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Néhány vogul helynév etimológiája* 

Számos vogul és osztják szó etimológiájával (többek közt helynevekével 
is) foglalkoztak nem egyszer a finnugor nyelvtudomány művelői. Ismeretesek 
Ahlqvist, Gombocz, Kannisto, Kálmán, Steinitz és Matvejev** valamint mások 
munkái. 

M i itt a vogul lakosságú terület néhány vogul helynevével foglalkozunk. 
Ismeretes, hogy a földrajzi nevek a szókincs legrégebbi és legszilárdabb 

rétegébe tartoznak. Lehetnek olyan nyelv termékei, amelynek hordozói az illető 
területen laknak most is. Ilyenkor a szó etimológiája világos, megfejthető e 
nyelvből. 

N e m ritkán a hely elnevezését átveszik egy másik, olykor az illető vidékről 
eltűnt néptől, amelynek nyelvét nem is tudta az átvevő lakosság. Ilyenkor a 
régi szó úgy őrződött meg, hogy vagy valamilyen módon utánozták a szót az 
illető nyelven, vagy hanghelyettesítéssel vették át az átvevő nyelv normáihoz 
alkalmazkodva. Gyakran nehéz az etimológusnak a szubsztrátum-szót kihá
moznia és rekonstruálnia. 

Előfordulnak kontaminációs földrajzi nevek is, vagyis összetett szavak, 
melyeknek egyik tagja saját nyelvi, a másik pedig idegen. A z efféle összetett 

* Az itt közölt cikk már megjelent ugyan oroszul a Bonpoc&i $HHHO-yropcKoro as&mosHaHHg 
III. kötetében (Moszkva, 1965—66) a 45—52. lapon, azonban mindössze 423 példányban, és így na
gyon nehezen hozzáférhető. Mivel egyrészt a magyarral legközelebbi rokon vogul nép névadásáról 
ez az első tanulmány, méghozzá vogul nemzetiségű és anyanyelvű szerző tollából, másrészt mivel 
megállapításaibői általános következtetések is levonhatók, a szerkesztőség hasznosnak látta a cikk 
magyar nyelvű közlését. 

** AHLQVisr, Über die Kulturwörter der obisch-ugrischen Sprachen (JSFOu. 1890, VIII/1.); 
GoMBOCZ Z.: A vogul nyelv idegen elemei (NyK. 1898, XXVIII.); UA.: Adalékok a vogul nyelv török 
elemeihez (uo. 1901, XXXI.); A. KANNISTO: Die tatarischen Lehnwörter im Wogulischen (FUF. 
1925, XVII.); UA.: Über die früheren Wohngebiete der Wogulen im Lichte der Ortsnamenforschung 
(uo. 1927, XVIII.); B. KÁLMÁN. Die russischen Lehnwörter im Wogulischen (Budapest, 1961); W . 
STEINITZ: Zu den syrjánischen Lehnwörtern des Obugrischen (ALH. 1962, XII.); UA.: Samojedisch-
Obugrisches (Commentationes Fenno-Ugricae. 125., Helsinki, 1962); UA.: Zur Toponymik des 
nördlichen Obgebietes („Congressus internationalis Fenno-ugristarum". Budapest, 1963). — Né
hány vogul helynévmagyarázat található a következő helyeken: MuNKÁcsi B.: A vogul nép ősi hit
világa NyK. 1899, XXLX, 129—63, 249—97, 361—96; 1900, X X X , 1—36, 129—71, 241—69, 353— 
406; 1901, XXXI, 1—54; 1902, XXXII, 1—38,129—60; A. K. MaTsees, #HHo-yropcKaa TOnoim-
MHKa ceBepnoro H cpeanero Vpana. „Vi. 3an. VpajiCKoro roc. Vn-Ta MM. A.M. FoptKoro", 
1959. XXXII. 
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szavakat szokás „hibridnek" nevezni (E. A. BacEJieBCKaa, cjioBocjio^eime B 
pyccKOM asbixe M., 1962, 57). 

A vogul lakosságú területen hibrid földrajzi névvel elég gyakran találko
zunk. 

Külön kell hangsúlyoznunk, hogy ez a vidék igen gazdag helynevekben, 
minden földdarabkának megvan a neve, jellemzi a területet a megkülönböz
tetésre való törekvés. A földrajzi neveknek ez a gazdagsága talán azzal magya
rázható, hogy a vogulok a megélhetésükhöz szükséges anyagokat a legutóbbi 
időkig kizárólag a környező természetből szerezték be. Bejárták a vidéket zug-
ról-zugra szánon vagy csónakon, néha gyalog is, megismerték a helyeket a va
dászatra, halászatra, bogyószedésre, cirbolyatoboz gyűjtésére vagy időleges 
letelepedésre való alkalmasságuk vagy alkalmatlanságuk szempontjából. Vég
eredményben a helynevek inkább csak a vadászati és halászati tárgyak elneve
zéseit, a vadászat és halászat módját tükrözik, annak időszakos jellegét stb. 
Pl. vog. fw/apawa/ (tkp. tavaszi falu, azaz olyan falu, ahol tavasszal halásznak) 
a vog. fw/a 'tavasz' és /?á%W 'falu' szavakból; W y a / W w " (olyan tó, amely al
kalmas a hálóval való halászatra) a vog. W/háló' és fwr 'tó' szavakból; 
.m/rar/a (olyan folyó, ahol sok sokur-halat lehet fogni) vö. vog. w/Aar 'sokur-
hal' és /a </a 'folyó'; yafn (folyó, amelynek partján nyirfajdra lehet vadászni), 
vö. vog. yafn 'nyírfajd'. 

SZEREBRENNYIKOV a „BojITO-OKCKaü TOIIOHHMHKa Ha TeppHTOpHH CBpo-
neHCKOMHacTHCCCP" c. munkájában helyesen jegyzi meg, hogy „az erdőövezet 
lakóinál a folyók, mocsarak, tavak, erdők stb. elnevezéseiben sok finom meg
különböztetés van" (VoprJaz. 1955/6, 27). A vogul ebben a tekintetben nem 
különbözik a többi erdőlakótól. A tájhoz a vadász szemszögéből közeledve az 
elnevezésekben, a vogul részletesen felosztja és elkülöníti a különböző külsejű 
erdőket, mocsarakat, folyókat, tavakat, hegyeket stb. így vannak elnevezések 
az erdők különbözőségeinek jellemzésére: w w (erdő, amely alkalmas prémes 
vadak vagy vadon élő rénszarvasok vadászatára), ő/f fa) (erdő, ahol jávor
szarvast, nyulat lehet zsákmányolni), w/w/w (erdő, ahol a szurokfenyő kérgét 
le lehet hántani a nyári hajlék befedésére), %a7'a,# (erdő, ahol nyírhéjat lehet 
hántani a nyári hajlék készítésére), árny (erdő, ahol réneknek való zuzmó nő), 
jayf~.%zyaf (őserdő, leginkább magasabb helyeken) stb. 

Mocsárra: Már, tkp. 'csupasz' (olyan mocsár, ahol szedret lehet szedni), 
#%W/Ma tkp. 'jeges hely' (olyan mocsár, ahol áfonyát lehet szedni), %an < 
%am tkp. 'ritka, ligetes' (olyan mocsár, ahol mocsári málnát lehet szedni), 
fg#y (nagy láp, ahol szintén lehet áfonyát szedni), %wff ya/ tkp. 'lebegő' (olyan 
láp, ahol el lehet merülni, meg lehet fulladni), járna/ (piszkos láp, amelyben 
semmifele bogyó sem terem), /%? (zsombékos láp, amely magas fűvel van be
nőve, ahol füvet lehet szedni csizmabetétnek). 

Hegyre: /zör (magas hegy, inkább csupasz, sziklás); wr (nagy kiterjedésű ki
emelkedések sűrű erdővel fedve); %oma/V (kisebb kiemelkedés, amelyen rend-
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szerint rénzuzmó terem); wram (kis domb) — HoeTb (Vö.: r. M. OJIECOBA 
MancHHCKHe opoHHMti cesepHoro Vpajia—„BonpocLi TonoHHMHKH" 1. CBepwiOBCK, 
1962.) 

A különféle tavakra: fwr (nagy, mély tó, ahol kárászok és más halak tar
tózkodnak); wra/ (olyan tó, ahol különféle halak élhetnek, de kárászok nem, 
mert vizének az átfolyó patakok miatt sodra van); /%? (időszakos vagy évszakok 
szerinti tó, amelyben nem mindig van hal). 

A aö/w/M (a vog. jq/fMwq&wg 'eltűnik* szóból) kifejezés segítségével képezik 
az olyan folyóvizek nevét, amelyek rendszerint piszkos mocsárból folynak ki, 
és amelyekben található hal (nyelvjárási alakja a aá?; cikkünkben a nyelvjá
rási változatokat nem tárgyaljuk). 

Néhány folyónévben fordul csak elő az a%ffaj — olyan folyó, amelynek 
mindig van vize és vizes réteken ered; bennük vejszével lehet halászni; ör(%) 
— időszakos folyó, amelyen kora tavasszal lehet csónakon közlekedni, vagy 
nagyon csapadékos időben nyáron halászni; %wfwm — időszakos gyenge sod
rással és alkalmas halászásra ivás idején; # > J a — olyan folyó, amelyen lehet 
csónakkal közlekedni, halászni, amelynek minden nyáron van sodra, olyan 
folyók, amelyek a szomszédokkal összehasonlítva a kisebbekhez tartoznak. 

Igen nagy folyókra az á? elnevezést használják, amely valószínűleg a ya? 
'mély folyómeder' szóból való, pl. á? 'Ob% /##ar á? 'Pecsora' tkp. 'a Pecsora 
medre'. 

A vogulok a nagy folyók nevéhez nem fűzik hozzá kiegészítésül ayj>ya 
szót, pl. fáyf 'Szoszva', &?wm 'Lozva', /Wwmz 'Pelimka' stb. Hasonló elneve
zéseket mintegy magyarázatul használnak ugyan -#z végződéssel is, például 
tervrajzon: „fayf, ez folyónév, vagyis föyf ya". A lakosság ezt a törekvést ab
ból magyarázza, hogy a nagyobb folyók mindenki előtt ismertek, így nem kell 
őket folyónak nevezni. 

Evvel kapcsolatban jegyzem meg, hogy az -ar végű folyónevek aligha ős
magyar eredetűek, mint ahogy két tanulmányában ((&HHHo — yropCKaa Tono-
HHMEKa.. ., 106—107; Ua. #peBHeypajn,CK&% TonoHHMHKa n ee npoHexoacaeHHe. — 
"Bonpochi apxeojiorHH ypajia", CsepAJioBCK, 1961, 133—141) MATVEJEV véli, 
lehetnek azok vogul eredetűek is. Ugyanígy kételkedem abban, hogy a nagy 
folyók nevei, mint a föyf (Szoszva), á? (Ob), /?o/wm (Pelimka), M w w M (Lozva) 
azért nem vogul elnevezések, mert nincs meg bennük a ̂ /a>-^z toldalék. Ezek 
a víznevek vogul eredetűek. A két utóbbiban található -wm végződés pedig 
eléggé elterjedt régi obi-ugor eredetű deverbális nomen-képző. 

Már említettük, hogy a vogulok gazdasági tevékenysége időszakos jel
legű. Ezért a földrajzi nevek pontos meghatározása, azok egyértelmű megne
vezése a tapasztalt vadász és halász számára lehetővé teszik annak meghatáro
zását vagy kitalálását, vajon milyen eredmény várható egyik vagy másik nevű 
helytől és melyik évszakban. A z olyan embereket, akik nincsenek tisztában 

87 



ezekkel a dolgokkal, a legközelebbi medveünnepi színjátékokon könyörtele-
nöl nevetségessé teszik. 

A vogul földrajzi neveket a lakosság széles köreiben ismerik. Gyakran 
fontosságuk vagy a hozzájuk fűződő emlékek miatt mondákat mesélnek az el
nevezések eredetének magyarázatára, és ez lehetővé teszi, hogy jobban és pon
tosabban megjegyezzék. 

A földrajzi elnevezések (különösen a mikrotoponimiáé) leíró jellegűek. 
Ezért többségük két vagy több elemből forr össze, összetett szavak (vagy szi
lárd szókapcsolatok). Minden ilyen szónak olyan jelentése van, amely eltér 
attól, amely nem állandó szókapcsolatok elemeként volna. 

Földrajzi névként a két vagy három szóból összeolvadt elnevezés néha 
hangtani módosulásokon megy át, pl. aöra%fa (fblyónév — jör ő%f yö, szó 
szerint 'vizes rétből eredő folyó', a következő elemekből osztják aór (for?J 
'vizes rét' vog. á%f 'vizes réten eredő patak', vog. yá ' folyó' (a vogul á%(/o szó 
nagyobbacska folyót jelent, amelyen csónakkal lehet közlekedni); %óra% fwr 
(tónév) szó szerint 'részben mocsaras tó, ahol mocsári málna terem', ahol a 
%öra% < %on%' mocsári málnát termő láp', fwr 'tó'. Vagy: jwma^awa/(falunév), 
ahol az osztják jöma (>vog. ̂ wma) 'magas, meredek' ,vog. ̂ awa/ 'falu', tehát 
'magas falu'; ma/^ an (pataknév) 'a folyó mély részével szemben beömlő pa
tak'; fMwwa^f&y (pawa/, falunév) a következő elemekből: osztj. mwMa^ 'ka
nyargós', vog. r&y 'határ', tehát 'kanyargós határ'. 

A fentebb idézett hasonló földrajzi nevek köznevekből vagy szóösszeté
telekből keletkeztek, mint az első típus a jelző + jelzett szó, pl. /Mő/í/a 'kis fo
lyó' (vog. mán 'kicsi',ja </a 'folyó'); %wZm/a szó szerint 'időszakos folyó, ahova 
ívni jönnek a halak' ( %wfw/» befejezett melléknévi igenév a %wZYy/ű#we 'ki
úszni' igéből, ya <=já). Hasonló szóösszetételekben az első tag a fő, a fontos, a 
jelentős, a második alárendelt, nem jelentős, már szinte képzővé alakult elem. 

Másrészt a vogul földrajzi nevek birtokos összetételt is alkothatnak: /%%%%% 
AzyW 'asztalláb' vagy az orosz Z,eMMgrd(7, Fb^ogmW névtípushoz hasonlók, 
pl. jaraMpmW 'zűrjén falu v. zűrjének falva' (vog. jwwz 'zűrjén', /?őwW 'falu'); 
fj/MÁiű ̂ öwa/ 'Tyimofej falva'. Ebben a típusban az összetétel második tagja 
mindig megőrződik, önálló szó marad, az összetétel mindkét tagja egyenrangú. 
Minden más összetételben, ha a község nagy és szélesen ismert, a j y m W tag 
szabályszerűen elmarad, akárcsak a nagy folyók nevében ayo</á elem. 

A gazdasági tevékenységre alkalmatlan vagy a szent helyeknek néha egé
szen szeszélyes nevűk van. így a Szoszva folyó középső folyása mentén számos 
olyan földrajzi név található, amely kapcsolatban van egy kérkedő óriás test
részneveivel, amelyek darabokra szakadtak a föyf&ofW ö/&a máM^fy (a közép-
szoszvai öreg kisebbik fia) nevű hős nyíllövésétől: .»??&?<.%##.? 'térd' — szent 
hely, ahol állítólag a f á y f W W ö/&# lakik; o%ar Mözf — egy patak, amelynek 
neve az óriás o%ar—o%ar kiáltásából keletkezett; ez az osztják 'magas, me
redek' jelentésű szóból származik. 
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A z o/ffwmp 'szigetsor' falu alatt található az á%fap ö W jöy ' (az óriás) öv
végének két folyója'. E két folyó alatt van a M/%zr fwmp 'késhüvely sziget' (vog. 
ffpoZ' 'késhüvely', ^wmp 'sziget'); ugyanarra az óriásra vonatkozik; wfa %wr/y 
fwmp 'tűzszeres zacskó sziget'; ̂ ó/%&? ̂ wr — egy tó neve, amely a monda sze
rint az óriás gyomrának tartalmából keletkezett, vö. vog. ^ö/%ay 'gyomor' 
(tabu-szó); Jöpa&fófMf ̂ áWf y 'csizmadarab két falu' (ahova az óriás csizma
darabjai hullottak); j9ás7wM; wőf 'csípőcsont folyószakasz' (ugyancsak az óriásra 
vonatkozik). 

* 

Anyagunk azt mutatja, hogy a vogulok lakta terület gazdag földrajzi 
nevekben (egy részüket a térkép is tükrözi). Óriási többségük közvetlenül a 
vogulból származtatható. Csupán jelentéktelen százalékuk nem magyarázható 
a vogul segítségével. 

A földrajzi nevek többsége összetett szó, amelyekben tükröződnek a fog
lalkozások a halászat, vadászat szavai, a terület alkalmassága vagy alkalmat
lansága a különböző foglalkozások üzésére vagy időszakos jellegére. 

A termelő foglalkozásokra kevéssé alkalmas helyeknek olyan nevük van, 
amelyek nem tükrözik a hely sajátságait. 

A z egész vogulok lakta területen vannak egyes külön szigetek, ahol hibrid 
földrajzi nevek találhatók, amelyek osztják és vogul elemekből állnak. Nagyon 
valószínű, hogy ezeken a területeken a vogulok és osztjákok huzamosabb ideig 
együtt laktak. Lehetséges, hogy a vogulok megjelenéséig a Szoszva és Szigva 
folyók vidékét osztják lakosság foglalta el, és ennek eredménye itt az osztják 
szubsztrátum a földrajzi nevekben. A nyenyecek (jurák szamojédok) a vogu-
lokat jw/#f%z6f-nak nevezik, ami szó szerint %(/a menti osztjákok'; a j%/a kétség-
talanül a Szigva, ja&w/a folyó nevéből ered (a Ljapin folyó vogul neve). 

Hogy honnan jöttek a vogulok mai hazájukba, azt részben egy nagy terü
let földrajzi neveinek gondos és mély elemzése valószínűsítheti. Hogy mikor 
jöttek a vogulok a Szoszva ffőyfy) és Szigva fwz&wj vidékére, erről néhány 
pontos adatot a régészet szolgáltathat; történeti források nincsenek. 

Leningrád ROMBANGYEJEVA, JEVDOKIJA ÍVANOVNA 
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HeKOTOpbie 3THMOJIOFHH MaHCHHCKHX TOHOHHMOB 

HeKOTopbie BBiBO^Bi. HauiH MaTepnajiti noKastiBaioT, HTO Mecra pacceneHHa 
MaHCH őoraTbi TonoHHMaMH (s ocHOBHOM Macce ne OTpaaceHHtiMH na xapTax). 
AŐCOJHOTHOe ŐOJH,HIHHCTBO H3 HHX 3THMOJIOrH3HpyeTCM Cpe^CTBaMH MaHCHHCKOrO 
asLiKa. JlHiin, HesHaHHTejiBHBiH nponegT ne pastacHaeTca cpe^cTBaMH MaHCHHCXoro 
M3bIKa. 

TOHOHHMBI B ŐOJIblHHHCTBC HpeaCTaBJIMK)! COŐOH CJIÔ CHLie CJIOBa, B KOTOpBIX 
OTpaXaiOTCM OŐteKTBI HpOMBICJIOB, pBlŐHOH JIOBJIH, OXOTBI, HpETOAHOCTB HJIH H6-
HpHrO^HOCTB M6CTHOCTH WIg pa3HBIX HpOMBICJIOB, CC30HHBIH XapaKTep SaHMTHH. 

y MancH npoBOAHTca 3Ha?HTejiLHaa acTajinsaHna pasHOBHanocTen Mecr-
HOCTH, BoaoeMOB H. T. #. TaKaa xapaxTepncTHKa oőycjiasjiHBaeTca ocoőeHHocraMH 
xosaHCTBGHHOH ̂ eaTei&HocTH nacejieHna, BaamocTbK) ee cesoHHoro xapaKrepa. 

Mecra, MajionpHro^HBie wia npoMBicjioBBix saaaTHM, HMenyiOTca HasBannaMH, 
He oTpaacaiomHMH ocHOBBix ocoőeHHOcrea 3THX MecrHocren. 

H a BC6H TeppHTOpHH paCCCJieHHa MaHCH OT#eJH>HBIMH OCTpOBaMH BCTpeyaiOTCM 
rHŐpHAHBie TOHOHHMHHeCKHe HaSBaHHB, COCTOamne H3 XaHTBHÍCKHX H MaHCHHCKHX 
3JieM6HTOB. BecBMa sepoaTHO, ?TO xaar&i H MancH ̂ JiHTejibHoe BpeMa npoacHBajiH Ha 
3TOH TeppHTOpHH COBM6CTHO. BOSMOXHO, AO HpEXO^a MaHCH paHOHBI p6K CoCBBI H 
JlHHHHa ŐLiJiH sanaTbi xaHTtmcKHM HacejienneM, B pesyj&TaTe iero s^ecB enie 
coxpaHHJica xaHTtiHKHH cyőcTpai. M neHHBi HasbiBaioT MaHCH cy/zw'aőw, őyxB. 'xaH-
TBI H3 Ctl»% CbM, OH6BHAHO, BOCXO^HT K Ha3BaHHK) p6KH CbfJŐO, CűK65^ (MaHCHH 
CKOC Ha3BaHHC pCKH JlaHHHa). 

Orxyaa npnmjiH MancH na csoio HBineiuHioio po^HHy, ?acTHHHO Moacer noa-
CKasaTb TmaTCJILHblH H FJiyŐOKHH anajIHS TOnOHHMHKH Ha ŐOJIBIIIHX TeppHTOpggX. 
Koraa npHimiH MaHCH s paHOHBipeKCocBBi(Tayt) H JlannHa (Sakw) — oősTOM 
MoaceT ̂ aTB nexoTopBie TOHHBie cse^eHHa apxeojiorna; HCTopHHecKHX aaHHtix 06 
3TOM HC HM6CTCM. 

E. I. ROMBANGYEJEVA 
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