
M é g egyszer a * ies-ről 

1. MOÓR ELEMÉR két dolgozatában (MNy. XLVI, 161; ALH. II , 38 
jegyz.) a lest vet szólásból 'hurok' jelentésű Hes szót vont el, és ezt a vog. 
lés, osztj. lis, zürj. leís szavakkal egyeztette. Ezt a föltevést „Les és csal, csel 
szavaink történetéhez" című cikkemben nem fogadtam el. A lest vet ugyanis, 
mint annyi más hasonló szólás, vagy a hálót vet, tőrt vet analógiájára, vagy 
szóláskeveredés révén keletkezhetett. Első tagja azonos 'Hinterhalt; warten, 
nachstellen, lauern' jelentésű les szavunkkal. MOÓR ELEMÉR mostani cikké
ben részletesebben kifejtette az általa kikövetkeztetett szóval kapcsolatos 
álláspontját, vagyis, hogy a Hes-nek a honfoglalás előtt vagy a középkor 
folyamán volt 'hurok' jelentése. Első közleményében még csak az „eredeti
leg" időmegjelölést használta. Magam, kíváncsi lévén a nyelvemlékek vallo
mására, földolgoztam a nyelvtörténeti adatokat is, — bár ezt, ha jól értettem, 
MOÓR ELEMÉR fölöslegesnek tartja —, a csalt, cselt vet, hány anyagával együtt. 
HEGEDŰS LAJOS (MNy. XLVI, 123) ugyanis ezekből a szólásokból a csal, 
csel szavaknak szintén 'hurok, stb. ' jelentésót vonta el helytelenül. A probléma 
hasonlósága miat t történhetett meg részemről „az írásos nyelvemlékek 
negatív irányban való bizonyító értékének súlyos túlbecsülése^. A negatív 
vallomást természetesen nem két évszázad adatai nyújtják, amint azt MOÓR 
ELEMÉR állítja, hanem mintegy kilenc évszázad írott ós nyomtatot t emlékei. 
Nyilvánvaló, hogy sok szavunk ólt és él a beszólt nyelvben anélkül, hogy 
lejegyezték volna, mégis az adathiányt teljesen figyelmen kívül hagyni, úgy 
gondolom, nem egészen helyes módszertani eljárás.1 

2. Ahhoz, hogy MOÓR ELEMÉR szókikövetkeztetósót helyesnek tartsuk, 
több nehézséget kell figyelmen kívül hagynunk. Ugyanis a szókezdő hang 
kivételével mindenütt akadályokba ütközünk. Ezt a tényt (legalább részben) 
MOÓR ELEMÉR is látja. Azt írja a *les-ről szóló első cikkében (MNy. XLVI, 
161): [a fenti fgr. szavaknak] „a magyarban *lesz, illetőleg ha az ősmagyar-
ban e szóban 6 > c átmenet történt volna, Hecs, Hes felelhetne meg". Másod
szorra „Die Ausbildung des ungarischen Konsonantismus" című munkájá
ban (ALH. II , 1) csupán a Hes hangsort említi (i. h. 38 jegyz.). Minthogy 
vizsgálódásai alapjául TOIVONEN: „Zur Geschichte der finnisch-ugrischen 

1 A hurok stb. szavakról ír t fejtegetésekhez nem kívánok hozzászólni. Annyit 
azonban megjegyzek, hogy a íőr-nek nem egy ugyanilyen jelentésű finnugor szó pót
lására kellett a 'hurok' jelentést fölvenni, hiszen valószínűleg már az 1240 körüli idők
ben volt ilyen jelentésű szavunk, mégpedig az ismeretlen eredetű, a népnyelvben ma is 
élő cseklye és változatai (vö. OklSz.; PAIS: MNy. XVLTI, 98). 
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inlautenden Affrikaten" (FUF. XIX, 1) című művét veszi (ALH. II , 24), 
ezért én is a TOIVONEN fölsorolta szóegyeztetéseket néztem végig a *les szem
pontjából. Megítélésem szerint MOÓR ELEMÉRnek első megállapításában van 
igaza: a magyarban a vog. s, osztj. s, zürj. t's megfelelés mását, legalábbis 
az egy keszeg etimológiájában (FUF. XIX, 143), valóban megtaláljuk. Tehát 
egy *l ~\- vok. -\- sz hangalakú szót — ha ilyen nines is — a konszonantizmus 
alapján elképzelhetünk, egy *les hangalakút azonban már kevésbé. 

Más a helyzet, ha vizsgálódásaink körébe a vokalizmust is bele vonjuk. 
Ez esetben egy Hesz alak föltevése éppen olyan valószínűtlen, mint egy *les 
alaké. Noha a magánhangzó-megfelelések változatossága ma még általában 
elég tág teret enged a kópzelőerőnek, az alábbiakat már erősen valószínűsíteni 
lehet. A vog. Z?s-nek * | (STEIN., GVVogVok. 217), az osztj. lis-nek *i (vö. 
STEIN. , OVok. 77) a kikövetkeztethető tővokálisa. Ilyen föltételezett obi
ugor tőhangzói vannak szél 'Rand', öcs, kiír 'befog' szavainknak. (Olyan 
magyar tagú etimológiát, amelynek ilyen vogul, osztják megfelelőkön kívül 
még zűrjén tagja is lett volna, nem találtam.) Magyar hangtörténeti ismere
teink alapján föltételezhetjük, hogy az ősmagyarban ezekben a szavakban 
zárt é, illetőleg i állott, az azonban már kevésbé hihető, hogy bennük nyílt e 
volt. Elképzelhető ugyan, hogy i ^> é > e, vagy é >> e fejlődéssel keletkezett 
a *les. De az é > e változás az ómagyarban szórványos (BÁRCZI, Htört.2 40), 
a középmagyarban pedig az északkeleti ós a Királyhágón túli nyelvjárá
sokban fordul elő (uo. 152). A fent idézett három példa magyar nyelvi fejlő
dése nem tesz valószínűvé olyan föltevést, amely szerint a vog. lés, osztj. 
lis szavaknak a magyarban nyílt e-vel hangzó megfelelője lenne. 

3. Lehetséges, hogy volt 'hurok' jelentésű Hes szavunk? Ha azt a bizo
nyosságot nem vesszük figyelembe, hogy írott emlékeinkben a lest vet 'nach-
stellen, auflauern'2 jelentésű szólás les szava tökéletesen azonos 'Hinterhalt; 
warten, nachstellen, lauern' jelentésű szavunkkal hangalakban és jelentés
ben egyaránt, még akkor is vannak — mint láttuk — kétségek MOÓR egyez
tetésében. Ha az ősmagyarban „e szóban" a várható sz hang helyett 6^>c 
átmenettel s lett, s ha a várható é, i illetőleg é, ö, ü helyett szórványos válto
zással e keletkezett, akkor lehetett 'hurok' jelentésű les szavunk. Ez azon
ban nem bizonyítható. Minthogy MOÓR ELEMÉR föltevésének ennyi nehéz
sége van, úgy látszik, hogy a Hes léte vagy nem léte nem annyira a tudomány, 
mint inkább a hit kérdése. 
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2 A jelentés MOÓR ELEMÉRtől (ALH. II, 38 jegyz.) származik. 




