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Arany János széljegyzetei Toldy Ferenc munkájában
Mutatvány az Arany kritikai kiadás készülő kötetéből

Régi magyar passió rajzokkal, Adalékul a középkori magyar irodalom és rajzművészet
ismeretéhez, Régi codexekből, nyelvjegyzetekkel kiadta Toldy Ferenc, Pest, Eggenber-
ger Ferdinánd bizománya, MDCCCLVI, Emi Gusztáv könyvnyomdája.

K: Arany János Múzeum, Nagyszalonta ; MTAK Mikrofilmtára, /VII ; /I.

J: [A fedlap bal felső sarkában, metsze sarkú címkében, zöld tintával :] No 
[alaa fekete tintával :]  db [felee fekete tintával, majd áthúzva:] 

M:  mm.

P. : XV++az első  oldal a kötet végén befűzetlenül újra beillesztve.

P: [A belső címlap versóján kerek pecsét :] Arany János könyvtárából

D: Nincs.

A: Nincs.

I   : Nincs.

A J  : A , –, , , , –, , , , ,
, , , , –, , –, , , , , , , , , ,
–, , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , . oldalon.

Kötetleírás

Toldy Ferenc az -es évek elején kezde intenzívebben a régi magyar szövegemlé-
kek kiadásával foglalkozni. -ben jelent meg A magyar nemzeti irodalom története
című kétkötetes munkája, melynek első kötetében, a Példatár című részben tesz köz-
zé régi magyar szövegeket (második kiadása -ben jelent meg). -ben a Magyar
költészet története tartalmaz Zrínyi elői műveket. Ugyancsak -ben jelent meg tőle
a Tizenhatodik századbeli Magyar Történetírók című kötetben Székely István és Heltai
Gáspár Magyar Krónikája .

Döbrentei Gábor halála után, -ben ő veszi át a Régi Magyar Nyelvemlékek
című akadémiai sorozat szerkesztését. S bár Arany megvédi Toldyt, amikor -ben
Barna Ferdinánd azt írta, hogy a nyelvemlékek kiadása „egy / évszáz óta szünetel”





(Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél), kétségtelen, hogy Döbrentei intenzív tevé-
kenysége után Toldy kezén lelassul a szövegkiadás. -ig néhány ismertetése jelent
meg a Magyar Akadémiai Értesítőben (-ben A Margitlegendáról, a Piry-hártyáról,
a Turóci krónikája kiadásairól ; -ben: Egy lipcsei magyar códex ismertetése ; -
ben a Kriza-kódexről). Első szövegemlék-kiadásai -ben kerültek ki a sajtó alól (Ale-
xandriai sz. Katalin verses Legendája, ugyanazon szentnek két kisebb prózai életével
együ. Régi códexekből nyelvjegyzetekkel kiadta Toldy Ferenc, Pest, ). A verses le-
genda i az Érsekújvári kódexből, a prózai szövegek a Debreceni és az Érdy-kódexből
valók. Ugyanebben az évben készült el másik válogatása : Immaculata, A régi magyar
anyaszentegyház hét szentbeszédében, Régi códexekből, részben nyomtatványokból,
nyelvjegyzetekkel Toldy Ferenc által, Kiadta a sz. István Társulat, Pest, . E két mun-
kát kövee a Régi magyar passió rajzokkal, -ban.

Teljes kötetként erre az időszakra a Nádor-kódexet rendezte sajtó alá, azonban ez
majd -ben, Ferenc József és Erzsébet királyné magyarországi látogatása alkalmá-
ra kerül a közönség elé (vö. Nádor-Kódex  : A nyelvemlék hasonmása és betűhű
átirata, Bevezetéssel és jegyzetekkel, közzéteszi, jegyz. P István, M Edit,
Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., , Régi Magyar Kódexek , ). Ugyan-
ebben az évben tee közzé még az Erzsébet-legendát (Szent Erzsébet Régi Legendája,
Pest ). -ban ismét antológiákat szerkeszt : sorozatként indult a Régi Magyar Le-
gendák Tára (Régi códexekből, bevezetésekkel és szótárakkal kiadja Toldy Ferenc), de
csak az ötödik kötete készült el : A Debreceni Legendás Könyv, a Krisztina-legendával
együ. A rákövetkező évben jelent meg végül a Magyar Szentek Legendái a Carthausi
Névtelentől, Pest, . Toldy ezzel be is fejezte nyelvemlék-kiadó tevékenységét (vö. :
S Dénes, A magyar nyelvemlékek, Bp., Tankönyvkiadó,  ; A Csilla, Ma-
gyar nyelvemlékek és másolataik az MTAK kéziraárában, MKSzle, /, – ;
a Nyelvemléktár című, -ben indult sorozat előszavai ; Greguss Ágost bibliográfiá-
ja : –, Toldy Ferenc félszázados irodalmi munkássága, Könyvészetileg rendezte
G Ágost, Pest,  ; S Zsigmond, Magyar nyelvemlékek, BpSz, , .
k., –).

A bibliográfiai adatokból is látható, a Nádor-kódex teljes kiadása kivételével Toldy
szívesebben közöl részleteket és válogatásokat, mint egész korpuszokat. Emelle a be-
tűhív kiadással szemben a rekonstruált ejtésen alapuló, jegyzetekkel elláto átiratot
részesítee előnyben. A betűhív közlést a Régi magyar passió előszavában olvasásne-
hezítő, „vak és értelmetlen hűség”-nek nevezi. A kiadási elvekről azonban nem ez idő
tájt, hanem jóval később alakult ki igen éles vita. -ben a Budenz József, Szarvas Gá-
bor és Szilády Áron által szerkeszte s többnyire Volf György által sajtó alá rendeze
Nyelvemléktár első hat kötetéről Simonyi Zsigmond írt recenziót a BpSz . kötetében
(Magyar nyelvemlékek, –). Toldy Ferenc kiadásait és az időközben megindult,
Szilády Áron által szerkeszte Régi Magyar Költők Tárát amia bírálja, hogy a ré-
gi szövegek írásmódját modernizálják, jegyzetekkel látják el, és ez számos tévedésre,
hibás olvasatra, értelmezésbeli prefigurációra ad lehetőséget. Ehhez képest a Nyelvem-





léktár sorozat helyesebb utat követ, amikor betűhíven közli a szöveget és a szerkesztők
jegyzetek nélkül, csupán az előszóban foglalják össze a szükséges ismereteket és útmu-
tatókat.

A BpSz , . k., . sz. –, Magyar nyelvemlékek címmel, V. szignóval,
Simonyi Zsigmond szövegére is reagálva újabb bírálatot hozo a Nyelvemléktár so-
rozatról. A szerző látszólag kevéssé jelentős kérdéssel, a kiadványok papírminőségével
kezdi a recenziót : „vékony, gyarló papíron vannak kiadva, nem úgy, mint az előbb em-
líte akadémiai nyelvemlékeket kiadták, s nem úgy mint ilyféle szövegeknek, melyeket
sokat forgatnak és koptatnak, nem egyszer-kétszeri átolvasásra valók” (–). A to-
vábbiak fényében azonban a mellékszempont értelmet nyer : a recenzens azt az állítását
vezeti fel vele, hogy a kötetek sem tudományos, sem reprezentatív célt nem szolgálnak.
Reprezentáció céljára rossz minőségűek a kiadványok, tanulmányozásra pedig materi-
ális és szellemi értelemben egyaránt gyengék.

A legszigorúbb kifogás a szövegközlés és az apparátus elveit éri. A kritikai kiadás-
nak a mai értelemben ve minor változata, amely a szöveghű közlést csupán kiadói
bevezetővel látja el, a korszak irodalmi érdeklődésű tudósai számára nem felel meg a
tudományosság kritériumának. A recenzens szerint a szövegkiadó ilyen esetben csupán
„közzé tevő”, „nem is magyarázó, vagy irodalmi és történeti nyomozó; csak kicsiny-
kedve hű másoló, az önálló ismeret és gondos munkásság jele nélkűl” (). Az ilyen
munka szakmai felkészületlenségről tanúskodik, s nincs tekinteel a kötet használó-
ira, akik nem rendelkeznek kellő segédanyaggal, ismereel, tapasztalaal a szövegek
értelmezéséhez. A recenzens éppen Toldy kiadásait állítja szembe Volf Györgyék eljá-
rásával : „ilyeket nem mert kezökbe adni Toldy, ki alig egy-két codexet ado ki kísérő
magyarázat és szótár nélkűl ; a legnagyobb részt legalább értelmezéssel adta” ().

Volf György a BpSz következő, . számában válaszolt a névtelen bírálónak (más
esetektől eltérően a szerzőséget ezúal nem sikerült kinyomoznia). Több érvet is felso-
rakoztat eljárásuk melle: a kiado kódexek elsősorban tudóst érdeklő nyelvemlékek,
melyek közül a legtöbb nem kerül laikus olvasó kezébe ; apparátussal csak a közérdek-
lődésre számot tartó szövegeket érdemes ellátni, de erre sincs idő, szakember és anyagi
lehetőség; a kódexek állapota folyamatosan romlik, ki kell adni őket, mielő tönkre-
mennének vagy eltűnnének, ahogyan utóbb a Döbrentei-kódexszel történt (a kéziratról
hét évig, -től -ig azt hiék, elvesze a Budapest–Gyulafehérvár közöi szál-
lítás során). A legfontosabb érv azonban a tudományos munka új eszményét érinti :
bármilyen szempontból kutatni, tanulmányozni e szövegeket az eredeti, teljes kötetek
alapján lehetséges, azok pedig értelemszerűen csak egyetlen példányban léteznek: ki-
adásuk tehát az eredeti kódexek pótlására jö létre, olyan átírással, mely a szövegkiadó
értelmező, jelentéstulajdonító szerepét minimálisra csökkenti, s így a legkülönfélébb
irányú kutatást lehetővé teszi.

Volf cikkéhez Gyulai Pál több oldalas szerkesztői jegyzetet fűz (–), melyben
a V. szignójú recenzens elveit támogatja Volf érveivel szemben. A terjedelmesebb rész
ugyan a kritikusi névtelenség etikáját érinti, melyet Volf szintén sérelmez, de állást fog-





lal Gyulai a szövegkiadói tevékenység kérdésében is, amikor – némileg átértelmezve a
kritika szövegét – azzal védi a V. álnevű recenzenst, hogy nem az átírás módját, ha-
nem a jegyzetek hiányát tee szóvá. Gyulai hozzászólása arról tanúskodna, ő csupán
a kritikai kiadás minor változatát kifogásolja, s helyee a major változatot, az appará-
tussal elláto kiadást tartja a tudományosság eszményéhez közelebb állónak. További
mondataiból azonban kiderül, a szövegkiadói beavatkozást ő is jogosnak, sőt szükséges-
nek ítéli. Amikor saját Dayka-kiadását () magyarázza, melyet a MNyr munkatársai
önkényessége mia bíráltak, azzal védekezik, hogy két kiadásból [ !, vagyis nem kéz-
iratból] dolgoztak, Kazinczyéból () és Toldyéból (), s az utóbbit veék alapul,
mert az jobb : Toldy ugyanis az eredeti kéziratok alapján kiiktaa Kazinczy változtatá-
sait. Gyulai azonban elárulja, az ő esetében szó sem volt a helyenként szemmel látható-
an hibás Toldy-kiadás ellenőrzéséről és a kéziraal való újabb összevetéséről, ráadásul
a két kiadás összehasonlítását sem maguk végezték : „midőn az egész ki volt szedve, a
revisiót oda adtuk segédünknek, hogy hasonlítsa össze a Kazinczyéval, részint az írás-
jelek, részint a Toldy kiadásába becsúszo nyomdahibák mia. Segédünk kijegyezte a
revisió ívére az eltéréseket, a melyekből némelyt megtartounk, némelyt elveteünk”
().

A vita a V. szignójú recenzens, Volf György és a szerkesztő Gyulai közö a követ-
kező kötetben zárul (V, A Nyelvemléktár ügyében: Észrevételek Volf György válaszára,
BpSz, , . k. . szám, – ; V György, Mégis a Nyelvemléktár, BpSz, ,
. k., . szám, –, Gyulai szerkesztői jegyzetével). Az eddigiekből is kiderül azon-
ban, hogy a Nyelvőr által képviselt szövegkiadói eszmény lényegesen eltért Toldy és az
Akadémia irodalmár tagjai által vallo elvektől.

A Régi magyar passió . augusztus -én kelt előszavában Toldy a kötetnek
valóban reprezentatív szerepét hangsúlyozza, ami részben annak tulajdonítható, hogy
a kiadványt anyagilag Galantai Fekete Mihály esztergomi kanonok támogaa. Ezzel
a ténnyel indokolja a tematikus választást : a kötet három passiót tartalmaz, három
különböző forrásból. Az –. oldal a Döbrentei-kódex –. oldalán lévő passiót
közli ; a –. oldal az Akadémia Érsekújvári kódexének –. oldaláról való, az
utolsó részben pedig a Debreceni kódex –. oldalai olvashatók.

A mecénás személyével indokolja Toldy a szövegválogatást és elrendezést, az anto-
lógiát azonban más szempontból is mutatvány jellegűnek állítja. Nyelvtörténeti szem-
pontból a különböző kódexekből kiemelt párhuzamos részletek egymás mellé állítása
azért lehet különösen fontos, mert a Biblia Toldy szerint átörökíti a nyelvet, közvetlen
és élő kapcsolatot teremt különböző korok nyelvhasználata közö. Az íro szöveg nem
engedi a korábbi nyelvállapotok eltűnését, hanem konzerváló és kötelező erővel ren-
delkezik : egy-egy korábbi szöveg, melyet a fordító mintaként használ, új életre kel a
későbbi fordításban.

A három rész a kötetben három különböző szövegtípust mutat fel. Az első rész a
négy evangélistából összeállíto szerkezet, amásodik szövegcsoportban az evangélisták





szövegét elmélkedések és imádságok szövik át, míg a harmadik fejezetben a passió „intő
észrevételek” hordozójává válik.

A szövegeket Toldy, mint szó volt róla, újabb helyesírással, rekonstruált ejtés szerint
közli. A szokatlanabb kifejezéseket számozo lábjegyzetekben értelmezi, az olvasatbeli
bizonytalanságokat és magyarázatokat csillagozo jegyzetekben adja meg. Munkáját
előkészületnek mondja ómagyar nyelvtana és szótára kidolgozásához, amely azonban
soha nem jelent meg.

A kötetet Arany elejétől végig széljegyzeteli, annak azonban nincs nyoma sem i,
sem a levelezésében, hogy mikor olvasta. A grafial készült margináliák – néhány szö-
veges megjegyzés és aláhúzás kivételével – párhuzamos vonalú jelölések egy-egy sor
melle. Önmagukban a jelentésük bizonytalan, de valószínűsíthető interpretációt tesz
lehetővé együes vizsgálatuk: a kiemelt sorokban hangtani jelenségek, visszatérő szó-
fajok (kötőszók, partikulák, határozószók), igealakok (a lesz, tesz, vesz, hisz, visz, alusz
toldalékolása, a val(l) ige alakjai stb.), elavult szavak (venér, tegitlen, hagyapok), mon-
daani sajátosságok stb. találhatók. A jelöléseknek ez a csoportja Arany tanulmányozó
olvasására utal, arra, hogy egyes nyelvi elemekre különösen figyelt a szövegben.

A széljegyzetek másik csoportja bíráló jellegű. Arany sem i, sem a későbbiekben
nem foglalkozik a szövegkiadás elveivel, s így Toldy modernizált átiratát sem kommen-
tálja szövegszerűen. Többször észrevételezi azonban Toldy tévedéseit, gyanús átírását,
elvéte szövegtagolását.

Arany János bejegyzései

. old.: A szövegben jelölés, a bal margón megjegyzés.

így
[…] váltsad el enró-

lam ezt pohárt […]

. old.: Rézsútosan íro megjegyzés a felső margón.

[II. A P  É .]
Nádor C. –

. old.: Aláhúzások, betűjelölések.

ny

[…] es koporsók megnilának.
Az kűsziklának repedőzésén értsed az kemény
színek töredelmességét ; az koporsónak meg-
nilásán értsed, aiatos lélek, az gyónásra való
szának megindulását ; […]

ny





. old.: Aláhúzások, a bal margón betűjelölések.

gy gimölcse

gy háboruságot, gilöségöt

ny Kit megbizonít szent Bonaventúra

ny megbizonít önönmaga zsoltárkönyben

kiről úgymond szent Bernáld doktor

. old.: Aláhúzás, betűjelölés.

ny Kit urunk ünönmaga bizonít mondván […]

. old.: A bal margón X jel javítva | | jelre.

| |

azért igen nagy szere-
lömmel kell tennenmagadat megtartanod )
gyönyörködetes ) ételtül es mértékletlen ve-
neréktül ), es mindeniket csak testnek szük-
ségére venned.

) Megtartóztatnod. ) Gyönyörködtető, élvet adó.
) Italtól.

. old.: A jobb margón jelölés.

es tahát ) úr Jézus jelen leszön, mi-
ként lenni gondoltatek ) es te aiatosságodat
veszi, és te mivelködetidet fogadja, Ámen.

) Akkor. ) A közép e előfordul a régiségben nem
ritkán az ikes igék vég ragában: gondolkodik.

| |





. old.: A bal margón betűjelölés, a jobb margón jelölés.

ny
es ő igen

fénességü ) szemei és ő ártatlanságu ) testé-
nek minden erei megindulának, úgy hogy mind
az ő fogai es tetemei csontjával öszve ) oly
igen erősen megtöretének vala, hogy az ő
szentséges testének minden tagjából verös ve-
rő ) csepeg vala le oly igen béven ), hogy az
imádságnak minden helyét megvizesítöe vala.

) Fényességes. ) Ártatlanságos. ) Csontjával együ.
) Veríték. ) Bőven.

| |

. old.: A bal margón jelölések.

| |
| |
| |

| |
| |

Mind ez igéket, en szerető
atyámfia, igen figyelmezjed *) es te igyekeze-
tedben elmédben forgassad, hogy miképpen ez
mi urunk Jézus Krisztus imádkozo es te-es )
ezenképpen tégy, hogy te orcáddal az földre
leessél, nem hát mege nézvén, hogy azokat ki-
ket kérsz, teelőed valljad ), azaz te elméd-
ben tartsad, nem hát mege fordúlván, szádval
mondván és imádkozván, es szíveddel egye-
bü búdosván ): es atyaistennek akaratja
mindenkoron az te kérésödet előlkelje ), az-
az csak az ő akaratja szerént valót kérjed […]

) Te is. ) Coram te habeas. ) Kalandozván. ) Meg-
előzze.
*) A codexben a sor tömösége mia csak figyelme-
zed áll.





. old.: A jobb margón hosszabb, két sort átfogó párhuzamos vonalú jelölés.

[…] es mikor azért látod
az te lelkedben enne töredelömbe es bánatok-
ba úr Jézust vigyázaa és imádkozaa ):
légy alázatos es engedelmes őnéki, és szolgálj
őneki, es sokakat lelhetsz, kit mondhatsz őneki
az te aitatosságodból, mind azoknak-és, kik
elfáradván alusznak.

) Ősrégi formája a részesűlő múlt-jelenének, vagyis a
jelenkép előado múltnak, mely minden személyeken
és számokon keresztűl ragozva divatozo, s leginkább a
régi bibliában gyakori. Ma a részesülő félmúltjának
ragával (va ve) fejeztetik ki: vigyázva (virrasztva) és
imádkozva.

| |
| |

. old.: A jobb margón jelölés.

[…] es drá-
galatos megnílt száját, es ő szent melyét bü-
dösségü ) hagyapokval ) es minden ferteze-
tösséggel az gyomornak szájaiglan szájában
pekvén ) beöltik vala […]

) Büdösséges. ) Hagyap: köpés (ige is: köp). ) Pökvén.

| |





. old.: Aláhúzás, a jobb margón jelölés.

| |

| |

[. old.:]
Ennekutánna emle-

kezjél meg, en szerető atyámfia, az te lelki

[. old.]
gondolatodba a mi urunk Jézus Krisztusnak az
magas keresztfáról predikállo hét igéknek
egyikről ), mikor azt mondá: En szent atyám,
bocsássad meg azoknak, mert nem tudják mit
tesznek.
[…]

es te kegyességes
együgyüségedet megmutatád azkoron, mikoron
te árulódnak te édösséges szádat csókolásra
méltóltatád ) lehajtanod, es az zsidók, kiknek
te nagy szerelmedet mutaad vala, tegedet
megfogának, es megkötözének, es elvínek )
miként urvot ) es tolvajt […]

) Számtalanszor így, birtokrag nélkül ; egyikéről he-
lye. […] ) Méltóztatád. ) Elvivének. ) Orv, or (tolvaj).

| |

. old.: A bal margón jelölés.

| |

„Bizony bizony mondom tinektek, mátul fogva
látjátok embernek fiát isten tehetségének jog-
ja ) felől ülni”: tahát mind az papok fejedel-
me ) ruháját megszaggaa mondván […]

) Jobbja. ) A papok minden fejedelmei, minden
főpapok.





. old.: A bal margón jelölés.

| |

[…] es megjelentenéd kik
volnának; es te igen szerelmes orcádat, kire
angyalok kevánnák néztöket ), undok hagya-
pakval ) nem utálák megferteztetni […]

) Hogy nézheék volna. ) Hagyap: pökés ; név és ige,
mint a „pök” maiglan.

. old.: A bal margón jelölések.

| |

| |

Napnak elő óráján siralmas es szomorú szí-
vel megemlékezjél, miképpen az zsidók holval
levén ) ő tanácsokban egybegyilének ), es az
mi urunk Jézus Krisztust oda vivék az ő ta-
nácsokban, es igen keményen gyetreetvén vi-
tetik vala. Mikor kedig őtet akarják vala az
házból kivinni, mondnak vala őneki nagy ivöl-
téssel: Kelj fel te, kelj fel! mit gyáratsz )?
aluszsz-e avagy ébren vagy?

) Reggel. ) Gyülének. ) Így olvasom a cod. e szavát:
gyaracz ; s a gyáratni már nem divatos igét látom
benne,
melynek rövidebb alakja: gyárt, ahonnan: gyártó. Egye-
nesen „csinál” értelemben: Mit csinálsz ?





. old.: Aláhúzás, a bal margón jelölések.

| |

| |

Ha ) te vagy Krisztus élő istennek fia? es ta-
hát te igen együgyü áldo urad Jézust hallod
felelvén es mondván: Te mondád. Az igét mely
feljül mondato: Mátul fogva látjátok ember-
nek fiát ülee ) isten tehetségének jogja )
felől: Krisztusnak, ki feleletét káromlásnak
aliák ), lássad azért **) ae lelkedben, mint
aliom meg úgyan ***) tének miként töe-
nek vala éjjel neki, gondoljad és ő miként őtet
annakutána nagy keserüséggel ő kezeit hát-
mege kötözék, avagy elöve ), es vite-
ték Pilátushoz […]

) Vajon. ) Ülve. ) Jobbja. ) Vélék, gondolák.
) Előre.
**) Cod: azezth. ***) „Meg ugyan” kétszer áll a
codexben. Megint úgy.

. old.: Aláhúzás, a jobb margón jelölés.

[…] kinek kár-
hozatjára az zsidók napnak elő idején ) egybe
gyűltenek vala.

) Első órájában.

| |

. old.: A bal margón jelölések.

| |

| |

[ten]nenmagad az te lelkedben, hogyha ) o jelen
volnál […]
[…]
ő, megiedvén mond teneked: Mit vallasz ),
avagy mit sírsz en édes fiam, mondjad meg en-
nekem […]

) Mintha. […] []) id habes? Mi dolog?





. old.: A jobb margón jelölés.

Ó mely gonoszúl vagyon ez asszonyállatnak
mastan ő dolga! nemde láatok-é egyenlő sé-
relmet ennek sérelméhez, mert egyenlő sérel-
met val ) ő fiával. Ennekutánna Eródeshez
ereszteték, es leszen őtet követő népének sok
gyülekezeti.

) Habet.

| |

. old.: A bal margón jelölés.

| |

Ennekutánna gondoljad meg,
miképpen meghozaték Pilátoshoz, es így Pilá-
tosnak széki elő olymely ) immár ereitül el-
távozo vala ; feje lehajtván ) igen sok hamis-
ságokat es hamis tanuságokat hallván, kit őel-
lene mondnak vala: miként engedelmes bá-
rány elengedi vala.

) Mintegy. ) Azaz: lehajto fővel.

. old.: A bal margón jelölés.

| |

Ennekutánna az zsidók nagy ke-
mény vereségökkel es hagyapásokkal, károm-
lásokkal es egyeb gyetrelmekkel, nagy kese-
rüséggel es nagy keményen, gyetretik vala,
miképpen elébb, es olyha ) mastan kezdet-
nék neki gyetrelme […]

) Mintha.





. old.: A jobb margón jelölések.

[…] de
csak ae szerető fiadnak láatol ily keménnek
lenni: mire ) nem ereszted angyaloknak sere-
git, hogy ő urokat segéllenéjek ) mind ez ke-
gyetlenektül es őtet gyetrőktül.
[…]
esmeg ugyan oan az egyembe ) menőkkel […]

) Miért. […] ) Együ.

| |

| |

. old.: A jobb margón jelölések.

Bódogok az meddűk ) kik
nem szültenek, es az emlők melyek nem em-
teenek ) ; es tahát ) kezditek mondani az
hegyeknek: Essetek mirejánk, es boríhatok )
el minket, es az völgyeknek: fedezjetek be
minket: mert ha az nyess ) fában az éköt te-
szik, az asszjuban ) tahát mi leszen? Bizony,
jó Jézus Krisztus, igaz ugyan, mert ha te szent **)
fa valvád ), gimölcsöző es áldo, ennet ) szen-
vedsz, es az te ágaidból megfosztatol: mi leszen
mirólunk nyavalyásokról, kik vagyunk az jó
fa tize közö?

) Meddők. ) Emteni: szoptatni. ) Aztán. ) Borítsatok.
) Nyers. ) Szárazban. ) Ma már e kiholt forma helye:
lévén használtatik személyragozás nélkül. ) Ennyit.
**) Cod.: r (?) zert.

| | | |

| |

| |





. old.: A bal margón jelölések.

| |

| |

Ennekutánna az te igyekezetödben es gondo-
latidban ….. *) az mi urunk Jézus Krisztus-
nak mondoa ) hét igének negyedikről ), kit
nekünk az magas keresztfáról predikálla, mert
úgy monda: en istenem, en istenem, mire hat-
tál el engemet? Kit jól eszödben erőkedjél
venned, es ez ige után igen aiatos szível ez
imádságot mondjad, olymelyha ) az keresztfa
ala volnál, az te urad Jézus Krisztus elő le-
terdepelvén: […]

) J. Kr. által mondo. ) Az ikes számnevek a régiségben
akarhányszor mellőzik a birtokragot. ) Mintha.
*) Tán: emleközjél.

. old.: A jobb margón jelölés.

[…] hogy engemet szegény
nyavalyás bínest i ez világban méltólj ) es
akarj minden en bínimről úgy megostoroznod […]

) Méltóztassál.

| |

. old.: A jobb margón jelölés.

Es az időben tahat az testében való sebök meg-
nyilának, es az ő teste jelennen ) mind megtet-
szék mindenestül ) megveresültenek, es az
ő vére mind földig alá folván […]

) Jelesen. ) Egészen.

| |





. old.: A bal margón jelölés.

| |

. oldal
[…] es egyik idvezűle, másik kárhozék; továbbá
látod az áldo Jézus Krisztust, ki jövendő jó-
szágoknak pispeke, miként keze-elterítvén )
ajánla tiszta ostyát miértünk: tudnimert ) ő
drágalatos szent testét az magas szent kereszt-
fának oltárán.

) Kezét kiterjesztve. ) Tudniillik.

. old: jelölések a bal margón.

| |
| |

| |

[…] azért
hogy úr Jézus ő gyetrelmének es kénszenve-
désének nagyságát mutatván, mert oly igen ne-
hezen es oly nagy sérelömmel kénzatik vala,
es szomorodván bánkódik vala, olyha ) isten-
nek ingyen ) fia nem volna, de inkább ellen-
ségé ;

[…]
En étkembe adának epét, es en szomjohomba**))
itatának engemet eceel.

) Mintha. ) Semmikép fia nem volna. […] ) E forma,
melyet másu még nem találtam, teljes analogiában
van a maiglan is szokoas éh-om-mal. […]
**) Cod: zomywhözom; zömjöhomba.





. old.: A jobb margón jelölés.

De valóbizony ) ki foghatja ő el-
méjében, fogja, mert kinnyen )*) ez beszéd
testjeknek**), es azért nem értik, azaz nem
értik igaz értelömmel, nem értik melyek ) is-
tené, es elvesztik az örök vigságot *)

) Igen is ; továbbá; valóban. ) Könnyen. ) Közép e-vel
i helye: melyik. ) I: “boldogság” helye.
*) Úgy látszik az ige hiányzik. **) Vagy tán: testieknek?
(testyeknek): így is, úgy is a mondat, csonkasága mia
homályos.

| |

. old.: Korrektúrajelek a szövegben és a jobb margón.

Napnak kilenced idején, ha kegyes lelket
vallasz | szerelmes es aiatos elmével,/ gondoljad
meg, miképpen te igen szerető urad Jézus
Krisztus, minden hálálatra méltó ő halálához
kezelítvén […]

|, /ϑ
[A vallasz
után vesszőt
tesz, az
elmével után
pedig törli a
vesszőt.]

. old.: A bal margón jelölés.

| |

[. old.:]
Egy meghal, hogy abból

mind ez világ megelégödik ; egynek veszedel-
meért elvesztenek egyebek követők: immár
[. old.:]
egynek érdemeiért mindenek idvezülnek, a
mely atyaistennek kellemetes. Mire ) en édes
szilém Mária, hogy az kelletlen lenne teneked,
az kelyhöt, kit ennekem atyám ado, nem aka-
rod hogy megigyam azt?

) Miért.





. old.: Aláhúzás, a bal margón jelölés.

| |

En szentséges atyám,
te kezedben ajánlom az en lelkemet. Es ez )
mondván kibocsátá az ő szent lelkét. Bizony
igaz eleget érthetsz ezekből, mikor ezt meg-
mondván őtet ő áldo szent anyja látá meg-
halni, es önmagát ez világból meghagyaatni […]

) Ezt.

. old.: A bal margón jelölés.

| |

Ély Ély lamazabatáni ; azaz: En is-
tenem, en istenem, mire hagytál el engemet?
maga ) te istened soha el nem vált tetűled.

) Ámbár.

. old.: A jobb margón jelölés.

Kiket miko-
ron az ő szent anyja láto volna, olha ) ha-
lálból kele fel, es egy kevestenne ) ő lelke
megörvende, es mint teheti vala, szolgál vala
azoknak, es segétség vala őnékik.

) Mintha. ) Kevesig.

| |

. old.: A bal margón jelölések.

| |
| |

es o ülj te uradnak, az kegyes
Jézusnak, koporsója melle, szerezvén őrizetre
négy erős vitézöket: elő ) vitéz legyen ildo-
mosság ) mivelködetben, hogy ildomos ) légy
minden jószágos mivelködetben;

) Első. ) Eszélyesség, prudentis. ) Eszélyes.





. old. A jobb margón jelölés.

De Pilátos-
nak őrizői ezöket nem valloák, ) es Krisz-
tust elveszteék.

) Nem birták: non habuerunt.

| |

. old.: A bal margón jelölés.

| |

En szentatyám,
te kezedben ajánlom en lelkemet ; mely mon-
dást igen figyelmezj es értelmét te elmédben
forgassad, es azután igen aiatos szível ez
imádságot mondjad, olymely ) az keresztfa
ala te urad Jézus elő volnál letérdepöl-
vén etc:

) Mintha.

. old.: A bal margón jelölés.

| |

[…] es öss ) en szi-
vembe igaz tökélletes alázatosságot, ki mia )
vallhassam ) i te szent malasztodat […]

) Önts. ) Mely által. ) Birhassam: habeam.

. old.: A jobb margón jelölés.

[. old.]
Emlékezjél meg en dicső áldo uram

[. old.]
Jézus Krisztus, hogy mind ezöket en idvessé-
gemért szörzéd, es tőd ) ; es kérlek tégedet
en áldo idveziém […]

) Tevéd.

| |





. old.: A jobb margón jelölések.

es az
házban tétova vondozták ) mind ét által )
nagy szégyenséggel anyaszilt mezielen;
[…]

ez fa
kedeg hoszju vala mint ) hét seng. Demaga )
[. old.]
ez lö dolgot kell tudnunk […]

) Voncolták. ) Egész éjen által. Ama XVII szá-
zadi kéz ezt írta fölibe: Ecsaka. […] ) Mintegy. )
Mindazáltal.

| |

| | | |

. old.: Aláhúzás, a jobb margón jelölés.

Es az
kópján volt egy küs vas mintegy cérnaszál vas-
ból csinált ), es az mesterek aval mérik volt
az templomnak hoszjúságát, es szélösségét […]

) Vas sodrony.

| |

. old.: Aláhúzás, a jobb margón jelölés.

Arméniai fejedelömnél vagyon az
Krisztusnak szakálában ) nyolc szálak, kiket
[. old.]
kiszaggaak volt az gonosz zsidók […]

) Szakálából.

| |





. old.: A bal margón jelölés.

| |

[…] franciai királnál vagyon az tivisko-
rona, es az keresztfának nagyobb része, es az
szegnek egyik ) ; parozai császárnál vagyon az
csucsa ), melyet elvö *) franciai királtul ; es
még nála vagyon az szegnek egyik, es nála
vagyon Bódogasszonnak egy főfedele […]

) Egyike. ) Lándzsa. *) Cod.: el wot.

. old.: A bal margón jelölés.

| |
Mondának neki az tanitványok: Mes-

ter, lám tudod hogy teged im tegitlen )- és meg
akarnak vala kevezni ) o az zsidók: miért
mégy ismeg oda?

) A székelyeknél mai napig él a
tege (Gyarmathy, Benkő J., Tájszótár) ; tege Bátori-
nál (Kresznerics szerint) ; tegeten: nuper, a régi Bibliá-
ban (Révai-cod.) ; tegetlen még Komjatinál, sőt Eszter-
házy Tamásnál és Molnár Albertnél is ) Kövezni.





. old.: A bal margón jelölés.

| |

[. old.]
Vala kedig Bethánia Jeruzsálem-

[. old.]
hez tizenöt kegni felden ). Sokak kedig az zsi-
dók közzül jöek vala Mártához es Mária Mag-
dalénához […]

) Jánosnál XI. .: Erat autem Bethania iuxta
Jerosolymam quasi stadus* quiudecim”; a régi bibliá-
ban: „Vala kedeg Bethánia rokon (közel) Jeruzsá-
lemhez monnal (mintegy) tizenöt láb földön;” Káldi-
nál: „Betánia pedig Jeruzsálemtől közel tizenöt fu-
tamatnyi földön vala.” Tehát keg stadium, láb, fu-
tamat. (De út, pálya is: a debreceni codexben (. l.)
olvasom: „a bódog szent István … mikoron a kén-
szenvedésnek kegibe volna”).

. old.: A bal margón jelölés.

| |

| |

Nem tehee vol-
na-e meg ezt is, hogy ez Lázár meg ne holt
volna, ki tegitlen ) az vakon sziletönek sze-
mét meggyógyiá? Jézus kedig esmeg fohász-
kodék übennee ), es mene az koporsóhoz.

) Tegnap; minap. ) Őbenne magában.

. old.: A jobb margón jelölés.

Sokan ke-
dig az zsidók közzűl, kik mentek vala Mártá-
hoz es Máriához, hínek ) Krisztusba. Es né-
melyek kedeg menének az irástudó zsidókhoz,
es megmondák ez csodát, melyet tén ) idve-
ziénk.

) Hivének. ) Tőn.

| |





. old.: A jobb margón jelölés.

Es immár, mikoron elkezelgetne az mi ne-
mes idveziénk Jézus Krisztusnak szent kén-
szenvedésének es szent halálának ideje, virág-
vasárnapra viradván, hozjá szerzé magát )
hogy Jeruzsálembe bemenne, es az népeknek
predikálna.

) Rendezkedék, készüle.

| |

. old.: A jobb margón jelölés.

Utána megyen vala kedeg az
édes szíz Mária, Magdalénával es Mártával es az
apostolokkal, es nagy szomorúságot valván )

[. old.]
az szíz Mária az ő szívében, mert félti vala az
ő édes fiát, az alázatos Jézust.

) Habens.

| |

. old.: A jobb margón jelölés.

En édes fiam Jézus, hova
lél ) hogy meg nem jüvél ; avagy, en édes
fiam, tegedet megfogának? Es nem tírheté az
keserves szíz Mária, hanem el-kimene Bethá-
niának végére […]

) Levél.

| |





. old.: A bal margón jelölés.

| |
Ó énnekem hova té-

tek ) az en édes fiamat Jézust? avagy őtet
megfogták?

) Tevétek.

. old.: A jobb margón jelölés.

Mikoron azért haza
mentek volna, ételt vének ) hozájok.

) Vevének.

| |

. old.: A jobb margón jelölés.

[…] mert imár csak rokon közel *) vagyon az en
halálomnak ideje, hogy nagy szörnyü halállal
vagyok megöletendő emberi nemzetnek váltsá-
gaért.

*) E két szó a régiségben egy jelentésű, s egy oly
másolat után csúszhato az érsekujvári codexbe,
melybe a leiró által az (ez értelemben) elavúlt
„rokon” fölibe magyarázólag volt a „közel” írva,
mily magyarázatokat gyakran találunk.

| |

. old.: A bal margón jelölés.

| |

es az édes keserves
szíz Mária-és térdre essék előe, es mege-
lelé az ő édes fiát Jézust, elepede mindenestül
fogva úgy, hogy nagy sokáig nem szólhata az
ő édes fiának Jézusnak; es elnémikort ) mon-
da nagy keserű sírással: […]

) Elnémikort: vajon nem oly nyomosító előtoldat-e ez
mint az eleddig, elvégre stb kötszókban, vagy?





. old.: A bal margón jelölések.

| |

| |

Jól *) tudjátok hogy én tegnap nektek
árultam vala, azért készüljetek fel, es en in-
gyenmajdan ) kezetekben adom. Ezt hallván
a zsidó fejedelmek, hamar seregöket szörzének,
es hozjá készülének. Az édes idveziő Jézus
kedig nagy édes szóval tanítja vala az ő tanít-
ványit, predikálván őnekik es monda: En sze-
relmes fiaim, még egy keves ideig veletek va-
gyok, de ingyenmajd ) nem láok engemet ;

) Legi: Mox, e vestigio, confestim: Molnár Albert. )
Legi.
*) Cod.: hol.

. old.: Aláhúzás, a bal margón jelölés.

| |
Monda Péter nagy

eskéssel ) hogy: sonha ) nem *) esmerte vol-
na az Jézust.

) Esküvéssel. ) Soha.
*) A codexben i felesleg e szó áll: mertelek,
melyet a leiró elfelede kitörölni.

. old.: A jobb margón jelölés.

Monda esmeg Kajffás: Az élő is-
tenre kérdlek tegedet, hogy mondd meg, ha )
te vagy az élő istennek fia? Monda az áldo
Jézus: Te mondád, mert ) én vagyok, es lát-
játok ilnie embernek fiát atyjának jogjáról.

) Vajon. ) Hogy.

| |





. old.: A lábjegyzetben helyesbítés.

[. old.]
Es mikor láták volna az zsidó

[. old.]
asszonyok, keserűlnek ) vala őrajta, mond-
ván: Jaj szegén szíz Mária, mely igen szer-
nyen kénzoák az te édes fiadat Jézust!

) Elkeserednek.
inkább: könyörűlnek

[A
megjegyzést
Arany
függőleges
vonallal
toldja be
Toldy
jegyzete
után.]

. old.: A bal margón jelölés.

| |

Mikoron azért hátára adták volna az ke-
resztfát, es az városból el-kivinnéjek, monda
az szíz Mária szent Jánosnak: Fiam János,
jer elöst ) imez általútra […]

) Előre. A codex-
ben világosan elösth áll. Van: képest, örömest stb,
hol a melléknévhez ragadt határzó-képző (t) vilá-
gosan felismerhető ; de van megest, bízvást, fogvást,
folyvást is!

. old.: Az oldal alsó részén a lábjegyzet helyesbítése.

Úgy an-
nera elkeseredék az szíz Mária, hogy oan lee-
sék, látván hogy a sok arculveréssel es pek-
deséssel emberi személy ) őrajta nem tetszik
vala, es monda az áldo Jézus az Jeruzsálem-
beli asszonyállatoknak: […]

) Species, forma humana.
tekintet, conspectus





. old.: A bal margón jelölés.

| |
Es imár hogy estve fele volna, láta

nékiket ) kijűnie Jeruzsálemből, es azt alija )
[. old.]
vala, hogy azért jűnének, hogy az ő édes fiát
nagyobban kénzanájak;

) Némelyeket. ) Véli.

[III. I   .
A D .]

. old.: A bal margón jelölések, a lábjegyzet ala megjegyzés.

| |
| |

X

felkelek, es
megkeresöm en fiamat, de ének e wada va-
gyon *): nem illik nekem, asszonyiállat
valván ), búdosnom. Felkelek, es imá-
dom atyaistent, es en fiamat dolgáról megbi-
zonítsam **).

) Lévén.
*) Így a codex. Értelme ugy látszik: éjnek kez-
dete vagyon. L. a . l. ) jegyz. is. **) Cod: meg-
bizoníam.

XL. Winkl Codex, LXII, LXIII.





. old.: A jobb margón jelölések.

Ez imádság ) megmondván, felkele, es a tanejt-
ványokhoz mene, lelé űket hogy allonnának ),
mert megnehezőlt vala az ő szömek. Monda Si-
mon Pétörnek: Simon, ez-é a fogadás? ime egy
óraiglan nem vigyázhatál ) envelem! s felköl-
té őket alásokból ). Ennekutánna esmeg uronk
Jézus azon helre mene, es másodszor mond-
ván: En atyám, ha e kénszenvedésnek pohara
el nem múlhatik, hanemhogy ) megigyam –
azaz megszenvedjem – legyön te akaratod.
Ó jó Jézus, kiért tőd ), hogy ily igön reá en-
gedél hamarsággal?

) Imádságot. ) Alunnának. ) Virraszt-
hatál. ) Alvásokból. Ez igének legösibb formája.
) Anélkül hogy. ) Tevéd.

| |

| |

| |

. old.: Bal és jobb margón két és három vonallal kiemelt jelölés.

| | |

Azért a vérös verej-
ték nagy bőséggel mint egy kis csergeteg mon-
nó ) kentesét általhatván, foly vala ő szizei ) *)
szent testéből. Ó keresztyén: a hel, holo ő
felsége imádkozik vala, megindúla az ő nagy
keserűségeért mind Limbosiglan ) ;
[…]

es monda Pétör-
nek mindeniknek képében: Simon aloszsz? )

) Mindkét (ambo; beide). ) Mint mennyei.
Szűzi. ) Egész az előpokolig. ) Az aloszon (alszik)
régi formától.
*) Cod: zizley.

| |

| | |





. old.: A jobb margón jelölés.

Es monda
Pétörnek az ajtótartó asszonyiállat: Minem-
de ) te-es ez embörnek tanejtványi közzül való
vagy-é?

) Úgy-e.

| |

Tárgyi és nyelvi magyarázatok

. old. : – ezt pohárt – A névelő elmaradásának jelölése.

–., . old. : – Arany az Érsekújvári kódexből (ÉrsK) származó rész fölé odaírja,
amit Toldy Ferenc az előszóban is elmond, hogy a szöveg párhuzamos a
Nádor-kódex (NádK) –. oldalaival. A továbbiakban a g és az n han-
gokat javítja gy, illetve ny hangra. Az ÉrsK-ben n, g betűkkel írt szavak a
NádK-ben mellékjeles alakban olvashatók, tehát valóban ny, gy ejtésük volt
(megnyilának, gyimölcse, gyilöséget stb.). A jelölt szavak párhuzamos he-
lyei a két kódexben: – megnilának : ÉrsK , NádK ; – gimölcse : ÉrsK ,
NádK ; – gilöségöt : ÉrsK , NádK ; – Kit megbizonít szent Bonaven-
túra – ÉrsK , NádK ; – megbizonít önönmaga zsoltárkönyben : ÉrsK ,
NádK ; – Bernáld doktor : ÉrsK , NádK: Bernard doctor,  ; – ünönma-
ga bizonít : ÉrsK: , NádK ; – fénességü : ÉrsK  – ez a rész már nincs
meg a NádK-ben. Az aláhúzások jelentése nem értelmezhető.

. old. : – A jelölés vagy a venerék szóra, vagy a névelő elmaradására („csak test-
nek szükségére”) vonatkozhat. A venerék Toldy-féle értelmezését A magyar
nyelv történeti etimológiai szótára ([TESz], főszerk. B Loránd, Bp.,
Akadémiai, .) megerősíti : a Jókai-kódex, Bécsi kódex, Festetics-kódex
szerint is italt jelente a kihalt szó.

. old. : – A jelölés vonatkozhat Toldy ikes igékre te jegyzetére, vagy a névelő el-
maradására („es te aiatosságodat”).

. old. : – A jelölés feltehetőleg a verös verő (véres veríték) szókapcsolatra vonatko-
zik.

. old. : a) A jelölések i hosszabbak, három sort fognak át. Vonatkozhat a kiemelés
a „hát mege” összetételre és a „valljad” igére. Az utóbbit másu is több he-
lyü is jelöli Arany, ld. a . old. jegyzetét.
b) A jelölés az „előlkelje” alakra vonatkozhat.





. old. : – Amondatban,melymelle szintén hosszabb a jelölés vonala, mintmásu,
két dolog kelthee fel Arany figyelmét : a névelő elmaradása és a határozói
igenév régies formája. A . oldal második jelölése amelle a sor melle,
amely az ülee igét tartalmazza, erősíti a feltételezést, hogy az igenévi alak
előfordulásait emelte ki.

. old. : – A jelölés a melléknév képzőjére (büdösségü) és a hagyapok régi kifejezésre
egyaránt vonatkozhat. Az utóbbit valószínűsíti, hogy a . oldalon is jelölés
található amelle a sor melle, amely a kifejezést tartalmazza.

. old. : a) – Valószínűleg a szokatlan birtokraghiány jelölése.
b) – Feltehetőleg a méltóltatád alak jelölése. A . oldalon is jelöli a sort,
amelyben az ige előfordul.
c) – elvínek – Arany több helyü jelöli a lesz, tesz, vesz, visz, hisz, alusz
igék tőváltozatait, ld.  old. : töd ; . old. : hinek (hivének) ; . old. :
lél (levél) ; . old. : tétek (tevétek) ; . old. : vének (vevének) ; . old.
a) : alás (alvás) ; . old. c) : tőd ; . old. c) : aloszsz. Az sz-es és v-s ala-
kú igetövek hosszú magánhangzós tőváltozatai jelennek i meg, melyekről
az sz végződés lemarad, a nyelvtörténeti feltételezés szerint azért, mert a
korabeli beszélők nem a tőhöz tartozónak, hanem toldaléknak érezheék
(Magyar nyelvtörténet, szerk. K Jenő–P Ferenc, Bp., Osiris, ,
[K–P ], –). Az alszik ige esetében az ikes és d-s tő-
változat helye az sz-es tőváltozatra találhatók i példák. Arany mindkét
tőtípussal és valamennyi változaal foglalkozik később,  körül, Révai
megfigyeléseire hivatkozva (Antiquitates –), az Egy helyesírási kér-
dés című, kéziratban maradt jegyzetében (Arany János Összes Művei, szerk.
Keresztury Dezső, XI. k., Prózai művek ., –., s. a. r. N G. Bé-
la, Akadémiai Kiadó, Bp., , [A ], –).
A régies imperfektum A Buda halála XII. éneke . sorában is előfordul :
„Etelének is vün hírt Hilda futára”, s Arany a következő jegyzetet fűzi hozzá :
„Vün. Vive. Jogos régi forma” (A J Ö M, IV. k., Kevehá-
za, Buda halála, A hun trilógia töredékei, s. a. r. VGéza, Akadémiai
Kiadó, Bp., , ).

. old. : – Feltehetőleg a jogja kifejezés jelölése.

. old. : – Ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – Talán a holval lévén és a gyáratsz kifejezésekre vonatkoznak a jelölések. A
holval kifejezést -ban Szvorényi József is ilyen értelemben elemzi : „Hol
a. m. aurora [hajnal] : hollal = primo mane [első reggel, azaz : kora reggel]
(Nagyszombati és Bécsi kódex) ; holval lévén [reggel lévén] = facto mane
(Müneni kódex) ; Pécsinél : reggelre kelvén, innét : holnap = crastina dies





[holnapi nap] ; hol ma hajnalpír-, hajnaltámadat-, korány-, pirkanatban él.
(Magyar ékes szókötés, Buda, Első, rész, Első fejezet, . paragrafus.)

. old. : a) – Ha – A ha kötőszó az ómagyar korban gyakran szerepelt partikulaként
vajon jelentéssel (K–P , ), s ez megőrződö a népnyelvben.
Ilyen értelemben Arany is többször használta népies és régies szövegkör-
nyezetben: „Próbálja, ha nem tudnak-e úszni?” (Varga Mihály, ) ; „Nem
tudom, ha más vidéken / Megvan-é e szép szokás” (A bajusz, ) ; „S a nép,
az istenadta nép, / Ha oly boldog-e rajt’ / Mint akarom…” (A walesi bárdok,
) ; „Követek szavát így Etele megérté ; / Buda királynál ha voltak-e már?
kérdé” (Buda halála, VII. ének, . vsz). Toldy munkájának . oldalán a
ha ugyanilyen helyzetben fordul elő, s Arany o is aláhúzza.
b)A sort Arany vagy az ülee (ld. a . old. jegyzetét), vagy a jogja kifejezés
mia jelölte. Az utóbbit tartalmazó sor melle a . oldalon is jelölés áll.

. old. : – Az aláhúzás értelmezése bizonytalan, de feltehetőleg a kifejezés jelenté-
sére figyel fel Arany. Térbeli vonatkozással a kifejezést hasonló értelemben
később a Buda halálában alkalmazza: „Paizsa mint kőszál, hegy elő fokszirt-
ja ; / Iszonyú pallosát egyik keze tartja”, VIII. ének, . sor.

. old. : a) – A jelölés valószínűleg a „hogyha” kifejezésre vonatkozik. Ld. a . old.
jegyzetét.
b) – Feltehetőleg a „mit vallasz” szerkezetet jelöli. Ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – Talán a val (vall) ige mia jelölte meg Arany a sort, mert másu is ta-
lálhatók bejegyzések olyan sorok melle, melyekben a kifejezés előfordul :
„mit vallasz” (. old.) ; „kegyes lelket vallasz” (. old., bár i vesszőhibát
is jelöl Arany) ; „ezeket nem valloák” (. old.) ; „vallhassam i te szent
malasztodat” (. old.) ; „nagy szomorúságot valván szivében” (. old.) ;
„mert ha te szent fa valvád” () ; „nem illik nekem, asszonyiállat valván
búdosnom” (. old. b) jegyz.). A . oldalt és az utolsó idézetet kivéve,
ahol az azóta kihalt „lévén” jelentéssel magyarázza, Toldy minden esetben
a habet (bír, birtokol valamit) latin kifejezéssel értelmezi a szót, bár az –
a szövegkörnyezeől függően – eltérő jelentéssel fordul elő. A szó más je-
lentéseit a TESz is felsorolja : tanúsít, bizonyít ; bír valamit, birtokában van;
valaminek tart valamit ; hitet tesz valaki, valami melle; vallomást tesz ; va-
lamit elszenved stb.
Keletkezését a TESz a vádol, vadl igéből, illetve igetőből magyarázza, dl>ll
hasonulással. A hangváltozásról hasonlómódon írMátyás Flórián aMagyar
nyelvtudomány II. (Pécs, , ld. az . old. jegyzeteit) ; Budenz József Ma-
gyar–ugor összehasonlító szótárában (Budapest, –) ; azonosmódon
fejtegeti a szó keletkezését -ben Barna Ferdinánd a Nyelvészkedő hajla-





mok a magyar népnél c. értekezésének . oldalán (Budapest, ). Arany
ez utóbbi kötetet is széljegyzetelte, s ennél a helynél azt jegyzi meg: „én is
régóta ezt hiszem”.
Barna a vall ige habeo aliquid jelentésének elavulását alaki hasonlósággal
magyarázta. Szarvas Gábor a MNyr , VI. k. –. oldalán azt állítja,
hogy a vall ige bír valamivel jelentését a nekem van szerkezet nem pótolja.
Arany ezt a cikket is olvassa és jegyzeteli, s ez azt jelenti, a kifejezés körüli
párbeszéd két évtized múlva is érdekelte.

. old. : – A sort feltehetőleg az olymely kötőszó mia jelölte meg Arany. A szo-
katlan összetételű és használatú kötőszókat, partikulákat tartalmazó sorok
melle másu is vannak jelölések a szövegben: hogyha () ; olyha (,
) ; olymelyha ( b)) ; tudnimert () ; olymely () ; hanemhogy () ;
minemde (). Nyelvtörténeti kutatások szerint az összete, illetve több-
szörösen összete kötőszók az ómagyar korban keletkeztek szófajváltással,
vagy pedig a gyakori egymás melle állás eredményeként (K–P
, – ; –). Úgy tűnik, Arany módszeresen figyeli a szöveg-
ben ezeknek az elemeknek az előfordulását, használatát. A Buda halála XI.
énekében maga is használ hasonló összetételt : „Olykinek ezt mondja : »Ti-
tok, amit hallasz…[«]”, s a következő jegyzetet fűzi hozzá : „Némely. Ollyik”.

. old. : – A jelölés feltehetőleg az olyha összete kötőszóra vonatkozik. Ld. a .
old. jegyzetét.

. old. : a) – Talán a „mire” kifejezést jelöli. A megjelölt sorok közö több olyan van,
amelyben a határozószók és partikulák különleges, régies alakja vagy jelen-
tése áll, s úgy tűnik, Arany rendszeresen figyelt ezekre a mondatelemekre :
holval () ; mire (= miért, , ) ; tahát () ; jelennen () ; bizony
() ; kevestenne () ; mind ét () ; tétova () ; tegitlen (, ) ; ro-
kon közel () ; elnémikort () ; ingyenmajdan (= azonnal, , kétszer is
jelöli) ; sonha () ; elöst (). A nyelvtörténeti adatok szerint ezek közül a
t locativuszragot tartalmazó elöst ritkábban fordul elő az ómagyar korban,
de nem szokatlan; gyakoribbá válik ezzel szemben a több primer ragot tar-
talmazó csoport, mely közé a jelennen és a kevestenne is tartozik ; erősödő
típusnak számít a szekunder ragokat tartalmazó csoport, melynél névszó-
tőhöz határozórag járul (holval = korán reggel ; mire = miért) ; elavulóban
van a fentiek melle az ingyen, a tege, tegetlen (nemrég, minap) és a tahát
konkrét határozói jelentése (akkor). Megerősödnek és új elemekkel gyara-
podnak az összete határozók, közöük az általános névmási soha (som-
ha>sonha). A szerves összetételek közül ekkor jö létre a tétova mint ellen-
tétes értelmű határozók összekapcsolása ; a rokon kifejezés pedig többszó-
fajúvá vált, határozószóként a közel jelentést vee fel (K–P ,





–; –). A bizony a TESz szerint a bízik igéből származik ny kép-
ző felvételével, s nyomatékosító határozószóvá, majd módosítószóvá alakult
(K–P , ).
A tétova kifejezést mint olyan összetételt, amelynek előtagja nem fejez ki
világos jelentést, Arany a Visszatekintésben említi példaként, Brassai szó-
összetételről kifejte elmélete cáfolataként (Szépirodalmi Figyelő, (),
. sz. , és A , ). A tétova szót határozói értelemben A na-
gyidai cigányok IV. énekében használja is : „Van lárma, sikoltás, szaladás té-
tova, / Ezerféle átok, szitok, zenebona”. S újra a Toldi szerelme X. énekében:
„De most, hogy az útban tétova tekinte”. A mire kifejezést miért értelemben
a Buda halála IV. énekében alkalmazza: „Én nem tudom, e nép mire gyűl
mostanság / Avvagy mire véljem Etele parancsát”.
b) – Arany feltehetőleg az egyembe kifejezés mia jelöli a sort.

. old. : – A sorokban, melyek melle jelölés áll, az emteenek, a tahát, az asszju-
ban, a bizony és a valvád (Volf átiratában: walwad) szavak keltheék fel
Arany figyelmét. A tahát és a bizony szavakhoz ld. a . old., a valvádhoz
a . old. jegyzetét.

. old. : a) –Az első jelölés az oldalon az -ik ragos számnevekre vonatkozhat, melyek
Toldy szerint gyakran állnak birtokrag nélkül („hét igének negyedikről”). A
sorszámnevekről később, az -es években Arany a Ki és mely nem paral-
lel névmások c., kéziratban maradt glosszájában ír. Elmondja, hogy egykor
Toldyval együ azt hie, az ik toldalék a birtokrag többese, mert a Révai-
kódexben is fordulnak elő olyan szerkezetek, mint : „ezeknek egy-ik”, vagyis
egy-ük. A kérdéses példa Toldynak a Magyar irodalom története c. -es
munkája I. k. . oldalán található (A , –, ). Ehhez képest
az -es évek közepére Toldy felismeri, hogy ezek a szerkezetek nélkülö-
zik a személyragot. Az -es évekre Arany elgondolása is változik, és az
ik toldalékban a ki mutató névmási szerepű elemet látja, mely akkor jelenik
meg, ha a névmás mellől hiányzik a névszó. Ugyanez vonatkozna szerinte a
sorszámnevekre is. Ezekben az ik végződés tehát nem a hiányzó személyrag
nyoma, hanem csupán a névszót pótló, arra rámutató elem.
b) – Ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – A jelölés talán a méltólj („kegyeskedik, hajlandó valamit megtenni) igé-
re vonatkozhat. A TESz szerint a kifejezés a mélt (illik) igéből származik.
Arany a . oldalon is jelöl olyan sort, amelyben a kifejezés előfordul.

. old. : – Feltehetőleg a jelennen kifejezésre vonatkozik a jelölés. Ld. a . old.
jegyzetét. Toldy magyarázata homályos. A kifejezés határozószó, jelentése :
most, o azon a helyen, nyilván (TESz). Vonatkozhat a jelölés a „megnyi-





lának” szóra is, melyet Toldy i „ny” betűvel ír át, szemben a . oldallal,
ahol az Érsekújvári kódexben a kifejezést „n” hanggal olvasta.

. old. : – Talán a tudnimert kifejezést jelöli Arany. Ld. a . old. jegyzetét.

. old. : a) – Talán az olyha szó kiemelése. Ld. a . old. jegyzeteit.
b) – Az ingyen kifejezés a . századtól a tagadás nyomósításaként is elő-
fordul („egyáltalán nem”: TESz). A jelölés talán ezt a régi jelentést emeli ki.
c) – A kiemelés feltehetőleg az étkembe, szomjohomba kifejezésekre vonat-
kozik.

. old. : – A jelölés talán a Toldy által is említe hiányos mondatszerkezetet, vagy
pedig a melyek névmás bizonytalan jelentését érinti.

. old. : – A javítás a vesszőhibára vonatkozik, de az érinte sorban a másu több-
ször kiemelt vall ige is előfordul, ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – Talán a mire kifejezésnek, vagy az a mely vonatkozó névmás szokatlan
használatának kiemelése. Az előbbihez ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – Bizony igaz – Ld. a . old. jegyzetét. A „bizony” szót az Érsekújvári
kódexből Toldy n betűvel írta át. Ld. a –. old. jegyzetét.

. old. : – A jelölés feltehetőleg amaga szó szokatlan szerepére, vagy a névelőhiány-
ra vonatkozik. Toldy értelmezésében a maga kifejezés i kötőszó funkciójú
lenne („ámbár”), s a TESz valóban idézi a –. századból az ellentétet ki-
fejező jelentéseit a szónak (ugyan, hát, holo, de, azonban).

. old. : – A jelölés a névelőhiányra vagy a kevestenne határozószóra vonatkozhat.
Az utóbbihoz ld. a . old. jegyzetét.

. old. : a) A jelölés érintheti a számbeli egyeztetést („négy erős vitézöket”) és az elő
szóalakot. Az utóbbihoz ld. a . old. jegyzetét.
b) A sorban hiányzik a névelő, de jelölheti Arany az ildomos kifejezést is.

. old : – A vall igéhez ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – Az olymely kifejezéshez ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – A vall igéhez ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – A tőd igealakhoz ld. a . old. jegyzetét.

. old. : a) A tétova és a mind ét határozószókhoz ld. a . old. jegyzetét.
b) A jelölések vonatkozhatnak a hoszju szóalakra, a seng (= sing, hosszú-
ságmérték) kifejezésre és a demaga kötőszóra. Az utóbbihoz ld. a . old.
jegyzetét.





. old. : – A jelölés és az aláhúzás Toldy téves értelmezésre vonatkozhat. Volf ki-
adásában a mint egy külön áll : „Es az kopyan wolt egy kus was mynth
egy erna zal wasbol czynalt” (Régi magyar codexek: Érsekújvári codex
Első fele, Közzéteszi V György, Budapest, . – Nyelvemléktár IX, .
[ÉrsK , I.]). A hasonlat a vas vékonyságára vonatkozhat, nem sodrony-
szerűségére. A cérna kifejezés a TESz szerint a . században mérőfonalat
is jelente.

. old. : – A jelölés az aláhúzás folytán a -ban rag ablatívuszi használatára, vagy a
számbeli egyeztetésre vonatkozhat.

. old. : – A jelölés a bal margón két sor közé csúszo. Valószínűsíthető, hogy arra a
sorra vonatkozik, melyben az -ik ragos számnév (egyik) áll, birtokrag nélkül.
Ld. a kérdéskörhöz a . old. jegyzetét.

. old. : – Tegetlen és a nuper latin szó jelentése : minap, nemrég. Ld. a . old.
jegyzetét.

. old. : – A jelölés a keg szóra vonatkozhat. Toldy a láb, futamat, pálya kifejezé-
sekkel magyarázza, más szövegek alapján. A TESz megerősíti Toldy értel-
mezését.

. old. : a) A tegitlen kifejezéshez ld. a . és . old. jegyzetét.
b) A jelölés az übennee névmásra vonatkozhat.

. old. : – A hínek igealakhoz ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – A hozjá szerzé magát szerkezetre figyelhete fel Arany. A TESz a –.
századból ismeri a szintagmát, melynek jelentése : „elhatároz valamit”, „fel-
készül valamire”.

. old. : – A valván igéhez ld. . old. jegyzetét.

. old. : – A lél igealakhoz ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – A tétek igealakhoz ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – A vének igealakhoz ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – A rokon közel kifejezéshez ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – Az elnémikort határozószóhoz ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – Az idéze szövegrészben kétszer is jelöli Arany azt a sort, melyben az
ingyenmajd kifejezés előfordul, valószínűsíthető tehát, hogy ennek szerepét,
jelentését regisztrálta. Ld. a . old. jegyzetét.





. old. : – sonha –Az aláhúzás a határozószó régies alakjának regisztrálása. A kódex
szövegében váltakozik a soha alakkal. Ld. még a . old. jegyzetét.

. old. : – A ha kötőszó partikulaként, vajon jelentéssel való használatához ld. a .
old. a) jegyzetét.

. old. : – inkább: könyörűlnek – Arany Toldy értelmezését javítja. A keserűl régi
jelentései közö szerepel a „szánakozik valakin, megsajnál valakit”, s ehhez
a jelentéshez közelebb áll a könyörül (valakin) ige régi jelentése : „megsaj-
nál, megszán valakit”, mint a Toldy által felhozo kifejezés, az elkeseredik.
A TESz példái közö olyan eset is fennáll, amikor a két ige együ, egymás
szinonimájaként fordul elő : „keſerwly, kewnyewrewly…”, (Festetics-kódex,
).

. old. : – Az elöst határozószóhoz ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – tekintet, conspectus – Arany Toldy értelmezését helyesbíti. A jelze he-
lyen a személy szó nem az emberi fajt, nemet jelenti, hanem az emberi kül-
sőt, kinézést (conspectus = tekintés, nézés). Arany a szónak ezt a jelentését
a Bécsi kódex . oldala alapján írhaa ide : „ninč illen nemberi fởldởn zem-
elben zėpsegben” (ÉrsK , I., . old., . sor). Ld. még a TESz személy
címszavát.

. old. : – A jelölés a nékiket névmási alakra vonatkozhat, de valószínűsíthető az
alija kifejezésre való utalás is, mert a későbbi években Arany többször fog-
lalkozik a kifejezéssel. Ld. az Alít című glosszát Arany kéziratban maradt
feljegyzéssorozatában: [Tücsök és bogár a magyar nyelv köréből], A
, –, s ennek jegyzeteit ugyani a –. oldalon, de különö-
sen a jelen kötetben: Függelék I. Pótlások Arany János nyelvészeti tárgyú
cikkeinek az A  kötetében megjelent jegyzeteihez.

. old. : a) – Feltehetőleg az -es években a MNyr-ben nagy vitákat kiválto
e wada (évad, ivad) kifejezést jelölte Arany. Később azonban a Nyelvőr-
vitához nem szólt hozzá.
b) A valván szóra vonatkozhat a jelölés. Ld. a . old. jegyzeteit.
c) A megbizoniam kifejezéshez tünteti fel Arany a Winkler-kódex ado
lapjait (Winkler-kódex , A nyelvemlék hasonmása, betűhű átirata és
latin megfelelői, Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva közzéteszi P Ist-
ván, Akadémiai Kiadó, Bp., , –), ahol más ragozással és hangvi-
szonyokkal olvasható a szó: „ropertus doctor ekkeppen bizoneit” (r) ; „de
ighen nag kyrol az byzonsag” (r). A . oldalon kétszer is előfordul. Az el-
ső sorban: „Ez meg byzonyoitÿa” ; az utolsó sorban: „Kyt megh byzonÿoyt”.
Talán az utóbbiakra hivatkozo volna Arany, s elvétee a lapszámot.





. old. : a) Feltehetőleg az alásokból (alvásukból) kifejezés mia jelölte Arany a sort,
ld. a . old. jegyzetét.
b) A hanemhogy kötőszóhoz ld. a . old. jegyzetét.
c) A tőd igealakhoz ld. a . old. jegyzetét. Lehetséges, hogy Arany a reá
engedél szókapcsolat mia (is) jelölte a sort.

. old. : a) A monnó (= mindkét, minden) szó mia jelölhee Arany – nem a szoká-
sos két, hanem három párhuzamos vonallal – a sort a bal margón. Ugyan-
ezen sor mellé jobbról két párhuzamos vonalat húz. A szizei (= szűzi) mel-
léknév ragozása mia lehete fontos a kifejezés.
b) Az aloszon kifejezés melle Arany ismét három vonalat húzo. Talán
elégtelennek vagy tévesnek tartoa Toldy magyarázatát : az ige iktelen vál-
tozata nem avult el erre az időszakra, alakváltozatai párhuzamosan éltek
tovább. Ld. a . old. jegyzetét.

. old. : – A sort a minemde kifejezés mia jelölhee. Ld. a . old. jegyzetét.




