
Még néhány szó az est megvilágításához. 
SETALA EMIL «AZ eredeti kt megfelelője a magyarban» czim-

mel fönt adott közleményében (194. 1.) szemben a magyar est 
(est-vei, est-ig) szó eredetéről BuDENztől vallott s részemről e 
folyóirat tavalyi évfolyamában (347. 1.) ujabb bizonyítékokkal is 
támogatott felfogással mereven fönntartja továbbra is abbeli né
zetét, hogy e jelzett szavunk a finn ehtoo «est» szó és társai rokon
ságától különválasztandó. Azon tekintély mellett, melylyel SETALA 
véleménynyilvánítása nyelvészeti irodalmunkban méltán dicseked
hetik, csak sajnálnom lehet, hogy e tárgyra vonatkozó fejtegetésé
ben teljesen figyelem ós szó nélkül hagyja ama jelentős okokat,, 
melyek bennünket a tőle hangoztatott s előttünk is egész világo
san állott nehézség ellenére nézetünk megállapításában vezéreltek 
s melyeket ennélfogva czélszerű lesz itt meg egyszer röviden egybe
foglalnunk. Ezen okaink ugyanis a következők voltak: 

1. Az «éj» és «est» fogalmaira az esetleg itt ott használt 
jelző, vagy körülíró kifejezéseken kívül a finn-magyar nyelvek 
egész vonalán külön sajátos nevező szókat is találunk, még pedig 
szoros hangtani egyezéssel az «éj»-re ezt: finn yö, lapp ija, moni. 
vej, ve, zürj. voj, oj, votj. uj, üj, vog. ji, ji, jé, osztj. jogon, éi, magy. 
éj s szintígy az «est»-re a következőt: finn ehtoo, lapp ikto, jikti 
(«tegnap», tkp. «az este»), vog. U, jé(, jítu, ét, osztj. jétén, itten 
(«est»), jetna, idai («este»), mely utóbbiakhoz sorakoznak alakjuk
nál fogva az «ój» jelentésű cserem, jut, jud, éjsz. vog. ét, osztják 
át, at szavak is. Hacsak a hangtani fejlődést valamikép meg
magyarázhatjuk, természetesen föltehető, hogy a magyar est ép 
úgy mint az éj sajátos eredeti szó lévén, a finn ehtoo másaihoz 
tartozik. 

2. Ezen föltevésnek ellentmondani látszik ugyan az egyes 
nyelvemlékekben található nap-eset «vesper» kifejezés; de hogy 
ezen összetétel nem eredeti alakja az est-nek, hanem csupán vala
mely lélektani művelet eredménye, mutatja az, hogy a magyar 
nyelvszokás nem ismeri «a nap etdk* szólást, mely nélkül pedig az. 
eset (est), nap-eset féle «vesper» fogalmú kifejezésnek szabályos 
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keletkezése szinte érthetetlen; továbbá hogy az est nem használatos 
«occidens» értelemben, holott mint a «napfteZeí», vagy kelet ellen
téte, ez a legtermészetesebb volna. Hangtani nehézség is szól a 
nap-eset és est azonosítása ellen; amennyiben t. i. az utóbbinak 
sem a régiségben, sem a tájszólásokban elvárható teljesebb esetig, 
eseti-iele alakja ki nem mutatható. Végűi az est-vei szerkezet is 
arra utal, hogy az alapszónak valóságos időfogalmat tulajdonítsunk 
(mint: nappaí, éjjel, reg-vei, hol-val, ösz-szel, tavasz-szál), mint
hogy a hely- ós cselekvésszók időhntározői alkalmazásánál a ma
gyar nyelvdivatban rendesen másnemű viszonyszók szerepelnek 
(napkeletkor, virradat tájt stb.), 2.-vel ellenben legfeljebb birtokos
raggal (így: nap keltévé/, nyugtávaij. Nincs meg különösen a 
magyar nyelvhasználatban kelettel ( = napkelettel) «reggel» jelen
tésben, mit pedig méltán elvárhatnánk, ha az estvei a nap-esettel 
változata volna. 

3. Az st hangcsoport közbeneső yt, ht alakulat menetén, mint 
más nyelvekből vett példákkal biztosan igazolhatni, eredetibb 
kt-höl is természetesen fejlődhetik; sőt ez az eset néhány egyéb 
magyar adatra nézve is föltehető. 

SETÁLÁ mind e bizonyítékok közül csupán az utóbbira vet 
ügyet s mint valami előttünk ismeretlen, uj tényt váltig csak azt 
vitatja, hogy a finn ehtoo szóközépi hangcsoportja a lapp ikto tanú
sága szerint eredetibb /cí-ből való s a magyarban ennek -t (-tt) a 
szabályos megfelelője. Pedig tudjuk és tudtuk ezt mi is igen jól, 
hiszen talán a Magyar-Ugor Szótár az a mű, L elyből SETÁLÁ is ezen 
tudomását legelsőben szerezhette. A hangfejlési s z a b á l y o s s á g , 
vagy mondjuk bár «törvény» elismerése azonban nem zárja ki né
zetünk szerint, hogy egyes esetekben, hol erre fontos, meggyőző 
okok kényszerítenek bennünket, s z ó r v á n y o s természetű hang
fejlési jelenséget is föltegyünk, s nem követhetjük az újgram-
matikai iskola némely fölöttébb buzgó hívének abbeli túlzását, 
mely a «hangtörvény» általánosságát merev dogmaként fogadva el, 
a hol az ettől való eltéréseket az eddigelé alkalmatosaknak tetszett 
eszközökkel (minők főkép az analogikus hatás s az alaki kombi-
náczió fölvétele) hamarosan és könnyű szerrel meg nem magyaráz
hatja, mindjárt magát a jelenséget, a nyelvbeli egyezés tényét 
vonja tagadásba. Különösen a mi összehasonlító nyelvészkedésünk 
terén, — melyen a mai nyelv megfejtésére csupán a rokon nyelvek 
állanak valamennyire rendelkezésünkre, ellenben jóformán tel
jesen híján vagyunk az alakok több évezredes fejlődésmenetét 
szemléltető nyelvtörténetnek •— alig várhatjuk el, hogy minden 
alakulat keletkezése módját biztossággal megállapíthassuk s bizony 
sok esetben be kell legalább egyelőre érnünk avval is, hogy magá
nak az alakulatnak tényét észrevettük. Azért pl. hogy szabályként 
fölismertük nyelvünkben az eredeti szóközépi (ül. szóvégi) m-nek 



312 MUNKÁCSI BERNÁT. 

v-re való változását a név, nyelv, jav- (jó), fűv- (fű), lév (lé), szív, 
tetv- (tetű) | nyúl ( = mord. numil) \ velő ( = vog. valém) stb. szók 
rokon nyelvi másai alapján, nem fog eszünkbe jutni tagadni a 
mord. kemá «kemény» és magy. kemény, vog. ülém «álom» és 
magy. álom, vog. wölém «ólom» és magy. ólom stb. hasonló alko
tású szók egyezését, tapasztalva különösen, hogy még legkövet
kezetesebb «hangtörvényeink» körében is, minők jelesül a szó
kezdő p-nek f-re és a mélyhagú szók k kezdőjének h-ra. való válto
zása, fölmerülnek szórványos, eddigelé sajátos okokkal meg nem 
magyarázott szabályellenességek (v. ö. pl. por, piczi, pillant \ kap-, 
kar, kosz | kúm~ a huny-, komor a homály mellett stb.). Egész sereg 
hangtani alakulatot ismerünk nyelvünk s különösen nyelvjárásaink 
terén, melynek egész terjedtségi köre csupán egy-két esetre szorít
kozik a nélkül, hogy azt az ismeretes módszertani utakon meg
magyarázhatnék; ki mondhatná meg pl. hogy miért változtak 
csupán a lép-, lék, lápa szók vép-, vek, vápa hangzásűakká s miért 
nem történt ugyanez a szintén hasonló alkotású lép (milz), láb, 
lep- szavaknál; vagy hogy miért kellett épen a bagoly fszóban a 
szókezdő ??i-nek ft-vó alakulni ( = vog. máyywlii), mikor ama hang 
megmaradhatott eredeti minőségében a mag, maga, magos, meg 
szavakban? ! 

Azt hiszem tehát, hogy épenséggel nincs helyén az a mód
szertani előítélet, melylyel az ujgrammatikai iskola apostolai a 
szórványos hangtani alakulatok fölvételét erőn-erővel a nyelvvizs
gálati műveletek köréből kiszorítani igyekeznek s melylyel SETÁLA 
is pusztán az általános hangfejlődési szabályra hivatkozva a ma
gyar est szót a hozzá alakilag oly közel álló vogul ét, jct', if, osztják 
jét, s az ezekkel szerinte is egybefüggő fiún ehtoo stb. csoportjából 
kirekesztendőnek itéli. Hogy yt—ét hangfejlődés lehetséges és ter
mészetes, azt ő maga is elismeri; hogy ez tényleg néhány egyéb 
magyar analógián is előfordul, én bizonyítani is törekedtem, bár 
megvallva, a nélkül hogy a föntebbi egyeztetés helyességét a bizto
san kideríthető analógiák kisebb vagy nagyobb számától függőnek 
gondoltam volna. Sajnos, nem volt szerencsém SETÁLA megelége
dését felhozott adataimmal kivívhatni; azért lássuk ezeket még 
egyszer közelebbről : 

1. nyüst ddicker, grober wergfaden» = előrészében tavdai 
vogul nuy, polna-nuy szösz, kenderszösz, syftftDübB (polna «ken-
der»); képzésére nézve v. ö.füs-t (vog. pasim id.), ros-t, roj-t (vog. 
rüsi «rojt»), araszt és arasz, fajt, fajta és faj. SETÁLÁ ezen szoros 
magyar-vogul egyezésről, melyben a yt—st hangváltozás kétség
telen világossággal jelentkezik, egy szóval sem vesz tudomást; ha
nem e helyett a BUDENZ szótárából mellékesen odavetett s a dolog 
érdemét semmikéj) sem befolyásoló finn adatokat bírálja utalva 
különösen arra, hogy THOMSEN ujabban a finn niite- (nom. niisi) 
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«licium textorum» szót litván-lett eredetűnek bizonyította. Hivat
koztam még BUDBNZ nyomán a finn niine- (nom. nüni) «bast, lin-
••denbast (zum flechten)» szóra, mely az azonos jelentésű cserem. 
ni, ni, zürj. nin, nim, votják nin rokon alakokkal egyetemben a 
vog. ney~ «kötni» igében mutatkozó alapszó képzésének tetszik ép 
úgy mint német bast (basta e h. bad-ta) a binden, bánd igéből.*) 
SETÁLÁ azt jegyzi meg erre, hogy « e g y á t a l á b a n s e m m i s e m 
mutat arra, hogy az utóbbiban (a finn niine-ben és társaiban) ,gut-
•turahV explosiva, vagy spiráns lett volna». Alapos, vagy alap
talan-e ez a szigorú tamáskodás, a fölött e helyt fölösleges vitat
koznom (v. ö. finn hiiri «egér» === vog. tdnér, finn pii «fog» = vog. 
parik), minthogy a magy. nyüst hangalakjának fejlésére nézve 
amúgy is első sorban a vogul nu% alakjából vonhatunk követ
keztetést. 

% nyest «mustela martes». Szoros megfelelője a legközelebbi 
rokon nyelvekben ismeretlen; azért hivatkoztam a finn nááíci. lapp 
ndtte azonos jelentésű megfelelőkre, melyeket BUDENZ így elemez: 
nciá-ta az utórészben ugyanazon képzőt látván, mint a finn nei-te-
ben kicsinyítő értékkel (v. ö. a magyarban: nyusz-t, eve-t = vog. 
nö/s, osztj. tana). A vogul noys ( = észt nug-ise), úgy vélem, alap
részében az itt jelentkező *naa- ugyanegy fajta állatnévnek mély
hangú párja, miből az sejthető, hogy a finn-lapp náá(-tá) alak 
chosszú hangzója elenyészett gutturalis elemet tartalmaz, úgy hogy 
m. nyest e helyett valónak vehető: *ney-t. SETÁLÁ erre a következő 
megjegyzést teszi: «Az idézett finn és lapp szavakban mind azok 
szerint, a miket ezen nyelvek hangállapotairól tudunk, t e l j e s 
l e h e t e t l e n s é g f ö l t e n n i v a l a m i , g u t t u r a l i s e l e m e t ' 
a s z ó k ö z é p e n, mert a gutturalisnak olyan megfelelése, amilyen 
MUNKÁCSI szerint ezen finn és lapp szavakban volna, teljesen 
ismeretleno. Rendkívül csodálkozom ezen a kijelentésen azon 
"SETÁLÁ részéről, ki még csak nem régiben adott ki egy értekezést 
«Über einen ,gutturalen' nasal im urfinnischen» czímmel («guttu
ralis » alatt tulajdonképpen mint mi is «nem dentalis» orrhangot, 
azaz n-t értve, hanem n-t és prsepalatalis y-t), melynek adatai közt 
a fenti ndd-td-yel egészen hasonló alkotású pad (de)»,jad «jég», 
sdd «ternpestas» szók vannak elősorolva s ősfinn *pdnd, *jand, 
*myd alakokból magyarázva. Avagy a finn saa- «venire, pervenire» 
többé nem egyeztethető már a mordvin saje- «kommen», a finn 
sádre (nom. -ri) «schmalbein» a mordvin sdjdr id., a finn haara 
«ramus» a lapp suorge id., a finn kddri- «volvere» a magy. kering-, 
mord. kevere- «görgeni» szavakkal, melyeknek alakjai, mint 

*) BUDENZ szerint «igen jól érthető, hogy a ,bast, hárs', mely még 
mai nap is minden kender és len mellett igen fontos ,kötő anyag', esetleg 
;a .faden, fonal'-val (magy. nyüst) közös eredetű nevet nyert» (MUgSz. 
431. 1.). 
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BUDENZ még sok más hasonló példában fölteszi, ősi szóközépi 
g-ié\e hang fejleményei ? Akár y, akár g, y lett légyen amaz ősi 
hang, melynek egykori létélét a finn nciáta hosszú hangzója sejteti,, 
a magyarban egyaránt fejlődhetett belőle — mint e helyen talán 
fölösleges tüzetesen fejtegetnem (1. NyK. 2& : 183. és magy. juha, 
éh = régibb jonh) — *nyeyt s ebből nyest. 

3. nöst-ény = alaprészében finn neite (nom. -ti) lapp neita 
rtfilia, virgo». Hogy a nei- alaprész diftongusában gutturalis elem 
lappang, azt hiszem az osztják nen, vogul néy- (nom. ne), magy. 
nő, né ( = *neu, *nej) társalakok mellett szintén szükségtelen bizo
nyítanom. Csak akadékoskodás SETALA részéről, midőn terjengős-
séget kerülő meghatározásom alapján «nem tudja» egyeztetésemet 
«máskép érteni, mint úgy, hogy szerintem itt a magyar s gutturalis 
nasalisnak felel meg», mit ha ((bebizonyítanának is, még akkor 
sem szolgálhatna semmi esetre bizonyítékul arra, hogy a magyar
ban kt > ét hangváltozás történt.» Dehogy gondolok én itt akár 
yt > ét, akár kt > ét «hangváltozásra»! Nem egyszer fejtegettem 
en külömböző tárgyú értekezéseimben, hogy a magyar alakok ma
gyarázásában nem szabad a kifejthető legősibb, úgynevezett «ugor» 
(finn-magyar) alapnyelvi alakokból kiindulnunk, sőt hogy sokszor 
a vogul-osztják nyelvek közösségéből kifejthető legrégibb alak sem 
vonható be a külön magyar nyelvtörténet korszakába. Nem kép
zelem pl., hogy a magy. nö, né alak végzete bármely régi korban-
is y lett volna a magyar nyelv külön életeben, úgy a mint ma pl. 
az osztjákban (ney); hanem legfeljebb valamely ebből fejlett 
«gyöngűlt» hang, minő pl. a vogul y (ney-) illetőleg helyébe 
lépett ;', vagy mint diftongus utórésze u (1. NyK. 25 : 183.) 
A nöst-ény alaprészét sem tartom közvetlenül osztják-féle ney-t 
alak helyett valónak, hanem a vogul ney- hangzást tartva szem 
előtt *neyt-íé\e fejlemény prashistoricus *) változatának. 

ky>é hangváltozás lehetőségének további igazolására nyel
vünkben, hivatkoztam még magának SETÁLÁnek azon magyaráza
tára is, melylyel a magy. -ít képzős igék felszólító alakját (tanítson, 
tanojtson e h. tanojt-yon s ebből más irányban régibb tanóhon e h. 

*) Szemben az itt kimutatott esetek fölvehető p r a e h i s t o -
r i c u s yt > st változásával — mint tudvalevő (1. MUgSz. 518.) — 
néhány példában ellentétes irányú, vagyis ét > yt, jt hangfejlődés 
igazolható, így: rost «faser, franse» e mellett rojt «franseB (*roét, 
*royt hangfejlési fokozatok" útján : v. ö. vog. rüsi «rojt») | es- ige 
mellett: causat. ejt- (v. ö. votj. us- «esni»; uskit- «levetni») \fesl-
ige mellett: caus. fejt- (v. ö. vog. péséml- «oldódniB : pest- «ol-
danio^ | böjt (v. ö. vog. pis, cserem, piitö, votj. vié, zürj. vidé s eb
ből osztják vis, us id.). Ezt az utóbbi fajta hangváltozást u jabb* 
k e l e t ü n e k kell tekintenünk. 
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*tanóy-yon) megértetni törekedett; de minthogy ő ezen magyará
zatát ujabban visszavonta, én sem látom szükségesnek, hogy reá 
visszatérjek. Ahhoz, hogy a magy. est-et a vog. jéí,ii, finn ehtoo 
stb. másának elismerjük, a fenti bizonyítékok is elégségesek. Egyéb
ként a hang-megfelelés megmagyarázásának nem ez az egyetlen 
módja, s a következőbe talán SETÁLÁ is bele fog nyugodni. A déli 
vogul alakok í'-je s az éjszaki vogul ét, tavdai jitu, valamint az 
éjszaki osztják jét- (jetna «abends», jétéy «abend» | déli id-, it-
(idai, ita «abends») alakokban vele szemközt álló t után indulva 
t. i. azt is lehet hinnünk, hogy már a magyarfóle nyelvek közös
ségében a finn ehtoo, lapp ikto szóközépi mássalhangzó-csoportja 
metathetikus tk, (t%, ty, tj)-féle alakot öltött. így — vagyis tk 
(sk)>f, t hangfejlődési menettel — felelnek meg egymásnak a 
szintén (, t közép-, ül. szóvégi mássalhangzós vog. kwciÜ, kwoü 
«középi), osztják kut «köz», kutép «közép» és finn keske «közép» 
is, továbbá vog. piti, osztják pit, pet «fészek» és finn pesd id. (v. ö. 
zürj. poz «fészek» : instrum. pozjen, pozja «fészkes», melyekben az 
eltűnt gutturalis nyoma jelentkezik), úgyszintén vog. püt- «bökni, 
döfni» és űrm paske- id. A közös alaphangzás ily felfogás mellett 
a magyarfele nyelvekben ilyes lehetett: *jetj, etj (=01-/, etk), mely
ből a magyarban teljes szabályossággal *es fejlődik (v. ö. keserií= 
finn katkera, hasad: finn katkea- «rumpi» ; 1. MUgSz.), úgy hogy 
mellette az est afféle továbbképzésnek vehető, mint éjt ezekben: 
éjt-szaka, éjten-éjjel, éjt által, vagy holt, hold ezekben: holta kelve, 
holtai, holdal (=holt-val, vagyis hol-val «reg-vel»), hódai «matuti-
nus» (1. NySz.). Ugyané végzet szerepel a vogul yolit «reggel, 
holnap» szóban (jelzőileg is: yolit yqtél «holnapi nap» és tovább 
ragozva: yolitan «holnap», úgy mint Ui és eixdn «este, abends»), 
melynek déli alakjai: KLV. khivolt «reggel», khwoltán «holnap» | 
ALV. khalti, khaltan «holnap» | KV. khwqlt, khivqltan «holnap* | 
PV. khivölt «reggel», khivq,ltin «holnap» | TV. khulét', khglaii, kho-
láiiqtén «holnap» (alapszó: yol, khivql «reggeli idő», jelzőileg: 
Xoli). 

Bármiképen magyarázzuk a megfelelést, azt hiszem, min
denkép bizonyosnak vehető, hogy a magy. est a finn ehtoo és rokon 
nyelvi társai csoportjába tartozik s hogy nyelvünkben a «vesper» 
fogalomnak ős eredeti, sajátos szava. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 


