
KISEBB KÖZLÉSEK. 
F o r d í t o t t n é p e t y m o l o g i á k . 1 ) 

Bég ki van mutatva, hogy a nyelvek fejlődésében a legjelen
tékenyebb tényezők egyike a hasonlóságokon alapuló analógia. Az 
ujabb nyelvtudomány sok oly nyelvtani törvényt magyarázott 
meg belőle, melyen a régibb nyelvészek nem voltak képesek 
eligazodni. Az úgyn. «népetymologia» is, melyet először Förste-
mann e néven mutatott be a nyelvtudománynak, voltaképpen 
szintén analógián alapúi. A mint az egyes nyelvtani alakok, kép
zők és ragok, úgy egyes szók és kifejezések is befolyhatnak egymás 
alakulására. Ha eszmetársitásnál fogva nyelvtani alakokat hozunk 
más hozzájok közel álló alakokkal kapcsolatba, hamis analógia 
származik; ha pedig fogalmas szók és kifejezések hatnak ilyen 
módon egymásra, nép-, mondhatnók hamis etymologiát kapunk. 
A nyelvtudomány, legelső elnevezöje iránti kegyeletből, az előbbi 
névnél állapodott meg. Pedig Förstemann, a legelső «népetymolo-
gus», tárgya meghatározásában és felosztásában általános szem
pontokból indult ki. 

Mindenek előtt a forrásokat jelöli ki, melyek a népetymo-
logia talaját leginkább megtermékenyítik. Ilyennek tartja első 
sorban a nyelveknek eredeti állapotuktól való elfajulását (ent-
artung), továbbá a népeknek idegen népekkel való érintkezését. A 
népetymologiai tevékenységben általában háromféle irányt külöm-
böztet meg. Először n é p i t , azután t u d á k o s t és végül t u d ó s 
etymologiát. Legrégibb keletű a nép ártatlan etymologizálása, ezt 

x) Ueber deutsche Volksetymologie von Kari Gustaf Audresen. Dritte, 
atark vermehrte Auflage. Heilbronn. 
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követte a tudákosok erőltetett szóbonczolgatasa, és csak ezek után 
keletkezett a valódi, a tudományos etymologia, a nyelvtudománynak 
egyik czélja és feladata. Ép úgy mint a tudós, a nép is etymolo-
gizált, ő is fürkészte a szavak eredetét, őt is ép úgy bántotta a 
kíváncsiság, hogy a szók összefüggését megmagyarázza magának. 
De vájjon csakugyan szófejtő számba vehetjük-e a népet, midőn 
psychikai momentumok hatása alatt érthetővé akar egy előtte 
érthetetlen szót tenni ? vagy pedig midőn egy szokatlanul hangzó 
kifejezést saját nyelvéhez hasonló hangzásúvá akar gördíteni? 
Példáink, és e példákból elvont tanúságok, mind azt vallják, hogy 
nem. Mikor például a görög vsxpo|Aavteía (todtenbeschworung) szót 
• közép-felnémet nigromanzíe-nek mondta, és ennek alapján a 
mai németnek «schwar zknnst\err> szava keletkezett, nem annyira 
etymologizáló hajlam mint inkább analógia működött, mely a tel
jesen érthetetlen vsxpos-t a hozzá közel álló és jóval ismertebb 
niger-ve\ hozta kapcsolatba. Hasonlóképpen járt el a magyar nép 
is a vsxpo|xavT£ta alakból vált garaboncza szóban, mely Erdélyi 
Közmondások gyűjteményében garóbontóvaA van összefüggésbe 
hozva. Gara fenhéjázót, veszekedőt jelent a nép nyelvben, bontó 
meg a bont fogalmához simul. Egynehány példát még felemlítünk. 
Ismeretes fogalom a német nép előtt a Canarienvogel, de mint
hogy az első szó ismeretlen előtte, nem érti. Eszmetársulás 
folytán eszébe jut ez érthetetlenhez egészen hasonló ismertebb 
szava, és ennek hatása alatt Canaillenvogel-t mond. A magyarban 
szintén érthetetlen a kanári név, és csakugyan mondanak is 
némely vidéken kanáli madarat. Ugyancsak ilyen félreértésre 
adott alkalmat az oleum petrae vagy petróleum név, melyben meg 
a petra (kő) szónak a Péter tulajdonnévvel való hasonlósága 
vezette félre úgy a magyar mint a német népet, s az előbbi 
Szentpéter olajnak, az utóbbi meg Ole Péter és Péter ölnék nevezte 
el. A landsknecht szót is a német félreértésből lanzknechtnek írta, 
mintha a lanze (lándzsa) szót ismerte volna fel benne. Népünk 
már mindakét szót megmagyarosította lánczkenet-té, sőt a haus-
knechthöl is házkenet-et csinált. Ilyen még a diachylon-pfiaster szó 
is, melyet a német diakónus pflasternek értett félre, minthogy ezt 
a szót jobban ismerte az előbbinél. A magyar a diachyloriből 
deák-ír-at csinált, később meg deák Jiastromot. E példák eléggé 
mutatják, hogy csak az analógia, a szók idegen hangzása változ-: 
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tattá el a néppel az egyes szókat, nem pedig a szók eredetének, 
egymással való összefüggésének kutatása. A népetymologia mindig 
csak érthetetlen szókat keres. Ha csakugyan etymologizálni 
akarna a nép, többet törődnék a szavak eredeti jelentésével, nem 
rendelné annyira alá a logikai összefüggésnek a szavak kiejthető-
ségét. A német nópetymologiája voltaképpen németesítés, a magyaré 
meg magyarosítás. 

Andresen könyve, mely rövid idő folyamán három kiadást 
ért, az umdeutschungoi fel is veszi a népetymologia momentumai 
közé, de csak is mint egyik momentumot az anlehnung, umbil-
dung, zurechtlegung, umdeutung kifejezések sorába. A népetymo-
logiát meg úgy határozza meg, hogy az olyan erő, mely két 
etymologiailag egymástól egészen távol eső szót kapcsol egybe, 
és megkülömböztetendőnek tartja ettől a népetymologia egy 
másik faját, mely az érthetetlen, szokatlan és idegen szót nem a 
valóság (etymon) szerint, hanem csak a csábitó látszat után itél 
meg. Nem sorozza egy rangba ezeket a népetymologizált szókat 
az előbbiekkel, pedig később maga mondja igen helyesen, hogy 
«in sorgloser hingabe an den gleichklang genügt es etwas zu 
habén, worauf sich stützen lásst, etwas zu denken, das zu passen 
scheint, mag es, bei lichte betrachtet, noch so unsicher und 
unwahrscheinlich oder unzweifelhaft verkehrt, ja völlig sinnlos 
sein». Andresen könyve különösen az anyag rendkivűli gazdagsá
gánál fogva becses, és e tekintetben koránt sem áll arányban vele 
a lényegtelen momentumokon nyugvó felosztása. Jellemezni pedig 
alig jellemzi a népetymologiát. Förstemann is elmondott körül-
belől annyit, a mennyit Andresen könyvében találunk, úgy hogy 
Weise, a ki eddig legmagvasabban írt a népetymologiáról,1) joggal 
mondhatta, hogy «bis jetzt noch nicht über interessante einzel-
heiten hinausgekommen und eine eingehende charakteristik der 
volksetymologie noch gar nicht unternommen worden ist.» 
Andresen, ugy látszik, inkább a nagy közönségnek szánta könyvét, 
és e czéljának feláldozta az anyag tudományos felosztását. 

Már Förstemann kiemelte az idegen népeknek egymással 

*) Zur Charakteristik der Volksetymologie. Steinthal : Zeitschrift für 
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. XII . Barid. 
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való érintkezéséből keletkezhető népetymologiákat, de anyaga 
kevés volt hozzá; Andresen meg könnyedén túlsiklott e kérdésen. 
Igaz, hogy a népetymologiában nem jöhet számba a szó idegen 
vagy hazai, illetőleg meghonosúlt és meg nem honosúlt volta, de 
más felől igen érdekelheti az egyes nyelveket annak vizsgálása, 
hogy szókincsére mennyire hatottak a népetymologia utján is 
idegen népek nyelvei. Ezt a kérdést választottam dolgozatom 
alapjául és czélom Andresen könyvének ismertető birálatával 
kapcsolatban a magyar szókincs ama részét csoportosítani, mely 
véletlen egyezés, de különösen fordítás folytán idegen népek 
népetymologiájával kapcsolatba hozható. Annak kimutatása, 
hogy sok feltűnő és meg nem érthető kifejezésünk, szólásunk 
hogyan keletkezett már az idegen nyelvben is félreértett kifejezé
sekből, továbbá, hogy sokszor mennyire egyezik vagy tér el 
népünk eszejárása az idegenétől, igen tanulságossá teszi feladatun
kat a nép-psychologiára, és a nyelvek szókincsének fejlődésére 
nézve. Szép példa arra a Papmonya nevti növényünk, mely a 
németből származott át hozzánk, hol szintén félreértés adta neki 
e nevet. Az Árum ugyanis Fuchsiusnál 1542-ben még Pfaffen-
binde-nek hangzik, mivel a virág hüvelye a papoknak középkori 
felálló gallérjára emlékeztet. De már Lonicerusnál 1545-ben 
Papenpint a neve. Innen ered a magyar név puszta fordítás utján 
(Nyelvőr IX, 61). Igen tanulságos a tejgyertya elnevezés eredete is. 
A milly-gyertyábzm a milly-i, mely a gyertya feltalálójának a neve, 
a tul a dunai németek nem értették még, és mivel a gyertya színe 
külömben is fehér, igen alkalmasnak látszott a milch-re gondolni, 
így származott a milchkerze, és ebből van a tej-yyertya, tejes gyertya 
lefordítva. 

Andresen, mielőtt még anyagát felosztaná, azokkal a szókkal 
kezdi meg gyűjteményét, melyekben a népetymologia, természete
sen csak véletlenségből, eltalálta a valót szemben a tudósok szó
fejtésével. Meerkatze-t p. sokan a szanszkrit markata-Ysd (majom) 
hozták összefüggésbe, pedig tulajdonkép onnan vette nevét, hogy a 
(meer) tengeren át jött és hosszú farka egészen hasonló a (katze) 
macskáéhoz. A zsidó-riasztó hephej)-et némelyek a keresztesek 
egyik táborának zászlaján levő H. E. P. betűkből származtatták, 
melyek azt jelentették volna : Hierosolyma est perdita. Pedig e szó 
nem más mint a kecskék hívogató szava (hehe), a mit később a 
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kecske és a hosszú zsidó szakái közti rokonságnál fogva, emerre is 
alkalmaztak. Ugyanilyennek tartja Andresen a hexenschuss szót is, 
és más magyarázat mellőzésével a hexe-t tartja eredetibbnek. 
E nézet ellenében számba vehető P. Thewrewk Emil véleménye, 
ki e hexe-ben a német hechse, latin coxa «csipő» elrontását látja és 
e szerint a magyar boszorkány-lövet (tkp. oldalnyilallás) fordított 
népetymologia volna. (Közérdek 1875. évf.) 

Andresen anyagát mindenekelőtt két főcsoportra osztja, a 
szerint a mint a népetymologiai adatok vagy csak is a nép nyelvé
ben vannak meg, vagy pedig az irodalmi nyelvben is járatosak. 
Az első vulgáris, az utóbbi meg irodalmi (literarisch) népetymolo
gia. E felosztási alapnak a népetymologia lényegéhez egyáltalában 
semmi köze. Keletkezésökben semmi külömbség, a mit egyébiránt 
Andresen maga is elismer, midőn azt irja: «an und für sich 
betrachtet gibt es nur eine einzige natürliche und ungekünstelte 
volksetymologie; der unterschied zwischen vulgárer und litera
richer volksetymologie bezieht sich lediglich auf die heutige gel-
tung». Felleisen pl. mely a latin valisia, franczia valise megnéme-
tesitése az irodalmi nyelv szava lett, mig a mordsackerieren a 
fr. massacrieren helyett csak is a nép nyelvében járatos. Vulgáris 
példa az is, midőn a tambour-t a német tambauer-vé németesíti, 
szakasztott olyan módon mint a hogy czimbolondos a czimbalmos-ból 
van elferdítve. Avagy mikor a kölni nép a magyar dolmány szót 
dollmantel-vé nemesíti. A régi németségben a fiskai sokszor frissgar-
nak van nevezve, a mi népünk meg fiskáros-nsuk hívja, mintegy a 
kár-ra, gondolva, melylyel az ügyvédkedés, bíráskodás jár. Ezek mind 
vulgáris népetymologiák, ós mint látható, a különbség mindössze is 
az, hogy az előbbi csoportnál még nem tudják a szó valódi erede
tét, az utóbbinál már ismerik ós így nem használja az irodalmi 
nyelv. Elnevezésekben különösen nagy a szerepe az e fajta nópety-
mologiáknak és nem egy példát idézhetnénk, mely az egyik nyelv
ben csak mint vulgáris szó ismeretes, míg a másik irodalmi szavai 
közé sorozta. A dÁaconuspflaster pl. vulgáris, mig a mi deákflas-
trom-wak irodalmi népetymologia. E kettős felosztásnak még az a 
rossz oldala is megvolt Andresen könyvében, hogy a tulajdonnevek, 
illetőlek elnevezések közül némelyeket a vulgáris, másokat meg az 
irodalmi népetymologia rovatában kellett tárgyalni és így az anya
got ketté választani. 

2 0 
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A vulgárisnál sokkal rendszeresebben van felosztva az iro
dalmi népetymologiába tartozó példák csoportja. Mindenek előtt 
a nomen propriumokat veszi elő, és azután tér át az appellativu-
mokra. Csakhogy itt sem bocsátkozik a tulajdon és köznevek közti 
külömbség fejtegetésébe, pedig érdekes lett volna ezeknél kimu
tatni, hogy mennyire függ össze az eredeti és a félreértett szók 
jelentése a közneveknél, és hogy mennyire nem lehet erről szó a 
tulajdonneveknél. 

A tulajdonnevek népetymologiájába tartozó adatokat több 
alosztályba sorozza, melyeknek alapjául a külömböző fogalom
köröket veszi. Külső momentumokon alapúi ugyan ez a felosztás 
is, de ép a tulajdonneveknél aligha lehetett volna jobbat találni. 
Az egyes csoportokat a helyi fogalmakéit (lokal-begriffe) kifejező 
szókkal nyitja meg. Ilyen pl. Köln egyik korcsmájának czimere 
todten juden, mely az alnémet to (zu) den jnden félreértéséből szár
mazott. Épen olyan mint a mi Falurosszabeli Makkhetes korcsma-
czégérünk, mely a korcsma zsidó gazdájának Modche Hars héber 
nevéből van megmagyarosítva. Az ismeretes budai disznófö erede
tileg nem a saukopf-nak, hanem sauquelle-iaek (disznóforrás) felel 
meg. A budai német mai napság is így nevezi. A félreértést s így 
a disznófejnek valósággal ott diszelgését a fő elavult «fórrás» 
jelentése okozta, (v. ö. kútfő = kutforrás). A Kohlbach nevű 
helységet Tarpatak-nak fordították, mintha kohl, ka-hl és bach 
szók volnának összetéve, pedig e név eredetileg Kolb-aach-níik 
hangzik. 

Sok és érdekes anyagot találhat a népetymologia a hely és 
uccza-nevekben. Ez utóbbira vonatkozólag a mi németjeink is 
ugyancsak kitettek magokért. Ismeretes példa a lipótvárosi götter-
gasse, mely nevét egy Göd nevű helységtől nyerte, hova ez ucczán 
keresztül vezetett az út. A bálvány-uccza a félreértett göd-er gassc-
ből van fordítva. Kohlplatz-b&n kohl tulajdonképen ((káposztát, 
zöldséget)) jelentett. Ezt később összetévesztették a kohle szén 
jelentésű szóval, és már Pest szerte széntér a neve. A következő 
uccza-nevekben német népetymologia van. Kinizsi ucczánkat a 
fővárosi német Chinesergasse-n.dk nevezik; a Vörösmarti ucczát 
meg elébb magyar népetymologiával Vörös Marczi-nok tették meg, 
ezt aztán a józsefvárosiak Rother Martin-nak fordították. Vesselényi 
ucczánál jobban érthető a Wasserleni-gasse, egy élczlapban meg 
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Yesselényi dédanyja, egy széltiben ismert mosónétól Wáscher Leni
től van származtatva. 

A városok, várak elnevezéseiben is sok a félreértés, és ennek 
alapján történt megnémetesités. Németországnak pl. egy Berglicht 
nevű helysége a régi Vergiliacum-ból került ki; Schweizban meg 
Landenspiel nevet adtak a régi Lantines j)uhil-n&k. Erdély német 
neve szintén népetymologián alapszik. Eredetileg ugyanis Sebenburg 
(Szeben vár) volt a neve, mert Szeberi volt tudvalevőleg az első 
német gyarmat. A nép azáltal tette e nevet érthetőbbé, hogy 
Siebenbürgen-re változtatta, és ennek következtében a tartomány 
czimerébe is hétvárat vettek fel. Már Kézai krónikája is «septem 
castrao néven emlegeti, s a székely pogány krónika «terra septem 
silvarum»-ról szól. Farkas német-magyar szótárában egy Münich-
meierhof Barátmajor-nak van fordítva; nyilván Miinich-et értették 
félre ínönch-nek 

Igen háládatos forrása van még a népetymologiának a külön
féle személynevek félreértésében. A személynevek megmagyarosí-
tásáról más helyt bővebben foglalkozunk, ezúttal a fordított nép-
etymologikus neveket említjük meg. Egy Armprust Kristóf nevű 
szász eredetű iró a nevét Keskenymell-nek fordítja, midőn egy ere
detileg németül költött költeményt magyarul is megír. Maga az 
armbrust név is, mely az arcus (ív) és ballista (hajitógép) szókból 
van összetéve, szintén népetymologia. A magyarországi Katz csa
ládnévnek is sokkal tiszteletre méltóbb eredete van a macská-nál, 
melyre első pillanatra gondolnánk. A régi zsidók egyik kiváltságos 
rendje a Kohen (pap) nemzetség volt, melyet még a Cedek (szent) 
tiszteletbeli czím is megilletett. E két héber szó kezdőbetűje KG, 
melyet a Kohen-ek ivadékai mai napig is viselhetnek, félreértés 
alapján a Katz elnevezésre adott alkalmat, és így a Macskási-m 
magyarosodott Katz-ok nevében fordított népetymologia van. 
A keresztnevekben is sok az efféle jelenség. A németek p. Andreas-
ből Ander-t, Cornelius-ból Kees és Nelke-t, Nikolaus-ból Laus-t 
formáltak olyan forma rövidítéssel, mint nálunk Bandi, Gyuri, Misi 
stb., csakhogy a németek külön értelmet is adtak neki. A Kornél 
név, mely tulajdonképen som-ot jelent, magyarban Soma megszüle
tésére adott alkalmat. Ilyen neologismust akart Farkas szótára is 
megteremteni a Győzbék és Bölcse szókkal; az előbbit a Siegfried 
(siegen = győzni. fried = béke), az utóbbit meg Sophie-bő\ fordította. 
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Ezeket a csoportokat külömbözteti meg Andresen a tulajdon
nevek népetymologiájában, és azzal az apellativumokra tér át, 
melyeket ismét kisebb alosztályokba soroz. A beszédrészek szerint 
ugyanis substantivumokra, adjectivumokra, adverbiumra és más 
beszédrészekre (andere wortarten) osztja anyagát. A substantivu-
mokban megint több csoportot külömböztet meg a szerint, a mint 
személyi, helyi, idő ós más elvont fogalmakat fejeznek ki. 

A személyi fogalmakban (persönliche begriffe) levő népety-
mologiák közül már említettük a lánczkenet és házkenet példákat. 
Ide tartozik a bürgermeister is, mely eredetileg burgemeister-nek 
«meister der burg, nemlich der stadt, wo die bürger wohnen» 
hangzott. Nagyon valószínű, hogy a mi polgármester-mik is a német 
kifejezés hatása alatt keletkezett. Igen érdekes, hogy jutottunk mi 
a némettel sógorság-ba,.1) Eégebben a postakezelés csak egy kis 
német herczegségben divott, melynek levélhordóit közönségesen 
chevauléger-öknek nevezték. A német nyelvben e franczia szó 
schwalger alakot nyert, melyből a német népetymologia csakhamar 
schwagert formált. Azóta ez volt rendes neve a postásoknak. Alig 
hogy feltűnt a mi határunkon is az első német schwager, menten 
megszerette a magyar és sógoreágba, lépett vele. Van a németnek 
egy már nagyobbára elavult szava gespan, melyet eredetére nézve 
Andresen a spanen, spanen (elszoktat) igékkel hoz összefüggésbe, 
es eredeti értelmének a «kísérőt, társat» tartja. E szót később a 
xpannen igével «ein paar, das zusammengehört, gleichsam mit 
einander vor den wagen gespannt ist» zavarták össze és gespann-nnk 
kezdték írni. Nem magyar földön termett az «iszik mint a kefe
kötő •> kifejezés sem. A német bürstenbinder szó első része ugyanis 
nem a kefét jelentő bürste szóval függ össze, hanem «bürsclien, 
burschen, lustig lében und zechen wie ein burschen félre magyará
zása. A magyar kifejezés e szerint a német «saufen wie ein bürsten
binder*)-je után keletkezett. A Sorores Angelicae (angyal testvérek)-
bői a német az első szó félreértésével englische friiulein-t alakított, 
a magyarnak is azóta tetszettek meg az angol kisasszonyok. Másfelől 
meg az angol flastrom-bó\ a nép angyal flastrom-ot csinált (Ny. X, 

*) A következő adatot rnás becses példákkal együtt Ponori Thew-
rewJc E. tanár iir volt szíves velem közleni. Felhasználtam még ezen kívül 
Lehr A. és Volj Oy. tanár urak gyűjteményét is. 
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380.). Egy időben valamely ujságiró az englischer gruss-t angol 
üdvözletnek fordította angyali üdvözlet helyett. 

A természetrajzi elnevezésekből is akad egykét érdekesebb 
feljegyezni való. A murmelthier elnevezésének semmi köze a murmeln 
igéhez, vagy az állatka mormogó természetéhez. Eredete mus montis-
ra (bergmaus) vezethető vissza és igy a pajkos népetymologia 
játszotta meg ezúttal a havasi morga név felfedezőjét. A heuschrecke 
szónál mindenki hajlandó a schrecken-re gondolni «den das in heu 
p]ötzlich auftauchende thier verursachen kann,» pedig eredetileg 
heuspringert jelentett, v. ö. grashüpfer. Analóg eset vele a magyar 
szöcske is, melynek még a nép és régiség nyelve eredetibb szökése, 
szökcsö (a szök igétől) alakját meg is őrizte. A rák (betegség) neve, 
a német krebs is a latin cancer fordítása. Ez a cancer pedig jelent 
rácsot és rákoi. A betegséget a rács formára összevissza futó 
megdagadt erekről magyarázták. Pedig a cancer-féle betegségnek 
semmi köze a rács-hoz, sem a rák-hoz, hanem a görög gangraina 
ellatinosodott népetymologikus alakja. A görög szó a ypáco (rág) 
ige rokona. Félreértett lefordításon alapuló népetymologiák, külö
nösen az állatneveknél, más népek szókincsében is igen gyakran 
fordulnak elő. A canicidus p. a német nyelvben «königlein» alakot 
nyert népetymologia utján, a szlávok pedig «krolik»nak fordítot
ták le. Hasonlóképen a német «giessvogel» elnevezés pusztán 
a /apaőpió? lefordításából keletkezett, pedig a görög szó nem a 
/apáőpa «giessbach», hanem a szanszkrit háridrava «gelbvogel» 
szóval van rokonságban.1) 

A növényneveknél is sok a félreértés, különösen pedig a 
félreértések lefordítása nyelvünkre. A görög Amarantos nevű 
fű, mely «hervadatlant') jelent és a ij-apaívtö igével függ össze, a 
latinban Amarantus-nak hangzik. A régi magyar szerelemfö-nek 
fordította, a latin amare igére gondolva. A görög Kentauros 
(Cheiron)-ról elnevezett xsvTaópov fű a latinban herba centaurea 
nevet kapott. A német centum aurei-m gondolva tausendgulden-
kratit-nsik nevezte el, a magyar meg ezerjófíí-nek. — Az Áron 
vesszeje nevű fű, mely a német Aronstab lefordítása utján keletke
zett, nincs semmi összefüggésben az Áron névvel. A fű arab nevű 
ar, mely görögös végzetet vett fel Ny. VIII, 440. Ugyanez az Áron 

*) Geiger: Der ursprung cler sprache 240. 1. 
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vezette félre a szlávságot is, ós minthogy Áron főpap is volt 
«poponak, popovski klobnk» nevet adott e növénynek. Mi ez 
utóbbit hűségesen lefordítottuk, és azóta ismerjük a pap-kalapot. 
— A latin tuberosus (tuber=knolle)-ból a német tuberose-t csinált 
magának, a magyar meg tubarózsáját lelte meg benne. — A Peter-
silie-nek népetymologikus változatai a németben federscelli, bitter-
zilje, peterle, a magyarban meg petemzsirom alakot öltött egy vidé
ken. — Az Abelfüvé-nek latin nevében Hibiscus Ábel moschiis-h&n 
az ábel szó az arab áb el mosk-hól (pézsma atyja) való (Ny. VIII, 
440). — Ilyen félreértésen alapúi az Embererő (pfaffenzagel) nevű 
növényünk. Angolul priest pintle-nek nevezik «sic dictum, quia 
eius folliculus penem figura refert,» a hollandus papén kullekens' 
nek és mannekens kracht-nsik nevezi (Ny. IX, 61). Az ásványor
szágból csak egy példánk van, azt is a neologiának köszönhetjük. 
A német wismuth ugyanis, tulaj donképen bismuth-n&k hangzik a 
latin bismuthum-hól. A német népetymologia, hogy a szót érthetővé 
tegye magának, wiszmuth-m, változtatta és neológus szócsináló bátor
ságot vélvén benne, bátrany nak fordította a szót. 

A személyi fogalmakon kivűl megkülömböztet még Andresen 
helyi (local-begriífe), idő (zeit-begriífe) és más elvont (andere 
abstracte begriífe) fogalmakban fellépő német etymologiát. Ez a 
felosztás is mind lényegtelen, külső momentumokon nyugszik, és 
bizony a nép eszejárásának, psychologiájának ellesésére aligha 
nyújt valami tanúságot. E vegyes csoportozatba sorozzunk mi is 
néhány jDéldát. Ismeretes tudományos irodalmunkban a sinus 
műszó, melyet mathematikusaink egyszerűen kebel-nek fordítottak 
le. Pedig ez a sinus sohasem jelentett keblet, hanem a sémi inscripta 
corda-iiRk s. ins. rövidítéséből származott a tudósok népetymolo-
giája folytán. Egy másik szóval meg nem mi jártuk meg, hanem 
német szomszédaink. Az arab utján hozzánk jutott al kermes nép
etymologia utján álkörmös-sé változott. E szót a németek magyar
nak gondolván, falsche kirmisbeer-nek fordították. — Ismeretes 
szemgyógyító szer az onychitis, melyet a német félreértés utján 
nichts-nek nevez «nichts ist gut für die augen». Ugyanazt a szót 
a latinban szintén félreértés alapján nihilum-m, fordították és a 
nihil album-ot félig tréfásan weisnichts-nek nevezték. Nálunk is 
kérnek már a patikában egy garasára semmit. — Még egy táncz-
szót említek fel. A franczia négyesben van egy simple chaíne (láncz) 
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nevű figura, és e szó utóbbi részét a német schön-\el összezavarván, 
egyszerű szépet is mond már fiatalságunk. 

A pénzek neveiben érdekes a délnémetországiak Friedrichs-
dor, Wilhelmsdor-beli dor-ok, mintha ez jelentené a pénzt. A mi 
lázsiás-unk is valószínűleg a franczia l'agio utján keletkezett, mely 
aztán a máriás analógiáját követte. Az idő fogalmat kifejező 
quatember utolsó két szótagja csak véletlenül egyezik meg a Szep
tember szóéval; az előbbi a középlatin quatempora = quatuor 
tempóra (az év négy időszaka)-ból van összevonva. Nyelvünkben 
félig tréfásan beszélnek a három ember x'ó\, sőt a quatembert még 
kántorböjt-nek is nevezi a nép. 

Kifogyva az osztályozási alapokból Andresen még a külöm-
böző beszédrészek szerinti felosztással is megpróbálkozik és a 
hátra levő anyagot verbákra, verbális kifejezésekre, adjectivu-
mokra, adverbiumokra ós más efféle szókra (andere wortarten) 
osztja. Az igékre vonatkozólag tanúságos példa a magyar szellőztet 
szó, mely a német lüften hatása alatt keletkezett. Pedig e szóról 
tudva van, hogy Ivft-hoz semmi köze, hanem a liften-nel azonos 
«aufheben» jelentéssel. Ugyan ezen lüften szónak Andresen egy 
másik népetymologikus változatát is felemlíti e kifejezésben: «den 
anker lichten*, az alnémetben uplüchten vom boden heben. Hasonló 
félreértésen alapúi a magyar szédeleg, szédelgő kifejezés, mely a 
német schivindeln igéből van lefordítva, holott az angol to swind 
csak csalást, ámítástjelent. A német tudvalevőleg az angol nyomán 
keletkezett. — A körtének egyik faját erlachi, magyarosan erlai 
körtének nevezik. A megvesztegetett nyelvérzék a erlachi-t erlau-
nak hitte és így származott az egri körte. A magyar borvirág szin
tén ilyen módon keletkezett a latin flos vini fordításából, mely 
ismét a görög ávtk>? otvoo «schaum oder kahm des weines» félre
értett lefordításán alapszik. L. erről bővebben Geiger: Ursprung 
und entwickelung der menschliehen sprache und vernunft I : 426. 

Ezek körülbelül az idegenek népetymologiájának a magyar 
nyelv szókincsével érintkező j>ontjai. A fordított népetymologiák nem 
csak sajátságos keletkezésöknél fogva is érdekesek, hanem különö
sen azért, mert élő bizonyságai az idegen nyelvek egymásra való 
hatásának. Az idegen nevek félreértéséből keletkezett magyar nép-
etymologiáknál e hatást szorosabban is meg fogjuk határozhatni, 
de már e fordítások utján keletkezett szavaink is elárulják, hogy 
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szókincsünk az újabb időkben, különösen a német nyelv hatása 
alatt állott. A szláv nyelvnek szintén van része szókincsünk ilyetén 
szaporodásában. Andresen könyve, nem tekintve kevésbbé tudo
mányos felosztását, megbecsülhetetlen a német nyelv történetére 
nézve; előttünk meg különösen azért is érdekes, mert kellemes és 
tanulságos voltával bennünket hasonló feladatra buzdított. 

K U N O S IGNÁCZ. 

M á s s a l h a n g z ó - c s o p o r t o k e g y s z e r ű s í t é s e a m a 
g y a r b a n . — Méltán kérdezhetjük, hogy miért lett a latinban ago 
igéből actus (aktus) e h. ag-tus s nem agdus ? s con-laboro-ból 
collaboro s nem connaboro J s a magyarban egy-kor-ből, ejtés szerint, 
etykor s nem egy-gor ? vagy az-kor-ból akkor s nem azzor f Ilyen 
kérdést már felvetett Steinthal is, a nélkül hogy reá kielégítő 
feleletet adott volna. Talán sikerül e jelenséget a h a n g s ú l y b ó l 
megmagyaráznunk. Tudjuk, hogy a hangsúly a magyarban a szó 
első tagjára esik, s onnan mindig lejebb száll; ez emelkedés és 
esés nemcsak a szavakon megy végig, hanem minden szótagon i s ; 
t. i. minden szótag első hangja a legsúlyosabb, s a következők 
mindig gyengébbek. Tehát épugy, mint minden szóban legfontosabb 
rész az első tag, minden szótagban is legfontosabb rész az első 
hang.' Más nyelvekben a szóhangsúly máshova eshetik, de az 
egyes tagokban épolyan a hangsúly, mint a magyarban. S ez az 
oka, hogy midőn két mássalhangzó összekerül, mindig fontosabb a 
második, a szótagkezdő, mint az első, a szótagvégző. Ezért gya
koribb mindig és minden nyelvben a hátraható, mint az előreható 
assimilatio. De még sincs oly nagy ereje e szótagbeli hangsúlynak, 
hogy minden szótagkezdő hangot megőrizett volna. 

Két összekerülő hang közül gyakran az egyik nincs módosító 
hatással a másikra, hanem az egyik teljesen el is enyészik, s az 
időt, mit kiejtésére fordítanánk, a másiknak kiejtésére fordítjuk: 
vagyis az egyik mássalhangzó beleolvadt a másikba. Történhetik 
az is, hogy midőn egyik mássalhangzó elvész, a kiejtésére szánt 
időt az előtte álló magánhangzóra ruházzuk, vagyis hogy ebbe 
olvad be a mássalhangzó. Láthatjuk tehát, hogy midőn két össze
került mássalhangzó közül csak az egyik marad meg, ezt nem 
nevezhetjük assimilatiónak, hanem inkább h a n g e l o l v a d á s 
nak. De a nyelv igen gyakran nem állt meg a hangváltozás ezen 
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fokán, hanem az így megnyúlt hangot megrövidítette, s a mai 
nyelvben az eredeti mássalhangzó-csoportból pusztán az egyik 
hang maradt meg. 

Jelenleg a hangelolvadásnak csak azon esetével akarunk 
foglalkozni, midőn az ugor alapnyelvben eredetileg megvolt 
mássalhangzó-csoportból a magyarban csak egyszerű mássalhang
zót találunk. 

I. Eredeti l i q u i d a + l i q u i d a . 

1. lm :rn. Az elveszett l a hangzóba olvadt, s annak meg
nyúlását okozta a kém szóban, mely a vog. Mim-vei egyezik. 
Eredeti hosszú magánhangzóra utal a szem közép é-je, melynek 
ugor alakja s-ilrny (v. ö. f. silrnd, mord. selma, lp. calme). A mással
hangzóba olvadt az l, de azt ma már csak rövid alakjában találjuk 
a hamu alaprészében, melynek eredeti alakja holm (v. ö. vog. kul'm, 
oszt. yojem) ; épígy a hom-ály alapszavában, s a hom-lok előrészé-
ben; az előbbi egyeztethető a lp. kvolmo-v&l, az utóbbi a f. kulma, 
lp. kulme, oszt. yulim szavakkal. Az ily hangváltozás útján létre 
jött m-ből v lett a szív és bú (búvába,) szavakban, melyeknek ugor 
alakja: ssdz mi és böda me, még egy előbbi d: l hangváltozás után, 
az így létre jött l a hangzóba olvadván; épígy a mű (műves) szó
nál, mely eredeti miiemé alakra vihető vissza. — Eredeti lm hang
csoportot vesz fel Budenz az él (acies) szó ugor alakjában is : sZme, 
ebből elve, majd elle, él és él lett. — Végbement ez lm: m változás 
oly l végű igékben is, melyekhez a momentán m képző járult. 
E hangváltozás vagy úgy ment végbe, hogy az l és m közt ere
detileg meg volt hangzó esett ki előbb, s így jött létre az lm 
hangcsoport, melynek változását már ismerjük; vagy talán a két 
hangzó közötti l veszett előbb el, s az így egymás mellé került két 
magánhangzó olvadt egybe. Ilyen igék: ám-úl, teljesebb alakja 
*álm-, ( = vog. qlm-); em-el és in-t (imt), mindkettő sl- alapigétől; 
csom-ó alapszava tel- gyökből; töm és n /̂om ugyanazon gyök magas 
és mélyhangú változatából: t^l és tgh (V. ö. régibb nyelvben félem, 
sirám e h. féléim, siralm.) 

2. Ili: 7b. Egyedül az ón főnévben, melynek *olno alakjára 
mutat a régi onno-t acc. alak, s egy eredetű vele az ólom i s ; vog. 
qln, cser. volne. (V. ö. honnan e h. holnan; túnnan e h . túlnan.) 

3. TYhl:l. A nyúl északi-ugor alakja namBlB, melynek m-je a 
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hangzóba olvadt (mord. numil, lp. nőmmel). Az áll- ige egybetar
tozik a vog. jomlit- igével, s eredeti alakja *áml-. (V. ö. bottik e h. 
bomlik, Nyelvőr II, 374.) 

4. ni: l. Egyedül az ül igében, melynek eredeti alakja *ünl, 
v. ö. vog. unl; megvan még hosszú mássalhangzóval az ültő 
főnévben. (V. ö. ajállok e h. ajánlok; szégyell e fa. szégyenl.) 

II. L i q u i d a + e x p l o s i v a . 

5. It: t. A vét- eredeti vélt- helyett való, mutatja a vélte 
«raro» adverbiumnak véltve alakja; f. válttá-, lp. vélte-. (V. ö. 
öttözött és őtözött e. h. öltözött; sütt és süt e h. sült.) 

6. lp: p. Az ép melléknév er. éppé, illetőleg élpe helyett 
való; f. ilpo, vog. alpi. 

7. Az lg hangcsoport egyszerűsítése nem történik oly egy
szerűen, mint az eddigeké, mert belőle soha sem lesz g, hanem 
vagy gy, vagy néha l. Ennek okát a g hang gyengeségében kell 
keresnünk, mely nem csak akkor gyengül gy vagyj-re, ha eredeti
leg is g volt, hanem igen gyakran akkor is, midőn eredeti ng-bö\ 
maradt fenn. Tehát az lg hangcsoportban a g, mint ellenállni nem 
igen tudó hang, gyengül s lesz belőle ;',• az így támadt Ij hang
csoport kétfélekép viseli magát: vagy beleolvasztja a j-t az Z-be 
mint az ly hangot sok vidéken ejtik tiszta Z-nek, s lesz belőle 
szintén puszta l; vagy az l és j hang egymásba olvad, s ennek 
eredménye egy gy hang lesz. E hang származását megérthetjük, ha 
a szóban forgó hangok keletkezésére ügyelünk. Az l kiejtésénél 
nyelvünket erősen az ínyhez szorítjuk, ha pedig ezután j-t akarunk 
mondani, nyelvünk hegyét az alsó fogsorhoz kell vinnünk, s oda 
szorítanunk. Ha e két mozdulatot egyszerre teszszük, s a nyelv 
hegyét az alsó fogsorhoz szorítjuk, közepét pedig az ínyhez, 
származik a gy hang1). Néha az ily lg hangcsoporttal való szó 
mindkét fejlődésen ment át, s ma két alakban találjuk; ilyen a 
figyel és föl eredeti pilji illetőleg pslgn-ből (lp. pelje, zürj. pet, vog. 
pcilj ; a jegy és jel egy közös jalga alakból származnak (f. jálge). 
Gy-vel maradtak fenn: kígyó eredetibb *kiljó-'hól, f. kaljame; négy : 
í. neljá, lp. nelje ; fegy-: ug. pflffi, ty.pálke-; egy-enes alapszava ug. 

1) Szintígy magyarázza Steinthal a franczia a hang keletkezését a és 
í-ből; ugyanis az a kiejtésénél a száj elül az a, hátul az i alakját veszi fel. 
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jglg, lp. jalg; ágy eredetibb *álj ; kegy : mord. ketge-; a nyájas-h&n 
a gy gyengült j - r e ; f. nalja, lp. nalge. A bogyó eredeti alakja marjg) 

melyben r: l hangváltozással jött létre az Ij csoport, s így a gy; 
ugyané változás történt a szügy szóban f. syrjd; és a hegy-ben: f. 
kdrke, lp. garga. Még néhány szóban veszi fel Budenz ezen lg hang
csoportot, melyből ma l vált; gyűlöl: ug. sslg-, f. hylkdd-, mord. 
sel'ge ; a szel-, szil- (szil-ánk) és szál- (szálú, gyalu) : ug. sslg- és sBlg-; 
hal-k alaprésze ug. sslg. 

8. Ib: b. A több comparativus *töl melléknévtől származik, 
mely egy a tele szóval. A láb szó *lál (vog. lajl) alapszó compara-
tivusa: lálb (inferius). A kell- szóban is eredetileg Ib hangcsoport 
volt, de ebből előbb Iv lett, s azután egyszerűsödött. 

9. Jld: d. kedv : oszt. kend, vog. kdnt-l-; had : f. kanta, 
vog. kant; tud-: f. tűnte; nád: er. nanda, mord. manda, az n a 
hangzóba olvadt; ned-v: eredeti *nende, f. neite peder- e h. pender-, 
v. ö. penderít; lúd : ug. lBndB, f. lintu, vog. lunt, oszt. lunt; ad- : ug. 
and-, f. awía-, mord. andi-; az ünnep eredeti előrészének, az id-nek, 
ugor alakja 8;»<£i; idő: ug. sndgbg, vog. entáp, oszt. endep- öv 
(MUgSz. 809 1.); otíé; ug. cnnda, i. onte, mord. itnda, oszt. <mí; 
vid-ék alaprésze ug. ggndg; a rca#?/-ban a d bői (71/ lett, ug. mBndB; 
épígy </#-re változott az nd-ből lett d a vigy-áz ige alapszavában, 
mely az ug. vgn- igétől származik frequ. nd képzővel: oszt. vandi-. 
A játék alapszavában a d t-re keményűlt az utána következő k 
miatt: oszt. jantk-. Eredeti nd hangcsoportból van a magyarban 
d, és gyengülve #?/. alakban fenlevő frequentativ képző: bököd, 
döföd stb. | megyén (men-gye-n) és vagyon (val-gyo-n). 

10. ?Z/<7 : g. Igen sok szóban fordul elő e hangváltozás: hág-: 
ug. kBng-, vog. kang-, oszt. ^o/t-; jégf: Ug. jBng£, oszt. /en£, vog. 
jan; a teg-nap előrésze és a segg ugyanazon ug. tsnge- alakból; 
dug-: ug.tBng-, f. tunge-, mord. tongi-; sugár: ug.sBngara ; szeg-ni: 
ug. seng-; szeg-ény és szig-orú ugyanazon mély és magashangú 
alapalakokból: Sgngg éssBngB; zsugorodik: vog. sunger-l- ; csög: ug. 
senge-; bog: ug. bBngB; fog: ug. pBng ; a, függ- hosszú gg-je egy g és 
egy ng-höl való : pBg-ng-} vág-: ug. vBng-; vég : ug. ^WÍ/8 ; maga : 
ug. »?,«#« ; mag-v ; ug. mBngBmB; mög : ug. m ^ - ; rá/?-: ug. r,Jt#- ; 
rag-ad,: ug. ra»</-; reg (regvei) és rá</: ug. rgnge-; rög : f. runko ; 
leg-é-ny alaprésze: vog. lengd; lig-et: ug. rBng-; luga-s: f. lanka; 
ág : ug. vBngB; agg : f. anka-ra, cser. w% <W ; ég-: ug. já-m/-; egér : 
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ug. tsngár, vog. táner; eg-ész és heg-ed-: ug. ssng-; iga-z: ug. v„nga ; 
igen : ug. ssng ,• a f i i b a n még egy j is olvadt az i-be: ug. vj-ng-; 
az akar- és vakar- tők A'-ja megkeményedett g-ből: ug. ang„r- és 
vangt,r-. Épígy w# hangcsoportból lett a magyarban -#, ritkán -ng 
alakban fenlevő frequ. igeképző : vonog-. forog- ; lóg-, lógg-. (V. ö. 
csügg- e h. csüng-.) 

Ezen ng-ből lett g igen sok szóban gyengült j'-re, s néhány 
magashangú szóban gy lett belőle: a bögy ugor alakja bgngs; 
igy-ekez és ügy : ug. vgngg || saj-nál: ug. s0ng-;fáj-: ug. J V I ^ - ; / e j : 
ug. Píngt; raj-t: ug. 'v»f/,• rej-t-: ug. rsng-; aj-tó : ug. an<jr-y 
(ij-ang: ug. an</- (ül. ,y>#-j; (f: ug. j,«jfr/ */-ed-: ug. ;>#-. 
Néhány mélyhangú szóban is felveszi Budenz, hogy e g-ből gy lett. 
Ilyen az a#í/ szó, melynek elemzésénél a többi nyelvekből kifejtve 
legteljesebb alakjául angsda-t állít fel, s felveti a kérdést, vájjon 
ennek az egésznek, illetőleg az ebből gyengült anda-nak felel-e meg 
a magy. agy, vagy pedig csak az cmga alaprésznek ? 0 az utóbbi 
mellé áll; de azt hiszem, inkább vehetjük fel az előbbit, mert az 
nd : gy hangváltozásra úgyis több analógiát is hozhatunk fel, míg 
a mélyhangú szavakban felvett még két ng: gy hangváltozást is 
más úton fogjuk megmagyarázni. T. i. ezekben: bogyo-l- és rogy-
(ug. baiig- és rsng-), melyekben <7-ből lett ugyan a gy, de aligha 
közvetlenül, hanem csak megelőző g: d hangcsere után (v. ö. 
sugár: sudár). — A langyos s a nasalis elolvadásával lett lágy 
alapszavául B. ug. laii- igét vesz fel, melyből mint ug. g képzős 
nom. verbale alakúit a lágy e h. lana-go, lang-jo. Azonban ha az n-re 
j következik, abból ny igen, de gy nem lesz. En azt hiszem, 
hogy e lan- igéhez a frequ. d (nd) képző járult; ebből lett gy, majd 
a nasalis is a hangzóba olvadt; az egész pedig nem egyéb, mint 
kopott végű nomen verbale. 

Az e hangcsoportból lett g néha h-vá is gyengült: puha: ug. 
pang-; loh-ad-: ug. lang-; éh: ug. s^ngg; ajoho mellékalakja jonho 
még megőrizte a nasalist: ug. janga. 

11. TflJc: h. Egyedül az ük főnévben, mely a f. eukko, lp. 
akko hosszú A;-jában őrizte meg a nasalist; származik az emá szó
tól k diminutivummal, eredeti alakja Hmke. 

12. TVit: t. A rút alapszava ruma, f. ruma, lp. robme, zürj. 
remid; eredeti alakja * rumot, *ruvot, s a v elolvadása adja a hosz-
8zú ú hangot. 
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13. mb : b. A hab ugor alakja ksmb9, vog. kump, oszt. pmip; 
háb-orú alapszava ug. ssmba, észt somp, oszt. sump; dob-: vog. 
tump-s-,- seb : ug. ftgtnbg, f. hempea; a lebeg és £o&o# ugyanazon magas 
ós mélyhangú alakokból liinb- és lBmb-; eb: ug. smbg,vog. dmp, oszt. 
(iwíjp. Némelyekben e b megkeményűlt p-vé: tép- f. tempaa-,- szép: 
ug. Sjinbj; láp: f. lampe ; ep-ed ered. *emp-ed. A középfok hosszú 
-Z>6 képzője is eredeti mb-ből lett: f, -wpa. 

III. E x p l o s i v a + e x p l o s i v a . 

14. Jet: t. A Aéf ugor alapalakja k$ktit melynek A*-ja a hang
zóba olvadt, míg a kettő-ben a mássalhangzóba; f. kalité, lp. kuekt, 
mord. kafta. A tet-em-nek második í-je is kt-hől való : lp. takte. 

15. A tJc hangcsoport egyszerűsítése a legsajátságosabb. 
E nagyon nehezen kiejthető hangcsoportból előbb a könnyebb 
ejtésü sk-vá lett, s azután ezt változtatta, egyszerűsítette a nyelv. 
De ebből sem lett, mint várnók, k, hanem a sziszegő hang maradt 
fenn. Okát az sz hang erős ellenálló erejében kell keresnünk, 
melyet egy hang sem tud legyőzni, úgy, hogy arra az összes 
magyar hangváltozások közt egy példa sincs, hogy egy sziszegő 
hangot valamely más hang legyőzött volna; egyedül az az, ez 
mutató névmás z-je vész el következő mássalhangzó előtt. S a 
sziszegŐk közt legerősebb az sz. Az sk-bó\ egyrészről sz, másrészről 
z lett. így sz lett a fész-ek alapszavában : ered. pitk,; fesz-ít-: ug. 
pítks, f. pitká ; musz-ol: ug.matke-, l'p.muike-; kosz: észt. koék, cser 
koksa ; kösz-ön: f. kaske-, zürj. kösji-; kösz-örű: f. koske-, mord. 
kockere-; küsz-öb (v. ö. közép) : ug. kftk,; tosz-: ug. tjk-, f. sotke-, 
zürj. tocki-; basz-: ug. bBtka~, f. puske-, mord. paski-, lp. posketa-; 
fasz : ug. patkB; küzd-, küszöd-: f. kisko-, votj. kiék-; szösz er. s£sky, 
észt. saske; talán a resz-ket alapszava, az asz- ige és üsző is ere
deti rtsk-, tBsk- és m^skj-ve vihetők vissza. A tk hangcsoport z 
alakban jelenik meg a koz-más alaprészében : ug. kBtka, f. katku ; 
a köz és közel alapszava ug. kgtki, f. keske, lp. kaska; húz-: ug. 
kesk-; az izzó-bsLn még hosszú a mássalhangzó: ug. ask-. Szintén 
sk-ból lett c a piciny-ben: f. pisku ; pocak és buc közös alapszavuk 
pBg-, melyhez sk frequ. képző járult (f. paksu, mord. puksa). 

Ugyancsak a tk hangcsoport egy más változáson is ment 
keresztül, úgy hogy a k hang gyengült, s lett belőle y, majd j ; s 
az így előállt tj hangcsoportból, oly hangváltozással, melynek 
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működését a t végű igék fölszólító módjában is látjuk, s (azaz s) 
lett. V. ö. üss, vess, fusson e h. ütj, vetj, futjon. így lett eredeti 
tk-ből a kes-erü alapszavában az s, (f. katkera) ; kis-ért-: f. kitke-, 
mord. kiskera- • hasad-: f. katkee-, cser. kusked-; fos: ug. pstke, 
í.paska, cser. pusked-; mos-: cser. mosk-, észt mesk-, zürj. miski-; 
mos-olyog : ug. mBsk- ; a lassú és Jitsta közös alaprésze l^sk; es-ni : 
ug. zsk-; es-kíí: ug. esk-, vog. es£-, zürj. osH-, oszt. izik-; ösvény: 
ug. t?s8Jfc-9 f. askele-, mord. askele-, cser. osked-; dk facsar-hon az s-ből 
cs lett: ug. patkör-,Yog.piskdrmdt-. Budenz még egy harmadik vál
tozást is vesz fel, t. i. hogy tk-ből a k beleolvadt a í-be a met-, köt
és üt- igékben. De e felvétel mellett aligha bizonyíthat, hogy 
rossad mellett fenn van í-vel rothad, mint B. a NyKözl. XV, 467. 
említi; mert ebben a tk csoport második változása állt meg e 
fokon, mig a rossad-h&n tovább ment s a fj-ből is ss lett. — A köt 
tárgyalásánál Budenz ugyanily eredetűnek mondja a vet igét is, de 
MUgSz. 577.1. már feladja e véleményét, a í-t ugor í-nek mondván; 
a magy. vet- meg úgy állana a finn vátkaa-hez, mint a magy. fél-
a f. pelkdá-hez, s hozzá tehetjük, mint a magy. met- a f. mdtkda-
hez, tehát ennek í-je is eredeti ugor t. így egyedül állana még az 
üt, melynek valószínűleg szintén ug. t felel meg, míg a f. iske-, lp. 
juskete-, zürj. icki- csak tovább képzett alakok. 

A frequentativ sk igeképzőböl rendesen sz, z lett, ritkábban 
s; gyakran került g végű ige után, s ekkor a g az előtte álló hang
zóba olvadt: csúsz-: ug. sgg-sk-; néz-: ug. n^g-sk-,- ráz-: ug.rsgs-sk-; 
hoz-: ug. tggB-sk-; nyes-: ug. n^-sk-; les-: ug. l^g-sk-; ng végű igék 
után is került a frequ. sk, s ekkor mind a nasalis, mind a guttu-
ralis a hangzóba olvadt: nász: ug.iigng^-sk; ás-: ug. xngg-sk-;vés-: 
ug. v^ngg-sk-. 

16. gJc: Jc. Oly igék mutatják e hangváltozást, melyeknek g 
végű tövükhez a mom. k képző járult; lök-, *lökkö-; fakad- és mása 
pukkad-: ug. pBg- igétől; akad-: igetője t„g (f. takistu-, vog. tdgep-) ; 
ok-: ug. vag- k-; lak-: ug. dBg-i'óiiS\; nyak kopott végű nom. ver-
bale ug. n0g- igétől; lék: ug. leg- (a g a hangzóba olvadván, v.ö. 
finn leikkaa-). A boka a 5o#-tól származik ka kicsinyítővel; v. ö. 
bokkázni. 

17. gt: t. A tőben e hangváltozás egyedül a tetű szóban 
fordul elő: ug. teggt^mg (oszt.tagutem) ; külömben akkor áll be, ha 
#-re végződő igetőhöz a mom. t képző járult: jut-: ug.j0g-t- (vog. 
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joyt-); tetszik: ug. teg-t-, f. tahte ; tit-ok alapigéje ug. tBg-t-, (vog. 
iujt-) ; fut-: ug.pBg-t-; ret-ten: ug. rög-t-,vög:royJ-; ut-ó ug.jBg-t, 
vog. jujt; pota és botkos, s magashangú változata, a bőtök egy 
közös ug. pBg-, p;g- alapigétől származhatnak ; a bet-eg alapigéje 
big-t-. A hangzóba olvadt a g: út az ug. vBg- ige származéka; lát, 
ug. l„ga-t-; lót-: ug. l„g-t-; az f£$ alapszavában «$ volt: ug. sng-t-. 

18. ŷf? :p. Ha </-re végződő igéhez a mom. p járul: lép-: ug. 
/á(/-]j- ; rop-, *röíiop*: a r ^ alapigétől. 

19. gd: d. Az e hangcsoportból lett d csak akkor marad 
meg <i-nek, ha eredetileg nd volt, külömben r/.?y vagy j - re gyengül: 
véd-: ug. veg-nd-; fed-: ug. psg-nd-; tüdő: ug. tBg-nd-\ egy: ug. 
sgfáj, f. 2//ííe, cser. i&'te, ejtik még hosszú gy-\e\ is (eggy) ; ujj: ug. 
tBgdB. 

20. ZÍ/C: &. Ha b-re végződő igéhez a mom. k képző járult, e 
e 6-ből előbb r-lett: szak-ad: ug. sBb-k-; szok-ik: ug. seb k-; csuk:' 
ug. tBb-k-. 

%Xi_ht* i. Egyedül a söt-ét szó alaprészében, mely az ug. 
sBb- ige továbbképzése momentán í-vel. 

22. hg : g. Egyedöl a lógg- igében, mely az ugor lBmb- igétől 
származik frequ. ng-vel; ezért van hosszú mássalhangzója, s 
hosszú hangzója is. 

23. bd: d. Az édes szó ug. ebBds alakból való (oszt. 
mi). 

IV. E x p 1 o s i v a -f- 1 i q u i d a. 
24. gl: l. A toll hosszú Z-je tartotta fenn az eredeti g nyo

mát, ug. tBgl (mord. tolga, lp. tolke, f. sulka) • a mell s a mélyhangú 
mái ug. m-igdg-htii való d: l hangváltozással, az egyikben a mással
hangzóba, másikban a hangzóba olvadt a g; a szál: ug. sBglB, í. 
salko • nyál: ug. neg„le, mord. nolga; az ál-tal alapszava ug. vagl0, 
mindezeknél a hosszú á tartotta fenn a guttaralis nyomát; nyol-c 
alaprésze: ug. nggel; falu : ug. pBglB (oszt. pugol) ; a szem-öl-dök-
ből az öl ug. vBgle; a, fal és váll eltűnt g-je eredeti w^-ből való: ug. 
p*n9d«"éfi v^ngjfg; a hnM_ és hal-ad az ugor kBg- ige származékai 
frequ. I képzővel, épígy ül- (ülog) a jag- igéé. — Számos g vógü 
alapszóhoz (többnyire igéhez) járult még l képző, úgy hogy gl 
hangcsoport keletkezett: dől-: ug. teg-l; száll- és szal-ad: ug. seg-l-; 
esiU-og: ug. tag-l-;pillog: ug.pög-l-; fullad, fúl-: ug. pBg-l-; vall-: ug. 
vBg-l-; ell-ik: ug. e#-Z-; süZ-: ug. teg-l-; csel-ekedik ug. s^-l-; foly-: 
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ug. p„g-l-; vil-ág alaprésze ug. v0g-l-; tel-ek: üg. kgglg (ill. ksgdö) ; 
süly (warze) ug. tBg-l,- hosszú hangzóval: nyúl-: ug. n^g-l-; válni : 
ug. v9g-l-; mély: ug. mBge-l; múl-: oszt. mugol-; lél-ek, ug. lBg-l; 
nyíl-ik: ug. n„g-l; fűlik: ug. psga-l; lel-, lel-: ug. lsg-l- (ill. lsgd-); 
vél- ug. veg-l. (V. ö. méltasd e h. meglásd ; möllüvi e h. meglövi.) 

25. gm: m. A tőben osak az émelyeg alapszavában, ug. 
sgmi} vog. agem (agm). Egyébkor, ha a g-xe végződő igéhez m 
képző járul: rom-ól: ug. ragm-; im-ád: ug. v„g-m-; om-ol: ug. 
v6g-m-; fém-lik: ug. pgg-m- ; rémül: ug. rBg-m- ; bárn^úl: ug. 
bsg-m-. Az wi-ből v lett a vív- igében: ug. v^g-m-, s a dív- (div-at) 
igében: ug. t^g-m-. (V. ö. mémmég; mémmondom e h. megmondom.) 

26. gn: 71. A hón szó ug. hvgns-bó\ van; a könnyű eredeti 
ri-je ny lett: ug. k8gne, vog. kigne, zürj. koknid; vány-ol: ug. vsg-n-; 
bűn : ug. msg-n- (m9g-m-) ; gyón, gyohon-: ug. nag-m- ; ún-; ug. 
txg-m-; rán-dúl: oszt. rakin- (ragin-); lán-g: ug. í,<jr-» (l„g-m-). 
(V. ö. ténnap e h. tegnap ; Annos e h. Ágnes.) 

27. (77* ; r . Egyike a leggyakoribb hangcsoportoknak: fcör : 
ug. &*#«*/ a tar-ol,tar-t és sar-oi egyforma alapszava ^ r - ; a íör- és 
stV-í közös alapszava változott előhanggal thgr- és s^?r-; szür-ke: 
ug. s^r,,; ser-dül: ug. í$ r - ; swrö<jr; ug. sBgr- ,• eir-ógat: ug. t„gr-; 
nyar-gal: ug. garg-; bor-úl: ug. bsgar-; for-og ésför-geteg : ug. p„ggr-
és pfg8r-; mar-ad : ug. msgar-; mer: ug. mggBr-; erő: ug. #á<Jrrí» or-?íi: 
ug. vBgBr-; üres: ug. kBgrB/- marul, melynek marjúl mellékalakjában 
a <?r hangcsoport metathesist szenvedett: ug. m^g^r-; sűrű. s még 
hosszú hangzóval is stíní : cser. sürgő, észt. sagara ; hosszú hang
zóval még: s,zár: ug. s^„r; szár-ad és sor-vad: ug. s^r-; s^ó'r: ug. 
SigaVi; súr-ol: ug. tagr-; nyír-: ész. ug. n„gr-; fűr-ész alapigéje 
pBgBr-; ár (pretium): ug. anggr-; fér: ug. pBg-r-. Budenz eredeti rg 
hangcsoportot vesz fel a kor és ér-, gyere szavaknál is : k„rga és 
ff&g* >• de úgy hiszem, hogy a fölhozott rokon nyelvi szókban az 
rg hangcsoport szintén metathesis utján jött létre. (V. ö. mérrágja 
e h. megrágja.) 

28. dl: l. A hallani ige eredetibb alakját feltünteti a HB. 
hadlava-ja,; az ugor nyelvekből kifejtett legteljesebb alak *halodol, s 
ebből az első l a hangzóba olvadt, az összekerült dl pedig a hosszú 
l-t adta. (V. ö. pallás e h. padlás ; villa, vélla, cseh vidle.) 

29. dfl: 71. A hány ige az ug. kgd- igétől származik -n 
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továbbképzéssel. (V. ö. alunni e h. aludni; harmati-nap e h. 
harmad nap Ny. V: 85.) 

Találkozunk végre néhány oly hangcsoporttal, melynek 
második része sziszegő hang, mely gj^akran eredeti sk-ból szárma
zott ; s mindig a sziszegő a győztes e hangcsoportokban: 

30. ks : SZ. A liszt nomen verbaíe, melynek alapigéje lsks-; 
isz-onyú alaprésze ug. aksg ; ősz : ug. 8iSkss , f. syksy, mord. soks ,-
ősz (canus): ug. tv&*#, mord. aksa; az asszony még a HB.-ben 
ayszin; a győz és bíz igékben ezen sz-bo\ z lett, v. ö. f. jaksa-, lp. 
jokse- és f. maksa-, mord. maksi-, lp. makse-. 

31.p$:s. Az öcs szóban: ug. PipSj, oszt. apsi, vog. ápsi; 
szintigy a has ugor alakja ^js-el volt, melyből vs-en keresztül lett 
a magy. *hassa és has (f. kupsu, lp. kuo})sa, vog. kapsi). 

32. cis : SZ. A bosszú ug. &ftc£9-tól származik -sk képzővel; a 
mász- ige pedig ug. mada~ és fr. -sk. 

33. ms : SZ. A húsz számnév hajdani alakjául ez vehető fel : 
k^m^s, hemBsz, mord. komé. (V. ö. nész-szivesen e h. nem szívesen 
Ny. I I : 369). 

34. JIS : SZ. A vissza szó két részből áll, melynek első 
része visz: ug. v9nsg, oszt. vens, s ehhez -va járult, melynek v-je 
szintén az sz-be olvadt. Az íz szóban az sz-ből z lett: ug. jsnss. Két 
esetben s, vagy keményedve cs lett e hangcsoportból: ős ; ug. j^nsg ,-
acs-arog alaprésze : ug. vvns-. 

35. rs: SZ. A vessző alaptője ug. tr5rj, s a hozzá járult sz a 
diminutiv -ks képző. 

36. Igen ritka hangváltozás, mely a pofa, poffad szavakban 
ment végbe : ugor alapjuk pBngs, az ng hangcsoportból g lett, ehhez 
va járult, s lett pohva, majd tovább egyszerűsödve pofa. Szintén v 
hang volt eredetileg a kall igében : halva-bői. Szintigy lett a kell 
hosszú ll-je b-ből vált v beolvadásából. A virrad hosszú rr-je pedig 
egy m-ből lett v beolvadásából származott: *virmad, *virvad. 

37. Még egy ritka hangváltozás ment végbe a varr- és /orr
igéken, melyek eredetibb *varog- és*fo7*og-ból valók; a#-ből h lett, 
s ennek beolvadásával a hosszú rr. BALASSA J Ó Z S E F . 

Csag. b a r u «bőr» ? — Nagyrabecsűlt keleti-török szó ez, a 
magy. &ó'r-nek szembetűnő mása! Ilyenül hozza föl Vámbéry A. 1869 
óta («Magyar és török-tatár szóegyezések»: NyK. VIII, 133); 1878 
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(Etymol. Wörterbueh 228. sz.), 1882 («A magyarok eredetei) 303. L 
magy. bér = tör. bar a «állatbőre szőröstül)),, német kiad. 284.1. 
«haut, felit) ; s megint 329. 1. bőr = tör.-tat. baru). Ezen alakban 
közölte először ugyancsakVámbéry az 1867. évben: «Csagataische 
íáprachstudien» 241. ..L> baru «haut, hülle (peau, enveloppe)». Ki 
merne még kételkedni, hogy a baru «bőr» nem igazi török szó? 
Pedig dehogy az ! 

Első nyomát ilyen «bőr»-nek fordított csag. szónak találjuk 
az A b u s k a czímű, csagatajtörök szógyűjteményben, a melyet 
Vámbéry török kéziratból fordított (kiadta a M. T. Akadémia 
1862-ben). De az Abuskában nem baru,hanemparu . . b olvasható: 
«bőr». A mi magyarított Abuskánk csak az egyszerű oszmanli-' 
török nyelven való szómagyarázatokat vette föl, mellőzvén az idé
zeteket Mir Ali Sir (Nevai) verseiből, a melyeki öl is mind ezek a 
csagataj-tör. szók ki vannak szedve. Későbben (1869) Véliaminof 
Zernof adta ki az Abuska teljes eredeti kéziratát, a szómagyará
zatokon kivül az idézett verseket is(«Dictionnaire djaghatai-turc.» 
Saint-Pétersbourg). Ebben mint a paru (.jL, s nem baru) magya
rázatát az oszm. t i f .^szót találjuk^ a'melyet Vámbéry hirtelené
ben kilrk-nek olvasott, a mint lehet is olvasni, a midőn aztán ezt 
teszi: «pelz, pelzwerk, pelzkleid» (tehát nem egyszerűen es általá-
ban = «bőr»>, hanem «állatbőre szőröstül)), a mint Vámbéry «Magy. 
ered.o 803. 1. is fordította; v. ö. Vámbéry, D.-türk. Taschenwörter-
bucb : haut = deri, feli = </<?ri, tiij, pelz — kiirk). De a paru-hoz idé
zett versben az van mondva, hogy «parur»-v&l havat tisztít a nép 
(paru bile kar aritur il) ; az pedig nehezen érthető, hogy hogyan 
esik «pelz»-vel hó-tisztítás (azaz a hó eltakarítása). E bajon egy
szeriben segítve van, ha az oszm. <SyS szót nem kürk-nek hanem 
kiirek-nek olvassuk, a mint szintén lehet olvasni, a midőn aztán 
ezt teszi: « l a p á t , s c h a u f el» ; hiszen ez már mindenképen 
alkalmas eszköz a hótisztításra. Ez a «kürek (lapát, schaufel))) 
értelmű paru pedig a p e r z s a ból való (Vullers, Lexicon Persico-
latinum): , J j és még teljesebb alakkal: >-S.XJ ('instrumentum 
palae simile, quo n i v e m a m o v e n t » . Ismeri a jó Bianclii is a 
szót, mint perzsa eredetűt: parou (paru) «pelle» (azaz «schaufel», 
hoíry valahogy a lat. pellis-re ne gondoljunk); de megjárta vele 
Zenker, a ki a magyarított Abuskából (La traduction de 1'Abuska, 
par Mr. Vámbéry) mint keleti-tör. szót vette föl: «peau, cuir (haut, 
feli, leder)». — Mind ezekből azt látjuk, hogy a Vámbéry közölte 
csag. baru (azelőtt páni) «bőr» szó e jelentését csak egy oszmanli 
szónak eltévesztett olvasása után nyerte, s hogy a paru, mely nem 
• bőrs-t, hanem «lapát»-ot jelent, nem is török, hanem a perzsából 
került szó. BTJDENZ J . 





A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 
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187S. LX. és 388 lap Ara 2 frt. 

VIII. kötet. Sz. Margit élete. — Példák könyve. — A sz. apostoloknak 
méltóságáról. — Apor C. — Kulcsár C. — Közzéteszi V o l f 
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REGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda, 
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rum linguae Hungaricae vet«rum.) Kiadta T o 1 d y F e r e n c z Ára 2 frt. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta 

H u n f a l v y P á l Ara 2 frt. 
MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B u d e n z J ó z s e f . 

Télies . , . . . . Ára 5 frt. 
A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a'r v a s G á b o r Ára 1 frt. 
A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Trta P T h e w r e w k Emi l . Á r a i fit. 
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lata. Irta I m r e S á n d o r Ára 1 fit. 
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KAZANI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta Sz. B á l i n t G á b o r . 

L füzet. Kazáni-tatár szövegek. 8-rét. 1875. 170 lap. II. füzet. Kazáni-tatár 
szótár 8-rét. 1876. 178 lap. III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 8-rét 1877. 

. Egy-egv füzetnek . . . , Ára 1 frt. 
ÉRTEKEZÉSEK A NYELV-ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja 
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kiadás. Nagy 8-rét Ára 5 frt. 
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