinál is megtalálta (1. MNy. 4: 109.).

Bárdolatlanság: »Poór parasztság, vagy díírva bárdolallanság« (M, 
10.). A NySz.-ban nincsen meg; Kr. SzD.-ból ismeri.

Baromkivánság: »Rendetlen, utálatos, és barom kívánságának szol
gált« (M. 573.). A NySz. nem ismeri; vő. SzD.-nál (1792.): »Barom-kívánás^ 
baromgerjedelem« (17.).
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Bátortalanság: »Péter bátortalansággal volt elegyes, és félelemmel« 
(S. 607.). Megvan ugyan már MA.-nél; de újabban csupán SzD.-nál (1792.).

Békételenkedik: »Mii vagyon mit zúgolódnunk, mit békételenkednűnk?■■> 
(HK. 578.). A NySz. nem tud ró la; ezen kívül csakis SzD.-nál (1792.).

Beköszönt-. »A mostani hozzánk bé-kőszóntőtt negyven napi Szent 
böjtnek alkalmatosságával« (Tr. 231.). A NySz. egyedül SzD., MVir-ból közli.

Beleugrik'. »A néki készétett tűzben belé-ugrik, s-meg-emésztödik« 
(M. 520.). A NySz.-ból hiányzik; csak Sí. tud róla.

Betétei: 1. föntebb!
Belsőképpen: »Belsö-képpen-is vastagon meg-sértett, és meg-csalt« (HK.

377.)* A NySz. nem ismeri; Kr. szerint elsőben Simái Kristófnál (1809—10.).
Bocsátatlan: »Bocsátatlan vétkekkel pokol-ra vettetnek« (Tr. 640.). 

A NySz.-ban nincs meg; csupán SzD.-náí (1792.).
Boszullás: »Mind a jók-ra, mind pedig a gonoszok-ra boszullás- 

lielyett kegyessen fel-kőlti az ő napját« (HK. 629.). A NySz.-ban semmi 
nyoma; csakis SzD.-nál (1792.).

Bujtogat: »Szándékoznak vala ötét meg-ölni, egy-mást hajtogatván- 
(HK. 212.). A NySz. nem közli; Kr. szerint először Sl.-nál: bujtogat.

Célos: »Méltó czélosban az ifjak-hoz igazgatnom beszédemet« (M. 
622.). A NySz. nem ismeri e melléknevet; a NyUSz. szerint elsőben Már
tonnál (1799.) kerül elő.

Cifornya: »Mi lehet pedig nagyobb bűn, mint e-képpen hivalkodni? 
ezifra czifornyákkal Venus lesét hánni?« (HK. 36.). Vö. SzD., MVir.-ban: 
> Tzifra tzifornyákkal Venus lesít hánnya« (297.).

Cirókál: »Czirókál, simogat, és ha semmi port nem lát-is fele 
baráttyának köntösén, csipegeti, söprögeti« (M. 320.). A NySz.-ban nincsen 
meg; csak SzD.-nál és Sl.-nál.

Csacskaság; »A piaczon monda-monda, csacskaság, és ember-szollo 
fondorkodás vagyon« (HK. 375.). A NySz.-ban nincs nyoma; Kr. szerint 
először Vajdánál (Kriszt. él. 2: 316.); de SzD.-nál is (1792.)

Csekélység: »Talán az én csekélységem-stm rekesztetik-ki« (S. Som. 
39.). A NySz. csupán Kónyiból ismeri (HRom. 17.); megvan egyébként 
SzD.-nál is (1792.). •

Cséphadaró: »Tapasztaltatik most-is ez a csép-hadaro bal-ra sántikálás« 
ÍS. 627.). Nincsen meg a NySz.-ban; Kr. szerint először SzD.-nál és Sl.-nál.

Csorbít: »A keresztényi tökéletességet csorbéttya, erőtelenétti« (Tr. 
614.). A NySz. csupán SzD., MVir.-ból és SJ.-ból közli; Csúzy külömben 
főnévi alakját is használja: ^Csorbéttás-nélkül, fedhetetlen álandosággal 
meg-örizte« (Tr. 242.).

Csorgat: »Csorgatta szakállán-alá nyálát« (M. 580.). A NySz-ban 
csakis Qvadányiból (FNót. 21.).

Csörgés: »Vallyon csörgéssel, kiáltással szándékozik-e azt viszszabinia?« 
(M. 293.). A NySz. nem tud róla; SzD.-nál: fegyver-csörgés; külön Sl.-nál.

Délcegül: »Az északot választotta magának, hogy egész világnak 
délczegűl gerjedezö hévségét meg-enyhéttené« (S. 648.). A NySz. egyedül 
SzD.-ból idézi; érdekes az egyezésük: »A világnak déltzegiil gerjedezö hév- 
ségét meg-enykétette« (MVir. 463.).

Dobra-iit: »Jó-cselekedetúnket voltánál nagyobb mértékkel dobra- 
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•fittyük« (Tr. 526.). A NySz.-ból hiányzik; Kr. szerint először Sl.-nái; 
egyébként Faludinál dobra-ver: »A ditsekedő mindent dobra ver« (BE. 597.}.

■ Dologtalan: »Vigyázatlan, dologtalan, rongyos, fertelmes« (S. 739.). A 
NySz. csakis dolgotían és dolgattati alakokkal ismeri; ebben a mai formájában 
Csúzyn kívül egyedül SzD.-nál (1792.): ^Dologtalan: henye, hivalkodó« (32.).

Döghús: »Dóg-hust vonván horgára, sokat vony prédára« (HK. 435.). 
A NySz.-ban nincs meg; Kr. szerint először Sl.-nál.

Dölyfösködik: »Minnyájan fel-fúalkodott kevélységgel dólyfóskódtek» 
(S. 257.). Ezen kívül csak SzD.-nál (1792.) és Sl.-nál.

Döntöget. »Evangeliomi Trombita, melly nem csak hathatosban fel
emelt harsogásával döntögeti meg-hasonlott Jérikonak tömérdek faiají* 
(Tr. Címlap.). Szótárilag csupán Sl.-nál. A NyUSz. II. r. szer. irodalmiig 
Csúzyn kívül Horvát Józsefnél (1764.) is.

Durvaság: »Ne ocsáld siettetett munkámnak csekélységét, bárdolailan 
durvaságát- (Tr. Előszó 5.) A NySz. nem tud róla; Kr. szerint elsőben 
Sl.-nál; igazában már SzD.-nál (1792.) is.

Duzzaszt: »Hogy jó kedvet duzzasztó, vagy részegéttö ital-nélkül 
ezek meg-elégedhettek volna, természet-szerént csak-nem lehetetlen« (M. 
386,). Igekötőtlen alakkal csak Sl.-nál.

Egybekapcsol: »Melly átokkal egyben vagyon kapcsolva az örök Gehena 
tüze« (HK. 358.). A NySz. csakis Gvadányitól közöl reá egy példát.

Egyeztet, megegyeztet: »így egygyeztettyűk szabad akarattyát a szük
séggel« (Tr. 383.). »Kiket-is kőzben-létével m^-akarván egygyeztetni édes űtí- 
vözéttőnk, i-mezt a terhes igátúl, azt pedig a bálványozástol kegyessen meg- 
szabadétotta« (S. 671.). A NySz. egyikről se tud; csupán SzD.-nál (1792.).

Ekességes: »Ekességes, gyönyörűséges, mint a gyöngy-virág« (HK. 
465.). A NySz.-ban egy kódexbeli példával: az újabbi korban pedig először 
SzD.-nál (1792.) és Sl.-nál.

Elajándékoz: »Tulajdonokat ki-osztják, el-ajándékozzák<s. (Tr. 619.) 
A NySz.-bóI hiányzik; Kr. szerint elsőben Sl.-nál.

Eifajaltság: »Magában meg-hasonlott el-fajúltságáért hogy el-ne 
töröltessék, meg-nem szűnnek könyörgéseknek erejével azt támogatni« (S. 
533.). A NySz.-ban nincsen meg; ezen kívül csakis SzD.-nál (1792.).

Elfelejthetetlen: »El-felejthetetlen keserves példánk első szülénk Ádánu 
(Tr. 356.). A NySz.-ban nincsen nyoma; csupán SzD.-nál (1792.).

Elfogyaszt: »Ezer-képpen elfogyaszthatta volna magát« (HK. 135.) 
A NyUSz. 1. r. azt állítja, hogy a fogyaszt alapige először SzD.-nál (1792.) 
kerül elő; az elfogyaszt pedig Kr. szerint Sl.-nál. A NyUSz. II. r. szer. mind 
a kettő előkerül már Mikes leveleiben is.

Elhibáz: A NyUSz. bizonykodása szerint »a régi irodalomban egy
aránt megvolt, ugyanazon jelentéssel, hibálni és hibázni (NySz,); de az el. 
igekötő egyikhez sem járult« (128.). Az utóbbi igére vonatkozó állítás 
cáfolatául szolgáljanak Csúzynak eme mondatai: »Noha vak, sőt szemtelen, 
czélos fel-tett tárját soha el-nem hibázza« (Tr. 709.). »Ha vétkezünk-is, 
nem-túdván, vagy el-hibázván Ieczkénket, egy-ügyü szelédséggel feddi 
restségünket« (M. 146.)

Elülik: Virágok láttatnak a mi földünkön; alig illatoznak, már-is 
el-illanak« (HK. 419.) A NyUSz. tanúsága szerint az illani, elillani elsőbea
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SzD.-nál (1792.) jelenik meg »osont, ellába!, elugrik« jelentéssel. »Azt 
hinném, — teszi hozzá a szerkesztő — hogy [BarótiJ a nép nyelvéből 
vette, de sem Kassai, sem a Tsz. nem ismeri« (140.). — Meg kell álla
pítanunk, hogy Csúzy minden valószínűség szerint a nép nyelvéből vette 
a szóbeli igét, melynek jelentése nyilván »evanescere; verschwinden; 
eltűnni.« A MTsz. szerint ma is használatos Kunságban az elülik ige 
»elmállik, elporlik« értelemben: »A trágyám jól eliüett, fődbű és levelekül! 
van« (Félegyháza). »Elülik a szén« (Kunság).

Előmozdít'. »A Szent Misének buzgó halgatása szerencséssen elé- 
miűzdéttya. dolgunkat« (Tr. 317.) »Foganatosan eló-mozdétto kegyelmes 
nialasztyával kormányozza hanyatlott ¡gyünket« (M. 582.). A NyUSz. (I. r.) 
íanuságíétele szerint ezen igét »proniovere, adiuvare« jelentésben Sí. hozta 
irodalmi forgalomba, holott Csúzy már a főnévi formáját is használja: 
»A jónak tartózó kótelességűnk-szerént való elé-mozdéttásában nagyon 
tanyák« (Tr. 6.). A NyUSz. II. r. igazítása szerint mindkét alakja megtalál
ható már a 17. századi újítóknál is.

Előragad: „Azért voltanak minden-kor az Isten és ő közötte annyi 
ellenséges viszsza-vonyások, most az Atya, most a Fiú dorgálo feddéssel 
ragadván-elő" (M. 71.). A NySz.-ban nincsen nyoma; Kr. szer. elsőnek 
Sí. közli.

Előverekedik: „Szükséges serénykednünk, és a jóban eló-verekednűnk“ 
(Tr. 705.). A NySz.-ban egyedül SzD., MVir.-ból való idézettel.

Eltüzesedik: „Ei-túzesedvén magokban, tulajdonok ellen-is agyarkod
nak“ (M. 634.). A NySz. nem ismeri, Kr.-néí SL-ből.

Engedelmeskedik: Ez a jelenleg általános használatú ige mai tudásunk 
szerint Csúzynál kerül elő legelsőben, tehát könnyen az ő alkotása lehet 
(a NySz. még nem tud róla, SzD. sem, csakis Sí.!). Csúzy alkotásának le
hetőségét mutatja az a körülmény, hogy nem is egy, hanem kétféle jelen
tésben alkalmazza, t i .  „indulgere, cedere, concedere; nachgeben, erlauben, 
zulassen“ és „parere, oboedire; gehorchen, folgen“. Az elsőre példák: 
•íKiknek a szükség- miatt kegyessen engedelmeskedik a mostohálkodni nem 
tudó Anya-szent-egy-liáz“ (Tr. 220.). A V. A. szent-egyház ez-iránt néha 
engedelmessen'dispenzál, s-dispensálva engedelmeskedik" (Tr. 246.); a má
sodikra: „A ki engem halgat, s-nékem engedelmeskedik, rettegés-nélkűl 
nyugszik“ (HK. 119.). „Az alázatossággal engedelmeskedóben a fene ellen
ségnek ostromi meg-seramiséttetnek“ (HK. 119.).

Enyhülés: „Ott nyoniorgott, mig-nem remélhette haragjának enyhü
lését“ (M- 362.). A NySz. szerint az alapigéje csak SL-nál; igazában SzD.- 
nál (1792).

Epesztö: „Nem lehet olly emésztő, s-epesztő koplalás“ (S. 708.). A 
NySz. nem ismeri; megvan SzD.-nál (1792.)

Erőszakoskodik: „Nem elégedhetik-meg csak rövid ideig-is zsellér- 
kedö helyével, hanem erőszakoskodik“ (M. 643.). A NySz. szerint először 
SzD.-ná! (1792.) olvasható; Simái Ö. megtalálta már Qelejinél (1. MNy. 
4 :  109.); Csúzy főnévi alakját is használja: „A gonoszok mind annyi erő- 
szakoskodásokkal-is néki nem árthatnak“ (S. 595.).

Érzéketlen: „Micsoda álnoksága lehet az érzéketlen borotvának?“ (HK. 
337.). Az érzék alapszó Simái kimutatása szerint előfordul már Kájoni éne
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kés könyvében (1676.); az érzéketlen melléknévi formát a NyUSz. Bárőtzí- 
nak tulajdonítja, Simái Ö. pedig (MNy. 4:111.) a 17. századi újítóktól 
származtatja; valójában alkalmasint mind a két forma népi eredetű.

.Eszesít: „A Keresztény belső embernek nem kell irtózni a testi be
tegségtől, mint otvoslo és eszeséttő drága eszköztől“ (Tr. 606.). A NySz.- 
bati nincsen nyoma; csupán SzD.-nái (1792): megeszesít.

Észre-hoz: „A bűnösöket akarta Idvözéttönk eszek-re hozni“ (HK. 
348.). A NySz. nem ismeri; ezen kívül csakis Vajdánál (Kriszt. él. 2 : 10.).

Facsargás; „Sok tekergésem,' facsargásom-vAkn imádkoztam“ (M. 
107.). A NySz.-ból hiányzik; Kr.-ben SzD.-ból idézve.

Fegyveresen: „Nyomoztam, kitől vött légyen eredetet fegyveressen. 
le-ábrázolt Bajnakja“ (M. Aj. lev. 8.). Ezzel a határozói alakkal Kr. szerint 
először Sl.-nál.

Feje lágya benő: „A kinek a feje lágya bé-nótt, vesse fontra, s-lássa, 
melly részre hanyatlik a mérő serpenyő nyelve“ (Tr. 750.). A NySz.-ban 
egyedül SzD., MVir.-ból való idézettel, noha megvan már a Kd. szó
tárban (1792) is.

Fejteget: „A mit a valoságos igazság meg-magyarázott, azt az em
beri gyarlóság fejtegetni ne merészeüye“ (Tr. 179.). A NySz. és Kr. szerint 
csupán Sl.-nál; Csúzy főnévi formáját is használja: „Tessék ez-iránt Ri- 
diard fejtegetését hallanunk, és bölcs elmélkedését“ (M. 149.).

Felárkol: „Drága szőleje Isteni félelemmel fel-árkolíatott“ (Tr. 33.). 
A NySz. nem közli; ezenkívül csak SzD.-nál (1792.).

Felderiilés: „Egy hainali csillag ékes fel-derídésíre el-meg-szünék egész, 
északi küzdés“ (S. 404.). A NySz. csakis igei alakját ismeri; a deriilés fő
névi alak Kr. szerint elsőben Sl.-nál.

Feleségtelen: „Kívánná, hogy mimnyájan hozzá hasonlók lennének, 
t. i. feleségtetenek“ (HK. 175.); Kr. szerint Sl.-nál; ámde feleségtelenség már 
Czeglédinél.

Felfűz: „A lúfel-fuznéioMsAsí, mi-némü zsoldal fizetnél te annak?“ (M. 
823.). A NySz. Orczyból és Cwadányiból közli; kétségtelenül népi eredetű.

Felgyógyul: „Sánták, vakok, siketek szerencséssen fel-gyagyúinak“ 
(S. 416.). Kr. és a NySz. szerint csupán Sl.-nál.

Felkoszoníz: „Meg-koronáziatnak, és fel-koszoruztatnak az áldozatok“ 
{$. 690.). A NySz. szerint Sí. hozta forgalomba.

Felszúr: „Kire-nézve bé-nem törvén a feje, senki fel- ne szárgya az 
orrát“ (HK. 169.) A NySz.-ban nincsen meg; Kr.-nél Sl.-ból.

Feltornyoz: „A Szent Sacramentomokkal mint-egy fel-tornyozta“ (Tr. 
727.). A NySz. szerint először PPB.-nál és SzD.-nál (MVir. 75.).

Féltő: „Maga alkotta a Felséges embernek szivét, gyanós, vagy-is 
féltó szeretettre nézve, ne talám az Angyalok részt kivánnyanak abbűi* 
(S. 28.). Ebben az értelemben (zelotypus) Kr. szerint csupán SL-náL

Feneketlenség: „A viszketeges torkosságnak feneketlenségében hanyatt- 
homlok rohannak“ (M. 51.). A NySz.-ból hiányzik; Kr.-ben Sl.-ból.

Fennirás: „Szükséges, hogy a pénznek jó matériája légyen, Jeles 
képi, a fen-irással (M. 106.). A NySz. csupán fölirást ismer; ilyen alakkal 
Kr. szerint először Sl.-nál.

Fércei: „Ne toldozz, ne férczelly ruházatot magadnak" (S. 580.). A
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NyUSz. SzD.-oí nevezi meg eíső használójának, noha Kr. után Csúzyra is 
hivatkozik; ennél egyébként főnévi a iák!«! is előkerül: „Fele-baráttya kön
tösét ritka férczdéssel lyúggattya“ (M. 304.).

Festett-kép: „Kérd-meg, mit jelentenek azok a festett, és vert-képek?“ 
(S. 422.). A NySz. nem ismeri; Kr.-nél Simái Kristóftól idézve.

Fészekfentő: „Ha valamelly egyenessen a napra nem nézhet, azt 
-ottan mint fészeh-fentót, és nem-tulajdonát le-veti“ (S. 723.). Ezen kétség
telenül népi eredetű szóra a NySz.-nak nincs sem idézete, sem utalása; 
Kr. Simái Kristófot állítja forgalomba hozójának.

Fészkel: „A vétkek bennünk fészkelvén, mostoha kegyetlenséggel ost- 
romollyák lelkűnknek várát“ (M. 762.). A NySz. szerint csak SzD., MVir.- 
ban (332.); noha igazában már a Kd. szótárban (1792.) is. Csúzy ismeri 
főnévi formáját is : ¿Valamint fészkellésében, úgy az ég-felé-valo repfillésé- 
ben-is sokkal hathatosb volt“ (S. 741.).

Figyelmetlen: „Miképpen a halak horoggal, és a madarak tőrrel, úgy 
fogattatnak-meg a figyelmetlen emberek a gonosz időben“ (Tr.’334.). Ezen 
kivüi csak SzD.-nál (1792.) és Sl.-nál.

Figyelmetlenség: „Ez a figyelmetlenség hóhéra, és emésztő férge a 
világnak“ (HK. 605.). Az űjabbi korban csupán Si.-nál.

Főtörő: „Ne csodállyátok lassú munkámat, mert nagy mesterséget, 
Jó-tórő fáradságot, és sok szorgalmatosságot foglal magában“ (Tr. 539.). 
A NySz.-ban csak főtörés van; Simái Kristófnál: fej-törő: operosus.

Frisseség: „Világi hivságos boldogság, egésség, frisseség feslettség-re 
vezetik az embert“ (HK. 154.). Régebbi íróknál frisség van; ezzel az alak
kal és „munterkeit“ jelentéssel csakis Sl.-nál.

Gagyog: „Kisdeddé lőtt az emberek-kőzőtt, már gagyogván, már 
fltvevétve tudatlankodván“ (M. 781.). A NySz.-ban nincs meg; a NyUSz. 
szerint a néptől véve először SzD.-nál (1792.).

Gondatlan: „Aki gondatlan a szóliás-ra, gonoszt fog érezni és 
Oehennát tapasztalni“ (HK- 497.). Ragtalan formában csupán SzD.-nál 
<1792.) és Sl.-nál.

Gyanupör : „Nem lévén ez a rettentő gyano-póre, job kezet, mint bátor- 
ságosb helyet választa magának“ (S. 254.). SzD.-nál (1792.). „Gyanú perbe 
esni. Félni a gyanú pertől" (76.); Sl.-nál: „Gyanú per. Félni a. gyanú pertől

Gyáva: „Gyáva, goromba, aki arra nem túdgya fordéttani köpö
nyegét, a melly felöl a szél ostromollya“ (M, 471.). A NySz. csak Kónyi 
és Amadé műveiből, meg Sl.-ból ismeri.

Gyermekes: „Üdvőzétönknek parancsólattyát gyermekessen meg-vetvén, 
ki-nevetik“ (HK. 187.). E szó az itteni „kindisch“ értelemben a NyUSz. 

-szerint először Mártonnál (1803.) kerül elő.
Haidani: „Apostoli hazánk hajdani dicsősségére viszsza-hozattatik* 

(S. 366.). A NySz. szerint Csúzyn kívül csakis Birónál (Préd. A 2 b .) ; 
noha Gyöngyösinél (Cup. 32.) m ár: hajdaniság olvasható.

Halványodik: „El-hervadva halványodtak a sok böjtöléstől (S. 279.). 
A NySz. csak meg- igekötővel ismeri; Simái Ö. el-lel Gelejiből közli (MNy. 
4 : 109.); igeköíő nélkül csupán Sl.-nál.

Halványság: „Eleve jól meg-gondoltátok volna szin-hányo halván-
■ sággal palástolt kevélységíeket“ (HK. 250.). Ezen kivül csakis Sl.-nál. .
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Harácsolás: „Istentelen harácsolásá-ért ördögnek neveztetett“ (M„. 
129.). A NySz.-ban csupán az alapigéje van meg; főnévi alakban Kr. sze
rint először SzD.-nál.

Harapozás: „A taplóban kapott szikra titkos harapozása-vAkn az 
egész házad feiperzselödik“ (Tr. 212). A NySz.-ban nincsen nyoma; csalt 
SzD.-nál. (1792.)

Harsogtat: „Vallyon nem a szél harsogtattya-e. a trombitákat?“ (Tr.
395.). A NySz.-ból hiányzik; megvan SzD.-nál (1792.).

Házas-élet-. „Ha a szüzességnek sok drága gyümölcsét meg-fontol- 
nák, kétség-kivül nem varranák kinek-kinek gallérához a házas életet“ (M. 
796.). A NySz. nem említi; Kr. szerint először Simái Kristófnál és Sl.-nál.

Helyreállít: „Nem- veri adósságban magát, mint-ha viszsza-adni va
lamit tartoznék, vagy módossan hely-re állétlani kénszeréttetnék“ (Tr. 615.). 
A NySz.-ban „herstellen“ értelemben egy példa Hallertól: helybe-állít; ezen 
mai alakjával csupán Sí. ismeri.

Helyrehozhatatlan: „Ne várd fejed-re hely-re-hozhatatlan utolso rom
lásodat“ (S. 522.). Kr. szerint Sl.-nál. A NyUSz. ÍI. r. szerint helyrehozat- 
hatatlan először Bél—Cellariusnál (1719.).

Helyt áll: „A koldulo szegénység ollyan, mint a helyt-állo vártás 
vitéz“ (M. 406.). A NySz.-ban nincs meg; Sl.-nál: Helyt állani Locum ser
vare, Non recedere, Resistere.“

Henyéltet: „Ámbár a jó-ra való restség aluszékonysága tartoztatva 
henyeltessen, mongyad: nec fulmini, nec flumini“ (M. 25.). A NySz. egye- 
dűl Kónyiból közli.

Heverő-pénz: „Oszd-ki hév erő-pénzedet a szegények-között“ (Tr. 91.). 
A NySz.-ban semmi nyoma; Sl.-nál: „Heverő-pénz. Nummi vacui. Nints 
heverő pénzem.“ Kétségtelenül a nép ajakáról véve.

Hibásan: „Hibássan kezdünk a dologhoz“ (HK. 75.). A NySz. két 
ragtalán példáját ismeri; ezzel az alakkal először SzD.-nál (1792.) és Sl.-nál.

Huhogás: „Huhogásárúi isméred-meg a madarat, ha nem-látod-is, 
bagoly-e“ (M. 675.). A NySz.-ban nem található, csak SzD.-nál (1792.).

Idő-jártával: „Idő-jártával meg-is boszullya“ (HK- 58.). A NySz. ta
núsága szerint a régi nyelvben csak „idő-jártában“ és „idő-jártára“ volt 
ezen mai formájában Kr. szerint először Sl.-nál; helyesebben azonban SzD.- 
aál (1792.).

Idővesztés: „A fősvént feddeni nem más idő-vesztésnél“ (M. Som. 6.) 
Megvan már a Virg. C.-ben is; de újabban csak Sl.-nál.

Időztetés: „Osztassák két részre, valami pőr-patvar-alatt vagyon, idéz- 
tetés, azaz hallogatás-nélkűl “ (M. 783.). A NyUSz. I. r. állítása szerint e szónak 
aiapigéje: időzni csak SzD.-nál és Sl.-nál kerül elő „halogatni“ jelentésben. 
Vö. NyUSz. II. r.!

Inaszakadás: „Rühet, bél-poklot, vagy ina-szakadást gyógyétottak"' 
(S. 323.). Sl.-nál: inszakadás (R. [=  régi] megjegyzéssel); a NySz.-ban 
Madarászból idézve: ina-szakadozás. .

Ismerős: „Nem az atyafiak, vagy ismerősök hivságos társolkodásában, 
hanem a templomban keressük el-veszett Jézusunkat" (HK. 151.). „Nyilván 
tudta ezt Szűz Nagy Aszszonyunk; s-ezért-is kérésé olly szorgalmatossan 
rokoni, és ismerőst-kőzőtt“ (HK. 157.). A NySz. szerint hajdantan csak
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<;ismerő (familiáris; bekannf) volt használatban; a NyUSz.-ban se találjuk 
■az ismerős-1; de megvan Sl.-nál.

Iszapos: „Iszapos szénádat jó rendeken akartad tartani“ (S. 749.). 
-A NySz.-ból hiányzik; SzD.-nál (1792): „Iszapos-széna“; Sl.-nál is.

Javít, javul: 1. föntebb !
jótehetetlenség: „Azzal meg-ismértetik magunkban való jó-tehetetlen- 

ségúnk“ (Tr. 434.). Alapszava MA.-nél; így csupán SzD.-nál (1792.).
Kagyló: „Egy áltai-rőpűllö Sasnak körmei közzűl ki-esett vizi-csiga, 

kágyilló, a-vagy-is gyöngy-ház öszve-rontotta kopasz fejét“ (HK. 456.). Á 
NyUSz. szerint első irodalmi használata Földinél (1861.) A kágyilló hang
formára nézve vő. MTsz.
• Kapzsi: „Kedves és kellemetes a mostani kapzi világban akár-kinek 
-is hallani: ne, vidd-el, tedd-el“ (M. 743.). E szónak a régi nyelvben ál
talában „praeda, beute“ értelme volt; a mai „habgierig“ jelentésére csak 
egy példája van a NySz.-nak RákF. Lev.-ből; az ujabbi korban csupán 
SzD.-nál (1792.) és Sl.-nál.

Kápráz: „Porral lévén tele, káprázott a szemek“ (S. 621.). A NySz.- 
’oan két példával: kaprozik; mai alakjával Kr. szerint először Sl.-nál; a 
NyUSz. szerint SzD.-nál (1792.)

Kárpitoz: „Fényes palotákat, és ebédlő házakat készéttetvén, liár- 
.pitoztatván, más külső e-hez tartózandó dolgokban foglalatoskodott“ (Tr. 
353.). A NySz.-ban PPB.-ból: bekárpitoz; igekötő nélkül Kr. szerint Sl.-nál.

Katonaság: „Mint Szent Mártony katonaságában, köpönyeg darabot 
udúnk a szűkólködőnek“ (M. 657,). Csúzyn kívül csak Sl.-nál.

Kavics: „A kenyérben találtatott morzsalék, a-vagy kavacs majd ki
töri vala fogát a Királynak“ (Tr. 542.). A kavics szó első irod. alkalma

zása a NyUSz. szerint SzD.-tól (1792.) való. A kavacs formára vö. MTsz.
Kényeztetés: „Jobb a férfiúnak dorgálása, hogy-sem az Aszszonynak 

kényeztetése“ (S. 583.). A NySz.-ban csupán az alapigéje; így Kr. szerint 
■elsőben Sl.-nál.

Kergeteges: „Magos helyre ne vágyodgyatok, ne-talám kergeteges 
fvertiginosus] íö szédelgéssel nyakatok szakadgyon“ (S. 293.). A NySz. ily 
értelemben csak Csúzyból ismeri, noha Sí. is tud róla.

Kergetegeskedik: „Mint Bachus spongyája, végig kergetegeskedik, míg 
bor-özónnel ki-nem önti lelkét* (S. 739.). A NySz. nem ismeri; Kr. Sl.-ból 
-idézi; SzD.-nál (1792.): kergetegesedni.

Kétsziniiség: „Az álnok világ fiai két-szinűséggel kendöztetett barát
sági nem valoságos barátságok“ (M. 474.). A NySz.-ban csupán az alap
szava van meg; így Kr. szerint elsőnek Sí. használja. A NyUSz. II. r. sze
rint már Medgyesi Pálnál is megvan (1640.). •

Kicsúfol: „Nem azért homályosodott-e-meg dicsőssége nemzetünk
nek, száma-nélkűl nem csak ki-csáfoltatván, de éppen sámolyúl láb-alá 
vettetvén“ (HK. 212.). Ezen kívül Sl.-nál.

Kigyógyul: „Ki-gyogyulvám ezen utolso betegségemből, még valamelly 
esztendőkig éltem volna“ (Tr. 328.). A NySz. egyedül PPB.-ból ismeri.

Kiköti a szitá t: „Falban rúgván férjét, ki-kóti a szitát“ (M. 41.). 
^Gyalázatos, és (merem mondani) szitáját ki-kötő személy“ (HK. 176.). 
E szólásmódot (am. ausschweifen) csupán SzD., MVir,-ból közli a NySz.
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Kinevet-. »Oktatásokat fülflnk-mellett nem bocsáttyuk, és ki-nem ne- 
vdtyúk“ (HK. 655.). A NySz. és Kr. szerint először Sl.-nál; igazában 
SzD.-nál (1792.).

Kis-mise: „Ha egy kés misét halgatnak, azt vélik, hogy már az elég“ 
(M. 99.) A NySz. nem tud róla; Kr. Simái Kristófból ismeri.

Kiterjeszkedik-. „Az emberek, ha a szerencsés napnak fényessége fel
derűi, vásotsággal ki-íerjeszkednek“ (S. 162.). A NySz.-ban egyedül SzD. 
MVir.-ból idézve.

. Kiteszik a szűrét-. „Ottan ki-teszik a szárét, ki-hajíyák a csordával“
(Tr. 182.). A NyS/.-ban SzD. MVir.-ból.

Kitétel-. „Kotya-vetyézték feleségeiket, gúzsai ki-tétellel igaz hitvese
ket“ (S. 753.). A NyUSz. szerint a kitétel „aussetzung“ jelentéssel először 
Mártonnál (1803.) fordul e lő ; „ausdruck“ értelemmel pedig valamivel 
későbben (1823.) ugyancsak ennél; ámde megjegyezni való, hogy már 
Csúzy használja a kitesz alapigét „ausdrücken“ értelemben: „Világos szók
kal ki-tette beszédét“ (Tr. 179.); így csak Sl.-nál.

Kockáztat: „Életét is gyakran koczkáztattya a vitéz“ (S. 710.). A 
NySz.-ban csupán PPB.-ból: „Nem kotzkáztatni életét: refugere periculum.“ 
Ezen kívül megvan Sí. Toldalékjában (1808.) is. Vö. NyUSz. 506. I.!

Konkolyhintő: „A konkolyt hintő Pokoí-béli Sátán fortélyoskodik“ 
(M. 399.). Ezzel a formával a NySz. egyedül Bíróból ismeri.

Korhelykedik: „Jókban mulassák napjokat, korhelykedgyenek“ (S. 17.). 
A NySz.-ban nincsen meg; Sl.-nál: „Korhelykedni. Heíluari.“

Korhelység: „Mitől vett eredetet az ő korhelsége?“ (S. 349.). Szintén 
csak Sl.-nál.

Korosodik: „Csekély életűnk korosodni kezdvén, hervadva virágunk 
észak-ra hanyatlik“ (Tr. 344.). A NySz. szerint elsőben Sí. Toldalékjában; 
helyesebben SzD.-nál (1792.).

Kótyavetyéz: „A ki kotya-yetyézi jovát, gyakorta űressen talállya 
magát“ (S. 558.). Csúzyn kívül SzD.-nál (1792.); az előbbinél elkotyavetyéz 
i s : „Lelkét el-harácsollya, el-kotya-vetyézi" (M. 619.).

Könnyűszerrel: „A ki a mennyei Kánaán főidére eszessen bé-akar 
menni, könnyű szerrel légyen“ (S. 607.). Két példával előfordul ugyan már 
Béres., Lev.-ben, de irodalmilag csak Sl.-nál.

Kőzápor: „A kó-zápor-kőzótt épétt vala őrök hajlékot magának“ (M. 
124.). A NySz.-ból hiányzik; Kr. szerint SzD.-nál.

Közeliét: „Noha súlyosabb volt az Apostolok munkája, mind-az-áltat 
a jutalom kózel-léte kónnyebbétette“ (HK. 128.). E szó a NyUSz. állítása 
szerint először az Akadémiának 1838-i magyar-német szótárában kerül elő..

Középkor: „Nagyobb része az embernek csőcsömös, vagy kisded ko
rában hal-meg, más része iffiu, és kézép korban“ (S. 162.). Eme kitételt a 
NyUSz. I. r. szerint elsőnek az Akadémia 1835-ben kiadott magyar-német zseb
szótára közli; holott igazában már Sí. Toldalékjában (1808.) is megvan: 
, Középkor. Aetas média, optima.“ A NyUSz. II. része szerint. először Már
tonnál (1803.).

Közkeresmény: „A kóz-keresment nem tékozollya, hanem takargattya“ 
{Tr. 107.). A NySz. nem tud róla; Kr. szerint: „Tiszti Szótár“ (valószínűen 
a Baranya vármegyei 1807.).
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Kuty ácska: „Luther azt mondja, hogy macskákkal és kutyácskákkal 
fogunk jáíczodozni“ (Tr. 554.). A NySz.-ban nincs nyoma; csak SzD.-nál.

Leábrázolás: „Szándékozik vaia országos úri czimerének le-ábrázolá- 
sában, elmésben foglalatoskodni“ (S. Aj. lev. 6.). A NySz.-ban csupán egy 
Kónyibói való idézettel.

Ollóz: I. föntebb!
Oramíves: »Az igaz mennyei ora-mives, a Felséges Isten hamar 

helyre hozá ezt« (S. 729.). A NySz.-ban csakis Gvadányiból.
Öltözködik: »líly formán látta a Felséges tórvénteien szüléinket fel- 

öltözködve« (S. 435.). Az öltözködik igealak a NyUSz. szerint a nép nyelvé
ből véve először SzD.-nál (1792.).

Öntött-kép: »Ennek faragott, vagy öntött képét, tetétöl-fogva talpig sok 
csőcsőkkel vévén kőrnyfil, úgy mutogatta az egy-űgyű parasztoknak« (HK.
50.). A NySz. nem ismeri; Kr. szerint Sl.-nál; helyesebben SzD.-nál (1792.).

Öregség: »Az ember öregségére majd kis eszü gyermekké válik« (M.
378.). A NySz. szerint a régiség e szót csupán »granditas, magnitúdó; grösse« 
értelemben alkalmazta; »senectus« (öreg kor) jelentéssel csak Sl.-nál.

Örökösen: -»Örókóssen boldognak mondatnak« (HK. 409.). Ilyen alak
kal csupán PPB.-nál és Sl.-nál.

Őszbe-csavcirodik: »Őszbe csavarodik arany-szinfi haja« (S. 379.). A 
NySz. nem tud róla; Kr. szerint elsőben SzD.-nál.

Öszvead: »Az első szerencsésebb házasság vala Ádám, és Éva között, 
kiket maga a Felséges adott-öszvér (Tr. 102.). A NySz. és Kr. szerint 
csakis Sl.-nál.

Öszvegázol: »A nemzetek törvényit öszve-gázolván, el-rontya Lutter« 
(Tr. 229.). A NySz.-ban nincs meg; Kr.-ben SzD.-ból; Csúzynál főnévi alak
kal is: »A tiz szarvon értsük, és magyarázzuk a íiz parancsolatoknak íellyes 
megszegését, öszve-gázolásáU (HK. 459.).

Öszvejár: »Falúkat, városokat miért járt őszve?«. (M. 37.). Ebben a 
mai »peragrare, perambulare« értelemben csakis Sí. ismeri; a NySz.-ban 
egy példa más jelentéssel.

Öszvejő: «Miért jöttek tehát őszve Urunk halgatásá-ra, ha siketek 
voltak?« (HK. 329.). A NySz.-ban egy, codexbeli példával; újabban Sl.-nál.

Öszveséges: »Öszvetségessen én bennem mindenek« (S. 82.). E szó
alak a NyUSz. állítása szerint csupán SzD.-nál (1792.) kerül elő. Mellékesen 
megjegyezhetem, hogy alkalmasint a régebbi használatú synonim summás 
(vö. Csúzynál: »hogy sommássan ki-mondgyam gyümölcsös hasznait« HK. 
361.) analógiájára keletkezett. Az öszvetséges-beli t betű sajtóhiba lesz.

Öszvezuzás: »A Mustár-magnak ószve-zuzása-után nagy, s-foganatos 
ereje vagyon« (HK. 274.). A NySz.-ból hiányzik; a NyUSz. szerint alap
igéje, a zúzni a nép nyelvéből véve először SzD.-nál (1792.); ugyanennél 
öszvezúz is (282.). NyUSz. II. szerint az ige először Thomasnál 1763.

Parasztos, parasztosan: »Nem vala néki selyem ruhája, hanem pa
rasztos gubája« (S. 220.). »Haja-szálait parasztossan leeresztette« (S. 280.). 
Az első a NySz.-ban csakis Vajdából idézve (bár SzD.-nál is megvan: pa
rasztos cselekedet«); a második Kr. szerint először Sl.-nál.

Pénzcsalás: »Mint-ha csak nem régen gondolták vólna-ki a Pápista 
Papok pénz csalásért a halottakért-valo imádságot« (S. 548.). A pénzcsalás
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({raudulenía extorsio pecuniae) maga csupán Kr.-ből ismeretes; de pénz
csaló (nummis alium aríe subdola spolians) inár Sí.-nál.

Pióca: »Mint a nadály vagy piocza (S. 515.). Régetiten csak: pióka; 
ily formával Cstízyn kiviil SzD.-nál (1792.) és Sí.-nál.

Pofon-üt: »Több, ha egy orczánk-ra pofon-út, a másikát-is néki for- 
déttanií (Tr. 425.). A NySz.-ban egyedül Adámibói.

Poroz: »Arany lánczal jelenti készségét, porozza öszségét« (S. 55.). 
A NySz. csakis Si.-ból ismeri.

Próbálgat: »Saul Királynak fegyverében öltözött vala Dávid, és úgy 
probálgotta magát« (M. 682.). A NySz.-ban nincsen meg; Kr.-nél Sl.-ból.

Rajzol: »A kerék csillagos kék eget rajszolván az ajtajára, i-mez 
szókat kívánnám írnia: a szépi el-rejtve vannak« (S. 348.). »Nem fegyve
rekbe rajszolt czimer volt-e?« (M. 113.). A NySz. szerint irodalmi forga
lomba Adámi és Baróti SzD. hozták.

Rakosgat: »Lábaik-alá-is kezét rcikosgattya vala« (HK. 422.). A NySz. 
és Kr. szerint elsőben Sí.-nál; helyesebben SzD.-nál (1792.); Csúzynál fő
névi formával is: »Kelepczéjek rakosgatásával gyalázoítyára, s-vesztére szán
dékoznak fele-baráttyoknak (M. 313.).

Rámáz: „Érdemünk-szerént látogat, a mint mi rámázzuk a mérőt“ 
(M. 450.). A NySz.-ban fe'-igekötővel SzD. MVir.-ból.

Reászed: »A világ fiai szerencséseknek aléttyálc magokat, ha máso
kat meg-csalván, reá-szedhetnek« (Tr. 686.). A NySz.-ban nincsen említve; 
Kr.-ben Sl.-ból; helyesebben már SzD.-nál (1792.) is.

Reáülés: »Nem vala illendő, hogy a Szamár megáldoztatnék; hanem 
inkább Üdvözéttönk reá-űlésével némi-némü böcsülettel illettetnék« (HK. 
567.). A NySz. nem tud róla; alapigéje Kr. szerint Sí.-nál.

Rege: 1. föntebb!
Rekeszték: »Lustos nyelvűnket kettős kemény rekesztife-alatt kötelezve 

tartiuk« (S. 6.). A NyUSz. szerint ebben az értelemben (claustrum, clau
sura) a nép nyelvéből véve először Sí.-nál; noha a NySz. szerint már 
Molnár János (JÉpül. 74. 1760.) is így használja!

Rendetlenül: »Kába-bolondság azokat rendetlen;',l kívánni, mellyektöl 
keservessen el-kell szakadni« (Tr. 711.). A NySz.-ban ezen alakkal nincsen 
nieg; megvan SzD.-nál (1792.), •

Retyeg: »Inkább tetczik a Fölségesnek a büdös tócsában retyegó 
béka, hogy-sem a káromkodo Istentelen« (M. 502.). Vö. SzD.-nál (1792.): 
»Regelni, regni, rekegni, retyegni, kurutyolni« (1S8.).

Rokonos: »Az álom szövetkező pajk-társa, vagy-is rokonos attya-fia 
a halálnak« (HK. 242.). A NySz. nem ismeri; Kr. szerint Sí.-nál.

Rövid-látás: »Tompa, és rövid látás; csipásság, a könyveinek gyakor 
folyása« (M. 629.). A NySz.-ban nincsen nyoma; Kr. szerint elsőben Sí.-nál.

Rövid-látó: I. föntebb.
Rövidséges: »Ki-rekesztení azt a lakodalomból, a kinek azon-kivül-is 

nem vala kedve, és oda menendő szándéka, nem keserves, nem-is róvid- 
séges'i- (Tr. 263.). A NySz. nem említi; csak Sí.-nál: »Rövidséges. Iniuriosus.«

Seregesen: »Minden felöl seregessen vonyodik vala utánna a népnek 
sokasága« (M. 628.). A NySz. ezzel a formával nem tud róla; Kr.-nél Sl.- 
ból; igazában már SzD.-nál (1792.).
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Siker: «Kézi mnnkánknak-is gyakorta nincs sikere« (Tr. 533.). A 
NyUSz. szerint ebben a ma is használt jelentésben (foganat, haszon) elő
ször SzD.-ná! kerül elő; azonban, miként Széli Farkas kimutatta (MNy. 
5 :364  és 4:231.), megtalálható már Komáromi Csipkés Gyö rgynél (¡664) 
és Köleséri Sámuel beszédeiben (1673).

Sikeres: »Az egygyik csekély nyereséggel, és csak nem-mehetett-elé 
dolgában, a másika pedig kevésb ideig, s-csekélyebb cseléddel, s-mégis 
sikeresb vala keresete« (Tr. 315.). Hajdanta a sikeres csupán »glutinosus, 
bituminosus; kleberig« értelemmel járta; ezen mai »fructuosus; niiízlich« 
jelentésben Kr. szerint csakis Sl.-nál; Széli Farkas szerint azonban már 
Köleséri S. prédikációiban is (1673. 1. MNy. 4:231.). Vö. még NyUSz. II.

Simogatás: »Inkább az átkozodókkal csokoitasd magadat, mint-sem 
a hizeikedöknek halgasd, s-tapasztallyad simogatásokat« (HK. 102.). A 
NySz. ban csupán SzD. MVir.-ból, bár megvan már a Kd. szótárában is.

Sokfejii: »Ez a sárkány némelly Lerna-névű mocsolyás posványbán 
lakozo sok fejű  kigyo volt« (M. ,309.). A NySz.-ban nincs meg; vö. Sl.-nál: 
»Sokfejii sárkány. Hydra lernaea.«

Szagosít: »Nem azért fiit a Farisaeus asztalához Urűnk, hogy annál 
virágokkal szagosétott, vagy-is iilatozíatoft jó borokat innék« (M. 352.). A 
NySz. szerint csak Sl.-nál.

Szanaszélt: »Tefczése-szerént szana szelt gázollya az írást« (Tr. 758.). 
A NyUSz. állítása szerint először SzD. (1784.) használja.

Szándékaskodik: »Hlyen vizet szándékoshodik vala édes Üdvözéttönk 
a meg-általkodott Zsidók kemény szivéből ki-íacsarni« (HK. 424.). Csúzyn 
kívül csupán SzD.-nál (1792.).

Szárnyas-egér: »Porserpina a szárnyas egeret, a-vagy-is denevért vá
lasztotta« (S. 716.). A NySz. nem tud róla; Kr. szerint először Simái Kris
tófnál; de megvan már SzD.-nál (1792.) sőt PP.-nál már 1708-ban is.

Szárnyasít: »Nem elég, ha szivünket több joságos cselekedetekkel 
mint-egy nem szárnyaséttyuk« (Tr. 368.). A NySz.-ban nincs említés róla; 
Kr. szerint elsőben Kónyinál (Ábel halála 9.). ,,

Szárnyaztat: »A szeretet még a késedelmes lábokat-is serénység-re 
szárnyoztattya« (HK. 65.). A NySz. szerint a szárnyaz ige Gyöngyösinél 
am. »volat, fliegt»; itteni alakjával és »volare facit« (szárnyat ad neki, föl- 
szárnyaz) értelemben Kr. szerint csakis SzD.-nál.

Széllel-béllelt: »Mint első szüléinknek széllel béllett, levelekből őszve- 
aggatott környűl-kőtőit, szemeikre hányta nekik gyűmölcstelenségeket« (M.
601.). A NySz. SzD. MVir.-ból, de megvan a Kd. szótárban is (1792.).

Szemeskedik: »Nagyobb sebességgel igyekezik, szenteskedik a Pokol
béli Sátán« (HK. 323.). Illyetén formával Kr. szerint először Bírónál (Micae 
5.); sőt SzD.-nál (1792.) és Sl.-nál is. A NySz.-ban van ugyan egy tovább
képzett alakja: a szemeskedés Gyöngyösi Rózsakoszorújából idézve, csak
hogy ez gyanús, mivel a Dugonics-féle kiadásból való.

Szenifiileskedik: »Ne szem-fúleskedgyél, ha botlani nem akarsz« (S.
631.). Csúzyn kívül csak Bírónál; azután SzD.-nál (1792.) és Sl.-nál.

Szénagyűjtés: »Külső keményebb munkában is, mi-némű a cséplés, 
kapálás, szántás, és széna-gyűjtés, egy-aránt segéttik férjeket« (HK. 272.). 
A NySz.-ban nincsen reá példa; Kr.-ben csupán Sl.-ból.



52 RÉTHEI PRIKKEL MARIÁN

Szenihely: »Az én szent-helyemtől (a sancíuario meo) kezdgyéíek-el 
meg-ölni az embereket« (M. 842.). A NyUSz. szerint e szó »sanctuarium: 
heiliger orí« (a mai: szentély) jelentésben először a Társalkodó 1832. év
folyamában kerül elő; valójában azonban szótárban már MA.-nél is: »Szent 
hely az egyházban. Sanctuarium.« így PPB., PPBL stb.!

Szövetséges: »Csendes békességet, %-szővetséges egygyességet szerez 
közöttetek« (S. 85.). »Szövetségessen segítsük egy-mást« (M. 542.). A NySz. 
nem tud a szövetséges melléknévről; Kr. Sl.-ból közli; ámbár megvan már 
SzD.-nái (1792.) is, sőt GKat.-nál 1645 (NyUSz. 578).

Tágítás: »Tele torokkal kiált fülünkben szüntelen, és tágéttás-nélkül» 
(M. 506.). Eme szót »mora; Verzug« értelemmel csupán SzD. MVir.-bó! 
ismeri a NySz,

Tanácskérő: »Az egy-ügyfiek, és gonosz tanács kérők gyakortább a 
gonoszt nagyobb gonoszszal akarják orvosolni« (Tr. 568.). A NySz.-ban 
Cal.-bó! idézve: tanácskérdő; így Kr. szerint először Sl.-nál.

Tapogatódzik: »Fesletíü! tapogatodznak, vagy ragadomány-ra ki- 
nyuityák kezeket« (M. 404.). A NyUSz. szerint a nép nyelvéből véve első
ben SzD.-nál (1792.), de NyUSz. 31. szerint Kovács Jánosnál 1742.

Társas: »Ezért akará párossan, társossan a Tanétványokat, hogy 
sokkal foganatosban hirdethessék a békességet« (HK. 649.). A NyUSz. 
szerint először SzD.-nál (1792.).

Tehetős: »A gazdagok, és tehetősbek meg-ne vonnyák magokat az 
adakozástól« (M. 103.). A régebbi korban e szó a NySz. szerint a. ni. 
»potens; mächtig«, míg ebben a mai »wohlhabend« értelemben csak SzD. 
(1792.) ismeri (a vagyonos c. alatt).

Teljes-tele: »Szép, mint a tellyes tele hold« (S. 355.). A NySz. nem 
közli; megvan Sz.-nál (1792.) és Sí.-nál: teles-tele.

Temető: 1. föntebb!
Tenyerez: »Tetczése-szerént öklözze, a-vagy tenyerezze« (Tr. 425.). 

Ezen kívül csak Sl.-nál: »Tény erezni. Depalmare. Tenyérrel verni.«
Terméketlenség: »Oníözgefte szivünk soványságát, és terméketlenségét« 

(S. 3.). Ezen alakkal csupán Sl.-nál.
Termeszt: »A Szent Lélek termeszti, s-neveli a szüzekben a tisztaság 

liliomát« (Tr. 397.). A NyUSz. I. szerint az irodalomban elsőben Baróti 
SzD. használja (PM. 1 :124-.), lí. szerint Morvát János 1763.

Természetien: »Sodorna bűzibfll, természetien fesletsegéből ragadó!t- 
vólna reá valami« (S. 627.). A NyUSz. azt állítja, hogy e szóalak „non 
naturalis" jelentéssel először SÍ. Toldalékjában fordul elő (1808.); holott 
Csúzy nemcsak ebben előzi meg jóval Sl.-t, hanem még a tovább képzett 
főnévi forma használatában is: „Ez a rút hál-adatlanság merő természet- 
lenségnek látczik“ (Tr. 378.).

Tettetős: „Csak tettetős, és hazug színnel tündöklik“ (HK. 13.). A 
NySz., sőt még Kr. sem ismeri; de SzD.-nál (1792.) és Sl.-nál megvan,

Titkosértelmü: „Sok e-féie titkos értelmű mély vizsgálásokban fog- 
lalkodhafnánk“ (M. 594.). A NySz. e melléknévi formával nem ismeri; Kr. 
Sl.-ból közli; noha SzD.-nál is (1792.) olvasható.

Torkára-forr: „Egygyet-sem találunk, a kinek pártolkodása torká-ra 
nem forrott volna“ (HK. 644.). A NySz.-bán csupán Kónyiból idézve.
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Torzonborz: „A borotvával le-rántya egy darabját torzon-borz sza- 
kállának“' (HK. 536.). A NySz. csak torzaborza alakot ismer; így Kr. szerint 
először SzD.-nái: „Torzomborz szakái!.“

TSkkel-iitött: „Hasonlo tőkkel-űtőtt agya vala Aktemon nevű Filoso- 
fusnak“ (HK. 229.). A NySz.-ban nincsen meg; Kr.-ben Sl.-ból: „Tökkel 
ütött fej.“ -

Tötpeség: „Nagy magossága tórpeség-re jutott“ (HK. 557.). A NySz.- 
ból hiányzik; Kr. szerint Sl.-nál.

Törvénytelenkedik: „iszszonyu hál-adatlarisággal törvénytelenkedűnk, 
jó tételében gonoszszal fizetvén“ (S. 683.). Ezen kivül csupán Sí.-nál 
(„Törvénytelenkedni. Coníra ins et fás agere“); Csúzynál főnévi alakkal is: 
„Ha törvénytelen-kedésekkel, s-szokott nyakaskodásokkal Istentől ei-fajuinak“ 
(HK. 620.).

Törzsökös: „Ágai le-nyesettetének, ékessége tórzőkös gorombaság-ra 
jutott" (HK- 537.). Csakis SzD.-nái (1792): „Tős : tövös, törzsökös" (253.).

Trágya, trágyáz-. „A szánto-föld, lia trágyával, szántással, vetéssel 
és baranával jól el-nem készéttetik, több haszontalan kórot terem“ (Tr. 
144.). „A szőlőt metozeni, kapálni, kötözni, trágyázni szükséges“ (Tr. 172.). 
A NySz. a trágya szót mai „laetamen; dünger“ értelmével csakis SzD. 
MVir.-ból (1801.) idézi; a NyUSz. szerint pedig csak a 18. század második 
felében válik mai értelme általánossá; holott a népies Csúzynak ezen adatai 
előbbre tolják az ilyetén alkalmazás idejét.

Tiindéresen-. „Minden túndéressen változó álhatatlanságnak maga 
nyitott tágas kaput“ (Tr. 102.). A tiindéresen forma a NySz.-ban egyedül 
Kónyiból van idézve.

Udvariáskodik\ „Egygyet ugrált, és miní-egy reverencziával ádvaríás- 
kodott" (S. 229.). A NySz. egy példával csupán Vajdából ismeri.

Újság: 1. föntebb!
Undorodás: „Fekélyes bél-poklát hol mi selyem matériával palástollya, 

és bíborral, hogy leg-alább ocsmány büdös genvetsége másoknak úndorodás; 
ne szerezzen“ (S. 520.). A NySz. mit se tud e szóról. Kr. szerint alapigéje
Sl.-nál; helyesebben Baróíi SzD.-nái (1792), ugyanennél már undorodás is.

Utánarándul: „Kába-bolondság azon kapdozni, és vakonn utánna 
rándiüni“ (M. 41.). A NySz. szerint legelőször Molnár JÉpül.-ben (109.)

Utazó: „Kegyetlenkednek vala az alá, s- tel járó utazókon" (M. 291.). 
Ebben a mai jelentésben a NySz. nem közöl rá példát; a NyUSz. már 
Wagner Phraseologiájára és Csúzyra is hivatkozik.

Útfél: „Kedvesb volt elöttők bolond Jériko, és az út fél, mint-sem 
boldog Jerusaleni, és az igaz út“ (Tr. 145.). A régi nyelvben csak ragos 
(útfélen, útféire) alakkal; ragtalan formával a NySz. és Kr. szerint első
ben SL-nái.

Úton-útfélen: „Úton, át-félen, mezőn, és városon pertransibam bene- 
faciendo omnibus“ (Tr. 556.). A NySz. csupán Gvadányiból (RP. 70.) közli.

Ünnepszegő: „Azokkal az űnnep-szegókkel töredelmes penitencziára 
lágyullyanak“ (S. 103.). Ezen kívül, csakis Sl.-nál.

Vadállat: „Mérges,, csuszo-mászo ártalmas vad-állatok lappanganak 
abban“ (Tr. 321.). A NySz. Károüból és Comeniusból: „fene vad állat“; 
mai formájával Kr. szerint először Sl.-nál.
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Vámszedd: „Azzá! áméttyák az egy-űgyűeket, hogy hivatallyok után 
a kereszténység-re minnyájan el-választatnak. Például hozván-bé a-maz 
usorás vám-szedő Mátét“ (HK. 262.). A NyUSz. szerint elsőben Mártonnál 
1799, de megvan SzD.-ná! is (1792.).

Városbeli: „Hathatósbak a falusiak a váras-beiieknél“ (HK. 358.). 
Csupán Sí. ismeri.

Vásáros: „Némellyek a-maz egy- házban adó, és vevő vásárosokhoz 
hasonléttyák, kiket ostorral hánt-ki űdvőzéttőnk (M. 22.). A NySz.-ban 
egyetlen példa más értelemmel; ezzel a mai (nundinator) jelentéssel 
Csúzyn kívül Sl.-nál.

Veleszületett: „Az Isten képére alkotott ember belé-őntetett, és úgy 
szólván véle született kegyességét fele-baráttyának nem közli“ (Tr. 405.), 
igei alakkal megvan PPB.-nál; de így Kr. szerint csak Sl.-nál.

Versel: 1. föntebb!
Vétve: „Vétve, s-ma]d csodára találunk tekélletességet“ (HK. 623.), 

A NySz. nem tud róla; Kr. szerint Sl.-nál: „Vétve. Raro.“
Vigyázat: „Ezért mondám örökségünkben vezérlő által-útnak a fi

gyelmes vigyázatot“ (HK. 603.). A NySz.-ban csak SzD., MVir.-ból idézve;, 
valójában azonban már Csúzy előtt használja Káldi is (Psalm. 29., 6.); sőt 
megvan már a MünchK.-ben 83 (vö. még MNy. 4 : 111.).

Világcsodája: „Ha csak ezekre-nézve-is ötét nevezhetem helyessen: 
Világ csodájának" (S. 246.). A NySz. nem közli ; Kr. szerint elsőben Sl.-nál,

Visszafizetés: „Ez csak a kölcsönnek viszsza-fizetése“ (Tr. 775.). A 
NySz. és Kr. szerint először Sl.-nál; helyesebben SzD.-nál (1792.).

Visszajár: „Most viszsza-járják a világot“ (Tr. 342.). Ebben az érte
lemben (remeare; wiederholt zurückgehen) a NySz. Kr. szerint csak Sí.

Visszarúgás: „Én is vaioságossan harczolok, testemnek viszsza-ru- 
gásit meg-zabolázván“ (S. 341.). A NySz.-ban nincsen meg; Kr.-ben SL-bói,

Visszasiet: „Szerelmes annyok-hoz töredelmes penitenczia-tartás-áital 
viszsza-siessenek" (M. 613.). A NySz.-ból hiányzik; Kr. szerint Sl.-nál.

Visszaszeret: „Viszont szeretetét mi-is viszsza-szeretnők“ (S. 682.). A 
NySz. és Kr. szerint elsőben Sl.-nál.

Visszáskodik: „Annyi visszáskodó háborgás-ra, irégységre, boszszura 
nem fakadnának“ (M. 364.). A NySz.-ban nincsen nyoma; Csúzyn kívül 
csak SzD.-nál (1792.) és Sl.-nál.

Zabolátlanság: „Az Aszszony-állatok zabolátlanságáról szóll az írás“ 
(S. 583.). Régebben: zablátlanság; így Sl.-nál.

Záratlan: „Az ö záratlan ablakjaiban hág-bé a halál“ (HK. 292.). 
Ezen kívül csupán Sl.-nál.

Zsarol: „Erőltetted-e adossidat, zsarrolvárt, holott nem volt értekek, 
s-tehetségek a fizetés-re?“ (Tr. 627.). A NyUSz. szerint a nép ajkáról véve 
először SzD.-nál (1784.).

Zsellérkedik: „A jó lelkek a Szent léleknek választott lako-helyei, 
mellyekben kedve-szerént selyérkedik, s- selyérkedve munkálkodik“ (S. 198.).. 
Vö. Sl.-nál: „Zsellérkedni. Habitare domum alienam.“

Zsoltáros: „Igazán mondhattyák a zsoltáros Prófétával: Septies in 
die laudem dixi tibi“ (S. 718.). A NySz. és Kr. nem ismerik, bár Biróná! 
előkerül: „Szintén ezen nótát pengette a zoltáros“ (Préd. 140.).
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Az iíí elősoroltam 270 szó, átvitel és kifejezés nyilván
valóan bizonyítja, hogy Csűzy újításai nemcsak Faludira voiíak 
nagy hatással, hanem egyébb szócsinálókra is, különösen pedig 
Baróti Szabó Dávidra és Sándor Istvánra. E példák alapján 
kétségen kívül megállapíthatom, hogy az utóbbiak, jóllehet név
le." nem emlékeznek is meg CsűzyróS, a valóságban ismerték 
és tanulmányozták prédikációit, bőven gyarapítva ezekből a 
maguk szógyűjteményét.

Megismervén ekkép Csúzy szavait az újítás szempontjá
ból, szükséges most már, hogy grammatikai tekintetben is 
szemügyre vegyük őket.

Azt hiszem, részben fölösleges dolgot mívelnék, részben 
unalmassá válnék, ha e tekintetben pontos és kimerítő osztá
lyokba soroznám Csúzy összetételeit és képzéseit. Úgy vélem, 
helyesebben járok el, ha jobban csak áttekintést adok gram
matikai alkotásukról, kiemelve mindig azon szókapcsolatokat 
és képzéseket, melyeken észrevehető a sajátszerűség zamata.

Általában ismételhetem Csúzyról, hogy mind a sző-össze- 
tevésben, mind a szó-képzésben nem csupán szapora, hanem 
egyszersmind eredeti, ötletes és változatos alkotó.

Szókészlete igen gazdag összetételekben: mellérendeliek- 
ben s alárendeltekben egyaránt. A szók kapcsolásában kevés 
kivétellel azokat a magyaros módokat követi, melyeket részint 
a néptől, részint mesterétől Pázmánytól sajátított e l; az övé 
tehát többnyire csak az összekapcsolás, míg ennek módozatai 
régebbi példák szerint valók. Mindamellett vannak sajátos módú 
kapcsolatai is. így mindjárt kiemelem azt a módját, hogy rokon
értelmű szókból többször az elsőnek melléknévvé változtatá
sával (erősítésképpen) létesít összetételeket. Ilyenek teszem: 

agyaros-fog (Tr. 481.), bálványos-oszlop (S. 34.), célos-tárj (S. 243.), 
csordás-nyáj (Tr. 471.), csűrös-pajta (M. 565.), éiiekes-zsolíár (M. 697.), ha
táros-vég (S. 145.), hölgyes-asszonyállat (Tr. 208.), kulcsos-zár (Tr. 53.), 
mesés-fabula (Tr. 62.), pecsétes-bélyeg (Tr. 485.), vártás-bakt (M. 406.) stb. 
Az ily összetételeknek a régiségben nem tudom másait. Abban is nyilvánul 
némi eredetiség, hogy mellérendelt összetételeiben bizonyos fokozást érez
tet, amennyiben t. i. a második taggal erősebben fejezi ki az elsővel már 
megnevezett fogalmat, pl. ékes-gyönyörüséges (M. 549.), fut-fárad (HK. 252.), 
hit-hitel (5. 139.), hoz-hordoz (Tr. 704.), huszít-támaszt (Tr. 68.), kapás- 
radadás (HK. 515.), szégyen-gyalázat (S. 570.), szid-szidalmaz (M. 672.), 
ugrál-röpös (S. 219.) stb.

Szépszámú mellérendelt összetételei közül még fölemlíteni valók: 
a) igék: édesget-hiteget (S. 280.), függcsiigg (HK. 201.), himez-festeget
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(S. 536.), izgalódik-fészkelődik (HK. 538.), kendész-keres (Tr. 437.), tép-tör 
(S. 366.), veszt-ront (S. 643.) stb.; b) főnevek: hé-meleg (M. 660.), oszlás-dara
bolás (Tr. 171.), rege-mese (Tr. 530.), szó-hang(S. Aj. lev. 3.), szolga-mives (Tr. 
310.), támasz-pálcza (M. 423.) stb.; c) melléknevek: büszke-kevély (Tr. 155.), 
finom-fő (M. 256,), hideg-vén. (M. 357.), mord-kedvetlen (M. 247.), rühes-koszos 
(M. 399.), tunya-lágy (M. 65.) stb. d) határozószó: hamar-korán (HK. 402.).

Mint Csúzy-féle sajátosság megemlíthető itt a mellérendelt összeté
teleknek ilyetén különös, bár nem példátlan (vö. dús-gazdag >- dúsgazdag
ság) továbbképzése: kába-bolondság (Tr. 711.), karcsu-kevésség (Tr. 333.), 
kór-beteges (S. 51.), nyavalya-fájdalmas (Tr. 604.), pór-parasztság (M. 10.), 
szó-beszédes (Tr. 74.) stb.

Rokonértelmű idegen és magyar szókból régi példák szerint alkotott,, 
de csak Csúzynál található magyarázó összetételek: alkot-planiál (S. 1.), 
dúl-prédál (M. 752.), fabula-rege (Tr. 180.), kölcsó'n-uzsora (S. 578.)., próba
bizonyság (Tr. 292.), próba-kisértet (M. 687.), szállás-filagoria (S. 343.) stb.

Alárendeli összeféíel különösen nagy számmal található 
Csúzy nyelvében majd minden szőfajban.

Az igék közül főleg két csoportra érdemes reámuíatni: 
egyik az igeneves, másik a kettős cselekvést kifejező igeköíős 
igék csoportja. Mind a kettő ősi népies formája a szóössze- 
íevésnek. Az elsőről tudjuk, hogy Pázmány és Faludi is nagyon 
kedvelték; de Csúzy nem kevesebb szeretette! él velük, pl.:

fenten-fen (M. 68.)., halaszton-halaszt (M. 384.), hánytan-hány (M. 71.),. 
nyujton-nyujt (S. 9.), romolton-romlik (HK. 179.), segítten-segít (S. 372.), 
számlálton-számláL (Tr. 333.), ujontan-újol (S. 38.) stb. Megesik, hogy az 
ilyen igékből még melléknévi formát is alkot: holton-holt („élni mondatai, 
s-azonban hólton holt vagy“ S. 623.) stb. — Erősen népi zamatú, kettős cse
lekvést kifejező igéi: bé-kiirtöl (S. 41.), bé-verekedik (Tr. 354.), el-hivalkodja 
(HK. 164.), előverekedik (Tr. 354.), ki-kiirtöl (Tr. 545.) stb. Ide tartoznak 
azon igeköíős igék is, mely valójukban egész szólamot jelentenek, p l.: 
ki-csuklyáz (csuklyából kivetkőztet S. 750.), ki-parancsol (parancsolja, hogy 
kimenjen M. 333.), le-mezítelenít (mezítelenre levetkőztet S. 59.), be-hálóz 
(hálóval bekerít S. 668.), fel-koszorúz (koszorúval felékesít S. 690.), le-bi- 
lincsez (bilinccsel leköt S. 291.) stb. Említésre méltó hafározós összetételei 
még a következők: elől-forog (»mindenkor elől forgott vala a veszedelmek
ben« M. 6.), egybe-kalodáz (HK. 590.), helyben-marad (»maradgyon ez bátor 
helyben«: legyen bár helyes, helybenhagyva Tr. 427.), neki-vastagodik (M. 
86.), orron-von (S. 752.), távul-keriil (»az isten parancsolatinak ösvényit 
távul-kerűllyűk<-< M. 76.) stb.

Nagy számot tesznek Csűzynak jelzős és haíározós fő 
névi összetételei. Legtöbbjük megfelel az ilyetén összetétel 
rendes formáinak, bár hellyel-közzé! föltünőbb is akad közöttük.

Birtokos összetételei között alkotás szempontjából néni igen talál
kozik valami különösebb; felötlőbbek a következő többes birtokosit össze
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tételek: fiüök-hallása (M. 721.), méhek-anyja (Tr. 467.), orrok-szaglása (M. 
721.), első pillanatra sajátszerűnek tetszik a hát-utolsó (=  podex, alfél Tr. 
663.) szó, melyben az utolsó melléknevet főnévként kapcsolja a hát szóhoz 
(ele ez se példátlan eset a régiségben, vő. böjt-elő, homlok-elő, kéz-elö, szügy- 
elő stb. NySz.). Néhány érdekesebbet ide írok Csúzy birtokos összetételei 
közül: a) alanyi birtokossal: elme-koholás (Tr. 221.), láb-futás (654.), szív
tétovázás (Tr. 496.), trombita-kürtölés (S. 134.) stb.; b) tárgyi birtokossal: 
farka-csávállás (Tr. 298.), alma-falat (esus mali S. 103.), igaz-vallás (con
fessio veri HK. 628.), kigyóbéka-kiáltás (Tr. 774.), neve-viselés („az ács fiá
nak neve-viselése“ M. 195.), mese-regelés (HK. 98.), térdfő-hajtás (S. 21.) stb. 
Német példákra alkotott birtokos összetételek: nap-óra (M. 54.), óra-mes
terség (M. 47.), tánc-iskola (M. 17.).

A főnévi-jelzős összetételek közül főkép a hasonlító (metaforikus) 
kapcsolatok érdemelnek külön említést, ilyenek: arany-szabadság (HK. 622.), 
árnyék-gyönyörűség (HK. 601.), borotva-nyelv (S. 17.), csákány-orr (M. 423.), 
fűzfa-katona (Tr. 142.), korcsoma-torok (M. 388.), pára-lélek (Tr. 601.) stb.; 
némileg ide vágnak ezek i s : barom-indulat (Tr. 199.), farkas-természet (Tr. 
333.); német példákra mutatnak: hiúz-szem (HK. 634.), majom-szeretet 
(Tr. 79.).

Van egy ige-jelzős összetétele Csúzynak: a füllent-regiment (Tr. 28.); 
és egy indulatszó-jelzős: a jaj-fenyítés (»iszonyú ja j fényéttés -alatt arra 
kényszeréttetűnk« M. 131.).

A határozós főnévi összetételek közül említeni való példák: földhöz- 
verés (Tr. 585.), görbén-nézés (M. 629.), hátrahanyatt-esés (HK. 402.), jóra- 
intés (Tr. 5.), közben-lét (S. 671.), szűzen-szülés (S. 724.), torkon-veiés (M. 
322.) stb.; ezek azonban az egy közben-lét kivételével nem igazi határozós 
összetételek, hanem határozós igékből képzett főnevek.

Csúzy szépszámú melléknévi-jelzős összeiételei gramma
tikai kapcsolás szempontjából szintén nem mutatnak feltűnőbb 
különösséget, kivéve azt a már említett csoportot, melyben az 
eredetileg rokonértelmű mellérendeltségi viszonyt változtatta 
egyéni ötlete szerint melléknévi jelzős kapcsolattá (agyar-fog 
>  agyaros-fog stb. 1. föntebb!). A rendes melléknévi-jelzős 
összetételek példái gyanánt álljanak itten:

adózó-porció (S. 318.), bal-nézés (M. 633.), kis-iskola (Tr. 13.), köz
vétel (Tr. 271.), lelki-épület (HK. 243.), épenégő-áldozat (holocaustom S. 328. 
Vö. Pázmánynál: épen-égetés =  na.), fodorított-szó (S. 301.), orvosló-víz (S. 
318.), poros-óra (=  folyó óra M. 54.), vonzó-ösztön (M. 221.) stb.; német 
mintára való: rövid-látás (M. 629.).

Amit általában mondottunk Csúzy alárendeli főnévi össze
tételeiről, hogy t. i. nem sok eltérést mutatnak az összetevés 
közformáitól, ugyanazt még inkább elmondhatjuk összetett 
mellékneveiről, mert ezek — egyetlen kivétellel — szokásos 
analógiák szerint jöttek léire. A német képmásra készült rövid-
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látó (¡VI. 630.) összetétel magában áll a többi magyaros kap
csolat között.

Bárha azonban a kapcsolás módozataiban nem találunk 
különösebb eredetisegét, magukon a kapcsolásokon elégszer 
láthatjuk az egyéni sajátosság bélyegét.

A jelzős főnevekből alakított összetételekre szolgáljanak példákul a 
következők: borotva-nyelvű. (HK. 388.), barom-természetű (Tr. 600.), bor-kór- 
ságos (Tr. 608.), borza-bűzös (M. 406.), nagy-cimerű. (S. 339.), oroszlán-erejű 
(HK. 476.) stb.; a latin pusillanimus-ra emlékeztet a csekély-szivű (M. 455.). 
Ezek azonban általában nem igazi melléknévi összetételek, hanem csak 
melléknévvé alakított összetett főnevek.

Sokkal inkább azok a melléknévi igenevekkel való következő kap
csolatok: a) alanyosak: fő-szédelgő (Tr. 186.), moly-etíe (Tr. 266.), szeme- 
beesett (M. 34.) stb,; b) tárgyasak: esze-hagyott (S. 109.), nyom-járó (M. 630.), 
szem-csaló (HK. 371.) stb.; c) határozósak: feljebb-vágó (vásott régiek S. 34.), 
fülig-ivő (M. 389.), gyorsati-író (penna S. Aj. lev. 6.), hideggel-holt (S. 514.), 
kényen-élt (jegyes M. 806.), szájizen-való (HK. 100.), stb.

A határozói igenevekkel való alárendelt összetételek közül fölemlít
hetek : kedve-telve (S. Elülj. b. 2.), orca-pimlva (M. 70.), szégyen-vallva (S. 
373.); különösebb az itélet-mulva {„itélet-malva meg-szúnik az ö birodalma“ 
Tr. 532.), ámde ennek is megtaláljuk analógiáját a régebbi idő-mulva (I. 
NySz.) kapcsolatban.

Ha már a szóősszetevés törvényszerű keretei között is 
megnyilatkozik Csúzynak egyéni nyelvtehetsége, még jobban 
érvényesül a képzés különféle formáiban.

így mindjárt láthatjuk ezt igeképzéseinéí; például nem 
elégszik meg azzal, hogy a -z és -l denominális képzővel több új 
igét alkot (sorsoz, ujjoz, zsoltároz stb.; bilincsel, egérel, versel 
stb.), hanem az ily képzős igéket gyakran látja el még 1. mí- 
veltető, sőt olykor 2. visszaható képzőkkel is, teszem:

1. cimerezlet (S. 25.), ajándékoztat (Tr. .213.), környeztet (Tr. 633.) 
stb.; sőt kész alapszó nélkül, puszta hangzásbeli analógiára is, m int: atya- 
fiaztat (HK. 168.), erőszakoztat (M. 569.), győzedelmeztet (S. 502.), szorgal- 
matoztat (HK. 175.) stb.; érdemeltet (S. 167.), cimboráltat (HK. 242.), prívi- 
legiáltat (S. 371.) stb.; 2. cifrázkodik (M. 809.), fertőzködik (S. 653.) stb.

Megjegyezni való, hogy Csúzy a míveltető képzőt egyátalán szereti 
tárgyatlan igékhez kapcsolni: folyamtat (S. 19.), kihágtat (Tr. 608.), laktat 
(Tr. 176.), megelégedtet (HK. 377.), raboskodhat (S. 677.), szédelegtet (HK. 
347.) stb.

A NyUSz.-ban azt olvassuk (390.), hogy a denom. -kodik, 
-kedik, -ködik igeképzőí Faludi vezette be az irodalomba. Csúzy 
igeképzéseinek vizsgálatából kitűnik, hogy ez téves állítás, mert 
egyrészt bizonyos, hogy Csúzy ha nem nagyobb, legalább is
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akkora mértékben é l1 az Ilyetén Igékkel, mini Falud!; másrészt 
meg nyilván kimutatható, hogy Faludi a legnagyobb valőszi- 
nüség szerint éppen Csűzytől tanulta el ezeknek használatát; 
bizonyítják az áhitatoskodik, akadékoskodik, hecstelenkedik, 
fösvénykedik, diadalmaskodik, gyilkoskodik, hivságoskodik, hó- 
hérkodik, ördöngösködik (1. fön tebb!) igék, melyeket mint már 
kimutattam, Csűzyíól vett át.

Csúzynak egyéb ilyen említésre méltó képzései: álmoskodik (ML
396.), bakoskodik (M. 807.), békételenkedik (HK. 578.), férgeskedik (M. 413.), 
figyelmeteskedik (HK. 610.), irgalmatlankodik (M. 746.), kacéroskodik (HK. 
609.), kőnyömleteskedik (M. 809.), moslékoskodik (M. 233.), nyiigösködik (M. 
28.), szándékoskodik (Tr. 60.), törvényeskedik (M. 752.) stb. Gyakori eset, 
hogy az ilyenekből főneveket is alkot, teszem: agyaskodás (S. 209.), bajos
kodás (M. 499.), gazdasszonykodás (S. 377.), keménykedés (M. 298.), komé
diáskodás (HK. 612.), raboskodás (Tr. 56.), udvariáskodás (S. 303,), zsellyér- 
kedés (S. 669.) stb.

Fölemlítendőknek tartom még emez érdekesebb denom. igekép
zéseit: békételenít (M. 665.), nyughatailanít (S. 146.), földesít (Tr. 622.), 
megsöprősít (M. 830.), szárny ásít (Tr. 368.) stb.

Csúzynak főnévképzéseiből nyomban feltűnnek a kővet
kező alakok: igazítandás (»vizsgáló igazéttandásodat a keresz
tényi szeretet kormányozza« Tr. Elősző 6.); megbocsátandás 
(»nem volna helye a meg-bocsáttandásnak« M. 370.); iidvözii- 
lendés (»az üdvózúlendésnek bizonságát a keresztség-hez ra- 
gasztyák« Tr. 751.); gyamölcsözendés (S. 2.); bételjesítendés (S. 
138.); jobbítandás (M. 845.); megtestesülendés (S. 61.) stb. A 
TMNy.-ban semmi nyomát nem találom az efféle képzéseknek. 
Nem tudom, akadnak-e párjaik a régiségben; annyi bizonyos, 
hogy eredeti felfogásra vall a jövő időnek a főnévi formában 
való ilyetén éreztetése.

Egyik legkedveltebb főnévképzője Csúzynak a -súg, -ség, 
mellyel főnevekből s melléknevekből egyaránt sok űj szót alkot. 
Főnévi alapszókból való képzések (a TMNy.-ban ritkább eset
nek állítva!) teszem :

béresség (S. 129.), katonaság (M. 657.), képíróság (M. 71.), kuplerség 
(S. 629.), prímásság (S. 129.), szabóság (M. 71.) stb .; melléknévi alapszók
bó l: izesség (S. 3.), nyakasság (Tr. 349.), nyalkaság (M. 43.), törpeség (HK. 
557.) stb.; különösen szeret pedig vele fosztóképzős melléknevekből alkotni 
főneveket, amelyek jelentés szempontjából is érdekesek, p l.: fiútalanság 
(„valaki e napon nem ahitaíoskodik, túdd-meg, hogy fiátalansággál [: fiúhoz

i Egyébként már Csúzy előtt elég gyakori e képzőnek alkalmazása (I, MNy. 4:112.).
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méltatlan viselettel] mosfohálkodik“ S. 544.), fületlenség („űdvősséges jóra 
bé-zárt /illetlenséggel [: tettetett siketséggel] mint Isten-tagadó Atheus kíván 
lenni" Tr. 185.), szövetségtelenség (»az iffiak uíállyák a szóvetségtelenséget 
[: a társaság hiányát, magánosságot] HK. 305.), termetlenség (»a-maz neve
zetes Aesopust fertelmes rút ábrázattyá-ra, és termetlenségé-re [: termetének 
hiányosságára] nézve senki meg-nem akarta venni« HK. 139.); ilyenek még: 
hazafiutalanság (S. 472.), hazafiúságtalanság (Tr. 471.), szólatlanság (Tr. 
650.), szózatlanság (HK. 375.), megmelegíthetetlenség (»Dávidnak meg-mele- 
géthetetlensége« M. 357.) stb.; legkülönösebb pedig — alapszava miatt! — 
valamennyi között a fájatlanság (»annyiban hajtyák, mint a hajnak fájat- 
lanságát [: érzéketlenségét] M. 404,).

Valamint a főnévi, úgy a melléknévi képzések között is 
több érdekes sajátszerü formával találkozunk. 

Az -s képzős melléknevek egy része nem annyira képzé
sével, mint hasonlító értelmével tűnik fel, ilyenek:

galambos (»galambos szem« S. 88.), hóhéros (»hőhéros kínzás« Tr. 
418.), pilulás (»pilulás fény« M. 412.), puttonyos (»puttonyos hát« S. 398.), 
sasos (»sasos szem« M. 620.), tevés (»tevés görbeség« Tr. 407.) stb.; inkább 
képzésükkel válnak ki a következő melléknévi továbbképzések: dohodtos 
(Tr. 324.), ismerős (HK. 157.), rekedős (HK. 488.), tettetős (HK. 13.), 
pápistás (M. 281.), rokonos (HK. 242.), legfőkép pedig az udvariás (Tr. 213.), 
melyet valószínűleg a rokon]elentésű daliás melléknév hatása alatt alkotott 
az udvari (1. NySz.) alapszóból; idegen alapszókból való képzések: ha- 
riskás (S. 751.), intereses (S. 314.), koarcos (S. 395.), pestises (HK. 636.) stb.

Említést érdemeinek továbbá nagyszámú fosztóképzős 
melléknevei, melyek közül első pillantásra kettő tűnik szembe, 
t. i. a vigatlan (»vigcitlan nyughatatlanság« Tr. 91.), amely 
melléknévi alapszóból való, és a menyegzőiden (»menyegzőtelen 
ruha« M. 480.), melyet alkalmasint a régebbi metiyegzős (»me- 
nyegzós ruha« Hív. Préd. Eiőb. I. 3.) szóalak ellentétjéül alkotott 
C súzy ; szakasztott így képezte a maga alkotta udvarlás mellék
név ellentétje gyanánt az udvariáttan-i (S. 253.). Egyéb érde
kesebb fosztóképzős melléknevei:

a) főnevekből: kantárotlan (M. 304.), mesterségtelen (S. 213.), olajtalan 
(HK. 274.) és olajotlan (M. 732.), iidvözségtelen (S. 12.) stb. b) tárgyas 
igékből: bocsátatlan (Tr. 640.), csigázatlan (M. 846.), palástolatlan (HK. 
124.) stb. c) tárgyatlan igéből: tompulatlan (S. 823.); d) ható igékből: 
elhatározhatatlan (S. 516.), felszabadulhatatlan (HK. 572.), rághatatlan 
(HK. 447.), tévelyeghetetlen (M. 280.) stb.

Végül mint tréfás képzések fölemlíteni valók az előhasika 
(Tr. 46.), meg az orrondi (S. 277.) melléknevek. 

A szóalkotás grammatikájának ezen megismertetésével
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kapcsolatban érdeméül írom Csúzynak, hogy egypár, máshol 
nem olvasható régebbi szóalakot is megőrzött számunkra; 
ilyenek az elülik (HK. 419.), nieghaldok (M. 735.) és a lük (»a 
kölletien és igen keserű tánczot minden érdem nélkül jária luki 
a világi paik-társ« M. 17.) igék. Homályos eredetű szava a 
tanuló-erkécske (»tanuló erkécskét~\% sajdéttok ugyan, de üres- 
sen« M. 409. Valami táska- v. tolltartó-félét jelent!).

Kitűzött feladatomhoz tartozik, hogy Csúzynak idegen 
szavaira is szemügyeí vessek:

Körülbelül 200 meghonosííottnak vehető idegen eredetű szó kerül 
elő műveiben; s ezeknek mintegy fele hiányzik a NySz.-bói; pedig sok 
érdekes akad közöttük. Nagy részük a középkori latinságból való, de van
nak német francia és szláv eredetűek is.

Az előbbiek közül néhányat külön ki kell emelnem, mert közérdek
lődésre tarthatnak számot. Ezek p o l i t i k a i  m ű s z a v a i .

Az újkorban használt politikai latin műszók közül a NySz.-ból jó
formán csak háromról tudjuk biztosan, mely korban honosodtak meg 
nyelvünkben; ezek a politika, monárka és a voks. Az elsőt a NySz. szerint 
Faludi használta először staatskunst értelemben (NU. 320.); Molnár Al
bertnál (Sculí. 1004.), sőt Czúzynál is (Tr. 297.) ugyanez még: policia. 
A monárka legelsőben Zrínyinél kerül elő (I. 9.); a voks pedig Molnár 
Albertnál (Scult. 335.).

Kétségtelenül nemcsak nyelvészeti, hanem művelődéstörténeti szem
pontból is érdekes tudnunk, mely korban kezdik íróínk először használni 
a nyugaton divatos politikai szókat.

Nos Csúzynak e részben is van érdeme, meri a manap járatos 
politikai latin műszók főbbjeit, mondhatni: legjelentősebbjeit ő honosította 
meg irodalmunkban.

Ilyen először is a monárkia szó. Csúzy többször él vele, pl. Sz. 
Filep Apostol nem-kárt űdvözétönktöl tisztei, méltóságot, Monárchiát, 
birodalmat (S. 152.). Nagy örömmel szokta vala Nagy Sándor egész Or
szágos táborát-is meg-vendégelni. díadalmassan győzedelmeskedvén ellen
ség! ellen, kivált-képpen a Persiai birodalmat, hatalmas Monarkiát ha- 
talma-alá hajtván (HI<. 574.).

A birodalmak fő törvényhozó helye a parlament, melynek nevét 
latinos végzettel szintén Csúzy használja elsőnek a régi irodalomban: 
Mit remélhettek dicsérés-re szükséges ékessen szóllo Demosthenest, vagy 
a Parlamentomokban fodorétott szókkal fen-pattogo Tulliust? (S. 301.). 
Cicero száraz persuasios fen-pekéssel mennyit nem-pattogott a Romaj 
Parlamentomban? (S. 380.). Érdekes, hogy a parlamentom-nak csacsogó 
jelzőt ad: A pusztába viszi-ki étet, ott szóll néki szive-szerént, nem a 
piaczon, nem az útszákon, nem is a csácsogó Parlamentomokban (M. 513.).

A birodalmak legfőbb tisztviselőinek, a minisztereknek nevét is ő 
alkalmazza elsőben a mai világi (laikus) érteimével: Követségekben szán
dékozván kedves Ministeri, vagy belső Tanácsaik-közűl küldeni Némellye- 
ket a világ Fejedelmi, és fő-fö Monárkái, sok szép regulamentumokaf, és
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iitkos modokat szabnak eleikben (Tr. 138.). A gonosz tanácsok, a fösvény 
Ministerek, és a telhetetlen tisztek kiszedik, s-nagy részét az adónak ma
goknál meg-tartyák (HK. 512.)

Csúzy volt ugyancsak, aki beleplántálta nyelvünkbe az azóta oly 
módfelett kedveltté vált politizálni igét Tanúsítják a következő mondatai: 
A mostani tündér világ fiai csak szóval, és hamis Ígéretekkel politizálnak 
(M. 420.). Fontold-meg, akár mint politizálly, s-álnok ravaszsággal fortélyos- 
kodgyál, mindenekkel egy-aránt czimborálo, melly veszedelmes magában ez 
a gonosz társosság! (HK. 224.).

Magától értődik: nem feledkezett meg azokról sem, akik politi
zálnak, vagyis: a politikusokról. Ezeknek a nevét is emlegeti, nem éppen 
a legnagyobb dicséretek között: Szünnyetek-meg ravasz szin-hányástoktúl, 
és róka bőrrel prémezett palástotoktúl udvari csel-hányo Politicusok! 
(Tr. 292.). Tamás annyit tészen, mint Didinius, az-az kettős; ennek pedig 
a nevezetnek (melly közönséges a mostani statisták [államférfiak], a 
mostani udvariak, és tündér szin-hányo hamis Politicusok-között) valaki 
meg-felel, túdgya-meg azt, hogy nem-csak az Isten gyűlöli az ¡Ilyetén 
kép-mutatást, de még a tekélletes emberek-elött-is nem kedves (HK. 475.). 
Sőt még pseudo-politikttsokat is említ: Mellyekben vastagon meg-kell 
gyökerezni, és azok-nélkfil éppen nem-szükölködni, valaki a tündér szin- 
hányo álnok kettősökkel, ravasz pseudo-politicusokkai a dicsősségnek Tábor 
hegyétől el-nem akar rekesztetni (HK. 475.)

A politikusok hivatásának egyik jellemző szavát: a voksol igét is 
alkalmazza Csúzy a következő, jelenleg is időszerű jótanácsában: Valaki 
igaz fia Hazájának, soha olyanra ne voxollyon, a ki-hez illyen privátomat 
[maga hasznát] kendésző gonoszság férkezhetik (HK. 515.)

Növeli Csúzy ezen adatainak értékét az a körülmény, hogy a 
használta műszók vagy egészen a mai, vagy legalább is a mai nagyon 
megközelítő értelemben vannak bennük alkalmazva.

Akadnak azonban ezek mellett egyéb említésre méltó latin eredetű 
szavai is, teszem: apatika (S. 425.) antikamara (Tr. 649.), kalendárísta 
(naptáríró HK. 651.), krónista (krónikás, krónikaíró S. 720.), okuláta 
(szemügyrevétel, szemlátomás HK. 390.), moratoriom (késedelem Tr.
678.), recipe (orvosi vevény S. 322.), referáda (előterjesztés M. 378.), 
sillabikál (betűz M. 143.), sinyor (senior S. 752.) stb. Külön említeni 
valók az itaista, kalvangelikus és a kalafáz szóalakok. Az itaista (tányér
nyaló hízelkedő) saját alkotása az ita (úgy) szóból valószínűen az 
atheista szónak alkalmi hatása alatt, miként eme mondata tanúsítja: Arra 
fordéttyák köpenyegeket, a merre szél fúj ; s-valamint itaistáknak úgy 
Ateistáknak neveztethetnek (Tr. 66.). A kalvangelikus (Török czimer 
alatt országló Calvangelicusok S. 566.) formát gúnyoló céllal szintén maga 
csinálta a kálvinista és az evangélikus szók összekapásával. A kalafáz 
pedig magyaros hangzása dacára nem egyéb, mint a bibliai görög latin 
cholaphisare (pofoz) igének egyszerű átmagyarítása.

Felötlőbb német eredetű szavai: mésszer (HK. 458.), nájmód (Tr. 
14.), purger (HK. 544,), stokfis (HK. 455.), truccol (HK. 585.) síb. Német 
szavakból alkotott sajátos összetétele a vártás-bakt (strázát, vártás baktat 
saidéttok az ajtó-ban M. 406.)
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Német közvetítéssel elsajátított francia szavai közül fölemlíthetők: 
ajront (nagy Affrontot, szégyent és gyalázatot tett a Pokol-beli sárká
nyon S. 589.), allamodisos (divatos HK. 641.), bazalaman (nem csak 
udvari reverentiával, bazalamannal kedveskednek S. 21.), kontrabontos 
(bé-lépett kaszájával a contrabontos telfaeteílenség Tr. 471.), kaplerség 
(viszsza-aggott banya kuplerségével szabságosb tréfára hitegeti S. 629.), 
madáma (paraszt madáma M. 393.), regiment (M. 113.) stb.

Érdekesebb szláv (tót) szavai: dosztíg (tulajdonok egy napig torkig, 
dosztíg lakni, zabáim' M. 391.), hariskás (hariskás [hajdinás] tótok S. 
750.), pálenka (M. 386.), robota (Tr. 626.), zeverlica (árullyák czifra cztgér- 
alatt zeverliczájokat Tr. 482. Vö. szí. zavrélica, zevrelica.) stb.

Kiemelhetem, hogy Csúzy a használta idegen szókat nagyrészt 
nemcsak hozzáidomította a magyar nyelv törvényeihez, hanem még ma
gyaros képzéseket is formált belőlük, pl. glossa glossál (Tr. 485.), 
fabula >• fabuláz (HK. 473.) chorda >  kordás (S. 325.), prímás >• pri- 
másság (S. 124.), dóst’ >  dosztíg (M. 391.), trotzen >> truccol (HK. 585.) stb.

E rövid szemiigyrevételből is látnivaló tehát, hogy Csúzy idegen 
eredetű szavai általában beszélő bizonyságai használójuk korszerű tanult- 
ságának és magyarosító erős nyelvérzékének.

Értekezésem bevezetésében mintegy vizsgálati eivkéní em
lítettem, hogy az öntudatos szóűjítók fő érdemét abban látom : 
egyrészt minél szorosabb kapcsolatban vannak alkotásaik a 
nyelv szellemével, másrészt minél nagyobb a közhasználatba 
átment szavaiknak száma.

Úgy hiszem, nem csekély fáradsággal összehordott és 
rendezett adataimmal, egybevetéseimmel s elemzéseimmel bő
ségesen és szembeszökően igazoltam, hogy az elsőt illetőleg 
Csúzynak nagy érdeme elvitázhatatlan, mert újításait alig egy
két kivétellel a magyar nyelv-szellemnek megfelelően ejtette meg, 
ha szabad e kitétellel élnem : a magyar nyelv szűzi geniusának 
ihlete alatt hozta létre.

Most már tehát csak az van hátra, hogy érdemét bete
tőzzem közkeletre jutott szavai s kifejezései tekintélyes számá
nak elsorolásával. Hogy valóban tekintélyes ez a szám, arra 
nézve elég annyit ismételnem, hogy nem kevesebb, mint 600 
(magyar) szóval, átvitellel és szólással gyarapította irodalmi 
nyelvünket. Ez kétségen kívül, olyan szám, amely Csúzynál 
sokkal híresebb írónak is dicsőségére válnék 1

Nyomatékosan hangoztatom, hogy ö s s z e á l l í t á s o m  
c s a k  v i s z o n y l a g o s  é r t é k ű ,  amennyiben a Csúzy kö
vette elődöknek szó- és szólás-kincsét még nem ismerjük 
annyira, hogy biztosan meg lehetne állapítanunk, mi írható 
ezeknek javára, mi az övére. Mindamellett éppen az újításban
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való öntudatosságának ismerete késztet azon meggyőződésem  
kijelentésére, hogy forrásainak pontosabb megismerése sem fog 
nagyon sokat lerontani1 megállapítottam újításaiból, legalább 
nem annyit, hogy még mindig ne maradna egy számottevő 
szó- és kifejezés-csoport, amely állandóan hirdetni fogja alkotója, 
illetőleg elterjesztője nevét irodalmunkban továbbra is.

Lássuk tehát betűrendben mindazon szókat, átviteleket és 
kifejezéseket, melyekkel Csúzy — amennyire mai ismeretkörünk
kel megállapíthatjuk — irodalmunk nyelvkincsét gazdagította.

Adandó alkalmatossággal M. 595, Adakozódás Tr. 370, Agyonnyom 
M. 783, Áhítatoskodik IiK. 164, Akadékoskodik M. 51, Alattvalóság HK. 
Som. 2, Aléltság M. 312, Álnok ravaszság M. 767, Aranyszabadság HK.
632, Árnyékdicsőség HK. 66, Asszonyi személy M. 552, Bábaasszony HK. 
529, Balhír M. 445, Balra-magyaráz HK. 509, Baltafok M. 365, Balvéleke
dés HK. 103, Barátcsuklya S. 753, Barátságosan S. 17, Bárdolatianság M. 
10, Baromtermészetü Tr. 600, Bátortalanság S. 607, Becstelenít HK. 494, 
Becstelenítés HK. 193, Becstelenkedik Tr. 14, Behálóz S. 668, Békesség
szerető HK. 629, Békételenkedík HK. 578, Beköszönt Tr. 231, Belebotlik 
S. 236, Belerajzol M. 393, Beleugrik M. 520, Bemártogat M. 685, Bennlévő 
M. 564, Betétei S. 13, Beugrat Tr. 535, Boldogítás Tr. 155, Boldogulás 
HK. 213, Bolondszokás M. 744, Boros ésszel S. 55, Borotvanyelvü HK. 
388, Boszutöltés Tr. 712, Bőrébe nem férő M. 838, Bölcsességszerzés 
M. 408, Bujíogat HK. 212, Büszke: elatus M. 473, Bűzös M. 629, — 
Cégérezés M. 492, Csacskaság M. 785, Csekélység S. 161, Csengetés 
Tr. 739, Csiklándoztatás Tr. 411, Csikorgó tél Tr. 322, Csináltál Tr. 762, , 
Csipásság M. 529, Csipdez S. 161, Csipkéz Tr. 14, Csirkéstyúk M. 813, 
Csonka mise Tr. 317, Csorbít Tr. 614, Csorbítás Tr. 242, Csorgat M. 
580, Csörgés M. 293, Darócruha M. 695, Délcegül S. 463, Diadalmaskodik 
S. 132, Dobra-üt Tr. 386, Dologtalan S. 739; Döghús HK. 435, Durva 
paraszt S. 706, Durvaság HK. 463, Duzzaszt M. 386, Édes-kedves M. 
473, Égbekiáltó Tr. 118, Egybecsatol Tr. 33, Egybeesik S. 202, Egybeforr 
S. 253, Egybekapcsolt HK. 358, Egybekever HK. 494, Egybetalálkozik S. 
550, Egyeztet Tr. 383, Ékesgetés HK. 32, Elajándékoz Tr. 619, Elevenedik 
S. 128, Életfolyás S. 568, Elfajuitság S. 533, Elfeketedik Tr. 769, El- 
felejthetetlen Tr. 346, Elfogyaszt HK. 135, Elhibáz Tr. 709, Éli világát 
HK. 169, Elhiteti magával M. 47, Elkorhelykedi Tr. 552, Ellenmondó 
Tr. 72, Előragad M. 71, Elrejtőzik M. 248, Elszédít Tr. 122, Eltü- 
zesedik M. 634, Emberbecsülés S. 244, Engedelmeskedik Tr. 220, HK. 
119, Enyhülés M. 362, Epesztő S. 708, Érintés (éréntés) M. 504, Erőszakosan 
M. 612, Erőszakoskodás S. 595, Értelmetlenség M. 545, Eszem-iszom: 
lieluatio Tr. 704, Észre-hoz HK. 348, Fanyél M. 399, Faracskálás HK. 269. 
Fegyveresen M. Aj. 1. 8, Fegyverkezés S. 689, Fehérnép HK- 38, Feje

i Csak örülni tudok neki, ha nyelvész társaim minél többet lerontanak megállapítá
saimból, mert ezzel nem Csújy fog veszteni, hanem a tudomány nyerni!
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lágya benő Tr. 750, Fejteget Tr. 179, Fejtegetés M. 751, Felártól Tr. 33, 
Felderülés S. 404, Felejtet HK. 370, Felejthetetlenül S. 467, Feleségtelen 
HK. 175, Felfűz M. 823, Felgyógyul S. 410, Felkoszoníz S. 690, Fél mise 
Tr. 317, Feloldozás S. 227, Feloszlik M. 585, Feloszt S. 292, Felöltözködik 
S. 435. Felpezsdülés M. 517, Felragaszt Tr. 219, Félrészeg M. 75, Fél 
térddel ML 470, Félrefordit HK. 415, Félrevet Tr. 379, Felszárnyaz M. 614, 
Felszedeget M. 845, Feltornyoz Tr. 727, Féltő: zelotypus S. 28, Felvállalás 
S. 80, Felzavarodik HK. 502, Fetieketlengyomrű M. 386, Fenevadság S. 
606, Fércei S. 580, Fészekfentő S. 723, Fészkel M. 762, Fészkelés S. 741, 
Figyelmetlen Tr. 334, Figyelmetlenség HK. 605, Fondorkodás HK. 375, 
Forgácsszedés S. 333, Forintocska Tr. 333, Földhözverés Tr. 585, Főpol
gármester M. 64-6, Fösföget Tr. 238, rösvénykedik M. 745, Főtörő Tr. 539, 
Frisseség HK. 154, Függőben hagy HK. 581, Fülhegyre vesz HK. 610, 
Füllentés M. 404, Füilyuggatás M. 323, Fürészelés S. 518, Füstbe-rnegy Tr. 
532, Gagyog M. 781, Gátló-eszköz M. 135, Gazdálkodik : gazdaságot űz 
HK. 165, Gondatlan HK. 497, Gondatlanság Tr. 120, Gondoskodás S. 
327, Gorombán M. 144, Görbe tekintet M. 667, Görbén néz M. 630, Gör- 
bén-néző M. 630, Gyalogösvény S. 298, Gyámolítás HK. 637, Gyanupör 
S. 254, Gyáva M. 471, Gyermekes : kindisch HK. 187, Gyermekjáték: kinder
spiel Tr. 690, Gyümölcshozás M. 301, Had verés Tr. 315, Hajdani S. 366, 
Hajtépés Tr. 585, Halászkunyhó Tr. 41, Halászmester Tr. 662, Haldokol 
M. 811, Hálókötés S. 157, Halványság S. 520, Harácsolás M. 129, Hárfáz 
S. 405, Harsogtat Tr. 395, Hátramaradás: kár Tr. 627, Hazafiűi S. Aj. 
1. 6, Hazaküld HK. 489, Házasélet M. 802, Házicseléd S. 598, Házi
szolga Tr. 353, Hebegés Tr. 525, Helybenhagy Tr. 741, Helytáll M. 406, 
Heverő-pénz Tr. 91, Hibásan HK. 75, Hidegtermészetű Tr. 177, Iiiresedik 
S. 323, Hírhordó HK. 308, Hiúzszem HK. 634, Hivatlanul M. 700, Hiv- 
ságoskodik HK. 573, Holttetem: holttest M. 673, Hozzácsatol HK. 543, 
Huhogás M. 675, Időhalasztás Tr. 251, Időjártával HK. 58, Igazszivű M. 
416, Igazságszereíet S. 663, Iparkodás Tr. 515, Ismeretlenül M. 729, Is
merős HK. 151, Istenkisériés Tr. 159, Istentagadó Tr. 761, Iszapos S. 749,
Izgágás Tr. 176, ízlelés HK. 376. Játszi nyájasság M. 398, Javasol S. 745,
Javít: corrigit HK. Áj. 1. 3, Jó hiszemben M. 478, Jóraintés Tr. 5, Jöven
döltél Tr. 568, Kacsingatás Tr. 734, Kagyló HK, 456, Kaparítás S. 223, 
Káprázik S. 621, Kárpitoztat Tr. 383, Katona-dolog HK. 53, Katonaság M. 
657, Kavics Tr. 542, Keményített ing M. 323, Kényeztetés S. 583, Képét
viseli Tr. 634, Kérdezősködés Tr. 86, Kereskedő-társaság Tr. 627,
Keresztatyaság M. 262, Késedelmeskedés M. 347, Keze ügyében van 
S. 205, Kézi-mesterség HK. 630, Kialussza magát M. 323, Kiáraszt 
S. 119, Kicsal HK. 110. Kicsap: eltávolít M. 637, Kicsúfol HK. 212, 
Kidoboí M. 473, Kidönt HK. 383, Kiforgat valamiből S. 704, Kigondol
ható M. 61 i, Kigyógyul HK. 134, Kiható S. Aj. 1. 5, Kihűl valamiből 
S. 753, Kiírthataílan S. 582, Kijut valamiből M. 240, Kikürtöl Tr. 541, Ki
nevet HK. 655, Kincskereső Tr. 567, Kiolvas S. 511, Kipálcáz HK. 161, 
Kiparancsol M. 333, Kirepít HK. 89, Kirostál M. 109, Kisiskola Tr. 13, 
Kismise M. 99, Kiszorít M. 50, Kitaszít M. 285, Kitelhető M. 611, Kiter
jeszkedik S. 162, Kiteszik a szüret Tr. 182, Kitétel S. 753, Kiíiszíogat HK. 
575, Kiürít S. 638, Kivágat M. 393, Kivall S. 520, Kobak S. 741, Kockáztat
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S. 117, Kocogás HK. 170, Konkolyhintés HK. 631, Konkolyhintő M. 399, 
Korhelykedik S. 17, Korliely-módon S. 567, Korhelység Tr. 349, Kormány: 
gubernium (polit. ért-ben) S. 753, Korosodik Tr. 344, Kőkoporsó M. 54, 
Könnyű szerrel S* 607, Körül nyargal HK. 444, Köszöntet Tr. 213, Kötöző
eszköz M. 522, Kőzápor M. 124, Közbeszéd: sermo Trombita 380, 
Középkor S. 162, Közkeresmény Trombita 107, Krisztustagadó HK. 226, 
Kudarcvallás Tr. 720, Kutyácska Tr. 554, Külömb: vorzüglicher S. 312, 
Kürtöl: fennhangon hirdet Tr. 718, Leábrázolás S. Aj. 1. 6, Lebilincsel 
HK. 590, Lecsendesülés M. 362, Lecsillapodik S. 471, Lecsíp S. 161, Le
dönt HK. 507, Lefarag Tr. 663, Lefejtés S. 120, Lefogy M. Som. 1, Leg
elsőben HK. 253, Léhűtő Tr. 265, Leírás S. 376, Lelkiatya Tr. 765, Lelki
szem HK. 21, Lelövöldöz M. 739, Lemerül M. 616, Lenyugodik HK. 363, 
Lerázhatatlan S. 516, Les-vár Tr. 517, Letekint HK. 503, Lohaszt HK. 455, 
Lovagló M. 614, Lovas-pósta M. 245, Magával elhitet M. 47, Majomsze- 
szeretet Tr. 79, Makacs Tr. 545, Maradhatatlan M. 224, Mázol: inquinat, 
male pingit Tr. 189, Mázolás: das tünchen M. 68, Megállítás M. 812, 
Megegyeztet S. 671, Megfeleségesedik M. 798, Megfogdoz Tr. 212, Meg- 
gyökerezés M. 661, Megliasonlít HK. 588, Meghosszabbodik Tr. 110, Meg
irigyel Tr. 68, Megjavul: melioratur HK. 541, Megmagyarázhatatlan S. 518, 
Megmelegítés M. 469, Megnemesít HK. 645, Megnémulás S. 98, Meg- 
nyügÖÉ HK, 484, Megoszolhatatlanul Tr. 614, Megosztoztat M. 587, Meg- 
räncosit M. 549, Megöregedik: senescit HK. 115, Megsandít M. 631, Meg
semmisítés Tr. 292, Megsokall M. 721, Megszokott M. 515, Megszólamlik 
S. 91, Megtarthatatlan Tr. 260, Megutáltat Tr. 568, Megzörget M. 212, 
Mély alázatosság M. 208, Mély bölcsesség M. 767, Mélyelméjű S. 160, 
Mélyértelmű M. 148, Mély gondolkodás S. 35, Mérgelődik Tr. 712, Mér- 
gelődés Tr. 62, Mértéket szab M. 47, Mértéktelenkedik S. 149, Mesél M. 
398,'Mesés: märchenhaft Tr. 62, Mindannyi S. 595, Módot nyújt vala
mire S. 370, Molyette Tr. 266, Mosolygó ajak M. 253, Mosolygó tekintet 
M. 473, Mostoha tél M. 825, Mulatozik HK. 630, Munkátalanság M. 392, 
Nagy-ártatlanul M. 438, Nagyerejü HK. 482, Nagyhosszú M. 48, Napóra 
M. 48, Napsugár Tr. 616, Nekivastagodik M. 806, Nemesi-szabadság Tr. 
492, Nemtelenül Tr. 759, Nyakaskodik S. 2, Nyakaskodás HK. 620, Nya- 
kasság Tr. 349, Nyaikaság M. 43, Nyalatja magát S. 628, Nyomozhatatlati 
S. 207, Odvas fa M. 717, Oktató-mester HK. 655, Ollóz: scheren S. 551, 
Óramíves S. 729, Óraütés M. 53, Oroszlánerejű HK. 473, Orrondi S. 277, 
Orvosolatlan HK. 481, Ördöngösködik S. 533, Öreg legény: agg 1. M. 552, 
Öregség: öreg kor M. 383, Öreg tyúk M. 384, Örökemlékezetü M. 489, 
Örök emlékezetül M. 761, Örökösen Tr. 198, Őszbe csavarodik S. 379, 
Összead Tr. 102, Összeéget Tr. 630, Összefércel HK. 528, Összeíirkál M. 
684, Összeforr S. 446, Összegázol Tr. 229, Összegázolás HK. 459, Össze
házasodik Tr. 37, Összejár valamit M. 37, Összejő HK. 329, Összekoncol 
M. 130, Összeomol HK. 260, Összeraggat HK. 650, Összeszedeget S. 732, 
Összeszerez: colligit M. 745, Összeszerzés: összegyűjtés M. 205, Összeül 
M. 624, Ősszezúzás HK. 274, Palástolhatatlan S. 574, Papi-ruházat S. 557, 
Pápistás M. 281, Paplanos-ágy S. 349, Papolás HK. 353, Parasztos S. 220, 
Parasztosan S. 280, Párosán HK. 699, Példás S. 39, Példásan S. 195, 
Példázás S. 509, Pénzcsaló S. 195, Pénzkeresés. Tr. 568, Pintes-korsó Tr,
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602, Pióca Sípsz. 515, Pofoncsap Tromb. 617, Pofonüt Tromb. 425, Poroz 
S. 55, Próbálgat M. 682, Puskaropogás HK. 629, Puszta: major HK. 158, 
Ragyogtat HK. 336, Rajzoltat M. 54, Rakosgat HK. 422, Rakosgatás M. 
313, Rámáz M. 450, Ráncoshomlokú M. 311, Rángatás M. 817, Reáárad 
Tromb. 367, Reácéloz HK. 99, Reáfen Tromb. 739, Reániutat M. 506, 
Reászed Tromb. 686, Reászór Sípsz. 696, Reáülés HK. 567, Rendes M. 
217, Rendetlenül Hk. 538, Repedszés HK. 404, Rézkapu Tromb. 308, Róka
bőr S. 683, Rothadozik HK. 518, Rövidlátás M. 629, Rövidlátó M. 630, 
Sandaság M. 629, Sántikálás S. 209, Seregesen M. 628, Setét gyász M. 525, 
Simogatás HK. 536, Söpretlen M. 480, Szabad személy M. 303, Szabados 
tréfa M. 293, Szabóság M. 71, Szagosít M. 628, Szájmozgás Tr. 496, 
Szamárfül Tr. 763, Szanaszélt Tr. 758, Szándékos (?) S. 21, Szárnyas-egér (?) 
S. 716, Szégyen-gyalázat S. 570, Széllelbélelt M. 601, Szellőztet HK. 86, 
Szemebeesett M. 311, Szemérmeteskedik Tr. 14, Szemeskedik HK. 323, 
Szetnevilága M. 363, Szemfüleskedik S. 631, Szemfülesség Tr. 538, Széna
gyűjtés Tr. 758, Szerelembe-esik HK. 368, Szikrázó szem M. 843, Szeretet- 
lenség Tr. 615, Színes barátság M. 403, Szóhang S. Aj. I. 3, Szolgálatot 
tesz S. 270, Szolgalegény Tr. 397, Szószólás HK. 521, Szót visszavon M. 
24, Szőlőmunka Sípsz. 120, Szövetkezik Sípsz. 174, Tábla: asztal M. 
531, Tágítás M. 506, Tanácskérő Tromb. 568, Tanácsot kér M. 616, 
Tánciskola M. 17, Tapogatódzik M. 404, Társas HK. 649, Tehetős: jobb 
módú M. 103, Tekintetbe vesz HK. 200, Teles-tele S. 355, Terméketlen
ség S. 3, Természetien S. 116, Természetlenség Tr. 397, Termeszt Tr.
397, Tisztán-igazán M. 700, Tisztaságszerető Tromb. 367, Titkolfiatat- 
lan Tromb. 318, Titkosértelmü M. 594, Tollaz Sípsz. 396, Torokszakadás 
Tr. 443, Torkára forr HK. 644, Torzonborz HK. 636, Tökkelütött HK, 229, 
Töredezik M. 359, Törpeség HK. 557, Töryényszabás M. 744, Törvény
szerető S. 86, Törzsökös HK. 557, Trágyázás: düngung M. 116, Tudva- 
való Tr. 67, Tündérpalást S. 44, Tüzugrálás S. 229, Tyúktojás M. 384, 
Udvari-szolga HK. 105, Udvariás Tr. 213, Udvariáskodik S. 229, Udvariás- 
kodás Tr. 213, Udvariátlan S. 253, Udvariátlanság S. 669, Újság: zeitung 
HK. 160, Újságolvasás M. 268, Undorodás S. 520, Úri ember S. 25, Úri 
személy M. 592, Utánafut M. 4-05, Utazó: viator M. 291, Utazóruha M.
679, Utazótáska M. 679, Uton-útfélen Tromb. 556, Ünnepszegő S. 103, 
Vadászmesterség Tromb. 441, Vagyonos Tromb. 281, Vak akarat M. 54, 
Vakscrs M. 65, Vakító M. 589, Vállvonás Tromb. 845, Vámszedő HK. 
262, Városbeli HK. 358, Városhely HK. 84, Vasszeg Tromb. 354, Vas-zár 
Tromb. 308, Vásáros: nundinator M. 22, Végefelé M. 271, Veleszületett 
Tromb. 145, 'Verítékeztet Tromb. 509, Versel Sípsz. 716, Verselés Sípsz. 
36, Vétve: ritkán HK. 623, Vigasztalódik Sípsz. 255, Világ csodája Sípsz. 
246, Virágzás: das blühen Tromb. 446, Virágzó szépség M. 517, Viszont
szeret S. 380, Viszontszeretet 8, 682, Visszafizetés Tr. 775, Visszafogad 
S. 453, Visszafogadás M. 581, Visszahanyatlik S. 348, Visszakíván M. 103, 
Visszakivánkozik M. 25, Visszanyerés M. 546, Visszarúgás Sípsz, 341, 
Visszasiet Sípsz. 613, Visszaszív M. 93, Visszatántorodik M. 22, Záratlan 
HK. 292, Zsarol HK. 315, Zsoltáros Sípsz. 718, Zsoltároz Sípsz. 23, Zsol
tározás S. 718.
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Látható ezen összeállilásbó!, hogy ő00*at tesz ki azon 
máig élő szók, átvitelek és kifejezések száma, melyeket — 
valószínűséggel következtetve! — Csűzy vezetett be irodalmi 
nyelvünk használatába. Megtoldhatjuk e számot még azokkal 
a jelenleg is járatos főbb idegen eredetű szókkal, melyeket 
alkalmasint szintén ő honosított meg a magyar könyv
nyelvben. Ezek:

Ágens M. 347, Aprehenzió M. 549, Audiencia M. 109, Ceremóni- 
áskodik HK. 597, Deklinál (isk, éri-ben) M. 143, Ekszpediclő M. 378, 
Genealógia HK. 84, Immunitás M. 466, lustái Tr. 559, Instáncia Tr. 712, 
Interes M. 103, Kancsuka S. 734, Kassza M. 541, Konferál HK. 473, 
Konfiskál HK- 513, Konjugái (isk. éri-ben) M. 143, Konvenciós Tr. 183, 
Magisztrátus M. 435, Márgó Tr. 720, Miniszter HK. 572, Monárlda HK. 
574, Pálinka M. 386, Parlamentem S. 301, Patrónus Tr. 592, Politikus Tr. 
292, Politizál HK. 224, Prakszis S. 51, Principális HK. 536, Provízió M. 
283, Recipe S. 322, Referáda M. 378, Reszolvál HK. 239, Reszolúdó M. 
109, Truccoi HK. 513, Voksol HK. 515.

Ezekkel a szókkal az irodalmi gyarapítás száma kereken 
hetedfél százra emelkedik.

Ám e tekintélyes számnak láttára valaki — úgy vélem
■— nem is egy, hanem két kérdéssel léphet elém: Az egyik
az: mivei adom magyarázatát Csűzy ilyetén nagy irodalmi 
hatásának, vagy világosabban szólva: mi okból és hogy-miként 
terjedtek el akkora számban Cs. szavai és kitételei? A másik 
kérdés: mi az eredeti, és mi a kölcsönvétel Csúzy újításaiban, 
azaz : mennyit alkotott önmaga, s mekkora anyagot vett áí a 
köznyelvből ?

Az első kérdést különösen megokoltnak látom, mert
elvégre Csűzy lehetett még oly tehetséges népszónok és a
magyar nyelvnek még oly mesteri kezelője: de igénytelen 
szerzetesi állásánál, meg azután irodalmi működésének szűk, 
pusztán prédikációkra terjedő körénél fogva sem a maga 
korára, sem utódaira nem fejthetett ki akkora hatást, amely 
irodalmi nyelvünkre természetszerűen ily nagy arányú gyara
pítással járt. Csakugyan igaz: nincsen rá semmi szárnbave- 
hető történeti bizonyság, hogy Csúzy hatásra nemhogy a nagy 
Pázmánnyal, de csak egy Faludival is versenyezhetett volna. 
Ám viszont az is tiszta igazság, hogy nyelvi hatásának fő 
alapja nem egyenes irodalmi hatásában rejlik, hanem más, ezzel 
a hatássa! közvetve összefüggő okban. Hogy mi ez az ok, 
könnyen rájövünk, ha az előadtam összevetésekre gondolunk.
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Faludi, Bárói? és Sándor Ssíván adják kezünkbe a feltűnően 
nagy nyelvi hatásnak megfejtéséi Ezek voltak Csúzy újításai
nak fő-fő szárnyrabocsátói, ezek közvetítői az irodalmi nyelv 
gazdagításában. Majdnem ötödfél száz pontos idézettel mu
tattam ki ezekre tett szembeszökő hatását, tehát oly tekintélyes 
számmal, amely szükségtelenné tesz minden bővebb magya
rázatot. Hogy pedig Faludinak és társainak közvetítése mellett 
bizonyos közvetlen hatással is volt Csúzy a közbeszédre s 
evvel együtt az irodalmi nyelvre, azt alig kel! külön bizonyíta
nom, hiszen számos példa elemzésével igazoltam, hogy uj- 
donszerű és új szavaiban egyaránt megvoltak az életrevaló
ságnak fő kellékei: a világosság és a magyarosság, melyek 
hamarosan utat nyitottak nekik a közbeszédbe és az irodalmi 
forgalomba. Faludi és társai bizonyára nem állottak magukban 
az irók között Csúzy szavainak felhasználásában! _

A második kérdésre: t. i. az irodalmi nyelvben megho
nosodott máig élő szavaiból és kifejezéseiből mennyit alkotott 
önmaga, és mekkora anyagot vett át a köznyelvből: — nehezen 
lehet szabatos feleletet adnom. Kétségtelenül nagyon tévedne, 
aki azt hinné, hogy Csúzynak föntebb összeállítottam irodalmi 
újításai egyszersmind nagyrészt a maga alkotásai is. Sző sincs 
róla! Éppen megfordítva áll a dolog: nagyobb részben a köz
nyelvből való átvételek s a kisebben Csúzynak alkotásai és 
alakításai. A fenti öaszeállításnak jó háromnegyed része csak 
annyiban újítás, amennyiben Csúzy az élő közbeszédből: a 
nép nyelvéből az irodalmi nyelvbe illesztette őket; s csupán 
a negyedrésze tekinthető sajátos egyéni szóújításnak.

Álljanak itt egy csoportban mindazon ma is élő, új és 
újdonszerű szók, melyeket több-kevesebb valószinűséggel egye
nesen Csúzyíó! eredetteknek tartok:

Alaíívalóság, Aranyszabadság, Árnyékdicsőség, Balhír, Balvélekedés, 
Balratnagyaráz, Becstelenít, Becstelenítés, Behálóz, Belerajzol, Boszutöltés, 
Bűzös, Csekélység, Csináltat, Csípásság, Diadalmaskodik, Durvaság, Égbe
kiáltó, Egyeztet, Elfajultság, Elhibáz, Engedelmeskedik, Érintés, Fejtegetés, 
Félrészeg, Fenevadság, Figyelmetlen, Figyelmetlenség, Főpolgármester, 
Gátlóeszköz, Gyalogösvény, Gyümölcshozás, Hárfáz, Harsogtat, Hazafiul', 
Házicseléd, Háziszolga, Helybenhagy, Hivságoskodik, Hiőzszem, Igaz- 
szivü, Igazságszeretet, ismerős, Istenkisértés, Isíentagadó, Javasol, Kárpi
tozta t, Kereskedőtársaság, Kikürtöl, Kitétel, Kockáztat, Konkolyhintő, 
Konkolyhintés. Korosodik, Köíözőeszköz, Középkor, Krisztustagadó, Kudarc
vallás, Leábrázolás, Lebilincsel, Lelkiszera, Majomszeretet, Makacsság, Meg
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egyeztet, Megráncosít, Megsemmisítés, Mélyelméjü, Mélyértelmű, Mérték
telenkedik, Napóra, Nyakaskodik, Nyakaskodás, Nyakasság, Nyalkaság, Ok
tatómester, Ollóz, Oroszlánerejü, Orrondi, Ördöngösködik, Örökemlékezetfl, 
Papiruházat, Példás, Példázás, Rajzoltat, Rövidlátás, Rövidlátó, Szabóság, 
Szándékos (?), Szemfiileskedik, Szeretetlenség, Tanácskérő, Tánciskola, 
Tekintetbevesz, Terméketlenség, Természetien, Természetlenség, Titkos
értelmű, Tisztaságszerető, Törvényszerető, Tündérpalást, Türtőzködés, 
Udvariszolga, Udvarias (így csak a nyelvújítás ó ta !), Udvariaskodik, 
Udvariaskodás, Udvariatlan (így csak a nyelvújítás ó ta !), Udvariatlanság, 
Újságolvasás, Undorodás, Utazóruha, Utazótáska, Vadászmesterség, Vak
sors, Veleszületett, Versel, Verselés, Viszontszeretet, Zsoltáros, Zsoltároz, 
Zsoltározás.

Nem akarok merészen következtetni, azért csak ennyit 
írok a javára, bár éppen nem tartom valószínűtlennek, hogy 
az irodalomba bevezetett újításai közül még jóval többnek 
lehet önmaga az alkotó mestere.1

Mielőtt tanulmányomat befejezném, szükségesnek tartom, 
hogy arra a könnyen felmerülhető kérdésre is megfeleljek: 
miért lett Csúzy nyelvújítóvá ?

Legegyszerűbb és legkényelmesebb módon úgy felelhet
nék: mert veleszületett tehetsége volt reá! Ámde ezt a feleletet 
magam se találnám megnyugtatónak, mert íudva-tudom, hogy 
Csúzyn kivűl számos vérbeli nyelvteheéség volt és van, akik 
az újításban, messze mögötte maradnak. Ennélfogva a termé
szet adta nyelvteheíség nem szolgálhat magyarázatul az újítá
sok mértékére nézve. Ez csak alaperő, melyhez bizonyos 
külső ösztönnek kell járulnia s oda fejlesztenie, mintegy 
kényszerítenie, hogy átlépve a nyelvnek közönséges kereteit, 
maga teremtsen új szóformákat.

Kérdés: mi volt az a külső ösztön, amely Csúzynak 
veleszületett nyelvtehetségét ilyetén alkotó fejlődésre kény
szerítette ?

Ha szem ügyre vesszük az igazi (öntudatos) nyelvújítókat, 
azt a közös vonást találjuk náluk, hogy nagyrészt fordítók, 
vagy átdolgozok. Hogy csak legközelebbről vegyek példákat: 
Faludiról és Barátiról tudva van, hogy műveiknek egy részét

1 Magyarázatképpen megjegyzem itten, hogy Csúzynak fenti eredeti 
élő újításai mellett még jóval nagyobb (százakra menő) számú sajátos 
szóalkotása és alakítása maradt. Minthogy azonban ezek a közhasználatban 
nem terjedtek el, csupán nyelvtörténeti: szótári értékük van, ennélfogva 
külön való összeállításukat mint fölöslegest mellőzöm.
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idegenből fordították. Sándor István meg bizonyos értelemben 
kompilátor volt, aki a legismertebb művének a Sokfélé-nek tartal
mát részben idegen újságokból és könyvekből hordotta össze. 
De többi nyelvújítónk működésében is nagy szerepet játszik a 
fordítás v. átdolgozás. Szóval: az idegenbői való fordítás szokott 
rendszerint ösztönt adni az őnáiló nyelvi formák teremtésére. 
A hűségre való törekvéssel sokszor vele jár az a kényszerű helyzet, 
mely a fordítót új szókapcsolatok és képzések alkotására készíi, 
még pedig annál többre, minél nagyobb természetadta nyelvtehet
sége. Minden valamire való fordítóról eleve föl lehet tenni, hogy 
kisebb-nagyobb mértékben nyelvújító. De fordítva is áll a do log : 
minden öntudatos nyelvújítónál az újítás kiinduló pontját leg
többször a fordításban kell keresnünk. Csúzynál se külömben!

Hogyan: hát lehetséges, hogy ez a tősgyökeresen ma
gyaros nyelvű prédikátor fordító leit volna? — Úgy van: 
fordító volt! Prédikációinak legalább is egy részét — bizfon 
kimutathatni — latinból fordította magyarra. Első s értékre 
legkiválóbb gyűjteményénél, a Zengedező Sípszónál (1723.) ön
maga egyenes tanúbizonyságot tesz erről. Az Aprószentek
napjára. való beszéde végén ugyanis nyíltan megvallja, hogy 
jobban esett volna neki deák nyelven kiadnia prédikációit, 
»előbb is úgy lévén cserepjeiben« (745.); de hazafiuságbő! és 
»nérneliy egy-házi és világi Fő-Fő személyektől jovasolfaíván« 
magyar nyelven kedveskedett velük. Utolsó, verses beszédében 
pedig ekkép bizonykodik: »Haza-fiaságorn ősztőnóze arra, 
hogy csekély munkámat fordítsam magyarra« (754.).

Amit már most a 8.-ról biztosan tudunk, ugyanazt Csúzy- 
nak többi gyűjteményéről is következtethetjük (bárha ezeknél a 
fordítást maga nem említi!). Ám tegyük fel, hogy ezeket ere
detileg magyarul írta, akkor is annak a rengeteg számú latin 
idézetnek, mely bennük előkerül, lefordítása számos alkalmat 
és ösztönt adott neki az újításra. -

A fölvetett kérdésre ennélfogva azt a megokolt feleletet 
adhatom, hogy Csúzy természetadta nyelvtehetségét részben 
az eredetileg latinul írt beszédinek (a S.-nak), részben a ma
gyar prédikációit tarkító sok latin idézetnek fordítása vitte rá 
a nagyobb méretű nyelvújításra.

Úgy hiszem ezzel mindent elmondottam, amit Csúzy 
szavairól érdekeset s érdemeset elmondhattam: összefoglalom 
tehát fejtegetésem eredményeit:
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Páter Csűzy Zsigmond »első remete szent Pál szerzete* 
béli pap« és népi prédikátor a 18. század-eleji magyar iroda
lomnak eddigelé figyelemre se méltatott vérbeli nyelvújítója: 
öntudatos szóalakító és szóalkoíó, aki Faludit nagyon meg
közelítő nyomokat hagyott irodalmi nyelvűnk szókincsének 
gyarapításában,

Pázmánynak ezen egyházi s világi tudományban egyaránt 
jártas méltó tanítványa tősgyökeresen népies nyelvű négy ha
talmas prédikációs könyvében számos eredeti, találó magyar 
zamaíű új és ujdonszerű szót alkotott és alakított. A szóújí
tásnak valamennyi magyaros módját ismeri és alkalmazza; 
s emellett grammatikai szempontból is nemcsak a magyar nyelv 
szellemétől ihletve, hanem egyszersmind eredetien, ötletesen és 
változatosan alkotja összetételeit s képzéseit; még használta 
új idegen szavain is nyilván érezteti korszerű tanultsága mel
lett erős magyarosító nyelvérzékét. Az irodalmi nyelvre való 
nagy hatásának ékes bizonysága, hogy elterjedt újításainak 
száma a meghonosította idegen szók hozzáadásával hetedfél 
százra tehető ; s ebből száznál több önalkotta szava ma is já
ratos irodalmunkban. Az újításra ösztönt a latin nyelvből való 
fordítás adott neki.

Csűzy szavainak ismerete alapján nem csekély mértékben 
változik az újabbkori nyelvújítás kezdőiről, különösen Faludi- 
ról, Barátiról és Sándor Istvánról eddig vallott véleményünk. 
Ezeknek (főleg Faludinak!) mint számos szembeszökő egybe
vetéssel igazolhattuk, az újításban Csűzy volt egyik tanító
mesterük, akitől nem csupa újítás-módokat tanultak, hanem 
majdnem ötödfél száz szót és kifejezést is átvettek s ezzel 
újításainak akár tudatosan, akár önkéntelenül irodalmi fő el- 
terjesziőivé lettek.

Nem egy érdemes írónak szomorú sorsa, hogy csak a 
halála után ismerik fel valódi értékét. Csűzy Zsigmond csontjai 
is immár majd kétszáz esztendeje porladnak — a nélkül, hogy 
a magyar nyelvtudomány ismerte volna eme született nyelv
tehetségnek újító érdemeit.

Fáradságos, de fölemelő munkám eredménye ezen ér
demek főifedése!

Adózzunk méltó kegyelettel irántuk: a magyar szótörténet 
ezentúl tisztelettel emlegesse páter Csúzy Zsigmond nevét/
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Az újabb vizsgálat kiderítette, hogy a felcsinosít, gondolat
lanság, kedvetlenkedik, micsodaság, nyugasztal, parasztház, sem
miség, személyválogató, szeméremtest szók Pázmányon kívül má
soknál is előkerülnek; a helyreállít, közeliét, szárnyasegér, szemben- 
áll, tettetős, temető, vadállat szavak pedig nem Csúzytól erednek. 
Hibás lapszámozás: glossáz 619. — eh. 616., gyanunyelv 618. — 
eh. 38., közbenállás 54. — eh. 55., lepalástol 781. — eh. 481., 
szófodorgató 83. — eh. 85., testhizlaló 457. — eh. 456.




