
A s z e l k u p népnév eredetéről 

H A J D Ú P É T E R a ,,Die Benennungen der Samojeden" c. művében (JSFOu. 
54/1:1 —112) foglalkozott — egyebek közt — a s z e l k u p népnév eredetével, 
amelynek az alábbi fontosabb változatai ismeretesek: selkup, sole-gum, ül. 
sösse-yum stb. (i. m. 81 — 2). A név összetett szó: az utótag — kup, yum — 
jelentése 'ember, férfi', míg H A J D Ú PÉTERnek a sel, sole, süsse előtaggal kapcso
latos magyarázatát — miszerint az a (MSFOu. 122:88) sye, syy, söö 'Ton, 
Lehm' -/', ül. -sse képzős származéka, és „Die Bedeutung der zwei Typen des 
Volksnamens ist also 'irdischer Mann' und mit einer primitiven Vorstellungs
assoziation zugleich 'uns gehörender Mensch = Samojede' " (i. m. 82) — nem 
tartjuk kielégítőnek. A fent idézett sye stb. szónak ugyanis 'agyag', nem pedig 
'föld' a jelentése, s aligha valószínű, hogy egy speciális talajfajta neve, és nem 
egy általános 'föld' jelentésű szó (vö. észt maamees, vog. mä-xum) vagy vala
milyen térszínformanév válik egy népnév komponensévé. H A J D Ú P É T E R egy 
másik, számunkra fontos elnevezést is tárgyal (i. m. 83): cűmel-kup, t'ümel-yum 
stb., amely a tymi szelkupok neve. Az előtag a (MSFOu. 122:98) cú, tju, tjuu 
'Erde, Heide; Lehm' (ez utóbbi jelentés másodlagos) szó származéka, s e szó 
megfelelőinek a többi szamojéd nyelvben is 'Erde' a jelentése: (CASTRÉN, 
Samojedische Wörterverzeichnisse 215) jur. ja, jea, jen. da, ja, kam. tu. Leg
utóbb ANDREAS DTJLSON írt a s z e l k u p névről (Über die räumliche Gliede
rung des Sölkupischen in ihrem Verhältnis zu den alten Volkstumsgruppen. 
SFU. VII, 35—43). Szerinte a következő elnevezések használatosak az egyes 
nyelvjárásterületeken: ,,Fünf sölkupische Volksgruppen haben zur Andeutung 
ihrer Eigenständigkeit besondere Selbstbezeichnungen: 1) sölqup — am Taz 
und Jenissei; 2) cumilqup — am Vasjugan und Tym; 3) süsüqum — am Ket; 
4) sösqumoaev sösqup — am Ob oberhalb von Narym; 5) t'üiqum — am Unter
lauf des Culym." (i. m. 35). „Bemerkenswert ist, daß diese Namen nur den 
unmittelbaren Nachbarn bekannt sind. So z. B. sagte man mir am Ket, daß 
sich die südlichen Nachbarn t'üiqum, die nördlichen süsüqum nennen; jene aber, 
die weiter ab wohnen, nennt man nach dem Fluß: ke-ddqum 'Ketflußmensch', 
qoldekup 'Obflußmensch' usw.; zu diesen umschreibenden Benennungen wird 
nicht selten die eigene Selbstbezeichnung hinzugefügt, um die Gemeinsamkeit 
der Sprache zu betonen, wie etwa: qoldoyel-cumil qup 'ein Tschumylkup vom 
Ob', qetqü cumilqup 'ein Tschumylkup vom Ket ' , timil cumilqup 'ein Tschumyl
kup vom Tym'. Sämtlichen Ostjak-Samojeden des Tomsker Gebiets und der 
anliegenden Teile des Krasnojarsker Gebiets bis zum Jenissei hin ist die 
Bezeichnung sölqup unbekannt. Sonst sind alle fünf Namen noch lebendig, 
nur hat bereits K. Donner im Jahre 1913 keine Vertreter der Gruppe t'üiqum 
mehr angetroffen" (i. m. 35—6). A folyók szerinti megnevezés az osztjákoknál 
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is általános, 1. RADANOVICS: CIFU 98. PROKOFJEV szelkup anyagának tanúsága 
szerint (ERDÉLYI ISTVÁN, Selkupisches Wörterverzeichnis. Tas-Dialekt) az elő
tag nemcsak két, hanem három szóval is összefügghet: 1. Ta. sö '3eivuiH (c niH-
HOH); Tonerde, Ton', ebből: söZ"3ej\uiHHOH; Erde-; rjiHHHHbiM; tönern': soi' qup 
'Erde-Mann (Selkupe)', 2. Ta. söt 'Tafíra, Jiec; Taiga, Wald', Ke. süt 'Tafira; 
Taiga', ebből: Ta. söl' 'TaewHbm; Taiga-' [Ke. süsse ua.] : Ta. söl qup 'Tae>KHbiH 
qejiOBeK; Taiga-Mann (d. h. Selkupe)', Ke. süsse qum 'TaoKHbiM qejiOBeK 
(Selbstbenennung der Selkupen am Ket-Fluß)', 3. eu '3eMJifl; 'Erde', ebből: 
cumi '3eivuiH (c TJIHHOH); Erde, Tonerde', ebből: cumil '3eMJiHH0H; Erd- ' : 
cumil qup 'Erd-Mann' (a t'üiqum is is idetartozik). 

A szelkupok részint a tajgában, részint ligetes, tundrás vidéken élnek, 
s ennek alapján feltételezhetjük, hogy t a j g a i e m b e rnek, ill. t u n d r á i 
(tehát nem tajgás, erdős, hanem ligetes, viszonylag teres-, áttekinthető vidéken, 
azaz ,,földön" élő) e m b e r n e k nevezik magukat (hasonló ehhez a tenger
parton halászattal foglalkozó észtek kalamees és az ország belső vidékein 
földművelést űző észtek maamees megnevezése, ill. a cseremiszeknek a lakóhely 
szerinti térszínformán alapuló neve: KypbiK Mapuü 'Bergtscheremissen', OAUK 
Mapuü 'Wiesentscheremissen', ez utóbbiról 1. RADANOVICS: CIFU. 103). Sze
rintünk tehát a 'Ton, Lehm, Tonerde' jelentésű szó soi 'tönern' származéka 
— amelynek 'Erde-' jelentésére nincs is bizonyíték — szóba sem jöhet, mint 
a söl!qup népnév előtagja. A sye, syy, söö, sö 'Ton, Lehm, Tonerde' rokon nyelvi 
megfelelői is csak a g y a g o t jelentenek: l a p p (T. I. ITKONEN, WbKKLp. 
697) T t'suïvE, Kid. t'suyf, t'suiüj 'Ton, Lehm' | v o t j . (MTJNK.) suj, süj ua. 
| z ü r j . (WUo.) soj ua. || k o i b. (Beitr. 80) se ua. ( < uráli *sujw3). (Eddig 
a szelk. és a koib. szavakat a finn savi 'Ton, Lehm, Tonerde' szóhoz és fgr. 
megfelelőihez szokták kapcsolni (1. pl. SKES), ennek az egyeztetésnek azonban 
komoly hangtani akadálya a szamojéd szók palatális hangrendűsége, a finn 
savi és családja ugyanis fgr. *sawe alapalakra vezethető vissza, míg egy 
*éujw3 alakból könnyen származtathatók a szamojéd szók: a szelk.-ban és 
a koib.-ban eltűnt a *-jw- hangkapcsolat, a *-j- azonban előzőleg palatalizálta 
a magánhangzót, erre vö. finn koivu 'Birke' — szelk. kwä, köe, koe, kä, kä ua.) 

Arra a következtetésre jutottunk tehát, hogy a szelkupok lakóhelyük 
szerint nevezik meg magukat: söl! qup, söl! qup 'Taiga-Mann', ill. cumil qup 
'Erde-Mann' (ezeken kívül természetesen vannak még egyéb, kisebb csopor
tokra vonatkozó nevek is, 1. H A J D Ú , i. m.). E népnevet r é s z b e n már 
PROKOFJEV is (CejibKyncKan rpaMMaTHKa 10, CoBeTCKan 3THorpa<J)HH 1940:69) 
így magyarázta1. A söl! és söl! ( < söt 'TaMra, Jiec; Taiga, Wald ) egyszerűen 
csak alakváltozatok. A tazi nyelvjáráson belüli s ~ s váltakozásra a P R O -
KOFJEV-anyagot tartalmazó Selkupisches Wörterverzeichnisben az alábbi ada
tokat találtuk: säq, säq, säqi, sä ^ säki 'qepHbiM; schwarz' (204), sorisqo ~ 
sorisqo 'cTbiAHTbCfl; sich schämen' (211), sak, säk ~ säk 'cooTBeTCTBeHHO; ent
sprechend, gemäß' (217), se ~ se 'H3HK; Zunge' (218), sitti, Sit ~ sitti, sitt 
'Aßa; zwei' (221). További példákat erre a váltakozásra 1. DTJLSON, i. m. 40. 

1 E helyen mondok köszönetet ERDÉLYI IsTVÁNnak, ill. H A J D Ú P É T E R professzor
nak, hogy az idézett Dulson-cikket, ill. az említett Prokofjev-munkákat figyelmembe 
ajánlották. 

13* 



196 HONTI LÁSZLÓ 

Zum Ursprung des Namens Selkupe 

Der Name selqup usw. 'Selkupe' wurde bisher in seiner ersten Silbe sei als Deriva-
tum zu dem Wort sye usw. 'Ton, Lehm' betrachtet, der Volksname als 'irdischer Mann' 
interpretiert (S. H A J D Ú : J S F O U . 54/1 : 82). Nach Ansicht des Verfassers ist es äußerst 
unwahrscheinlich, daß eine bestimmte Bodenart zur Benennung einer Volksgruppe 
gedient habe, man verwendete vielmehr Namen von Geländeformen zur Unterscheidung 
der kleineren Einheiten innerhalb einer Sprachgruppe. So ist z. B. der Name söl, Söl aus 
dem Wort §öt 'Taiga' abgeleitet, die Eigenbenennung hat also die Bedeutung 'Taiga-Mann', 
während die in der Tundra lebende Gruppe den Namen cumil qup 'Erd-Mann' trägt. 
Tas. söl qup ~ söl qup sind nur Varianten; Belege für Varianten, die den Wechsel s ~ S 
aufweisen, sind in diesem Dialekt auch sonst zu finden. 
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