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terveken töri a fejét a kutató, hanem egyebek mellett azon elmélkedik, mi a reálisan meg-
valósítható a korábbi tervekből a – ki tudja, milyen hosszú – hátralévő időben. A 90. zsol-
tár 10. versének első fele a Vizsolyi Biblia 1590-es kiadása szerint „Az mi eztendeinknec 
napiai hetuen eztendő, vagy mennél fellyeb nyóltzuan eztendő”. S bár az átlagéletkor a 
zsoltáros idejéhez képest számottevően megnőtt, s Pais Dezső az ifjúkor legfelső határá-
nak nevezte, a 80 év akkor is igencsak tiszteletre méltó kor. Ha korábban nem tennénk 
szert a tapasztalatra, a 80 év bizonyosan meghozza azt a felismerést, amit kiRkegaaRd 
úgy fogalmazott meg: az életet az ember csak hátrafelé nézve érti meg, lépni azonban 
neki is előre kell. Ezt a dilemmát feloldani senkinek sem könnyű. Azt kívánom a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság képviseletében, sikerüljön Alelnök úrnak ezt a mélységesen 
emberi dilemmát lehetőség szerint minél inkább harmóniában feloldani. És kérem, legyen 
továbbra is lankadatlan a Magyar Nyelvtudományi Társaság támogatásában. Éspedig még 
hosszú éveken át. Ehhez kívánok erőt, egészséget, s alkotó kedvet is.

Alelnök Úr! Isten éltessen sokáig! 
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Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából
3. rész*

(el)ragadtatik (ragad) ’extázisba, révületbe esik’ 1517 (vö. TESz. ragad 12. jelen-
tés: [főként el- ik.-vel] ’extázisba, révületbe, tetszhalálba ejt; verzücken’; EWUng. ’ua.’: 
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el raggattaÐabol [ↄ: ragattataÐabol] DomK. 247). – A fenti jelentés kialakulásához vö. 
MargL. 210/21: „Ez soror esmeeg el hÿva hetzer <ag> auagÿ nyolchzer· de ez zent zvz 
semmÿt nem felele· mert el vala ragattatvan ev jmadsa<sa>gaban ev erzekensege<be>nek 
kÿvevle”: et vocavi ipsam, et ipsa non respondit mihi, et hoc feci septem vel octo vicibus, 
et videbatur rapta. 

ragaszkodik (ragad) ’beletapad vmibe, odatapad vmihez’ 1577 k. vmibe ~ ’bele-
ragad, hozzátapad; sich festsetzen’ (OrvK. 221): TESz., EWUng. (6. jelentés). – MargL. 
144/19: „olÿ jgen meg azot vala az ev keze [ti. egy lányé] · hog ... chak az bevrben az azÿv 
tetemeket mutagyak vala ragazkodvan”: manum sinistram ... ita arefactam habebat, ut nil ... 
nisi cutem in ossibus aridis haerentem monstraret.

refektórium ’kolostori ebédlő’ < lat. refectorium ’ua.’, 1529 e. NySz. (refektoriom: 
VirgK. 140). – MargL. 24/3, 5: „Ezeknek felette ez zent zvz az refectoriumban es · hetet 
tart vala · meg sevprÿ vala az refectoriamot”: tenebat suam septimanam ad serviendum ... 
in refectorio, ... ipsa Margaretha scopabat ... refectorium; 79/9: „[a provinciális] hagÿa 
hogÿ az sororok kÿk az silenciomot az veztegseget meg tevrtek vala · hog az refecto riom-
nak kevzepette · mezehtelen fevlden vlyenek · es bevhtevllÿenek vizzel es kÿnyerrel”: 
[provincialis dominabus imposuit] quod in medio refectorii super nudam tabulam sedendo 
in terra comederent panem et aquam.

rútság (rút) ’szenny, mocsok’. A TESz. és az EWUng. a szónak csak ’paráznaság; 
Hurerei’ (1456 k.) és ’genny; Eiter’ (1694) jelentését tartja számon. – MargL. 26/11: „az 
zvksegnek helyet ·... nagy gyakorta meg tyztehgya vala · ... az ev ruhay meg ferteztetven 
az nagy rutsagokkal ganeual”: purgabat necessaria conventus, et usque ad genua stabat in 
mlatna, purgando necessaria.

skapulár ’a szerzetesi viselet felett hordott munkakötény, vállruha’. Ma skapuláré 
alakban (vö. lat. scapulare vagy scapularium; né. Skapulier) ’vállruha’ jelentésben él 
(ÉrtSz. 1. jelentés, ÉKsz.2), de eredetileg munkakötényt jelentett (MKatLex.). – MargL. 
98/24, 99/3: „ky veue ez soror az scapulart zent margÿt azzonnak nÿakabol mert jgen 
zevrnÿv vala az kohnyan valo zolgalatert · es tÿzta ÿo scapulart ada ev rea”: vö. traxi 
sibi scapularium, quod sibi habebat in dorso, quia erat nimis turpe, propter servitia, quae 
fecerat in coquina, et posui aliud scapularium sibi in dorso bonum et mundum. További 
adatok: 53/4, 8, 10, 196/3, 6.

szakramentum ’oltáriszentség’. Vö. 1559: EWUng., 1649: TESz. ’szentség; 
Sakrament’ < egyh. lat. sacramentum ’szentség, vallási titok’. – MargL. 18/1: „az jdevben 
Az sacramentum cristusnak zent teste fen fevg vala az zent kerezt oltara elevt”: ... ante 
altare Sanctae Crucis, ubi pendet corpus Christi. – Arra, hogy az oltáriszentséget a kö-
zépkorban, különösen a 12., 13. században szokás volt – egy egyszerűbb, tál vagy pél-
dául galamb formájú szentségházban (lat. tabernaculum) – az oltár fölé függeszteni 
(Hängetabernakel), lásd MKatLex. Szentségház (13: 120), illetve LMA. Tabernakel cím-
szavát (8: 392–393).1

szemérmesség (szemérem) 1518 k. (SándK. 34): TESz., EWUng. – MargL. 21/11: 
„Meg feredny kedeg vagy az ev labaÿt meg mosny bokaÿnak fevlevtte· Az ev zemer mes se-
genek tyzta zvzesegenek myatta· ez evneky myndenestevl jdegen vala”: Balneare vel pedes 
suos supra tibias lavare hoc <sibi> prae nimia pudicitia omnino erat alienum. 

1 Erre a tényre Deák Viktória Hedvig O. P. hívta fel a figyelmünket, szívességét itt is megkö-
szönjük.
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szilencium ’hallgatás, csend’ (mint a szerzetesi élet terminus technicusa), < lat. 
silentium ’ua.’ (< sileo ’hallgat, csendben van’). Csak a vele alkotott kifejezés fordul elő 
a NySz.-ban tart alatt, 1517 (DomK. 122): „meg targya vala az silenciomot ez zentseges 
atya”. – MargL. 9/7: „de maga az ev kezÿ mÿviert az sileciomot [sic!] az vezteksegtartast 
hatra nem vetÿ vala· de igen erevssen meg targÿa vala”: [post prandium operabatur manibus 
suis ... opera] ... silentio tamen non proiecto; 77/19: „ez provincialis lele ez clastromnak 
sororit az <silemc> silenciomnak veztegsegnek nagÿ tevreseben zegeseben”: vö. inveni 
[inter] istas dominas ita silentium neglectum. További adatok: 77/25, 79/8.

teljes ’egész; ganz, gesamt’ 1512 k. (WeszprK. 8): TESz., EWUng. (mindkettőben 
5. jelentés). – MargL. 21/15: „Tÿzen nÿolc eztendeÿg mykeppen mÿnd az tellÿes conuent 
bÿzonsagot tevt rola soha az ev testet meg fereztette”: Unde decem et VII (!) annis, ut totus 
conventus sororum testatur, numquam corpus suum, … balneavit; 186/7: „[zent margÿt 
azzon] hog kÿ tezen nagÿsok chodakat … mynd tellÿes mager orzag hozÿaÿa fuvt”: 
[sanctam Margaretham] quae facit multa miracula … totum regnum vadit ad eam.

tiszteletlenség (tisztel) 1512 k. (WeszprK. 67): TESz. (A szótár tévesen másodszor 
is felveszi a címszót 1528-ból.) – MargL. 3/17: „nagy tÿzteletlenseget mondnak ennekem 
· azt mongÿak hog en kyral leÿanÿa vagÿok”: vö. interrogaverunt eam: „Quid fles?” 
Respondit, quod delata erat et infamata, quod dictum fuit ei, quod erat filia regis.

tót A toot írásváltozatra a TESz. és az EWUng. nem hoz példát. – MargL. 171/19: 
„vala egÿ marton nevev ember posoganak tartomanÿabol · es ez vala toot”: Martinus 
quidam vir, natione Sclavus de comitatu et provincia Posoga.

ugyanezen (mutató névmás) Főnévi használatban: 1514–1519 (CornK. 43), mellék-
névi használatban: 1525–1531 (TelK. 134): NySz. – MargL. 159/19: „Az ev rokonsagy 
kedeg es zomzedÿ·vgyan ezen kenyergeseket kÿalgÿak vala”: Cognatis et vicinis hoc idem 
conclamantibus. További melléknévi használatú adatok: 86/14, 87/5.

ugyanott (ugyan-) 1372 u./1448 k. vgyanottan (JókK. 147), 1527 wgyan ott (ÉrdyK. 
656): TESz., EWUng. – MargL. 145/8: „Ez lean ez vtan aytatossagbol egÿ nehan napon 
vgÿan ot az koporsonal meg marada”: Quae infra aliquos dies ibidem devota transegit.

(meg)undokul ’undorítóvá válik’. A TESz. (undok) és az EWUng. (undokol) az 
ige visszaható alakját nem hozza, csak az undokol ’undoknak tart vmit, undorodik vmitől; 
veranscheuen, verachten’ formát (1405 k.). – MargL. 53/9: [Margit és egy másik soror 
skapuláréjukba takarva vitték a húst a portáról a konyhára] „ez sorornak ev scapulara 
meg vndokvlt vala az hustol· de zent margit azzonnak ev scapulara tiztan meg maradot 
vala”: vö. [az illető soror elmondásában] scapularium meum inunctum erat et deturpatum 
propter illas carnes, quas ego portaveram, et suum scapularium nullum malum habebat.

(meg)utál ’visszautasít’ (mészöly 1941: 185). Vö. a TESz.-ben, EWUng.-ban jel-
zett ’megvet, lenéz’ jelentéssel. – MargL. 29/25: „Az menÿeÿ jegesnek zerelmeert · Az 
fevldÿ jegest jmmar masodzer vtala meg”: ipsa amore sponsi caelestis terrenum secundo 
iam aspernata coniugium; 34/23: „mÿndenkoron bantateek az ev atyatvl ez meg mondot 
hazasagert · de zent zvz myndenkoron ellene alla es meg vtala”: vö. ehhez: Domine, ego 
nolo maritum aliquem, sed volo servire domino Jesu Christo.

végtelen (vég) 1529 e. (VirgK. 12): TESz., EWUng. – I. mn. ’befejezetlen’: MargL. 
122/10: „haluan papa eztergamÿ fylep erseknek halalat es ez dolognak vegtelen vol-
tat”. – II. hsz. 1. ’befejezetlenül’: 122/7: „Ezen keppen zent margÿt azzonnak zentseges 
eletenek byzonsag vetele vegtelen el marada az jdevben”; 2. ’nagyon, roppantul’: 115/18: 
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„gondolÿa vala hog ha ev ez velagban meg maradot volna · tahat evneky veegtelen sok 
zeep dragalatos ruhay voltanak volna”.

vén A veen írásváltozatra a TESz. és az EWUng. nem hoz példát. – MargL. 54/20: 
„vala egy Soror · ky neueztetyk vala soror evrsebet · ez vala jgen veen”: Soror Elisabeth, 
quae erat multum veterana. További példák: 55/15, 57/5, 57/9, stb.

vet ’hány (ételt)’ 1585 (ki ik.-vel: Cal. 907): TESz. 13. jelentés. – Igekötő nélkül l. 
MargL. 49/8, 12: „ha mykoron vala mely beteg veet okad vala ... tahat zent margit azzon 
markat targÿa vala az beteg eleyben· es azban veet vala”: quando infirmae volebant vomere 
... statim ponebat manus subtus, et recipiebat in manus suas id, quod vomebant. – vetés 
’hányás’ (ételé, italé) 54/23: „juta annye erevtelensegre es veer hasra· es vetesre semmyt 
nem emezhet vala· vgÿ hogÿ ev magat fel nem jndedhagya az agybol”: pervenit ad tantam 
debilitatem, fluxum ventris et vomitum, quod non poterat se elevare de lecto per se. – A 
MargL. előbbi példáit arra, hogy a vet e jelentése korábbról adatolható a TESz.-ben jelzett-
nél, már közölte a. molNáR (2003: 107–108), itt a forrásszövegekkel egészíthetjük azt ki.  

visel ’(időt el)tölt’. A TESz. és az EWUng. nem vesz fel ilyen jelentést, de vö. a 
hazai középkori latinban a lat. ducere ige időre vonatkozó használatával (MKLSz. ducere 
B2a). – MargL. 13/12: „semmÿt nem ezÿk vala· sem jzÿk vala sem alozyk vala· sem 
zol vala· vala melÿ embernek · vÿselven mÿnd az tellyes napot nagÿ aytatos sÿralmas 
jmadsagban · sÿratuan iesusnak artatlan zent halalat”: non dormiebat, nec comedebat, 
nec bibebat, diem totum in oratione ducens quasi dominicam lugens passionem, nullum 
omnino alicui verbum loquebatur.

vonagodik (von) ’haláltusát vív; mit dem Tode ringen’ 1516: TESz., EWUng. – A 
’haláltusa; agonizare’ jelentésű vonagodást lásd MargL. 191/13: „ez vr es az azzon ez gyer-
meknek anÿa· aÿanlak ez gyermeket az ev vtolso vonagodasaban zent margyt azzonnak 
erdemeben”: ipse et domina mater pueri meritis sororis virginis Margaretae puerum in 
ultimo spiritu agonizantem commendaverunt.

(meg)zsugorul A TESz. és az EWUng. az igének a címszavunkkal szinoním zsugo-
rodik alakját tartják nyilván (zsugorog), amelyre az első adatot szintén a MargL.-ból köz-
lik. A két változat a legendában aránylag hasonló mértékben fordul elő: a zsugorodik 5, a 
zsugorul 3, illetve a zsugorulás 1 példában. Az -ás képzős főnévi származék szintén csak a 
zsugorodás változatban van adatolva: Gl. – MargL. 145/2: „ez lean az ev teneret · kezeÿt · 
kÿk meg sugurultak vala es hatra fordultak vala meg nÿta · es karÿat fel emele”: [Haec] 
palmas manus contractas et retorsas aperuit et brachium erexit; 146/14: „mÿkoron latot 
volna nemelÿ azzonÿallatot · olÿ jgen neuolÿasvl … meg suguroltat … hog az ev kezeÿtevl 
es feyetevl meg valuaan · ev testenek semmÿnemev tagÿaual nem elhet vala · hanem ev 
keet kezeuel nagÿ erevkevdessel az pagymentomon vonza vala ev magat”: cum … vidisset 
mulierem quandam adeo miserabiliter … contractam, ut praeter manuum et capitis nullius 
sui corporis membri habens usum manibus duabus super pavimento conatu nimio … se 
trahebat. További adat: 171/22. – zsugorulás: 143/9: „ez beteg … az ev teerdeÿnek meg 
sugurulasabol · mendenestevl fogua meg za[ba]duluan fel kele”: [Hic] a genuum dolorosa 
contractione omnino liberatus surrexit. – Bár a zsugorul, zsugorulás alakokat sem törté-
neti és tájszótáraink (az említettek mellett a SzT., MTsz. ÚMTsz.), sem értelmező szó-
táraink (CzF., ÉrtSz., ÉKsz.) nem veszik fel, a Magyar történeti szövegtárban találunk 
rá adatot (egy 1844-es kémiakönyvből és 1952-ből Illyés Gyulától), illetve az internetes 
keresés szerint ma is előfordul, ha nem is gyakori szó.

file:///C:\Ilona\A_B_C_stb_osszes_betus_cimszok\U_betusok\default.html#55_15
file:///C:\Ilona\A_B_C_stb_osszes_betus_cimszok\U_betusok\default.html#57_5
file:///C:\Ilona\A_B_C_stb_osszes_betus_cimszok\U_betusok\default.html#57_9
file:///H:\s\default.html#145_2
file:///H:\s\default.html#171_22


252  Nyelvtörténeti adatok

Források

dömöTöR adRieNNe – Pólya kaTaliN kiad. 1990. = Szent Margit élete 1510. A nyelvemlék ha-
sonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Bev. †P. Balázs jáNos. Régi Magyar 
Kódexek 10. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

MargL. = Szent Margit élete 1510. dömöTöR– Pólya kiad. 1990.
MargLSz. = A Margit-legenda szótára. In: m. Nagy iloNa szerk. m. e. Tervek menüpont alatt.
m. Nagy iloNa szerk. m. e. = A magyar nyelvű Margit-legenda és latin forrásszövegei. A magyar 

legenda (MargL.) a Régi Magyar Kódexek 10. kötetének (javított) szövegével, dömöTöR ad-
RieNNe, Pólya kaTaliN Corrigenda-jegyzékét is figyelembe véve. Digitális szövegközlés (ké-
szülőben). http://deba.unideb.hu/deba/Margit-legenda_Szent_Margit_elete_1510. (2016. 05. 01.)
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