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FOGARASI JÁNOS. 

Voltak , söt vannak ma is nem kevesen, kik a magyar nyel
vet szegénységgel vádolák és vádolják. Mert találkozik benne itt-
ott idegen vagy idegen nyelvből kölcsönzött és honosúlt szó. De bát 
van-e nyelv a világon, melyben ilyen szó nem található ? A téves 
felfogás főoka — mellőzve némely szomszédaink ellenszenvét — 
részint abban fek szik , hogy némelyek , mihelyest valamely szó a 
magyarban más idegen szóhoz hasonlónak látszik, minden gondol
kodás nélkül a magyar nyelvet hiszik és vallják kölcsönző félnek, 
holott a dolog megfordítva is állhat, hiszen mi is csak valánk vala
hol a régiségben; de meg az emberi szellem azonegy forrásból is 
meríthetett, kivált hangutánzó szóknál, melyek igen nagy részét 
teszik, talán nagyobbat, mint bármely más nyelvnél, a magyar nyelv 
kincstárának. A téves felfogás másrészt abban is keresendő, hogy 
nem ismerjük nyelvünket egész terjedelmében. ' 

Az első szemrehányás — fájdalom — részben hazai nyelvé
szeinket is terheli. Nem akarok példákat idézni; olvashatja, a kinek 
tetszik nyelvészetünk majd mindenik lapján. Csak egy körülményt 
bátorkodom felhozni. — Szótárunkban meglehetős számmal találha
tók az idegen nyelvekkel hasonlítások. Eszünk ágában sem vala 
azok nagy részét úgy tekintetni, mintha akár a magyar nyelv vette 
volna idegenektől, akár idegenek vették volna a magyartól; a hol 
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az egyik, vagy másik esetet lehetőnek véltük, ezt világosan meg is 
érintők. Csak egy példát: „Deli, (1), (del-i) fn. Régen annyit tett, 
mint: ékesen, fényesen öltözött vitéz. Később lett belőle: delia, da
lia . . . Ma deli csak mint melléknév használtatik s mint főnév 
dalia divatos." — „Deli (2), (del-i, olyan mint a déli nap, megvan 
a török nyelvben is). 1) Szép, különösen termetes, vitézi magatar
tású, vitézileg csínos, ékes. 2) Híres, neves" stb. — „Dalia (am. a 
felhangu: deli). Jelent általán hőst, leventét, vitézt, különösen olyat, 
kinek dali vagy deli termete van Megjegyzendő, hogy a né
met Held (régi svédül: haelad), ha megfordíttatik = dleh , deleli, 
szinte összeüt a magyar deli vagy dalia szóval" stb. — S íme a 
Nyelvtudományi Közlemények III. kötete 472. lapján ezt olvassuk : 
„Nem kell tehát a Nagyszótárral a német held szót megfordítani, 
hogy dleh, deleh-fé\e kerüljön ki, melyből deli, delia eredtek volna." 
Hát hol s mely szóval mondottuk mi, hogy a magyar deli v. delia 
a német Held-ből eredett? Már barátinkat mégis csak kérnők, ne ol
vasnának ki munkánkból olyas valamit, a mi ott nincsen; elleneink 
úgyis eleget fognak azon csűrni csavarni. A német Held szót figyel
meztetésül írtuk oda, mert azt tapasztaltuk volt, hogy jeles német 
nyelvészek, mint Adelung, Heyse nem tudják annak eredetét a né
met nyelvből kifejteni, úgy hogy elvégre mindketten a latin validus 
szóhoz folyamodnak ; de minekünk a magyar dalia szót a német 
Held-b'ól származtatni teljességgel nem volt szándékunkban. Akár 
áll a mi egyszerű, ártatlan hasonlításunk, akár nem, a deli és dalia 
tős-gyökeres húnscytha szók, valamint törzsökük : dél; pedig ennek 
is van megfelelője a görög Odlri s a finn eteld szókban, és ki fogja 
egész bizonyossággal megmondani, melyik vette a másiktól? Mi 
ezeket is megérintettük, de azért a dél szót a magyar tele szóval is 
rokonítottuk, mert a nap ekkor bír legteljesb fénynyel vagy mele
gítő erővel s tele szó mellett ismét ott áll a török dolu, úgy hogy 
valamint a magyar tele szó gyöke tel (telik igében), vagy töl (tölt 
igében): úgy megvan a törökben is dol-mak ( = telni, megtelni), és 
dol-dur-mak ( = töl-t-eni). Es ha valaki azon elvet akarná felállítni, 
hogy mi vettük a törökből: akkor én a tö legegyszerűbb, mondhat
juk , puszta gyökkel állok elé, mint több, töm, tögy, tö (valaminek 
töve) stb. szók elemével. Tehát a török vette mitőlünk ? — En ezt 
sem mondom, sőt úgy vélekedem : messze áll még attól a nyelvé
szet, sőt még elvei sincsenek tisztába hozva, midőn egyikünk a leg-
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kisebb elemekre taglal, másikunk pedig igen sokban csupa kopá
sokat lát, messze áll — mondom — a nyelvészet attól, hogy a leg
több esetben biztosan mondhassa: melyik eredeti nyelv kölcsönzött 
egyet mást a másiktól. S hogy ez valaha megtörténhessék, ez az én 
hitem szerént csak úgy érhető el, ha a nyelvészek más eredeti nyel
veket is úgy képesek elemezni, mint mi elemezzük a mienket, mely
ben legnagyobb részént azon egy tiszta gyökből több származék 
mintegy önmagából, legkisebb mesterkélés nélkül fejlik ki és élénk
be. — Visszatérve a deli szóra, nem tagadhatom , hogy ón a török 
deli vagy delil szót sem merném egészen a magyarral rokonítni, 
minthogy a török bolondot is jelent, tehát ezen értelemben inkább 
a magyar dőre szóhoz hasonló ; azonban mi a magyar ddi mellék
név mellett mégis megérintettük, nehogy azt mondhassa valaki, 
hogy ennyit sem tudunk vala róla. 

A magyar nyelv szegénységéről támadt téves nézet másik fő-
okát föntebb abban keresem, hogy nincs nyelvünk egész terjedel
mében kibuvárolva. lm előttünk áll Kriza J. gyűjteménye, mint
egy két ezer székely szóval, minthogy az egyes czikkek alatt több 
helyütt ismét több származott vagy ugyanazon eredetű szó foglal
tatik , míg Gyarmathi Sámuel 1816-bnn kiadott szótára végén alig 
közlött háromszázat. Kétezer szó képes egy egész új nyelvet al
kotni, hisz tudjuk, hogy a nyelvészek, s köztök különösen Pott, át
lagosan mintegy ezerre teszi valamely egyes nyelvben az öszves 
szók gyökeit. (Etymologische Forschungen 2-ik kiadás, 2-ik rész- 5. 
§.). S azon mintegy kétezer szó , legeslegnagyobb részben mily ér
dekes ! — Szótárunk első kötetében , tehát a Ds betűig bezárólag 
nem használhattuk volt e jeles gyűjteményt, mert csak későbbje-
lent meg. Tehát e részből néhány kiválogatottabb szó ismertetése 
lesz jelen értekezésem közelebbi és utolsó tárgya. 

A. 
„Abajdok: valami ízlés és arány nélküli nagytest vagy mív. 

Nagy abajdok ember ; abajdokul rakott asztag.11 — Tehát olyanfor
ma jelentésű, mint a nálunk szokottabb idomtalan. Törzsöke : abajd 
megvan a nálunk is ösmeretes abajdocz szóban, mely Szótárunk 
szerént is valamely keveréket s össze nem illők vegyülékét, tehát 

9* 
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valami Összevissza hánytat jelent. Tabajdok szót, a mely tehát a m. 
abajdok t előtéttel, találjuk a Tájszótárban szintén székely szóként 
Gyarmathi után. 

„Agylag v. agyon várni , két szély vásznat összevarni" 
(mindenütt egy r-rel). — Talán'mintegy tetőn varrni, néhutt nyakon
varrni. Általában a lag, leg képző igen divatos a székely nyelvben, 
mint mindjárt alább ,átlag', v. ,átallagc szóban is. 

„Ahajt, ehejt (a helyen, e helyen): itt, ott." Mi ezeket úgy 
fejtettük : aha-ott, ehe-itt. Most a székely népmesék olvasása után 
hajlandó vagyok ezekben a ,mihelyt'-nek megfelelő szókat látni 
(a-helyt, e-helyt); t. i. ahelyt = azonnal (v. legott), és ehelyt = 
ezennel (v. legitt). 

„Ájas: fecskefarkú; ájason : fecskefarkúlag." — ,Aj' meg
nyújtva tudtunkra csak a göcseji ájni, azaz vájni igében ismeretes. 
Azonban megjegyeztük a Szótárban, hogy rokona a röviden ejtett 
aj, mint főnév; s itt is a törzszsel mint főnévvel van dolgunk, mely
nek Szótárunk szerint egyik jelentése : bevésés, vágaték, rováték ; 
tehát ájas a m. vágatékos, milyen a fecskefark is. 

jAm' törzsnek több származékai: 
„Ámniog (v. ámog) : ámolyog, lebzsel." 
„Ánkó : tátott szájú, hülye, ügyetlen." — Amannak részesü

lőjéből eredett : ámogó, ámgó, ángó, ánkó. 
,Ánkodi£ szintén am. ánkó. — Ennek már ánkodik ( = ám-

kodik) ige felel meg, s ennek részesülőjéből: ánkodó, lesz : ánkodi, 
mint játszó játszi, ugró ugri, leső lesi. 

„Ánkucza, (honnét:) ánkuczáskodik : tácsog, bámészko
dik. Te ánkucza /" — Vagy az ,ánkó' további származékai, vagy 
ám és kuczó összetételei, mely utóbbi a nálunk is ösmeretes ,kuczo-
rog* szó gyökéül tekinthető ; mivel, mint előbbi értekezésemben elé-
adám, a székely népnyelv még sok tiszta gyököt ismer és használ. 

„Alít: vél, sejt. Nem es alitsau ( = nem is alítja).—Igen régi 
érdekes szó. Jászay néhai társunk ,álhY-nak vélte, de hibásan, mert 
ez régen ,állat' volt. Arany János tagtársunktól tudom, hogy ta
pasztalása szerént (alkalmasint Biharban) a népnyelvben mai nap
ság is szintén divatos. Szótárunkban a régiesebb alakú alajt alatt a 
rokon nyelvek ol létigei törzsökére, mely a magyarban : val (való, 
valék, volt stb.), támaszkodva, ol-ít, val-ít származékának írtuk, 
mely szerént az épen annyit jelent mint vall, magas hangon: vél. 
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Újabb időben a törvényben és törvénytudományban nagy ügygyei-
bajjal csináltuk a latin ,praesumptio' vagy német jVermuthung' ma
gyarítására a nem igen jó hangzású , vélelem* szót; mily jó volt 
volna, ha közönségünk ismerné az ,alajt' szót, ezt venni alapúi, 
jalajtmány* vagy ,alajték' alkotására; de már ügyvédeink ,vélelme-
zés'-t is irnak 5 s alajt- vagy alít-h6\ (amazt ,szakajt',,szalajt' példá
jára, s az összezavarás kikerülése végett jobban szeretném) addig 
nehezen lehet valamit csinálni, míg az általános irodalom előbbi jo
gába vissza nem helyezi. 

„Annyég: addig, odáig. Annyég nem monyok el.u — Ennek 
kimondhatatlan érdekes volta egy más értekezésemből fog kitűnni, 
melynek fő alapját ezen szó és az ezzel tökéletesen hasonszerü régies 
ménig ( = mennyig), azaz meddig, míg, fogja képezni. 

,. Aránsií , egyaránsú : egyenlő. Olyan egyaránsúak, mint
ha ikrek volnának, egy aránsúlag lépnek." — Helyesírásunk sze
rént : aránysa. 

„Árnyék : jelenti ezt is: fészer, szín. Mondják így is : árnyék 
ajja" (alyja). — Megérintettük a Szótárban, hogy régente jernyö* 
értelemben is használtatott, tehát újabb bizonyítéka a székely nép
nyelv ős eredetiségének. 

„Arté: derék, pompás. Arté vendégség. Vessünk egy árté pi-
pázást.u — Vájjon a német artig, vagy görög uQ&tij (mely eredeti
leg kitűnőt jelent), vagy latin ars, arte szótól (talán a román közve
títésével) származik-e , nem merném eldönteni; magyarnak semmi 
esetre sem tarthatom, mert nyelvünkben nincs rokon jelentésű iva-
déktársa, s ,árt' törzs inkább ellenkezőt jelent; ,derék' szóból mes
terkélni ki, melynek elforgatására a székely nyelvnek különben sem 
volt volna oka, erötetettnek látszik. 

„Atal : középarány; valaminek átajját (áltálját) venni; átal-
fa: kettős rúd keresztfája; átalabb : rövidebb irányú — út; átal-
kapu: közkapu ; átalkelö: átjáróhely ; átallag: átlag ; átaligyenest v. 
áltálegyenesbe.u — Ha ezeket itt nem olvassuk vala, mind elvetendő 
újításnak vennők. 

„Azonféle : hasonfele." 
„Azonaránt (jobban : azon iránt), azon irányban." 
Mindkét példa azt mutatja, hogy ,azonság' újabb időben kép

zett szónk az,,identitás' kifejezésére, melyet némelyek már-már 
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kárhoztatnak vala, bővebben: ugyanazonság, helyes értelemben 
van alkotva. 

B. 
„Baggat (helyesírásilag jobban bakgat) : megférczel valamit 

téltál." — Annyi mint ,akgat' b előtéttel. A Tisza mellett is isme
retes szó. 

„Bajnok : jelenti ezt is : alkalmatlan. Ne légy ojan bajnok." 
—• Már-már tót szónak keresztelték. S a felhozott székely példában 
az nevezetes, hogy melléknévileg használtatik. A nok képző , nák 
alakban megvan a perzsa nyelvben is hasonló jelentéssel. nNák — 
így szól Ptízmaier—jelent (a perzsában) minőséget és arab szók
hoz is járul; pl. kh'ism harag és kh'ismnák haragos, fereh vigság, 
ferehnák vidor, gham gond, bú, ghamnák , vagy ugyanezen képző 
megfordítva is : ghamkín gonddal teljes, bús; igékhez is járul pl. 
amuznák tanító , mintegy tanítnok , Vullers szerént : docens , prae-
ceptor. A magyar nok, nők valamint a perzsa nák hangokban egé
szen rokon az ánk, énk képzővel is, nyalánk , fúlánk ( = furánk), 
félénk stb. szókban. 

„Balkán : balog." — Göcsejben : balogács. Ebben az ,ács' 
alkalmasint annyi mint csináló, cseáló; hát ,balkán' utóbbi részében 
nem lappang-e a tatár ,kán' vagy ,khán' szó ? melyet gyanítnak né
melyek a ,kárkán' szóban is 5 ezen ,kán' Vullers szerént a nevek 
mellett megtisztelő szó is, milyen a magyar úr, pl. Mirza khán. 

„Beczélni : beczéztetni, kényeztetni", becze szótól, mely el
kényeztetett gyermeket is jelent. 

„Belétöjked : beleakad, beléköt. Most miét tudsz belém töj-
kedni.u — ,Töjk' mint törzs vagy gyök nálunk egészen ismeretlen. 

„Berzéget : megbolygat, p. 0. a fáradni kezdett szénát villa
hegy gyei megbolygatják— megberzegetik." — Megvan Szótárunk
ban : berze am. borzas 5 tehát berzéget = borzogat, borzoz érte
lemben. 

„Bezget : megbezgetik a szénát." — Egyezik vele a mély
hangú bizgat. „Bezdíts azon a szénán." —• Bezdít, újabb szár
mazéka a bez ( = biz) gyöknek, bizgatva egyet vagy egy kicsit 
mozdít. 

„Bésajdúl : béserül." — De mi a ,serül' szót sem értjük. 
Alább olvassuk : „sajdul, sirül alattomban. Mellém sajdúla." Már 
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itt többctt tudunk s látjuk, hogy serül v. sirül ivadéktársa serény és 
sürög} sőt surran szavainknak, ser v. sir v. sür v. sur gyöktől (sur
ran hangutánzó; a csagataj nyelvben firreszt, az Abuska szerént va
lamely ellövött tárgynak röptiben való hangja, surrogása). Ezen ser 
v. sir gyök több származékban is gyakran eléjön a székely nyelvben, 
pl. siringélni v. siring'ózni: forogni, örvényezni; siringetni: kerin
getni ; siringd v. sirítö: vízforgó , örvény ; siringézik v. surungózik: 
surrog-el a füle mellett; siritt v. seritt: sürög, forgolódik; áthatólag 
is : siritsd azt az ekét Úgy megsirülek egy fával; sirülködik v. sirül-
k'ózik: osonkodik, surrankodik — el, k i ; körül sirülködni: körülötte 
sürögni, — símánkodva (az értelmezésben itt is megint új szjön 
elé); sirül magában gyakran olvasható , pl. a tánczversben : „Jövel 
kénesem, sirülj egyet"; a szólásmódokban: „Ojant fogok a dereka
don, hogy a bőröd mind felsirül"; a mesékben: „A tátos pedig meg-
sirült mint a forgó szél"; úgy, hogy ezt Kriza J. ki sem írta a szó
tárba (mint sok egyebet), azt hivén, hogy úgy is ösmeretes előttünk, 
pedig dehogy ösmeretes. Emlékezem, hogy egykor Lugosy J. tár
sunk egy régibb iratot ismertetett meg előttünk, melyben sellő for
dul elé, szellemféle minőségben s nem igen értettük; de most vilá
gos előttünk, hogy az nem egyéb mint serlö v. sérülő, sirülö. A 
Rába mellett divatos : ser de v. betiíátvctve: sedre am. szeleburdi. 

„Bilinkéi : billegve jár." — A bű v. bili gyöknek nálunk is
meretlen egyik származéka. 

„Bimbolózás : összebonyolodás, összeveszés." 
„Bincsolódik : midőn két verekedő ölre menve összefogon-

tozik, vagy mikor a fonalszálak a szövőn összetévednek." 
„Belébincsalkodni : belé csippeszkedni." — Valamennyien 

bim gyökből, illetőleg bimb s bincs törzsökből erednek. 
„Biralkodik: Sok mindennel biralkodik" 
„Bizgentyü : valamit mozgató eszköz, p. o. zongorapadlócs-

kák, óraindó (inga ?) 
„Bogonyavéri: denevér. A ,bogonya* szót én nem ismerem, 

de eléjön föntebb: bakos, ^ u m u s ' (néhutt: bubus), v. ,rémkép' ér
telemben ; ugyanazon törzstől látszik származni s érteményben is 
egyezni: bogonya. Az utóbbi rész : véri pedig hihetőleg : vére, tehát 
bogonyavére am. mumus vére v. ivadéka, fajzatja. Honnan megtet
szik, hogy nem épen képtelenség, Szótárunkban csak hihetőséggel 
érintett azon nézet, hogy ,denevér< eredetileg talán dana-vér volt, a. 
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rosz szellemet jelentő dana (mely Szálában am. manó, bubus) és 
vér szótól. Pedig ez is hibául rovatott fel egy észrevételben. Pesti 
G. meséiben : puptenevére Molnár Albertnél : pupenevér s Páriz-
pápainál is (,denevér* v. ,tenevér' mellett): puppenevér (az utóbbi 
p & t v. d-bö\ hasonulván), csak a föntebbiek szerént értelmezhető: 
pub t. i. szintén am. bubus, tehát bubus és dana hasonszók egy szó
ban egyesültek. Sándor Istvánnál: tündevény v. tündemény hasonér-
telmünek látszik. A tör. dün-bol ( = éj) bajosan fogjuk a bogonya-
véri-t kimagyarázni. 

„Bolydít: bolygat; és bolydúlás : háborodás. Bolya: bal
ga ; mind ismeretlen származékai boly gyöknek. 

„Bong : gomb", úgy látszik, hogy betüáttétetböl eredett, b és 
g helyet cserélvén. Talán ettől származott 

„Bongói*: apró vad fákkal sürün benőtt hely." Vagy talán 
viszonyban áll ,bajboncs' szó boncs törzsével, mintegy Összebon-
gyolodott valami. Tehát bongor = bongyol, v. boncsor. 

„Botáz: tévelyeg, botorkáz , botlik ; belébotáztam valamibe : 
önkéntelenül belebotlottam, v. beléavattam magamat." Nálunk né
mileg csak az ,átabotába* ikerített szó ismeretes. Egyébiránt Szótá
runkban is eléjön : bodáz, körülbelől hasonló jelentéssel. Összeköt
tetésben látszik lenni amazzal 

„Botál (írva : bothál, talán nyomdahibából) : összevissza
hány vet"; és 

„Botog : dologtalanúl jár elé s hátra." 
„Böncsölget : csömbölyget, csombolgat." Itt is a ,boncs' törzs 

a megfordított ,csömb'; mint Szótárunkban is ,böncsölék* alatt meg
érintettük. 

„Burran, felburran: röppen — a madár, foglyok csoportja." 
Hangutánzó, s a ,burr' gyök szintén a megfordított ,röp.* 

Ugyanezen gyökből származik 
„Burrog v. burunkozik : dong — a cserebogár" (t. i. röpül

tében). Innen: csereburung am. cserebogár. 
„Büdü : büdöshely; fogda; büdübe: veszedelembe— vinni, 

vagy befogni." 

Cs. Cz. 
„Csapzi; hízelgő , ide s tova hajlongó"; szokottan ; csapodár; 

olyan alkotású mint kapzsi, 
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„Csata : éji őrizet; és csorda. Jó csata ménesem, jó esztena 
juhorn." 

„Csenger, csöngör : süríi bokros hely"; föntebb hasonló je
lentésű : ,bongor/ Amaz talán annyi mint csömböly, valamint bon-
gor = bongyol. 

„Csombolyog: valaki körül súrlódva vagy tapogatózva jár 
kel. Vidd el a gyermeket, ne csombolyogjon körültem. Elcsombolyog 
a többi között: megél ö is valahogy. Jól csombolyognak: tisztessé
gesen élnek." De talán mégis jösszecsombolyodva* azaz ^összehú
zódva' mellék értelemmel. Kétségen kivül csomb ( = csomó) törzsből. 

„Csontorag f a : megcsonkított, töredezett ágú élőfa; csonto
rag ló: béna ló; csontorag fog.u Szótárunkban ez utolsó értelemben 
csontorka alakban fordul elé. 

„Cziház : zaklat, kerget. Elcziházta az ülü (ölű) a tyúkokat. 
Ne cziházd annyit a kutyát, hadd egyék vagy nyugodjék." Talán a 
czo v. czoki indúlatszókból módosítva alakúit. 

D. 

„Döhölrver, üt. Jól megdöhöllek." Hihetőleg ezen hang
utánzó ,döh* gyöktől származnak: dögöny, dögonyeg, dögönyöz. 

„Dun ; feldunják a vizet a gáttal; félduntatta a jég a vizet." 
Tehát jduzzaszt'-féle értelemben. Gyöke az ismeretesb dunda, dun-
di, dunna szóknak is. 

Csak e néhány mutatványból is láthatni, nem csak hogy ér
dekes fejtegetésekre nyújtanak anyagot e gyüjteménybeli szók, ha
nem hogy édes nyelvünk kincses házát igen számos ős kifejezések
kel s tös gyökeres magyar szólamokkal is dúsan gazdagítják. Azért 
köteleségünknek tartottuk és tartjuk e jeles gyűjteményt a Szótár 
Il-ik kötetén kezdve a lehető legterjedelmesebben használni. Bár 
a két magyar haza minden más vidékein is találkoznának ily szor
galmas és szakértő gyűjtök! 

Befejezésül egy igen érdekes alakra, illetőleg képzőre kívá
nom a tisztelt osztály figyelmét fölhívni, egy képzőre, mely épen a 
legújabb időben igen nagy szerepet kezd vinni ferde irányban. 
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Az előttünk levő gyűjtemény 556. lapján ezeket olvassuk: 
Legéntem-, ludntom stb. (legény, leány koromban) nem annyira szo

kott ; de gyakoriak : füveniibe, enyettem, idéttem, idéntem v. idéntem
ben személy ragozva." 

Kriza János igen helyesen egy osztályba sorozza ezeket; he
lyesen, mert 1) valamennyi igehatározó, 2) valamennyi ugyanazon 
képzőre vonatkozik, mely is t v. tt, néha egyesülve an, cn képzővel 
is: ant, ent; 3) valamennyi személyragozva is : legéntem (s mint a 
stb. következteti): legénted, legénte, legéntünk; így enyettem, enyet-
ted, idéttem, v. idéntem, idétted v. idéntemben, idéntedben stb. A tiszta 
törzsek tehát: legént vagyis a mi kiejtésünkkel: legényt, füvent, 
enydt, idétt v. idént. 

Az ant, ent képzőről — mert idént is am. idö-ent — ezt írtuk 
a Szótárban: Némely határozók képzője, pl. alant, hosszant, válto
zattal: alt, alatt, hosszait. Első alkatrésze : an, mely általán igeha
tározókat alkot, pl. okosan, vékonyhangon en, pl. bölcsen; a máso
dik t, mely szinte önállóan is képez határozókat, pl. örömest, ké
pest, kivált, nézt." 

A föntebbieket tehát bővebben így írnok körül : legéntem am. 
legény állapotomban, vagyis itt szokottabban Kriza J. szerént is : 
legény koromban, épen úgy mint: ,alattam' azt teszi azon állapot
ban vagy helyzetben, mely az én állapotom vagy helyemhez képest 
lent van. így idéntem vagy még ben raggal is megtoldva: idéntem
ben azt jelenti: azon időben , melyet én a magaménak mondok; fü-
vente am. fukorában vagy állapotában, pl. a zabot füvente szénának 
kaszálni; enyett talán annyi mint: énett v. enett azaz énért az r ki
hagyásával, mint ,mert' is a székelyeknél: mett, ,azért' = azétt; de 
az ,ért' ragot is a t határozói képző alkotja; ^nyettem' tehát azt 
tenné: én értem, vagyis ,én végettem', és ,én helyettem.' 

Senki sem fogja kétségbe vonni, hogy legalább az elsőbbek
hez hasonló képzésű az általános divatú ifjant v. harmadik szemé
lyi raggal: ifjanta = ifjú korban v. ifjú korában; s ha valaki így 
is ragozná: ifjantam, ifjantad, talán szokatlannak vélnök, de (,idén-
tem', ,idénted' példájára) szabályosnak, sőt szép rövid és szabatos 
hangzatúnak. Hasonló a régieknél pl. Tatrosi codexben elevente: 
„Mert e hitető még elevente (vivens, azaz élő állapotában) így mon
dott" ; a régi magyar Passióban ben raggal is toldva : eleventébe. Mel
lőzve a régente, hajdanta ( = ha-idénte, valamint hajdan = ha-időn) 
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szókat, melyek nem nevektől származnak, csak az újabban divatba 
jött naponta, éjente, évente szókat említem, melyek a föntebbi példák 
és fejtegetések szerént így értelmezendök : naponta annyi mint nap
koron, azaz szokottabban : nappal, Győrött: naponnant; éjente am. 
éjjel; és évente? magam sem tudom mit jelent, mert,évkoron', vagy 
,évi időben' szóknak értclmök nincsen. Azonban ezeket egészen más 
értelemben használják ú. m. naponta = naponként, éjente = éjen
ként, évente am. évenként; úgyde ezen értelmezés a mondottak után 
semmi alappal nem bír, mint nem bírna azzal : idénte, ha időnként 
értelemben akarnók venni. S hogy ezen állításomat bővebben iga
zoljam, késértjük az egészen hasonló alkatú egyenként, seregenként, 
osztályonként, füzetenként, darabonként, fejenként, esztendőnként, nő
naponként , hetenként, csoportonként szókat a naponta, évente mód
jára átalakítni: egyente, seregente, osztályonta, füzetente, dara-
bonta, fejente, esztendönte, hónaponta, hetente, csoportonta. Nemde 
gyönyörű átváltozások ? És még megérhetjük, hogy a vakon és el
vek nélkül vagy ferde elvekkel rohanó kor még ezeket is divatba 
hozandja, hacsak bátor, erélyes és szilárd föllépés nem állja útjokat. 

FOGARASI JÁNOS. 




