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Bevezetés

A verlengő (sőt vírlengő) melléknévi igenévvel párhuzamos bibliafordítások 
elemzésekor találkoztam először a Döbrentei-kódexben.1 Más fordítások 
azonos helyeit megnézve úgy tűnt, hogy ez a vérengző szónak feleltethető 
meg. Az etimológiai szótárak (A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, 
Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen) származékként sem veszik 
fel, a vérengző első adata pedig csak jóval későbbről, 1751-ből van adatolva. 
Tanulmányomban azt szeretném bizonyítani, hogy a két alak mégis össze-
függ, és a Döbrentei-kódex adata a vérengző előzményének tekinthető.

A fordítások elvi kérdéseivel való foglalkozásról először a nemzeti nyelvű 
bibliafordítások keletkezésének idején beszélhetünk, mivel ekkor merül fel 
igazán annak problémája, hogy lefordítani valójában csak a jelentést lehet.2 
Ebből az következik, hogy kifejezni az adott szóval a hasonló jelenségeket 
ugyan ki lehet, de a különböző kultúrákban a fordítások egymástól való elté-
réseket eredményezhetnek.3 (Másrészt ugyan a nyelvek és a kultúrák sajá-
tosak, azért a jelentés mégis lehet kultúrák között közös, és ennek a jelen-
tésnek a megragadhatóságában sincs okunk kételkedni.)4 A kulturális elté-

1 Az ELTE BTK-n működő Biblia Mediaevalis Hungarica diákműhely munkálataiban való 
részvétel során. Ezúton is köszönöm Haader Leának a kutatás egészéhez nyújtott segít-
ségét.

2 Frye, Northrop (1996), Kettős tükör. A Biblia és az irodalom. Budapest, Európa, 33.
3 Csernák-Szuhánszky Debóra (2010), A 23. zsoltár korai fordítás-változatainak össze-

hasonlító vizsgálata. In: Csernák-Szuhánszky Debóra−Illés-Molnár Márta−Klein 
Laura (szerk. 2010), Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain: a 6. Félúton Konferencia. 
ELTE BTK, 2010. október 7−8., Budapest, ELTE Eötvös, 21.

4 Frye (1996), 33.
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rések ellenére vannak olyan kulcsszavak, melyek az üdvtörténettel összekap-
csolódó jelentőségüknél fogva nem hagyhatók el a fordításokban (pl. kereszt, 
agnus dei stb.)5 A vallási irodalom változatossága azonban nemcsak a külön-
böző fordításokban, hanem a nyelvi és funkcionális különbözőségekben is 
megragadható. Vallási irodalom alatt pedig a továbbiakban azokat a szöve-
geket értem Pogány György meghatározása nyomán, amelyek a vallásos 
élet akár közösségi, akár egyéni szükségleteinek kielégítését szolgálják.6 
Nemcsak kultúránként térnek el azonban egymástól a fordítások, hanem egy 
adott nyelv esetében is, a felekezetiségnél fogva. A tanulmány ezen pontján 
fontos megállapítanom, hogy számomra ez a kérdés azért nem játszik nagy 
szerepet, mert olyan korai fordításokkal dolgoztam, melyek idején a fordítók 
a katolicitás identifi kálását önmagukra nézve egyszerűen nem tudták mihez 
képest meghatározni.

Kutatásom hipotézise mindezek után tehát az volt, hogy a vérengző 
melléknévi igenév a verlengő szóalakból származtatható hangátvetéssel és 
a szinonim képző cseréjével. További hipotézisem volt, hogy az ómagyar 
szóalak jelentése megfeleltethető a mai magyar alakénak.

A kutatás ismertetése

2015-ben a Liber Psalmorum hat zsoltárának ómagyar zsoltárfordításokban 
fellelhető párhuzamos szöveghelyeit vizsgáltam. A magyar kódexekben 
található fordításokon kívül gyűjtöttem párhuzamos helyeket például 
Bogáti Fazekas Miklós, Szenci Molnár Albert, valamint Clément Marot és 
Th éodore de Bèze francia, és a King James Bible angol forrásaiból is. Mindezt 
a szövegekben megfi gyelhető eltérő szemléletmódok vizsgálhatósága miatt 
tartottam megkerülhetetlennek. Az elvégzett kutatás célja az volt, hogy 
feltárja az ómagyar zsoltárszövegekben a verlengő, verenglő szóalakok előfor-
dulásait, és igazolja az összefüggések alapján a hipotézist, valamint, hogy a 
zsoltárok párhuzamos szöveghelyei alapján egy rendszerezés is készülhessen 
a fordítások megoldásaira vonatkozóan.

5 Csernák-Szuhánszky (2010), 21.
6 Pogány György (2008), A történelem, a vallási irodalom és a Biblia-kiadások kútfői és 

szakirodalma. Budapest, Hatágú Síp Alapítvány, 80−81.
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Az ómagyar korpusz

A vizsgált adatot a Magyar nyelvtörténeti szótár a vërëngl és vërlëng címszavak 
alatt mutatja a „sanguinem sitio” latin, illetve a „nach blut dürsten” német 
értelemmel, vagyis hogy ’vérre szomjazó, vágyó’. A szótár szerint a szóalak 
három kódexben fordul elő: a Döbrenteiben, a Kulcsárban és a Keszthelyi-
ben.7 Ezt magam is megerősíthetem, annyi kiegészítéssel, hogy a szintén 
zsoltárokat tartalmazó Apor-kódexről nem tudunk nyilatkozni, mert abból 
az első huszonkilenc zsoltár hiányzik, a 30−55. zsoltároknak pedig csak töre-
dékei maradtak ránk.

Ezek a fordítások (illetve másolataik) jellemzően a 16. század első felében 
keletkeztek. Az alábbi kéziratokat vizsgáltam: a Halábori Dobos Bertalan 
által másolt Döbrentei-kódexet 1508-ból, Velikei Gergely valamely apácakö-
zösség számára készített Keszthelyi-kódexét 1522-ből, a Pápai Pál ferences 
szerzetes által feltehetően az ozorai harmadrendi apácák számára másolt 
Kulcsár-kódexet 1539-ből, valamint a 15. század végéről származó Apor-
kódexet. A Keszthelyi és a Kulcsár psalteriumok egyazon, mára elveszett 
közös másolatról készültek.

Ettől az adatcsoporttól elkülönítve érinteni kívánom az 1590-es Károlyi 
Gáspár által fordított protestáns vizsolyi és az 1626-os Káldi György által 
fordított katolikus Biblia zsoltárfordításait is, mivel ezek nagy hatással voltak 
a magyar irodalmi nyelvre.8 Felekezeti vonatkozásban műfaj szempontjából 
sem látok különbséget: a közösségi énekek egyaránt fontos részét képezik a 
liturgiának, akár katolikus, akár protestáns énekekről és liturgiáról beszé-
lünk.9 Szükséges azonban megállapítani, hogy a 16. században ezeket latinul 
recitálták, az ómagyar változatok csupán a megértést segítették. A zsoltárok 
pedig inkább közösségi éneklésre szánt funkcióval bírtak. Latin nevük is 
erre utal: psalmusok. A psalmus zenei kísérettel előadott ének volt.

Kutatásom kiindulópontjául a Vulgata Liber Psalmorumát vettem. A trienti 
zsinat (1545−1563) után a Vulgata számított a római katolikus egyházban az 
egyetlen hiteles latin nyelvű változatnak (a Biblia eredeti nyelveit tekintve 
héber, arám és görög nyelvű szövegeket tartalmaz), ezért nemcsak kultu-
rális és irodalmi jelentőségénél fogva, hanem a 16. századi hitelességet is 

7 Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond (szerk. 1893), Magyar nyelvtörténeti szótár: A legré-
gibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Budapest, Hornyánszky Viktor Akadémiai Könyvke-
reskedése, 1071.

8 Pogány (2008), 100.
9 Pogány (2008), 87.
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fi gyelembe véve választottam kiindulási pontnak a Szent Jeromos-féle válto-
zatot. Szent Jeromos a fordítás elvéül elmondása szerint nem a szószerinti-
séget választotta („gondolatról gondolatra fordítok”), ugyanakkor mégis a 
szószerintiség volt a célkitűzés, mert úgy gondolták a korban, hogy a szöve-
geknek titkos tanításuk van, s ezért féltek eltérni az eredeti szövegektől.10 
Ennek a hozzáállásnak is köszönhető, hogy „Nyugat-Európában ezer éven át 
a Vulgata jelentette a Bibliát”.11 Megvizsgáltam, hogy a Vulgata mely zsoltá-
raiban jelenik meg a kérdéses kifejezés, illetve annak különböző lehetséges 
megfelelői. Hét ilyen zsoltárt találtam, amelyekből jelen tanulmányban négy 
psalmus adott verseinek fordításait ismertetem.
12 13 14 15

Zsolt 5,7
„odisti omnes operantes iniquitatem perdes loquentes 

mendacium virum sanguinum et dolosum abominabitur 
Dominus”12

Zsolt 50,16 „libera me de sanguinibus Deus Deus salutis meae 
exultabit lingua mea iustitiam tuam”13

Zsolt 58,3 „eripe me de operantibus iniquitatem et de viris 
sanguinum salva me”14

Zsolt 138,19 „si occideris Deus peccatores et viri sanguinum 
declinate a me”15

1. táblázat. A Vulgata szöveghelyei

10 Demján Adalbert (2012), A tékozló fi ú példázatának magyar fordítása-
iról. Debrecen, Debreceni Egyetemi, 15.

11 Frye (1996), 31.
12 Incipit Liber Psalmorum Iuxta Hebraicum Translatus. Psalmi Iuxta Hebr. In: Biblia 

Sacra. Iuxta Vulgatam Versionem I. Genesis-Psalmi. Adiuvantibus Bonifatio FISCHER 
OSB, Iohanne GRIBOMONT OSB, H.F.D. SPARKS, W. THIELE. Recensuit et brevi 
apparatu instruxit Robertus WEBER OSB (1975). Editio altera emendata. Tomus I. 
Württembergische Bibelanstalt Stuttgart, 773.

13 Vulgata (1975), 832.
14 Vulgata (1975), 840.
15 Vulgata (1975), 942.
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Szempontnak tekintettem, hogy a kiválasztott négy zsoltár közé feltét-
lenül beválasszam azt a két verset, amelyek az Apor-kódexben is megtalál-
hatók.

16 17

Zsolt 5,7 kitépett lap

Zsolt 50,16 kitépett lap

Zsolt 58,3 „Menczmeg engemet a hamissag mÿwelked kt l: es a 
véreknek fi rfi aitol údu z h enget” (45. lap) 16

Zsolt 138,19 „Ha meg lendez isten bún s ket: vereknek ferfi aÿ tauoziatok 
el en t llem” (152. lap) 17

2. táblázat Az Apor-kódex párhuzamos helyei

Az Apor-kódex fordítási megoldásain jól látható, hogy a fordító ragasz-
kodott a latin eredetihez. Szó szerinti fordítását adta a latin szerkezeteknek. 
Valószínűsíthető, hogy az első két párhuzamos helyen is hasonló megoldást 
olvashattunk volna. Az Apor-kódex egyébként nagy mértékben támaszko-
dott a huszita szöveghagyományra.18

Mint említettem, a verlengő szóalak iránti érdeklődésemet a Döbrentei-
kódex vírlengő lexémája keltette fel. Erre a szóalakra mindeddig más előfor-
dulást nem találtam.

16 Apor-kódex (2015), Régi Magyar Kódexek 33. szám, HAADER Lea−KOCSIS Réka−
KOROMPAY Klára−SZENTGYÖRGYI Rudolf (közzéteszi 2015), Budapest, 209.

17 Apor-kódex (2015), 423.
18 Szentgyörgyi Rudolf (2015), A kódex tartalma és forrásai. In: Apor-kódex (2015), Régi 

Magyar Kódexek 33. szám, Haader Lea−Kocsis Réka−Korompay Klára−Szentgyörgyi 
Rudolf (közzéteszi 2015), Budapest, 42.
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Zsolt 5,7 „es mindọn hazugsag bezillọket el veztez Vr virlengọt es
alard embọrt meg vtal” (19. lap 10r)19

Zsolt 50,16 „Isten en idvọssegemnek istene. Oģ meg engem veerlengọk 
tvl. es en ńelvem te igassagidot ọrvendi” (109. lap 55r)20

Zsolt 58,3 „Oģ meg engemet alnoksagot mivelkedọktvl: es verlengọ 
emberektvl idvọzọh engem” (116. lap 58v)21

Zsolt 138,19 „Isten ha binọsokot meg ọlendez: verlengọ emberek 
tavoziatok el en tọlem:” (217. lap 109r)22

3. táblázat A Döbrentei-kódex párhuzamos helyei
 19 20 21 22

A vírlengő nyelvjárási formán kívül további megfi gyelésem, hogy egyedül 
a Döbrentei-kódexben olvasható következetesen a verlengő alak (és csak 
ez olvasható, a verenglő nem). Halábori Dobos Bertalan, a kódex scriptora 
világi pap volt, mentalitását mutatja, hogy lexémáinak megválasztásában 
többször népies stílusjegyeket fedezhetünk fel.23 A vizsgált szó az 5. és az 50. 
zsoltárban jelzett szava nélkül, főnévi jelentésben, ragozott formában talál-
ható. Az első esetben -t tárgyraggal, tárgyi szerepben, míg a másodikban 
határozói pozícióban a -tól/-től viszonyraggal jelenik meg. Az 58. és a 139. 
zsoltárban az ember főnév jelzői pozíciójában melléknévi igenévként jelenik 
meg.

A Kulcsár-kódex és a Keszthelyi-kódex fordításai további érdekességeket 
tartalmaznak.

19 Döbrentei kódex 1508: Halábori Bertalan keze írásával, A nyelvemlék hasonmása és betűhű 
átirata bevezetéssel és jegyzetekkel (1995), ABAFFY Csilla−T. SZABÓ Csilla−MADAS Edit 
(közzéteszi 1995), Budapest, Argumentum, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 77.

20 Döbrentei kódex (1995), 257.
21 Döbrentei kódex (1995), 271.
22 Döbrentei kódex (1995), 473.
23 Vö. Haader Lea (2009), Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Látjátok feleim...”, 

Magyar Nyelvemlékek: A kezdetektől a 16. század elejéig (2009), Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár, 63.
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24 25 26 27 28 29 30 31

Kulcsár-kódex Keszthelyi-kódex

Zsolt 5,7

„Tÿelelted mÿndenth 
kÿ mÿuelkedeth. 
Kegÿetlensegeth,, ees el veztez 
mÿndenth kÿk hamÿssagoth 
zolnak Vveer zÿwo emberth,, 
chalardoth wr meg wtal” (6-7. 
lap 3v-4r)24

„Gÿeleltek mÿndenth ký 
mÿuelkedeth kegÿetlensegeth, 
ees el weztez mÿndenth kÿk 
hamÿsagoth zolnak ~~~ Veer 
zÿwo emberth ees chalardoth 
wr meg wtal” (6. lap 6v)25

Zsolt 
50,16

„ZAbadoh meg engemeten 
bÿnÿmbwl Isten, en 
ÿdwessegemnek Iſt ene, es 
hÿrdetÿ en nÿelvem the 
ÿgasagodat” (124. lap 62v)26

„Zabadoh meg engemeth 
een bÿnÿmbwl isten een 
ÿdwessegemnek istene ees 
hÿrdetÿ een nÿelwem the 
ÿga-ssagodath” (129-130. lap 
68r-68v)27

Zsolt 58,3

„ZAbadoh meg engemet 
kegÿetlenseeg mÿwelkedektw, 
es verenglew emberek twl 
mench meg engemet” (139. 
lap 70r)28

„Zabadoh meg engemeth 
kegýetlen-seegh 
mÿuelkedekthwl, ees 
ve-renglew emberektwl mench 
meg engemeth” (146. lap 76v)29

Zsolt 
138,19

„Ha meg elendez Isten 
bÿneseketh thÿ verenglew 
emberek el haÿolÿatok 
en-twlem” (349.lap 175r)30

„Ha meg elendez isten 
býneseketh thÿ werenglew 
emberek el ha-ýolýatok een 
twlem” (384. lap 195v)31

4.táblázat. A Kulcsár-kódex és a Keszthelyi-kódex párhuzamos helyei

24 Kulcsár-kódex 1539, A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel 
(1999). Közzéteszi: HAADER Lea − PAPP Zsuzsanna. Budapest. A Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 69−71.

25 Keszthelyi-kódex 1522, Velikei Gergely zsoltárkönyve, A nyelvemlék hasonmása és betűhű 
átirata bevezetéssel és jegyzetekkel (2006). Közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta 
HAADER Lea. Régi Magyar Kódexek 30. Budapest. Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézete. 69.

26 Kulcsár-kódex (1999), 305.
27 Keszthelyi-kódex (2006), 315-316.
28 Kulcsár-kódex (1999), 335.
29 Keszthelyi-kódex (2006), 349.
30 Kulcsár-kódex (1999), 755.
31 Keszthelyi-kódex (2006), 825.



220 Szabó P. Katalin

Látható, hogy a két kódex szövegében annyira nem találunk eltéréseket, 
hogy tulajdonképpen a két anyag ugyanannak tekinthető. A Döbrentei-
kódex megoldásához képest ezekben a kódexekben teljesen eltérő megol-
dást láthatunk, a vérszívó a ‘vért szomjazó’ jelentést kívánta visszaadni az 
5. zsoltárban. További érdekesség, hogy a Bibliában a vérrel történő táplál-
kozás állati tulajdonságként jelenik meg.32 Káint is azért sújtja átok, mert 
rajta a(z erőszakot megelőző) harag úgy uralkodik el, ahogy a vadállaton.33 
Ugyanakkor a fordítások ragaszkodnak ahhoz, hogy a vérszívó az ember 
főnév jelzője legyen, vagyis emberségét jelölik ezzel a szerkezettel. (Maga a 
szerkezeti megoldás is különbözik Halábori Dobos Bertalanétól, hiszen ő ezt 
főnévi jelentéssel oldotta meg.) Az 50. zsoltárban egészen új szemléletmód 
jelenik meg: mindkét szöveg a bűnömből singularis 1. személy személyjellel 
ellátott ragozott alakot használja, amely azt mutatja, hogy a szubjektum 
Isten segítségét a saját, belsővé tett bűn megszabadításától kéri, s ez teljesen 
új megközelítés a fordítások között. Az itt ismertetett utolsó két zsoltár a 
verenglő melléknévi igenevet újra jelzői pozícióban használja tőle idegen 
emberek tulajdonságának meghatározására.

Ismeretes, hogy a Kulcsár-kódex másolója, Pápai Pál, valamint a Keszt-
helyi-kódex scriptora, Velikei Gergely közös eredetijükhöz nagy szöveghű-
séggel kötődtek, gyakran még a hibákat is átmásolták.34 Ebből arra következ-
tetek, hogy a verenglő szóalak megjelenhetett az elveszett közös eredetiben 
is, és nyilván nem volt független a Döbrentei-kódex verlengő megoldásától.

A középmagyar korpusz

A középmagyar korból tehát a korábbiakban említettek szerint a vizsolyi 
és a Káldi-féle bibliafordítás párhuzamos szöveghelyeit kívánom megmu-
tatni, mivel ezek hatása az irodalmi nyelre is jelentős volt. Egyik fordítás sem 
használja se a verenglő, se a vérengző melléknévi igenevet. Mindkét fordítás 
jellemzően a vérszopó, vérontó alakot szerepelteti.

Az ötödik zsoltár fordításában Károlyi szerkezete (vérszopó[ság] embere) 
hasonlít jobban az Apor-kódex és a Vulgata formájához. A vizsolyi biblia-
fordítás 139. zsoltárában a vérszopók főnévi jelentésben, a többes szám jelével 
olvasható. Az 58. zsoltárban a vérontó emberek jelzős főnévi alaptagú szerke-
zetben a vérontó jelző a korábbiakkal összehasonlítva innovatívnak mondható. 

32 Frye (1996), 252.
33 Kocsi György (2007), „Az Ószövetség és az erőszak” Vigilia (6.) 403.
34 Haader (2009), 56.
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Káldi az 50. zsoltár kivételével minden esetben a vérszopó férfi  jelzős szerke-
zetet használja. Ahogy alább szemléltettem, az 50. zsoltár mindkét fordítása a 
vértől / vérektől főnévi formát választotta.. Ennél a versnél további érdekesség, 
hogy a Káldi-Biblia 1865-ben Tárkányi József által átdolgozott változatában itt 
vérbűn szerepel, amely már teológiai értelmezését igényelné a versnek.
35 36 37 38 39 40

Károlyi Gáspár Káldi György

Zsolt 
5,7

„El veſζted az kic hazugſágot 
ſζólnac; az vérſζopó és 
álnokſágnac emberit gyueloeli 
az WR.” (Zsolt 5, 6)35

„Gyúelóeloed mind, a’kik 
hamiſságot chelekeſznek: 
el-veszted mind, a’kik 
hazugſágot ſzólnak. A’ 
vér-ſzopó és az álnok férfi at 
útállya az Úr: én pedig a’ te 
irgalmaſságod ſokaságában” 
(Zsolt 5, 7-8.)36

Zsolt 
50,16

„Szabadits meg engemet az 
vértoel ô Iſt en, iduoeſségemnec 
Iſt ene: Es az én nyeluem 
nagy oeroemmel hirdeti az 
igaſſ ágodat.” (Zsolt 51, 14)37

„Szabadítſ-meg engem 
a’ vérektóel Iſt en, én 
idvoeſségem Iſt ene: és a’ 
nyelvem fel-magaſztallya a’ te 
igaſſ ágodat.”38

Zsolt 
58,3

„Szabadits meg engemet az 
hamiſságnac czelekedoeitoel: és 
az vér ontó emberec ellen tarts 
meg engemet.” (Zsolt 59, 2)23

„Mentſ-meg engem a’ 
hamiſság-chelekedőektőel: 
és a’ vér-ſzopó férfi aktól 
ſzabadítſ-meg engem.”24

35 Szent Biblia az az Istennec Ó es Wy testamentvmanac Prophétác es Apostoloc által meg 
iratott szent könyuei (1590), Visol, Mantskovit Balint, 540 v.

36 Źóltârok Koenyve (1626). In: Szent Biblia, Az Egesz Keresztyénségben Be-voett Régi Deák 
Boetúebóel Magyarra Forditotta A’ Jésus-alatt Vitézkedoe Társaság-béli Nagy-Szombati 
Káldi Gyoergy pap (1626). Béchben A’ Kolóniai Udvarban. Formika Máté. 497.

37 Biblia Vizsoly (1590), 560 v.
38 Źóltârok Koenyve In: Szent Biblia (1626), 518.
39 Biblia Vizsoly (1590), 562 r.
40 Źóltârok Koenyve In: Szent Biblia (1626), 521.
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Zsolſt 
138,19

„Hogy ha el vezſtenéd Iſt en 
az hfiſteſtlen gonoſζ emberſt: 
az kegyeſtlen vér ſζopóc el 
ſtáuoznánac én ſtoelem.” (Zsolſt 
139, 19)41

„Ha meg-oeloed Iſt en a’ 
bűenoeſoekeſt: vér-ſzopó férfi ak 
ſtávozzaſtok-el ſtóelē.”42

5. ſtáblázaſt A Vfizsolyfi és a Káldfi-Bfiblfia párhuzamos helyefi 41 42

A fordíſtásfi megoldások gyakorfiságáſt ſtekfinſtve elmondhaſtjuk, hogy a 
középmagyar szóhasználaſtban egyérſtelműen a vérszopó használaſtának 
gyakorfisága állapíſthaſtó meg. Az ómagyar fordíſtásfi megoldások közöſtſt a 
népfies verlengő és a szſtenderd verenglő adaſtafi (4–4 adaſt) lényegében számol-
haſtók lennének egy adaſtnak, így elmondhaſtjuk, hogy ez szfinſtén gyako-
rfinak mondhaſtó (8 adaſt) a vfirum sangufinum fordíſtásakénſt, és jelenſtése a mafi 
vérengzőének felelſteſtheſtő meg. A vérſtől / vérekſtől és a bűnömſtől alakokban a 
fordíſtók más jelenſtésſt ragadſtak meg és kívánſtak vfisszaadnfi.

Morfológfia

A verenglő morfológfiájáſt ſtekfinſtve a vér ősfi, fi nnugor korfi alapszóból szárma-
zoſtſt egy -ng ſtöbbelemű ſteljes ſtőhöz járuló képzővel.43 A vér (sangufis, cruor) a 
fi nnugor *ßfire alapalakból (vog. w r, oszſtj. wĕr, zürj. vfir sſtb.) származhaſtoſtſt, 
és a 13. század közepén már bfizſtosan adaſtolhaſtó. A szóalakon megfi gyel-
heſtő -ng ſtöbbelemű képző úgy alakulſt kfi, hogy a gyakoríſtó -g elé beékelődöſtſt 
egy valószínűleg szerveſtlen járulékhang, az -n; ezſt a ſtendencfiáſt más hang-
uſtánzó analógfiák fis ſtámogaſtſták.44 Az ómagyar korban az -ng figeképző már 
használaſtos volſt (kerfing, kereng, lappang, szorong), habár D. Barſtha Kaſtalfin 
A magyar nyelv ſtörſténeſtfi nyelvſtanában úgy nyfilaſtkozoſtſt, hogy „Korsza-
kunkban még csak az emlíſteſtſt néhány -ng képzős figére szolgálſtaſtnak adaſtoſtſt 
íroſtſt emlékefink”.45 Jelen ſtanulmány alapján ſteháſt felmuſtaſthaſtó egy újabb -ng 
képzős képzeſtſt szóalak, a verenglő.

41 Bfiblfia Vfizsoly (1590), 597 r.
42 Źólſtârok Koenyve In: Szenſt Bfiblfia (1626), 559.
43  D. Barſtha Kaſtalfin (1992), Az figeképzés. In: A magyar nyelv ſtörſténeſtfi nyelvſtana II/1. köſteſt. 
A késefi ómagyar kor. Morfemaſtfika. E. Abaffy Erzsébeſt (szerk. 1992), Budapesſt, Akadé-
mfiafi, 68.

44  D. Barſtha (1992), 58.
45  D. Barſtha (1992), 59.
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A verenglő szóalak azonban morfológiai szempontból problémákat is 
hordoz. Az -ng ugyanis elsősorban deverbális igeképző volt – jóllehet elvétve 
névszói alapszóhoz is járult46 − ezek az alakok (dühöng) azonban inkább 
csak későbbi kivételekként értelmezhetők.47 Ugyancsak problémát jelent az 
-l denominális igeképző megjelenése az -ng-vel képzett igei származékon. Az 
Etimológiai szótár hoz ugyan olyan példát, amelyben az -l igei tőhöz járult, 
de azok jellemzően nem képzett tövek voltak. Ugyanezen morfológiai prob-
lémák természetesen a vérengző szóalakkal kapcsolatban is felmerülnek. Az 
-l és a -z szinonim igeképzők (lásd: ebédel, vacsoráz(ik), nyelvjárásokbam 
ebédez, vacsorál). A verlengő pedig a verenglőhöz képest minden valószí-
nűség szerint metatézissel alakult.

Kiegészítésként megjegyezném, hogy a korszakban az itt bemutatott 
nagy bibliafordítások megoldásai lesznek a legelterjedtebbek. A szépiroda-
lommal foglalkozó, a felvilágosodás idején szocializálódott protestáns és 
katolikus szerzők48 gyakrabban a vérszopó alakot használják, vagyis azok a 
sztenderdizációs törekvések, melyek a zsoltárfordításokban megfi gyelhetők, 
irányadók lesznek az elkövetkező időkben.

Összegzés

A vizsgálatot összegezve elmondható, hogy a Döbrentei-kódex vírlengő, 
verlengő szava a párhuzamos helyek tanúsága alapján nem más, mint a 
vérengző egyik korai megfelelője. A Keszthelyi- és a Kulcsár-kódexben ez 
a szó verenglő alakban jelenik meg, amely morfológiailag mindössze egy 
szinonim képző használatában tér el a ma is használatos vérengzőtől. A 
későbbi fordítások e helyen más megoldást választanak. A továbbiakban 
a kutatást szeretném kiterjeszteni egyéb zsoltárfordításokra is, elsősorban 
Székely István Zsoltárkönyvére, mivel ez és az Apor-kódex közös forrást is 
felmutat: zsoltárfeliratai, valamint az Apor-kódex margináliái közös erede-
tire mennek vissza.49

46 Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. Zaicz Gábor (főszerk. 2006), 
Budapest, Tinta, 467.

47 D. Bartha (1992), 90.
48 Többek között Fazekas Mihály (például Ama nemzetek vérében..., A megelégedés stb.) és 

Csokonai Vitéz Mihály (például A csókok stb.).
49 Vö. Kocsis Réka (2015), Későbbi kezek bejegyzései. In: Apor-kódex 15. század első fele/15. 

század vége és 1520 előtt, Haader Lea − Kocsis Réka − Korompay Klára − Szentgyörgyi 
Rudolf (közzéteszi, 2015), Budapest, Székely Nemzeti Múzeum, Országos Széchényi 
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