
Etimológiai jegyzetek 

4. Vogul äypa 'Donner' 

1. A szóra MATTI LIIMOLA hívta fel a figyelmemet. Az ő utalása nyomán 
találtam rá a WogVd. IV. kötete (MSFOu. 114) 462—4. lapján. LIIMOLA a 
szót KANKESTO szótári jegyzeteiből, egy (északi) szoszvai medveének töredék
ből ismeri. A szó KANUISTO feljegyzéseiben a medveéneken kívül mindössze 
egv, ugyancsak szoszvai növénynévben van meg; a szóra más adat nincsen 
(i-h-). 

Az említett énektöredék a következőképpen hangzik: 

nárjrá sa^xfl miraHi, ßa~eyrj sa^°l mi'ra'ti, 
nàrjrà áyupá mi ró)ti, ßa~cy>l àyupâ mi'r&ti1 

KANNISTO nyelvmestere a sorok jelentéséről csak ennyit adott meg: 
„KpenKan Tyqa rpeMHTb", azaz: 'ein starker Donner rollt' (i. h.). 

LIIMOLA (i. h.) az adatközlő szűkszavú közlését kiegészítve a két sort 
a következő módon fordítja: 

'ein starker Donner dröhnt, ein kräftiger Donner dröhnt, 
ein starkes Getöse dröhnt, ein kräftiges Getöse dröhnt' 

LIIMOLA szerint a szó jelentése 'Donner', vagy 'das Donnern, das Dröh
nen usw.', amit megerősít a már említett àyupàlopta = saxffllöptü (lôptà 
'Blatt ') növénynév is.2 

2. Az újabb forrásokban meglehetősen ritka (Szo.) äypa 'Donner' szó 
megvan két XVIII. századi kéziratos szójegyzékben: FCsusz. 17: aùba : 
aùba aui 'tonitru, rpeMHTt'; DSzo. 30: aube ' tonitru'.3 A XVIII . sz. derekáról 
származó adatok közül a felső-csuszovaj ai a déli, a déli-szoszvai pedig vagy 
déli,- vagy a délivel érintkező nyugati nyelv járás területről származik. 

Bizonyára az i t t tárgyalt szóhoz tartozik AHLQVIST ( M S F O U . II , 37) 
önvi, övänti 'es donnert' adata is. 

3. Az adatok felsorolása után rátérhetünk a régi vogul szók — s egy
út tal a szó ős vogul — hangalakja kérdésének a megállapítására. A KANNTSTO-
féle szoszvai szó -pá, a FCsusz.-i -ha, a DSzo.-i -be eleme kétségkívül képző 
(vö. LIIMOLA: i. h.). A visszamaradó ày-, au-, au- tő pedig minden bizonnyal 
azonos az (AHLQV.) öuv-, ÖV- (?FCSUSZ. au- : vö. aui) igetővel. 

1 A két sorra tördelés tőlem származik. — G. J . 
2 A saxxrt szó 'Donner' jelentésére vonatkozólag 1. KANNISTO, WogVok. 71 stb. 
3 A forrásrövidítésekre vonatkozólag 1. a NyK. LXV, 170. lapján levő jegyzetet. 
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A (déli) FCsusz., a DSzo. adatok u, u betűi, AHLQVIST V (? uv) jele 
feltehetőleg w hangot jelölnek. A szóban a déli w, a szoszvai y alapján kétség
telenül ősvogul *y-t tehetünk fel, aminek nem mond ellent AHLQVIST (keleti?, 
nyugati?) adata sem.4 

Ami a szó magánhangzóját illeti, már nehezebb a helyzet. KANNISTO 
szoszvai àyupà adatának à magánhangzó jele kétségtelenül ä fonémát jelöl 
(vö. STEINITZ, WogVok. 25, 33, 263—4). AHLQVIST Ö (? öu) jelének a pontos 
hangértékére vonatkozólag nincs semmi adatom (az adatok valószínűleg a 
keleti vagy nyugati nyelvjárásból származnak, vö. MSFOu. VII.). AHLQVIST 
ugyancsak ö- jelet tartalmazó adatai (i. h.) közül figyelemre méltó az öske 
'Ochs' szó, mely minden valószínűség szerint a FK. %öskd (vö. KANNISTO, 
WogVok. 67) szóval azonos. Az ö az (AHLQV.) önt --0 ant >0 Int 'Horn' szóban 
talán äo, az öu «^ öv ~- au 'Tür' szóban pedig § (MUNKÁCSI Q; 1. MŰNK.—SZIL.) 
hangot jelöl (vö. STEINITZ, WogVok. 251, 188). AHLQVIST öske, önt adatai 
alapján bízvást feltehetjük, hogy az 'es donnert' jelentésű szó ö-je valamely 
labiális jellegű palatális (ö, öä, lün, äo, äo) hangot jelöl. A FCsusz. és a DSzo. 
szók a betűi alsó nyelvállású hangra vallanak. Ha mindezek után egymás 
mellé állítjuk a (KANN.) SZO. ä, (AHLQV.) Ö, a FCsusz. és a DSzo. források alsó 
nyelvállású magánhangzóra utaló jelölését és összevetjük a vogul magánhangzó
rendszerrel, akkor arra az eredményre jutunk, hogy szavunk ősvogul magán
hangzója csak *ä, vagy *a lehetett (vö. STEINITZ, WogVok. 176 kk., 257 kk.).5 

Hogy a számbajöhető két hang, az *a és az *ä közül szavunkban nagyobb 
valószínűséggel mégis melyiket tehetjük fel, azt nehéz eldönteni. Különö
sen azért, mert éppen e két hang képviseletében számtalan átcsapást, magán
hangzó-váltakozást ismerünk (vö. STEINITZ, i. h.). A (Szo.) äypa szónak a TJ . 
mewl 'Brust', a TJ. tew'l 'voll' stb. (STEINITZ, WogVok. 259) szókkal mutat
kozó alaki hasonlósága alapján, mely a 'Brust', a 'voll' stb. szók régi adataiban 
is megmutatkozik, úgy vélem, hogy a (Szo.) äypa szó FCsusz. alakváltozatá
nak az «-ja inkább e, mintsem ä hangot jelöl. Ez alapján a szóban az ősvogul 
*a hangot esetleg valószínűbbnek tartom (1. még alább is). 

A vogul szó ősvogul alapjául *äy- (*\ äy-) alakot tehetünk fel, melynek 
jelentése minden bizonnyal 'es donnert ' volt. 

4. A vogul *ay- 'es donnert' szóval etimológiailag összetartozik az oszt
ják (KARJ.—Toiv . 16a) Trj. '$ux, cé™x, 'tyx 'ukkonen; Donner', rouy : 'óuy 
mdhdm ffflf 'ukkosen raiskaama paikka, paikka, jossa ukkonen on tuhojaân 
tehnyt ' szó. 

Az osztják szóban levő u%, U% és Uy a Trj. yo fonéma variánsa (vö. 
STEINITZ, OstjVok. 117). A Trj. yo ősosztjálí *y hangra megy vissza (STEINITZ, 
OstjVok. 118). 

Fogós kérdés, hogy mi volt az osztják szó eredeti magánhangzója. 
KARJALAINEN négy adatában ugyanis háromféle (p, p, d) magánhangzó
jelölést találunk, melyek még némiképp ellent is mondanak egymásnak. 
KARJALAINEN -UX,-™%, -Uy (a négy adatban ugyancsak háromféle) mással-

4 Vö. TJ., TCs. mswi'ldm, AK. möäyildm 'ich stecke es ein' . . . ÉVag. 
maw-, FL., Szo. mäy- 'einstecken' (STEINITZ, WogVok. 178); TJ. tswl . . . ËVag. täwlä, 
FL., Szo. täyl 'voll' (STEINITZ, i. h. 259) stb. 

5 Ha AHLQVIST ö-jét ê hangnak fogjuk fel (1. az öu stb. 'Tür' szót), akkor esetleg 
ősvogul *ë hangra is gondolhatnánk (vö. STEINITZ, WogVok. 186 kk.). Ez azonban több 
ónból — elsősorban a továbbiakban tárgyalásra kerülő osztják megfelelés miatt — nem 
valószínű. 
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hangzó jelölése egyértelműleg a mássalhangzót megeló'ző magánhangzó p a l a 
t á l i s voltára mutat (vö. STEINITZ, OstjVok. 117). Az adatok között 
első helyen szereplő (veláris) ö magánhangzó tehát minden bizonnyal másod
lagos: valamely palatális magánhangzó késői fejleménye (vagy eselteg sajtó
hiba). A kétszer is előforduló o hangnak y0 előtt nem volna ,,szabad" állnia 
(vö. STEINITZ, OstjVok. 94; 1. még i. m. 95, különösen a 233. jegyzetben 
mondottakat). 

Meglepő, hogy a szónak milyen nagy az alaki változatossága: a négy 
adat m i n d e g y i k e más és más hangalakú. Ennek (valószínűleg^ a szó 
ritka előfordulása (? elavultsága), esetleg a (? mitikus) jelentés miatti archaikus 
jellege lehet az oka. Annyi azonban mindezek mellett is bizonyos, hogy az 
osztják szó ősi magánhangzója *ö lehetett (vö. STEINITZ, OstjVok. 94, 109, 
129 stb.). Ennek alapján a szó ősosztják alakjául *Őy alakot tehetünk fel. 

5. A vogul *äy- 'es donnert' és az osztják *öy 'Donner' szó összetarto
zása jelentéstanilag kétségtelen. Az 'es donnert' és a 'Donnert' jelentéseltérés 
ősi 'es donnert <y Donner' jelentésű ige-névszó feltevésével igen jól magya
rázható. A mássalhangzók azonosak. A magánhangzók között a vogul és az 
osztják szókban némi eltérés mutatkozik, anélkül azonban, hogy ez a két szó 
egybetartozását a legkisebb mértékben is kétessé tenné.6 

5. Magyar ír 'Salbe, weich Pflaster' 

1. MUNKÁCSI (NyK. XXV, 181) szavunkat a következő vogul szókkal 
egyeztette: T. ter 'orvosság', K. tërp ua. (1. még trő., VNGy. II , 0404: E. tërpî 
'orvosság', L. tërp 'csalétek'). A szó megvan KANNISTO feljegyzéseiben is: 
( K A N N . — L I I M . , idézi STEINITZ, WogVok. 218) TJ. tërpi', TCs. Hièrp, AK., 
K.K., EK., P. , ÉVag., DVag., KL. tërp, Szo. tërpi 'Köder'. A vogul szóhoz 
PAASONEN (OstjWb. 240.1.) nyomán odakapcsolhatjuk még az osztják ( K A R J . — 
TOIV. 1090 ab) DN. prdp, (tbsz.)prsdt 'Ha>KHBa; Köder, Lockspeise (für Wild, 
Eüchse) . . . Kam. tärdp 'Köder für Füchse (im Fuchseisen), V. Ièru3 (lèruàt) 
'Köder', Vj. grua '(an einer offenen Stelle ausgelegter Fuchs- u. a.) Köder', 
Trj . Aârp'3 'Köder (z. B. Fischgräten)', Ni. tärdp\ Kaz. (ritk.) AârBÏ, O. 
Iprbi' 'Köder (für Füchse)', (PAAS.— DONN. 2437) Ko. târdp 'Lockspeise', J . 
frârpd, (bszrag. egysz. 1. sz.) J^àrpàm ua. 

PAASONEN (i. h.) a vogul és az osztják szót egybeveti a szanszkrit trptis 
szóval is. Az obi-ugor szók azonban szókezdő fgr. *s, vagy *s hangra mennek 
vissza (vö. NyH.7 26, 27; STEINITZ, FgrKons. 28kk., 39 ;COLLINDER, CompGr. 
57 — 61 stb.), ezért az egyeztetés hangtani szempontból nem valószínű. 
Az egyeztetés ellen szól a tavdai-vogul p nélküli alakváltozat is. 

6 A vogulban ismeretes a szónak (KANN.) SZO. áyjnrj ; ayumàr\ ; (MŰNK.) áumin, 
áumin stb. származéka (vö. KANNISTO—LIIMOLA, WogVd. IV, 463 stb.). Sőt (PÁPAY) 
aumirj, (REGULY) àming alakban a szó megvan az (északi) oszt jakban is (i. h.). A vogul 
szó jelentése kétségtelen '(menny)dörgő', ez jól illik az idézett helyen említett szöveg
összefüggésekbe is. A szónak HORVÁTH K. nevéhez fűződő, az aui 'folyik' igéből való 
származtatásának mind jelentéstani, mind hangtani szempontból súlyos nehézsége van; 
a 'krank' helentésű szóval pedig szavunk csak alakilag esik egybe. A 'krank' és az 'es 
donnert' jelentésű, szó — téves, alaki hasonlóságon alapuló — azonosítását minden 
bizonnyal elősegítette az a tény, hogy az äy- 'es donnert' alapszó kiszorult a szókincs 
periferikus részébe (1. fentebb). Az (északi) osztják aumin (? àming) szó feltehetőleg 
ugyancsak az ősosztják *öy- szó származéka). (L. még WogVd. IV, 463—4.) 

8 Nyelvtudományi Közlemények LXVI/1 
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2. Az obi-ugor szók -p, -pö eleme denominális névszóképző (VÖ.LEHTISALO, 
AblSuff. 243). A vogul szó magánhangzója ősyogul ** (vö. STEINITZ, WogVok. 
218), az osztjaké ősosztjak *e (^*d) (vö. STEINITZ, OstjVok. 70) hangra 
megy vissza. 

3. A m. ír 'Salbe, weich Pflaster' szóra adataink a XVI. sz. elejétől 
vannak: (?) aXV—XVI. sz.határáról: czyabaire(EtSz.); 1519körül: t>(DebrK.); 
1529 — 1531: yrrel (ÉrsK.) stb. A szónak ismeretesek még a következő ragozott 
és képzett alakváltozatai: R. iratt (LevT.), ihrjával (Szeg.: Aqu.), irral (Bal.: 
Cslsk.; Megy.: 6 Jaj.), ira (Tof.: Zsolt.) stb.; N. ír, írja (Kisújszállás), irat 
(Mezőtúr), írül (Tatrang), irai 'gyógyít' (Lozsád), iralás 'javaslás' (Székes
fehérvár) stb. 

A m. szó régiségbeli és nyelvjárási adatainak számottevő része a szó 
eredeti veláris hangrendűségére utal. A m. és az obi-ugor szók hangtanilag 
csak abban az esetben egyeztethetők egymással, ha a m. szó tőbeli magán
hangzója eredetileg palatális hangrendű volt. Jelentéstani párhuzammal utal
hatunk a (FOKOS-FTJCHS, SyrjWb. 565) Pr. Vska-rstvo 'Arznei, Mittel [Gift 
LUXI Tiere zu fangen]7 szóra. 

6. Osztj. (ínzáf 'Eck-, Reisszahn des Bären' 

1. Az osztják ( K A R J . — Torv. 65a) Ni. frnzáf, Kaz. à'nza'r 'Eck-, 
Reisszahn des Bären', O. ànzCùr 'hinten am Gürtel getragener Bärenzahn' 
szót az eddigi szófejtő irodalom a m a g y. agyar 'Hauer, Hauzahn, Stoss-
zahn', a v o g. (KANNISTO, WogVok. 82) TJ., TCs. ayihh'r, AK., FK. änsdr, 
KK. anëdr, P . enPr, ÉVag. änsdr, FL. ansâr, Szo. änsdr 'Hauzahn'; a z ü r j . 
( W I E D . ) vodzir 'Hauer, Hauzahn, Schneidezahn', (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) 
Pr. voßzir 'Eckzahn (Augenzahn); Hauzahn, Hauer ' ; a v o t j . (WICHM.) 
U. uazer, MU. vazer, uazer, J . vazer, M. uazer, Sz. va dzer ua. szóval egyezteti 
(vö." MUNKÁCSI: NyK. XXV, 271; SETÄLÄ: FUF . II , 232; NyH.7 45; EtSz.; 
TOIVONEN: FUF. XIX, 185, 236 kk.; SzófSz.; COLLINDER, FUV. 71, CompGr. 
388; 1. még: MUSz. 720; MUNKÁCSI, ÁKE. 6 3 2 - 3 ; SETÄLÄ: FUFA. XII , 
1 0 0 - 1 ) . 

2. A szóban COLLINDER (ComGr. 410) fgr. *onc3r3 alakot tesz fel. A fel
te t t fgr. *o hangnak a m. a (vö. COLLINDER, CompGr. 155 kk., 158), a permi 
(zürj. o, votj. a) szabályos megfelelője (vö. ITKONEN: FUF . XXXI , 273 kk.). 
A vogulban a szó magánhangzójának eredeti veláris hangszínét csak az archai
kus TJ., TCs. (q,) őrizte meg, míg a többi nyelvjárásban az ősvogul *e hang 
képviseletét találjuk (vö. STEINITZ, WogVok. 265). A vogul szóban a rokon 
nyelvi megfelelők alapján *e (STEINITZ *§) hangot várnánk (vö. COLLINDER, 
CompGr. 159 kk.). A vog. szó palatális magánhangzója a magánhangzót 

7 Cs. FALUDI ÁGOTA (NyK. LIV, 270—75) az osztják DN. fórap 'Köder, Loch
speise' szót a m. ér 'Ader . . .' szó megfelelőjeként ismert osztják (KABJ.—Toiv. 1086ab) 
DN. tér 'Faser (des Fleisches, Hanfes usw.)' (<~ vogul (É.) tär 'dünne Wurzel, Faser-
wurzel') származékának tartja. De az osztják 'Köder, Lockspeise' szó tőszava és a 'Faser' 
stb. jelentésű szó már az oszt jakban sem azonos egymással (1. a szó DN., Vj., Ni., Kaz., O. 
stb. nyelvjárási alakváltozatait). A 'dünne Wurzel . . . ' jelentésű vogul szó ősvogul magán
hangzója *â volt (vö. STEINITZ, WogVok. 177). Az ír szó vokalizmusának (m. í ^ vg. 
*i) az ér szó vokalizmusától (m. é < e -~ vog. * â <fgr . *ä; vö. COLLINDER, CompGr. 410) 
való eltérése feltétlenül arra mutat, hogy két, egymással etimológiailag össze nem függő 
szócsaláddal van dolgunk. 
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követő *nc mássalhangzókapcsolat hatására létrejött másodlagos fejlődés 
eredménye. (Vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 633. E jelenségre vonatkozóan 1. még 
TOIVONEN: EUF. XXIX, 164; KANNISTO, WogVok. 79, 82, 83, 109 stb.; 
STEINITZ, WogVok. 188, jegyzet, 230 kk., 233, 292 kk., 304 stb.). 

3. Az osztják szóban ugyancsak palatális magánhangzót találunk. Ezt 
azonban másodlagos palatalizációval nem lehet megmagyarázni. A várható 
*o hangnak (vö. COLLINDER, CompGr. 158) ugyanis Ni., Kaz. Ï, Obd. i lenne a 
megfelelője (vö. STEINITZ, OstjVok. 94; 1. még uo. 89 kk.). 

Nézetünk szerint az osztjákban a szó északi (FL.—Szo.-i) vogul jöve
vény. 

Az osztjákban a Ni., Kaz. ro O. à hangképviselet szokatlan (vö. STEINITZ, 
OstjVok. i. h., 96—7 stb., KARJALAINEN, OL. 261, 284, .289 stb.). A szó az 
osztjáknak csak az északi nyelvjárásaiban ismeretes, ahol mind az első s a 
második szótagbeli magánhangzó, mind a mássalhangzók tekintetében alaki
lag csaknem teljesen megegyezik az északi vogul nyelvjárási alakváltoza
tokkal (vö. vog. EL., Szo. <*-> osztj. O. stb.). A kölcsönzés ténye mellett szól 
még az is, hogy a rokon nyelvek általános 'Hauer, Hauzahn' stb. jelentésé
vel szemben az osztják szó csak speciális jelentésben ('medve foga'),,medve
műszóként" ismeretes. 

GULYA JÁNOS. 




