
Szómagyarázatok. 
i. 

w 
Sarj ii. 

A sarjú-ra, a legrégibb adat, a melyet ZOLNAI szívességéből közlök, 
SZAMOTÁ hagyatékában 1480-ból való. (,Ad quendam locum Sarnyo ap-
pellatum ubi videlicet rubetum et quedam arbores . . . '). Ebből az adat
ból kitűnik, hogy a sarjú helyet, területet is jelentett. Hogy azonban 
csakugyan a mai sarjú-val van-e dolgunk ez adatban, annak mérlegelését 
alább találja az olvasó. Előbb lássuk, mi a sar;w-nak biztossággal meg
állapítható jelentésköre. 

A sarjú mai jelentése: másodkaszálásból nyert széna. Kórdós azon
ban, ez volt-e a szó jelentése az egész nyelvtörténet folyamán. A NySz. 
legrégibb forrásul MA-et idézi; megtaláljuk azonban a szót SZÉKELY 
ISTVÁN Zsoltáraiban is, a hol ezt olvassuk: ,az esso az levagot fűnek sar-
iuiát fölneueli' (206. lap); látható, hogy it t a fű sarju-ja nem a mai 
sarjú, hanem valami más. Én azt tartom valószínűnek, hogy itt a fű 
gyenge, fiatal hajtásáról van a szó; szabatosabban szólva : gyenge, fiatal 
hajtású fűről. Szintelenebbűl ugyan, de ugyancsak ez a jelentés csillám
lik ki PÁZMÁNY következő mondatából: , A melly ökröt mészárosnak akarsz 
adni, gyenge sarjún szabadjára gázoltatod'. (Préd. 32.). E két idézetből 
meglehetős biztossággal következtethetni, hogy a sarjú mai jelentése 
már csak másodlagos jelentés. Lehet, hogy a sarjií-széna (NySz.) össze-
ételből alakult, azonban az eredeti még mindig megvan az ilyenekben: 
sarjú-nemzedék (AEANY használja a Nagyidai czig.-ban: ,Hogy raká és 
hányta a sarjú-nemzedék Díszes rókatánczát és czigánykarikát',*) surnyó-
vessző, fűz-fa-surnyó (Temesköz, KÁLMÁNY LAJOS Szeged népe 2:244.) 
A sarjú első jelentése van meg ma is a sarjad, sarjadzik, sarjuzik stb. 
(NySz.) származékokban. Velejében ez a magyarázat megtalálható LBHE 
nagy Toldi-kommentárjában, a hol az «ég a napmelegtől a kopár szik 
sarja* verssorhoz ez a magyarázat van adva: «A szik sarja = nem a 

) E helyre LEHK ALBERT volt szíves figyelmeztetni. 
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szik sója . . . , hanem a micske-fű, növény, a szikföldön terem. A nagyon* 
szikes talajban csak apró, korán elsárguló növények teremnek; a föld-
színe szárazságban egészen elporlik, úgy, hogy rajta minden elsül, kiég. 
V. ö. Ha vagy egy szál búza sarja megmaradt, azt bogár marja. Vadr. 
167. 1. Átvitt értelem : G-yulafi nemzetség sarja mind a kettó'; itt sarj = 
sarjú ; mert az elejét (agg szénát, anyafüvet) most gyűjtik, hordják*. 

A jövevényszavak eredetének meghatározásánál fó'fontosságú a szó
elterjedése. Álljanak itt á készülő MTsz.-ból a következő adatok: sare 
Zala m. Alsó-Lendva vid. Nyr. 13 : 332'; sári, Őrség, Nyr. 7 : 321 ; Göcsej 
Nyr. 12 : 47 ; 13 : 255 ; 14 : 66 ; sargyu, sargyúGyőr vid. Nyr. 6: 325; Sop
ron és Vas m. 16: 332; Eépcze vid. 20 : 368 ; Zala m. 20 : 569 ; Zala m.. 
Lesencze-Istvánd 16 : 93 ; Somogy m. Szólád 8 : 326 ; sarnyú: Heves m . ; 
Nógrád m. Vecsekle Nyr. 5 : 5 7 1 ; Gömör m. Hanva 18 :456 ; Rima
szombat 17 : 574 ; Torna m. 17 :187. 

Nem tudom, mennyire ismeretes a szó a magyarság többi részénél''f 
valószínű, hogy él a Duna-Tisza közén is ; PETŐFI legalább használja köí-; 
teményeiben (v. ö. pl. ,Melyen a levágott sarjw-rendék mint könyvben 
a sorok hevertek'. A Tisza.) A szó elterjedésére nagy súlyt fektétek; henx 
állítom, hogy a sarjú népünk legnagyobb részének ne volna régi szava,; 
de azt hiszem, nem olyan közmagyar szó, mint a széna, kasza stb. Egyéb
iránt, ha közmagyar is, az az alább következő magyarázaton nem vál
toztat. 

Erintettem, hogy én a szót jövevénynek tartom. Megkezdem hát á 
kalászatot s kutatom, milyen fölvilágosítással szolgálnak a körülöttünk 
vagy velünk egy hazában élő nyelvek. 

CHALUPKA SAMU .Spevy' czímű költeménykötetében így énekel: ,Pri 
tichom Dunaji Pod tym ciernym hradom Pasú sae koníky, Násüpare mla-
dom (Csendes Dunánál, az alatt a fekete vár alatt legelnek a lovak fiatal 
suvar-on)'. A sarjú tót neve otava; jónak látta tehát CHALUPKA, hogy' a 
művéhez csatolt ,Slövnik'-ban a 20í-ik lapon így magyarázza még a 
suvat-t: ,riedgras, hohes gras'. Hogy éz a tót suvar létező szó, bizonyí
tani is tudom. Gyetván magam hallottam ,széna' értelemben; CZAMBEL. 
SAMU dr. szíves közlése szerint ismeretes a szó Bréznóbánya vidékén; 
hozzája tartozik a sarina (pontos jelentését nem tudom; Cz. szerint va
lami kóróféle), a mely nem lehet más, mint a JuNGMANN-nál (4 :437) tót 
forrásokból (Palkovics és Kollár, ejt. 77.) közölt sarina (sásj, rákosj, meei'-
graskraut, természetes t. sarina a helyes), cs. sargan (olv. sarján, röst-
lina, carex, riedgras JUNGMANN 4, 436.). A t. suvar nem áll egymagában ; 
hozzá csatlakozik az elavult lengyel szuwar, szuwara (herbai inutilés^ 
MATZENAUEK: Cizí slová 340), kisor. suvar (calmus MÍKU. Etymwb. 337)r 

horv. sevar (rohr, schilf, staude), sevarica, sevarje (geschilf FILIF* 
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2 :1783), szerb sévár, sevdra (arundo, &v&nm:i&), hvarik, Bevarit' (VÜK 
835), ol. sovcir, suvár (CIH. 2 :392) sevár (a Bánságban, egyik tanítvá
nyomtól vett értesülésem szerint). Ezek a szavak etymológiailag is, je-
lentésileg is mind együvé tartoznak ; ideveendő' a cs. sáchor, sachorj coll. 
(mint morva és tót szó közölve JüNGMANN-nál: sjtj, rákosj, palach ; binser[ 
binsengras, scirpus. W sachori uzlu hledati nodum in scirpo quserere, 
kákán csomót keresni. 4:432) is. Ezen szavak közti etymológiai össze
függés állítása minden megokolás nélkül megtalálható MncLosicH-nál 
(Fremdwörter és Etymwb), meg GiHAC-nál. 

Kutató utunkban egy pillanatra meg kell állapodnunk; meg akar
juk vizsgálni, vájjon a szláv adatok pontos megfeleló'i-e annak az átadott 
szónak, a melybó'l MIKLOSICH minden megokolás nélkül származtatta. 
E kitérés lígy is közelebb fog vinni, a mi sarjií-nk eredete megállapítá
sához. . . !,<••.•.;•;>;.;.?, :••/.. 

Elfogadott nézet, hogy a szláv alakok német átvételek ; térkimé^-
lésből az olvasót G-RIMM 9 : 1662 lapjára, a saller czikkre utalom; magam 
megelégszem a következő idézettel: ,saher carex, mhd. saher, ahd. sa-
har i . . . . bedeutung 2., die grünen spitzen der jungen, eben aufgehen^-
den saat der gerste, des weizens, roggens, hafers w i e a u c h d e s g r á 
fi e s . . . . . nach zergangenem schnee, gewöhnlich weiches wetter, die 
pferde die erde eintreten, und mit dem hufeisen viel saher herauszier 
hende, nicht geringen schaden thun; (die trappén) kommen auch auf 
die saaten, und fressen die zarten sahern . . . . . . in dieser zweiten bedeu
tung lebt mundartlich das worfc noch heute. HÖFER 3, 57 [adata osztrák],, 
FROMMANN 4 : 60, 59 [adata tiroli], FROMMANN: 6 :198 [adata Lesach-völgyi, 
karintiai], SCHMELLER 2 :244, [212 isáeher, öhrenspitze, grashalm; der 
saher, öfter mit umlaut : saher, sáh9\ ságd contrahirt sahr : sar c o 11 e c-
t i v e d i e scharfen und spitzen blátter gewisser sumpfgráser (carices),, 
wie auch des roggens und waizens. Wenn diese getreidearten, eh sie in-
den halm schiessen, zu üppig wachsen, wird der saher abgeschnitten 
und als viehfutter verbraucht, v. ö. kar. osztr. sríchern, absdchern die 
spitzen der getreideblátter abschneiden, LEXER Karntwb. 211, v. ö, még 
GRIMM Gesch. d. d. spr. 673, SCHÖPP Tir. Id. 574], woselbst auch die um-
gelautete form saher und die verkürzte sahr bezeugt sind'. — A saher-
nek azonban származéka is van ; erre ezt találjuk GRiMM-nél (9 :1662K 

1663): ,saherach . . . collectivum von saher ... .., eine menge von ried-
gras oder ein . . . ort, wo riedgras wachst . . . mundartlich erhalten. 
SCHMELLER 2, 244'. — Ha a mi származtatásunk helyes, akkor a magy., 
1480-diki sarnyo (olv. sarnyó) helyet, területet jelentő szó egy és llgyanaz 
a mai sarjú-v&\, mely, mint a német példán isiátható, collectiv értelem-r 
ben, füvet'és ,helyet, területet 'jelentett. , >. 
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Egyelőre még nem jutottunk odáig, hogy a magy. sarjú eredetét 
tárgyaljuk; a sarnyú ,locus' jelentésre azonban már most idézhetünk 
nyelvünkből egy kétségtelen analógiát, s ez a rét szó. A magyar rét 
-csakis területet jelent, holott német eredetije ried, riet ,aiundo carex' je
lentésű, ámde ez a ried jelent ,in collectivischem sinne mehrere neben 
einander wachsende riedpflanzen, das röhricht, dann feuehten boden, auf 
den ried wáchst, und in abgeschwáchter bedeutung sumpfgrund, moorbo-
den überhaupt, ohne dass man in jedem falle die bedeutungsschattie-
rungen streng auseinander haltén könnte (ós v. ö. riedach colleetiv. bild 
•ort, wo ried wáchst. GRIMM 9, 915, 917)'. A rét nálunk csakis helyet jelent 
addigi tudomásunk szerint; SZAMOTA hagyatékában a legrégibb adat 
1225-ből való, de itt is terület jelentésű, viszont ugyancsak SZAMOTA ha
gyatéka bizonyítja, hogy a sarjú-nak mai jelentésén kívül ,terület* ér
telme is volt. Az analógia oly egybevágó, hogy bízunk abban, hogy 
nyelvtörténetünk a rét-röl esetleg ,rohr, schilf jelentést is föl fog egykor 
mutathatni . Ebben a hitünkben a NySz. rétfii (riedgras) kifejezésén kívül 
támogat ARANY JÁNOS is. Tudvalevő, hogy Toldi (5. ének) alatt a nddas-
ban . . . . ,egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle : réti farkas fészke 
volt épen alatta'. Ez a réti farkas LEHR magyarázata szerint — ,mely a 
nádasban tanyáz (ARANY Toldija, 8. kiad. 50. !.). A Pallas Lexiconában 
meg ez áll: ,Az Alföldön a nádi farkast néhol agarakkal is hajhásszák'. 
Ugyanott olvasunk réti sasról is. Mindezekután azt hiszem, nem tévedek, 
mikor a magy. rét szónak is nagyobb jelentéskört tulajdonítok, mint azt 
-eddig hi t tük; jelentései: 1. rohr, schilf, 2. röhricht, 3. pratum. 

E teljesen pontos és kétségtelen analógia után nem kutatom a n. 
sehar s szláv suvar stb. alakok közti pontos megfelelés okait. Kánk nézve 
ez adatok közül úgy is csak kettő közvetlen érdekű : az egyik a horv. se-
varje : geschilf, cs. sachorj (coll., olv. s a c h o f i), a másik a baj. sár (v. 
ö. fönt SCHMBLLBR 2 : 244). A horv. ós cs. szavakban feltűnő, hogy je, ül. 
i van a végükön s collectivumok; a bajor alak meg azért költi föl figyel
münket, hogy egytagú. Mindkét érdekes tényre a sarjú etymologiájánál 
igen nagy szükségünk van. Kezdjük az utóbbival, a baj. sár-ral. 

A német szó kizárólag fölnémet, s a hová behatolt, útja csakis a 
fölnémetből való átvevéssel magyarázható meg. A fölnémettel, ill. bajor
ral érintkező nyelvek közül csakis a szlovén az, a hol nincs sevar, suvar 
kéttagú alak ; e helyett azonban találunk más, szavunk eredetére fonto-
sabb adatot. A szlovén nyelv ugyanis az egytagú bajor alakot (sár-t) 
vette át s a szlov. s%¥ (:C7. gedrückter und gedehnter accent) teljesen pon" 
tos és szabályos átvétele a baj sár (á — a hang)-nak s jelentése ez : ,ein 
scharfes gras als p f e r d e f u t t e r ; das riedgras WOLPOV Slovar ur. PLE-
-TERSNIK 2 : 617)' ,s származókai saríca (' a hangsúlyt jelöli) ós sarje {je 
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rövid hangsúlyos je). Erről a sarje-ról ez olvasható РьЕТЕАвоткпа! ( 2 : 
617); ,sarje, n. (=neutrum), coll. [== collectivum] ==2. sar (azaz ugyanaz, 
a mi a fentközöltem sar) C. (=Cáf) ogr. Válj. (Bad.) [ = t. i. ogrskona--
recje in knjistvo Valjavac G.]. — A szlov. sarjé jelentése ugyanaz, a m i a 
sar-é s egyszersmind magyarországi vend szó is. Képzésre olyan, mint a 
horv. sevarje, cs. sachorj (olv. sahori) t. i. collectivum. Ezek a collec-
tivumok fölfoghatók többes számú nom. alakokúi is. Hasonló eseteket 
közölhetünk OBLAK ,Macedonische. Studien' tanulmányából i s ; 135. §. 
c-ben ez áll: «Nom. Pl. auf -je notirte ich mir nur wenige. Gál. [icnik) 
dobje stb Es ist nicht ausgeschlossen, dass die formen auf -je Col-
lectiva sind . . . .» «Im Bulgarischen sind Collectiv-bildungen auf -je 
(-hje) stark verbreitet, manche Erscheinung, wie z. B. die Nom. PI. auf 
-ina, weist darauf hin, dass die Sprache eine Vorliebe für die Auffassung 
des PI. als eines Collectivums zeigt, 14-0. §.». — Fontosnak tartom OB
LAK tanulmányából még a 133. §. eme kijelentését: «Der nom. pl 
lautete regelmässig dvorista etc., der dann als die pluralform zum sgL 
dvor aufgefasst wurde; vergl. in einigen grossrussichen Dialekten die 
nom. pl. auf ja, urspr. nom. sgl. von Collectiven». Ezekből az idézetekből 
kétségtelenül kiviláglik, hogy a collectivum és a többesszámi nom. közt 
gyakran szoros grammatikai, alaki kapocs van. A szlov. sarjé lehet az 
óbolg. -bje collectivum képzővel alakult szó, de lehet egyszerűen többes 
nominativusa a sar-nak; hisz ép a szlovén nyelvben a régi ь-névrago-
zás a több. nom.-ban je raggal is jelentkezik (MIKL Vegl. Gr. % 134, 139.) 
Nem ugyan ilyen collectivum 4- többes nom. összekeveredés, de tisztán 
plur. tantumból való a m. gatya, saráglya, keröke, taraglya (NySz.) 

Az eddigi fejtegetések után nem lesz merész dolog, ha a sarjút a 
szolv. sarjé mellé állítom. A jelentések oly szembeszökően egyezők, hogy 
csupán a hangtani megfelelést kell megmagyaráznunk, hogy az átvételt 
kétségtelenné tegyük. 

A népnyelvi, dunántúli sáré, sári alakot nem a sarje-böl, hanem 
egy nom. pl. *san-ból magyarázom. Ez a *sari épen olyan többesszámi 
nom. alak, mint akár a cs. sachori. A tényleg meglevő sarjé hozzánk 
saija, sarj alakban került s a borjú, varjú analógiájára lett sarjú (sar-
gyú, sarnyú). 

Félreértések kikerülése végett kijelentem, hogy én e szavakat a 
szlovénból átvettnek tartom ; lehet, más valaki a szlávságból más úton 
fogja tudni kimagyarázni a szóvégén mutatkozó meglevő hangtani 
nehézségeket, de az itt közölt adatok vallomása szerint annyit eleve is 
el kell ismerni, hogy a sarjú a ném, sehar, sar- szónak szláv közvetí
téssel való átvétele. 

MELICH JÁNOS. 
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II . 

Itteg-yel. O t togye l . 

A kódexek forgatói bizonyára gyakran találkoznak a régiségben 
•eme két érdekes határozói szóalakkal. Hajdanta közkeletben voltak, noha 
manap már nem élünk velük; csupán a székelyek használják még itté-
gyén, ottogyon (= itten, ottan MTsz.) 

Tudtommal elfogadható magyarázatot eleddig senki sem adott 
róluk. Czikkemnek tehát az a czélja, hogy rendjén-módján való bizo
nyítással tisztába tegye homályos eredetüket. 

Vegyük szemügyre mindenekelőtt rógisógbeli szereplésüket. 
Az elsőnek következő alakjaival találkozunk : 1. Ittegyel: Itegel be-

tegwl fekewk EhrC. 74. Itegel lelek zerent men fel a boldogoknac sere
gebe Vitk.C. 12. Hog itegel hasat es menorzagban elmeiét betőlcő, 
VitkC. 57. sat. — 2. Ittegyen: Sem Luther, sem Calvinus ittegyen a sz. 
háromság ellen nem vetettének, Pós: Igazs. I. 364. 597. Eettenetes, 
"keresztyén emberben vérmeg-posdító patvarkodással azt fogja ittegyen 
Kalauz Calvinusra, Pós : Igazs. I. 612. El-apad Kalauznak ittegyen-vedó 
zavaros folyamatja, u. a. II. 307. — 3. Ittegyén: Pázm : Kai. 47. — 4. 
Ittigyen : Eleget és felette is hadakoztunc ittigyen.13.elt. Krón. 108; 1, 
továbbá Sztár: Acháb. 13. MA: Scult. 8. MA: SB. 65. Dáv: Ker. A. 2. 
Szék: Krón. 48. — 5. Ettegyen: ÉrsC_ 299 b. 

A másodiknak eme változatai vannak : 1. Ottogyel: Zent ferenc 
boczata fráter Bernaldot Bolonnyaba, hogy ottogyel teremtene gyemewl-
czewt ystennek EhrC. 20. Mikoron zuvenec semminemő zerzese nelkűl 
megen az zozerent való imatsagra es ottSgel isteni edeseget ker VitkC. 5. 
A nep eliőttö mend az nakuago hel're es őttogel mhaytol megfoztatec, 
u. a. 88. Menetec bethlehembe, ottogyel kerdezietec meg, DebrC. 334. — 
2. Ottogyal: Mykor on Parusia feldeben voltuolna, volt ottogyal nemy 
ayoytatos embernél vendege hyuatott, EhrC. 26. — 3. Ottegyal: Myko-
ron yutottuolna Phetrom hegyenec nemynemew varában es tehát ottegyal 
zolgaltaticuala vy vytessegnec nagy tyztessege, EhrC. 26. — 4. Ottogyol, 
Ottogyol gűlőlsegben vallottam őket ő lelemeseknec gonossagaert, Bécsi 
C. 194. — 5. Ottogyan: Bee menwen lakoznac ottogyan, ErsC. 7. Myko-
ron (a diósgyőri porkoláb) ugyan-ottogyan való kalastrombely ewseketh 
haborgathnaa, essenee az ur istenhez es zent ewseyókhoz kenyeregween 
ErdyC. 633. — Ottogyon: Vittesec az hegre es ottogonmegfezitessec, NadG. 
147. Holot abbyn beuőlkődőt, ottogon a malazt inkab főlotté zökott 
heuőlkődni, NagyszC. 80. Es meg szallánáó Erdeibe, Me mihd : e napiglán 
ottogyon lakoznac Szék: Krón. 122. sat. — 7. Ottigyen: HeltiKróh.'llö!.-1^1 

8. Ötfogyin: Sztár: Acháb. 18. 
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Ezek az ittegyel és ottogyel formáknak kódexeinkben s egyebütt 
található változatai. 

Kérdés már most, melyeket tartsuk közülük a legeredetibbeknek ? 
Minden bizonynyal az ittegyel, meg az ottogyel alakokat, mert a régiség
ben ezekkel találkozunk legkorábban (t. i. az Ehrenfeld-kódexben). Ma
gyarázatunkban tehát ezekből kell kiindulnunk. 

Hogy semmi esetre se lehetnek az itt, ott határozóknak pusztán 
tovább képzett változatai, szembeszökőleg bi zonyítja az ottogyel forma, 
melynek végén külömben -el helyett okvetlenül oZ-nak (esetleg ai-nak) 
kellene állni. Nincs ugyanis semmi alapunk rája, mért használtak volná 
eleink a mélyhangú szónak tovább képzésére magashangú szótagot. Igaz 
ugyan, hogy az -el szótag az esetleg eredetibb ittegyel forma hatásának 
^következtében is odaragadhatott az ott szóhoz, csakhogy ki tudná meg
bizonyítani, hogy ez valósággal korábbi eredetű ! Annyi kétségtelennek 
vehető, hogy az ottogyel forma -ogyel részének ugyanaz az etymonja, a 
mi az ittegyel -egyel-jének. Hogy ezt az etymont megállapíthassuk, ves
sünk egy pillantást a két szóalak jelentéseire. 

A NySzótár MOLNÁR ALBERT után az ittegyel-nek ,hic, liier1 az otto-
gyel-nak pedig ,ihi, illic; dórt' értelmet tulajdonít. Ez, mint láthatjuk, 
legkevésbbé sem igazít bennünket útba az eredet megtalálásához. Amdó 
van oly jelentésük is, a m e l y e t a NySz. nem jelöl meg, holott eléggé 
figyelemreméltó már csupán azért is, mert helyes magyarázatuk meg
alkotásához alapot nyújt. A Vitkovics-kódexben teszem egyebek közt ezt 
találjuk: ,Es itegel lelek zerent men fel a boldogoknac seregebe' 12.1: 
a mely mondatban az ittegyel-nek nyilvánvalóan ,nunc statim' tehát 
.most mindjárt1 értelme van. Ugyancsak a Vitkovics-kódexben akadunk 
a következő példára is : ,Ottogel mendenekn.ec előttő ruhaytől megfozta-
tec' 87. 1., a melyben meg az ottogyel-nskk van időhatározói functiója 
,tunc statim, confestim' azaz, akkor mindjárt, nyomban, azonnal'jelen
téssel.*) 

Tehát két számottevő példa áll előttünk arra, miként fejlődött 
az eredeti helyhatározóból átvitel utján időhatározó. Ennek a körülmény
nek az ismerete lebbenti le előttünk az ittegyel, ottogyel alakok eredetére 
borított fátyolt. Ha ugyanis jelentésük eme fejlődését összevetjük a 
rokon ezennel, azonnal formákéval, nyomban észreveszszük köztük a tel^ 
j e s hasonlóságot. Ezeknek is eredetileg helyhatározói volt a functiójuk, 
még pedig szakasztott olyan, mint az ittegyel, ottogyel alakoké, azaz ,hoc 

*) Az ottogyel-nek ezt a jelentését a NySz. is idézi MA. egyi 
művéből. 



456 R. PRIKKEL MARIÁN. 

loco, hic', illetőleg ,illo loco, illic ibi'. Idővel azonban időhatározókká 
váltak ,nunc statim', illetőleg ,tunc statim, confestim, jelentéssel. 
Az egyezést tehát ebben is megtartották. 

Már most vonjuk le e hasonlóságból a következtetést! A nyelv-, 
történetből ki lehet mutatni kétségtelen bizonyságokkal, hogy az ezennel 
azonnal határozók végső tagjában a hely főnév lappang. Am ha tekin
tetbe veszszük, hogy ezeknek mind eredeti, mind újabbi jelentése egészen 
Összevág az ittegyel, ottogyel alakokéval, úgy véljük, teljes okkal-alappal 
következtethetjük, hogy az utóbbiaknak -el részében is a hely név iva
déka rejtőzik. 

E természetes következtetés szerint tehát az ittegyel és ottogyel 
összetett alakok. Csakhogy eredetük ezzel még nincsen tisztába téve, 
mert középső részüknek mivolta nem ismeretes. Tegyünk próbát, ha 
vájjon tisztába jöhetünk-e vele ! 

Segítségünkre jönnek a következő példák: ,Zent ferenc boczata 
fráter Bernaldot Bolonnyaba, hogy ottogyel (== ibidem) teremtene gyó-
mewlczewt ystennek (EhrC. 20.). Hakegignemolvastatic, otogel istenről 
gondőlkőgál ( = si verő non legitur, ibidem cogita de Deo YitkC. 47.). 
Ménbe celládba es otogel nag őrómel meg gondoljad ( = ibidem cogita 
u. a. 42.). A hol elégség auag torkosság vagon, otogel (= ibidem) büya-
sag vralkodic (u. a. 52.)' sat. Az ottogyel alaknak, látnivaló, ezekben 
,ibidem ; eben da' jelentése van. Ám ezt csak úgy érthetjüklmeg, ha föl-
teszszük, hogy az -ogy részben ,idem' értelem lappang. S ezzel egyszers
mind kezünkben van a megfejtés kulcsa is. Akaratlanul nyomban arra 
gondolunk, hogy az ,idem' jelentésnek viselője nem lehet más, mint az 
egy számnév, a melynek a régi nyelvben szintúgy, mint a maiban általá
nos ez az értelme (vö. egyévtelmxí, egy nézeten vannak, egyúttsl meg is 
látogatta sat.; 1. továbbá NySzótár 572. 1.). 

Az ottogyel etymonja e szerint: ott+egy + helyC+t) vagyis ,ibi 
eodem loco', az ittegyel-é pedig: itt4-egy+hely(+t) azaz ,hic ipso loco'. 

Kérdés azonban, igazolható-e a két formának ilyetén magyará
zata ? Azzal a bizonysággal, melyet a nyelvészet megkiván, tagadhatla-
nul. Láttuk már, hogy régi s újabbi jelentésük egyaránt támogatja né
zetünket. Megerősítik a rokon azonnal, ezennel határozók is, a melyek
nek jelentésfejlődése teljesen összevág a tárgyalásbeli szóalakokéval. 
Találunk azonban e mellett formai bizonyságot is értelmezésünk helyes 
volta mellett; az EhrC.-ben előkerülő ottegyal alak például elég nyomós 
erősség reá, hogy középső részében valósággal az egy számnévvel van 
dolgunk. Ezt bizonyítják továbbá a HELTAI Krónikájában lelhető ottigyen, 
ittigyen változatok is, a melyekben az egy-nek még eredetibb igy alakja 
maradt fenn. 
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Több bizonyságot egyelőre nem tudok fölhozni magyarázatom 
mellett, dé azt hiszem, ennyi is valószínűvé teszi föltevésemet. 

Magától értődő dolog, hogy mind az ittegyel, mind az ottogyel 
eredetileg el volt látva a helyjelölő -t, esetleg -n raggal, de nyelvünknek 
a helyragot elhagyó szokása idővel kiküszöbölte őket. Annyi bizonyos, 
hogy a kódexek korában már nem találkozunk velük. 

Czikkemnek végén még szükségesnek tartom, hogy mind a két 
formának változatait megmagyarázzam. Az ittigyen, ittegyen, ottigyen, 
ottogyan, ottogyon alakok -n-je lehet épen az -n helyragnak ivadéka, de 
a mi még valóbbszínű, -2-ből is fejlődhetett szintúgy, mint az azonnan 
sehon, sün formákban. Az ottogyel alak második -o-ja könnyen érthető a 
hangzóilleszkedés törvényéből, az egy név magashangú éi-jónek ugyanis 
a mély hangrendben o felel meg. Az ottegyal, ottogyal, ottogyan formák 
a-ja szintén rendes megfelelője a hely szó nyilt e-jének. Az ottogyol, 
ottogyon alakok harmadik o-ja pedig kétségtelenül két első szótagjuk 
hatásának eredménye. A PÁzMÁNYnál található ittegyén alak e'-je, valamint 
a SzTÁEAinál előkerülő ottogyin i-je valószínűen csak sajtóhiba. 

EÉTHEI PRIKKEL MARIÁN. 
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