
Kisebb közlemények. 
Adalékok a magyar nyelv szófejtő szótárához. 

31. Hab. — Eddig kimutatták megfelelőjét az osztják, 
vogul és zűrjén nyelvből (1. MUSz. 88. sz., NyH.4 22, 38. 1.). 
Megvan azonkívül a finnben és a mordvinban is. Vö. 

f. kumpua, kummuta (praes. 3. sz kumpuaa) 'kibugyogni, 
felbuzogni, kiserkedni (pl. a víz a forrásból); habzani, tajték
zani (pl. a szappan; a tej a fejődézsában, mikor fejnek); bu
gyogni (pl. a víz a fazékban); csepegni'; pohjoinen kumpuaa (a 
LöNNROT-féle szótár pótlékfüzetében) látszik az északi fény5, tkp. 
'az észak hullámzik, csillámlik, fénylik5; kumpahun (RENVAIL) 
'stillatim decido, destillo; tropfen5. 

mdM. kombafkst§- cfölfortyanni, kifortyanni, fölbuggyanni5, 
komb§ld§- 'kibugyogni, felbuzogni (pl. a víz a lyukon át a jégre); 
hullámzani, hullámszerűen mozogni, ingani5; kombSlclSé ard§ms 
'vágtatni5; kombdlf, kopSlf: kombSlfsa (kop§lftsa) ardSms 'vág
tatni5 (vö. NyK. 5 : 178) | mdE. kumboldo-, kumbuldu-, kopildi-
'hullámzani, hullámszerűen mozogni, ingani, tekergődzni5 (vö. 
NyK. 5 :88) ; 'fényleni, csillámlani5 (vö. NyK. 5 : 104); gumboldo-
(Pervonac. Ucebnik) 'nepejiHBaTBca (o atH^KOCTH, o áritól)5; kumba-
'ingani5; kopoltso, kopultso (inessivus) ardi 'vágtat5. 

A mordvinban megtaláltam a kazáni kormányzóságban a 
m. hab-nak megfelelő főnevet i s : mdM. kumba, gen. kumbSn 
(Ufum falu) 'var (schorf an einer wunde)5; a jelentésre nézve 
vö. f. rahka 'spuma5; diai. (pl. déli Szavóban) 'crusta vulneri 
inducta5. — Figyelemreméltó még egy erza-mordvin dalban a 
V'ed-ava (Víz-anya) név mellett (mint ennek synonymja) elő
forduló Komb-ava, talán ss= 'Hab-anya, Tajték-anya5: Vaj V'ed-
avaúen, íaUaj, alstiten, Vaj Kumb-avanen, ejdem, joftiíen 'jaj, a 
Víz-anyának, magzatom, megígértelek, jaj, a Hab-anyának, gyer
mekem, odaszántalak5. 

32. Fül. — A finnből, úgy látszik, eddig nincsen kimu
tatva az irodalomban a megfelelője (vö. MUSz. 576. sz., NyH.4 
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24. 1.). Pedig megvan ebben a nyelvben is : pielus, gen. -ksen 
cpárna, fejvánkos', a mely nyilván egy a m. fül szónak meg
felelő alapszó származéka (vö. f. pielus (pielos) "karó, oszlopfa' 
ebből: pieli ua. ~-» m. fél ebben: ajtófél K., ajtó-, kapufélfa), 
karjalai pielus 'fej-al, párna5, pielusta 'fej-al\ A jelentést illetőleg 
megjegyzendő, hogy több nyelvben a párna-féle fogalom kifeje
zése egy cfüV jelentésű szóból származtatás, ül. összetétel útján 
van alakítva. Vö. f. korvallinen 'fej-al, párna' : korva 'fül'; fr. 
oreiller cpárna': oreille 'fül'; svéd örngátt, ósvéd ernagát 'párna5, 
tkp. 'fülfogadó' («det som mottager öronen», «öronfáng»: öra, 
plur. öron cfül', 1. NOREEN, Svenska etymologier = Skrifter ut-
gifna af Kongl. Humanistiska Vetenskaps-samfundet i Upsala, 
V, 3. 7 3 - 4 . l,); or. no^ymKa, lengy. poduszka 'párna5, tkp. 'a 
fül alatti ': ószláv uho cfiif. 

33. Fél latus, pars; dimidium, dimidius' etc. A finnben 
tudvalevőleg rendes jelentésbeli megfelelője a mélyhangú puoli. 
De van még nyoma ama valamennyi többi finnugor nyelvben 
előforduló*) magashangú tőnek is, t. i. ezekben a származékok
ban : f. piel-tá- 'ad marginem vergere v. mutare' (pata pieltaa 
'olla obliqua jacet'); 'huc et illue moveri, oscillare; sich seit-
wárts neigen od. wackeln'; káyn pielten 'ad marginem evitans 
progredior'; pielos, pielus, gen. -ksen 'margó; rand': vaon pie-
lukset cmargines sulci v. dorsum inter sulcos'. A feltételezendő 
nominális alaptö jelentése nyilván 'margó, latus' volt, a mely 
az utóbbi származékban változatlanul megmaradt (vö. hogy a f. 
pieli 'karó, oszlopfa' szó származéka pielus, pielös ugyanazt 
jelenti, mint az alapszava), de a származekigéböl is világosan 
kitűnik még. 

34. Tű (tő). — SZARVAS (Nyr. 21 :193) és SIMONYI (TMNy. 
330) fejtegetése szerint egy töv, töv-ik ('szegezni, szúrni; szege
ződni, fúródni') ige melléknévi igeneve, ered. Hövő, vö. MNyv. 
7 : 36] 267, a hol MELICH ez igére új adatokat idéz a régi 
nyelvből. E magyar igével egyeztethető f. työ'ntá- 'innitens trudo 
v. pello ex loco in locum, projicio; vi molior v. nitor | stossen, 
schieben ; streben' (pl. työnsi venheen vesille 'cymbam in aquas 
propulit', työnná tyköasi 'expelle a te'), a mely ugyanolyan gya-
korító igeképzés lehet, mint f. rakenta- 'építeni', vö. m. rak-
(E,. N. == 'épít'). Az alapigéje *to- eredetibb Hsvg- alakból magya
rázható, vö. pl. f. syö- 'enni' ~ md. seve- 'megenni' ~ m. ev-
(eve-tt); f. lyö- 'üt, csap' ~ m. löv- (lövö-k). 

*) L. MUSz. 533. sz., NyH.4 24. 1. 
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A finn igének eddig elfogadható etymonja nincsen kimu-
iatva; BUDENZ egyeztetései MUSz. 266. sz. (m. dől, dűl, döjteni, 
stb.) most már aligha jöhetnek számba. 

35. Töm (tem). — Kétségkívül összeállítandó ezen csere
misz szavakkal: teme, cserH. temd0 "tele5, temem 'megtölt5, temam, 
cserH. temam 'megtelik5 (vö. MUSz. 240. sz., NyH.4 147.1.). De 
kimutatható talán a lappban1) is a megfelelője, vö. lpN. dievva, 
g. dieva 'plenus5, dievas, g. dievvas 'plenus, expletus5, dievvat 
'plénum fieri5, IpS. (Lule) tievva subsi : nalme-t. 'ein mundvoll5, 
tievas, tievvase- cvoll5, tievva- 'voll werden5, lpE. tiev 'plenus' 
(ANDELIN).2) 

Akkor a lapp v-t az eredeti m gyenge foka képviselőjének 
kellene tekinteni. Tudtomra nincsen más biztos olyan eset ma
gánhangzó után a második szótag elején, de más helyzetben 
igenis található a lappban egyes esetekben v mint a rokonnyel
vek m-jének megfelelője, ill. magában a lappban m <N» V válta
kozás, a mely legalább néha az eredeti fokváltakozásra vihető 
vissza. A WiKLUNDnál, Laut- und formenlehre der Lule-lappi-
schen dialekte 203, 250. §, idézett példákon kívül figyelemre 
méltók még: lpN. diwlvva, gen. duolva 'labes, macula', IpS., 
lpL. tudlava 'schmutz5 (WIKL.) ; LINDAHL és ÖHBLING : tuolw, gen. 
tuolwa 'squalor, sordes vestium; fuligo5 (vö. tulme cfimus'), vö. 
f. talma, talme 'limus adhaerens, pituita, pulvis adhserens5 j lpN. 
asvas v. asbas «•*> asmas 'delicatus sapore5, lpL. asvas 'gut, wohl-
schmeckend, fett (von fleisch)5 ~ asme: asmen orrút 'kricklich 
sein5 | IpK. koajva, koajv 'spaten5, vö. mdM. kajme, mdB. kojme 
ua. Valószínűleg az a szabályszerű nyelvjárásközi m ~ v (u), b, 
j?fóle váltakozás is, a mely t, c és c hang előtt található, pl. 
IpK. tömte-, IpS. (Jemtland) Dámdio «-*» lpN. dovddát (FEIIS), 
IpS. (Lule) tob°to-, tobtou, toptou, lpE. tubded' (ANDELIN)3) ugyan
azt az eredeti fokváltakozást tünteti föl. 

Megjegyzem, hogy az eredeti n (t. i. a gyenge foka) kép
viselőjéül a lappban néha kivételképpen szintén v, ill. j hang 
szerepel, vö. pl. lpN. avve, g. ave (FEIIS) 'cingulum5, IpS. (Lule) 

I
1) A MUSz.-ban egészen más lapp szavak vannak vele 

összeállítva. 
2) Bajosan egyeztethető a IpK. tivdas, tivtas, tievt stb. a 

i. taysi (tayte-), m. tele szóval, a mint WIKLUND, UL. == SUS. 
Tóim. X„ 183. 1. hajlandó föltenni. 

s) ni a lpK.-ban (Te.r, Kildin, Akkala, de nem Notozero) 
•és a IpS. egyik (jemtlandi) nyelvjárásában, vö. WIKLUND, SUS. 
Tóim. Xv 76—77, 95—97. 1. 
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avve iá., IpK. evv: vö. f. vyö, m. öv, zürj. vgn (zürj. n< y); lpE. 
majeld ehinter', majemust czuletzt', majemuz letzter' ~ maygas 
cnach', mayged, manjed ^spát', maygelaha Spáter3; IpK. (Notozero) 
möjeb 'der spátere od. zweite', majmus cder hinterste, der spá-
teste, der letzte' ~ IpK. (Notozero, Kildin, Akkala) mayya cnach-
her, nach', (Ter) ma{yye cdas hintere', melyed (Notozero), ma%y-
yed (Kildin) 'spát', ma^emls (Ter), ma^yemus (Kildin), matnmvs 
(Akkala) cder hinterste'; lpN. mayya, mayye, mayyje (FRIIS) 
cqui post est, posterior, serus', IpS. (Lule) mayye- chintere5 (vö.. 
WIKLUND id. h. 78—79, 103 — 104. 1.). 

PAASONEN H. 

Irodalom. 
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Leipzig 1910. — Bd. XI. Heft 1—2. Uo. 1911. 
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KALIMA, JALO. Die russischen lehnwörter im syrjánischen. Hel-
singfors, 1911. ( = SUS. Tóim. XXIX.) 
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a Suomi-ból.) 
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