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Egy magyar szócsalád eredetéről. 
Lódít, lódul és lóbál igéinket összetartozóknak érzi nyelvérzé

künk, mivel nemcsak egy tőből képzetteknek látszanak, hanem 
jelentésük is egészen közel áll egymáshoz. A lódít műveltető ige, 
melynek -dít képzőeleme azonos pl. a fordít, mozdít, perdít, buz
dít szavainkban látható összetett képzővel. Előfordulásiára a 
Nyelvtörténeti Szótár szerint 1641-től ismerünk adatokat. — 
A lódul visszaható származék; -dul képzője pl. a fordul, mozdul, 
perdül, buzdul igékben jelentkezik. A NySz. csak 1720-ból idéz rá 
adatot. — A lóbál alakot gyakorító igének érezzük ugyan, elem
zése azonban korántsem olyan egyszerű, mint az előbbi alakoké, 
mert a -bál végződés magyarázata nehézségeket okoz. Hasonló 
végű, gyakorító jelentésű igékben nincs ugyan hiány: ott van pl. 
a himbál, nyirbál és kiabál igénk, továbbá a népnyelvíből ordibál, 
csimbál, limbál, mindamellett ezek nem jogosítanak -bál képző 
elvonására. Ami pl. himbál igénket illeti, SIMONYI azt tanítja, hogy 
ez a hintál -\- lóbál igék vegyülésóből keletkezett (Nyr. XVIII, 6), 
SCHUCHARDT HUGÓ szerint pedig a hintál - j - csimbál vagy limbál 
kontaminációjának az eredménye (Nyr. XXIX, 58). — Nyirbál 
igénkről tudjuk, hogy csak aránylag későn, a nyelvérzék tévedé
séből sorakozott be a nyír ige családjába s vette fel mai jelen
tését; eredetét illetőleg hangutánzó szó, régibb alakja nyirválr 

története ellentmond tehát annak, hogy belőle -bál képzőre követ
keztessünk (vö. SCHUCHARDT HUGÓ: Nyr. XXIX, 58; SZILY: MNy. 
XVIII, 91; CSEFKÓ: MNy. XXIII, 573). —Kiabál szavunk végered
ményben a kajál-bajál ikerszó összevonása folytán állott elő, 
csalóka látszat tehát, mintha a kajált, kiált igénk tövéből k é p-
z ő d Ö t t volna (vö. SZINNYEI: MNy. XVIII, 147; HORGER: MNy. 
XXIII, 49). —• Alakvegyülés eredménye (ordít -f- kiabál össze
vonása) az ordibál ige is. Az említett szavak nem tartalmaznak 
tehát -bál képzőt, s nincs ilyennek kétségtelen példája egyéb sza
vakban sem.1) De mi akkor a lóbál? — SCHUCHARDT arra gondol. 

*J A csimbál és limbál igékhez vö. az EtSz. csimbáz címszavát. 
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hogy „a lódul, lóg, lógat mellett meglévő lóbál a lobog, lebeg 
alakokra támaszkodhatik" (Nyr. XXIX, 58). Ha ez a nyilatkozat 
azt jelenti, hogy a lóbál a lobog ige lob- alaprészének a szárma
zéka, akkor el kell utasítanunk, mert ez esetben megmagyará
zatlan maradna a lóbál hosszú ó-ja. Valószínűbb azonban, hogy 
SCHÜCHARDT a lob- igető egy felteendő * lóbál származékának és a 
lódul stb. tövének a kontaminációjára gondol. Ez a magyarázat 
már figyelmet érdemel ugyan, a jelentések szorosabb kapcsolódá
sánál fogva jóval valószínűbb azonlban az, hogy a lóbál nem a 
lob- tő származéka, hanem a lódul és a lódít igékkel sarjadt egy 
tőről, ez esetben pedig alakulása még magyarázatra vár. 

Már kevésbbé világos nyelvérzékünk számára a lóbál, lódít 
és lódul igéknek a lóg igével való összetartozása, amit a nyelv
tudomány ugyancsak hirdet (vö. pl. SIMONYI: NyK. XVII, 61; 
Nyr. XLII, 282; BEKÉ: KSz. XIII, 202; MUNKÁCSI, ÁKE. 446). Az 
összetartozás tudata itt nemcsak azért homályosult el, mert -g 
igeképzőnk a ritkább képzőink közé tartozik, hanem eltávolodott 
némileg a jelentés is: amíg a lóbál, lódít és lódul igék jelentésében 
mindenkor benne érezzük a m o z g á s mozzanatát, addig lóg 
igénk ma már nem fejez ki feltétlenül mozgást, hanem csupán 
egy szilárd pontból való függést. De hogy a nyelvtudománynak 
mégis igaza lehet akkor, amikor a lóg igét a fentiekkel összekap
csolja, abban a meggyőződésünkben — a jelentés szempontjából — 
megerősít bennünket a nyelvtörténet: lóg, lógg igénk jelentése a 
Nyelvtörténeti Szótár szerint nemcsak 'pendeo; hangén', mint ma, 
hanem a régiségben 'agitor; hin und wieder getrieben werden' is. 
Az utóbbi jelentésben már bennefoglaltatik a mozgás képzete, s 
ennek kapcsán már közelebb érezzük a lóg igét a lóbálhoz és tár
saihoz. A 'hin und wieder getrieben werden' jelentésből kiderül 
még az is, hogy a lóg igében eredetileg gyakorító igét kell látnunk 
(vö. SZINNYEI, NyH.7 65). 

Miután tisztáztuk mindazoknak az igéknek a jelentését, 
amelyek a szóban forgó szócsaládot alkotják, fordítsuk most 
figyelmünket a szó eredetére. A fentiekből nyilvánvalóan kitűnik, 
hogy a tárgyalt igék kivétel nélkül származékszavak, s valószínű
leg valamennyien egy közös *ló- alapszóból vannak képezve. Ez a 
képzőtlen ló- alaprész azonlban önálló szóként nyelvtörténetünk-
oen ismeretlen, s emlékét csak a tárgyalt származékok őrzik. Az 
utóbbiakból annyi kiviláglik, hogy a feltehető *ló alapszó igei ter-
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mészetű volt, s eredeti jelentése 'mozgásba hoz, dob, vet, hajít, 
lök, taszít' lehetett. Az a nézetem, hogy ez a kiveszett *ló(-) igénk 
egyeztetendő a következő rokonnyelvi alakokkal: 

fi. (RENV.) luoda 'anfang machen': a) luoda verkkoa, 
sukkaa, kangasta, b) 'erschaffen', c) 'bestimmen'; 2. 'etwas wer-
fend tun' : a) 'abwerfen, fállen, missgebáren', b) 'aufwerfen, aus-
werfen, ausschöpfen', c) 'zuwerfen' d) 'überwerfen, überflössen'; 

<*> aunuisi (GEN.) luo- 'luoda, heittáá (heiniá pielekseen)'; 
cv> észt lüa: sitta l. 'Dünger auf den Wagen laden'; 
» lpK. (GÉN.) lofíni- 'heben', L. (WIKL) logrés 'laut, hoclv, 

lógyije- 'erheben'; 
<*> md. (PAAS.) M. l'ijdms, E. l'íjems: kotf (kotst) T. 'ein Ge-

webe aufziehen'; 
05 cser. (WICHM.) KB. lo'rjgam, U. T. M. B. lorja'm, J. loyam, 

JU. lo'Vriam 'wannen, worfeln (Hanfsamen und Beeren KB., Ge-
treide U.); den Kopf zurückwerfen (KB., T.)'; 

« votj. (WIED.) ledyny 'schöpfen, ausschöpfen'; 
- zürj. (WICHM.) V. S. L. ledni, I. ledni, U. lednis 'werfen (I.); aus-

werfen, ausschöpfen (S. L. U.); hineinschieben (Brote in den 
Ofen) (S. L.); auflegen, bepacken, beladen, aufladen, zulegen, 
hinlegen (V.)' e tc ; 

*•• vog. (KANN.) loyXdj.-: kftán-l. 'zu früh gebáren (von der 
Frau) ' . 

A fenti rokonnyelvi szavakkal legutóbb UOTILA foglalkozott 
a Finnisch-ugrische Forschungen XXVI. kötetében a 160—1. 
lapon (ugyanitt megtaláljuk az egyeztetés irodalmát is). Előtte 
TUNKELO tárgyalta legrészletesebben ezt az etimológiát (1. SUS. 
Tóim. LVIII, 287—97), aki az összekapcsolt szavakat főleg a 
jelentés szempontjából vizsgálta s arra az eredményre jutott, 
hogy a szócsoport tagjainak jelentései közül legrégibb a 'heittáá' 
és a 'työntáá luotaan, poistaa itsestáán' jelentés, s a többi ebiből 
az alap jelentésből fejlődött ki. TUNKELO ezt a megállapítását ala
pul véve, úgy látom, hogy a feltett magyar *ló(-) ige és a fenti 
finnugor igék egyeztetésének a jelentés szempontjából nincsenek 
nagyobb akadályai.Lódít igénket jelentés szempontjából jóformán 
azonosnak vehetjük éppen egy 'työntáá luotaan, heittáá' jelen
tésű ige mozzanatos származékával. A visszaható jelentésű lódul 
igénket is legalkalmasabban talán éppen a 'työntáá' ige vissza
ható alakjával (työntyá) fordíthatjuk le finnre. Lóg igénk jelenté-
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sének az előzőkhöz való viszonya már nem ennyire egyszerű: ha 
a feltett *Ió- alapige 'työntáá luotaan' jelentésű volt, akkor azt 
várhatnánk, hogy ennek a gyakorító származéka ezt jelentse: 
'työnnellá luotaan', azaz 'taszítgatni, dobálni', németül: 'hin und 
wieder treiben'. Ha szemügyre vesszük azonban g gyakorító kép
zős igéinket, közülük nem egynél ugyanolyan jelentésbeli viszonyt 
észlelhetünk, aminőt a *ló- igető és a lóg ige között megállapít
hatunk, pl. csap, csavar és teker tárgyas igéink a csapong (^ csa-
pog), csavarog, tekereg g gyakorító képzős alakjukban mai nyelv-
érzékünk szerint nem t á r g y a s , hanem tárgyatlan (visszaható) 
cselekvés gyakori ismétlődését fejezik ki. Ennek alapján úgy 
látom tehát, hogy lóg igénk a maga eredeti 'hin und wieder ge-
tridben werden' jelentésében nyugodtan magyarázható a feltett 
*ló 'työntáá e tc ' ige származékának, legfeljebb azt kell megálla
pítanunk, hogy g gyakorító képzős szavaink jelentésének fejlődé
sét a fentebbi példák alapján érdemes volna alaposabban meg
vizsgálni.1) 

Áttérve a hangalakra, mindenek előtt arra kell rámutat
nunk, hogy a finn luo- igető és rokonnyelvi társai oly alapnyelvi 
alakra vezethetők vissza, amely r szóbelseji mássalhangzót tar
talmazott (vő, SETÁLÁ: Festskr. til VILH. THOMSEN, 231 és FUF. XII, 
Anz. 5; PAABONEN, Beitr. 35; WICHMANN : FUF. XVI, 196 és 
TscherT. 79, 129). 

Azokkal a magyar szavakkal, amelyeknek finnugor előz-

1) A finn luoda és a magyar lódít, lódul, lóg, lóbál jelentésbeli viszo
nyának megvilágításához tanulságos adalékul szolgál az észt lükkama ige, 
amelynek alapjelentése —• mint a finn luoda igéé is — 'lök, taszít', e mellett 
vannak azonban hasonló t á r g y a t l a n jelentései is, mint aminők a 
magyar lódul és lóg igéknek vannak, 1. WIEDEMANN szótára, ahol a követ
kezőket találjuk: lükkama 1. 'stossen, schieben'; 2. ( i n t r . ) 'sich bewegen, 
fahren, eilen, rennen, sich umhertreiben', lükka peale! 'fahr zu', hakkame 
lükkama 'lasst uns anfangen zu fahren', randa lükkama 'an's Ufer fahren', 
lükkab kőige ma-ilma 'sie treibt sich in der ganzen Welt umher' , lezed lükka-
wad poiste taga 'die Wittwen gehen den Burschen nach', edasi lükkama 
'vorwárts gehen, rücken, marschiren' , Iqewad lükkawad edasi 'die Schiffe 
segeln weiter'Jükkasid nenda wel mőned nadalad edasi 'so lebten sie noch 
einige Wochen fórt', lábi lükkama 'hin und her gehen, sich umhertreiben, 
sich durchschlagen'.. — Tárgyas és tárgyatlan a német schwingen is: 1. 'for
gatni, suhintani, lengetni, lebegtetni, lendíteni', 2. 'rezegni, inogni, lebegni, 
mozogni'. Hasonló a schwippen ige: 1. 'suhintani ' , 2. 'ingadozni, dülöngélni'. 
Ugyanígy: schlagen, stossen stb. 
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menye v?-t tartalmazott, legrészletesebben SZINNYEI foglalkozott a 
NyK. XXXVIII. kötetében, itteni eredményeit azonban a későbbi 
kutatások több tekintetben módosították (vö. NyH.7 47). Figye
lembe véve az újabb kutatások eredményeit, SZINNYEI értekezésé
nek fő megállapítását mutatis mutandis ma ily fogalmazásban 
fogadhatjuk el: a finnugor szóbelseji *-y- *-y-vel váltakozott, s a 
magyar nyelvben e váltakozásnak a gyenge foka általánosult; a 
*y gyenge fok magyarnyelvi fejleményeképpen ma -v- (-j-) ~ 
0 váltakozás mutatkozik. 

Hogyan értelmezzük ezt a m a g y a r váltakozást? — Hang
történetünkből nyilvánvaló, hogy ebben nem olyanszerű, hang
súlyviszonyoktól függő váltakozásról van szó, aminőnek a f i n n 
u g o r fokváltakozást képzeljük, hanem egy másodlagos válta
kozásról, amely annak az eredménye, hogy a finnugor *-rj- ~ 
*-y- váltakozás gyenge foka egymástól eltérő fonetikai helyze
tekben idővel más és más módon fejlődött tovább a magyar 
nyelvben. A szóvégi magánhangzó lekopása után szóvégre jutott 
f az előmagjrartban w-vá, illetőleg **-vé, ez pedig a megelőző 
magánhangzóval kettőshangzóvá fejlődött, majd később bele
olvadva a megelőző magánhangzóba, azzal együtt hosszú magán
hangzót eredményezett. így álltak elő például a nominatívus'ban 
látható, ma mássalhangzóhiányt mutató alakok, tehát a -v- ~ 
0 váltakozás 0 foka, pl. 

fő -= ó-magy. *feü -= elő-m. *feyü ~ f. páa (-< *par)íi), 
nő -< ó-magy. *neü -?* elő-m. *ney8 ~ vog. ne ( tő: ney-), 
öv, ő (R.) -« ó-magy. *eü -= elő-m. *eyű ~ f. vyö (-= *é'rjö), 
tő -= ó-magy. *teü -c *tiü -= elő-m. *tiyg ~ fi. tyvi (-= *tyye), 
vö -c ó-magy. *veü -= elő-m. *veyö ~ f. vavy (-= va"f}8), 
hó -< ó-magy. *xou -=:*xcm '-*: elő-m. -= *xays ~ f. kuu (-= *kuyb), 
ó -c ó-magy. *ow -= *aw -« elő-m. *ays ~ cser. so'ygo (-= *S3£Ö). 

Szóbelseji, magánhangzóközti helyzetben azonban másként fej
lődött a *y hang: mélyhangú és zárt tőhangzós magashangú sza
vakban v lett belőle (vö. hó ~ hava-, ó ~ avas, ő (R.) ~ övet, 
tő ~ tövet), magashangú nyilt tőhangzós szavakban pedig kiesett. 
Ma az utóbbiak (egyesszámi) 3. személyű birtokosraggal ellátott 
alakjaiban az eredeti *y helyén / jelentkezik, vö. feje, neje, veje. 
SZINNYEI szerint a / ezekben nem a *y folytatása, hanem járulék
hang, mely két azonos magánhangzó között keletkezett (1. NyH.7 
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120). E szerint a fejlődés menete a következő volt: *feye, *neye, 
*veye =- *fee, *nee, *vee ** fe-j-e, ne-j-e, ve-j-e. 

Amint az eddigiekből látjuk, a finnugor * - r — *-y- válta
kozásnak tehát u, ü, ill. hangzóközi helyzetben mélyhangú sza
vakban v az ó-magyar folytatója. Ennek alapján azt tartom, 
hogy a feltett finnugor *lo$- ~ *loy- igéből a magyarban *lou- ~ 
lov- fejlődhetett: Hou- szerepelhetett a ragtalan jelenidejű egyes
számi 3. személyben és mássalhangzón kezdődő igeképzők és 
ragok előtt, *lov- pedig akkor, ha magánhangzó következett. 
Később azután a *%ou =- hó, *ou =- ó stb. fejlődéssel egy
idejűleg Hou(-) =~ *ló(-) változás állhatott be. 

Ha másfelől azt nézzük, hogy lóg, lódít és lódul igéink 
korábban milyen hangzásnak lehettek, ismerve a hó, ó stb. sza
vak ó-jának történetét, nyugodtan rekonstruálhatunk ilyen régibb 
alakokat: *lou-g, *lou-do%t, *lou-dul. Az itt levő közös *lou- alap
rész pontosan azonos tehát azzal a kikövetkeztetett szóalakkal, 
melyet a finnugor *lor- ó-magyar fejleményének feltettünk, 
ennélfogva a magyar *ló- igetőnek a javaslatba hozott finnugor 
szavakkal való rokonságát a hangalak szempontjából is igazolt
nak tekinthetjük. 

Visszapillantva a *ló- igető javasolt finnugor megfelelőire, 
hangtani szempontból csupán a vogul (KANN.) KU. lorjypj,- igé
vel kapcsolatban támadhatnak még aggályaink, mert ennek yx-ja 
finnugor ^-rjk-ra1) utal, míg a rokon nyelvek — s egyelbek között 
a magyar Hó- igető is — alapnyelvi *-£- ~ *-y- felvétele mellett 
szólnak. Ilyen esetekben azt szoktuk feltenni, hogy a kérdéses 
szó átkerült az eredeti V) -sorból az -fk- csoportba, ami pedig e 
sorváltás korát illeti, ezt már az ugor nyelvegység idejére szok
tuk helyezni, tekintettel arra, hogy több eredeti #-szóban nem
csak az obi-ugor nyelvekben, hanem a magyarban is yJfc-ra 
mutató másodlagos állapot van, pl. vog. tMip, iárjk, iayG ~ osztj. 
jéyk, ievk' ~ m. jég [~ fi. jáá f-= *járj')], vog. pe-rj, pm)G, párjk 
~ osztj. pÖv)k\ pérjk ~ m. fog [~ fi. pii f-* *pi?)')], vog. tárjdr, 
terjGdr, táykdr ~ osztj. l'<?r>gdr, AEyGdr, teykar, wrik'dr ~ m. egér 

4) A kondai nyelvjárásban több esetben figyelhető meg r/% a feltett *rjk 
helyett, mégpedig nemcsak a sorváltásos szavakban, hanem az eredeti ív
esetekben is, pl. (KANN.) KU. fcáW- ~ TJ . harjk- 'klettern' (Vok. 100), (MŰNK.) 
K. vörixi ~ (KANN.) TJ., TŐ? §$&$• 'schlagen' (Nyr. LXII, 65; KANNISTO, 
Vok. 72). 
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[~ fi. hiiri C-s Mfyire)] (1. SZINNYEI : NyK. XXXVIIL 285-6 és 
NyH 7 . 47-8). 

Bár e p é l d á k b a n az ugor nyelvekben a lakvá l toza tok több
sége rjk-ra. utal , mégis azt ta r tom, hogy az eredeti rj-szavaknak 
az rjk -sorba való á t lépése n e m tör tént meg egységesen az egész 
ugor nyelvterületen, h a n e m legfeljebb nye lv já rásonként , illetőleg: 
r>-nel és yk-val hangzó a lakok az ugor k o r b a n még egyidejűleg 
is e lőfordulhat tak . E mellett szólnak nézetem szerint a következő 
k ö r ü l m é n y e k : 

1. a déli-vogulhoz tar tozó tavdai (KANNisTónál TJ- , ill. TC-
vel rövidített) nye lv já rásban , továbbá a nyugat i -vogulhoz ta r tozó 
alsó-lozvai nye lv já rásban a kérdéses szavak m a is az r- (s n e m 
yk-) so rba t a r toznak , vö. p l . a fenti h á r o m pé ldában (KANN.) 
TJ. , TC. Ur), per,, (MŰNK.) T. Iáit, AL. taror; 

2. egyes rj - s zavakban az osztják nyelv sem m u t a t még m a 
sem egységes képe t : /bizonyos nye lv járások y-re, m á s o k rjk-ra. 
uta lnak , pl . (CASTR.) I. sarja, (PATK.) sara ~ , ( P A T K . ) sanka, (PAAS.) 

K. sárjks, J . sáriki 'k lar , hell, hei ter ; H immel , Gott, ' (PÁPAY) sark, 
serjk ' l i ch t ; H i m m e l ' [~ vog. (MŰNK) *sarjk-: sarkdli, sdrkdmli 
' t e r e m t ő d n i ; fölébredni ' ( tkp. 'vi lágosságra jönni ' ) - m. sző (-« 
*szeü), 1. MUNKÁCSI: NyK. XLVII, 462] ; 

I. (CASTR.) tarjam 'wünschen, wollen' , T r j . (KARJ.) ACLD1- ~ 

(PAAS.) K. tqriypm, J . Lár)0ko9om ' l ieben; wünschen , wollen' , (KARJ.) 
DN. tqr)%; V. Vpritia^, Vj. wrjUa^-, Ni. tqr/Xa^-, Kaz. Aarj^a— 'wol
len, wünschen ' (DN., Tr j . , Ni., Kaz . ) ; l i e b e n ' (Trj., V., Vj.) [« 
vog. (AHLQV.) É. tanxam 'wollen, mőgen ' , (S^IL.) É. ,K. tanyi, LM. 

tanyi 'wollen '*) (?) ~ lpK. (GEN.) si&nnl- 'freien, werben ' ~ (?) 
fi. havi e t c ; a feltehető finnugor a lapa lak UOTILA szerint t a lán 
* s 8 * 8 - lehetett , vö. F U F . XXVI, 172—5] ; 

3. o lykor a vogul és az osztják nyelv e l l en tmond egymás
n a k : egyik *2/-re, a más ik *2?&-ra u ta l , pl . vog. (MŰNK.) K. tow, 
towi 'Schattenseele ' , (KANN.) KM. tn/í id. (-*= *tnVs ~ *t87s) ~ osztj . 
(PÁPAY) É. loyx, (KARJ.) DN. tp^r%, Vj. %a-0$ T r j . AU^IU, Ni. 

tutfx, Kaz. AQ-yk', O. lötf¥ 'Gőtze, Gőtzenbikf ~ md. E . tsov ~ 
~ f . h u n (-c *|ö2?ö) (vö. PAASONEN: SUS. Aik. XXVI4 , 1 0 — 7 ; LEH-
TISALO: F U F . XX, 121 ; TOIVONEN: F U F . XXI, 101; KANNISTO: Viritt . 

J) A (MŰNK.) tanyi, tanyi alakok n-je téves, s helyette v\ olvasandó, vö. 
MUNKÁCSI VNGy. Il2, 707. 1.: tát\yi 'akar' . Az itt lévő utalás 1 : 18l-re 
javítandó. 



172 LAKÓ GYÖRGY 

1933: 419—20; LIIMOLA: FUF. XXVI, 200); vog. (MŰNK.) T. tgrjghél 
'Lilié', (KANN.) TJ. tarjkö'ji, TC. tájpovji 'capaHica, lilium martagon' 
- osztj. (KARJ.) V. lóydt, Vj. p^l(, Vart. IwydV, Likr. laydV 'Rübe, 
Zwiebel e t c ' (-= fgr. *ssr;(k)ül, v. *§üri(k)al, 1. TOIVONEN : FUF. 
XXI, 119—20); 

4. van rá eset, hogy a vogul-osztják szó szóbelseji mással
hangzója a nyelvjárások többségében Vkt a magyarban azonban 
olyan hangképviseletet találunk, mely csak *r>~*y váltakozásból 
(s nem r/k-ból) magyarázható, pl. vog. (KANN.) TJ. TC. peri ~ KU. 
KO. parik, KM. parik, P. perjk, VN. park, LU. perjk, LO. purk, 
So. purjG ~ m. fő (-<: *feü -? *feyü), vog. (MUNK.-SZIL.) É. fánk, 
K. ni%, (REG.) nin, dim. ninkve 'Wurm' ~ osztj. (CASTR.) nink 
'Made', (PATK.) I. nink 'Wurm, Made', (AHLQV.) nink 'Wurm, Motte', 
(PÁPAY-BEKE) É. nirk 'Made' (PÁPAY-MUNK.) Jg. ning 'HepBb', (KARJ.) 
Kaz. níyk1, VK. Vart. ni-yk', Trj. ni*rík\ Ni. nvtj-tf, O. ni-yfk, 
D.K. ni^rk 'Made' ~ m. nyű (~ nyüves, nyíves) -< ó-m. *nyüü 
-= *ní/*'w -= elő-m. *nyiyü; osztj. scirjka, sarki stb. ~ vog. *sdrk- ~ 
m. ŝ ó' (-= *$2eü -=. *szeys), 1. 171. 1. 

Tekintettel e körülményekre, úgy látom, joggal tehetjük fel 
a vogul lortypi igéről, hogy 2?Z _Ja az ugor nyelvegység koránál 
később is fejlődhetett, s a magyar *ló- igetőről viszont állíthat
juk, hogy oly ugor előzményre megy vissza, melynél még az ere
deti *r? ~ *y szóbelseji váltakozással kell számolnunk. 

Miután egyeztetésünk lényeges hangtani problémáit tisztáz
tuk, egy feltevést szeretnék még megkockáztatni: lehetne-e a lóbál 
igét a feltett magyar *lov- tő oty / képzős gyakorító származéká
nak tekintenünk, aminők szólal, dobál, ugrál stb. a szól-, dob-, 
ug(o)r- tőből? A felteendő Hóval =~ *lovál változáshoz vö. 
SZINNYEI, NyH.7 62; a tőbeli o megnyúlását a lódít, lódul és lóg 
ó-jának analógiájával magyarázhatnánk, a *lóvál =- lóbál vál
tozást vagy a dobál (esetleg a lobog) hatásának tulajdoníthat
nánk, vagy pedig v =- b változást tehetnénk fel (az utóbbira 
több példát említ HORGER: MNy. XXIV, 119). 

Befejezésül tekintsünk vissza a lóg, lódít, lódul, lóbál igékre 
vonatkozó korábbi megfejtési kísérletekre. A lóg igét BUDENZ a 
finn lonkka, lonkko szavakkal kapcsolta össze (NyK. VII, 14), a 
lóbál igét pedig — fc>-jét a tőhöz tartozónak fogva fel — a mord
vin lamba- (lambafti- 'auf hangén') igetővel rokonította (MUSz. 
703; az utóbbi egyeztetést elfogadja MUNKÁCSI, ÁKE 446, SiMONYr-
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BALASSA, TMNy. 128 és WICHMANN : F U F . XI, 182). — DONNER 

lódul igénket a lót (l.-fut) és a lohog igékkel sorozza egy szócsa
ládba, s tövüke t a f. lója, -o ' l angges t reckt l iegend' stb. tövével 
egyezteti. Ugyanő lóg s zavunka t kü lönvá lasz t j a az előzőktől, s 
egyebek közt u g y a n a z o n f inn szavakka l veti össze, min t BÜDENZ 
(Vgl. W b . 1073., ill. 1063. sz.). BÜDENZ és DONNER egyeztetéséről 
nem vett t u d o m á s t KARA, aki a lóg f innnyelvi kapcso la ta i ró l velük 
egyezően nyi la tkozot t (Nyr. XLII , 282). Mindezek az egyezteté
sek egyrészt h a n g t a n i nehézségekbe ü tköznek (DONNER), másrész t 
az a gyengéjük, hogy a szóban forgó igéket kü lönvá lasz t j ák s 
egymástó l független rokonnyelv i s zavakka l azonosí t ják. 

LAKÓ GYÖRGY. 

Új hivatalos népnevek Oroszországban. Az orosz hivatalos és 
szaknyelv néhány év óta elvszerűen mellőzi az orosz földön élő benn
szülött népeknek hagyományos elnevezését s helyette a megfelelő saját
nyelvi nevezetet használja. A hirtelen hivatalossá avatott eredeti törzs
ül, népnevek közül egyesek azonnal fölismerhetők, mások azonban 
nehezebben azonosíthatók. Régi kedves ismerősünk pl. a mansi (mami, 
manH ,vogul'), a chanti {yjantd, %andi ,osztják'), a komi ,zürjén', az 
udmurt ,votják', a mari ,cseremisz', ellenben ma még meglehetősen 
szokatlanok az uráli tanulmányaink során egyre sűrűbben föl-fölbukkanó 
következő szamojéd meg paleoázsiai népnevek: 

1. nenec, nyenyec = jurák-szamojéd (neuey,, plur. ueutfu, ueHey,Kuü; 
CASTR. : nenete, nienecé' ,Mensch, Samojede'); 

2. nganasan, rianásán = tavgy-szamojéd (manacaH, HeauacaucKuű; 
CASTR. : '/janasar,, ,Mensch, Samojede'); 

3. enec, enyec = jeniszeji-szamojéd (&mtf, ettyu, -ÓH^KUÜ ; CASTR. : 
enneie1 .Mensch'); 

4. selknp = osztják-szamojéd {cejibKtjn, ce.vbKyncKuü; CASTR. : sül, 
sü ,Erde' -f kum, kup ,Mensch') ; 

5. luoravetlan (jiyopaeemjiaubi) = csukcs ; 
6. nimilan (ubiMbwiaubi) — korják; 
7. iteljmen (umeabMeubi) — kamcsadál; 
8. juit (wumu) = ázsiai-eszkimó; 
9. unangan (yuauaaubi) = aleuti ; 

10. ódul (odgjibi) — jukagir; 
11. nivch (uuexu) = gilják; 
12. ket (Keniu) = jeniszeji-osztják; 
13. evenki (seeuKu) = tunguz; 
14. evén (aeeubi) == lamut. Zs. M. 


