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Fák és fás helyek régi nevei az uráli 
nyelvekben.1) 

Quercus-nevek. 
27. f. tammi. 

A Quercus neve a.finnbén tammi. A szö megvan az észtben 
és a lívben i s : észt WIED. tamm 1. 'Eiche; Quercus pedunculata 
Ehrh.', 2. 'Lohe, Gárberlohe', lív KETT. töm, Ny. tám§D 'eiche; 
quercus robur'. 

A tammi Qaercus-névnek biztos etimológiáját is ismerjük: 
md. PAAS. (Chresth.) E. tumo, M. tumá 'eiche', vö\ AHLQV. M, turné
nál, tuma-nal, tumi-nal 'Eichenwald' | cser. SZILASI tumo 'cserfa; * 
eiche' GEN., Bud., Tr., tumo Uf., Car., tuma Bk. id. vö. tumer, tu-
merla f cserfaerdő; quercetnm', RAMST. tuma 'Eiche'^ tu'mér 'Eich-
wald', iume'rla rosa 'Eichenhain', WICHM. (Chresth.) KH. tum, U.. 
tü'md 'eiche'i 

Nem lehetetlen, hogy a norvég-lappban egy lazacnévben őrző
dött meg a Quercus finn tammi-n&k megfelelő neve: ,FRIIS duovve 
'salmo femina; rognlaks, hunlaks', NIELSEN duorfve, P. DÜÖ'V[VÍ, Kr, 

, Duöv]vi 'salmon vith roe; rognlaks', duov]vas dem. A lapp halnév
nek ősrokonsága ugyanis hangtanilag jól igazolható a cseremisz 
SZILASI tumo, tuma-kol 'garda; clupea alosa' halnévvel, amelyben *>jp 
hacsak nem népetimológiás alakulatról van szó — tumo, tuma == 
tumOytuma (~ f. tammi) 'Eiche'. Halneveknek fanevekkel való összej! 
függése — mint „Az uráli nyelvek régi halnevei" c. dolgozatom
ban (NyK. XLIX, 48, 45. sz.) ezzel a haln^ávvel kapcsolatban ki
fejtettem — nem szokatlan a finnugorságban. . , H 

A finn tammi szóval és mordvin-cseremisz megfelelőivel össze
tartozik a Quercus zűrjén neve: WIED. ZUS. typ,' typ-pu. Permi Szent 
István hittérítő XIV. sz.-ból származó felirataiban a fanév tupu 
alakban fordul elő (vö. WICHM. Wotj. Chresth. 112). A szó megvan 

J) A dolgozat első részét 1. NyK. LI, 412-434. 
Nyelvtudományi Közlemények LII. 1* 



4 N. SEBESTYÉN IEÉN 

a votjákban is : WIED. typy-pu 'Eiche', MUNKÁCSI tlply Kaz. te.pt 'tölgy; 
dyőz; quercus; eiche', WICHM. (Chresth.) G. iipi 'eiche, eichen'.1) 

SETÁLA (FUF. XII, Anz. 10) a tölgy votják tipi nevét erede
tibb *tsmpps alakra vezette vissza. Lehetne azonban arra is gon
dolni, hogy a finn Quercus-névben a geminata másodlagos nyúlás 
eredménye s akkor kiindulhatnánk egy *tsm& alapaíakból, amelynek 
szóközépi -*m- hangja a permi nyelvekben szabályosan elveszett 
(vö. SZINNYEI, NyHas.7 46). A permi adatokban a zürj. -p, -pu, votj. 
-pl, -pe stb. végzeteket pedig úgy foghatjuk fel, mint a magyar fa, 
finn puu megfelelőit annál is inkább, mivel a 'Baum' jelentésű 
votjKaz. pt szó csak fanevekkel való összetételekben használatos. 
Ezeket a permi Quercus-neveket tehát elhomályosult összetételeknek 
magyarázhatjuk: zürj. ty-p, tu-pu, votj. ti-pl, tt-pt, *=*ty-pu, Hu-pu, 
*ti-pu, *tt-pt (^*tt-pu). A zürj. typ-pu, votj. typy-pu alakváltoza
tokban az élőfa zűrjén, illetőleg vőtják neve, a pu szó kétszer 
járult a Quercus zürj .-votj. ty ^*tams nevéhez. 

A Quercus finn tammi nevének, valamint a vele összetartozó 
mordvin, cseremisz és permi szóknak pontos hangtani megfelelője 
van a szamojéd nyelvekben: szám. CASTR. T. tuimuá 'Larch^enbaum', 
0 . N. töu, KO., K. tüu,C., FO. cüu, Jel., Bi, Kar., Taz. tüme id., 
Kam. somi id. Vö. még KLAPR. Atl. Tawgi toimna 'Fichte', Tomsk 
tiü, Narym töo, Ket tüu, Tym. töo, Kar. tüüm, Kam. same, Taigi 
toírha 'Larchenbaum'. Osztják-szamojéd (C., FO) c-, Kam. s- ere
deti *t- folytatója is lehet (vö. PAAS., Beitr. 223). 

A szamojéd fanév 'Larix' jelentését névátvitellel magyaráz
hatjuk. A szamojédok jelenlegi lakóhelyükön, ahol a tölgyfa már 
nem él meg, legfeljebb egyes elsatnyult, elcserjésedett példányai 
(vö. KÖPPEN II, 92) tengődnek, a Quercus uráli nevét könnyen 
ráruházhatták a hatalmas növésű, nagykiterjedésű erdőségeket alkotó, 
csak nyáron zöldelő Larixra, amelynek értékes, vízálló fáját éppen 
olyan sokféle célra lehet felhasználni, mint a Quercus fáját. 

28. ra. tölgy. 
A- tölgy fanév eredetére eddig még nem sikerült kielégítő 

magyarázatot találni. THOMSEN VILMOS (Berör. 232) ezt a rendkívül 
fontos fanevet az azonos jelentésű oszét tüídz, tuldzd átvételének 
tartotta. Ugyancsak oszét jövevényszónak magyarázta MUNKÁCSI 

*) Az 'Eichel' votj. typ, typy neve valószínűleg a typ-muli, typy-muli 
id. összetételekből önállósult. 

i 
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(ÁKE., 369) és újabban SKÖLD (Die ossetischen Lehnwörter im 
Ungarischen 42. sz.). A magyar nyelvészek körében az a vélemény 
alakult ki, hogy a tölgy fanév az azonos jelentésű réginyelvi tül, 
töl származéka (vö. PAIS : MNy. XXX, 104, GYÖRKÉ: MNy. XXXVI, 
38). Magyar Szófejtő Szótárában BÁRCZI GÉZA is ehhez a vélemény
hez csatlakozik, de egyúttal arra gondol, hogy esetleg a réginyelvi 
tül, töl alapszó magyarázható „iráni (talán alán)" eredetűnek. 

ZICHY ISTVÁN „A magyarság őstörténete és műveltsége a hon
foglalásig" c. művében végigvizsgálja azokat a magyar állat- ós 
növényneveket, amelyek bizonyos fokig tájékoztatnak „a magyar 
-ugorok földrajzi elhelyezkedéséről". ZICHY (i. m. 34) feltűnőnek 
tartja, hogy faneveink között „a tölgyfának nincs finnugor neve és 
a mogyoróé kétes származású''. Majd megállapítja (i. m. 35), hogy 
„az obi-ugor nyelveknek szintén nincsen szavuk a tölgyre és a 
mogyoróra, ami igen természetes, mert az Urálon túl egyik sem' 
fordul élő. Azonban SETALA szerint a finnugor népek őshazáját a 
Volga középső folyásának vidékén, tehát a tölgyfa kelet-orosz
országi elterjedésének közepe táján kellene keresnünk. Ezért joggal 

^feltehető, hogy a tölgyfának és a mogyorónak ma csak a permi 
nyelvegység koráig visszavezethető neve1) eredetileg az ős finn
ugorok közös szókincséhez tartozhatott. A szil és fenyő nevének 
fennmaradása arra utal, hogy a magyarok vándorlásaik közben 
legalább is érintkezésben voltak erdős vidékekkel. így vagy vélet
lennek kell tulajdonítanunk azt, hogy egy annyira szembeötlő fanem; 

mint a tölgy, ós a vele növényföldrajzilag összefüggő mogyoró nevét 
elfelejtették, vagy arra kellene gondolnunk, hogy a magyar-ugorság 
a tölgyfa elterjedésének határain kívül lakott, és így annak fel
tehető finnugor neve nyelvéből hiányzott." 

Ezek a sorok rávilágítanak a probléma fontosságára és indo
kolttá teszik annak megvizsgálását, vájjon valóban oszét jövevény
szó-e nyelvünkben a tölgy fanév, illetőleg a réginyelvi tül, töl 
alapszó, vagy pedig nem jövevényszó, hanem nyelvünk ősi szó
kincséhez tartozik. Az oszét eredetet a jelentés egyezésén kívül 
bizonyos hangalakbeli hasonlóság igazolná. A hangalak hasonlósága 
azonban nagyon ingatag alap, s ha figyelembe vesszük a hangtörté
net tanúságait, az oszétból való származtatás elmélete éppen hang
tani okokból lehetetlenné válik (vö. SCHMIDT: FUF. XVIII, 97). 

x) a f. tammi és megfelelői 27. sz. 



G N. SBBBSTTÉN IBÉN 

Nekem az a meggyőződésem, hogy a tölgy fanév nyelvünk 
eredeti szókincséhez tartozik. Mielőtt azonban rátérnék ennek bizo
nyítására, szükségesnek tartom végigvizsgálni a magyar nyelvtörté
net, különösen pedig az OklSz. jelentés szempontjából világos adatait. 

A tölgy fanévnek a nyelvemlékekben kétféle alakváltozata van. 
Egyik a tul-íé\e változat, vagyis a képző nélküli alapszó, a másik 
a tulg-félp változat, vagyis a -gy képzős származékszó. 

1. A 'Quercus' jelentésű tul-fé\e változatra az OklSz. szerint 
a legrégibb adatok 1231-ből valók: Reuertitur usque Tvl. In illó 
Cherét est magna arbor que uocatur Thul. A többi adatok idő
rendben így következnek: 1237 és 1242: Túl, 1265: Twl, 1271, 
1273, 1302 (két adat), 1314/1378, 1320 (négy adat), .1353/1363, 
1486 :tul, Tul, 1339 : tnul ós Tuul, 1414 : Tol Vö. még NySz. 
tol (Czinár) és tol (Tóth J. 1723). Figyelmet érdemel a NySz. 
következő adata: Az tSly mákot törd meg, id meg (Melius, Herb. 
1578). Ide tartoznak a magyal ós az erdő szóval való összetételek 
is : 1277 : Mogoltul, 1330 : Mogeltul, 1338/1430 : Magyal-thwl; 
1228/1407 : Tulherdew. Számos adatunk van az OklSz.-ban a tul 
+ fa összetételre: 1243/1354, 1252; 1259, 1267, 1299, 1328: , 
Tulfa, tulfa, 1334 : Thulfa, 1336, 1340, 1341 (négy adat), 1354 : 

.tulfa, Tulfa, 1364, 1368, 1370, 1374, 1461 : tulfa, Thulfa, 
.Twlfa, 1471/1494, 1497 : Thewlfa. Vö. még azokat a réginyelvi 
adatokat, melyeket GOMBOCZ ENDRE közölt (MNy. X, 18) : Ilex — 
twélfa (Scjhl. szój. 1585). Elates, abies — tewlfa (u. o. Hort. 2236). 
,Balanus, quedam arboris genus et quercinum teol fa (Gyöngy, tör.). 
1578 : Quercus : Toly fa : Eichenbaum (Mel., Herb. 15a). 1584 : 
Quercus latifolia toli fa, Vngari latiné ilicem vocant (Clus., Nomencl.). 
Tőlly fa (Szikszai 37). Robur — Erós tbly fa (no. 38), 1595 : Tblly 
fa,: Ilex (Beythe, Füv. 17a). Vö. még a NySz. következő adatait: 
1598: Nem egy vágással esik le az tolyfa (Decsi, Adag. 62), 
1664: Hogy a lopóktúl a kert meg-öriztessék, némellyek hosszú 
ttiyfa karókat ásnak a földbe (Lipp., Pkert. I, 112), 1673 : Szün
telen zöldellenék a puszpáng, tövisses levelű tolly-fa, tisza-fa (Com., 
Jan. 21). A Zrínyiászban szintén előfordul a tolyfa változat (vö. pl. 
V, 66; VI, 93; X, 74; XII, 85) a toll (VII, 59) mellett. 

2. 'Virgultum' jelentése; van a tuul szónak az OklSz. követ
kező adatában : 1339 : Juxta virgultum tuul. 

A tulg-téle alakváltozat a régi nyelvben szintén kétféle jelen
tésben fordul elő: 1. 'Quercus' jelentése van a következő adatok-
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foan: OklSz. : 1181 : Protendittir usque ad arborem que uocatur 
hungarice Tulg. 1238, 1331, 1342, 1367 : Tulg, 1342 : thevgh [olv. 
tőgy?].. Vö. még GOMBOCZ ENDRE (MNy. X, 18) egy adatát : Cerrus — 
tölgy mak fa C. 183. — Itt kell említenünk a következő összetéte
leket: OklSz.: 1279: Tulg Bocur, 1343: Teulgbokur, 1367: Ad 
arborem Ilicis cadentis Tulgag dictam, 1395: Teulg uezev. NySz,: 
tuulg fa,- OklSz.: 1460, 1463 : Thewlgfa, 1479: Thévlgfa. GOMROCZ 
ENDRE (MNy. X, 18—19) : Illix, telg fa (Beszt. szój. 393), Ilex — 
Tblgy fa (C. 503), Quercus — Tser fa, Tblgy fa'{no. 887). Suber 
-r< Tblgy fa (uo. 1016), 1667: Tblgy-fa (Lipp., Pkert. III. 94).-
NySz. : 1669 : tbdgyfa, 1673 : tölgyfa stb. 

2. 'Quercetum' jelentése van a tulg szónak az OkSz. követ
kező adatában: 1231 : Circumdat siluam Tulgy.1) 

A nyelvtörténeti adatok chronologiájának figyelembevételével 
megállapíthatjuk, hogy a régi nyelvben egymás mellett élt a tul-
és tulg-íéilQ alakváltozat, vagyis a 'quercus' és 'virgultum' jelentésű 
alapszó és a 'quercus' és 'quercetum' jelentésű -gy képzős szár
mazékszó. Faneveknek ilyen kettős jelentésére számos példát idéz
hetünk a régi magyar nyelvből, valamint az uráli nyelvekből: 
magy: bükk, bikk, bik, bük : 'fagus' és 'silva fagina', eser'\ 'quercus, 
quercus cerri' stb. és 'silva quercina, silva', egér 'alnus' és 'silva', 
fenyő : 'pinus' és 'pinetum' (vö. OklSz. 1478 : Silua magna Pini 
wlgo fenyew), kőris 'fraxinus' és 'silva fraxinea', magyal 'Quercus-
fajta' és 'silva', nyár 'populus' és 'populetum', nyír 'betula' és 
"betuletum', száldob, szaldók 'hárs' és 'hárserdő', szil 'ulmus' és 
'ulmarium'. Vö. még szamJur. CASTR. hö~, ho 'Birke, Birkenwaldung' | 
f. paju LÖNNR. 'vide, pil; smáskog' | cser. SZILASI pünjö 'fenyő; 
kiefer' Gn., pünzö id. B. puncu id. Tr., WICHM. (Chresth.) U. pü'n^oJzd, 
M. pü'n(Dzq. 'kiefer, föhre' ~ RAMST. pondzd 'der Horst, der Hain, 

*) Hasonlóképpen 'quercetum' jelentése van a tul- és tulg-íéle alakvál
tozatok -s képzős származékainak (NySz. 'quercubus consitus ; eichenreich'): 
OklSz. : 1211 : Ultra aquam que dicitur Tulgmfoca,. Usque ad Tulus focca. 
1309/1342 : Quandam siluam eorum Tulgus vocatam. 1373 : Ad vnum montem 
Telgyes nominatum. 1421: Attigissent quendam locum aquosum 27ie«%esferthew 
nominatum. 1454, 1460 : Thewlges pathak. 1478 : Siluarum Thaplo et Tewles-
wayka voeatarum. 1508 : Quasdam certas arbores glandiferas Thewges [olv. 
tőgyes] vocatas. Quasdam certas arbores Glandiferas Thewlgyes vocatas. 1515 : 
Ad Thewlgyes adiacent [jugera] duo. 1533 : In Silua Thewlews. 1578 : Lucae 
Theolges. 1602 : Tölgyes Mihály. NySz. : Az tetey tcolgyes az hegynek, kyt 
hozzw hegjnek hywnak (RMNy. II. 309). 

\ 
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ein dichter Hügel mit jungen Fichten' j votj. WIED. puzim 'kiefer; 
Pinus silvestris', WICHM. (Chresth.) G. puzfm, MU. puzim 'fichte; 
kiefer, föhre', Műnk.puMm,puzim, K&z.puzém 'fenyő; fichte, tanne, 
kiefer' ~ MŰNK. M. puzmo,< puzlmo 'fenyves, fenyőerdő'. Az -m, -mo 
végzet fgr., illetőleg uráli eredetű fanevekben és helynevekben is 
előforduló kicsinyítő képző (vö. LEHTISALÖ : MSFOu. LXXII, 82—86). 
Vö. még 3. sz. stb. 

Kétségtelen, hogy a tulg-íéle alakváltozatokban, illetőleg a 
tölgy szóban megjelenő szóvégi -gy azonos azzal a -gy képzővelT 

amely Gyógy, Szilágy, Szilvágy, Somogy helyneveinkben, úgyszintén 
egész csomó helynevünk régi alakjában és néhány más szavunk
ban őrződött meg (vö. GYÖRKÉ : MNy. XXXVI, 34—41 és az ott idé
zett irodalom). 

Ez a -gy névszóképző tnlajdonképen kicsinyítő-képző, de már 
az ómagyar korban félreérthetetlen kollektív-jelentése is volt: OklSz. 
1231 : Circumdat siíuam Tulgy.1) 

A magyar tölgy szóban levő demin.-kollektív jelentésű -gy 
névszóképzőről GYÖRKÉ JÓZSEF azt tanítja, hogy nem a hasonló jelen
tésű -d névszóképző alakváltozata, hanem „önálló és régi képző," 
amely „nyelvünk ősi öröksége" (MNyl XXXVI, 34—41).2) 

A magyar -gy képzőt GYÖRKÉ *-nts vagy *-nté ugor alapalakra 
vezeti vissza és azt is megállapítja, hogy a képzőnek a déli-osztják 
nyelvjárásokban pontos megfelelője van. A bizonyítékul felhozott 
példák közül az első feltétlenül meggyőző: osztj. PAAS. K. tówdnk' 
'feine, dünne gráte ím schwanz einiger fische; knochen des 
bárén', vö. PAAS. K. tóiv, J. LQW1 'knochen'. Ebben a szóban az 
-nk' végzet valóban a magyar -gy névszóképző megfelelőjének 
fogható fel. 

Mind a déli-osztják -ntí\ mind pedig a magyar demin.-kollektív 
jelentésű -gy névszóképző szabályos folytatója egy fgr. *-nU v. 
*-nis képzőnek. A magyar -gy képző a fgr. képző -is v. -U elemé
nek felel meg. A nasalis elveszésére vö. TOIVONEN, Affr/239—240. 

x) Éppen ilyen kettős functiója van az -s névszóképzőnek is : MTsz. : 
tölösfa 'quercus' ~ tölös, töllös 'quercetum'. 

a) Kétségtelen azonban, hogy — mint az EtSz. frigy címszavában MBLICH 
kimutatta — a magyarban van -d =- -gy hangfejlődés, vö. Poprád <*- ómagy. 
Poprágy, páprád <~ páprágy, porond <** porongy stb. és a helynevekben is 
vannak -d ~ -gy-yel váltakozó alakpárok, vö. Abrud ~ (-« Obrugy), Erked ~ 
JErkegy, Ivád ~ Ivágy stb. 
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Valószínűnek tartom, hogy a demin.-kollektív jelentésű magyar -gy 
nóvszóképző azonos eredetű ázzál a fgr. *-nts v. -nt§ képzőre visz-
szavezethető -gy, -ngy képzővel, amely megvan az így, ígyen ~ 
ingyen, úgy, ugyan, hogy, hogyan névmásokban. Ennek a magyar 
-gy, -ngy névmásképzőnek a finnben -ns- képzőelem felel meg. 
Nasalis nélküli megfelelői vannak a cseremiszben és a permi nyel
vekben : cser. tsé, -zé, -se, zürj. -dzi, -dré, votj. -éj, jl §tb. (vö. 
TOIVONEN, i. m. 173—174, 316, sz.). 

A fgr. *-nís vagy *-nts névszóképzőnek nemcsak a magyarban 
és a déli-osztjákban van folytatója, hanem a cseremiszben és a permi 
nyelvekben is (éppen úgy, mint a fgr. *-nts v. *-nfs névmásképzőnek): 

Cser. WICHM. (JSFOu. XXX6, 25) J. sarye'ntsd, JU. sorye'nDzg, 
U. sarye'úoJid, C sarye'nbzQ, M. sarye'nDzg, B. saryendie' 'lausei', 
~ KH. saryé'nd id.; U. reye'ntfzd, C. reye'nbzQ 'moos? (C), 'moos-
flechte' (U.) ~ KH., J., JU. reyé'nd 'mops' | vqtj. (UOTILA, KonsP. 
367) MU. dmrintsi, dwrmntH, Gr. drinŰi, SM. durinH, IslJ. durinci, 
durinsy 'w.espe' | zürj. (UOTILA i. m. 158) U. kizihdzi 'etwas dick' ~' 
VS. kizinik id., U. kjz 'dick'; VU. tomincÜzik 'ziemlich jung' ~ V S . , 
tominik id,, VU. tom 'jung'. 

Mivel a régi magyar mórágy erdőnóv az elfelejtett *mór fanév 
-gy képzős származéka, mint fennebb a 2. sz. egyeztetésben kimu
tattam, bátran azonosítható a lapp nyelv várdali nyelvjárásából fel
jegyzett (LAGEECR.) mu'orqiq 'Tannenwald, Gehölz' szóval, az a meg
győződésem, hogy ebben a lapp szóban a -§§ végzet éppen úgy a 
fgr. *-nU v. -*nis képző nasalis nélküli folytatója, mint a magyar 
-gy képző a .mórágy erdőnévben. A mu'orqiq szóban levő -§q képző 
nézetem szerint nehezen választható el attól a lapp -s, c*a stb. képzőtől, 
amely megvan pl. a következő szavakban: lpN. jogas, gen. -gaea 'rivus', 
asetas, gen. -tája 'tenuis' stb., IpS. attjeguts 'lilla far', L. áokace- \ 
'altes weib', aocelas, gen. aocelaca- 'váterlich', ulmuíS, almats, gen. 
ulmuUa, almaűa 'mensch' stb., stb. A kólái-lappban a képző nasa
lis eleme is megőrződött: Kid. qxsjenc demin. 'axt', A. anyene 
'jetzig', Kid. qlm-olmunc, Nrt. elm-olmas, -mus 'mann', Kid. evtlanc 
'vorig', koakanc ' (~ Nrt. koahkes) demin. 'angel', Kid. keaőganc 
(~ Nrt. keadges) demin. 'stein' stb. stb. (vö. TOIV,ONEN, Affr. 172).1) 
Vö. továbbá lp. Kid. siusvnbt'3'pikku ahven ; kleiner barsch', demin., 
Nj. sieusvz id. ~ Kid. sl%sA, Nj. síex&A id. (NyK. XLIX, 78A. sz.). 

*•) TOIVONEN ezeket a lapp demin. képzőket fgr. -*rfts {*-rjié) képzőre 
vezeti vissza (i.'m. 235). 
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Térjünk vissza most már a magyar tölgy szóra. Ami a régi
nyelvi tul- és tulg-ié\e alakváltozatok vokalizmusát illeti, kétségte
len, hogy az Árpád-kori adatok u, v} w, ww-jegyű magánhangzója 
legalább is részben ü-nek olvasandó. Az ü és az ü hang — mint 
tudjuk — nem ugor örökség nyelvünkben, hanem az ősmagyar kor
ban fejlődött ki az i, illetőleg az i labialisatiója következtében: 
iz~ü, (**•'& (GOMBOCZ, MTNyt. 72). Az i-ből keletkezett ómagyar 
rövid ü aztán az Árpád-kor vége felé egy fokkal nyíltabbá vált: 
ü s- ö. Ez a nangfejlődés már a XII. és XIII. sz. határán megin
dult, a XIII. és XIV. sz. folyamán egyre jobban terjedt, de azért 
„azw jel, mint hagyományos írás-sajátság még soká megmarad, 
noha hangértéke inár legtöbbnyire ö" (GOMBOCZ, i. m. 72—73). „Az 
ü s- ö értékű u jegy a XV. sz. elején kezd eltűnni", állapítja meg 
GOMBOCZ (i. m. 73) és ezt a megállapítást igazolják a tölgy szó régi-
nyelvi alakváltozatai is. Sőt egyes alakváltozatokban már a XIV. sz. 
folyamán feltűnik az ö hangértékű eu, ew írásjegy. 

A Besztercei Szójegyzék telg és az OklSz. Télgyes (1373) 
adatában figyelmet érdemel — kétségkívül nyelvjárási sajátságként 
— az e hang (vö. GOMBOCZ, i. m. 76). 

A konsonantizmussal kapcsolatban magyarázatot kíván a XVI. 
és XVII. sz.-ból feljegyzett toly, tolly alakváltozatok szóvégi -ly, 
-Ily hangja. Ezekben az alakokban palatalisatió következtében ugyan
olyan l =- ly hangváltozás történt, mint Káról =~ Károly (vö. ném. 
Kari), bolg.-tör. *bügal =- bögöly stb. szavakban (vö. GOMBOCZ, i. m. 96). 

Az elmondottak alapján bátran feltételezhetjük, hogy az ős-
magyarban egymás mellett élt egy *til és egy *tilgy alak, amelyek
ben az l nemcsak fgr. *-?-, hanem fgr. *-?- szabályos folytatója is 
lehetett (vö. TOIVONEN: FUF. XX, 82). Hogy az ősmagyar *til és 
*tilgy szóközépi -l- hangja fgr. szóközépi *-?- hangra megy vissza, 
világosan bizonyítják azok a permi nyelvekből való és kondai-osztják 
adatok, amelyekben az ősmagyar *til =>- ó- és középmagy. tül =-
tol pontos hangtani megfelelőit kell látnunk: votj. WIED. tel 'Wald, 
Laubwald, Gebüsch', MŰNK. tat 'erdő ; wald', kézo tal 'fenyves' (kho 
'fenyő'), bad-jpu-tat 'füzes, fűzerdő' (bad-pu 'fűzfa'), WICHM. (FUF. 
XV, 5) G„ U., X, M. tel 'waldcheu' (ü., G., J.), 'wald' (M.) | zürj. 
"WIED. P. tel 'dichtes, junges Gehölz', téta-in (teUa-in) 'mit dichtem, 
jungem Gehölz bestandener Platz', GENETZ KeletiP. tel 'lichtes, junges 
Gehölz von Nadelbáumen' j osztj. PATKANOV K. (poet.) tai, taje 'erdő, 
őserdő; wald, urwald', tai-unt, tajet-untid. (unt 'erdő; hegy, domb'). 
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A zürj.-votj. -í- egyenes folytatója a fgr. szóközépi *-X- hangnak. 
Az osztj. -{- ebben az esetben a fgr. *-í- gyenge fokára vezethető 
vissza (vö. PAABONBN, Beitr. 44—47, TOIVONEN : FUF. XX, 78—80, 82). 

Eltekintve azoktól a jelentésmegfelelésektől, amelyekre számos 
példát idéztem magából a magyar nyelvből, valamint az uráli nyel
vekből (1. fennebb 29. 1.), az ó- és középmagyar tül, töl jelentós 
szempontjából úgy viszonylik permi és osztják megfelelőihez, mint 
a magyar egér, éger 'Alnus' fanóv a zürj. WIED. jegyr 'Sumpf, 
Sumpfwald' szóhoz (vö. Melich-emlékkönyv 351—352 és itt 72. sz.). 

Valószínű, hogy a *t8tű szó csak a finnugor nyelvterület észak
keleti és keleti vidékein élt, a későbbi őspermi és ősugor nyelv
területen. A permi nyelvekben a Quercus uráli neve is megmaradt, 
a f. tamminak megfelelő ti-p, ti-pi,. te-pe. A Hülü szó a permi nyelv
területen, illetőleg annak egy részén valószínűleg igen korán a sarj
tölgyek és a fiatal, sűrű sarjtölgyesek, valamint az elsatnyult, eltör
pült, elcserjésedett tölgyek és tölgyesek jelölésére foglalódott le. 
Ezen az alapon könnyen megérthetjük a permi tel szónak votják 
'Gebüsch' (WIED.) jelentését a 'Wald, Laubwald' (WIED.) és 'wald-
chen, wald' (WICHM.) jelentések mellett,1) úgyszintén a zürj. 'dichtes, 
junges Gehölz' (WIED.) és a keleti-permi 'lichtes junges Gehölz von 
Nadelbaumen' (GEN.) jelentést. A votják 'Gebüsch' jelentésnél figye
lembe kell vennünk, hogy hasonló 'Quercus' =- 'virgultum' jelentés
fejlődés történt a magyarban is : OklSz. 1339: Iuxta virgultum tuul. 

A permi nyelvekben végbement jelentésváltozások megértésé
hez tudnunk kell, hogy a, tölgyfajoknak, különösen éppen a leg
fontosabb tölgyfajnak, a tölgyvonal alkotta határon belül Európa 
legészakibb és legkeletibb vidékeire kiterjedő kocsányos vagy mo
csár-tölgynek (Quercus pedunculata Ehrh., Quercus robur pL.) sar-
jadzási képessége rendkívül nagy, „a levágott iák tőről még 100, 
sőt 200 éves korukban is kisarjadzhatnak, ámbár csak fiatal tuskók 
sarjai növekednek szép, erős törzsekké. A tuskó kiásása vagy jelen
tékeny megrongálása után a gyökerek is sarjadzanak" (FEKETE— 
MÁGÓCSY-DIETZ 467). Tudnunk kell továbbá azt is, hogy ott, ahol 
nincsenek meg a kedvező talaj- és - klimatikus viszonyok, a tölgy 
is úgy viselkedik, mint más fanemek, vagyis nem nő hatalmas szál
fává, hanem elsatnyul, eltörpül, elcserjósedik (vö. FEKETE—BLATTNY 

* 
l) A 'Wald, Laubwald' jelentés egyenesen a 'tölgyes, tölgyerdő' jelen

tésből fejlődhetett. 



f 
1 2 N. SEBESTYÉN IRÉN 

35). A kiváló orosz zoológus, FR. TH. KÖPPEN sokszor idézett 
híres művében „Geographische Verbreitung der Holzgewachse des 
Europáischen Russlands und des Kaukasus" elmondja (II, 89), hogy 
BODE Kosztroma kormányzóság észak-keleti részében a Vetlyuga 
partján elnyomorodott mézgás égerfákrá (Alnus glutinosa; Schwarz-
erle) és kocsányos tölgyekre akadt. „Sie waren — BODE szavait 
idézve — von ganz erbármlichen Wuchse und besonders verrieten 
die Eichen, dass die, denselben in gemássigten Klima zutráglichen 
Ueberschwemmungen, hier ihrem Wachstum wenig förderlich sind* 
(i. m. 90). 

A kocsányos- vagy mocsártölgy csak olyan teriileteken tenyé
szik igazán jól, ahol a talajt a folyók iszapja és a talajvíz táplálja 
ós így a folyókmenti árterületeken, vizestalajú völgyekben könnyen 
keveredhetik hasonlóképpen nedves talajt, sőt lápokat kedvelő erdei-
és lucfenyővel. KÖPPEN írja (i. m. II, 91), hogy GEORGI Kungurtól 9 
versztnyire egy kisebb ligetben nyárfák, nyírfák, hársak és fenyők 
társaságában néhány tölgyet is talált. Egy másik helyen GEORGI 
fenyők és nyírfák között látott kis tölgyeket. Ezen az alapon köny-
nyen megmagyarázhatjuk tehát a tel szónak keleti-permi 'lichtes, 
junges Grehölz von Nadelbaumen' (GENETZ) jelentését. De megfelelő 
feltételek mellett a tölgy-cserjók fűzfabokrokkal is keveredhettek. 
Névátvitellel magyarázhatjuk e szerint a Salix arenaria WIEDEMANN 
zűrjén szótárában feljegyzett tal\ talr-pu nevét, amely bátran azono
sítható a permi tel 'Wald, Ijaübwald, Gehölz stb.' jelentésű szóval. 
KÖPPEN említi, hogy éppen a Permi kormányzóságban a Salix arenaria 
mindenütt turfa-mocsarakon és lápokon jelenik meg. — A zürjénben 
egyes szavak első szótagjában a ~ e váltakozás van: zürjP., SavU., S. 
an, KP., U. an 'frau, weib' (KP.: 'schwiegermutter der frau); 
weibchen (von tieren)' ~ Sav.V. en, (I. in) 'weibchen von tieren' | 
I. karni, WIED. ÉV. karny, Sav.U., karni 'machen, tun' ~ P., Sav. 
kérni, KP. k'er- (vö. WICHMANN: M S F O U . XXXVÍ, 70). Ezen esetek 
közé sorolható a tat, tal'-pu ~ teí is. ,A zürj. tal, tal'-pu fanévnek 
magyar szempontból az a nagy jelentősége van, hogy a csupán 
kollektív-jelentésben előforduló teí szó mellett a feltehető 'Quercus' 
=- 'Salix'jelentésváltozáson keresztül megőrizte a szó speciális 'egy 
bizonyos fanem' jelentését. 

KÖPPEN (i. m. II, 92) a tölgy északi határvonalát a következő
képpen határozza meg: „Von Björneborg (am Bottnischen Meer-
busen) geht sie, meist an der Küste sich haltend, bis Borgá (am? 
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Finnischeh Busen), springt Mer nach Narva hiriüber und zurück 
nach Wiborg; von hier streicht sie über St. Petersburg, durch die 
Mitte des Gouv. Nowgorod, zu den. Quellén der Ssuchona, und 
weiter über Wjatka und Ochansk,1) bis zum oberen Laufe der Ufa. 
Hier bricht die Nordgrenze. der Eiche ab, indem sie, von da ab, 
fást in meridionaler Bichtung, nach Süden verláuft, d. h. zur Ost-
grpnze wird". „Díe letztere — írja KÖPPEN (i. m. II, 107) — ver
láuft eine Zeitlang lángs dem Ufa-Flusse, dringt aber dann ostwárts 
in das Ural-Gebirge ein, geht lángs der Ssakmara und erreicht, 
innerhalb Orsk, den Uralfluss, — wo sie von Neuen, und zwar 
nach W., resp. SW. umbiegt und zur Südgrenze wird. Der Yerlauf 
der Östgrenze der Eiche ist indessen nicht ganz genau bekannt*. 

Bizonyos körülmények a mellett tanúskodnak, hogy a tölgy
vonal régen északabbra vonult, mint jelenleg. 

Említi KÖPPEN (i. m. II, 92), hogy BOGÍJSLAW Archangelszk vá
rosánál (64° 35') néhány alacsonynövésű tölgybokrot talált és meg
jegyzi, hogy Finnországban a 65. szélességi fokon fekvő Oulunál 
is megél a tölgy. A Szuchona legfelső folyásánál kis bokor formájá
ban található meg a tölgy (i. m. 89). GEORGI (VÖ. KÖPPEN, i. m. II, 90) 
Ochanszktól északra, a Káma mellett még látott néhány elnyomoro
dott, alacsonynövésű tölgyet. Egyáltalán nem valószínű, hogy ezek 
a tölgy vonaltól északra szórványosan előforduló cserjealakú, elsat
nyult tölgyek ültetés következtében kerültek volna helyükre, mint 
KÖPPEN felteszi. A tölgyvonal éppen olyan elméleti határ, mint a fák 
magassági elterjedésének határa; a tölgyfa elterjedésének határ
vonalán úgy viselkedik, mint pl.* a lucfenyő tenyészetének legfelső 
határánál: nem nő hatalmas' szálfává, nem alkot már sűrű, zártállo
mányú erdőket, hanem természetes átmenettel elsatnyul, elnyomo
rodik, eltörpül, elcserjésedik és szórványos szigetekben bukkan fel 
itt is, ott is, mielőtt végkép megszűnnék a tenyészete (vö. FEKETE— 
BLATTNY 35—36). 

A tölgyvonaltól északra Oroszország területén nagy számmal 
vannak olyan helynevek, amelyek az orosz dub 'Eiche' szó szárma
zékai (vö. KÖPPEN, i. m. II, 97—98). Mai felfogásunk szerint ezek 
a helynevek nagy jelentőségűek, mert egykori tölgyesek emlékét őrzik. 

E mellett a jelenlegi* tölgyvonaltól valamivel északabbra olyan 
vidékeken, ahol ma csak tölgycserjések vannak, sok helyen a folyók 

1) „Man darf vielleicht den Lauf der Tschepza, bis zu derén Quellén, 
i als nördliche Verbreitungsgrenze der Eiche ansehen". 
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medrében és a turfában hatalmas tölgyfatörzseket találtak, amelyek 
kétségtelenül bizonyítják, hogy egykor ezeken a vidékeken nagy, 
magas szálfává nőtt a tölgy. 

Ha mármost mindezek előrebocsátásával figyelembe vesszük 
ZSIRAI MiKLósnak azt a megállapítását, „hogy a permi ősnép nagyjá
ban ugyanazon a területen maradt, amelyen előző korszakban t. i. 
a finn-permi és még korábban a finnugor közösség idején élt, vagyis 
a Volga-könyök közvetlen északi, észak-keleti szomszédságában", 
(Fgr. rok. 206) valószínűleg a Volga, Káma és Vjatka mellékén 
(vö. Suomen Suku II, 313), továbbá figyelembe vesszük azt a körül
ményt, hogy „már a finnugor együttélés idején az ugorok alkották 
a finnugorság keleti szárnyát" (ZSIRAI, i. m. 150), a magyar tölgy 
fan év és megfelelői alapján is arra az eredményre jutunk, hogy az 
ugor ősnép közvetlen keleti szomszédja lehetett a permi ősnépnek. 
Feltehető továbbá az is, hogy az ugor ősnép, legalább is a mai 
osztjákok és magyarok ősei, a tölgy európai elterjedésének keleti 
határvidékén, de nagyrészt mindenesetre a tölgyvonalon belül helyez
kedett el: a tölgycserjések mellett kétségtelenül ismerte a magas 
szálfává fejlődő tölgyet és a hatalmas, zártállományú tölgyeseket, 
hiszen bizonyára ezek emléke él a kondai-osztják népköltészetben 
megőrződött tai, taje 'őserdő' szóban. 

(Folytatjuk.) N. SEBESTYÉN IRÉN. 


