
KiseW) közlések. 
Szószármaztatások. 

Gyűrű. A gyűrű növénynév a mai irodalmi és köznyelvben nincs 
meg, de a régiségben elég gyakori s a nép nyelvében ma is nagy terü
leten él. Alapjelentését a rendelkezésünkre álló adatok segítségével nem 
könnyű megállapítani; vidékenként, különböző jelzó'kkel ellátva, más
más növényt jelölnek vele. íme a gyűrű jelentései a régiségben és a nép 
nyelvében: 

1. Acer tartaricum. Fekete gyűrű, fekete-gyűrű-jávor CzF. 1258 
gyűrű fa. Hallottam 1825 ápr. 24. KRESZN. 210. | fekete-gyűrű acer tart. 
BORBÁS V. Term. Közi. 18 : 349. 

2. Cornvts sanguinea (virga sanguinea). Gyűrű fa, nehezkős asszony
állatoknak ártalmas (BEYTHE A. Fiv. K. 24) | somfa = gyreubuknr Term. 
Közi. 6: 351. | gyűrűvessző MA. (idézi KRESZN. 210) j gyűrű-fa, vagy 
fattyú som fa N. Spindel-baum, mellynek ízetlen folytós fekete gyümöl-
tseit a' gerlitzék kiváltképen szeretik, néhol a paraszt gyermekek-is meg
eszik. Majd hasonló gyümöltsű a' Kutya-fa (Alnus nigra) MÁTYUS I. 0. és 
Uj. Difet. 1787. 368. | Úgy látszik, a nép nyelvében is ez a jelentése van 
leginkább elterjedve, legalább kérdezó'sködéseimre egymástól elég távol 
eső vidékekről kaptam adatokat: vörös gyűrű (BORBÁS V. Term. Közi. 18 : 

349.) | vörös gyűrű corn. sang. Göcsej. KÁROLYI J. | veres gyűrű id. HOR
VÁTH J. Bihar m. | veres gyűrű Szabolcs m. | veres gy. Hétfalu. 

3. Ligustrum vulgare. Gyűrűvessző hartriegel PPB. | fenyős, fűzes, 
gyűrűs erdő FAL. Jegyz. 934. [hartriegel-?] NySz. 1216. | A népnyelvben 
nem akadtam e jelentés nyomára. 

4. Daphne Cnidium L. Thymekea gyűrő fa Kellerhals (MEL. Herb. 
f. 20. NySz. hibásan: 10.) 

5. Daphne mezereum. Gyűrű-fű máskép farkas boroszlán CzF. 
6. Solidago virgaurea. Vörös gyűríí-fű CzF. 
7. Corylus avellana. Gwreff'a 1499. Uj. M. Muz. 7: 467. 
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8. Calendula officinalis. Gyurii virág. CSAPÓ. [id. KRESZN. 210.] Úgy 
látszik a %ring» jelentésű gyűrűvel függ össze s a német elnevezés fordí
tása. CSAPÓ régibb növénytani munkákból vehette, vö. calthula ( = calen
dula) ringelblumen gyűrő virág. MEL. Herb. 71. 

9. Nem lehet meghatározni, milyen növényfajra vonatkoznak a 
gyűrű szóra előforduló legrégibb adatok. Quoddam nemus nomine Girus-
berek 1291. (WENCZEL, Arp. Okm. 10: 52) | mátrix—gwru—gyűrű, mátrix 
gyroufa Beszt. Sz., Schl. Sz. 51. 71. SZAMOTA nem ismeri a mátrix szót. 
FINÁLY szerint az utánálló sambucus közelsége azt sejteti, hogy a mátrix 
nem egyéb, mint csonka tamarix (?) | dumus, que vulgo dicitur Gyrou-
bukur Mon. Str. 1: 556. [id. SZÁM.] 

Hogy a gyűrű szó a régiségben általánosabb volt, mint manapság, 
bizonyítják a következő helynevek: Gyürüsd: Guerusd 1270. JERN. 48.1 
Gyürüs-fő : Gurus-fio, Gynrus fey. JERN. 4-8. Bészben ma is meglévő hely
ségek ós puszták: Gyüriifű Baranya m. | Gyűrűs Baranya m. j Oláli-
Gyűrűs Szatmár m. | Gyűrűs Zala m. | Gyürüsalja Fehér m. | Gyűrű
szeg Bihar m. [Helységnévtár, 1873.] || Veres-Gyűrűs, ^nezta, Bihar m.' 
Fekete-Gyűrűs Bihar m. [Helységnévtár, 1863.] Megjegyzendő, hogy az 
előbbi adatok tanúsága szerint ugyanezeken a vidékeken él a gyűrű 
növénynév is a nép ajkán. Hasonló eredetű helynevek: lliaros, Gyertyá
nos, Bükkösd, Bikszád, Szilfás, Tölgyesfalva stb. 

Speciális jelentése eleve valószínűvé teszi, hogy gyűrű szavunk 
jövevény; hangalakja (szókezdő gy, szóközépi ű, szóvégi//') a törökség 
területére utal. A tatár nyelvekben csakugyan megtaláljuk pontos meg
felelőit : 

Kaz. tat. jirek ógerfa | erle (alnus) BÁL 84. | aciipeK (§irek) ojibxa 
OCMP. 76. BOCKP. 175 a. | d b * j \ (ziriku) ojitxa (^epeBO) || mis. tat. jirek 
erle (PAAS. Türk. Lehnw. 48.) || alt. tat. CJ55J jörük Ke;tprb, Pinus cem-
bra (Bur>. II . 372.) \ jürük Ke ,̂pi> (Alt. Gr. 41. | 180.) || csuv. sirik 
(CLHpHK) OJiBxa (ZOL. 69.b.) || jak. mik (CÍCÍK) erle (BÖHTL. 168.b.) Mint 
újabb csuvas jövevényszó, megvan a mordvinban is: mdM. sij-dlí (BE-
GULY) I sireks mdE. sirie, siri e. Kazl. sirRkü (gen. -in) e. Kai. sirX esche 
(im gouv. Tambor) ulme, rüster (PAAS. id. m. 48.) Talán ide tartozik még 
votj. sir-pu nyolczhimű szilfa, Ulmus effusa (kleinbláttrige ulme, rote 
rüster MUNKÁCSI, Votj. Sz. 461.). 

A magy. gyííríi alakilag pontos megfelelője a tat. jirek-nok.*) A mi 

*) A szókezdő gy-re nézve v. ö. gyarló, gyapjú, gyalu, gyékény, gyalom, 
gyertya, gyöngy, gyűszű, gyűrű (ring) gyúr- stb., a melyekkel szemben a 
török nyelvekben szókezdő j - van (1. erről alább). Szóvégi tör. -0/r, -gk > 
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a jelentést illeti, mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a md. éitf9jc PAASO-
NEN szerint ,rüster', a mi tudvalevőleg nemcsak az Ulmus effusanak. 
hanem a jávorok egy nemének, az Acer platanoides-nek is a neve. Ter
mészetesen nem lehet tudni, hogy PAASONEN melyik értelmében hasz
nálja a ,rüster' szót; az utóbbiban mindenesetre egyeznék a magyar 
gyűrű Acer tartaricum jelentésével.*) 

Különben ismeretes, hogy a növénytani nomenclatura mennyire 
ingadozó. Igaz, hogy gyakran a gyűjtők botanikai ismereteinek fogyaté
kossága sok félreértésnek lehet okozója, de azért nem lehet tagadni, 
hogy igen gyakran etymologiailag azonos szavak, nemcsak különböző 
nyelvekben, hanem különböző nyelvjárásokban is más-más növény
fajokatjelelnek, pl. oszm. karaagac ,ulme' co kaz. tat. kara-agac Járchen-
baum' oá kirg. kara-agas ,erle'. 

Már CzF. megjegyzi, hogy a gyíírű-fát néhol sürje-fának is hivják. 
Sürgyefa LINNÉ alkotmánya szerint a jávorok neme alá tartozó cserjének 
népies neve; héja fekete, levelei színesek, ftírészesek, ötkaréjúak; fürtjei 
billengesek; másképen sülje vagy fekete gyűrű; növénytani néwen fekete
gyűrű-jávor. (Acer tartaricum.) Sudár ágai pipaszárra alkalmasak. A MTsz. 
a következő adatokat idézi: sörgyefa (Somogy), sürgyefa Duna mell. 
(KASSAI Szók. II . 327.) = feketegyűrűfa, | KRESZNEEicsnél: sürgyefa, 
ebből szokott lenni a fekete pipaszár. (II. 190.) Előfordul mint helység
név is : Sörgyefalva: Lacz- Sorgye- és Nigrefalvam versus . . . (TAGÁNÍI. 
Erdész. Okmányt. I. 650.) | Sörnye Somogy m. | ? Nagy-Sűrű, puszta, 
Somogy m. (Helységnévtár, 1863.) 

Azt hiszem, e jelentésre egyező két szó etymonját tekintve is azo
nos ; két különböző török nyelvjárásból kerültek nyelvünkbe s viszonyuk 
olyanforma, mint a gyűrű és szűrű szavaké. (V. ö. BUDENZ, NyK. 15: 4-64.) 
Igaz, hogy a köztörök j-hÖl fejlődött réshangnak a magyarban rendesen 
sz felel meg (v. ö. szél, szőllő, szeret, ? szárny), de van s-es megfelelésre 
is biztos példánk: magy. süveg oo csuv. A. sél'ék (sil'ik, sil'ék), V. éslék oo 
csag. jelek ,egy sapka, a melyet a fejedelmek szoktak viselni'. (MŰNK.) 

magy. -ó, -ú, -o, -ű: gyüszü, karó, szárú, szollő stb. (kbl. 60 esetben). Török 
i-vel szemben álló m. ű-fó'-Jre nézve v. ö. tör. inek <-o m. ünő; tat. jizlák <--> 
m. szollá. 

*) Valószínűleg ezt kell felvennünk a gyűrű alapjelentéséül v. ö. 
alább. Később a legtöbb vidéken a szláv eredetű ihar, juhar, jávor kiszorí
totta a használatból, a inely okleveleink tanúsága szerint a 13. századtól 
kezdve általánosan elterjedt szó. V. ö. ad arborem ihor-fa, cruce signatam 
1232. arbor emse vocatur ihor 1266 | sub arbore iJior 1255 stb. ENDLICHER. 
Die Gesetze des heil. Stephan. 1849. 141 1. 
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A szóvégre nézve hasonló megfelelést mutat gyapjú oo oszm. japak, laine 
non travaillée' | c'dg.japuk ,decke, pferdedecke; feine wolle'. Nagy-Sűrű 
helynév, ha csakugyan összetartozik a sü.je szóval, a szabályos szóvéget 
tüntetné föl.*) 

Nem lehetetlen, hogy ugyanilyen viszonyban vannak egymással a 
gyümölcs (gyümőcs) és a szűmőcs, szömó'cs. (N. B.) Ez utóbbinak ,warze' 
jelentése ebben az esetben metaphorikus átvitel volna. 

Az eredmény, röviden összefoglalva, a következő: köztörök szó
kezdő j'-vel szemben jövevényszavaink hol gy-s, hol sz-(s)-es szókezdetet 
tüntetnek föl. 

Néhány esetben ugyanazon török szó megvan nyelvünkben gy-s 
és sz-es szókezdettel is (gyűrű CVJ szürü, gyűrű c*o sűrje; ? gyümölcs oo 
szűmőcs). Megjegyzendő, hogy egyéb hangtani kritériumok szerint az 
idézett alakok egy összefüggő nyelvterülethez tartoztak. (-Ji -gk > -ű, -ú.) 

BUDENZ szerint (NyK. 1 5 : 4 6 4 ) e jelenségnek kétféle oka lehet. 
Vagy hosszabb ideig tartott az érintkezés a magyarság és a törökség 
között s a magyar nyelvbe előbb a gy-s, majd később az sz-es alakok 
kerültek át. Ebben az esetben az átadó ó-csuvas nyelvben (nevezzük így 
MUNKÁCSI után rövidség kedvéért azt a török nyelvet, a melyből régibb 
jövevényszavaink valók) a j > é változás a két időpont közé esnék. 
A másik lehetőség, hogy az átadó nyelv ebből a szempontból több 
dialektusra oszlott s a magyar kettős szókezdet nyelvjárási eltéréseket 
tükröztet. 

Azt hiszem, ez utóbbi föltevést kell elfogadnunk, mert azokat a 
hangokat, a melyekből a magyar szókezdő gy és sz fejlődött, nem lehet 
egy folytatólagos hangfejlődés egyes fokainak tekinteni. A köztörök alap
hang mindenesetre,; volt, a mely ma is tisztán megvan a mis. tatárban. 
A m. gy azonban nem lehet egy ilyen j tükrözője. Ha az átadó nyelvben 
a szókezdő hang tiszta j lett volna, nincs semmi okunk föltenni, hogy 
az a magyar nyelv külön életében gy-\é változott volna. Az eredeti hang 
g vagy g-hez közel álló palatális explosiva volt. A hangmegfelelés tehát 
schematikusan föltüntetve ez: 

. / S- > SZ-, s-

\ lg-] > gy-
Ez utóbbi hangfejlődésnek egy későbbi fokát tünteti föl a kazáni 

tatár, a hol a szókezdő j - nyelvjárások szerint j-szerüen hangzik.**) 

*) A MTsz. a sűrű ,diclit' szónak gyűrő mellékalakját is említi. 
A MUSz. szerént sűrű megfelelője a cser. éire ,oft'; de vájjon ez utóbbi 
nem orosz eredetű-e ? (cf. or. iniipe) SZILASI, Cser. Szót. 

**) BÁL. Kaz. tatár nyvtan. 16. 
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Ér. A MUSz. a következő alakokat egyezteti ér- igénkkel: 
íinn kerkeá-, kerkiá-, kerkii- (inf. kerjeta, keretá, kerita): properare, 
tempestive parvenire ; vaeare ; maturescere ; kerkeá : celer, festi-
nans, alacer || észt kerge: behend, hurtig, leieht. Az egyeztetés 
hangtani nehézségeire már MUNKÁCSI rámutatott (Nyőr 12 : 298.); 
magy. 'ere- ~ finn *kerge-féle megfelelésre a MUSz. csakugyan nem 
nyújt biztos analógiát. Az erő szó, a mely a MUSz. szerint sok 
tekintetben hasonló hangfejlődést mutatna, mint kétségtelenül 
török eredetű jövevényszó nem vehető figyelembe. Azt hiszem, az 
idézendő török alakok kétségtelenné fogják tenni, hogy az ér- ige 
sem tartozott eredeti szókészletünkhöz. 

Számos jelentésárnyalatai közül csak a főbbeket idézem: 
Ér-: ankommen (haza ér), reichen, langen (földig ér), berühren 
(hozzáér), wert sein (sokat ér), zeit habén (rá-ér) • ér-ik: reif 
werden, reifen. TovábbképzésseLí^rmí-: berühren | érdekel-: be
rühren, betreffen | érkez-ik: aríkommen; zeit habén (nem érkezi],: 
reá). BUDENZ figyelemre méltónak tartja, hogy mennyire találkoz
nak egymással a magyar és a finn ige speciális jelentésej^is. Ugyan
ezt mondhatjuk a magyar és az alakilag pontosan egyező török 
igékről is. 

V. ö. oszm. dUol (ir-mek, er-mek) : parvenir, atteindre, arri-
ver (Z. I. 146.) | dU^wf (eris-mek) : arriver, atteindre, aboutir, 
toucher, műrir. || kaz. tat. ires-: érni, jutni, megérni (B. 26.) || kun. 
krm. aris-: erreichen, gelangen, ankommen, einholen; 2. berühren, 
anfassen : 3. zur reife gelangen, reif werden, reifen; 4. (oszm.) ge-
rinnen; 5. jemanden anrühren, ihn necken, zum bestén habén; 
6. (krm.) launisch sein, launen habén, unartig sein (E. 772.) || oszm. 
Jiriitir- (dLcwűiiof) : erreichen, erlangen, erholen, lassen, anzeigen, 
benachrichtigen, wissen lassen (R. 773.) || v. ö. mong. ire-kii: kom-
men (SCHM. 39. c.) | burj. ere-, jeré-: jőni, megérkezni (NyK. 
13 : 234.). A török alapige (er-, ir-) (a szótárak szerint) a magy. 
ér-nek csak «ankommen» alapjelentését tünteti fel, s így még min
dig eldöntetlen marad, hogy a specziális jelentések egyezései mikép 
magyarázandók. Azt hiszem, egyirányú, de egymástól függetlenül 
végbemenő jelentésfejlődésre nem igen gondolhatunk. 

BALASSA véleménye ellenére is azt hiszem, nem szabad elvá
lasztani az ér- igétől a «verstehen» jelentésű ért-et. Az «észszel 
fölérni)) kifejezés mellett, a melyet rendesen az összetartozás bizo
nyítékául szoktak felhozni, egy egészen hasonló török kifejezésre 
ig hivatkozhatunk: akii drmak: mit dem verstande fassen, errei
chen (E. 755.). Bizonyító ereje van az érték szónak is, a mely nem 
az alapigének, hanem a momentán vagy intenzív -t- képzős ért-
igének származéka. 
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Tapod stb. Mélyhangú alakok : tapod-, tipod-, tapog-, tapon-
gat-, tapos-; magashangú alakok: tipeg-, tipes-; alakpá^ok: tipeg-
tapog-, tipid-tapod-, tipod-tapod-. Nyilván egy Hap- ill. Hip- alap
ige származékai. A jelentésbeli nagy eltérés miatt nem tarthatjuk 
a MUSz. idézte alakokat (votj. tub-: hinaufsteigen ; tubán : treppe ; 
tubit- (caus.): hinaufbringen, tragen, führen | osztjB. tupa, tuba: 
копыто, huf j cser. toík- treten auf etwas | észt touze-: aufsteigen j 
finn nouse- surgere stb.) a Hap- (Hip-) ige megfelelőinek. Jelen
tésre és alakra pontosan megfelelő török nyelvi adatok e szót is 
jövevénynek bizonyítják ; t. i. oszm. V£JLA3' (tepmek) dL-><3 : ruer, 
regimber, donner des coups de pieds j z+jj (tepme): coup, 
ruade | kel. tör. iJUfv-o (tipremek) : s'agiter, sauter | (j^<>jjUe 
(tapirdamak, tápurdamak) : stampfen, treten, trampeln, auftrap
pen, geräusch durch fusstritte machen, hüpfen (ZENK.) j kel. tör. 
^оллЗ (tipemek) ruer (ZENK. I. 331.) || kaz. tat. tapta-: tapodni; 
taptat- v. caus. | tih-: verni, lüktetni, rúgni; tipkälä-: tapodni, 
rugdalni || csuv. tap-: лягать, пинать, tabin-: нападать, tapta-: 
топтать, попирать ногами (Z.) [| alt. tep-, tabar- || jak. tob- id. 

Az idézett alakok egyszersmind azt is valószínűvé teszik, 
hogy a *tap-, *£г/>ре1 nyilván összefüggő tapor-, tipor-, tipródik, 
tiprong- igék -r- képzőjet sem szabad magyar frequentativ képző
nek tekinteni. A tapor-, tipor- alakok minden valószínűség szerint 
képzőstől a törökségböl kerültek. A magy. r- frequ. képző különben 
is olyan kevés példára támaszkodik, hogy joggal kételkedhetünk 
létezésében. 

Váj: aushöhlen, ausgraben; vájkál, graben, ausstehen PPB.: 
vájkó, höhlung; vájkos, hohl < oszm. (̂ J-t-Jjf (oj-mak): tailler, 
moucheter, chantourner, découper, taillader, denteller, creuser, 
arracher les yeux, graver, sculpter, ciseler (Z. I. 135.) |j alt. tel. leb. 
sor. sag. kac. küár. kir. tar. cag. ói-: herausgraben, ausmeisseln, 
aushöhlen, herausschneiden, zusammenbiegen, durchstossen, 
durchbohren (E. 970.) || kaz. tat. uji-: vájni, kivájni || mong. uyu-
yo: ausgraben, aushöhlen, ausstechen (SCHM. 48. a.). Mivel а 
labiodentális szjkezdet a köz-török magánhangzós szókezdettel 
szemben nem tekinthető önálló magyar fejleménynek, fel keli ten
nünk, hogy az о-, u- > ve- másodlagos változás már az átadó török 
nyelvben megtörtént. A mai török nyelvek közül leginkább a csu-
vast jellemzi ez a hangváltozás, a mely különben is legközelebb 
áll ahhoz a nyelvhez, a melyből régibb török jövevényszavaink 
valók, pl. csuv. vis: конецъ <v kar. t. oc, alt. ne, üs kirg.us | csuv. 
vot: огонь ~ k. tat. ut, alt. ot. Ugyancsak labiodentális szókezde
tet tüntet fel a ktör. magánhangzós szókezdettel szemben vályú 
szavunk is : oszm. ^öJJ . v j í (óluk, iduk) : rigole, gouttiere, égout 
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eanal ~ kaz. tat . alak: abrakvályu, csatorna ~ csuv. volak: 
KOÖHTO, nojio.na || > magy. válú. 

Az adott magyarázat mellett a MUSz. származtatását (váj-
< való- < vBjelo- < vsgJo-, vagyis váj- = a vág- ige -l- képzős 
írequentativuma) azt hiszem, mellőzhetjük. Nem lehet hivatkozni 
a máj szóra sem ( = osztj. müyol), a hol a magyar *;'- egészen más 
finn-ugor előzményből kiinduló fejlődés eredménye. 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 

A magyar helyesírás szabályait újra átvizsgálva adta ki a M. T. 
Akadémia. Ez az új szabályzat az előbbihez képest több tekintetben 
haladást és javulást mutat. Sokkal rendszeresebben, czélszerúbben van 
megszerkesztve, mint a régi, s meglátszik rajta, hogy az eredeti tervezet 
szakember tolla alól került ki. A régi szabályzatnak több önkényes ren
delkezése elmaradt s némely szónak az írásmódja helyesebben van meg
állapítva vagy a helyesebb írásmód kötelezővé van téve. Az írásjelek 
használatáról szóló szakasz és a szójegyzék egészen új. S hogy a szabály
zat korántsem helyezkedik (mint némelyek hangoztatják) mereven ellen
tétbe az élettel, mutatja az, hogy sok szónak régibb írásmódja mellett 
az újabban szokásossá váltat is részint egyaránt helyesnek mondja, 
részint legalább megengedi. Ez azt a reménységet kelti bennünk, hogy 
idővel majd belekerül a szabályzatba az a néhány czélszerű újítás is, 
a melyet a nyelvészek sürgetnek, t. i. a ez helyébe a e, a vonatkozó név
mások egybeírása (aki, ami, amely stb.) és a kettős betűk egyszerűsítésé
nek a ragos alakokra való kiterjesztése (pl. arannyal, ősszel). Nagyon 
kívánatos volna az idegen eredetű szavak írásáról szóló szakasz átdolgo
zása is, mert ez a szakasz éppen azon szavakról nem rendelkezik, a melyek
nek az írása kétséges. Megemlíthetjük egyébiránt, hogy a M. T. Akadémia 
a szabályzat folytonos javításáról már gondoskodott is. Sz. J. 
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