
A váj ige és az áj <-<, áj nomen-verbum összefüggése 

A váj ige etimológiája igen bonyolult múltra tekint vissza. 
1. VÁMBÉRY a „Magyar és török—tatár szóegyezósek"-ben (NyK. VIII, 

125) váj igénket ötletszerűen a törk oj- 'ausgraben, aushöhlen' verbumból 
származtatja. Nem mondja ki, de a címszavak ábécérendjéből és a példák 
egymásutánjából kitetszően a magy. váj-t tulajdonképpen nem is közvetlenül 
a tör. oj- igéből eredezteti, hanem az elavult magyar aj, áj 'crena, vallis, 
praecipitium' jelentésű noment tartja a török nominális oj 'völgy, mélyút' 
átvételének, s a váj szerinte egy igei ájni-vájni ikerítésből önállósult alakválto
zat volna, úgy amint azt — egészen valószínűtlenül — SIMONYI is gondolta 
(1890. AkNyErt. XV/3 : 13). VÁMBÉRY ,,A magyarok eredeté"-ben (593) és 
,,A magyarság bölcsőjénél" című posztumusz munkájában is (220) visszatér 
— némi módosítással — nem világosan fogalmazott váj- etimológiájára. 

2. BUDENZ bírálatában: „Jelentés VÁMBÉRY magyar—török egyezteté
seiről" (NyK. X, 70) még a helyes, vagy egyelőre helyeselhető egyezések cso
portjába sorolja VÁMBÉRY említett váj- etimológiáját, de a MUSz.-ban (555) 
már szavunk finnugor származtatása mellett dönt, s a váj-t a finnugor eredetű 
vág- mozzanatos ige frekventatív változatának tartja. (Vö. HALÁSZ: NyK. 
XIV, 44; SZILASI uo. 182 és legújabban VÉRTES E D I T : MNy. XLV, 205—6). 

3. GOMBOCZ hangtani okokból elveti a váj és vág ige azonos finnugor 
tőből való származtatását és inkább VÁMBÉRY török egyeztetését fogadja el, 
de olyan módosítással, hogy a magyar váj- közvetlen megelőzője egy fel
tehető ócsuvas *väj, amely viszont egy őstörök oj-ból vezethető le. Hangtani 
megokolása szószerint a következő: „Mivel a labiodentális v- szókezdet 
a köz-török magánhangzós szókezdettel szemben nem tekinthető önálló 
magyar fejleménynek, fel kell tennünk, hogy az o-, u- > vs- másodla
gos változás már az átadó török nyelvben megtörtént. A mai török nyel. 
vek közül leginkább a csuvast jellemzi ez a hangváltozás" (1901. NyK. 
X X X I , 248). — De a váj ige török származtatásának ez a valószínűnek látszó 
magyarázata, illetőleg a hozzáfűzött hangtani fejtegetések feltűnő módon nem 
jutnak érvényre sem a „Honfoglaláselőtti török jö ve vényszavaink"-ban (1907), 
sem a „Bulgarisch—türkische Lehnwörter"-ben (1912). Ellenkezőleg, a BTLw. 
„Die Vertretung der Laute" fejezetében már a következőket olvashatjuk: 
„Der tschuwaschische Lautübergang o,u > vi-, v§-, vu- ist zweifelsohne nach 
den ungarisch—alttschuwaschischen Berührungen vor sich gegangen" (146). 
így azután természetesen v- kezdetű jövevényszó nem is fordul elő a szó-
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jegyzékben. GoMBoeznak ez a gyökeresen megváltozott nézete a csuv. v-
protézis kronológiáját illetőleg annál érthetetlenebb, mert MUNKÁCSI — bár 
kellő bizonyíték híján, de már — 1882 óta hangoztatta (vö. ,,Török kölcsön-
szók". Nyr. XI , 57; jegyzet), hogy vannak v-ve\ kezdődő honfoglaláselőtti 
török jövevényszavaink, és 1887-ben ,,Válu" című cikkében (Nyr. XI , 263) 
a v- szókezdetről már mint ócsuv. eredetű jövevényszavaink egyik fontos 
hangtani kritériumáról beszél. — Különös azonban, hogy a magy. váj- < tör. 
oj- származtatásra — amint azt joggal várnók — mégsem gondol MUNKÁCSI, 
hanem nagyjában VÁMBÉRY nyomdokain halad, amikor a nyelvjárási 'ásni' 
jelentésű áj- igét egyezteti a török oj- 'ausgraben, aushöhlen' verbummal 
(KSz. VII, 253). Az EtSz.-nak MUNKÁCSI feltevésére csak az a megjegyzése, 
hogy: ,,A magy. à --v tör. o megfelelésnek nincs egy biztos példája sem" (I, 37). 

4. Az EtSz. állásfoglalása a népnyelvi áj 'ás ' igét illetőleg általában még 
eléggé bizonytalan, szemben az aj, áj no mennél, amelyet határozottan finn
ugornak fogad el. MELiCHnek az az idézett nézete (I, 37), miszerint az áj csak 
alakváltozata a váj igének úgymint: volna-olna, vadas-odas (MNy. IX, 396), 
tulajdonképpen SZARVAS régi véleményét tükrözi („Kombináló szóalkotás": 
Nyr. XX, 454), aki az áj-váj-t — éppen fordítva mint SIMONYI — olyan iker
szónak tekinti, melynek első tagjában kezdőmássalhangzójától megfosztottan 
jelentkezik a váj ige. Ez számunkra azt jelenti, hogy az EtSz. —- egynémely 
korábbi felfogástól eltérőleg — hisz egy önálló váj ige létezésében, melynek 
magyarázatára nyilván a későbbi kötetekben került volna sor. Ugyanezen a 
véleményen van PAIS is, amikor az áj-váj ikerszóra vonatkozólag megjegyzi, 
hogy az egy külön áj és egy külön váj ige kapcsolatából keletkezett forradásos 
kerítés is lehet (MNy. XLV, 274), és ezt vallja a SzófSz. is, amikor a váj-
igét önálló — bár ismeretlen eredetű — szóként tárgyalja. 

5. A váj- ige körül folyó vitát most — úgy látszik — végérvényesen 
lezárja MENGESnek az Ural-Altaische Jahrbücher XXXII I . (1961) kötetében 
megjelent „Altaische Kulturwörter im Slavischen" című cikke (114—16), 
amelyben a magy. váj igét bolgár—török jövevényszóként az óegyházi szlávból 
is kimutatja: BabiTH 'sculpere' jelentésben. A szerző többek között a követ
kezőket mondja: „Semasiologisch und regional am nächsten liegt der Ver
gleich mit ung. väj- (váj-) . . . Das ung. Wort lässt in dieser Form auf eine 
proto-bulgarisch/tschuwaschische Vermittlung schliessen, da sie den typischen 
v- Vorschlag vor altem anlautenden Labialvokal und die Enthaltung der ur-tür-
kischen Länge aufweist . . . vgl. das türkmänische öj- (RÄSÄNEN, Türkische 
Miszellen. StO. XXV, 1 : 11)." MENGES nem ismeri a váj- ige magyar irodalmát, 
és így nem tudhatta , hogy GOMBOCZ már 1901-ben, az óegyházi-szláv adat 
ismerete nélkül is ugyanerre a következtetésre jutot t (NyK. X X X I , 248), 
és NÉMETH is ugyanezt az álláspontot képviseli egy kiadatlan akadémiai elő
adásában (vö. BÁRCZI, A magyar szókincs eredete. I I . kiad. 76), amire különben 
már ismételten rámutat tam: UAJb. XXXI, . 241 és AOH. XII , 42. Ellenben 
felhívja figyelmünket MENGES arra az érdekes körülményre, hogy F. SIMKOVIC: 
KopHecnoB pyccKOro flőbiKa c. etimológiai szótára már 1842-ben utal a szláv 
vaïti és a magy. váj ige lehetséges kapcsolatára. A magyar igében hiányoljuk 
ugyan a pontos 'ausmeisseln' jelentést, de azt a török nyelvek sem őrizték meg 
(vagy fejlesztették ki) minden esetben. — A magyar váj igét — az óegyházi-
szlávban is megőrzött dunai-bolgár eredetű vaïti ige alapján — most már 
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kétséget kizárólag csuvasos jellegű, honfoglaláseló'tti török jövevényszónak 
kell tekintenünk (vö.- Zur Frage der tschuwaschischen v- Prothese. AOH. 
XII , 3 7 - 4 2 ) . 

6. A váj- igével kapcsolatban ki kell térnünk PAIS ,,Szófejtések" c. cikke 
aj *>> áj fejezetének egy érdekes megjegyzésére: ,,. . . Lehetséges, hogy a 
magyar aj <<> áj nomen-verbum finnugor családja meg a török oi- ige . . . az 
uráli—török kapcsolatok egyik esete" (MNy. XLV, 275). PAisnak ez a fel
tevése az aj, áj nomen, az 'ásni' jelentésű áj ige, továbbá a hol finnugorból, 
hol törökből származtatott váj- ige fent vázolt zavaros magyarázatai alapján 
nyilván NÉMETHnek ,,Az uráli és a török nyelvek ősi kapcsolata" c. cikke 
(vö. NyK. XLVII, 70 — 71) hatására született meg. Ez az elgondolkoztató 
megjegyzés végre is arra a meggyőződésre vezetett, hogy a fejezetcímben 
említett aj ~ áj tulajdonképpen két egymástól független, eltérő jelentésű és 
különböző eredetű szó. — Ha a rendszerint párosan emlegetett aj, áj noment 
(vö. OklSz., NySz., EtSz., Collinder, Fennougric Vecabulary stb.) a hozzá
tartozó igetővel együtt, tehát a rövid ejtésű aj ~- aj- és a hosszú vokálisú 
áj ~ áj- nomen-verbumot egymástól különválasztva vizsgáljuk, világosság 
derül nemcsak ezek viszonyára, hanem a váj igével való összefüggésükre is. 

7. Az aj és áj nomen különválasztását tulajdonképpen már a NySz. is 
ajánlatosnak látta, amire az EtSz. szerkesztői is felhívják^ figyelmünket: 
,,A NySz. a 'vallis' jelentésű áj szót a többitől különválasztja" (I, 36). Hogy a 
NySz.-nak ez a helyes felismerése nem érvényesült a későbbi kutatásban, 
az azon múlott, hogy a címszóban formálisan nem történt meg a két szó 
különválasztása. A szótár csak két egymástól független jelentéscsoportot 
állapít meg: 1. 'vallis', 2. 'crena'. — Ha már most szemügyre vesszük az EtSz. 
aj, áj címszavához adott finnugor megfelelők jelentéseit (az adatokat az 
EtSz.-ban amúgy is megadott források megnevezése nélkül és rövidség kedvé
ért nem minden alakváltozatukban közlöm): vog. É. äwi 'Tür'; osztj. or] 
'Öffnung der Flasche'; osztj. E. m\% 'Mündung eines Flusses'; zürj. vom 
'Mund, Maul, Öffnung, Mündung'; vom-dor 'Lippe'; permi im id. votj. 
im, em, ím 'Mund, Mündung'; cser. K. arj 'Öffnung der Türe, des Sackes, 
Riss am Kleide'; md. M. ovs, ovks 'der Gebiss am Zaume' mintegy ,,szájadzó'; 
finn ovi 'janua, ostium' stb., akkor azt tapasztaljuk, hogy ezeknek a finnugor 
megfelelőknek a jelentése egytől egyig a NySz. megjelölte 2., azaz a 'crena' 
alapértelmű jelentéscsoportba tartozik. Ez azt jelenti, hogy az EtSz. aj, áj 
címszava alatt megadott négyféle jelentés közül: 1. 'Schlitz, Ritz, crena sagit-
t ae ' ; 2. 'V alakú jegy', mellyel a juhok fülét jegyzik meg'; 3. 'álly' ,,közföld"; 
4. 'vallis, praecipitium, Tal, Schlucht' a finnugor adatokkal csak az első pont 
van tisztázva, a fennmaradó másik három jelentésről nem derül ki, hogy min 
alapszik. Az EtSz. még a vog. äwi, finn ovi ' janua' stb. család körébe tartozónak 
gondolja a magyar ajak és ajtó szót is (I, 36, 37, 40). Az egyeztetést jelentéstani 
szempontból TOIVONEIST sem kifogásolja, de annál nagyobb nehézségeket lát 
hangtani vonatkozásban. A ,,Suom. uksi ~ unk. ajtó" c. cikkében (Vir. 1916: 
165 — 66) a magyar aj, áj, ajak, ajaz, ájas, ajtó stb. szócsaládnak (amelynek 
töve szerinte is csak az aj, áj) más etimológiáját adja. A finn ovi-val való 
egyeztetés esetében ugyanis a cser. ar\, osztj. bt) alapján a magyarban szótag
végi g-t nem pedig j-t várnánk, vö. f. pii ' v mdE. jperj ~ magy. fog. A magyar 
szótagvégi J-ről pedig tudjuk, hogy az finnugor *ks folytatása is lehet, mint 
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azt a magy. máj szó is bizonyítja, vö. f. maksa «iy lp. muekse ~ votj. mws ^ 
zürj. mws. Ennek a hangmegfelelésnek alapján TOIVONEN a magyar ajtót a votj . 
ö s ^ z ü r j . ös ~ lp. ulcsa, ufsa^í. uksi szavakkal egyezteti. — Az EtSz. 
finnugor etimológiájának ez a helyesbítése azonban mit sem változtat azon 
a tényen, hogy az aj, áj címszó alatt megadott négyféle jelentésnek csak az 
egyikét támogatják rokonnyelvi példák, és hogy a kvantitás kétfelesége a 
magyarban ezzel sincs megoldva. 

8. SZINNYEI egy régi, ,,Az aj alapszó családja" c. több tekintetben elavult 
dolgozatában, amelyben az ajtó jelentésű finn uksi és ovi szavakat is még egy 
eredetűnek tart ja (Nyr. VIII , 97 —102), az ajtó szó boncolgatásával kapcso
latban kikövetkeztet egy rövid ejtésű régi magy. *aj > *ajt- 'aperire', ige
tövet, ül. egy aj *->> aj- 'apertura-aperire' nomen-verbumot. TOIVONEN uksi = 
ajtó egyeztetése sem mond ellent ennek a feltevésnek, noha az összetartozan-
dónak vélt szócsalád magyar tagjainak magánhangzó-kvantitás tekintetében 
való különbségeire egyáltalán nem tér ki. A magyar ajak és ajtó tőhangzójá-
nak rövidsége azonban arra enged következtetni, hogy ez a 'crena' alapjelen
tésű finnugor szócsoport mind jelentésben, mind hangtani tekintetben az 
EtSz. rövid magánhangzós aj adatához kapcsolódik. Ez az összetartozás külö-

. nősen akkor lesz nyilvánvaló, ha a finnugor adatokkal támogatott 'crena' 
jelentéskört szembe állítjuk a 2., 3. és 4. pontban megadott jelentések hordo
zóival. — Legtöbb és legrégibb adatunk a 4. 'vallis, praecipitium' jelentéskörre 
van. Az OklSz. a 'vallis, praecipitium' adatokat — nyilván a korai nyelv
emlékek helyesírási viszonyaira, a kvantitás jelöletlenségére való tekintettel — 
a közös aj, áj címszó alatt hozza: 1224/1389 tangit quoddam precipicium quod 
Veteraya dicitur; Tendit ad uiam precipitem qua Qo\omh-aya dicitur; 1272/1331 
Incidit in a p ó t o k stb. Az oklevelek tárgyuk természeténél fogva, többnyire 
birtokkiterjedések határait jelölik, és így topográfiai adottságokra támasz
kodnak. A MTsz. hasonló természetű adatai: Szilas-áj, Kis-áj, Nagy-áj stb., 
mind a hosszú vokálisú áj címszó alatt sorakoznak (a teljesen kiavult rövid 
aj bele sem kerülhetett a szótárba) a következő megjegyzéssel: „erdő-, szántó-, 
rét-, völgy-nevekben: völgy?"— Visszafelé következtetve, az OklSz. idetartozó 
topográfiai adatai is nyilván mind a hosszú áj kategóriájába tartoznak, és 
ezek szerint a TihAl. (1055) aiu adata is, amelyről BÁRCZI azt mondja, hogy 
egy bizonyos birtok határpontját jelenti (48), hosszan ejtendő. A térszínforma 
(felszínforma) jelentésűvé vált elavult magyar áj kétségkívül azonos a P A I S 
magyarázta álly szóval (MNy. VII, 411 — 12), amely az EtSz.-ban 3. jelentésül 
szerepel. Eredeti 'mélyedés (völgy), esetleg mezsgyén ásott határsáv' jelentése 
másodlagosan ezek közé eső földdarabot, földmértékegységet jelent. — Az áj 
nomen mellett ismer a MTsz. egy 'ásni' jelentésű áj- igét is a Dunántúl több 
helyéről. Vagyis a SZINNYEI által kikövetkeztetett rövid magánhangzós 
aj <s aj- mellett van egy részben elavult, részben periferialis helyzetbe került 
hosszú magánhangzós áj ~ áj- nomen-verbumunk is. Ennek pontos jelentés
tani megfelelője a köztörök oj -~ oj- igenévszó, egy korábbi *öj rv *öj- tőből. 
Vö. A. ALIJ IV és K. B Ö R I J I F türkman-orosz szótárában: öj 'jiCDKÖHHa, KOTJIO-
BHHa' és öj- 'fl,0Ji6HTb'. A többi köztörök nyelvben is mindenütt 'Loch, Grube, 
Vertiefung, Tal' nominális, illetőleg 'ausgraben, aushöhlen, ausschneiden, aus-
meisseln' verbális jelentésben fordul elő a szó (vö. Radl.). 

Az áj térszínforma és álly földmértékegység etimológiájával kimerítettük 
volna az EtSz. aj, áj címszava 3. és 4. jelentésének a magyarázatát is, de hátra 
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van még a feltűnő 2. jelentés: 'V alakú jegy, amellyel a juhok fülét jegyzik 
meg'. I t t egyszerűen utalunk a kirg. ójuk 'Runde Ausschnitte aus den Ohren 
der Tiere (ein Eigentumszeichen)' jelentésű példára (Radi. I, 1039), amely 
összevág a MTsz. ájó 'félhold metszetű jegy á szarvasmarha fülén' (Gergyó) 
adattal. Az OklSz.-ban ájos a. m. „ájjal, azaz bizonyos alakú jeggyel megjegy
zet t" (állatról). Ebben az esetben a nomád állattenyésztő törökség egy ősi 
tulaj don jegyéről van szó, amelyet a jószág fülén bevágással, kimetszéssel 
eszközöltek. Ennek az ősi tulaj don jegynek a nevét az állattenyésztésre beren
dezkedő magyarság is átvette és a székelységben a mai napig megőrizte: 
áj < öj (vö. Nyr. XV, 432) és ájó < *ojuy < ójuk. — Ezek szerint az ETsz. 
aj, áj címszava alatt megadott négy jelentés közül az elsőt a rövid magán-
hangzójú, finnugor eredetű aj-, a többi hármat pedig a hosszú magánhangzójú, 
török eredetű áj szótő jelentéseivel tudjuk azonosítani. 

9. MENGES említett cikkében igazolva láttuk, hogy váj igénk is egy 
hosszú maganhangzós őst örök öj- ige fejleménye. Ez mindenesetre csak úgy 
képzelhető el, ha feltesszük, hogy nyelvünk története folyamán ugyanazt a 
török öj- igét különböző hangalakban kétszer is átvettük. Először a csuvas 
v-protézis fellépése előtt, másodszor pedig a -y-protézis kifejlődése után, mind 
két esetben megőrizve az eredeti őstörök hosszúságot. — Hogy azáj^áj-
igenévszó esetében valóban igen régi kölcsönzéssel lehet dolgunk, azt bizo
nyítja egyrészt a szó nomen-verbum volta, másrészt az a körülmény, hogy az 
áj nomen legrégibb szórványemlókünkben is (TihAl.) már mint kialakult 
térszínforma-név szerepel. Nem kevesebbet mond az áj- igének az ősi -5 gya-
kórító képzővel alakult köznyelvi 'ás ' formája sem (vö. BÁRCZI, TihAl. 177). 
A honfoglaláselőtti rétegből származó török igéink egyébként vagy tőalakban 
kerültek nyelvünkbe, vagy — kisebb számban — ma is élő képzőkkel bcvülten 
ismeretesek. — Felmerül azonban a magy. á ~ tör. o megfelelés nehézsége, 
amire az EtSz, is céloz MUNKÁCSI áj- 'ás ' etimológiájával kapcsolatban (I, 37). 
I t t nyilván nem a vándorláskorabeli körülmények (vö. BTLw. 145 — 149) 
szolgálhatnak magyarázatul, hanem ezeknél sokkal régibb hangtörténeti folya
matok. A jelek szerint a nagy. áj vokálisa az ö eredetű magy. a-féle hangok 
csoportjába tartozhat (vö. GOMBOOZ, A magyar a hangok történetéhez. NyK. 
X X X I X , 252—64), vagyis a kölcsönvett őstörök öj vokálisa a finnugor sza
vakhoz hasonlóan: ö > à > á fejlődésen ment volna keresztül. Természetesen 
török részről további bizonyító anyagra lenne szükség. 

10. A mondottak alapján az EtSz. aj, áj kettős címszavát mind magán
hangzó-kvantitás, mind pedig jelentés és származás szempontjából is kette 
kell választanunk oly képpen, hogy mindegyik címszón belül egy nominális 
és egy verbális tövet kell megkülönböztetnünk: aj <v aj- 'apertura-aperire' 
és áj '<<> áj- 'vallis-fodere' alapjelentéssel. A rövid maganhangzós aj tő finnugor, 
a hosszü maganhangzós áj pedig török eredetű. 

K. PALLÓ MARGIT 


