
41'2 N. SEBESTYÉN IRÉN 

Fák és fás helyek régi nevei az uráli nyelvekben. 
SBTÁLÁ EMiLnek az a megállapítása, hogy az uráli és a finnugor 

ősnép erdős vidéken lakott (Suomen Suku I, 129, 144, JSFOu. XXX5, 
100), teljesen átment a tudományos köztudatba. Önként felvetődik 
a kérdés, vájjon milyen mértékben maradtak meg az egyes uráli 
nyelvekben a fák és a fás helyek régi elnevezései és mi az, amit 
mi magyarok megtartottunk az ősi nevekből. Erre a kérdésre sze
retne feleletet adni dolgozatom. A nehéz viszonyok miatt anyag
gyűjtésemben csak az elérhető nyomtatott forrásokra támaszkod
hattam s nem használhattam azt a gazdag és rendkívül becses 
kéziratos anyagot, amely békés időkben Finnországban rendelkezé
semre állt volna. Munkám talán mégsem volt hiábavaló, s bízom 
abban, hogy a hiányokat pótolni fogják mások, elsősorban a finn 
nyelvészek. 

A Nyelvtudományi Közleményekben szokásos rövidítéseken 
kívül még a következő rövidítéseket használom : 
FEKETE—BLATTNY = FEKETE LAJOS és BLATTNY TIBOR, Az erdészeti jelen

tőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén 
I, 1913. 

FEKETE—MÁGÓCSY-DIETZ = FEKETE LAJOS és MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, Erdé
szeti növénytan II, 1896. 

SUHONEN = PENTTI SUHONEN, Suomalaiset kasvinnimet (Finnische Pflan-
zennamen), 1936. 

KÖPPEN = FR. TH. KÖPPEN, Geographische Verbreitung der Holz-
gewachse des europáischen Russlands und des Kaukasus. 
I—II. 1888. 

1. m. fenyő. 
Ezt a nagyon fontos 'pinus, abies; tanne, fichte' jelentésű 

magyar fanevet, amelynek a régi nyelvben 'pinetum' jelentése is 
volt (1478: Silua magna Pini wlgo fenyew OklSz.) s amelyre az 
első adat 1075/1217-ből való (Caput est riuuli nomine /emosaunicza 
OklSz.), finnugor eredetű szónak ismerjük. Alakváltozatai (az EtSz. 
szerint): fcnyeü (írva feneu); fényé (írva fene) vö. Fenyéd hn., 
? fénye; fenyü, fenyü; fönyüfa; ? fönye; fennifa, fennyifa. A fenyőfa 
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összetételre az első adat 1250/1392-ből való (OklSz.), a fenyves 
'pinetum' származékra pedig 1211-ből (1. EtSz.). Figyelmet érdemei 
a fenyő-bokor 'wachholderstraucli' (OklSz.) összetétel, amelyben a 
fenyő szónak 'Juniperus; wachholder' jelentése van (1338: fenyeu-
bukur, 1459: fenyeivbokor). 

A magyar fenyő az EtSz. megállapítása szerint demin. szár
mazék. Az alakváltozatokban megjelenő szóvégi -w, -w, -é, -i elemek 
szintén demin. képzők. 

A *feny- alapszónak eddig csak egy finnugor megfelelőjét 
ismertük: cser. SZILASI pin 'magnak hagyott fenyő; zum pflanzen 
gelassene fichte, cocHa-dkMHHHHKi.' Tr. (vö. NyH.7 145). 

A zürjénben is van azonban egy fanév, amelyet úgy tekint
hetünk, mint a magyar fenyő, cser. pin megfelelőjét: zürj. WIED. 
pomel': tusa-pomei 'Wachholder; Juniperus' (tusa 'kömig, kernig 
Korn-, Kern-'), P. ponul id., KÖPPEN (II, 411) Katsch-pomol 'Juni
perus nana', WICHM. (VÖ. TOIVONEN, Affr. 134, 202. sz.) I. kats-pomot, 
Ud. kats-pomel' 'wacholder' (kats = f. kata-ja, kata-va 'Juniperus'). 
A zűrjén adatokban a szóvégi -l ugyanaz a képző, amely megvan 
a juoí, Xol lazacnévben és néhány más szóban (vö. NyK. XLIX, 
47, 43. sz). 

A magyar szőközépi -ny-, cser. -n fgr. szóközépi -*n- folytatója. 
A zürj. -n-, -m~ szóközépi hang fgr. *-r?- hangra utal. A szóközépi 
nasalisok ingadozása jól ismert jelenség a finnugor nyelvterületen. 

Ami a magyar és a zűrjén szó vokalizmusát illeti, magyar 
palatális hangnak az első szótagban gyakran felel meg zűrjén veláris 
hang: víz ~ zürj. va; lélek ~ zürj. hl; négy ~ zürj. nul, noí stb. 

Az 'ables, pinus' ~ 'juniperus' jelentésmegfelelésre vö. pl. vog. 
üns-jiw 'wacholder' ~ osztj. ún^Dz9, gn(ts§% stb. 'kiefer' (vö. TOIVONEN, 
Affr. 104, 123. sz.). 

2. m. mórágy. 
kz OklSz.-ban két adatot találunk a régi magyar mórágy 

erdőnévre: 1267/1380: In vicinitate silue Moraag; Inter siluam 
Moraag. Vö. még BÜDENZ (MUSZ. 630) 1267: silva regalis Mooragy 
nuncupata. j 

BUDENZ i. h. kifejtett, véleménye szerint a mórágy erdőnév egy 
bizonyos fajta fa nevéből való „olyan képzés, mint Füzegy, Szilágy, 
Szilvágy, Egregy stb." (vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 473, 264. sz.). A mórágy 
erdőnévből kikövetkeztetett elavult *mór (v. mára) fanevet BÜDENZ 
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többek között a lp. muor, muora 'arbor, lignum', lpN. muorra id. 
szóval egyezteti, MUNKÁCSI pedig (i. h.) kaukázusi jövevényszónak 
magyarázza. 

Ami a dolog lényegét illeti, BuDENznek teljesen igaza van: 
a mórágy erdőnév valóban egy elfelejtett *mór fanév származékának 
tekinthető, a *mór fanév pedig azonosítható a szóban forgó lapp 
szóval, amelyre a következő adatokat idézhetem : 

lp. FRUB muorra 'arbör, lignum, silva ; Trse, Ved, Stok, Skov', 
NIELSEN muorra P., Kr. muó^rrá, Kt. muorra ' 1 . tree (growing or 
felled); as the first part of compounds alsó: with somé trees; 2. wood, 
fuel supply of fuel; wood, woodwork, wooden matériái for carpentry 
etc., wooden; 3. stake, pole; as last part of compounds: -pole, 
-bar, thing (especially implement) made of wood', PLANTINUS (VÖ. 
SETALA: J S F O U . VIII, 91) arbör. moor; WIKLUND müdrra- 'baum, holz', 
LAGERKR. Tan. múor^e 'Baum, Holz; Feuerung', Sná. mu'hra 'Holz, 
Baum, Baumstummel; als Pluraletantum: Feuerung, Brennstoff'; Wfs. 
mú'ors, Sors. mu'orra, Arj. mu'orra, Tys. mu'orra, Suj. mu'orra, 
Kőnk. •mu'orra, Lyng. mu'orra, Kván. mü bfq,, Rep. mu'orra, Nes. 
mworr'Z, Neid. mworri id., IpK. GEN. mirr, K. mürr, N. muorr, A. mur 
'Holz, Baum.' 

Az'arbor, lignum ; silva'általános fogalmak jelölésére szolgáló 
lapp szó eredeti speciális jelentése megőrződött LAQERKRANTZ várdali
lapp adatában : mu'orc$a 'Tannenwald, Gehölz'. A -|a végzet demin.-
kollektiv képző. Feltehető tehát, hogy a lp. FRUS muorra, PLANTINUS 
moor stb., stb. szó eredeti jelentése 'fenyő' volt; a lapp szóval 
azonos magyar *mór fanév tehát a fenyő egyik elfelejtett magyar 
neve. A régi magyar mórágy erdőnév e szerint bátran azonosítható 
a lp.Várd. mu'orqsa 'Tannenwald, Gehölz' szóval, amelyben a -§q 
végzet éppenúgy a fgr. *-nÜ v.*-nt'é képző nasalis nélküli folytatója, 
miut a magy. -gy képző a mórágy erdőnévben és a tölgy fanévben 
(vö. lejjebb a 28. SÍ . egyeztetést). 

A 'fenyő' ~ 'fa' jelentésmegfelelésre vö. pl. szamJur. jie 
'Kiefer, Fichte'; szamO. N. cwe, NP. iüe, B., Jel., Taz. tö, Kar. 
M, — KO., FO. hüe 'Föhre, Fichte'; Kam. tö 'Föhre', (Atl.) diu 
'Fichte' [| Koib. dza id.; Motor, tcia, Taigi dm id. ~ osztj. iu% stb. 
'Baum ; Holz'; vog. jiw, jü 'Baum' (PAASONEN, Beitr. 268, 387. sz.). 



* , , ; 
FÁK ÉS FÁS HELYEK RÉGI NKVE1 AZ ÜKÁLI NYELVEKBEN 415 

3. m. ugufa. 
Az ismeretlen jelentésű ómagyar ugufa fanévre két adatunk 

van az OklSz.-ból: 1193: In bókon prima méta incipit de vgufa. 
Redit ad predictam ugufa. Ha ezt a fanevét nem úgy olvassuk, 
ahogy általában eddig magyarázták, vagyis nem ügyüfának, azaz 
szent-fá-nak,1) hanem ZoLNAit követve egyszerűen ugufá-n&k, akkor 
ennek az elavult fanévnek a finnugor nyelvekben a következő pontos 
hangtani megfelelőit mutathatjuk ki : 

f. honka RENV. 'pinus silvestris matúra, durioris indolis, sapinus; 
Tanne', LÖNNR. 'furu, fullvaxen och mogen tall; (diai.) förtorkad 
furu 1. annat stort trád', SUHONEN (267) 'taysikasvuinen oksatoin puu, 
kuiva ja kova ettá kalisee' N.: 'pystyyn kuivunut mánty'; 'iso, 
pitká ja suora puu ; ; 'vain latvaosassa oksia, joista „vakioksa" on 
alimpana ja runko melkein tasapaksu7. Alakváltozatai: hanga (KÖPPEN 

1889), honga (R. és N. vö. SUHONEN i. m. 265). Demin. alakok: 
RENV. honkainen, LÖNNR. honkanen 'liten furu'. Összetételekben: 
honkakuusi RENV. 'abies pino similis, durior', LÖNNR. 'stor furulik 
tall', LÖNNR. : honkametsa, honkimetsd 'furuskog', honkamanty 'stor, 
qvistlös, torr furu', honkapuu 'furutrád'; — RENV. jouhi-honka, 
ramaka-honka 'pini species', LÖNNR. jouhi-honka 'qvistlös utóm i 
toppén', rdmdkkd-honka 'med tjocka tata qvistar', suohonka 'kárrfuru', 
SUHONEN (i. m. 265—267) honkamanty, jouhi-honka, kokko-honka, 
rapa-honka, rakd-honka 'Pinus silvestris', kelo-honka 'kuivettunut, 
mutta süti tervepuinen honka'. Helynévképzős alakja : RENV. honkisto 
'pinetum; Tannenwald3, vö. még LÖNNR. Honkala hn. 

A f. honka szó átment a finnországi lappba: hangé 'Pinus 
silvestris' L. (KÖPPEN, Ií, 469. J. FELLMAN feljegyzése alapján).'2) — 

A szó megvan az észtben is : WIED. hoiina-pü, honna-pü, hőnnas-
pü 'alté Kiefer mit herabhángenden Aestenundhartem,záhem Holze'. 

lp. NIELSENsaggem ~saggen, P. saGGÍ"m, Kr. saoGin 'young, slender 
pine tree; chiefly in the compound s.-bwcce, used in the same sense; 
ungt, slankvokset furutre ; oftest i forbindelsen s.-bwcce, d. s.' 

cser. SZILASI seyge stb.: pu-seyge élő fa; baum Gen., pu-seyge 
P., Uf., Car., Bk., pu-seygo Ist., pu-sáyga Bud., pu-sayga (m.) Bud.; 

a) Vö. a Magyar Etymologiai Szótárban az egy 'sacer, heilig' címszót, 
továbbá MELICH : MNy. VI, 151, MiKoa : MNy. XXXI, 298. 

2) A honka fanév átment az oroszba is, ahol gyantában gazdag, vöröses, 
keményfájú, hajóépítésre alkalmas, száraz köves vagy homokos talajon növő 
Pinus silvestrist jelent, vö. KÖPPEN II, 450. Vö. még KALIMA : MSFOu. XLIV, 238. 
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pu-sárjg'é M., RAMST. KH. sa'rjge: pu-s. 'Baum', sarjgd 'Stamm', 
ku'kxsasd'rjgg 'Reis, trockene Haselbüsche', WICHM. (Chresth.) KH. 
saygd 'dürrer ast eines strauches od. eines kleinen baumes', M. 
pu-sa'ygd, pu-se'rjgd, pu-se"OGd 'wachsender baum' (pu = fa). 

A szókezdő hangok — magy. 0, f. h-, cser. s- — szabályos 
folytatói a fgr. szókezdő *s- hangúak. Szintén fgr. *s- szókezdő 
hangra mehet vissza a lapp adatok szókezdő s- hangja (vö. PAAS. : 
JSFOu. XXVíf, 15, Beitr. 200; WICHM.: FUF. XIV3, 104; TOIVONEN: 
FUF. XV, 6 7 - 7 0 , 76, Vir. XXIV, 88 ; ITKONEN: J S F O U . XXXII,, 
105). A szóközépi hangok — ni agy. -g-, f. -nk-, -ng-, észt -hú, 
lpN. -gg-, -GG-, cser. -rjg- — eredeti *-j/k- mássalhangzókapcsolatra 
utalnak. 

A lapp saggem, sdGGim alakokban megjelenő szóvégi -m 
ugyanaz a demin. képző, amely megvan pl. a következő szavakban 
i s : lpN. vuoskom 'perca ~ vuosko id.; vajam 'rheno femina' ~ vaja 
'vitulus rangiferinus 2 annos natus, qui matrem sequitur'; liddam 
'tabanus' ~ lidda id., gierkam 'cunabula' ~ gieftka id.; S. jobberm 
'lacus minusculus stagnum' - jobber id. stb. (vö. NyK. XLIX, 64). 
Hasonlóképpen elhomályosult demin. képző a saggen, SÜGGIU alak
változatokban levő -n, vö. IpS. vuoskon 'perca', K. viezvan, vwzvan 
id. ~ lpN. vuosko, K. vuesky vuask stb., lpN. gapan 'ichtyocolla' ~ 
gappa id.; liddan 'tabanus' - lidda id.; suoivan 'umbra' ~ suoiva id. 
stb. (vö. NyK. XLIX, 14, H4). 

A speciális jelentésű 'fenyő' és az általános jelentésű 'fa' 
jelentésmegfelelésre vö. szamJur. jie 'Kiefer; Fichte,' szamO. cwe, 
tüe stb., stb. id. - osztj. %ú% 'Baum, Holz', vog jiw, jü 'Baum' 
(PAAS., Beitr. 268, 337. sz.). Vö. továbbá magyar *mór 'fenyő' ~ lpN. 
muorra 'arbor, lignum ; silva' stb. (2. sz.) 

Ha a fenti egyeztetést elfogadjuk, egyúttal azt is feltehetjük, 
hogy az ómagyar ugufa fanévben, amelynek jelentése valószínűleg 
Pinus silvestris volt, éppen úgy a fenyőfa egyik elfelejtett ősi 
magyar neve őrződött meg, mint a réginyelvi mórágy erdő-, ill. 
helynév alapszavában, a *mór fanévben. 

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy van egy érdekes szamojéd 
szócsoport, amelyet — bár a szókezdő hangok megfelelése nem 
szabályos — nehéz volna elválasztani az imént tárgyalt finnugor 
szóesaládtól. KLAPROTH jegyezte fel a kihalt koibal-szamojéd nyelvből 
a következő fanevet: ssi Tanne'. Vö. még. Atl.OTur. sié 'Fichte'. 
Ez a két fenyőnév minden bizonnyal azonos a következő osztják-
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szamojéd szóval: CASTR. C. sarja 'Föhrenwald, schwarzer Wald', FO. 
seanka, NP. siaya 'Föhrenwald', KLAPR. Atl.Ket sjánga 'Wald'. A szó-
középi hangok — 0. -rjk-, -ng-, -y-, 0, Koib. 0 — ős-szam. *-yk-
mássalhangzó-kapcsolat erős, illetőleg gyenge fokára mennek vissza 
(vö. PAAS., Beitr. 32—35). Az O.Tur. 'Fichte', Kóib. Tanne* - 0 . 
'Föhrenwald, Wald' jelentós megfelelés egyáltalán nem szokatlan 
az uráli nyelvekben, vö. szamMot. nar-ge 'Tanne' ~ szám. Schrenk 
naro 'ein hochstámmiger Nadelwald' stb. (10. sz.). A magyar fenyő 
szónak a régi nyelvben nemcsak 'Pinus', hanem 'pinetum' jelentése 
is volt. Vö. még cser. WICHM. M. pün^dzS, M. pü'n^nzg 'Kiefer, Föhre' 
~ RAMST. KH. pqndzd 'der Horst, der Hain, ein dichter Hügel mit 
jungen Fichten'; votj. MŰNK. puzim, puzim, Kaz. puzem 'fenyő; 
fichte, tanne, kiefer' ~ M. puzmo, puzimo 'fenyves, fenyőerdő; fich-
tenwald, tannenwald'. A szamJur. CASTR. hő, ho szónak szintén 
kettős jelentése van: 'Birke' és 'Birkenwaldung'. A régi magyar 
nyelvben is számos fanévnek volt ilyen kettős jelentése, vö. az 
OklSz.-ban pl. a bükk, cser, eper, kőris, nyár, nyír, száldob, szil 
címszavakat, vö. továbbá lejjebb a tölgy szó magyarázatát (28. sz.), 
valamint a 8, 13, 15, 17. sz. egyeztetéseket. 

Míg azonban a finnugor adatok szókezdő hangjai (m. 0, f. h-, 
lp. s~, cser. s-) fgr. *s- szókezdő hangra vezethetők vissza, a szamO. 
s- (Ket sj-), Koib. ss- szókezdő hang semmiesetre sem magyaráz
ható ősuráli *s- hangból, mert a szamojéd nyelvekben az ősuráli 
% szókezdő hangnak (éppenúgy, mint a nem jésített s-nek) í-hang 
a folytatója. Kétségtelen, hogy a szamojédban egy jésített sibilans 
szókezdő hangból kell kiindulnunk, de ez a jésített sibilans nem 
lehet jésített *é- (bár szám. s— h- szabályos folytatója az ősuráli 
*á- szókezdő hangnak), hanem — tekintettel a finnugor adatokra — 
csak jésített *s- lehetett. A vogulban mutatkozó "kettős megfelelés 
alapján TOIVONEN mutatta ki kétségtelen bizonyossággal (MSFOu. 
LXVII, 377—384), hogy a fgr. alapnyelvben a jésített *s- mellett' 
jésített /- szókezdő hang is volt. A kétféle jésített szókezdő sibilans 
folytatói a vogult kivéve az összes fgr. nyelvekben összeestek. 
Éppen így összeestek az ősuráli *s- és *£- folytatói a szamojéd 
nyelvekben is. Van két biztos etimológiánk, amelyben fgr. *i- (vog. 
s—s-) szókezdő hangnak szám. s—h-, azaz ősuráli *s- felel meg: 

osztj. KARJAL. ED. söyőm, Trj. süY§m\ Ni. süydm(, Kaz. soy§m 
'Schritt, Sprung', 0. soysm 'Schritt' PAAS. K. sg%dmtdm, J. sümőytom 
'springen; hüpfen', AHLQV. E. süyomLem 'irn Galopp rennen' | vog. 

Nyelvtudományi Közlemények LI. 27 
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SZILASI É. sümi 'szökik, ugrik; springen; K. sümi 'fut; laufen', 
sümili 'ugrik', KL. TRÓCS. sumi 'ugrik, AHLQV. sümam, sűmam 'stürzen, 
galoppieren' ~ szamK. sumü-Iam 'hüpfen* | Jen. B. simi 'er lief 
davon' | Jur. Knd. (mscr.) samjeu 'CKOHM.Ü', ham'ngam id., samnajeu 
'cKOiy'; Jur. samarabtadm 'sich werfen; springen' (PAAS., Beiír. 
287. sz.). fc 

vogÉ. sas-xi '• tara sas%áslém 'ich nagte durch', P. (sup-) s&ssi 
'nagt (durch)', AHLQV. sasimém 'anbeissen' ~ szamO. N. hájap, hacejap, 
hacejap, B. Taz. sájam, Kar. satam 'beissen'. B., Taz. sacernam, 
Kar. satternam 'nagen, beissen' stb. (PAAS., Beitr. 290. sz.). 

Visszatérve most már az ugufám és finnugor-, illetőleg fel
tehető szamojéd megfelelőire, látluk, hogy a finnugor adatok szó
kezdő hangjai fgr. s- szókezdő hang folytatói, a szamojéd adatok 
szókezdő hangjai pedig ős-szam. */• szókezdő hangra vezethetők 
vissza. A fgr. *s- ~ ős-szam. *$- megfelelést a következőképpen 
magyarázhatjuk: amint ingadozás lehet a finnugor nyelvekben a 
szókezdő §- és i- között (vö. TOIVONEN : MSFOu. LXV11, 384), éppen 
ilyen ingadozás lehet ebben az esetben a finnugor nyelvek és a 
szamojéd nyelvek között, vagyis egy fgr. s- szókezdő hangnak egyes 
esetekben ős-szam. i- megfelelője is lehet. 

4. vog. jiv, osztj. ju%. 

A 'baum, holz' fogalom jelölésére szolgáló uráli szó, a magyar 
fa megfelelője, az osztjákból — mint tudjuk — teljesen hiányzik, 
a vogulban pedig csak összetételekben fordul elő. 

A 'baum, holz' fogalom kifejezésére a vogulban a jiv, SLZ oszt-
jákban pedig a ju%, júw' szó szolgál, amelyekre az említett nyel
vekből a következő adataink vannak: 

Vog. AHLQV.' jiv 'Baum, Holz; Sarg', SZILASI jiw 'fa; baum,— 
koporsó; sarg' | osztj. AHLQV. jr<% 'Baum, Holz', BEKÉ ju% 'fa; Holz, 
Baum; — ladik; Kahn', PÁP.-MUNK. ju% 'fa; koporsó', PATK. ju% 
'fa, erdő; baum, holz, wald', PAAS. K. iú% 'baum ; brennholz', J. jlüw'> 

'baum ; brennholz; sarg.' 
A vogul-osztják szónak a cseremiszben és a szamojéd nyelvek

ben 'fenyő' jelentésű megfelelői vannak: 
cser. SZILASI jakié 'mindennemű szálfa (fenyő, nyír stb.); hoch-

stámmiger baum (kiefer, fichte, birke u. s. w.' (GEN.), 'erdei fenyő; 
fichte' (BUD). jakt'é id., jakte id., vö. jakter 'szálfaerdő; hochstám-
miger wald', jakterla 'fenyveserdő; fichtenwald', RAMST. ia'kíd 'Fichte', 
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iä'kter 'Fichtenwaid'. A -te-, -td, -tö végzetet képzőnek foghatjuk 
fel (vö. WICHMANN: J S F O U . XXX6, 24 és N. SEBESTYÉN L: NyK. 
XLIX, 62, 67. sz.) és pedig az ősuráli *tt. ~ *t. képző folytatójának 
(vö. Melich-emlékkönyv 356—358). 

A vogul-osztják-cseremisz szónak a szamojéd nyelvekből a 
következő megfelelőit ismerjük: 

szaniJur. CABTR. jié 'Kiefer, Fichte', REG. jiä 'сосна', SCHRENK 
jé 'Kiefer', О. CASTR. N. ewe, NP. tue, B., Jel., Taz. tö, töl-pu, Kar. 
tu, tül-pu, КО., FO. Me 'Föhre, Fichte', K. tö 'Föhre'; KLAPR. Atl. 
Obd. je, Jur. jé, Tomsk Jcöe, Ket küe, Narym cur, Тут cüe, Kar. 
ее; - Kam. diu, Koib. diä, Taigi diä, Mot. teia 'Fichte'. A bizonyos 
alakváltozatokban fellépő szóvégi -l (töl-pu, tül-pu) és -r (cür) ősi 
képző (vö. LEHTISALO: M S F O U . LXXIi, 148, 182-184) . 

A 'fenyő' =- 'fa' jelentésfejlődésre vö. a 2, 3, 4. sz. egyezte
téseket. (Vö. PAASONEN,Beitr.268, 337. sz.: vog.-osztj.-szam., TOIVONEN: 
FÜF. XV, 66: cser.-vog.-osztj.). 

5. indE. tsuvtö, tsufto, M. suftá. 

A 'bäum ; holz' uráli neve, a magyar fa, finn puu megfelelője 
nemcsak az osztjákból és a lappból hiányzik, hanem a mordvinból 
is. Utóbbiban a 'bäum ; holz' fogalom jelölésére (PAAS.) mdE. tsuvtö, 
tsufto, mdM. suftä szó szolgál. 

A mordvin szó nézetem szerint Összetartozik a következő lapp 
szóval: FRIIS sosta 'pinus vertice arida; Furutrse, hvis Top er fpr-
t0rret\ suosto S. 'pinus artim arida; et halvt forterret Furulrse', 
NIELSEN suosHo, P. sitdsHu, Kr4 suösHo 'rotten part of the inside of 
a tree-trunk; morknet del av det indre av en trestamme', suosHo-
fnuorrä 'tre som delvis er morknet i stammen'. Demin.: sushis, 
LAGERKR. Tys. suö'snie 'trockener, umgefallener Baumstamm, bes. 
Föhre', Tän. so^stHke'Pmu^ silvestris L. (aridus); halbtrockene Föhre'. 

A mordvin-lapp szónak pontos hangtani megfelelője van a 
finnben: f. RENV. huhta ager silvestris 1. silva csesa et usta, in qua 
secale disseminari sólet; Schwendenland', LÖNNR. huhta, huuhta 
'svéd, svedjemark 1. land; svéd af gróf barrskog', huhtarnaa 'svedje-
land, -mark', vö. RENV. huhdin 'silvam csedendo et urendo sementi 
prseparo; Schwendenland anbauen, inde forte huhti-kuu április 
mensis'. Vö. továbbá észt P. uht, gen. uha 'Haufe, aufgetürmter 
Haufe (von Heu, Reisig u. dgl.)', uhta pöletama 'Rodung machen, 
Land brennen'. 

27* 
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A szókezdő hangok — lp. s-, s-, i. h-, md. s-, ts- (-= *s-) — 
ígr. *s- szókezdő hangra mennek vissza. A lp. -st-, f. -ht- szóközépi 
hangokat úgy tekinthetjük, mint egy fgr. *-tst- mássalhangzókap
csolat folytatóit. A mordvin szóközépi -vt-, -ft- ebben az esetben való
színűleg jésített affrikáta + 1 kapcsolatára (*-HÉ- v. *-tst-) megy vissza 
éppen úgy, mint a mdE. tsuftomoms 'steif werden. erstarren'- igében. 
Az eredetileg magashangú tsuftomoms ige, amely elválasztandó a 
'baum; holz' jelentésű mdE. tsuvtö, tsufto, mdM. suftá szótól,1) 
a következő zűrjén, illetőleg osztják igékkel tartozik össze: zürj. 
po^dzőni, pO{tféavnis, poéalni 'steif, gefühllos werden, krank werden' 
~ osztj. ÉD. posta, Kr. posta, V. \j. posta', Trj. plosfáy3, Ni. pdstá', 
Kaz. pdstl, 0 . p>>stá 'steif werden, erstarren, gefühllos werden (fuss, 
hand), geláhmt werden (V., Trj.)' (vö. TOIVONEN, Aőr. 249)* 

A lp. sosta, suosto stb. és a f. huhta. huuhta jelentésének viszonyát 
úgy érthetjük meg, ha feltesszük, hogy a f. huhta, huuhta szónak — 
éppen úgy, m m t a magyar fenyő szónak és több más uráli fenyőnév-
nek — eredetileg kettős jelentése volt: 1. Timis' (valószínűleg Pinus 
silvestris), 2. 'pinetum'. Utóbbiból fejlődött ki aztán a mai 'silva csesa 
et usta; Schwendenland' jelentés. A mordvinban végbement 'fenyő' 
^ 'fa' jelentésfejlődésre több példát is idézhetünk az uráli nyelvek
ből: osztj. iu% stb. 'baum; holz', vog. jiw. jü 'baum' ~ szamJur. 
jie 'kiefer, fichte', 0 . cwe, iüe, tö stb. id. (4. sz.) | cs*>r. sayga: 
pu-s. 'élőfa' -stb. ~ f. honka 'íöhre' (3. sz.) j lp. muorra stb. 'urbor; 
lignum ; silva'~ magy. *?woV 'fenyő' (2. sz.). 

6. f. petaja. 

A Pinus silvestris finn petaja nevének SUHONEN (26ti—268) a 
következő alakváltozatait említi: petaja, peteja, pettájdinen, petajas', 
petad (N. pjetsch jövevényszó a lappból). Észt és lív alakváltozatai: 
észt WIED. pádajas, pddakas, pedajas, pedakas, petaj 'Kiefer, sehr 
harzige, nicht hochgewachsene Kiefer; Pinus sylvestiis L.', lív KETT. 
piedaG, Sal. pádag 'Kiefer; pinus silvestris'. 

A fontos finn fenyőnév ismert etimológiáját legújabban TOIVONEN 
(Affr. 111—112, 141. sz.) állította össze: 

lp. FRUB bwcce 'Pinus sylvestrisL.; Fűre', bcecce-muorra'Furetrse', 
NIELBEN bcecce, P. Beehttsi, Kr. Beehttsí, Kt. BESMSI 'Pinus silvestris; 
íuru', WIKL. peoce- 'föhre', LAGERKR. Tys. P&EHCÍE, Arj. pvehcié, 

M PAASONEN (Mordw. Chresth.) a két szót összétartozónak véli. 
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Könk. pehcie, Enon. pedhci, Polm. pe'eh'ci, Nes. pe'ehccE, Neid. 
peehccE, Mer. pl'écis, Wís. pl'écie 'Pinus silvestris L.', GBN. T. piecce, 
Kid. pieicc, Nrt. piehc 'kiefer; fichtenrinde (zur speise)', ITKONEN Ko. 
pierfsE, Kid: piéi>tsE, T. pientsE id. | nid. PAAS. (Chresth.) E. _pií% 
j?i£se, M. piíse 'kiefer; Pinus silvestris'. | cser. RAMST. pcindzQ 'Horst, 
Hain, ein dichter Hügel mit jungen Fichten', WICHM. J. pn-nzn, 
pWndzn, JU. pürwzg, U. pü'ndzd, T. pü'ndzd, M. pünnzv, B. pündz'ö' 
'kiefer' | zürj. WIED. pozöm,pozum, pozym 'Kiefer; Pinus sylvestris', 
WICHM. I. pqzem, Ud., V., S v L. pozem, P. pozu'm, pozi'm 'kiefer' j 
votj. WIBD. puzim 'Kiefer; Pinus sylvestris', lystém p. 'Lárche ; 
Larix'; MŰNK. puzim, puzim, Kaz. puzem 'fenyő; pinus sylvestris; 
fichte, tanne, kiefer', puzmo, puztmo 'fenyves, fenyőerdő; fichtenwald, 
tannenwald', WICHM. U., G. puzim, MU., J., M. puzim 'kiefer'. 

7. f. manty. 
Erre a finn fenyőnévre a következő adataim vannak: 
menty, manty RENV. 'pinus silvestris, max. junior; Tanne', 

LÖNNR. 'tall', vö. SUHONEN (-66) mendy, mandy id. Összetételekben: 
LŐNNR. aikkimdnty 'tall som vaxer till största höjd, masttrád', hyöty-
manty 'som vaxer frodigt', jouhimanty 'qvistfri ánda till toppén 
och fin i voden'; lylymanty 'hárd tall'. raita- 1. kangasmanty 'som 
vaxer pá mo och har lángre barr', rapa- 1. rakamánty 'gartall, 
martalP. Vö. még SUHONEN (265—267) aihkimanty, lenkomanty, rahká-
mandy, -manty, rakamandy, verimanty, továbbá SUHONEN (267—268) 
következő népnyelvi adatait: manty '1—3 metria korkea, oksia alas 
saakka', hyötymanty 'pieni puu', jouhimanty 'nuori, silovartinen 
puu, oksia vain latvassa, usein tukkipuu': 'kovempaá, suorempaa ja 
oksatompaa puuta kun muu manty' stb.1) 

A manty szó 'pinetum ; Tannenwald' jelentésű helynévképzős 
alakjai: mánnykkö, mánnikkö, mánnystö, mannistö. 

A szóban levő fenyőnév megvan az észtben és a lívben i s : 
WIED. mánd, gen. manna, mánnu; mand, gen. manni 'Kiefer'. 
Pinus silvestris L.' Összetételekben: tőrva-m. id., rawa-m. 'Kiefer, 
sehr harzige, harte,nicht hochgewachsene Kiefer; Larche, Weymouths-
kiefer', vtri-m. 'niedrige Kieler'. Helynévképzős alakok: mamiik, 
mánnistik 'Kieferwald' | lív KETT. marid 'junge Kiefer'. 

J) A f. manty szó átment az oroszba is, ahol a mjanda szó mocsaras, 
agyagos talajon növő Pinus silvestrist jelent ^vö. KÖPPEN II, 451). 
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Ennek a fontos keleti tengeri finn fenyőnévnek a szamojédban 
találtam meg a megfelelőjét: KLAPR. Atl. mia 'Tanne', T. mbá 
'Lárichen-baum'. A szamojédban a szóközépi nasalis (-*n-, v. -*rj-) 
elveszett. A szóközépi nasalisok ingadozása ismert jelenség az uráli 
nyelvekben. 

8. cser. terhe. 

A G-ENETZ keleti-cseremisz szövegeiben (JSFOu. VII, 37, 48) 
előforduló terke 'fichte' szó pontos vogul ós osztják megfelelőit 
TOIVONEN mutatta ki (FUF. XV, 67): vog. AHLQV. tari, tarig 'Kiefer, 
Föhre', SZILASI tarV 'fenyő; fichte', KL. tari, T. tciru 'fenyőcsemete', 
Trócs. tari 'fenyő' | osztj. PATK. teger-jux 'fiatal tűlevelű fa; törpe 
fenyő; ilyen fából való erdő; junger nadelbaum, hauptsáchlich 
kiefer; kleine krüppelige kiefern auf dem moorgrunde; wald aus 
dergleichen báumen', PAAB. K. teydr 'pienikasvuinen petájá; kurz-
wiichsige kiefer', J. tgwris id. KARJAL. (mscr.) K. teydr 'kleine, junge 
kiefer'. Az osztjákban hangátvetést kell föltételeznünk : *-rk- =- *-kr-. 

9. f. kuusi. 
A 'Pinus abies; Fichte' jelentésű finn kuusi szónak SUHONEN 

(262—263) következő alakváltozatait ismeri: kusi, kuus\ kuuzi. 
A kuusi fanév számos összetételben is szerepel, ezekre vö. RENVALL 
és LÖNNROT adatait, valamint SUHONEN, i. m. 18, 261—263. Helynév
képzős alakjai kuusikko, kuusisto. A kuusi fenyőnév az észtben és 
a lívben is megvan: észt WIED. küsk (gen. küze), küz 'Fichte; Abies 
excelsa D. C vö. küzik, demin. küzikukene 'Fichteuwald, Fichten-
gehege', küzist, küzistu, küzistik 'Fichtenwald, Fichtengehege' | lív 
KETT. küz§z 'taune; picea excelsa'. 

A f. kuusi fenyőnévnek a finnugor és a szamojéd nyelvekben 
a következő ismert megfelelői vannak: lp. FRIIS guossa 'Abies 
excelsa, D. C.; G-ran', NIELSEN guossá, P., Kr. Guossa. Kt. GÜqssa 
'Picea abies', LAGERKR. Tan. ku'qs^e 'Pinus abies L.; Picea excelsa; 
Tanne', Wfs. auose 'Fichte' | mdE. WIED. kuz 'Fichte, Gráne, Rot-
tanne; Abíes excelsa D. C.\ BÜD. kuz 'jegenye-fenyű', kuznal 'fenyves 
erdő'. | cser. SZILASI koz 'jegenye fenyő; fichte; pinus abies' Bud., 
Tr., vö. BUD. kozla 'fenyves (erdő); pinetum', SZILASI 'erdő, wald' 
(Ocs.), RAMST. koz 'Tanne', ko'zér Tannenwald, ko'zla 'Tannen-; die 
andere Seite der Wolga'. WICHM. (Chresth.) KH., U. koz, KH. ko'zer, 
U. koze'r 'fichtenwald" KH. kozla-, U. kozla' 'die waldreiche „wiesen-
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seite" der Wolga' (KH.), 'nadelwald, wald' (U.), BEKÉ (FÜF. XXII, 
102) M. MM. koz, P., B., MK., IL, C., C., J., K. koz ' tanne'; — 
M., MM., MK., kozla, B., MK. (auch) ü., C , JVK. kozla 'tannen-
wald' (C. J ) , 'Wald' (B„ M0.); 'gebiet jenseits der Wolga' (K.), 
M., MM., MK. kozer, UP., UJ-, B. C. K. kozer 'tannenwald' | zürj. WIED. 
koz 'Fichte; Abies excelsa', P. köz 'Fichte; Rottanne; Abies excelsa', 
WICHM. (Wotj. Chresth.) I. köz 'Fichte; Abies excelsa', UOTILA (Syrj.: 
Chresth.) koz, V., Ő., Leb. 'Ficlitó'. | votj. MŰNK. MZ, Kaz. kéz 
'vöiösfenyő; pinus picea; rottanne', kíz-pu id., WICHM. (Chresth.) Gr. 
kfz 'fichte; abies excelsa' | vog. AHLQV. qout, %out, qait 'Tanne', 
quotelma 'Tannenwald', SZILASI %qut 'jegenyefenyő; rottanne', KL. 
khqut 'lucfenyő; weisstanne', TRÓCS. KL. khgit-pü 'vörösfenyő', | osztj. 
AHLQV. xőt, %ul 'Fichte', BEKÉ %oí 'lucfenyő; Weisstanne, jegenye
fenyő ; Rottanne; pinus abies', PÁP.-MUNK. S. kol ' e a t ; szurokfeny ő', 
PATK. xüt 'fenyő; fichte' C.; 'tanne; pinus abies', PAAS. K. %ut 
'kuusi; fichte', J. KOL id. || szamÜASTR. Jur. hady 'Tanne', T. ku'a 
id. Jen. Ch. kari, kádi id., 0 . kádé, K., NP., B., Taz., Kar. küt, 
FO , Ő. kutö, B., Taz., Kar. kütil-pu id., Kam. ko'd, ko'n 'Tanne'. 
Vö. még Jur. (Knd. mscr.) kády, kát (ka'a) 'e^ib'; Reg. hadi 'é^ibKa', 
SCHRENK hady 'Tanne', továbbá KLAPR. A ti. 'Tanne': Pust. gi, Obd. 
chady, Jur. cha, Mang. ka, Tur. chári, Tawgi káo, Narym cháde, 
Ket. küt, Tyrn. cháde, Kar. kut, Kam. kotu; Taigi kat. (SETÁLA: FUF. 
XII. Anz. 53, PAASONEN, FÜF. XII, 304, Beitr. 228, 293. sz.). 

10. f. ndre. 

RENVALL szótárában a szó ndret alakban vau feljegyezve ; je 
lentése: 'pinus junior 1. minor; kleine Fichte'. A tőbbesszámi ndreet 
jelentése ugyanott 'fruticetum abiegnum'. LÖNNROT szerint nare 'ung 
gran, ung tall', plur. ndreet 'ung granskog, gransnár'. SUHONEN 
(262—263) a szóban levő fanév következő alakváltozatait, illetőleg 
jelentéseit sorolja fel; 1. 'Picea excelsa': R. és N.: nare, nareh, 
ndrdhdinen, vö. továbbá a következő népnyelvi adatokat: nare 'nőin 
miehen korkuinen'; „nare" nuori puu, „kuusi" vanhempi, „hyötykuusi" 
tuuhea, „korpikuusi" harva, lyhytoksainen, kovapuinen'; nareh 'nuori 
oksainen kuusi'. Összetételekben (SUHONEN 263): jouKnare 'pehmyt-
luontoinen, oksikas, „lihavat" oksat, harvasyinen", karankondre 
'kovasyinen, harvaoksainen ja námá tavallisesti ylempáná', mantilo-
ndre 'hienokuorinen sileá, pehmeápuinen ja kaikkein oksikkain', 
2. 'Pinus silvestris' (i. mű 266): nare, nareh (pieni mánty). A nare 
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szónak a következő helynévképzős alakjait ismerem: narehikkö, 
nareikkó\ nárikkö. RENV. 'fruticetum, silva pinorum minorum; junger 
Fichtenwald', LÖNNR. 'gran-1. lallsnár, ung gran-1. tallskog; gran-
park', LÖNNR. narehistö, náreistö id. 

A f. náre, naret szót a következő kólai-lapp fanévvel egyez
tetem: Gren. nlorhta 'wachholder'. A -Ma végzet képző, mégpedig 
az ősuráli *tt. ~ % névszóképző folytatója (vö. Melich-emlékkönyv 
356—358). A 'fenyő' <v 'borókafenyő' jelentésmegfelelésre v. pl vog. 
SZILASI üns-jiw 'wacholder' oo os/.tj. KARJAL. fin^nze, gn^tsőx stb. 
'kiefer' (vö TOIVONEN, Affr. 104, 123. sz.) 

A finn-lapp szóval minden valószínűség szerint összetartozik 
a következő cseremisz fenyőnév: BUD. lörpö 'jegenyeienyű; pinus 
abies', (vö. lörperla 'jegenyefenyves erdő; pinetum'), SZILASI nörpe 
'ismeretlen fa; ein unbekannter baum bei P. 4b' (pö, pe = fa). 
A cseremiszben eredeti szókezdő *n- hangból bizonyos esetekben 
l- fejlődött, vö. cser. WICHM. (Chrest.) KH. Idm, U. lüm 'name' <* 
f. nimi, niagy. név id. 

A szamojéd nyelvekben is van egy fenyőnév, illetőleg erdőnév, 
amely nézetem szerint összetartozik a szóban levő finnugor fanévvel: 
szamMot. KLAPR. narge 'Tanne' (a -ge végzet ismert demin. képző), 
vö. szám. SCHRENK náro 'ein hochstámmiger Nadelwald', BUD.-RKG. 
Jur. norru 'wald', szamK. CABTR.. nuro 'Tannenwald'. A 'Pinus' 
<» 'pinetum' jelentésmegfelelésre, illetőleg kettős jelentésre vö. pl. 
a magy. fenyő szót, amelynek a régi nyelvben nemcsak 'abies, 
pinus', hanem 'pinetum' jelentése is volt. Fenyő és egyéb fanevek
nek ilyen kettős jelentésére számos példát idézhetünk a magyarból 
és általában az uráli nyelvekből (vö. pl. 1, 3', 8, 13, 14, 17. 28. sz.) 

A lapp és a szamojéd adatok vokalizmusa alapján feltehető, 
hogy a f. nare szónak mélyhangú alakpárja is volt. 

.11. f. mantila. 

Jelentése RENVALL szerint 'abietas varietas', LÖNNROT szerint 
'ett slags mjuk. qvistig gran; hontrádet med mera qvistar och kottar'. 
Alakváltozatai: LÖNNR. mantilo, mantilas = mantila; mannikas 'ett 
slags gran (qvistig och rik pá kottar)'. Összetételekben: RENV. 
mantila-kuusi 'Fichtenart', LÖNNR. mannel-kuusi = mannikas (kuusi 
'Fichte'). SUHONEN (262) megállapítása szerint a mantila (mantilo) a 
Picea excelsa neve. A finn fanévvel-talán összetartozik a következő 
észt fanév: WIED. manner-pü 'ein unbekannter baum' (pü — fa). 
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A finn fenyőnévnek pontos hangtani megfelelője van a jurák
szamojédban : CASTR. mari 'Busch', SCBRENK mándal 'Strauch'. 

A szó eredeti jelentése 'bokros, tövig ágas Picea excelsa' lehe
tett. A szám. és a finn alakokban megjelenő -Z, illetőleg -la, -lo 
végzet ősuráli eredetű névszóképző (vö. LEHTISALO: MSFOu. LXXII, 
145—152). A f. maníilas, mannikas alakváltozatokban levő ->las, 
-kas végzetek összetett képzők. 

12. vog. qap-jiv. 

A vog. AHLQV. qap-jiv 'Tanne' (jiv 'fa') összetétel első tagjával 
minden bizonnyal azonos a SZILASI szójegyzékében található %ap%á, 
Xápya, khapkhá 'nyárfa; pappel' fanév, amelyben a -xa, -ya, -khá 
Végzet ismert demin. képző. A szó az osztjákban és a lappban is 
megvan: osztj. AHLQV. xöp-jux '(boot-baum) Espe', PATK. xöp-jux 
'(ladik-fa; kahnbaum) starker zum bootzimmern tauglicher baum-
stamni, espe'; lp. LAGERKR. Wfs. oájpie 'Kiefer'. Ezekkel a fanevekkel 
minden valószínűség szerint összetartozik ínég vog. AHLQV. qap, qep 
'Boot', SZILASI ya-p 'hajó; schiff" kháp 'ladik; boot', osztj. AHLQV. 
Xöp, %ap 'Kahn, Boot'. 

A fanév eredeti jelentése 'fenyőfa' lehetett. A 'fenyő' ~ 'csónak' 
jelentésmegfelelésre érdekes analógiát szolgáltat az északi-osztják, 
amelyben a 'baum, holz' jelentésű jux szónak 'Kahn' jelentése is 
van. Az osztják jux szó eredeti jelentése, mint láttuk (4. sz.), 'fenyő' 
volt. A finnben is van ilyen jelentésmegfelelés (vö. TOIVONEN : FUF. 
XV, 71): aun. hoygu 'grosse fichte, föhre' ~ hoygoi 'kahn, káhnchen'. 
Vö. még f. haapa 'espe' ~ haapio 'espener kahn'. A jelentésmeg
felelés megértéséhez tudnunk kell, hogy az obi-ugor nép'ek a csó
nakot részben még ma is egyetlen fatörzs kimélyítésével állítják elő. 

TOIVONEN i. h. a vog. qap-jiv 'Tanne' és a xüpxü stb. 'pappel' 
jelentésű fanevet, ,meg a vog.-osztj. 'kahn, boot' jelentésű szókat 
a votj. kipl, kopt stb. 'klotz, baumstamm' szóval egyeztette. 

13. vog. vár, vár. 
SZILASI szójegyzéke szerint a tavdai-vogul vár szó jelentése 

'lucfenyő; pechtanne'. A pelimi-nyelvjárásbanvár annyit jelent, mint 
'erdő; wald' s ugyanezt jelenti az északi-vogul vor és a kondai, 
meg a középlozvai vuor alakváltozat. Vö. még TRÓCS. vár 'erdő', 
SZILASI voréji 'im wald auf wild jagen', KANNISTO (FUF. XIV3, 47) 
TJ. párna-, TO. párna' 'in den tannenwald'. Az AHLQVIST szótárában 
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feljegyzett 'Wald' jelentésű or, ur szó bizonyára jövevényszó az 
ószaki-oszijákból. 

A szó megvan az osztjákban is : AHLQV. or, ur 'kieferwald', 
vor id., BBKB ur 'erdő; wald', PAP.-MUNK. vor, uor 'MaTepnKt; őserdő, 
6opi>; homokos fenyves v. nyires' PAAB. ürS 'an den versumpften 
ufern des flusses wachsender, niedriger, „schöner" wald1, ür 'rpHBa; 
kieíernwald'. 

Az obi-ugor szónak eredetileg kettős jelentése volt: 'fenyő' és 
'fenyves'. Fenyőneveknek és egyéb faneveknek ilyen kettős jelen
tésére vö. pl. 1, 3, 8, 10, 14, 17, 28. sz.). A 'fenyő, fenyőerdő' ^ 
'erdő' jelentésfejlődésre szintén számos példát idézhetünk az uráli 
nyelvekből. 

A szóban levő obi-ugor szónak a zürjénben és a mordvinban 
van megfelelője: zürj. WIED. vör 'Wald, Busch', vö. még vö'r-pi, 
P. vör-pa 'wildes Tier, Wild', ponöl-vör 'junger Wald, Anwuchs', UOTILA 
(Chresth.) V., S., Ö-, K., Leb., P. ver, KP. vir 'Wald'. | mdE. WIED. 
vir 'Wald, Gehölz', mdM. AHLQV. vir 'Wald', PAAB. (Chresth.) vir, 
demin. E. vifne, M. vdfne- 'wald', vö. E. vir-ava, M. vofa'va 'mutter-
wald, waldmutter, göttin des waldes', M. mrd-pavas 'gott wald, 
waldgott'. 

14. md. nal. 

A mokáa-mordvinban REGULY és AHLQVIST feljegyzései szerint 
egy sajátságos 'erdő' jelentésű szó van: nal, amely önállóan nem 
használatos, hanem fanevekkel társulva valóságos helynóvképző 
szerepet tölt be : RRG.-BUD. kal-nal 'füzes; salicetum': kai 'fűzfa' ; 
kel-nal 'nyirfaerdö': kelu 'nyirfa'; pasksnal 'mogyorós(erdő)': pástd 
'mogyoró', pds°ks 'mogyoró-bokor', AHLQV. akstks-nal 'weidenwald' : 
akslks 'Weide'; kelu-nal 'Birkenwald': kelu 'Birke'; kuz-nal 'Fichten-
wald': kuz 'Fichte', maras-nal 'Ulmenwald': marás 'Ulme', paH-nal 
'Lindenwald': pasa 'Linde'; poyu-nal 'Espenwald': poyu 'Espe', 
sdli-nal 'Ulmenwald': sáli 'Ulme', tuma-nal, tumi-nal 'Eichwald' : 
tuma 'Eiche'. 

Ez a mordvin erdőnév kétségkívül összetartozik a votják 
nules szóval, amely a votjákban egyetlen kifejezője a 'wald (im 
allgemeinen)'fogalomnak (vö. WICHM.: FUF. XVI, 201—202). A votják 
szó alakváltozatai: WIED. nules, nulesk 'dichter, finsterer Wald; Einöde', 
MŰNK. nulds (tő: nuldsk-) 'erdő; wald', WICHM. (Chresth.) G., J., U. 
nules, J. numesk, MU. numos (tő: nulesk-, numesk-, numosk-). A 
vogulban is van egy erdőnév, amely biztos megfelelője a votj. nules 
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szónak és alakváltozatainak : SZILASI nulas iúcfenyves ; weisstannen-
wald'. WICHMANN i. h. kimutatta, hogy mind a votják, mind pedig 
a vogul erdőnév származékszó, a képzők azonban etimológiailag 
nem tartoznak össze: votj. -s ~* *-sk, vog. -é •« **4$, *-fsi. WICHMANN 
kimutatta i. h. azt is, hogy a két erdőnév alapszava azonos azzal 
a fenyőnévvel, amely az Abies pichta uráli neveként a következő 
ismert nagy. uráli szócsaládba tartozik bele: vo<?. AHLQV. nol-jiv, 
nél, nuli, nil 'Weisstanne; Pichta', SZILABI nuli 'jegenyefenyő, szurok
fenyő; silbertanne, pechtanne', P. nul 'lucfenyő', T. nole id., K. nol 
'vörösfenyő; rottanne', KANN. (FÜF. XIV3< 49) TJ. nöjéj, TC. nbjie; 
'weisstanne, pichta', (JSFOu. XXXs, 20) AL. ÚUA, KL. nuli 'weiss
tanne' | oszt]'. AHLQV. nolga, noigi, nolga-ju% 'Silbertanne; pinus picea', 
PÁP.-MUNK. netki 'nHXTa; lucfenyő', PAAS. K. natp 'nnxTa, weisstanne/, 
J. nqUSrjfyi id., KARJAL. (OL. 49) ÉD. nq,t%e, Trj. nq,X§r)I/i\ V., Vj. 
nvljgn 'silbertanne', Ni. nMy?, Kaz. ngAyí, 0. wolya id. | votj. WIED. 
nil-pu 'sibirische Tanne; Abies Pichta', MŰNK. nil-pu, Kaz. nél-pé 
'pichtafenyő, lúc- vagy szurokfenyő; weisstanne, silbertanne, pech-
tanne', WICHM. (Vok. Wotj. 21) U., G. nU-pu, MU. niut-pi, IslJ., M. 
nil-pu id. | zürj. WIED. nyl, nyv, nil, niv 'sibirische Tanne; Abies 
Pichta', GEN. KP. ml id., WICHM. (FÜF. XV, 10) 1. % VP. niv, SL. 
nil, Ud. niv pu 'Abies pichta' | cserK. nulyp 'Weisstanne, Abies 
picea; nnxTa', N. nólugaz id., H. nolgo koz Tr. id. (vö. PAAS., Beitr. 
64, 110. sz.), WICHM. (Chresth.) U. nu'lyő 'edeltanne, weisstanne', 
BBKE (FUF. XXIII, 78) nolyo', nu'lyo stb., stb. 'edel-, weisstanne ; 
nnxTa'. || szám Jur. REÖ.-BUD. nalk 'edeltanne; naxTa', CASTR. 0. , N., 
B., Taz. nulp 'Weisstanne; Pinus abies', KO. nolg, K., NP. nulge, 
0.. FO. nulgó id., Kam. nelga 'Weisstanne; Pinus abies'. Vö. még 
KLAPR. Atl. Tomsk njúlcha 'Tanne'. 

Ennek a nagy és fontos uráli szócsaládnak tagja tehát a 
moksa-mordvin nal szó is, amelynek eredeti jelentése 1. 'Abies 
álba vagy pichta', 2. 'ilyen fenyőből való erdő* volt. Az eredeti 
szóközépi *-lk- ~ *-ly- mássalhangzó-kapcsolatból a mordvinban a 
-*y- elveszett. 

15. szám Jur. haru, haru. 

A 'Larchenbaum' jelentésű szamojéd fanóvre a kővetkező 
adataim vannak: CASTR. Jur. haru. haru 'Larchenbaum', T. karú 
'Larchenbaum (trockner)', Jen. Ch. kami, B. kammu 'Larchenbaum'. 
Vö. még SCHRBNK háru 'Larche', KLAPR. Atl. Obd. cháru, Jur. cháru, 
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Mang., kamu, Tur. chámmi 'Lárchenbaum', KÖPPEN (II. 509) Pécs., 
Ob charu, Jen, kamu, chamme 'Larix sibirica'. 

A szamojéd fanévnek pontosan megfelel a kondai-vogulból 
feljegyzett (SZILASI) khorép szó, amelynek jelentése 'vörösfenyves; 
lerchenbaumwald'. A szónak khworép változata is van 'cirbolyaerdő; 
zirbelwald' jelentéssel. A vogul adatokban levő szóvégi -p elemet 
ősi demin.-kollektiv képzőnek fogom fel (vő. Melich-emlékkönyv 
358—360). A vogul szó eredeti jelentése 1. 'Lárchenbaum', 
2. 'Lárchenbaumwald' lehetett. A szamojéd adatok egy részében és a 
vogulban az eredeti *-rm- mássalhangzó-kapcsolatból az -m- elve
szett. A jeniszeiben (kami, kammu) a szóközépi -m-, -mm- -=*-rra-
(vö. PAAS., Beitr. 11.) 

Valószínűnek tartom, hogy a Lárchenbaum szamojéd-vogul 
nevével összetartozik a Picea excelsa KöppENnél (II, 541) található 
finn neve: karahka. Ez a finn fenyőnév RENVALL és LÖNNKOT szó
tárában is előfordul: RENV. karas, karahka 'arbor minor segre 
crescens, ramus pini fere aridus ; halbvertrockneter junger Baum'. 
LÖNNR. kara, karahka, karakka, karas 'ung gran ; nödváxt 1. half-
torkadt barrtrád'. Egyéb alakváltozatai: (vö. SUHONEN, 262) kara-
kuusi, karanko-kuusi, karhakka. A -hka, -kka, -nko, -s végzetek ismert 
képzők. A finn fenyőnév eredeti jelentése 'Larix' Jehetett. Mivel a 
Larix csak nyáron zöldéi, télen pedig kopaszon állnak az ágai, 
nevét könnyen átvihették a 'száraz fenyő' jelölésére. Külön figyel
met érdemel, hogy — mint láttuk — a tavgí-szamojédban a karú 
fanév jelentése 'trockner Lárchenbaum'. Ha az egyeztetés helyes, 
akkor feltehető, hogy az eredeti *-rm- kapcsolatból ebben az eset
ben a finnben is elveszett az -m- és hogy a Picea excelsa kara, 
karahka stb. nevében a Larix egyik uráli neve őrződött meg. 

16. vog ni%, ninq, nank. 
Ez a három szó AHLQVIST vogul szótárában fordul elő 'Lárchen

baum' jelentésben. A fanév SZILABI szójegyzékében is megvan: 
T., KL. ni% 'vörösfenyő; rottanne', KL. niylas 'vörös fenyőY P. 
nixpé jíi 'fenyőág; taunenzvveig'. Vö. még É.vog. nank 'vörösfenyő; 
rottanne\ ndnklaéi 'vörösfenyő-erdő; rottannen-wald'. Az északi-
vo«ul nank, nank alak talán jövevényszó az északi oszijákból (vö. 
PAAS.: FUF. Ili, 112—113). 

A vogul fanév osztják és zűrjén megfelelőit i. h. PAASÖNEN 
mutatta ki-: osztj. AHLQV. nank, nahk-ju% 'Pinus larix', BEKÉ nayjk 
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'vörösfenyő; L^rehenbaum', PÁP. — M|pc. nerk (S.) 'pinus larix; vörös
fenyő',—ndrjk 'iárchenbaum' C.,PATK. ndnk, ndrj 'vörösfenyő; lárchen-
baum; larix sibirica', PAAS. K. ndjik 'Iárchenbaum', J. náxJc, (nerjkdm) 
id. Vö. még KARJAL. ( J S F O U . XXX„, 27) Eaz. nhrfk\ Vj. Dutfk% 
Trj. narftf, ÉD. ndrjk, Ni. ndrfk\ 0. ndrftf 'Lárchenbaum'. | Zürj. 
WIED. nija, nia, n.-pu 'Larche; Larix sibirica' (pu =- fa), UOTILA 
(KOQS.P. 429) L, U., 1U. nia, V. nia-pu, L. neja-pu, S. nia-pu 
'Larix sibirica'. 

17. vog. uí-pa. 

Az AHLQVIST szótárában található északi voguíból feljegyzett 
uí-pa fanév jelentése 'Ceder; Pinus cembra'. MUNKÁCBI közép-lozvai 
szövegeiben is előfordul a szó, vö. SZILASI uí-pd 'cirbolyafenyő; 
zirbeltanne'. (-pa, -pd összetételekben == fa). Az említett szótárak
ban ennek a foutos Piuus-névnek ur 'erdő' szóval összetett, illetőleg 
-s, -si, -si képzővel ellátott alakjait is megtaláljuk: AHLQV. uíp-ur, 
uípasi 'Oederwald', SZILASI uípds 'cirbolya-fenyves; zirbelwald', uídpsi 
'cédrus erdő; zedern-wald'. Az utóbbi adatokban megjelenő -s, -si, -si 
hélynévképző minden bizonnyal azonos azzal az ősuráli *-U v. *-U 
képzőre visszamenő demin.-kollektív jelentésű -é képzővel, amely 
megvan a következő erdőnevekben is : nulas 'weissentannenwald', vö. 
nul, nuli 'weisstanne'; %dldéi 'birkenwald', vö. %dl 'birke'; ndrjkldsi 
'rottannenwald', vö. ndrjk 'rottanne' (vö. LEHTISALO : MSFOu, LXXII? 

211). 
A vog. uí-pa összetétel első tagjának, az ul szónak pontosan 

megfelel a WIEDEMANN szótárában található zűrjén ojim szó, amely
nek jelentése 'dichtes Gebüsch auf Morásten'. A zűrjén adatban 
a szóvégi -m elhomályosult képző (vö. SZINNYEI, NyH.7 97, ZSIRAI : 
MNy. XXIII, 310, stb.) A szóközépi hangok — vog. -1-, zürj. -i 
szabályos folytatói a fgr. -I- szóközépi hangnak (vö. TOIVONEN : FUF. 
XX, 82). A zürjénben végbement jelentésváltozás megértéséhez tud
nunk kell, hogy a cirbolyafenyő zord vidékeken, ahol csak a mini
mális melegmennyiséget kapja meg, eltörpül, elcserjésedik és hogy 
a cirbolyafenyő azok közé a fenyőfajták közé tartozik, amelyek 
nagyon kedvelik a nedves, lápos talajt (vö. FEKETE—MÁGÓCSI-DIETZ 
253). A 'fenyő' ~ 'bokor' jelentésmegfelelése vö. f. mantila 'abietas 
varietas ' - szamJur. man' 'Busch', mandal 'Strauch'. 

Az északi-osztják (BEKÉ) ojim 'fenyőfajta; eine Art Fichte' 
fanév minden valószínűség szerint jövevényszó a zürjénből. A szó az 
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osztjákból vogul nyelvterületre is behatolt, vö. vQg. TRÓCB. üjim 
'fenyves'. A vogul szó azt bizonyítja, hogy az ojim szónak az oszt
jákban és bizonyára már a ztirjénben is kettős jelentése volt: 
'fenyőfajta' és 'fenyves'. Fenyő és más faneveknek ilyen kettős jelen
tésére számos példánk van az uráli nyelvekből (vö. pl. 1, 3 ,8 , 10, 
13, 28. sz.). 

18. votj. susu-pu, susi-pu. 
WIEDEMANN votják szótárában susu-pu 'Wachholder; Juniperus' 

jelentésben fordul elő, MuNKÁcsmál susl-pu 'borókafenyő, gyalog-
íenyő; juniperus communis; wachholderstrauch'. Vö. még WICHMANN 
(Vok. Wotj. 14,77) adatait i s : U. sjsj-pu 'Wachholder; heidekraut', 
MU. suisi-put, M. susi-pu, G. susf-pu id. 

A Juniperusnak ez a votják neve a következő ismert nagy 
uráli szócsaládba tartozik bele: zürj. WIED. sus, sus, SUZ, sué-pu 
'sibirische Ceder; Pinus Cembra', KP. sus id., NyP. sus, suz id., 
UOTILA (Chresth.) Leb., KP. sus-pu 'sibirische zeder; Pinus cembra'-
vog. ABLQV. tet, tit 'sibirische Ceder; pinus cembra' | osztj. PATK. 
teagat, tegat 'cirbolyafenyő; sibirische ceder; pinus cembra', PAAS. K. 
tex§t, lexdt-jfü'x 'Ke^pt; 'píuus cembra', J. \oyó^ (LeyUm) id., KARJAL. 
(OL. 177) ÉD. ttyjt, Trj. Af0A, V. liy§l\ Vj. ilyöV 'ceder', PÁP.-MUNK. 
jiixél, üghél 'sibirische ceder; Kt^pt'|j szám. CABTR. Jur. tydy1, tede 
'Ceder, Zirbelkiefer' | 0. tedek, tádák, KO. tadik, K., FO. teterj, Öl. 
taőer), B., Taz. Kar. tyterj, Taz. tytét-pu, Kar. tytelpu id. | K. thedev 
id. Vö. SCHRENK tyda 'Zirbelkiefer', KLAPR. Atl. Obd. tiddí, Jur. tíddi, 
Mang. tiddi, Tur. tyri, Tomsk tüdzing, Narym, Ket, Tym tiddek, 
Kar. töttek, Kam. tjadyn \\ Taigi tiderj (vö. PAAB., s-laute 76, 93. sz., 
Beitr. 240, 330. sz.). 

A 'Juniperus1 ~ 'Pinus cembra' jelentésmegfelelésre vö. 19. sz. 

19. osztj. musas-jux-
Az osztják AHLQV. musas-jux 'Wachholder' fanévnek pontos 

megfelelője van a vogulban és az osztják-szamojédban: vog. AHLQV. 
masis-jiv id. (oszij. jux, vog. jiv 'fa'); szamO. Castr. NP. massu 
'Ceder'. Az obi-ugor adatokban a szóvégi -s ismert kép2Ő. A 'Juni
perus' ~ 'Pinus cembra' jelentésmegfelelésre vö. a 18. sz. egyeztetést. 

20. vog. űn s-jiv. 
Az északi-vogul üns-jiw fanév SZILASI szójegy zekében fordul 

elő 'borókafenyő; wachholder' jelentésben. A fanév az osztjákban 
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is megvan: AHLQV. unji 'Kiefer', BEKÉ üns-jux 'borókafenyő; wachol-
der', PÁP.—MŰNK. 'ancéx 'fenyő', oncéx, S. cancex, 'cocHa; fenyő', 
S. onjex 'fichte' C , PATK. unja 'fenyő; föhre, kiefer', PAAS. K. 
úntüa 'kiefer', J. gnts§^ id., vö. üntsey-pá.j, 'fichtenhiiger, KARJAL. ED. 
ún^zg, Trj. gn(t&x, V., Vj. ö^ts§x, Kaz. uQnU, 0. önzi 'kiefer' (vö. 
TOIVONEN, Affr. 104, 123. sz.) 

21. f. kataja, ka tava. 
A Juniperu8 communis f. kataja, katava nevének SUHONEN 

(188—189) következő alakváltozatait sorolja fel: cattaja, kadaja, 
kataa, kataas, katka, kattaa, kattaen, kattai (A népnyelvi kaskes, 
koskos alak jövevényszó a lappból,) Az észtben a fanév kadakas, 
kádak, kadajas, kadajane, a lívben kadá'g, gadá'g, gadag-dz alak
ban fordul elő (vö. TOIVONEN, Affr. 134, 202. sz.) A keleti-tongeri 
finn szó lapp, zűrjén és vogul megfelelőit i. h. TOIVONEN mutatta ki: 

lp. FRIIS, gáskas, NIELSEN gáskás, Kr. Gtisktis, Kt. Gqskás, WIKL. 
kaskase-, LAGERKK. Arj. kaskas, Tys. kasjcas, Kőnk. kaskas, kaskas, 
Lyng. kaska^s, kqska^s, Enon. kaskas, Neid. közkéz, Wfs. kqsrjase, 
Várd. kaszása, ÁIMA S. köskas, kőskqs, GEN. Kid., Nrt. koskas 'Juni-
perus communis; Wacholder' (a többi lapp adatot 1. i. h.) | zürj. 
WICHM. J. kats-pomol, Ud. kats-pomel 'wacholder' | vog. KANN. P. 
kafepiüp, AL. kesepifi, K. kóáspüfi 'wacholder'. 

22. lp. ruotko. 
A lapp FRIIS SV. ruotko 'abies arida; Tergran', NIELSEN ruotko, 

Kr. r"ö&ko 'tree or bush which is half or wholly uprooted; tre el. 
busk som er halvt el. helt rykket op av jorden' (demin. rüftkus, 
ruoftkos) szóval valószínűleg összetartozik finn LÖNNR. ryde, gen. ryteen 
'bráte af fállda trád, vindfálle', rytö, gen. rydön id., rö'tö, gen. rö'dö'n 
1. rőtön 'windfálle', rötökkö 'skog med vindfallen', rötehikko 'skogs-
mark med kárraktiga, vattensjuka stállen'. 

23. f. karst,i, karsti-kuusi. 

A finn karsti fenyőnévre és a karsti-kuusi összetételre (kuusi 
'Fichte') a következő adataim vannak: RENV. karsti, karsti-kuusi 
'pini species durior', kartti id., LÖNNR. karsti 'hárdare barrtiad, hár-
daktig gran 1. tall; — hárd, njugg1, kartti id., karsti-kuusi, kartti-
kuusi 'furugran. gárgran', karstikko 'skog af hárda barrtrad', SUHONEN 
(262) kartsi 'Picea excelsa'. 
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A karsti szónak és alakváltozatainak a zürj énben van pontos 
hangtani megfelelője : WIED. kyré 'Rinde, Bőrke', UOTILA (Chresth.) 
C. kirs id. 

A f. karsti-kuusi összetétel eredeti jelentése 'keménykérgű, 
kemény fajú fenyő' volt. A karsti fenyőnév ebből az összetételből 
önállósult. 

24a) vog. xoé, xoé-jiw. 

A SZILÁI vogul szójegyzékében meglevő kondai xoé, xos-jiw 
(jiw 'fa;) jeleutése 'kemény fenyő; harte fichte'. 

A vog. Xoé jiw összetétellel kétségtelenül azonos PATKANOV követ
kező irtysi-osztják adata: %us-ju% 'vén fa, régi fákból álló erdő; 
altér baum, wald aus altén geraden báumen'. 

Mivel a keménykérgű ós -fajú vén fenyők gyantában nagyon 
gazdagok, a vog. xoé, osztj. xus szót a következő ismert 'gyanta, 
szurok' jelentésű finnugor szócsaládba sorozhatjuk be : lp. NIELSEN 

gac1 ce ~ gacce. P. oáMtsi. Kr. GahtHfi Kt. oahtHéi 'resin; kvade 
(harpix)', FRIIS gacce ~ gacce, 'résina. gummi; Kvade, Harpix', gasse, 
gdsse 'lac rubens et quasi sanguine mixtúra, quod parttim subsequi-
tur, resina'. WIKL. kasé- 'harz', LAGERKR. Támci stb. 'Harz der Nadel-
báume', Kassie 'Harz, Ohrwachs', Kassie 'Harz der Tanne und Kiefer' 
stb., stb. \má. PAAS. E. k'ekse 'harz', M. k'eh 'harz; teer' | cser. 
RAMST. kis 'Fichtenharz, Harz', GEN. kis 'harz' (vö. TOIVONEN Afír. 61, 
15. sz.). A fgr. 'gyanta stb.' jelentésű szókkal minden bizonnyal 
összetartozik szám. Schrenk hada, Castr. Jur. hadé', hadé' 'teer', 
Jen. kádé 'Harz' adata.1) A szóközépi: hangok eredeti kakuminális 
affrikáta folytatói. A vogul -é- MUNKÁCSI-SZILASI adatában jésített 
affrikátára utal. 

A vog. xoé, xos-jiw és az osztj. xus-jux eredeti jelentése 
'gyantás, szurkos fenyő, gyantás, szurkos fa' lehetett. 

LÍ4b) lp. saraka-

WnuüND lulei lapp szótárában a jokkmokki nyelvjárásból van 
feljegyezve a saraka- szó, amelynek jelentése 'dichtastige, sehr 
harzichte kiefer'. Ha ebben a szóban a -ka- végzetet képzőnek 
fogjuk fel, akkor a sara- alapszónak a permi nyelvekben a követ-

*) PAASONEN (Beitr. 260, 331. sz.) a szamojéd szókat kétkedve egyeztette 
a md. k'ekse, fc'es'e szókkal és "-M- v. -*sk- szóközépi hangból indult ki. 
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kező megfelelőit mutathatjuk ki : zürj. WIED. sir 'Harz, Teer', GEN. 
KP. S0r 'Harz', UOTILA (Chresth.) V. sir 'Baumharz, Teer', sira 
'teerig', sired 'Kién, harziges Holz' | votj. WIED. sir 'Harz, Schwefel', 
MŰNK. sir, Kaz. ser 'fái gyanta, famézga; harz, gummiharz', éiral-
'bekenni gyantával; mit harz bestrichen', siro 'gyantás, mézgás; 
harzig', WICHM. (Chresth.) G., MM. sir 'harz'. 

A lapp-permi szóval bizonyára összetartozik a magyar szurok 
szó, amelynek jelentése 'resina, pix, gummi juniperi; pech' (vö. 
NySz.). A magyar szó a *szuro- alapszóból elhomályosult -k képző
vel képzett olyan származékszó, mint a torok, fészek, lélek stb. (vö. 
SZINNYEI, NyH.7 92). Képzett szónak fogja fel a szurok szót Magyar 
Szófejtő Szótárában BÁRCZI GÉZA is a votj. éir id. szóra való hivat
kozással. 

A magyar és a permi adatok szókezdő hangja eredeti jésített 
*s- szabályos folytatója. A lapp adat szókezdő s- hangja viszont 
nem jésített Vhangra utal. A szókezdő s- és s- ingadozása ismert 
jelenség a finnugor nyelvterületen (vö. PAASONEN, s- laute 123 —129). 

A lpL. sarkká- fenyőnév e szerint beletartozik ebbe a 'harz, 
teer' jelentésű finnugor szócsaládba és jelzős szerkezetből (gyantá
ban gazdag, gyantás [fenyő]) önállósult fenyőnévvé. 

25. m. ivafa. 
Az elavult magyar 'taxus; eibe, eibenbaum' jelentésű ivafa 

fanévnek — mint a Melich-emlékkönyv 353—354 lapjain részlete
sebben kifejtettem — az észtben és a finnben van pontos megfele
lője : észt WIED. juga-pü, juha-pü 'Taxusbaum; Taxus baccata L.', 
f. R. jucopuu 'Cornus' N. *jukapuu 'Taxus'. A magyar alakban levő 
szóvégi -a ősi képző. A magyar, az észt ós a finn szókban a Taxus 
baccata egyik finnugor neve maradt meg. MELICH JÁNOS véleménye 
szerint a magyar ivafa szláv jövevényszó abban az esetben, ha a 
fanév eredeti jelentése a magyarban nem 'Taxus', hanem 'Salix' 
volt (vö. LUMTZER—MELICH, Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter des 
ungarischen Sprachschatzes 142. Vö. még BERNEKER, Slav. Etym. Wör-
terbuch 438). Alighanem érdemes volna pontos vizsgálat tárgyává 
tenni a szóban levő fgr. szócsaládnak az Eibenbaum indogermán 
szócsaládjához való viszonyát. 

Nyelvtudományi Közlemények Ll. 28 
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26. m. ternyő. 
A ma is élő temyő, ternyöfa jelentése 'taxus; eibenbaum, 

taxbaum' (NySz.). A szóvégi -ő demin. képző. A magyar fanévnek, 
mint a Melich-emlékkönyv 354. lapján kimutattam, megfelel észt 
WIED. tüfn, gen. tüfni 'Zwergbirke; Betula nana L. ; — kriippelig 
gewachsene Kiefer; Pinus silvestris L . \ KÖPPEN (II, 243) tárna puu 
'Betula nana L.' A magyar-észt szóval valószínűleg összetartozik f. 
(SUHONEN, 202) türna: türna-pensas 'Ligustrum vulgare'. Az észt és 
a finn fanév eredeti jelentése 'Taxus baccata' lehetett. 

N. SEBESTYÉN IRÉN. 

A magyar berke. 
Az EtSz. szerint erre a szóra az első adat 1559-ből való: Berket 

(olv.: berkét). Alakváltozatai: berge, birke, bürke, bőrke (1. EtSz.). Jelen
tése az EtSz. meghatározása szerint: 1. 'julus, nucamentum, panicula; 
kátzlein an den báumen, palmzweig'; 2. 'nux pinea; die strobel'; 3. 'ku
korica virága, kalásza'; 4. 'virgultum; gebüsch, gestráuch'; 5. 'vimen; 
binderute'. 

A szó eredetére vonatkozó eddigi magyarázatokat az EtSz. nem 
tartja elfogadhatóknak. 

Nézetem szerint a berke — ha nem a hasonló jelentésű barka 
szó alakváltozata — finnugor eredetű szó, amelynek pontos meg
felelői vannak a vogulban és a cseremiszben: vog. SZILASI T. per 
'rügy; knospe'; cser. SZILASI parda 'bimbó a fán; baumknospe' (Tr.), 
partna 'bimbó; knospe' (M.), partni (m.) id. (Tr.), RAMST. parlna 'das 
Kátzchen (an den Birken)'. 

A magyar szókezdő b- ebben a szóban is *p-hől fejlődött és fgr. 
*p- szókezdő hangra megy vissza. Az eredeti szóközépi *-rt- hangkap
csolatból a magyarban és a vogulban a -t- elveszett. A magyar -ke 
végzet épúgy kicsinyítő képző, mint a cser. na-, na-, -ni végzet. A cser. 
-na, -na, -ni képző bizonyára azonos azzal a cser. -m demin. képzővel, 
amely megvan a következő szókban: lepend 'lepke': fopd id. (NyH.7, 
95), reye-nd 'moos', saryfrúd 'lausei' (vö. WicfcM. JSFOu. XXXÖ, 26). 

N. SEBESTYÉN IRÉN. 


