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Egy ugor-szamojéd szóösszefüggés. 
A magyar hány közszóként még ma is él Győr-Sopron-Mosón 

megyék szögében 'mocsár, láp', illetőleg 'vizenyős rétség' értelem
ben. Földrajzi neveinkben nagy területen fordul elő elég gyakran, 
a Kisalföldön és a Dunántúl. (Részletesen 1. MNy. XL, 110—13). 
Alakváltozatai han és ham, amelyek közül a han látszik eredetibb
nek. Ezt a szót (i. h.) az osztják xöndrj 'Ufer, Kand, Strand' | 
Xöndrja 'zu, an, neben' stb. szóval vetettem össze. Az osztják szó 
egészen közönséges, és majd mindegyik nyelvjárásban előfordul. 
Feltettem, hogy a szó végén az -rj végzet képző. Az egyeztetést 
azért tartottam kétségesnek, noha hangtanilag tökéletesen megfelel, 
mivel csak az osztjákból tudtam kimutatni a magyar hány ~ han 
megfelelőjót. 

LIIMOLA (Vir. LX1X, 214—6)*) ehhez az egyeztetéshez hozzá
kapcsolja KANNISTO kéziratos gyűjteményéből az AK. *%ant alakot, 
amelyet a ritkán előforduló %antnd '-He, luo, viereen' (-hoz, mellé) 
névutóból következtet ki, és amelynek alapjelentése szerinte 'reuna, 
vieri, laheisyys' (a széle valaminek, közelség). Lehetséges, hogy 
idetartozik a hangtanilag megfelelő KK. JcánNt, amelynek valószínű
leg ugyanez a jelentése. Ez a szó ugyanis KAMNISTO égy magyará
zat és fordítás nélkül fennmaradt középkondai vogul szövegéből 
való, és így csak kikövetkeztetett a jelentése. LIIMOLA szerint az 
ősi ugor alak *&3W lehetett. Az alapszó csak a magyarban van meg 
egyszerűen, az osztjákban -r?, a vogulban -t képzővel bővült.2) 

A magyar, vogul és osztják szavak közös eredete most már 

*) Erre a cikkre HAJDÚ PÉTER hívta fel figyelmemet. 
') Ugyanebben a cikkben, mint egy másik lehetséges megfelelést, 

összeveti a vogul szót a lapp gacPde 'bank, shore; dry land' stb. | finn 
kanta 'Grund, Fuss, Basis' stb, | zürj. gid 'Sensenwurf, Flusskrümmung; 
sackartiger binterer Teil des Zugnetres'. A lapp, finn és zűrjén szava
kat összevetette már UOTILA (FUF. XXVI, 145—7). Ebben az esetben 
a vog. -t végzet a tő szerves része volna és ide a magyar és osztják 
alakok nem kapcsolhatók. LIIMOLA szerint legfeljebb a lapp szó vethető 
össze a vogullal, de sokkal valószínűbb szerinte is a magyar, vogul és 
osztják szavak összefüggése. 
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valószínűnek látszik. Vannak azonban olyan szamojéd adatok is, 
amelyek mind hangalak, mind jelentés szempontjából idevonhatok. 
Ezek pedig a következők: szamO. (CASTR.) Kar., B. kaner) 'Kand, 
Strand, Ufer', Taz. kanari 'ua.' | kanne, konne, konni 'nach oben'. 
A LEHTISALO-ÍÓI közzétett CASTRÉN-gyűjtÖtte osztják-szamojéd szöve
gekből a következő adatokat találtam : madur konne canjek 'der 
Held ging nach oben (ans Ufer)'; konnegandi sede nal-gop 'von 
oben her zwei Weiber'; konne canjelend 'komme nach oben (ans 
Ufer)'; konne ügennedi 'zogen sie ans Ufer'; nal-gop konne canjek 
Mas Weib ging ans Ufer' (SUS. Tóim. LXXXIII, 307); madur 
Tconnev köcan 'der Held ans Ufer giog'; konne, cuecond 'ans Ufer, 
ans Land'; sédem jel konne köcek 'zum zweiten Male ans Ufer ging'; 
konne canjele guanne 'ging ans Ufer' konnegand seljé madur 'vom 
Ufer sieben Helden' (i. m. 336). A szövegekben előforduló konne 
és konnev alakok 'nach oben', de sokkal gyakrabban 'ans Ufer' 
jelentéssel fordulnak elő. Kétségtelenül az, utóbbi az eredeti. Sze
repel még a konnegandi, konnegand 'von oben her', 'vöm Ufer'. 

Ha ősi rokonságot teszünk fel az ugor és szamojéd szavak 
közt, akkor a szamojéd kaner}, kanarj szóban is képzőt kell keres
nünk. Ez a képző pedig az uráli *-y • <-*-/•, mint szamO. (CASTR.) 
B., Taz. Kar. tárj 'Bergrücken', Cs. tá 'Berg, hoher Bérg' | Jel. 
jpirgö, K. pirge 'hoch', NP. pire 'Höhe' (GYÖRKÉ : Die Wortbildungs-
lehre des Uralischen, 57), illetőleg az uráli *-rj§, *-rjd, mint N.pele 
'halb', Taz. pélerj 'Hálfte', B. pülarj ua. j vog. t&t 'Zeder', B. Taz. 
tytey ua. (LEHTISALO SUS. Tóim. LXXII, 140). , 

A 'nach oben' és 'ans Ufér' jelentésű konne, konnev, kanne, 
konni alakoknál a tő *kon, *kan ós ugyanolyan dativusi raggal 
állunk szemben, mint a következő névutókban és határozószókban: 
nanne, nanne (nannea), narne (Dativ) 'vorn, nach vorne' | enne, 
inne, innea (Dat.) 'auf, nach oben' (CASTR. Gram. 590). 

Mivel a szót eddig kétségtelenül csak az osztják-szamojédból 
sikerült kimutatnunk, ez pedig az osztjákokkal leginkább érintkező 
szamojéd ág, az osztják és a szamojéd szavak mind hangalak 
(o. %öndrj ~ szám. kaner}-, kanarj, konne stb.), mind jelentés ('Ufer') 
szempontjából feltűnően megegyeznek, mindkettő -y végződésű, 
könnyen felmerülhet az a gondolat, hogy a szamojéd szó az oszt-
jákból való átvétel. Viszont a dativusi konne, kanne stb. alak egy 
jóval korábbi képzőtlen átvétel, vagy ősi rokonság emlékét őrzi. 

* * * 
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LIIMOLA (i. h.) említi a következő szót,: lappN. (NIELS.) gad'de 
' 1 . bank, shore; dry land; 2. gen., ül. and in.-el. used adverbiaUy': 
gadde 'along the shore (speaking of traffic or motion etc.)'; gad'dai 
'ashore (on the shore)'; gaddest 'on shore, on land; from the shore', 
-gad'de, -dd- 'bank, bordér; immediate vicinity', cqkkan dQÜá-gad'dai 
'sett dig ved ilden'; L. (WIKL.) kade- 'Ufer'; (LAGERCR.) Tán. kattie, 
Rör. káttie 'Ufer; Kand', Wefs. kattie 'Ufer' stb. Ezt ő vagylago
san összeveti a már említett vogul alakkal, mint egy másik lehet
séges megfelelést. Ennek a lapp szónak is meg lehet lelni a sza
mojéd megfelelőjót. Összefügghet a következő szamojéd alakokkal: 
szamO. (CASTR.) kund, kunde kunnurj 'lange' | szamT. (CASTR.) kunta 
'láng' kuntagurj 'lange' kundi'ar) 'lángs' | szamK. (CASTR.) kund'u 
'lange' kunzu 'lángs', (DONNER) l$uhzu 'lángs; bei; in der Náhe von. 
íá^án $. den Fluss entlang. Haydn Jz. fyüfiás iazay in der Náhe des 
Flusses ist eine schöne Quelle, Wiese. $. iá^ándd in der Náhe des 
Baches'. (DONNER 183) iádáyjcunzu 'die Strasse entlang'. Ebben az 
esetben is az 'Ufer' volna a szó eredeti jelentése, és a szamojéd 
alakok jelentése azon a változáson ment volna keresztüL mint azt 
a lapp szó jelentésárnyalatain láthatjuk. 

KÁLMÁN BÉLA. 


