
Les és csal, csel szavaink történetéhez 

1. A MNy. XLVI. kötetében két kutató is, foglalkozik olyan szólással, 
amelyben & vet szó előfordul. MOÓR ELEMÉR (i. h. 161, ALH. 11/1952, 38, 
jegyz.) a ma már elavult lest vet szólásból 'Schlinge' jelentésű les szót követ
keztet ki a vet elsődleges jelentése alapján. A szót rokonnyelvi megfelelőkkel 
is egyezteti. Ezekre támaszkodva a szó eredeti jelentését 'madárfogó hurok'-
ban állapítja meg. A kikövetkeztetett szó MOÓR szerint alakilag egybeesett 
les 'Anstand; lauern' szavunkkal, ez az oka annak, hogy kihalt ós csak szólások
ból mutatható ki. 

A csel, R. csal, csel 'List, Hinterlist' szavak korábbi konkrét 'kötél, 
hurok, tőr, háló' jelentését, többek között, a csalt vet, cselt vet kifejezésekből 
kíséreli meg kimutatni H E G E D Ű S LAJOS (MNy. XLVI, 123 kk.). Szerinte 
az elsődleges konkrét jelentés a nyelvtörténeti adatokból világosan kiolvasható. 
A szót régi vándor kultúrszónak tartja, törökségi, finnugor, óegyházi szláv 
és germán, általában 'kötél, fonál' jelentésű szavakkal egyezteti. A törökségi 
szavak kivételével — amelyeket nem említ — az egybevetést cáfolja MOÓR 
(MNy. XLVI, 293). 

2. Lássuk, mit mondanak a kérdéses szavakról a szótárak: les 'insidiae, 
subsidiae, subsessa' ['hinterhalt]' (NySz.) | 1750: Eraus, Álnokság, tsalárdság, 
ravaszság, fortély, hamisság, les, tőr, hamis-fogás: Betrug, List (WAGNER, 
Phras. 554) | les: folyóvízbe vesszőből készített gátolás, melynek közepén 
rés van hagyva, s oda a víz folyásával szemben eggy-két farkhálót helyeznek, 
hogy este az élelmet keresve lefelé vonuló halak beléjük tévedjenek (MTSz.). 
Amint látjuk, a 'Schlinge' jelentést a szótárak nem ismerik, de közlik a lest 
(és tőrt) átvit t értelemben. 

csal 1. 'dolus' ['list, hinterlist'], 2. ['decipula; falle, schlinge'] (NySz.). 
A [] azt mutatja, hogy a 2. jelentést a régi szótárak, amelyeket a NySz. föl
dolgozott, nem ismerik, hanem a szerkesztők az alább tárgyalandó szólásokból 
következtették ki. 1808: Tsal, Tsel. Fraus, Astus, Fallacia, Impostura, La
queus, Decipula (Sí., Told.) H E G E D Ű S szerint az elvont jelentések között 
levő 'laqueus' értelmezés igazolja az ő föltevését. A 'laqueus' jelentése pedig 
— amint H E G E D Ű S hangsúlyozza — 1. 'hurok, hurokra vetett kötél, pányva' , 
2. 'tőr, hurokból álló tőr ' (Márt., Lex. 1818). Szerintem azonban nem való
színű, hogy éppen a sok absztrakt jelentés között egy konkrét legyen, külö
nösen akkor nem, amikor 'laqueus'-nak úgyis van átvit t értelme, amint ez 
a szócikk további részéből ki is derül: Alicui laqueus ponere. In laqueus cadere, 
vei: incidere. tőrbe esni; in die Schlinge gerathen. 

csel 'insidiae', 'dolus, astutia' ['list, hinterlist '] (NySz.) | 1792: Tsel: 
álnokság, ravaszság, tsal, les, tsalfaság (SzD.2 2241) j 1795 körül: Tsel, tsal, 
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tsély, lest, les} tsalfaság, fortély, kalafinta': Fraus (Takáts R., Told. N. V.) 
| 1835: Csel: ravaszság, titkos veszély, tőr; Hinterlist, Schlinge (Kimoss, 
Szóf.) | 1847: Schlinge: hurok, kacs, rekenyo; tőr, les, csel, czekle (BLOCH, 
Zsebszót.). 

vet, vét 1. ['jacio, mitto; werfen'], 2. 'dissero', 'sero' ['sáen'J (NySz.). 
A hány szótári adatai is ide kívánkoznak, mert szinonimája vet-nek, 

és a les, csal,'csel vele alkot egy szólást, hány 1. 'emolior', 'jacto, succutio', 
'werfen', 2. ['jacto, objecto; öfter vorbringen, vorwerfen'], 3. ['vomo; sich 
erbrechen'], 4. ['exero, operio; besetzen]' (NySz.). 

Most vizsgáljuk meg, mit jelentenek a fenti szavakból alkotott szólások. 
1803: Lest (tsalt, tselt) vetni; lesekedni. Leseket vetettek néki, valaki után 
(SzD., MVir. 297) | 1822: Insidias üli struxit. Lest vagy cselt vetett neki: ólál
kodott utánna (WAGNER, Phras. 758). 

lest hányni: 'insidias moliri; locare insidias alicui' (NySz.) | 1767: Collóco 
. . . Collocare alicui insidias: 'Valakinek lest hányni' (PPB1. 1136). les-hányó: 
'insidiarum structor' ['fallen werfend, ránkeschmied'] (NySz.). titkos les
hányás: 'abstrusae insidiae' (NySz.). 

csalt vetni (első adat Gyöngyösiből) 1. 'insidias ponere, falle legén, cselt 
vet, gáncsot vet', 2. 'lesbe áll', 3. 'megcsaV (NySz.) | 1835: Csalt vetni: 'Falle 
legén' (TZs.) | 1843: Csalt vetni az ellenségnek: 'dem Feinde eine Falle legén' 
(Kiss KÁROLY, Hadi Műszótár, Pest). 

csel-vetés, csal-vetés 'insidiae' ['hinterhalt'] (NySz.) | cauillum, dolus, 
fallacia: Chely Vetés, alnaksagh, hamyssagh (GyöngySz.) | cselt vet 'insidiatur, 
struit insidias' (Kreszn.). 

1637: cselhányás 'dolus, ránke' (NySz.). 
A szótári adatok — amint láttuk — nem támogatják MOÓR és H E G E D Ű S 

magyarázatát még abban az esetben sem, ha a Zes-nek 'tőr' a jelentése. Ugyanis 
a tőr címszó alatt ez áll a NySz.-ban: 1. 'machaera', 'mucro, gladius, ensis, 
subula', 'schwejt, pfrieme', 2. 'laqueus, tenus, insidiae', 'decipula, tendicula', 
'fallstrick' ['schlinge']. Tőr, tzekle, keleptze: tendicula; les, tőr, útat-állás, 
lest-állás, meg-tartóztatás: obsidiae. Minket a 2. jelentés érdekel, ahol is 'ob-
sidiae' megfelelőjeként a tőr átvit t értelmű. 

3. Most vizsgáljuk meg szövegkörnyezetben ezeket a szólásokat. 
A következőkben a NySz. les fn. adatai közül fölsorolom itt azokat, 

amelyekben a lest vet és a vele szinonim lest hány fordul elő, tehát amelyekből 
esetleg a Moór-féle 'Schlinge' jelentést ki lehetne következtetni. „Lest vetöttenek 
es az palánk ala zaguldoth bociattanak, az mieynk utannok leuen, az lesre 
möntenek, kit el fogtak, s kit le vágtának bennök" (RMNy. III , 102) | „Vess 
lesth az varasnak" (JordK. 301) | ,,Az város kőrnyűl leseket vetél vala" (Helt., 
Krón. 72) | „Lest király vetett vala sokfelé" (RMK. II I , 333) | „Lesek vettetnek 
minékünk" (Mad., Evang. 315) | „Szwntelen Kanisa fele ciataznak es leswket 
hannak" (RMNy. II , 241) | „Amazok myndenfelel leseket hanták volt" (i. m. 
I I I , 22) | „Tzifra tzifornyákkal Venus lesit hánnya" (SzD., MVir. 297) | „Ked
vessen számlállya a hány ott leseket" (Gyöngy., K J . 29). A fölsorolt mondatok 
közül csak az utolsó értelmezése lehet kétes szövegkörnyezet hiányában. 
De ha föllapozzuk Gyöngyösit, ezt találjuk: „Kedvessen számlálja az hányott 
leseket, S azokban készített titkos veszélyeket, Teste rózsájának mondja a 
sebeket" (Gyöngyösi István Munkái, Magyar Remekírók 3. k. 223). Kemény 
János udvarlásáról szól ez a részlet. A többi mondatban a les 'Anstand' jelen
tésű, hol konkrét, hol absztrakt értelemben. 
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A készülő Nagy Szótár adatainak sorában — többek között — a követ
kezőket találjuk: 1799: „észre vévén előre a Magyarok, hogy az Ozmánok 
egy gazdag menyasszonyt fognának Esztergomba által szállítani, lest vetvén 
elejékbe, szerencsésen elfogák véle volt kincseivel s őrzőivel egyetemben" 
(Vályi A., Magy. Orsz. LeírásaII, 73). Egészen bizonyos, hogy a menyasszonyt 
és kíséretét nem hurokvetéssel ejtették rabságba. De a kifejezésnek még 
átvit t értelmű használatára sem gondolhatunk. A Zes-nek it t 'lesben álló 
csapat' a jelentése. Vö. 1783:,, Másnap . . . meg-ütköztek a' Török lessel" 
(Molnár I.: Könyvház IV, 413) | 1788: „Ellenséges less áltál körül vettetvén 
(Molnár F. , Leeh Kürthe 23). | 1817: „egy-szerre ki-ütöttek á lesek" (Dugonics, 
Hadi vez. 93) | 1899: „a hídnál még egy lessél kellett megküzdeniök" (Baksay 
S.5 Dáma 173). A kifejezés második tagját ma is használják a katonai mű
nyelvben: bevetik, harcba vetik a csapatot. 1675—1782: ,,Ez bevett szokása az 
érégy halálnak, Hogy eő ez világon levő állatoknak — Nem kedvez, de inkább 
lest hány eő útjának" (Radványi verseskönyvek: írod. tört . Közi. XIV, 222) 
| 1787: ,,a Sátán mint ordító oroszlán utánnunk jár és minden utainkban 
lest hány" (Kármán, Ag. I I I , 109). A lest hány a fenti két példában átvit t 
értelmű lenne, ha a Zes-nek ebben a kifejezésben 'Schlinge' jelentést tulajdo
nítunk. A meglevő les szóval a jelentése: 'rossz szándékkal leselkedik'. A jelentés 
a következő példákban még fokozottabban átvit t értelmű: 1794|1805: ,,az 
Ifjú Alkmene' fÍjának Edonis' Nimfái leseket hányának" (Csokonai, Alkal
matosságra írt versek 204) | 1806: ,,a' férjfiaknak azért hány leseket, hogy 
szentebb frigyektűi elvonnya szíveket" (Verseghy, Aglája 138). —- Jellemző 
és tanulságos a következő két példa: 1790: „Kullognak 's lest hánynak, mint 
ejthessék tőrbe prédájukat" (Kazinczy, Orpheus, Orczy L. I, 146) | 1863: 
„Szentelt gyilokkal hány lest életünkre" (Kazinczy G. — Moliére, Tart. 23). 
Az elsőben tárgyalt szólásunk olyasfélét jelenthet, mint 'orvul lesben áll', 
de átvit t értelemben és a MOÓR által neki tulajdonított jelentést a mellék
mondatban találjuk meg a szintén átvit t értelmű szinonim tőrbe ejt tulajdona
ként. A másodikban szintén átvit t értelmű — egyszerűen 'leselkedik' a jelen
tése — de átvit t értelemben kell érteni az egész mondatot. Ugyanis a ki nem 
te t t alany: az álszenteskedő. Ha a Zes-nek ebben a szólásban 'hurok' jelentése 
lett volna, még átvit t értelemben sem írhatná a szerző azt, hogy „gyilokkal 
hány lest". — Arany Murány Ostromában valósággal értelmezi, mit is jelent 
a lest hány: „Ha! mily durva bánás egy nemes lovaggal: Utána zsiványkép 
lest hányni bokorbul, Há t megöl ráütni s rabbá tenni orvul" (i. m. I I I . é. 
99 szak.). 

Most nézzük meg a NySz. fontosabb csalt vet, cselt vet, csalt hány, cselt 
hány adatait. 1. „Vélvén a tőrőkők, hogy arra jőnének, de azok csalt vetvén 
más völgyre térének" (Gyöngy., *KJ. 140) | 2. „Nem kémélted a tsel-vetést 
és más egyéb hamisságokat" (Fal., NU. 250) | 3. „Azt gondolja, hogy bátor
ságosan hányja a cselt" (Fal., BE. 584) | 4. Mindenfelé, két kézre hányja a 
tselt, a kalafintát" (SzD„ MVir. 55) | 5. „Róka módon a cselt egyfelé is s másfelé 
is hányta (GKat., Titk. Élőb.) | 6. „Mint a róka hánnya a tselt s ide s tova 
evez farkával" (SzD., MVir. 348). Csak a 3. és 4. példáról tételezhetjük föl, 
hogy benne a Zes-nek 'hurok' jelentése lehet. Vegyük azonban szemügyre a 
szövegkörnyezetet is. 3. példa: „Setétben fáradoz, mint a vakondak. Azt 
gondolja, hogy bátorságosan hányja a cselt, azont sok vigyázó szem árulja 
el, és délszínre hozza álnokságit" (Fal., BE. 584). 4. példa: 1803: „egy'-mástól 
függöleg nem fzóllani, egy' tsapáson nem maradni: minden-felé, két kézre, 
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v. kézről kézre, hányni a' tselt, a kalafintát: fok elegy-belegy (a' tárgyhoz 
nem tartozó) kérdéseket támafztani" (SzD., MVir. 55). Tehát a szöveg
környezet mindkét esetben világosan a csal, csel 'kötél, hurok, tőr, háló' ellen 
bizonyít. A következő — nagyszótári gyűjtésből való — adatban konkrét 
ugyan a cselt hány jelentése, amennyiben helyettesíthető B,-lesben áll állandó 
szókapcsolattal. A 'kötél, hurok' jelentés azonban itt sem kerülhet szóba. 
1742/1881: ,,Hogy igy ostromolván, truppját megszaggassák, És cselt hányva 
nekik, a tőrbe c-saZhassák" (Tó th i . , Cziráky J . 111). A cselhányás ^lesben 
állás eredménye, hogy valakit tőrbe csalnak. 

A csalt vet, cselt vet, csalt hány, cselt hány szólásokon kívül H E G E D Ű S 
a csal és csel egyéb kapcsolatairól is beszél. Ezekből egyrészt azért emeltem ki 
a tárgyalt szólásokat, mert H E G E D Ű S főként azokból gondolja elvonhatónak 
a 'kötél, hurok' jelentést, másrészt azért, mert azokra van a legtöbb példa. 
A csatra visz a lépre visz analógiájára keletkezhetett. A csal különféle össze
tételei: csaldögözni, csalétek, csalmadár, csaltojás stb. a csal 'List' jelentósével 
magyarázhatók, de nehéz lenne behelyettesíteni a 'kötél, hurok' jelentést. 

4. A les és a csal, csel MOÓR és H E G E D Ű S által föltételezett eredeti 'hurok', 
illetve 'kötél, hurok, tőr, háló' jelentését a nyelvtörténeti adatokból kimutatni 
nem tudjuk. Más uta t kell tehát választanunk a kérdéses szólások megfej
tésére. Nem a szólás első, hanem a második tagjából kell kiindulnunk. A vet 
és a hány igen sok állandó szókapcsolatban jelentkezik. A készülő Nagyszótár 
példái alapján: barátságot, bizalmat, hívséget, ismeretséget, karikát, port, reményt, 
sorsot, szemet, szikrát, tanácsot, tekintetet, véget stb. vet; csillagot, karikát, szemet, 
szikrát stb. hány. De főként halász- és vadászszerszámokat lehet vetni és 
hányni: hálót, tőrt, kelepcét, stb. Konkrét és átvi t t értelemben egyaránt hasz
nálatosak. 

A les jellegzetes vadászati és hadászati fogalom. A halászatban háló
fajtát jelölnek a les szóval. Átvitt értelemben a csalás stb. szinonimája. Olykor 
az ugyancsak átvit t jelentésű tőr szinonimájaként is előfordul: 1793: „néktek 
vetett lesei még néki tőrei lehetnek" (Mészáros I., Montier assz. lev. 212). L. fent 
a szótárakat. A csal, csel viszont többek között a lessel és a íőr-rel alkot szino-
nímabokrot. Igen valószínűnek látszik, hogy a vet és a hány a tárgyalt szó
lásokba a tőrt vet és a hálót vet analógiájára vagy szóláskeveredés révén került. 
A tőr és a háló némiképp szintén egymás szinonimái, vö. 1791: „soha sem 
szűntek meg tőröket és hálókat hányni néki" (Majzonnet—Pétzeli, Ekkl. hist. 
V, 632). (Itt átvit t értelemben.) Ugyanis a hálót nemcsak hal-, hanem madár-, 
sőt vadfogásra is alkalmazták (MNépr.3 I , 24). A szóláskeveredés így jöhetett 
létre pl.: lest áll ~ tőrt vet = lest vet. [Nemcsak lesben áll, lest áll is van. Példák 
a lest állni kifejezésre: 1825: „a lest álló hyaena orozva el-öl" (Fáy, Mes. aph. 
119.) | 1848: „De szemes vadászok állnak lest felettünk" (Arany, Mo. I, é. 
26. szak.) | 1863/1895: „Daczára a hűvös tavaszelői alkonyatnak, a bujdosó 
megállta a lest az angol kert hátulsó ajtajánál" (Jókai, XXIV, 45).] A szólás 
eredetét talán a hálót vet állandó szóképben kereshetjük, mert a vízbe a hálót 
valóban vetik. (De már tőrt vetni = ' tőrt fölállítani, elhelyezni'.) 

A tárgyalt szólásokat Gyöngyösi feltűnően gyakran alkalmazza. Faludi 
műveiből is elég sok példánk van erre a fordulatra. A XVI—XVII. században 
élik ezek a szólások virágkorukat. A XIX. században is leírja hellyel-közzel 
Vörösmarty, Arany, Baksay, de ma már elavultnak tekinthetők. 

A csal törökségi 'kötél, hurok' jelentésű szóból való eredeztetése még 
részletes bizonyításra szorul. A 'hurok' jelentésű les-t MOÓR (i. h.) a vogul 



LES ES CSAL, CSEL SZAVAINK TÖKTÉNETÉHEZ 163 

É. Us 'Jágerschlinge', az osztják DN. tls 'Schlinge' és a zűrjén let's ua. szavakkal 
egyezteti, a szakirodalomban eddig hozzákapcsolt cserKH. la-p^sem 'Half-
terriemen', a finn lamsi 'Wurfschlinge, Lasso' és a lappN. láweisi 'Zaum, 
Zügel' szót (vö. TOIVONEN: F U F . XIX, 188) jelentéstani szempontok miatt 
különválasztja. (Az etimológia összetartozása körül legújabban más okokból 
merültek fel kétségek: E. ITKONEN: UAJb. XXVIII , 72; A. J . J O K I : FUFA. 
XXXII , 52). Tekintve, hogy a nyelvtörténeti adatok tüzetes vizsgálata alap
ján sem mutatható ki az, hogy 'hurok' jelentésű les szavunk lett volna, az 
egyeztetés szükségtelennek bizonyul. 

5. A fentieket összefoglalva: 
1. Nem volt 'hurok' jelentésű les szavunk. A föltételezett, a lest vet 

kifejezésből elvonható szó azonos a les 'Anstand; lauern' szóval. 
2. Csal, csel szavunk jelentése sem lehetett nyelvtörténeti adataink 

alapján eredetileg 'kötél, hurok'. A csalt vet, cselt vet szólásba a vet éppúgy 
került, mint a lest vet-be, vagyis a hálót vet, tőrt vet analógiájára vagy szólás-
keveredés útján. 
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