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Szilánk, szálú, szál. 
1. BUDENZ (MUSz. 297—8) a magyar szilánk, szilány, szi

lács, szilag co szilák, szilony, szivó, szivacs, sziács, sziat szócso
port finnugor megfelelőiként a következő szavakat sorolja fel: f. 
salehe- (nom. sale') 'lignum fissum, segmen ligni longius' (vö. 
sálét, -een 'lignum fissum vei segmen ligni longius, ex quo taedae 
pineae finduntur vei pix coquitur, inde assula longa, Kienholz-
spleisse' RENYALL1) | f. sáli- 'spleissen' [ f. silu, siló 'assula parva 
(ligni), frustulum, scrobs (ferri)' 1 f. halko 'lignum fissum, assula 
diffissa' stb. | észt halg 'Holzscheit' [ cser. sul- 'secare, scindere' I 
cser. suldos 'szelet, frustum' | vogB. sal- : salom 'lange Holzspleisse 
(l od. 2 Finger breit)'. Mint a szil 'secare, findere, scindere' vál
tozatára mutat rá a szalu (a. m. szaló) 'váluzó, hornyoló görbe 
fejsze' szóra, igei szalui, szalval származékára, s a magyar szil, 
szál igével még a finn salve-, salva- 'castrare (equum, taurum), ver-
sehneiden' szót veti össze. — MUNKÁCSI : NyK. XXV, 270 a ma
gyar szálú co osztjD. sögot 'Hobel' megfelelésre hívja fel a 
figyelmet. 

SETALA ,,Zur finnisch-ugrischen Lautlehre" című dolgozatá
ban (1903.) a következő két családosítást találjuk: a) f. salvaa 1. 
'schneiden, zimmern'; 2. 'kastrieren' | mdM., E. salgan 'stechen' j 
mdE. éalg 'Stachel der Insekten' 1 cser. sulam 'secare'2) | cser. 
suluktem 'castrare' | osztjl. sögot 'Hobel' ] m. szalu 'Spundhobel' 
(FUF. II, 259); — b) í. sale, gen. saleen 'Kienholzspleisse' | lp-
cuollat 'caedere, concidere' | ? cser. sulam 'secare' (azzal a meg
jegyzéssel, hogy sulam talán inkább a f. salvan-hoz kapcsolandó) 
| ? votj. sul 'Schlittensohle, Kufe' | vog. salém 'Span, lange Holz-
spleisise' | osztjS. sglé 'abgeschnittenes Stück' [ m. szilánk 'Span, 
Spleisse' (FUF. II, 260). — PAASONEN pedig ,,Die finnisch-ugri
schen s-laute" című tanulmányában (MSFOu. XLI, 57) egy ilyen 

1) Amelyik finn adatnál forrást nem jelzünk, az a RENVALL-féle szó
tárból való. 

2) Vö. WICHMANN, Tscher. Texte 99. 
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rokonságot tüntet fel: mdE. salgo, salga ~ mdM. salga 1. 'Stöck
chen' (f. puikko); 2. (Psen.) 'Stöckchen, womit die Lindenrinde 
abgerissen wird'; 3. 'Stachel (der Insekten)'; 4. (Jurtk.) 'Nadel 
(der Nadelbáume)'; 5. kal-é. 'Fischgráte'; 6. k'ej-s. 'ein Werkzeug 
mit eiserner Spitze, womit die Fárberröte aus der Erde ausge-
graben wird' | mdE. salgo-, salgu- ~ M. éalg§- 'stechen' [ osztjK. 
sbpt r J. süivl 'Hohlbeil, Werkzeug zum Aushöhlen von Trö-
gen und Káhnen' ~ PATK., CASTR. sögot 'Deichsel, Hobel (der z. 
B. beim Bootzimmern angewandt wird)' ( m. szálú, szalu : szalui, 
szalui, szálval I f. salvaa 1. 'schneiden, zimmern'; 2. 'verschnei-
den' [ észt salvama 1. 'beissen, stechen (von Insekten und Schlan-
gen)'; 2. 'ein Haus auíbauen, zimmern'. — GOMBOCZ „A magyar 
a-hangok történetéhez" című dolgozatában (1909—1910. NyK. 
XXXIX, 245, 248) a szálú megfelelőit a KARJALAINEN közölte osztjÉI). 
söySt ~ Trj. süy§A ~ V., Vj. süy§l( 'Hohlbeil' adatokkal 
(MSFOu. XXIII, 100) gyarapítja, egyébként a PAA80NEN-féle 
mordvin és finn, illetőleg észt összevetéseket nyújtja. 

SIMONYI (1909. Nyr. XXXVIII, 298) a szilánk : szalu-rz. 
mint BUDENZ szerint közös eredetű szópárra hivatkozik. — MELICH 
(MNy. XI, 413—4) a BuDENzénál teljesebb összeállítását adja a 
magyar szil—szilánk szócsaládnak és a SETÁLÁ*—GoMBocz-féle fel
fogás ellenében azt a nézetét nyilvánítja, hogy a szalu a szil ige 
igenévi származéka, s hogy a szil finnugor megfelelői: vog. sdlum 
'szilánk' | cser. sulam 'vág, vagdal, farag, szab' ] lp. ísúöllat ~ 
tsublládt Vág'. MELICH (i.h. és EtSz. I, 773 eulák al.) szerint a szál ~ 
szil igének szol változatából való -t képzős igenevet tartott fenn 
a SchISzój. zollot caro olv. szollot a. m. szilt 'hasított, vágott, 
faragott, gyalult' karó adata, továbbá ugyanezen szol ige -ák, ille
tőleg -áp képzős *szolák, *szoláp származékából fejlődött a 
BesztSzój.-ben az előbbi megfelelőjeként feltűnő 'hasított, vágott, 
faragott, gyalult karó, faoszlop' értelmű szulák =- culák, szuláp =~ 
culáp szó.1) — GOMBOCZ (MNy. XVI, 8—9) korábbi véleményéi 
módosítva a MELicHre való utalással szalu ~ szil-, sziv- (vö. 
szilánk, szilony, szilács stb.) - szol-, illetőleg m. szilni : szalu 
| f. salvaa 'schneiden, zimmern' | md. salgo 'Stöckchen' kapcsola
tot vesz fel. — A szalu — szollot — szulák — szil összefüggés mellett 
foglal állást MUNKÁCSI is (Nyr. LXII, 65—6). — HORGER (MNy. 

l) Vö. BEKB : Nyr. LXIII, 87. 
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XXII, 207—8) mint a szalval igének szókezdő sz =- s változással 
és l—l a- r — l elhasonulással keletkezett változatát iktatja bele a ro
konságba a székelyföldi sarval 'gyalul (káposztát)' és 'rézsútosan 
összeereszt (két deszkaszélt)' igét. 

SZINNYBI még legújabban is (NyH.T 146. 153) elkülönített 
tételnek veszi fel ezeket: a) szalu (szalval) | osztj. süy§l [ cser. 
sul- 'vág, kiherél' | f. salva- 'vág, ácsol, kibérel'; — b) szil (szilánk) \ 
vog. salum 'szilánk' | IpS. tsüöíla— lpN. t'suóllá- 'vág'. 

2. Az ismertetett magyarázatokkal és felfogásokkal kapcso
latban óhajtok néhány helyreigazítást és kiegészítést nyújtani. 

Mindenekelőtt sem finnugor, sem magyar szempontból, sem 
a hangtan, sem a jelentéstan területén nem látok okot arra, hogy 
a ssaM-csoportot meg a szilánk-csoportol el kellene egymástól 
különíteni. 

Ami a szíló : szijó ~ szijjó, szió, sziú ~ sziu, szívó ~ szivó 
-kés 'vonó-kés', -szék, -pad meg a szilát (sziléi) : szíjat, sziat, szivat 
viszonyt illeti, lehetséges, hogy sziló >- *szilyó =- szijó =- s&ió =-
szivó fejlődéssel van dolgunk (vö. MUSz. 297 és GOMBOCZ: MNy. 
XVI, 8), de az is lehetséges — és szerintem ez a valószínű —, 
hogy a sziló, szilát a szil igének, a szió, sziú ~ sziu, szijó, szivó 
pedig a 'húz, von' és 'szí' értelmű szí igének a származékai. 

A zűrjén salid 'schneidend, durchdringend' (WIKDEMANN 
280) a zűr jenből ki nem mutatható finnugor sala- 'vág' igei alap
szónak -id (-yd) képzős származéka (a képzőre nézve vö. WIEDE-
MANN, GramSyrj. 67—8). 

3. Az eddig idevont finn nyelvi elemeken kívül a következő 
tagokkal bővíthetjük ki a BÜDENZ idézte salin, -ia 'findo in seg-
mina minora vei assulas longas, spleissen' ige családját: saleinen 
'fissus in segmina, gespleisst' | salklco 'bos castratus, verschnitte-
ner Ochs' (vö. salvia—salvio—salvo 'animál castratum' és sal-
vuri 'castrator, Verschneider') | salme, -mi 'fretum, max, inter 
terram continentem et insulam, Meerenge, tengerszoros' (SZINNYEI) | 
salmékkee 'keskeny csík, hosszú keskeny tengerszoros' (SZINNYEI). 
—• Valószínűleg a gerendák, deszkák láthatatlan bevágással, eresz
tékkel, ékkel való összeillesztésének, összefoglalásának műveletét 
tükröztetik a következő finn kifejezések: salakká, -kan 'clavus 
clandestinus, impages occulta, verborgener Nagel' | salaus, -uksen 
1. 'ua.'; 2. 'occultatio' | sala-vaarna 'clavus vei fibula non visi-
bilis' (RENVALL vaarna al.) | salakoitsen, -ita 'eiusmodi clavis 

22* 
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vei impagibus coniungo, e. c. asses, dergl. Nágel einsetzen'. — 
Lehetséges talán, hogy a sala 'absconditum quid, locus clandesti-
nus, etwas Geheimes oder Verborgenes' szó, amely főként össze
tételekben fordul elő, idézett jelentésével vagy az 'impages vei 
clavus invisibilis' értelmű előzményből fejlődött, vagy pedig — 
és ez a valószínűbb — valami olyanféle, esetleg a vallás világából 
származó mozzanat lappang mögötte, amilyenhez az eredetileg 
'Abschnitt, abgegrenzter Raum' értelmű latin iemplum szó kap
csolódik.1) Hasonló jelentéstani indíték felvételével iktathatjuk 
bele a szócsaládba a sah szót, amelynek a jelentései: 1. 'insula 
maris silvosa et remotior, waldige Insel'; 2. 'locus silvosus in 
palude, lucus consaeptus, silva densa remotior, waldiger Ort, 
Einöde'. 

A 'vág' értelmű finn sal- igének sil- változatához2) tartoz
nak : silpaista és silpahuttaa 'csap, suhint, legyint' (SZINNYEI és. 
KOSKINEN) I silppu 'pabulum equi et pecudis ex stramine c o n c i s o 
et cum aqua farinaque macerato, Hackerliing' (vö. sirppu, syrppy 
'ua.': svéd sorpa 'Brühfutter') | silpa, -van 1. 'cortex pini laevis, 
haud rugosus, esui pauperum inserviens, glatte Tannenrinde'; 2. 
'vékony fahéj (fenyő- és nyírfa-héj)' (SZINNYEI) | silpu, -vun 1. 
'pinus talis corticis, glattrindene Tanne'; 2. 'arbor ramis carens, 
astloser Baum' silve, -Ipee 'lehántolt finom fenyőfahéj' 
(SZINNYEI) | silvin, -pia ~ silvon, -poa 1. 'decortico pinum, detraho 
corticem, Rinde abziehen'; 2. inde: silvon herneitd 'siliquas pisi 
detraho, decerpo, necnon pisa ex siliquis evolvo, abrupfen, aus-
hülsen, spleissen'; 3. silvin lintuja 'plumas avium decerpo' 
silpaan, -vata - silpoan, -vota 1. 'tactu seco vei sauoio, furtim 
attingo, wenig einschneiden oder berühren'; 2. 'longa segmina 
deseco, lange Stücke ausschneiden' | silpaan, -vata ~ silpuan, -vuta 
~ silvon, -poa 'sursum erepo, enitor, scando, aufklettern' | silpare, 
-ecn 1. 'Spleisse'; 2. 'Flocke' (LÖNNROT, ERWAST) | silia 1. 'laevi^, 
planus, glatt, eben'; 2. silia puu 'arbor ramis carens' | silevd 1. a. m. 
silia; 2. a. m. solia (1. alább) | sili a. m. silia, leginkább össze
tételekben | sileys, -yden 'laevitas, laevor, planities, Glatte, Eben-
heit' siló laeve, plánum quid, locus planus et lubricus, etwas 

x) iMás magyarázatára nézve vö. BUDENZ, M U S Z . 223—4 és PAASONEN 
48—«. L. GOMBOCZ : NyK. XXXIX, 251. 

2) Hangtani szempontból vö. f. való 'világ, világosság, fény': vilkku-
'villog, csillámuk' és vilahta- 'villan, csillan' (NyH.7 141). 
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Glattes, Ebenes, Schlüpfriges' | sila-joki 'sima vagy lassú folyó' 
(SZINNYEI) | silkka 1. a. m.silia; 2. silkka^>tnt'arbor frondibus et ramis 
carens'; 3. 'purus, putus, merus, lauter, rein, bloss'; 4. silkka vesi 
'aqua plana glacie carens' | silkko 'panis ex merő eortice pini, 
Brot aus lauterer Baumrinde' | soleikko vagy solehikko 'silva arbo-
rum ramis carentium, flexibilium, Wald von geraden astlosen 
Báumen' | solia, -an 1. 'rectus, oblongus, extensus, láng und 
gerade'; 2. inde: 'gracilis, flexibilis, dünn und biegsam, schlank' | 
soleva vagy solova és soloja 1. a. m. solia; 2. 'egregius, e. c. equus, 
hübschgewachsen'. 

4. BÜDENZ (MUSz. 270—1) a magyar szál szót ezekkel a 
finnugor szavakkal veti össze: f. salko, salvon, sálon 'pertica 
longior, antenna véli, vallus humuli' | észt sale, saleda 'dünn, 
schlank' | lp. cuolgo 'contus, pertica' ~ cuolggo 'Stange' | zürj. 
ml 'zugespitzter Pfahl, Spiess' j osztjB. sogol és osztjL sagat 'Brett'.1) 

SETÜLA (FUF. II, 260) egy ilyen összefüggést lát: f. salko 
'pertica longior' | lp. cuolgo 'Stange, womit man Netze unter 
dem Eise hinschiebt' | votj. sul 'Schlittensohle, Kufe' | vog. 
sailé vagy sa'ild 'Latte, Stábchen, Stange' | osztjÉ. sogol 'Brett' 
~ 1 . sagat 'Brett'. — GOMBOCZ (NyK. XXXIX, 250) ezeket a sza
vakat szerepelteti együtt: f. salki 'pertica longior' votj. sul 
"szántalp' j ? zürj. sot 'nyárs'. 

Szerintem PAASONEN és utána GOMBOCZ helyesen állította 
oda a finn salava 'schneiden' — magyar szálú társaságába a 338. 
lapon idézett mordvin salgo, salga 'Stöckchen' stb. szavakat. 

De úgy vélem, tovább mehetünk és ehhez a rokonsághoz 
számíthatjuk a f. salko, -Ivón ~ salgo (PAASONEN 58) 'pertica 
longior, antenna véli, vallus humuli, pertica, qua rete promove-
tur, lange Stange' szót és lpN. cuolgo ~ lpL. cuol9kuhe- (PAASONEN 
58) 'pertica, qua lina piscatoria sub glaciem deferuntur' megfele
lőjét. Amint a mordvin botocska', hasonlóképen a finn és lapp 
'bot, dorong, rúd'-féle jelentések mind a 'levágott ág',2) mind pe
dig az 'ágaitól és kérgétől vágással, illetőleg hántással megfosztott 

x) Már GYARMATHIIIAI megvan a magyar szál: finn salko összevetés (vö. 
MUNKÁCSI: Nyr. XI, 439). 

2) \ Vö. német Stock 'Pfahl, Knüttel, Stock': 'Stück, Zerhauenes, Ab-
gehauenes' : 'Rind' (KLUGE 9 447) és török cybyq 'ág': cap ~ cab ~ ci/b 'csap, 
üt, lecsap'. 
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farész' értelemből kifejlődhettek, esetleg a 'vágó, ütő, csapó' 
értelemből is. A lp. cuolgo, f. salko, md. salgo, osztj. sbpt stb. 
-«*solo% vagy *soloy, m. szálú alaktanilag megfelelhetnek egy
másnak mint finnugor k ~ -y képzős igenevek vagy kicsinyítők. 

Az a) osztj. sapt 'Brett', ppn-s. 'Latte oder Spleisse von 
Kiefernholz, als Matériái zu Fischreusen gebraucht' <» ságat vagy 
sagét 'Brett, Bohle, Leuchtspan' ~ sáy§i (első személyű birtokos 
személyraggal süwddm) a. m. pgn-s. ~ söyoi 'Brett' <>> sa%él 
'gyujtószálka' (SETALA: FUF. II, 260, PAASONEN 57—8, MUNKÁCSI, 
ÁKE. 555) meg a b) vog. saílá ~ sailci ~ saila 'hasított botocskák, 
amelyekből a folyót elzáró cégét készítik' (vö. ÁKE. 556, SETALA: 
FUF. II, 260, PAASONEN 58) szócsoportoknak egymáshoz való 
viszonya és eredete nem világos (vö. ÁKE. 556, PAASONEN 13, 58)-
Nem tartom lehetetlennek, hogy a szalú-val rokonértelmű osztj. 
sopt cv süwl co sögot szavak alak- és jelentés változatai. 

Azt hiszem, a finn salko 'pertica' szóval kapcsolatban ma
gyarázható ugyancsak a finnből: salpa, -Iván 1. 'obex, repagulum, 
pessulus, quo portae vei januae obserantur, hölzerner Riegel'; 
2. 'Schlag-, Sperrbaum, Barriere, Schranke' (KATÁRA) | salpaan, 
-Ivata 1. 'verriegeln, verrammeln, zuriegeln'; 2. 'zumachen, 
zuschliessen, schliessen, verschliessen'; 3. 'hemmen, hindern, ver-
stopfen' (KATÁRA) salpaus 'Verriegelung'. A salpa tulajdon-
képeni jelentése 'dorong, rúd' lehetett és ebből válhatott 'az ajtó 
elzárásánál alkalmazott keresztfa, Querholz' jelölőjévé. 

5. A m. szilánk, szálú, a f. salava, silpa, salko, a md. salgo stb. 
rokonságába tartozik a magyar szál szó. A szál egy finnugor saln-
nomenverbum névi mozzanatának a folytatója. Világos bizony
ság erre az a jelentése a szál szónak, amit CSÜRY BÁLINT Szamos
háti Szótárában (II, 315) 3. alatt közöl: 'valaminek (fának, kő
nek) a hasadása, hasadási iránya'. A szóhoz kapcsolódó meg
lehetősen tarka és szövevényes jelentéskör különböző árnyalatai 
ilyen származtatás mellett egészen természetes magyarázatot 
kapnak. 

A) Szál 1. 'trabs, tignum'; 2. 'stílus, columna' (OklSz., 
NySz.) szál-fa (NySz., MTsz., CSÜRY) | tölgy-szál (NySz.) | 
karó-szál (NySz.) | szál-karó (MTsz.) | kő-szál; első adat a 
szál-ra: 1411: „lapis wlgo Keivzal" (OklSz., NySz.) | szál-kö 
(NySz. szál 2. al.) j szikla-szál (Nyr. XL, 215). A jelentéselága
zás kiinduló mozzanata: 'ágától és kérgétől megfosztott, meg-
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faragott fatörzs, gerenda' (vö. finn süpa 'arbor ramis earens'); 
ebből: 'faoszlop', majd 'más anyagból való oszlop'. — A 'gerenda' 
értelem fejleménye lehet a 'trabica, ratis, rates, Floss' (OklSz., 
NySz., MTsz.); vö. : MA. 1611.: „Szalgerenda hajó: trabica" I 
MAI. 1611.: „Trabica: gerendákból rótt Hajó, Szál, Szadi". Mind
amellett nem teljesen lehetetlen, hogy ez a szál ' tutaj ' külön 
szó, amelynek eredetije a török sal 'Flösse, Holzflösse (vö. 
MUNKÁCSI : Nyr. XIII, 263, ÁKE. 555). — A 'nagy, magas egyenes 
fatörzs, oszlop' jelentéshez csatlakozik a szál, szálas szónak 
emberi és állati termetre vonatkoztatott használata (NySz., 
MTsz., OklSz., CSÜRY). 

B) Szál 'dorong, rúd ' : szál-vas 'rúdvas' (OklSz.; NySz. 
szál 2. al. hibásan). Az 'ágaitól, kérgétől megfosztott, simára 
faragott farész, dorong, rúd, bot' jelentés fellépését már előbb 
számbavettük a tárgyalt finnugor szócsaláddal összefüggésben 
Amint a 'mesterségesen kimunkált gerenda, oszlop stb.' jelentés 
átment a 'nagy, magas egyenes élőfa' értelembe, hasonlóképen 
történt a 'mesterségesen alakított dorong, rúd, bot' — • 'élőfaág, 
vessző' jelentésváltozás is. így 'élőfaág' az ág-szál (NySz.), amely 
két rokonértelmű szó mellérendelése útján alakult. Hasonló érte
lemben szerepel a szál a vessző-szál (NySz.) kifejezésben is, ami 
alárendelő összetételnek fogható fel. 

C) Szál 'culmus, scapus'), Halm, Stangel'2) | SchlSzój.968—9: 
„spica: búza few— arista: eg zal" van a BesztSzój. 444—5: „epita 
[o .spica] : edfel3) — Arista: ed zar" adatával szemben (vö. 
EtSz. I, 1477—8) | buza-szál (GyöngyTör. 3469) | szalma-szál 
(NySz., CSÜRY) | nád-szál (GyöngyTör. 3469, NySz.) | kóró-szál 
(NySz., CSÜRY). Mint a 'bot, rúd' jelentés kifejezőjét a szál szót 
átvitték a növények hosszú, egyenes alsó részének, szárának a 
megjelölésére, amint a németben is összetartoznak a Stange meg 
a Stengel szavak, továbbá a Stock szónak is van 'Grundschoss 
eines Gewáchses' értelme (WEIGAND—HÍRT5 II, 975). 

D) Szál 'darab, számszerint': egy, hat, száz stb. szál (NySz.. 
CSÜRY) | egy szál sem 'egy sem, semmi sem'4) egy szálat sem, 

1) MA. 1708. — Nb. MAI. 1708.: scapus. 
2) A NySz. 5. tévesen 'filum' értelmezésű példák elé teszi az egy Com: 

Jan. 26 : „Veteményes magoc azoc, amellyec szálban avagy szárban kelnec". 
3) A fel lehet a fel szó 'felsőrész, fej ' jelentéssel (vö. tej-fél). 
4) A NySz. szál 6. al. 'bolus, frustulum, gutta, exilitas, bischen, Win-
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egy szálnyi sem, egy szálnyira sem (NySz.). A kiinduló mozza
nat: 'vágással, faragással, hántással stb. keletkezett darab'. — 
A CAL., MAL: levél-szál 'pagina' kifejezésben a szál — úgy látszik 
— a. m. 'az irat, nyomtatvány hasábja' vagy 'a levél elő- és hát
lapja'. 

E) Szál 'filum' (CSÜRY) fonal-szál (NySz.) | cérna-szál 
'filum lineum duplicatum' (NySz.). A szál-nak ilyen értelme úg}r 

fejlődhetett ki, hogy a szó a kezdetleges kötő- és szövő-fonó mun
kában alkalmazott háncs- vagy hársrészek, illetőleg vesszőhasít-
ványok: „szilánkok, szilácsok, szilatok" nevéül szolgált. — A haj
szál (első adat SchlSzój. 284; NySz.) és szőr-szál kifejezések ke
letkezhettek alaki hasonlóság felidézte átvitellel, de keletkezhet
tek a haj és szőr fonásának indítékából is. Lehetséges továbbá, 
hogy 'darab'-féle jelentésben tették a gyűjtő értelmű haj és szőr 
szóhoz a szál szót, s így a kollektivumban foglalt egyest jelölték 
meg. — Az egyesnek a kollektivumtól való megkülönböztetésére 
támadhatott a fü-szál kifejezés (NySz.), amennyiben némely ese
tekben nem bizonyos fűfajták szárára vonatkoztatták. — A virág
szál (NySz.) ugyancsak az egyes jelentésben szerepel. — A toll-
szál-nak a NySz.-ban idézett két adat közül az egyikben (BodK. 
8, NySz. tévesen 1) bizonyára 'tollpihe', a másikban (MargL. 193) 
'tollszár' a jelentése. 

6. A szál-ból való -ha képzős kicsinyítő származék szálka.1) 
Az alakulatnak a pálcá-val rokon értelme (PPB1. 1161.) a*szálB) 
jelentéséhez, a'festuca, xáp'foq (alles Gedörrte), Strohhalm'(NémGL, 
CAL., MA. 1611., 1708., PPB1. 1767.) a C), a 'Splitter, Spreusel' 
(MA. 1708., PPB. 1767., NySz., MTsz.) a D), a 'fibra, Fáser-
lein' (MA. 1708., PPB. 1767.2).) részben a D), részben az E), a 
székelyföldi szálkás, karcsú 'magas növésű' (MTsz.) az A) jelen
téshez csatlakozik. — A hal-szálka kifejezéssel kapcsolatban vö. 

zigkeit, Nichtigkeit' jelentést vesz fel, de az idézetek tüzetes megvizsgálása 
alapján ezt nem fogadhatjuk el, ahogy a szócsoportra vonatkozó anyag je
lentéstani rendszerezése ellen egyébként is számos kifogásunk lehet. 

*) A szál tartozékai közé osztja be a NySz. is. — CAL. 416: Szálk, amit 
MAI. 1611.: „Festuca: jcápcpoq, Szálk, Szálka" megismétel, a rákövetkező CAL. 
Szálkához alaknál fogva sajtóhibának tekinthető (MBLICH, Cal.-kiadás). 

2) Nb. PPB1. 1767. : „Fibra tus : Szöfzös, Róftos, Kanafós, Szálkás. 
Radix fibrata: Szálkás fa-gyö'kér". 
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mordvin kal-salgo 'Fischgráte'. — A szálka 'rost' jelentésének 
fejlődését olyanféle irányban is elgondolhatjuk, amilyenben 
Háromszéken ki-szilánkodik a 'kirojtosodik (a ruha alja)' értel
met kapta (MTsz.). — A háromszéki szálka (test, ember) 'vékony' 
kifejezés (MTsz.) olyanformán támadt, ahogy a szócsalád szil: 
szilánk ágában lett a székelyföldi szilányodik 'soványodik' és 
szilimák 1. 'vékony, sovány, vézna, cingár, gyenge': 2. 'élhetet
len' (MTsz.). 

7. A vogulból: É. söl cv> B. sol ^ KL., P. M ~ AL., K. 
sql 'zugespitzter Stock, Spiess': sal-ju 1. 'ua.'; 2. P. 'ék, Keil'; 3. 
'tüske, Dorn' (SZILASI 122) j É. soít- ~ AL. sálit- 'aufspiessen' és 
sal'wés 'wurde auf Spiess gesteckt', a zürjenből: sol' 'Pflock, 
Spiess, Speer, Lanze', a votjákból: (Jel.) sal'l 'Stáb, Stock' sza
vakat a magyar szál szóval együtt MUNKÁCSI, ÁKE. 555 árja ere-
detűeknek magyarázza. PAASONEN a szócsoportot, amelyet a 
vogAHLQ. soü 'Stange, Fische darauf zu írocknen' szóval bővít ki. 
elválasztja a tőle feltett md. salgo — osztj. sb%§t— m. szálú — 
f. salvaa együttestől. Én a vogKL. sol'-pun 'szőrszálka' (TRÓ-
CSÁNÍI: NyK. XXXIX, 459; vö. PAIS : NyK. XLVIII, 274), tulajdon
képen a. m. 'szálkaszőr' szót csatolom hozzájuk, s az itt össze
állított rokonságon belül a magyar szál szó pontos megfelelőjét, 
a finnugor sala- nomenverbum névszói mozzanatának a fenn
tartóját keresem bennük, amelynek a votják sal'l -i képzős kicsi
nyítő származéka lehet (vö. finnugor -i kicsinyítő NyH.7 96). 

A vogÉ. sild <*> K. séílé 'Spánchen, Splitterchen' (MUNKÁCSI, 
ÁKE. 555, PAASONEN 58) a magyar szel igének megfelelő vogP. 
s!Z~É., KL. síi 'Spahn' (i. h., SZILASI 120): sil- 'szel' (: =- süt- 'szel, 
hasít') (vö. MUSz. 288—9, NyH.7 153, 70) nomenverbum 
tartozéka. 

Van a vogulban: É. sáli pun 'finom szőr, feines Haar ' 1 É. 
s. tur 'vékony hang, dünne Stimme' | KL. sal'i kaién 'éles hang' 
(SZILASI 112). Finnugor szókezdő s helyén a vogulban ugyan s és 
£ szokott jelentkezni, de előfordul s megfelelés is, mégpedig 
PAASONEN anyagában két példa: K. éál'yi 'spucken' (33) és É. 
sul' 'Lehm' (41). A finnugor hangtan keretében tehát lehetséges 
a finnugor sals- 'vág, hasít': vogÉ. sáli ~ KL. sal'i összefüggés. 
Alaktani szempontból a végső -i-t a vogul deverbalis -i névszó
képzőnek tekinthetjük (vö. SZABÓ D., Vogul szóképzés: NyK. 
XXXIV, 418—20). Talán idetartozik vogÉ. sálin 'híg étel, Suppe' 
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(SZILASI 112) is, amivel összevethető a magyar vékony eledel 
(NySz.), vékony bor (MTsz). 

8. MA. 1611.: „Szálak: Rates, Trabicae" ~ MA. 1708-: 
„Szálak: Rates, Trabicae. Floss, Blockschiff" ~ PP. 1708.: „Szá
lak : Rates, Trabicae" | PPB. 1767.: „Szálak : Schedia, orum. 
Unnütze Gedichte. It. Brücke über einen Fluss". Nb. PPB1. 1767.: 
„Schedia : Szál, Tutoly. Ratis". A görög a^sSía a. m. 1. 'Floss, 
Not-, Blockschiff; 2. 'leichte. Schiffbrücke, fliegende Brücke': 
a^sSr] 'Scheit, Brett': axt8(íwo(JW 'spalten' (MENGE). — A szálak, 
illetőleg — ha nem téves elváltoztatás1) — szálak szó bizonyára 
mint -k képzős deverbalis névszó függ össze a 'vág, hasít' értelmű 
szalu- igével, és a szál rokonértelmű kifejezéseként élt némely 
nyelvi körzetekben. 

A szalag szó első adatai: BesztSzój. 711: „liga: zalacziw" — 
712: „subliga: cacerziu" SchlSzój. 1271: „liga: zalak siw" és 
1275 : „subliga: zalag ziw" (vö. BesztSzój. 986: „subliga: heg 
meriziw" és SchlSzój. 1274: „liripipium: hegy" [? hagymán 
NySz.]). A korai adatok a szalag szót mind a sziu a. m. szíj szó
val való 'ligula, ligula coriacea, ligula ferro praefixa, ferro armata, 
Nestel, eine lederne Nestel' jelentésű összetételekben mutatják 
(OklSz., MAm, 1. 1611.2) 1708., PPB. 1767., NySz.). PP. 1708., 
illetőleg PPB. 1767. közli: „Szalag-fzíjat metzeni valaki hátából: 
De cute alicujus ligulas detrahere. Aus eines Rücken Riemen 
schneiden." A szalag magában így jelenik meg: MA. 1708., PP. 
1708., PPB. 1767.: „Szalag: Vimen, Vinculum. Weiden-Band, 
Bánd. (Wied, Wied-Band.)"3) 

BUDENZ (MUSz. 271) a magyar szalag szóhoz ezt a finnugor 
rokonságot jelzi: f. sito-, sidon 'ligare, vincire' [ f. sitehe-, nom. 
side 'ligámén, vinculum, fascia vulnerum' | észt sidu- 'binden' | 
észt sideme 'Bánd' I md. sodí- vagy soü- ~ mdE. sodo- 'binden' | 
md. sotks 'Bánd, Binde, Strumpfband'. Ilyen finnugor rokon
ságot vesznek fel a magyar szalag szóval kapcsolatban SETÁLX: 
JSFOu. XVI/2: 6, NyK. XXVI, 383, FUF. II, 250 és GOMBOCZ : 

1) PPB. nyilvánvaló hibával teszi oda a szálak címszó után : "Szálak, 
tutajok: Rates, Trabicae, Flösse, Block-Schiffe". 

2) „Ligula: Kötöző fzivoezka, Szalagfziv" és "Szalagfziv: ligula". 
8) A GyöngyTör. 1Ő79: „Antibiblium: pignus pro codice: mütuato 

dátum: az kólchón adattatoth kónynek szalaghá" adatban olv. szálaga a. m. 
záloga! 
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MNy. XVI, 9. — PAASONEN (45—6) a magyar szalag szónak az 
előbbi csoporttal és a cser. südds 'Reif (eines Fasses), Kranz' stb. 
szóval való összetartozását kétségesnek véli és ezekkel foglalja azt 
közösségbe: osztjJ. sqd"d : kgn-s. 'Magenbindel'; íqk-kon-s. 
'Bauchgurt der Pferde' | votj. seltl, solit 'Fessel, Spansel (für 
Pferde)' stb. | zürj. sölt, sövt 'Fussfessel der Pferde an drei Füs-
sen' stb. PAAsoNENhez csatlakozik — úgy látszik — SZINNYEI 
(NyH.7 160). — Én a BuDENz-féle meg a PAAsoNEN-féle magyar 
nyelven kívüli szócsoportok összefoglalásában nem látok 
nehézséget. 

A szalag szó ez irányból való származtatásának — el
ismerem — nincs akadálya. Azonban nincs akadálya szerintem 
annak sem, hogy a fejtegetett szalu- (szál-) igenévszóval roko-
nítsuk a szót. Alaktani tekintetben felfoghatjuk mint denommalis 
-k ~ -g képzős kicsinyítőt, vagy inkább mint deverbalis -k ~ -g 
képzős névszót, s így mint az imént tárgyalt szálak alakválto
zatát. Jelentéstani tekintetben meg olyanformán világíthatjuk 
meg erről az oldalról, ahogyan előbb a s^áZ-nak 'fonal' jelentését 
a 'kötésre használt háncs, hárs' értelemből magyaráztuk. Ekképen 
valószínűleg kettős eredetű nyelvelemmel állunk szemben. 

Sőt különböző eredetű nyelvelemek jelenségével számol
hatunk a 'fonal' jelentésű szál szóval kapcsolatban is, amennyi
ben ez 'háncs' és 'kötelék' jelentésű előzményből egyaránt meg
magyarázható. A mi szál 'fonal' szavunkhoz 'kötelék' értelmű 
megfelelőiül, egyszersmind a BUDENZ és PAASONEN felvette szó
csoportok további tartozékaiul ezeket jelölném meg: md. sud 
'Baumrinde (an der Birke die untere Rinde) ' : E. sudodo- ~ M. 
sudddd- '(einen Baum abschálen, (eine junge Linde) abschálen' 
(denommalis -do ~ de igeképzővel, vö. NyH.T 80) | votj. sul 
'Baumrinde': sul- ~ suj- 'einen Baum abschálen' (denominalis igei 
származék, amilyen pus 'jel, jegy': »- pusj 'megjelöl, megjegyez', 
vö. NyH.7 79) vogÁHLQ. sul, sula 'Baumrinde, Lindenbast': 
jiv-sül 'Baumrinde' (PAASONEN* 14 után idézve; e vogul adat 
PAASONEN szerint: ,,?Lehnwort"') vogÉ. sol-kwalyi 'hasló szí
jak, Bauchriemen' (SZILASI 122). 

PAIS DEZSŐ. 


