
Az ugor népek ősi letelepülési helyei 
(nyelvi adatok alapján) 

I. 

Az ugor népek etnogenezisének és ősi lakóhelyének kérdése az idevonat
kozó gazdag irodalom ellenére ma is időszerű, és nem tekinthető megoldott 
problémának. Ebben a kis terjedelmű cikkben nem lehetséges és nem is szük
séges részletesen ismertetni a kérdés történetét és a tudományos viták argu
mentumait. Csak azt említem meg, hogy az ugorok őshazáját keresték már 
Oroszország északi részén, az Urál-hegység nyugati oldalán, az Arai-tenger, 
az Altaj-hegység, ill. a Szaján-hegység vidékén, sőt Kelet-Szibériában is. Az 
ugor népek ősi lakóhelye ma is vitás, és a vita nyilvánvalóan még soká foly
tatódik. 

A probléma megoldásának fő nehézsége abban rejlik, hogy még koránt
sem fejeződött be az archeológiai és antropológiai anyagok összegyűjtése, sőt 
még a nyelvészeti adatgyűjtés sincs lezárva, noha nyelvi alapon már a XIX. 
században tanulmányozták az ,,ugor problémát". Ennek következtében a 
kutatók kénytelenek hiányos és nagyon különféle jellegű adatokkal operálni, 
teljesen önkényesen válogatva, kombinálva és tárgyalva a nyelvészeti, archeo
lógiai, antropológiai, folklorisztikai és egyéb ismereteket. 

Ma különösen behatóan tanulmányozzák az ugor őstörténet nyelvészeti 
forrásait. Ezzel kapcsolatban a nyelvtudomány területén egyre nagyobb szere
pet játszik a toponimika, amely teljesen új adatokat szolgáltat,és arra indítja 
a kutatókat, hogy egyes, néha még általánosan elfogadott nézeteket is felül
vizsgáljanak. 

Az ősugor helynevek kutatása már elég régóta folyik. D. EUROPAEUS 1 

ugor eredetűnek nyilvánította majdnem az egész észak-orosz toponimikát. 
Az Urál hegység nyugati részén kereste a manysik nyomait A. KANNISTO2 

és A. F . TYEPLOUHTTV,3 A. V. POPOV4 ugor eredetűnek tar tot ta Kelet-Szibéria 
ősi helyneveit. R. L. KIZLASZOV5 arra a következtetésre jutott , hogy ugor 

1 D. ETTROPAEUS, A szlávok megjelenése előtt Közép- és Észak-Oroszországban 
lakó népek kérdéséhez :.)KMHn, 1868. MaCTb 139, 55 — 71. 

2 A. KANNISTO, Über die früheren Wohngebiete der wogulen im lichte der ort's-
namenforschung: FTJF. XVIII, Helsinki, 1927. 57 — 89. 

3 A. F . TYEHLOTTHOV, AZ ugor nép egykori településének nyomai a permi és a 
vjatkai kormányzóság szomszédos részein, ahonnan később a permi és az orosz nép 
szorította ki az ugorokat: 3anHCKH YOJIE, 39, 1924. 

4 A. V. POPOV, AZ irkutszki kormányzóság chorografiájának és paleoetnográfiájának 
kérdéséhez: OiepKH no 3eMjieBe,a,eHHK) BOCTOMHOH CnÖHpH», Bbin. .2. , Irkutszk, 1926. 
131-140. 1. 

5 R . L. KIZLASZOV, A tastiki korszak (M.). 1953. (kandidátusi értekezés). 



290 MATVBJBV, A. K. 

eredetűek az asz-ra, végződő nyugat-szibériai helynevek, A. P . DTTLZON6 viszont 
elutasította ezt a feltevést, és azt állította, hogy Nyugat-Szibéria déli részén 
nincs ugor toponimika, — az ugorok nyugatról jöttek. 

A cikk írója megkísérli, hogy megállapítsa az ugor népek ősi letelepülési 
helyeit a toponimikai anyag elemzése alapján, majd egybeveti ezt az anyagot 
néhány vitathatatlan történeti adattal és a finnugor nyelvtudomány tényeivel. 

A felvetett probléma csak egy részét képezi az ugor népek etnogenezisé
vel kapcsolatos kérdésnek. Mint ismeretes, a toponimika elsősorban a lakosság 
települési helyére és más etnikai csoportokkal való kapcsolataira világít rá, 
de nem tud válaszolni az egész etnogenetikai fejlődés lefolyásának kérdésére. 
Tanulmányunk csupán az ugorok toponimikailag rögzített legutolsó települési 
helyeivel foglalkozik, amelyek megállapítása az uráli és a kazahsztáni topo
nimika elemzése útján történik. Ennek a nagy kiterjedésű területnek a topo-
nimikáját a következő meggondolások alapján te t tük a kutatás tárgyává: 

1. A magyar nyelvben levő nagyszámú iránizmus, amely nemcsak a 
finnugor időszakból származik, hanem az ugor és az előmagyar időszakból is, 
arról tanúskodik, hogy az előmagyar csoport már a többi ugoroktól való 
különválás után érintkezett az irániakkal, s ez a csoport volt az ugorok leg
délebbi csoportja. 

2. Az előmagyarok beköltözése a jelenlegi Magyarország területére az 
úgynevezett nagy népvándorlással függött össze, amely főleg nyugat felé irá
nyult. Ez a népvándorlás nem érintette sem az obi-ugorokat, sem a többi 
finnségi népeket. Ebből következik az is, hogy az előmagyarok a népvándorlást 
megelőző időszakban az obi-ugoroktól délre (dél-nyugatra) laktak. 

3. A nyugat felé irányuló népvándorlás az erdős-sztyeppés és a sztyeppes 
övezetben ment végbe. Az obi-ugorok nem vettek részt a vándorlásban, tehát 
ennek az időszaknak a kezdetén már az erdős övezetben laktak, míg az elő
magyarok még az erdős-sztyeppés vagy sztyeppes övezetben tartózkodtak. 
Tehát a népvándorlás előtt az előmagyar törzsek csak a Volga és az Ob közötti 
sztyeppes térség egyik részén lakhattak. 

4. A magyar nyelv közelebb áll a manysi, mint a chanti nyelvhez. 
A finn-permi nyelvek közül legjobban a permi nyelvekhez hasonlít. Mind a 
magyar nyelv, mind a permi nyelvek sok szót vettek át egy csuvas típusú 
török nyelvből. Az említett körülmények alapján azt a területet, ahonnan az 
előmagyarok Pannónia felé való vándorlása megindult, valahol a csuvas nyelv, 
a manysi nyelv és a permi nyelvek mai elterjedési területéhez közel kell keresni. 
Ez a terület a permi népek jelenlegi lakóhelyétől délre feküdt (ha az előmagya
rok ettől északabbra laktak volna, akkor nem vettek volna részt a népvándor
lásban) . 

5. Julianus barát arról számolt be, hogy az Idei (Ethyl)7 nevű nagy 
folyótól nem messze, az általa Nagy Magyarországnak (Magna Hungáriának)8 

nevezett országban, olyan emberekre talált, akik magyar nyelven9 beszéltek. 
A magyarázók többségének feltevése szerint az Ethyl folyón a Béláját, Magna 

0 A. P. DuLZOisr, Nyugat-Szibéria őslakosságának etnikai összetétele a toponimika 
adatai alapján (M.). 1906. 9. 1. 

7 A XIII — XIV. századi magyar misszionáriusok jelentései a tatárokról és Kelet-
Európáról: HcTopHMecKMÍi apxHB, LU, M., — Jl., 1940. 98 — 99. 1. 

8 A XII I — XIV. századi magyar misszionáriusok jelentései a tatárokról és Kelet-
Európáról: HcTopH^ecKHÍí apxiiB, LU. M., — Jl., 1940. 95. 1. 

9 Uo. 99. 1. 
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Hungárián pedig Baskiriát kell érteni. Figyelembe kell azonban venni, hogy 
régebben a Volgát és a Kámát és Ideinek10 nevezték. Ezenkívül azt sem 
tudjuk, hogy melyik volt az a ,,nagy város", amelyre Julianus célzott: Bolgár 
vagy valamilyen másik város.11 Ebből nyilvánvalóan kitűnik, hogy Magna 
Hungária nemcsak Baskiria területén lehetett, hanem attól északra is — 
a Káma, Belaja, Ufa és Csuszovaja között, és délre is, a Volgától keletre. 

6. Mivel az Urál-hegységtől nyugatra elterülő hegyes vidéket, Baskiriát 
is beleértve, nem lehet a nomád előmagyar törzsek ősi lakóhelyének tartani, 
ezért sokkal természetesebb, ha régi letelepedési helyüket délebbre — az 
Urál-hegység keleti felének déli részén fekvő sztyeppéken és Észak-Kazahsztán 
sztyeppéin keressük. Fel kell tételezni, hogy az előmagyarok csak a törökök 
nyomására hagyták ott a sztyeppes területeket, és vándoroltak át az Urál-
hegység nyugati felének hegyes vidékére. Az előmagyarok nyilván azért 
szakadtak szét két csoportra, mert ezen a hegyes vidéken nem volt elegendő 
mennyiségű legelőjük. Az egyik csoport i t t maradt ezen a vidéken, és meg
vetette alapját Julianus barát későbbi Nagy Magyarországának, a másik 
csoport pedig hosszú vándorlásra indult, míg végül elérte Pannónia határait . 

7. A. P . DTJLZON véleménye szerint, amelyet mi is elfogadunk, Nyugat-
Szibéria déli részén nincsen ugor toponimika. Ez is arról tanúskodik, hogy 
az előmagyarok ősi letelepülési helyeit a dél-uráli és az észak-kazahsztáni 
sztyeppéken kell keresnünk. 

8. Az előmagyarok és az obi-ugorok kétségtelen rokonságából kiindulva, 
fel kell tételeznünk, hogy valaha az obi-ugorok is sztyeppéi nomád nép voltak, 
s az előmagyarokkal együtt (tőlük keletre) Észak-Kazahsztán sztyeppéin 
élték. A törökök nyomására először az obi-ugorok hagyták el a sztyeppes 
övezetet, és vonultak észak felé. Átköltözésük a sztyeppes vidékről az erdős 
övezetbe nyilvánvalóan igen rövid idő alatt ment végbe. Éppen ezért nem is 
hagytak hátra tipikus ugor toponomikát Nyugat-Szibéria déli részén. Az elő
magyarok minden bizonnyal egy ideig ellenálltak a törökök nyomásának, és 
valószínűleg egyidejűleg kapcsolatot tar tot tak fenn a törökökkel és az irániak
kal, később azonban mégis nyugat vagy északnyugat felé vonultak. A későbbi 
időben az obi-ugoroktól délnyugatra laktak és nyilván már elváltak tőlük. 

Hipotézisünk lényege tehát az a feltételezés, hogy az ugor törzsek valaha 
a dél-uráli és az észak-kazahsztáni sztyeppes területeken laktak. 

Tanulmányunk célja megvizsgálni az ugor nyelvi szubsztrátum egyes 
tényeit, amelyek megerősítik ezt a feltételezést. A fent említett meggondolások 
értelmében elegendő, ha vizsgálódásainkat a török nyelvekben, valamint az 
uráli és a kazahsztáni toponimikában levő ugor szubsztrátum kutatására kor
látozzuk. A probléma bonyolultsága arra indít, hogy külön-külön tárgyaljuk 
a következő kérdéseket: 1. az Ob-vidék toponimika jában fellelhető obi-ugor 
előtti szubsztrátum kérdése; 2. ugor elemek az észak-orosz toponimikában; 
3. ugor szubsztrátum az Uráli-vidék északi részének toponimikájában; 4. ugor 
szubsztrátum az Urál középső vidékének és Baskíriának toponimikájában; 
5. ugor elemek Dél-Urál és Kazahsztán szubsztrátumszerű szókincsében és 
toponimikáj ában. 

10 A Perm-területen lakó tatárok a Kámát ma is Ideinek nevezek (tatárul: 'nagy 
folyó'). 

11 Magyar misszionáriusok jelentései . . ., 98. 1. 
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II. 

Nagy érdeklődésre tar that számot az Ob-vidék toponimikájában fellel
hető obi-ugor előtti szubsztrátum kérdése. Amikor megállapítjuk, hogy létezik 
egy obi-ugor előtti szubsztrátum az Ob-vidéki toponimikában, egyúttal 
rámutatunk arra, hogy nem az obi-ugor népek ennek a vidéknek az őslakói. 

Az Ob-vidék obi-ugor előtti szubsztrátumának legmeggyőzőbb bizonyí
tékát a hidronimika elemzése szolgáltatja. Az obi-ugor terület sok nagy és kis 
folyójának a neve végződik -m-re,12 (Atlim, Kazim, Kandim, Karim, Katim, 
Léváim, Nádim, Nazim, Olim, Pelim, Szalim, Talim, Tondim, Hozim stb.). 
Az ilyen típusú folyóneveknek sem alapszavát, sem végződését nem lehet az 
obi-ugor nyelvekből megmagyarázni. Az obi-ugor előtti toponimikához kell 
sorolni az Ob-medencének azokat a foly óne veit is, amelyek wj-ra (Poluj, 
Tapszuj) és sz-re (Vjolsz, Iusz, Niolsz, Nyajsz, Ousz, Ülsz, Essz) végződnek. 
Emellett meg kell jegyezni, hogy az sz-re végződő folyónevek nyilvánvalóan 
kapcsolatban vannak az uj-r& (vagy szuj-ra) végződő foly óne vekkel. Minden
esetre a XIX. századi térképeken a Vjolsz és az Ülsz folyót Vjolszuj-nsk és 
Ulszuj-Hak is nevezik* 

Eddig még nem sikerült megállapítani, hogy melyik nyelvből származik 
az obi-ugor előtti hidronimika. Lehetséges, hogy különböző forrásokra nyúlik 
vissza. Mindenesetre az sz-re végződő hidronimika területe az im-re végződő 
toponimika nyugati határáig terjed. Az obi-ugor előtti hidronimika származhat 
az uráli nyelvekből, mert tipológiailag nem különbözik az uráli (finnugor
szamojéd) toponimektől, de az is feltehető, hogy az előttünk ismeretlen nem 
uráli nyelvekkel van kapcsolatban. 

Az Ob-vidéki toponimika elemzése tehát arról tanúskodik, hogy az obi
ugorok előtt i t t valamilyen nem obi-ugor törzsek laktak, amelyeknek eredete 
még nincs felderítve.13 Ebből következik, hogy az obi-ugor törzsek más
honnan költöztek valamikor erre a területre, és asszimilálták az ott talált 
lakosságot. Az obi-ugor szókincs etimológiai elemzése is megerősíti majd, 
hogy az obi-ugor szókincsben vannak ilyen obi-ugor előtti nyelvi elemek és 
talán nyelvi hovatartozásukat is meg lehet majd állapítani. Ez a kérdés 
azonban még kutatóra vár. 

Felmerül a kérdés: hol laktak a manysik és a chantik elődei az Ob-
vidékre való költözésük előtt? Mivel az ugorok kelet-szibériai eredetéről szóló 
hipotézist (1. fentebb) semmilyen adatok nem erősítik meg, tehát ezt feltét
lenül el kell vetni, Nyugat-Szibéria déli részén pedig ugor toponimika nem 
mutatható ki, ezért fel kell tételeznünk, hogy az obi-ugorok ősei csak nyugatról, 
az Urál-hegység nyugati részéről, vagy délről, a dél-uráli sztyeppékról és 
Eszak-Kazahsztánból vándorolhattak az Ob vidékére. 

12Manysi um (Kasum-Kazim, Polum-Pelim). Meg kell jegyezni, hogy általában 
az obi-ugor terület legjelentősebb folyóinak neve végződik im-re. Márpedig a tepo-
nirnika egyik törvénye úgy szól, hogy leggyakrabban a nagy folyók őrzik meg a régi 
nevet. 

13 A. P. DTJLZON Nyugat-Szibériának ezt az ősi toponimikai rétegét egyelőre fel
tételesen a „paleoszibériai" névvel jelöli (i. m. 3.). Ezt elfogadhatjuk azzal a fenntartással, 
hogy 1. a ,,paleoszibériai" toponimek különféle nyelvekhez tartozhatnak; 2. ,,paleo-
szibériai" toponimeket Kelet-Európában is lehet találni. 
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III . 

Az ugorok észak-oroszországi őshazájának hipotézise D. EuROPAEUStól 
származik, akinek véleménye szerint14 a Szovjetunió európai felének egész 
északi részét' valaha ugor törzsek népesítették be. ETJROPAEUS hipotézisét 
azonban nem lehet elfogadni. Legfőbb hibája abban rejlik, hogy az észak-orosz 
toponimika finnugor tőszavait sajátosan ugor tőszavaknak vélte.15 Az észak
orosz toponimikai típusok elemzése azt is megmutatta, hogy azok a topofor-
mánsok, amelyeket ETJBOPAETTS ugornak tartot t , valójában más eredetűek. 
Ha csak az észak-orosz jega. juga és jenyga topoformánsok, valamint a chanti 
johan (folyó) és jink (víz) szavak hangzásbeli hasonlóságát tartjuk szem előtt, 
akkor valóban igen könnyű majdnem az egész észak-orosz toponimikát az obi
ugor nyelvekből „magyarázni". De az említett toponimikai típusok beható 
elemzése alapján arra a következtetésre kell jutnunk, hogy szinkronikusan 
vizsgálva a kérdést, a (formáns eredetét tekintve) a jega végű nevek a balti 
finn nyelvekkel (finn joki, karjalai jogi 'folyó'), a jugo végű elnevezések pedig 
a permi nyelvekkel (őspermi jug 'folyó') vannak kapcsolatban. A jega végű 
helynevek tőszavainak megfelelőit is gyakran megtaláljuk a balti finn nyel
vekben (vö. Megrega és finn mägrä 'borz'), de ezek a szavak semmiféle rokon
ságban nincsenek a speciálisan obi-ugor tőszavakkal. Ami a nyga, nga végű 
folyóneveket illeti, azok egy olyan réteget képeznek, amely Zavolocsszkaja 
Csudj nyelvével van kapcsolatban.16 

A nyga (jenyga!) formánsnak és a chanti jink szónak az egybevetése 
igen csábítónak látszik, de aligha helyes egyeztetés, mert a chanti szót nem 
használják toponimiai konstrukciókban. De másképp is lehet magyarázni 
ennek a formánsnak az eredetét. így például figyelembe kell venni a genitivusi 
konstrukció meglétét a finn toponimikában (nyga < n 4~.jogi). De még ha 
rokonságban is van a nyga (jenyga) formáns a chanti jink szóval, akkor sem 
kell feltételezni, hogy ez ugor, nem pedig finnugor forrásra nyúlik vissza. 
A nyga végű folyónevek tőszavainak számos elfogadható megfelelője van a 
balti finn nyelvekben és a mari nyelvben,17 de nem lehet találni hozzájuk obi 
ugor analógiákat. Ami ETTROPAETTS ismert példáját illeti (Pecsenyga a chanti 
pecseieng ,,fenyő-víz" szóból), ennek sincs bizonyító ereje, mert, először, ez 
a toponim ugyanolyan meggyőzően magyarázható finn-volgai alapon, másod
szor pedig a pecseieng nem szerepel az obi-ugor toponimikában. 

El kell tehát fogadni, hogy a toponimikai anyag elemzése nem erősíti 
meg Éuropaeus hipotézisét. Ezenfelül, ha azt állítjuk, hogy a chantik ősei 
valaha Archangelszk és Vologda területén laktak (jega, juga és jenyga végző
désű toponimika), a maiiysik ősei pedig, amint A. KAÜSTNISTO18 és A. F . T Y E P -
LOTJHOV19 feltételezi, a mai Komi ASzSzK területén és Perm-területen éltek 
(ja végződésű toponimika), akkor lehetetlen megmagyarázni, hogy a chantik, 
nyugatról kelet felé vonulva, hogyan előzhették meg a manysikat, és hogyan 

14 Lm. 
15 A. I. POPOV, A belozeroi terület toponimikája. YHeHbie 3annCKH JTTY, cepHfl 

BOCTOKOBeAMecKHx HavK, Bbin. 2, CoBOTCKoe (|)HHHoyrpoBeAeHHe. Leningrád, 1948. 168. 1. 
16 L. „Történeti és etimológiai kutatások" című munkámat (YneHbie 3ariHCKH 

ypajibCKoro YHHBepCHTeTa, Bbin. 36. Szverdlovszk, 1960. 85—126. 1. 
17 Lásd „Történeti és etimológiai kutatások" című munkámat. 
1 8 1 . m. 
19 L. alább ! 

2 Nyelvtudományi Közlemények LXIV. 2. 
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jutot tak azoknál keletebbre. Végül, ha az ugor őshazát a Szovjetunió európai 
felének északi részén keressük, akkor semmiképpen sem lehet megmagyarázni 
a hosszan tar tó ugor-iráni kapcsolatokat, amelyek kétségkívül tartósabbak 
voltak, mint a finnugor—iráni és a finn-permi—iráni kapcsolatok. 

Nem tanúskodik az ugorok észak-oroszorszá,gi őshazájának elmélete 
mellett az asz-ra végződő sok folyón év sem, amelyek ugor eredetét senki sem 
bizonyította be.20 

Nem sokat nyom a latban a feltételezett szamojéd-ugor kapcsolatokra 
való hivatkozás sem, mert, először a kifejezetten külön szamojéd—ugor kap
csolatok meglehetősen kétségesek, másodszor pedig, még ha lettek volna is 
ilyen kapcsolatok, nem tudjuk, melyik területen. 

Véleményünk szerint az elmondottak alapján teljes joggal tarthatatlan
nak ítélhetjük az ugorok észak-oroszországi eredetének hipotézisét. 

IV. 

A. KANNISTO véleménye szerint,21 amelyet A. F . T Y E P L O U H O V 2 1 is elfoga
dott, ugor törzsek (krónikabeli Jugra) népesítették be az Urál-hegység egész 
északnyugati vidékét (KANNISTO szerint a manysik valaha az Urál nyugati 
oldalán laktak egészen a Mezeny—Szarapui vonaláig), s csak később szorultak 
ki innen a permi népek nyomására, és vándoroltak át az Urál keleti lejtőjére. 
Azonban a KAKNISTO—TYEPLOUHOV-féle feltevést sem lehet teljesen elfogadni, 
így például KANNISTO helytelenül tételezte fel, hogy a ja-ra végződő folyó-
nevek mind manysi eredetűek. Számára ez volt a toponimek manysi eredetének 
legfőbb kritériuma, holott a ja hidronimikai formáns orosz földön is igen 
gyakori. 

Ugor típusú toponimika valóban található az Urál nyugati lejtőjén, még 
a Vicsegda mentén is (v. ö. például a Szindor tó nevét),22 de ez nem támogat
hatja az ugorok uráli eredetének a hipotézisét, mert sehol sem fordul elő 
nagyobb tömegben mint jellemző ugor toponimikai típus. Nehéz megállapítani, 
hogy kikhez álltak közel származás tekintetében ezek az Urál-vidéki ugorok, 
az obi-ugorokhoz, az előmagyarokhoz, vagy valamilyen korábbi más ugor 
csoporthoz. Legvalószínűbb, hogy az Urál-vidék toponimika ja az obi-ugorok 
későbbi (X—XV. századi) Urálon túlra való behatolásával van kapcsolatban, 
tehát ezek a földrajzi nevek szupersztrátum jellegűek. 

Jellemző továbbá, hogy bármilyen gondosan kuta t tak is obi-ugor típusú 
toponimika után a Káma nyugati felének déli és középső részén, a kutatások 
nem jártak semmi eredménnyel. Az obi ugor toponimika területe az Urál 
középső részén csak az Urál keleti lejtőjétől kezdődik.23 így, a déli Szoszva 
felsőfolyásánál a XVIII . századi térképek ilyen tóneveket tüntetnek fel: 
Volentorszkoje, Koltor („Halastó"), Jelpijador („Szent tó") . A Volentorszkoje 
tónév ma is ismeretes. 

20 A. P. DtTLZON feltételezi, hogy az asz végű észak-oroszországi folyónevek ugor 
eredetűek (i. m. 8), de semmivel sem bizonyította ezt a feltevést. 

21 Idézett művek. 
22 A komik ezt Szimdor-nak ('rozsdaszínű hely') nevezik, de ez nyilván népi 

etimológia (vő. manysi tur (északi), tor (nyugati) ' tó' szavakat és a nyilvánvalóan manysi 
Szin-Tur tónevet Szverdlovszk-terület északi részén). 

23 Vö. a Kacskanar és Bunar hegyneveket, amelyek egybevethetők a manysi 
úer 'kő, hegy', Ner 'Ural' szavakkal. 
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V. 

Az Urál nyugati felének középső részén és a Baskiria területén feltétele
zett ugor szubsztrátum kérdése nagy figyelmet érdemel, elsősorban azért, mert 
ezt a területet említi Julianus barát és ezen a területen végeztek pozitív ered
ménnyel kutatásokat az archaeológusok és az etnográfusok. A nyelvészek 
azonban mind ez ideig nem tudtak felhozni nyomós érveket az ugorok itteni 
tartózkodására. 

Baskiria toponimikája nyilvánvalóan nem tartalmaz ugor elemeket. D. G. 
KiJEKBAJBvnek24 az a próbálkozása, hogy ősugor elemeket fedezzen fel a 
baskír települések neveiben, nem járt számottevő eredménnyel, mert az egyet
len jellegzetes földrajzi név, a Bisaul-Ungar, véletlen egyezés is lehet, a nagy 
számban előforduló Sidi típusú nevek pedig, még ha kapcsolatban lennének 
is a Csud szóval (ami igen kétséges), semmit sem bizonyítanak, mivel a Gsud 
szó csak az oroszokkal együtt terjed el az Urai-vidéken. Ami az ősbaskír 
hidronimikát illeti, zömében nyilvánvalóan nem török eredetű (v. ö. például 
az olyan neveket mint Revat, Rjazj, a török nyelvekben hiányzó szókezdő r-rel), 
de erős török hatást mutat . Azonban i t t sem fedezhetők fel ugor elemek. 
Mindenesetre nyomai sincsenek jellegzetes obi-ugor toponimikai típusoknak. 
Végül, az is elgondolkoztató, hogy a baskír nyelvben nincsenek ugor eredetű 
szubsztrátumok. Manapság majdnem minden kutató azon a véleményen van, 
hogy az előmagyarok valamikor a jelenlegi Baskiria területén laktak, és innen 
indultak el Európa belseje felé. Az említett tények azonban azt mutatják, hogy 
még ha Baskiria volt is az előmagyarok nyugat felé vonulásának kiinduló
pontja, maguk az előmagyarok nem sokáig tartózkodhattak ezen a vidéken. 
Ez nem meglepő, mert a hegyes Baskiria nem lehett ősi lakóhelye olyan sztyep
péi népeknek, mint amilyenek az előmagyarok voltak. 

Baskíriától északra azonban, az Urál nyugati felének középső részén 
(a Káma és az Ufa folyó között) vannak olyan földrajzi nevek, amelyeket 
bizonyos óvatossággal kapcsolatba lehet hozni az előmagyarokkal. Ilyenek 
például a Biz, Piz, Bizar, Bizarka folyónevek, amelyek csak az Urál vidékére 
jellemzőek, és etimológiailag kapcsolatba hozhatók a magyar víz, víz-ár, víz-ér 
szavakkal. 

Figyelemre méltó az is, hogy elég gyakran előfordul az Urál-vidéken 
a Tábori falunév (4 toponim), amely a régi magyar tábor25 szóval függhet össze. 
Végül, nem lehet kereken tagadni a sirim, sirim ('jégkéreg') nyugat-uráli 
orosz nyelvjárási formák és a magyar szirom kapcsolatát (a komiban t'éarem 
és az észak-uráli nyelvjárásban fsárim, t'èerim), továbbá a jellegzetes nyugat-
uráli sutyom szó ('ugor') és a magyar sütni26 szó kapcsolatát. 

Nem lehetetlen tehát, hogy a Káma és az Ufa folyó közti területen való
ban volt valamikor előmagyar lakosság, és ez indokolttá teszi, hogy i t t keressük 
Julianus barát „Nagy Magyarországát". 

24 A baskír toponimika problémái: YneHbie 3ariHCKH BauiKHpcKoro rocneÄHHCTHTyTa 
HM. K. A. THMHpH3eBa, Bun. VIII, ceptiíi (jrajiojiorá'qecKayi Ns 2, Ufa, 1956. 230 — 247. 1. 

25 NÉMETH GYULA, Neuere Untersuchungen über das Wort tábor ,,Lager". ALH. 
I I I , 431-446 . 

26 A sutyom szó tehát eredetileg 'kiégett helyet' jelenthetett, utalva az égetéses 
irtásföld-gazdálkodás korszakára. Lehetséges ennek az érdekes szónak másik etimológiája 
is (komi sutem — terméketlen). 
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Igen érdekes a jer, jera végződésű jellegzetes nyugat-uráli toponimika 
(Pecsera, Biszera, Visera) és a vele kapcsolatban álló jerty végződésű 
toponimika (Biszerty, Kiserty, Sziszerty) nyelvi hovatartozásának kérdése. 
A jer, jera formáns és a magyar ér ( 'patak') szó pontos megfelelése, valamint 
a Biszer, Biszera, Biszerty földrajzi nevek kínálkozó egybevetése a Bizj, Bizjar 
nevekkel és a magyar viz-ér, viz-ár szavakkal arra a gondolatra indítja a kutatót 
hogy ez jellegzetes előmagyar toponimikai típus.27 Nem lehet azonban elvetni 
azt a lehetőséget sem, hogy a felsorolt földrajzi nevekben a szer, szera, szerty, 
sera, serty formánsokat állapítsuk meg, amelyek a komi Sor ('patak') és az 
udmurt Sur ('folyó') szavakkal állnak rokonságban. Erre vonatkozólag tanul
ságosak még a Káma-vidék cser végű (Ocsor, Jancser) és ser végű (Bakser, 
Timser, Sakser) víznevei, amelyeket általában permi eredetűeknek tartanak. 

Bárhogy nézzük is ezt a kérdést, a jer, jera, jerty végű földrajzi nevek 
csak előmagyar vagy őspermi eredetűek lehetnek. 

VI. 

Legelfogadhatóbb az ugorok déli (dél-uráli vagy kazahsztáni) őshazájára 
vonatkozó hipotézis. E mellett szól elsősorban az ugoroknak az iráni és permi 
népekkel való kétségkívül igen sokáig tartó kapcsolata. Ezt a kapcsolatot csak 
azon a területen lehet elképzelni, amely a Káma vidéke (az ospermiek ősrégi 
lakóhelye), valamint a Volga-vidék és Kazahsztán (iráni törzsek letelepülési 
helye) között fekszik. 

Az ugorok déli őshazájának bizonyítékát elsősorban abban kell látni, 
hogy a kazah földrajzi terminológiában ugor szubsztrátumok vannak. A Kazah
sztán területén használatos földrajzi nevek tanulmányozása azt mutatja, hogy 
ezek közt a földrajzi nevek közt sok olyan szó van, amelynek nincs megfelelője 
a többi török nyelvben, de megtalálható az ugor, különösen az obi-ugor nyel
vekben. Ilyen szavak például: kazah tompák 'magaslat' (vö. manysi tump 
'lapos tetejű hegy'), kazah korisz 'mocsaras, nádas vidék' (vö. manysi %ori, 
kori, 'hanti %or, kor 'mocsárvidék'), kazah olke ' réthát ' (vö. finn alho, észak
orosz nyelvjárási olga 'lapály, mocsár', komi ot, manysi uï, chanti ülik 'mocsár
erdő'), kazah or 'magaslat' (vö. manysi ur 'hegy'), kazah sagil 'homokdomb', 
baskír szagil 'lejtő, hegyoldal' (vö. manysi saxl 'hegy, hegycsúcs'). 

Nem lehetetlen, hogy a felsorolt kazah szók között török eredetűek is 
vannak (például tompák, sagil), de aligha lehet kétséges, hogy a kazah földrajzi 
terminológiában van ugor (esetleg finn-ugor)28 szubsztrátunl. Ezt azért lehet 
feltételezni, mert az ugor (esetleg finnugor) törzsek valaha az észak-kazahsztáni 
sztyeppén éltek, és i t t érintkeztek az iráni törzsekkel. 

A fent említett feltételezést a toponimika adatai is megerősítik. Észak
kelet-Kazahsztánból feljegyezték az Ubagan (kazah Obagan) folyónevet és a 
Baszjugan (kazah Baszugan) tónevet. Ezeknek nincs kazah etimológiájuk, 

27 Az a és ty végződések nyilvánvalóan orosz nyelvi fejlemények. Mindenesetre 
a helybeli tatárok nem mondják Biszerty, hanem Biszer, a komik pedig a Viserát Viszer-
nek nevezik. • 

28 Mivel a finnugor nyelvekben kimutatható iráni jövevényszavak egy része még 
a finnugor korban került át, ezért nem lehetetlen, hogy a finnugorok őshazája határos 
volt az iráni nyelvterülettel, (vö. a már említett finn alho és a kazah olke, valamint a 
finn oja ,,árok, csermely" és kazah oj 'mélyedés, lapály' szavakat). 
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ellenben igen hasonlítanak a nyugat-szibériai chanti toponimikához (vö. Jugan, 
Trom-Jugan, Vaszjugan stb.). Végül, az Urálon túli vidék déli részén és Észak
nyugat-Kazahsztánban sok olyan folyónevet találtak, amelyek nyilván elő-
magyar eredetűek. Ezeket a neveket az ar, ara formáns jellemzi (vö. magyar 
ár 'patak'). Ilyenek: Szinara,29 Kunara (Szverdlovszk-terület), Ar, Szamara 
(Perm-terület), Szanarka (Cseljabinszk-terület), Szakmara, Szamara (Orenburg-
terület). Ez a típusú toponimika, mint a térkép tanulmányozása mutatja, a 
sztyeppék határán fordul elő, és mintegy körülövezi az Urál-hegységet. 

Végül, a Nyugat-Kazahsztáni-területen van az Inder tó. Ugyaríezt a tó-
nevet pontosan megtaláljuk Nyugat-Szibériában: Inderj (Novoszibirszk-
terület), Indra (Szverdlovszk-terület), Jendra (Chanti—Manysi Nemzetiségi 
Körzet). Eredetét a chanti nyelvből lehet megmagyarázni (vö. chanti emtdr, 
ëmder „tó"). 

A délkeleti Urál-vidék és Eszak-Kazahsztán hidronimikájában tehát 
vannak szubsztrátum-szerű ugor elemek. Ez a szubsztrátum-szerű hidronimika 
ilyen módon alátámasztja a szubsztrátum-szerű szókincs tanulmányozásával 
kapcsolatban fent említett adatokat. 

VII. 

Vizsgálataink eredményeképpen a következő következtetésre juthatunk: 
1. A finnugor egység felbomlása után a dél-uráli és észak-kazahsztáni 

erdős-sztyeppés és sztyeppes területet ugor törzsek foglalták el. Ezen a terü
leten érintkeztek az irániakkal. 

2. A törökök előrenyomulása arra kényszerítette az ugorok keleti tör
zseit (a későbbi obi-ugorokat), hogy az Ob-vidék északi területére vándorolja
nak, ahol asszimilálták a helyi „paleoszibériai" lakosságot. Később az obi
ugor törzsek az Urál nyugati lejtőjére is eljutottak. 

3. A nyugati ugor törzsek (az előmagyarok) a törökök nyomására észak
nyugat felé vonultak, és eljutottak a Káma vidékére és Baskíriába. Az elő
magyarok kámai csoportja hosszú ideig közvetlenül érintkezett a permi népek
kel. I t t , a Káma és az Ufa folyók között volt nyilvánvalóan a „Nagy Magyar
ország", ahova Julianus barát eljutott röviddel a tatár—mongol támadás előtt. 
Az előmagyarok baskíriai csoportját a népvándorlás nyugat felé sodorta. 

A. K. MATVEJEV 

29 Vö. magyar szin- 'tiszta' szót és a Szindor (Komi ASZSZK), Szintur (Szverd
lovszk-terület) tóneveket. Jellemző, hogy a Szintur tónévben, ebben a nyilvánvalóan 
manysitoponimben levő szin elemek nincs meggyőző etimológiája a mai manysi nyelvben. 




