
Etimológiai észrevételek 

Magyar nyál 'Speichel, Schleim, Rotz' 

A magyar nyál szónak eddig csak a finn-volgai nyelvekből ismertük meg
felelőit: mord. (RAVILA: J S F O U . 61/3:51) E. nolgo 'Nasenschleim, Rotz' , 
(BUDENZ) M. nolga ' takony', (JUHÁSZ —EBDÉLYI) M. nolgä 'nyál, takony' j finn 
(SKES.) nolki (gen. noljen) 'lima, räkä, kuola; Schleim, Rotz, Geifer'; karj. 
(SKES.) nolgi (gen. nolen, nollen) 'kuola, sylki, räkä, lima (vars. eläimen); 
Geifer, Speichel, Rotz, Schleim (bes. des Tieres)'; lud (KUJOLA) noAg 'kina, 
kuola (suusta), (kalan) lima; Geifer (aus dem Mund), Schleim (des Fisches)'; 
észt nőig (gen. noie) 'Rotz (der Pferde)'; liv (KETTUNEN) nol'G 'Schleim, Aus
wurf, Nachbleibsel' | lapp (NIELSEN) N snuoPgâ -lg- 'snot', (GRUNDSTRÖM) L. 
snuohka 'Nasenschleim, Rotz' , K. (GENETZ 1196) T. Not. nuolk 'Rotz' (MSz-
FgrE. kézirat stb.). 

A megfelelők száma két új taggal gyarapítható. Az egyik az osztj. (PD. 
1486) J . noydlydt 'lieju, muta, HJI ; Schlamm'. A noydl- hangtanilag megfelel a kikö
vetkeztethető *nolke alapalaknak, csupán az osztjákban gyakori metatézist 
kell föltennünk: FU *-lk- > osztj. J . -ydl-. Az egyeztetés nehézsége, hogy a 
-ydt képzőre csak igéből képzett nomeneket hozhatunk föl példaként (vö. 
SAUER, NomBild. 158). Csökkenti némileg a megfelelés valószínűségét az is, 
hogy az osztjákban csupán egy nyelvjárásból ismerjük a szót. A többi nyelv
ben levő 'Schleim, Rotz' stb. és az osztják szó 'Schlamm' stb. jelentéséhez 
párhuzamul kínálkozik az osztják (PD. 1412) Ko. nampdl ' Schlamm (belage-
rung) ' ~ J . nimpdl 'Schleim'. 

A szamojéd nyelvek közül a jurákban találunk megfelelő szót: (LEHTI-
SALO 331) 0 . Sj. Nj . P . nul 'Schleim (den z. B. das Wasser an einem Stein 
zurücklässt (O. Sj. Nj . P.), Schmutz (Nj.)'. A jurákban ugyan sem az U 
*o >> jur. u, sem az U *-lk- > jur. -I megfelelésre nincs sok példa, de előfordul 
ilyen egyezés is, például *kojwa 'Birke': finn koivu ~ jur. Lj . kujku, *nor3 
'Sumpf: finn noro ~ m. nyárfa ~ jur. 0 . nurka, *kulke 'sich bewegen': finn 
.fCxvv tca~ ~ m. halad ~ jur. O. hűld- stb. 

PEKKA SAMMALLAHTI (FUF. 39: 78) a szamojéd szót a következők
kel kapcsolja össze: osztj. (KT. 614) DN. údrjkh 'Schleim (aus dem Wasser 
am Netz abgesetzt, am Fisch)', Kaz. nor]kd\ 'glitschiger Schleim (an der Aal
raupe, an einem Baum, der im Wasser gelegen hat); Eiter (im Auge)', 0 . nar\kdl 
'Schleim (an einem Gefäß)' és lapp (NIELSEN) N. njiwHe -wl- 'slime (mucus 
or green scum)', (T. I. ITKONEN 303) Ko. P . niwlfi 'Schleim (vom Fische), 
Schlamm (eines über die Ufer getretenen Flusses)', N. njiwHo- -wl- 'get slimy, 
get coated with a slimy layer (e.g. of stone, net etc. in stagnant water; of meat 
and fish, also of thick sour milk which has been kept too long)', (T. I. ITKONEN 
303) Ko. P . nefïv- 'limautua, schleimig verdén', (GUNDSTRÖM) L. sjnjiblö 
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'schleimig (von Rotz)' . Az osztják szó semmiképpen sem vonható ide, -l-
hangja ugyanis képző, vö. (KT. 614) Ni. noiqydr 'Eiter im Auge' (1. SAUER, 
NomBild. 129, 160). A lapp szóban a -wl- és a jurákban az -l lehet ugyan az 
U *-r\l- folytatója, de az egyeztetés csak akkor valószínűsíthető, ha a lappban 
a magánhangzók a szókezdő *n hatására lettek palatálissá. Ez esetben termé
szetesen a jurák szót az általam ajánlott egyeztetésből törölni kellene. A m. 
nyál és a jurák szó egybevetésének azonban még ennyi akadálya sincs. 

Vogul Szo. narkër 'Übeltat, Schuld' 

A zürj. Sz. P. nor weichherzig, weinerlich (Sz.); Klage (P.)', Sz. noms-, 
P. nora-é- 'sich beklagen, sich beschweren, klagen, (S auch) tadeln', PO nu-ras-
'bekritteln, verleumden', Sz. normt- 'gerührt werden, Mitleid haben' szót 
és kérdőjellel — minthogy alapszava hiányzik és hangfestő is lehet — a kö
vetkező votják igét: K. nerjal- 'schluchzen, wehklagen, laut weinen' többen is 
egyeztették (UOTILA, SyrjChr. 124; LYTKIN, VokPerm. 56; ESK.). A vog. 
(MSz.) É. nur 'bosszú', E. nurir) 'haragos', (KANN. L I IM. : M S F O U . 116: 307) 
Szo. jay-nur 'Vaterhaß' (jay 'Vater') és az osztj. (KT. 589) Vj. D. nur, Kaz. 
nur 'Mord ( ?) des Bären (Vj.), Rache (Vj. D. Kaz.) ' , Kam. nuràë-, Kaz. nüras-
'grollen (Kam. Kaz.), böse sein (Kaz.)', Kaz. nürdt-, O. nurdt- 'in Zwietracht, 
in Streit leben' szavakat, amelyeket MUNKÁCSI (VNGy. I I , 0572), PAASONEN — 
DONNER (1396 ?-lel), CSERNYECOV (Adalékok az obi-ugorok nemzetségi szer
vezetének történetéhez 1949:19), LIIMOLA (MSFOu. 116:307), az ESK. roko
noknak tar tot t , egyedül az ESK. kapcsolta egybe a fenti permi szavakkal. 
A zürj. o, u ~ votj. e megfelelés (UOTILA, SyrjChr. 124 alatt az i sajtóhiba) 
nagyon ritka és FŰ előzménye palatális magánhangzó. Ezért nem lehetséges 
az obi-ugor szavakkal való egyeztetésük, mert az utóbbiak eredetileg is veláris 
hangrendűek voltak. A vogul szó szerintem jövevény, minthogy csak az északi 
nyelvjárásokból ismeretes, valószínűleg az osztják folklórból került a nyelvbe. 

A permi szavak alkalmasabb megfelelőinek tartom a következő obi-ugor 
szavakat: vog. (MK. 4: 287) K. när ~ nör, É. nar ~ nür 'neheztelés, harag, 
bosszúság', ( K A N N - L I I M . : M S F O U . 10l':434) SZO. narkër 'Übeltat, Schuld', 
Szo. nardr) kërdr] 'Erzürnen und Strafe verursachend, schuldig', (AHLqv.) 
nera- 'hassen', (MK. uo.) K. nör- 'haragszik', ( K A N N . — L I I M . UO.) SZO. pupiyn 
naralawën 'der Schutzgeist zürnt dir und rächt sich durch Schmerzen' | osztj. 
(KT. 595) V. Vj. ner- 'klagen, stöhnen', Trj. när- 'klagen, jammern, ächzen'. 
Az osztják szó idetartozását némileg bizonytalanná teszi, hogy csupán a ke
leti nyelvjárásokból ismerjük, bár mind hangtani, mind jelentéstani szem
pontból nagyon jól illik a többi nyelv megfelelő szavához. A FU alapalak 
*nere lehetett. A szó mai alakjai eredeti nomen-verbumra utalnak. Akire pa
naszkodunk, arra neheztelünk, haragszunk. Ezt a viszonyt tükrözi egyrészt 
az osztják, zűrjén, votják szavak 'panaszkodni', 'panasz', másrészt a vogul 
szó 'haragudni', 'neheztelés, harag' jelentése. 

Mordvin morgó 'Knorren' 

A mord. (ERS.) E. morgó (Pl. morgt) 'cyK, (BUDENZ) Knorren (im Baum)', 
(MoRS.) M. morga (Pl. morkt)' cyK, ( JUHÁSZ—ERDÉLYI) 'Knorren im Baum, 
Baumstumpf szót LEHTISALO ( M S F O U . 58: 137 osztj., jur.) és J O K I (Vir. 
1951:373 -f- kam.) etimológiájához kapcsolom. Az osztják ~ jurák ~ kamasz 
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szavak egyeztetését a FUV. is közli. Osztj. (KT. 533) V. Trj. mär 'Maserknor
ren der Birke (Weide) (V.), Knorren, Knorz, Maserknorren; Beule; Pustel, 
Gerstenkorn (Trj.)', DN. mär: kismär 'Ringel, Streifen im Maserholz', O. mär 
'Knoten (in den Halsmuskeln, am Schenkelansatz)' || szam. jur. (LEHTISALO 
242) O. OP. Sj. Ko. mard, Nj. mar, P . maz 'Drüse'; kam. (DJ.) mor 'Stuteneu
ter ' , mer, mar 'Euter ' . A mordvin szó mind hangtani, mind jelentéstani szem
pontból jól illik az etimológiába. Idekapcsolásával csupán az derült ki, hogy 
az eddigi szóközépi r helyett eredeti -rk- hangkapcsolatot kell föltennünk. 
Az uráli alapalak *morke vagy *murke lehetett, a jelentése pedig feltehetően 
'Knollen, Knorren (in den Muskeln, im Holz)'. 

Akad egy vogul szó, amelyet némi valószínűséggel ide vonhatnánk: 
(MŰNK., VNGy. 2: 585) É. moré%, moryp, moryés, ? mor 'fültőbeli porcogó'. 
MUNKÁCSI (UO.) osztják jövevénynek tartja. Ez a föltevés azonban a szó je
lentése és hangalakja miatt egyáltalában nem valószínű. Legfeljebb a % nél
küli alak lehet osztják jövevényszó. A vogul -%, -%és végződés lehet képző, de 
a % tartozhat a tőhöz is. Az első esetben a mor a képző nélküli alakot képvisel
heti. A -%o végződésről nem tudunk mit mondani. Az egyeztetésnek szerintem 
nincs jelentéstani akadálya: a lényeges jelentésmozzanat azonos (Knollen, 
Knorren). A vogul szó gyér adatoltsága azonban már bizonytalanabbá teszi 
az etimológiát. 

Szam. jur kür 'dichter Wald' 

Az alábbi szavakat először N. SEBESTYÉN (NyK. 52: 254) egyeztette: 
vog. (KANN. , közli L I I M . : FUF. 32: 243) TJ . käl'-kärp, AK. yördp 'Birken
wald' (käl 'Birke'), P . körp 'Wald (Weißtannen, Pichten und Birken, Erd
boden trocken); Fichtenwald', Szo. yörpur 'alter, dicker mit Zirbelnkiefern 
und Fichten sowie mit Birken und Lärchen bewachsener Wald' (ur 'Bergrük-
ken') | osztj. (KT. 327) DN %är 'Wald, in dem es Wild gibt, Nadelwald', Kaz. 
%är täyija mantl 'mit der Familie und allem aus den Winterwohnungen zur 
Jagd in den Wald ziehen . . .' | mord. E. kal'-kuro 'Weidengebüsch' (kal 
'Weide'). 

Hozzájuk kapcsolható a szam. jur. (LEHTISALO 213) Nj. kür 'dichter 
Wald od. Gebüsch an Flußufern' szó. Az adatokból U *kura alapalak követ
keztethető ki. Az eredeti jelentés valószínűleg 'Gebüsch, dichter Wald' lehe
tet t . A jurák szó idetartozása csak kérdéses lehet, ugyanis csupán egy szamo
jéd nyelvből és annak is csak egyetlen nyelvjárásából ismerjük. 

A vogul szóval több szót is egyeztettek, ezek odatartozását azonban 
már sorra megcáfolták (LIIMOLA: F U F . 32: 240, MOÓR: ALH. 7: 374 
jegyz.). Csupán a finn korpi 'Moorwald, Bruchwald' szóra kell kitérnünk, 
amelyet a SKES. vont ide. Minthogy a vogul adatban a -p képző, a finn szó 
a szóközépi -rp- mássalhangzó-kapcsolat miatt nem tartozhat hozzá. 

Tavgi nait'ea 'das Obere' 

Az uráliban lehetett egy *nw hangalakú és 'ober' jelentésű szó, amely 
tovább élt a vogulban, az osztjákban és a kamaszban: vog. (KANN. , közli 
L I I M . : F U F . 31: 352) TJ . norj, P . nwqk, Szo. nör)% 'nach oben, aufwärts', 
(Msz.) K. ngrjkhé ua. | osztj. (KT. 566) V. nuy, nuk 'hinauf, aufwärts' (mit 
Verben), DN. O. nö% 'hinauf, auf (DN), hinauf, aufwärts' (mit Verben) 
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(O.) I kam. nuodo, nuotu 'auf, empor, hinauf, herauf, nuOnam 'oben', nuonadd 
'von oben, von oben her, von — herab'. 

Ennek a szónak valószínű továbbképzése az IT *nu-m3 'ober, das Obere, 
Himmel, Gott ' . Vogul, osztják, jurák, szelkup, kamasz, koibál és motor foly
tatóit ismerjük. A kam. num, nom 'Himmel, Wetter, Donner' szabályosan 
n-nel kezdődik, de az alapszóból képzett és ragozott 'auf, empor' stb. alakok 
szókezdő hangjaként n-t találunk. Az etimológia eddigi irodalma ugyan min
dig n-ne\ közölte, de a leghitelesebb helyen a D O N N E R — J O K I szótárban rá
áll. Az U *w-nek lehet ugyan a kamaszban n- folytatója is, de csak palatális 
magánhangzók mellett. Ugy gondolom, hogy a kam. nu%do 'auf, empor, hin
auf, herauf stb. alakok rá-jét a niode, niodd 'aus, hinaus, heraus' alakok ana
lógiás hatásának tulajdoníthatjuk. 

Másként áll a helyzet azzal a tavgi szóval, amelyet ide kapcsolok: nait'ea 
'das Obere', nait'ebtâ 'der Obere', naiter\ 'nach oben', naitene 'oben', úaiíeda 
'von oben'. I t t is másodlagos a szókezdő n, de a szóbelseji hangok megadják 
rá a magyarázatot. — A tavgiban -m képzős alakot nem ismerünk. 

K. SAL É V A 

Etymologische Bemerkungen 

Ungarisch nyál 'Speichel, Schleim, Rotz' 
Das ungarische Wort und seine finnisch-wolgaische Entsprechungen sind ety

mologisch mit jur. nul 'Schleim' und vielleicht mit ostj. J . noyslydt 'Schlamm' identisch. 

Wogulisch So. narkër 'Übeltat, Schuld' 
Das syrjänische etymologische Wörterbuch verbindet die syrj. S. P. nor 'weich

herzig, weinerlich (S.), Klage (P.)', S. noras-, P. nora'ê- 'sich beklagen, sich beschweren, 
klagen (S. auch) tadeln', PO. nwras- 'bekritteln, verleumden' und die wotj. K. nerjal-
'schluchzen, wehklagen, laut weinen' Wörter mit wog. N. nur 'Rache', N. nurir] 'zornig', 
ostj. Kaz. nur 'Rache', Kaz. nüraé- 'grollen, böse sein'. Das wog. nur ist aber wahrschein
lich ostjakischen Ursprungs. Aus lautlichen Gründen passen die Folgenden besser zu den 
permischen Wörtern: wog. K. nar ~ nör, N. nar ~ när 'Groll, Zorn, Ärgernis', So. 
narkër 'Übeltat, Schuld', ostj. V. Vj. ner- 'klagen, stöhnen'. Die zu rekonstruierende 
finnisch-ugrische Grundform ist *ner3. 

Mordwinisch morgo 'Knorren (im Baum)' 

Die Verfasserin stellt das mordwinische Wort mit ostj. V. O. mär 'Maserknorren 
der Birke (Weide) (V.), Knoten in den Halsmuskeln (O.)', jur. O. märP, Nj. mar 'Drüse' 
und kam. mor 'Stuteneuter' zusammen. Wegen des morwinischen Wortes muß man im 
Innern der Grundform ein *-rk- rekonstruieren. Die ursprüngliche Bedeutung dürfte 
'Knollen, Knorren (in den Muskeln, im Holz)' gewesen sein. Man könnte noch ein woguli
sches Wort: N. morè% 'Knorpel in der Gegend hinter den Ohren' hierherstellen. Die 
verschiedene, aber im Wesentlichen identische Bedeutung macht keine Schwierigkeiten, 
aber die Hingehörigkeit des Wortes ist wegen der spärlichen Angaben fraglich. 

Jurakisch kür 'dichter Wald' 

Das jurakische Wort ist die etymologische Entsprechung der folgenden Wörter: 
wog. KU. %ördp 'Birkenwald', ostj. DN. %är 'Wald . . .', mord. E. kal-kuro 'Weiden
gebüsch'. 

Tawgi naiiea 'das Obere' 

Man kann das tawgi Wort mit wog. TJ. not] 'nach oben', ostj. V. nuy 'hinauf', kam. 
nuiOdo 'auf' vergleichen. 
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