
Etimológiai adalékok1 

1. Magyar ez, e 'dieser, der' 

A m. ez, e 'dieser, der' közelre mutató névmásnak az uráli nyelvek több
ségében van megfelelője (1. MSzFgrE.), eddig azonban a vogulból nem ismer
tünk hozzá kapcsolható szót. Véleményünk szerint a m. ez, e családjába tar
toznak az alábbi vogul adatok: (KANN.—LnM.: MSFOu. 111, 155, 197; 109, 
761; 101, 92, 153, 76; 109, 701; 114, 505) TJ-Cs. in ' jetzt ' , TCs. inkár 'er' 
(a -kár képző), K. gn: a. mânt 'vor kurzem, unlängst' ( (KANN. , WV. 181) AK. 
mont, K K . FK. mântd 'früher, jüngst'), P . ein 'noch, jetzt ' , FL. an 'nun', 
Szo. an 'jetzt, nun; dieser ,der\ 

Az n eredetét tekintve az -ns uráli névmásképzővel azonos (vö. L E H T I -
SALO: MSFOu. LXXI I , 388—9), amely a vogulban a megelőző magas hang
rendű magánhangzó hatására palatalizálódott. Az osztják (KT. 51) DN. iyn, 
V. Vj. i*nc 'jetzt, gegenwärtig, eben (DN.), jetzt, sofort, auf der Stelle (V.), 
erst jetzt (Vj.)' stb. ugyanazon névmástőnek ugyanazon képzővel ellátott 
származéka. A vogul adatok magánhangzó-eleme ősvogul *ë-re megy vissza 
(vö. STEINITZ, WogVok. 203), amelynek fgr. *e volt az előzménye. (A szócsa
ládra vonatkozó fontosabb etimológiai irodalmat 1. MSzFgrE.) 

2. Magyar picsa 'Weiberscham, Fotze, Ficke; Arsch' 

KNIEZSA lehetségesnek tar tot ta , hogy szavunk szláv eredetű: ,,picsa . . . 
= cunnus; Weiberscham. Valószínűleg szláv eredetű, vö. big. picka; szlov. 
picka; sz. picka; le. piczka, pica, pichna ua. A 'mingere; harnen' jelentésű 
gyermeknyelvi pikati származéka, tehát tulajdonképpen „die Harnende". 
A szláv nyelvekben ma is eufemisztikus kifejezés . . . A magyar szónak a fenti 
szavakkal való egybevetésénél az a nehézség, hogy a szláv nyelvekben a ma
gyar szónak pontosan megfelelő *pica sehol sem mutatható ki. H a volt ilyen, 
az a picka dekompozíciójávai keletkezhetett. A picka -&&a-ja ugyanis dever-
bális nomen-képző, az elvonásnál azonban deminutivum-képzőnek érezhették. 
Mindez azonban kétes, mert túl sok a feltevés" (SzlJsz. 714—5). 

Az obi-ugor nyelvekből is idézhetünk a magyar szóéhoz hasonló hang
alakú, testrészt jelentőszavakat: v o g . (KANN. , WV. 45) TJ . pis, AK. pis, P . 
pes, Szo. pu 'Hüfte, Lende'; o s z t j . ( K A R J . , OL. 167) V. Vj. pi% DN. pe'f, 
Ni. pe§, Kaz. pexé, O. pi§ 'Schenkel'. Az obi-ugor szavak minden kétséget ki
záróan egy *pic3 hangalakú szó folytatói, s noha a m. picsa szókezdő p-]e ko
moly hangtani akadályt jelent, nem tartom teljesen kizártnak ugor kori vol
tá t , azaz a fenti obi-ugor szókkal való összetartozását. Az igaz ugyan, hogy 

1 Ezúton is köszönetet mondok R É D E I KÁROiiYnak értékes tanácsaiért. 
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uráli, finnugor vagy ugor alapnyelvi *p- >• magyar p- hangfejlődésre egyetlen 
b i z t o s adatunk sincs, de talán egy ugor alapnyelvi 'Schenkel' jelentésű 
szónak az előmagyarban 'Weiberscham; Arsch' jelentésűvé való fejlődése 
következtében erősen affektív, sőt obszcén volta megmagyarázhatná a szo
katlan mássalhangzó-képviseletet. Igaz ugyan, hogy eredetileg onomatopoeti-
kus jellegű szavainkban bekövetkezett a *p- > / - változás, pl. facsar, fakad 
(1. MSzFgrE.). (Legutóbb BÁRCZI GÉZA foglalkozott az alapnyelvi *p- magyar 
folytatóival (MNy. LVI, 240—2), s szerinte a *p- ^>p- képviselet ,,akár vissza-
ütés következtében, akár egy konzervatívabb ősmagyar nyelvjárás gyér 
nyomaképpen" (i. m. 240) jelentkezhet. Az alapnyelvi szókezdő p-t megőrző 
szavak közt említi a picsa másik nevét: pina 'cunnus' (MNy. LVI, 241, LIX, 
124), amely szerinte a N. fan, fon 'Schamhaare' szavunkkal függne össze. H a 
ez igaz, szerintem itt is szükséges számolnunk a szó fokozottan affektív jelle
gével, ami ez esetben is magyarázhatná a hangtani szabálytalanságot.)A picsa 
-a-ja történetileg birtokos személyjel lehet, ami a testrésznevek körében nem 
ritkaság, vö. epe, N. mája, vese, zúza. Szavunk mai mély hangrendűsége át-
csapással magyarázható, s ez ugyancsak nem példa nélkül álló jelenség: csira, 
méltó, nyír (1. MSzFgrE.). 

Tekintve, hogy nyelvjárásainkban a picsa jelentése mind 'Weiberscham' 
(olykor 'Ficke der Stute' is), mind 'Arsch' lehet (1. MTsz., CsángSz., SzamSz., 
SzegSz.), lehetetlen eldönteni, hogy melyik jött létre korábban, bár ennek 
nincs is különösebb jelentősége, hisz a testrésznevek gyakran vonatkozhatnak 
a közeli, érintkező testrészekre is (vö. LAKÓ: NyK. LII , 243; MSzFgrE. ágyék 
alatt). Ezt bizonyítja valag szavunk is, amelyet 'Arsch' és 'Weiberscham' (oly
kor 'Ficke der Stute') jelentésben is ismernek nyelvjárásaink. 

Minthogy picsa szavunknak szláv eredeztetése nem meggyőző, az obi
ugor szavakkal való egyeztetés helyessége is kétséges, s ugyanakkor — véle
ményem szerint — egyik sem utasítható el teljes bizonyossággal, felvetem 
annak a lehetőségét, hogy szavunk mai alakja szókeveredés eredménye: 
(ugor >•) *fica X (szláv > ) picka > picsa, amit annál is inkább lehetségesnek 
tartok, mert hangalakjukat tekintve egymáshoz közelálló, részben vagy telje
sen azonos jelentésű szavakról van szó, s a hangtani szabálytalanságok a szó
keveredéssel kielégítő módon megmagyarázhatók. Sőt, továbblépve: ha a 
pina és a fan, fon csakugyan összetartoznak, vajon a pina ^-jének magyará
zata nem a *fica X picka > picsa (vagy éppen a picka) hatásában rejlik? 

3. Magyar szar 'Menschenkot, Unflat' 

A m. szar 'Menschenkot, Unflat', szarik 'scheißen' szavakhoz az alábbi 
rokon nyelvi szavakat kapcsolták: cser. (TscherT.) KH. s§r, U. sur 'Scheiße, 
Dreck, Kot ' , (PS.) K. Sur 'Scheiße, Mist', (TscherT.) K H . sa-ram, U. ëora-m 
'scheißen, besudeln', (PS.) K. soram 'scheißen, misten' | mord. (PAAS., s-Laute 
65) M. (Psen.) sarndd-, (Cs. Szu.) särdnd's-, E. seine-, särni- 'scheißen' (BTJ-
DENZ: NyK. VI, 22 m., es., md.; MUSz. 278 m., es., tévesen: z.; VglWb. 685 m., 
es., md., tévesen: m., vepsze). 

Szerintünk mind hang-, mind jelentéstanilag jól illenek e szócsaládhoz a 
következő osztják adatok: (KT. 916) Ni. §nf, Kaz. s^'r 'Kot (des Renn- od. 
Elentiers) (Ni.), apfelförmiger Kot, Mist (auch vom Menschen) (Kaz.)'. FOKOS 
szerint (NyK. LV, 5—6, 20) azonban egy olyan kihalt, nem adatolt zűrjén 
szó átvételével állunk szemben, amely a magyar szar megfelelője, 01. azt is 
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lehetségesnek tartja, hogy a zürj. (WUo.) V. S. P . éar 'hölzerne Kugel (V. S.), 
Netzflosse aus Birkenrindenstreifen (in Form eines Eies) (P.)' ( < orosz map 
'golyó, gömb') átvétele (ez utóbbi obi-ugor megfelelőiről 1. TOIVONEN: F U F . 
X X X I I , 74, R É D E I , SLW. 162). Úgy véljük, hogy ez a hipotetikus magyarázat 
nem állja megf|, helyét, az osztják szó tudniillik egy fgr. kori *sar3(-) (COLLIN-
DER, CompGr. 414), *6ar3(-) 'szar; szarik' nomen-verbum szabályos folyta
tója. STEINITZ (FgrVok. 36, 100) a cseremisz adatok alapján fgr. *a ~ *o ma
gánhangzó-váltakozással számol, míg E. ITKONEN szerint (FUF. X X I X , 287— 
8) csak őscseremisz váltakozásról van szó. 

4. Osztják idrflc 'Wasser' 

A m. jég 'Eis ' szóhoz az oszt jakból csak a (OL. 160) V. Vj. itfrfk', Trj. 
i^Urj'k', DN. ie*r]k, Ni. ierflc, Kaz. iwfk', O. i&rfk 'Eis5 (ősosztj. *ö, 1. STEINITZ, 
OstjVok. 73 jegyzet) szót szokás kapcsolni (1. pl. MSzFgrÉ.), noha van egy 
másik megfelelője is: (OL. 183) V. Vj. Trj. idrfk", DN. idrjk, Ni. i^rfk", Kaz. 
nrfk\ 0 . idrfk 'Wasser' (ősosztj. *9, 1. STEINITZ, OstjVok. 89 jegyzet). E két 
osztják szó egy tőről fakad, ősosztj. *ö ~ *a (vö. STEINITZ, OstjVok. 101) vál
takozáson alapuló szóhasadás eredménye. Az utóbbi alakváltozatnak 'Wasser' 
jelentésben az egész osztják nyelvterületen való elterjedése nyilván a m. víz 
'Wasser' hajdan bizonyára megvolt osztják megfelelőjének eltűnésével pár
huzamosan történt. A 'Wasser' jelentésű fgr. szó talán azért szorult ki az 
(eredetileg csak) 'Eis ' jelentésű javára, mert az osztjákok az év legnagyobb 
részében csak jég formájában találkoznak a vízzel a természetben. A magán
hangzó-váltakozás más esetekben is eredményezett szóhasadást, pl. (KT. lyö) 
V. iotäx 'ankommen, kommen5 ~ (KT. 197) V. idta werden (etw.); anfangen' 
(*ö^ *d), (OL. 5) V. Vj. WÙri, Trj. fan, DN. tcCn, Ni. tán 'Brautpreis', Kaz. 
(folkl.) $%y 'Preis' ~ (OL. 209) V. VjTliV, Trj. fi'n, DN. fn, Ni. fin, Kaz. 
fin, O. tin 'Preis ' (*ä ^ *i). A magánhangzó-váltakozás a paradigmában ala
kulhatott ki, s az így létrejött tőalternánsokat a nyelv olykor szóalkotásra 
használta fel oly módon, hogy az egyes alternánsok önálló szókként más-más 
— de egymáshoz közeli — jelentésben éltek tovább. 

5. Zűrjén t'éom 'Speicher aus Brettern' 

Tudomásunk szerint a zürj. (WUo.) t'éom 'Speicher aus Brettern, Spiel
häuschen der Kinder, Wald- od. Wiesenhütte zum Übernachten (aus Pfählen 
und Birkenrinde)' stb., votj. (MŰNK., A votják nyelv szótára) cum 'kamara, 
éléstár, ruhatár; Kammer, Speisekammer, Kleiderkammer' szókhoz eddig a 
rokon nyelvekben nem találtak etimológiai megfelelőket. Úgy véljük, hogy a 
permi szókkal összetartoznak-az alábbi osztják adatok: (KT. 837) V. Vj. VK. 
söyem', Vart. soeyëm', Likr. säySm', Trj. söy§mr, 'Schneehütte (an dem Winter
weg), in den Schnee gegrabene Höhlung, ofenartig, worin der Ostjake auf 
seinen Reisen bei starker Kälte schläft, Schlafplatz im Schnee (V.), Höhle, 
Winterlager (des gestreiften Eichhorns, der Rat te , Maus, Schlange, in die 
Erde gegraben) (Vj.), Höhle des gestreiften Eichhorns (VK. Vart. Likr.), des 
Fischotters, des Bibers (Trj.)'. A szó eredeti jelentése 'ideiglenes szállás, 
kunyhó', ill. 'állati odú' lehetett. Á kunyhó nyilván nyírfakéregből készült, 
amint erre a zűrjén szó jelentése utal is. Erről tanúskodik a DUNIN—GORKOVIC 
orosz—osztják—szamojéd szó jegyzékében (Tobolszk, 1910; DONNER: M S F O U . 
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LXIV, 150—164) található osztják szó is: (i. m. 151) с^гумъ-юхъ 'береза' 
(uo.) юхъ 'дерево'.2 ' 

A permi szavak őspermi *o-ra mennek vissza (1. LYTKIN, VokPerm. 67), 
az osztják adatok ősosztják *o-ra. Ennek alapján első szótagi fgr^*o-t tehetünk, 
fel. Szerintünk a zürj. tsom, votj. cum és az osztj. söyíhrí — i a csakugyan 
összetartoznak egymással — *сог)3-тз, *соуз-тз ~ *еог]3-тз, *еоуз-тз fgr. 
alapnyelvi szó folytatói. 

A zürj. Uom átkerült az oroszba (KALIMA: FUF . XVIII , 45, VASMER, 
REtWb.) , valamint a vogulba (esetleg orosz közvetítéssel): KL . dum (-kwäl) 
'чум, чуман' (kwäl 'Haus, Zelt') (1. KÁLMÁN, RLW. 247, R É D E I , SLW. 160) 
és az osztjákba: (KT. 943) Mj. táom 'Wald„kasten" (eine Art Speicher, mit 
einem Fuß) ' (1. TOIVONEN: F U F . X X X I I , 82, STEINITZ, DEWO. 271—2). 
A finn (SKES.) (Kain.) suimu 'ketunkolo, -pesä- pieni onkalo maan sisässä; 
ahdas kapea paikka; pitkä, kapea, pajuista tehty kalanpyydys; tervavene; 
(LÖNNROT) räfkula' (Kuusamo, Kuolaj.) suumu 'ketun pesäluola'; karj. HÉuumu 
'onkalo, luola, tunneH, ketun pesäluola', (GENETZ: Suomi 1882, 151) tuhmu 
'luola (ketun)' szó esetleg ugyanennek a zűrjén szónak a régi átvétele(l. KALIMA 
észrevételét, L ILJEBALD: VähKirj. 79:41). A finnségi szók egyrészt az 'állati 
lakhely' jelentésből, másrészt az ágakból, háncsból készült kunyhónak, sátor
nak a halrekeszték készítéséhez hasonló építési módjából érthetők meg. A zűr
jén származtatást (esetleg orosz közvetítéssel?) valószínűsíti az a tény, hogy 
a szó csak a karjalaiban és a keleti finn nyelvjárásokban van meg. 

HONTI LÁSZLÓ 

Etymologische Beiträge 

1. Ung. ez, e 'dieser, der' 

Verfasser bezieht in die Familie von ung. ez, e 'dieser, der' das wogulische Wort 
iú usw. 'jetzt usw.' ein, in dem das -n historisch mit dem uralischen Pronominalsuffix 
*-пз identisch ist. 

2. Ung. picsa 'Weiberscham usw.' 

Die Herleitung des oben genannten ung. Wortes aus dem Slawischen ist unsicher. 
In den obugrischen Sprachen existieren Wörter, die einen Körperteil bezeichnen und eine 
dem ung. picsa ähnliche lautliche Form aufweisen: wog. pis usw. ,,Hüfte, Lende", ostj. 
pixtusw. 'Schenkel'. Zwar bildet das anlautende p- des ung. Wortes eine ernste Schwierig
keit bei einer Gleichsetzung mit den obugrischen Wörtern, doch scheint es möglich, daß 
das ung. Wort picsa auf dem Wege einer Vermischung eines auf ugrisch *ръсэ zurück
gehenden urungarischen *fiea 'Weiberscham' und eines aus irgendeiner slawichen 
Sprache stammenden ръбка 'Weiberscham' zustande kam. Das auslautende -a von 
picsa ist wahrscheinlich das Possessivsuffix, daß das Wort heute hintervokalisch ist, 
läßt sich durch ein Umschlagen der Vokalreihe erklären. 

3. Ung. szar 'Menschenkot, Unflat' 

FOKOS erklärte ostj. snf etc. 'Kot usw.' als Entlehnung einer ehedem im Syr-
jänischen existierenden Entsprechung des ung. szar 'Menschenkot, Unflat', hält aber 

2 SEREBREJSTNTKOV (Вопросы финно-угроведения. V, 146) tévesen hozzákapcsolta 
a zürj. téom-hoz a vogul сое 'кожа, шкура, кора' továbbá az osztj. (TERESKIN, Ваховский 
диалект. 189) свумэт 'береза' szót és ennek zűrjén átvételét (LYTKIN, SrSl.) сюмод, 'берес
та'; берестовый, берестяной', valamint a (uo.) чуман 'берестяная коробка' szót. 
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auch für möglich, daß es eine Übernahme des syrj. aar 'hölzerne Kugel usw.' ( < russ. 
map) darstelle. Verfasser lehnt diese hypothetische Erklärungab, vielmehr se idas erwähnte 
ostj. Wort zusammen mit der Wortfamilie von ung. szar 'Menschenkot, Unflat', szarik 
'scheißen' die regelmäßige Fortsetzung eines figur. Nomen-Verbums *éar3(-) ~ *car3(-) 
'Dreck, Kot; scheißen'. 

4. Ostj. jprfk* 'Wasser' 

Außer der Gleichsetzung mit ostj. ifink' usw. 'Eis' gibt es eine weitere Entspre
chung des ung. Wortes jég 'Eis' im Ostjakischen: idrfk' usw. 'Wasser'. Die beiden ostj. 
Wörter sind Ergebnis einer auf dem urostj. Vokalwechsel *ö ~ *a beruhenden Wortspal
tung. Das Festwerden letzterer Form variante in der Bedeutung 'Wasser' und ihre 
Verbreitung auf dem ganzen ostj. Sprachgebiet kann einerseits mit dem Schwinden der 
einst sicher existierenden Entsprechung des ung. víz 'Wasser' zusammenhängen, anderer
seits damit, daß die Ostjaken den größten Teil des Jahres das Wasser in ihren Wohngebieten 
in gefrorener Form vorfinden. 

fi. Syrj. (som 'Speicher aus Brettern' 

Nach Meinung des Verfassers sind syrj. (som 'Speicher aus Brettern usw.', wotj. 
cum 'Kammer usw.' und ostj. sôyêm' etc. 'Schneehütte (an dem Winterweg) usw.' 
Fortsetzungen eines figur. *corß-m3, *coy3-m3 ry *éorj3-m3, *éoy3-m3 'zeitweiliges 
Obdach; Höhle von Tieren'. Das syrj. Wort wurde auch ins Russische, Ostjakisehe und 
Wogulische (vielleicht durch Vermittlung des Russischen) entlehnt. Möglicherweise sind 
auch finn. (diai.) suimu usw. 'ketunkolo, -pesä usw.', karj. tsuumu usw. 'onkalo, luola 
usw.' Entlehnungen des syrj. Wortes (vielleicht durch Vermittlung des Russischen). 

L Á S Z L Ó H O N T I 

10 Nyelvtudományi Közlemények LXXIII/2. 




