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A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1989. márc. 15. 

Minden kutató számára csábító lehetőség, hogy a HtB.* kérdéskörével 
kapcsolatban belebonyolódjék az eredet és hatások szövevényébe. Azonban 
nem állhatom meg, hogy néhány kérdést fel ne vessek, amit az eddigi 
kutatások következetesen megkerültek. 

1. A XIII. századtól kezdve a magyar írástudó papság zömmel a lombar-
diai egyetemeken szerezte meg egyházi és világi műveltségét. Az Anjou-ház 
uralomra kerülésével még természetesebbé vált, hogy a műveltség Itália felől 
érkezzék e területekre. Ezzel ellentétben Székely György a prágai egyetem 
törzskönyveiben 1409-1421. között 98 egyetemi hallgató nevét találta, akik 
bizonyíthatóan a mai Jugoszlávia területéről származtak. Pl. Szalánkeméni 
Miklós, Újlaki András, Szlavóniai Antal, Zágrábi Márton, Toplicai Mihály, 
Újlaki Jakab, Újlaki Bálint, Szerémi Benedek stb. A jelzett időszakra esik a 
konstazi zsinat és Husz János máglyahalála, a huszita hadjáratok kezdete. 
Ennek ellenére jelentősnek mondható a tanulni vágyó fiatalok Prágába 
áramlása a költségnövekedés vagy az életveszély ellenére is. Szerintem 
egyetlen oka lehet a jelenségnek: az innen érkező hallgatók ismertek egy 
szláv nyelvet, ami az adott közegben segítségükre volt, mégha az oktatás 
nyelve a prágai egyetemen is a latin. És a családnevek vallomása szerint nem 
csupán a horvát etnikumról van szó, hanem a Szlavóniai-Szerémség magyar 
nemzetisígű fiatalságát is beleértem. 

Jaroslav áidak (Studije o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu) arról tájé-
koztat, hogy 1347-ben horvát glagoliták találhatók a prágai "Na Slovánech" 
kolostorban, és tőlük tanulta Husz János a horvát nyelvet. Ők viszont 
horvátra fordították néhány prédikációját. Húszról tehát tudhatták az érdek-
lődők e tájon a huszitizmus kiteljesedése előtt is. Másrészt az 1348-ban 
alapított prágai egyetem fél évszázad alatt hihetetlen fejlődés központja. A 

* A Huszita Biblia rövidítése 
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XV. század elején már 7.000 hallgatója, 200 doktora és magisztere van, ahol 
a hallgatók három nagy etnikai csoportot képzenke: a cseh, német és lengyel 
nyelvterülethez tartoznak. 

2. Ha abból indulunk ki, hogy a szerémségi diákok beszéltek egy szláv 
nyelvet, az feltétlenül azt jelenti egyben, hogy nem volt előttük ismeretlen a 
bosnyák bogumilizmus? Miért kellett eszmékért a Száván túlra menniük, 
amikor velük együtt vagy a tőszomszédságukban ott volt egy nemzeti egyház, 
a pravoszláv, amely már akkor tulajdonképpen nemzeti nyelven hirdette az 
igét, ami a huszita tanok egyik alaptétele volt. Szernitem a középkori 
délszláv nyelvjárások és az egyházi szláv között nem volt olyan nagy a 
különbség, amely a megértést különösen zavarta volna. Másrészt ezt a 
gondolatot támogatja Szávaszentdemeter közelsége, melynek püspöksége a 
honfoglalás kora óta hatással volt a délvidéki magyarságra. Ajtony bűne, aki 
ellen István király 1008-ban hadjáratot vezetett, nem a pogányság volt, 
hanem a pravoszláv egyházhoz való tartozás, melynek nyomát őrzi a maros-
vári görögkeleti bazilika maradványa. 

3. A bogumil és a huszita tanok között vannak egyező elemek, mint az 
ige népi nyelven való hirdetése, az egyházi hierarchia megszüntetése; vissza-
térés a őskeresztényi szegénységhez stb. Ugyanakkor azonban lényeges 
eltérések vannak, és ezek nyomósabbak az egyezéseknél. Ezek a következők: 

- a két teremtő (a dualizmus), 
- Krisztus látszólag öltött emberalakot, 
- szenvedése, mennybemenetele is látszólagos, 
- nem hittek a feltámadásában, 
- nem ettek húst, 
- elvetették a vízzel való keresztelést. 
Ha az előreformátor Peter Payne, majd Rokyczana prágai érsek is a 

görögkeleti egyházi vezetőkkel keresnek kapcsolatot, akkor indokoltnak 
látom legalábbis nem elvetni azt a lehetőséget, hogy huszita műveltségű 
fordítóink a környezetünkben élő példát természetesebben szem előtt tart-
hatták. 

Mindezek kérdések, melyeknek megválaszolása ránk vár, akiknek ren-
delkezésére állnak a hazai források. Magáról a HtB-ról viszont szilárdan 
vallom, amit Kardos Tibor: "a feladat amire a HtB. fordítói vállalkoztak, 
szinte emberfeletti volt... Egy adott pil'*r.-".iau lerögzítették a magyar nyelv 
évezredes nyelvkincsét és -c^Iiai gyakorlat élőszavú hagyományát." 

Állítását az egyre behatóbb ismerete birtokában igazolni 
..yeívjárás, amelyet beszéltek, a tárgyi világ fogalmait pontosan 

kifejezhette. Olyan pontosan, hogy 550 év után is különösebb nehézség 
nélkül értjük; bizonyos megszorításokkal mai falvaink nyelve is lehetne. 
Csupán egy csokorra valót közlök ebből a szókincsből: csajva (szöcske, 
cserebogár), császár, csemete, csillag (húgy), csókol (apol), csorda, csúcs 
(kopja), délszél, dög, drágalátos, eblégy, ecet, ég, egyház, egyögyű, éhség éj, éles, 
eledel, ellik, emészt, emtet (emse, Emese, Emlő), epe, eidő, eszterhaj, étek, étel, 
elmetél, erkölcs, hab, had, haj, hajzat, hajlak, hajnal, hajó, hal, halál, háló, 
halom, halott, hamis, hamu, harag harang harmat, has, határ, ház, házasság 
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hazudik, hegedő, hegy, hó, hóharmat (dér), holló, horog, hőség, húg, húr, hús, 
hűvel stb. Sorolhatnám oldalokon keresztül ábécérendben, s az eredmény 
ugyanaz lenne. Ha a fordítók koruk tárgyi világáról és eseményeiről szá-
moltak volna be, nem sokban különbözne szövegük pl. egy mai nyelv 
nyelvjárásgyűjtő rögzítette szövegtől. 

Néhány érdekes jelenség azonban figyelmet érdemel. A nyelvfejlődés 
dialektikája és a régiségbe visszanyúló megtartó hagyomány is jelen van a 
felsoroltakban. Él még ugyan a nyelvhasználatban az apói, a húgy, de 
mellettük egyenlő értékben ott találjuk az újabb nyelvi jeleket is, mint a 
csókol, csillag. A kopja, lándzsa, kelevéz még ismeretlen, helyettük ott él a 
nyelvükben a csúcs. Hogy a hajazat, eszterhéj eltűnt a nyelvünkből, az 
természetes, mert eltűnt a zsupfedél is. De még Arany János és a XIX. 
század irodalma ismerte az eszterhéj fogalmát! 

Egészen más eset az emtet ige, melynek szoptat a jelentése a fordításban. 
Az ősi szótő fellelhető az emse, Emese, emlő szavakban. A ma elhomályosult 
tő a XV. századi fordítók korában még aktív volt, érezték a jelentés-
tartalmát. 

A fordítóknak azonban nem a tárgyi világot kellett visszaadniuk, hanem 
a legtöbb esetben igen összetett, elvont fogalmakat. Nem hiába ment vissza 
a HtB-ig Büky Béla a pszichikai fogalmak eredetének vizsgálatakor. Ha ez 
így volt az Ó- és Újszövetség szövegeiben, még fokozottabban érvényes az 
Apor-kódexre, ahol a szövegterjedelem zömét a zsoltárok teszik ki. A 
zsoltár: líra. Érzelmeket kellett képszerűen visszaadni, magyar nyelven elő-
ször. E feladat nyelvi megoldásának volt akkora jelentősége, mint a XIX. 
század nyelvújító mozgalmának! 

Bizonyságul egy rövid idézet a szövegből: 

Isten, elűztél minket és megtörtél minket 
Haragudtál és irgalmaztál minékünk 
Megindejtottad földet és megháborejtottad őtet: 
Vigyázjad meg ő töredelmét mert megindoltatott. 
Jelentettél te népednek keményeket: 
Itattál minket szomorodatnak borával. 
Adtál téged félőknek jegyzetet, 
Hogy eltávozjanak íjnek orcájától. 

Mindez ma így hangzik: 

Ó Isten! Elvesztettél, szétszórtál bennünket! 
Megharagudtál ránk, állíts helyre minket! 
Megrendítetted, megrepesztetted a földet. 
Gyógyítsd be sebeit, mert megindult. 
Szörnyű dolgokat láttattál a népeddel. 
Bódító borral itattál minket. 
De jelt adtál az istenfélőknek, 
hogy megmeneküljenek az íj elől. 

Duro Daniéié fordításában: 
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Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se; 
povrati nas. 
Zatresao si zemlju, i razvalio si je; 
stegni rasjeline njezine, jer se njiha. 
Dao si narodu svojemu na pozna ljutu nevolju, 
napojio si nas vina od kojega se zanesosmo. 
Podigni zastavu za one koji te se boje, 
da uteknu od luka. 

Háromféle fordítás, azonos probléma: kínos pontossággal visszaadni az 
ősszöveg jelentését, azt, amit az egyházi hierarchia hivatalosnak, tehát 
hitelesnek tekintett. Ebben a helyzetben első fordítóink a meglévő szó-
készleten kívül a kézenfekvőhöz folyamodhattak. Felhasználták a belső 
szóteremtés minden lehetőségét, a szóösszetételeket és a szóképzést. 

A szókincs tanulmányozásakor alapvető megállapításra jutottam: a for-
dítók nem idegenkednek a szóösszetételektől sem, de nem ez volt a jellemző 
eljárásuk, ha új fogalmakat akartak létrehozni. A szóösszetételek száma 
szinte töredéke csak a képzett szavakénak, különösen, ha leszámítjuk az 
igekötős igéket. Átnyújtanék egy szerény válogatást a szóösszetételekből: 

Elevehöh (korán), előáll, előlett (elsőszülött), előlköl (megelőz), előtétel 
(elsőszülöttség), énbelém, énbennem, énellenem, énértem, érckapu, eszterhaj, 
hálaadás, halálveszedelem, hátmeg, hozjáhív, általmegy, általjár, általvisz, alá-
foly, alászáll, annakutána, anyaszentegyház, asszonyállat, atyafi, atyaisten, 
azonképpen, azonközben, cethal, egybegyülekezik, egybegyújt, egybeelegyedik, 
egyberáz, egybeszerez, elárul, elbocsát stb. 

A magyar nyelv logikájának azonban sokkal jobban megfelel a 
szintetizáló szóalkotás, így a lexikai neologizmusok zömét a képzett szavak 
teszik ki. Az idézett rész érzékelteti, hogy miről is van szó a zsoltárokban: 
kérés, könyörgés, rimánkodás, esdeklés, bűnbánat, fenyegetés, korholás, 
dicséret, dicsőítés, és a belső történések, a pszichikai folyamatok leírása. így 
az elvont kifejezéseken belül is a képzett igék tömege dominál. De vegyük 
sorra a képzett szavakat! 

I. Igeképzés igéből 
1. Gyakorító igék 

áldoz, füstölög, fordol, álmodoz, elragadoz (rabol), változik, csikorgat, 
hallgat, bolygat, eltaszigál, elvagdal, pökdös, gyakdos, esedezik 

2. Mozzanatos igék 
fogan, vészét, indejt, teremt, vonont 

3. Műveltető igék 
éget, hitet, elvitet, valóztat, változtat, emtet, dicsőnöltet, eltávoztat, éltet, 
éltettet, hallat, lakoztat, erősöltet, ferteztet, terjeszt, támaszt, gerjeszt, 
foglal 

4. Viszaható igék 
dicsekedik, általkodik, csudálkodik, beléndeskedik, bosszankodik, bővöl-
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ködik, elrejtezik, értekezik, elfeledkezik, csatlakozik, fogyatkozik, gyü-
lekezik, imádkozik 

5. Szenvedő igék 
adatik, alkottatik, eltávoztatik, elhajlatik, levágatik, prédikáltatik, vi-
gasztaltatik, böcsöltetik, búsoltatik, ferteztetik, fondáltatik, fordoltatik, 
gyötretik, igazoltatik, íratik, ítéltetik 

6. Ható igék 
adhat, alkothat, vigyázhat 

II. Igeképzés névszókból 
átkoz, hiedelmez, helyez, hatalmaz, jegyez, virágzik, nevez, ajándékoz, 
oltalmaz, ostoroz, igéz, fészkezik, győzedelmez, irgalmaz, prédikál, han-
gosol, énekel, undokol (útál), parancsol, vacsorál, országol (uralkodik), 
plántál, sokasol (gyarapszik), tanol, tapsol, testamentomol, bátorol (bá-
torít), békéli, birtokol, panaszol, fondál, fülel, idegenöl, énekel, érdemel, 
prófétizál, eskeszik, haragoszik, elegyít, erősít, dicsőít, elpusztít, ele-
venejt, sötétejt, világosejt, dicsősejt, halálosejt, görbejt, igazejt, egye-
nesül, elhidegül, elszabadul 

III. Névszóképzés 
vallás (beszéd), vépés (lépés), tanítás, temetés, terjedés, oszlás, sírás, 
látás, nehezölés, óhajtás, épöiés, esés, hálaadás, hallgatás, hallás, sietelem 
(sietség, rémület), siralm, jutáim, értelem, figyelem, félelem, gyötrelöm, 
jövetel, váradalom (reménység), veszedelm, töredelm, segedelm, lako-
dalom, esedelem, birodalom, győzödelem, vígasság, vereség, tehetség, 
segítség, éríség, fogság, imádság, vigadolat (öröm), vigyázat (őrség), 
vilamodat (hajnal), villámát (villámlás), viselet, uralkodat (uralom), utá-
lat, vétkezeí, sósolat (szikes föld), tisztolat, fogyatkozat, futat, ihlet, 
indolat, ítélet, onszolat; 
gerjedetes, vizes, sebes (gyors), lelkes, sérelmes, siralmas, titkos, tollas, 
tüzes, erős, hatalmas, hegyes, jeles, okos, akaratos, alázatos, álhatatos, 
alkalmas, féketős, félelmes, világosságos, nagyságos (hatalmas), békes-
séges, édességes, fényességes, idvességes, papi, tengeri, lelki, déli, egyházi, 
földi, isteni, vizetlen, hitötlen, esméretes, dicséretes stb. 
Az Apor-kódex szókészlete több mint 2.300 szótári egységből áll. Alak-

tani rendszeréből egy szerény szegmentumot emeltem ki, ami kapcsolatban 
áll a fordítási konferencia anyagával. Ha ugyanis elődeink az első hatalmas 
fordítói vállalkozáskor kifejezetten a szóképzést vették igénybe a hiányzó 
magyar szavak, fogalmak megalkotásához, máig ható sugallat lehet fordí-
tóinknak. Szerény példáim arra utalnak, hogy a sokszor kiejthetetlenül 
testes összetett szavak helyett nem ártana ma sem nyelvünk ősi és kiapad-
hatatlan eszköztárához, a képzőkhöz nyúlni. 

E konferencia egyben lehetőség, hogy sajátos módon emlékezzünk meg a 
HtB. fordítóiról, akik 550 évvel ezelőtt fejezték be nyelvtörténetünk egyik 
legjelentősebb vállalkozását. 
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