Az uráli nyelvek régi halnevei.
A finnugor ősnép a tudományos köztudatban mint vadász
halász nép szerepel. Vadász-halász nép volt kétségkívül a finnugor
és a szamojéd népek közös őse, az uráli ősnép is. Az uráli nyel
vek halneveinek rendszeres áttekintése nem lehet tehát érdektelen
feladat.
Ebben a dolgozatban az a célom, hogy az uráli nyelvek hal
neveit tisztán nyelvészeti szempontból megvizsgálva kimutassam
azokat a halneveket, melyeknek eredete a rendelkezésre álló nyelvi
adatok alapján az uráli, illetve a finnugor korba vezethető vissza.
Fel fog tűnni dolgozatomban a mordvin halnevek csekély
száma. A nyomtatásban megjelent szógyűjteményekben azonban
mordvin halneveket alig találtam (ezek is nagyrészt orosz eredetűek),
PAASONEN rendkívül becses és gazdag, máig is kiadatlan gyűjtemé
nyeit pedig csak láthattam, de nem használhattam.
Hogy az uráli nyelvek legősibb rétegeihez tartozó halnevek
mennyiben szolgáltatnak adatokat uráli, illetve finnugor hangtani
és alaktani ismereteinkhez, kitűnik az egyes etymológiák tárgyalásából.
A régi források (vö. ZICHY, A magyarság őstörténete ós
műveltsége a honfoglalásig 5—13) mind megegyeznek abban, hogy
a finnugor népek eredetileg zsákmányoló életmódra voltak beren
dezkedve és hogy a vadászat mellett a halászat volt a másik főfog
lalkozásuk. PALLAS az osztjákokat egyenesen halásznemzetnek nevezi
(vö. ZICHY i. mű 7), „mert a halászat egész nyáron át és részben
télen is főfoglalkozásuk és a hal főtáplálékuk; vadászat és madár
fogás mellékfoglalkozásuk". KANNISTO a vogulok foglalkozási ágairól
írva megjegyzi, hogy „a voguloknál a halászat éppen olyan fontos,
helyenként még fontosabb foglalkozás, mint a vadászat" (Suomen
suku II, 379).
SETALA (Suomen suku I, 131—132) nyelvi adatok alapján
arra az eredményre jutott, hogy a finnugor ősnép főfoglalkozása a
zsákmányoláson alapuló vadászat és halászat volt. Ugyanez vonatkoNyelvtudományi Közlemények XL1X.
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zik primitivebb formában SBTALA szerint (i. mű 123) az uráli
ősnépre is (vö. még Verw. 49—50, 73).
A halnevek vizsgálata ezt a felfogást természetesen minden
ben megerősíti. Valószínűnek tartom, hogy az uráli ősnép halá
szata bizonyos tekintetben még virágzóbb volt, mint a finnugor
ősnépé, amelynek foglalkozási ágai között már az állattenyésztés
(vö. SETALA, Suomen suku I, 132—134) és a földművelés (vö.
TOIVONEN: MSFOu. LVIII, 230—231, 238) is meglehetősen jelentős
szerephez jutott. Bár uráli eredetű halászati műszót alig ismerünk
(vö. SETALA, Verw. 73), az uráli eredetű lazacnevek'; feltűnő nagy
számából (17) arra következtethetünk, hogy az uráli ősnép fejlett
lazachalászatot folytatott, ez pedig nem képzelhető el aránylag jó
halászati eszközök, igen nagy ügyesség és elég magasfokú intelli
gencia nélkül. A lazacok nagy jelentőségéről az összefoglalásban
még lesz szó.
Azzal a véleménnyel szemben, hogy a halnevek nagyon
változnak és azzal a ténnyel szemben, hogy az indogermán ősnép
a halak élvezetét talán nem is ismerte és a halászathoz talán
nem is értett (vö. KÖHLER, Die altengl. fischnamen 7—8) és hogy
a 'piscis' fogalmára — amint azt már MUNKÁCSI is kiemelte (Hal.
18) — nincs közös indogermán eredetű szó (vö. SCHRADER, Reallexikon 319), sem pedig egyetlen biztos indogermán eredetű hal
név nincs kimutatva, az uráli nyelvek halnevei alapján megállapít
ható, hogy — amint azt már régen tudjuk — az uráli népeknek
a piscis' fogalmára közös uráli eredetű szavuk van, hogy az uráli
ősnép a halakat jól ismerte és hogy az uráli nyelvekben máig is
sok régi halnév őrződött meg, legtöbb azoknak a népeknek nyelvé
ben, melyeknek táplálkozásában életkörülményeiknél íogva a hal
ma is jelentős szerepet játszik, legkevesebb azokéban, melyeknél
a hal és a halászat háttérbe szorult, mint például nálunk magyaroknál.1)
Az uráli ősnép sajátos halászkultúrájának egyik legjellemzőbb
vonása lehetett a téli halászat. IBN ROSZTEH (VÖ. A magyar honfog
lalás kútfői 168) többek között a következőket írja a magyarokl

) Mégis HEKMAN OTTÓ, aki a legbehatóbban tanulmányozta a magyar

nép halászatát, „a magyar népies halászatból folyó tanulságok alapján" arra
a meggyőződésre jutott, „hogy bárhonnan jött legyen a magyarság, halászó
vidékről kellett jönnie s hogy az emberiség ősfoglalkozása, a halászat,
mindenesetre e nemzetnek is ösfoglalkozásai közé tartozott s tartozik ma is"
(MHalK. 65).
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¥ül: „Tartományuk kiterjedt s egyik határukat a Fekete-tenger
alkotja s ebbe a tengerbe két folyam szakad . . . s ezen folyamok
közt laknak. Télvíz idején, aki ezen folyók valamelyikének közelében lakik, e íolyóhoz húzódik s a telet partjain tölti el halászva;
ÍIZ ott tartózkodás tél. idején nekik alkalmasabb." Ezt a jeges
halászatot, melynek jelentősége a mai napig megmaradt nálunk
{vö. HERMÁN, MHalK. 378—397), őseink semmiesetre sem a kör
nyező népektől tanulták, hanem a finnugor, helyesebben az uráli
őshazából hozták magukkal örökségül. BBEHM (Fische 350) a rendkí
vül nagyjelentőségű szibériai coregonus-hal'ászatról írva kiemeli,
hogy míg az oroszok csak nyáron, más szóval csak jégmentes
Tizekben halásznak, addig az osztjákok és a szamojédok télen is
folytatják a halászatot a jég alatt. Az osztjákoknál a téli halászatra
az egész család kivonul (vö. ITKONEN, Suomensukuiset kansat 229).
A leghidegebb téli időszak a vadászatra nem alkalmas (vö. I.
MANNINEN, Suomensukuiset kansat 370), a halászat
azonban az
obi-ugor népeknél éppen a legnagyobb fagyok idején annál jobban
fellendül s ezt a téli halászatot elősegíti az Ob alsófolyásának
vidékén tapasztalható sajátos természeti tünemény is, a víz ú. n.
T,elhalása" (vö. Suomen suku II, 357, 379, ITKONEN, i. mű 229, I.
MANNINEN, i. mű 367). Nem veszítette el jelentőségét a téli halászat
a, lappoknál, a zürjéneknél és a finneknél sem.
Mielőtt a halnév-etymológiák tárgyalására rátérnék, e helyen
is a legmélyebb hálával adózom YRJÖ WICHMANN emlékének, aki
1927 nyarán rendelkezésemre bocsátotta máig is kéziratban levő
nagybecsű zűrjén, votják ós cseremisz szótárát és munkám iránt
élete végóig meleg érdeklődéssel viseltetett. Nagy hálával ós
köszönettel tartozom ARTTURI KANNISTO egyetemi tanár úrnak, aki
rendkívül nagyterjedelmű vogul szótárából, amelynek csak átnézése
hetekig tartó erős munkát kívánt volna, maga kereste ki számomra
a vogul halneveket, JALO KALIMA egyetemi tanár úrnak, aki figyel
memet erre a témára felhívta s akinek lűd szógyűjteményét használ
tam, Y. H. TOIVONEN egyetemi tanár úrnak, aki KARjALAiNENnek az ő
feldolgozása alatt levő, akkor még befejezetlen, osztják szótárának
átnézéséhez hozzájuttatott és később is sok becses felvilágosítással
segített, FRANB ÁIMÁ egyetemi tanár úrnak, akitől lapp halneveket
ó s lapp adatokra vonatkozó felvilágosításokat kaptam, E. A. TUNKELO
egyetemi tanár és T. I. ITKONEN múzeumi intendáns uraknak, akiknek
szintén kéziratban levő vepsza, illetve lapp szógyűjteményét átnézhet
ik
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tem, LAURI KETTUNEN egyetemi tanár és OSKARLOORITS egyetemi m. tanár
uraknak, akik keleti-tengeri finn, illetve lív halneveket küldtek. Köszö
netemet fejezem ki a Sanakirjasáátiö vezetőségének, hogy a Sanastaja1927. 2. számában, saját kezdeményezéséből, a finn halnevek
földrajzi elterjedésére vonatkozólag terjedelmes tudakozódást adott
ki és a beérkezett válaszokat pontos másolatban átadta nekem,
valamint a Finn Irodalmi Társaságnak azért a szívességért, hogy
a karjalai-aunuszi kéziratban levő szógyűjtemények használatát
megengedte. Hálával tartozom ZSÍRAI MIKLÓS egyetemi tanár úrnak,
aki LYTKIN, ROGOV és SACHOV szótárából zűrjén halneveket keresett
ki számomra, könyvekkel ellátott, akivel kétségeimet többször
megbeszéltem s aki kezdettől fogva nagy érdeklődéssel kísérte
munkámat.

Rövidítések.
A nyelvek, nyelvjárások és források rövidítésében általában a Magyar
Etymológiai Szótár rövidítéseit követem. Kiegészítésül közlöm azokat a rövi
dítéseket, melyek az EtSz. rövidítései között nem szerepelnek vagy azoktól
gyakorlati okokból némileg eltérnek. — MUNKÁCSI BERNÁT „A magyar népies
halászat műnyelve" (Ethnographia IV.) című 1893-ban megjelent becses érte
kezéséből csak vogul nyelvi adatokat vettem át, etymológiáira azonban —
mivel a mű megjelenése óta fgr. hangtani ismereteink lényegesen megváltoz
tak — nem voltam figyelemmel. Ugyanez vonatkozik az ÁKE. halnév-etymológiáira is.
A finn népnyelvi adatokat és a helyneveket, melyek a halnevek föld
rajzi elterjedését mutatják — ha a forrás nincs külön megjelölve — a SANA
KIRJASÁÁTIÖ tudakozódására beérkezett válaszokból vettem. Vannak azonban
adataim (Iitti, Jaala, Kontiolahti, Maaninka) a finn nyelv készülőben levő nagy
szótárának gyűjteményeiből is. Figyelembe veendő azonban, hogy Finnország
több vidékéről egyáltalán nincsenek adataim, s ezért a finn halnevek népnyelvi
variánsairól és földrajzi elterjedéséről nem adhattam teljes képet.
cserB.
„ C.
„ J.
„ JU.
„ KH.
„ M.
„ P.
s ti.'

=
=
—
=
=
=
=
=

Birski
nyelvjárás a cseremiszben.
Carevokoksajski
,
„
Jaranski
„
„
Jaransk-Urzumi
„
•
„
Kozmodemjanski (hegyi) „
»
Malmyzi
„
„
Permi
„
„
Urzumi
„
„

cser. RAMST. = hegyi cseremisz adat RAMSTEDT szótárából: Bergtscheremissische
Sprachstudien. Von G. J. RAMSTEDT. Helsingfors 1902.
cser. WICHM. == YRJÖ WICHMANN cseremisz szótára (kézirat).
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«ísztD. = déli észt
észtE. = északi észt
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nyelvjárás.
„

karj.-aun. Aun. körny., AHTIA = E. V. AHTIA szógyűjteménye Aunus kör
nyékéről (kézirat).
karj.-aun. Jyvöálahti, KARJAL. = K. F . KARJALAINEN szógyűjteménye Jyvöalahti nyelvjárásából (kézirat).
fcarj.-aun. Rugajarvi, KARJAL. = K. F . KARJALAINEN szógyűjteménye Rugaj&rvi
nyelvjárásából (kézirat).
karj.-aun. Salmi,

MARFA HOSAINOV =

MARFA HOSAINOV szógyűjteménye

Salmi

nyelvjárásából (kézirat).
karj.-aun. Salmi, KUJOLA = JOH. KUJOLA szójegyzéke Salmi nyelvjárásából (kézirat).
kaij.-aun. Sáamajarvi, AHTÍA = E. V. AHTIA szógyűjteménye
Sáamajárvi
Ylaleh falvának nyelvjárásából (kézirat; A—Kar.-ig).
karj.-aun. Suojarvi, AHTIA = E. V. AHTIA szógyűjteménye Suojárvi nyelv
járásából (kézirat).
karj.-aun. Tulemajarvi,

LESKINEN =

EINO A. LESKINEN szógyűjteménye

Tulema-

jarvi nyelvjárásából (kézirat).
karj.-aun. Tver, KARJAL, = K. F . KARJALAINEN szógyűjteménye Tver nyelv
járásából (kézirat).
KETTUNEN (keleti-tengeri finn nyelvek mellett) = adatok LAURI KETTUNEN kéz
iratban levő feljegyzéseiből.
lívK.
HvL.

= Kuolkka nyelvjárása Kurlandban.
=== Salis nyelvjárása Lívlandban.

=
=
=
=s
=
=
=
=
=
=
; Lg- =
, N j . ==
. Not. =
=
„P„Pts. =
,.Sk. =
„So. ==
„ T.
=

IpA.
« Arj.
, Ht.
„I.
„ Kid.
„Ko.
„ Kr.
„ Kt.
„ Ku.
, L.

Akkalai
nyelvj írás a lappban.
Arjeplogi
„
„
Hatfjelddali
„
»
Inari
„
„
Kildini
»
Kolttai
n
Karasjoki
„
»
Kautokeinoi
n
Kuolajarvi
Lulei
,
_
Lyngeni
»
Nuortijarvi
„
„
g
Notozeroi
„
Polmaki
„
n
Patsjoki
„
„
Suoniskylai
„
n
Sompioi
„
„
Teri
'• " L .

\\). ITKONEN S== T. I. ITKONEN, Kuolanlapin murteiden sanakirja (kézirat).
Ip. AIMÁ = lapp adat FRANS ÁTMA kéziratban levő feljegyzéseiből,
líid Mundjárvi, KALIMA = JALO KALIMA szójegyzéke a lűd nyelv mundjarvi
nyelvjárásából (kézirat).
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lűd Sununsuu, KUJOLA = JOH. KTJJOLA szógyűjteménye a lüd nyelv sununsnui
nyelvjárásából (kézirat),
md. PAAS. = mordvin adat H. PAASONEN Mordwinische chrestomathie mit glossar
und grammatikalischem abriss, Helsingfors 1909 c. művéből.
NEOVIUS = AD. NEOVIUS feljegyzései Sakkola és Metsapirtti nyelvjárásából
(kézirat).
OsztjAD.
= Alsó-demjankai nyelvjárás az osztjákban.
• C.
= Cingalai
„ Ö.
= Őesnakovoi
,
„
„ Demj.
= Demjankai
„
„
„ É.
= Északi
„
,
„ FD.
= Felső-demjankai
„
„ FO.
= Felsö-obi
„ Fii.
= Fili
, I.
= Irtysi
• J.
= Jugani
„
„ Kam.
= Kamini
„
„
„ Kaz.
= Kazymi
„
„ Kond.
= Kondai
„
„
„ KO.
= Közép-obi
„
„
„ Kos.
= Koselevoi
„
,
„ Kr.
= Krasnojarski
„
„
„ Likr.
= Likrisovskoei
„
„
„ MJ.
= Malyj-Jugan mell. „
„
„ Ni.
= Nizjami
„
„
„ 0. és Obd. = Obdorski •
„ S.
= Surguti
„
„ Sog.
= Sogomi
„ Trj.
= Tremjugan melléki „
„
, V.
= Vachi
„
*
„ Vart.
= Vartovskoei
,
„
„ Vj.
= Vasjugani
„ VK.
= Verchne-Kalymski „
„
osztj. AHLQV. = északi osztják adat AHLQVIST szótárából: Über die Sprache
der Nord-Ostjaken. Von August Ahlqvist. I. Helsingfors 1880.
osztj. BEKÉ = északi-osztják adat BEKÉ ÖDÖN Eszaki-osztják Szójegyzékéből.
(KSz. VIII, IX).
osztj. KARJAL. = K. F. KARJALAINEN osztják szótára. Feldolgozta Y. H.
TOIVONEN (kézirat). Átnéztem az a—n részt.
osztj. PAAS. = kondai és jugani osztják adat H. PAASONEN osztják szótárából,,
vö. PAAS., Ostj. Wb.

osztj. PÁPAI = déli osztják adat PÁPAI gyűjteményéből: Déli osztják szójegy
zék. PÁPAI KÁROLY gyűjtései alapján összeállította MUNKÁCSI BERNÁT. (Ugor

Füzetek 12) Budapest 1896.
vepsza Kaskeza, TUNKELO : = E. A. TUNKELO szójegyzéke a vepszá nyelv kaskezai nyelvjárásából (kézirat).

AZ URÁLI NYELVEK RÉGI HALNEVEI

7

szam. BÜD. = BUDENZ JÓZSEF, Jurák szamojéd szójegyzék. NyK. XXII, 321—376.
szamJen. B. = a jeniszei-szamojéd baicha-nyelvjárása.
szamJen. Ch. = a jeniszei-szamojéd chantai-nyelvjárasa.
szamJur. Knd. = Kondini
nyelvjárás
a jurákban.
„
„
Nj. = Njalinai
„
az erdei
„
„
„ Son. = Sonáy melléki
„
„
„
„ „
T. = Tazi-öböl vidéki ,,
a tundrái „
szamKoib. = Koibal-szamojéd nyelv.
„ Mot. = Motor= Alsó-Taz melléki nyelvjárás az osztják-szamojédban.
= Baicha= Felső-Taz melléki
a Felső-Ob
„
• o. 6. =ae Caja
„ 0. Cl.
= Culym
„
, 0. Jel. ==s Jelogui= Keti
, 0. K.
„ 0. Kar. = Karaszin„ 0. KO. = Közép-Ob melléki
„ 0. N.
= Narymi
, 0. NP. = Natspumpokolski
„ 0. Taz. = Tazovi
„ 0. Tym. = Tym melléki

szamO.
„ 0.
„ 0.
. 0.

ATa.
B.
FTa.
FO.

szam. REGULY = Reguly jurák-szamojéd adata BUDENZ JÓZSEF Jurák-szamojéd
szójegyzékéböl, NyK. XXII, 321—376.
szam Taigi = Taigi-szamojéd nyelv.
vogAK.
=
=
i AL.
=
, DV.
=
, E.
=
• EV.
=
, FK.
=
» FL.
„ K.
=
=
. KK.
„ KL.
=
„ L.
-=
=
, P.
=
. So.
„ Szigv. =
. T.
=
=
* TŐ.
=
. TJ.
=
„V.

nyelvjárás a vogulban.
Alsó-kondai
Alsó-lozvai
Dél-vagilski
Északi
Eszak-vagilski
Felső-kondai
Felső-lozvai
Kondai
Közép-kondai
Közép-lozvai
Lozvai
Pelymi
Sosvai
Sjgvai
Tavdai
Tavda-Candyri
Tavda-Janiékovai
Vagilski
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vog. KANN. ===. Artturi Kannisto vogul szótára (kézirat).
votjG.
„ J.
„ K.
„ M.
„ MU.
„ S.
„ U.

=
=
==
=
==
=
=

Glazovi
Jelabugai
Kazáni
Malmyzi
Malmyz-Urzumi
Sarapuli
Ufai

nyelvjárás a votjákban.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

votj. WICHM. = YRJÖ WICHMANN votják szótára (kézirat).
zürjl.
„ KP.
„ L.
„ Le.
„ NyP.
„ Peő.
„ S.
„ Ud.
» V.

=
=
=
=
=
=
=
sar
=

Izmai
nyelvjárás a zürjénben.
Kelet-permi
„
„
Luzai
„
„
Letkai
„
„
Nyugat-permi
Peéorai
,
„
Sysolai
„
„
Udorai
„
„
Viőegdai
„
„

zürj. WICHM.: YRJÖ WICHMANN zűrjén szótára (kézirat).
AHLQV., SKR. = Suomen kielen rakennus. Vertaavia kieliopillisia tutkimuksia.
Tebnyt AÜG. AHLQVIST. I. Helsingissa 1887.
Á I M I , Astev. === Astevaihtelututkielmia. Kirjoittanut FRANS ÁIMA.. I. Helsinki 1919.
BEKÉ, Cser. nyt. = Cseremisz nyelvtan. Irta BÉRE ÖDÖN. (Finnugor Füzetek 16)
Budapest 1911.
BREHM, Fisebe = BREHMS Tierleben. Dritte, ganzlich neubearbeitete Auflage.
Herausgegeben von. Prof. Dr. PECHUEL-LOESCHE. VIII. Fische. Leipzig und
Wien 1892.
CASTR., EGS. — Elementa Grammatices Syrjaeuae. Conscripsit M. A. CASTRÉN.
Helsingforsiae 1844.
K. DONNER, Anl. lab. == Über die anlautenden labialen spiranten und verschlusslaute im samojedischen und uralischen. Von K A I DONNER, Helsingfors 1920.
FALK-TORP, E t W b . = Norwegisch-danisches etymologisches wörterbuch. Von
H. S. FALÉ und ALI? TORP. I—II. Heidelberg 1910—1911.

GAN. = CHRISTPRID GANANDER Nytt Finskt Lexicon. Kézirat 1786—1787-böl a
helsinki Egyetemi Könyvtár birtokában (általában csak akkor idézem, mikor
értelmezése eltér RENV. és LÖNNR. értelmezésétől).
GENETZ (aun.) =» Tutkimus Aunuksen kielesta. Tehnyt ARVID GENETZ. Suomi II 17.
Helsingissa 1884.
GENETZ (karj.) = Tutkimus Vénáján Karjalan kielesta. Tehnyt ARVID GENETZ.
Suomi II 14. Helsingissa 1880.
GENETZ, Ensi tav. vok. = Ensi tavuun vokaalit suomen, lapin ja mordvan
kaksi- j a useampitavuisissa sanoissa. Tutkinut ARVID GENETZ. (Váháisiá kirjelmiá XXIII) Helsingissa 1896.
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HALÁSZ, Sv-.lp. nyt. = Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok. Irta és közölte
HALÁSZ IGNÁCZ. (Ugor Füzetek 3j Budapest 1881.
HUPEL ?ss Ehstnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte den revalschen und
den dörptschen; nebst einem vollständigen Wörterbuch. Herausgegeben von
AUGUST WILHELM HUPEL. Riga und Leipzig 1780.

JUSL. = Suomalaisen
Stockholm 1745.
KALANDUS JA KALASTUS =

Sana-Lugun

Coetus.

Coottu

DÁNIEL

JusLENiuxelda.

Kalandus ja kalastus. Koostanud G. RÁNK, A. MÄÄR

j a A. SAARESTE. (Eesti keeleainestiku kogumisvahendeid II.) Tartus 1931.
KALIMA, OLR. s=s Die ostseefinischen lehnwörter im russischen. Von JALO
KALIMA. Helsingfors 1915.

KANN., Vok. = Zur geschichte des vokalismus der ersten silbe im wogulischen
vom qualitativen Standpunkt. Von ARTTURI KANNISTO. Helsinki 1919.
KAPJÁL., Vok. = Zur ostjakischen lautgeschichte. I. Über den vokalismus der
ersten silbe. Von K. F . KARJALAINEN. Helsingfors 1903.
KETTUNEN, LVHA. es Löunavepsa häälik-ajalugu. I—II. LAURI KETTUNEN.
Tartu 1922.
KETTUNEN, VÄH. = Vatjan kielen äännehistoria. Toinen uusittu paiaos. Kirjoittanut LAURI KETTUNEN. Helsinki 1930.

KLAPR. = Asia Polyglotta. Von JULIUS KLAPROTH. Zweite Auflage. Paris 1831.
KLAPR., Atl. = Asia Polyglotta. Von JULIUS KLAPROTH. Sprachatlas. Zweite
Auflage. Paris 1831.
LEHTISALO, Vok. = Über den vokalismus der ersten silbe im juraksamojedischen.
Von T. LEHTISALO. Helsinki 1927.

LIND.-ÖHRL. = LINDAHL-ÖHRLING, Lexicon Lapponicum. Holmiae 1780.
LÖNNK. Suppl. = Lisävihko ELIAS LÖNNROTUI Snomalais-Ruotsalaiseen Sanakirjaan. Toimittanut A. H. KALLIO. Helsingissä 1886.
LYTKIN = Т. С. Лыткинъ, Зырянскш край при епископахъ пермскихъ и
зырянскш языкъ. Санктпетербургъ 1889.
MELA-KIVIRIKKO = A. J . MELAN Suomen luurankoiset. Vertebrata Fennica. Toinen
kokonaan uudistettu painos. Toimittanut K. E. KIVIRIKKO. Porvoossa 1909.
NIELSEN — KONRÁD NIELSEN, Lappisk ordbok — Lapp dictionary. I. Oslo 1932.
NIELSEN., Gramm. = Laerebok i lappisk. I. Grammatikk av KONRAD NIELSEN.
Oslo 1926.
OJANSUU, KAÄH. = Karjala-aunuksen äännehistoria. Esittänyt HEIKKI OJANSUU.
Helsinki 1918.
PAAS., Ostj. W b . = H. PAASONENS Ostjakisches Wörterbuch nach den diaíekten
an der Konda und am Jugan. Zusammengestellt, neu transskribiert und
herausgegeben von K A I DONNER. Helsingfors 1926.
PALLAS, Zoogr. III. = Petro Pallas Zoographia Rosso-Asiatica. Tomus III. Animalia monocardia seu frigidi sanguinis Imperii Rosso-Asiatici. Recensente
P. S. PALLAS. Petropoli MDCCCXIII.
PAWLOWSKT = I. PAWI-OWSKY'S Russisch-Deutsches Wörterbuch. Dritte . . .
Auflage. Riga 1900.
QVIGSTAD, Beitr. = Beiträge zur Vergleichung des verwandten Wortvorrathes
der lappischen und der finnischen Sprache. Von J . K. QVIGSTAD. Helsingfors 1883.
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QVIGSTAD, Lapp. navne = Lappiske Navne paa Pattedyr, Krybdyr og Padder,
Fiske, Leddyr o g lavere Dyr. Ved J . QVIGSTAD. (Separat aftryck af „Nyt
Magazin f. Naturvidensk." 42, IV) Kristiania 1904.
RÁSÁNEN, Tschuw. lehnw. = Die tschuwassischen lehnwörter im tscheremissischen von MARTTI RÁSÁNEN. Helsinki 1923.

RIIKOJA = H. RIIKOJA, Kodunjaa kalad. Tartus 1927.
SABANEEV = Jl. II. CaóaHieB-B, PBIÓH POCCÍH 3. kiad. MocKBa 1911.
SCHRENK

=

ALEXANDER GUSTAV

SCHRENK,

Reise

nach

dem Nordosten

des

europáischen Russlands, durch die Tundren der Samojeden zum Arktischen
Uralgebirge. II. Dorpat 1854. 270— 331. X. Vocabularium der archangelschen
Samojeden- u n d Syranen-Sprache. (Vö. K A I DONNER: M F O U . LXIV, 58—119).
SETALA, Quantitatsw. == Über quantitatswechsel im finnisch-ugrischen. Vorlaufige mitteilung von E. N. SETALA. ( J S F O U . XIV) Helsingfors 1896.
SETÁLÁ, Stufenw. = Über art, umfang und altér des stufenwechsels im fin
nisch-ugrischen und samojedischen. Von E. N. SETÁLÁ. (FUF. XII Anzeiger)
Helsingfors 1914.
SETALA, Verw. = Zur frage nach d e r verwandtschaft d e r finnisch-ugrischen
und samojedischen sprachen. Von E. N. SETALA. ( J S F O U . XXX 5 ) Helsing
fors 1915.
SJÖGREN-WIED. =

Jon.

ANDREAS

SJÖGREN'S

Livisches Wörterbuch. Bearbeitet
Petersburg 1861.
STUDIA FENNICA

=

STUDIA

FENNICA.

Livisch-Deutsches

und

Deutsch-

von FERDINÁND J O H . WIEDEMANN.
Revue

de linguistique

et

St.

d'ethnologie

finnoises. Helsinki 1933—.
SACHOV = H. A. LTIaxoB, KpaTKHfí KOMH-PVCCKHH (viOBapt. ycTtctico^tCK 1924.
TOIVONEN, Aífr. = Zur geschichte der finnisch-ugrischen inlautenden affrikaten.
Von Y. H. TOIVONEN. Helsinki 1927.

ULMANN = Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Letlisch-deutsches

Wörter

buch von CARL CHRISTIAN ULMANN. Riga 1872.

UOTILA, Kons. = T. E. UOTILA, Zur geschichte des konsonantismus in den
permischen sprachen. Helsinki 1933.
Vasziljev
= ~B. M. BacH.ni>eB, M a p r i MyTap ( = Cseremisz szótár)
Moszkva 1926.
WIED., Ehsln. Gramm. = Grammatik der ehstnischen Sprache von F. J. WIEDE
MANN. St.-Pétersbourg 1875.

Uráli eredetű halnevek.
I. 1 ) F. lűd Mundjárvi, KALIMA ^>$77'erás lohilaji'(egy lazacfaj);
vepszá (SETALA ÁH. 433) paffl 'lohensukuinen kala' (lazacféle hal),
Kaskeza, TUNKELO paU, paUay-kala pehmea, punalihainen, pieni*) Az egyes etymológiákban, h a a halnév a finnben megvan, általában
a finnt veszem alapul. Ha a finn adat hiányzik, akkor abból a fgr. nyelvből indu
lok ki, melyben a halnév hangalak é s jelentés szempontjából a legvilágosabb.
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päinen, vähäruotoinen kala' (puha, vöröshúsú, kisfejű, kevés-szálkájú hal). A vepszaből a halnév átment az oroszba is (vö. KALIMA,.
OLE. 180).
Votj. WIED. paja 'brachsen; abramis brama', MUNKÁCSI Jpaja 'durda-hal; лещъ; abramis brama', WICHM. J., G. paja \лещъ\
VogT. MUNKÁCSI (NyK. ХХШ, 99) pajil 'kárász-hal'.
Szám. PALLAS (Zoogr. Ili, 409) paja, pái 'salmo vimba'; Jur.
REGÜLY paiha 'сырокъ; salmo vimba', CASTR. paja, paiha 'peljedka;
salmo peljet'; CASTR. Jen. B. faeha id.; Tawgy fa'uka 'muksun\
A -ka és a -ha -* *-ka végzet más halnevekben is előforduló képző,
vö. narjahaei stb. (18. sz.), kinthae (34. sz.) stb., továbbá PAAS., Beiträge
285—286 jegyz. PAASONEN (i. h.) a tawgy fa'uka 'muksun' hal
nevet nem egyeztette a többi felsorolt szamojéd halnévvel, holott
a tawgy adat idetartozásának sem hangtani, sem jelentéstani aka
dálya nincsen.
A szóközépi hangokat PAABONEN (Beiträge 286 jegyz.) eredeti
*-lj- folytatóinak, illetve megfelelőinek magyarázta. Nem erősítette
meg ezt a felfogását a votják adat (paja), amelyben a j - eredeti
*-7- hangra utal. PAASONEN felvetette azt a lehetőséget, hogy a vot
ják halnév talán a jurák paja átvétele. — Bár a lüd-vepszä -Jt
határozottan *-Zj-re utal, úgyszintén a vog. pajil halnév, amelyben
metathesist tételezhetünk fel, kiindulhatunk talán uráli *-t- szó
középi hangból is, melynek szabályosan megfelel votj. -j-, szám.
-j-, -i-. A tawgy- és jeniszei-szamojéd adatokban a liquida elve
szése eredeti *-l- hangra mutat (vö. PAAS., Beiträge 41—42 é s
r
TOIVONEN : FUP\ XX, 82). A szóközépi *-l - ~ *-l- hangnak ilyen inga
dozása nem ismeretlen sem a finn-ugorságban, sem a szamojéd
nyelvekben, sem pedig a fgr. és a szám. nyelvek között (vö. PAAS.^
Beiträge 47).
A szóbanlevő uráli halnóv 'salmo taimen' jelentésben megvan
bizonyos török nyelvjárásokban is:
RADLOPP alt., tel., leb., sor päl ein fisch; salmo taimen', szag. r
koib. pel id., kaz. hd id., jakut BÖHTLINGK Ы1 'salmo taimen\
Mindezek az alakok egy őstörök *bäl alakra mennek vissza. Mivel
a halnév a törökségben igen nagy területen ismert, sőt még a
kazáni nyelvjárásban is megvan, nem gondolhatunk ős-szamojéd
ból való átvételre, hanem ez a lazacnév is egyike azoknak a meg
feleléseknek, melyek az ősi urál-altáji kapcsolat emlékét őrizték
meg (vő. NÉMETH: Ny K. XL VII, 6 9 - 8 2 ) .
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A török adatok vokálisai —- amint láttuk — eredeti * ci-ro
mennek vissza. Ha feltesszük, hogy a íörök a vokalizmus') erede
tibb állapotát tünteti fel (vö. NÉMETH i. mű 69), abból az követke
zik, hogy a halnév az uráli ősnyelvben magashangú volt s az első
szótag eredeti vokálisát a lűd paU alak őrizte meg. Az sem lehetet
len azonban, hogy az a ~ £ váltakozás, mellyel a törökségbeu
számolni kell (vö. NÉMETH i. h.) s mely a halnév finn alakjaiban
megvan (lűd jt?á77~ vepszá pali), igen nagy múltra tekinthet vissza.
MUNKÁCSI: NyK. XXIII, 92 és GOMBOCZ: NyK. XXXII, 203
vog., votj., szám., PAASONEN, Beitráge 285—286 jegyzet vepszá,
votj., vog., szám.
2. F. kuore LÖNNR. 'norsyngel' (osmerus eperlanus ivadéka),
N.: Tyrváa, Kangasala, Lángelmaki, Hauho ; Luopioinen, Asikkala, Savitaipale, Kivennapa, Parikkala, Jaakkinia, Uukuniemi,
Polvijárvi, Nurmes, Kesálahti, Kontiolahti, Ilomantsi, Suomenniemi,
Ristiina, Virtasalmi, Kangaslampi, Sulkava, Sááminki, Karttula,
Riistavesi, Sonkajárvi, Iisalmi, Maaninka, Pihtipudas, Pertunmaa,
Muurame, Keuruu, Jamsá, Lestijárvi, Reisjárvi osmerus eperlanus',
kuorre LÖNNR. nors' (osmerus eperlanus), N.: Karkku, Vesilahti,
Sahalahti, Orivesi, Tampere, Lángelmaki, Virrat, Sááksmáki, Hankasalmi, Laukaa, Leivonmáki id., kuorreh N.: Rautalampi id.. koure
LÖNNR. 'norsyngel', kuare N.: Nonsiainen'osmerus eperlanus', kuarre
N.: Lempáálá, Kangasala, Orivesi, Ruovesi, Vanaja, Renko, Hausjárvi id., kuarreh N.: Lángelmaki, kuoarreh' Jaala, kuqrreh( Iitti,
kuorek Ilomantsi id. — GAN. kuores 'smá nors, stint; gobius minutissimus', RENV. kuoret 'salmo eperlanus, minutissimus; stintenart',
korét id. Karj.-aun. Salmi, KUJOLA kuoris osmerus eperlanus',
GENETZ, Jyvöálahti, KARJAL., Kiestinki kuoreh, KETTÜNEN karj. kuoreh,
-aun. kuoroi; lűd Sununsuu, KUJOLA, Mundjárvi, KAUMA kuoreh; vepszá
Kaskeza, TÜNKELO koreh id. — A karjalai-aunusziból vagy a vepszábői a halnév az oroszba is átment (vö. KAIJMA, OLR. 130), viszont
karj. Rugajárvi, KARJAL. kiwrie%a és vepszá SETALA (AH. 310) korjuha az oroszból származik. Hasonlóképpen orosz eredetű a mdE.
WIED. koryska 'stint' halnév.
A keleti-tengeri finn halnév -eh végzetére vö. SETALA, ÁH.
308—320.
l
) A vokalizrnusra vonatkozó megállapítások mindig az első szótag
vokálisára vonatkoznak.
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LpKo. ITKONEN ( M S F O U . LVI1I, 80) kuora 'pikku siika' (ki»
coregonus lavaretus), küörrayvz dem. 'pikku kapasiika (avaamattá
kuivattu)' (kis, egészben szárított coregonus lavaretus).
Zürj. WIED. gurina 'gründling; cyprinus gobio'. A -na végzet
képző, vö. zürjP. jözna 'muskel, gelenk'~zürj. jözijözvi 'knoten
(in stengeln), gelenk, absatz', votj. joz glied, gelenk 1 stb. (vö. PAAS.,
Beitrage 270, 341. sz.).
Szám. CASTR. 0 . N. kór, FO., Taz. kuor, Taz. kör, Kar.
kür 'muksun'; Kani. kuru 'salmo lenoc, Pallas'., vö. PALLAB (Zoogr.
Ili, 398) „Vogulis . . . ad Narym* chori esalmo muksun', (Zoogr..
III, 362) „Camaschin/is" korra, „Coibalis" churrü 'salmo coregonoides'.
A halnév megvan bizonyos török nyelvjárásokban is, mint
szamojéd eredetű jövevényszó. RADLOFF sor, szag., koib. kora 'der
chairus; salmo thymallus', PALLAS (Zoogr. III, 365) „Katschinzotataris" kora, chöra 'salmo thymallus' egy valószínűleg déli-szamo
jéd *koro alakból magyarázhatók.
Látjuk tehát, hogy az a régi és sokáig tartó érintkezés a
szamojéd népek és a törökség között (vö. K. DONNER: J S F O U . XL, 4),.
melynek emlékét a szamojéd nyelvekben tekintélyes számú régibb
és fiatalabb török eredetű jövevényszó őrzi (vö. RAMSTEDT: F U F .
XII, 156, PAAS., Beitrage 90, 263—264, K. DONNER i. mű

4-7),

nyelvi és kulturális vonatkozásaiban nem volt egyoldalú, hanem
annak a törökségben is maradt nyoma.
SETALÁ, Verw. bO szám., keleti-tengeri finn, ITKONEN: M S F O U .
LVIII, 30 lp., f.
3, F. LÓNNR. sirri 'smáfisk (mouhi)' (kis hal), sirrinen dem.
Uiten fisk, fiskyngel' (kis hal, halivadék). N.: Kakisalmi sarensirri
'sárjenpoikanen' (leuciscus rutilus ivadéka), Maaninka
„pieniia
ahveneí sirrla" (többes part, kis sügérek v. sügóreket). ITKONEN
(JSFOu. XXXII 3 , 80) lpKo. seras 'pienin siikalaji (kapakalana)'
(legkisebb coregonus lavaretus-faj szárílva) jövevényszó a finnből.
A szóvégi -s ismert kicsinyítő képző.
LpN. FRIIS coarran 'salmo, qui ova enisus in maré meavit,
continuo autem revertit', QVIGSTÁD (Lapp. navne 378) Kr. soarran 'laks,
med s^lvblankt skind, uden melke eller rogn, adeles mager og
uspiselig' (lazac, melynek a bőre ezüstfényű, melynek sem teje,
sem ikrája nincs, egészen sovány és fogyasztásra nem alkalmas). —
A szóvégi -n elhomályosult képző, mely megvan a köveikező szók
ban is: lpN. rievdn 'róka'~lpS. repi, f. repo id. (vö. SZINNYEI,
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NyHas. 7 31); lpN. FBIIS gapan 'ichtyocolla' ~ gappa id.; liddan
tabanus' ~ lidda id.; áőcan 'malus genius diabolus' ~ a£ce 'páter';
guokan 'rastrum, ligo'~guolcke id.; gilhan, gilkan 'tintinnabulum'
~ gilkka id.; suoivan 'umbra' ~ suoiva id. Vö. továbbá lpK. cicin
<
corium' ~ vog. süs stb. 'birkenrinde' (TOIVONEN, Affr. 183, 342. sz.);
IpN. rceppen 'fumarium' ~ észt rdpp eloch in der wand zum hinauslassen des rauches' (WICHM.: FUF. III, 100). — A vokalizmus
megfelelése — f. i ~ lp oa — szokatlan.
Zürj. WIED. tsir-tseri 'eine Jachsart; salmo nasas', WICHM.
Uá. Uir 'nelma; coregonus nelma', I. (sir üéeri 'eme lachsart',
V. Uir Üseri, L. Uir Uerig 'ein fisch; der plötze ahnlich' (fseri,
féerig ehaF). — A zürj. Uir az oroszba is átment (vö. KALIMA:
FUF. XVIII, 43).
Szám. PALLAB (Zoogr. III, 403) „Kamaschinzis et Coibalis"
sirre-golla 'salmo oxyrhinchus' (tkp. 'albus piscis'), CASTR. Kam. siri
kóla 'schnápel; salmo lavaretus' (tkp. 'weisser fisch'); PALLAB (Zoogr.
III, 403) „Taiginzis" kirgalae 'salmo oxyrhiachus' (golla, kóla,
galae = hal). — A halnévben szereplő 'fehér' jelentésű szónak a
szamojédban a következő alakváltozatait ismerjük: Motor kyr
r
weiss', (PALLAB II, 250) kir (KHpi>) 'ói^io'; Taigi kyrr 'weiss',
kyr 'hell' ~ Jur. sear, séar, ser, hel: Tawgy sera'a; Jen. Ch. sidoi; OTaz. ser; Kam. siri] Koib. syry (vö. PAAS., Beitráge 156). A motorés taigi-szamojédban tehát szókezdő k- felel meg a többi nyelv
j á r á s s-, h- szókezdőjének. PAASONEN állapította meg (Beitr. 156),
hogy ez a motor-taigi k- nem lehet eredeti *é- hang folytatója,
mint a többi szamojéd-nyelv s- (~ h-) hangja, hanem eredeti jésí
tett affrikátára, *c- hangra megy vissza. A szónak volt tehát az
^s-szamojédban egy mellékalakja is, amelyben a szókezdő hang
jésített affrikáta volt. Ugyancsak szókezdő jésített affrikátára utal
a zűrjén halnév is. A f. s-, lp. c- ~ s- egyaránt visszamehet jésitett
affrikátára és sibilansra.
Amint a szamojédból kitűnik, a halnév eredeti jelentése 'fehér
[-hal]' volt, vö. PALLAB (Zoogr. III, 403) „Tataris ad Jeniseam"
ak-balyk (albus piscis) 'salmo oxyrhinchus', n. weisslachs 'salmo
leucichthys', (FALK-TORP, Et. Wb. 441) ang. whiting (tkp. der
weisse fisch) lachsforell', (BREHM, Fische 352) észak-amerikai
white-fish 'különböző coregonus fajok'. — A f. sirri, lp. coarran ~
•soarran, zürj. tsir halnévben tehát egy uráli szin-név őrző
dött meg.
T
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WICHMANN: FUF.XI, 278ztirj.,? lp.; ITKONEN: JSFOu.XXXII 3 , 80
lp. seras, f. (a két halnév viszonyának közelebbi meghatározása nélkül).
4, Osztj. PALLAS (Zoogr. III, 396) schóhor 'salmo lavaretus',
AHLQV. sógor coregonus lavaretus', BEKÉ sókor (schokor) 's.-hal;
s.-fisch'; KAEJAL. Ni. énydr\ Kaz. éoy§r\ 0 . söy§r fein fisch, m,0Kypi>,
schnapel (auch von der grösse des muksuns)'. Az orosz tuoKopz,
luorci/pz — amint már AHLQVIBT megjegyezte •— jövevényszó az
osztjákból. Hasonlóképpen osztják eredetű — talán orosz közvetí
téssel — a PALLAsnál feljegyzett (Zoogr. III, 398) „Laak-Samojedis" tschooker 'salmo muksun'. Viszont KAEJAL. Trj. sök'dr1 'moKypt;
schnapel (kommt in der gegend nicht vor)' valószínűleg az orosz
ból származik.
Vog. AHLQV. sükur, sö%er 'coregonus lavaretus', MUNKÁCSI, Hal.
304 sukér 'coregonus lavaretus', KANN. SO. SÜG9V 'moicypB: salmo
lavaretus'. A vog.-osztj. halnevek végén levő -r elhomályosult
kicsinyítő képző (vö. SZINNYEI, NyHas. 7 97 és az ott idézett iro
dalom), mely megvan az osztj. sebar-xut 'ieuciscus' halnévben is
(40. sz.). Az -r képzőre vö. még vogÉ. ántdr anyaméh' ~ oszt. unt,
md. unda, f. ont&-, lp. vuovdda üreg, barlang'; vogFL. sakívdr orom'
~ vogK. sankív 'halom'; vogK. komdr 'der mánnliche samen' ~ kom
'férfi' (vö. GOMBOCZ : MNy. XX, 60). A vogul halnév valószínűleg
jövevényszó az osztjákból.
VotjJ. WICHM. tsukjrna 'nectcapt; rantatörö; gründling; cyprinus gobio'. Az -ma végzet valószínűleg összetett képző, melynek
-TT eleme azonos a vog.-osztj. alakokban is meglevő kicsinyítő
képzővel (vö. SZINNYEI, NyHas. 7 97 és az ott idézett irodalom).
A -na elem valószínűleg azonos azzal a képzővel, mely megvan a
hasonló jelentésű zürj. gurina halnévben is (2. sz.).
CserM. WICHM. su'kmg 'no^ysA^; erás kala' (PAWLOWSKY nodycmz
Ieuciscus od. chondrostoma nasus; der nasling, die nase, der
schwarzbauch'). A -mg végzet elhomályosult képző, mely megvan
pl. a következő szókban is: KH. pzzd'lmd 'vogelbeere, vogelbeerbaum' ~ U. pi'zB, M. pvlzd id.; U. pükxse'rmő 'haselnuss' ~
pükxse'r id. (WICHM. Tscher. texte). Vö. még SZINNYEI, NyHas. 7
97—98 és az ott idézett irodalom.
Szám. PALLAS (Zoogr. Ili, 406) sáug-chall 'salmo ómul'. A sáug
szó — dr. T. LEHTISALO szíves közlése szerint — azonos a jurT.
sdficftk3, Nj. havvask 'teravapáinen' (hegyesfejű) szóval. Eszerint
sáug-chall 'hegyesfejű-hal.'
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Az osztják
és votják szókezdő hangok eredeti jésített
affrikáta folytatói. A cserM. su'kmo szókezdő s- hangja nem
szabályos, hanem az eredeti szókezdő jésített affrikátának azon
ritka s- megfelelései (vö. WICHM.: FÜF. VI, 31, 34—38) közé
tartozik, melyet a következő adatok is mutatnak: cser. se-őe, se-ö&
'dieser, jener 1 ~ md. se, SE-<*Í!SS\ VÖ. mdM. si-tss, sd-ífse' (redupl.
alak) = nyomatékos SE stb. (vö. PAAS., Beitrage 142, 218. sz.);
cserKH. sepké'öém (fivqu. sepk-eö-) 'schlagen, klopfen, pochen,
klappern' ~ votj. téapkmi 'schlagen, zuschlagen' stb.; cserKH., $.,
U., T. sú'zd, KH. suzo, TROICKIJ subazo auerhahn' stb. ~ zürjl.,
Ud., V. t'éuMsi id.; cser. RAMST. su-na (WICHM. tsu'na) 'meise;
parus' ~ zürj. WIED. dzoina (o: dzoina) 'kleine kohlmeise; parus
minor' (vö. WICHM.: FUF. VI, 36—87). — Ah- hanggal váltakozó
szara, szókezdő s- eredeti s-re, tehát jésített sibilansra megy vissza
(vö. PAAS., Beitrage 224—226). Eszerint a fgr. és a szamojéd szókezdő
hangok az uráli területen nem szokatlan jésített afifrikáta és jésí
tett sibilaus közti ingadozást tüntetik fel (vö. WICHM.: FUF. XI,
2 7 5 - 2 7 6 ; PAAS., Beitrage 144—145 és 1 5 4 - 1 6 0 ) .
A 'hegyesfejű vagy hegyesorrú[-hal]' elnevezés kitűnően rá
illik mindazokra a halfajtákra, melyekre a különböző uráli nyelvek
ben ezt a nevet alkalmazták. A salmo v. coregonus lavaretusnak a
jellegzetesen előreálló, hosszú, hegyes orr a legszembeötlőbb tulaj
donsága (vö. BREHM, Fische 359), s erre vonatkozik a hal német
és dán neve is: schnápel, snmbel = schnabel (vö. WEIGAND, DWb.
és FALK-TORP, Et. Wb.). A 'ieuciscus v. cyprinus v. chondrostoma
uasus' (németül nase, násling, schnabel, schnappel, mundfisch stb.
stb.) szintén feltűnően hegyes, előrenyúló orráról ismerhető fel
(vö. BREHM, Fische 279). A votják halnév 'cyprinus gobio' jelenté
sét talán azzal lehetne megmagyarázni, hogy ez a hal ivás idején
általában úgy viselkedik, mint a coregonus lavaretus (vö. BREHM,
Fische 257/321).
5. , F . juominki LÖNNR. 'iaxhane som ej far hake i nedra
kaken och háller sig röd i köttet hela sommaren' (tejes lazac,
melynek alsó állkapcsa nem lesz kampós és amelynek a húsa egész
nyáron vörös marad), juuminki LÖNNR. id. A szóvégi -nki elem,
mely a kiunki, kiiunki (6. sz.) halnévben is megvan, ritkán előforduló
képző (vö. AHLQV., SKR. 77. §).
Zürj. WIED. jumai, juman 'elritze; cyprinus phoxinus'. A jumqi
alakban levő i ritka kicsinyítő képző, mely kimutatható még néhány
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zűrjén állatnévben és rokonsági szóban: Ud. d'zuíei 'stier, bulle' ~
d'éul es id.; Ud. kenej 'auerhenne' ~ I. stb. ken-tar 'birkhenne';
Ud. nitd'éei 'regenwurm' ~ nicd'éuv id.; P. (vocat.) mama'i ~ mama
'mutter'; P. (vocat.) voke% ~ vok 'brüderchen' stb. (vö. UOTILA, Kons.
270). A képző előtt rendesen e, e kötőhang van, de ha a tő magán
hangzóban végződik, a képző közvetlenül a tőhöz járul, mint a
jumqi esetében (vö. UOTILA, i. mű 279). A juman alakban levő -n,
illetve -an végzet szintén elhomályosult képző, mely megvan a
következő zűrjén szókban is: WIED. dzekan 'grosse kohlmeise; parus
major; — bachstelze; motacilla alba' ~ f. tinkki 'parus major; kohl
meise' (vö. WICHM.: FUF. XI, 247); I. t'éipan 'küchlein' V., Pec.
stb. 'nenne' ~ Lytk. féiji 'küchlein', vö. votj. tsipf stb.-= csuv. Щщ
stb. (vö. WICHM., Tschuw. Lehnw. 115); Ud., V. dereman 'hemdchen' ~ derem 'hemd'; L. nilan 'mägdelein' ~ nil 'mädchen' (WICHM.
i. h., továbbá FUF. XVI, 208). Ide vonhatók WIEDEMANN szótárából
a következő szók is: tugan 'wipfel, kröne (eines baumes), junger
schössling (an nadelbäumen)' ~ tug 'troddel, quast, pinsel, besen, —
Stengel, röhre, schössling, sprössling'; vornan 'gaumen, Schlund,
rächen' ~ vom 'mund, maul, mündung, Öffnung'; gusan geheimniss'
~ gué id.
Szám. SCHBENK 288. sz. jáumgalé 'salmo ómul Pali.; wörtlich
meerfisch/ (jáum 'tenger', galé = hal).
Az uráli halnév eredeti jelentése tehát 'tengeri-hal' volt, mely
egy lazacféle halnak az életmódjára vonatkozott. Bizonyos lazac
fajok számára a tenger és az édesvíz egyaránt életfeltétel. A tenger
ből nyerik azt a bőséges táplálékot, amelyre létfenntartásukhoz
szükségük van, viszont fajfenntartásukat az édesvíz teszi lehetővé.
Ezek a lazacfajok az ivás idejének elérkeztével óriási rajokban
minden évben megjelennek azokban a tengerrel összefüggő folyamok
ban és beléjük ömlő kisebb-nagyobb folyóvizekben, amelyekben
születtek. Hihetetlen erőfeszítéssel győzik le az útjukba eső aka
dályokat, elképzelhetetlen távolságokat járnak be, egyes coregonusok 7000 km.-t is, hogy fajuk fennmaradásának biztosítása után
ismét visszatérjenek a tengerbe (vö. BREHM, Fische 821, 326,
327—328, 349). Ha feltesszük, hogy az uráli nép — éppen úgy,
mint a finnugor őshaza népe — folyóvizek mentén lakott (vö. SETÄLÄ,
Verw. 50), teljesen megérthetjük, hogy ez a vadász-halász nép a
legnemesebb halfajtának valamelyik képviselőjét, mely táplálko
zásában, sőt egész gazdasági életében a lehető legnagyobb szereNyelvtudományi
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pet játszotta, s amelynek a folyóvizekben való megjelenése az
évnek egyik legfontosabb eseménye volt, a 'tengeri-hal' névvel
jelölte meg. Természetesen magyarázódik meg az a jelentésválto
zás is, mely a zürjénben végbement. Az eredeti jelentés elhomályosulásával a jumai, juman nevet könnyen alkalmazhatták olyan
halfajta jelölésére, melynek életmódja az ivás idején több tekintet
ben feltűnően megegyezik bizonyos lazacfajták
életmódjával
(vö. BREHM, Fische 266). MELA-KIVIRÍKKO „Suomen luurankoiset"
c. művében (444 1.) olvashatjuk, hogy a Ladoga mellett Sortavala
vidékén a kis ú. n. „lazactavakban" élő és a rendesnél nagyobbra
növő phoxinus aphyát vagy cyprinus phoxinust a nép „lohenpoika"nak, azaz „lazacivadék"-nak nevezi. 1
6. F. LÖNNR. kiunki 'hanlax (uppgáende om hösten); k. on
koukkunokkainen kala ja váhempi kojamoa' (tejes lazac, amely
ősszel jelenik meg a folyóban), kiiunki 'en art bred lax' (egy széles
lazacfajta), Suppl. 'lax, som först om hösten visar sig, dá den ar
hvitglansande och láckrast' (lazac, amely csak ősszel mutatkozik,
amikor is csillogó íehér és a legízletesebb), N.: Haukipudas kiiunki
(jelentés nélkül).
A finnben az első szótagbeli rövid és hosszú magánhangzó
váltakozására vö. HAKULINEN: Vir. 1933, 163—166. A szóvégi -nki
képző, vö. juominki (5. sz.) — A lett PALLAS (Zoogr. III, 342) kenki
salmo nobilis' és ULMANN k'enk'is 'hakenlachs' bizonyára finn
eredetű jövevényszó.
LpNj. ITKONEN k'éio 'pikku siika; coregonus lavaretus (klein)'.
Osztj. PALLAS (Zoogr. III, 401) „Ostiacis Beresovae" kégchull
'salmo nasutus' (chull — hal).
Szám. PALLAS (Zoogr. III, 401) chy-challe 'salmo nasutus'
(challe = hal).
A szóközépi hangok — f. 0, osztj. -g- (o: -y-), szám. p — ere
deti szóközépi *-y- hang szabályos folytatói (vö. SETALÁ, Stufenw.
41—42., PAAS., Beitráge 59—60).
7. LpN. FRIIS vuorro 'salmo hibernus per hiemem in fluvio
remanens; vintersWing, laks, som staar igjen i elv om vinteren',
ITKÖNEN Nj. tfnZas'herbstlachs'. A szóvégi -8. ismert kicsinyítő képző.
F. varolainen RENV. 'pisciculi species, generis cyprini; eine
art kleiner fische', LÖNNR. 'blicka, björkna, braxenpanka' (blicca
1

Korrektura jegyzet: vö. LEHTISALO : MSFOu. LXVIII, 235, 7. sz.
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björkna; abramis brama ivadéka). A -lainen végzet képző (vö. AHLQV.,
SKR. 3 1 . §).
?? Zürj. WIED. ar, ar-pi 'kleine fische' (pi = fi), görd ar 'stint'
{görd 'vörös'), ar-gyts id. (gyts karausche', vö. 64. sz.), P. GENETZ
<w 'kleine fische; вандышъ', WICHM. S., L., P. ar 'eräs pieni kala-laji,
tuikkiainen; снетокъ; kleiner stint', V. ar-pi 'pieni kala yleensä'
(általában kis hal).
Szám. PALLAS. (Zoogr. Ili, 359) „Tayginzis" argalae 'salmo
fluviatilis' (galae = hal).
A lapp, zűrjén és szamojéd halnév jelentésének a finn halnév
jelentéséhez való viszonyára vö. lúd päll, vepszä pali 'egy lazac
féle h a l ' - v o t j . paja abramis brama' (1. sz.).
8. LpKld. ITKONEN väits&k' 'kleiner lachs'. A -ti végzet képző,
vö. 12. és 14. sz.
Zürj. "WIED. udz, uts 'nelma; coregonus nelma', WICHM. I. üde,
Ud. udz 'nelma; stenodus nelma'.
Vog. AHLQV. US, US, uns, uns 'coregonus nelma', MUNKÁCSI,
Hal. 303 T. os L., K., Р. us 'salmo njelma', É. űs lax-fisch',
KANN. ТС. ÖS, TJ. о'ёкол, AK. us, ÉV., AL. us, KK. u's, FL. űs,

AK. U$%v&, FK. űz, So. űz 'нельма; coregonus nelma'.
Osztj. AHLQV. vund, vus, uns, uns, MS'nelma (coregonus nelma)',
ВЕКЕ OS, VOS, ons (uonsch, uosch, uonschi) 'hal; fisch'; ons-%ul 'lazachal; lachs-fisch', CASTR. I. unc 'salmo njelma', PATK. I. unc, uns 'nyelma
lazac; renkenart; coregonus nelma; нельма', PAAS. K. ünts(3) 'нельма;
«oregonus nelma', J. imts-mok 'pieni nelma, nclmanpoika', KARJAL.
FD. unts, Ni, uls, Kaz. uls, 0 . ubs, us 'coregonus njelma'; vö.
PALLAS (Zoogr. III, 392) „Vogulis et Ostiacis Beresoviensibus" unsch,
utschku 'salmo leucichthys'.
SzamO. CASTR. C., NP. ivanje, Taz., Kar. ívuenj, B. muenj
''njelma', KLAPR. 163- „Laak" gonsiA., PALLAS (Zoogr. 111,392) „Ostiacis...
ad Narym" uentsche 'salmo leucichthys', K. DONNER (Anl. lab. 78)
Т у т uahdz, ATa. udhőf, C. uadzz, FO. ßaddzd njelma'; CASTR.
Tawgy jintu, (mscr. jinttu, jinty); Jen. Ch. jiddu, B. adde id.
<vö. PAAS., Beiträge 127, 203. sz.).

Beiträge 127, 203. sz; TOIVONEN, Affr. 119, 159. sz.
9. F. pehuli LÖNNR. 'varietet af insjölax i Ladoga, mindre an
Tiieriä' (egy édesvizi lazacfaj a Ladogában, kisebb mint a salmo
alpinus), MELA-KIVIRIKKO 464 'fiatal salmo alpinus', N.: Jaakkima
id.; pehuri LÖNR. Suppl. 'en art röding, som ymnigt fángas, innan
PAASONEN,
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laxtiden borjas' (egy salmo alpinus fajta, amelyből nagyon sokat;
fognak a lazachalászat ideje előtt). A -li végzet képző (vö. AHLQV.,.
SKR. 57. §). Hasonlóképpen képző a -ri végzet, mely több finn
halnévben is megvan, pl. pasuri, latteri, neituri stb. — Lúd
Mundjárvi, KALIMA pehuoi 'ahvenen poika (pieni, samankesáinen)*
(perca fluviatilis ivadéka, kicsi, ezidei). — Az orosz nexo^B, naxo^tlucioperca sandra' keleti-tengeri finn eredetű jövevényszó (vö. KALIMA,,
OLR. 184).
Osztj. PALLAS (Zoogr. Ili, 400) pidshjan 'salmo polcur', AHLQVpisan rcoregonus polcur', Karjai. Ni. písidrí, Kaz. pl'sian' 'ein
fisch'. Figyelembe veendő azonban, hogy az osztj. halnév idegen
eredetű is lehet. Az osztják halnév átment a vogulba: AHLQV. pisjan
'coregonus polcur', KANN. SO. pjsidn id. Az orosz nmiKtam — amint
már PALLAS és AHLQVIST is megjegyezték — szintén osztják eredetű.
SzamO. CASTR. N. peőa, B., Taz. picd, Jel. pica, B., Taz. pit'd,
KO. pit, Kar. pite, FO. pettd, C. pétied 'hecht', vö. KLAPR. Atl. VIII
„Tomsk" picd, „Narym, Ket, Tymische" píca, „Karassen" pitsja,
„Laak" puca 'hecht'; PALLAS (Zoogr. Ili, 336) „Laak-ostiacis*
pytscha 'esox lucius'. Talán összefügg ezzel a halnévvel SCHKENK
286. sz. pátara 'salmo leucom. P.', melyben a -ra végzet képző,
vö. satura, sátoréi 'hecht' (16. sz.), tughurae 'salmo tugűn' (13. sz.),
kuegar stb. acipenser sturio' (35. sz.).
A 'lazacféle hal' ~ 'csuka' jelentésváltozásra vö. pl. osztj. porchul 'salmo polcur' ~ észt purikas, szamO. pur, purre stb. 'hecht*
(26. sz.); Jur. sauta, éduta 'njelma'~ Jur. sátoréi, seatorei stb.
'hecht' (16. sz.); CASTR. Jur. jidurtea stb. 'salmo nasus' - J e n . judado*
judaro 'hecht'.
A szóközépi hangok a szamojédban (picd, pitd, peited) ere
deti jésített affrikátának szabályos folytatói (vö. TOIVONEN, Affr. 226—
227, SETALA, Stufenw. 69—70, PAAS., Beitrage 165—167). A finn
pehuli, pehuri szóközépi -h- hangja ősfinn *s~*z váltakozáson ala
puló *-£-hangon keresztül az eredeti jésített affrikátának azt a
ritka -h- megfelelését képviseli, melyet néhány szóban TOIVONEN:
matatott ki (vö. Affr. 244—245, Suomi V10, 391—392).
Valamelyik eltűnt osztják-szamojéd nyelvjárásból a szóban
levő halnév átment bizonyos osztják nyelvjárásokba is: CASTR. paja
'getrockneter hecht', PATK. paja, poja 'tisztított és szárított csuka;
gereinigter und getrockneter hecht' (no3eMt)', PÁPAI paci 'szárított
hal', PAAS. K. pqts? 'páivássa kuivattu iso hauki; in der sonne
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.getrockneter grosser hecht', J. pqts\ id. 'páivássá kuivattu sarki;
in der sonne getrocknete plötze', KARJAL. (Vok. 53) FD. pqcpz3.
Trj. p'üjsf getrockneter fisch, besonders hecht.' CASTRÉN nyomán
szamojéd eredetűnek vallották az osztják szót PATKANOV, GOMBOCZ
<NyK. XXXIL 203), MUNKÁCSI (ÁKE. 519) és SETALA (Verw. 50).
KARJALAINEN (Vok. 53) részint a vokalizmus, részint a szónak
szerinte csak a FD. és Trj. nyelvjárásokban való előfordulása
íniatt ezt a felfogást tarthatatlannak minősítette. KARJALAINEN azont)an nem vette figyelembe, hogy a laak-szamojédban a halnévnek
fiiélyhangú változatai is vannak (PALLAS pytscha, KLAPR. puca) és
hogy az átvétel olyan szamojéd nyelvjárásból történhetett, amely
ben a halnév mélyhangú volt. A szónak az osztjákban való föld
rajzi elterjedése nem áll ellentétben azzal a feltevéssel, hogy a
halnév osztják-szamojód eredetű.
10. F. salakká EENV. cyprinus alburnus; ukelei'; LÖNNR. 'löja,
benlöja; alburnus lucidus', N.: Nousiainen, Laitila, Luvia, Porvoo,
Suoniemi, Vesilahti, Lempáalá, Kangasala, Sahalahti, Tampere,
Orivesi, Lángelmaki, Vanaja, Hauho, Sááksmáki, Pálkáne, Luopioinen, Asikkala, Iitti, Jaala, Lemi, Savitaipale, Tyrisevá, Kivennapa,
Pyhájárvi, Kákisalmi, Kirvu, Hiitola, Rautjárvi, Parikkala, Jaakkiniii,
Kurkijoki, Polvijárvi, Nurmes, Kesálahti, Kontiolahti, Ilomantsi, Korpiselká, finnországi Észak-Karjala, Suomenniemi, Ristiina, Kangaslampi, Sulkava, Sááminki, Karttúla, Riistavesi, Sonkajarvi, Iisalmi,
Laukaa, Rautalampi, Pihtipudas, Jámsá, Muurame, Isokyrö, Lappajárvi, Sievi, Lestijárvi, Reisjarvi, Kalajoki, Alavieska, Pudasjárvi,
Kajaani, Pulkkila, Sodankylá, Ylitornio; — Suistamo (vö. még
MELA-KIVIRIKKO 460), salakko
Hankasalmi, Pudasjárvi,
salakki
Ikaalinen, Kangasala, Ruovesi, Virrat, salkki RENV.; LÖNNR., N.:
Rauma, Huittinen, Harjavalta, Nakkila, Pori, Tyrváá, Karkku,
Suoniemi, Lempáalá, Kangasala, Orivesi, Tampere, Lángelmaki,
Kuovesi, Keuruu, Simo, Ylitornio (vö. még MELA-KIVIRIKKO 460);
salahka RENV., LÖNNR., N.: Toholampi, Pyhántá, Kestilá, Liminka,
Haukipudas, Pudasjárvi, Yihsuiű; salatti LÖNNR., N.: Korpiselká
id.; — karj.-aun. G-ENETZ (karj.) salakká, Rugajárvi, KARJAL.
.salakki, sajiuga, Jyvöálahti, KARJAL. salahka, Suistamo salakká, salatti,
Vehkalahti, SUORTTI salakká, G-ENETZ (aun.), Salmi, KUJOLA, MARFA
HOSAINOV salatti,
Suojárvi, AHTIA salatti, salatt'ini\ Tulemajárvi,
JLESKINEN salatti, salaUlne, Aun. körny., AHTIA sajiaUi, sajiattmz; —
,lűd Sununsuu, KUJOLA sajiag salakká', Mündjárvi, KALIMA sajiagt'ijikk(u)
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'pienet salakat (ensimáisená vuonna)' (kis alburnus lucidus az elsőévben; — tilkhu 'stück; lappén, fetzen' stb.); — vepsza Kaskeza,
1
TUNKELO sajiag 'salakká ; — lív. SJÖSREN-WIED. salak 'grosser átint;
salmo eperlanus L.'; — észt WIED. salakas 'pliete, weissfisch; cyprinus
alburnus; —junger ias; coregonus ias'; RIIKOJA 'Peipsi siig; coregonus niaraena RÍ.' — A halnév a lűdből vagy a vepszaből átment
az oroszba (vö. KALIMA, OLR. 212), a lívből pedig a lettbe (vö.
THOMSEN, BFB. 277). A keleti-tengeri finn-nyelvekben tehát egy
*saZa-tőből kell kiindulni, amelyhez különböző ismert kicsinyítőképzők járultak. A sálahka alakban a -hka végzet valószínűleg
szintén kicsinyítő képző, vö. LÖNNR. karahka 'ung gran; nödváxt 1.
halvtorkadt barrtrád; ruska, yvig, kvist' ~karakka id., vö. kara 'hárd
1. torkad kvist, nödváxt 1. halvtorkadt barrtrád' stb.; RENV. kanahka
'mucor in potu; kalun' ~ kanakka id., vö. votj. WIED. kanziny
'schimmeln, kahmig werden' -= *kan Vchimmel, kahm' (vö. UOTILA:
Vir.

1930,

174-175).

— ÍIMA

(JSFOu.

XXX3OA,

69. jegyz.)

a salakká alakot analógiás alakulatnak magyarázta.
LpL. silla WIKLÜND 'ukelei' (alburnus v. cyprinus lucidus),
QVIGSTAD (Lapp navne 378) 'rsesska (liden)' (kis coregonus lavare
tus), K. GENETZ sall 'isompi siika; grösserer schnepel', ITKONEN
(JSFOu. XXXII 3 , 48) T. sajuia 'iso siika'. Vö. még QVIGSTAD (Lapp
navne 94) Lg. ruövdde-cilla, ruövdde-silla 'gasterosteus aculeatus'
(ruövdde 'vas'), S. silah 'smaafisk' (kis hal).
Szám. PALLAB (Zoogr. III, 392) „Ostiacis ad Kas fl." suli
'salmo leucichthys'.
A szókezdő hangok eredeti jésített *s'-re mennek vissza.
A lappban a szókezdő s- ~ c- váltakozás meglehetős gyakori jelen
ség (vö. WICHM. : FUF. XI, 2 7 5 - 2 7 6 ) .

JSFOu. XXXII 3 , 48. f. (a silakka odavonásával), lp.
11. F. muro GAN. esmá sijk' (kis coregonus lavaretus), RENV.
'salmo lavaretus; schnepel', LÖNNR. 'grásik, sik (siika)' (salmo v.
coregonus lavaretus), murokala, murukala LÖNNR. 'grásik, sik'.
Kicsinyítő képzős alakok: morakka GAN. 'smá sijk', morakka, murokka
RENV. 'salmo lavaretus; schnepel', LÖNNR. 'stam; squalius leuciscus
(korpiainen, seipi)', marokká LÖNNR. Suppl. 'mycket liten fisk', murokas GAN. 'smá sijk', RENV. 'salmo albula; stintenart, al. salmo lavare
tus; schnepel', LÖNNR. 'siklöja, smásik, mujka' (coregonus albula,
kis coregonus lavaretus), N.: Laukaa, Rautalampi, Pihtipudas,
Maaninka 'középnagyságú vagy kisebb coregonus lavaretus', muraITKONEN:
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kas N.: Karttula ?'leuciscus grislagine'; — karj. Jyvöálahti, KARJAL. muros 'pieni siika' (kis coregonus lavaretus).
LpL. WIKLÜND muraka- 'fischbrut'.
Szám. PALLAS (Zoogr. III, 362) „Taiginzis" miara 'salmo coregonoides'.
12. F. taimen GUN. 'liten lax, laxöring; röding; laxforell;
parvus esox trutta'; RENV. 'salmo alpinus; alpenforelle (nieriá)',
LÖNNR. en art lax, taimen, röding, forell, örlax 1. laxöring; salmo
fario 1. salmo trutta; var. jokkalo (den största af slágtet), haukkasilma, nokinokka, naatásilma, puukkomies (af foga mer án ett quarters langd), tammakko', N.: Nakkila, Suoniemi, Kurkijoki, Jaakkima, Suomenniemi, Riistavesi, lisalmi, Pihtipudas, Kalajoki, Pudasjárvi, Paltamo, Kajaani, Simo, Sodankyla, Rovaniemi, Inari, Ylitőrnio, (MELA-KIVIRIKKO 467) Utsjoki, Tornio, Oulu id.; Pyhájárvi taiminka, NEOVIUS taiminka, taimetka id. A taimen alakban levő
szóvégi -n ugyanaz a képző, mely megvan az ahven perca fluviatilis' (68. sz.) halnévben is. Észt WIED. taim "lachsforelle; salmo
taimen Pali.', RIIKOJA 40 taimo id., KALANDUS JA KALASTUS 10. sz.
taimed id.; lív SJÖGREN-WIED. K- tümik, L. taimin lachsforelle;
salmo trutta L.', KETTUNEN Kuolkka tEmik id. (már nincs használat
ban). A halnév a keleti-tengeri finn-nyelvekből átment a lettbe,
oroszba, svédbe (vö. THOMSEN, BFB. 281, KALIMA, OLR. 223), sőt
tudományos műszóul is szolgál (salmo taimen).
LpN. FRIIS dabmok 'salmo fario; 0rret', dabmug id., dabmugas
dem., L. WIKLÜND tápmuk 'salmo trutta; eine art lachs', QVIGSTAD
(Lapp navne 372) S. tabmok, Arj. dcebmuk, Ht. dqbmug 'salmo
eriox L.', (Beitr. 170) dabmot, gen. -oha 'forelle; salmo eriox',
ITKONEN ( M S F O U . XLVIII, 45) Ko. jaüir-támmi'k
'járvi-tammukka,
-mullo', Vefsen Düopmáik'e: 'forelle'. — A szóvégi -k a dabmok stb.
alakban elhomályosult képző, mely megvan a lpKld. váitsélc (8. sz.),
lpL. kcecük (59. sz.), IpS. sittek 'perca' (14. sz.) és lpK. mane'k (55.
sz.) halnévben is. A dabmug stb. alakban levő -g szintén képző,
melyről a IpS. sappeg (40. sz.) halnévvel kapcsolatban lesz szó.
Vö. még lpN. luöbbag (56. sz.). Finnország legészakibb vidékén
ismerik a következő halneveket: RENV. tammakko 'salmönis species,
hibernans ; winterlachs', LÖNNR. tammakko, tammukka 'en art taimen,
forell; winterlachs', K.: Pudasjárvi, Kemi-folyó felső-folyásának
vidéke, Sodankyla, Rovaniemi, Kittila, Ylitornio 'kisebb lazacfele
hal', Inari tammukka, Ylitornio tampukka id. Mindezek az alakok
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jövevényszók a lappból. QVIGSTAD (Beitr. 170) egyeztette a Ip. dábmot és f. tammukka halneveket.
Szám. PALLAS (Zoogr. III, 406) „Ostiacis ad Kas fluvium"
domuchey 'salmo ómul', amelyben a -chey végzet bizonyára azonos
azzal a -Tea, -ha, -ga, -hae, -haei, -hai stb. képzővel, mely megvan
a fau'ka, paiha (1. sz.), Jcinthae (34. sz.), nengahai, nariahaei
(17. sz.) stb. halnevekben is (vö. PAAS., Beitrage 285—286 jegyz.).
A szókezdő d- nem világos, vö. mégis (PAAS., Beitrage 296, 370
sz.): szamKam. te-tÜm, de-tl'im 'bringen' - f. tuo- stb.
ITKONEN: J S F O U . XXXII 3 , 49, lp., f. és szamO „Laak" tyy
'taimen', Kam. teji.
13. F. LÖNNR. toikelo ett slags större fisk i Ladoga' (egy nagy
hal a Ladogában). A -lo végzet ugyanaz a képző, mely megvan a
jokkelo (43. sz.) halnévben is.
? Szám. PALLAS (Zoogr. III, 414) „Ostiacis ad Kas fi." tughe
'salmo tugíin', „Caniaschinzis" tughurae id. A -rae végzet képző,
vö. szám. patára (9. sz.), satura, sátoréi (16. sz.) stb.
A f. -k- és szamKam. -gh- megfelelésre vö. PAAS., Beitrage
54—59. Az egyeztetés a finn halnév bizonytalan jelentése miatt
kétséges.
14. F. sintti LÖNNR. 'liten fisk, nors' (kis hal, osmerus vagy
salmo eperlanus), N.: Kainuu 'pieni ahven' (kis perca fluviatilis'),
Maaninka 'pieni kala' (kis hal), süti ITKONEN ( J S F O U . XXXII 3 , 79)
'mutu' (phoxinus aphya), N.: Pyhanta, Jámsa, Sievi, Toholampi,
Lestijárvi 'pieni ahven' (kis perca fluv.). — A IpS. FRIIS sittek
'perca; abor' jövevényszó a finnből. A -k végzet elhomályosult
képző, mely megvan pl. a lpN. dabmok (12. sz.) és lpL. kmcük (59. sz.)
halnévben, valamint a kővetkező állatnevekben is: lpN. cierrek,
ccBrrék 'sterna arctica' ~ vog. tsara, sírd stb. 'möwe', szamO. sar,
sar, sár 'meerschwalbe; sterna hirundo' (vö. PAAS., Beitr. 143,
221. sz.); lpN. curuk, túrok, diai. őiruk 'musca, musca grandior
prsegnans; fliege, schmeissfliege' ~ lpN. Surro, éurru id. (i. mű
154, 227. sz.); lpN. cmrmak, ciermak 'vitulus rangiferinus unum
annum natus' ~ lpK. ciernna 'lupus' (i. mű 219, 281. sz.). ITKONEN
(JSFOu. XXXII 3 , 79) a lapp halnevet a f. süti megfelelőjének
magyarázta.
Szám. PALLAS (Zoogr. III, 403) „Ostiacis . . . ad Surguf
schitte 'salmo oxyrhinchus', (Zoogr. III, 409) „ad Narym" süti
'salmo vimba'. A szókezdő hangok — f. s, szamO. s- ~ s- eredeti
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szókezdő jésített affrikáta, c- hang folytatói (vö. PAAS., Beiträge
142—150). A szóközépi hangok eredeti *-ntt- kapcsolatra mennek
vissza. A nasalis az oszlják-szamojédban és részben a finnben
elveszett. A finnben az*-ntt- =~ -ti- hangváltozásra vö. tuttu 'bekann
ter4 -*i*tunttu~tuntea
'kennen' stb. (SBTÄLÄ, ÄH. 386—389.).
15. F. tonho RENV. 'salmonis varietas minor; kleinere lachsart', LÖNNR. 'mindre laxart, forell (jokilohi, rautu)', N.: Pudasjärvi,
Kuusamo, Kajaani 'patakokban és kis tavakban élő kisebb lazac';
lohentonko LÖNNR. 'laxöring, forell' (pisztráng), N.: Pudasjärvi, Kuusamo
'tonko'; — karj. Jyvöälahti, KARJAL. lohentoyko 'pieni lohi' (kis lazac).
Szám. REGULY Jur. tui 'xapiyci>; äsche, bunt gefleckter salm' ;
CASTR. Kam. feji 'taimen; salmo fluviatilis', PALLAS (Zoogr. III, 365)
„Samojedis" tuju, (Zoogr. HI, 359) „Ostiacis . . . Narymensibus"
tiu 'salmo fluviatilis', (Zoogr. III, 406) tonne 'salmo omni', (Zoogr.
III, 359) „Laak-Osiiacis" tyhng [sie!] 'salmo fluviatilis', KLAPR.
163 „Laak" tyr> 'taimen'.
TTKONEN ( J S F O U . XXXII 3 , 49) a „Laak" tyy) ~ Kam. feji
halnevet a f. taimen ~ 1p. dabmok halnévvel egyeztette.
16. LpL. WIKLUND sjato 'ukelei' (alburnus lucidus).
SzamJur. PALLAS (Zoogr. III, 392) sjaúta 'salmo ieucichthys',
JREGULY sauta 'нельма', CASTR. sauta, sauta 'njelma', vö. még
KLAPR. Atl. VIII „Pustosersk" sätura 'hecht', SCHRENK 290. sz.
sdturctj id., CASTR. Jur. seatorei, seatorei, sátoréi id. A 'csuka' jelen
tésű szavakban a -ra, -rei végzet képző, vö. patára (9. sz.), tughurae (13. sz.).
A szamojéd szókezdő hangok eredeti jésített affrikátára men
nek vissza (vö. PAAS., Beiträge 143, 220. sz.). A lappban a szabá
lyos affrikáta helyett s- szókezdő hang van, ami nem szokatlan
jelenség (VÖ.WICHM.: FUF. XI, 274—277, TOIVONBN: FÜF. XX, 138).
17. LpN. FRIIS njoavdnja 'fetus salmonis alpini; yngel aí
r0e (ravddo), smaaree, som lever i elv'.
Szám. PALLAS (Zoogr. III, 359) nengahai, nehái 'salmo fluvia
tilis' CASTR. Jur. narjahaei 'taimen' (salmo eriox). A -haei -hai
végzet más szám. halnévben is előforduló képző, vö. PAAS.,
Beiträge 285—286 jegyz. és domuchey (12. sz.), hinthae (34. sz.).
A szamojéd szóközépi hangok (-ng-, -у-, ф) eredeti *-rj- hangra
utalnak (vö. SETÄLÄ, Stufenw. 22), viszont a lapp alakban a -dnjeredeti *-ú- hangra megy vissza. A nasalis-sorok eltolódása ismert
jelenség (vö. SETÄLÄ, Stufenw. 8 c ) .
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18. Osztj. AHLQV. kara, kari Sterlet („im obdorskischen as-taikari 'Ob-quellen-sterlet', weil dieser fisch im Irt у seh und im oberen
laufe des Ob-flusses zahlreich vorkommt, im unteren aber seltener
ist")'. PALLAS (Zoogr. III, 103) „ad Surgut" korri 'acipenser pigmaeus'; CASTR. S. kari, kori 'roter sterljäd', karié 'kleiner weisser
sterljäd', I. kera 'roter slerljäd'; PÁPAI kari, K., КО. köri 'стерлядь;
tokhal'; РАТК. K. karé 'kecsege; sterljäd; acipenser ruthenus', kéra,
kérd, kera 'teljes nagyságú kecsege; erwachsener sterljäd', karés
'apró kecsege; kleiner sterljäd (etwa zwei spannen lang); szib. or.
карышь'*); PAAS. K. кагз 'стерлядь; sterlet', J. kärl id., kdresmd'x 'sterletin poika; junger Sterlet', KAEJAL. FD. кагз, Щгз%М
'lihava sterletti' (kövér kecsege), Kos., С., Kr. кагз 'sterletti', С ,
Sog. кэгз id., V. k'óri 'pieni sterletti' (kis kecsege), Vj., VK., Vart.
k(óri 'sterletti', Likr., Tr j. k(árl id., M J. Vári id., Ni. кагз1 'pieni sterletti'
(kis kecsege), Kaz. kárt 'pieni osetri; лопарь (?)' (kis tokhal?), 0 . kvri:
ástm-kpri%) 'pieni sterletti' (kis kecsege); — FD. károsxűt'pieni ster
letti; карышь', Fii káros 'стерлядь', Sog.káros 'карышь', Ö. (ritk.), Kr.
káros 'pieni sterletti', Kaz. kqrisqx 'iso sterletti (suipponenäinen) (?)'
(nagy kecsege, hegyesorrú) (?), Kam. кагэтох 'pieni sterletti', C. káWosmöx id., Kr. kay9smón/mai3 'pieni sterletin poikanen' (kis kecsegeivadék). Az összetételekben a második tag so% 'tokhal' (19. sz.);
möx stb. 'gyermek, fiú; állat vagy madár kicsinye'. A szóvégi -s
kicsinyítő képző. Hasonlóképpen képző a CASTR. karié alakban levő
szóvégi -é (vö. TOIVONEN, Affr. 163, 291. sz., WICHM.: FUF. XVI, 201).3)
Vog. AHLQV. karai, kari 'sterlett', SZILASI käräj 'tokhal; stör',
Hal. 304 Szigv. karäj, T. kärkej 'acipenser ruthenus; or.
sterläd', KANN. TJ. karkei, AK. k*ä0r(yü, So. kä(räi 'sterletti;acipen
ser ruthenus'. A bizonyos nyelvjárásokban megjelenő -к-, -y- való
színűleg nem tartozik a tőhöz.
' . .
MUNKÁCSI,

*) Jövevényszó az osztjákból.
2

) Vö. AHLQVIST as-tai-kari

3

) KARJALAINBN szerint: Kr. -таЛз dem suffix: ЫртаЛз
3

'Ob-quellen-sterlet'.

'kleines

mädchen', рщт%1 'kleiner knabe, knäblein', Trj. moli '(geheimwort) ohr (des menschen)', p(up4 m. 'karhun korva', Ni. тЫэ*:
a'ipeym., Kaz. moU: pey'm. 'kleiner, sehr wenig aus dem Zahn
fleisch hervorgekommener zahn', mplí 'ganz abgenutztes beil od.
messer'. Vö. még PAASONEN, Ostj. Wb. 116 1. (Y. H. TOIVONEN szíves
felvilágosítása).
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Votj. PÁLL AB (Zoogr. III, 103) karéi 'acipenser pygmaeus'.
A szóvégi -i ugyanaz a kicsinyítő képző, mely megvan a Íévpe%
(40. sz.) halnévben is.
Szám. CASTR. Jur. hiry 'der sterlad 1 ; PALLAS (Zoogr. III, 103)
„Samojedis" chyrri 'acipenser pygmaeus', „Ostiacis Beresoviensibus" (vö. KLAPR. 164) kyrri, kirre id.
?F. észt WTED. lü-karits 'stichling; gasterosteus aculeatus und
pungitius L.\ KIIKOJA 95 luu-karitski 'gasterosteus pungitius', J.
MARK szíves közlése szerint az északi nyelvjárásban
luu-karnits
id., KALANDUS-JA KALASTUS 47. sz. luu -kerts 'pygosteus pungitius L.',
WIED. lü-karikás 'ein kleiner íisch; stichling; gasterosteus aculea
tus od. pungitius L.' (luu 'csont'). A -ts és kas végzetek ismert
észt kicsinyítő képzők (vö. WIED., Ehstn. Gramm. 191 és 208—206).
Az északi észt luu-kamits alakban az -n- vagy képző (vö. WIED.
Ehstn. Gramm. 175) vagy esetleg szervetlen hang. Az 'acipenser'
~ 'gasterosteus' jelentésváltozást a két nagyon különböző halfajtá
nak az a feltűnő közös tulajdonsága magyarázhatja meg, hogy
mind a gasterosteusnak, mind pedig az acipenser-fajoknak hegyes
csont-tüskéi vannak, sőt némely acipenser-faj ivadéka feltűnően
tüskés (vö. HERMÁN, MHalK. 755),
Déli-osztják magashangnak az első szótagban a finnben mély
hang felel meg a következő biztos példákban is: osztj. FD. kamu,
V., Vj. FaWdn1 stb. 'zwei' ~ f. kaksi id. (vö. TOIVONEN, Affr. 118,
157. sz.); FD. %ént 'korb aus birkenrinde' ~ f. kontti 'ranzen von
birkenrinde'; osztj. tén: Kr. tén-e'pdt 'leichengeruch', Kam. tén-epdt
'übler duft der tatárén' ~ iuoni 'genius mortis mythol. Pluto, inde
mors, fátum' (vö. TOIVONEN: FUF. XX, 143—144).
19. Osztj. AHLQV. sox, sux 'stör; acipenser sturio', CASTR. I..
söz, S. sox, sou% id., PATK. I. söx 'tokhal; stör; acipenser sturio',
PÁPAI KO. sáx, sox 'oceTp-L; toknál', PAAB. K. SÖX 'oceTpt; stör',
J. sbiu1 id., KARJAL. (Vok. 97)

FD. söx, Trj, &<%$ V., Vj. SQX, Ni.

sux, Kaz. söx, O. sox 'stör', vö. PALLAS (Zoogr. Ili, 91) „Ostiacis
ad Naevola" soox 'acipenser sturio'.
Vog. SZILASI sux 'tokhal; dick-fisch'. A vogul halnév talán
jövevényszó az osztjákból.
Szám. PALLAS (Zoogr. III, 92) „Coibalis" sigge: siggewulla'acipenser sturio'.
PAASONEN, s-laute 55, 65. sz., Beitráge 222, 291. sz.
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20. Md. PALLAS (Zoogr. III, 91) pulla 'acipenser sturio'.
Szám. PALLAS (Zoogr. III, 91) „Coibalis" wulla: sigge-tvulla id.
A koibal-szamöjédban tehát eredeti szókezdő *p-nek ebben az esetben
— intervokalis helyzetben — w felel meg (vö. PAAS., Beitrage 99). Az
összetétel első tagja sigge ~ osztj. sox, su% stb. (19. sz.) 'acipenser sturio'.
Az acipenser sturio szamojéd sigge-wulla neve eszerint azonos
értelmű szavakból álló elhomályosult összetétel, olyan szerkezetű halnév, amilyenre a zűrjén és az osztják nyelvben találtam még példát:
osztj. Kaz. kdr}sgx 'nagy kecsege' (18. sz.), amelyben tón 'kecsege',
sgx id. (19. sz.); zürj. ar-gytí 'stint', (7. sz.), amelyben ar 'stint',
gyts 'karausche' (59. sz.), vö. továbbá zürj. tsui-pi-sir (40. sz.) és
vog. lafixsan stb., osztj. lamsa'n stb. (29. sz.).
21. Cser. Bud. nus 'csuka; esox lucius', SZILASI nuz 'csuka',
RAMST. nuz 'hecht', VASZILJEV uymzoji 'myKa', WICHM. KH. ÍÍWI,
nuz yol, I., C , M., JU. nuz, U. nuz-yol 'myica; hauki' (csuka).
SzamO. PALLAS (Zoogr. III, 103) „Ostiacis . . . ad Narym"
nódok 'acipenser pygmaeus', CASTR. N. nödak, nödek 'sterlád', K.
nöderj, NP. nötarj, Jel., B. nüteri, Taz. nuotey, nuotil-kuel, Kar.
nüték, nütyl-kuel, Cl., FO. nuocuri id.; KLAPR. 163 „Laak" noóíok
éteried'. — PALLAS (Zoogr. III, 103) „Juracis" nadsik 'acipenser
pigmseus' adata nem világos.
? LpS. FRIIB noiso 'pisces solito majores; store fisk'. A hatá
rozatlan jelentés miatt a lapp adat idetartozása kétséges.
A szóközépi hangok világosan eredeti szóközépi *-s-re utal
nak (vö. TOIVONEN: FUF. XXI, 94—102) s így ez az egyeztetés is
adatul szolgál PAASoNENnek és ToivoNENnek ahhoz a megállapításá
hoz, hogy az uráli szóközépi *-s-nek a szamojédban *-t- hang
felel meg.
A 'csuka' ~ 'kecsege' jelentésváltozás szokatlan, de nem való
színűtlenebb, mint például a 'csuka' ~ 'coregonus' jelentésváltozás,
amire több adatunk is van. Az acipenser-fajokra éppen annyira
jellemző az előrenyúló, hosszú, hegyes orr, mint a csukára.
22. F. latteri LÖNNR. Süppl. 'björkna, braxenpanka; abramis
björkna (pasuri, luuteri)', N . : Luhanko (MELA-KIVIRIKKO 457) id.
A -ri végzet képző. Egyéb kicsinyítő képzős alakok: lahna-laük
Pyhámaa, Pyháranta 'pieni nuori lahna' (fiatal kis abramis brama),
•latukka Kurkijoki (MELA-KIVIRIKKO 457), Orivesi, Tampere 'kis abra
mis brama', vö. még ranta-latikko LÖNNR. 'stensimpa; cottus gobio',
N.: Ladoga mellett (MELA-KIVIRIKKO 406) id. (ranta 'part, parti'); —
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észt WIED. latikas 'brachsen; abramis brama L.; — butte"; pleuronectes L.', Osel latingas id., D. latik id., KALANDUS JA KALASTUS 37.
sz. latk, latkas 'abramis brama'.
Szám. PALLAS (Zoogr. III, 297) „Tayginzis" laeto-challe 'cyprinus carassius', ADELUNG latachalé (T. LEHTISALO értesítése szerint)
id., CASTR. Jen., Tawgy latu 'salmo peljet' (challe, chalé = hal).
A finn és szamojéd halnevek minden valószínűség szerint
beletartoznak a következő szócsaládba, melyet PAASONEN állított
egybe (Beitráge 73—74, 131. sz.): f. lattu 'niedergedrückte lage',
lattea1) 'flach, platt', észt latok, latakas 'breiter, fiacher gegenstand^
breit, fiach' ~?szamJur. lata 'brett; fussboden; breite, breit'; BUDÉNZ
látta, REGULY lattá 'breit'; sabu lattá 'der boden um den feuerherd',
Tawgy loit'u 'brett'; Jen. lata id. Ide tartozik még SCHRENK látar
lyata 'breit'.2) A jellegzetesen lapos, széles testű abramis brama r
illetve cyprinus carassius finn, illetve szamojéd nevének eredeti
jelentése tehát lapos, széles [-hal]; laposka, széleske' lehetett, va..
magyN. (HERMÁN, MHalK.) lapátkeszeg, lapiska, lepényhal 'abramis
brama', tányérkesseg, tángyérhal 'blicca argyroleuca Heck.', n. breitling 'cyprinus carassius' (vö. BREHM, Fische 251 és FALK-TORP^
Et. Wb. 102). Ezért lehet az észt latikas stb. az abramis brama
és a fajilag igen távol álló, de szintén feltűnően lapos pleuronectes (egy lepényhal) közös neve.
23. F. lisu GAN. 'sik unge, smá sijk (kis coregonus lavaretus); piscis nondum aduitus', RENV. 'cyprinus ballerus; zope', LÖNNR'braxenpanka, blicka (porho), fiskunge' (abramis brama ivadéka;
halivadék), N.: Nousiainen, Laitila, Rauma, Nakkila, Suodenniemi,.
Orivesi, Tampere, Ruovesi, Renko 'pieni lahna' (kis abramis brama);
lissu N.: Hámé id. — lahnan lisu, - Hsukká RENV. 'cyprinus
ballerus', LÖNNR. 'braxenpanka, blicka, braxenblicka, fiira, braxenfiira; minsta braxenarten med hvita fenor och ljusa ögon (porho,.
sulkava)' (a legkisebb abramis-faj, melynek fehér úszószárnya és
') A f, lattea geniináta szóközépi -tt-jét PAAsoNENiiel ellentétben nemeredeti geminátának, hanem *-pt- =- -tt- hangváltozás eredményének fogta fel
WICHMANN, Tscher. texte 499. sz., TOIVONEN: FUF. XVIII, 179,
FUF. XXI, 24. Vö. még SETALÁ, Stufenw. 58, ÁIMÍ, Astev. 15.

LEHTISALO:.

2
) A 'lapos' ~ 'széles' c- 'deszka' jelentések viszonyára vö. zürj. WIED_
l'az, Vas 'platt, stumpf, an der spitze gebogen', l'az munny 'platt hin fallen',
l'azny 'platt od. dünn schlagen, abstumpfen, breit machen', l'azödny 'platt machenx
(schlagen, drücken), driicken, pressen' stb. ~ mdE. PAAS. laz 'brett'.
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világos szeme van); lahnanlisu N.: Pori, Tyrvaa, Suoniemi, Kan
gasala, Orivesi, Virrat 'pieni lahna' (kis abramis brania), sarjén-,
sarenlisu N.: Kangasala, Pudasjárvi fpieni sarki' (kis leuciscus
rutilus), lahnanlisukka N.: Kangasala rpieni lahna' (kis abramis
brama).
LÖNNR. Suppl. lehu 'braxenpanka' (abramis brama ivadéka).
Karj. Tver OJANSUU (KAÁH. 57) l'i.d'zu 'pieni kalanpoika'
{kis halivadék), Jyvöálahti, KARJAL. liísu rpieni sarki' (kis leuciscus
rutilus), Rugajarvi, KARJAL. Jiutéune id., aun. G-ENETZ kivi-ruccu *cottus gobio'. Ez a halnév átkerült az oroszba is (vö. KALIMA, OLR.
115—116) 1 ); — lűd Sununsuu, KUJOLA Jiud'zu 'pieni kalanpoika'
{kis halivadék), kivijiud'zu 'pieni kala, joka eláá kivién álla' (kis
hal, mely kövek között lakik; kivi = kő), Mundjárvi, KALIMA kivijiuts
id.; sartjjiud'zud (plur.) leuciscus rutilus ivadékai (kicsik)'; — észt
WIED. luts 'quappe; gadus lota L.', kiviluts 'aalmutter; zoarces viviparus L.'; — lív SJÖGREN-WIED. luts 'quappe; gadus lota L.'
Az észt-lív luts átment a lettbe is, vö. THOMSEN, BFB. 267.
Szám. PALLAS (Zoogr. III, 316) lyssu 'cyprinus idus', SCHRENK
294. sz. lyzu 'rotfeder1, Jur. BUD. UZU 'ast; kühling', CASTR. lysu,
leasu 'rotfeder, plötze; copora'. — PALLAS (Zoogr. III. 316) „Ostia«is ad Narym" ly 'cyprinus idus' nem világos adat.
A szóközépi hangok a szamojédban eredeti jésített afírikátára
mennek vissza (vö. PAAS., Beitrage 160—169, különösen 230. sz.
egyeztetés). Ugyancsak eredeti *-c- hang folytatója a f. -s- a lisu
~ karj. litíu, l%d'zu, lűd Jiud'zu, észt luts stb. alakokban (vö. ToivoNEN, Affr. 226—227). A lehu alakváltozat szóközépi -h- hangját
úgy magyarázhatjuk, hogy az ősfinn *s ~ *z váltakozáson alapuló
*-z- hangon keresztül szintén *-c-hangra megy vissza (vö. TOIVONEN,
Affr. 244—245, Suomi V10, 391—392) s .
24. F. pasit LÖNNR. Suppl. 'braxenpanka' (abramis brama
ivadéka), N. : Luopioinen, Polvijárvi id., Laukaa (MELA-KIVIRIKKO
457) 'abramis björkna'; Luopioinen, Asikkala 'mindenféle abramis
bramához hasonló széles hal kicsi korában úgy 15—20 cm.-ig,
íibramis brama, björkna, ballerus és leuciscus erythrophthalmus
ivadéka'; lahnanpasu
Luopioinen, Asikkala 'pieni lahna' (kis
J

) Az l~ r váltakozásra vö. AIKILA : Vir. 1933, 461—472.

2

) A f. lisu stb. és lehu halneveket összetartozóknak tartja COLLINDER
is, Vir. 1928, 250.
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abramis brama); pasuri LÖNNR. 'braxenpanka'(abramis brama ivadéka),
N.: Kangasala, Kakisalmi, Sávonranta, Mimrame,Suomenniemi (az öre
gek nyelvében) id., Vanaja (MELA-KIVIRIKKO 457) 'abramis björkna',
Laitila, Langelmaki id.; pasurilahna Mikkeli (MELA-KIVIRIKKO 457)
'abramis björkna'; lahnanpasuri Orivesi 'pienempi lahna' (kisebb
abramis brama). A -ri végzet ugyanaz a kicsinyítő képző, mely
megvan a latteri, pehuri, neituri stb. halnevekben.
Patu LÖNNR. Suppl. 'braxen, som alls ei vaxer' (abramis
brama, mely egyáltalán nem nő).
SzamO. CASTR. B., Taz. pace 'plötze; cyprinus rutilus', Taz.
paca, N. paje 'barbe; cyprinus lacustris', Kar. pet'a 'plötze', KO.
pe(, K. pette, Cl. paíea 'barbe', vö. PALLAB (Zoogr. III, 314) „Ostiacis . . . ad Narym" petsche 'cyprinus lacustris', „Ostiacis" potje id.,
(Zoogr. III, 317) „Ostiacis . . . circa Surgut" ?potsi 'cyprinus rutilus'.
Á szóközépi hangok (f. -s-, szamO. -Ő-, -t'-) eredeti jésített affrikátára, *-c- hangra mennek vissza (vö. SETALA, Stufenw. 70,
PAAB., Beitrage 1 6 5 - 1 6 7 , TOIVONEN, Affr. 226—227). Viszont a f.
patu alak szóközépi -í-je eredeti kakuminális -c- hangból vezethető
le (vö. PAAS., Beitrage 168 jegyz., TOIVONEN, Affr. 208). SzamO.
N. -5- a paje alakban szintén eredeti kakuminális -c- hangra utal.
A vokalizmust illetőleg figyelembe veendő, hogy a szamojéd
ban — amint PALLAS adatai mutatják — a halnóvnek mélyhangú
alakváltozatai is voltak,
A finn és szamojéd jelentés viszonyára vö. f. Usu stb.-szám.
lysu stb. (23. sz.).
25. F. G-AN. njeria 'sen skin lax; esox1) carens squamis' (pikkely
nélküli lazac), njeriainen dem. id., EENV. nieria 'salmo eriox et
alpinus; rotfisch', nieriainen id., LÖNNR. nieri 'röding, insjölax;
salmo alpinus, s. lacustris (pehuli)5, nieria id., nieris, Suppl. nieries,
nierias diai. id., nieriainen 'röding, skinnlax, taimen. laxöring, forell',
nierieinen, neriainen diai. id.; — N.: Kivennapa, Pyhájárvi Vpl.,
Kirvu, Hiitola, Rautjárvi, Polvijárvi, Pudasjárvi nieriainen, Kurkijoki,
Jaakkima nierijainen, Kontiolahti nerínen 'nieriainen'; — karj. -aun.
0-ENETZ (karj.) nieries, nierias 'nieriainen, pehuli', niericne, nieriane
id., KARJAL. nieries Jyvöálahti 'nieriainen', Rugajárvi 'hoikka, pitká,
pilkukas kala' (karcsú, hosszú, pettyes hal), Salmi, MARFA HOSAINOV,
KUJOLA nieries 'nieriainen'. A karjalaiból a halnév átkerült az
*) Az esox 'salmo' jelentésére vö. 39. sz.
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oroszba is (vö. KALIMA, OLR. 172); — és?t WIED. nörijas, nörjas>
nofjas 'forelle; salmo trutta L. (?)',' RIIKOJA 40 norjas 'salmo
trutta L.', KALANDUS JA KALASTUS 10. sz. norjas 'salmo trutta L.',
11. sz. norjas, noorjas 'salmo fario L.' A finn és észt alak vokalizmusának megfelelése szabálytalan. A consonantizmus és a jelentés
egyezése miatt azonban mégsem lehet a két halnevet egymástól
elválasztani.
Cser. WICHM. M. nura'n 'sterletti' (kecsege), VASZILJEV нурану
пуранкол 'стерлядь'. Az -an végzet minden valószínűség szerint
azonos azzal a képzővel, mely megvan a következő szókban
is: KAMST, ßaza'ran 'hart, maserig, nicht spaltbar' ~ ßa'sär 'hart,
maserig (holz); die maser'; KAMST, imän 'mit nadeln versehen,
stechend' ~ im 'die nadel, nähnadel; der Stachel, dorn' (vö. még
ВЕКЕ, Cser. nyt. 124, 125. pont).
Osztj. KARJAL. Ш. nurkfŰA. 'eräs (pieni) suomuton kala' (egy
kis pikkely nélküli hal); Trj. пйгк'щ 'eräs hyvin pieni sterletin t.
osetrin näköinen suomuton kala (on Juganissa)' (egy nagyon kicsi
kecsegéhez vagy tokhoz hasonló pikkelynélküli hal), vö. пйгз stb.
'paljas; karvaton' (csupasz; szőrtelen);—Tr. nur^sárt 'pieni hauenpoika, hauensukkulainen' (kis csukaivadék, tkp. csupasz csuka,
vö. f. N.: Kuopio paljas hauki 'sukkulahaukea isompi hauki'.)
Vog. KANN. AK. nór%ul 'голянъ; leuciscus 1. cyprinus phoxinus', vö. AK. nör 'paljas' (csupasz).
SzamO. CASTR. NP. norak 'barbe; cyprinus lacustris'. Aszóvégi
-k képző, vö. szamO. säbek, säpek, säpeka, säpek, sepka, seapka7
sepukka~Q. säpe, seppa, Jur. sibi, sivie; Jen. sebi 'leicht' (vö. PAAS.,
Beiträge 149); szamO. tädäk 'sibirische ceder'~ zürj. P. sus, vog.
tet stb.

id.

(vö.

PAAS. i. mű

240).

Az észt nor-, nör-, f. nieri, cser. nur[a]-, szamO. nora- tő-,
illetve képzőnélküli alak megfelel az osztj. пйгз stb. 'paljas; kar
vaton' (csupasz; szőrtelen), vog. nör stb. 'paljas' jelentésű szavak
nak. A tárgyalt halnevek eredeti jelentése tehát 'csupasz[-hal];
csupaszka' volt.
A fenti egyeztetés hangtanilag igazolható. Az eredeti szókezdő
hang n- volt, melynek a finn nyelvekben és a cseremiszben szabályo
san n- felel meg. A vokalizmus tekintetében csak a magashangú
finn alak (nieri, nieriä stb.) szabálytalan. A finnben az elsőszótag
beli -ie-, -i- magánhangzó azonban eredeti mélyhang megfelelője
is lehet, pl. f. siestar 'svart vinbärsbuske, tistron', észt. soster,
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sester, söster 'johannisbeere' ~ mdE. sukstoru, M. suksteru (vö.
SETÁLÁ, Quantitatsw. 38); f. piena 'trálist, slá, ten, stáng, bráde;
list pá stoekándar, hornlist' ~ cserM. panf, H. pane' 'löffel' (vö.
WICHM., Tscher. texte 727. sz.) s tudjuk azt is, hogy eredeti finn
mélyhangú *i, vagy *§ hangnak a fgr. nyelvekben általában mély
hang felel meg (vö. SETÁLÁ, Quantitatsw. 36—38, PAASONEN: J S F O U .
XXX 22 , 2 - 3 , WICHM.: FUF. XIV*, 13, TOIVONEN, Afír. 124,175. sz.;
126, 180. sz.; 127—128, 186. sz.; 157, 272. sz.). Feltehető még
az is, hogy a hal-, ill. lazacnévnek az ősfhmben egymás mellett
magas- és mélyhangú alakja volt.
A vogulban a cyprinus (leuciscus) phoxinus alsókondai nör%úl
'csupasz-hal' neve onnan származik, hogy a cyprinus phoxinus
( = phoxinus aphya) pikkelyei rendkívül aprók, csak nagyítóval
számlálhatok meg s a mellen, torkon, sőt néha a hason is teljesen
hiányzanak (vö. HERMÁN, MHalK. 725). Az osztjákban (Trj.) a 'csupaszhal' nevet egy kecsege-féle pikkelynélküli kis hal viseli, s ez ala
pon megérthetjük a malmyzi cser. nura'n halnév 'kecsege' jelenté
sót. A 'csupasz-hal' elnevezés valóban jól ráillik a részben csupasz
és sima, nyálkástestű kecsegére (vö. BREHM, Fische 426). A cypri
nus lacustris ( = b a r b u s fluviatilis) feje csupasz s pikkelyei nagyon
aprók (vö. HERMÁN, MHalK. 693). A 'csupasz[-hal]' vagy 'csupasz
[-lazac]', 'csupaszka' elnevezés a finn nyelvekben a salmo-íajokra
vonatkoztatva rendkívül szemléletesen fejezte ki a lazacféléknek
azt a feltűnő sajátságát, hogy ivás idején főleg a tejes halak
pikkelyeit feketés kocsonyás réteg fedi el (vö. BREHM, Fische 320,
342; HERMÁN, MHalK. 740), mely a háton egy, sőt másfél cm.
vastagságot is elér (vö. E. LEONHARDT, Der lachs 51) és a pikke
lyeket egészen betakarja. A finn Dép a lazacféie halakat ebben az
állapotukban ma nahkalohi 'bőrlazac' névvel jelöli (vö. MELA-KIVIRIKKO
466, 468). A nieria stb. eredetileg tehát az ívását végző lazac
féle [tejes] hal megkülönböztető jelzője volt, mely a jelzős szerkezet
ből önállósulva az eredeti jelentés elhomályosulásával általában
bizonyos lazacféle hal nevévé vált. GANANDER adata: njerid 'sen
skin lax; esox carens sqamis' (pikkely nélküli lazac), világosan
megőrizte a finn halnév eredeti jelentését. Figyelmet érdemel
LÖNNROT egyik adata is: nieriainen
'röding, skinnlax, taimen, laxöring, forell', melyben a 'skinnlax' kifejezés annyit jelent, mint a
finn népnyelvi nahkalohi 'bőrlazac', vagyis 'csupaszlazac'.

Nyelvtudományi

Közlemények

XLIX.
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26. F. рига LÖNNR. 'liten mujka' (kis coregonus albula), N.:
Ristiina hauvipura 'pieni hauki' (kis csuka), Konginkangas (MELAKIVIKIKKO 436) purri 'cobitis barbatula', Riistavesi haavvenpurri 'kis
csuka', Paimio (MELA-KIVIRIKKO 443) puras 'gobio fluviatilis', LÖNNR.
hauJcipurras 'liten gädda' (kis csuka); Konginkangas (MELA-KIVIRIKKO
436) purrikka 'cobitis barbatula', Iitti, Jaala hduvem purikka 'pieni
hauki' (kis csuka), Pertunmaa hauinpurikka
id.; — észt WIED.
purikas 'kleiner fisch (bes. von jungen hechten)', D. GRÜNTHAL (Vir.
1928, 179) purikkas 'hauki' (csuka). A f. -s, -kka, észt -Aas végze
tek képzőelemek.
Osztj. PALLAS (Zoogr. III, 400) porchul 'salmo polcur', AHLQV.
p'or-%ul 'coregonus polcur', KARJAL. Kaz. pariul 'иижьянь'. A halnév
az osztjákból a jurák-szamojédba is átkerült, vö. szám. PALLAS (Zoogr.
III, 400) polkur 'salmo polcur', Jur. CASTR. palkur 'schnäpel; salmo
lavaretus'.
Szám. KLAPR. Atl. VIII „Obdorsk", „Jurazen" pürre 'hecht',
PALLAS (Zoogr. III, 336) pürre 'esox lucius', Jur. REGULY purie
'hecht', CASTR. purea, pure id., 0 . K. pur, NP. purre id.
27. Zürj. PALLAS (Zoogr. III, 248) „Permiensibus" jókisch
'perca fluviatilis', WIED. jokys, jokus 'barsch; perca fluviatilis',
WICHM. 1. jokus,
Ud., Pec., V., S-, L. jokis, P. jo'kjs* 'окунь'
(perca fluviatilis). KÁLIMA (RLS. 57) szerint a zűrjén halnév eset
leg orosz eredetű.
?:
Votj. PALLAS (Zoogr. III, 248) jűsch 'perca fluviatilis', WIED.
jus 'barsch; perca fluviatilis', MUNKÁCSI S., J. jus 'sügérhal; окунь;
perca fluviatilis; barsch', WICHM. U. d'us 'окунь', MU. d'us ?'eräs
kala' (egy hal), M., S., G. jus 'окунь; ahven'. A zürj.-votj. szóvégi
-s permi eredetű képző, vö. zürj. rini§ 'darrscheune, riege', votj.
insir, sinfr stb. 'dreschtenne, dreschboden' -*s őspermi *гзг)з§ ~ f.
riihi; zürj. kirnis, kirni's, kernis 'rabé', votj. kyrnys, kirnis stb.
id. ~f. kaarne (UOTILA, Kons. 187—188); továbbá zürj. WIED. dorys
'seite, lanté, rippe, schneide' ~ dor 'rand, seite, einfassung'; d'ynis
'dickes ende (eines halkens etc.)' ~ d'yn id., votj. WICHM. d'in 'dickes
ende eines baumstammes', f. tyvi stb.; gorys 'kehle, gurgeF, gors
'kehíe, gurgel, gier, gefrässigkeit, — lüstern, begierig, heisshungrig,
gefrässig, frech, b r u t a l ' - votj. Műnk. gur:gur-ul
'az áll alja;
állatoknál mái, mell, begy- kinn (bei tieren), wämme, brust, kropf;
Tö'mye 'kirsche', l.-pu 'Kirschbaum' ~V6m 'traubenkirsche', l'öm-pu
'traubenkirschenbaum; prunus padus'. — A szóbanlevő zürj.-votj.
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halnév szóvégi -s hangját UOTILA (Kons. 330) úgy magyarázta, hogy
az talán eredetibb *-sk-r& megy vissza és talán a tőhöz tartozik.
Vog. AHLQV. ja-xul leuciscus; ^eőaKt', jam-qul leuciscus idus',
KANN. So. jdxul leuciscus; seipikala (isokokoinen)' (nagynövésű
leuciscus grislagiue), FL. iáixulL, AL. ielguji id., P. ieyikuji
r
e^ieu,b, leőaKt', ÉV. ieytkua, AL. ieytkuji, FK. iayrtkul id., vö.
PALLAS (Zoogr. III, 314) „Vogulis Sosvensibus" jaktchull
'cyprinus lacustris' (%ul stb. = hal). — Az AHLQvisTnál előforduló jamqul alakban levő -m elemet elhomályosult képzőnek foghatjuk fel,
vö. nhfiram 'gyermek' ~nhfípr 'csikó'; %áj,im 'hím'~xoÍ Téifi'
7
(SZINNYEI, Ny Has.
97) vö. osztj. Kr. kfrsims leuciscus rutilus'
(58. szj. Az adatok egy részében (ÉV., P., AL., FK.) mutatkozó
szóvégi -t szintén elhomályosult képző (vö SZINNYEI, Ny Has. 7 94—95),
mely a következő szavakban is kimutatható: vog. SZILASI P. vántért
'vidra; bieber'~É. vöntér id.; xönxélt 'folyócska; flüsschen' ~%un%al 'patak; bach'; vö. még KL. sut, AL. sdt, Uh. sünt 'öfínung,
mündung' ~ f. suu, mR. za stb. (vö. PAAS., s-laute

97—98); KANN.

T. salf, AK. sá~l% KK. sel'% FK. seft, P., V. sett, AL. sett, KL.
sett, FL. söTttá, So. saTt lindenbast' ~ votj. saí 'die weichste,
áussere, gleich nach der rinde folgende schichte des holzes (die
am schnellsten fault und dabei eine bláuchliche farbe bekommt)',
f. salo 'saft, splint' stb. (vö. TOIVONEN: FUF. XX, 69); vog. pufi
put, p&t, pöt 'busen'~lp. buogya (vö. SETALA, Stufenw. 6). Ez a
képző van meg a vog. art stb. 'cyprinus idus' halnévben is (61. sz.).
Osztj. AHLQV. jeu 'barsch', PALLAS (Zoogr. III, 248) „ad Sur-

gut

u

joiih, joch 'perca fluviatilis',

CASTR.

I. jeu, S. jeu% 'barsch',

PÁPAI KO. jeux, V., J. j§%, Vj. ju% 'OKVHB;

sügér',

PATK. I. jeu,

jeve 'sügér; barsch' PAAS. K. iew 'ahven; barsch', J. iqw( id., KARJAL.
(Vok. 161) FD. ieu, Trj. iáu^, V-> Vj. iqx, Ni. ieu\ Kaz. ieu1
'barsch'.
SzamJur. CASTR. nihe 'barsch'. Jurák nasalis fgr. *j- szókezdő
hangnak felel meg a következő biztos példában is: szaniJur. CASTR.
(mscr.) yyfu, ntfu 'baumsaft'~ f. jalsi 'alburnum arboris; splint,
baumsaft'; stb. (PAAS., Beitr. 91, 158. sz. és 270, 342. sz.).
A szóközépi hangok eredeti szóközópi *-k- folytatói. A votjákban az eredeti *-k- bizonyos esetekben elveszett, pl. WICHM. (Wotj.
chresth.) G., J. dm 'glühende k o h l e ' - f. röka; G. ju: ju-sur Huss'
- f. joki, vö. továbbá zürj.-voíj. -vi 'kraft'- f. vaki (WICHM.:
FUF. III, 110).
B*
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Ami a vokalizmust illeti, zürj. -o-, votj. -u- ebben az esetben
éppen úgy vog.-osztj. magashangnak felel meg és eredeti magashangra megy vissza, mint igen sok más példában (vö. SZINNYEI,
NyHas. 7 : öl (26), lélek (30), szív (37), fészek (43), méh (45), fő
(48), kéreg (49), éj (50) stb. stb.).
J
PAAS., Ostj. Wb. 306. sz. osztj. — ? vog., zürj. )
28. Észt WIED. tőkés, tőtkes 'schleie; cyprinus tinca', KALANDUS
JA KALA8TU8 23. sz. toki, totkes, tőkk, tött 'tinca vulgaris', (vö. f.
Totki-järvi

helynév, SETÄLÄ: FUF. II,

244).

MdM. AHLQV. tutka 'schleie', E. (PAAS., Beiträge 67) tutka
<quappe; налимъ'.
Cser. TROICKIJ totó, KAMST, ta'ta 'die schleie'.
Vog. MUNKÁCSI, Hal. 303 T. tá%t 'compó; cyprinus tinca (or.
len)', KANN. TJ. taxtkw, TÖ. 1ахЩл 'лень; cyprinus tinca 1. tinca
vulgaris'.
Magy. N.: tat-hal 'tinca vulgaris' (vö. MUNKÁCSI, Hal. 183).
Szám. KLÁPR. 163 „Laak" tuih 'karausche', PALLAS (Zoogr.
III, 297) „ad Narym et Ket ű." tudó 'cyprinus carassius', CASTR.
szamO. КО. totó, Ö., FO. tötö, K. tutto, NP. tuttu, B., Taz., Kar.
tut, N. tod 'karausche'.
PAASONEN, Beiträge 67, 117. sz., SETÄLÄ, Verw. 49.
29. Vog. MUNKÁCSI, Hal. 187, 303 E. län%sän, K. länsin, P. lánsén,
T. lánsán 'csellé; cyprinus phoxinus (or. piskozob, mezkozob)';
KANN. TJ. лаг/sa'y, KK. лаувэг), Р. лау^у, ÉV. lantsy, So. lötfssdy
'пескозобъ, пескарь; gobio fluviatilis 1. cyprinus gobio'.
Osztj. PAAS. K. lamsä'n 'дискозобъ; seegründling; cyprinus
phoxinus, пескышъ ( = vmdVf, KARJAL. Kr. lamsan, -dn 'langer,
runder fisch mit kleinen schuppen ( = гтэТ); яскосопъ'.
A vogul-osztják halnevet elhomályosult összetételnek fogom
fel.2) A vog. -sän, -sin stb., osztj. -sári, -san végzet leválasz
tásával visszamaradó előtag pontosan egyezni látszik a következő
szamojéd halnévvel:
SzamO. CASTR. N. Iá 'plötze; cyprinus idus', C. loa, FO.
lea, NP. lagge, Jel. laga, B., Taz. lärja, Kar. laya id., KLAPR. 163
„Laak" lanye 'rotfeder; russ. jas; cyprinus rutilus', PALLAS (Zoogr.
*) Korrektura jegyzet: vö. LEHTISALO : MSFOu. LXVII, 235, 6. sz.
) MUNKÁCSI (Hal. 187) a szóban levő vog.-osztj. halnevet szintén össze
tételnek magyarázta, de egészen más alapon.
г
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III, 316) langge 'cyprinus idus' (vö. SETALA, Stufenw. 28, PAAS.,
Beitráge 27).
A vog.-osztj., szamO. szóközépi hangok eredeti szóközépi
*-Y)- hangra mennek vissza.
Az összetétel második tagjának a következő alaki változatai
vannak: vog. MŰNK., Hal. É. -san,

K. -sin,

P.

-sin,

T. -sdn,

KANN.

TJ. -sa'y, KK. -sdrj, P., ÉV. -sj), So. -sav?; — osztj. PAAS. K.
-sa'n, KARJAL. Kr. -san, -sdn. Ennek a második tagnak ismert
fgr. rokonsága van: magy. N. ön 'cyprinus idus' stb. ~ zürj.
sin 'cyprinus rutilus', vötj. son: son-tsorig 'cyprinus idus' {Uorig
'hal'), md. senej Vmi kis hal', éeni 'vmi halfaj (valószínűleg cyprinus faj)', f. saynee-, saynaá 'cyprinus idus', lpK. sivn id.
(vö. SZINNYEI, NyHas. 7 143; ebben a dolgozatban 64. sz.). A szókezdő
hangok eredeti nem jésített *s-re mennek vissza, melynek a vogulban szabályosan í-, az osztjákban pedig t, l, A, j, felel meg
(vö. SZINNYEI, NyHas.7 26). Néhány biztos példában azonban ritkán
az eredeti szókezdő s- hangnak a vogulban és az osztjákban sfolytatója van: vog. saj, sáj~m. R., N. ev, év 'genyedtség', zürj.
sis, sis 'rothadt; rothadtság' stb.; osztj. soros ~ m. arasz stb.
(vö. SZINNYEI, NyHas. 7 26, továbbá PAAS. .s-laute 88. és 109. sz).
Hasonlóan PAASONEN i. művének 88. sz. etymológiájához, ebben a
halnévben is a vogul és az osztják minden nyelvjárásában s- meg
felelést látunk. Arra is lehetne gondolni, hogy ez a feledésbe merült
és önálló használatból kiveszett régi vog.-osztj. halnév, melynek
eredeti jelentése 'cyprinus idus vagy rutilus' volt, a zürj. sin hal
név átvétele. Ennek a feltevésnek azonban ellentmondani látszik a
vog.-osztj. vokalizmüs és a szónak aránylag nagy területen való
elterjedése. Külön figyelmet érdemelnek KANNISTO adatai közül a
pelymi jiarj^D és az észak-vagilszki lants?) alak. Ezekben a vogul
halnevekben a második tagból a vokális elveszett ugyan, de azért
ezek a szavak — amint KANNISTO pontos átírása világosan mutatja —
a kiejtésben határozottan kéttagúak (vö. KANN., Vok. XIV). Érdekes
példa ez egyúttal a jelentés elhomályosulásának arra a végső fokára,
amikor az összetett szó második tagja önálló szóból egyszerű
végzetté válik.
A vog.-osztj. halnév eredeti jelentése tehát 'cyprinus idus'
-\r fcyprinus idus' vagy 'cyprinus rutilus' + 'cyprinus rutilus' volt.
Ilyen sajátságos összetételű halnevek vannak még az uráli nyelvek
ben, vö. szám. Koib. siggewulla 'acipenser sturio' (19. és 20. sz.);
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osztj. Kaz. kqrisöx 'nagy kecsege' (18. és 19. sz.); zürj ar-gyts
'stint' (7. és 59. sz.); tsui-pi-sir 'junger hecht' (40. és 70. sz.).
30. F. mankki: rautamankki LŐNNR. 'spigg; gasterosteus aculeatus (piikkikala, rauti, rapatuikkinen)', N.: Sákkijárvi (MELAKIVIRIKKO 412) id. (ráuta 'vas'), rantamankki
LÖNNR. 'gobio fluviatilis', N . : Uuras (MELA-KIVIRIKKO 443) id. (ranta 'part'); — mankkiainen LÖNNR. Suppl. 'pamplöja'. Az -ainen végzet állatnevekben is
gyakran előforduló kicsinyítő képző, vö. myyriainen
'ameise',
kusiainen id., lesiainen 'cerabyx, lamia aedilis', mehiainen 'biene',
vapsiainen 'wespe' (SETAL'Á: FUF. XIII, 326), nieriainen 'röding'
stb. (25. sz.) stb. stb.
Szám. PALLAS munga (Zoogr. III, 127) „Ostiacis" 'cottus
quadricornis', (Zoogr. III, 166) „Ostiacis in Sibiria" 'cobitis taenia'.
31. neituri, saynajan neituri RENV.'pisciculus cyprini generis;
eine fischart', LÖNNR. 'liten id., badid' (kis leuciscus v. cypriuus
idus), N.: Pudasjárvi, Kuusamo, Posio id. A -ri végzet képző, amely
ről már több halnévvel kapcsolatban volt szó.
Szám. PALLAB (Zoogr. III, 316) „Ostiacis" néide 'cyprinus idus'.
32. F. kiiski RENV. 'perca minor 1. cernua; kaulbars (rökas)',
LÖNNR. 'gers 1. girs; perca cernua (rökas); — fiskyngel', N.: általá
ban az egész nyelvterületen; kiisk N.: Ristiina, Sonkajárvi, Jámsá;
kiiskinen dem. RENV. 'perca miuor', LÖNNR. 'gers; fiskyngel' (perca
v. acerina cernua; halivadék', N.: Pyharanta, Pyhámaa, Nousiainen,
Laitila, Luvia, Rauma, Satakunta, Huittinen, Nakkila, Pori, Lángelmáki, Kálviá, Kalajoki, Alavieska, Rovaniemi. Karj.-aun. Rugajárvi, KARJAL. kiskine 'jorssi' (kiiski), Suistamo kiiskoi id., Salmi.
KUJOLA, Suojarvi, AHTIA, Aun., G-ENETZ, Aun. környéke, AHTIA kiskoj
id., Suojarvi, AHTIA klskojhut id.-1); lűd Sununsüu, KUJOLA kiskine id.;
észt WIED. kísk 'kaulbarsch; perca cernua L.', Mz, kizlik id., raudkisk 'stachelbarsch; gasterosteus aculeatus und pungitius L.', D.
kuék 'kaulbarsch; perca cernua L.\ raud-kusk 'stichling; gasteros
teus aculeatus L.', KETTUNEN kis 'perca cernua'; liv SJÖGREN-WIED.
kis 'kaulbarsch; perca cernua'. — Megvan a halnóv a lettben is,
mint keleti-tengeri finn jövevényszó (vö. THOMSEN, BFB. 262).
SzamO. CASTR. N. kaha, KO., C., FO., Jel., B., Taz., Kar.
kasa, K. kassá 'barsch', PALLAS (Zoogr. III, 248) „Ostiacis ad
Narym" kassá 'perca fluviatilis'.
*) Vö. még Kiisjoki helynév (joki 'folyó'; I. HIEKÖNEN, Itainen vartio 331).
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A keleti-tengeri finn és az osztják-szamojéd halnevet nagyon
kétkedve egyeztette PAASONEN (VÖ. Beiträge 235).
33. LpN. FEIIB njakká Iota vulgaris; laké; — brosmius vulgaris; brosme', NIELSEN ( M S F O U . XX, 218) Р. ncßkkä 'quappe; Iota
vulgaris'; S. LIND.-ÖHRL. niaka 'piscis, muraena, lake', niakats
dimin. 'en liten lake'; K. FEHS njähi 'Iota vulgaris; — brosmius
vulgaris'; ÄIMÄ I. (MSFOu. XLII l5 94) nauivi Iota vulgaris', Ко.
п&к'к'Е, ITKONEN Nj. näokE 'made; quappe', паууш dem.
Szam. LEHTISALO (Vok. 104) Jur. nöjje, nöjjá 'quappe', CASTR.
Jur. úöjea; Tawgy nunu; Jen. Ch. noa, B. nuija; 0 . N. nü, NP.
nuiju, Jel., B., Taz., Kar. úüne; Kam. nuja 'quappe', vö. SCHRENK
291. sz. nője 'quappfisch', PALLAS (Zoogr. III, 202) „Samojedis"
nője, „Coibalis" nujá, (Zoogr. III, 245) „.Samojedis" noje 'perca
cernua', (Zoogr. III, 201) „Ostiacis" njukol 'gadus Iota' (&oZ = hal),
ß
KLAPR. 163 „Laak niye 'quappe'.
SETÄLÄ, Stufenw. 29, Verw. 49.
34. LpS. FRIIS kaito 'lucius, gjedde', LIDÉN (FÜF. XI, 135)

diai. Gajtco id.
Szam. CASTR. Tawgy katifatamä 'hecht' (a -fatamä rész vagy
képzőbokor vagy önálló szó), KLAPR. 161 kinthae id., Atl. VIII
kintjä id., PALLAS (Zoogr. III, 336) kinthae 'esox lucius'. A -hae
végzet, mely más szam. halnévben is megvan, képző (vö. PAAS.,
Beiträge 285—286 jegyz. ós paiha 1. sz. stb.). A kati-fatamä alak
ban az eredeti *-nt- szóközépi hangnak 4- a folytatója. A nasalis
eltűnésére vö. Tawgy natebeá 'nass', nad&am 'feucht werden' ~
Kam. nunölam, melyben a szóközépi -n- eredeti *-nt- szabályos
folytatója (vö. SETÄLÄ, Stufenw. 83). A szam. a~i váltakozásra
vö. PAAS., Beiträge 89, 155. sz.

A IpS. kaito halnévben a szóközépi -t- tehát eredeti *-n£-re
megy vissza. Hasonló megfelelés van a lpN. diai. Suttá 'talus'
szóban, a magy. csont megfelelőjében, melyben a szóközépi -tt- a
nasalis elveszésével eredeti *-ntt- folytatója (vö. WICHM.: FUF. XI,
183). Figyelmet érdemelnek még a fgr. *-nt névszó- és igeképző
nek nasalis nélküli lapp megfelelői (vö. SZINNYEI, NyHas. 7 40—41, 63).
A IpS. kaito halnevet ÄIMÄ a f. kaito 'spitz, scharf szóval
egyeztette (Astev. 25). LIDÉN (FUF. XI, 130—133) a f. kaito 'spitz,
scharf szót germán eredetűnek magyarázta, a lapp halnevet pedig
egyenesen a svéd gädda 'csuka' szóval hozta kapcsolatba.
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35. VogÉ. MUNKÁCSI, Hal. 304 vánkér ?'harcsa; silurus glanis
(or. somga)'.
Osztj. PÁPAI ayker 'KeTapoKi., olyan mint az oceTpt (azaz
tokhal)', KARJAL. Vj. aykfdr1 'erás sterletin náköinen kala, turpa
tylpempi, luut pistávámmát' (egy kecsegéhez hasonló hal, az orra
tompább, a csontok (t. i. a vértjei) szúrósabbak).
A vogul-osztják halnév nagyon régi jövevényszó a szamojéd
ból, mégpedig valószínűleg valamelyik kihalt osztják - szamojéd
nyelvjárásból és érdekes adatul szolgál szamojéd hangtörténeti
ismereteinkhez, mert egy ismert szamojéd halnévnek olyan változata
őrződött meg benne, mely egyetlen eddig ismert forrásban sincs
feljegyezve. A szamojéd halnevet a következő alakokban ismerjük:
Szám. PALLAB (Zoogr. III, 92) jéna, jagana 'acipenser sturio',
Jur. REGULY jehena, CASTR. jehena, jihana id., Knd. wehana 'sterlád',
K. DONNER (Anl. lab. 45.) Son. (iihánna

'stör', PALLAB (Zoogr. III,

92) behanna id.; Tawgy K. DONNER (i. h.) bakunu, CASTR.
bakúnu, PALLAS (Zoogr. III, 9 2 ; tévesen „Tayginzis" jelöléssel, vö.
K. DONNER i. h.) buákonnu,

bachkönnu

id.; Jen. CASTR. behana id.;

0 . CASTR. C., FO. kuana, K. kuagan, N., B. kuegar, Kar. kuogar,
Taz. kuekar id., PALLAS (Zoogr. III, 91) „Narymensibus" kuógor,
(Zoogr. III, 91) „Ostiacis ad Narym" kyogon 'acipenser sturio',
K. DONNER (Anl. lab. 45) C. íf(u§r§n, FO. #/3ay§n, Tym $u§y§r,
N. ¥upr§r, ATa. kueg§r f stör', KLAPR. Atl. 163 „Laak" waáger id.
(vö. SETALÁ, Stufenw. 49, PAAS., Beitráge 290,

K. DONNER,

Anl.

lab. 45, 55). A szókezdő hangok eredeti */?- hangra mennek
vissza (vö. PAAS., Beitráge 290). KLAPR. Atl. „Laak" waáger adata
— amint azt KAI DONNER (i. mű 55) megállapította — azt bizo
nyítja, hogy egyes ösztják-szamojéd nyelvjárásokban az eredeti
szókezdő */?- megmaradt. A vogE. vankér, osztjD. arker, Vj. arUdr'
szintén szókezdő */?- mellett tanúskodnak, mert csak olyan osztjákszamojéd nyelvjárásból kerülhettek át az osztjákba és valószínűleg
innen a vogulba, melyben az eredeti szókezdő */?- megőrződött.
A déli-osztjákban a szókezdő */?- elveszése bizonyára másodlagos
fejlődés eredménye. — Az eredeti szóközépi hang *-yk- vagy
*-yjkk- volt, mely megmaradt abban a nyelvjárásban, mely a
vogul-osztják halnévnek közös forrása volt. Ugyancsak *-r>k- v. *-rjkkszóközépi hang mellett bizonyít a jeniszei-osztják bárignl 'stör'
halnév, melyet a Sym-nyelvjárásból KAI DONNER jegyzett fel s
amely KAI DONNER szerint igen régi jövevényszó valamelyik kihalt
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osztják (vagy esetleg sajani) szamojéd nyelvjárásból (vö. Anl. lab.
45), még pedig vagy ugyanabból vagy azzal rokon nyelvjárásból,
amelyből a vogul-osztják halnév is származik s amelynek jellemző
sajátsága volt az eredeti szókezdő */?- és az eredeti szóközépi *-rjkvagy *-r?M;-kapcsolat megtartása. így magyarázódik meg egyúttal a
jeniszei-osztják halnév szóközépi -n</-je, amely KAI DoNNEEnek is
feltűnt, szemben a nyomtatott forrásokból ismert szamojéd adatok
-y-, -k- stb. szóközépi hangjaival. A szamojédban az eredeti *-rjkvagy *-ykk- hangkapcsolatból a tárgyalt halnévben a nasalis elve
szett és valószínűleg soreltolódás következtében a szóközépi han
gok eredeti *-k- megfeleléseket mutatnak (vö. SETALA, Stufenw. 49,
PAAS., Beitráge 57).

A szamO. alakok egy részében mutatkozó szóvégi -r azonos
azzal az -r képzővel, mely a következő szavakban is kimutatható:
szamO. őeher stb. 'schlinge'~Jen. jesi, Jur. jeas' id. (vö. PAAS.,
Beitráge 235); Kam. fürear 'fliege', Mot. kuriar id. ~ lpN.
curro, curru rmusca, musca grandior prsegnans; fiiege, schmeissíliege' (vö. PAAS., Beitráge 154); Jur. hájar, haijer stb. 'sönne' ~
Kam. kuja, Koib. kuja, Mot. kaje, kője id. (vö. PAAS., Beitráge 276,
vö. továbbá i. mű 243, LEHTISALO: F Ü F . XX. 122). A -n, -na,

-nna, -nu, -nnu végzet szintén elhomályosult képzőnek látszik, vö.
szamO. késen, kasén, kesan, lesen, tasen 'schlinge', Kam. (üzen id.
~ Jen. jesi, Jur. jeas, szamO. öehe-r id. (vö. PAAS., Beitr. 235).
A szamojéd halnév eredete egyébként ismeretlen.
A szóban levő halnév az északi-vogulba nem közvetlen érintke
zés útján, hanem osztják közvetítéssel kerülhetett be. Érdekes,
hogy a vogul a halnevet körülbelül olyan alakban őrizte meg, amilyen
alakot az átadó nyelvre, egy már kihalt osztják-szamojéd nyelv
járásra vonatkozólag egyéb hangtani okokból kikövetkeztethetünk.
36. Zürj. PALLAS (Zoogr. III, 365) „Permice" kumy 'salmo
thymallus', WIED. kom 'ásche; cyprinus thymallus', WICHM. I. kom,
IL, V., S., L. kom 'ásche; cyprinus thymallus'. Ez a zürj. halnév jöve
vényszó a szamojédból, vö. szám. Kam. CASTE. kami-kola 'ásche;
salmo thymallus', eig. schuppenfisch; vgl. szamK. kam 'schuppe';
továbbá PALLAS (Zoogr. III, 365) „Camaschinzis" kamme, „Coibalis"
canegulla (gulla = hal), „monticolis" kapteda fsalmo thymallus'.
WICHM.: FÜF.

II,

176.
y

37. Zürj. SCHEENK 288 1. kabas f sig; salmo lavaretus L.', WIED.
kebös, kebes, kevös ^schnápel; coregonus lavaretus', WICHM. I. kebes
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'curc.; siika\ Ud. kehes id. (coregonus lavaretus). A szóvégi -s ele
met elhomályosult képzőnek foghatjuk fel (vö. LYTKIN V., Az -s
névszóképzők a permi nyelvekben). A zűrjén halnévben sajátságos és
idegenszerű a szóközépi b~v váltakozás, mely semmiképpen sem
illeszkedik be a zűrjén hangtan kereteibe, ellenben nagyon jellemző
a jurák-szamojédra, amelyben a dialektikusan váltakozó -b- és -waz eredeti szóközépi *-p- hangnak szabályos megfelelője (vö. PAAB.,
Beitráge 100—103). Ez a különös zűrjén halnév tehát minden
valószínűség szerint szamojéd eredetű jövevényszó, mégpedig —
a szókezdő k-ra. való tekintettel — a juráknak valamelyik olyan
nyelvjárásából, melyben nem történt meg a & =~ h, x hangváltozás
(vö. PAAS., Beitráge 54). Ugyanebből a forrásból származik bizo
nyára a zürj. kom (36. sz.) halnév is. Semmi okunk sincs ugyanis
feltenni, hogy a zörjénben szókezdő h- =~ k- hangváltozás történt
volna. A hozzáférhető jurák anyagból a zürj. kebös, kevös stb. ere
detijét nem lehet kimutatni. Van azonban PALLAsnál egy szamojéd
coregonus-név: (Zoogr. III, 362) „Ostiacis circa Narym" kháwia
'salmo coregonoides', mely minden valószínűség szerint összefügg
a szóban levő zűrjén coregonus-névvel olyan értelemben, hogy a
kháwia jurák megfelelőjének bizonyos nyelvjárásokból való alak
változatai lehettek a zűrjén halnév közvetlen forrásai.
38. Zürj. WICHM. I. nuleg: sir-nuleg 'hechtjunge, junger hecht'
(sir 'hecht').
.
WICHM. az izsmai nuleg szót szamojéd eredetű jövevényszónak
magyarázta (vö. FUF. II, 179) s a szamjur. nöfoku, nöloko,
nol'oko, yöloko, ol'oko, Jen. üíaigu, üíaiggu 5klein' jelentésű szavak
ból vezette le. Gondolni lehetne azonban arra is, hogy az izsmai
nuleg szó karjalai eredetű s éppen karjalai mintára jelent a sir
csuka' szóval kapcsolatban csukaivadékot, vö. Suojarvi AHTIA
hauginujikki 'pieni hauki' (kis csuka), hauginujikkini dem., hauginulikkani dem. id., Sáámájárvi, AHTIA hauginukkeloins dem. id.
A nulikka 'parvulum l. curtum quid; stumpf' (vö. poika-nulikka
r
puer parvulus') csukaivadék jelentésben a hauki 'csuka' szóval
összetéve a finn népnyelvben sok helyen ismeretes, vö. haukinulikka
GTAN. Uitén gádda', RENV. id., N.: Virrat, Pihtipudas, Toholampi,
Lestijárvi, Reisjarvi, Haukipndas id., hauvin-,
hauvennulikka
Kangaslampi, Saáminki, Muurame, Vihanti, Ylitornio id., hauvinnulukki Korpiselká id., haukinulkki LÖNNR. 'gáddsnipa'.
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Finnugor eredetű halnevek.
39. Zürj. PALLAS (Zoogr. III, 336) „Permecis" tschéri 'esox
lucius', WIED. tseri. 'fisch', L. tserik id., P. tseriok 'fischchen, GENETZ
P. céri 'fisch' cérki dem., WICHM. L, V. tséri 'kala', Ud., Pec. tseri,
S. tséfi, L. tserig id.
Votj. WIED. tsoryg, soryg 'fisch', MUNKÁCSI S. corlg 'hal; fisch',
Kaz. coreg, soreg id., WICHM. U., G. tsorig 'fisch', MU., J., M., S.
ísorig id. A zürjL. és a votják alakokban mutatkozó szóvégi -g
elhomályosult kicsinyítő képző (vö. WICHM.: FUF. XIV 3 , 89, UOTILA,
Kons. 138—140). Hasonlóképpen kicsinyítő képző a zürj. -k, -ki
és a permi -ok végzet.
Osztj. PALLAS (Zoogr. III, 409) sorroch,. „ad Surgut" sirroch
'salmo vimba', AHLQV. sorix 'coregonus vimba, welche die russen
mit dem ostjakischen namen cbipoKi, nemien', BEKÉ sárox 'lazac;
lachs', PÁPAI KO. sarak, sorok 'cEipoKi.; coregonus vimba', GASTR.
I. sárax, S. sarak 'plötze', PATK. I. sörox, söréx 'lazac neme; fisch
aus der lachsfamilie: coregonus vimba', PAAS. K. sqr§x 'cí>ipoKi>;
coregonus vimba', J. sarrék id., KARJAL. (Vok. 49) FD. sardx, Trj.
sar§k\ V. sr>rd¥ 'coregonus vimba; cHpoKt', Ni. s^rgx, Kaz. sor§x,
0 . swréx id. Az osztják halnév nemcsak az oroszba ment át, hanem
valószínűleg az orosz közvetítésével a toboli törökség nyelvébe is,
vö. RADLOFF tob. syryq 'die lachsforelle'.
Vog. PALLAS (Zoogr. III, 409) sarroch 'salmo vimba', AHLQV.
sorex, sorix 'coregonus vimba', SZILASI sár ex 'lazac; lachs', sorxdn
Xul 'pisztránghal; forelle', MUNKÁCSI, Hal. 304 É-, KL. soréx, AL.
siréx, FK. sörkh, T. sorékh 'coregonus vimba'. A vog.-osztj. szóvégi
-k, -x kicsinyítő képző, mely megvan a következő osztják, illetve
vogul szavakban is: osztjK. pak'ayx, pak'ayx 'schweif des renntiers
und des elens', Kaz. phkax 'stutzschwanz (des bárén, des elens,
des renntiers, des hasén)' ~mdE. pulo, M. pulá 'schwanz, schweif;
schaft, stiel; haarflechte, zopf (der mádchen)' (vö. TOIVONEN: FUF.
XX, 68); osztjVj. k'gjsdkf 'rindenkorb (in die wiege zu legén)'~
f. kosio: kalakosio 'grosser fischkorb aus birkenrinde', lpN. guösse
stb. stb. 'rindenkorb' (vö. TOIVONEN, Affr. 144., 231. sz.); osztjTrj.
M
uásdx, V., Vj. uühx <* osztjFD. udss, Ni. uáza stb. 'ente', vog.
FL., So. 0az id.'(KANN.: FUF. XIV: 33)T vogT. hpü-%, AK.
l"ü0<PX, KK. löd\px, FK. lóá(px stb., FL. lápak 'schmetterling' ~magy.
lepe, lepke, cser. WICHM. KH. h-po, U. W'fid id. stb., f. liippo stb.
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(vö. TOIVONEN: FUF. XX, 52); vog. SZILASI AL. pajpék, paipká ~ KL.
paip 'bödön; fásschen; — nyirhéjputtony; putte aus birkenrinde';
vogE. tartik 'gyökér; wurzel' ~ tár, K. toár, P. tár id. stb.
?. F. LÖNNR. Suppl. sorra 'en slags fisk' (egy hal).
A vogul-osztják halnevek szókezdő hangja jésített é- hangra,
a zürjén-votják alakok szókezdő hangjai pedig jésített affrikátára,
*c- hangra utalnak. A votjákban c-~é- váltakozást látunk.
A permi nyelvekben érdekes jelentésváltozás történt. A zürj.votj. halnév, mely eredetileg egy coregonusfaj neve volt, általános
'piscis' jelentést vett fel és bizonyára még az őspermiben kiszorí
totta használatból a 'piscis' uráli nevét. Ny el vj árásilag azonban
sokáig megmaradt a halnév egy szűkebb jelentése is, erre vall
PALLAS „Permecis" tscheri 'esox lucius' adata. A 'coregonus'~'esox'
jelentésváltozás az uráli nyelvekben — mint már eddig is láttuk —
igen gyakori. Bár PALLAS adata az 'esox lucius' jelentést őrizte
meg, a halnév eredeti jelentése az őspermiben mégsem 'esox lucius',
hanem — mint az obi-ugor adatok mutatják — 'coregonus vagy
salmo' lehetett. Egy 'esox lucius' =- 'piscis' jelentésváltozást nehéz
elképzelni, annál természetesebb és érthetőbb —- a lazacféle halak
nagy fontossága miatt — a 'salmo v. coregonus' =- 'piscis' jelentés
változás. Az is lehet azonban, hogy PALLAS adata tévedésen alap
szik : 'esox' a régi íróknál sokszor lazacot jelent (pl. a 25. sz.
egyeztetésben GANANDEB finn adata szerint njeria 'sen skin lax;
esox carens squamis', azaz pikkely nélküli lazac, a 47. sz. egyez
tetésben lpN. FRIIS goaigem 'esox mas; hanlaks', azaz tejes lazac,
a 12. sz. egyeztetésben f. GAN. taimen egyik jelentése 'parvus esox
trutta').
Hasonló jelentésváltozásra az indogermán nyelvek köréből is
van példa: tochár B. laks 'fisch' ~ közgerm. ófn. lahs, litv. laszisza,
ó-por.lasasso,lósosi (lochü mellett), vő. SCHRADER, Reallexikon Láchs. § 2.
PAASONEN, s-laute 52, 57. sz. oszlj.-vog., zürj.-votj.
40. LpN. FRIIS cuovca 'coregones lavaretes; sik', NIELSEN
éuotv]já, P. tsüdu[D'íá, Kr. Uuöit}D'íá, Kt. tsuou'DZa 'coregonus
lavaretus; fresh-water herring, gwiniad; sik'; S. FRIIS cuouca 'core
gones lavaretes; sik', L. WIKLUND cüduca- 'coregonus lavaretes
(wenn er sehr gross ist)'; — lpN. FRIIS Jaksa, safsa 'mallotus villosus; hunlodde', ITKONEN KO. sa'ps^, I. sapsA 'siika;
coregonus lavaretus', Sk. ; Nj. (MSFOu. XXXIX, 91) sapsvz dem.;
lpK. FRIIS sappa 'coregonus lavaretes; sik', G-ENETZ T. sáppá,
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Kid. sapp 'pienempi siika; kleinere schnepelart', ITKONEN ( J S F O U .
XXXII3, 78), Kid., T. sáBpA 'pienehkö siika' (kisebb coregonus
lavaretus). Ide tartozik még QVIGBT. (Lapp. navne 377) Lg. sieppa
'lpddo; mallotus villosus' és FRIIS S. sappeg 'morf (leuciscus rutilus).
A sappeg alakban levő szóvégi -g elem képző, mely megvan a
lpN. dábmug stb. (12. sz.) és diai. luÖbbag (56. sz.) halnévben is,
úgyszintén kimutatható a következő szókban: FRIIS IpS. polleg 'corpus'~poZ id.; K. Jcasag, kasáig 'famulus' ~ kas id.; N. gumpeg
lupus' ~ gumpe id. A -ca és -sa végzeteket, amelyek közül a -ca
alak megvan a lpN. cuoinca 'salmo salar sterilis' (42. sz.) halnév
ben is, minden valószínűség szerint képzőnek foghatjuk fel. A lapp
alakok egymáshoz való viszonyára vö. AIMA, Astev. 246.
F. LÖNNR. sapakko 'liten sik' (kis coregonus lavaretus), sopakka
(Suppl.), sapikka, sapikas id., N.: Nuortijarvi (vö. MELA-KIVIRIKKO" 472),
Kittilá, Inari sapakka id. jövevényszók a lappból. — ITKONEN
(JSFOu. XXXIl 3 , 78) ezeket a finn halneveket a lapp sappeg és
sa,BpA megfelelőinek tekintette.
Votj. PÁLLAS (Zoogr. III, 336) zipé 'esox lucius', WIED. tsipei
'hecht; esox lucius', MUNKÁCBI S., J. cipej * csuka,; myica; esox lucius;
hecht', WICHM. U. tsipei 'hecht', MU., J., M., S. Uipei id.
Zürj. WIED. tsui: tsui-pi, tsm-pi-sir 'junger hecht', WICHM. L.
téuy. Uujt-pi id. Érdekes a tsm-pi-sir összetétel, mely tulajdonkép
pen annyit jelent, mint 'csukaivadék -f- csuka' (vö. pi = ü; sir
'csuka', 70. sz.). Ilyen sajátságos, rokon- vagy azonosértelmű
szavakból alakult összetételek nem ritkák a zürjénben (vö. WICHM. :
FÜF. XVI, 205—206 és ÜOTILA, Kons. 9 az 'ameise' neve). Hasonló
szerkezetű összetétel a zürj. ar-gyts 'stint' (7. és 59. sz.) halnév is.
Vö. még vog. lánxsán stb., osztj. Iqmsá'n stb. (29. sz.), osztj. kárijöx
(18. és 19. sz.), szám. siggewulla (19, és 20. sz.). — A zürj.-votj.
szóvégi -i elhomályosult képző (vö. UOTILA, Kons. 270—272), mely
megvan a zürj. jumqi (5. sz.), votj. karéi (18. sz.) halnevekben is.
Osztj. AHLQV. sebar-xut 'leuciscus', KARJAL. Kaz. sqBarywA
'seipi; leŐaicB (== perflisch (?), barbe)'. A szóvégi -r ugyanaz a
képző, mely megvan az osztj. sókor stb. (4. sz.) halnévben is.
Lapp. f i - ~ s , votj. tfs-, t$-, osztj. s- eredeti jésített szókezdő
affrikátára mennek vissza. A lapp s- a sieppa és a sappeg alakban
eszerint másodlagos. A lapp szóközépi -pp- ~ -u- eredeti szóközépi *-jp-re
utal. A zürjénben a mássalhangzó elveszése szabályos, az osztj. b
(O:B) szintén szabályos megfelelés. Ellenben szokatlan a votj.
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szóközépi -p-, mely valószínűleg az eredeti erősfok képviselője éppen
úgy, mint a tupal- 'passen, zusammenstimmen, angemessen sein' stb.,
tupat-, tuptal- stb. igék szóközépi -p- hangja (vö. PAAS., Beitrage
101, 166. sz.). A lapp és az osztják halnév vokalizmusának viszonyára
vö. lp. guökte 'zwei'~ osztjFD. káDgn, V., Vj. kca"Űccdn\ Trj.
Vat/dri
stb. id. (vö. TOIVONEN, Affr. 118, 157. sz.); lpK.
tüadnna
'gestank eines verhungerten renntiers' ~ osztj. í m : Kr. tén-e'pdt
leichengeruch' (vö. TOIVONEN: FUF. XX, 143—144).
A 'coregonus' ~ 'esox lucius' jelentésváltozásról már többször
volt szó. A 'leuciscus' jelentés nemcsak az osztjákban van meg,
hanem a lappban is, vö. IpS. sappeg 'mört'.
á l . F. LÖNNR. Suppl. olkava reit slags laxfiske (i Isocken)'
(egy lazacfajta hal). A -va végzet képzőelem, vö. maivá (73. sz.).
Vog, AHLQV. alin 'salmo fluviatilis', MUNKÁCSI, Hal. 303 É. álén,
KL. oáln, AL. álén 'compó; cyprinus tinca (or.. l'en)\
Osztj. KARJAL. Ni. átna 'taimen', Kaz. aAnn1 (ÜANN) ferás
hauin naköinen kala, liha punaista, nahka kuin mateella. Taimen?'
(egy csukához hasonló hal, húsa vörös, bőre mint a menyhalé.
Salmo eriox?), üAnn (%IUA) 'eras pienisuomuinen kala joissa' (egy kispikkelyű hal a folyókban), 0 . dlvn, ahn 'taimen?' A szóvégi -n a
vogul-osztják halnévben ugyanaz a képző, mely megvan a vogÉ.
koasin, P. koásén, T. kasén (59. sz.) halnévben is. Vö. még 65.
és 71. sz.
Az eredeti szóközépi *-lk- kapcsolat megőrződött a finnben.
A vog.-osztj. -I- szóközépi hangot az eredeti gyengefok {*-ly-)
folytatójának tekinthetjük. A vogul -l- megfelelésre vö. PAAS.,
Beitrage 64—65, 110. és 112. sz. A vokalizmusra nézve vö.
74. sz.
42. Zürj. WIED. tsimi, tsimi Űeri 'ein lachs, der im see überwintert hat', LYTKIN HÍMÍ vepi ^ococima', SACHOV H%M% '<i>ope^b',
WICHM. Ud., V. (Pomozdin) tsimi 'cé'Mra' (salmo salar). A szóvégi -i
ugyanaz a kicsinyítő képző, mely megvan & jodi, jodi (60. sz.)
halnévben is.
LpN. FRIIS cuoinca 'salmo salar sterilis; fed, stor gjeldlaks,
som om hí>sten gaar op i elvene', NIELSEN cuon{ja, P. t$üön)D'za,
Kr. Uuön}Dz,a 'fat salmon vithout roe or miit (going up intő river
in autumn); fet laks som hverken har rogn eller melke (gár op i
elven om hosten)'. A -ca, illetve -D'Z<£', -D'za ugyanaz a képző,
mely megvan a cuovca stb. (40. sz.) halnévben is.
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A zürj. {§- és lapp ti- szókezdő hang határozottan eredeti
jésített szókezdő affrikátára, *c- hangra utal. A lapp szóközépi -nhangot vagy soreltolódással vagy esetleg dialektikus m^n
hang
változással magyarázhatjuk.
43. F. LÖNNK. jokkelo, jokJcalo 'största slagét af taimen, lax'
(a legnagyobbfajta pisztráng és lazac). N.: Rovaniemi (Észak-Finn
ország) jokkelo., A -lo végzet elhomályosult képző (vö. AHLQV., SKR.
16., 57., 107. §, SZINNYEI, NyHas. 7 96 és az ott idézett irodalom,
TOIVONEN, Affr. 150, 252. sz., FUF. XX, 53, 10. sz.).
Zürj. CASTR. (EG-S.) juolj 'salmo salar autumnalis, pinguitudine
privatus', WIED. I. juol Hm see überwinterter (magerer) lachs', M
Hm see überwinterter lachs', WICHM. I. JoX 'altér lachs', Ud. loX
Uachs'. A szókezdő I- hasonulással keletkezett korábbi J-ből (vö.
WICHM.: FUF. XV, 7, UOTILA, Kons. 74). A szóvégi -í képző, vö.
zürj. kol', P. gol'i, gul'i 'zapfen, tannenzapfen' (WIED. Hiátzchen' is)
~ IpS. koebo 'conus', f. kqpy, kupi 'zapfen, hülse, kopfenhaupt, kegel'
stb., észt kabü, kabi 'kátzchen, zapfen (an nadelbáumen)' (vö. WICHM.:
FUF. XI, 209); WIED. nukyl' 'ausbucht, biegung, krümmung, —
biegsam, dünn, gebogen' ~ nuk id.; P. tsakyl 'knaul, flocke' ~ tsak id.
A finn szóközépi gemináta -kk- és a zürj.-votj. 0 egymás
hoz való viszonya nem világos. Eredeti fgr., illetve finn szóközépi
-k-nak a zürjénben és a votjákban 0 is felelhet meg, vö. f. joki ~
zürj. ju (vö. PAAS., Beitráge 55, 97. sz., SZINNYEI, NyHas.7, 35); f.
suka 'borste, bürste, striegel', észt suga 'bürste, striegel, hechel'
- z ü r j . zu 'bürste; flachsbürste (hechel)', votj. zu 'borste' (vö. PAAS.,
s-laute 73). A szabálytalan megfelelést, lehetne természetesen
sor-eltolódással magyarázni,1) de nem lehetetlen az sem, hogy a
finn halnév eredeti formája *jokelo volt, amelyet a népies nyelv
érzék a joki (joke-) 'folyó' származékának fogott fel (vö. koskelo,
SETALA, FUF. VI, 244) és ebből keletkezett aztán Finnország leg
északibb részében a jokkalo, jokkelo alak, azon a területen,
ahol Lappföldön járt emberek beszédjükben a joki szó helyett
lapp módra a jokka szót is használják (vö. ÁIMA: J S F O U . X X V X , 4).
Nem lehetetlen, hogy a finn és zürj.-votj. lazacnévnek való
ban köze van a f. joki (joke-) ~ zürj. ju 'folyó' szóhoz. A lazacnak
és bizonyos lazacféle hálaknajs: fajuk fenntartásához okvetlenül
szükségük van a tengerrel összefüggő édesvizekre, viszont lótfennl

) A f. -k-~-kk- megfelelésre vö. HAKULTNEN: Studia Fennica I, 156.

48

N. SEBESTYÉN IRÉN

tartásukban megbecsülhetetlen fontossága van a tengernek (vö. 5. sz.).
A kifejlődött lazac édes vizekben való tartózkodásának ideje alatt
majdnem teljesen tartózkodik a táplálék - felvételtől (vö. BREHM,
Fische 327) és ivás után lesoványodva, a legnagyobb mértékben
leromolva, szinte élettelenül viteti magát a folyók és folyamok
árjával vissza a tengerbe, ahol rövid idő alatt újból erőre kap és
testsúlyában is tekintélyes gyarapodást ér el (vö. BREHM, i. mű
328—330, LEONHARD, Der lachs 56—57).
A zürj. juót — amint CASTRÉN és WIEDEMANN értelmezéséből
világosan kitűnik — édes vízben áttelelt és ennek következtében
lesoványodott lazacot jelent. Ha a finn és zűrjén halnévnek a
'folyó' jelentésű szóhoz való kapcsolata valóban megvolt, akkor
a halnév eredeti jelentése 'folyóvízi lazac' =- 'sovány lazac' volt.
44. F. LÖNNR. Suppl. kenő 'förellhane; salmo trutta (kossi)'.
Votj. MUNKÁCSI S. kinl 'pisztráng; necTpymKa, po^i. pEiőu;
forelle', kinl-coríg id. (őong 'hal'), WICHM. G. Mnf 'xapiocb; harjus; salmo thymallus'.
45. LpN. FRIIS duovve 'salmo femina; rognlaks, hunlaks',
l
NIELSEN duov ve, P. Düörfvi, Kr. DUÖV]V\ 'salmon vith roe; rognlaks',
]
duov vas dem.
Cser. SZILASI tumo, tuma kol 'garda; clupea alosa', VASZILJEV
myMhizoji 'őememca' (kol, gol = hal), vö. SZILASI tumo, tuma, WICHM.
(Tscher. texte) KH. tum, U. tú'md (~f. tammi) 'eiche'. A lapp és
a cseremisz halnév ősrokonsága hangtanilag jól igazolható, vö. lpN.
dievva, L. tievas, E. tiev 'voH'~cser. teme 'voll', temem 'füllen',
magy. töm- (PAAS.: NyK. XLI, 379 és Beitr. 7). —
Valamely halnévnek fanóvvel való kapcsolata nem szokatlan
a finnugorságban. Elnevezhették a halat a fa színéről, a falevél
alakjáról vagy arról, hogy a hal ívása (és így fogásának főideje)
összeesik az illető fa kizöldülésével vagy levélhuUatásával. Vö. észt
WIED. lehe-ahvne 'zur zeit des ausschlagens der blatter gefangener
barsch', f. N.: Maaninka lehtisíka 'lehden lankeamisen aikana liikkuva siika' (coregonus lavaretus, mely a levelek lehullása idején
jelenik meg), Pyháranta lehtsik 'lehden puhkeamisaikana saatu
siika' (a falevelek kizöldülésének idején fogott coregonus lavare
tus); Tuoppajarvi (MELA-KIVIRIKKO 476) lehtimuje 'isompi muikku,
jota syksylla saadaan' (nagyobb coregonus albula, melyet ősszel
fognak; — észt leht, f. leinti 'falevél'); Pirkkala (MELA-KIVIRIKKO 443)
haapakala 'gobio fluviatilis', LÖNNR. Suppl. haapiainen 'elriza; phoxi-
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nus aphya (trompnappula, maivá)', N.: Tampere (MBLA-KIVIRIKKO
444) id. (haapa 'nyárfa'); észt HÜPEL lepkalla 'ganz kleiner Fisch',
WIED. lepik kala 'leuciscus phoxinus', RIIKOJA 78 lepp-mqim 'elritze;
cyprinus phoxinus L.', lepa-maim id. (lepp, gen. lepa 'erle, eller');
zürj. WIED. had'-thri 'weissfisch; leuciscus alburnus', had'-kor-thri
'plötze, ktihling; cyprinus idus', had'-kor-myk 'weissfisch; leuciscus
alburnus' {bad' Veidé', kor 'blatt', thri 'fisch', vö. 39. sz., myk
'eine cyprinusart', vö. 65. sz.); magy. HERMÁN (MHalK.) füsfahal
'alburnus lucidus Heck., alburnus bipunctatus Heck.' („a hal testé
nek fűzfalevél alakjáról") és fahegykeszeg 'közepes nagyságú abramis brama' („rügyfakadáskor ívik"). Vö. még pl. n. elritze, eriing,
ellerling, dán elritse 'phoxinus', mely az erle — eller fanévvel tarto
zik össze (vö. WEIÖAND, DWb., KLUGE, FALK-TORP, Et. Wb. —
WIIÖAND szerint a hal szívesen tartózkodik a patakparti égerfák
alatt, viszont FALK-TORP az égerfa és a hal színében lát hasonlósá
got); dán asp, svéd asp 'abramis aspius' halnóv azonos az asp
'populus tremula' fanévvel és a hal a fa színéről nyerte nevét
(vö.

FALK-TORP, Et.

Wb.).

Ha a lapp és cseremisz halnév egyeztetése helyes, és ha a
cseremisz halnóv valóban összefügg a tölgyfa nevével, nem pedig
csak népetymológia kapcsolja hozzá, akkor a lappban ebben a
halnévben maradt fenn a tölgynek a permi korig visszavezethető
fgr. neve. A tölgyfa maga természetesen a lappok földjén ismeretlen.
46. F. kutuli, kuturi RENV. 'salmo albula; stintenart', LÖNNR.
'siklója, mujka; smáfisk' (salmo vagy coregonus albula; kis hal);
LÖNNR. kytyri 'större sik (af 5—10 skápunds vigt)' (nagyobb corego
nus lavaretus); karj. Kiestinki kutjeri 'a legkisebb fajta coregonus
lavaretus'. A -ri és -li végzet képző (vö. AHLQ., SKR. 36—37),
mely megvan a pasuri (24. sz.), latteri (22. sz.) stb. stb., vala
mint a pehuli (9. sz.) halnevekben is.
Cser. WASZILJEV KadaMa, nomaMa 'nncKapb', SZILASI kadama
'góbhal, kövi ponty; gründling; cyprinus gobio', RAMST. kadama 'der
gründling, der gründel', WICHM. KH. kaőa'ma 'nncKapt (mükte);
gründling; gobio fluviatilis', C. koőama'kol id. (kol = hal), B.
koőama' id. A cser. -ma képzőre nézve vö. WICHM. : JSFOu. XXX 6 ,
21, FUF. XVI, 144—195, TOIVONEN, Affr. 129, 189. sz., Vir.
1921, 20. Ugyanez a képző van meg a su'kmo halnévben is (4. sz.).
Votj. WICHM. G-. kjU 'ro^enyt, M0.7i.eKi> (kala)'; (PAWLOWSKY
zojiev/z '(cobitis), der gründel, der schmerl, die schmerle; (c. barbaS:y'elvtudományi

Közlemények

XLIX.
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tula) der bartgründel'; MOJiem 'kleines fischlein; kürzlich ausgebrütetes fischchen').
A szóközépi hangok — f. -t-, cser. -ő-, votj. -í- — eredeti
jésített *-ő'- szabályos folytatói. A finn és cseremisz vokalizmus
viszonya ugyanolyan, mint a következő megfelelésekben: cser. KH.
ftá'őar, U. fioőa'r 'euter' ~ f. utare; KH. pa'tskem, U. poűkp/m
schütteln, rütteln' ~ f. pudistaa, pudota; KH. tsake'mdem 'dicht
pressen, dráhgen, drücken'~f. tukehuttaa (VÖ.WICHM,, Tscher. texte).
47. LpN. FKIIS goaigem 'esox mas; hanlaks', goagjem 'et slags
s00rret', L. WIKLUND kod'd'em 'mannlicher lachs'. Az észak-finn nép
nyelvi (Kalajoki) Tcoikama 'kirjava lohi' (tarka lazac) jövevényszó a
norvég-lappból.
F. G-AN. Jcojama 'salmo mas', kojamo 'största sort lax; salmo
maximus'; kojama, kojamo RENV. 'salmo salar mas 1. maximus;
grosser mannlicher lachs, inde piscis quicumque major; grosser
fisch', LÖNNE. 'stor hanlax (kiuuki); i allm. stor fisk, obáklig varelse'
(nagy tejeslazac; általában nagy hal), N.: kojamo Haukipudas,
Pudasjárvi, Rovaniemi 'tejeslazac', Tornio (MELA-KIVIRIKKO 466),
Kittilá 'ikrás lazac', Simo 'édes vizekben áttelelt lazac', kojama
Kalajoki '„ohutvatsainen" lohi'.
WIKLÜND, UL. 213, JSFOu. XXIII J6 , 7.
48. Lp. ITKONEN Ko. kwrra 'pienehkö lohi' (kisebb lazac),
Kid. kierax 'niáditön syyslohi' (ikranélküli őszi lazac). A szóvégi
-% képző.
F. LÖNNE. karry 'minsta slagét af forell' (a legkisebb fajta
pisztráng). — A f. kirro RENV. 'salmo minor; kleiner lachs', LÖNNE.
'en liten laxart, minsta sortens lax (om 6 á 8 skálpund eller under
halft pund)' jövevényszó a lappból.
ITKONEN: J S F O U . XXXII3> 1049. F. LÖNNR. kumsi 'en art laxforell; k. on punakirjava,
sukkela kala, pienen siian naköinen, naulan kokoinen, jokiloi^sa
asuva' (egy lazacpisztráng; a k. vörösen tarka, eleven hal, kis
coregonus lavaretushoz hasonlít, egy font súlyú, folyókban él); —
karj. Jyvöalahti, KARJAL. kumpsi 'pieni kunja, kuujan poika'.
A karjalai -mps mássalhangzócsoportban — amint TOIVONEN kifej
tette — a p fonetikai okokból keletkezett későbbi eredetű hang,
vö. f. diai. kampsu -<? kamsu, kompsa ~= komsa, rimpsu -= rimsu stb.
(vö. Vir. 1930, 97). Az orosz KyMina valószínűleg egy délkarjalai
*kumzi alakra vezethető vissza (vö. KALIMA, OLR. 142).
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LpN. FRIIS guvcca 'salmo fario; drret', NIELSEN ( M S F O U . XX, 89)
P. guuetía 'forelle', WIKLUND ( J S F O U . XXIII 16 , 7) Lyngen, Balsfjord
guvcce, K. GENETZ kuvce 'lohenmullo; lachsforelle', ITKONEN ( M S F O U .
XXXIX, 65) Kid. kuün^í4, dem. kuuDzvn&'S 'taimen', Ko. kuübvsA->
T. kuüó1'^, dem. kuud'z?i 'taimen' (salmo eriox). Ennek a halnév
nek -r képzős alakjai a következők: lpK. FRIIS guovcur 'salmo fario;
0rret', QVIGSTAD (Lapp. navne 374) Sydvarauger guvcur 'dabmok',
ÁIMA I. Ictunui.DZur 'salmo eriox', ITKONEN ( J S F O U . XXXII 3 , 11)
I. kóauúzur, Ko. kounzar 'taimen' (salmo trutta v. eriox). Elho
mályosult -r képző (vö. SZINNYEI NyHas. 7 97 és az ott idézett
irodalom) van a következő lapp szavakban is: FRIIS IpN. gilhar
'tintinnabulum; bjselde'. ~ gilkka id.; cimar 'curvatura ascendens
schidiarum carinse simil' ~ cibma id; viester 'occidens; zephyrus'~
viesta id.; muöger, muö'JcJcer 'culex; knot, den minste slags myg' ~
S. mueiva id.\ bulkur 'traha minor (liden rendslsede, model af slsede
til leg for b0rn)' ~ bulkhe 'traha Lapponica, in anteriore parte tecto,
quo pedes tegantur, instructa'.
A szóközépi hangok a finnben és a lappban eredeti *-mc-re
mennek vissza (vö. TOIVONEN, Affr. 240, WIKLUND, UL. 85—97).
Valószínűleg finn eredetű jövevényszó a lappban a IpN.
Polmak, Nesseby goanCsa 'erás iso taimen' (egy nagy salmo eriox;
BERONKA lelkész úr szíves értesítése szerint), QVIGSTAD (Lapp. navne 374)
S. hQms 'en laks, der er sort paa skindet'. 1
Viszont a f. LÖNNR. koider 'en laxart' (egy lazacfaj), kouder,
koutere 'en art forell' (egy pisztráng-faj), N.: Kemi-folyó felső
folyásának vidéke leouteri 'iso, luultavasti uroslohi' (nagy, való
színűleg tejeslazac), Kuolajárvi kouderi 'pieni, ojassa tai joessa
oleva lohi' (árokban vagy folyóban élő kis lazac), Simo koutere
'pieni taimen' (kis salmo eriox) valószínűleg a lpl. kóauúzur stb.
la*pp halnév átvétele. Vö. még LÖNNR. diai. kouver 'en art forell'
(egy pisztrángfaj), Suppl. kouvero 'större laxöring' (nagy pisztráng).
Ensi tav. vok. 25: f. kumsi ~ l p . guvcca. Máskép
Beitr. 191 és WIKLUND: J S F O U . XXIII 16 , 7 (vö. 79. sz.). —
ITKONEN ( J S F O U . XXXIL,, 11) a f. kouder, koutere halnevet a lpl.
köaubzur, Ko. koubzar megfelelőjének magyarázta.
GENETZ,

QVIGSTAD,

J

) FRANS ÁIMÁ szíves felvilágosítása szerint FRIIS homo <salmo cute niger'
adatában, mely bizonyára LEEMre megy vissza, a szóvégi -o nyilvánvalóan
sajtóhiba -s helyett.
4*
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50. F. nikkoLöxm. 'msjöforell; trutta lacustris'; nihJconen dem.,
N.: Kivennapa (MKLA-KIVIRIKKO 468) 'salmo fario', Kivennapa 'pieni
lohenpoikanen' (kis lazacivadék), nikkolohi N.: Jaakkima 'keskenkasvuinen lohenpoika' (növésben levő fiatal lazac), lohenniekko, lohennikka, lohennikko LÖNNR. 'liten, quarters láng laxöring, forell'; —
karj.-aun. Suojárvi, AHTIA sdrginikkelö 'pieni sarki' (kis leuciscus
rutilus), maükkanikkelöú1 'pieni made' (kis lota vulgáris); — észt WIED.
mft&'jungelachsforelle; salmo trutta L.', lohenik lorelle; salmo farioL.'
LpK. FRIIS nükkes 'lupus piscis, lucius; gjedde', GENETZ T.
nuikkes, Kid., Not. nuihkes 'hauki; hecht', ITKONEN Nj. nuok'és.
Kid. nuGkes id., ÁIMA Ko. nwüUeí 'hauki' (esox lucius). Az -s vég
zet ismert kicsinyítő képző.
51. F. racipys EENV. 'salmo albula; stintenart (muikku)', LÖNNR.
'siklöja, smásik, mujka', LÖNNR. rddpyskd id., rapos id. diai. (aun.)
radppö id. (coregonus albula), N.: Kivennapa, Pyhajárvi, Ladoga
nyugati partja, Suomenniemi, Pudasjárvi, Kuusamo, Sodankylá
rddpys 'muikku' (coregonus albula), Lemi, Savitaipale, (MELAKIVIRIKKO 476)
Savonlinna, Mikkeli, Kurkijoki, Lappeenranta,
Kákisalmi reiipys, NEOVIUS reddpys, Suomenniemi, Ristiina, Sulkava, Savonranta riapys, Kivennapa riipus, Korpiselká ridppö id.; —
karj.-aun. G-ENETZ (aun.) redpöi 'muikku, műje', Suojárvi, AHTIA
reapöj, reapöj,hüt dem., Tulemajarvi, LESKINEN redpöi id., reappöne
dem., Salmi, KUJOLA, MARKA HÖSAINOV rüipöj id., Salmi, MARFA HOSAINOV rípus 'kis coregonus lavaretus?', Suojárvi rdavys 'muikku'; —
lűd Sununsuu, KUJOLA riapys 'ráápys', Mundjárvi, KALIMA riapöi
id.; — vepszá Kaskeza, TUNKELO fapuz, fdpus 'muikku'; — észt
WIED. É. rábus 'rebs; coregonus muraenula L. ; , rübuskas dem., D.
rübis 'rebs; coregonus muraenula L.'; — lív SJÖGREN-WIED. rep§ds, reps 'rebs, weissling; salmo muraenula L.' A lívből a core
gonus albula (muraenula) neve átment a lettbe (vö. THOMSEN, BFB.
275). Az orosz pnnywKa stb. szintén keleti-tengeri finn eredetű jöve
vényszó (vö. KALIMA, OLR.

211).

LpN. FRIIS roabak, roabat 'species salmonis lavareti; en slags
sik (som altid holder sig paa dybet, er m0rk, mager og haardbenet)', rcevas 'piscium genus, in lacubus commorans; inds^fisk med
stjfrre hoved og st0rre fámé end siken', K. GENETZ riepas 'ráápys;
eine coregonusart', ITKONEN Nj. rievas, riépas, Kid. riebpas, T. riehpas
'ráápys; muikku; eine kleine coregonusart'.
WIKLUND. ÜL.

168.
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52.

F. JUSL, sambi

53

'sturio; piscis', sembi id., RBNV. sampi,

sammi, sammet 'acipenser sturio; stör, — gadus callarias; dorsch',
sampi, sempi id., LÖNNR. sampi 'stör; acipenser sturio; — torsk;
gadus turska; — stor honfisk, moderfisk', samme, sammi, sampi,
sempi id., NBOVIUB sammi 'stör', N.: Suomenniemi sampiainen 'pieni
ahven' (kis perca fluviatilis), Savó (vö. SETALÁ: FUF. II, 148)
sampiaiset 'kleine fische'; — aun. GENETZ saippa 'sampi; acipen
ser'; — észt WIBD. samb 'stör; acipenser sturio', samm id., RIIKOJA 29
samb 'tuur; acipenser sturio L.', samikala id.
. Cser. SZILASI samba 'menyhal; quappe; Hannáit'. A cser. hal
név átment a csuvasba is, vö. RASANEN, Tschuw. lehnw. 263.
Vog. AHLQV. supl, sopl 'stör; acipenser sturio', SZILASI supV
'tokhal; dickfisch' (acipenser sturio), KL. supin khul, T. supu id.
KANN. AK. sö\pii, KK. so<pii, So. supiy 'oceTpt; acipenser sturio'.
TOIVONEN : "Vir.

1918,

80.

53. F. észt RIIKOJA 29 tüdi 'tuur; acipenser sturio L.'
Votj. WIED. tö'dy tsoryg 'hausen; acipenser huso', vö. WIBD.
tödy, tödi, tydi, töd'y 'weiss', WICHM. (FÜF. XVI, 204—205) U.
ted', M. ted'%, J. töd'i, MU. töd'i 'weiss', U. 'weiss; hell, klar'; tehát
tödy tsoryg tkp. 'fehér hal'.
A hasi oldalnak és a vértezetnek fehér színe egyaránt jellemző
mind a két acipenser fajtára, (vö. BREHM, Fische 427, 428). Ha az
észt és a votják halnév ősrokonság alapján tartozik össze, akkor a
szóközépi hangok viszonya nem világos.1)
54. F. RBNV. sakia, saket 'silurus glanis; wels (monni)'; LÖNNR.
saka 'malfisk; silurus glanis (monni)', sakakala id., sakia id., sake,
sakekala, sae, saekala id.; — észt HUPBL D. seggei 'der wels', sa
kalla id., WIED. E. sdgd 'wels; silurus glanis L.', D. sogi id.
MdE. sije, éija, M. éija, siji-kal 'wels; COM-B; — diai. quabbe,
Ha^iHMi>; gadus lota5 (siji 'lausig' a si 'laus' szóhói; a halnév 'lausiger fisch' jelentése népetymológián alapszik; vö. PAAS., s-laute 54).
Cser. RAMST. si'yol 'der wels', WICHM. (Tscher. texte) KH.
si: si-yol, M. sii: si'i-yol 'wels'; VASZILJEV wuűeoji 'COM\
Vog.

AHLQV. sí,

sl,

sig 'quappe', MUNKÁCSI, Hal. 304

E. sV,

AL. si, K. séí, KL., P. sí, T. seu, su 'lota vulgáris (or. nal'im)'.
') WICHMANN (FUF. XVI, 204—205) a votj, töd'i stb. 'weiss' szót a IpN.

doegjot, doejom 'procul albicare; se hvid ud, glimte hvidt af i afstand' igével
egyeztette s a szóközépi hangok viszonyát a zürj.-votj. had' ~ f. fajú meg
feleléssel magyarázta.
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KANN. FL.,

SO. siy,

FK.

siy,

KK.

sdy,

KL. siy,

P. siy,

AK.

soy,

TÖ. |f/?, TJ. sü, ÉV. sj 'made; lota vulgáris; Ha^HMt'.
Osztj. CASTR. seg, sex 'quappe', PATK. sig 'quappe; n&mwh\
gadas lota', PÁPAI SÜX, süghe 'menyhal', PAAS. K. Sdy 'made; Ha^inMi,;
quappe', J. sey id.; KARJAL. FD., Kr., V., Vj., VK., Likr., MJ., Trj.
sex 'aalraupe, quappe'.
1
PAASONEN, s-laute 54, 65. sz. )
55. F. monni EENV. 'silurus glanis?; wels', LÖNNR. 'malfisk;
silurus glanis (sakeá); — grönling; cobitis barbatula (partapekko,
partasuu, kivennuoliainen)'. A monni halnevet 'harcsa; silurus
glanis' jelentésben ismerik Ruovesi és Kivennapa helységekben.
A silurus glanis Finnországban igen ritkán fordul elő.
LpK. QVIGBTAD (Lapp. navne 375) moanji 'allpesk' (coregonus
lavaretus), moanjigaz 'allpesk (liden)' (kis coregonus lavaretus),
ITKONBN S k , Ko. mane'k' 'iso siika; grösser schnapel'. A -gaz és -V
végzet kicsinyítő képző.
MdM. AHLQV. mantuk

'quappe', E. WIED. mentük

id.

A -tuk

végzet nem világos.
Cser. SZILASI men 'menyhal; quappe; gadus lota', men-kol id.,
RAMST; me'n

'die quappe', men^-gol

id. (kol, gol =

hal), WICHM.

(Tscher. texte) KH. men 'quappe', VASZILJEV MSH KELÜJU&16.'.
Magy. OklSz. meny-hal h\mvQ\\ai, mustella fluviatilis; meeríisch,
meeraal' (1479, 1493, 1519), HERMÁN (MHalK. 812) menyhal 'lota
vulgáris C ; mustela, murena'; menyhal 'lota vulgáris C ; cobitis
barbatula', SZINNYEI, M T S Z . me^-hal, mé-hal.
A vokalizmusban feltűnő, hogy a finn-lapp mélyhangú
alakokkal szemben a halnév mordvin, cseremisz és magyar alakjai
magashangúak. Érdekes, hogy a 'cobitis barbatula' jelentés egy
aránt megvan a finnben és a magyarban.
WICHMANN, Tsjcher. texte cser., magy.
56. F. észt P. WIED. labakas 'brachsen; abramis brama L.'
A -kas végzet kicsinyítő képző, mely megvan a latikas, purikas
stb. halnévben is.
Cser. SZILASI Iáival, lowal 'brachs; cyprinus brama'; VASZILJEV
jiaeaji, jioeaji Uemt'; RAMST. la'fial 'der brachsen, brassen', WICHM.
KH. la'fial './lemb; lahna' (abramis brama), JU. lofía'l id., C. lofia-l 'joku
sayneen sukuinen kala' (egy leuciscus idus-féle hal), B. lofia'l-yol
l

) Korrektura j e g y z e t : vö. TOIVONEN : MSFOu. LXVII, 378.
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'erás kala' (egy hal; yoZ = hal), M. lopa'l '.iem,i>; lahna', lafíannzá'
'sorva' (leuciscus erythrophthalmus). Figyelmet érdemel a malmyzi
alak -p- szóközépi hangja. — A szóvégi -l elem minden való
színűség szerint a fgr. *-l kicsinyítő képző folytatója (vö. SZINNYBI,
NyHas.7 96). Ez az -l képző a cseremiszben rendszerint egyéb
képzőkkel kapcsolatban fordul elő (vö. WICHMANN: JSFOu. XXX 6 , 8),
de van egy biztos példa, melyben az -l képző szintén önmagában
áll: KH. kafial v. jal-yaftal 'ferse'~mdE. kape, M. kapa 'barfuss',
vö. f. kapáld 'pfote, latze', kappd 'hand, tatze' (vö. WICHMANN:
FUF. XI, 205). A cserM. lafianbzd' halnévben a -nőid végzet
összetett képző, melynek elemei -n- -f- -ózd (-d'zd, -íh stb.) kicsinyítő
képzők (vö. WICHMANN: JSFOu. XXX 6 , 25—26).
Zürj. WIED. l'apa: görd-boka-l'apa 'plötze; (cyprinus idus?)'
(görd 'rot'; boka 'seiten-, seitig'), lapa pi 'junger brachsen'
(pi = ü), WICHM. V. l'apa, Xapa-pi 'junger brachsen', S. lrapa-pi id.
LpN.: FRIIS Imppadak 'pleuronectes hippoglossus; helleflyndre,
dog ei af de st0rste', (diai.) luöbbag 'pleuronectes; flyndre'. A -dak
végzet képző (vö. NIELSEN, G-ramm. § 195). A luöbbag változatban
levő szóvégi -g szintén képző, mely megvan a IpS. sappeg 'mört'
halnévben is (40. sz.).
• A fenti halnevek egy igen terjedelmes uráli szócsaládba
tartoznak bele: lpN. FRIIS lappé 'plana superficies alicujus rei, ex.
gr. pálma, plánta'; f. KENV. lappea, lappia 'flach, platt und breit;
platté seite', lappá 'dünne eisenplatte', LÖNNR. lappá 'piát, sölja,
skifva, tunn jernplát', lapé 'bredd, flata', md. PAAS. E. lapuzá, M.
laps 'flach; fláche', AHLQV. M. kad-lapa 'handfláche, flache hand';
cser. WICHM. KH., J. kvd-lapa 'handfláche, flache hand', ja'lapa
'fussblatt' stb.; zürj. WIED. lapa: kok-lapa 'fussblatt', votj. WICHM.
MU. lap: lap-inti 'niederung, niedrige flache' {inti 'platz, stelle')
stb.; osztj. KARJAL. lops§'x stb. 'platt, flach' stb.; magy. lap, lapály,
lapos stb.; szám. Jur. LEHTISALO íapéov 'platté, scheibe' stb.
(vö. SZINNYEI, NyHas. 7 155, PAAS., Beitrage 104, LEHTISALO: FUF.
XXI, 23—24). A szóban levő lapos halak neveinek eredeti jelen
tése tehát 'lapos [-hal]; laposka' lehetett, vö. f. latteri stb. (22. sz.).
Az észt, cser., zürj. 'abramis' és a lp. 'pleuronectes' jelentés
egymáshoz való viszonyára vö. észt latikas 'abramis brama; —
pleuronectes' (22. sz.).
57. LpN. FRIIS baldes 'passer major; helleflyndre, kveite',
NIELSEN baldes, P. Balnls, Kr. BCÍIDIS, Kt. BÜIDHS 'hyppoglossus
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vulgáris (halibut); kveite, hellefisk', K. GENETZ pajdes 'juhlakampela;
steinbutte', ITKONEN Nj. pálnes, Kid. pdldes, T. páldes 'pallas, juhla
kampela; steinbutte', ÁIMA I. pülDis id. A szóvégi -s elhomályosult
képző (vö. HALÁSZ, Sv.-lp. nyt. 70., NIELSEN, Gramm. § 218), mely
megvan &goles, leölés (72. sz.) halnévben is. — F.pallas GAN. t u n d r a ' ,
RENV. 'pleuronectes flesus?; schollenart', LÖNNR. 'flnndra (kampela,
maariankala); pleuronectes', N.: Pudasjárvi id. jövevényszó a lapp
ból és Észak-Finnországból kiindulva került bele a köznyelvbe. —
A halnév valószínűleg közvetlenül a lappból átment az oroszba
is (vö.

KALIMA, OLR.

179).

Zürj. WIED. Ud. pöltan-Ueri,
pövtan-Ueri,
pevtan-Ueri,
pöl-Ueri, pöv-Ueri 'butte; pleuronectes' {Ueri 'hal'); nyr-pevtan
'ein cyprinus od. leuciscus; (plötze, weissfisch?)' {nyr 'nase,
schnauze, schnabel'), WICHM. Ud. pevtan 'icaM6a.7ia\
Votj. WICHM. G. palton 'noMgnpKi; cyprinus blicca'. — A zürj.
szóközépi l~v váltakozásra vö. UOTILA. Kons. 193. A zürj. pöltan,
pövtan stb., votj. palton alakokban a szóvégi -n ugyanaz a képző, mely
megvan a zürj. juman (5. sz.) halnévben is. A szóközépi eredeti -It- a
képzős alakokban szabályosan megmaradt (vö. UOTILA, Kons. 333—
335), a képző nélküli pöl-Ueri, pöv-Ueri alakokban viszont a szó
végére kerülve a -t lekopott, vö. zürj. jöl, je{^*jel)
'milch'; -votj.
jel id. ~f. jálsi (jdlte-) 'alburnum arboris; splint, baumsaft' (PAAS.,
Beitráge 91, 158. sz.).
58. F. partti N.: Laukaa, Jámsá (MELA-KIVIRIKKO 457) 'abramis björkna', Hauho 'abramis bramához hasonló hal', parttilahna
RENV. 'cyprini bramae varietas major', LÖNNR. 'braxenpanka 1. -bucka'
(abramis brama ivadéka), lahnanpartti LÖNNR. 'braxenpanka, blicka,
braxenblicka, fiira, braxenflira; minsta braxenarten med hvita fenor
och ljusa ögon' (abramis brama ivadéka; egy nagyon kis abramis-faj), N.: Leivonmáki 'pienempi lahna' (kisebb abramis brama),
Iitti, Jaala 'abramis brama ivadéka', lahnanpurtti Vanaja 'egy
hal'; — parkki N.: Savonlinna, Kuopio, Kiuruvesi, Pielavesi,
Rantasalmi 'abramis björkna' (MELA-KIVIRIKKO 457), Toivakka,
Savonranta, Riistavesi, Hankasalmi, Laukaa, Haukipudas 'kis
abramis brama'; lahnanparklci LÖNNR. diai. = lahnanpartti, Virtasalmi, Varkaus, Kangaslampi, Karttula, Riistavesi, Sonkajarvi,
Rautalampi, Pihtipudas, Muurame, Haukipudas id.; — karj.-aun.
Tver, KARJAL. parki 'parkki', Tulemajárvi, LESKINEN parklcoj, dem.
'lahnanpoikanen; műiden kalojen poikasia ei nimitetá parkoiksi'
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(abramis brama ivadéka; másfajta halak ivadékait nem nevezik
parJckoj-TLSik), lahnamparkkoi id. — A parkki keleti-finn nyelvterületen keletkezett másodlagos alak. A dialektikus -t
k- váltakozásra vö. HAKULINEN: Studia Fennica I, 156 jegyz.
Cser. VASZILJEV пардаш 'язь', KAMST, pä'röäs 'die rotfeder, das
rotauge', WICHM. KH. pä'röäs 'säynäjä; язь', J. pä'rdäVs id., IL,
C , B., JU. parőa's id., M. pardas 'pieni язёнокь' (kis leuciscus
idus). A halnév a cseremiszből átment a csuvasba és a tatárba
(vö. RÄSÄNEN, Tschuw. Lw. 257). A cser. halnév -as, -äs, illetve
-äkxs végzete képző (vö. WICHM.: J S F O U . XXX 6 , 1—7). Figyelmet
érdemel а szóvégi s а malmyzi pardas alakban.
Lp. ITKONEN Kid. perHai 'pikku turska; kleiner dorsch'.
A szóvégi -i képző, vö. L. vüdskuj (68. sz.).
Az Abramis brama' ~ 'cyprinus (leuciscus) rutilus v. idus' meg
felelésre vö. f. lisu ~ szatnJur. lysu, leasu (23. sz.) stb.
RÄSÄNEN (Tschuw. Lw. 257.) TOIVONEN megjegyzése alapján
kétkedve egyeztette a finn és cser. halnevet.
59. F. keso RENV. 'cyprinus björkna; kleine fischart', LÖNNR.
'panka, björkna; cyprinus 1. blicca björkna' N.: Virrat'nuori lahna'
(fiatal abramis brama); kalakeso RENV. 'cyprinus björkna', LÖNNR.
'björkna, björkfisk, bjerka', kesäin 'en braxenart', kesämä 'en art
braxenpanka; cyprinus blicca', N.: Karkku, (MELA-KIVIRIKKO 456)
Tyrvää, Mouhijärvi 'abramis björkna', LÖNNR. kesokkainen dem.
LpL. WIKLUND kmcük 'coregonus lavaretes mittlerer grosse'.
Zürj. WIED. gyts, gyű 'karausche; cyprinus carassius', ar-g.
'stint' (vö. 7. sz.) WICHM. I. giŰ 'cyprinus carassius, карась; karausche'
Ud., V., S., L. git's id.
Vog. AHLQ. koasi, koasin, kaseu 'eine art leuciscus', MUNKÁCSI
Hal. 303 É. käseuw, K., P. koásén, T. kasén, L. kési 'koncér;
leuciscus rutilus (or. soroga, cebak)', vö. PALLAS (Zoogr. III, 317) kasiw.
Osztj. PATK. I. kuse 'csabakhal; plötze; плотва, чебакь', РААИ.
K. kb\s3 'чебакь; leuciscus rutilus', KARJAL FD. kös3 'särki; чебакь;
rotauge', Kr. kö's3 id. Vö. még KARJAL. Kam. kgs3 'pieni kalanpoika' (kis halivadék), Kr. ko'slm3 'särki' (leuciscus rutilus').
Magy. keszeg R. OklSz. 'albula; leuciscus, sturio; senkfisch,
weissfisch' (1304^ 1370, 1393, 1400, 1405, 1409, 1423, 1424,1544,
1590, 1593), N.: SZINNYEI, MTSz. kecég, keszeg, késsége 'keszeg'
késze, keszi 'abramis és leuciscus [genus-név].'
TOIVONEN, Affr. 143, 229. sz. és az ott idézett irodalom.

58

N.

SEBESTYÉN IBÉN

60. Zürj. PALLAS (Zoogr. III, 325) jódi 'cyprinus brama', WIED.
jody, jödy 'brachsen; cyprinus brama', WICHM. 1-jodi 'lahna; Jieim,',
Ud., V., S., L. jodi id., Ud., V. jodi-pi 'pieni lahnanpoika' (kis abramis brama-ivadék). A zürj. szóvégi -i, -i elhomályosult kicsinyítő
képző, mely a tővégi magánhangzóval összeolvadt (vö. UOTILA,
Kons. 279).
Lp. EUROPAEUS Jokostrov jidac 'kivennuoliainen; cobitis barbatula' (ITKONEN kéziratos szógyűjteményéből idézve), ITKONEN Kid.
jieő»d'{$ 'sarki; rotauge'. A szóvégi -c, -Ű ismert kicsinyítő képző.
A zűrjén szóközépi -d- fgr. előzőire vö. WICHMANN : FUF. XIV,
106 jegyz. — A jelentésváltozásra vö. f. lisu stb. ~ szám. lysu stb.
(23. sz.).
61. Zürj. WIED. AlsóV. orga 'gründling; cyprinus gobio'.
Vog. PALLAS (Zoogr. III, 316) art 'cyprinus idus', MUNKÁCSI,
Hal. 303 KL. art, P. oárt, T. árkét 'cyprinus idus; jászkeszeg
(or. jaz)', KANN. TJ. erkg't, TŐ. E'rkdt, P. *áRt, ÉV. ar^t, AL.
art 'leuciscus idus' (== cypr. idus); — TJ. erkl' '^eHbeKt (járvissá, kiiskin naköisiá, suomuttomia)' (cypr. tinca, tavakban, acerina
cernuához hasonlók, pikkely nélküliek), AK. mlr^k Viem>; cyprinus
tinca', KK. öarJc id. Az adatok egy részében az eredeti szóközépi
*-rk' mássalhangzó csoportból a -k- elveszett (KL., AL., P.),
illetve hasonult az r-hez (ÉV.). A szóvégi -t elhomályosult képző,
vö. jeytkuji stb. (27. sz.). — Ide tartozik még KANN AK. %rydn,
KK. óárydn 'leuciscus idus', amelyekben az -n végzet bizonyára
elhomályosult képző, vö. 59. sz.
Osztj. PALLAS (Zoogr. III, 316) „ad Surgut" agren 'cyprinus
idus'; KARJAL. FD., Fii., C , Sog., C. dydrn3, Kr. á'yorns, V. ayrdrf
'sáynává; ü3t' [ = alant], Vj. aygrmr)' 'H3B ; sorva [!]' [ = alant,
rotfeder [!]], VK. aydrngv', Vart., Likr. dydrm, MJ. áYdrn3, Trj.
*ay9rn3, Ni. á~u9rne\ Kaz. audrni 'sáynavá' [ = alant]. A szóvégi
-n stb. kicsinyítő képző, vö. SZINNYEI, NyHas, 7 95: törmön 'istenke'
~ tör§m 'isten'; %U@m 'csónakocska' - %&§ 'csónak'.
62. F. LÖNNR. Suppl. kulmakko 'elriza; phoxinus aphya (kivikala, paaramaimunen)', N;': Pielavesi (MELA-KIVIRIKKO 444) id.,
Sodankylá 'rantavedessa oleva pieni kala' (parti vizekben élő kis
hal); másik feljegyzés szerint 'rautu' (salmo alpinus v. salmo fario).
A -kko végzet kicsinyítő képző.
LpN. FRIIS gulmek: ruovdde-gulmek 'gasterosteus aculeatus;
en liden fisk med smaa pigger, stenbid, hundesteile' (ruovdde
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'vas'), ÜIMA I. rmotu1 tf-koalí'haDz 'rautakala; gasterosteus aculeatus',
ITKONEN ( M S F O U . LVIII, 53) I. kulmihaóz,
T. kolmex 'kivennuoliainen; cobitis barbatula'. A -k, -x végzet kicsinyítő képző (vö. sit
tek 14. sz.) A -haóz végű alakok továbbképzett deminutivumok.
Vog. PALLAS (Zoogr. III, 316) cholym-chal 'cyprinus idus',
AHLQV. xuljum-xul 'idus', MUNKÁCSI, Hal. 303 xulém-%ul 'jászkeszeg;
cyprinus idus (or. jaz)'. MUNKÁCSI szerint a vogul halnév tulajdon
képpeni jelentése „ikrából kibujt hal". Úgy gondolom azonban,
hogy ez a jelentés csak látszólagos és hogy a vog. %uHém ebben
a halnévben nem azonosítható azzal a szóval sem, ami megvan az
osztj. PAAS. xüjdm-xük' 'kutukala; laichender fisch' halnévben. Nem
lehetetlen, hogy a vogul halnévnek köze van a vog. xüVm (vö.
7
r
SZINNYEI, NyHas. 142), AHLQV. qutt'im, qul em,kuTem 'hamu; asche'
szóhoz s így tulajdonképpeni jelentése 'hamu-hal', azaz 'hamuszínű
hal, szürke-hal' volna. A 'leuciscus v. cyprinus idus', más néven
'idus melanotus Heckel' népies magyar neve ónos jász (vö, HEKMAN,
MHalK. 716). Ez a név onnan származik, hogy a hal háta ivás
idején szürkés fekete.1)
ITKONEN: MSFOu. LVIII, 53. lp., f.
63. F . sarki EENV. 'cyprinus rutilus; rotauge', LÖNNR. 'mört',

sarkönen LÖNNR. dem. 'liten mört' (kis leuciscus rutilus). N.: általá
ban az egész finn nyelvterületen sarki 'cyprinus rutilus', sark N.:
Iitti, Jaala, Parikkala, Jaakkima, Uukuniemi, Ristiina, Rautalampi,
Jamsá; — karj.-aun. Aun. GENETZ, Aun. körny., AHTIA, Tulemajarvi, LESKINEN, Suojarvi, AHTIA, Salmi, KUJOLA, MARFA HOSAINOV
sargi, — GENETZ (karj.) sargi, Jyvöálahti, Rugajárvi KARJAL., sargi,
Tver, KARJAL. sar$i id.; Aun. körny., AHTIA sargine dem.; — lűd
Sununsuu, KUJOLA, Mundj árvi, KALIMA scifg id.; vepszá Kaskeza,
TUNKELO scifg id.; — vót SETALÁ sarui;—észt

WIED. D. scifg 'rot-

feder; leuciscus rutilus L.\ rutas-safg 'rotauge; scardinius erythrophthalmus L.' ; KALANDUS JA KALASTUS 30. sz. sárg, sári, sarjakala,
sarekala 'leuciscus rutilus'; -— lív SJÖGREN-WIED. sarg 'rotauge;
plötze; cyprinus rutilus L.'
Orosz copóea stb. 'rotauge; leuciscus rutilus' régi jövevényszó
a keleti-tengeri finn-nyelvekből (vö. KALIMA, OLR. 220—221).
!

) A 'salmö thymallus' német asche nevét WEIGA*TD (DWb.) az asche
'haniú' szóval hozta kapcsolatba. Ugyanennek a halnak egyik magyar népies
neve ón, ón-hal (vö. HEKMAN, MHalK. 815) kétségkívül szintén a hal szürke
színéről.
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LpN. FRIIS smrgge 'cyprinus rutilus; mórt', S. FRIIB scerga,
sarg id.
Md. WIBD. E. sarge 'rotauge; cyprinus rutilus', M. sárga id.,
PAAS. (s-laute 51) E. serge, M. sarg'a 'rotauge; cyprinus rutilus'.
Cser. PAAS. (s-laute 51) K. sereggé, sereykd, Ny. serege,
WICHM. (FUF. VI, 18) M. sere'riGd 'cyprinus rutilus', U. sere'ygd,
C. sere'yGd, J. sere'rjgd id., VASZILJEV mapaged 'copojKKa, copora'.
PAASONEN, s-laute 51, 57. sz. (vö. SETALA: FUF. II, 250).
64. F. sdynds RENV. 'cyprinus idus; kühling', LÖNNR. id., N.:
Laitila, Luvia, Rauma vidéke, Porvoo, Asikkala, Huittinen, Harjavalta, Nakkila, Pori, Tyrváá, Kangasalá, Sahalahti, Orivesi, Lángelmáki, flauho, Pálkáne, Luopioinen, Lemi, Savitaipale, Kivennapa,
Pyhájárvi, Jaakkima, Nurmes, Suomenniemi, Ristiina, Virtasalmi,
Sulkava, Savonranta, Karttula, Laukaa, Pihtipudas, Pertunmaa,
Muurame, Keuruu, Jámsá, Sievi, Toholampi, Lestijárvi, Reisjárvi,
Pudasjarvi (ritk.); sdönas Ristiina (ritk.); sdyndjd RENV. id., LÖNNR.
id., N.: Kestilá, Liminka, Haukipudas, Pudasjarvi, Kuusamo,
Vihanti, Kajaani, Simo, Sodankylá, Rovaniemi, Kittila, Ylitornio;
sdyndvd RENV. id., LÖNNR. id., N.: Rauma vidéke, Tyrváá, Karkku,
Suoniemi, Suodenniemi, Ikaalinen, Vesilahti, Lempáálá, Kangasalá,
Orivesi, Tampere, Lángelmáki, Ruovesi, Virrat, Vanaja, Sááksmáki,
Pálkáne, Luopioinen, Renko, Jaakkima, Korpiselká, Kalajoki, Alavieska, Pudasjarvi (ritk.), Kajaaui, Rovaniemi; sáyna N.: Nousiainen,
Kivennapa, Laihia; sayncia Suomenniemi, Karttula, sayndt Iilti,
Jaala, Suomenniemi, Rautalampi, Joutsa; sdyne LÖNNR., N.: Hollola,
Parikkala, Polvijárvi, Kesálahti, Kontiolahti, Ilomantsi, Kangaslampi,
Sááminki, Savonranta, Riistavesi, Sonkajárvi, Iisalmi, Kestilá (ritk.);
sacineN.: Riistavesi,Iisalmi;saynek N.: Ilomantsi, RENV. seunet id.; —
karj.-aun. Salmi, KUJOLA sdünü, GENETZ (aun.) saünea, Suojárvi,
AHTIA saüna, saünea, dem. saüneahüt id., Tulemajarvi, LESKINEN
saünane 'sáynáanpoikanen' (cyprinus idus ivadéka), Suistamo sdyneh,
Vehkalahti, SUORTTI sdyne, Tver, KARJAL. saüna, Jyvöálahti, KARJAL.
saünea, GENETZ (karj.), Rugajárvi, KARJAL. sdünöd; lűd Sununsuu, KUJOLA, Mundjárvi, KALIMA saundg id.; — vót KETTÜNEN
sdünd^d id.; — észt WIED. saüna, sainas, seinas, sainakas, seinakas, sqinam, sainamas, sainames, seinamas, seinames 'dickfisch;
cyprinus idus Páll., leuciscus ieses V.', KALANDUS JA KALA&TUS 33. sz.
sdinam, KETTÜNEN ( M S F O U . XXXIII, 115) sainias, sünds. Vö. még
ÁiMÁ (JSFOu. 30 3 0 A, 69) sainias (elavult).
LIND-ÖHRL.
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Lp. QVIGBTAD (Lapp. navne 377) N., Kt. scevnjat, S. Jokkmokk siurjna, Földen sievna 'leuciscus idus', WIKLUND L. slugna
leuciscus idus; kühling', K. GENETZ sivn leuciscus idus', ITKONBN
Kid. siuna 'kühling'.
MdM. seni 'eine art fisch (wahrsch. eine cyprinus-art)', sena 'H3E>'.
Zürj. PALLAS (Zoogr. III, 316) „Siraenis" sin, WIED. syn 'eine
cyprinusart, rotauge, rotfeder; cyprinus rutilus, cypr. jeses?' G.
LYTKIN

CUH 'fl3t',

'nO^ASC-Kt',

cbmni

SÁCHOV

ChlH

*noArLH30Krb', ROGOV CUH '.H3i>', cbin
'iI3b',

CMMJlí 'lIO^JTáOK;',

nijau

WlCHM. ( F U F ,

XVI, 204) sin 'cyprinus idus'.
VotjM. WICHM. son: son-Űorig 'cyprinus idus' (Űorig 'hal').
Vog.-osztj. vö. 29. sz.
Magy. OklSz. töven, ?öven xön? (1211.) 'aspius rapax; küh
ling', N.: SZINNYEI, MTSz. ön, öny, öny-hal, ün-hal 'aspius rapax; —
bálin; — idus', ön-hal, öny-hal, ün-hal 'chondrostoma nasus; —
leuciscus rutilus; — aspius rapax; — idus; — alburnus lucidus';
ön-kesseg 'aspius rapax'.
PAASONEN, s-laute 78, 100. sz., SETALÁ: FUF. II, 258, OJANSUU:
Vir. 1906, 84—85, Jutó: JSFOu. XXX 3oa , 69, WICHM.: FUF. XVI,
204, SZINNYEI, NyHas. 7 143.
65. Cser. WICHM. KH. mü'ktd 'rotcK-apt' (gobio fluviatilis), M.
müktg 'meK^ea' (valószínűleg leuciscus alburnus), B. müktö' 'egy
pikkely nélküli kis halnem', VASZILJEV MyKmö 'nncKapb', MyKmö
'Me^eic'.

Zűrjén WIED. myk 'eine cyprinusart, weissfisch, döbel (leucis
cus?) 7 , had'-kor-myk 'weissfisch; leuciscus alburnus', GENETZ meh
'weissfisch', WICHM. I., Ud., V., S., L. mik L, L. 'eras pieni kala'
(egy kis hal), Ud., V., S. 'e.ien;i>; döbel; cyprinus dobula'.
Vog. MUNKÁCSI (ÁKE. 181) T. menték 'kis jászkeszeg; He,a,oH3eKi>,
aseHeKi', KANN. m§utk 'He^aseK-b'.
Osztj. AHLQV. meudah, meudih 'eine art leuciscus', CASTR. S.
megdcrj 'döbel; cyprinus dobula', PATK. S. megder) 'dobancshal;
döbel, art leuciscus', „innen szibériai orosz Meeőewb (máskép: e^en-i)",
PAAS. K. meytdr) 'e-ieiri, od. TO.ACTOCIIIIHHIIK'B; ? eine fischart', J.
máwtdy' „MOXTHKL", KARJAL. FD. méyDd?), m. %üí 'erás kalalaji,
seipi?, salakká?, e,Aen;i>', Kos. méuDd?) 'döbel', Fii. nieyDdy, C.
mé'yDdri 'e.fl.enT,', Sog. meytgrj, Kr. meytdr) 'eras kalalaji' (egy hal),
'e^euT.', V. mgytdx '^eőaKt', Vj. móytd¥ 'eléírj.', VK. m<?ytd%, Vart.
möytdk\ Likr. m'qugtdK< MJ. máuytpy 'erás kala' (egy hal), Trj.
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méiuyfdx, Ni. meutdyf 'qeőaKt', Kaz. méuti '.fl3í>', 0 . meudí id.
Vö. PALLAS (Zoogr. III, 316.) „Ostiacis* met 'cyprinus idus'.
WICHMANN: Nyr.

59,

3—6.

66. Zürj. WIBD. keltéi 'rotfeder; cyprinus rutilus; — rotauge;
cypr. erythrophthalmus; — plötze; cypr. idus', WICHM. I. keltéi,
Ud., V., S., L., P. keütéi 'rotfeder; cyprinus rutilus; sarki;
. copora (L, V., P.), bezeichnung verschiedener kleiner rotfederarten (S., L.)'. — A zűrjén halnév átkerült az osztjákba is:
PALLAS (Zoogr. III, 317) „Ostiacis Obensibus" kolsi, „ad Irtin"
kelsche 'cyprinus rutilus', AHLQV. kelsi 'cyprinus rutilus', PÁPAI
kilsi 'copora; vörösszemű koncérhal', CASTR. I. keléa, S. kilsi
'barbe; cyprinus barbus; ^eőaKt', PATK. I. kelsa 'csabakhal; barbe;
neőaici.; cyprinus barbus', PAAB. K. kéW 'copora; eine fischart;
? cyprinus rutilus', J. kllsl id., KARJAL. (Vok. 166) C. kélte, Trj.
kWsí\ Ni. keVéd 'barbe', Kaz. kéVsl, kékéi id.
? Osztj. KARJAL. (vö. Vok. 76) Kaz. köhn'zi, 0 . koldfizi 'eine
fischart (dem muksun áhnl.)'
A zűrjén és az osztják halnevet kétkedve egyeztette TOIVONEN :
FÜF. XX, 54, 15. sz. —
Figyelembe veendők még a következő adatok:
Cser. SZILASI kelcak 'valaminő hal; eine art fisch; gexoHü'.
A szóvégi -k képző, vö. WICHM. : JSFOu. XXX 6 , 11. A cseremiszből
a halnév átment a toboli tatárok nyelvébe, vö. RADLOFF kalcak
'lexo^ia; ein fisch'.
Finn karj. (MELA-KIVIRIKKO 464) a Fehér-tenger partvidéke
közelében goltsha 'salmo alpinus'; lív SJÖGREN-WIED. kolisak 'ganz
magerer fisch'.
67. LÖNNR. diai. neikonen 'mört (sarki)' (leuciscus rutilus).
Cser. WICHM. C. nukta' 'sayneen sukuinen kala, pienempi'
(leuciscus idus-féle hal, kisebb), JU. nü'ktg 'eras kala' (egy hal).
A cseremisz halnévben a -ta, -tg végzetet képzőnek lehet felfogni
vö. cser. Gen. cokata 'dick, dicht (brei, kamm, gras)', KH tsaka'ta
'dicht, fest, kompakt', M. téokata' 'dicht u. warm (zeug), voll, satt'
~ Gen. cok, coka 'dick, dicht', C. tsoka' 'dicht' (vö. WICHM. : FUF.
VI, 3 1 ; vö. még WICHM. : JSFOu. XXX e , 24). A f. -ei- itt mély
hangra megy vissza.
68. F. ahven RENV. 'perca major 1. fluviatilis; barsch', LÖNNR.
'aborre' (perca fluviatilis), N.: általában az egész nyelvterületen id.
(Lángelmaki ahaven); ahaven N.: Ikaalinen, Virrat, Laihia, Töysa,
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Reisjárvi, Kalajoki, Alavieska, Rantsila, Haukipudas, Vihanti, Rovaniemi; affen LÖNNR. Suppl. N.: Huittinen, Suoniemi, Orivesi, Tam
pere; uhven N.: Pudasjárvi (ritk.); — ahve N.: Parikkala, Jaakkima,
Maaninka; ahvena RENV., LÖNNR., N.: Nousiainen, litti, Jaala, Kivennapa; affena LÖNNR. Suppl.; ahvenainen dem. RENV., LÖNNR., N.:
Lángelmáki; ahvenain litti, Jaala; ihven RENV. 'pisciculi species
(sain ihvenia); kleine fischart'. LöNNROTnál az ahven parallelalakja:
ihvenia, ahvenia fidel 1. baraste abborrar (pelkkid ahvenia, ihvan
l. ihan ahvenia). Karj.-aun. Salmi, KUJOLA, Vehkalahti, SUORTTI,
Tulemajárvi, LESKINEN, Aun., GENETZ, Aun. körny., AHTIA, Jyvöálahti,
Rugajárvi, Tver, KARJAL. ahven, Saamajárvi, AHTIA ahven, Tu
lemajárvi, LESKINEN ahveykala (hala = hal); kicsinyítő képzős
alakok: Tulemajárvi ahveniane, ahvenut; Aun. körny. ahveniene,
ahvenüd; Suojárvi ahvenini, ahvenut; Saamajárvi ahvenine, ahvénuD; Tver ahvenine; Rugajárvi ahvenut; — lűd Mundjárvi, KALIMA
ahven; — vepszá SETALA (ÁH. 345) ahven, ahn, KETTUNEN (LVHA.
I, 115) ahn,

Kaskeza, TUNKELO ahti;

— vót KETTUNEN (VÁH. 82)

ahvakho, MUSTONEN aimo ahvonia többes part.; — észt WIED. ahven,
ahvenas, ahve, áhen, D. ahvne, ahvnik, ahn, ahnik, KETTUNEN
ahun, (Kod.) ahve; lív. SJÖGREN-WJED. OUÚQS, SETALA (ÁH. 348) oifú,
ou'údz, KETTUNEN o'unez.
A szóvégi -n, mely az ahven stb. alakban megjelenik, elho
mályosult képző, mely megvan a taimen (12. sz.) halnévben és kimu
tatható a következő szavakban is: f. joutsen c schwan'~ votjG. juié,
MU. d'ms, zürjl. jus id. (WICHM., Wotj. Chresth.); f. jasen 'glied,
gelenk' ~ votj. joz 'muskel, gelenk', szamJur. rjesu 'glied, hand-,
fussglied' stb. (vö. PAAS., Beitráge 270); í. N. : Sakkula pedhen,
gen. pecíhkenen 'páhkiná', L. Hakulinen értesítése szerint. A képző
-na alakjára, mely megvan az ahvena halnévben, vö. f. pdhkind
'mogyoró' - votjG. pus: pus-moli, cserKEL, U., M. pük%s, mdE.
pesté, M. pesté id. (vö. SETALA, ÁH. 279, WICHM., Wotj. Chresth.,
Tscher. texte, PAAS., Mordw. Chresth.); f. reppana, reppana Vauchloch im dache' ~ észt rdpp 'loch in der wand zum hinauslassen
des rauches' (vö. WICHM.: FUF. III, 100); f. sarana, sdrdnd 'scharnier, angel; gelenk' ~ zürj. cl'éír stb. 'angel, türangel' stb. (vö.
WICHM.: FÜF.

XI,

251).

LpN. FRIIS vuosko 'perca; abor', vuoskom id., QVIGSTAD (Lapp.
navne 379) S. vuoskon, L. WIKLUND vüdskun, vüdskuj, vüdsküw, K.
GENETZ Kid. vuesk,
Not. vuask, vwzvan. ÁLMA (Astev. 25) I.
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vui'nsku. viuvsku, ITKONEN Nj. vumkA, dem. vmsk^nm Kid. vudskA,
dem. vusknvnb1'3, T. vidzvan id.
A IpS. vuoskon, vüdskun, K. viezvan, vidzvan alakokban levő
-n végzet azonos azzal az -n képzővel, mely megvan a coarran,
soarran halnévben és néhány más lapp szóban is (vö. 3. sz.).
A lpN. vuoslcom alakban levő -m szintén képző, vö. lp. diai. vajam
'rheno femina' ~ vaja 'vitulus rangiferinus 2 annos natus, qui matrem sequitur', N. vaca, S. vatja, K. vaj stb., mdE. vaío, M.
vafä 'das füllen, fohlen' (vö. TOIVONEN, Affr. 93—94, 96. sz.);
lpN. goaskem 'aquila', P. gmáskim, S. Mskem, L. köskem stb. ~
zürj. kuÚ stb. 'adler', votjM. kuts 'ein vogel, vom aussehen des
königsadlers, aber kleiner' stb. (vö. TOIVONEN, i. mű 124-125, 176. sz.);
FRIIB lpN. liddam Habanus' ~ lidda id.; lpN. dial. gierkam 'cunabula' ~gieéka id.; S. jobberm 'lacus minusculus stagnum" ~ Jobber
id.; S. ravem 'rubor nubium' ~ravad id.; HALÁSZ M. vuótnam 'anyós,
napa; Schwiegermutter'~U. vuano stb. id.; N. dial. cuopsem 'bifurcum ferreum', S. tjuopsem 'furca; gaffel' ~ cser. sbps stb., osztj.
süßes stb. (vö. TOIVONEN: FUF. XV, 77); N. culgom 'pars lateralis
calceorum v. digitalium' ~ f. solka 'strumpkil'; solki (kil, vád' (u. ott),
stb. (vö. még MARK: FUF. XVIII, 161). A lpL. vüdsküw alakban
mutatkozó -w képzőt megtaláljuk a következő szókban is: S. watjew
'rangifer femina' ~ watja, L. väcau 'dreijährige od. ältere rennkuh'
~väca (vö. TOIVONEN, Affr. 93—94, 96. sz.); S. FRIIB orrev 'sciurus
vulgaris' ~ orre, oarre id.; HALÁSZ (Sv.-lp. nyt. 76) vuodnav 'napa'~
vuodna id. — Ugyancsak képző a lpL. vüdskuj alakban levő -j
végzet, vö. L. pöcuj 'renntier' ~ N. boaco, zürj. pez (vö. UOTILA,
Kons. 271) ; FRIIB N. bussai 'felis domestica'~bussa, busse id.;
N. olmai Vir' ~ S. olma id.; K. njabai 'sobrinus, e sorore nepos' ~
N. nwppe id.; K. suoloi 'insula'~N. suolo id.; K. cambaj, cuapuj
'rana, pagurus' ~ N. cuobo id. stb.
? Cser. WICHM. U. ßislcdüd 'eine art kleiner fisch (silberglänzend,
die grössten sind ca. 8 cm lang), russ. dial. щаклей (vö. WICHM.:
JSFOu. XXX6> 20), VASZILJEV вишкыльэ 'мольявка, мелкая рыба,
плавающая наверху'. А -Хэ végzet kicsinyítő képző (vö. WICHM.:
JSFOu. XXX 6 , 20), mely megvan még néhány kisebb állat nevében.
A -Id képző leválasztása után visszamaradó cser. ßiskd-to megfelel
a finn ahve- tőnek és a lp. vuosko stb. alaknak. A lp. -sk-, cser.
-sk- szabályos folytatói az eredeti *-sk- kapcsolatnak. A f. -hv- és
lpK. -zv- a gyengefokra mennek vissza (vö. SETÄLÄ, Stufenw. 74).
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Ezt a feltevést megerősíti több más adat is, amelyek szerint —
legalább is a finnben — szóközépi szibiláns után következő -knem egy esetben fok váltakozásnak volt alávetve (vö. TOIVONEN:
Vir. 1932, 52).
A finn és cser. szókezdő hang viszonyánál figyelembe veendő,
hogy finn magánhangzós szókezdetnek a cseremiszben több eset
ben §• felel meg, pl. cser. KH. (iá'dar, U. ftoőa'r 'euter' ~f. utare;
KH. @d\tsem, U. ftujse'm Varten' ~ f. odottaa; KH. {h'em 'gerade
werden' ~ f. oikea, oieta; KH., U. ftuj fkopf; oberes ende stb.',
(KH.) 'der oberste, der schönste, der beste' is ~ í. oiva (vö. WICHM.
Tscher. texte); cser. (idl : fid'lnd 'auf (wo?)' stb. ~f. yli /das obere',
maidon ylinen 'flos lactis' (vö. TOIVONEN : FUF. XX, 49, 2. sz.).
Igaz, hogy ezekben a megfelelésekben cser. /?- szókezdő hanggal
szemben mindenütt f. labiális magánhangzó áll, de meg kell gon
dolni azt is, hogy az ahven a-ja — amint azt már WIKLUND kimutatta
— eredeti labiális hangra, o-ra megy vissza (vö. UL. 123—145), s
ezen az alapon a fenti megfelelések közé a cser. /iiskdtd ~ f. ahven
is beillik. Érdekes, hogy a finn népnyelvben (Pudasjárviben, ÉszakFinnországban) az ahven alak mellett még ma is él a ritkán hasz
nálatos uhven alak, amelyben tehát labiális magánhangzó van a
szó elején.
Az első szótag vokalizmusához tekintetbe veendők a követ
kező egyezések: cserU. sind'ze'm 'sitzen, stehen' ~ lpN. cnojjot 'stare'
(vö. TOIVONEN, Affr. 173,314.sz.); cserM.pisa' 'penis der kleinen knaben'
~lpN. ouocca 'membrum virile et hominum et animalium'(vö. TOIVONEN,
i. mű 152, 259. sz.); cserKH. (iiUká'ltas'ktepfen, streicheln ~f. vatkata,
vatkata Vi projicio 1. prsecipito, violenter prosterno' (vö. TOIVONEN, i. mű
133, 200. sz.) ; cserH. kiza: o's-kiza 'geissblatt' ~ í. kuusa rlonicera xylosteum' (vö. TOIVONEN, i. mű 203, 389. s z ) ; továbbá (WICHM.,
Tscher. texte) cserM. mil'a'nDi ?erde, erdboden' ~ f. muta; cserC.
pr(tJg, fiu\t's9 Venntier' ~ í. poro; cserKH. pl'em 'gerade werden'
~ f. oikea, oieta; cserKH. tsrygem, U. UikQg&m r stechen, picken'
~ f. hungata, hunkoa.
A finn 'perca fluviatilis' és a cser. WICHM. 'maK^en', VASZILJEV
?
Mo^BüBKa' stb. jelentés meglehetős távol áll egymástól, de viszont
nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ahven népies vagy talán helyeseb
ben népköltészeti alakváltozatának, az ihven alaknak RENVALL
szótárában levő értelmezését: ihven 'pisciculi species (sain ihvenia);
kleine fischart', amely jóformán fedi a cseremisz jelentést.
Nyelvtudományi

Közlemények

XLIX.
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WIKLUND UL. 131, SETAL'Á, Quantitátsw. 15, Stufenw. 74
lp., f. — vö. még SETALA: FUF. XIII, 354 és az ott idézett iro

dalom, AIMA: M S F O U . XLV,

25.

69. F. észt WIED. sara 'altér, nicht mehr laichender barsch',
KALANDUB JA KALA8TU8 22 1, saara id.
Osztj. AHLQV. tara 'kaulbarsch', lar 'acerina cernua; kaulbarsch', PÁPAI S. tareyg, KO. leréi 'epnrc,; sérinchal', V. jerox id.,
jaréx-pö'x 'sérincfiók', PAAS. K. tára 'kiiski; epini.; kaulbarsch;
acerina cernua', J. ^ á r a / id. (vö. s-laute 38, 138. sz.). KARJAL. F. D.
tárd, Fii., C , C., Kr. tára, V. lardx, Vj. iürdx, VK. jdrox, Vart.
LárdX-, Likr. -iklrax, MJ. Adrox, Trj. Atirpx, Kaz. A«V, 0 . [ár 'kaul
barsch'. Az osztjákból a halnév átment a szamojédba is, vö. CASTR.
Jur. Uara, lear 'barsch', learako dem , REGULY lar 'OKVHB; epmr.b', vö.
még SCHRENK 292. sz. lár 'barsch' (vö. G-OMBOCZ: NyK. XXXII, 209).
Vog. AHLQ. tar, tari, toari, tarka 'kaulbars; acerina cernua',
MUNKÁCSI, Hal. 303 É. tarka, L., P. tári, K. toárei, T. türu 'sérinc;
kaulbarsch' (acerina cernua), KANN. TJ. taru, TC. ieüru, AK.
tna0rl, KK. tóarl, FK. toórl, P. t^driy, ÉV. tü^ri, AL. toyii, KL.
tari, So. tarGá 'epm/t; kiiski; aceriua cernua', vö. PALLAS (Zoogr.
III, 245) „Vogulis" tarri, tarhwan 'perca cernua'.
? ZürjP. WIED. darga 'kaulbarsch; perca cernua'.
Vot.jM. WICHM. darga 'j\rcuercrb' (kis hal). A votjákban ez a
szó 'hyönteinen' (rovar) jelentésben is megvan, vö. votj. WICHM.
M. darga, J. durga, G. dorgi: val-dorgi 'hyönteinen'. A 'rovar''kis hal' jelentésre vö. f. sirkka (81. sz.). Érdekes, hogy a perca
cernuát v. acerina cernuát a magyar nép többek között vízidarázsnak is nevezi (vö. Hermán, MHalK.).
A malmyzi-votják adat miatt aligha tartható fenn PAASONENnek az a véleménye, hogy a zürjP. darga 'kaulbarsch' halnév igen
régi jövevényszó a vogulból. Valószínű, hogy a permi halnév nem
tartozik össze az észt-vog.-osztj. halnévvel.
PAASONEN, s-laute 132, 176. sz.
70. Osztj. AHLQV. sört 'hecht', BEKÉ sdrt, svrt 'csuka; hecht;
esox lucius', PÁPAI Vj. sar, V. sart, KO. sdrt 'csuka', CASTR. S. sört,
sart id., PATK. Í . sört 'csuka; hecht; esox lucius', PAAS. K. sort
'hauki; hecht', J. sá'rí id. K. sörl-möx 'hauenpoika; hechtbrut'.
J. sd'rf-mök id.; KARJAL. FD. sort. Kos., Fii. sört, Kr. sort, V. sárH\
Vj., VK. sár(t\ Vart. s«r% Likr. sarH% MJ. sar^P, Trj. sáVf, Ni.
s"ft\ Kaz. s*r(t\ 0. sar't 'hecht'.
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Vog.

AHLQV. sort 'hecht', SZILASI AL. sárt 'csuka; hecht',
Hal. 303 É. sort, KL., K., P., T. sárt, AL. sart id.,
KANN. TC., AK.. KK. sárt, P., AL., KL. sart, ÉV. sar't, FL. sort,
So sórD id.
Zürj. WIED. sir, sir-tseri 'hecht; esox lucius' (Ueri 'hal'), Úuipi-sir (vö. 40. sz.), sir-pi 'junger hecht', WICHM. I., Ud., V. sir
*hauki' (esox lucius) V. sir-t'éeri id., V. sir-pi, S. sir-pijan 'hauen|)oika' (csukaivadék)
PAASONBN, s-laute 108, 154. sz.
J l . Votj. WIKD. Ion 'lachs, der im see überwintert hat'.
Osztj. AHLQV. Obd. lounin 'oyprinus idus'. A szóvégi -n képző,
vö. pl. meudah, meudin (65. sz.). A 'salmo' ~ 'cyprinus' jelentés
változásra vö. pl. szám. CASTR. Jen., Tawgy latu ~ PALLAS „Tayginzis"
iaeto-challe (22. sz.).
. 72 F. LÖNNR. kolli 'mager och láng strömming' (sovány és
liosszú hering).
Lp. QVIQSTAD (Lapp. navne 373) goles 'kaito (meget stor)',
WIKLUND L. köles 'sehr grosser fisch'. FRIIS S. holla 'lucius magnus;
*en stor gjedde'. A goles és köles alakokban mutatkozó szóvégi -s
képző (vö. HALÁSZ, Sv.-lp. nyt. 70., NIELSEN, Gramm. § 218).
Vog. AHLQV. %allek 'eine íischart (coregonus vimba ?)'. A szóvégi
-k képző, vö. sorét stb. (39- sz.).
73. F. moiva G-AN. 'coregonus abula minor', RENV. (ÉszakFinnország) 'salmo albula; stintenart', LÖNNR. 'fiskbete (pá krok)
(táky, syöte, maima); löja, siklója, mujka, hafsmujka (muikku)'
(csalétek; alburnus lucidus; coregonus albula), Suppl. 'fiskyngel;
elriza (phoxinus aphya; haapiainen, maimo, mutu)' (halivadék;
phoxinus aphya), N.: Snoniemi, Kalajoki, Haukipudas, (MELAKIVIRIKKO 476) Oulu, Raahe 'muikku; coregonus albula', (MELAKIVIRIKKO 444) lidesjárvi 'mutu; phoxinus aphya', Porvoo, Ruovesi,
Tyrváá, Lempaala, Pyhajárvi, Kálviá, Kalajoki, Haukipudas, Kajaani
•*kis hal; csalétek', Maaninka máévá 'kis hal', Ristiina maéva id.;
Suoniemi sárjenmoiva 'pieni sarki' (kis leuciscns rutilus), Parikkala
•ahvenenmaiva 'csalétekül használt kis sügér'.
Maima LÖNNR. 'agn, gli, bete (onkisyöttö, táky); rám' (csalétek ;
halivadék; ikra), N.: Renko, Jaakkima,Polvijárvi, Ilomantsi,Korpiselká,
Kontiolahti 'kis hal; csalétek', LÖNNR. ahvenmaima 'abborrunge 1. -bete;
lekaborre' (sügérivadék; ívó sügér), maimanen dem., Suppl. maimo
^elriza; phoxinus aphya (maivá, keniá, kivikala)', maimunen dem.,
"MUNKÁCSI,
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Suppl. paara-maimunen 'elriza; phoxinus aphya (kulmakko, rantavonttu)', N. : Suursaari (MELA-KIVIRIKKO 413)
pukki-maimonen
'gasterosteus pungitius'. — Karj.-aun. Jyvöalahti, KARJAL. maima
'syötti' (csalétek), maimani dem., Rugajárvi, KARJAL. maima 'pieni
kala (ahven, sarki)' (kis hal, perca fluviatilis, leuciscus rutilus),
maimane dem., orjgimaima 'syöttikala' (csalétek; önki 'horog'), Suojárvi, AHTIA majma 'kalanpoikanen' (halivadék), majmán1 dem.,
Salmi (MELA-KIVIRIKKO 433) maimankala 'sakiá' (silunn glanis),
maimanpoika
id., MARKA HOSAINOV maimane 'pieni kala, maima'
(kis hal), Tulemajarvi, LESKINEN majmane 'maima' dem., Aun. körny.,,
AHTIA maimaine' dem. 'hieno kiiivattu kala' (kis szárított hal), Ruga
jarvi, Jyvöalahti KARJAL. ahvenmaima 'pieni ahven, ahvenenpoika'
(kis sügér, sügérivadék), Suojárvi, AHTIA ahver>:maj,ma 'ylen pieni
ahven' (nagyon kicsi sügér), ahvemmaimani id., Tulemajarvi,
LESKINEN ahvcmmajmane
'támánkesáinen ahvenen poika' (ezidei
nyári sügérivadék), Aun. körny., Saamajárvi, AHTIA ahvemmaimaine id., Salnii majmu MARPA HOSAINOV 'kuivattu kala; kuivatut
pienet ahvenet, kiiskit j a ensi sijassa kuoreet' (szárított hal, perca
fluviatilis, perca cernua és elsősorban osmerus eperlanus), KUJOLA
'kuivattu kuore' (szárított osmerus eperlanus), Tulemajarvi, LESKINEN
'samankesáinen kalanpoika' (idei nyári halivadék), Aunus körny..
AHTIA m'i'imu* 'hieno kuivattu kala' (kicsi, szárított hal); kajiamaimü
'kalanpoikanen (samana kesáná syntynyt)' (idei nyáron kikelt hal
ivadék)' ; Saamajárvi, AHTIA ahvemmaimü 'pieni samankesáinen
ahven' (kis idei nyáron kikelt sügér), Aunus körny., AHTIA ahvem
maimü íd.; — lúd Siinunsuu, KUJOLA maim 'syötti' (csalétek).
Muiidjárvi, KALIMA ahvenmaim 'pieni ahven seká eláváná, eitá
kuivattuna' (kis sügér, élve és szárítva), majmapi dem., — vepszá
Kaskeza. TUNKELO majm 'nuori, pieni kala, joramoisia keváisin
kuivataan paaston ja talven ajaksi' (fiatal, kis hal, amilyeneket
tavasszal szárítanak a böjt idejére és télire); — észt WIEU. D.
maim 'kleiner fisch, fischbrut, spec. die kleinen cyprinusarten';
haui-mcámud 'hechtjunge', kala-maim 'fischbrut', lepp-mqim 'elritze;
cyprinus phoxinus L.', muda-mqim 'stichling; gasterosteus L.',
(RIIKOJA 65 'gobio fluviatilis'), RUKOJA 78 jőemaim, lepamaim, leppmaim 'phoxinus laevis Ágas; ellritze' {lepp, gen. lepa 'erle'; muda
'kot, schlamm, meerauswurf; jogi, gen. joe 'fluss, strom, bach')^
WIED. mqimekene, mqimukene: maimokene dem. —
LpK.

QVIGSTAD

(Lapp. navne

375) maiv

'fiatal

coregonus
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lavaretus', ITKONEN Ko. maim 'alve, kalanpoika; fischbrüt, junger
fisch' jövevényszó a finnből. (ITKONEN: J S F O U . XXXII3, 72 egyez
tette a lpKo. és f. maivá alakot).
A keleti-tengeri finn-nyelvekből a maivá, maima és maimakala alak az oroszba is átment (vö. KALIMA, OLE. 160, 166), sőt
a maima alak az orosz közvetítésével a törökségbe is behatolt,
vö, RADLOFF Kaz. maima 'kleines fischchen'.
A maivá, maima halnévnek bizonyára csak alakváltozata a
következő halnév: maikko: rantamaikko LÖNNR. 'benunge, spigg;
gasterosteus pungitius (rautakala, tuikkiuen, kituspiikki, paskapiikki)',
Suppl. 'stenlake (petromyzon planeri)', N.: Kurkijoki, Jaakkima
^olmepiikkinen rautakala' (gasterosteus pungitius), 'mutu' (phoxinus
aphya), Sááminki 'rautakala', Parikkala 'kivikala' (cottus gobio),
'6—9 cm hosszú csalétekül használt puha hal, mutu?', Joensuu
(MELA-KIVIRIKKO 444) rannanmaikko 'matti' (phoxinus aphya), Pyháranta rantmaikk(u) (jelentés nélkül), rantamaikunen LÖNNR. 'benunge,
spigg; gasterosteus pungitius (rautakala, tuikkinen, kituspiikki, paska
piikki)', Suppl. 'elriza; phoxinus aphya (sirkka, rapatuíkkinen,paaramaimunen,kulmakko)', N.:Uu.-dkaupunki (MELA-KIVJRIKKO444) 'mutu'(phoxi
nus aphya), LÖNNR. rantamaikuri 'elriza; phoxinus aphya', N.: Uu?ikaupunki (MELA-KIVIRIKKO 444) id., Pyhámaa randmaiaune 'ranta
maikunen: rantakalat y. m. pienet rantaniatalassa laumoittain puikkelehtivat pienet kalat ja kalanpoikaset' (a parti sekély vizekben
csoportokban úszkáló kis halak és halivadékok), LÖNNR. rantamuikko
'stensimpa; cottus gobio', N.: Parikkala partamaikko 'kivikala'
(cottus gobio), (ranta 'part', párta 'szakáll').
A f. maikko, ill. maikki alakban levő -kko, -kki végzet a -kka
kicsinyítő képzőnek ismert alakváltozata, a maikunen stb. alakok
pedig továbbképzett deminutivumok. A maivá és maima alakokat
szintén képzős alakoknak fogom fel, melyekben a tő mai-, a -ma,
-va végzet pedig elhomályosult képzőelem. A -va képző, amint azt
már AHLQVIST kimutatta (SKR. 58. §), több finn állatnévben meg
van, köztük az olkava (41. sz.) és a sulkava 'abramis ballerus' hal
névben ií». Ugyancsak elhomályosult -va képző van a következő
finn szavakban is: pellava, pellova *\e'm'~pella id. (PAAS.: JSFOu.
XXX 23 , 1—2); untuva 'lana mollior e. c. agnorum, arborum; lanugo,
pluma mollis; dune, milchhaar, weiche w o l l e ' - szamO. und, unde,
umde stb. stb. 'bárt' (vö. PAAS., Beitr. 87, 150. sz.); silava, sileva
"'fett, speck' ~ zürj. sil, cser. sel, szamTawgy sela, 0. sile stb. stb.
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(i. mű 206, 262. sz.); salava 'salix fragilis 1. caprea ; palmweide'
~ mdM. éel'i, magy. szil, cser. sol stb. (i. mű 216, 277. sz.). —
Elhomályosult -ma képző van a következő finn halnévben: kesämä
'en art braxenpanka (cyprinus blicca)' ~ keso 'cyprinus björkna'
(TOIVONEN, Affr. 143, 229. sz., ebben a dolgozatban 59. sz.); vö.
még kuusama 'lonicera xylösteum; al. rhamnus frangul a; heckkirsche, faulbaum'~&mtsa id., cser. os-kvée stb. stb. 'geissblatt*
(os Teher') (i. mű 203, 389. sz.). A maivá, maima halnévben levő
-va, -ma képző valószínűleg azonos eredetű s érvényesült benneugyanaz a szókö/.épi m ~ v váltakozás, melyet a finn nyelvekre
vonatkozóan OJANSUU (Vir. 1909, 25—29), a fgr.-szam. nyelvekre
vonatkozóan pedig SETÄLÄ (Stufenw. 3—4) és PAASONEN (Beitr. 5—10)
mutatott ki. A megfelelő lapp képzőben interdialektikus m~v válta
kozás van a következő esetben: IpN. vuosJcom 'perca' ~ L . vüdskütv
id. (vö. 68-sz.); IpN. diai vajam 'rheno femina' ~ S. vatjetv 'rangifer
femina', L. väcau 'dreijährige od. ältere rennkuh', vö. IpN. väjar
S. vatja, L. väcd stb. (TOIVONEN Affr. 93—94, 96. sz.); HALÁSZ L.
vuótnam 'napa, anyós' ~ S. vuodnav id., vö. vuodna id. (Sv.-lp.
nyt. 76). Hasonló váltakozás van a szamojédban is, pl. Jur. hasaivá
'mann; jurák, samojedV, (Knd. mscr.) käsauwa 'мужчина' ~(Knd.
mscr.) käsama id., Tawgy kuajúmu 'maim' stb. (PAAS., Beitr. 236). —
Vö- még osztj. Kr. k&sim3 'sarki' (leuciscus rutilus) ~ vogE. kaseuiv
id. (59. sz.). A finnben tehát a halnév tőalakja *mai volt, melynek
megfelel a következő osztják halnév:
osztj. AHLQV. Kond. mugi 'cyprinus carassius', -CASTR. I. mögo*
S. mügi 'karausche', PÁPAI V. mu%e, КО. mughuj 'карась; kárászhal', PAAS K. тоуз 'карась; karausche', J. muiul id., KARJAL. FD.,
Kos., Fii. тоуэ, т. yui 'ruutana; карась' С , Кг. тоуз^ V. ?nity*i,.
Vj. тйуЧ, VK. тйуз, тйуЧ, Vart. muyi, Likr. тйуп,
тйуп\
(Vok. 99) Ni. тйуз (ти-), Kaz. moyl id. — A f. */иаг~ osztj.
тдуз stb. úgy felelnek meg egymásnak, mint f. täi 'laus' - osztj.
CASTR. S. tagutem, I. teudem id., PAAS. K. teivtdm, J. táwtgm, KARJAL.,
(Vok. 161) FD. teuDdm, Trj. tfáuyfym, V., Vj. toytpm\ Ni. teut?m\
0 . teudd'm, Kaz. teutom1 id., vö. még vog. AHLQV. täyim, täkumr
SZILASI takém, taxém, ta%ém; IpN. dikke, L. tiok'k'ee, I. tikke stb.;
zürjl. toj; votjG-., MU. tej id.; magy. tetű id. (vö. WIKLUND, UL.
317, PAAS., Ostj. Wb., WIOHM., Wotj. Chresth.). A f. *mai halnév
tehát éppen úgy az eredeti szóközépi *-/-féle hang kiesésével vált
egytagúvá, mint az említett täi szó, továbbá a sou-ta- 'rudern',.
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myy, myö- 'verkaufen' igetövek (vö. WIKLUND, UL. 317, PAAS.,
Beitráge 59 — 60). — Finn a-nak az első szótagban gyakran felel
meg osztj. u, pl. f. &a£a~ osztj. %ul, k(úl stb. (vö. TOÍVONEN: Vir.
1930, 338—339), A 'cyprinus carassius'~'kis cyprinus-fajok' (vö.
észt WIED. maim) ~ 'kis hal' jelentésváltozás könnyen elképzelhető.
Lehetséges azonban, hogy a halnév eredeti jelentése 'coregonus
albula; kis coregonusfaj' volt, amelynek az osztják jelentéshez
való viszonyára vö. szám. PALLAS „Tayginzis" laeto-challe 'cypririus carassius' ~ CASTB. Jen., Tawgy latu 'salmo peljet' (22. sz.).
SAXÉN (FUF. XII, 110) a í. maima~ maivá halnevet germán
eredetűnek magyarázta és a germ. *maiva =- izl. miór, moer, ó-svéd
mio(r), mj0, új-svéd diai. miöar, miövar 'schlank, dtinn, schmal'
szókkal hozta kapcsolatba (vö. SETALA: FUF. XIII, 408).
74. F. lakká N.: Kurkijoki (MELA-KIVIRIKKO 406) 'cottus
gobio', Suomeimiemi 'egy kis nyálkás hal, valószínűleg egy gobiofaj'; karj. Kiestinki 'suuri matikka' (nagy lota vulgáris).
? Osztj. KAEJAL. Vj. la% 'pieni kalanpoika; My^bKa' (kis halivadék), la'yali
dem. A vokalizmusra nézve (f., lp. mélyhang~
osztj. magashang) vö. TOÍVONEN, AfFr. 118, 157. sz. és FUF.
XX, 143—144.
75. F. haili, haili-kala RENV. 'clupea harengus membras
(halecula) max. recens 1. levius salsa; frischer strömling (haala,
haula, silakka)', LÖNNR. 'fársk, osaltad ströming, ströming i allm.
(silakka)', Suppl. 'mujka, som fángas ur hafvet, hafsmujka' (friss,
besózatlan hering, a hering általában; Suppl. coregonus albula,
melyet a tengerből fognak), N.: Luvia, Lempáalá, Orivesi, Tam
pere, Lángéi maki, Vehkalahti, Lemi, Savitaipale, Kivennapa, Pyhájárvi Vpl., Kirvu, Hiitola, Rautjárvi, Parikkala, Nurmes, Kontiolahti,
Korpiselká, Finn-Karjala tengerparti vidéke, Suomenniemi, Sááminki,
Karttula, Uusikirkko, Pertunmaa, Laihia, Reisjárvi, Haukipudas
(újabban); Suistamo (csak a legújabb időben), hailikka dem. LÖNNR.
'liten ströming' (kis hering), haila RENV., LÖNNR., N.: Jaakkima.
— Vót Kettunen (VÁH. 77) hajli 'silakka' jövevényszó a finnből.
ZürjP. WIED. sulim 'ein fisch (?)', WICHM. P. sul 'erás kala;
5KeAe3HHn;a, ^paneut; vaaksan pituinen, harmaa, litteá, korvan
kohdalla piikit' (egy hal, clupea alosa (vö. RIÍKOJA 34), arasznyi
hosszú, szürke, lapos, a kopoltvúnál tüskék), suli'm 'nahkiainen;
BbHHt' (petromyzon). A suli'm alakban levő -m képző (vö. UOTILA,
Kons. 217 és az ott idézett irodalom).
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A vokalizmus nem világos.
76. Osztj. BEKÉ nelki: n. [ki] jem pükdt 'heringhal jeles
csoportja; des heringfisches vorzüglicher schwarm', KAEJAL. FD.
údVdk, AD. noldk 'pieni kala, pieni tákyna káytettává kalanpoika
(sárjen, salakan y. m.)' (kis hal, kis csalétekül szolgáló halivadék,
leuciscus rntilus, alburnus lucidus stb. ivadéka), Kr. úd'pk 'kalanpoika' (halivadék), údlkdt mo% id. {mo% állat v. madár kicsinye),
Ni. nal3k\ úáld¥ 'pieni MCTLKÍH mh\ Kaz. nálík\ nal9k( 'aivan pieni
kalanpoika (ei hauen); „Myvu>Ka", Sosvan selti' (egészen kicsiny
halivadék, nem csukáé; szoszvai hering), 0. ii9h%, -k 'kalanpoika'
(halivadék), Kaz. ndl/k'űiA; náftkk'ütA 'pienikala („tecTB MOSKHO ecin
4pyroíí H Í T I , " ) ' (kis hal), C. údtka 'kalanpoikanen' (halivadék), Kr.
údtks 'vasta hautoutunut, hyvin pieni kalanpoikanen' (újonnan kikelt,
nagyon kicsi halivadék), PAAB. K. údtke 'kalan mujeet, pienet kalanpojat; fischbrut'. A halnév 'hering' jelentésben jövevényszó a vogulból

(vö.

KARJAL., Vok.

204).

A halnév az osztjákból (vö. KARJAL , Vok. 204) a szamojédba
is átment, vö. SCHRENK nilák 'salmo albula', Jur. REGULY nilok
'cejibAt; hering'.
Vog. AHLQV. nalik 'coregonus albula'. SZILASI ?íalek-xul, nalkan
%ul 'hering' ( x W = h a l ) , Szmv. nalék id., KANN. SO. nála 'ee-ae^Ka;
coregonus albula', FL. ndlk id.
A.vog.-osztj. -k végzet képző, vö. osztj. sori%, sorok stb. (39. tsz.).
? LpN. FRIIS navllo 'ammodytes tobianus; sül'.
Az eredeti szókezdő *n- a lappban megmaradt, a vogulban
és az osztjákban magashang előtt *n- =- n- hangváltozás történhe
tett (vö. SZINNYÉI, NyHas.7 32). A vokalizmus nem szabályos, vö.
mégis osztjFD. kdpdn, V., Vj. k(áWdn\ Trj. k'afrdg stb.; vog.
'zwei' ~ l p . guökte (vö. TOIVONEN, Affr. 118, 157. sz.,
7
SZINNYÉI NyHas. 139).
77. Vog. PALLAS (Zoogr. III, 248) sümra, symir 'perca fluviaűlis', AHLQV- simir 'barsch', simra, simri, somir id., SZILASI simri
'sügérhal; barsch', KANN. KK. sqmdr, P. simra, sumrd, ÉV., DV.,
KL. simrd, FL. simri, So. simái 'ahven; perca fluviatilis'.
Osztj. AHLQV. seuri 'háring', Obd. sevri 'coregonus albula',
KARJAL. 0. seuri 'ceAhAh (?)'. — (AHLQV. simri 'barsch' nyilvánvalóan
jövevényszó a vogulból.)
78. A. Lp. ITKONBN Nj. sU%sA, Kid. sl%sA 'pikku ahven;
kleiner barsch', Nj. sieus'vz, Kid. slmvnifS
dem.
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Vog. MUNKÁCSI Hal. 303, T. cáxsér 'perca fluviatilis', KANN.
TJ. ŰaxJh'r,
TC. UáxJh'r
'OKVHB; ahven; perca
fluviatilis'.
A szóvégi -r elemet képzőnek foghatjuk fel, vö. sükur, sö%er
(4. sz.). A lapp és vogul halnév egymáshoz való viszonya homályos.
78.B. lpN. FRIIS soavvel 'thymallus vulgáris; har', K. GBNETZ
sível, sl&vel, Kid. suevvel, N. s&wel, soivvel 'harjus; aesche (thymallus)',
ITKONEN Nj. s§wvel, Kid. sudiuvel, T. sível 'harjus, harri; asche;
thymallus vulgáris', ÁIMA I. söavvil id.
Vog. KANN. AK. safityx 'OKVHB; ahven; perca fluviatilis'.
A szóvégi -x valószínűleg képző, vö. sorex, sorix (39. sz.). —
Ebben az esetben — éppen úgy, mint az előbbiben — valószínűleg
van valami összefüggés a lapp és vogul halnév között, de ezt az
összefüggést hangtanilag igazolni vagy közelebbről meghatározni
nem tudom.
79. LpN. FRIIS gugjor 'salmo trutta; s0#rret', WIKLUND ( J S F O U .
XXIII 16 , 7), Kr. 'salmo trutta; s#0rret, der er bleven stationser
i elven'.
-= f. Jcujeri LÖNNR. 'ett slags fisk af laxslagte (taimen, forell?)'
(egy lazacféle hal; pisztrángfaj?), vö. kueri LÖNNR. Suppl. 'insjö
forell' (tavi pisztráng), N.: Kittilá 'pienempi lohiiaji' (kisebb lazac
faj), Tornio (MELA-KIVIRIKKO 468) 'édes vizekben áttelelt saimo
eriox', huveri LÖNNR. 'laxforell' (lazacpisztráng).
Úgy gondolom, hogy mindezek a 'salmo-faj' jelentésű hal
nevek, csak tovább képzett alakváltozatai a következő halnévnek:
LÖNNR. Icuuja, kuujo 'insjölax (járvilohi, lihavampi muuta lohta)
lágger icke rom, háller sig röd i köttet hela sommarn; kallas lohi
dáden far nedför strömmen', Suppl. 'hon-taimen' (tavilazac; kövérebb
a másfajta lazacnál, nem rak ikrát, húsa egész nyáron vörös marad;
mikor a folyók árjával lefelé halad, lazacnak (lohi) nevezik); Suppl.
ikrás lazacpisztráng), vö. LÖNNR. kuujanen dem. 'liten lax, laxöring',
kuujas 'forell (lohenikko)'; karj. GENETZ kuuja 'kala, joka on lohen
sukua, mutta parempi ja hienompi, 4—7 naulaa painava' (lazac
féle, de a lazacnál jobb és finomabb, kb. 4—7 font súlyú hal),
Jyvöalahti, Rugajárvi, KARJAL. küja 'járvilohi'. Az első szótagbeli
rövid és hosszú magánhangzó váltakozására vö. HAKULINEN : Vir.
1933, 159—166. Vö. még kiiunki ~ kiunki (6. sz.). A kuuja halnév
és alakváltozatai — amint tudjuk—összefüggenek a f. kuu 'fett',
m. háj szókkal és fgr. megfelelőikkel (vö. DONNER, Et. Wb. 31. sz.,
WIKLUND: J S F O U . XXIII 16 , 7). A zürjénben és a szamojédban is
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van 'zsirfosj-hal' jelentésű lazacnév, vö. zürj. WIED. vyi-tseri 'lachs;
salmo salar': vyi 'öl, butter, fettigkeit; tseri 'hal'; szám. SCHRENK
285. sz. júrkale 'lachs; salmo nobilis Pali.: jur „fett der seetiere
und fische'; kale 'fisch'.
QVIGSTAD (Beitr. 191) és WIKLUND ( J S F O U . XXI1I 16 , 7) szerint
f. kuuja = lp. kuvce, guuHiá stb. (vö. 49. sz.).
80. F. talvikko GAN. 'tammakko' (téli lazac), LÖNNR. 'vinterlax,.
som öfvervintrar i elfvar' (téli lazac, mely folyókban telel át); N.:
Észak-Finnország (MELA-KIVIRIKKO 466) id., Haukipudas, Pudasjárvi, Simo, Rovaniemi id., LÖNNR. tolókká 'vinterlax'.
Vö. lpN. FRIIS dalvek1) 'salmo hibernus per hiemem in fluvio
remanens; vinterstoing, lax. som staar vinteren over i elven
( = dalve cuojok)\
Mivel a f. talvikko szó 'téli lazac' jelentésben csak ÉszakFinnországban ismeretes, ebben a jelentéseben valószínűleg lapp
jövevényszó. Egyébként a talvikko szónak állatnévül való haszná
lata a finn nyelvekben sem ismeretlen: RENV. 'mustela nivalis;
schneewiesel, al. serpentis species per hiemem sub bovilibus commorans, coluber natrix?; ringelnatter' (=lumikko, lumikki)'; LÖNNR.
'inbillad varelse, hvit till fargen, som tros vistas i láhus, rida kor
m. m. (ngn hermelin lárer gifvit anledning hártill); tomtorm, snok;
jfr. lumikko, láávámato, painaja; — född om viutern, en vinter
gammái; om vintern till finnandes', észt WIED. Dagö talikas 'im
winter geborenes tier'.
A f. talvikko és a lp. dalvek egyaránt a ialvi, illetve dalvve
'tél' szónak a származékai. 2 )
81. LpN. FRIIS sirkke 'suboles coregoni lavareti; sik-yngel,
smaafisk'.
-* F. LÖNNR. sirkka 'ett slags liten fisk som anvándas till
mat; fiskyngel' (egy kis ehető hal; halivadék), N.: Kittilá (MELAKIVIRIKKO 444) 'phoxiims aphya', Ylitornio sárjensirkka 'pieni sarki'
(kis leuciscus rutilus). A sirkka halnév azonos a f. sirkka 'grille,
heuschrecke', sirkka 'kleiner vogel' stb. szóval, melynek eredetét
WICHMANN mutatta ki (FUF. XI, 255). A jelentésváltozásra vö.
') A norvéglappban a dalvek szónak ^arus Iiypcrboreus' jelentése is van.
) Vö. f. RENV. suvikko fvitulus 1. agnus sestivo tempore prognatus,'
sommerkalb', LÖNNR. csommarkalf, sommariam', N.: Jamsa suvikka fsarjenpoikanen' (cyprinus rutilus ivadéka), vö. f. suvi <nyár'.
2
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zürj.-Votj. darga (69. sz.), továbbá észt sirk 'vogel; heuschrecke'
és hobuse-sirk 'kleines pferd'.
82. LpN. PRUS gilot, gilok 'en liden torsk, titling' (egy km
gadus), vö. gilok-saidde 'en middelmaadig sei', QVIGSTAD (Beitr. 184)
Kaafjorden gilot 'kleiner dorsch', gilot-dor'ske id. A szóvégi -t, -k
képző.
•wa F. LÖNNR. kilo 'smáfisk, fiskyngel'; salakan, sarjén kilo>
(kis hal, halivadék; alburnus lucidus, leuciscus rutilus ivadéka); —
hvassbuk (clupea sprattus)', N.: Suursaari, Viipuri, Koivisto (MÉLAKIVIRIKKO 479) 'clupea sprattus', kilohaili LÖNNR. 'hvassbuk' (clupea
sprattus), N.: Turku, Pori (MÉLA - KIVIRIKKO 478), Lángelmáki,
Saáksmáki, Kivennapa id. Karj. (MELA-KIVJRIKKO 472) kilonen 'pieni
siika' (kis coregonus lavaretus); — észt WIED. kilu, kilu-sük, Hlurqime 'kleine strömlingsart; clupea sprattus L.' A halnév a keleti
tengeri finnből átment az oroszba (vö. KALIMA, OLE. 117) és a
lettbe (vö. THOMSEN, BFB. 261).
A f. kilo halnév azonos a f. LÖNNR. kilo 'sken, glans, reflex
(kiilo, Jciilu)' (schein, licht, schimmer, glanz, wiederschein) szóval.
A kilo nevet viselő kishalak csillogó, ragyogó színűek. Ugyanilyen
értelemben növénynévül is használatos a szó két kicsinyítőkópzős
alakja: LÖNNR. kilokki 'salsel (salzola)' és kilukka 'nackros (nymphsea
álba o. lutea); — dyblad (hydrocharis)'. 1 )
QVIGSTAD, Beitr. 184. SAXÉN : FUF. XII, 112—113 szerint a
kilo szó esetleg germán eredetű.
83. Lp. ITKONEN Kid. smaije 'muikku' (coregonus albula).
A szókezdő s- másodlagos.
-= F. LÖNNR. muije, műje 'muikku; mujka, siklöja' (coregonusalbula), N.: Uukuniemi, Polvijárvi, Nurmes, Kesalahti, Kontiolahti,.
Ilomantsi, Parikkala, Jaakkima, Sááminki, Savonranta, Sonkajarvi
id.; Ilomantsi mujek, Kontiolahti (ritkán) muph, Korpiselká muje(h)
id.; — karj.-aun. GENETZ, Jyvöalahti, Rugajarvi, KARJAL., Suistamomujeh, Suojarvi, AHTIA muieh id. Eredete ismeretlen.
ITKONEN ( J S F O U . XXXU 3 , 79) egyeztette a lp. és finn halnevet.
84. LpK. GENETZ majhk 'siika, isompi kuin sappa; grössereschnepelart', ITKONEN Ko. mafkkA,
Kid. mafkA 'iso siika' (nagy
coregonus lavaretus).
-c F. muikku RÉNV. 'salmo albula; stintenart', LÖNNR. 'mujka,
') Erre a két finn növény névre FRANS
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siklöja; coregonus albula', N.: Nousiaiiien, ßauma, Karkku,
Suoniemi ( = maivá), Lempäälä, Kangasala, Sahalahti, Orivesi,
Tampere, Längelmäki, Kuovesi, Virrat, Vanaja, Hauho, Hämeben
általában, Sääksmäki, Pälkäne, Luopioinen, Asikkala, Renko, Iitti,
Jaala, Kivennapa {=rääpys), Kivennapa (=haili ritk.), Parikká la,
Jaakkima, Polvijärvi, Nurmes, Korpiselkä, Suomenniemi (újabb
időben), Ristiina, Virtasalmi, Kangaslampi, Sääminki, Savonranta,
Kontiolahti (ritk.), Karttula, Riistavesi, Sonkajärvi, Maaninka, Iisalmi,
Hankasalmi, Laukaa, Rautalampi, Pihtipudas, Pertunmaa, Leivonniäki, Jämsä, Muurame, Keurau, Lappajärvi, Lestijärvi, Reisjärvi,
Kälviä, Pyhäntä, Kestilä, Pudasjärvi, Kuusamo,^Vihanti, Paltamo,
Kajaani, Simó, Sodankylä, muikki Kangasala.
A muihku halnév -Ши kicsinyítő képzős alakja a műje
'coregonus albula' (83. sz.) halnévnek (vö. AHLQV., SKR. 108. §).
ITKONBN: MSFOU. LVIIT, 53.
*

*

A halnév-egyeztetések alapján megállapíthatjuk, hogy az uráli
őshaza édesvizeiben előforduló halfajták közül kétségkívül leg
nagyobb jelentősége volt a lazacféléknek (salmonidae), a szorosabb
értelemben vett lazacoknak és talán még fokozottabb mértékben a
coregonusoknak (összesen 17 egyeztetés). Egy lazacnév-egyeztetés
(1. sz.) tanúskodik az ősi uráli-török kapcsolat mellett is. Az uráli
ősnép bizonyára nagyon jól ismerte a lazacot és a pisztrángot1)
(1., 5., 6., 7., 12., 15., 37. sz.). A 'salmo salar v. nobilis' nevének
hiánya a vogulok, az osztjákok és a szamojédok nyelvében,2) nem
bizonyítja azt, hogy az uráli őshazában nem volt lazac. A lazac
kizárólag európai hal, hazája az Északi-, a Keleti-, a Fehér- és a
Jeges-tenger, ivás idején megjelenik minden olyan tiszta-, hideg
vizű folyóban, mely az említett tengerekkel összefüggésben áll,
1

) A pisztráng elnevezés itt és alább mindenütt a lazacpisztrángra vo
natkozik.
2
) AHLQVIST szerint az északi-osztjákok a Pecsora-folyóban előforduló
salmo salart saran-yjxl vagyis ^zürjén-hal' néven ismerik. SCHRENK (285. sz.)

az archangelski szamojédból jegyezte fel a
4achs; salmo nobilis Pali.', tulajdonképpeni
'fett der seetiere und fische'). Mind a két
életében keletkezett európai, ül. Európával

lazacnak következő nevét: júrkale
jelentése szerint <zsír-hal' (yö. júr
lazacnév az illető nyelvek külön
határos területen
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elterjedése azonban az Uralnál eléri keleti határát, az Ob medence
vizeiből már hiányzik (vö. MELA-KIVIRIKKO 465, BREHM, Fische 327,
SABANÉEV 138). Természetes tehát, hogy az Urálon túl lakó uráli
népek a lazacneveket részben elfelejtették, részben pedig más, az
Ob íolyamrendszeréie elsősorban jellemző lazacféle halak (coregonusok és bizonyos pisztrángfajok) jelölésére alkalmazták.
Az uráli ősnép életében igen nagy szerepe volt a fehér
lazacoknak, a különböző coregonusoknak (3., 4., 8., 10., 11., 14.,,
16. sz.). Bizonyosan jól ismerték a coregonus leucichthyst (ennek
szibériai változata a coregonus nelma), melynek halászata a hal
jóízű húsa és hihetetlen tömegekben való megjelenése miatt európai
Észak-Oroszországban ma is rendkívül fontos (vö. BREHM, Fische
349, 353) és a faj legnemesebb képviselőjét a coregonus lavaretust.
Természetes, hogy az uráli ősnép táplálkozásában éppen a.
lazacfélék fontos szerephez jutottak, s nem kell megfeledkeznünk
arról sem, hogy zsír-szükségletüket is elsősorban bizonyára a lazac
félék elégítették ki. Vannak az uráli nyelvekben olyan, az egjes
nyelvek külön életében keletkezett lazacnevek, melyek igen jellem
zők ebből a szempontból, mert a lazacot mint zsír-, illetve zsíros,
halat jelölik meg: f. kuuja, mely a f. kuu, magy. háj szóval függ
össze, zürj. vyi-tseri (vyi 'öl, butter, fettigkeit1; tseri 'hal'), és a
már említett szám. júr-kale (júr 'fett der seetiere und fische';
kale = hal), vö. 79. sz.
A halak, különösen pedig a lazacfélék ívása az évnek olyan
nagyfontosságú eseménye volt, hogy minden valószínűség szerint
az uráli ősnép időbeosztása is részben ehhez igazodott: AHLQVIBT
szerint az ószaki-osztjákoknál a kilencedik hónap vus tdis 'monat
der coregonus nelma', a tizenegyedik muehsán-t. 'monat der coregonusart muksun', a tizenkettedik sogor-t. 'monat des coregonus lavaretus', vö. még PATK. I. %üjcm-tMis 'halporonty hava; laichmonat'.
Ugyancsak AHLQIBT szerint a szoszvai voguloknál a hetedik hónap
neve sö%er-jonqip 'schnápel-monat'. Az osztják-szamojédban a
július neve CASTRÉN szerint rnuenjel-iread, wuenje
(wuenjel)-iread
'der njelma-monat', vö. osztjE. vus-tllis. Az osztják-szamojéd és
az északi osztják hónapnévben szereplő halnevek etymológiailag
is összetartoznak (vö. 8. sz.). SCHRENK szerint az archangelski
szamojédban a szeptember neve jáumgale-jirlj (vö. jáumgale 'salmo
ómul, Pali.'). Vö. még CASTR. szamO. kuelet-tiril-iread 'der monat^
wenn die fische rogen legén (april)', kuetel-iread 'monat, wo der
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fisch gefangen wird (juni)', Tcuetebel-iredd 'monat, wenn die fische
getrocknet sind'.1) Az időmeghatározásnak ez a módja minden való
színűség szerint ősi uráli örökség.
Az uráli őshaza népe ismerte és valószínűleg meg is becsülte
a szintén vándorló acipenser-fajokat, a tokhalat és a kecsege-féléket (18., 19., 20., 21. sz.) Nagy számmal voltak az uráli őshaza
vizeiben cyprinus-félék, csuka, perca-fajok és lota vulgáris.
Az a megállapítás, hogy az uráli őshaza édesvizeiben nagy
bőségben fordultak elő a vándorló lazaeféle halak, nem lényegte
len tényező az uráli őshaza földrajzi fekvésének hozzávetőleges
meghatározásánál. A salmo salar v. nobilis — amint már említet
tem — kizárólag európai hal és a Jeges-tengerrel összefüggő
folyóvizekből is csak az Urálon innen van kimutatva. Ez a körül
mény megerősíteni látszik SETÁLAnek azt a felfogását (Verw. 50),
hogy semmi kényszerítő okunk sincs az uráli ősnépet keletebbre
keresni Európa legkeletibb részénél az Urálon innen.
A pisztráng (salmo trutta v. eriox stb., finn íaimen),2) éppen
úgy, mint a lazac (salmo salar), Kelet-Európa édesvizeibe a Fehér
e s a Jeges-tengerből vonul fel (vö. MELA-KIVIRIKKO 465, 467,
BREHM, Fische 327, 337, SABANÉEV 1(34). A coregonus lavaretns
Kelet-Európa nagyon sok északi folyójába szintén a Fehér- és a
Jeges-tengerből vándorol el, a tundrákon a fenyőővnél magasabbra
emelkedik ugyan, de a nyírfa-őv felső határát nem éri el (vö. MELAKIVIRIKKO 472). Mindez SeTÁLlnek azt a feltevését igazolja, hogy az
uráli őshaza meglehetős északi vidéken terült el.
Helymeghatározó értéke van az acipenser-fajok előfordulásá
nak is, mert a tokhal és a kecsege-félék nincsenek kimutatva
európai Oroszország északi folyóiban (csak ritkán és véletlenül
fordulnak elő bennük), tekintet nélkül arra, hogy Szibériában az
Ob és Jeniszei vízrendszerében nagy számban élnek (vö. SABANÉEV
844, 851). A Kelet-Európában található acipenser-fajok a Fekete
tenger és a Káspi-tó vándorhalai, utóbbiból kerülnek fel ivás ide
jén a Volgába és a Volga mellékvizeibe. Az acipenser sturio meg
lehetős magasra emelkedik a Volga vízrendszerében és sokkal
') Az idetartozó hónapnevek összeállításában nem törekedtem teljességre.
2
) A pisztráng alakja ós színe a hal kora, az évszak, a víz és egyéb termé
szeti tényezőktől függően hihetetlen mórtékben változik. Ezeket a változatokat a
régebbi írók külön fajoknak tartották és külön névvel jelölték, vö. MELAKIVIRIKKO 466.
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több van belőle a Kámában, mint a Volga felsőfolyásának vidékén
{vö. SABANÉEV 845). Az acipenser ruthenus v. pygmaeus a Volgábau és a Volga összes mellékvizeiben megtalálható, megvan a Kámá
ban és a Káma mellékfolyóiban is (vö. SABANÉEV 851, MELAKlVIRIKKO 4 9 0 ) .

A halnév-egyeztetések alapján tehát úgy látjuk, hogy az
uráli őshaza nem lehetett keletebbre a salmo salar elterjedésének
keleti határánál, az Uralnál, nem lehetett délebbre annál a Fehér
es Jeges-tenger vízrendszerébe tartozó folyóvidéknél, melynek
vizeiben a salmo salar, a sa mo trutta v. eriox és a coregonus
lavaretus nagy mennyiségben előfordult, és déli határa nem lehe
tett magasabban, mint a Volga északi mellékvizei, elsősorban a
Káma és a Vjatka felsőfolyásának vidéke, ahova az acipenser-faj ok
még nagy számban felvándorolhattak. A Káma és a Vjatka, a
a Pecsora és a Vicsegda felsőfolyásának vidéke, tekintetbe véve
az Alsó-Szuchona keleti partját, a Jug és a Luza vidéket, lehetett
az a teriilet, amelyen az uráli ősnép a mai szamojédokhoz, a
halászó obi-ugor népekhez és a „halász-lappok"-hoz hasonlóan
alkalmas téli és nyári vadász- és halászhelyeket keresve nomadizáló életet élt.
Nagyon valószínűnek tartom, hogy az uráli ősnépnek a Fehér
es a Jeges-tengerről is volt tudomása, ami azonban nem azt jelenti,
hogv az uráli őshaza északi határa a tengerig terjedt, hanem azt,
hogy vándorlásaikban legalább is egyes csoportjaik a tengerig is
eljutottak. Az uráli ősnép bizonyosan tudta, hogy a létfenntartásá
ban annyira fontos lazacféle halak a tengerből érkeznek a folyókba
•és mint jó halászok a folyók torkolatáig is eléje mentek a hatal
mas rajokban érkező lazacféléknek, a maguk javára fordítva azt
a tapasztalatot, hogy ezek a halak csak fokozatosan és lassan
szoknak hozzá az édesvizekhez s éppen ezért a folyótorkolatokban
hosszabb ideig tartózkodnak, úgyhogy itt a fogásuk aránylag könynyebb. A tenger ismeretét bizonyítja az 5. számú egyeztetés, amely
szerint f. juominJci, juuminki, zürj. jumai, juman tulajdonképpen
annyit jelent, mint szám. jáumgalé vagyis 'tengeri-hal'. Ha az egyezte
tés helyes, akkor ebben a halnévben, más szóval a szám. jáum
^tenger' szóban, a f. juomi-, juumi-, zürj. juma- tőben a Henger'
uráli neve őrződött meg.
Felvetődik most már az a kérdés, hogy milyen tanulságokat
vonhatunk le a finnugor őshazára nézve azokból az egyeztetésekből,
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melyeket a finnugor eredetű halnevek címen foglaltam össze. A hal
neveknek ebben a csoportjában — amint láttuk — bizonyos réte
geződós mutatkozik, vannak finn-lapp egyezések, vannak olyan
halnevek, amelyek a volgai vagy a permi korig vezethetők vissza
s vannak természetesen olyanok, melyek egymástól távol eső rokon
nyelvekben maradtak fenn és amelyek kétségtelenül valóban finn
ugor eredetűek. Ilyen rétegeket a meglevő adatok alapján mégsem
lehet teljes bizonyossággal kimutatni, mert bizonyos halneveknek
bizonyos nyelvekben való hiányából még nem következik, hogy a
haluév az illető nyelvekben sohasem volt meg. Még a korban legfiatalabbaknak
látszó finn-lapp egyezések között is lehetnek
olyanok, melyeknek eredete a finnugor, sőt az uráli korba megy
vissza és még sokkal inkább azok között a halnevek között, melyek
a rendelkezésre álló adatok szerint a volgai vagy a permi korig
vezethetők vissza.
Az etymológiák alapján megállapíthatjuk, hogy a finn-ugor
és az uráli őshaza halfajtái között általában nincs nagy különbség.
A finnugor őshaza édesvizeiben is voltak lazacféle halak (összesen
13 egyeztetés, 39—51., sz. ebből 5, vagyis 47—51. sz. lapp-finn
egyezés), voltak acipenser-fajok (52., 53. sz.), nagy bőségben abramis-leuciscus-cyprinus-fajok (13 egyeztetés), köztük új az abramis
brama, valamint a perca, esox és különböző kis halak (összesen
11 egyeztetés), amelyek közül kettő egész homályos lapp-vogul
összefüggést mutat. Az uráli őshazában jól ismert lota vulgáris
bizonyára a finnugor őshazában is a legelterjedtebb halak közé
tartozott, Fellépett azonban egy nagyon fontos új halfaj, a harcsa
(silurus glanis; 54., 55. sz.). A számok világosan mutatják a
lazacoknak és általában a halaknak további fontosságát: nemcsak
az uráli őshazából hozott halnevek maradtak meg, hanem számuk
jelentékenyen gyarapodott (34-J-39).
Ha tekintetbe vesszük az említett halfajok földrajzi elterjedé
sét, bizonyos figyelemreméltó adatokat a finnugor eredetű halnevek
is szolgáltatnak a fiunugor őshaza földrajzi fekvésének hozzávetőle
ges meghatározásához.
PAASONEN „Die finnisch-ugrischen s-laute" című művében a
177. sz. egyeztetés keretében (133—134 1.) kimutatta, hogy a fgr.
nyelvekben két olyan szó van (f. suvanto Mas stille wasser
zwischen wasserfállen od. strömenden stellen, vorwasser, widerströmung' és f. pudas 'ami eines flusses' lapp és vog.-osztj.
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megfelelőikkel), amelyből arra lehet következtetni, hogy a finnugor
ősnép nagy folyók partjain lakott. SETÁLÁ (Suomen suku I, 148)
meg is nevezi ezeket a nagy folyókat: az ő feltevése szerint a
finnugor őshaza a Volga középfolyása vidékén terült el, a Volga
kanyarulata és az Oka között, hozzávéve az ennek megfelelő
Volgától északra eső területeket, valamint keletre a Káma part
vidékeit. TOIVONEN a f. sampi ^acipenser sturio' etymológiájával
kapcsolatban (Vir. 1918, 80; ebben a dolgozatban 52. sz.) kimon
dotta, hogy a finnugor ősnép olyan folyók mellett élt, amelyekben
tokhal volt s ez a meghatározás szerinte ráillik a Volga vagy
mellékfolyói vidékére. —
Valóban az acipenser sturio és az acipenser ruthenus v.
pygmaeus a Volga középfolyása vidékének (beleértve a Kámát is)
legjellemzőbb halai közé tartozik (vö. SABANÉEV 845, 851). Nagy
helymeghatározó értéke van a harcsa (silurus glanis) előfordulásá
nak (vö. 54., 55. sz.). Ez a fontos hal, mely Észak-Európa vizeiből
és Nyugat-Szibériából teljesen hiányzik s Közép-Európában is csak
a történeti időben terjedt el, az Arai-, a Fekete- és különösen a
Káspi-tenger folyóinak jellegzetes hala. A Volga vízrendszerében
különösen sok van belőle, de már a Káma északi mellékfolyóiban
alig található (vö. SABANÉEV 794—795). Az abramis brama elő
fordulása (vö. különösen 56-, 57. sz.) szintén nem lényegtelen tényező,
mert e halnak, mely legészakibb Európából és Szibériából ma is
teljesen hiányzik, éppen Közép- és közép Kelet-Európa a tulajdon
képpeni hazája (vö. SABANÉEV 503). Mindezen halfajtáknak elő
fordulása teljes mértékben megerősíti SsTALlnek a finnugor őshaza
földrajzi fekvésére vonatkozó fennebb ismertetett feltevését.
Utoljára hagytam a lazacféléket, amelyek — mint már emlí
tettem — rendkívüli jelentőségüket a finnugor őshazában (vagy
legalább is annak egy részében) továbbra is megtartották. A fehér
lazacok, coregonusok közül a salmö v. coregonus leucichthys nem
csak az északi folyóknak, hanem a Volga egész medencéjének
jellemző hala (vö. SABANÉEV 262. A Volgába a Káspi-tó északi
részéből vándorolnak fel). Figyelembe veendő azonban, hogy ez a
hal a Volga felsőfolyásának vidékén — a Káma kivételével — csak
csekély mennyiségben van kimutatva.1) Egyébként a lazacféle (salmouidae) halak közül a Volga vízrendszerében csak néhány fajta
') H. A. BapnaxoBCKiíí, Onpe^AKTejih puó'B öacceaHa piKH Bojirm (1889), 27.
Nyelvtudományi Közlemények XLIX.
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él egyes hideg, sebesfolyású vizekben. A salmo v. coregonus thymallus, amely Ororszország északi és észak-keleti vizeiben általá
nosan el van terjedve, a Volgában és a Volga tulajdonképpeni
mellékfolyóiban csak ritkán található. Nagy számban él azonban a
Káma, a Bjelaja és az Ufa összes mellékvizeiben (vö SABANÉEV 221,
VARPACHOVSZKIJ i. mű 26). A pisztráng-változatok közül a salmo fario
L. a Káma, Szura, Szvijaga és egyéb folyók egyes patakjaiban for
dul elő (vö. VARPACHOVSZKIJ i. mű 30). A salmo fluviatilis Pali., mely
az Urál keleti lejtőjén és Szibériában mindenütt megél, csak a Csuszovajában (és ennek egyik mellékvizében, a Szylvában), vala
mint a Káma és az Ufa felsőfolyásának vidékén van újabb időben
kimutatva (vö. VARPACHOVSZKIJ i. mű 32). A nemes lazac (salmo salar v.
nobilis), a lazacpisztráng (salmo trutta v. eriox) és a coregonus
lavaretus — mert a finnugor őshaza bizonyos vizeiből ez utóbbi
sem hiányzott — Európa keleti részében, amint az uráli őshaza
halaival kapcsolatban már kifejtettem, csak a Keleti-, a Fehér
es a Jeges-tenger vízrendszeréhez tartozó vizekben jelenhetik meg.
Fel kell tehát tennünk, hogy a finnugor őshaza északon és észak
nyugaton elérte a Fehér-tender vízrendszerének folyóvidékét is,
más szóval, hogy a finnugor őshaza északon valószínűleg a Vicsegdáig, északnyugaton pedig a Szuchona alsó folyásáig terült el és
magába foglalta a Jug és a Luza vidékeit is. így hát a finnugor
őshaza északi része kiterjedt az uráli őshaza egy részére is.
Az uráli és finnugor eredetű halnevek igen régiek, néhány
ezer éves múlt áll mögöttük s így nem csoda, hogy legnagyobb
részük eredeti jelentése teljesen elhomályosodott, feledésbe merült.
Vannak azonban olyan nevek is, melyeknek eredeti jelentése
kideríthető volt s ezek az esetek világosságot vetnek a halnevek
eredetének problémájára. A halnevek jelzős szerkezetekből kiválva
önállósultak, vö. f. N.: Sakkola (MELA-KIVIRIKKO 461) miekkaJcala
és miekka 'pelecus cultratus', tkp. 'kardhal' és 'kard', magy. N.
kövihal és kövi 'cobitis barbatula' (vö. HERMÁN, MHalK.). Számos
halnév, amelynek jelentése rég elfelejtődött, még ma is használa
tos a 'hal' szóval összetéve.
A halnév, mint jelző, a primitív szemlélet alapján a hal leg
feltűnőbb, legjellegzetesebb tulajdonságát fejezte ki. így az abramisok és bizonyos erősen összenyomott testű cyprinus-leuciscus
fajok 'lapos v. széles-hal, laposka v. széleske' nevüket több vilá
gos esetben testük lapos, széles alakjáról nyerték (vö. 22.,
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56. sz.). Az abramisokat a magyar nép is lapátkeszeg, lapiska,
laposkeszeg, lepényhal, tányérkeszeg, tángyérhal néven ismeri (vö\
HERMÁN, MHalK.). A f. sulJcava halnév, amelynek jelentései LÖNNROT
szerint 'vimba, abramis vimba; — braxenpanka 1. -blicka; —
farén; abramis ballerus' a sulka 'toll1 szónak -va képzős szárma
zéka (vö. 73. sz.). Az elnevezés a hal testének rendkívüli lapos
ságára vonatkozik (az abramis ballerus magyar neve lapos keszeg).
A f. kampela1) 'pleuronectes' halnévnek a 'schief, verbogen' jelen
tésű kampela stb. szóval való összefüggése egészen világos. Ugyan
csak a hal testének alakjára vonatkoznak a következő világos
népies halnevek: vog. KANN. AK. pafiryM 'e^eni,', tkp. 'kerek-hal'
és MUNKÁCSI, Hal. 304 É. ássa %ul, AL. assi khul 'pérhal; salmo
thymallus', tkp. Vékony-hal', lpN. FRIIS akabiddo 'cyclopterus lumpas', tkp. 'uxor'+'braccae muliebres ex pellibus tarandorum confaetae, ab imo ad genua pertinentes', facca-bcelle 'navn paa en
mindre kveite', tkp. 'chirotheca lanea' + *pars, altér duorum par
facientium', aksonadcta 'salmo femina, quae ova efíudit', tkp. 'fejszenyél', amely elnevezés igen jól ráillik az ivás után erősen leso
ványodott ikrás lazacra. A szám. CASTR. Jur. sumborj, Jen. suboggo,
PALLAS sjumbunga 'salmo muksun' 2 ) is a Jur. sumba, T. sunfa,
Jen. subo, 0 . K., C., FO. sumba, NP. sümba 'axt' szó származéka.
Bizonyos coregonus-fajokat és a csukát elnevezték e halfajták
feltűnően előrenyúló, hosszú, hegyes orráról (vö. 4. sz.). Vö. még
szám. PALLAS „Ostiacis . . . ad Kas fl." koelkup 'salmo muksun
<i. e. nasus gibbosus)'.
Több halnév eredetileg a hal jellemző színét jelölte meg.
Fehértestű (vagy fehérhúsú) halakat 'fehér-hal' névvel látták el,
vö. 3., 53. sz,, továbbá zürj. WIED. jedzyd thri 'weissfisch; leucis•cus alburnus', tkp. 'fehér-hal'. Ebbe a jelentéscsoportba tartoznak még
a következő világos népies halnevek is: lpl. ITKONEN ríps-kill8 'lohi;
lachs', tkp. 'vörös-hal'; f. siniainen 'pisciculus, varietas eperlani;
stintenart', melynek a f. sini 'kék' szóval való kapcsolata egészen
világos; magy. HERMÁN (MHalK.) zöldike 'tinca vulgáris', valamint
f. észt RIIKOJA 42 tahnik 'hőrnas; salmo fario L.', tkp. 'pettyes'- (vö.
*) A f. kampela halnév az orosz közvetítésével a jakutba is átment, vö.
BÖHTLINGK kambala 'pleuronectes'.
2

) Ezt a szám. halnevet SETALA Verw. 49 kétkedve egyeztette a magy.
compó 'cyprinus tinca' halnévvel.
0*
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tdhnik 'geflecktes weibl. rind'); vogÉ. MUNKÁCSI, Hal. 30&
Xanjdn %ul 'cyprinus carassins', tkp. 'tarkahal'; f. LÖNNR. isokirjanen 'en laxart', mely kétségkívül a f. kirjava 'tarka' szóval függ
össze (vö. EENV. kirjas Vacca varii coloris; bunte kuli', kirjo
'maculosus bos 1. vacca: scheckiger ochs 1. kuh', kirju 'bos 1.
equus macülosus; bunter ochs. schecke' (iso 'nagy') stb. A vörösszeniü leuciscusokat a lív, a votják és a magyar nép egyaránt
'vörös szem'-nek nevezi, vö. lív SJÖGREN-WIED. punni síim 'rotauge,
plötze; cyprinus rutilus L.'; votj. MUNKÁCSI S. górd sin 'piros
szemű apró pontyfaj; copora; leüciscus erythrophthalmus; rotaugeT
plötze'; magyN. (vö. HERMÁN, MHalK.) veresszem, veresszemű halr
veresszemü keszeg 'scardinius eiythrophthalmus' (vö. még piroska,
piroskakeszeg, piroslókeszeg id.). Ugyanennek a halnak egyik népies
finn neve LÖNNR. punapyrstö 'sarf; leüciscus erythrophthalmus (sorva)',.
vagyis 'vörös-fark', vö. votj. WICHM. MU. gord-burd 'ro^OB^ii.; erás
karppikala', tkp. 'vörös úszószárny'; niapy. N. (vö. HERMÁN, MHalK.)
vörösszárnyú göndér 'leüciscus rutilus', úgyszintén cser. SZILASI
seme-suldór-kol 'cyprinus balenus', tkp. 'fekete-úszószárnyú hal'. —
Kisebb halaknak csillogó, ragyogó testére vonatkozik a f. kilo(82. sz.) elnevezés s ugyanezt a tulajdonságot fejezi ki a f. kilttu
'salmonis species; lachsenart' (vö. liv SJÖGREN-WIED. kild 'glánzeud,.
blank, teli', f. kiutad 'glansa, blánka, blicka (om silfver), glimma,
glittra, sMmra', lpN. gilddat 'splendere', ^íWai'magnificus, splendidus, lautus', L. kilte- 'glánzen, leuchten', kilte-, csak attr. kiltis'(schön und fett und alsó) glánzend (von renntieren)'); lpN. FRIIS
vmjek, vcejet 'fetus piscium, pisciculi, fiskyngel, smaafisk', L. WIKLUND vejek 'fischbrut' (vö. lpN. vasjet 1. vcejok 'splendidus, fulgens*
politus'). A pikkelytelen vagy kocsonyás réteggel borított ha'ak a
'csupasz-hal, csupaszka' nevet kapták (vö. 25. sz.), a nagyon kövér
lazacokat pedig, amelyek bizonyára zsírszükségletüket elégítenék
ki, 'zsír-hai'-nak nevezték (vö. 79. sz.). — Hogy a finnugor, illetve
uráli ősnép milyen pontosan és jól ismerte a halakat, mennyire
megfigyelte azokat a változásokat is, melyek elsősorban a lazac
félék külsején az ivással kapcsolatban észlelhetők, bizonyítja a f.
nierid (25. sz.) és ? jokkelo (43. sz.) etyniológiája.
WIED.

A halak életmódját is jól ismerték. Ezen az alapon érthetjük
meg a 'tengeri-hal' (5. sz.) elnevezést és a fanevekkel kapcsolatos
halneveket (vö. 45. sz). A mocsaras, zavaros állóvizeket kedvelő
halakat ilyenféle tartózkodási helyükről nevezték el a finnek, a

AZ URÁLI NYELVEK RÉGI HALNEVEI

85

zűrjének és az osztjákok: f. LÖNNR. mutakala 'dyátare; cobitis fossilis' (vö. muta 'moder, schlamm'); zürj. WIED. ot-thri 'flusskarpfen; cyprinus rivularis' (vö. ol 'schwankender, sumpfiger boden,
moorgrund'); osztj. AHLQV. malan-xul
'cyprinus carassius' (vö.
maian 'kleiner see; wasserpfuhl nach dem abgange des flusswassers im sommer'). A kövek között élő és kövekhez tapadó kis
halakat a finn nép 'kőhal'-nak és 'kőnyaló'-nak nevezi: kivikala
r
cottus gobio; — gasterosteus pungitius; — cobitis barbatula; —
phoxinus aphya' (vö. MBLA-KIVIRIKKO 405, 413, 436, 444), kivennuolija és kivennuolijaincn
'cottus gobio; — cobitis fossilis;
— cobitis barbatula, — cobitis tsenia' (vö. MÉLA-KIVIRIKKO 406,
434—436), hasonlóképpen a magyarban is: kőhal 'gobio vulgáris',
Jcövi, kövihal, kövecshal, kűhal 'cobitis barbatula', valamint köfúró,
kőharapó, kővágó 'cobitis Isenia' (vö. HERMÁN, MHalK.). — A finn
nép (Suursaari, vö. MELA-KIVIRTKKO 423—424, Virrat, Vanaja)
tuulenkala 'szélhal' névvel nevezi azokat a halakat, pl. ammodytes
és abramis fajokat, melyeket a szélfújás nagy csapatokba gyűjt
össze a halászok kényelmére. A magyar népnyelvben is van szél
halt szélkeszeg, szélhajtó 'alburnus lucidus' és szellökeszeg 'alburnus
lucidus; — aspius rapax' (vö. HERMÁN, MHalK.). Amint ezek az
utalások is mutatják, az uráli nyelvek világos újabb halnevei
ugyanolyan szemlélet alapján keletkeztek, mint a régi halnevek.
N. SEBESTYÉN IRÉN.

Szómutató.
(A szómutató az egyeztetésekben tárgyalt halnevekre és azokra a
szavakra vonatkozik, melyekben ritka képzőket mutattam ki. Több
nagyon hasonló alakváltozat közül általában csak egyet vettem fel.
A szó után következő első dőlt szám annak az etymológiának
a száma, melyben az illető szót tárgyalom, a többi szám pedig
azokat az egyeztetéseket jelzi, melyeknek keretében az illető szóra
valamilyen vonatkozásban hivatkozom. A szibilánsok sorrendje:
s, s, s. Az a az a alatt van, az a az a után következik. Az y a
finnben az ü helyén áll, egyébként az i alatt vagy az i után található.)
Magyar.
füzfahal 45.
késze, keszi, keszeg, keszeg,
keszege, kecég 59.
lapátkeszeg 22.

lapiska 22.
lepényhal 22.
;
1
mé -, me-, meny-, mény-halhh.
ón, ón-hal 62.
ónos jász 62:. :• ij
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ön, ön-hal, ön keszeg 64.
őny, öny-, öny-hal 64.
öven, öven 64.
ün-hal 64.
tányérkeszeg .22.
tángyérhal 22.
tat-hal 28. sz.

Osztják.
áydrns, üydrndtf, dudrne1 61.
agren 61.
dhn, almi, átn3 41.
anker 35.
as-tai-kari 18.
jaréx-pö'x 69.
jdux 27.
j,qw(. 27.
jürex, jerox 69. ;
ieu, jen, jeux 27.
iíy?-> Jeve %7iqx, joch, jö'x, joiih, jux 27.
xafidn 61.
%üpm-xük' 62.
kara, kár 3, k'drl 18.
kqrdmox, kárasmbx 18.
ÚrUox 18, 20, 29, 40.
karié, kar és 18.
kégxull 6.
kelsa, keVs3, kéVéi 66.
kelsa, kéls3 66.
kera, kér a, kér a, kdr3 18.
küsi 66.
kolsi 66.
kori, korri 18.
kőls3 59.
kő'sím.3 59, 27.
VotWV 39.
kuse 59.
Iqmsá'n, lamsan 29, 20, 40.

Idr, -tar 69.
Lárdy\ Ldrdx 69.
la'yál'i 74.
láx 74.
ldrdx, leréx 69.
lounin 71.
máUgtdX, mdUytdx, mqiutdy1 65^
megder>, méytdrj 65.
meudah, méuDdr), meudí 65.
rneutdrf, méuti 65.
mőyldx 65.
mögs, míiyl, mögo 73,
WÍÖ|3, muxe, mughuj 73.
müym3Íi} múy3, múyl 73.
muwl 73.
ndVk'űiA, ndl9kk(mA 76.
ndldk 76.
ndldx, nd'hk, nelki, ndtks 7&nürkSiA, n>ir^sai£ 25.
ons, oé 8.
pq(pzs, paja, poja 9.
pdk'ayx •*&.
pariul, porchul 26, 9pqts\, paci 9.
pisán, písjdn( 9.
poÁáx 39.
sar, sart, sdrt 70.
sárax, sqr§x 39.
sarak, svr§¥ 39.
Sdy, sex, sig 54.
scuri, sevri 77.
simri 77.
sirroch 39.
sox, söx, soux, sdx 19.
söréx, sorix, sörox 39.
sorok 39, 76.
sört, sort, sört-mbx 70..
sdivc 19.
sux 19.
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sá'BaryüiA, éebar-%ut 40, 4.
ápgdrs 4.
sógor, sókor 4, 40.
schohor, schokor 4.
tara, tdrs, tarerg 69.
farmon 61.
uns, uns, únts, ünts(3) 8.
us, us 8.
uh, u)§ 8.
H
uasd%, uasd% 39.
voé, vus 8.
Yogul.
álén, álin, álén 41.
ántdr 4.
art, ar^Rt 61, 27.
erkl', erkd't, cirkét 61.
aQrygn, odrydn 61.
Ía%id, ia!í%ulL, jaktchull 27.
jam-qul 27.
iékuji, isytkuji 27, 61.
Xájim 27.
Xallek 72.
Xönxélt 27.
Xul'ém-xul, xuljum-xul, cholymchal 62.
kapai, karaj 18.
kari 18.
karkei, karkej 18.
kaseu, kaseuw 59.
kési, kasiw 59.
kasén 59, 41.
koásén 59, 41.
koasi 59.
koasih, 59, 4 1 .
komor 4.
k^a0r,yii 18.
Unxsán 29, 20, 40.
jiarisa'ri, jiáysdy, löyfssdj) 29.

lan^sri, larj^sr) 29.
lapak 39.
lepü'x, loatpx 39.
m&ulék, mgutk 65.
nála, nalik, ndlk 76.
nálkánxul, nalek-xul 76.
nafiram 27.
norxül 25.
oáln 41.
gárk, <}aor3k 61.
oárt, "áRt 61.
ös, Q'sköJi 8.
pajil 1.
pajpék, paipka 39.
pisjdn, pisjan 9.
pet, pötf put, püíi 27.
saH, satttd, saM 27.
sáréx, siréx 39.
sart, sárt 70.
sdy, sél 54.
selt, s§ít 27.
si, siy, sV 54.
simir, simrd, simri 77.
sö~xer 4, 78 A.
somdr, sumrd, sümra 77.
söspii, sopi 52.
soréx, sorjx 39, 72, 78 B.
sörkh, sorxdn %ul 39.
sort, sört 70.
süx 19.
sukér, süG9r 4.
sükur 4, 78 A.
supí, supiy 52.
sut, sát, sünt 27.
éakwdr 4.

s á / % 78 B.
sdy, se/? 54.
si, siy 54.
so\pii 52.
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supu 52.
seu, su, sü 54.
tá%t, íapköJi 28.
tar, tári, tári 69.
tarhiuan 69.
tarka, tarka, tárGa 69.
tarcik 39.
türu, türü 69.
toárei, tóárl, tnqriy 69.
t^a0rl, tü^ri 69.
ŰaxJh'r, cá%sér 78 A.
üs, us, fyz 8.
vankér 35.
vántért 27.
Zűrjén.
ar, ar-pi 7.
ar-gyU 59, 7, 19, 29, 40.
had'-kor-myk 65, 45.
had'-kor-tseri 45.
darga 69.
dereman 5.
dorys 27.
d'ynis 27.
d'éul'ej 5.
dzekan 5.
gits, giU 59.
góli 43.
gorys, gors 27.
görd-hoka-l'apa 56.
guU 43.
gurina 2, 4.
gusan 5.
jokis, jokys, jokus 27.
jodi, jodi 60, 42.
jözna 2.
jumai 5, 40.
juman 5, 43, 57.
juol' 43.

kahas, kehes, kehes, kevös 37.
keMsi 66.
kenej 5.
kirnis, komis 27.
hol 43.
kom, kumy 36, 37.
l'apa, lapa-pi 56.
M 43.
lömys 27.
mama'j 5.
mik, mek 65.
nilan 5.
nitdféei 5.
nukyí 43.
nuleg : sir-nuleg 38.
orga 61.
pevtan 57.
pöl, pöl-tSeri 57.
pöltan-Űeri 57.
pöv, pöv-thri 57.
pövtan-tferi 57.
rinis 27.
sin, sin 64.
sir, sir-tseri 70.
sir-pi, sir-jnjan 70.
sul', suli'm 75.
tugan 5.
tsakyl' 43.
íéeri, íserig, céfki 39.
Ueri, tferik, thriok 39.
téimi, tsimi-tseri 42.
tsipan 5;
tsir, tsir íseri 3.
isui : íéu\-pi 40.
tsui-pi-sir 40, 20, 29, 70.
uds, udz, uts 8.
vyi-tseri 79.
vokei 5.
voman 5.
-
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Yotják.
darga 69, 81.
d'us 27.
jus, jüseh 27.
karéi 18, 40.
ktti 46
kfnf, kiní-corlg 44.
Ion 71.
paja 1, 7.
palás 57.
patton 57, 43.
pul 57.
son : son-űorig 64.
éoreg, soryg 39.
iödy tsoryg 53.
Uipej,, Uipei 40, 18.
t'sorfg, (Sorig, corég 39.
Uukirna 4.
Cseremisz.
i'man 25.
kaőa'ma, koőama' 46.
kapai, jal-yafial 56.
UUak 66.
la'[iái, lafianózá" 56.
lofia-l, lofia'l-yol 56.
lopa'l 56.
men, men-kol 55.
mü'ktd, müktö' 65.
nura'n 25.
nus, nuz 21.
nukta', nü'klo 67.
pardas, parőa's 58.
pa'rőas, pa'rdak*s 58.
pdzo'lmd 4.
púkxse'rnT 4.
su'kmo 4, 46.
éere'rjGd 63.
serére, sereyge, sereykd 63.
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samba 52.
svyol, si'j-yol 54.
ta'ta, totó 28.
tumo, tuma kot 45.
fiaza'ran 25.
pistáld 68.
Mordvin.
koryska 2.
mantuk, mentük 55.
pulla 20.
safge, sárga, sefge 63.
sárga 63.
sená, éeni 64.
éije, sija 54.
tutka 28.
Keleti-tengeri finn. (A finn álta
lát) ;m jelöletlen.)
affen, affena 68.
ahen, ahun észt 68.
ahn, ahnik észt 68.
ahn, ahh vepszá 68.
ahvákko vót 68.
ahve i., észt 68.
ahven, ahaven, uhven 68, 12.
ahven karj.-aun., ahven lűd 68.
ahvena 68.
ahvenas észt 68.
ahvne, ahvnik észt 68.
goltsha karj. 66.
haapakala, haapiainen 45.
haila 75.
haili, hailikka 75.
ihven 68.
jasen 68.
jokkalo, jokkelo 43.
joutsen 68.
juominki, juuminki 5, 6.
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kanahka 10.
kumpsi karj. 49.
karahka 10.
kuore, kuorre, kuorreh 2.
kuoreh karj.-aun. 2.
karikas : lü-k. észt 18.
karits, karitski, kamits : luu-k. kuorek, kuores, kuoret 2.
korjuha vepszá 2.
észt 18.
kuoriexa
karj.-aun. 2.
kap alá 56.
kdrry 48.
kuoris, kuoroi karj.-aun. 2.
kenő 44.
kusk, raud-kuék észt 32.
kerts : luu-k. észt 18.
kutuli, kuturi, kytyri 46.
kesama, kesáin 5$, 73.
kuuja, kuujas, kuujo 79.
keso 59.
kuusama 73.
kilo 82.
kuveri 79.
kilokki 82.
labakas észt 56.
kilu, kilu-raime, kilu-silk
lakká 74.
latik, latikas, latingas észt 22,56..
észt 82.
latk, latkas és^t 22.
kilukka 82.
kirro 48.
latteri 22, 9, 24, 46, 56.
kis, klsk észt 32.
latukka 22.
kiiski, kiisk 32.
lehe-ahvne észt 45.
kiiskoi, kiskoi, kiskoihut karj.- lehtimuje 45.
lehtsik, lehtisíka 45.
aun. 32.
kis lív 32.
lehu 23, 24.
kiskine lűd 32.
lepa-, lepp-maim észt 45.
kiunki, kiiunki 6, 5.
lepik-kala észt 45.
klz, klzlik észt 32.
lisu 23, 24, 56, 58, 60.
koider, kouder 49.
lohenpoika 5.
koikama 47.
jiud'zu lűd 23.
kojama, kojamo 47.
luts észt, lív 23.
kolli 72.
JIUU lűd, jiu($une karj.-aun. 23.
koltsak lív 66.
Xi$zu, XiiSu karj.-aun. 23.
koreh vepszá 2.
maikko : rantamaikko, partakorét 2.
maikko 73.
koure 2.
maikunen, maikuri : rantam. 73^
koutere, kouteri 49.
maim lűd, maim vepszá 73.
kouver, kouvero 49.
maim : kala-mcám, lepp-maim,
kuare, kuarre, kuarreh 2.
muda-maim, joe-maim észt 73..
kueri, kujeri 79.
maima, maimo 73.
kulmakko 62.
maimu karj.-aun. 73.
kumsi 49.
maivá 73, 41.
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mankki, mankkiainen 30.
marakka, morakka 11.
monni 55.
muije, műje, mujek 83, 84.
mu\eh karj.-aun. 83.
muikko : rantamuikko 73.
muikku 84.
muro, murokas 11.
muros karj. 11.
murukala 11.
nahkalohi 25.
neikonen 67.
neituri, sdyndjdn neituri 31,
9, 24.
nieri, nierid 25, 39.
nérinen, nierieinen,
nieriainen
25,
nieris, nieries, nierids 25.
nikk észt 50.
nikka, nikko. niekko 50.
norjas, nörjas, nörijas észt 25.
nulikka : haukinulikka,
hauvin-,
hauvennulikka 38.
nieriene, nieries karj.-aun. 25.
nujiikkani : hauginujiikkani 38.
nujikki, nulukki : haugi-. hauvin-ú. 38.
olkava 41, 73.
ou'n, oufids, ou'úds lív 68.
pallas 57.
pali, paUarj-kala vepsza 1.
pali lűd 1, 7.
parki karj.-aun. 58.
parkki, partti 58.
pasu 24.
pasuri 24, 9, 46.
patu 24.
pahkind 68.
peahen 68.
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pehuli 9, 46.
pehuri 9, 24.
pehuoi lűd 9.
pellava, pellova 73'.
púra, purri, puras, purikka 26.
purikas, purikkas észt 26, 9, 56.,
purtti : lahnanpurtti 58.
rapos 51.
rtibis, rübus észt 51.
rdappö 51.
rddpys 51.
rádvys karj.-aun. 51.
fdpus, fdpuz vepsza 51.
reápoi, redppöne karj.-aun. 51^
redpys, reddpys 51.
reppana, reppdnd 68.
rephs lív 51.
riapöi karj.-aun., lűd 51.
ridppö karj.-aun. 51.
riapys f., lűd 51.
riipus f., karj.-aun. 51.
ruccu : kivi-r. aun. 23.
sainam, sainias észt 64.
saippa aun. 52.
sajiag lűd, vepsza 10.
salahka, salakká, salkki 10..
salak lív 10.
salakas észt 10.
salatti 10.
salatti karj.-aun. 10.
salava 73.
samb, samm észt 52.
sambi 52.
samikala észt 52. _
sammi, samme, sammét 52-..
sampi, sampi 52.
sampiainen 52.
sapakko, sapikka 40.
sara, saara észt 69*
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sdrg lűd, sdrgi karj. 63.
sarana, sarana 68.
taim, taimo, taimed észt. 12.
sa Icalla, sagd, segga észt 54.
sae, sáekala 54.
taimen 12, 15, 68.
taimin lív 12.
sainas, sdinakas, sainamas,
taiminka, taimetka 12.
sdinames észt 64.
sdká, sdke, sdket 54.
talvikko 80.
sdkia 54.
lammakko, tammukka 12.
sdtine 64.
tampukka 12.
sarekala, sdri észt 63.
tümik lív 12.
sdrg, sdrg észt 63.
toikelo 13.
édfg vepszá 63.
tolókká 80.
sdrgi karj.-aun. 63.
tonko, lohentonko 15.
sdrjakala észt 63.
íökes, toki, tokk észt 28.
sarki, sö,rk 63.
tőtkes, tött észt 28.
sdtűi vót 63.
tőud'jas, tőugjas észt 25.
saüna, sünds észt 64.
tüdi észt 53.
sdyna f., karj.-aun. 64.
untuva 73.
sdyndjd f., vót 64.
varolainen 7.
sdynds, sdynat, sdynava 64.
Lapp. (A norvég-lapp általában
sayne, sdynek 64.
jelöletlen).
sdyneh, sdüneq, saünü karj.aun. 64.
accan 3.
seinas, seinakas, seinamas,
baldes 57.
seinames észt 64.
Balüis P. 57.
sempi, sembi 52.
bulkur 49.
silakka 10.
bussai 68.
silava, silevd 73.
dabmug 12, 40.
sirkka 81, 69.
dabmok 12, 14, 15.
sirri, sirrinen 3
dabmot 12.
sintti, süti 14.
dalvek 80.
sogi észt 54.
dmbmuk Arj. 12.
sopakka 40.
dqbmug Ht. 12.
sorra 39.
Düqpmdpce Wefsen 12.
sulkava 73.
duovlvas 45.
suvikka 80.
duovve 45.
salakká, salahka karj.-aun. 10. düövhn P. 45.
sajiuga karj.-aun. 10.
Gaitoj S'. 34.
saünea, saüna karj.-aun. 64.
gdpan 3.
saundg lűd 64.
gierkam 68.
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gilhan, gilkan 3.
gilhar 49.
gilok, gilok-saidde 82.
gilot, gilot, qílot-dor'ske 82.
goagjem 47.
goaigem 47.
goam'sa 49.
goaskem, gwaskim 68.
gqles 72.
gugjor 79.
gulmek: ruovdde-gulmek 62.
gumpeg 40.
guokan 3.
guovcur K. 49.
guuHia P. 49, 79.
guvcca 49.
guvcce Lyngen, Balsfjord 49.
guvcur Sydvaranger 49.
jieőad'Ű, Kid., jidac Jokostr. 60,
34.
jobberm S. 68.
kaito S. 34.
kasag, kasáig K. 40
káskem S., köskem L. 68.
köecük L. 59, 12, 14.
k'éiö Nj. 6.
kterra Ko. 48.
kierax Kid. 48.
koálVhabz:
rmom^D^koaWhoDz
I. 62.
kóaubzur I. 49.
kod'd'em L. 47.
kolés h. 72.
kolla S. 72.
kolmsx T. 62.
koms S. 49.
kouózar Ko. 49.
kulmihaDz S. ,62.
kuora, kuÖrrayoz Ko. 2.

kuü&'sA Kid. 49.
kuud'iH T. 49.
kuvce K. 45, 7, 9.
km^'wcDzur 1. 49.
Iceppadak 56.
liddam 68.
liddan 3.
luöbbag 56, 12, 40.
ma£kA Kid., mai'kkA Ko. 84.
majhk K. 84.
wiöw'v, maivá 73.
mané'k' Sk., Ko. 05, 12.
moanji, moanjigaz K. 55.
muöger 49.
muökker 49.
muraka- L. 11,
navllo 76.
noiso S. 2 i .
nuGkes Kid. 50.
nuihkes Kid., Not. 50.
nvok'és Nj. 50.
nuikkes T. 50.
fiükkes K. 50.
njabai K. £8.
ná^j'«>i Nj. 55.
niaka, niakats S. 55.
naökka P. 55.
njakka 33.
náokE, Nj., na'k'k'E Ko. 55.
w?a/w K. 55.
nauivi l. 33.
njoavdnja 17.
úw'tfeé Ko. 40,
oZmai #8.
orrev S. £8.
pdldes Kid. 57.
pdÍDÍs I. 57.
pen^tai Kid. 58.
# o % S. 40.
.
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pöcuj L. 68.
sappa K. 40.
sapsA, sapsvz Sk., Nj. 40.
ravem S. 68.
s^efío L. .Z6'.
rceppen 3.
seras 3.
rcevas 51.
silah S. ÍO.
riepas K. 51.
rievan 3.
s/Wa L , ruövdde-silla Lg. iO.
rievas Nj. 51.
soarran 3, 6S.
roabak, roabat 51.
tdmmi'k' '.jamr-tdmmi'k' Ko. 75.
tapmuk 12.
sappeg S. 40, 12, 56.
cambai K. #8.
sárg S. 63.
cuapuj K. #8.
scerga S. 6i.
cmrmak, ciermak 14.
scergge 63.
cierrek, ccerrek 14.
scevnjat Kt. 64.
cilla: ruövdde-cilla Lg. /0.
seiuvel 78.
cimar 49.
si%sA Kid. 78 A.
cicin K. 5.
ste%sA Nj. 78 A.
coarran 3, 68.
sieppa Lg. 40.
sieusbz Nj., siusvní)1''$ Kid. 78. cüduca- L. 40.
UiidVubzá P 40.
sievna Földen 64.
culgom 68.
$irkke 81.
cuoinca 42, 40.
sittek 14, 12, 62.
cuonlja 42.
slugna L. 64.
(Mön[Dza P. 45.
siuna Kid. 64.
cuopsem 68.
siuyyia S. 64.
cuouca S. 40.
sível, sível, slevéí 78 B.
cuovca
40, 42.
sivn K. 64.
cuoiv^já 40.
smaije Kid. 83.
soavvel. 78 B.
curuk, curok, ciruk 14.
sóavvil I. 78 B. .
vá'itsé-k' Kid. 8, 12.
watjew S. #8, 73.
sevvel Not. 78 B.
•vdcau L. #8, 73.
sudmvel Kid. 78 B.
vajam 68, 73.
suoivan 3.
viester 49.
suoloi K. 68.
suevvel Kid. 78 B.
viezvan Not., rjgzvan T. #8.
safsa 40.
vfrdds Nj. 7.
vuodnav S. #8, 73.
saksa 40.
vuorro 7.
Mail K., sajwia T. 10.
vuesk Kid., i;was& Not., vumkA
MBpA Kid., T. 40.
Nj. 08.
sápp Kid., sáppá T. 40.
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vüdskAnvz Nj., vuskrwnb*'fé Kid. chy-challe P. 6.
chyrri, kyrri P. Í 8 .
68.
cfoori P. 5.
vuosko 68.
churrú Koib. 5.
vuoskom 68, 73.
ifca/ia 0 . 5,2.
vuoskon S. 68.
wtu'ösku, vwhsku I. 68.
kami-kola Kani. 56.
vüoskuj L. 68, 58.
kamme Kam. 56.
'vüoskun L. 63.
canegulla Koib. 56.
vüdsküw L. 68, 73.
kapteda P. 56.
vuótnam L. 68. 73.
Msa, Mssa 0 . 5,2.
kásama Jur. 75.
Szamojéd. (Arch. = Archangelsk kasauwa Jur. 75.
A. = Adelung, P. = Pallas,
katifatama Tawgy 54.
K. = Klaproth.)
Msen 0 . 55.
adde Jen. 8.
kesan, késen 0 . 55.
khdivia P. 57.
argalae Taigi 7.
bachkőnnu Tawgy 35.
Hnífcae P., K. 54, 1, 12, 17.
bdkunu Tawgy 35.
kintja K. 54.
behana Jen. 35.
kirgalae Taigi 5.
behanná P. 35.
ftirre P. 48.
kyogon 0. 55.
buákonnu Tawgy 35.
&o>, &ör 0 . 5.
domuchey P. 12, 17.
korrb Kam. 5.
faeha Jen. _Z.
kuagan 0 . 55.
fa'uka Tawgy 1, 12.
f/ow? Laak 8.
kuajúmu Tawgy 75.
hajar, haijer Jur. 35.
kuana 0 . 55.
hásawa Jur. 75.
kuegar, kuogar, kuőgor 0. 55, 9.
ftm/ Jur. 18.
¥uer§n 0 . 55.
jagana P. 55.
ku§y§r, ¥ut)r§r, ku§g§r 0. 55.
jáumgalé Arch. 5.
kuekar 0. 55.
jehena Jur. 55.
fcwor 0 . 5.
^'ena P. 55.
&wr 0 . 2.
jiddu Jen. 8.
kuriar Mot. 55.
jidurt'ea Jur. 9.
ftwra Kam. 2.
jihana Jur. 55
kpayén 0. 35.
Jm£w Tawgy 8.
la o. 22.
jinttu, jinty Tawgy 8.
laeto-challe Taigi 55, 71, 73.
judado, judaro Jen. 9.
Za#a 0 . 59.
júrkale Arch. 75.
Za##e 0 . 59.
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fy P. 55.

nilák Jur. 7£.
nüok Arch. 76\
wö;'ea Jur. 33.
nójje, nó"ja Jur. 55.
norak 0 . 55.
nuiju 0 . 55.
njukol P. 55.
mmit 0. 55.
ráw 0 . 55.
nüne 0. 55.

lysu Jur. 55, 24, 58, 60.
lyssu P. 55.
/?/0u Arch., Uzu Jur. 55.
Zoa 0 . 29.
íar Jur. ő#.
met P. #o.
miara Taigi i-Z.
muenj 0. 8.
munga P. 50.
nadsik Jur. 5 i .
ne/wn P. Í 7 .
nézete P. 5 i .
nengahai P. Í7, 12.
m^e Laak 55.
noa Jen. 33.
nödak, nödek, nódok 0 . 21.
nöder) 0 . 54.
nő^'e Arch. 33.
nője P. 55.
nötar) 0. 21.
noőtok Laak 5 Í .
nuija Jen. 55.
ww;'a Kani. 33.
nujá Koib 55.
nuocuy 0. 5 í .
nütey, nuoterj 0. 21.
7iuotil-kuel, nütyl-kuél 0 . 5 i .
narjahaei Jur. 17, 1, 12.
m^e Jur. 27.

paiha Jur. i , 12, 34.
paja Jur. 4.
palkur Jur. 5ő.
pátara Arch. 5, 13, 16.
j?aje 0. 54.
^á'ce, paca, petsche 0. 54.
_pafea 0 . 24.
peí, peta, pette 0. 24.
pettii, petíed 0. 9.
peca 0 . 9.
^iY, pite, pifd 0 . 5.
pitsja 0. £.
jwca, ^ncá" 0. 9.
polkur P. 5#.
^o^'e, potsi 0. 54.
^mr, purre 0. 5£, 9.
jmre, pufea Jur. 5#.
^wne Jur. 56\
puca, pytscha Laak 5.
pürre P., K. 5£.
sáturaj Arch. 16.
sáug-chall P. 4.
seatorei Jur. 4#.
sepka, seapka, sepukka 0. 55.
sájoe& 0. 55.
si##e : siggewulla Koib. 45.
siggewulla Koib. 29, 40.
siri JfcoZa Kam. 5.

laria, laya 0 . 29.
langge P. 29.
lanye Laak 29.
latu Jen., Tawgi 22, 71, 73latachalé A. 22.
léa 0 . 29.
lear, leara Jur. 69.
learako Jur. 69.
leasu Jur. 23, 58.
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wehana Jur. 55.
sirre-golla Kam., Koib. 5.
wand3 0 . 8.
süti P. 14.
ívuenj 0. 8.
suli P. 10.
uentsche 0 . 8.
sjaúta Jur. 16.
ftihdnna Jur. 55.
sauta, sauta Jur. 16, 9.
seatorei, sátoréi Jur. 16, 9, 13 icwZZa : siggewulla Koib. 20.
satura K. 16, 9, 13.
Török.
sewía Jur. 16.
ak-balyk J.
sdbek 0. 55.
&iZ, fo?Z 1 .
sdpek, sdpeka 0 . 55.
kcilcak 66.
scftitte P. 14.
kora, chöra 5.
sürear Kam. 55.
maima 73.
taddk 0. 55.
pdl, pel 1.
ím P. 15.
syryq 39.
tyhng Laak 15.
Jeniszei-osztják.
fa/2? Laak 15, 12.
bárjgril
jeniszei-osztják 55.
íoc? 0. 28.
Indogermán nyelvek,
tonne P. 15.
asp dán 45.
íoío 0. 28.
ásc/ie n. 6>5.
tötö 0 . 58.
breitling n. 55.
tüdő P. 58.
ellerling, eriing n. 45.
ítí^/ie P. 13.
elritse dán 45.
tughurae Kam. 15, 9, 16.
elritze n. 45.
tui Jur. 15.
gddda sv. 34.
%/w P. 15.
Kapmuit or. 18.
tut 0 . 58.
kenki, k'enk'is lett #.
tuth Laak 58.
Zafts ófn. 55.
íwíío, £tó&* 0 . 28.
Zes&s tochár B. 55.
tásen 0. 55.
lasasso, lósosi ó-porosz 55.
ídzen Kam. 55.
laszisza litv. 55.
%'i Kam. 15, 12.
Zoc/w ó-porosz 39.
í'esew 0 . 55.
nbiwbJiHG or. 5.
ceher 0. 55.
schndpel n. 4.
tschooker Laak 4.
sncebel dán 4.
waáqer K. 55.
luoicopz, ufOKypz or. 4.
fiaddzd 0 . 8.
weisslachs n. 5.
ualdz 0. 8.
white-fish, whiting ang. 2.
ivanje 0 . 8'
Nyelvtudományi

Közleményei!,

XLIX.
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