
Etimológiai jegyzetek* 

1. Magyar fék 'Zaum; Bremse' 

1. A m. fék 1. 'Zaum, Gebiss, Zügel, Halfter' (NySz.), 2. 'Bremse' 
{ K E L . — THIEN. ) szóra adataink a XIV. századtól vannak (vö. KönSzj.: ffeyk, 
a XIV. sz. második feléből; BécsiK.: Nagy fekec valanac a vadon, a XV. sz. 
közepéről stb.). A szó a nvelvjárásokban előfordul fik, fiék alakváltozatban is 
(MTSz.; ŰMTSz.). 

2. Szavunkat TOIVONEN (FUF. XXI , 123) ősi szónak tar tva egyeztette 
az osztják *päk 'Zügel, Zaum' ( K A R J . — Torv. 663b: V. pale 'Zügel des Renn
tiers; Zaum des Pferdes', Vj., VK. pä'k 'y3j\a, Zaum') szóval. (A szó irodalmá
hoz 1. még MOÓR: NéNy. IV, 18; MÉSZÖLY: SzegF. I, 104; K. VILKUNA: M S F O U . 
XCvTII, 383, StudFenn. III/4, 81; H A J D Ú , MKE. 49, 81, stb.) 

TOIVONEN szómagyarázatát az újabb magyar etimológiai irodalom álta
lában nem fogadta el (vö. GOMBOCZ—MELICH, EtSz.; BÁRCZI, SzófSz.; 
D. BARTHA, Szóképz. 106 stb.). A magyar szófejtő hagyományokhoz ragasz
kodó nézetük (FÁBIÁN: NyK. II , 5; HUNFALVY: NyK. II , 97; BUDENZ, MUSz. 
504, UA. 248; GzF. II , 658; SZENNYEI, NyH7 , 92; HORGER, MSzav. 52—3 stb.) 
szerint a fék a fő, fej 'caput' szó régiségbeli fé alakváltozatának -k nomen 
possessoris képzős származéka. Ezt a magyarázatot azonban komoly alaktani 
nehézsége miatt el kell vetnünk: a.-k névszóképző ugyanis nem használatos 
a valamihez tartozás kifejezésére (vö. TOIVONEN: i. h.). Ezt annál is inkább 

• K ü l ö n l e g e s r ö v i d í t é s e k . Az „Etimológiai jegyzetek"-ben többször 
idézek a leningrádi és a moszkvai levéltárakban található XVIII. századi kéziratos szó
jegyzékekből. E szójegyzékek anyagát „Altwogulische Dialekte" c. munkámban nyelv
történeti szótár formájában rövidesen közzéteszem. Addig is közlöm forrásaim rövidítés-
jegyzékét, zárójelben jelezve, hogy a forrás szóanyaga a déli (D.), a keleti (K.), a nyugati 
(Ny.), ill. az északi (Ë.) vogul nyelvjárásterületről származik-e. A XVIII. század első 
feléből származó források: STR. = STRAHXENBERG gyűjtése (Ny.); 2. L J A . = MESSER
SCHMIDT „Werchno-Láilska" (? Orapan JIHJIH) helységből való szójegyzéke (?Ny.) ; 
TAG. = Tagil folyó menti nyelvjárás (D.); FTTJRA = Felső-Tura vidéki nyj. (D.); KCSTTSZ. 
= Közép-Csuszovaja melletti nyj. (D.); SzoVi. = Szoszva vidéki nyj. (É.); B E R V I . = 
Berjozov vidéke (É.); KT. = Közép-Tavda vidéki nyj. (K.); FCsusz. = Felső-Csuszovaja 
melletti nyj. (D.); P E L . — Pelim környéki nyj.- (Ny.); VTTJR. = Verhoturje környéki 
nyj. (D.). — A század második feléből származó források: K G . — Kungur vidéki nyj. 
(D.); Csd. = Cserdin vidéki nyj. (Ny.); VTTJRVI. = Verhoturje vidéke (Ny.); DSzo. == 
a Déli-Szoszva vidéke (Ny. és D.); É C S D . = Cserdintől északra levő, Urálon inneni nyj. 
(É.); TOB. — Tobolszk vidéki nyj. (K.); TCTRAVI.•= a Túra (középső) vidékéről származó 
szójegyzék (Ny.); B E R . = Berjozov vidéke (Ë.); BERKÖRNY. = Berjozov környékéről szár
mazó szójegyzék (Ë.); BERSZÁMN. = Berjozov vidékéről főleg számneveket tartalmazó szó
jegyzék (Ë.); FSzo. = Felső-Szoszva vidéke (É.); SZOL. == Szolikamszk vidéke (Ny.). 
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tehetjük, mert a m. szó pontos etimológiai megfelelője nemcsak az osztjákban 
(vö. TOTVONEN: i. h.), hanem a vogulban is kimutatható, s így a m. szó ugor 
eredete kétségtelen. 

3. A XVIII . századi kéziratos vogul szó jegyzékeket forgatva bukkantam 
. rá a következő szókra: (Vtur. 370) nexh ',n,K)>KHHa ys(A)a'; (DSzo. 232) behch 

'habena'. Adataink a déli nyelvjárásterületről származnak. Mindkettőben e 
(cirill e, latin e) magánhangzójelet találunk, mely feltehetőleg valamely e-féle 
hangot jelöl. Ma a déli (tavdai) vogul nyelvjárásterületen a, ë és e hangok 
ismeretesek (vö. STEINITZ, WogVok. 42 stb.). A régi vogul adatokban levő 
(cirill) e, ül. (latin ey német) e (1 eh) betűk (? ill. eh betűkapcsolat) inkább 
zártabb ë, mintsem e, vagy a hangra vall. Több más régi vogul hangjelölési 
és nyelvtörténeti összefüggés alapján — melyek részletesebb fejtegetésére it t 
nem térhetünk ki — a XVIII . századi déli vogul szó magánhangzója ë volt. 
Ennek az előzményéül a legnagyobb valószínűség szerint ősvogul *pîk (*pïk§) 
hangalakot tehetünk fel (vö. STEINITZ, WogVok. 215 kk.; GULYA, XVIII . 
századi kéziratos vogul szójegyzékek. Kandidátusi értekezés. 183 kk. Kéz
iratban) . 

4. A m. fék, az osztják *päk és a vogul *pik a mássalhangzók szempont
jából kétségkívül megfelel egymásnak (vö. STEINITZ, FgrKons. 20 kk., 23, 38; 
COLLINDER, CompGr. 45 kk., 77, 79 kk. stb.). A magánhangzó szempontjából 
az egyes ugor szók között ugyanolyan megfelelést találunk, mint a m. szén 
'Kohle', nyelv 'Zunge', két 'zwei' stb. szavunkban (vö. K. SAL: NyK. LXII , 
243 kk., különösen a 252. lapon, a III/c pontban mondottakat). A régi vogul 
szók 'habena', ill. 'AK»KHH[H]a[H] y3Aa' [— 'egyszerű kantár vagy fék'] jelen^ 
tése teljesen megegyezik a magyar és az osztják szó jelentésével. A m., a vogul 
és az osztják szók egybetartozása ily módon jelentéstani szempontból is kétség
telen. 

5. A m. fék szó a ló, a nyereg és az ostor stb. szavunkkal együtt közismer
ten az ugorkori lótartásra vall (vö. H A J D Ú , MKE. i. h. stb.). Ezt kiegészítve 
érdemes talán megjegyeznünk, a fék szó a vogulnak a d é l i , az osztjáknak 
pedig a keleti, eredetét és földrajzi fekvését tekintve ugyancsak d é l i nyelv
járáscsoportjából ismeretes, ami esetleg abban is magyarázatát lelheti, hogy 
a szó eredetileg is csak a déli ugor (a magyar és a vele leginkább érintkezésben 
álló későbbi obi-ugor) nyelvjárásokban volt meg. 

2. Magyar apad 'abnehmen' 

1. A m . apad 'abnehmen' [XVI. sz. e. elapad a víz 'deficit aqua' (NySz.); 
N. opad 'fogy, soványkodik' (MTSz.)] szót BTJDENZ ( M U S Z . 746) egybevetette 
a finn upota (uppoan) 'sinken, versinken, ersaufen' és az észt uppuma (upun) 
'ertrinken, überschwemmt werden' jelentésű igékkel. Egyeztetését a későbbi 
etimológiai munkák, az EtSz. és a SzófSz. is átvették. 

A finnségi szók eredetibb 'ertrinken' jelentése azonban minden bizonnyal 
egy régibb (finn—volgai) 'ersticken' jelentésre (vö. mord. E. onaemOMC '3arjiy-
liiHTb; ersticken') megy vissza, ezért a m. szó velük jelentéstani szempontból 
nem egyeztethető (vö. MÁGISTE: CommBalt. I, 125—7). 
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2. A m. apadni szónak O. DoNNERtől (VglWb. I I , 82) is származik egy 
megfejtési kísérlete. O. DONNER szavunkat a finn hapla 'Sommerdürre im Gras 
od. Moos', valamint a hupenen 'abnehmen, abfallen . . .', hupia 'magern, abneh
men' és a zürj. ëupodnï, perm. ëupalrii 'dürr, trocken werden' szókkal veti egybe. 

Az O. DONNER által a m. szóval egyeztetett szavak közül a finn hapla 
'Sommerdürre im Gras od. Moos' jelentésű szó valószínűleg a finn hapla 
'kiihkeä halu, kiire' szóval tartozik egybe. E szóknak a finnségi nyelvek körén 
túlmenő kapcsolata — legalábbis egyelőre — nem ismeretes (vö. SKES.). 
A hupenen, hupia (< hupa) szócsalád pedig a m. sovány 'mager; dürr; unfrucht
bar' szó szabályos etimológiai megfelelője (vö. NyH.7 39, 95; FUV.; SKES.). 
Ezért az O. DONNER egyeztette finn szókat a m. apadni megfelelői közül 
törölnünk kell. Ezzel szemben'az általa említett zürj. Supödn'i stb. szó csak
ugyan a m. apadni etimológiai megfelelője, amelyhez odakapcsolhatjuk a 
zürj. szóval már régebben egyeztetett votj . Supal- 'kiszáradni, . . .eintrock
nen . . .' igét is. (A zűrjén és a votják szók egybetartozására vonatkozólag 
1. W I C H M . — U O T . ; B E K É : ALH. II , 342). 

3. A m. apad szóval tehát a következő permi szókat egyeztethetjük: 
zürj. (WICHM.— UOT.) SZ., L U . ëupalni, Ud. ëupa'vnis, P . ëupa'vni, I. ëuponi 
'trocken werden (Getreide in der Getreidedarre) (Sz., Lu., P.), trocken od. 
dürr werden, trocknen (intr.) (I.), ein wenig trocknen (intr.) (Ud.)', Sz. ëupedni, 
Lu. ëupe'dni, I. ëupedni, Ud. ëupe'dnis, P . ëupe'tnl 'trocknen (tr.; Getreide in 
der Getreidedarre) (Sz., Lu., P.), ,,ein wenig" trocknen (tr.) (I., Ud.) ' ; Lu. 
ëupid 'etwas (nicht ganz) trocken (Getreide in der Getreidedarre, das Gewach
sene usw.); (GEN.) K P . ëupâl- 'trocknen (intr.), darren', ëupet- 'trocknen (tr.), 
die Darrscheune heizen' | votj. (MUNK.) SZ., Jel. ëupal- 'kiszáradni, kiaszni 
(3acoXHyTb), eintrocknen, trocken werden, verdorren', ëupat- 'kiszárítani, meg
aszalni (3acyiiiHTb), trocknen (trans.)'; (WICHM.—UOT.) ëupani [1. zürj. 
ëupalni; jelentés nélkül]. 

A m. szó -d-je gyakorító igeképző (BARTHA, Szóképz. 22 stb.). A zűrjén 
szók -dl-, -ed- stb., a votják -at- stb. eleme szintén igeképző (vö. UOTILA, 
Kons. 203 — 4, 206—7, 98 — 9 stb.). E képzők részben denominális, részben 
deverbális funkciójúak (i. h.). A m. és a permi szók előzményéül tehát fgr. 
*ëap(p)s nomen-verbumot kell feltennünk. 

A permi szavak szókezdő ë- hangja fgr. *ë (s) mássalhangzóra megy 
vissza, melynek a m. 0 szókezdet szabályos megfelelője (vö. NyH.7 27; COL-
LINDER, CompGr. 61; STEINITZ, FgrKons. 30, 39 stb.). Hasonlóképp teljesen 
szabályos a m. -p-, zürj-votj. -p- ( < fgr. *-pp-, STEINITZ *-p-) megfelelés is 
(vö. NyH.7 34—5; COLLINDER, i. m. 87; STEINITZ, i. m. 23, 38 stb.). A magyar 
a *<> zürj.-votj. u megfelelésre vö. m. dl- (alsó) 1. 'Unter-';. 2. 'unterer Teil' ~ 
zürj. (WICHM.—UOT.) uh Sz., Lu. dzodz-ul 'Raum, Keller unter dem Fuss-
boden' | votj. (MUNK.) SZ. ul 'vminek az alja, alsó része; Unterteil, Unterraum, 
Unteres', Sz. ulln, Kaz. ulen 'alatt, alant; unter, unten', (WICHM.) G. ul, 
MU. um '(in Zusammensetzungen) Unterraum, Unteres'; all 'stehen' ' -^zürj . 
(WICHM.— UOT.) SZ., L U . sulalni 'stehen'; kosten' | votj. (MUNK.) SZ. sil-, 
K. sei- 'állani, megállani; megnyugodni; stehen, bestehen, stehen bleiben'; 
2. 'vmibe kerülni; kosten (einen Preis), gelten'; (WICHM.) G. sîlînî, M. süni 
'stehen'; (MUNK.) SZ. sült- 'állani, fölállani; fölkelni (pl. az álomból)'; (WICHM.) 
G. sultînî 'stehen, aufstehen'; máj 'Leber' ~ zürj. (WICHM.—UOT.) mus | votj . 
(MUNK.) SZ. mus 'máj ' . 
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3. Magyar féreg 'Wurm' 

1. A m. féreg szó rokonságáról legutóbb RADANOVICS írt a NyK. LXII I . 
kötetének 377. lapján. A BuDENzra (NyK. VI, 457, MUSz. 516) visszamenő 
egyeztetés a m. szót a vogul (MUNKÁCSI, ÁKE. 271) É., L. përk 'Wurm, 
Ungeziefer' szóval veti egybe, melyhez RADANOVICS még odakapcsolta a zürj. 
{WICHM.—UOT.) I. perk 'Filz-, Schamlaus (Phtirius pubis)' szót is. 

2. A 'Wurm' jelentésű szó az eddigi forrásokban csak a Lozva vidékéről 
és az északi vogul nyelvjárásból ismeretes. Lozvai adatok: (MUNKÁCSI, AKE. 
"271) L. përk 'Wurm, Ungeziefer', (Uő.: NyK. XXV, 173) ugyanilyen alakban 
K L . nyelvjárási megjelöléssel; AL. vànplèn përk 'horgászó giliszta: Erdwurm'. 
Feltehetőleg ugyancsak Lozva vidéki REGULY përik adata is.1 Északiak: 
(AHLQV.) pierk. 'Wurm'; (MUNKÁCSI, ÁKE. 271, NyK. XXV, 173) përk 
"Wurm, Ungeziefer', (Uő.: VNGy. I I , 0404) përk-tërp 'féreg-csalétek'. 

3. A vogul szónak a XVIII. századbeli kéziratos szójegyzékekből szár
mazó adatai arról tanúskodnak, hogy a szó valamikor az egész vogul nyelv
közösségben honos volt. A szóra vonatkozólag a következő XVIII. századi 
vogul adatokat ismerem (Vtur. 137, 140, 122) nepKa 'nnflima [ = iiHflBKa, 
pióca]', *nepKa- [ < nepKO- (másolatban: nepKa-)]: nepKonyaHKO (nepmnyaHKo) 
'iviaTKa [méhkirálynő, méhanya]' ,2 -nepKa: uieAynepKa 'ímena'3 (Kg. 185) 
éfpKO 'qepBb'; (VturVi. 185) nepKb ua.; (Szol. 518) niyKh ua. 

4. A XVIII. századi adatok közül a Vtur. és a Kg. a déli, a VturVi. és a 
Szol. pedig az egykori nyugati vogul nyelv járásterületről származik. A moder
nebb lejegyzések tanulságát is figyelembe véve alapalakul a déli vogul nyelv
járásban *përka, a nyugatiban pedig *përk hangalakra következtethetünk 
(1. még STEINITZ, WogVok. 45, 51—5, 77, 83, 86, 90, 95 stb.; a szóvégi magán
hangzóra vonatkozólag GULYA: NyK. LXII , 433 stb.). Mind az újabb, mind 
a régi vogul adatok a szóban ős vogul *£-re mutatnak (vö. STEINITZ, i. m. 218. — 
Hasonlóképp RADANOVICS: i. h.). A szó ős vogul hangalakja *pírka lehetett 
(1. a szóvégi magánhangzót is megőrző déli nyelvjárási adatokat). 

5. Érdemes foglalkoznunk a szó fgr. alakjának a kérdésével. RADANOVICS 
(i. h.) a magyar szó szóvégi g (< k),& rokon nyelviek k hangját magyarázva 
felveti annak a lehetőségét, hogy azok esetleg a tőhöz tartoznak, s a szóban 
finnugor *rkk mássalhangzókapcsolatot kell feltennünk. A későbbiekben 

1 Ugyanezt az alakot idézi BTJDENZ (NyK. VI, 457) is, akinél a vogD. („dél 
dialectus") az akkori terminológia szerint tulajdonképp csak „nem északi" nyelvjárást 
jelentett (vö. BTJDENZ: NyK. VI, 383). 

2 Adatom -HyaHKO részét nem tudom megfejteni. Több magyarázat is kínálkozik, 
de egyiküket sem tartom kielégítőnek. 

3 A meny ? 'Biene' jelentésű szóra az újabb forrásokban nem találtam adatot. 
Feltevésem szerint a szó az orosz rmeJia 'Biene' szó átvétele. Az orosz szónak D A L ' szó
tára szerint van nyelvjárási ŐwceAa alakváltozata is, ez kerülhetett át a vogulba. Az orosz 
jövevényszavakban levő szóeleji mássalhangzókapcsolat első tagjának a kiesésére több 
példánk is van; az orosz ^c-nek a vogul Ul (s) szabályos megfelelője (vö. KÁLMÁN, RLW. 
96, 50). Az orosz A és a vogul A (= l, ? A) megfelelése kétségtelen. Hasonlóképp egyeznek 
a tőbeli magánhangzók is (vö. KÁLMÁN: i. m. 75—6). A második szótagban a vogul adat 
jelölése problematikus. Lehetségesnek tartom, hogy az y redukált hangot (d, 13) jelöl 
(vö. KÁLMÁN: i. m. 79), melyet a lejegyző a p hatására írt í/-nak. 
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viszont a k hangot a finnugor *kk kicsinyítő képző folytatásának tartja. Ez utóbbi 
feltevésének azonban a vogul szó ellene mond. Ha valóban *kk képzővel lenne 
dolgunk, abban az esetben — amint ezt a RADAÍTOVICS által felhozott irodalmi 
helyek vogul példái is mutatják — a déli (valamint az északi) nyelvjárás
területről származó adatokban a feltett tőhöz tartozó r és a k képző között 
valamilyen magánhangzónak kellene lennie (1. különösen LEHTISALO, AblSuff. 
366).4 Ezt a magánhangzót méginkább elvárnánk a XVIII. századi adatokban, 
aminthogy az a *kk képző esetén ott valóban meg is van. Pl. (LEHTISALO: i. h.) 
TJ . talag, TCs. tah% . . . P . talk, AL., KL. talk, FL. tal'ag 'Gipfel, Spitze, Ende, 
oberer Lauf des Flusses' ~ a XVIII. században (a források külön megnevezése 
nélkül): D. tülek-hue, moAWKKO, tallekuä; Ny. maAKy ~ meAeKKO, meAbKOKt, 
mcLAKeu, maAKy É. maAKy.5 

A *kk denominális névszóképző elesése után marad tehát mégis a mással
hangzókapcsolat lehetősége. 

GULYA J Á N O S 

4 A RBGiTLY-féle përih egyedülálló alakváltozat, mely nézetünknek nem mond 
ellen. REGTTLY adata minden bizonnyal pontatlan lejegyzés eredménye, amire annál is 
inkább gondolhatunk, minthogy sem a XVTII. századi, sem a REGTJLY utáni feljegyzé
sekben hasonló alakváltozattal nem találkozunk. 

5 Hasonlóképpen a TJ. móra'% 'rubus chamaemorus', a TJ. lepâ'% 'Schmetterling* 
stb. szókban is. (L. még COLLINDER, CompGr. 258—9 stb.) 


