
Verseny 'der Wetteifer' — verseng 'wetteifern 

1. A magy. vers(eny) R. verset fut, úszik, repül szó finn-ugor (MUSz. 
856, 585) és török (MUNKÁCSI: K S Z . VII, 372) származtatása a SzófSz. szerint 
nem fogadható el. Az egyeztetések elénk tornyosuló hangtani akadályai azon
ban csak a finn-ugor származtatás esetében valóságosak, a török egyeztetés: 
magy. vers ~ csuv. vérez ~ közt. urus 'Zank, Streit, Kampf viszonya ellenben 
szabályos török hangtani fejlődést reprezentál: ótör. o-, u-, ö-, ü- >• ócsuv. 
va-, vä- >> csuv. ve-, v§-, vi-, vu- (vö. AOH. XI I , 33 — 44). Ennek ellenére a 
BTLw. megállapítása: „urtürk. o- wird im Ungarischen regelmässig durch o 
vertreten; der Lautübergang o- ^> v§- im Tschuwaschischen ist jüngeren 
Datums", verseny szavunkat az ,,Anhang" fejezetbe, a kétes v. el nem fogad
ható etimológiák sorába száműzte. Ezzel egyidejűleg MUNKÁCSI hasonló hang
tani alapokon nyugvó egyéb etimológiái is, mint pl. vályú <C ótör. oluq, 
vek < ögü végleg lekerültek a napirendről (1. GOMBOCZ, MNy. VIII , 100). — 
Az történt tehát, hogy MUNKÁCSI fenti etimológiájának sorsa kizárólag a 
török hangtani szemlélet akkori mércéje alapján dőlt el, de az elmarasztaló 
bírálat nem terjedt ki egyúttal az adekvátnak feltüntetett jelentések mérlege
lésére is. Az ÉrtSz. szerint ui. a verseny R. vers am.: Általában vetélkedés, 
küzdelem, amelyben a résztvevő egyének v. csoportok a többieket le akarják 
győzni, fölül akarják múlni. Vagyis, a magyar verseny sportszerű mérkőzést, 
nem pedig ellenséges szembenállást jelent mint a török urus 'Zank, Streit, 
Kampf . Az, hogy a verseny verekedéssé, veszekedéssé is fajulhat, vagy hogy 
a nyelvjárásokban és számos nyelvtörténeti adat szerint is a verseny igei párja 
a verseng 'kötekedni, veszekedni' másodlagos jelentésben is előfordul, nem 
elégséges ok, hogy az egyeztetésnél a törökből is világosan kimutatható elsőd
leges 'vetélkedés' jelentést szem elől tévesszük. MUNKÁCSI verseny etimoló
giájának mindenoldalú alapos vizsgálata bizonyságot tesz róla, hogy elgondo
lása éppen az elgáncsolt hangtani szempontból lehetséges, de az egyeztetett 
szavak figyelemre nem méltatott jelentéstani eltérése miatt nem valószínű. 

2. A kérdés újra-értékelésében a legcélravezetőbben az elfogadott török 
hangtörténeti pozitívumokra építhetünk. A mai csuv. v§rz§ mélyhangú ve-
eleme MUNKÁCSI helyes sejtése szerint is az ócsuv. v- protézis következtében 
delabializálódott ótör. o-, u- vokálisokra vezethető vissza. MUNKÁCSI okfej
tésében azonban a csuvas hangtörténet eme — a régi török jövevényszavaink
ban is képviselt különfejlődése olyan hangsúlyt kapott, hogy a jelentéstani 
szempont eltörpült mellette. Csak így magyarázható ui., hogy MUNKÁCSI 
a számára biztos hangtani megfelelés és a jelentéstani nehézség ellentmondásá
ból nem keresett kiutat, nem számolt a csuvas nyelv archaikus voltával, 
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nevezetesen azzal, hogy a va- elemet követő r nemcsak egy megőrzött altáji 
r ~ közt. r, hanem egy altáji r ~ közt. z viszony képviselője is lehet. Ezen 
a nyomon elindulva ui. rátalált volna a magy. vers(eny) hangtani s egyben 
jelentéstani megfelelőjére a köztörökben és a mongolban is. — Idevágó példák 
a köztörökségből: KÄSG. ozmaq 'im Rennen zuvorkommen', ozuq at 'Pferd, 
das beim Rennen gewinnt'; IM. ozmaq 'öncegelmek, illerigeçmek', ozgan 'kosud 
birinci gelen'; oszm. ozmaq 'überholen, übertreffen', part, ozyan 'die anderen 
übertreffend, besser, vorzüglicher' (ZENKER 121); kirg. csag. OT. oz- 1. 'vor
angehen', 2. 'überholen, übertreffen im Wettlaufe' (Radi. I, 1143); kazah 
ozu- 'obgonjat', operedit ', ozls 'gonki, bega, sostjazanie' (MACHMUDOV-
MUSABAEV); oz'ik 'one who is in front, one who is in the front ranks' (SHNIT-
NIKOV); kkalp. oz- 'oprezat', peregonjat', ozuv 'obgon, pervenstvo' (BASKAKOV); 
kaz. uz- 'haladni, felülmúlni, megelőzni' (BÁLINT) stb. A mongolban várható 
módon a köztörök z-t a csuvashoz hasonlóan a megőrzött r képviseli: ordos 
urulud 1. 'galop', 2. 'qui est en train de galoper', urulvu 'galoper', pi. aDzarga 
urulnu- 'jeu public consistant en courses d'étalons' (MOSTAERT I I , 742); kh. 
uruldaan 'sorevnovanie, sostjazanie', urulda% 'sostjazatsja, sorevnovatsja' 
(napr. v bege): mor' urulda% 'ustraivat konnïe skaöki' (A. LUVSANDENDEV 
458); burj. urilda(an) 'sostjazanie v bege', urïldaya 'peregnjat drug druga' 
(CEREMISOV); Kalm. urlodän 'das Wettrennen (gewöhnl. der Pferde), \urlodv%v 
'wettrennen' (RAMSTEDT, Wb. 451/b); mandz. uruldembi 'um die Wette 
rennen, wetteifern' (HAUER 967); tung. uremklt 'sravnenie, sorevnevanie' 
(VASILEVIC 455). — A felsorolt köztörök, mongol és csuvas származékokban, 
amint láthattuk, csak a szabályos hangtani eltéréseket mutató igei tövek azo
nosak: közt. oz- ~ mong. uri- ~ csuv. var- és ezekhez járul a különböző hang
alakú de azonos értékű kooperatív képző: közt. oz -f s- ~ mong. uri + /- ~ 
csuv. var -\- s-, amikből azután nyelvcsoportokként különböző további nomi
nális és verbális származékok keletkeztek. — A közt. ozuS- <~ mong. uril-
'wetteifern' csuv. megfelelője varé (PAAS.) ma csak 'zanken, streiten, kämpfen' 
másodlagos jelentésében ismeretes ami egyrészt abból magyarázható, hogy 
a közt. ozus' és urus is hangtanilag egyazon alakban: varé esett egybe, de más
részt abból is adódhat, hogy a régi magasabb szintű kultúrvilágot felváltó 
viszályosabb csuvas időkben pejoratív jelentésfejlődést szenvedett, illetőleg 
az kerekedett fölül. Mindenesetre fel kell tennünk, hogy a magyarra gyakorolt 
bolg. —török befolyás idején a varé még a 'wetteifern' jelentés hordozója volt, 
az illik bele a békés, munkás életet tükröző ócsuv. jövevényszavaink sorába is. 
Nincs kizárva, hogy győz < ócsuv. *ziyäo- < ótör. jigöd- 'siegen' igénk is 
éppen a lóversenyekkel, a sportszerű mérkőzések szórakozásával kapcsolatban 
került nyelvünkbe (vö. NyK. LXXI, 137 — 8). Ezt a feltevést támogatja az 
a körülmény is, hogy a győz és a verseny szó ugyanannak az ócsuv. nyelvtörténeti 
korszaknak jellemző hangtani jegyeit viseli magán: a győz ige az ótör. -d > 
ócsuv. -b\z hangváltozást és a verseny az ócsuv. v- protézist, amelyek egy
idejűsége mellett váz <C ócsuv. *vaöuy < ótör. *oduq szavunk tanúskodik (vö. 
Nyr. 93:471-4) . 

3. A magy. verseny és verseng szónak a nyelvtörténet folyamán elterebé
lyesedett családja, illetőleg tagjainak a kialakulása és egymásközti időrendi 
összefüggése: vers, verset-, versen-, versént fut, versenség, verseny, versenyes-
verseny eskedik, verseng, versenkedik, versönyög stb. sokféle magyarázó lehető
séget vetett fel (vö. SIMONYI: NyK. XVI, 251, Nyr. 32:243—4; MUNKÁCSI; 
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KSz. VII, 372; FOKOS; Nyr. 38:249), de sehol sem történik említés arról, hogy 
a vers nomen mellett a verseng ige feltételezte vers- igének is nyomának kell 
lennie nyelvünkben. — A ma egymásmellett élő kaz. uzls 'das Überholen' 
és, uzls- 'einander überholen' (Radi. I, 1754, 1767) másodlagos nomen-verbumok-
hoz hasonlóan, már az ócsuvasban is meg kellett lennie a varé 'verseny' ~ v§rs-
'versenyez' analógiás nomen-verbumnak, mert mi is egy vers ~ vers- igenév
szót vettünk át. Erről tanúskodik ui. a debreceni népnyelvi hagyományként 
közölt mondat: versetek egymással 'versenyezve dolgozzatok' (Nyr. V, 176). 
Az önálló vers- ige hajdani meglétére enged következtetni a NySz.-nak egy 
*versőd- (vers- -f- -d gyak. képző) igére visszamutató versődő 'ligitiosus' (köte
kedő, verekedő) participiuma is. Ezek szeint honfoglalás előtti török igei átvé
teleink sorába be kell iktatnunk a vers- 'versenyez' igét is, amely már csak 
a történeti korban bővül az -ng gyakorító képzővel, akárcsak az őröl •< őr + l. 
Mind a két igére egyformán jellemző, hogy tövük már csak a nyelvjárásokban 
mutatható ki. — Az ócsuv. eredetű kooperativ jelentésű vers- tőigének a magyar 
-ng gyakorító képzőbokorral alakult verseng származéka ugyanazokat a morfo
lógiai problémákat veti fel, mint a különböző funkciójú -n és -g elemek halmo
zásából keletkezett többi -ng végződésű igénk is (vö. BARTHA; NyK. LI , 
24—32). A verseng ige említett másodlagos 'kötekedni, veszekedni, vitatkozni' 
jelentése mellett, eredeti versenyezni jelentését őrzi pl. a versengő saláta 'korán 
érő saláta' népies kifejezés (ÚMTSz.). — Magyarázatot igényel azonban a 
közt. ozus ~ mong. uril- <~ csuv. vers- és a magy. vers- között fennálló hang
rendi különbség, ami MUNKÁCSI közt. urus ^ csuv. vdrs ~ magy. vers egyez
tetésében is problémát jelentett, bár szó nem esett róla. Ezt a hangtani nehéz
séget, amely nem egy honfoglalás előtti török jövevényszavunk esetében 
ismétlődik — nem alaptalanul — az átvet t szó múltbéli kettős hangrendűsé-
gével szoktuk áthidalni. BROCKELMAJST középtörök magashangú özüs- 'beim 
Wetten helfen, wetteifern' adatát, amely feltevésünket támogathatná, BESIM 
ATALAY pontosabb KÄSGARI kiadása sajnos nem igazolja (vö. Endeks 721). 
De bárhogy magyarázandó is a különböző hangrendűség, az átvétel alapjául 
egy palatális ócsuv. *varé ~ *varé- nomen-verbumot kell feltennünk. 
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Contribution à 1' ethnologie du mot hongrois verseny 'concours' 

L'auteur de cet article apport son avis à la discussion engagée autour du mot 
hongrois verseny (BTLw. 223), dans l'antiquité un nomen-verbum: vers <~ vers- concours 
r^> 'concourir, sans suffixe. MUNKÁCSI (KSZ. VII, 372) identifie ce mot avec celui de 
tchouv. vêrzê^ corn.-turque urus 'querelle, combat'. Cette identification est irréprochable 
au point de vue phonétique, mais soulév de doute en rapport sémantique pour la raison, 
que le mot hongrois exprime une réunion sportiv, tandis que son équivalent mentionné 
est une acte de hostilité. — L'auteur à son tour remplace le mot, respectivement le nomen-
verbum urus ~ urus- par le com.-turque ozus ~ ozus- 'concours, cours de chevaux' ~ 
'concourir', cf. mong. uril- id. Cela veut dire, que la dérivation secondaire des différents 
thèmes verbaux par les convenables suffixes: mong. uri-l- ~ tchouv. vêr-s- > hongr. 
vers- ~ turc, oz-ë- correspondent entre eux au point de vue phonétique et aussi sémanti
que. En même temps leur inhérence étimologique représente la délabialisation des ancien 
turque o-, u- après l'apparation du v- prothétique. Cette circonstance nous permet de 
conclure qu'il sagit d'un mot emprunt d'origine bulgaro-turque avec l'importent critérium 
phonétique: mongole-tchouvache r ~ com.-turque z. 
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