
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Etimológiai jegyzetek, észrevételek 

Észak-Európa és Északnyugat-Ázsia archeológiájával és történetével 
kapcsolatban bizonyos tények és megfontolások arra engednek következ
tetni, hogy a jégkorszak utáni legrégibb helyi lakosságot olyan néptörzsek 
alkották, amelyek a finnugor csoport nyelveit beszélték, vagy legalább is 
közel álltak a finnugorokhoz. A nyelvi és toponimiai anyag teljes mértékben 
igazolja ezt az állítást. Mivel az észak-európai neolitkorbeli törzsi csoportok 
már az időszámításunk előtti IV. évezredben óriási területeket foglaltak el 
északon, ezért a finnugor egység fennállását sokkal korábbi időre kell tenni, 
mint általában szokás, mégpedig az időszámításunk előtti IV. évezredet 
megelőző időszakra. Az egység felbomlása valószínűleg már a mezolit, sőt 
a paleolit korszakban megkezdődött, s ezt követően bonyolult szétágazási 
ós keveredési folyamat eredményeképpen nagyszámú, különálló apró törzsi 
közösségek "alakultak ki, amint ezt ugyancsak az archeológia tényei mu
tatják.1 

Ha a mai finnugor nyelvek szókészleti elemeinek az etimológiáit vizsgál
juk, állandóan szem előtt kell tartanunk a nyelvcsoport szótágazásának fent 
említett történeti bonyolultságát. A szóbanforgó nyelvcsoport ebben a tekin
tetben jelentősen különbözik sok más nyelvcsaládtól. A helyzetet még bonyo
lultabbá teszi az a körülmény, hogy a legújabb korban, már a finnugorok 
szótválása ós hatalmas területen törtónt letelepedése után, az egyes finnugor 
nyelvekbe számos idegen eredetű szókészleti elem hatolt be s vált a meg
felelő, korábban ismeretlen reáliák jelölőjévé. Ezeket a későbbi szókészleti 
elemeket teljes lehetetlenség különválasztani a régebbi közös szókészleti 
elemektől, amelyek még az egység felbomlása előtt keletkeztek. Figyelembe 
kell venni azt is, hogy a kósőbbi szóátvótelek eredetileg bármelyik finnugor 
nyelvből származhatnak, de igen gyakran kívülről, az indogermán, a török 
vagy más nyelvcsaládhoz tartozó nyelvekből hatoltak be a finnugor szó
készletbe. 

A fenti körülmények folytán, ha a finnugor nyelvekben általánosan 
elterjedt valamely szócsoport etimológiájából következtetéseket akarunk 
levonni, nagy körültekintéssel kell hozzáfogni a kutatás eredményeinek 
végleges megfogalmazásához. Mindenesetre figyelembe kell vennünk, hogy 
sok „közös finnugor" szókészleti elem csak ma látszik közösnek, valójában 

1 Ebben a tekintetben különös figyelmet érdemelnek A. J . BRJUSZOV, A. P. 
OKLADNYIKOV, M. J . FOSSZ, N. N. GURINA és mások munkái, akik a kelet-európai és 
szibériai kőkorszakot tanulmányozták vagy tanulmányozzák. 
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azonban csak későbbi átvétel eredménye. Ezeket a szükséges fenntartásokat 
óhajtottam előrebocsátani, mielőtt hozzáfognék a bizonyítékul szolgáló 
etimológiai anyag közléséhez. 

1. Mari lombo, lornbS 'fagyai'2 

A komi l'em-pu, udmurt l'em-pu, l'em-pu, l'öm-pu 'fagyai' és más adatok 
azt mutatják, hogy a mari lombo összetett szó, amelynek második tagja (-bo) 
a 'fa' jelentésű közös finnugor szóból alakult (mari pu 'fa, élőfa', finn puu, 
stb.). / 

A -pu > -bo változás fonetikailag kifogástalanul megmagyarázható.3 

Ami a vizsgált mari szó első tagját illeti, a lom megfelelői: komi lem, udmurt 
töm, manysi l'am, lem, l'um. (Vö. WICHMANN, TscherT. 542. sz. és N. SEBESTYÉN: 
FgrÉrt. VII, 63). 

A további fejtegetés szempontjából csak a vizsgált összetétel második 
tagja érdekes, vagyis az a körülmény, hogy a -bo, -b§ a *-pu 'fa' szóra vezet
hető vissza. 

2. Mari l'öl'pö 'égerfa' 

Ennek a szónak az egyes mari nyelvjárásokban sok változata van: 
l'ül'pö, lolpö, nölpö, nörpö stb.4 Ez szintén összetett szó: lol'-pö. A permi meg
felelések lehetővé teszik, hogy meghatározzuk a szó eredeti pontos jelen
tését: 'életerős fa'. 

A megfelelő komi lopu-, lovpu, lol-pu és udmurt lul-pu „égerfa" szavak 
ugyanis összetételek, amelyekben a komi lol, lö, lov, vov, az udmurt lul azt 
jelenti: 'lélek, lélegzés; élet'. Az ógerfának ez az elnevezése teljesen érthető, 
ha figyelembe vesszük ennek a fának nagyfokú életképességét. Ebben az 
esetben a második tag, a *-pu, a mari szóban -pö-vé változott a később 
bekövetkezett illeszkedés hatására, s ekkor a második tag elvesztette köz
vetlen értelmi kapcsolatát a pu 'fa' szóval. A permi szavak etimológiájából 
az következik, hogy a mari szó első tagja is, vagyis a lol'-, eredetileg ugyanazt 
jelentette, mint a komi lol, udmurt lul ós megfelelői: manysi Mi, Ml, stb., 
magyar lélek. Ide tartoznak még más finnugor nyelvek szavai is, amelyek 
az előbbiektől kissé eltérően párát, gőzt jelentenek (finn löyly, észt leil, stb.) 
(vö. LEHTISALO: KSVK. XIV, 76 és N. SEBESTYÉN: FgrÉrt. VII, 66—7).5 

Ezek az összetett szavak fonetikailag erősen megváltoztak: fát jelentő 
második tagjuk értelme általában elhomályosult. A szó eredeti alakja olyan 

2 Bizonyos nyelvjárásban: lompo, 1. V. M. VASZILJEV, Marij muter. Moszkva 1928. 
3 m utáni helyzetben a p hang a legtöbb mari nyelvjárásban zöngéssé válik. 

A vokalizmussal kapcsolatban megemlítjük, hogy a mari u összetett szó végén rend
szerint o-vá (vagy megfelelő redukált hanggá) változik, vö. pl. kolo 'húsz', kumlo 'har
minc' stb., ahol a -lo a ' tíz' jelentésű lu szóból keletkezett. 

4 L. VASZILJEV, Marij muter. Az -n- > l- változás > több mari nyelvjárásra jel
lemző: neld > leld 'nehéz', nomaS > lomaé 'rúd', stb. 

5 L. WICHMANN: FUF. XV, 28—9. 
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nagy mértékben módosult, hogy régi értelmét és etimológiai kapcsolatait 
csak úgy lehet megállapítani, ha gondosan összehasonlítjuk a rokonnyelvek 
adataival.6 

3. Finn koivu 'nyírfa' 

Ebben az esetben is alapos okkal gyanakodhatunk arra, hogy a finn 
szó vége, -vu, a puu szóból keletkezett, noha más magyarázatok is lehetségesek. 
Ami a szó első tagját (koi-) illeti, már régen etimológiai kapcsolatba hozták 
más szavakkal,7 amelyek a nyírfára jellemzően valami világosat, fényeset, 
jól láthatót, fehéret jelentenek, vö. koi, koitto, koitar, koittaa stb.8 A finnugor 
csoporthoz nem tartozó nyelvek szókincsében is találhatunk erre analógiát. 
Már régen ránfutattak az orosz berjoza 'nyírfa' szó valószínű etimológiai 
kapcsolatára a brezzsity 'virrad' szóval.9 Ugyanígy a mandzsu-tunguz és a 
török szókészleti adatokban is feltételezhetünk hasonló kapcsolatot egyes 
szavak között, amelyek egyrészt nyírfát, másrészt pedig hajnalt vagy est
hajnalcsillagot (Vénusz bolygót) jelentenek. Ezek a különféle nyelvekben 
•található jelentéstani párhuzamok megerősítik azt a feltevést, hogy eti
mológiai összefüggés van a koi ós a koivu között.* 

4. Mari sörca, sörvö 'körisfa', 

A fentieknek megfelelően i t t is összetett szót kell feltételezni: §ör-va, 
sörvö, ahol a -va, -vö a pu 'fa' szó deformálódott alakja. Erre mutatnak a 
következő permi adatok is: udmurt éir-pu 'Ulme', komi sir-pu, sir-pu 'Ulmus 
effusa'.10 (Vö. PAASONEN, s-Laute 106; N. SEBESTYÉN: FgrÉrt . VII, 74—5). 

6 Rámutatot t erre már E. N. SETÁLÁ is: FUF. IX, 126—7. Összehasonlítva a 
'boróka (juniperus)' jelentésű manysi szavakat (qzsip-jiv stb.) a finn kataja, katava 
szóval, SETÁLÁ így folytatja: „Man kommt auf den gedanken, dass die finnisclie form 
katava vielleicht eine nebenform mit demselben ausgang wie im wogulischen (-p) ver-
tritt; dies mag jedoch dahingestellt bleiben (vgl. die erklárung, die ich über -va in ÁH 
60 gégében habé). Vielleicht ist wog. -p ein rest des dem fi. puu 'baum, holz' entsprechen-
den wortes; in diesem fali ist das wog. wort verdunkelt tautologisch, da ja auch wog. 
jiv 'baum' bedeutet" (id. h. 127). 

Ezen az alapon fel lehet tételezni, hogy a -va a pihlaja (nyj. pihlava), halava, 
jalava, salava stb. szavakban ugyancsak a puu megváltozott alakja. Vö. észt aav 'nyárfa', 
ahol a -v hang p-ve megy vissza. 

7 O. DONNER, VglWb. 29—30. 
8 A finn koi kétségkívül a finnugor nyelvek legősibb szókészletéhez tartozik. 
9 Az ilyen fajta szláv adatok kapcsolatára 1. A. PREOBRAZSENSZKIJ, Etimolo-

gicseszkij szlovar russzkogo jazika I, 24. M. VASMER legújabb szótára (Russisches Ety-
mologisches Wörterbuch) nem tartalmaz utalásokat a berjoza és a breza közötti etimoló
giai kapcsolat lehetőségére. 

Megemlítjük, hogy sok nyelvben találunk olyan faneveket, amelyek 'világos', 
'fehér' (fára értve) jelentésűek. így pl. a görögben Áevxrj 'fehér topolya': Aevxóg 'fehér', 
az afgánban sapeddar 'fehér topolya' (szószerint: 'fehér fa'): saped 'fehér' stb. 

* A fi. koivu fanévnek eddigi elfogadott etimológiáját pl. a köv. helyeken talál
juk: PAASONEN, Beitr. 283 és N-. SEBESTYÉN, FgrÉrt. VII, 42—3. — A SZERK. 

10 Vö. mari sörvöfjgo 'gombafajta', 'szájpenész' < sör ' tej ' + porjgo 'gomba'; 
urvoc 'zsrurlófű' < ur 'mókus' és poc 'farok' stb. 
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Ami a mari szavak -vá, -vö végződését illeti, az adott esetben a v tör
vényszerűen keletkezhetett p-ből az előző r hatására.11 Ugyanígy, mint előbb 
már említettük, a szóvégi u-ból o fejlődhetett12 (illetve ö vagy a, palatális 
hangrendű szóhoz illeszkedve). 

* 

A legnagyobb valószínűség szerint fel lehet tehát tenni, hogy a finn
ugor nyelvekben jelentős számú fanév eredetileg összetett szó volt,13 amely
nek második tagjában a fa (finn puu, mari pu stb.) szó ismerhető fel. Idők 
folyamán egyes nyelvekben az ilyen összetett szavak külső alakja különféle 
okoknál fogva nagyfokú változáson ment keresztül.14 A második tag eredeti 
értelme teljesen elhomályosult, és ezért a szót többé már nem érezték össze
te t t szónak. így új szóalkotások váltak lehetővé, mint például a mari nyelv
járási lörpöpu 'égerfa' (levágott fa, faanyag, tűzifa; ritkábban: 'élő fa') stb.,. 
amelyben már kétszer szerepel ugyanaz a szó, vagyis a fa (-pö, -pu).15 

Ezek a szóalakok természetesen aránylag nemrég keletkeztek, akárcsak 
a nemes gyümölcsfák elnevezései, mint például olma-pu 'almafa', ahol az 
összetett szó első tagja (ólma) török eredetű. Ez eléggé megkönnyíti annak 
megállapítását, hogy ez az összetétel mikor keletkezett. 

* 

A fenti adatok a tárgyalt fogalomkörön belül csak egy részét teszik 
a finnugor nyelvek azon szókészleti elemeinek, amelyekről joggal lehet állí
tani, hogy etimológiailag kapcsolatban vannak egymással. 

Vajon szabad-e az etimológiai kapcsolat tényéből azt a következ
tetést levonni, hogy az ilyen szavakat vissza lehet vezetni az egységes finnugor 
alapnyelv koráig egy-egy közös alapalakra? Erre a kérdésre végső fokon 
sok esetben tagadó választ kell adni, mivel a vizsgált szókészleti elemek közül 
egyesek későbbi széleskörű elterjedés kétségtelen nyomait viselik magukon, 
a megfelelő reáliák elterjedésével együtt. Ezek a szavak abban az időszak
ban terjedtek el, amikor már nem lehet feltételezni a szoros finnugor egység 

11 Ez történik általában olyan ősi eredetű összetett mari szavakban, amelyek
ben a második tag hangalakja jelentősen megváltozik. Megjegyzendő, hogy egyes mari 
nyelvjárásokban a szóvégi M-ból néha é (ü) lesz o helyett. 

12 A hegyi-mari nyelvjárásokban. 
*3 Mint tudjuk, a finnugor nyelvekben erős tendencia nyilvánul meg a szóössze

tétellel történő szóalkotásra. 
14 Az összetett szavak igen gyakran mutatnak hajlandóságot a de formálódásra. 

Ezenkívül az összetett szavak hangalakjára olyan, aránylag későn létrejött jelenségek 
is hatással lehetnek, mint a mássalhangzók fokváltakozása, az illeszkedés, továbbá a 
hangsúlyváltozások stb. 

15 Mivel a finnugor nyelvekben, többek között a mari nyelvben, erős tendencia 
nyilvánul meg szóösszetételek alkotására, gyakran keletkeznek olyan összetett sza
vak is, amelyekben az egyes tagok jelentés tekintetében többé-kevésbé eltérnek egy
mástól. Ilyen például a mari nyelvjárási (kelet-marik surmai nyelvjárása) kombociming 
'lúdtojás' (szó szerint 'lúd-tyúk-tojás'), oSjoékarüsmen 'cukorrépa' (szó szerint: 'fehér
vörös-répa'). Megemlítjük, hogy a mari nyelvjárásokra vonatkozó egyes adatokat mari 
nemzetiségű tanítványainknak, P a t r u s e v aspiránsnak, G r u z o v , J e f r e m o v , 
S i s k i n , C s e r n y a j e v és M a j k i n a egyetemi hallgatóknak köszönhetjük. 
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fennállását.16 Ezt az egységet, ha valóban létezett, csak a paleolit vagy leg
jobb esetben a mezolit korszakra lehet tenni. 

Ha az utóbbi körülmény nem tűnik ki elég világosan a felhozott pél
dákból, az csak azért van, mert a fanevek látszólag mindig a „Naturwörter" 
kategóriához tartoznak. Pedig valójában ez sincs mindig így, és az idetartozó 
szavak egy részét a „Kulturwörter" kategóriához lehet sorolni. Ez utóbbiak 
már a feltételezett egység felbomlása után terjedtek el valamilyen forrásból.17 

Végül: számos összetett szó, köztük több fanév, aránylag későn kelet
kezhetett az egyes finnugor nyelvekben párhuzamosan, belső analógia folytán, 
vagy idegen nyelvi környezet közös hatására, amint ezt például a Volga 
és a Káma vidéki népeknél megfigyelhetjük. 

Ha mindezeket a körülményeket figyelembe vesszük, akkor arra a meg
állapításra kell jutnunk, hogy nem lehet fenntartás nélkül visszavezetni az 
egyes finnugor nyelvek valamennyi etimológiailag egyező szókészleti elemét 
egy közös kiindulópontra, az alapnyelvre, mivel számos esetben sokkal 
bonyolultabb a helyzet. 

Leningrád 
A. I. POPOV 

18 így áll a dolog például a s i (finn suksi) és más olyan használati tárgyak 
elnevezésével, amelyek közül egyeseket a finnugor egység fennállásának feltételezhető 
időszakánál kétségkívül jóval később találtak fel. 

17 Az erdei (gyantás) fenyő (finn petájá, mord. pice stb.) elnevezéseit a „Kultur
wörter" kategóriába keli sorolni. Innen van az erdei fenyő finnugor elnevezéseinek 
hasonlósága is az ilyen típusú indogermán és kaukázusi nyelvi adatokkal. Ez esetben 
ugyanis arról van szó, hogy valamilyen forrásból elterjedt a szóbanforgó fa elnevezése. 
így alakult ki az a helytelen vélemény, hogy a megfelelő nyelvi adatok megvoltak a 
finnugor ősnyelvben. Megjegyzendő, hogy ilyen körülmények között igen nehéz a 
finnugor nyelvek faneveinek összehasonlítása alapján meghatározni a finnugorok 
őshazáját. JEbben a tekintetben még a legalaposabb munkák is túlságosan sok teret 
hagynak a végső következtetéseknek (1. különösen N. SEBESTYÉN L, Az uráli népek 
régi lakóhelyeinek kérdéséhez. Budapest, 1951; E. VÉRTES, Randbemerkungen zu den 
neuesten Forschungen auf dem Ge.biete der ungarischen Vorgeschichte: ALH. IV, 3—-4). 




