
Az orosz ypaji, -a 'Uralgebirge' etimológiájához 

1. M. VASMEB orosz etimológiai szótárában (Russisches Etymologisches 
Wörterbuch. Heidelberg 1953—58) az YpaA 1. 'Uralgebirge', 2. 'Fluß, der 
diesem entspringt' szót KÁLMÁN BÉLA levélbeli közlésére hivatkozva a vogul 
ur-ala 'Berggipfel' szóból származtatja.1 E származtatást — annak ellenére, 
hogy a szónak eddigi, főképp török nyelvekben keresett magyarázatához (vö. 
VASMER, i. h.) képest a megoldá t nézetünk szerint is helyes irányban keresi— 
jelentéstani, hangtani2 és — amint az majd az alábbiakból kiviláglik — tör
téneti okoktól kényszerítve módosítandónak tartjuk. Magunk részéről úgy 
véljük, hogy az orosz YpaA 'Uralgebirge' szó eredetéül a vogul *urv- 'hegy, 
hegyhát' jelentésű szó -l denominális névszókópzős alakja szolgált. 

2. a) Középkori történeti forrásokból ismeretes, hogy az oroszok az 
Urál (Észak- ós Közép-Urál) vidékével először é s z a k o n jutottak érint
kezésbe. Útjuk a Pecsora-folyón, majd innen részint az Uszán és a Szobon, 
részint a Scsugoron ós az Északi-Szoszván, ill. a közbeeső vízi és szárazföldi 
utakon vit t az Urálhoz, s azon keresztül tovább Szibériába. Az útvonalat 
,,novgorodi", „ p e c s o r a i", valamint ,,Urálon keresztüli ('qpesKaMeHHbiM') 
ú t " néven tar tot ták számon, s az oroszok számára kb. a XI—XII. századtól 
kezdve 1704-ig kezdetben az egyetlen szibériai út volt, mely később is hosszú 
ideig a Szibériába vezető utak egyik legfontosabbika maradt. Az út előbb a 
novgorodi, majd annak buká ával (XIV—XV. sz.) a moszkvai nagyfejede
lemség fennhatósága alatt állott. Fő forgalmát a mesés gazdagságú szibériai 
prém szállítása jelentette. A prém az idő tájt főleg ezen az úton jutott Nov-
gorodba, Moszkvába s az akkori világpiacra. 

1 A szóra vonatkozólag 1.: (BOMB.) ypa/ia, (yp CHXUJI nymK) 'rpeöeHb (BepuiHHa 
xojiiwa, ropw)'; (BAL.—VACHE.) É. yp ana 'BepuiHHa, rpeôeHb ropbi', (K. epma hx, eepma°Ax; 
axäA'a, aqxä/i'3) < (BOMB.) yp 'ropa' + aAa:KOAana 'Kpbiiua [tkp. ház-tető] ', nym ana 
'KpbiuiKa (nocvAbi)'; (BAL.—VACHE.) E. yp, K. ep, eep 'ropa, B03BHiueHH0CTb'; E. ana, 
K. än'd 'i<pbiuia, KpbiuiKa'; (CSEBNY.) ala ' 1 . Kpbiiua, 2. BepxHHH cropoHa'; (MŰNK.— 
SZIL.) É. alä 'fedél, Dach.', mä alä ' 'a föld színéhez, zur Oberfläche der Erde'; (STEINITZ, 
WogVok. 204) KK. -ah, P. ed, ÊVZ. alá, AL. ëld, PL., Szo. ala 'Deckel, Dach'. Az *ur 
szóról 1. alább. 

2 Az ur-ala összetételt csak az északi vogulból ismerem (1. az 1. sz. jegyzetet). 
Természetesen ez az összetétel meglehetett más nyelvjárásban is. Ezekben viszont az 
É. ala szó palatális hangrendű, tőhangzója ősvogul *ê hangra megy vissza (STEINITZ, 
i. h.).-Ezekben a nyelvjárásokban tehát a szó — ha egyáltalán megvolt — *ur-ël alakú 
volna, amiből az y pan szó nehezen származtatható. Kérdéses az *ur-ala szóvégi -a hang
jának az eltűnése is. Az orosz nyelv vogul (obi-ugor) jövevényszavaiban a szóvégi magán
hangzó általában megmarad (vö. KÁLMÁN B., Obi-ugor elemek az orosz nyelvben: 
NyK. LUI, 151-71) . 
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A XV—XVI. század folyamán — főként a közlekedést addig akadályozó 
kazáni ta tár kánság bukása után (1552) — az oroszok számára Szibéria felé 
megnyílt egy d é l i b b út lehetősége is. Ez .az út a Káma és keleti mellék
folyóin, ill. részint szárazföldi úton, majd ismét vizén vezetett Tobolszkba s 
innen Szibéria más részeibe. A XV. század hetvenes éveiben az oroszok először 
a Káma—Visera—Lozva—Tavda (az ún. cserdini) u ta t vették használatba, 
melyen főleg 1598-ig bonyolítottak le forgalmat. 1598-ban azonban felépül 
Verhoturje s ezentúl főként ebben az irányban, most már a Kámától (Szoli-
kamszk alatt) Verhoturjéig szárazon, majd onnan a Tura-folyón hajón vezet 
az út Tobolszkba. Közben a Sztroganovok és T. Jermák szibériai hadjárata 
(1581—4) révén az oroszok megerősítik helyzetüket a Perm—Kungur (a 
Csu-zovaja- és a Szilva-folyó) térségében is s ezzel lehetőségük nyílik Szibériába 
a Káma—Csuszovaja—Tagil—Túra (az ún. csuszovajai) és a Kungur—Jeka-
tyennburg—Tobolszk (az ún. kunguri) úton történő közlekedés megterem
tésére. 

1'722-ben Jekatyerinbürg (a mai Szverdlovszk) megalapításával közel fél 
évszázados versengés után a korábban legfontosabb verhoturjei út elveszíti 
jelentőségét s ettől kezdve a Szibériába vezető út végképp a Perm (—Csuszo
vaja)—Jekatyerinbürg—Tyumeny útvonal lesz, mely 1885 óta a vasútnak is 
vonalául szolgál. 

A délibb uráli (verhoturjei, csuszovajai stb.) utak kialakulásával kap
csolatban fontos kiemelnünk, hogy létrejöttükben nemcsak a jobb, biztonsá
gosabb, rövidebb közlekedési utak megszervezésének az igénye játszott közre, 
hanem az Urál új kincsének, a nyersvasércnek a felfedezése és kitermelésének 
a XVIII. század elején történt hatalmas arányú fellendülése is.3 

[Vö. C. B. EaxpymuH: Ylyru B CnÖHpb B XVI—XVII BB. Hay^Hbie TpyAbi 
III. k. 2. rész (Moszkva 1955), 72—111,+ térképmelléklet; A. n. flpeoőpawceH-
CKUÜ: OqepKH KonoHH3auHH 3anaAHoro .YpaJna B XVII—Haqajie XVIII . B. 
(Moszkva 1956), 9—27 stb.; T. <í>. MuAMp, McTopun CnÖHpH. (Moszkva—Lenin
grád 1937—1941) I—II. k. térképmellékletek; BoJibiuafl CoBeTCKaa 3HU,HKJIO-
nejiHfl2 az YpaA címszó alatt ; ZSIRAI M., Jugria. Finnugor népnevek I. (Budapest 
1930), 32, Uő.; FgrRok. 152 stb.] 

b) Történeti források, földrajzi és helynévtanulmányok ugyanakkor azt 
is tanúsítják, hogy az Urál hegységnek a mai Szverdlovszk—Krasznoufimszk 
vonaltól északra az oroszok megjelenését közvetlen megelőzően (délről észak 
felé haladva) vogul, zűrjén, osztják és szamojéd (jurák) lakossága volt. 

[Vö. a 2/a pontban idézett irodalmon kívül: A. KANNISTO, Über die 
früheren Wohngebiete der Wogulen im Lichte der Ortsnamenforschung: FUF. 
VIII, 57—89; ZSIRAI M., FgrRok. 151—9, 210—6; r. H. TlpoKoipbee, HeHeuKHH 
(lopaKO-caMoeflCKMÍí) H3biK: H3I>IKH H imcbMeHHOCTb HapoflOB CeBepa. Moszkva-
Leningrád. I, 6—8; H A J D Ú P. : NyK. LUI, 48; UŐ., A szamojéd népek ós nyel
vek (MNyTK. 76), 1—2, 9—10; KÁLMÁN B.: NyK. LILI, 154; FOKOS D.: 
ALH. III, 224—5, 246—8, NyK. LV> 11—2, 28—30; B. M. MimMH: HcropH-
qecKa« rpaMMaTHKa KOMM H3biKa. Sziktivkar 1957. I, 21—6; GULYA J. : NyK. 
LX, 41—5,+ térképmelléklet; A. / ( . Mameeee, <t>MHHo-yropcKHe3aHMCTBOBaHHH 
B pyccKHX roBopax CeBepHoro Ypajia: YpajibCKHH rocyflapcTBeHHbiH yHHBep-
CHTeTHM. A. M. TopbKoro. YqeHbie 3anncKH 32. Szverdlovszk 1959, 7—12 stb.] 

3 A fejlődés gyorsaságára jellemző, hogy 1752 és 1762 között e vidéken 55 fém
feldolgozó üzemet létesítettek. 
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3. Eddigi ismereteink szerint az YpaA szó az orosz nyelvbőlnem magyaráz
ható (vö. VASMER, i. h.). Kétségtelennek kell tehát tartanunk, hogy a szót az 
oroszok attól a néptől vették át, amely az oroszoknak az Urál hegységgel tör
tént megismerkedésükkor a hegységnek, ill. környékének (ős)lakója volt.4L. 2/b. 

4. Az Urál hegységnek az orosz történet folyamán két elnevezése is volt: 
a) KaMtHb, b) ypaA. Sajnos, mindkét szó előfordulását illetően régi adatok nem 
állnak rendelkezésemre, első előfordulásukat sem ismerem. Ennek ellenére a 
XV—XVIII. századi számomra is hozzáférhető történeti források (G. F. MÜL
LER, Sz. V. BACHRUSUST stb.) alapján is kétséget kizáróan megállapíthatjuk, 
hogy a két elnevezés közül a ÜCLMetíb 'Urál hegység' jelentésű szó a régibb keletű, 
s hogy ez az elnevezés főként a XV—XVII. (—XVIII.) században volt hasz
nálatos. Ezzel szemben az YpaA 'Urál hegység' szó az előbbinél feltétlen k é-
s ő b b i, hozzávetőleg a XVI. század m á s o d i k feléből való.5 

Az Urál hegység két orosz elnevezésének a története már az eddigi ada
tok felsorolása (időrend) alapján is szemmel láthatóan összefügg egymással. 
Ebből kifolyólag a Kü-MeHb 'Urál hegység' szó vallomását az YpaA 'id.' magyará
zatában már módszertanilag sem mellőzhetjük. 

A KdMeHb 'kő' jelentésű szónak D A L ' szótára (1956. évi kiadás) szerint 
néha y T e c b , r p e 6 e H b, o T Ä t J i b H a s K a M e H H a n c o n K á , r o p a, 
c K a Ji a jelentése is van. Szibériában a szó jelentése: r o p a, x p e ö e T L , 
r o p H b i H K p í O K ' b , B e c b y p a J T b . Az arhangelszki nyelvjárásban a 3 a 
K a M e H b kifejezés '3a ropbi, Ha CHÖHpcKyio CTopoHy' jelentésben használatos. 
Tobolszk vidékén a eftnepi eh KÜMHH kifejezés pedig nyugati szelet jelent. Saj
nos D A L ' a szóról többet nem mond. Érdekes azonban, hogy az Uralnak főleg 
az északibb vidéken lakó zűrjének, jurák-szamojédok és osztjákok az Urál 
hegységet ugyancsak 'kő' jelentésű szóval nevezik meg: z ű r j é n . ( W I C H M . — 
UOT.) Sz., U. iz, KI. íz 'Stein, Ural '; (FOKOS-FUCHS) V. iz 'Stein, der Ural ' ; 
j u r á k - s z a m o j é d (LEHTISALO: Wb. 349a) O., OP., Tx., Sj., U., U—Ts. 
päe 'Stein; Glas; Flasche; Senkstein', O. paè"3 'Westen', 7]arkkv^Brâè"s 'die 
Uralberge', Oks. pâèï'^t'âô^ töm"® 'ich kam von jenseits des Urals', Nj. pdei" 
mïersédv 'Westwind', O. paie mërj'sè 'id.'; o s z t j á k (KARJ.—Toiv . 385b) 

* A Közép-Urál (keleti) vidékén a XIV. század óta éltek már tatár népek is (vö. 
A. KAKNISTO: FUF. XVII, 211 —6), a Dél-Urálnak pedig török nyelvű (tatár, baskír 
stb.) lakossága volt. A Dél-Urállal azonban az oroszok csak később ismerkedtek meg, 
ami az YpaA szónak e nyelvekből való eredeztetését történeti szempontból valószínűtlenné 
teszi. Egyébként is a szó a török, tatár nyelvekből — NÉMETH GYULA professzor úr 
szíves szóbeli közlése szerint — nem származtatható (1. még VASMER, i. h.). A török— 
tatár nyelveket tehát nyugodtan kihagyhatjuk további vizsgálódásainkból. I t t egyúttal 
azt is megemlítjük, hogy az Y pan folyóelnevezés (1. VASMER, i. h.) 1775-ből származik. 
Ekkor ugyanis II . Katalin cárnő elrendelte, hogy a Pugacsov-féle felkelés egyik központ
jául szolgáló ÍJUK városát és a vele azonos folyónevet az YpaACK város, ill. az YpaA 
folyónévvel váltsák fel, ami meg is történt (vö. BoJibm. COB. 3HU;HKJI-2). Ennek alapján 
tehát a továbbiakban az említett folyónévre sem kell tekintettel lennünk. 

5 A szóra első — és szinte egyetlen —' régi adatom 1607-ből van, amikor is egy 
cári iratban említés történik arról, hogy a Pusztozerszk vidéki oroszok (?) kereskednek 
a ,,c '3aypaJibCK0H caMOHAtro' " (BACHRTJSIN, i. m. 82). 9. és JB. Myp3aeeu, CnoBapb 
MecTHbix reorpa$HMecKHx TepMHHOB (Moszkva, reorpapa(J)rH3. 1959) c. munkában (238) 
a szerzők a PoccHfl V. k. (.1914) 8 — 9. lapjára hivatkozva megjegyzik, hogy az YpaA 
szó az irodalomban csak a XVIII. század közepétől fogva jelentkezik. — Ez utóbbi 
munkára KOVÁCS FERENC volt szíves felhívni figyelmemet, amiért ezúton is köszönetet 
mondok. 
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Kaz. keu\ he^u' 'Stein; Ural; Hode; Augapfel; (Stein-), Porzellan-, Glas-', Ni. 
heu' = Kaz., ^Westen', O. heu = Kaz.; ( P Á P A Y — B E K B ) É. heu, héu'kő, szikla, 
Ural, Stein, Felsen, Uralgebirge'. Ha mármost figyelembe vesszük, hogy az 
orosz KüMeHb 'Urál hegység', valamint 'a hegy, hegység, hegylánc stb. ' jelen
tésű szó az oroszban aránylag szűk területen (Észak-Európa, Szibéria) ismere
tes, s a történeti körülményeket is szem előtt tartjuk, bizonyosak lehetünk 
abban, hogy az orosz KüMeHb szó 'Urál hegység' s talán még a 'hegy, hegység, 
hegylánc' jelentése is a zürjénből, vagy a zűrjén közvetítéssel a szamojédból 
(osztjákból?) vett tükörfordítás, jelentéskölcsönzés.6 

A KüMeHb szó 'Urál hegység' jelentésének átvevői a tények egybehangzó 
vallomása alapján az Urál hegységet északon, a p e c s o r a i úton megköze
lítő (novgorodi) oroszok voltak. E feltevésünket csak megerősítik az Urál 
hegységnek YlenopcKue vagy lOzopocKue eopu, lOzopcmü KüMeHb elnevezései is 
(%ö. G. F. MÜLLER, i. m. I, 188 stb.).7 

Az eddig elmondottak alapján szinte önmagától tárul elénk az YpaA 
'Urál hegység' szó története: a XV—XVI. századtól kezdve az oroszok (moszk
vaiak) a kámai úton közelítik meg az Uralt. Útjuk során a Káma-folyó, 
Verhoturje, a Csuszovaja-folyó, Kungur, a Tagil-, a Túra- és a Tavda-folyók 
vidékén, valamint a Visera és a Lozva mentén kapcsolatba kerülnek az ot t lakó 
vogulokkal (vö. GULYA J . : NyK. LX, 44—5 térképmelléklet), s tőlük veszik 
át a hegységre vonatkozó YpüA elnevezést, ami azután a központi hatalom révén 
csakhamar közismertté válik. 

5. Az orosz YpaA, -a 'Ural hegység' jelentésű szó eredetéül feltett vogul 
*urs-l szó *um- alapszava ismeretes minden vogul nyelvjárásban: (A. KAÍST-
NISTO, WogVok. 119) TJ., TCs. őr, AK. gr, KK. ßor, FK. V>yr, P . ßuf, ÉV. 
DV., AL. ur, FL. ur, Szo. UR 'Bergrücken, Erdrücken'; (MŰNK.—SZIL. ) KL, 
ur 'hegy'.8 A szó Ősvogul *urs- alakra megy vissza (vö. KANNISTO, i. h.; 
STELNTTZ, WogVok. 274). A szónak finnugor ( ? uráli) eredete kétségtelen s a 
következő rokonnyelvi szavakkal egyeztethető: 

~ m a g y . orr 1. ,Nase, Schnabel', 2. 'Vorderteil'; orj, or ja 'Rückgrat 
von Schwein, Rückenstück'; orom 'Giebel, Zinne' | o s z t j . ( K A E J . , OL. 133) 
DN. MV 'Landrücken, Wald', Trj . uuof', V., Vj. wpV 'Bergrücken am Fluss
ufer, („schwarzer") Wald am Flussufer', Kaz. (nunmehr ungebräuchlich) 
uçr, O. oV 'ypMaHL'; (PAAS.—DONN. 262) K. ur: thnts-u.r 'Mitte des Rückens'j 
z ü r j . (WICHM.—UOT. ) V., Sz., Pecs., Le., U., P. ver, I. ver 'Wald'; ( G E N ) . 
K P . vyr 'Wald' | v o t j . (MŰNK.) Szar. vir, Kaz. vér 'domb, halom, emelkedós'| 
f i n n vuori 'Berg, Steinberg'. 

A finnugor szó eredeti jelentése 'kimagasló rész, hegy, domb' lehetett, 
a szó (zürj., osztj.) 'erdő' jelentése másodlagos ('magaslat' ~ 'erdős magas
lat ' -> 'erdő') fejlődés eredménye (vö.: ZSIEAI M.: MNy. XXIII , 311. 1. 3 

6 MUNKÁCSI B. (VNGy. I, LXIII.) az orosz szót az osztjákból vett fordítással 
magyarázza. 

7 L. még ZSIRAI M. (Jugria 56): ,,az Urál-hegység északi felét körülbelül Verchotur-
jétől a Jeges-tengerig a legutóbbi időkig Jugorszkij chrebetnek ((IOropCKÍH xpe6en> ~ 
jugor hegylánc) vagy Jugorszkij kamenyixak (K). KaMeHb = jugor hegység) • • -nevezik." 

8 H A J D Ú P. (ALH. I, 202) idekapcsolja a (KANN, mscr.) É L ßörti-: ßortipdl, 
Szo. ßnrti-: ßnrtipctl 'vasemmanpuolinen, vasén' jelentésű szót is. E szónak az *ur szó
val való egybekapcsolása komoly hangtani nehézségek miatt — szókezdő (északi) ß- <~J[ 
magánhangzó, tőbeli magánhangzó: *ü ~ *u — valószínűtlen. 
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jegyzet. — A zűrjén szóról másképp: N. SEBESTYÉN I.: NyK. LI, 426; T. E. 
UOTILA, SyrjChrest. 177). Az osztjákban az eredetileg térszíni formát jelentő 
szóval több nyelvjárásban (Trj., V., Vj.) egybeesett az 'erdő' jelentésű (O. 
udr 'bewaldeter Bergrücken' stb.) szó (K. F. KAEJALAINEN, OL. 133; Y. To i -
VONEN: FUF . XX, 141 stb.), mely nem tartozik az i t t egybevetett rokonnyelvi 
megfelelők közé. Hangtani okokból (tőbeli magánhangzó) ugyancsak nem lehet 
idevonni a finn vaara 'Fels, Berg' s a lpN. varre 'mons' stb. jelentésű szót sem 
(vö.: Y. TOIVONEN: FUF. XX, 141; E. ITKONEN: FUF. XXXI, 166, 292; 
A. J O K I : FÜFA. XXXII , 46 stb.). 

A finnugor szó esetleg egybevethető a kamasz-szamojéd bór 'Berg, 
Landrücken' jelentésű szóval is (TOIVONEN, i. h., A. JOKI , i. h.). (A szó irodal
mához 1. még: Y. WICHMANN: M S F O U . XXXVI, 75, 84; ZSIRAI M.: MNy. 
XXIII , 311; T. E. UOTILA: M S F O U . LXV, 54; NÉMETH G Y . : NyK. XLVII, 
80 stb.). 

A vogul *uru-l szó -l eleme denominális névszóképző.9 Ugyanez az -l 
képzőelem van meg a (MŰNK.—SZIL. ) É. sa%l 'halom, Hügel'; ( K A N N . — L I I M . : 
FUF. XXXII , 248) T. Üap-A 'Haufen (z. B. Heu)', AK., KK. M'^A, FK. 
sa'^dl 'Insel (auf der Wiese, auf dem Sumpf)', KL. mUo%L 'öyrop-b, Hügel 
(nicht gross)' (me 'Erde, Land'), FL. urêag^L 'kumpu, Hügel, Anhöhe', Szo. 
urêa^^l 'id.' (ur 'Bergrücken, Landrücken'); a (MUNK., VNGy. III, 130) K. 
säywlen 'dombos', (i. m. 523) P . seywlin 'halmos', (MUNK.—KÁLM. 402) KK. 
sä%uler) 'dombos, halmos', (MUNK.—KÁLM.) É. sakulir] 'dombos'; a ( M U N K . — 
SZIL.) P . kheplin 'dombos, hügelig' szavakban. (L. még: LAKÓ G Y . : NyK. LUI, 
233 további irodalommal.) A képző funkciója szerint minden bizonnyal kollek-
tívum képző (vö. KÁLMÁN B.: NyK. LXI, 358; A. KÖVESI M.: NyK. LV, 101— 
2; T. LEHTISALO, AblSuff. 150—l).10 

Szót kell még ejtenünk a vogul *uru-l szó második szótagbeli magán
hangzójáról és ezzel kapcsolatban az orosz YpáA szó hangsúlyáról. A szintén 
az *urs- alapozóból származó (MUNK., VNGy. II, 427) É. uräm 'hegynyereg'; 

(CSERNY.) uram 'rpnßa, rpHAKa' szó alapján valószínűnek látszik, hogy az 
*urs-l szó második szótagbeli magánhangzója a volt. Ennek figyelembevételé
vel a szó teljesebb hangalakjaként *úral alakot kell feltennünk. 

Magyarázatlanul maradt még az orosz szó hangsúlya. Erre vonatkozólag 
a következőket tudjuk mondani: az *ural szó a Verhoturje, a Tura-folyó, ilL 

9 Az *uru-l szót a vogulból ma már nem lehet kimutatni. Ez azonban feltevésünk 
helyességét még nem zárja ki: 1. egy 1736-ból a Csuszovaja és a Tagil vidékéről származó 
kéziratos szójegyzék (A Szovjet Tudományos Akadémia Levéltára, Leningrád. <|)0HA. 21, 
on 5, JST° 149 JIJI. 427—29) az ypajih szó megfelelőjéül a (Csusz.) Maeopz,, (Tag.) Mayph 
[(STEIN., WogVok. 187) TJ., TCs. ma 'Erde, Land'; (uo. 274) TJ., TCs. őr-. • FL., Szo. 
ur 'Bergrüeken'; egybevetésül 1. még: (KANN.—LIIM. : FUF. XXXII, 248) KL. mèsovL 
'6yropi>, Hügel (nicht gross)', (me 'Erde, Land'); FL. (Szo.) ursagcxL 'kumpu, Hügel, 
Anhöhe' (y,r 'Bergrücken, Landrücken') stb.] szavakat közli, ami^azt mutatja, hogy 
az *ur szó, ha összetétel tagjaként is, használatos volt az Urál hegység megnevezésével 
kapcsolatban. 2. Mind a finnugor nyelvekben, mind a vogulban a 'hegy, halom, magaslat' 
jelentésű szavak igen gyakran származékok. L. pl. a magy. orom (ZSIRAI M.: MNy. 
XXIH, 310—1) stb. szavakat. Az *urs- 'hegy s tb. ' jelentésű szó -l képzős származéká
nak a feltevése tehát egyáltalán nem látszik valószínűtlennek. 

10 Az -l kollektivum képző volta mellett szól DAL' egyik adata is. DAL' az Ypanh 
szó jelentésénél a következőket mondja: (Szibériában) KaMeHHCTan ropa, c K a JI M 
(én ri tkít tat tam. — G. J.) 'Urál hegység'. E jelentésmegadásban a s z i k l a szó többes 
számú alakja kétségtelenül több dologra, k o l l e k t í v u m r a utalhat csak. 
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a nekik megfelelő Urálon inneni vidéken, az ún. verhoturjei út mentén került 
az oroszba. E területen pedig — amint ezt egy korábbi cikkemben kimutat
t am (NyK. LX, 41—5) — d é l i típusú vogul nyelvjárások voltak. Az átadó 
nyelv tehát a déli vogul nyelvjárás volt.11 E nyelv járásterületen a szóhangsúly 
rendesen a m á s o d i k szótagra esik (E. ITKONEN: NyK. LVI, 11; M U N 
KÁCSI, B., VNyj. 255—6). A vogul szó teljes hangalakja tehát *ura-l volt, ami 
ily módon forrásául szolgálhatott az orosz ypáA szónak. 

GULYA JÁNOS 

11 Feltevésünket még a következő megjegyzéssel is alátámaszthatjuk: az Urál 
hegység neve az északi (szoszvai, szigva-') és a nyugati (közép-lozvai) vogul nyelvjárások
ban (MŰNK.— SZIL., MŰNK.—KÁLM., MŰNK., VNGy. II , 677) úar. (LAKÓ G Y . : NyK. 
LVII, 70: Ë. úör.) A szó Htoph alakban megvan egy 1785-ből Szolikamszk vidékéről 
származó kéziratos vogul szójegyzékben is (Állami Szaltikov-Scsedrin Közkönyvtár kóz-
irat táia . Leningrád. 3pMHTa>KH0e coöpaHHe 225). A keleti vogul nyelvjárások (Konda-
folyó vidéke) számításba sem jöhetnek, ennélfogva az *ural szó csakis a déli nyelv
járásból származhat. 


