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oo oszm. gömüé. — A szó szamojéd kapcsolataira nézve 1. 
PAASONEN: KSz. XVI, 102.; TOIVONBN: FUF. XXI, 102. — RAMSTEDT 

származtatása (-= szino-koreai kim 'arany*) lehetetlen. Vő. LIGETI: 

MNy. XXXV, 60. * 

E rövid példa-mutatványból is világos, hogy 1) magánhangzó
váltakozásra kivétel nélkül valamennyi nyelvjárásból vannak ada
taink, 2) az eredeti alakok bizonyos nyelvjárásokban teljesen kimen
tek a használatból, ugyanakkor 3) vannak esetek, ahol ugyanazon 
nyelvjárásban mind a két alak él egymás mellett. 

Az is bizonyos, hogy az alakváltakozásokkal együtt jelentés
tani változás nem jár. A tartan co tlrlan alakpár 'tarka; sólyom; 
fogoly' jelentése minden bizonnyal a szónak nem az alaki váltako
zásával függ össze, hanem egyszerűen egy természetes 'tarka* -+-
<tarka madár' ^ ^ jelentésfejlődéssel magyarázható. 

HA8AN ERÉN. 

Fából vasgolyó. A magyar nyil és uráli megfelelői máiglan meg-
•órizték eredeti 'sagitta' jelentésüket, bár a tárgyképek hasonlósága 
alapján itt is, ott is kifejlődtek efféle természetes jelentésátvitelek: m. 
istennyila, vog. tdrdm-nal 'istennyila' (táram 'ég, isten'), fS. tulinen nuoli 
'mennykő' (tulinen 'tüzes'). Egészen különleges jogszokás kisugárzása 
nyil szavunknak 'sors, sorsolás, sorshúzás útján osztályrészül jutott föld
darab v. erdőrész' jelentése. A rokonnyelvekben nem ismerek hasonló 
fejlődést, hivatkozhatom azonban egy olyan változásra, amely anyag-
szerűség tekintetében a 'fából vaskarika' szólást juttatja eszünkbe. 

Az 1930-ban Moszkvában kiadott HATANZEJEV-féle osztják tankönyv 
egyik olvasmányában, ül. annak BouDÁtól származó fordításában olvas
suk : „seryk: bum! pagnomdys puskán, al-ulti sauriji jerdep hozja ragnys, 
njal hojmal tuvet porda-sema. 'Plötzlich: b u m ! e r d r ö h n t e d i e 
F l i n t e . Zu einem end-lebigen Hasén fiel er am Zaun hin. Der P f e i l ' 
traf ihn ins linké Auge'" (UngJb. XII, 347). Ha az osztj. puskán = 
'Flinte' s elsütésekor bum keletkezik, akkor a nyúl szemébe fúródó 
lövedék nyilván nem n y i l , hanem g o l y ó . Igaz ugyan, hogy a baj-
esináló nal, not szónak csak 'nyil' jelentését közlik legismertebb osztják 
szótáraink (PATK., KARJ. OL. 88, BEKÉ, PAAS.-DONN.), de PÁPAI KÁROLYnak 
tárgyi értelmezés tekintetében többnyire talpraesett déli-osztják szójegy
zéke adatszerűen-is igazolja a 'golyó' jelentést: nal, nál, nát 'cTpfcjia 
^nyil), nyjra (puskagolyó)'; nal tatémte sayle 'puskagolyó öntésre szol
gáló fakanál'. A megfelelő vog. nal jelentése KANNISTO szerint 'pfeil; 
kugel' (WogVok. 98), a szamK. na szót pedig csak 'Kugel; Flinten-
kugel' értelemben ismeri CASTRÉN. 

Tanulságos lesz megemlítenünk, hogy a p u s k a egyik elnevezése 
a vogulban tautin nalpa 'tüzes nyilas' (VNGy. IV, 416), a szamojédban 
pedig: CASTR. J. tu-ni 'Flinte, eig. Feuerpfeil'; szamT. tű-bidV 'Flinte* 
Hui 'Feuer' 4- bidV 'Pfeil von Eisen'); szamJen. tü-mimo 'Flinte' (tu 
(Feuer* + mimo 'eiserner Pfeil'). . Zs. M. 


