
Kisebb közlések. 

í rn i fogna. ALBERT JÁNOS egyebek közt ez igealak fölvétele miatt 
is hibáztatja ALMÁSY Magyar gyakorlókönyvét (Nyr. 24:270). A meg
rovás így hangzik: «Ilyen igealak a magyar nyelvben n i n c s s n e m 
i s v o l t , egy pár tudós fej gondolta ki a rendszer teljessége kedveért, 
de nincs rá semmi szükségünk.» 

ALBERT hamarjában, némi ideges elfogultságban mondhatta ki ez 
igealakról ezt a határozott kijelentést, mert bizony írnifogna alak v o l t 
is , v a n i s a magyar nyelvben. Már hogy helyes dolog-e az elemi nyelv
tan schémáiba is beilleszteni, arról lehetne vitázni, mert az igealak való
ban nem tartozik a gyakrabban használtak közé. Hogy azonban nem 
grammatikusok csinálmánya, arról meggyőződhetik mindenki, meggyő
ződhetett volna ALBERT is, ha nézetének kategorikus kimondása előtt, a 
mint kellett volna, belepillant a Nyelvtörténeti Szótár idézetei közé. I t t 
a, fog ige jelentéseinek 13-dik (ALRERTI-O nézve szerencsétlen) pontja alatt 
ezeket a hiteles, nem grammatikus példákat olvashatjuk: 

«Akadozva és pelpen Jogna szólnia (Bornemisza). Azon tudakoznak, 
mikor fognája meg éppéteni Israelnek országát (Telegdi). Ki Jogna ülni 
az ó szókiben ? (Molnár A. Bibi.). Azt alittyác vala, hogy Christus földi 
fejedelem lenne, és az világi uraságban fogna élni (Zvonarics). Kétséges 
tútor fogna lenni : suspectum tutorem futurum esse considerans (Veres 
Verbőczi-fordításában). Nem is mertem jól rá nézni, mert féltem, hogy 
talán megfognám igézni (Gvadányi).» 

E példákat jobbára mind idézte már SIMONYI is, a mikor nyelvtanát 
az írni fogna miatt KOMÁROMY LAJOS hasonló módon megtámadta (Nyr. 
10:321). SIMONYI ott a régi adatokon kívül néhány újabb jeles íróból 
vett idézettel is támogatta a kérdéses alak jogosultságát. Ujabban Tüzetes 
Magyar Nyelvtanában (639. 1.) még egy ilyen mondatot idéz Gvadányi-
ból: «Féltek, netalán majd pisztolyt fognánk mtni.» 

Ez adatokat megtoldhatjuk azzal, a mit néhány lappal ALBERT 
czikke után BARTZAFALVI SZABÓ DÁviDnak egy 1793-iki levelében olvas
hatunk : «Ezrek vannak nálam effélék készen, a meljekkel most is mind-
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jár t örömest kedveskedném, ha esmeretlen létemre attól nem tartanék, 
hogy az iljékkel alkalmatlankodni fognék inkább Nagyságodnak, mint 
sem kedveskedni* (Nyr. 24 : 381). E helyen mintegy ösztönszerűleg lát
szik használni BABTZAFALVI is az írni fognék alakot a jövőbeli lehetőség 
kifejezésére. 

AEANY JÁNOsból is idézhetünk ilyen mondatot: «Oh, nemzetem, 
ha ( = mikor) fognád elfeledni, Hogyan viselte súlyos nyavalyád ?» 
(Széchenyi emlékezete.) 

Azonban ez igealak a m a i n é p n y e l v b e n s e m i s m e r e t 
l e n . VASS JÓZSEF a kapnikbányai nyelvjárás leírásában, melyet LŐEINCZ 
KÁROLY adatai alapján készített, a fog segédige használatát ismertetvén, 
azt mondja, hogy ez igét a múlt vagy jövő cselekvény ,függő kétes voltá
nak' kifejezésére valamennyi időalakban használni szokták. Példái: meg 
fog érni, ha tartós meleg lesz, azaz attól függ, hogy megérjék, ha stb.; meg 
fogná cselekedni; fogta mondani (talán mondta v. mondta lesz); jog 
vala v. fogott volna engedni; el fogta nyerni (tán elnyerte); ő fogja 
tudni stb. (NyK. 2 : 368—369). E följegyzés után alig kételkedhetünk 
annak a válasznak a megbízhatóságában sem, a melyet a Nyelvőr szer
kesztőségének egy régibb kérdésére GONDA BÉLA adott s a mely szerint 
Eimóczon, Sóshartyánban, Megyeren, továbbá a Karancsságon széltében 
járatos az írni fogna igealak (Nyr. 6 :416). 

Érdemes volna a népnyelv észlelőinek ez időalak használatára 
ezután is figyelemmel lenni. 

ZoLNAi GYULA. 

Pete. Ma az irodalmi nyelvnek ismeretes szava s mint természet
rajzi műszó ,ovulum' értelemmel számos összetételben is szerepel: pete
fészek, petevezeték stb. Azonban ha körülnézünk szótárainkban, azt fogjuk 
tapasztalni, hogy alig van több egy századjánál, a mióta az irodalomban 
előtűnt. A NySzótár nem ismeri. Legelső forrásunk reá KREszNEEicsnél 
BENKŐ JÓZSEF múlt századi természettudósnak Transsilvania ez. növény
tani munkája (1778.). Ha tájnyelvi adatokat tartalmazó szótárainkban 
keressük, nem találjuk meg BAEÓTI SzABÓnál, se KBIZA Vadrózsáinak 
szójegyzókében. Először KASSAI JÓZSEF Szókönyve (1835.) említi mint 
szatmári szót ,ovum avium' és ,scrotum animalium' (v. i. tök, herezacskó) 
értelemmel. Ugyanő, szintén csak Szatmárból, még a fú-pete ,vadkacsa-
tojás' kifejezést említi. A régi Tájszótárban hely megnevezése nélkül 
csupán ennyit olvasunk: «Pete: tojás. Matics Imre.» Ez a gyűjtő Pápa 
vidéki volt, de vájjon valóban Pápán is ismeri a nép a pete szót ? 

Szóval láthatjuk, hogy a pete igen kis vidékre szorítkozó kifejezése 
az ,ovum' fogalmának. Magyarázatát eddig tudtunkkal senki sem kereste. 
A MUSz. nem találta rokonait a finn-ugor nyelvekben, úgyhogy elég 

24* 



372 KISEBB KÖZLÉSEK. 

okunk lehet arra, hogy a pete eredetét nyelvünkön belül valami külö
nösebb fölfogásból kereshessük. Talán nem lesz teljesen megvetendő az 
az ötlet, a melyet kísérletül itt kifejezünk. 

Azt hiszem, a pete szó nem egyéb mint a Péter keresztnévnek ki
csinyített alakja. Erre a gondolatra ezek a népies szólásmódok vezettek: 
Elmegy a Péterkéje a. m. elvetél a terhes nő, ha kivánságát nem telje
sítik (Baja). Leesne a Péterkéje, ha nem enne belőle, mondják Szolnokon 
hasonló esetben. (Mindkét adat alkalmi értesülésem.) A Nagy Szótár is 
idézi azt a szólást: Péterkéjét letenni a. m. idétlent szülni. 

Hogy keresztnevekből különböző közfogalmaknak adhat a nyelv 
kifejezést, azt nem kell bizonyítani (vö. SIMONYI A magyar nyelv 2 : 203), 
s ez esetben az ,ovulum' kifejezésére épen egy igen gyakori keresztnevet 
alkalmazott a nép, a melyet a föntebbi rokon természetű szólásokban is 
emlegetni szokott. Támogathatjuk ez ötletet egy másik népies szóval is, 
az ondónak geczi nevével, melyet a Nagy Szótár is a Gergely névnek 
ismeretes beczóző alakjával azonosít. ZOLNAI GYULA. 

Iromba. Valamely jövevényszó régiségének a megállapításához két 
dolog szükséges; ismernünk kell a szó első irodalmi előfordulását, hogy 
így nagyjából következtetést vonhassunk átvétele korára, s vizsgálnunk 
kell, vájjon az átadó nyelv hangtani sajátságai, a melyek a szóban nyil
vánulnak, összhangban vannak-e a nyelvemlékek-mondottá korral. Két 
marokra fogva idézhetnénk példát arra, hogy a jövevényszavakban nyilat
kozó hangtani tünemények sok esetben nyelvünk régibb kincsének bizo
nyítják ezt vagy azt a szavunkat. Ilyen szó nézetem szerint az iromba 
is, melynek eredetét e sorok czélja fölkutatni. 

Az irodalom meglehetős kósőcskén örökítette meg az irombá-t, 
mert a NySz. csakis GVADÁNYI Falusi Nótáriusából közli. Az adat ez : 
,Egy dáma sem volt illy irombán, illyen nagyon tarkán'. A MTsz. e szó
nál is gazdag anyagot bocsát rendelkezésünkre, a mely szerint az iromba 
(Hornba, iromba) szónak következő jelentései vannak: ,tarkás, babos, 
pettyegetett, kendermagos (tyúk, csirke, kakas), tarka szőrű, barna
csíkos szürke (macska, v. ö. még irombás: ua)'. Kiemelendőnek tartom 
a szó geográfiai elterjedését is, mert olyan idegen jövésű tájszóból, mely
ből az átadó nyelv egy-egy specifikus hangtani sajátsága tükröződik 
vissza, esetleg messzebb menő következtetéseket is lehet vonni. Az 
iromba szó az észak-keleti s a székely nyelvjárásokban van meg. 

Az iromba első jelentése a ,tarkás' stb. (tyúkra mondva). Ez a 
használat teljesen egybevág a tót jarabd (depka) kitétellel. A csehben 
e kifejezés jefabá (slepice, slípka) volna, de nem tudom, járatos-e, mert 
EANK-nak különben kitűnő kéziszótárában csak ez áll : Jeraby adj. sl. 
(= slovenské, slovácké) sprenklicht'. Egy tót jeraby meglételét azonban 
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kétségbe kell vonnunk azért, mert a) a tót ja- nemcsak azokban a sza
vakban van meg, a melyekben etymologiailag helyén van, hanem elő
fordul oly szavakban is, a melyekben etymologiailag je-nek kell állania. 
Erre vonatkozólag elég legyen PASTENEK-nek következő kijelentését idéz
nem : «An der speciellen cechischen (progress.) Assimilation, wodurch 
ja, já zu je, jé und dieses zu ji, ferner ju, jú zu ji, jí wurde, hat das 
Slovakische keinen Antheil* ós valamivel alább : ,An der Form ja hált 
die Sprache so fest, dass auch ursprüngliches je in einzelnen Fállen zu 
a wurde : jasen: jesenh, jazero: jezero (Beitráge zur Lautlehre der 
slov. Sprache in Ungarn. Sitzungsberichte 115 : 308)'; —- /9) az r a tót
ban nincs alávetve a lágyulásnak. PASTENEK közöl ugyan nyomtatványok
ból Trencsénmegye északi részéről néhány r alakot, de ezek vagy bohe-
mismusok, vagy az egyházi (régi) helyesírás maradványai. 

A t. jaraby azonban nem áll egymagában a szlávság területén. 
Eokonai MiKLosicH-nál (EtymWb.) rmú/h alatt, valamint a Vrgl. Gramm, 
d. slav. Spr. I2 56. lapján találhatók. Ezekhez az adatokhoz hozzávehet-
jük még a következőket: szb. jerebicjí, -cjd, -cjé: Eepphuhn-, perdicis 
et perdicum (VUK), horv. jarebican, jarebicna adj., jarebcjí adj. koji pri-
pada jarebicama (DANicic-féle akad. nagyszót.). 

A magy. iromba s a t. jaraby (•d,-uo)két8égkívü\ összetartoznak. A tót 
alak rá is vezet arra az alakra, a melyből a magyar szó való. Tudvalevő dolog, 
hogy az óbolg. e nasalisnak a tótban háromféle megfelelése van. A c, c, 
z, z. s, s, j és r után álló e a tótban a hanggal van meg. (V. ö. CZAMBEL : 
Tót hangtan és PASTENEK : Beitráge 217 1.). Ilyen ^-ből eredt a van pl. 
a t. hradd~ba,n (v. ö. magy. gerenda: óbolg. greda) s ilyen eredetű a 
jaraby szó második a hangja is. A t. jaraby melléknév tehát vissza
vezethető egy óbolg. jareb"b alakra, melyről MiKLosicH-nál ezt olvashat
juk : jarebTi (mint főnév) scheint eig. ,etwas bűnt ' zu bedeuten: ja, das 
auch in japrom'hzdalh aliquantum debilis und sonst vorkömmt, ist das 
aind. a in apita gelblich, aníla bláulich usw.; reb'h hingegen ist lit. 
raibas bűnt (Vergl. Gramm. I2 56)'. A magyar alakból, valamint a 
MiKLOsicH-ból vett idézetből következtethetünk egy, u. n. ószlov. ^jarebii 
(-a, -o) melléknévre (v. ö. óbolg. novb, -a, -o). Egy ilyen *jarebT> mellék
névnek az átvétele a magy. iromba, csak az a kérdés, minő hangtani 
úton. A *jarebi> > iromba származásnál három hangtani jelenséget kell 
megmagyaráznunk; ezek: a) az -a végzet; /?) a várt em, en helyén az 
om; y) az i szókezdet. 

A mi az -a végzetet illeti, erre megfelelt már ASBÓTH OSZKÁE, a 
mikor a szlávságból került -a végű mellékneveket úgy magyarázta, hogy 
részint a nőnemű és semleges alak (néma, némo), részint pedig ez utóbbi
nak egyúttal határozói használata, tehát gyakoribb előfordulása hozta 
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létre az -a-t. (V. ö. A szláv szók a magyarban 33, 34). A mi áll a néma-ra,, 
drdgá-ra, stb., áll az irombá-m is. 

A másik megmagyarázni való hangtani jelenség az, hogy a ^jareb'h-
ból Hrembá-t várnánk, holott ez se a népnyelvében, se a nyelvtörténet
ben eló' nem fordul. Szerintem az Hremba >• iromba hangváltozásnak 
az analógia az oka és a goromba {grabb), otromba {traba Nyr. XI) rá
hatásából magyarázandó. 

Nehezebb a harmadik hangtani jelenség (i < ja) megmagyarázása. 
Ha végig tekintünk szláv i kezdetű jövevényszavainkon, nem igen talá
lunk útbaigazítást. Tévedés pl. azt hinni, hogy az északi szerb jircha 
átvétele a magy. irha (KOVÁCS, Latin elemek), mert a szerbből VuK-nál 
csak ira, yira ,gegerbte Schafshaut, pellis ovilla depilis' alak van igazolva. 
A LiEscHKA-nál idézett cs. jircha sem magyarázza meg átvételünket, mert 
ez a j későbbi s olyan előtétéi, mint ajarsik szóé és sok más. Más nyel
vekből vett jövevényszavaink hangalakjából (a milyen pl. a magy. ír 
< csuv. *ji'!r-bőJ, v. ö. csuv. sir-) meg azért nem merítek bizonyító 
példákat, mert nézetem szerint mindig egy és ugyanazon nyelvből vett 
hangtani jelenségekkel kell érvelni. 

Az iromba alak változatai közt figyelemre méltó alak az iromba, 
a mely Kisújszállásról van közölve. Ha az adat erdélyi volna, nem épít
hetnénk rá oly biztosan, mert tudvalevő dolog, hogy az erdélyi nyelv
járások igen sokszor nyújtják a tő első szótagját (v. ö. huszár, jogász, 
múlat, mutat stb. BALASSA : A magy. nyelvjárások). így azonban bátran 
mondhatjuk, hogy a hosszú alak egyszersmind eredetibb is. Ez a hosszú 
alak nézetem szerint csakis egy jí-ből fejlődhetett, a mely szabályos meg
felelője volna a csehség terén a je, je-nek s ez ismét a t. ja-nak. Cseh 
jövevény azonban szavunk nem lehet. Magyarázhatnók az i-t még olyan 
formán, hogy analógiával felelnénk. Nem hivatkozom az érsek < jarsik 
egyezésre, de ott van a székely ércike, dunántúli érce, iérce (MTszót.), 
a melyek kétségtelenül a jarica másai. A hangtani változást azonban 
nehéz megmagyaráznunk, mert hiányzik az összekötő kapocs a ja > 
é > í közt. Ez azonban meg nem dönti azt, hogy az iromba végered
ményében az óbolg. *jarén> melléknév átvevése. 

E czikkelyecske bevezetésében említettem, hogy a hangtani krité
rium többet bizonyít a szó régisége mellett, mint az első irodalmi elő
fordulás. Az e <. *em, illetve om nazális arról tanúskodik, hogy az 
iromba azon korból való átvétel, a mikor nyelvünk a rend, roncsika, 
dorong stb. stb. szavakkal gazdagodott. 

A szó geográfiai elterjedéséből most még nem vonok követkéz -
tetéseket. Több egybehangzó vallomás egyszerre majd többet bizonyít. 

MELICH JÁNOS dr.. 
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A finn nyelv nagy szótára. A Finn Irodalmi Társaság, mely 
több mint félszázados fönnállása óta már annyi nagybecsű munka kia
dásával gazdagította a finn-ugor nyelvtudományi irodalmat, nemrégiben 
egy széles alapokra fektetett monumentális forrásmunka kiadását hatá
rozta el. Ez a finn nyelvnek lehetőleg teljes szótára lesz, mely SETALA 
EMIL terve szerint készül és három külön szótárból fog állani, ú. m. 1. a 
népnyelv szótára, 2. a régibb irodalmi nyelv és 3. a mostani irodalmi 
nyelv szótára. 

A népnyelv szótára lehetőleg teljes kópét fogja adni a Finnország 
állami határain belül, úgyszintén Ingriában, északi Svéd- és Norvég-
országban s Wermlandban élő finn azaz szuómi népnyelvnek (az ingriai 
nyelvjárás és a karjala-aunusi nyelvjárás finnországi részének kivételé
vel). Ez a szótár 1. magában fogja foglalni a nép nyelvéből összegyűjt
hető összes szavakat, tehát nem pusztán a tulajdonképeni tájszókat; 

2. föl fogja sorolni az összes szavaknak a különféle nyelvjárásokban 
élő alakváltozatait, az irodalmi alakban kitett czímszók alá összefoglalva, 
s meg fogja világítani minden szó alkalmazását példamondatokkal és 
szólásokkal; 

3. föl fogja lehetőség szerint tüntetni minden szónak és szójelen
tésnek földrajzi elterjedtségét. 

A szótár anyagának összegyűjtése czéljából át fogják vizsgáltatni 
Finnország fő-nyelvjárásait, s ezenkívül beszereznek az ország különféle 
vidékeiről kisebb szójegyzékeket. Továbbá kiszedegetik a tájszavakat a 
nép-írók műveiből, valamint azon szógyűjteményekből, a melyek POR-
THANnak kézirati hagyatéka között találhatók, úgyszintén GrANANDEitnek 
kéziratban maradt szótárából. Végül e czélból át fogják nyomozni a nép
költési gyűjtemények közül a legjobbakat. 

Az anyaggyűjtés megkönyítése végett gy ű j t ő s z ó j e g y z é k e-
k e t nyomatnak, még pedig egy terjedelmesebbet és egy rövidebbet. 

A terjedelmesebbikig y ű j t ő - s z ó j e g y z é k b e n vagy a l a p s z ó -
j e g y z é k b e n meglesznek, a mennyire össze lehet állítani, a finn 
nyelvnek összes alapszavai, továbbá a jelentés tekintetében figyelemre 
méltó származékszavak is, irodalmi alakjukban. A gyűjtő aztán minden 
egyes szóról följegyzi külön lapocskára, hogy használják-e az illető 
nyelvjárás területén vagy nem, s hogy minő alakban és jelentéssel fordul 
elő; minden jelentést példamondattal vagy szólással világít meg. Ezen 
kívül természetesen följegyzni azokat a szavakat is, a melyek az alap
szójegyzékben nincsenek meg, a mire nézve a gyüjtőjegyzék bevezetése 
részletes utasításokat fog adni. Áz ilyen gyüjtőjegyzék végignyomozá
sára a tervező számítása szerint öt-hat hét elegendő. 

Minthogy azonban sokaknak bajos volna ilyen munkára annyi 
időt áldozni, rövidebb gyüjtojegyzóket is nyomatnak, a melyen kö
rülbelül egy hét alatt végig lehet menni. Ebben a jegyzékben csak a 
következő szavak lesznek benne: 1. a régi litván, germán ós szláv jöve
vényszók, 2. a műveltségi fogalmak nevei, 3. azon szavak, a melyek tör
ténelmi, nyelvtörténeti, jelentéstani vagy egyéb tekintetben fontosak, egy 
szóval mind azok, a melyeknek elterjedtségéről lehetőleg pontos adatokat 
kapni érdekében áll a tudománynak. 

A gyűjtés munkáját a finn nyelv és irodalom tanulmányával fog
lalkozó egyetemi hallgatók és más érdeklődők fogják végezni egy szak-
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ember vezetése alatt. A gyüjtó'jegyzékek szerkesztésével a társaság 
EKMANN E. A. phil. kandidátust bizta meg, a kit SBTÁLÁ E. támogat 
munkájában tanácsaival. 

A régibb irodalmi nyelv szótára a legrégibb irodalmi emlékektől, 
talán a EBNVALL szótárának megjelenéséig (1826) előforduló szavakat 
fogja magában foglalni. Az említett szótár ugyanis mintegy határkőül 
tekinthető, minthogy benne jóformán még egyáltalában nem találhatók 
olyan neologiai alkotások, a milyeneket a következő időszak nagy bőség
gel hozott létre. Esetleg a Kalevala megjelenéséig (1835) fog a szótár 
terjedni, mivel sok tekintetben azt lehet a finn nyelv igazi megúj
hodása kezdőpontjának tekinteni. 

A régi nyelv szótára számára tehát mindenekelőtt kiszedegetik a 
középkori oklevelekből mindazon neveket, a melyek etymologiailag 
érthető finn szavakat foglalnak magukban, valamint a bennük esetleg 
előforduló többi szavakat is. Hozzáveszik az olyan neveket is, a melyek 
hangtörténeti szempontból figyelemre méltók, habár nem foglalnak is 
magukban etymologiailag érthető szavakat. 

A régibb irodalmat pontosan átvizsgálják, és különösen minden 
szónak első előfordulását jegyzik föl. A szavakat a mostani irodalmi 
formában kiteendő mutató-szók alatt fogják fölsorolni, az, alakváltozato
kat különböző forrásokból véve időrendben, az előfordulás helyének 
idézésével. Minden szójelentés és alak meg lesz világítva a régi iroda
lomból vett példával, és különösen minden szólás-szerű példa föl lesz 
véve a régi irodalomból. Idegen nyelvből fordított könyv földolgozásá
nál, a hol szükséges, jegyzetbe teszi a földolgozó, hogy az illető finn 
szóval az eredeti szövegnek milyen szavát akarta visszaadni a mű fordí
tója. A szótárban a szavakat nemcsak használati példákkal és a nyelv 
saját szavaival értelmezik, hanem azon fordításokkal is, a melyek a régi 
szótárakban találhatók, továbbá azok idegen szavakkal is, a melyeknek 
az illető finn szavak a fordításokban megfelelnek. 

Ezen szótárnak függeléke lesz a jegyzéke azon nyelvújítási alko
tásoknak, a melyek 1826(1835)—1860-ig keletkeztek, megemlítve első 
használójukat és első előfordulásuk helyét. 

Utoljára marad az újabb irodalmi nyelv szótára, a mely SBTÁLÁ 
javaslata szerint a hatvanas évektől fogva megjelent kiválóbb szépiro
dalmi és a nemzeti irodalomhoz tartozó tudományos munkák szókin
csét öleli föl, minthogy abban az időben kezdett a finn irodalom mű-
vésziebbó alakulni. E szótár a szavakat finnül értelmezi, a legkiválóbb 
írókból vett példákkal meg\ilágosítva, s egyszersmind az irodalomban 
található legjobb szófüzési formákat és szólásokat s a legtalálóbb for
dulatokat melléjük jegyezve. A nagy közönség kedvéért, a melynek hasz
nálatára fog készülni e szótár, minden egyes szóról röviden megemlítik, 
hogy az irodalmi nyelv alkotása-e vagy előfordul-e s mekkora elterje
désben a nép nyelvében, és hogy mióta használják az irodalomban. 

Sz.J. 
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