
Szófejtés: m. isten (is-ten). 
E két szó: nőstény ós isten, — vájjon végződését tekintve össze

tartozik-e? E kérdésre most már úgy hiszem, bízvást n e m-mel 
felelhetünk. A nőstény szó á-je mindig zárt, sőt némely dialectus-
ban í-re változott: nőstín (Nyőr XVI, 99); az isten szóban ellenben 
mindig nyilt e hangot találunk, mely még é-vel sem váltakozik, 
nemhogy í-re változnék. E szerint a nőstény szót még sem lehet 
eredetibb *nőstény-ből származtatni, mint eddigelé véltük; s e 
tekintetben Vasverő csakugyan helyes nyomon járt (Nyőr XVI, 99)= 
Hogy tehát a nőstény szó utórésze másféle elemekből alakult, 
mint az isten szóé, az nyilvánvaló. 

1. A nőstény-ve nézve a lat. femella, ném. weibchen, f. naarakse 
(naise femina), észt ematse (ema mater), mord. avaka (ava femina) 
azt vallják, hogy a magy. nőstény alapszava a nő «femina», mely
hez egy diminutiv képző, illetőleg képzőbokor járult. így tehát 
nagyon valószínű Budenz magyarázata, mely szerint nőstény e h. 
van: *nőcskény, mint lustos e h. lucskos (MUgSz. 402). Vasverő 
ugyan kivételesnek tartja a k : t hangváltozást (Nyőr XVI, 98), de 
tény, hogy néhány esetben mégis előfordul (MUgSz. 351). Egyéb
iránt itt nem csupán k : í-féle hangváltozással van dolgunk, hanem 
tulajdonképen a csk mássalhangzó-csoport helyébe lépett st ,• s úgy 
látszik, erre van a nyelvben némi hajlandóság, kivált a második 
szótag előtt, melyet kevesebb súlylyal ejtünk, mint a harmadikat 
(v. ö. lucs-ko- : lus-to-, nyes-ke : nyes-te- MUgSz. 416). A hangot 
nem szabad kiragadni környezetéből, ha meg akarjuk érteni vál
tozását. 

A nőstény szót tehát így kell tagolnunk: nö^cskény; a dimi
nutiv képzőbokrot pedig így: nő-\-cs-k-j-n. Az é zártságát a lap
pangó -j dim. képzőelem okozza, vagyis nőstény (diai. nőstín) — 
*nőcskej-n. Analóg például szolgálhat a deverbalis -j ebben : serény 
(diai. seríri) = *sérej-ú (MUgSz. 340). Tudvalevőleg a ?-s diph-
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thongus szóközépen mindig zárt á-t fejlesztett, a mely némely 
dialectusban í-re változott (NyK. XIX, 141). Azon sem kell meg
ütköznünk, hogy ez a dim. képzőbokor egyedül áll a többiek köré
ben, ha számba veszszük, hogy a -csony ebben alacsony szintilyen 
magánálló dim. képzőbokor. 

2. Isten. Simonyi így olvasta a HB.-beli isten szót: isten 
(Nyőr IX, 148). Ámde valószínű-e, hogy a könnyű hangtestű n 
«gy ilyen súlytalan e mellett változatlanul megmaradt volna? 
E szóvégi n megmaradása csak úgy képzelhető, ha eredetileg teste
sebb alakú volt, s később elrövidült, elkopott; csakhogy akkor 
ennek a magánhangzón kellene némi nyomát látnunk. De hiszen 
a mai e-nek nemcsak régi magy. e, hanem é is felelhet meg; azaz 
a HB. isten szavát helyesebben így olvashatjuk: isten. S ezzel 
meg van fejtve az n keletkezésének és megmaradásának titka, sőt 
hitem szerint meg van fejtve maga az isten szó is. Ugyanis isten 
e h. van: istenné-, istélne-, mint -bén e h. benne-, bélne- (Simonyi 
ez utóbbit is így olvasta eleinte: -ben Nyőr IX. 148). Hogy az isten 
szót így olvassuk és elemezzük, abban a későbbi codexek adatai 
sem akadályoznak meg bennünket, s pl. a Bécsi és Müncheni 
codexek, melyek a nyilt és zárt e-t megkülönböztetik, mindig nyilt 
<?-vel írják az isten szót, mint a -ben-t is. 

Már Nyelvőr XVI, 337.1. kifejtettem, hogy a magy. isten szó
nak a rokon-nyelvek útmutatása szerint milyen alapjelentést kell 
tulajdonítanunk. Kimutattam ott, hogy az ugor nyelvek nagyrósz-
ben az «öreg , atya»-féle jelentés mellett tanúskodnak. Azt 
hiszem, a magy. isten nyila kifejezés is egészen olyan, mint a f. 
ukon nuoli, s szellemi rokonuk az észt izu-tuli, lp. aca-tollo. Néze
tem szerint tehát isten is az, a mi a f. ukko (é. izn, lp. aca), vagyis 
«ör eg »-et («aty á»-t) kell jelentenie. Ámde hogy jelentheti isten 
azt, hogy «ö r e g» ? 

Budenz a vog. tajl (m. tél) segítségével igen szépen meg
magyarázta néhány -tal, -tel végződésű szavunkat, a többi között a 
fiatal szót is, melyet így taglal: fia-tál, s mint analóg példát említi 
a vog. man-tajl «jung» szót (tkp. «kis-teljesség»> UgAl. 217). Hátha 
a mi isten szavunk meg egyenesen egy föltételezhető vog. jis-
tajl «alt» (mintegy «öreg-telj») mása? A vog. jis, is = «alt, 
bejahrt», (MUgSz. 857); *jis-tajl körülb. «öregkorú, öregnyi». 
A magy. isten, isteln (mint bén, bein) szépen megfelel a föntebbi 
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vogul alaknak, s így tagolható: is-tél-n. Ámde mi ez az is, s meg
felelhet-e a vog. jis-nek? 

Nézetem szerint Budenznek igaza van. midőn az isten-beli is 
szót egynek tartja a HB. ise szavával, s ezt ismét egynek mai ős 
szavunkkal. Vasverő nehézséget lát abban, hogy az í ó'-re változott 
(Nyőr XVI, 97); de e változást igazolja a szó története. A szónak 
következő alakjait ismerjük : ise HB. XIII. sz.; es Pesti 1538—68; 
öse Érdy c. 1526—27; ös Bécsi c. 1436—39, Jord. c. 1516—19, 
Born. 1584, MA. 1604—1708, PP. 1708—1801; üs Zay F. 1521; 
ma: ős (v. ö. NytSz. D é d czikk). Tehát is: és: ős: űs; a mi csak 
olyan természetes hangfejlődés, mint pl. gyílel: gyélel: győlöl: 
gyűlöl (NytSz. 1209). Nyilvánvaló, hogy a HB. ise szava a mai 
ó's-nek eredetibb alakja. Tudvalevőleg ez az ise «pater»-féle jelen
tésű szó (v. ö. HB. i s e m u c u t A d a m u t = primum Adam p a t -
r e m nostrum), az iste?i-bel\ is meg föntebbi fejtegetésünk szerint 
«senex» jelentésű; abban sincs tehát semmi nehézség, hogy a 
kettőt tkp. egynek vegyük (v. ö. mord. at'a «senex» : magy. atya 
«pater»). 

Más kérdés, hogy megfelelhet-e ez a magy. is a vog. jis-nek, 
vagyis, más szóval megfelelhet-e magy. s (s) vog. s-nek szó köze
pén és végén? E hangmegfelelést is nem egy analógia bizonyítja: 
magy. fesel-: vog. peseml-; ásít-: vog. nosint-; ros-t: vog. rus ; 
füs-t: vog. pos-im ; fes-t-: vog. pos-; tehát m. is-tél-n: vog. jis-tajl. 
A vog. jis rokonai a f. isii, lp. acce is (v. ö. vog. kis-; f. kysy- : lp. 
kacca-). Vog. jis ered. *jins helyett van, mint kis- : kins-; a finn 
isa is eredetibb * insii helyett áll, v. ö. inhi-mise «nagy ember», a 
melyből kiválik inhe. Mindezen teljesebb alakokból tovább inse, 
inse (v. ö. lp. acce = *anse, ance • mord. ocu = *onsu, oncu; 
zürj. ijid = *insid, ingid dim. d végképzővel) fejthető ki, végűi 
a nasalis kiestével Ise == magy. ise, ős. MUgSz. 857. 

Mi az oka már most, hogy az isten-buli is nem változott 
tovább, mint az ös ? Ennek kétféle magyarázata lehet. Egyik a szó 
e l s z i g e t e l t helyzete, a mint azt a Nyelvőr XVI. kötetében 
kifejtettem. Az isten szóban az eredetileg «páter»-féle is jelentése 
némileg megváltozott, elszakadt alapszavától, s nem vett részt 
annak változásaiban (v. ö. Simonyi «A magyar nyelv» I. 12). 
A másik magyarázat phonetikai, s az s hatásában látja az i meg
maradásának okát. V. ö. Balassa. Nyőr XVIII, 27. Csakhogy ez, 
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utóbbi magyarázat a dolognak csupán egyik oldalát tekinti, s az 
ó's-t kihagyja a számításból. (Bár az is igaz, hogy az st stb. kez
detű idegen szavak elé rendesen i-t tett a magyar nyelv: István, 
istáp, ispán, iskola stb.) Eleintén az í bizonyára hosszú volt: isten 
(v. ö. *inse, ise, ős), s később megrövidült, mint a többi hosszú í. 

Még a szóvégi w-ről kell megemlékeznem. Az isten (*isteln) 
w-jét bízvást diminutivumnak tarthatjuk. E szónak ugor társai 
mutatják, hogy a diminutiv alak igen jól ráillik. Igaz ugyan, hogy 
gyakoribb a jésült n, de hogy ez n-vel is váltakozik, arra nézve 
v. ö. alacson, alacsony. 

Fejtegetésem eredménye tehát az, hogy isten szavunk egy 
vogul *jis-tajl mása, s eredetileg «öreg»-et, «atyá»-t jelentett. Ez 
most a nézetem e sokat vitatott szóról, melynek megfejtése azért 
olyan nehéz, mert reá vonatkozó nyelvtörténeti adatunk vajmi 
kevés, s a mi van, az sem igazít útba. STEUER JÁNOS. 

J e g y z e t . Bizonyára figyelemre méltó az isten szónak ezen 
uj magyarázata, mely azt is-ten-re, taglalja s az utórészben (ten 
e h. ten) a vog. tajl mását (illetőleg a na. fiatal-beli -tal-t) látja, még 
dim. n végképzővel megtoldva. Talán még egyszerűbb lesz a 
magyarázat, ha ezen végképző nélkül, a -ten-t nem példátlan 
hangváltozással egyenesen -tel helyett valónak veszszük. Ilyen, 
nézetem szerint, a -tán, -tén ezekben: ollyatán, Hlyeim (Ug. Alak
tan 293. 1.). De mégis van scrupulusom. Ugy tetszik, hogy ilyen 
-tajl-OB (-tal, tán-os) szó amúgy alkalmas jelzőül vagy állítmányúl 
(fiatal ember; ő még fiatal), de főnévi megszólító szóul (a milyen 
az «isten») mégis jobban illenék a «kedves»-féle diminutiv alak. — 
Hogy e mellett az alapszó valóban a vog. jis-nek felel-e meg, 
magára az isten megfejtésére nézve nem fontos, hiszen megvan 
magában a magyarban az is (ise) alapszó «pater (avus)» jelentés
sel. Mert lehet bár, hogy maga a vog. ale (Beg.) tényleg is «isten»-
ről divatos szóhoz (Tárom á.) van köze a m. is, ős-nek. Munkácsi e 
szót ás alakban hallotta (ásém atyám), s e melett van még egy ané 
((férfi, meglett ember» szó, mely jóformán egybetartozik vele (1. fent 
325. 1. ekw'-áns). Dim. alakja ansukwé = déli vog. arísuy, dncuy 
«öreg, senex». Bátran fölvehető, hogy vog. ás, áús régibben magas
hangú volt: v. ö. ámp = m. eb, vog. apsi — öcs. B. J. 


