
A m a n y s i saj ' m ö g ' e t i m o l ó g i á j á h o z 

I. 

RADANOVICS KÁROLY legutóbb egyebek - között azt igyekezett bizo
nyítani (vö. NyK. LX, 428), hogy az osztják sdj, 'Teil hinter etwas' ~ vogul 
saj 'mög' szó nem tartozik e nyelvek ősi szókészletébe, mert nem a szókezdetre 
vonatkozólag felteendő fgr. *s szabályszerű megfelelőjével találkozunk benne, 
,,hanem mindkét nyelvben a komiból való átvétellel van dolgunk", és pedig 
amennyiben a vogul saj vokálisa á-ből fejlődött volna, „ebben az esetben 
a manysi szó csakúgy, mint chanti megfelelője a jövevényszók legrégibb 
rétegébe tartozik". 

Fejtegetései során R. cáfolja BEKÉnek azokat az ellenvetéseit is, amelye
ket ő e szónak a zürjenből való származtatásával szemben felhozott, hogy ti . 
ez a szó az összes obi-ugor nyelvjárásokban el van terjedve és hogy név
utóként is használatos. Abban R.-nak esetleg igaza van, hogy B E K É ellen
érvei nem feltótlenül döntő jellegűek; csakhogy R. feltevésével szemben még 
egy B E K É ellenvetéseinél is sokkal súlyosabb ellenvetés is felhozható, amelyet 
megcáfolni vagy meggyengíteni — azt hiszem — nem lehet. Ez pedig a 
következő: Ennek a szónak eredeti jelentése egy térbeli viszony kifejezése 
volt. Ez a jelentés az obi-ugor és a zűrjén szóalakon kívül megvan a szó 
cseremisz megfelelőjében is, ahol is 'das Hintere' a jelentése. Ez lehetett 
tehát e szó eredeti jelentése is. Ebből a jelentésből azután az egyes finnugor 
nyelvekben átvitel és ráórtés útján különféle más, esetleg konkrét tárgyakra 
vonatkozó jelentések is fejlődtek, mint pl. 'szélvédő' a finnben ós a lapp
ban, amely jelentós R. összeállításai szerint még egyes osztják nyelvjárások
ban is megvan. De még R. magyarázatára való tekintettel is ez esetben 
csak hasonló jellegű, illetve irányú jelentésbeli fejleményekről lehet szó, 
mert a zürjónben már nyoma sincs ennek a jelentésnek. Ha már most egy 
térbeli viszony megjelölése volt e szó eredeti jelentése, akkor kizártnak mond
ható, hogy e szó megfelelője jövevényszó lehetne azokban a finnugor nyel
vekben, amelyekben ilyen jelentésben van meg. Először is a 'mögé vala
minek' jelentésű térbeli viszonynak a kifejezésére már valamely nyelv leg
ősibb alakjában is kellett valamilyen szónak lennie; kérdeznünk kell tehát , 
miért tűnt volna el egy ilyen jelentésű feltételezhető szó az obi-ugor nyelvek
ből, illetve mér t helyettesítő dött volna ez a szó egy a zür jenből kölcsön
zött idegen szóval. Sőt R. magyarázata még annak feltevését is megkívánja, 
hogy a vogulok és az osztjákok egymástól függetlenül vették volna át a 
zürjénektől ezt a térbeli viszonyra vonatkozó szót, ami mégis csak teljesen 
valószínűtlen feltevés. 
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Mivel pedig ez a térbeli viszonyra vonatkozó szó eredetileg minden
képp „felesleges idegenszó"nak lett volna tekinthető, ezért csak általános 
kétnyelvűség esetén honosodhatott volna meg, amint ezt másutt (vö. ALH. 
VI, 290) röviden már kifejtettem és amit remélhetőleg a közeljövőben meg
jelenendő „A nyelvtudomány mint az ős- és néptörtónet forrástudománya" 
című tanulmányomban még behatóbban szándékozom majd kifejteni. Ilyes
miről pedig, ahogy én látom a helyzetet sem vogul-zürjén, sem osztják-
zürjén vonatkozásban nem lehet szó. Sőt nem igen tudnánk még arra sem 
példát találni, hogy valami térbeli viszonyra vonatkozó szó egy másik nyelv
ben jövevényszóként valaha is meghonosodott volna. Ezek szerint sem az 
osztják sai 'Teil hinter etwas', sem a vogul saj 'mög' nem lehet jövevényszó, 
bár az egyáltalán nem lehet kétséges, hogy ezek az obi-ugor szavak a zűrjén 
sai 'Hinter, Raum hinter etwas' szóval valamiképp összetartoznak. Ha tehát 
a fenti obi-ugor szavak semmiképp sem lehetnek jövevényszavak, akkor 
a bennük jelentkező szokatlan obi-ugor s- rs? zürj. s- hangmegfelelósnek 
nyilván csak valami belső nyelvi oka lehet. Ezt az okot megnevezni nem is 
túlságosan nehéz. A „Die Ausbildung des ung. Konsonantismus" című tanul
mányomban nem kevesebb mint 15 példát hoztam fel arra, hogy az ugor 
nyelvekben bizonyos esetekben a finnugorra felteendő alveoláris *s-nek a 
jésített finnugor *é- folytatása a megfelelője (vö. ALH. II , 362—4). És pedig 
kivétel nélkül olyan szavakban találkozhatunk ezzel az anomáliával, amelyek
ben eredetileg vagy palatális magánhangzó követte a szókezdő s-et, vagy 
pedig valamilyen jésített mássalhangzó fordult elő a szóban. így tehát 
a szabálytalan hangmegfelelós oka — mondhatni — nyilvánvaló: e szavak
ban másodlagos jésülés következett be az eredeti szókezdő *s- esetében az 
utána következő palatális mássalhangzó asszimilációs ráhatása következ
tében. Ilyen jellegű változások más hangoknál is előfordulhatnak, ha a meg
felelő jésített mássalhangzó megvan az illető nyelv hangrendszerében. Mivel a 
jésített s hiányzik nyelvünk hangrendszeréből, ezért az sz jésülóse sohasem 
következett be sem egy következő palatális magánhangzó, Sem egy jésített 
mássalhangzó asszimilációs ráhatása következtében, de pl. az n hang alkalom
adtán már megváltozhatik ilyen módon, aminthogy vannak is az eredeti 
n hangnak ilyen jésített folytatásai nyelvünkben. Ilyenformán felel meg 
pl. a magyar nyél szóban a ny a vogul nel szó n-jenek vagy a nyújt szó ny-je 
a votják nuit w-jónek. 

Az idézett helyen a nyújt szó példájához hasonlóan a szóvégi ;* távasszi
miláló ráhatásának tulajdonítottam legalább is az obi-ugor közösség korára 
vonatkozólag a szóeleji eredeti *s-nek a jésülósót a R. által tárgyalt szóban. 
Kár, hogy R. erről a magyarázatról nem szerzett tudomást, mert a kér
déses obi-ugor nyelvi szóalakokra vonatkozó magyarázatát csak abban az 
esetben tar tha t ta volna fenn, ha összes hivatkozott példáimban a megfelelési 
anomáliákat az *s hangra vonatkozólag valami más módon sikerült volna 
megmagyaráznia, aminek a lehetőségében kételkednünk kell. 

Persze nem lehetetlen, hogy a jésülés ebben a térbeli viszonyra vonat
kozó szóban már az ugor közösség korában bekövetkezett és a szó a magyar
ból csupán kiveszett. Mivel a kérdéses obi-ugor szavak megfelelői a mordvin 
kivételével az összes finnugor nyelvekből kimutathatók, nagyon valószínű
nek mondható, hogy ennek a szónak megfelelője legalább is az előmagyarban 
még megvolt és amennyiben nyelvünk szavai a hangrend tekintetében a 
finn szavakkal szoktak egyezni, az is valószínűnek mondható, hogy e szó 
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megfelelőjében az előmagyarban éppúgy mélyhang szerepelt, mint finn 
megfelelőjében, a suoja szóban. Tekintettel a szó megfelelőire, a permi és 
obi-ugor nyelvekben ez a hang valószínűleg az a volt. Ha pedig ez így volt, 
akkor nem nehéz megmondani, hogy a 'mögé valaminek' jelentésű előmagyar 
*saj (s = sz) szóalak miért veszett ki nyelvünkből; nyilván azért, mert a 
hangsor tekintetében egybeesett száj 'Mund' szavunk előzményével. A beszé
lőknél pedig gyakran megfigyelhető az a törekvés, hogy a világosság kedvé
ért szívesen helyettesítik a kettős értelmű hangsort valami egyetlen értelmű 
kifejezéssel, a mi esetünkben az eredetileg bizonyára valamennyire más, de 
mindenképp hasonló jelentésű mög szavunk előzményével. — De ugyanerre 
az eredményre juthatunk abban az esetben is, ha abból indulunk ki, hogy 
a kérdéses obi-ugor szavakban a jésülós nem az ugor, hanem csupán az obi
ugor korszakban következett volna be. Ebben az esetben ugyanis szavunk 
a réginyelvi aj, áj 'hasíték, völgy' szóval esett volna egybe. 

Persze előfordulhat, hogy egyes esetekben azért találkozunk egy-egy 
obi-ugor szóalakban a finn-ugor *s hangnak nem szabályszerű megfelelésé
vel, mert a kérdéses szavak tényleg újabb zűrjén jövevényszavaknak tekint
hetők. Ezek azonban többnyire határozottan műveltségi szavak. Ilyen ezek-
közül a legnevezetesebb: a sónak egyik elnevezése is. Ez: vogul solwel, solvol 
osztják sál, sát, solna ~ zűrjén sol, sul j votják silal ~ finn suola (vö. MOÓR: 
ALII. VII, 352). •' 

MOÓR ELEMÉR 

II. 

A chanti O. sái 'Teil hinter etw.' és a manysi É. saj 'mög' szóról adott 
etimológiai magyarázatomat, hogy ti . a chanti és a manysi szó komi jöve
vényszó « km. sai 'Raum hinter etw.'), MOÓR ELEMÉR nem fogadja el. 
Szerinte az obi-ugor szók e nyelvek ősi szókészletébe tartoznak. Minthogy 
véleményemet továbbra is valószínűnek tartom, az alábbiakban megkísérlek 
MOÓR ellenvetéseire válaszolni. 

Valóban egyes esetekben a szókezdő alveoláris *s- az utána következő 
palatális magánhangzó vagy a szóban előforduló jésített mássalhangzó ráhatása 
következtében palatalizálódott, s az ily módon létrejött s'-nek ma ugyanúgy 
alveoláris s- a folytatója, mint az eredeti finnugor *é- hangnak. Ezt a lehető
séget dolgozatomban figyelembe vettem (NyK. LX, 429). A cht. sai 'Teil 
hinter etw.' és a ms. saj 'mög' szó esetében azonban erről azért nem lehet 
szó, mivel a chanti és a manysi szónak nem csupán szókezdő s- hangja, hanem 
vokalizmusa is a komiból való kölcsönzésre utal. Ugyanis a komi a-nak a 
chanti és a manysi nyelv komi jövevényszavaiban az esetek nagy számá
ban az őschanti *á (STELTST. *a), illetőleg az ősmanysi *a folytatói felelnek meg 
szabályszerűen (vö. TOIVONEN: FUF. XXXII , 123; KANNISTO, WogVok. 13; 
STEINITZ, WogVok. 183). Ilyen hangmegfelelés mutatkozik a cht. sái 'Teil 
hinter etw.' — ms. saj 'mög' szóban is. 

MOÓR ELEMÉR érvelésével ellentótben, véleményem szerint az, hogy az 
obi-ugor szók térfogalmat jelölnek, nem zárja ki azt, hogy jövevényszóknak 
tekintsük őket. Ugyanis a chanti nyelvben, valamint más finnugor nyel
vekben is találunk térbeli viszonyra vonatkozó j ö v e v é n y s z ó k a t . 
Például: chanti DT. mfrys 'Biegung (eines Flusses, selt. eines Weges)', V. 

> 
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mlyC 'Knick, Biegung (eines Flusses)', 0 . mgui 'Biegung (eines Flusses, 
Weges, Seiles)' < km. Lu., U. meg 'Flusskrümmung', I. meg 'Halbinsel mit 
Wiese am See' (TOIVONEN: FUF. XXXII , 40). Térbeli viszonyra vonatkozó 
szók akkor is átkerülhetnek az egyik nyelvből a másikba, ha a nyelvnek az 
illető fogalomra van saját szava. Például: komi (WICHM.—UOT. ) V., Sz., 
Lu., P . bok, U. bek 'Seite' < orosz 6OK ua. (az ősi szó: km. Sz., Lu. pel, V., 
U., P . pev, I. pé 'Seite; eines von einem Paar' , WICHM.—UOT. ) ; komi ( W I C H M . — 
UOT.) V., SZ., LU. , P. mesta, I. meste, U. meste 'Platz, Stelle, O r t ' < orosz 
AiecTO ua. [ősi szó (csak összetételekben): in : kos-in 'trockene Stelle, trocke-
nes Land', U. $o\Usan-in 'Ruheplatz, Ruhestátte, Ruhestelle', W I C H M . — U O T . ] . 
Egyébként a komi in 'Platz' szót valószínűleg az orosz eredetű mesta 'hely' 
szó szorította ki a használatból. 

Véleményem szerint tehát a cht. sál 'Teil hinter etw.' r^ ms. sa; 'mög' 
szók ós a velük egyeztetett többi finnugor nyelvekbeli szók között ősi egye
zésről hangtani okokból nem beszélhetünk. Az eredeti palatális magánhang
zót (*a) tartalmazó obi-ugor szók nem felelhetnek meg a veláris magánhang
zója permi, mari, finn és lapp szóknak. A chanti ós a manysi szó mind szó
kezdő s- hangja, mind palatális magánhangzója miatt komi jövevényszónak 
tekintendő. 

RADANOVICS KÁROLY 

Hurok — tőr — les 

1. K. SAL ÉVA legutóbb (NyK. LX, 159—63) nagy alapossággal kimu
ta t ta , hogy 'hurok' jelentésű les szónak nyoma sincs a nyelvtörténeti ada
tokban, amin —• úgy látom — XVI—XVII. századi adatokat kell értenünk. 
Ebben a magam részéről, bár nem állottak rendelkezésemre a „készülő Nagy 
Szótár" adatai, sohasem kételkedtem. Kérdem azonban, mi okból látja 
jogosultnak K. SAL ÉVA ebből az adathiányból annak a feltevését, hogy a 
les szónak ilyen jelentése nem lehetett volna a lest vet szólásban — mondjuk — 
a honfoglalás előtti időkben vagy a középkor folyamán. Hiszen a rokon 
nyelvekben van egy olyan 'Schlinge' jelentésű szó, amelyből joggal követ
keztethetünk egy 'Schlinge' jelentésű magyar *les megvoltára. Ez azonban 
— szó- és tárgytörténeti szempontok figyelembevételével — leghamarább 
a török—magyar érintkezés korában tűnhetett el. Ez esetben pedig nem 
várhatjuk azt, hogy e szóra a régi magyar nyelvemlékekben adatokat 
találjunk. 

2. De talán próbáljuk ezúttal a másik végéről megközelíteni a problé
mát. Jelenleg a köznyelvben 'Schlinge' értelemben tulajdonképp csak a hurok 
szó van használatban. Tudjuk, hogy ez a szavunk török jövevényszó, ós 
eredeti jelentése: 'eine Stange mit einer Schlinge zum Einfangen der Pferde' 
(GOMBOCZ, BTLw. 84). Hogy e szónak ez volt a jelentése már az altáji ősnyelv-
ben is, az a török uruk [ >> m. (h)urokj szóalakkal egyeztethető mongol 
urya szóalak jelentéséből is kitűnik: 'longue perche avec un noeud coulant 
pour attraper les chevaux'. Nyilván ezzel a jelentéssel került ez a szó a ma
gyarba is, mert ez az eszköz a régi magyar állattenyésztésben tudomásom 
szerint megvolt. Abban azonban kételkedem, hogy ez a jelentése nyelvtörté
neti adatokból kimutatható volna, bár két szólásunk ennek az eszköznek 
az emlékét napjainkig megőrizte; ezek pedig a hurokra kerül ós a hurokra kerít 
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kifejezések. Különösen az utóbbi tanúsítja világosan, hogy i t t nem vélet
lenről van szó, mint a madarászásnál alkalmazott hurkoknál, hanem a szólásra 
vonatkozó esetben az áldozat az ember aktív közreműködése mellett került 
hurokra, és nem úgy fogódott meg a hurokban; tehát a szólás nyilván csak 
a régi magyar pásztorélet maradványa lehet. 

3. Hurok szavunk esetében ezek szerint az történt, hogy e szavunk 
a speciális jelentésből kiindulva általános jelentésűvé lett, feltehetőleg azért, 
mert időközben a régebbi 'Schlinge' jelentésű tőr szó kettős értelművé vált. 
Ez utóbbi szó — amint ismeretes — szintén török jövevényszó; csakhogy 
török megfelelője (tor) mélyhangú. Ezért fel kell tennünk, hogy a magyar
ban vált tör. tor > m. *tur > Hor fejlődéssel hangrendi átcsapás útján vala
mikor a XIV. század után magashangúvá, aminek következtében a 'Doleh' 
jelentésű ismeretlen eredetű tőr szavunkhoz hasonlóvá lett (Hör), majd vele 
egybeesett (tőr). 

Meg kell azonban még jegyeznünk, hogy a török szó eredeti jelentése: 
'Netz zum Vogelfangen' volt; tehát ez a szó a 'Schlinge' jelentést nyilván a 
magyarban vette fel. A tőrbe esik kifejezésből mindenesetre arra gondol
hatunk, hogy eleinte 'mindenféle vadfogó berendezés' értelemben használták; 
használata 'Schlinge' jelentésben akkor specializálódhatott, amikor 'Falle' 
jelentésben a szláv származású kelepce szót — amelyet először a XVI. század
ban említenek — kezdték el használni. A vadászterminológiának ez az eredeti
leg általánosabb értelmű kifejezése nyelvünkben a speciálisabb 'Schlinge'' 
jelentést nyilván egy ugyanilyen jelentésű finnugor származású szó pótlására 
vette fel, amely kettős értelművé válhatott a hangfejlődés során. Azt pedig 
K. SAL ÉVA sem vonta kétségbe, hogy az ugor és a permi nyelveknek egyik 
'Schlinge' jelentésű szavának a magyarban a l-es hangsor felelne meg. Ezek 
után azt kétségbevonni, hogy a lest vetni szólásban a les szó nem ennek a 
feltételezhető szóalaknak felelne meg, véleményem szerint már hiperkritika, 
illetve az „írásos nyelvemlékek" negatív irányban való bizonyító értékének 
súlyos túlbecsülése. 

4. Ezért — azt hiszem — mindnyájunkat érdekelne, hogy K. SAL ÉVA 
szerint a finnugor nyelveknek melyik 'Schlinge' jelentésű szaváról volna 
feltehető, hogy annak megfelelője megvolt a mi nyelvünkben is, és ő mivel 
tudná megmagyarázni, hogy ez a feltételezendő szó eltűnt a nyelvünkből. 
Az ugyanis nem lehet kétséges, hogy a 'madárfogó hurok' mint fogalom és 
tárgy már ősidők óta ismeretes volt őseink számára. 

MOÓR ELEMÉR 




