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azt a saját kezdetleges nyelvében alkalmazni. Nem igen hiszem, hogy a 
mai gyermek máskép is tud szavakat alkotni, mint a felnőttek beszédé
nek s a természetben nyilatkozó hangoknak utánzásával. 

GUTZMANN könyve, mint az Illustrierte Gesundheitsbücher ez. 
gyűjteménynek egyik kötete, első sorban a családra van tekintettel, s 
czélja, hogy a tanítókat és szülőket a gyermekek gyakori nyelvhibáinak 
javítására tanítsa. Első szakasza szintén a gyermek beszélő képességé
nek fejlődését tárgyalja inkább physiologiai, mint psychologiai szem
pontból. Azután szól a beszéd physiologiájáról s ezen az alapon osztá
lyozza a nyelvhibákat. A következő szakaszokban jellemzi a legszokot-
tabb és leggyakoribb nyelvhibákat s praktikus utasításokat ad e hibák 
javítására és gyógyítására. E fejtegetések az orvoson kívül első sorban a 
tanárt és tanítót érdeklik, a kik az iskolában gyakran használhatják 
Gutzmann tanácsait, e mellett tanulságosak a phonetikusra nézve is, 
mivel a beteg vagy fejletlen szervezet hibáiból gyakran fontos következ
tetést vonhatunk az egészséges szervezet egyes sajátosságaira. 

BALASSA JÓZSEF. 

Kisebb közlések. 
Veles, velez, velencze. A veles, velez (Schlágli és Beszterczei 

Szójegyz.), veletz (NySz.) ma is él szókincsünkben velez, velíz alak
ban, a mint erről a Nyr.-böl (22 :85. Kecskemét; 16 :382, 20 :329, 
22:136. Mátyusfölde) értesülünk. Látszólag összefügg vele a 
NySz. velencé-je. 

A szó eredetéről TAGÁNYI (Századok 27 : 324) sok helyes meg
fejtése közt nem nyilvánít véleményt; SIMONYI abban a nézetben 
van (MNyv. 1:117), hogy a velez olasz eredetű s a vales, velessio 
átveyése. KŐBOSI újabb dolgozatában belevonja a velenczé-t is s ezt 
is olasz eredetűnek tartja, bár SiMONYi-nak vales adatát megkérdő
jelezi. Ujabban SCHUCHABDT foglalkozott (Nyr. 22 :86) a szó ety-
mologiájával s a magy. veles < vei. ol. valessio egybevetést helyes
nek tartja.«A magy. velencze... az ő n hangjával egy régibb román 
alakot tükröztetne vissza; az első szótagbeli e hang pedig, valamint 
a görög alakok is, a Valencia és a Venezia egyhekeveredéséről 
tanúskodnak)). 

En kétségbe vonom azt, hogy a velencze ugyanazon az úton 
került volna bele nyelvünkbe, a melyen a veles. Szolgáljanak erre 
tanúbizonyságul a következő adatok: 

«szerb velenca ,lodicula, ( > alb. velénze ,gewebte wolldecke' 
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(Denkschriften d. Akad. der Wiss^ Wien, phil. hist. cl. 19:372) | 
velenac, velenca (Szerémség) ,ein bunter teppich, stragulum* (KARA-
DZIC, Lexicon serbieo-germanico-latinum Bécs, 1852, 834 old., 
sarénica alatt) [velenac .pokryvadlo ylnéné' (MATZENAUER; Cizí 
slová stb.) || horv. velencia (LINDE, Slownik jezyka polskiego). 
velenca ,lodix, stragulum', velenfcica (STULL JOAGHIM Budán (1801) 
és Baguzában (1806) kiadott illyr-olasz-latin, illetve latin-olasz-
illyr szótára) || oláh velintá ,couverture de laine, tapis ordinaireMe 
laine'; újgör. (3eXév£a, c [3aXévT£á,! (taXévoa, ,couverture de laine' 
( C I H A C 2 : 4 5 2 ) . 

A fölhozott adatok bizonyítják, hogy a niagy. velencé-nek 
megfelelő hangtestű és jelentésű szó megvan a szerbben, horvát
ban, oláhban s elmondhatjuk, Balkánnak csaknem minden nyel
vében. A lengyel welens, ivelenc (der waffenrock, öberrock über 
die rüstung LINDE, TROJAN'SKI) egy 1621-i lengyel emlékben fordul 
elő először, s magyar jövevény; összevetendő vele a NySz. követ
kező adata : ,Minden hálószerszámom egy fejér velencz s egy köpö
nyeg volt (KEMÉNY J. Önéletleirása 48).*) 

A fölhozott adatok bizonyítják, hogy a velez és a velencze nem 
egyeredetűek. A velez legvalószínűbben olasz eredetű, a velencze 
azonban a délszláv (szerb) velenca-hól való (v. ö. szerencsa, sze
rencse < ószlov. srenca, óbolg. s^resta). Hogy a velenca csak látszó
lag függ össze a szl. vh>na ,gyapju'-val, azt minden szlavista jól 
tudja. KABIOWICZ (Nachtráge und Berichtigungen zu MATZENAUER'S 
Werke über die slav. Fremdwörter, Archív f. sl. Phil. 3 :665) 
akarta szavunkat a vfona-ból eredeztetni, de ebből a lengyelben 
nem welens, hanem welnica ,wollblume wundkraut', welnisty ,wol-
lig' stb. a szabályos alak. A velencze végelemzésében középlatin 
eredetű s.a velensis (,tunica, quee affertur ex Insulis dicta, quod velis 
sit apta, DUCANGE) mása. M. J. 

Szirony (szirom). Nyelvünkben nem egy vagy kettő, de 
három szirony (szirom) szó is van. Ismerkedjünk meg jelentéseik
kel egymás után. Az első: membrana colorata, pellis lsevigata et 
colore tincta (MA.); gefárbte haut, pergament (PPB.); festett 
sima hártya vagy bőr (Bar: Kisd. Szót.); festett, hosszú keskeny 
bőr; a szűcsök ezzel czifrázzák a bundát (Tsz.); festett irha
bőrből hasított szalag, melylyel a szűcsök a bundákat és ködmö-
nöket, továbbá a szíjgyártók az ostorokat, korbácsokat stb. 
kiczifrázni szokták (CzF.): v. ö. szironybó'r: íróbőr a régieknél, 

*) A lengyelben több műveltségtörténeti szó magyar eredetű; pl. 
forga ,federbusch z. b. auf dem lielme', forgócza ('— forgácsa) •< magy. 
f o r g ó (LINDE) | wigano ,org. mánnliche hofkleidung im 18. jahrb. (Archív 
für sl. Phil. 3 : 665) <C magy. viganó. (v̂  ö. szb. viganj, t. vigam ,odév 
zensky' MATZ.). 
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melyét a papír feltalálása előtt írásra és festésre használtak; szir
mos: sziromféle, színes bőrszalagokkal kivarrott^ kiczifrázott vágy 
sallan gozott; szironyos : u. a.; szirmoz; sziromféle szíjócskákkal 
kivarr, kiczifráz. (CzF.).. ; • . •• • " ; . • • • 

A második: vimen, ligula, áluta (MA,); bánd aus allerlei 
(PPB); vitla, fűz-, kötő-vessző (Bar: Eisd. Szót.); vékony, hántott 
vessző, melyből vagy melylyel kasokat, kosarakat kötnek .(CzF.); 
v. ö. sziiony: hasogatott apró porongy vessző, melylyel az abron
csot összekötik (Vadr.), ,; 

, VégűLa harmadiknak jelentése : crusta niyis, pruina; schnee-
kruste,, rauhreif '(NySz.); szalaghoz hasonló repedékes vonalak 
az olvadás után megfagyott hónak fölszinén (Czí1.);;^. ö. sziiony: 
olvadás utáni hófagy , (Tsz.); szilogy.;. hódara ;{Tsz;);: sziroty : 
daraeső (Nyr. 5 : 228.); szirogy: zúzmara (Tsz.); szironyos: {cse
repezett, darabos, rögös, görcsös, fagyos) havak;; crustosse nives 
(Bar : Eisd. Szót.) stb. : . ;'[ 

Eme három alakra egyező, de eredetre nézve egymástól tel
jesen eltérő szirony (szirom) szót valamennyi szótárunk egy kalap 
alá vonja, vagy helyesebben szólva: összezavarja, Ozikkelyéni arra 
czéloz, hogy eredetüknek délszinrehozásával & szükséges, választó 
barázdát megvonja közéjük. Előbb azonban a NySzótárban össze-
kuszáltan közölt régi példákat elkülönítem s a három névnek meg
felelő csoportokba igazítom..' 

Az első szirony-t ezen adatok illetik: ,Igen czifra szironynyal, 
sőt ezüst fonallal czifrázott majcz vagy szíj volt, a kivel felkötöt
ték (Mon. írók. 11 : 353). Az lovaknak az üstököket szíjával vagy 
szironynyal felkötötték (u. o. 367), Szkófitimmal varrva, sárga, 
veres és zöld szironynyal zavarva (Gvad : FNót. 42. Ezt a monda
tot a NySzót. egészen hibásan a «pruina, crusta nivis» jelentésű szi
ronyf-m idézi.) Négy ágú szironyos jó korbács (Czeg: Japh, 77,)$gy 
lóra való szironyos egész szerszámot hat forinton adják (TöítT. 18 : 
217). Kinek fonyod szirmos ostorodat (Fal: Vers. 913.) Csigás lesz 
szerszáma, szironyos & féki (Gvad: KP. 3). Szirmával (Czifraság) 
varrott egyik keszkenő 600 oszpora (TörtT. 1 : 157). Egy fátokban 
züld, szironyos aranyos perspectiva (Mon. írók. 24 : 165.). 

A másodikra vonatkoznak ezek: ,Karó pqznáckból, vitlakból, 
szirőnyokból (viminibus) és egyéb hajló s kötő- veszszökből fonatik 
a sövény (Com: Jan. 71). Szironyból fonyt szatyrok; (u; -a^-1.09.) 
Szőlőtövek kötő veszszokkel, szirony okkal a szolörkarókhoz köttet
nek (Com :Orb. 112).' :; . s 

;A harmadikhoz pedig eme két példa tartozik: ,A fák itt 
katonák, tsak azok puskáznak, kiket szirony, mara's jég-tsapök 
ruháznak (Gvad: BP. 234). Szironyos hó : crüstpsae nives (PPB.).' 

Hogy e három egyalakú szót szét kell választanunk:; egymásá
tól,: az. az eredetükre yaló rámutatás nyomban, igazolni fogja. Az első 



254 KISEBB KÖZLÉSEK. 

szirony (szirom) ugyanis Munkácsi bizonyítása szerint (NyK. 21 : 
127.) a csuvas séran «ungegárbte haut, feli» szónak mása (v. ö. 
ezenkívül: tat. során «csávába való bőr»; kojb. kar. sázen sásén 
«papier» eredetileg valószínűleg «pergament* | mong. cayasun 
«papier» | tung. carsup «papier» | votj. suron «keztyűbőr» stb.) 
Véleményem szerint azonban a szirony közelebb áll a perzsa sirum 
szóhoz (Hcorium album, asperum, ex quo balteos conficiunt et quo 
alligandis avibus venaticis utuntur» 1. VULLERS szótárában) mint a 
csuvas séran-hoz, habár kétségtelenül ezzel is rokonságban van. 
Hitemet mind a jelentési, mind az alaki szempont megerősíti. A 
séran jelentése ugyanis («ungegárbte haut, fell» = nyers, cser
zetten bőr) távolabb áll a szirony-nsik értelmétől («membrana 
colorata: gefárbte haut, pergament* = festett, kiczifrázott, tehát: 
kikészített, cserzett, simított bőr), mint a sirum-é («corium album» 
vagyis: már kidolgozott bőr); másrészt pedig ez alakilag is jobban 
hozzátalál a sziroyy-n&k eredetibb szirom formájához (az m>?? 
változásra v. ö. Adám>Adány, torom>torony, potom>potony, 
f)ermetez>pörnyedez, templom>táplony stb. Nyr. Kai. 65.) Mind
amellett nagyon valószínű, sőt majdnem bizonyosra vehető, hogy 
a csuvas séran s a perzsa sirum között is kapcsolat van. SIMONYI a 
mordvin sorma «streifen, runzelig werden»; sormams «streifung» 
és a finn horma «falté, runzel» szavakat akarta a szirony-nyal 
rokonítani (MNyelv. II. 215.); de, mint látnivaló, tévedett. Hozzá
tehetem még, hogy a szirony előfordul nyelvünben már elváltozott 
jelentéssel is; így teszem a régiségben találunk példákat, a melyek
ben tisztán csak «czifraság» az értelme (,Szirmával varrott egyik 
keszkenő TörtT.^1:157. Egy fátokban züld szironyos aranyos per-
spectiva' Mon. írók. 24 : 165. stb.) Ugyanily jelentéssel KASSAI 
Szókönyvében is megtaláljuk (,Szironyos káposzta: nem egészen 
veres, hanem közzel-közzel fehér, azaz : czifra káposzta' 4 : 442.). 

A «vimen, ligula, aluta» jelentésű szirony névnek eredetibb 
alakja szilony volt, a mely a Vadrózsák tanúsága szerint a székely
ség körében még manap is járatos és a. m. ((hasogatott apró po-
rongy vessző, melylyel az abroncsot összekötik)) (az />?• válto
zásra v. ö. Jütyülő>ftityürü, hilinta>hirintó, gulászta>gurúszta 
nyoszolyó>nyoszorú Nyr. Kai. 61.1. sziválog>szivárog Sim: MNy. 
2 : 212. 1. hábology>háborog, kóbolog> kóbor og Sim : Eendszer. 
Nytan 124. stb.). Ez eredetére nézve, mint már a NSzótár helyesen 
magyarázta s utóbb BUDENZ is igazolta (MUSz. 296—297. 11.) a 
szíj, szilánk, szilács, szilák, szivó(-kéa) stb. szavainkkal függ össze 
s egy *szil- «secare, scindere» alapigére megy vissza. Budenz a 
következő rokon nyelvi alakokkal állítja rokonságba : finn siló, silu 
«assula parva ligni, frusfculum», salehe «lignum fissum, segmen 
ligni longiusw halko dignum fissum, assula diffissa» | észt halg 
«holzscheit» | cser. sul- «secare, scindere», suldos «szelet, fru-
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stum» J vogB. salom dange holzspleisse*. Hogy pedig a szirony a 
rokon nyelvek eme szavaival valóban egyazon alaptőről fakadt, a 
«gespaltene rute zum fassbinden» értelmű székely szilony szóalak 
kétségtelenné teszi. 

Végre a harmadik szirony név, a melynek «crusta nivis pru-
ina; schneekruste, rauhreif» a jelentése BUDENZ magyarázata sze
rint (MUSz. 299—300.11.) a következő finn-ugor alakokkal van 
rokonságban: zürj. P. caröm «eisrinde auf dem schnee» | lapp 
£arv (carva) «crusta nivis», carve- «crusta obduci (nix)» | finn 
hárma «pruina» | észt hárma (hárm) «reif». Formai értelmezésü
ket pedig ezenmód adja: ,A zürj. caröm lehet -m képzős nomen 
verbale, s alapja car- ige jóformán e jelentéssel: «frieren. erstar-
ren (rigescere)»; ennek megfelelne a m. szír- meg lp. carva- és 
f.-észt. harma-h'ól car-, har-, mely két utóbbi eredetibb magas
hangú Sjf- alakra utalna. Hihető, hogy ez ilyen sÉr- ige = ugor 
tar- «rigere»'. 

BUDENZ ezen értelmezése tagadhatlanúl tetszetes a szemnek 
s bele is nyugodnánk, ha észre nem vennők, hogy maga nem igen 
bízik benne, mert határozatlanul: «lehet», «megfelelhetne* ala
kokkal nyilvánítja véleményét. Én magam jó ideig hittem neki, 
noha nem föltétlenül; s azt hiszem, sok más is megbízott benne. 
De ma már tudatára jöttem, hogy a külszín csalódásba ejtett s hitem 
való alap nélkül épült. Csak az a gondolat maradt vigasztalásul, 
hogy az igazságra utoljára is sikerült rátalálnom. Megbizonyosod
tam ugyanis róla — természetesen abban az értelemben véve e 
bizonyosságot, a melylyel a nyelvészetben járja — hogy BUDENZ-
nek rokonítása s egész magyarázata nemcsak hogy hibás, de egy-
átalán meg nem állhat. Sem a magyar szirony, sem rokon nyelvi 
képmásai nem ős finn-ugor tőnek hajtásai. Teljesen jogtalanul 
vannak beleiktatva a magyar-ugor összehasonlító szótárba. Hiteles 
családfájuk tudnivaló együl-egyig szláv földben bírja alapgyökerét. 
I t t találjuk meg igazi rokonságukat. MIKLOSICH etymologiai szótárá
nak ezen adataiban (294. 1.) van lerakra valódi magyarázatuk: 
ószláv sréwb «weiss» J újszl. srén «reif, harsch, gefrorener schnee,» 
srénj «schneekruste» | cseh srin, strin «eis an baumzeigen» | szlov. 
srien «eisstoss» | lengy. érzőn, úron, szron «reif, gefrorener thau» J 
kisor. seren, seren u. a. | feb. or. seren «schneekruste» | or. serem> 
«reif», dialect. terem, u. a. | litv. sirvas, sirmas «apfelgrau», 
sirksnis, serhsnas «reif», sarma «gefrorener thau» | lett sersna 
«reifrost». 

A szláv és a finn-ugor nyelvekbeli alakok egyezése s összetar
tozása már az első pillantásra is szembeszökő; ugyancsak egyben 
észrevehetjük azt is, hogy az átadók nem a finn-ugorok, hanem a 
szlávok voltak. Az ószláv srém* alapszónak ivadékai ugyanis általá
nos használatnak a különböző szláv nyelvekben, míg a finn-ugor-
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ságban mindössze csak négy nyelvben találjuk meg a megfelelő 
formákat. Okvetetlen azt kell tehát fölvennünk, hogy az utóbbiak 
kapták az előbbiektől targyalásunkbeli szóalakjaikat, nem pedig 
megfordítva. 

Látnivaló, hogy a finn-ugor szavak jelentése meglepően össze
vág a megfelelő szláv formákéval. E mellett azonban alaki rokon
ságuk is könnyen felismerhető. Az egybetartozó formákat imigyen 
illeszthetjük össze: A zűrjén caröm az orosz dialektikus cerervh 
alakkal van legközelebbi rokonságban. A finn-észt hárma, hárma 
minden valószínűség szerint a litván sarma- nak változata.*) A lapp 
carv, carva a litván Mrvas-szal látszik leginkább egyezőnek, noha 
jelentésük nem igen vág össze (az előbbi t. i. «schneekruste», ez 
pedig «apfelgrau» ; azonban könnyen lehetséges, hogy az eredeti 
«szürkew jelentésből maga a lapp nyelv fejlesztett «schneekruste» 
értelmet szintúgy, mint a hogy a szláv nyelvek tették az ószL srém> 
eredeti «fehér» jelentésével). J)e az se lehetetlen, hogy finn-észt 
közvetítéssel szintén a litván sarma formára megy vissza, a mely-
lyel értelme teljesen egybetalál. Végül a magyar szirony minden 
bizonynyal a lengyel érőn, szron alaknak közvetlen ivadéka. 

Ily formán, úgy gondolom, az eredet tisztábatételével sikerült 
megbizonyítanom föntebb nyilvánított amaz állításomat, hogy 
szótáraink a szirony szóalakra vonatkozó példákat helytelenül 
vonják egy kalap alá. A való igazság az, hogy három eltérő ere
detű szirony szavunk van, a melyeknek formája azonban idő foly
tan egyenlővé fejlődött; mindamellett jogszerint nem egy, hanem 
három hely illeti meg őket a szókönyvekben. 

K. PEIKKEL MAKIÁN. 

Öszvér. ZOLNAI a márcziusi füzet 127. lapján emlékezetbe hozta, 
hogy e szónak perzsa eredetére már SZIKMAI ANTAL rámutatott 1806-ban 
kiadott polgári s törvénykezési szótárában. Ez igaz ; csakhogy az elsó'ség 
dicsó'sége nem őt illeti meg, hanem a Debreczeni Grammatica iróit, a 
kik már egy évtizeddel előbb észrevették, hogy az öszvér perzsa szárma
zású (335.1.) Eredetijét be is mutatják öszter alakban. Nem lehetetlen, 
hogy SZIRMAI megjegyzése is ezeknek a közlésén alapul. 

E. PBIKKEL MARIÁN... 

Votják nyelvtan. A Finn-Ugor Tásaság kiadványainak XIV. 
kötetéből külön lenyomtatva megjelent AMINOFP G. TORSTEN-ÍŐI : 
A votják nyelv hang- és alaktanának vázlata, a melyet WICHMANN GYÖRGY 
rendezett sajtó alá. 

*) V. ö. Thomsen V. Beröringer 221.1.: litv. szárma (ebből *szerma .*), 
lett sarmtii serma, serma ,reif> f. hárma stb. A szerk. 
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S I M O N Y I Z S I G M O N D . 

A M. T. Akadémiától Marczibányi-díjjal jutalmazott pályamunka. 

Budapest, 1895. Kiadja a Franklin-Társulat. 

Ara 3 írt . 

A MAGYAR NYELV. 
A művelt közönségnek irta 

S I M O N Y I Z S I G M O N D . 

Kiadja a M. T. Akadémia. — Két kötet. — A r a fűzve 2 í r t . 

Első kötet: A magyar nyelv élete. — Bevezetés: Nyelv és nyelvtudomány. 
I. A magyar nyelvnek eredete és rokonai. II. Idegen hatások. III. Nyelvtörténet és 
nyelvemlékek. IV. A népnyelv és a nyelvjárások. V. Irodalmi nyelv, nyelvújítás, 
nyelvhelyesség. 

Második kötet: A magyar nyelv szerkezete. — I. Hangok, hangváltozások 
helyesírás. II. Összetétel és szóképzés. III. A jelentések viszontagságai. IV. A szó
fejtés. V. A ragozás. VI. A mondattan. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 


