
Kisebb közlések. 

Indogermán eredetű-e a Volga folyónak legrégibb ismeretes 
mordvin neve ? SCHRADEK 0. azon véleményének támogatására, hogy 
az indogermánok közös őshazájának a Volga folyó partjai tekintendők, 
«Sprachvergleichung und Urgeschichte» czímtí jeles munkájában (2. ki, 

adás 633 1.) többi közt fölhozza az említett folyó mordvin nevét: Rau-
Bawa (a melylyel egyeztetendő a régi görög íróknál, legelőbb PTOLE-
MAEUs-nál használt 'Pá < *\Pa - la). Ez SCHRADER szerint átvétele egy 
ősindogermán *srává«folyón szónak, mely a szanszkrit srava, srdva, görög 
porj (+srová), litv. srove szóban található meg. «Gerade diejenigen indog. 
Völker, von denen eventuell eine spátere Entlehnung in das Finnische 
(Mordvinische) hátte ausgehen können, die Slaven und Iranier zeigen 
•ein entsprechendes Wort für «Fluss» (nur altsl. ostrovü «Insel») nicht. 
Der hier vorliegende Entwickelungsgang ist demnach folgender: Die 
Indogermanen benannten den gewaltigsten Fluss ihrer Heimat *srává, 
d. i. «Strom». Diese Bezeichnung blieb auch nach ihrem Abzug an dem 
Flusse haften, weil sie von den an seinen Ufern vielleicht südlich weiter 
vordringenden Finnen in der ihrer Sprache conformen Grestaltung Piaivá 
übernommen wurde. Von hier lernten sie die Griechen kennen.» 

Ezen következtetés ellenében legelőször is azt jegyezhetjük meg, 
hogy az illető szónak az iráni nyelvekben elő nem fordulása még nem 
jogosít föl arra, hogy ama mordvin szót ScHRADER-ral együtt az indo
germán alapnyelvből átvettnek tartsuk. A mordvinban van néhány 
olyan jövevényszó, a mely hangalakjára nézve teljesen megegyezik az 
illető szanszkrit szóval, de annyira eltér a megfelelő zend vagy ó-perzsa 
szó alakjától, hogy az utóbbi semmiképen sem tartható az eredetijének, 
pl. erza azoro, moksa azdr «úr», szanszkrit asura, zend ahura, ó-perzsa 
aura; de ezen az alapon még nem szabad azokat az indo-iráni, leg-
kevésbbé az indogermán alapnyelvből származtatni, kivált ha az illető 
szó meg nem található a többi finn-ugor nyelvekben. Kétségtelen, hogy 
a mordvinban s más finn-ugor nyelvekben előforduló indo-iráni szavak 
tekintélyes része a mostani déli Oroszország síkságain még aránylag késő 
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időkben is tanyázott népek nyelvéből származik, melynek hangtani 
közelebbi mivoltáról általában más alapos ismeretünk nincs, mint a 
mennyi ezen jövevényszavak révén juthat tudomásunkra. Az a tény, 
hogy néhány jövevényszó a szanszkrit, nem pedig a zend alakkal egyez
tethető, azt a következtetést is megengedi, hogy az említett indo-iráni 
származású népek nyelve külön ág volt, mely ép úgy, mint a szanszkrit, 
föntartott valamely hangot vagy szót, mely az iráni nyelvekben meg
változott, illetőleg eltűnt. 

Továbbá pedig a ScHRADER-féle szóegyeztetés, noha hangtani szem
pontból helyesíthető, még sem annyira biztos, hogy annak az alapján 
valamilyen őstörténeti következtetést lehetne vonni. SCHRADER azt hiszi, 
hogy a mordvin Ilau szónak nincs megfelelője a rokon nyelvekben ; s 
valóban, a mennyire tudjuk, olyan nem is található az eddigi irodalom
ban. Mégis a mordvin szó (erza Rav, Ravo «Volga»; moksa rava, gen. 
-art «folyó») hangalakra nézve teljesen egyező a következő finn szóval 
(vokálisok közötti finn p = mordv. v, vö. finn sepa — erza sive, moksa 
siva): finn rapa «faex polentae decoctae, fimus, csenum in viis, fragile 
et putrescens quid»; karj., aun. rapa id.; észt raha «moor, hochmoor; 
tráber; morsch, briichig»; lív raha ma «lockerer boden», rabdd pl. 
«tráber», mely a lappban is megvan, de itt valószínűleg a finnből átvett 
jövevényszó: lapp rappe «ccenum existens in loco, quem homines vei 
pecudes saepe calcant»; a jelentést illetőleg pedig megjegyzendő, hogy 
a «mocsár» és a «folyós fogalmak csakugyan váltakoznak mind a finn
ugor, mind az indogermán nyelvekben, vö. finn neva «mocsár» s egyúttal 
folyó-név is, észt nova «csatorna»; német aue — kfn. ouwe ostrom, 
wasserreiches wiesenland»; ném. bach — orosz bagnó, lengyel bagno, 
cseh bahno «mocsár». A rawa szó a moksa dialektusban, a mint fönt 
említettük, még általában «folyót» jelent (de most már elavult szó, a 
mely helyett rendesen a l'dj szót használják); az erzáknál nomen pro-
prium lett belőle, ép úgy mint a finneknél Neva, és a Tambovi kormány
zóságban lakó erzáknál a Jov (Moksa) folyónak a" neve = finn joki 
«folyó». 

Megemlítjük még, hogy a finn szó hangalakra nézve közel áll az 
ó norvég draf szóhoz (jelentése «hulladék, morzsalék». FRITZNER, Ordbog 
over det gamle norske Sprog, 2. kiadás: «Affald, Smuller, St©v»), mely
nek germán alapalakjául KLUGE szerint (Etymologisches Wörterbuch 
der deutschen Sprache s. v. Treber, vö. NOREEN, Altisl. und altnorw. 
Grammatik, 2. kiadás 143 1.) drabaz tekintendő; de ha megengednénk 
is, hogy a germán szó némileg hatott a finn szó jelentésére, mégis az 
utóbbit egészben véve átvételnek nem tarthatjuk. 

A többi rokon nyelvekben teljes biztossággal nem mutathatjuk ki 
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a szó megfelelőjét. Eá lehet utalni a cseremisz ru «seprŐ» szóra (az ex
plozívának eltűnésére nézve vö. cser. sü = finn sepá; a cser. u meg
felel, noha ritkán, egy finn és mordvin a-nak, pl. cser. puro = finn 
para-s, mordv. paro, pára), de amaz lehet finn rupa «seprő» is. 

PAASONEN HENEIK. 

Iromba. MELICH NyK. 26 :372—374.1. igen érdekesen és elmésen 
magyarázza az iromba «tarka» tájszót. MELICH a tót jaraby-hól indul 
ki, a mely szintén tarkát jelent. Azt helyesen mondja, hogy ajeraby 
alak, a melyet BANKÉ cseh szótárában tótnak mond, nem lehet tót, már 
az f is mutatja, hogy csak cseh lehetne. De a csehben nem járatos a 
szó, KOTT nagy cseh szótárában csak a tót PALKovicH-ból idézi, ennél 
fogva ez nem tekinthető semmi egyébnek mint cseh ruhába öltöztetett 
tót szónak, tehát teljesen értéktelen. MELICH joggal mellőzi a +jeraby 
alakot és csakis a tót jaraby-bó\ indul ki. Éles kombináló tehetségét 
dicséri, hogy a magyar iromba és tót jaraby közt összefüggést látott, 
helyes úton is indul, és egy kis helyreigazítással a tőle mutatott úton 
az iromba szó teljes megfejtéséhez jutunk. MELICH helyesen mondja, 
hogy «a t. jaraby melléknév visszavezethető egy óbolg. jar^brb alakra», 
de ha így folytatja: «melyről MiKLOsiCH-nál ezt olvashatjuk: jarfirb 
(mint főnév) scheint eig. ,etwas buntes' zu bedeuten . . . (Vergl. Gramm. 
I.2 56.)', már téved, mert MIKLOSICH egyáltalában nem is szól jarebia. 
szóról, hanem jarfbb (jerh-rel és nem jert-rel!) főnévről, a mely «per-
dix»-et jelent, de származása szerint valószínűleg eredetileg azt jelen
tette, hogy tarkás (állat, madár). Ezt a jarpbh főnevet igenis szabad 
egy föltehető, de ki nem mutatható +jar£brb «tarka* melléknévből szár
maztatni és ennek a tót jaraby szépen megfelelne (az ószlovén £-nek a 
felel meg a tótban). Ebből a helyesen föltett *jar$bi,-bc>\ magyarázza 
MELICH a mi iromba szavunkat. Nem mondja ugyan sehol sem határo
zottan meg, hogy ennek a *jar<íb'b szónak mi lett volna első magyar 
megfelelője, de talán nem tévedek, ha *járemb alakot tételezek föl ki
induló pontul. Igaz, hogy a hol a szókezdő i- magyarázatával foglal
kozik, látszólag +jaremb alakból indul ki, de ez lehet puszta látszat is, 
mert ezen szavai: «hiányzik az összekötő kapocs a j a > e :> t közt» 
úgy is érthetők, hogy hiányzik a kapocs a szláv ja és a magyarban mu
tatkozó (és e-ből magyarázható) í közt (Kisújszállásról iromba alak van 
közölve hosszú i'-vel). Minthogy MELICH is jól tudja, hogy az ószlovén 
a-val szemben rendesen a-t és nem a-t találunk a magyarban, azt hiszen 
jogosan tulaj doni thatomMELiCH-nek azt a véleményt,hogy*jarf&rb-nek első 
sorban *járemb felelt volna meg. Ha innen a mai iromba alakhoz aka
runk jutni, meg kell a szóvégén hangzó -a-t magyaráznunk, az em helyén 
található om-ot és a szókezdő i-t. 
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A szó végén mutatkozó -a magyarázata ismeretes, ^jareb^ nőnemű 
alakja *jarpba, köznemű alakja *jarpbo volna, mindkettőből könnyen 
magyarázható egy magyar *járemba alak (v. ö. a néma,drága, tompa stb.). 

Az em-ből lett om magyarázatánál nagyon megboszúlta magát az 
a csekélynek látszó mulasztás, hogy MELICH nem konstruálta azt a ma
gyar alakot, a mely az előttünk jól ismert hangtörvények szerint első 
sorban megfelelhetett az ószlovén *jarpbi> alaknak, mert ha ennek testet 
ad, ha kiírja a +járemb (vagy nem bánom akár a *jaremb), illetőleg a 
*járemba (vagy ±jaremba) alakot, aligha keresett volna messze magya
rázatot az o megfejtésére, egyszerű hangzóilleszkedést látott volna benne. 
De MELICH arra, úgy látszik, ennél a pontnál nem is gondolt, hogy a 
szókezdő i- helyén az ő föltevése szerint eredetileg já- (vágyja-) állott, 
hanem az i-t mindjárt anticipálta és Hremba alakból indult ki! «Sze
rintem, mondja azután, az *iremba > iromba hangváltozásnak az ana
lógia az oka és a goromba {grqbh), otromba (traba Nyr. XI.) ráhatásából 
magyarázandó.)) Ezt még valahogy meg lehetne érteni, ha a goromba 
szó mellett az otromba melléknévre hivatkozott volna, de nem en*e 
hivatkozott, hanem, a mint a zárjelben mellé iktatott«{traba Nyr. XI.)»-
ból látható, egy főnévre, arra a titokzatos, csak DANKOvszKY-ból ismeretes 
otromba «Elephanfcenrüssel» főnévre (1. Nyr. 11 : 361). Ez az «Elephanten-
rüssel)) megtréfálta BALASSÁ-t is, a ki szintén egészen komolyan magya
rázza a Tüzetes Magyar Nyelvtan 1: 172. 1. a magyar otromba szót az 
ószl. traba-bó\, mikor pedig ez utóbbi «csövet, trombitát» jelent, úgy 
hogy egy «Elephantenrüssel»-t még csak lehet belőle csinálni, de 
«plump»-ot sehogy sem. MIKLOSICH nem is gondol a magyar mellék
névre, mikor az otromba szót szláv eredetűnek mondja, másrészt bizo
nyosan sem MELICH, sem BALASSA nem gondoltak másra, mint épen csak 
a melléknévre, de akkor az ószlovén trqbava, való hivatkozás nincs 
helyén. De ettől a félreértéstől egészen el akarok tekinteni, az em-nek 
om-niá való átmenetelének magyarázata úgy is igen gyenge lábon áll, a 
mi azonban a dolog lényegére nézve teljesen közömbös, mert hiszen az 
o magyarázata, MELICH kiinduló pontját elfogadva, a legkisebb nehéz
séget sem okoz. 

Hátra van a szókezdő i- magyarázata, a mely nyilvánvalóvá teszi, 
hogy a kiinduló pont helytelen. Alig kezdi MELICH ez i- magyarázatát, 
már megint egy kis félreértésbe esik. «Tóvedés pl., mondja MELICH, azt 
hinni, hogy az északi szerb jircha átvétele a magyar irha (KOVÁCS, Latin 
elemek), mert a szerbből VuK-nál csak ira, \ra ,gegerbte Schafshaut, 
pellis ovilla depilis' alak van igazolva.* MELICH tudhatta, hogy a tudo
mányban egyáltalában nem szokás é s z a k i s z e r b r ő l szólani, köte
lessége lett volna tehát, utána nézni, mi is lehet az a titokzatos é s z a k i 
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s z e r b . Ha megnézi azt a forrást, a melyre KOVÁCS hivatkozik, nyom
ban megtalálta volna a talány nyitját: MIKLOSICH ,Die Fremdwörter in 
den slavischen Sprachen' ez. értekezésében az írh czikkben egy «oserb. 
Hrchay található, a mi annyi mint o b e r s e r b i s c h , azaz felső lauziczi 
szerb jircha! Hogy KOVÁCS abból é s z a k i s z e r b - e t csinált, az, ha 
ugyan tudta, hogy mit csinál! — így volna magyarázható, hogy a tőlünk 
délre fekvő szerbektől a velük semmi közelebbi rokonságban nem álló, 
tőlünk északra fekvő lauziczi szerbeket úgy akarta megkülönböztetni, 
hogy Őket é s z a k i s ze rb -eknek nevezte. Ha ez félreértésre nem ad
hatna okot, e terminológia ellen nem lehetne semmi kifogást tennünk. 
De hagyjuk ezt most és nézzük MELICH hogy magyarázza a szókezdő i-t. 

MELICH a Kisújszállásról hosszú t'-vel közölt iromba alakról, a 
mely az írott «pictus» szóhoz való közeledésből könnyen magyarázható, 
azt tartja, hogy «eredetibb* és hogy í-je «csakis egy jí-bő\ fejlődhetett.* 
De eredményhez így sem jut és sok hiábavaló kísérlet után végre is 
kénytelen kijelenteni: «A hangtani változást nehéz magyaráznunk, 
mert hiányzik az összekötő kapocs ja > é > í közt.» Ezért mondom 
már fönt, hogy a kiinduló pont helytelen. Mind e legyőzhetetlen nehéz
ségeket kikerüljük, ha nem *jwffy&, hanem jereb'h alakból indulunk ki. 
Ennek *jeremba felelt volna meg a magyarban, a melyből beretva: bo
rotva, cseresdya (Gömör m. 1. MTsz. v. ö. ószl. creslo): csoroszlya [ószl. 
vecerja: vacsora^ -féle hangzóilleszkedéssel *joromba lehetett, ebből 
pedig iromba előttünk jól ismert hangtani fejlődés következtében kelet
kezhetett (Tüzetes Magyar Nyelvtan 1:100. 1. únkdbb töve egy a, jó 
szóéval v. ö. ionkab Kaz. Weszpr. c», <nktat. . . v. ö. iochtatnia HB.», 
nirgalom v. ö. iorgossun HB.») így tehát minden a lehető legegyszerűbb 
módon magyarázható, csak igazolnom kell még, hogy tényleg szabad 
•^jereb'h alakból is kiindulnunk. 

Hogy a tót jaraby ép ugy lehet eredeti *jerebij mint ^-jareb^b, az 
már MELICH fejtegetéséből is kitűnik, hiszen eredeti je- akárhányszor 
ja-vá válik a tót nyelvben. De azt a szókezdő je-t valóban meg is talál
juk több szláv nyelvben, még pedig, a mi fontos, olyan nyelvekben, a> 
melyekben ja-ból nem lesz Je. Azt a «tarkás» madarat, a foglyot mind
járt az ószlovén források is nemcsak jareM, hanem jerebi-n&k is híjják,. 
a horvát-szerbben jerebica váltakozik jarebica-wsd, a szlovénben jereb és 
jerebica a rendesen használt alakok. Nem jöhet tekintetbe a bolgár jere
bica, mert mellette jarebica-t is találunk, ja pedig magas hangzó előtt 
egyes vidéken je-vé válik. De igenis tekintetbe kell vennünk a kisorosz 
alakokat. Oroszul rjabka-nak híjják a foglyot, de a kisoroszban orjabka 
alakot találunk. Az orosz rjabok a rokon «császármadár*>, «tetrao bonasia* 
neve, a kisoroszban e helyett orjabok-ot találunk. Az ószlovén jer^frb-nek 
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kisorosz orjabí felelne meg, a mely egy a XVI. században írt codexben 
található többes orjabi-böl ki is következtethető.*) Tudva azt, hogy 
szókezdője- az oroszban is j a - maradt, szókezdő jg-ből azonban az orosz
ban rendesen o lett (ószl. jezero: or. ozero, ószl. jeleni: or. ölem, ószl. 
jedinű: or. odin), ebből az orjábi-bó\ és más még most is élő kis
orosz alakokból egy eredeti *jerebi> melléknévre (szókezdő je-vel) 
szabad következtetnünk. Ennek a *jerfib'b melléknévnek megfelelne 
kisorosz *orjab. Ezt ugyan nem találni, de az orosz rjab «tarka», a 
mely a föltehető *orjab-hoz szakasztott úgy viszonylik, mint nagy
orosz rjabka (tarka madár:) fogoly más, kisorosz orjabka-hoz, vagy 
mint rjabok: orjabok-hoz, és a tarka állatot meg tarka levelű fát jelentő 
o-n kezdődő származékok a kisoroszban (1. MIKL. Et. Wb. a rembü czikket) 
kétségtelenné teszik, hogy szabad egy ilyen *orjab melléknevet föl
tennünk. Orosz *orjab-nak pedig csak ószl. *jerpbi> és nem *jarpbrb 
felel meg. 

így tehát több úton is eljuthatunk ahhoz a *jerfb'i> alakhoz, a 
melyből iromba szavunk, a mint láttuk, könnyen magyarázható. 

Csak most, czikkecském legvégén térek rá arra a kérdésre, a mely-
lyel MELICH fölszólalását kezdte: ón is azt tartom,hogy az iromba szónak, 
ámbár egyetlen egy régibb adatot sem ismerünk (GVADÁNYI Falusi nótá
riusában találjuk először), igen régi átvételnek kell lennie, bizonyítja ezt 
az a körülmény, hogy benne a szláv orrhangzó tükröződik. MELICH haj
landónak látszik a szó földrajzi elterjedéséből is valami következtetést 
vonni, ámbár egyelőre még tartózkodik tőle. Mielőtt ezt tenné, minden
esetre jó lesz a Nyelvőr olvasóihoz kérdést intézni, nem ismerik-e más 
vidéken is a szót, nem találták-e más írónál is, mint GvADÁNYi-nál. Hogy 
nyelvkincsünk még nincs kellően átkutatva, kimutatva, hogy különösen 
a tájszók elterjedéséről egészen pontos följegyzéseink még nincsenek, ki 
kételkednék abban? MELICH «esetleg messzebb menő következtetéseket* • 
említ, én azonban nem ajánlhatok neki elég messze menő óvatosságot 
Mert ha mindjárt sikerül is neki egészen kétségtelenül megállapítani 
hogy ma az iromba szót csak egy bizonyos területen ismerik, abból 
semmikép sem lehetne biztos következtetést arra vonni, hogy régebben 
is csak ezen a területen volt használatos. MELICH, az igaz, «több egybe
hangzó vallomás»-ra hivatkozik. Erre nem mondhatok egyebet, mint 
hogy kíváncsian várom későbbre igért további fejtegetéseit. Annyi bizo-

*) L. VOSTOKOV Slovari cerkovno-slavjanskago jazyka ez. szótárában 
ugyan orjabü alakot tesz föl, de ép olyan joggal szabad az egyes nonrina-
tívii8t orjabi-nak írnunk; az egyetlen hely, a hol a szó előfordul, nem dönti 
el a kérdést. A rövid idézetből is látni, hogy a codex kisorosz. 
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nyos, hogy megint sikerült egy érdekes szót napvilágra hozni és úgy 
megvilágítani, hogy méltán figyelemmel fogja most már több szem ki
sérni — hát ha így új nyomokra akadunk! 

ASBÓTH OSZKÁR. 

Páré . MELicHnek a czímbeli szóra vonatkozó fejtegetése tetsze
tős, de mégsem annyira biztos, hogy benne föltétlenül meg lehetne 
nyugodnunk. Szolgáljanak erre nézve bizonyítékul s némi kiegészítésül 
is a következők. 

M. a PÁzMÁNYnál előforduló fár e-t a kfn. váré, vár szóval egyez
teti, melynek jelentése : csel, leskelődés, ravaszság, baj. Mindjárt feltűnik, 
hogy ezen egyeztetésben hiányzik az alaki megegyezés bizonyítása, 
mert nincs megmagyarázva, hogy a végső" hang (e), mely — m i n t a 
példán is látszik — már a kfn. szóban tünékeny hang volt, hogyan 
maradhatott meg, sőt mi több, hogyan lett a magyarban hosszúvá (é). 
A kfn. alaknak ilyetén egyszerű szembeállítása a magyarral még akkor 
sem volna kielégítő, ha a két szó jelentése előttünk világos és teljesen 
azonos volna. De hisz a magyar szónak még a jelentésével se vagyunk 
teljesen tisztában, az idegenből meg csak akkor következtethetnÖk némi 
biztossággal, ha az alaki megegyezés ellen semmi nehézség fön nem 
forogna, pedig — a mint az alábbiakból kitűnik — a végső hangon kívül 
még más ilyen nehézség is van. 

Ha azonban az e hangot illető kételkedésem netalán alaptalan 
volna, még mindig van egy nehézség, a mely a kfn. alakkal való rokon
ságot veszélyezteti. M. a kérdéses szó magyarázatában teljesen mellőzte 
a történeti szempontot s a népnyelvi adatokat kivéve ügyet sem vet 
arra, vájjon e szó a nyelvtörténet folyamán milyen alakban s milyen 
értelemben volt járatos. Erre nézve kiegészítésül a következőket 
közölhetem. 

A PÁZMÁNY használta faréra fogni kifejezést KRESZNERICS Szótára 
I. 150. lapján említi s egyszersmind utal SZABÓ DÁviora, Sz. D. jel 
alatt. SZABÓ DÁvionál volna tehát a/áre-ra vonatkozó legrégibb adat, 
de Kisded Szótárának egyik kiadásában sem sikerült megtalálnom s így 
csak másod kézből következtethetjük, hogy Sz. D. e kifejezést valahol 
használta (1. alább a CZTJCZOR-FOGARASI Szótárából vett idézetet) s ugyan
oly értelemben ós alakban, mint KRESZNERICS és a többi szótárírók. 
A legközelebbi adat ezután SÁNDOR IsTvÁNnak «A magyar-deák szókönyv
hez •) írt Toldalékában (Bécs 1808.) a 83. lapon fordul elő: faréra fogni. 
In quaestionem vocare, cogere ad respondendum. KRESZNERICS Szótárának 
fönt említett helyén majdnem szó szerint ugyanazt olvashatjuk, a mit 
SÁNDOR IsTvÁNnál -.faréra fogja. In quaestionem vocat, cogit ad respon
dendum. Az újabb szótárírók közül CZUCZOR FOGARASI és BALLAGI említik 
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fel e kifejezést. Az eló'bbi Szótára I I . 606. lapján következőkép magya
rázza a farét: «Faré, (far-é) fn. tt.faré-t.,Fartat' szóval közös far szár
mazéka, a. m. fartatás ; elé fordul SZABÓ DÁvnmál: faréra fogja = kér
dőre veszi.» BALLÁGinál «A magyar nyelv teljes szótára* I. 351. lapján 
ismét a következőket olvassuk '.faré, fn. 1. fartatás, kérdezősködés, 
faréra vonni, a. m. kikérdezni; faréra fogja, kérdőre veszi; 2. 1. Faredv. 

Az itt elősorolt adatokból a következő tényeket állapíthatjuk 
meg. Először: a faréra fogni kifejezés értelme SZABÓ DÁviDtól kezdve 
valamennyi szótárírónál a. m. vallatóra fogni, kérdőre vonni, faggatni; 
a faré jelentése tehát ezek szerint '.faggatás, vallatás, firtatás. És ebben 
annál inkább megnyugodhatunk, mert PÁZMÁNY Kalauzának legutolsó 
(1766) kiadása után alig két évtizeddel, a mikor SZABÓ DÁviDnak többször 
emlegetett Szótára keletkezett, még elég jól érezhették a faréra fogni 
kifejezésben a faré jelentését. Másodszor: PÁZMÁNY Kalauzának 1623., 
1637. és 1766. kiadásaiban a faré szó első tagja hosszú ugyan (faré), 
de a fönt idézett összes szótárírók kivétel nélkül mind rövid előtaggal 
írják: faréra fogni, s az újabbak értelmileg is jól megkülönböztetik a 
faré (baj, veszedelem, nyomorúság, tréfa, bolondság) szótól. Vagy azt 
kell tehát föltennünk, hogy PÁzMÁNYnál sajtóhiba van — a mint hogy 
van is elég — ; vagy azt, hogy az Összes szótárírók egész máig mind 
rosszul írták ki PÁZMÁNY kérdéses helyét, a mit ugyancsak nehéz dolog 
lenne bebizonyítanunk. 

íme tehát a történeti szempont figyelembe vétele mellett azt lát
juk, hogy a mi faré szavunk teljesen ellentéte a kfn. váré, vár alaknak. 
Ennek első tagjában a hangzó hosszú, második tagjában rövid, sőt 
tünékeny; ellenben a magyar szónak az első tagja rövid s a másodika 
hosszú. Ily ellentétek mellett pedig alig lehet a két szó között egyez
tetésről szó, s első sorban is azt kellene eldöntenünk, vájjon kérdéses 
szavunk faré-e, vagy faré. Igaz ugyan, hogy az eddig mondottakból 
MELICH magyarázatára vonatkozólag csakis tagadólagos eredményt 
vonhatunk, de nem is az volt czélom, hogy új egyeztetést próbáljak 
meg, hanem hogy rámutassak némely nehézségekre, a melyeknek elhárí
tása és megfejtése nélkül a kérdéses szó eredetének megállapítása na
gyon is kétséges. BABTHA JÓZSEF. 
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