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A FEHÉR
Megmarkollak kibonloli
Felhő a válla, holdfény
Azt sem tudom ki: Jő,
Száz álom óta mindég
S reggelre késő, senki,

ASSZONY.
osior.
a térde?
itthagyja csókját,
az az álom.
vége.

Valaki. Jö, száz idegen közt
Koppan ismerős asszonyi lépte,
Sikoltok: állj. Vessz el. Száz álmon átal
Kisértett, kínozott, gyilkolt és gyászolt
Testellen tested vágya, vétke.
Kezemből hull a foszlott ostor.
Ajakamon egy ajk melege hűl,
— Madonna, várj. Te vagy az ugye ? Vágylak. —
Ő, pedig ő, mosolyárnyékos arccal
Elhalad némán, idegenül. —
CSANÁDY
#

GYÖRGY.

Magyar szófejíések.

Aggódik és aggaszt

codexben olvashatjuk: Isten láthatatlan állat; vagy
a Debreczeni-cpdexben: Isten nagy, tiszta állat. —
Mind e feltűnő jelenségeknek az az okuk, hogy az állat
szónak, származásának és képzése módjának megfelelően, a régiségben sokkal szélesebb körii jelentése volt,
mint ma. Jelentette általában mindazt, ami fönnáll,
van, létezik, a k á r élő, a k á r élettelen. Igy állat-nak
nevezhették természetesen a sót is (vö.: J ó állat a só;
Heltai, U j Test.), a szeszes italt is (vö.: Bort és semmi
részegítő állatot nem fog inni; Telegdi, Evang.), a
biint is (vö.: A bűn átkozott állat; Keresszegi, Préd.),
110 meg az asszonyokat is, sőt magát, a jó Istent isHa éppen azt a fogalmat akarták kifejezni, melyet mi
az állat szóval fejezünk ki, akkor valamilyeu e célra
alkalmas jelzőt tettek elébe. Pl. azt mondták, hogy
barom-állat, vagy oktalan állat, vagy lelkes állat.
(Vö.: Lelkes állat. Igy neveztetnek az okosság nélkül
való állatok; Bod Péter, Lex.) A földművelő és állattenyésztő magyarok persze felette g y a k r a n használták ezeket a jelzős kifejezéseket, nem csodálhatjuk
tehát, hogy idővel e jelzők képzettartalma is hozzákapcsolódott az állat szóhoz, ugy hogy ez ennek következtében aztán már egymagában is azt jelenthette,
hogy „aniinal, Tier". (Hasonló jelentésváltozást észlelhetünk a marha szó történetében is. L. ezt itt külön.) 8 minthogy az édlat szónak ilymódon ez a speciális jelentése fejlődött, persze már nem volt nagyon
megtisztelő, ha emberre, vagy éppen Istenre is alkalmazták. A szónak ezen és egyéb fogalmak jelölésére
való használata tehát lassanként egészen kiment &
divatból s ma m á r csakis „állat"-ot jelent és semmi
mást.

nem a „vén, öreg" jelentésű agg néxszó származékai, mint ahogy némelyek talán képzelik, hanem az
agy-ik igéé, amely csak véletlenül hasonlit az agg
főnévhez, de nincsen vele semmiféle rokonságban. Ez Balszerencse.
Miért nevezzük a szerencsétlenséget bal szerena régi ós mai népnyelvbeli aggilc ige a tejről mondva
azt jelenti, hogy „forralás közben túróvá keménye- csének í Hiszen akkor a szerencsét tulajdonképpen
dik", emberről mondva pedig azt, hogy „fél". Szár- jobb szerencsének kellene neveznünk. — E n n e k meg'
mazékai, az aggódik és aggaszt, a mai köznyelvben értéséhez először is tudnunk kell, hogy szerencse eremár csak ebben a lelki értelemben használatosak, de detileg nem azt jelentette, amit ma, t. i. „Gliick", ha;
0
a uép még ma is konkrét értelemben használja őket nem egyszerűen „sors" volt a jelentése. A kedvez
ezekben a kifejezésekben: a tej megaggódik és tejet sorsot aztán jó szere ncsé-nek nevezték, a kedvezőtlent
aggasztalni. iAz aggódik (aggaszt) lelki jelentése két- pedig bal szerencsé-nek, mert bal régen nemcsak az'
ségkívül csak átvitel, u. n. complioatiós jelentésválto- jelentette, hogy „link, links", mint a mai nyelvben
zás eredménye. Eredeti jelentése bizonyára konkrét (pl. bal kéz, bal part), hanem még azt is, hogy „roes®«
értelmű volt, még pedig „szorong, szorul", ez az ere- sőt „gonovsz". Pl. egy X V I . századi krónikában az'
deti jelentés azonban csak a tejnek az összeszorulá- olvassuk Mátyás királyról, hogy: Táborával mérne hol
ze
sára specializálódva m a r a d t meg napjainkig. A kon- Bécsre. (Ennek a „rossz" jelentésű bal szónak pers
a
krét értelemnek lelkivé való változására vö. pl., hogy nem jobb, hanem jó az ellentéte, ezért tehát régen
a szorul igében még írni is élénken érezzük mind a bal szerencse ellentéte jó szerencse volt.) Mivel azon*
konkrét, mind az átvirf „bajban van" jelentést, (Pl. ban a jó szerencsét mindig sokkal gyakrabban einh"
1
Majd fogfok ti még szorulni! Most szorultok,
ugy-el) gették, m i n t a balt, azért a jó jelzőnek képzettartab' "
A németben is igy tartoznak össze enge és Angit. — idővel hozzátapadt jelzett szavához, s azóta szerencs<j
A városi középosztály hölgyei, ha drága pénzen vá- m á r egymagára is azt jelenti, hogy „jó, kedvező sors •
e
sárolt tejük forralás közben megaggik (vagy meg- A jószerencse összetétel ennek következtében fölosl '
aggódik), e régi szép szó helyett m a már csak azt gessé válván, lassanként elavult, a balszerencse
ellenmondják, hogy összefutott
vagy összement.
Ebben
nyilván német hatást kell látnunk. Vö. ném. Die ben (a szerencsétlenség mellett) máig is megőrződöy
Milch ist zusammengeronnen.
Tanulságos példája ez — A bal szónak e „rossz" jelentése különben még fíC.
annak, hogy valamely idegen nyelv hatása hogyan hány más összetételben is megmaradt. Pl. baleset, ,1(l1'
ölhet meg, hogyan avithat iki a nyelvhasználatból hit, balvélemény,
balítélet.
«
Banya.
egy-egy eredeti szót.
Finnek a szónak igazán érdekes a története,
Állat.
értéséhez először is tudnunk kell, hogy a közép' 0
Nyilvánvaló, hogy az áll ige származéka. Do nak (pl. nagyobb, szorgalmasabb stb.) eredetileg ne
mért jelenti éppen csak azt, hogy „állat", vagyis „ani- hosszú, hanem rövid b volt a képzője és hogy a
¡,
mál, Tier"? Az is furcsának tetszhetik, hogy a nőket anyát egykor jobbanyának hivták, vagy akkori ^
régebi ''ii asszonyi állatok-nak nevezték, (öregebb eui- ejtés szerint: jóbanyó-nak. Ebben a jóbanya
£,i
herek még ma is igy imádkoznak az Üdvözlégyben: tételben tehát jób (a jó középfoka) volt az eK>№'
Te vagy áldott az asszonyi állatok »között!) És való- anya pedig az utótag. Idővel azonban a jób
^rf
sággal megdöbbenhetünk, h a azt halliuk, hogy egy- foknak megváltozott, m alakja, jobb lett belőle O'?*
kor még az Istent is cWaf-nok mondták! Pl. az Erdy- miért, azt 1. itt Jobb alatt) s ennek következtében 1
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sanként feledésbe merült annak a tudata, hogy a. jób- vunk is a szerbből való. Oda pedig a csizma és csizanya összetételben a jó középfoka rejlik. De a jóság madia megfelelő szavai a török nyelvből jutottak be.)
fogalma mégis érezhető volt benne továbbra is, s azért
a nyelvérzék, könnyen érthető tévedésből, a jó és banya Jiőzsárfos
ma veszekedő!, perlekedőt jelent. Alapszava, a
részekre tagolta az összetételt. Minthogy pedig a/,
i'.'sizetett jóhanya
szó jóságos, kedves öregasszonyt házsort, amely mai köznyelvünkből már kiveszett (de
jelentett, az egyszerű banya szó immár csakis olyan nyelvjárásainkban itt-ott még megvan), a kockának
öregasszonyt jelenthetett, akit nem illetett meg a jó volt egyik neve, s eszerint házsártos eredetileg csak
jelző. így, a nyelvérzéknek ilyen tévedéséből keletke- azt jelenthette, hogy „kockajátékos". (Vö. ma kártya
zett ez a furcsa banya szó, amely nem egyéb, mint ;'s kártyás.) .Mai „veszekedő, perlekedő" jelentéséhez
az anya szó, csakhogy az elejére odaragadt a közép- onnan jutott az idők folyamán, hogy ezt a szerencsejátékot felette gyakran kisérte a civódás és követte
fok képzőjének fgykori rövid b-je.
az üstökvonás, kékfolt, sőt nem egyszer emberhalál.
(Megjegyezhetjük különben, hogy a régi házsort
>
Böngész.
H o g y ez az ige a mai irodalmi nyelvben és a fr. hmard.)
köznyelvben mit jelent, azt mindnyájan tudjuk; de
Hölgy.
hogy honnan származik, arról nyelvérzékünk ivem tud
Ma „Dame" a jelentése, vagyis uri nő megnevefölvilágosítást adni. — A nép nyelvében bönge „olyan
gyümölcs, melyet a szedők szüretkor vagy szelénkor zésére szolgál, tulajdonképpeni jelentése azonban —
" tőkéjén vagy fáján felejtettek". Ebből rögtön meg- „Herrnelin"! lEgy régi Írónknál pl. ilyent olvashatunk:
illevilágosodik, hogy böngész olyan képzésű ige, mint A pegymet, nyest, nyvszt és az hölgy béllésnek
nek.
Mai
jelentése
hasonlóságon
alapuló
olyan
átvitel,
amilyenek pl. eprész, málnász, halász, egerész stb., s
hog y eredetileg csakis a böngék összegyűjtését jelen- mint amilyen pl. az, hogy a legény a neki kedves
mondja, vagy hogy a ravasz nőt
tette; de mivel •pl. a tudós, aki a munkájához szüksé- leányt galambjának
higyóneuk,
a
nagyon
is naivot pedig libónak mondják.
ges adatokat innen, onnan, amonnan nagy fáradság(Hasonló
átviteles
jelentésváltozásokra
vö. még pl.
gal keresgéli, gyűjtögeti, hasonló munkát végez, mint
;
szamár,
ökör,
medve,
majom,
pulyka,
pióca stb.')
iz a szegény ember, aki a megszedett szöllőbon vélet-eniil megifiaradt fürtöket gyűjti, azért e hasonlóság Eleinte valószínűleg csak a karcsú külsejű, kecse- jáalapján a tudósok adatkutató munkáját is böngészés- rású és mozdulatú nőt nevezték el kedveskedve hölgyek nevezték el. Azonban a böngész ige alapszava, nek, de mivel ilyenek leginkább az uri körökben vola bönge, ma már nincsen meg a köznyelvben s azért tak nagyobb számmal, azért idővel általában „uri nő"
f,
z ige keletkezésének módja már nem világos előt- jelentése lett e szónak. lEredeti „Hermelin" jelentése
tünk; a hasonló képzésű eprész, málnász-té\e
igék ina már teljesen kiveszett a köznyelvből; legfeljebb a
összetétel őrzi a
alapszava ellenben még ma is közismert, s ezért szár- néha még hallható hölgymenyét
nyomát.
mazásuk nem szorul magyarázatra.
liős.
Csalód
E szó eredetileg csak „legónyember"-t, „nőtlen
és cseléd. ,E két szónak hangalakja is nagyon ha- férli"-t jelentett. Minthogy azonban a harc, a hábosonló, jelentésük is elég közel áll egymáshoz, ugy hogy rúskodás, a dolog természete .szerint leginkább a legéValamilyen kapcsolatot sejthetünk közöttük. Van is nyek. a nőtlen férfiak kötelessége volt, s a bősöket,
közöltük ilyen, mégpedig pontosabban a következő: vagyis legényeket," éppen ezért gyakran emlegették
A vegyeühangu szláv celjad átkerülvén a magyarba, harccal, háborúval, vitézkedéssel kapcsolatban, azért
jtt kétféle alakban honosodott meg: hátraható magán- a hős szó idővel fölvette a „derék harcos, vitéz" jelen"ongzó-illeszkedéssel család, előreható illeszkedéssel l é t is. IEZ az ujabb jelentés aztán lassanként mind
c
aeléd alakot öltött. Jelentése a szónak, akár csalód, jobban elterjedt, a régi jelentés pedig lassanként el&
kár cseléd alakjában, eredetileg (mint már a szláv avult. A nép nyelvében azonban itt-ott még ma is
?>l'olvekben is) egész általánosságban „háznép, egy megvan. Pl. Zala megyében még ma is lehet ilyet hal"áz lakói, egy háztartás tagjai" volt. A család vagy lani: Már koros, dc még hős (azaz nőtlen) legény.
0
*eléd szó fogalmához tehát egyaránt hozzátartoztak
Dr. Horger Aulai.
n
gazda, a felesége és gyermekeik (esetleg a házban
elő egyéb rokonok), valamint a féríi és női nemen levő
Hiszek egy Istenben, '
^•olgaszemélyek is; alkalom szerint azonban néha
mé
g i s vagy csak a gazda szükebbkörü családtagjait,
Hiszek egy Hazában,
,VaKy
csak a szolgaszemélyzetet
rajta. Igazságban,
így
Hiszek egyértették
isteni öröR
; e hát a család alakhoz is kétféle jelentós fűződhetett,
Hiszek íTlagyarország feltámadásában
1. „Familie", mint ma. és 2. „Dienstbote" (vö. pl.:
A men.
^ n d a a gazda a családoknak;
fíeltai)
és éppen így
J <*cléd alakhoz is kettő: 1. „Familie" (vö. pl.: Nem
cseléd v a g y o n , melyben gyermekek nincsenek;
**>nány) és 2. „Dienstbote" mint ma. A mai kozJ y elvben ez a két jelentés megoszlott a két hangsor
?!'z<itt, ugv hogy a műveltebb magyarok körében csa•° d ni a csakis , Familie" és cseléd csukis „Dienstbote"
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Cs "*niadta.

Hogy van valami köze a csizma, szóhoz, azt biz>
t u d j a mindenki. Csak azzal nincsenek tisztában
t e h á t szeretnék tudni, hogy m i lehet ,az a -dia
n 0
végén? — Csizmadia nem m a g y a r képzés, hanem
6
i z é b e n a szerb íizmediíja
átvétele. (Csizma sza-
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