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Adalékok a magyar nyelv szófejtő szótárához.*) 

14. Bogyó bacca, diai. hogy a, bugya, bolyó, bojó stb. id.**) 
Ezen szó a MUSz.-ban (459. 1.) a következő rokonnyelvi 

szavakkal van egyeztetve: f. marja bacca, lpN. muő'rje id., mdM. 
mar apfel; (Összetételekben) beere, cser. mör erdbeere, beere, 
votj. muti beere; nuss. BUDENZ szerint a m. mogy, mogyo-
(SÁNDOR ISTVÁN, de vö. Nyr. XIV. 363) — valamint a votj. 
muti — fu. *msrj„ alakból r > l cserével fejlődött volna ( > 
*molgyo-, mogyo-) valamint m. szügy, vö. f. syrjá marg'o; m. 
hegy, vö. f. kárki cuspis (cultri), apex acutus, cacumen montis. 
€sak az a baj, hogy a két utóbbi szóegyeztetés nagyon is kétes. 

MUNKÁCSI ÁKE. 38. sz. a fent idézett magyar szót szintén 
a votj. muti (zürj. mol összetételekben: nurm., turi-m. moos-
beere, Oxycoccus palustris, permi mrit(i) : tor-m. id.) és a cser. 

*) L. XXXVI. 2G7, 470. 
**) m ~ b, vö. m. bagoly — vog. mányid eule, MUSz. 

477. sz. — A bogyó ragos alak, BUDENZ szerint (MUSz. 460. 1.) 
eredeti *m0- raggal. Lehetne fu. *ye képzőt is föltenni, a mely 
azonos volna ebben a mordvin bogyónévben előforduló képző
vel: mdE. iúéeíj (Alatyr város melletti erzá-mordvin nyelv
járásban, a melyben az eredeti í?-hang a szó végén változatlanul 
megmaradt). ind'éej ,málna, Bubus idíeus', vö. cser. eyeé, eydé. 
cserH. dygdé id.; votj. áme,j, ámez, zürj. (WIED.) ömidz, o: emidz 
id.; vogKL. ürnié id. (a vogul szó, úgy látszik, permi átvétel; 
az eredeti fu. í?-hang megmaradt a cseremiszben (cser. y ^ yg, 
a mint több más esetben, eredeti fokváltozásra utal), a zürj.-
votjákban y > 'm, mint több más szóban, a mordvinban pedig 
y > n a következő affrikáta hatása alatt). Ugyanazon képző még 
fanevekben is található : mdE. scley, sel'ej ,ulmus', f. salava (< 
*salaya) jSalix', vö. cser. solo .ulmus', m. szil id. 
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mör szóval azonosítja, de el van hagyva nála a finn marja, lapp 
muörje, valamint az ezekkel nyilván azonos mordvin mar szó, 
úgy látszik, nem azért, hogy ezekben az l hang helyett r van 
(hiszen a cser. mör szót elfogadja, sőt 173. 1. az r-hangot ere
detibbnek véli), hanem azért, mert a finn-lapp -rj- rosszul ille
nék az újper. mid genus piri, pahl. mar stb. iráni szavakhoz, 
a melyekből a magyar, permi és cseremisz szavakat származ
tatja, valamint még ezeket: vog. moré% gélbe sumpfbimbeere, 
MoponiKa, osztj. mür§y iá.*) 

Először is nyilvánvaló, hogy a cser. mör — f. marja, lp. 
muörje, md. mar. A cseremiszben -r/'-ből r lett. mint ezekben 
is : cser. sör kanté, vö. f. syrja id., cserH. nörd0 weicli. biegsam 
(EAMSTEDT), VÖ. f. norja biegsam. A finn, lapp, mordvin és cse
remisz szóval bizonyosan még azonos a zürj. myr ebben: úvr-
myr (WIED.) schellbeere, Eubus chamacmorus (úur «sumpf», 
tehát nur-myr tkp. ,suinpf-beere');**) r utáni j a permi nyelvág
ban nyomtalanul eltűnt, vö. votj. var sclave, diener, knecht = 
f. orja id. Tehát a cser. mör szónak nincs semmi köze a votj, 
mul'i, zürj. mot, m. bogyó szavakhoz. 

A MüNKÁositól idézett ,Eubus chamsemorus, MoponiKa' je
lentésű vogul-osztják szó: vogE. moray, móré'/, vogKL. mqré% 
stb. | osztj. (KARJALAINEN 142. 1.) mürry, mör§iftf stb., megint 
egészen külön szó, mely ezekkel a balti-finn szavakkal kapcso
landó össze: f. muuran, g. muuramen; muurama, muurame, í'K. 
muuroan, fA. muuroi, fE. murák, g. muraku; murakas, g. muraka; 
murikas; műre, g. mürme, fV. muraga Eubus chamasmorus. 
Ezeknek egymásközötti és a vogul-osztják szóhoz való viszonyá
ról sok mondanivalóm volna, de arra itt nincsen alkalmas hely. 
Csak azt akarom még megjegyezni, hogy ezen bogyónév a sza
mojédban is előfordul: jurák-diai. maraya, jeniszej-dial. moragga, 
tavgy-dial. mura'ka ,Eubus chamaemorus', a melylyel HALÁSZ 
NyK. 24:44-5. a magyar bogyó és a többi BuDENztől vele egyez
tetett szavakat hibásan összevetette. 

*) Pótlásaiban, ÁKE. 646. L, MUNKÁCSI a magyar és a 
permi lágyított i-re is fordítja figyelmét: «a közös l' a zürj.woZ', 
votj. mul'i és magy. boly-ó f = bogy-ó) alakokban bizonyára kö
zös alapú s talán az újper. mul-nak előzményével (vö. szkr. 
mrdvl-ka ,weintraube' ettől mrdví fem. ,weich, zárt, mild' 
(UHLENB. EtWb. 230) magyarázható (l < Id))). Tehát a zürjén-
votjákban is Zd-ből l fejlődött? Én arra nem ismerek semmi 
példát. 

**) A finn marja szó megfelelője talán még ebben rejlik : 
zürj. namyr steinbrombeere, Eubus saxatilis, votj. namer id. 
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Tehát csak a votj. muU, zürj. mol marad meg mint a 
m. bogyó megfelelője. De ezekkel meg egyeztetendő ennek az 
osztják szónak utórésze : udr-mdí (déli-osztj., Demjanka), uuir-mdA' 
(keleti-osztj., Tremjugan), ujr-mei!, uir-mut (északi-osztj., Nizjam), 
ujr-nidA (északi-osztj., Kazym) ,Ribes r u b r u m ' (KARJALAINEN sze
rint idézett alakok, L Zur ostjakischen lautgeschichte, I. = SUS. 
Tóim. XVIII. 196. 1.). KARJALAINEN az i. h. azt írja: «Das wort 
ist in den nördliehen dialekten schon fást vergessen, wie auch 
die unstabile Ni[zjamj form erkennen lásst. Der vokal der ersten 
silbe in den südlichen dialekten ist wahrscheinlich in anlehnung 
an mr ,blut; roter beerensaft' entstanden; die nördliehen for-
men können entweder in derselben weise erklárt werden, oder 
ui-, ui- ist als direkt aus *ui- entstanden aufzufassen». De nyil
vánvaló, hogy az előrész éppen eredetileg a udr ,blut' szó és 
hogy az osztj. mr-mdi stb. ,Ribes r u b r u m ' tehát tkp. = vér-bogyó 
,blutbeere, rote beere'. Az utótag magashangúsága hangilleszke
dés folytán (a magashangú előtag szerint) keletkezett, külömben 
az eredeti hátsó vokális a nizjami dialektusban még megmaradt, 
a mr-mut mellékalakban. A déli osztj. i (magánhangzók között 
ül. ú), tremjugani A ' , nizjami (, kazymi A a feltételezendő fu. 
lágyított Miangnak (H) képviselője valamint pl. ebben az osz
tják szóban: yüúdm (Demjanka), h(üA'§m' (Tremjugan), yinidrrC 
(Nizjam), yuiAdm' (Kazym) schláfe (KARJALAINEN 136. 1.); az én 
följegyzéseim szerint: yukdm (Konda, déli-osztj.): shn-y. schláfe, 
kÜÁ9m (Jugan, keleti osztj.): s'óm-k. augenlid, vö. f. kulma, silma-
kulma.*) 

*) A mellett az osztjákban a fu. H — i, pl. ebben: yoidm 
(Konda), kápm (Jugan) ,asche' — az én följegyzésem szerint, 
vö. CASTRÉN, PATKANOV : £ö?>m, AHLQVIST (északi-osztj.): %ojem, 
SZINNYEI, NyH. 145. 1.: osztj. yjidm'; vö. vogK. khul'em (SZILASI) 
asche, vog. (SZINNYEI, NyH. 145. 1.) yufom, tíufom id. (Ezzel a 
vog.-osztj. szóval — a m. hamu (illet, a zürj. kun, tő kunmi-
,lauge') szón kívül — szerintem még egyeztetendő f. kvlmu 
quisquiliae fceni 1. straminis; zerriebenes beu, strohhalm, aus-
kehricht: fu. alapalak *kjme). •— A vogulban szintén kétféle 
hangmegfelelés létezik; az l mellett (a mint az idézett szóban 
és pl. ebben: vogE. salgi, vogK. saZgi, vogAL. sáll'i spucken 
(vö. osztj. süiydm id., fi. sylkeá id., lpN. colggat id., zürj. selal-
id. stb.) j (i) is található (vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 318. 1.), a mely 
hang ugyanabban a szóban is Z'-lel váltakozik: vogKL. pal'e — 
vogE. pajöi, vogAL. pqja, vogK. pqjá, vogP. pqj daumen, vö. 
votj. polí, pijU stb. Valószínűleg volt fokváltakozásból magva-
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A magyar ,bacca' szó régibb alakja tehát *mja volt. 
Azonban ez aligha a fu. alakja. Több mint valószínű, hogy 

a fent tárgyalt permi-ugor szóval azonos ezen cseremisz szó: 
cserK. muőo eine beere, «die hinter der Ufa wáchst», heidelbeere, 
schwarzbeere (GENETZ, permi korm., krasznoufimszki ker.), mod§, 
mot§ fekete áfonya, nepmiKa (Ucsebnik), cserE. modo (BUDENZ), 
mota, o: mot§ (VASZILJEV), modo (TROITZKIJ), cserH. mud§ id.r 
Vaccinium myrtillus, és akkor fu. *mső'a alakot kell föltennünk. 
A mint «Adalék a fu. d'-bang történetéhezi) czimü czikkemben 
(NyK. XXXVIII. 190—í 92.) kimutattam, a fu. -d'- a cseremiszben 
j - (i)-vé vált, de a mellett van egy biztosan a ^'-csoporthoz tar
tozó cser. szó <?-vel, t. i. a magy. hagy- ige megfelelője: kodem; 
tehát itt is szintúgy lehet. A permi és valamennyi ugor nyelv
ben a fu. -d'- és a fu. *-?- egyformán van képviselve ; bennük 
(eleinte) V - b ö l l lett. 

Majdnem bizonyosnak vehető, hogy az itt tárgyalt fu. szó 
a fekete áfonya csuvas nevének utórészében rejlik: csuv. (anatri-
dial.) kdtmd (1. Csuvas szójegyzék, NyK. XXXVII.), köímel', o: 
kötmet (MUNKÁCSI, AKE. 49,5. 1.), kütmel, kitmet (AHLQVIST kéz-
irati szójegyzéke szerint, 1. SUS. Tóim. XXI. 149. L), (virjal-
dial., ZOLOTN.) kütmel'.*) WICHMANN «Die tschuwass. lehnwörter 
in den permischen sprachen» czimü művében ( = SUS. Tóim. 
XXI.), 149. 1. — a hol szintén a fent tárgyalt permi és csere
misz szó azonosságára utal — a csuvas szót ezen votják szó 
átvételének tartja (a mint előtte már MUNKÁCSI NyK. 2 1 : 121.): 
votj. kudi-mul'i, kudj-muU ,heidelbeere, blaubeere', de azt aka
dályozza a megfelelő baskir szó alakja: bask. kürtmáli preissel-
beere, melyből kitetszik, hogy a csuvasban a t hang előtt r volt 
(vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 425. 1.). E szerint a csuvas szó eredetileg 
így hangzott: *kertmel. Hát micsoda e csuvas-baskir szónak elő
része? Talán arra lehetne gondolni, hogy az ó-permi nyelvben 
az áfonyának ilyenféle neve is volt: *gerd-mol, tkp. ,vörös bo
gyó' (zürj. gerd, votj. górd vörös), vö. ész.-osztj. virti-ii% (AHLQV.) 
preisselbeere, tkp. ,vörös bogyó'. A csuv. e «*-• <> = permi e, mint 
ebben: csuv. perns (virjál), pdrna (anatri); (AHLQViSTnál) pütúü 
kosár = votj. berno braukufe; mühltrichter (zürj. burna brun-

rázandó, valamint a megfelelő magyar gy ~ j váltakozás ebben: 
bogyó <~> bojó (Jász-Kúnság, Bodrogköz, Szeged). A gyenge fok 
egyedül a magyarban maradt meg ebben: fajd auerhahn, vö. 
vogN. póttá, AL. polta id. 

*) ZOLOTNICKIJ w-je, mint rendesen, e h.: e; AHLQVIST 
ü-je bizonyosan szintén úgy magyarázandó. 
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nen(eimer); getreidemass; gefáes); *) csuv. s = permi o szintén 
az utóbbi szóban található. — A csuvas-baskir szót aligha lehet 
MuNKÁcsival (ÁKE. 425, 564. 1.) a m. körtvély ,birne' szóval 
azonosítani. 

15. Mogyoró ,haselnu8s'. — MUNKÁCSI Nyr. 13 : 262, NyK. 
21 : 122. csuvas jövevényszónak magyarázta: csuv. m§j§r, diai. 
(malo-karacskini és jadrini nyelvj.) mifS ,haselnuss'. Szintúgy 
GOMBOCZ új művében (Török jövevényszavaink 70, 93. 1.). Csak 
az a baj, hogy a törökségben csupán a csuvasban található; a 
MüNKÁcsitól NyK. 21 : 122. idézett szavak, mint GOMBOCZ i. h. 
helyesen megjegyzi, különválasztandók. 

Azt hiszem hogy a magyar mogyoró két eredeti finnugor 
szóból áll és hogy az átvétel megfordított irányban történt. 

Előrésze a fent tárgyalt szó régebbi m, alakja: *mogyo-\ 
utórésze pedig: ró < *ror = északi-osztják ri% (AHLQVIST), O: r§Y 
,beere; auch Vaccinium vitis idsea' (összetételekben: piti-riy 
Vaccinium myrtillus, piti fekete ; virti-ri^ preisselbeere, virti rot), 
a mely szó a mordvinban is előfordul ebben az összetételben r 
mdE. tsukstorov, mdM. ísukst§ru stb. johannisbeere, valamint 
valószínűleg még ezekben a megfelelő balti-finn szavakban: f. 
siestar, siestari Ribes nigrum (vö. f. siestan), fE. söster, fV. 
sÖssar, fVp. sestri-kaine, fL. zustar, vö. ész.-osztj. somsi-ri/ 
(AHLQV.) schwarze johannisbeere — déli-osztj. tsüpjss (Konda), 
kel.-osztj. Uppjsdr^ (Jugan) johannisbeere; vogE.^ sosi\ vogL. 
sas, vogK. s(jisi, vogT. sgsw id., stb. (vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 332. sz., 
PAASONEN, Die fu. s-laute I, 86. 1.). A mordvinban is egy nyelv
járásban csak az r maradt meg: mdM. (penzai korm., gorodiscsei 
ker.) suhstSr. 

A jelentést illetőleg megjegyzendő, hogy a votják muli 
nemcsak ,beere', hanem ,nuss ' is («bogyó; fás héjú gyümölcs: 
m o g y o r ó , dió, makk stb.; aro^a; op:fex'í>», MŰNK.) és hogy a 
magyar bogyó szónak is tágabb értelme van: bolya0 éretlen kis 

*) Vö. WICHMANN a. i. h. 148. 1. — Ott, valamint 153. 1. 
(votj. t'sup = csuv. t'sup) W. úgy adja elő a dolgot, mintha én 
«Votják-török szóegyeztetések» czímű értekezésemben (NyK. 32: 
257. s kk.) azt állítottam volna, hogy ezen votj. szavak a csu-
vasból vannak átvéve. Ez nem helyes. A czikkem végéből (270.1.) 
elég világosan kitűnik, hogy az ±11. votj.-csuv. szavakat összeállí
tottam a nélkül, hogy akkor meghatároztam volna, melyik az 
átvevő fél. Az utóbbi szót illetőleg külömben nem oly biztos, 
hogy a csuvasban votják jövevényszó, vö. az én Csuvas szó
jegyzékemet a isup szó alatt. 
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alma (Székelység), bolyó fejletlen paradicsomalma (Kassa), bugya 
gubacs (Göcsej; NySz., MTsz.), bogyó apró alma v. más gyü
mölcs; tsaliton, tserebokron termő kopáts, buga (SzD.).1) 

Tehát lehetséges, hogy a magyar *mogyo- eleinte valamely 
mogyorós vidéken főleg vagy kizárólag a Corylus avellana gyü
mölcsének nevévé vált; a mogyoró pedig épp olyan összetétel, 
mint a votják pas-mul'i ,haeelnuss', e mellett: mul'i ,nuss (beere)'. 

A csuvas m$j§r «s» mijr§ legközelebb ilyen alapalakra utal: 
*m§j§r§, ez pedig egy régebbi *moj§r§r, ití* *w>uj§r§]r alakból 
magyarázható: csuv. § ~ i a j'-hang előtt < *o, ill. *uf vö. 
csuv. m§j ~ mvj§ (GOMBOCZ, CSUV. szój. 21. 1.) ,nyak' = jakut 
moj id. (vö. jak. mojun, alt. mojSn, kirg. mojun, kaz. mujSn id.); 
csuv. §jy§, §j§% (PAASONEN, CSUV. szój. 13. 1.), §jr§ ~ i$9% (GOM-
BOCZ 6. 1.) ,álom' — oszmE. ujuku, alt. tel. kirgR. vjku id., a 
csuv. § a szó végén pedig < *§}-, vö. csuv. pol§, pyl§ ,hal' = 
kaz. stb. bal§k id.; csuv. %y,B§ ,kéreg, héj' = kom. oszmE. kabSk 
id.; csuv. HU ,tiló' == sor talSk ,instrument zum gerben' (VERB. 
330). Ezen rekonstruált csuvas alak teljesen megfelel ezen föl
tételezendő ó-magyar alaknak: *mogyoroy (ill. w-val), (vö. MELICH, 
NyK. 34:132. s kk., GOMBOCZ, Török jövevényszavaink 97. 1.), 
vagy Mmojoroy (j [gyenge fok] ~ gy, vö. bogyó *>* diai. bojó), a 
mely alak átvételének tekintendő. 

Még azt is számba kell venni, hogy a mogyorófa (Corylus 
avellana) az Urálon tál nem nő, sőt majdnem egész Ázsiában 
hiányzik.2) Tehát nem is csoda, hogy a mogyorónak csuvas neve 
«a többi törökségben ismeretlent), valamint az se, hogy a csuva
soknak Ázsiából jövő elődjei azt az ősmagyaroktól vették át, 
midőn a magyarokkal és egyúttal a mogyorókkal megismer
kedtek.3) PAASONEN H. 

*) Vö. mdM. mar ,apfel' és ,beere' = f. marja ,beere', fE. 
mari beere, pflaume, kirsche, birne. 

2) Vö. KÖPPEN F E . TH. , Geographische verbreitung der holz-
gewáchse des europáischen Eusslands und des Kaukasus II , St. 
Petersburg 1889 ( = Beitráge zur kenntniss des russischen rei-
ches u n d der angránzenden lánder Asiens. Drit te folge. Bánd 
VI.) 162. 1. s kk. : «fehlt . . . . übe rhaup t in fást ganz Asien» 
(162. 1.); «ostwárts kaum bis zum Uralgebirge, desgleichen auch 
nicht über den Kaukasus verbreitet» (163. 1.); vö. PALLAS, I I , 
14. 1.; «Eiche u n d haselstaude übersteigen das Uralgebirge 
nicht, sondern finden am fusse desselben ihre natürliche grenze». 

3) A magyar n es és nyes mellékalakokban: monoro-, 
monyoró stb. a szókezdő nazálishoz való hasonulás mutatkozik, 
az utóbbiban valószínűleg a népetimológia hatása is : vö. mony 
ovum (vö. MTsz., NySz.). 

I 
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16. Három finnugor bogyónév. — A m. bogyó szót BUDENZ 
MUSz. 459. a finn marja ,bogyó', Ip. muörje ua., cser. mór 
ua., md. mar, umar ' .alma' és votj. mul'i ,bogyó' szavakkal 
állítja össze, MUNKÁCSI ÁKE. 1752. pedig a votj. maU, zürj. mol, 
vog. moray ,sárga mocsári málna', osztj. morax ,moltebeere' és 
cser. mör szavakkal (az említett finn, lapp és mordvin szavak 
kihagyásával). Az utóbbi a bogyó-t és társait iráni eredetűnek 
tartja (vö. újper. mul ,genus piri maius et insipidum', ^ar-mul 
,genus piri magni vilioris, nil sapientis', pahl. mur : -/ar-mur, 
zaza meróe; vakhí mtir .apfel'). A mint az alábbiból kitűnik, 
mind BüDENznél, mind MuNKÁcsmál tulajdonképpen h á r o m 
külön eredetű finnugor szó van egybeállítva. 

I. M. bogyó, alakv. bogya, bugya, bojó, bolyó ,bacca', 
,éretlen kis alma' (Székelyföld), ,fejletlen paradicsom-alma, a 
melyet ugorka közé tesznek el télire' (Kassa vid.), ,gubacs' 
(Göcsej, Somogy-m. Szőke-Dencs), vö. NySz., MTsz. 

vog. AHLQV. ínel' ebben: vyrmel ' , r o t h e johannisbeere ' 
(vog. AHLQV. vyr, vör ,blut, r o t h ' , MUNK.-SZIL. KL. fvüir, blut', 
P. tüwtV, \viyir , r o th ' ) . 

osztj. AHLQV. mai' ebben : K. vyr-mal' ,r o t h e johannis-
b e e r e ' (osztj. AHLQV. vyr ,blut'); KAEJ. mid, met, md(, mdA1, 
mdA1 ezekben: Ni. ujrmut!, ulrmei, DN. udrmdi, Trj. uuirm9A.', Kaz. 
ulrmdA ,ribes r u b r u m ' (osztj. KABJ. Ni. mr\ DN. ugr, Trj. 
uu9r( ,blut, roter beerensaft', Kaz. ufrti ,rot'). 

zürj. I. U. V. S. L. moll ,perle', P. turi-mol', L. nur-mol 
,moosbeere' (túri ,kranich'; nur ,sumpf, morast'), GEN. OP. 
tor(o)-múH(i) ua., WIED. marja-mol ,páonie (pseonia officinalis)' 
(marja = ,Maria'). 

votj. mul'i, mol'i ,bogyó, fás héjú gyümölcs (mogyoró, dió, 
makk stb.), nur-mul'i ,moosbeere (vaccínium oxycoccus)', kudi-
mul'i ,heidelbeere, blaubeere (vaccinium myrtillus)' (kudi ,heidel-
beere als pflanze'), jag-mul'i ,preisselbeere (vaccinium vitis idaea)' 
(jag ,kieferwald')s WIED. kuaka-mul'i ,schellbeere (rubus chamas-
morus)' (kuaka ,kráhe'), pas-moU, pus-mol!i ,mogyoró' (pas, pus: 
pas-pu ,mogyorófa'); vö. MUNKÁCSI Votj. szót. 

cser. KB. J. mü'ŐS, U. T. mö'dS, M. mü'ŐQ ,heidelbeere, 
blaubeere (vaccinium myrtillus)', GEN. OP. muőo ,eine beere, 
«die hinter der Ufa wáchst» (heidelbeere, schwarzbeere)'. 

BUDENZ és MUNKÁCSI helyesen állítják össze a m. bogyó-t 
(< *mogyó) az idézett permi szóval,*) a melyet én részemről a 
cser. mu'dS szóval egyeztettem (1. Die tschuw. lehnwörter = SUS. 

*) BUDENZ csak a votják szót említi meg. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVJJl, 
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Aik. 21 : 149). A magyar, permi és cseremisz alakok egyhangú
lag egy eredeti szóközépi -d'-re utalnak (vö. SETALA A finnugor 
d és o NyK. 26.). Igen valószínűnek tartom, hogy a vog. vyr-
mel' és az osztj. vyrmal', ulrmut stb. is összetétel, a melynek 
utórésze etimologiailag azonos a m. bogyó-val, az előrésze pe
dig = vog. vyr ,vér, vörös', osztj. vyr, uir stb. ,vér,^ vörös 
bogyóié' (a vog.-osztj. szó tehát tkp. = «vörös bogyó»). így ér
tette az osztják szót AHLQVIST is, a ki így írja: vyr-mai' és 
zárójelben a német «Blutbeere» szóval értelmezi. Föltevésünket 
támogatja az, a mit KABJALAINEN mond a szóbanforgó osztják 
szó első szótagbeli magánhangzójáról, habár ő a szót nem is 
mondja összetételnek: «Das wort ist in den nördlichen dialek-
ten schon fást vergessen, wie auch die unstabile Ni. form er-
kennen lásst. Der vokal der ersten silbe in den südlichen dia-
lekten ist wahrscheinlich in anlehnung an udr ,blut; roter bee-
rensaft* entstanden; die nördlichen formen können entweder in 
derselben weise erklárt werden, oder ui-, ul ist als direkt aus 
*m- entstanden aufzufassen» (1. KABJALAINEN Zur ostj. lautgesch. 
= SUS. Aik. 23 : 196). 

A vog. -mel', osztj. -mai', -mut', -met, -mai, -mdA', mdA és 
a m. bogyó közötti magánhangzóviszonyokra nézve vö. pl. m. 
fog = vog. MŰNK. K. KL. Jpánk, T. ipon, É. ipuiik, osztj. KAEJ. 
pepk, pgylk( | m. jó = vog. MŰNK. KL. tyámés, KL. K. E. P. 
Ijamés, T. tyumqs, osztj. KAEJ. idm | m. nyolcz = vog. MŰNK. 
KL. Hellou, K. inqllqu, E. inqllqw, nol, K. \nel: úol-sot ,nyolcz-
van', osztj. KAEJ. údidl, nílfy \ m. von = vog. MŰNK. van-, ^voqn-: 
T. vánp, K. P. 'fvoanép, osztj. KAEJ. udn-, uin-, uqn-: DN. udndp, 
Ni. uindy\ DT. Kam. uqmp. — A szóközépi mássalhangzókra 
nézve feltűnő, hogy az osztjákban nem j (i) (v. ö. m. hagy = 
vog. x^h osztj. yaj-, %vi-, finn kadota; finn kutea = vog. %ut-, 
osztj. yui-, k'oi-, 1. SETALA i. h.), hanem Y,A',A', t mutatkozik. 
De megjegyzendő először is, hogy a szóbanforgó szóban az osztj. 
1', A stb. mellett a vogulban 1' van, azaz: az eredeti *-<?'- ren
des vogul képviselője, másodszor, hogy az eredeti *d'- megfelelője 
a szó e l e j é n az osztjákban j és 1', a mely utóbbi, a mint 
SETALA (i. h. 437. 1.) is megjegyzi, eredetibb (vö. finn tuomi 
,prunus padus' = zürj. votj. l§m, vog. löm, osztj. iüm, iöm\ 
l'um, lom, 1. SETALA i. h. 434—5). Az osztj. -maí', -mdA , m>dí 
stb. («bogyó») szóban az 1', A , A , ( hangot tehát (a j mellett) 
az eredeti *-d'- képviselőjének tarthatjuk. Hozzá tehetjük, hogy 
ugyanez a megfelelés valószínűleg megvan az osztj. CASTE. polt' 
( = *poA'?), PATK. ptit', ptitt' jtalg' ( = m. faggyú, finn paita: 
maha-paita, vö. SETALA i. h.) szóban is. 

A SÁNDOB IsTvÁNnái található m. mogy ,bacca', a melyet 
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BUDENZ és MUNKÁCSI is a bogyó-val és társaival állít össze, 
SÁNDOE ISTVÁN tudós elvonása (a mogyoró-ból), a mint azt SZILY 
(NAGYSZIGETHI) KÁLMÁN már régen (1. Nyr. 14 : 363—4) meg
győzően kimutatta. 

II. Finn marja ,bacca in genere; beere' | észt mari, g. 
marja ,beere, pflaume, kirsche, birne' (WIED.-HUET). 

lp. FEIIS muörje, WIKL. SV. mudreje-, GEN. lpK. ^mlrje, K. 
mürj, N. muorj, A. murj ,bacca; beere'. 

cser. KB. J. mör ,beere', TJ. T. mŐ'rS, M. mör ,gartenerd-
beere', KB. koyo'-m. ua., izi'-m. ,walderdbeere (fragaria vesca)' 
(koro ,gross'; izi ,klein'), GEN. OP. mör ,erdbeere'. 

zürj. WIED. mir ebben: nur-mir ,schellbeere (rubus cha-
msemorus)' (nur ,sumpf, morast'). 

vog. MUNK.-SZIL. KL. ^moqwi: pul-m. ,bogyó-fürt; beeren-
büschel', tmonn, morip pil ,fürtös bogyó' (pul, pil ,bogyó'). 

A finn, lapp és cseremisz szavak már BuDENznél (MUSz.) 
össze vannak állítva. Szerinte még a mordM. mar, E. umar ' 
,alma* szó is ide tartozik; összetételnek tartja (*u-mar'), amely
nek u- előrésze elsőben az «alma» jelölésére szolgált (talán benne 
rejlik a finn omena-nak alaprésze, úgy hogy u-mar ebből való: 
uma-mar, ummar)». Tekintettel a lív umar ,alma' szóra, a mely 
kétségtelenül összeállítandó az említett mordvin szóval (vö. 
AHLQVIST Kulturwörter 41, PAASONEN Kielellisiá lisiá 37), BUDENZ 
állítása aligha fogadható el. 

A zürj. mir szó esetleg az alábbi (finn muura, muurain 
stb.) szóval is összeállítható. — Hogy összetétel-e a zürj. namir 
,steinbeere (rubus saxatilis)' ( = *na-mir ?), votj. namer ua. ( = 
*na-mer ?), és ide tartozik-e az utolsó része (zürj. -mir, votj. 
-mer), azt már nehéz eldönteni. 

A vogul szó («fürt-»jelentésére nézve vö. pl. finn rypále 
1. ,traube* (LÖNNEOT), 2. ,traubenweise wachsende beeren' (BEN-
VALL), svéd drufva 1. ,traube', 2. ,weinbeere, traubenbeere', 
angol grape 1. ,traube, weintraübe', §. ,weinbeere'. 

III. Finn muurain (-ámen), muurama (-man) , r u b u s 
c h a m e e m o r u s ; himbeere'; ,rubus arcticus; ackerbeere'; maa-
muurain ,rubus arcticus', suo-m. ,rubus chamsemorus' (BENVALL) ; 
aun. muura ua. (érett) (LÖNNEOT) | észt murák (-ku), murakas 
(-ka) ,brombeere (rubus frut. L.)', ,schellbeere ( r u b u s c h a -
m a e m o r u s L.)', ,nordische himbeere (rubus arcticus L.)', sö-m. 
,schellbeere' (sö ,sumpf'), karu-m., pöld-m. ,ackerbeere (rubus 
cassius L.)' (karú jbár', pöld ,acker'), má-m. ,knackelbeere (fra
garia collina Ehrh.) (WIED.-HUET). 

osztj. CASTB. J. múrax, US. mőrak, OS. mőrenk ,molte-

18* 
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beere'; AHLQV. morax, murox, mü-ryx «(Erd-Beere) E u b u s 
c h a m s e m o r u s . F. muuran.»; PATK. mürax, müröx ( = mü-
röx), mürux, mörox ,moltebeere (MoponiKa)'; KABJ. DN. mürfy, 
Ni. mürd%, Kaz. mör§y, 0 . mgrg*/, V. Vj. mör§k\ Trj. mordifli 
,sumpfbrombeere'. 

vog. AHLQV. morex, moraq, maryx , r u b u s c h a m sem o-
r u s ' ; MŰNK. ÉV. mora%, ^moréy, KLV. ^mq>ré%, ALV. ^möréy, 
KV. ^mciréy, PV. fmq^réy, TV. im^rq^ ,sárga mocsári málna 
(gélbe sumpfhimbeere; MopomKa)'. 

A mint KARJALAINEN (Zur ostj. lautgesch. 142) helyesen 
megjegyzi, az osztják szó nem tekinthető összetételnek (a «mü-
ryx», müröx alakra vonatkozólag vö. fönt AHLQV. és PATK. ada
tait és még MUNKÁCSI AKE. 564). A szamojéd mura'ka, moragga, 
mararja, a melyet már CASTBÉN összeállított az osztják szóval, 
talán osztjákból való átvételnek tekinthető (vagy ősrokon?).*) 
A tobolszki tatár mrak, a melyre GOMBOCZ NyK. 32 : 196. és 
PATKANOV (osztj. szót.) figyelmeztet, valószínűleg vogul jöve
vényszó. 

A zűrjén mir szóra nézve 1. fönt. 
Hogy van-e valami összefüggés, és milyen, szavunk és a 

gör. [lópov, lat. mőrum ,brombeere; maulbeere', or. MopomKa 
között, a melyekre MUNKÁCSI ÁKE. 173. figyelmeztet, azt néze
tem szerint egyelőre bajos dolog eldönteni. 

Érdekes mindenesetre, hogy a szóbanforgó finnugor szó 
ugyanabban a jelentésben ( r u b u s c h a m s e m o r u s ) előfordul 
mind a finn, mind az obi-ugor nyelvekben. 

WlCHMANN G Y Ö B G Y . 

*•) HALÁSZ véleménye szerint (1. NyK. 24: 445.) az említett 
szamojéd szó ós a m. bogyó, finn marja stb. (MUSz. 459.) 
ősrokonok. 




