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EGY ANTROPOMORF TÍPUSÚ SZÓCSOPORT VIZSGÁLATA 
PÁZMÁNY PÉTER KORÁBAN 

RAJSLI ILONA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

1. Az antropomorf szemlélet megkülönböztetett helyet foglal el a ma-
gyar szóalkotásban. Az emberi testrész neve ősidőktől fogva szolgált vala-
mely mérték kifejezésére; pl. marok ~ marék, könyök, öl, hüvelyk, láb stb. 
(vő. VELCSOV 1970); az érzékszervek működéséből nyert érzetet azono-
sítani tudták az illető érzékszervvel, s így pl. a jó szem átvitt értelemben már 
a korai századokban alkalmassá vált a kitűnő megfigyelőkészség, a jó ítélő-
képesség kifejezésére, de ennél még érzékletesebb a nyelv szónak a sokirá-
nyú átvitele. 

Számtalan fizikai és szellemi képesség, értelmi és érzelmi mozzanat át-
adására volt alkalmas a nyelvtörténet folyamán valamely testrésznevünk. A 
konkrét fogalmak tehát részben absztrakt síkra kerültek át. így pl. a fej 
metaforikusán az értelmi tevékenység központja lett, a szív (a korai magyar-
ban a jonh) főleg az érzelmeké, az epe, gyomor úgyszintén az érzelemnek, 
de az indulatnak, a haragnak is a kiindulópontját képviselte (vö. HADRO-
VICS 1992; 175). 

2. A továbbiakban e gazdag jelenségrendszernek csak egy szegmentu-
mával, a testrésznevekből alkotott igék típusaival, szemantikai, frazeológi-
ai kérdéseivel foglalkozom, mégpedig egy jelentős nyelvtörténeti korszak-
ra, Pázmány Péter korának működésére irányítva a figyelmet. A 17. századi 
írásbeliség fókuszba állítása azért indokolt, mert pl. Pázmány Péter, Teleg-
di Miklós, Magyari István nyelvének (de már előzőleg Heltai, Bornemisza 
nyelvhasználatának) szóstatisztikai vizsgálata arra mutatott, hogy a korszak 
vehemens hitvitái kedveztek e különösen kifejező, motivált szócsoport ex-
panziójának. 

A fejlődési tendencia felméréséhez természetesen szükség volt a diakron fo-
lyamatban való kitekintésre is, mind a múlt, mind pedig a mai nyelv irányába. 
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2.1. Az antropomorf típusú igéknek gazdag csoportját gyüjthetjük össze 
a régi szövegekből, szójegyzékekből. A szócsoport használatának intenzitá-
sa az eltérő korszakokban tapasztalható fellendülés, szemantikai ingadozás 
ellenére a mai napig töretlen. 

A szócsoport jelentéstani összetartozását az a közös jegy biztosítja, hogy 
primer jelentésükben eredetileg az illető testrésszel végzett cselekvést, mű-
ködést nevezték meg; pl. kezel, térdel, könyököl, lábal, talpal stb. E képzé-
sek idővel sokágú, bonyolult jelentésárnyalatokat nyertek, az eredeti, konk-
rét mellett átvitt jelentésük is kialakult. 

Az átvitel alapja egyrészt a hasonlóság, másrészt valamely közös vonás, 
de a képszerüség alapozódhat a dolgok tér-, idő- és anyagbeli érintkezésén, 
vagy ok-okozati kapcsolatán. Itt meg kell jegyeznünk, hogy néhány képzés-
nek csak jóval a vizsgált korszak után alakul ki átvitt értelme (pl. könyököl, 
bokáz, szőröz, tenyerel stb.), de viszont a kor szóláskincsében már bőven ta-
lálunk ezek köré a testrésznevek köré is csoportosuló frazémákat: pl. az em-
beri jellemre: megesmervén kit kit szőrin, úgy hiszek neki (NySz.). 

Néhány alaktani sajátság is összekapcsolja a szócsoport tagjait. Az alap-
szók túlnyomórészt denominális -/, illetve denominális -z képzővel alkot-
nak igei származékot; pl. sarkal, üstököz. Emellett gyakori a névszó -ko-
dik/-kedik/-ködik, valamint -skodikl-skédikJ-sködik képzőbokorral ellátott 
formája is. Ez utóbbi képzőbokor-típus úgy alakult ki, hogy az alapszó -s 
nomen possessoris képzője hozzátapadt a -kodik képzőhöz; pl. agyaskodik, 
gyomroskodik. Ugyanilyen analógiás alakulás eredményeképpen alakult a 
-Ikodik képzőbokor is; pl. eszelkedik. (vö. D. BARTHA 1958; 61-62, TOM-
PA 1961; I. 369, MNyTNYt. II. 59) E leggyakoribb képzők után itt találjuk 
még az -ít, a -gat/-get, -aszt, -ul képzőt is: szűvesít, farogat, melleszt, 
hasasul. 

Ezekben a származékokban erős az alapszó jelentésének a besugárzása, s 
ebből eredően a denominális igék azonos képzők keretén belül is rendkívül 
gazdag, színes jelentésárnyalatokat mutatnak (vö. D. BARTHA 1969; 54). 

Vizsgálódásunk középpontjában az emberi testrészek nevéből alkotott 
igék állnak, az állati testrészek nevének átviteléről abban az esetben teszünk 
említést, amikor a korszak jellegzetes stílusképét tesszük ezzel teljesebbé, 
így például Pázmány maga is számos ilyen szót használ: taréjoz, agyarko-
dik, melleszt stb. 

Alkalmanként bevontunk vizsgálódásunk körébe olyan fogalmakat, 
amelyek a szó legszorosabb értelmében nem számítanak testrésznek (pl. 
gyomor, epe, agy), a korszak szóhasználatában betöltött helyük azonban ezt 
mégis indokolja. 

Ahogyan a testrészek hierarchiája általános emberi tapasztalaton alapul, 
úgy az antropomorf típusú szócsoporton belül is elkülöníthetők a felsőbb-
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és alsóbbrendű értelmi-érzelmi és egyéb tevékenységek; megvolt tehát a le-
hetőség a fennkölt érzések kifejezésére - igaz, ilyen kevés akad e szócso-
portban - pl. szívesít 'bátorít', lelkesedik, elméll stb.; s aránytalanul nagy 
számban találunk szemléletes szóanyagot a pejoratív tartalmak átadására, 
mint amilyen a gyomroskodik, a hasasodik, farogat stb. 

A szócsoport megközelítése, jellemzése többféleképpen elképzelhető, a 
legcélravezetőbb talán mégis az a mód, ha az egyes értelmi-érzelmi, akara-
ti tevékenységek, illetve az emberi magatartás alapkategóriái köré rendezve 
vesszük őket sorra. 

2.2. Az érzékelés egyes területeit, fajtáit illető antropomorf típusú szó-
anyag csak néhány ponton tér el a mai állapottól. 

A fülel származék, amely első adatolásakor az Apor-kódexben még tau-
tológiás szerkezetként: füleiddel füleljed formában jelentik meg, Pázmány 
korára felveszi a 'figyel' és a pejoratív 'lapít' jelentést: De erre chak fülől, 
mint egy bagoly, és halgat (NySz.). 

A puszta érzékelés mellé tehát hamar felzárkózik a 'szemmel való vigyá-
zás' jelentésárnyalata, akárcsak a fülel etimológiai párjánál, a figyelmez ~ fi-
gyel szónál. A kor szóhasználatában előfordul még a gyakorító fülelget is (A 
dob szót fulelgeti NySz.); a rosszalló jelentést sugalló elfülel jóval később 
jelenik meg, helyette Pázmánynál a következő frazeológiai kapcsolatot ta-
láljuk: Azt fem kel fűl-mellől bo/átanunk ... K 209. 

Hasonló jelentésfejlődés tapasztalható a szem > szemel esetében is. Ne 
szemeld a másét, tsépeld a magadét — olvashatjuk Baróti Szabó Dávidnál 
(NySz. III. 160.); ez a forma már 1550 óta létezik 'nézeget, szemlél' jelen-
tésben. A szemes melléknév még ómagyar kori (vö. OklSz.: Scemus sze-
mélynév), majd 'körültekintő, megfontolt' értelmet vesz fel a puszta érzé-
kelés-kifejezés mellé, pl. Igazságszerető és igen szemes vala Dávid Pázm.: 
Préd. 175. Ugyanezt fejezi ki a következő Pázmány-szólás is: a böcsületes 
úrnak szeme légyen Préd. 139. 

A szem testrésznév -léi képzőbokorral ellátott formáját Comeniusnál 
(1673) egy érdekes szinonima-kontextusban találjuk: Ne horgas szemekkel 
nézzed avagy szemléllyed (NySz.). 

Az orr szóból nem alakult ki elsődleges, szaglásra vonatkozó jelentésű 
képzés. Az orrol ige gazdag jelentésrendszere, valamint az orrant 'kiszagol, 
megsejt' értelmezése már az első megjelenéstől kezdve átvitt, képes értékű. 

2.3. Az értelmi tevékenységet kifejező igecsoport tagjai főleg a fej szó 
származékai. A fejel igének Pázmány korában az 'új fejjel lát el' jelentés 
mellett élt egy 'összecsap, összetákol' értelme. Meliusz Péternél olvassuk: 
Fodozzatok a misét, feielitec, aggattiatoc (NySz.). 

Az értelmi képességek, valamint állapotok kifejezésére a fej testrésszel 
alkotott nagyszámú frazéma használatos ebben a korszakban. Nézzünk kö-
zülük néhány sajátságos példát! 
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A maga furt feje szerént magyarázta amaz igéket (NySz.); Pártos er-
kölcs szőrűit fejekben, harag és irigység vert fészket szívekben Gyön-
gyösi István: MV. (NySz.) - itt az értelem és az érzelem, indulat központja 
szembe van egymással állítva. Patika az ő feie - mondja Decsi János az 
okos emberre, míg Baróti Szabó Dániel a következőt az értelmi fogyatékos-
ra: Eszétől elbúcsúzott, tökkel ütötték a fejét (NySz.); hasonló Pázmány 
szólása is: Kinek nem tök az agya K 543. 

Az elme, ész és agy szavaknak is nagyszámú igei származékuk van. Az 
elmélkedik korai és frekvens használata mellett megtaláljuk az eszelkedik, 
eszelős, eszelősködik formákat; az eszeskedik már az Erdy-kódexben a fel-
jebb határozószóval ellátva jelenik meg. Pázmánynál igen gyakori: A gaz-
dagoknak megparancsold, hogy igen fen ne eszeskedgyenek (NySz.); 
Feljeb ne eszeskedgyünk annál, a mit isteniül hallottunk (NySz.). 

Az agyaskodik igének a 'nyakaskodik' jelentés mellett él az érintett kor-
ban egy inkább ide tartozó 'okoskodik' értelme. Pl. Ha ki úgy kezdene ma-
ga eszéből agyaskodni, nem látom, mint győzetnének [!] meg csak a 
csupa sz. írásból Pázm.: K 567.; az magok agyaskodásinak hívságos 
gondolatit és aggnő beszédekhez illendő fabuláit akarják reánk kenni 
Pázm.: ÖL 46. 

Az agy szó is - akárcsak a fej testrésznév - igen sok összetétel és szer-
kezet tagjaként fejezi ki az érzelmi tevékenység mikéntjét. Egy példa Páz-
mánytól: kócsagos agyú szeles ember. 

A Comenius-fordításban a goromba fúrt agyú és tök agyú jelzőt találjuk, 
de használatos a korban az üres agyú, nagyagyú összetétel is. Ezeket a ki-
fejezéseket H. Németh Gyula gyűjtötte össze a negyvenes években Az ész-
beli gyarlóság kifejezése a magyarban c. könyvében (MNyTK. 60. Bp. 
1941.) 

A torok szóból alkotott torkol igének a vizsgált időszak heves vitáiban 
sajátos jelentése él 'megcáfol, megdönt' értelemben. Pl. Ezeket szent 
Ágoston sok szép győzedelmes okokkal torkollya Pázm. Préd. 883. Az 
igeforma igekötő nélkül van, s jóllehet érezhető benne a testrészre mint 
hangképző szervre való utalás, az értelmi meggyőzés mozzanata itt a dön-
tő, míg a mai letorkol ige már nem hordozza ezt a jelentést. 

2.4. Az antropomorf típusú szócsoportban legnagyobb számban szere-
pelnek az egyéniséget, a jellemet körülíró igék. 

A nyelv szó származékai (pl. nyelves, nyelvel) részben a 'fecseg', de fő-
ként a 'rágalmaz' jelentést mutatják a vizsgált korszakban. Olly dajkát ne 
válaszszon, mely részeges, buja, nyelves ne legyen - inti Pázmány a szü-
lőket prédikációskötetében (203). Az akkor szokásos eljárás szerint gyakran 
alkalmaznak szinonimát: Másokra szóló, nyelves ne légy - hangzik intel-
me (NySz.). A nyelves melléknév továbbképzésével kapott nyelvesség, 
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nyelveskedik stb. megőrizte az eredeti jelentéseket. Hogy az ige jelentése 
akár súlyos következményekkel járó cselekvésnek számított, erről meggyő-
ződhetünk egy korabeli följegyzésből: Tsáki Jánost az törvény, szemé-
lyünk ellen is nyelveskedvin, nyelve kivágatásra itilte (NySz.). 

Úgyszintén egy más személy ellen irányuló viselkedés, magatartás feje-
ződik ki az arc ~ orca különféle képzett formáiban. A leggyakoribb közü-
lük az orcáz ige, ennek származékai és igekötős változatai. A NySz. az el-
ső adatokat Bornemisza Pétertől, majd Telegdi Miklóstól idézi 'fedd, int' 
jelentésben. Az utóbbi adata: Orczázá a phariseusokat az istentelenség-
rül. Az utolsó adat a szótárban, amelyben az orcáz ige előfordul, Faludi Fe-
renctől való, ezután az igealak valószínűleg kihull a használatból. Már Bal-
lagi szótára kihalt szónak minősíti. A nyelvjárások megőrizték az orcáz 
nyomait; így pl. a megarcol formában később is adatolható. A kor szóhasz-
nálatában ugyanilyen gyakori a szinonim pirongat, dorgál is, de egyéb for-
mákkal is variálták: Mindeneket fedd, rág, nyelvével rongál (NySz.) Páz-
mánynál rendkívül gyakori az orcáz ige, a 'pirongat' jelentés mellett az 
egyébként szokványos 'kendőz' értelmet nem találjuk. Magát az orca főne-
vet is sokféle jelentésben használja: mint az ember, az emberi jellem meta-
forikus megfelelőjét pl. Mic/oda orcza tehát, mely nem általlya a' 
Görögök pai//a-alá toz/ni a Lutheri/ta-Jágot? K 168; de egyes emberi 
tulajdonságokra is rávilágíthat egy-egy jelzős szerkezettel vagy összetétel-
lel; pl. a tiszta orcával mond valamit (Pázm. 217.) nála őszinteséget jelent, 
a nagy, szemtelen eb-orca már a tipikusan pázmányi maró gúny felé mutat, 
amilyen például a következő mondat: temérdek-orczájú Tanítók, úgy-
mint Magyari I/tván, és egyéb jó-/űltek, nagyon púpo/kodnak K 163. 

A pofa főnév -z képzős származéka ebben a korban még nem szakadt el 
az eredeti 'arc'jelentéstől, a 'pofoz' értelemben használják: hazuttollyák, és 
pofozzák magok a' Lutherifták K 286; noha az igének érezhető némi átvitt 
jelentésárnyalata is - már az idézett Pázmány-példában is - s a következő-
ben úgyszintén: Gyakran pofázza és űstöközi Calvinus a Iutheristákat 
(NySz.). Pázmány ugyanilyen kontextusban és célzattal használja az üstó-
köz és a nyakaz igét is. 

A sarok, sark > sarkal képzésnek a korszakban a maitól eltérő jelentése 
alakul ki, a 'követ', illetve a 'megfog, megragad': Sarkalta mindenkoron 
az satan az Christust Bornemisza: Préd. 23b. Gyakran azonos szövegkör-
nyezetben említik az ín testrésszel: pl. Itt is inokban legyünk és megsar-
kallyuk őket Pázm.: K 125, amelynek inal igei formája szinonim jelenté-
sű: így sok veszély inal minden boldogságot (NySz.). 

A talpal igének 'gyalogol, jár ' jelentése mellett egy szokatlan és rövid 
életű átvitt értelme adatolható a Bécsi kódexből, mégpedig a 'letipor, tönk-
retesz' - későbbről már nem találunk rá adatot. 
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A 'testrész, végtag' jelentésű tag szónak viszont széles körben használa-
tos a tagol képzett formája 'megver, ütlegel' értelemben: Mit mivel azzal, 
aki tagollya, sebesíti, öli, fosztya attya-fiát Pázm.: Préd. 19.; Vas-
ve/z/zóuel egéfz te/teket /zörnyen el-taglották K 540. 

Ebbe a szócsaládba tartozik még az öklel, öklöz is, melynél az eredetileg 
ököllel való döfésszerü, szúrásszerü ülésre utaló szót használták a fegyver-
rel, szarvval való szúrás, döfés, illetve a bajvívásbeli öklelés jelölésére (vö. 
TESz.). 

Szintén negatív emberi tulajdonságot fejez ki a vizsgált korszakban nép-
szerű agyarkodik ige, amelynek - akárcsak a szóhasadással létrejött acsar-
kodik igének - az a szemléleti alapja, hogy 'villogtatja a fogát', s ebből az 
eredetiből lett a 'zúgolódik, morog' jelentés. Forró Pál Nagy Sándor-histó-
riájában ezt olvassuk: Sándor haragjában azon agyakordván, hogy keze-
ikből kapnák ki a győzelmet (Curt. IV.) Tinódi is gyakran él e motivált 
szóalakkal: Tin köztetök csak dúlátok, fosztátok, egymásra kegyötlen 
agyarkodátok (NySz.). Az agyar szónak más képzett formái is élnek e kor-
ban: agyargat, agyarol, agyarkodás. 

A keményfejűség, makacsság szemléltetésére a nyakas, nyakaskodik ko-
rán kialakul nyelvünkben. A feltűnően erős, vastag nyak egyben nagy testi 
erőt is jelentett, aminek természetes velejárója volt a nagy akaraterő, a ma-
kacsság. Hasonló típusú jelentésátvitel található a latinban, angolban, né-
metben. Pázmány korára a származékok már felvesznek egy fokozottabban 
pejoratív jelentést, ezt látjuk a következő idézetben: A mit mondott vala 
Moyses, amaz nyakas és majd mindenkor bálványozó telebögyös Isra-
el-felől (NySz.). Ebben a mondatban a telebögyös összetétel begyes utótag-
ja ugyanilyen képzésű és 'kevély' jelentésű. 

A nyakaskodik ige is főként rosszalló értelemben használatos. Pl. Meg-
nyakaskodott benne a nyavalya. 

A szívesít ige a kor szóhasználatában a bátorság, a lelkesedés szinonimá-
ja: A jó nyelv ha biztat, szűvesít, ha bátorít, vigasztal - írja Pázmány 
(Préd. 809). Hogy a szív a bátorság, a merészség jelölője, bizonyítja a szám-
talan korabeli összetétel és frazéma; pl. kész-szívű, kemény szívű; de 
asszonyszívű, nyúl-szívű, sőt pacal-szívű katonáról olvasunk az egyik he-
lyen (NySz.). 

Úgyszintén e jellemvonás igen érzékletes körülírását találjuk Gyöngyösi-
nél a marok tcstrésznév felhasználásával, amelynek egyébként nem alakult 
ki átvitt értelmű képzett formája, de az alábbi szólás kontextusában mégis 
metaforikussá válik: A magyar közmondás szerint, gyakran a markában 
kelletett a lelkét hordozni a gyakor veszedelmek között (NySz.). 

Hasonlóan gyakori a homlok szó frazeológiai beépülése is; pl. Vakmerő 
homlokú ember - a bátor ember; és megtaláljuk több mai szólásnak a ko-
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rabeli elődjét: pl. a Homlokára van írva Faludinál: Homlokán ne hordoz-
za, és semmi úttal ne kérkedgyék vele (NySz.), vagy a gőgösen viselkedő 
emberre mondott: Feltörli a homlokát Pázmánynál: homloka-feltörlött, 
alávaló értelmű ember ÖL 18. 

2.5. Az érzelmek minél hívebb megragadása is gyakran történt antropo-
morf tipusú igékkel. BÜKY Béla a pszichikumra vonatkozó szókincs korai 
rétegeit vizsgálva megállapította, hogy az érzelmi tevékenységek központ-
ja többféle lehetett a régiségben: a lélek, az elme, de elsősorban mégis a 
szív. (vö. BÜKY 1986; 128). 

Anyagunkban számtalan adatban jelentkeznek a különféle képzések: szí-
ves, szíveskedik, szível' szívére vesz' stb. A korabeli szövegekben azt ta-
pasztaljuk, hogy konvencionálissá vált a szemhez és a szívhez kötődő érzel-
mi és más tevékenységek következetes szembeállítása, illetve összefoglaló 
kihangsúlyozása. Pl. Ha szaia felebarattyaual szol is, de sziue penzeuel 
beszel - írja Bornemisza Péter (NySz.); vagy már a Vitkovits-kódex egy he-
lyén: Mindenkoron wtet zaual es ziuel dyczeriem (45). Pázmány így jel-
lemzi a hízelkedő embert: nyelve mézzel és tejjel foly, de szíve sokszor 
epével teli (Összes m. 971) 

Az epeség már a XVI. században 'bánat' jelentésű, majd a 'lelki keserű-
ség', a 'harag' értelmet veszi fel az ízérzet közvetítésével, valamint annak 
az általánosan elfogadott hiedelemnek alapján, miszerint az ember haragját 
a szervezetben felszaporodó epe okozza. Egy tipikus előfordulás Pázmány-
nál: Ugyan nagy epeséggel vitattya az Luther K 167. 

Az epéskedik szóalak először Káldinál fordul elő, jelentése azonban nem 
tisztázható egyértelműen, a 'gúnyolódik' értelmet a TESz. csak a nyelvújí-
tás utánról rögzíti. 

Az érzelmek, indulatok kifejezésére a vizsgált korszakban mindenekelőtt 
a gyomros ~ gyomroskodik képzés szolgált. LOVAS Rózsa a következőkép-
pen indokolja e szavak ilyenféle használatát: „a szólásmód eredetét abban 
az elhomályosult néphitben kell keresni, hogy a harag, a büszkeség, gyűlöl-
ség, s így talán egy lélekrész székhelyének a gyomrot tekintik" (LOVAS 
1930; 359). Korabeli adataink is ezt bizonyítják: Gyomrából gyűlöli 
(NySz.); Tiszta gyomorból ellene mond az ördögnek (NySz.) s egy Páz-
mány-adat: én velem el nem hiteted, hogy gyomrodból - tehát 'meggyő-
ződésből' - szólasz. 

A hitviták kedvelt kifejezése a gyomroskodik ige, felekezeti hovatartozás-
tól függetlenül néhány szerzőnél hirtelen nagy gyakorisággal fordul elő, 
majd a XVII. század után visszaszorul a használatból, a szótárak némelyike 
még feleveszi, a tájszótárak ma már csak a gyomroz formát adatolják, BÁR-
CZI Géza szófejtő Szótára is a XVII. századra vonatkoztatja. Pázmány egy 
helyen az igét még egy különös szinonimával is megtoldja: De nem kell az 
ő finnyás gyomroskodásokkal gondolni, ám zúzoskodgyanak K 273. 
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A zúzoskodik azért is különös, mert ezt az adatot ismerjük egyedül -
Pázmány egyik ellenfele használja a zúzos melléknevet, szintén 'dühös, ha-
ragos' jelentésben - s a szerző minden bizonnyal állati testrésznévből ké-
pezte ezt a pejoratív átvitelt, hiszen emberre vonatkoztatva a zúza csak a ké-
sei XIX. században vált az érzelmek, indulatok átvitt értelmű központjává, 
s akkor is csak főként a népnyelvben. 

Tolnai István, Pázmány egy másik felekezeti ellenlábasa még tovább 
megy a szemléltető igehasználatban, szaporítva ezzel a szinonimák sorát: 
Semmit azoknak gyomroskodások és az égh ellen való kérődések nem 
árthat (NySz.). 

A vizsgált periódusban az orrol igének rendkívül sokféle jelentésárnya-
lata él, többek között a 'dühösen elutasít, megvet' értelem következtethető 
ki; pl. Tinódi egyik sorából: Ők ott alattoba súgna [!] búgnak vala, hogy 
bólcz vezerec nincz, aszt ők orrollyác vala (NySz.) Pázmány is az orr test-
részhez köti a mértéktelen düh manifesztálódását: igen orrában dagállya 
ÖL 148. 

2.6. Számos antropomorf jelentésátvitel nem sorolható be az eddig tár-
gyalt fogalomkörökbe. A testrészek már említett hierarchiájának alsóbb ré-
tegeiből valók ezek, a vizsgált korszakban is főleg pejoratív értelemben 
használatosak, a különbség a mai nyelvhasználathoz viszonyítva talán csak 
annyit, hogy ekkor még kevésbé tabu-jellegüek. 

A farol ige kizárólag negatív kontextusban jelenik meg, már Heltainál: 
Híni kezde az wrakat az hadba, de az urac faralni kezdénec Cron. 48. 
Ismeretes még a farogat, fartol képzés is. 

A fenék szóból származó megfeneklik igekötős ige a XVII. század köze-
pétől adatolható, már ekkor pejoratív jelentésárnyalattal: A hagymázos 
fóben bokroson feneklik meg a bolondság (NySz.). 

A has testrésznév igei származékai ma már kivétel nélkül valamilyen 
becsmérlő szándékú megnyilatkozásban fordulnak elő. A hasasodik, 
hasasul, hasasít igék jelentése Pázmány korában a fiziológiai megjelölésen 
túl még nem hordozott minden esetben rosszalló célzatot, de a hasonlósá-
gon alapuló szemlélet hamarosan kialakította azt. Ezt látjuk már Pázmány 
egyik adatában: Chak igen kicsinyen maradna potrohos rút könyve ha 
effélével nem hasasítaná (NySz.). A hasas hazugság típusú jelzős szerke-
zet, vagy a haspók összetétel már egyértelműen a lekicsinylő, negatív jelen-
tés felé mutat. Pázmánynál különösen sokszor megjelenik a hashízlaló vász 
['madárijesztő'] szerkezet: ha/zontalan herék, és has-hizlaló vá/zok a' 
Luthero-Calvangelicus Kiáltók K 145. 

Gazdag képzett szócsoportja alakult ki a köröm szónak is. A körmölnek 
ebben a korban még csak a 'karmol' jelentése található, különféle varián-
sokban: körmöz, körmécsei, körömcsél/körömzsél, átvitt jelentésben azon-
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ban már használják, így Pázmány: Ne botsássuk boszszú-allasra és 
körömsélésre akaratunkat Préd. 1060. A körmös kéz szerkezet kontextus-
tól függően eltérő értelmet nyer: pl. a Körmös kézzel ne nyúlj hozzá szó-
lás azt jelenti, hogy a nehéz munkának neki kell veselkedni; míg Pázmány 
gyakran írja körül felekezeti ellenfelét a következőképpen: Böesülletlenül, 
körmös és szennyes kézzel nyúltak az szent íráshoz K 452. Úgyszintén 
nála találjuk a hamisság körme szerkezetet is. 

A vizsgált korban előfordulnak olyan mellérendelő összetett szavak, 
amelyek eltérő pozíciójú - hierarchiájú - testrésznevekből tevődnek össze. 
Laza szerkezetük lehetővé teszi, hogy mindkét tagjuk toldalékolható le-
gyen, s jelentésük többnyire még az eredeti, konkrét. Pl.: Agyba-főbe, 
nyakon-szirton rút vereségekkel tagoltatá magát; Pázm. K 450; Hanyat 
homlok orczayara borwla Pesti: ÚjTest. 59; Azután azt kiváná, hogy 
nyakra-főre vesse magát a szentegyházról (Összes m. 768). 

A kor sajátos jelzőinek sorából különleges átviteli módja miatt ide kí-
vánkozik a kezes-lábas is; pl. Pázmánynál: Kezes lábos szitkok és hazug-
ságok (NySz.); de használatos a fej és a láb szavak összekapcsolása is egy 
szokatlan asszociációjú szerkezetben: hihetetlen, hogy isten az ecele-
siában semmi módot nem hagyott volna, hanem mint fejetlen lábakat 
bizonytalanságra eresztette volna fiait K 605. Itt is megtaláljuk az állati 
testrészek emberre vonatkoztatását: Büszke, de fülig-farkig adós (NySz.). 

3. E vázlatos fejlődésrajzból látjuk, hogy Pázmány Péter korában nagy 
mértékben fokozódik az antropomorf típusú igék használata. Ezt azzal ma-
gyarázhatjuk, hogy tömör, szintetikus, kifejező erejük, mai szemmel talán 
naturalisztikusnak tűnő hangulatuk megfelelt a vitázok nyelvi felhangoltsá-
gának, és főként a kitűzött célnak minél élesebb, maróbb gúnnyal vissza-
vágni a felekezeti ellenfélnek, de egyben meggyőzni és megőrizni a hallga-
tóság/vagy az olvasók táborát, hiszen jobb híján a szó, a nyelv a fegyverük. 

Végül álljon itt - mintegy szemléltető összefoglalásként - Pázmánynak 
egy jellegzetesen gunyoros-szarkasztikus, indulatoktól túlfűtött mondata a 
Kalauzból: e/uda, ha az e/teli c/éppel-c/apot Saxoniai italtúl nem éme-
lyget gyomra, nem fu/tőlgőt agya, nem kérődőt torka, mikor ily gaz 
dolgot, ily gyomro/kodva irkált (171). 
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