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mérővé válik és idővel az értékmérőként szolgált prém (illetőleg az állat) 
neve megy át a pénz fogalmának jelölésére is. A szibériai népeknél — így 
.az obi-ugoroknál is — a mókusprém volt az állandó értékmérő, a mókus 
neve tehát 'pénz' jelentésben is szerepel, így pl. előfordul manyszi: sat le' in 
jan/ arantén 'száz evetnyi [kopéka] nagy adósságod' (VNGy. IV, 266), stb. 
A mókusvaluta körüli vitás kérdéseket, problémákat megvilágította B E K É 
„A Szovjetunió népeinek régi pénzszámításáról" c. cikkében (NyK. LI I , 
295 — 303), ezzel a kérdéssel tehát nem foglalkozunk tovább. 

Cs. FALUDI ÁGOTA 

Etimológiai észrevételek 
K. SEBESTYÉN IRÉN (MNy. XLVI, 120—2) a vogul (MŰNK.— SZIL.) m/J 

'halom; Hügel' szót egyebek közt a régi nyelvi, ma már csak helynevek
ben élő magyar ság szóval egyezteti. A sayl szónak azonban az említetten 
kívül még sok más jelentése is van. Érdemesnek látszik e jelentések egy
máshoz való viszonyát tisztázni, illetőleg állást foglalni abban a kérdés
ben: vájjon a sayl szóban — egyirányú hangfejlődég útján — nem két 
vagy több vogul szó esett-e egybe. 

I. 
A z é s z a k i - v o g u 1 éayl j e l e n t é s e i , h a n g a l a k j a é s n y e l v 

j á r á s i v á l t.o z a t a i. 

MUNKÁCSI (VKGy. I, 198) szerint a sayl szó voltaképpen „gömbölyű 
csomót, rakást" jelent (pl. setép-éayl 'cérnagombolyag') s alkalmazódik 
gömbölyded alakú természeti jelenségekre is: nar-éayj 'kúpos hegyorom', 
nank-éayl1 'veresfenyő-liget' („kis kerek erdő"), mü-sayl 'apró domb, föld
göröngy "". A sayl szó előfordul a Tunrá-éayl kapcsolatban (VNGy. I, 1 és 
176) is, melynek magyarázata a vogul közlő szerint — yaslirj-má, yamalin-mü 
'mohos zsombékos hely (minők a tundra felületén kiemelkedni szoktak)'. 

A sayl szó megvan CERNYECOV szótárában (KpaTKHÍí MaHCHÍícKO-
pyccKHfó CJiOBapb, 1936) is Scthl, Sahü alakban, s itteni jelentései egyebek 
közt: ropHbiH xpeöeT ( = hegygerinc), KHYŐOK ( = gombolyag, gomolyag, 
gomoly), rpHBa (necua.fi) (= (erdei) hegyhát, domb, halom), 3apoc;iH 
(KYCTapHHKa, O C O K H ) ( = csalit, bozót; bokor, sás sűrűje), KYna 
.AepeBbeB ( = farakás). [^ 

Mindezekből nyilvánvaló, hogy az északi-vogul sayl szónak nemcsak 
'halom', hanem 'gömbölyű csomó, gömbölyű rakás, gombolyag' jelentése is 
van, jelenthet továbbá — a különféle szókapcsolatok szerint változóan — 
ilyen vagy olyan kipúposodó, kiemelkedő vagy gömbölyded valamit. Mind
ezek a jelentések a sayl szó 'halom" jelentésével jól összeegyeztethetők (leg
utóbb, NyK. LII , 137—143. 1., számos példát idéztem arra, hogy egyazon 
szónak hasonló jelentései lehetnek, ill. fejlődhetnek); a éayl szót ezen jelenté
seiben joggal azonosnak tekinthetjük tehát a 'halom' jelentésűvel. 

1 Helyesen: nat)fc-éa'/l, v ö . V N G y . I , 230 és 262. 
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Figyelembe véve azonban az utóbbi jelentéseket, a MUNKÁCSI feljegyezte 
sa-/l szó nehezen választható el a következő vogul szótól: (KANN.) SZO. sá>iUGIH

r/' 
'kukkula, kumpu, mátás' , FL. sár/uXUíkpJ: mays. 'máttaán tapainen kohouma', 
AK. Mox •' s.-pax 'epátasainen paikka (tiellá)/ sci0c)tJcri párjjcrj 'epátasainen, 
kuoppainen ja máttáinen (tie)\ Ezt a szót LITMOLA (Vir. 1947 : 160—1) 
közölte KANNISTO kéziratos hagyatékából, s bebizonyította, hogy ennek -r 
képzős származéka lehet a KANNISTO feljegyzésében ismeretlen vogul (REG. ) 
xdgur, (MUKK.) FL. tökwér 'orom', *éakwér: éakwérlcém 'dombocskám' szó. 

Véleményem szerint a éayl szónak is a KANNISTO feljegyezte vogul szó 
az alapszava. Ezt a nézetemet az alábbi megjegyzésekkel kívánom támogatni. 

a) A éayj szót MTIKKÁCSI a Szoszva forrásvidékén (vö. VHGy. I , 
33 és 198) és" a Szigva folyó vidékén (vö. VNGy. I, 1. és 175—6. 1., VNGy. 
I I 2 , 263., 435. és 523. 1.), vagyis az északi-vogul nyelvjárásterületen jegyezte 
fel. Képzőtlen alapszavát tehát a KANNISTO feljegyezte nyelvjárási válto
zatok közül legtöbb joggal a s z o s z v a i változatban kereshetjük (vö. 
KANNISTO: FUF. VIII , Anz. 191). A MUNKÁCSI és a KANNISTO feljegyezte 
északi-vogul változatok kezdő mássalhangzójának (é-, ül. s-J a különbözése 
nem akadálya a két szó összetartozásának, mert MUNKÁCSI feljegyzésében 
az é- az § hang jele, vö. KANNISTO: FUF . VIII , Anz. 195—7. 

b) Figyelembe véve azt, amit KANNISTO (FUF. VIII , Anz. 199) M U N 
KÁCSI magánhangzójelöléséről ír, aligha kétséges, hog}^ a (MŰNK.) a ~ (KANN.) 
á megfelelés esetében is csak jelölésbeli eltérésről van szó. Vö. még STEINITZ 
ÖESA. 1937 : 2 5 6 - 8 . 

c) Ami a szóbelseji mássalhangzómegfelelést illeti, LIIMOLA (id. h.) 
a KANNISTO feljegyezte nyelvjárási változatok alapalakjában -tjkfi mással
hangzócsoporttal számol. Ebből a -fi bizonyára azonos azzal a -jj (MŰNK. 
-w) végződéssel, amelyet például a maüyiu 'fejsze foka' ( ~ osztj. műnk, 
1. TOIVONEN: FUF. XVI, 213), Xákw, takw'dichi' (~ osztj. Völl, 1. TOIVONEN: 
FUF. XX, 62) szavakban is láthatunk.1 A éayl szó -l eleme képző lehet (1. 
alább). Ahhoz, hogy a $ayl és a KANNISTO feljegyezte nyelvjárási változatok 
kikövetkeztetett alapalakia között etimológiai kapcsolatot állapíthassunk 
meg, csupán az előbbi ^-jának az utóbbi tan feltett -rtk mássalhangzócsoport
hoz való viszonyát kell tehát tisztáznunk. 

1 N. SEBESTYÉN IRÉN (MNy. XLVI, 122—3) a vog. sankw {= sankw) 'halom 
Mügel' szó w-jét kicsinyítő képzőnek tartja. LEHTISALO (SUS. Tóim. LXXII , 366) 
a -kfie, -ő/fe vogul kicsinyítő képzőt összetett képzőnek mondja, nyilvánvalóan képző
nek tartja tehát a w elemet is. Mivel ennek a @ elemnek tudtommal nincs megfelelője 
sem az osztjákban, sem más fgr. nyelvben, képző voltát én nem látom bebizonyítottnak. 
Tekintettel arra, hogy ez a -fi általában csak -k után jelentkezik, valószínűbbnek tartom 
SZABÓ DEZSŐ (XyK. XXXIV, 452) nézetét, amely szerint a w a -kwe kicsinyítő képző
ben járulékhang. SZINNYEI (XyK. XLVI, 167) is úgy nyilatkozik, hogy az északi-vogul 
-urjkpz, -ar]kfÍ9 infinitivusvégzetben a k utáni fi olyan járulékhang, amilyen például 
ezekben van: kai- ~ kfial- '(föl)kel, kiszáll, megy', fe**Z <-w kfiál»*Ha<us', vagy a kicsinyí
tő -k, -G után pl. jyiyOfie 'fiúcska'. UOTILA (SUS. Tóim. LXV, 16) is említést tesz egyes 
vogul nyeivjárasokban előforduló, másodlagos fi-röl, amely k és bizonyos magán
hangzók között szokott jelentkezni. — KANNISTO (FUF. VIII. Anz. 1 98) szerint MUN
KÁCSI w-je némely esetben csak a megelőző y_, k mássalhangzó lábializáltságá-
nak a jele. 
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A -tjk r w "X paradigmatikus váltakozás az északi-vogulban nem ritka. 
Például: É. (VNGy. I, 31) Unk, (VNyj. 234) link 'szeg' ~ ti/né (lativus, I. 
(VNyj. 7); É. (VNyj. 7) yányi 'hág', IfcSsns, Vok. 100) FL kxnukx-, Szo. 
XárjG^ - 'klettern, auf klettern' ~ (MŰNK.) É . yaxmil 'hágó, hegyhát' és (VNyj. 
98) ydy.t- 'hágtat ' . Arra is van példa, hogy ugyanazon fonetikai helyzetben 
váltakozik egymással az orrhangú elemet megőrzött és az orrhang nélküli 
alak: É. (VNGy. I I 2 , 584) saiikw ~ sakw 'domb, halom'; lány (VNGy. 
I. 35) 'üzenet' ry lay (id. m. 79) ua. Az orrhang -{- réshang kapcsolatból is 
kieshetett az orrhangú elem: É. (VNyj. 7) fané 'siralom' <v luééi3 (?« l'unsüém 
'siralommá siratom').1 — A fenti váltakozó tőalakok közül kétségtelenül az orr
hangú elemet tartalmazó tőváltozat az eredetibb. A teljesebb tő >]k-]a, y-ra 
változott legalább is akkor, ha a tőhöz mássalhangzón kezdődő formáns 
járult. Ugyanez a hangszabályszerű változás végbemehetett akkor is, ami
kor a KANNISTO-féle feljegyzésekből kikövetkeztetett -fjk végződésű tőhöz a 
mai sayl szó -l képzője hozzájárult. 

Ismerünk más példát is arra, hogy épp az -l képző egy -r\k <~*J -y tővái-
takozást mutató szónak a #-val hangzó tövéhez járult: 

(KANN., Vok. 104) AK. Upl, KK. 1§&A, FK. l'e/l, P . faje#Ji,ÉVag. 
(Kama) íd xljl, AL. te^xl, FL. fazxaA, Szo, la-yyal2, '(seredé, Gesprách', ÉVag. 
(Zaozernaja) l'ayjrj, DVag. l'ayyajrj 'redselig, geschwátzig', alapszava: AK. 
UíX (tö tessz. nom. tár}Y9 ) , KK. t§r (:l'erjkt, egyessz. instrum. l'erjkál), FK. 
Ify (d'er/ktj, P. lay, ,ÉVag., DVag., AL. fey (TJ. Ux, többessz. nom. lérjBt, 
eg3'essz. instrum. térjkd-Ji, TC. l'éy: leifiM) Wort". 

d) A sayl alak -l végződése, amint N. SEBESTYÉN IRÉN is megállapítja, 
képző lehet (e képzőről 1. még AHLQVIST: SUS. Tóim. VII , 138; SZABÓ DEZSŐ: 
NyK XXXIV, 451: LEHTISALO: SUS. Tóim. L X X I I , 146—7). A denominalis 
4 főnévképző elég ritka a vogulban, mindamellett előfordulására az irodalom
ban számontartottakon kívül még egy példát említhetünk. Nézetem szerint 
ez a képző van a (MŰNK., VNGy. I I I , 130) K sáywlén 'dombos' és a (id. m. 
523) P. seywliü halmos' melléknevek -Un végződésének -l elemében is. Az idé
zett alakok -l főnévképzős származékszókból továbbképzett -n melléknévkép-
zős származékok lehetnek, amelyeknek puszta -l képzős főnévi alakjuk már 
nem él vagy nincs feljegyezve. (Felteendő) képzőtlen alapszavuk egyéb vogul 
nyelvjárásokban a köv. alakváltozatokban fordul elő: (MŰNK., VNGy. I I 2 ? 
584, 691) É. sakw, sakw, (M —Tr.) KL. sayw. (KANN. . I. LHMOLA: Vir. 
1947 : 161) TJ. TÖ. mj, AK say/ff, ÉVag. (Kama) siiy 'halom. domb'. 

1 Más nyelvjárásból ugyanerre a jelenségre még számos példát idézhetnénk. 
Elegendő lehet azonban aria rámutatnunk, hogy a KANNISTO feljegyezte nyelvjárási 
változatok közül is az AK. sá^y például szolgál a szóban forgó hangtani jelenségre. 

2 A Szo. l'aixyal változatban egy a hangot jelöl a KANNISTO az -/ képző előtt 
de a többi nyelvjárási változatnak alapszavához való viszonyából Ítélve bizonyosra 
vehető, hogy itt az a késéi sarjadékhang. Ilyen kötőhangzószerű magánhangzó 
jelentkezik különben a sa'/J szó egy ragos alakjában is: (VN/Gy. T, 33) sayélté: ma-s. 
'egy földhalmon. 



234 L A K Ó G-YÖGY 

I I . 
VogÉ. kiyl "halom, domb' stb. ~vogP. sengil, mügéi stb. 'csomó'. 
Csábítónak látszik az északi-vogul sa/J szócsaládjába vonni még a követ

kező vogul szóalakokat is: (KANN. , 1. WICHMANN: FUF . XI , 197, 290) P . 
stijkA, V. sfrjkl 'Knoten', K. sir/kit- 'einen Knoten knüpfen', (MŰNK.: NyK. 
25 : 260, 398) P. soiígil, hangéi 'csomó; Knoten'.1 Hogy a MUNKÁCSI feljegyezte 
pelymi változatban (a KANNISTO feljegyzése szerint s-nek hangzó szókezdő 
mássalhangzó jeleként) — az északi-vogul sayj szótól eltérően s szókezdetet 
találunk, az nem akadálya az egyeztetésnek, inert KANNISTO (FUF. VI I I , 
Anz. 195) azt is megállapította, hogy MUNKÁCSI az I hang jeleként csak az 
északi-vogulban használja következetesen az é jelet, egyéb nyelvjárásokból 
származó feljegyzéseiben azonban gyakran s a kérdéses hang jele. 

Azt az ősvogul hangot vagy váltakozó hangpárt, amelyre a fenti nyelv
járási változatok magánhangzóit vissza lehetne vezetni, nem tudom meg
határozni. Minden esetre a P . s jésített mássalhangzó után lehet a KANNISTO 
rendszerében *6-nek rekonstruált ősvogul hang folytatója (a vagilszki nyelv
járásban az « hang általában nagyon ritka, a K. i magyarázatára pedig már 
bizonyára ősvogul magánhangzóváltakozás feltevéséhez kellene folyamod
nunk, vö. K A N N . , Vok. 163—4). Lévén pedig ennek FL. á, Szo. a, AK. a 
szabályos megfelelője (KANN., Vok. 29 és köv.), a P. sf-TjJcA 'csomó' szónak 
és a éa%l 'gömbölyű csomó, rakás' jelentésű szónak meg a KANNISTO felje
gyezte 'kukkula, kumpu, mátás ' jelentésű változatoknak etimológiai azonosí
tása a magánhangzómegfelelés szempontjából nem látszik lehetetlennek. 
A P. sai]kA stb. A, l, l végződése ugyanaz a képző lehet, mint amelyet a sa%l 
szóban látunk. Hogy az 4 képző az orrhangú elemet megőrzött, teljesebb 
tőhöz is járulhat, arra nézve vö. (KANN., Vok. 72) TJ. par0-A, AK. p"i]gdA, 
KK. <pnWÁ> FK. pójjkdl, P. paqtttkA, ÉVag. pf^JsA, AL. poi]<g! 'Schulterbein. 
Vorderbug' ( ^ o s z t j . párját Sch.u\íevbla,W ^ f i . pankka, 1. LBHTISAIÍO: SUS. 
Tóim. LXXII , 146), A 'gömbölyű csomó, gömbölyű rakás, gombolyag' <-* 
'csomó; Knoten' jelentéshez vö. m. csomó 'nodus, tuber; Knoten, Knorren, 
Geschwür, Buckel" ™ 'fasciculus, manipulus; Bündel" <v 'caterva; Gruppé' /-̂ » 
"gabonarakás, szénarakás' és mordvin (PAAS., s-Laute 60) E. sulno, sulma, 
M. sulma 'Knoten' <~* 'Bündel'. 

I I I . 
VogÉ. éaxl stb. 1. 'mennvdörgés' <-w 2. 'vihar, viharfelhő' <-* 3. 'zivatar 

stb. ' 
1 BUDENZ, MUSz. 375. 1., a pelymi-vogul iengil 'Knoten' szót a lapp cohle 'tumor, 

tuber', cakse 'tuber' szavak tövévet. továbbá a zürj. P . sög, seg (!) 'Knöchel am Fuss' 
ós a magyar csög 'Knoten, Astknoten' szavakkal kapcsolja össze. A lapp szavak képzős 
voltát azonban nem igazolja, a zűrjén szó kezdő mássalhangzója — akár fs-, t\- vagy 
5- hangból indulunk is ki — nem illik a vogul szókezdethez (megfelel azonban a zűrjén 
szónak a votj. (WICHM.) seg 'eine Art Auswuchs am Baume', (MTTNK) heg 'das harte 
Innere im Holze', 1. WICHMANN — UOTILA, Syrjánischer Wortschatz 258/a). — A vogul 
ós a magyar szó kapcsolatát MUNKÁCSI (NyK. XXV, 260) és WICHMANN (FUF. XI , 
197) is vallja, de ez az egyeztetés is bizonytalan (vö. MEtSz. csög). — Még kevésbbé 
igazolt PAAsoNENnak (s-Laute 60) az az óvatos feltevése, hogy a vogul szó a magyar 
csomó szóval lenne etimológiai kapcsolatban. 
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Az egész vogul nyelvterületen ismert, következőleg igen régi, ős-vogul 
kori a éaxl szónak 'mennydörgés' jelentése. Nyilvánvaló ez abból, hogy K A N -
NISTO (SUS. Tóim. XLVI,71) szavunkat ebben a jelentésben a vogul nyelv
járások többségéből feljegyezte: 

TJ. fsa%wl, TC, fiáyya-A, AK. (más-más nyelvmester szerint) Mx»A, 
sapA, KK., saggdA. P . saycyA, ÉVag. sa/y/A, DVag., saxah AL. soxah PL, 
sagcgl, Szo. saydl 'Donner'. 

MUNKÁCSI szerint a éaxl szónak 'viharfelhő' jelentése is van, vö. VNGv. 
I : CCLXXXVIII. és I I 2 : 701. 1. — 'Vihar' jelentésben látjuk a éaxl szót "a 
felső-szoszvai Sail-Tqrém "Vihar-Isten' névben (VNGy. I : CCCXXI. 1. 
és KAEJALAINEN, Jugralaisten uskonto 328). CSERNYECOV szótára is közli 
a Sahl, 8ahbl szónak 'rpo3a', azaz 'rossz idő, zivatar, fergeteg' jelentését is. 

'Zivatar' jelentése van a éaxl szónak MuNKÁcsinál is néhány északi -
vogul szólásmódban, pl. kant-éa%l\ ' te haragzivatar!' = hirtelen haragú; 
üréh-éaxl! ' te hazugságzivatar!' = te hazug stb., 1. VNyj: 99. Vö. még 
AHLQVIST: éaxal, éaxil, éaqjt, soaxal 'Donner, Gewitter'. 

Vájjon etimológiailag azonos szóval van-e dolgunk mind a három esetben? 
A magam részéről — MuNKÁcsival tartva — a 'mennydörgés' jelentésű 

éaxl szóval etimológiailag kétségtelenül azonosnak vélem a 'felhő, vihar, 
zivatar' jelentésű éaxl szót. Mindenek előtt figyelembe veendő, hogy az északi-
vogul éaxl 'felhő, vihar, zivatar' hasonló jelentésű megfelelőjét maga MUN
KÁCSI is feljegyezte a tavdai nyelvjárásból is, 1. (MŰNK.—Tr. : NyK. 39 : 465) 
eqyl 'viharfelhő", s ez a nyelvjárási változat a hangalak szempontjából nyu
godtan azonosítható a KANNrsTO-féle 'Donner' jelentésű TC.-változattal. 
De nincs komoly akadálya a jelentés szempontjából való azonosításnak sem. 
Akár a 'mennydörgés', akár a "felhő, vihar, zivatar' jelentésből indulunk 
ki, e két jelentésnek egyazon szótesthez kapcsolódása jól érthető, ha érint
kezési képzettársulás alapján történt névátvitelt teszünk fel. A (vihar)felhő 
és a mennydörgés képzete gyakran jelentkezik a tudatban egyidejűleg vagy 
közvetlenül egymás után, az egyik képzet aktualizálja a másikat, s ilyen 
esetben a névátvitel természetesnek tűnik fel (vö. GOMBOCZ, A magyar tör
ténet i nyelvtan vázlata. IV. Jelentéstan. 93—4. L. még CSÜRY BÁLINT: 
Érintkezésen alapuló névátvitel). Egyazon szó jelentheti a mennydörgést, 
ill. a vihart, zivatart és a (viharfelhőt az osztjákban is: ( K A R J . — T O I V . 
655—6) V. paf 'Donner' -v 'Gewitter' <v 'Gewitterwolke' és (id. m. 781 — 2) 
Ni. pap?] 'Gewitter' ^ 'Wolke', Kaz. pá t»rf 'Gewitter' r**> "Gewitterwolke, 
Sturmwolke, Regenwolke". 

Hátra van annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a éayl szó utóbb emlí
te t t jelentéseiben azonos-e a 'halom' r^ 'gömbölyű csomó, rakás, gombolyag' ~ 

csomó (Knoten)' jelentésű szavakkal. Amikor MUNKÁCSI (VNGy. I, 198) 
úgy nyilatkozik, hogy a éayl 'gömbölyű csomó, rakás' szó „alkalmazódik 
gömbölyded alakú természeti jelenségekre is: . . . éayl miryi "mennydörög" 
(tdk. „a felhőgomolyag ordít")", akkor nyilvánvalóan arra gondol, hogy a 

éaxl 'felhő' szó etimológiailag azonos a "gömbölyű csomó, rakás' jelentésűvel. 
MuNKÁcsinak ezt a nézetét a jelentés szempontjából megerősíteni látszik 
az a tény, hogy az osztjákban a (PAAS —DONN. ) pai 'Donner, Blitz", ( K A R J . — 
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Toiv. 655—6) pái '"Donner, Gewitter' szó minden nyelvjárási változatban azo
nos hangalakú a pai 'Hügel; Haufe, S top; rundé Heumjete, Heusehober; 
Anhöhe'; ill. pái 'Haufen: (Heu)schober; Menge; Hügel, Anhöhe; Erdhaufen' 
etc. jelentésű szóval. Ebből t. i. arra következtethetnénk, hogy ez a két szó 
etimológiailag azonos egymással; ha pedig ez így lenne, akkor a két, eltérő 
jelentésű vog. sa/l szóalak etimológiai azonosságának a gondolata is való
színűbbé válnék. Az (KANN.) AK. %S^x:BrPáx 'epatasainen paikka (tiellá)' 
és a saxdJh sa pA 'Donner' szó, úgyszintén a P . milA, V. h/;kl 'Knoten' meg 
a P. sa,XtXA, ÉVag. sa/^/A, LWag. sa/(/J 'Donner' szó magánhangzója 
azonban lényegesen különbözik egymástól. Ezért a (MŰNK.) E. éaxl "halom: 
gömbölyű csomó rakás, gombolyag' meg a éaxl 'mennydörgés; vihar, vihar
felhő' jelentésű szavakat (nyelvjárási megfelelőikkel) egymástól etimológiailag 
független szavaknak tartom, s az a nézetem, hogy mai hangalaki azonossá
guk két, eredetileg külön szó egyirányú hangfej ődésének az eredménye. 
Bizonyos mértékig e mellett szól az a körülmény is, hogy KANNISTO a TJ. 
f%ayr)-l szót és nyelvjárási megfelelőit c s u p á n 'Donner' jelentésben közli; 

IV. 
A vogÉ. m/J halom, domb stb. ' r o k o n n y e l v i m e g f e l e l ő i . 

A vogÉ. éa/J halom; Hügel' szót N. SEBESTYÉN IRÉN (MNy. XLVI, 
120—2) a magyar ság szón kívül az o s z t j á k ERDMANN ( M S F O U . LXIV, 
51) Songum 'der Berg", AHLQV. éoiigam 'Berg, Hügel', K A R J . — TOIV. (905/h) 
Ni. sorík' {== éojffe) 'Unebenheit, Hügel: Stüekchen (Brot. Holz, Zeug); 
Kaz. éon'k1 (= éőjík*) "Unebenheit, Hügel (nicht Bülte)', O.sgn'k (= söifk) 
'Unebenheit, Hügel; Bülte" és a c s e r e m i s z SZILASI coi-gá kis halom: 
kleiner Hügel; — hegyfok; Vorgebirge': K. PAAS.— SIRO fsaiba: kur§k fs. 
'Bergspitze, Gipfel' szavakkal egyezteti, megjegyezvén, hogy az utóbbi adat 
mellett utalást találunk a mordvin éoíjga szóra a jelentés megjelölése nélkül. 

Az említett osztják szóval N. SEBESTYÉN TRÉN előtt tudtommal LIIMOLA 
(Vir. 1947 : 160—1) foglalkozott utoljára az etimológiai irodalomban. LIIMOLA 
az osztják (AHLQV.) É. soijk 'Berg, Hügel', (STEINITZ) Ni., Kaz. sütik "Erd-
hügelchen' szók vogul megfelelőjének a fentebb tárgyalt, KANNISTO kiadatlan 
gyűjtéséből közölt vogul Szo. MfjuGu^ 'kukkula, kumpu, mátás' , FL. 
sátju^'uJcf^: más. "máttáán tapainen kohouma', AK. süo x-S.-pá\X 'epátasainen 
paikka (tiellá)' szót tartja, amelyből -r képzős származék lehet a KANNISTO 
feljegyzésében nem ismert vogul (REG.) sagur, (MŰNK.) FL. iakw r, 'orom/, 
*éakwér: éakivérkém 'dombocskám'. Miután fentebb láttuk, hogy nemcsak 
a sagur stb., hanem a éayl szó is joggal magyarázható a KANNISTO felje
gyezte tőszó származékának, a két kutató nézete között tehát nincs ellent
mondás: végeredményben mindhárom vogul szó etimológiai kapcsolatban 
van a fenti osztják szóval.1 

1 STEINITZ (Fgr. Vok. 27) a Kaz. Ni. sin/k 'Erdhügelclien' vogul megfelelőjeként 
egy É. satjwjcw alakot említ. Hogy ez egy, KANNISTO feljegyezte szó átírt változata-e, 
avagy STEINITZ saját feljegyzése, azt nem tudom eldönteni. De bármint van is, ez a 
vogul szó a maga jésítetlen s-ével nem illik az osztják szó megfelelőjéül, vö. LIIMOLA. 
id. h. 
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Jóval nehezebb állást foglalni a vogul-osztják szó további etimológiai 
kapcsolatának kérdésében. Minden esetre valószínűtlen a c s e r e m i s z 
(SZIL.) co/;gá 'kis halom; kleiner Hügel: hegyfok; Vorgebirge'; cotjgatá 'domb; 
Hügel', K. (PAAS.—SIRO) féoijya: kur§k fs. 'Bergspitze, Gipfel (wo keine 
Báume wachsen und der Schnee im Winter nicht haften bleibt)* idetarto
zása. Ezt a szót már PAASONEN (s-Laute 122) és WICHMANN (FUF. XI , 262); 
egyeztette az osztj. (AHLQV.) É. soijk, éotjgam 'Berg, Hügel' szóval.1 STEINITZ 
(Fgr. Vok. 27) azonban már mellőzi, sőt helyette — kétkedve — a cser. 
süi;ga 'Erdhöcke* szót említi az osztják szó esetleges megfelelőjeként.2 Ügy 
látom, STEINITZ tartózkodó álláspontja az előbb említett cser. szó idetarto-
y.ásával szemben teljesan megokolt. Azoknak a v o g u l szavaknak, amelyek
ben Szo. á (n . a) ^ F L á(a, a ) <**> AK. a (cí. a) magánhangzómegfelelés 
van. magashangú, ill. olyan megfelelőik vannak a cseremiszben, amelyeket 
(eredetileg) magashangú fgr. szavakkal egyeztetünk (vö. WICHMANN, TscherT. 
126). pl. vog. (KANN. , Vok. 30) Szo. sám, FL. sam, AK. sam stb. 'Ange' ~ 
cser. KH. sinzá, V. B. sindzrf stb.: vog. -(KANN., UO.) SZO. tál, FL. tál, AK. 
tal stb. 'Faden (Mass)' >*•> cser. (WrcHM.) KB. hl, U. T. §m, B. H0ö\ stb., 
<PAAS.—SIRO) K. si'dö "Klafter*; vog. (id. m. 61) Szo. taocps, FL. tao^, AK. 
fa/(ps stb. 'Herbst' -—cser. (WICHM.) KH. srzd, U. Zr&,M.m'Z9, (PAAS.-* 
SIRO) K. s§ze, Kann. , IJ. s§z§,sdzd ua. — Ugyancsak (eredetileg) magashangú 
megfelelőik vannak a cseremiszben azoknak az o s z t j á k szavaknak is. 
amelyeknek (KARJALAINEN hangjelölése szerint) g a tőmagánhangzójuk. 
például: osztj. (KARJ . , OL. 79) Ni. kös, Kaz. kos, O. k§8 'Nagel, Klaue" rw cser. 
(PAAS.—SIRO) K. küts 'Nagel; Huf;' Klaue ; 'osz t j . (OL. 79) Ki. kpj', Kaz. 
kjtj\ O.kot 'Zwischenraum' ^„cser. (WICHM.) K H . kdMl. U. k§ó-al,M. kióg-l 
"Mitte", (PAAS.—SIRO) K. kdóal Weichen' <•>*> m. köz: osztj. (uo.) Xi. kpj\ 

Kaz. kóA, O. kgl 'dick' «-*-- cser. (PAAS.—SIRO) K. küzyö ua.: osztj. ( K A R J . — 
Torv. 443/b) V. lipjs 'Ring am Ende des Schneeschuhstabes' e t c . Vj. köts 
tsöm-tf. 'Reifen der kleinen Reuse", Trj. kpts ~ cser. ( P A A S . — S I R O ) K . kejse 
'Sonne'; osztj. (KARJ.—Torv. 451 ja) Kaz. kopri, kofrí, O. ko/kr 'Birkhuhn* ~ 
cser. (PAAS.—SIRO) küdbr \ küdür ua. Mindezt figyelembe vévé a cser. cotjgá 
'kis halom stb. ' szót nem tartom a vog. sayl szóval egyeztethetőnek. 

De kétséges, amint maga STEINITZ is jelzi, a cser. H. (RAMST.) mi\gá 
'Erdhöcker, ein kleiner HügeF, (WICHM.) sü-)jga "Erdhöcker. Haufen", J . 
i o );ga : kotko -s. 'Ameisenhaufen", ( B E K É , kézirat) K. süiiga 'Rasenhügel. 
Erdhöcker', kotko-s. hangyaboly, JO. § ©>;« © Igen nagy erdő", V. IOTMÍÖ ; 
é -átd 'erdő', JT . SOTIGO 'kopár emelkedés (erdőben, mezőn, réten)', s.-flui 
^domb' ,UJ. sut>go (falunév) idetartozása is. 

A szókezdő mássalhangzó ugyan nem legyőzhetetlen akadálya az egyez
tetésnek (a cseremiszben feltehetnénk *U- > *é- > s- változást, vö. cser. 
iayal ~ m. süly r^{\. spylá, 1. WICHMANN: FUF . XI, .38 és XI , 188), voka-

1 Mind PAASONEN, mind WICHMANN a vog. (MŰNK.) É. sdnkív, KL. sa%w 'Hügel' 
szót kapcsolja a fenti cser.-osztj. szóhoz. Erről azonban 3. LIIMCLA : Vir. 1947:161. 

- Ezt a szót is már PAASONEN (id. h.) egyeztette az osztj. éo^jk szóval, ö azon
ban a K cor/ya; lcur&k-8. 'Hügelspitze' szót tévesen azonosnak veszi a sür)gá szóval, 
vö. WICHMANN, id. h. 
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lizmusa miatt azonban nem illik a cser. szó a vele egyeztetett fgr. szavak 
sorába (nyugati a ~ keleti ü hangmegfelelést várnánk). Jogos tehát, hogy 
a cser. szó megfelelőjét más rokonnyelvi szavakban keressük.1 

A m o r d v i n (PAAS.) M. cot>ga 'Insel' szót is, melyről N. SEBESTYÉN 
IRÉN említést tesz, már PAASONEN (s-Laute 122) és WICHMANN (FUF. X I . 
262) egyeztette az osztják (AHLQVJST) É. éötjk, so>;gam 'Berg, Hügel' szóval. 
Miután STEINITZ (Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus 26—7) 
több példán igazolta, hogy a mordvin o meghatározott feltételek mellett 
(k és *>/ előtt) szabályos megfelelője lehet más fgr. nyelvek bizonyos 
palatális magánhangzóinak, a mordvin szót joggal tekinthetjük a fentebb 
tárgyalt vogul-osztják szóval össze tartozónak. — STEIXITZ kutatásai után 
(vö. id. m. 25—8. 1.) nincs okunk abban sem kételkedni, hogy a PAASONEN-
től és WlcHMAlortól (id. h.) idevont é s z t sünk (gen. sünga) 'höherer Rasen-
hügel' egyeztethető a fentiekkel. 

Az eddig említetteken kívül WICHMANN (id. h.) még a l a p p (FEJTS) 
N. codne, S. cogne 'tuber, gibbus', (WIKL. ) L. cog^e 'krummbucklig' szót is 
összeveti e. k. az osztják éo/;k 'Berg, Hügel' meg a már említett mordvin és 
észt szóval. STEINITZ (Geschichte des fgr. Vok. 27) csak kétszeres kérdőjellel 
tesz említést a lapp szóról, s ezt a megjegyzést fűzi hozzá: „schlecht belegt*\ 
Nem lehet eldönteni, hogy megjegyzése a N. vagy a S. szóalakra avagy mind
kettőre vonatkozik-e. Annyi azonban bizonyos, hogy a svéd-lapp szó helyes
ségében nem kételkedhetünk, vo. (WIKL UND, Lule-lp. Wb.) J. cogije (attr.) 
'krummbucklig', S. J. coki;eok ua., J . "cokjfike- 'krummbucklig werden' 
(Lárobok i lapska spráket2) tjágűöt IR 'ár puckelryggig', (P IRAK—GRUND-

STRÖM) tjági;ee (acc. sg. tjákrjév) 'bogenförmige Krümmung, Buckel', tják)jeehk 
'in der Mitte durchgebogen (Ski)'. RAVILA (FUF. XX, 108) elfogadja a lp., 
az észt és a mordvin szó összetartozását. 

Hátravan még, hogy a régi nyelvi ság (N. SEBESTYÉN IRÉN megállapí
tása szerint) 'silva; nemus, saltus' jelentésű m a g y a r szónak és a fenti 
vogul-osztják szónak az összetartozásáról is véleményt nyilvánítsunk. Azok 
után, amiket a vogul-osztják szó magánhangzójának rokonnyelvi megfelelé
seiről mondottunk, arra az eredményre kell jutnunk, hogy ez az egyeztetés 
— a vokalizmus tanulságait is figyelembe véve — nem valószínű, illetőleg 
további bizonyítékok előadása nélkül nem fogadható el. Sem a magánhangzó-, 
sem a mássalhangzó-megfelelés szempontjából nem kifogásolhatjuk azonban 
a m. ság ~ cseremisz (SZIL.) congá 'kis halom; kleiner Hügel; — hegyfok; 
Vorgebirge', congata ( = congata) 'domb; Hügel' , K. (PAAS.— STRO) fsotjya: 

1 WIOHMASTN (TscherT. 99) a cser. szót a tihanyi apátság alapítólevelében e l 
forduló seg (sé^-nek olvasott) szóval (vö. SZAMOTA: XyK.XXV,141) egyeztette. 
LŐRINCZB LAJOS (MXy. XLVI, 53-60) szerint azonban ez a régi nyelvi térszínformanáv 
eredetében a segg 'podex' szóval azonos s következőleg az utóbbinak rokonnyelvi 
megfelelőivel tartozik össze. — X. Sebestyén Irén (MNy.XLVI. 122-3) a cser. szót 
sziget szavunkkal egyezteti. 
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Jcur§k-fs- 'Bergspitze Gipfel fwo keine Báume wachsen und der Sclme im Winter 
nicht haften bleibt)' egyeztetést. Figyelembe véve a (WICHM.: FUF . X I , 
262 és SUS. Aik. XXX, 6: 24) M. féqnQa: i.-lu 'Kniescheibe', fégi;Gata. 'kleine 
Anhöhe, Hügelchen', T. fíoiiga Hügel', B. fsat;ga Hügejspitze', ptdf}uj.-1%. 
'Kniescheibe', U. fXo^ga 'Hügelspitze', K H . tsdi;gd Kniescheibe', pslfiui-
zdngá ua. alakváltozatokat is, e szóban hármas nyelvjárási magánhangzó
megfelelés mutatkozik: K H . 9 ^ M . a, B. a ~ T . , U., K. (PAAS.) O. Bár e 
hármas magánhangzómegfelelésre több példát nem ismerek,, a cseremisz 
szó mélyhangúságánál fogva illik a m. ság megfelelőjéül. 

LAKÓ GYÖRGY 

Osztják uvl§y£a 'csöpög, csorog, ömlik'. 

1. A KARJALAIXEN—TOIVONEN szótárban, az osztják szó-és kifejez ét
készletnek ebben a dúsgazdag tárházában a címül írt szó a következő nyelv
járási változatokban és jelentésben szerepel: V. uvléyja 'tippua; juosta (vési 
esim. puusta, katolta, maalla, tiella jne.; ei joessa), valua (esim. hiki) | tropfen; 
fiiessen (wasser z. b. von einem baum, dach, auf der erde, einem weg usw.; 
nicht im fluss); rinnen (schweiss); Vj. uvllyí^a 'juosta, valua virtanaan (vési 
katolta); kohista, liristá | fiiessen, herabströmen (wasser vom dach); rauschen, 
rieseln'; iwldytd 'kohista, liristá j rauschen, rieseln'; Trj. uuaV §yf áve 'juosta, 
virrata nopeasti (vési pienessá, jyrkássá purossa, ojassa: ei joessa) | schnell 
fiiessen, strömen (wasser in einem kleinen, steilen bach, graben; nicht im 
fluss). Igei származékai ugyané három nyelvjárásból, lényegében azonos 
jelentéssel; műveltető alakja a tremjugániban uualyd^f§fay:) 'valaa, vafuttaa 
(vettá ym. juoksevaa) | giess3n (wasser u. a. flüssiges)'. 

Az osztják szó tehát csak e három keleti nyelvjárásból ismeretes, melyek 
— mint erre már más összefüggésben is rámutat tam (1. NyK. LII , 135, 192) — 
nyelv- és néptudományi szempontból egyaránt a legérdekesebbeknek látsza
nak mindkéc obi-ugor nyelv nyelvjárásai között. Sajnos, éppen a keleti nytlv-
járás-csoportról tudunk legkevesebbet: tan almám ozásához mindössze 
CASTRÉN nyelvtana, szövegként pedig csak a KARJALATNBN— TOIVONEX 
szótárban elszórt példamondatok és kifejezések állnak rendelkezésünkre. 
Ez utóbbi — tulajdonképpen még földolgozásra váró — nyelvi anyag azon
ban arra eng3d következtetni, hogy ezek a keleti nyelvjárások nemcsak sok 
kezdetleges nyelvi fordulatot és kifejezést, hanem sok ősrégi szemléletnek 
megfelelő jelentésárnyalatot is megőriztek. Ilyennek látszik most tárgyalt 
szavunk is, melynek alapjelentése 'a víz lefelé csöpögése, lefelé csorgása', 
s ez a szemlélet a primitív ember számára úgy látszik lényegében különbözik 
a víz folyómederben való tovahaladásnak szemléletétől (azért teszi hozzá 
az értelmezés mindig kifejezetten, hogy „nem a folyóban"). 




