
Etimológiai észrevételek 

1. R. fúl 'stechen' 

A SzófSz. azonosnak tartja a fúr 'bohren' igével. Az EtSz. nyelvtörténeti 
adatok alapján mind hangtani, mind jelentéstani szempontból szétválasztja 
a két szót. A fúl-t BUDENZ alapján (MUSz. 543) az osztják É. pöyol- 'szúr, 
stechen' igével egyezteti. Ennek azonban eredeti szóközépi hangja *-sk- és 
a finn puskea 'döf, öklel' megfelelője (1. SKES.). 

Szerintem a következő osztják szóval egyeztethető: (KARJ.—Toiv . 
786 — 7) V. púlta 'in etw. stecken, stoßen, schieben, auf etw. fädeln', Vj. 
pvbVtà 'stechen, beschlafen (eine Frau)' , Trj. pruyAtäy3 '(etw. in ein Loch) 
stecken, in etw. stecken, wohin schieben (eine Stange, einen Menschen u. a.), 
auffädeln (Perlen); an den Fuß od. die Beine (Schuhe, Hosen), an die Hände 
(Fausthandschuhe) ziehen; anspannen (Renntier, Pferd, Hund) ' ; (PD. 1927) 
J . pùlhm 'durchfädeln; an den Fuß ziehen; an dem Spieß stecken; anspannen; 
Felle zum Trocknen ausspannen'. 

Az egybevetésnek hangtani akadálya nincs. Eredeti ugorkori jelentését 
égy szóval nehéz meghatározni. Talán még leginkább a 'stecken, stechen, 
stoßen' mellett dönthetünk. Azt az előre irányuló — a következő példákban 
közös — (kéz)mozdulatot jelenthette, amelyet akkor teszünk, amikor pl. 
kezünkre kesztyűt húzunk, lábunkat cipőbe dugjuk, a tű t a gyöngybe fűz
zük stb. 

2. Hajít 

A magyar nyelvészetben általánosan elfogadott vélemény szerint szavunk 
a hagy származéka (MUSz. 67; HORGER, MSzav.; SzófSz.; a kérdés további 
irodalmára nézve 1. MNy. LVIII, 411). Ennek a nézetnek az az alapja, hogy a 
hajít a régiségben igen gyakran hagyít alakban jelentkezik. A 'hagy' és a 'dob, 
vet ' jelentéspárhuzamra más nyelvekben is van példa (i. h.). 

A nyelvtörténeti és a népnyelvi adatok alapján szerintem külön kell 
választani a két szót. 

A hajít tudtommal első előfordulása a Jókai-kódexben található (1372 u./ 
1448 k.) szóközépi -gy-vel: lehagyta magát 'proiecit se' (4), kewueket hagytnak 
uala ew rya (21). A NySz. és az ÚEtSz. anyaga alapján a következő kódexek
ben van -gy-B változat: a Jókai-, Müncheni, Apor-, Festetich-, Winkler-, 
Döbrentei-, Domonkos, Cornides-, Jordánszky-, Debreceni, Érdy-, Virginia 
és a Tihanyi jódexben. Szóközépi -j-s alak a Winkler- (1506) és az Apor-
kódexben van. Mindkettőben kétféle adat szerepel: 1506: eegh haytafne földe 
tôlôk orczaiara essek (WinklK. 177: NySz.), Az pénzt a templomba el hagythwan 

11 Nyelvtudományi Közlemények LXVI/2. 
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(uo. 155: NySz.). 1416 U./1490 k.: hâta meghe hagytottad (AporK. 141), 1510 k.: 
Iudas . . . meg haytta a§ hàrmych pengt az fydo feyedelmeknek (uo. 1*81). 

Ezek szerint az első, a mai alakot képviselő változat csak a XVI. sz. 
elején jelentkezik. Ha figyelembe vesszük, hogy a Jókai-kódex másolata és a 
Winkler-kódex keletkezési ideje tehát az első gy-s és az első j - s alak megjelenési 
ideje között csak egy jó fél évszázad a különbség, az nem sok, csupán a vál
tozatok terheltsége közti nagy eltérés a meghökkentő. — Az NySz. két ny-es 
példát is közöl. A THALY (Adalékok a Thököly- és a Rákóczi-kor irodalom
történetéhez II , 93) idézte adat értékét megítélni nem tudom. így hangzik: 
pofiárt tsászár életiért egymásra hanyitnak. Annál érdekesebb lenne az NySz. 
másik példája, 1592: Hab módgyára hanyíüatom'^eríhxctúo' (C). Eredetiben 
ezt nem láttam, de a MELicH-féle 1585-ös, tehát az első magyar értelmezést is 
tartalmazó Calepinus-kiadásban más ige áll: Hab moggyara haniattatom, és ez 
látszik helyesebbnek. Ha azonban az NySz. idézése pontos, akkor a hanyít 
alakot a szótár későbbi erdélyi munkatársainak (vö. MELICH bevezetését) szám
lájára írhatjuk. Ugyanis a Székelyföldön és környékén, körülhatárolható 
területen, ny-es a szó alakja. Az MTSz.-ben és az ÚMTSz.-ben a csíki, udvar
helyi, háromszéki, a moldvai és a Hunyad megyei adatokban hanyít áll. 
Moldvából van még hanít formánk is. Nyelvjárásaink a maguk módja szerint 
alakították a szót, előfordul még hiátusos változat is: haint, haént Alsó-Fehér
ben, d-vel az Ipoly vidékén: hàdigâl. A nyelvterület túlnyomó részén azonban 
a hajít és a hagyít uralkodik. Mégpedig a MTSz. és az EtSz. adatai szerint — dur
ván fölvázolva — Nyitra, Nógrád, Heves, Borsod, Gömör, Esztergom, Pest, 
Bács és Békés megyében a gy-s, a Palócságban, Borsod, Abaúj, Zemplén, 
Bereg, Szabolcs, Szatmár, Hajdú, Bihar, Békés, Csanád, Csongrád, Udvarhely, 
Torontál, Szolnok, Pest, Tolna, Veszprém, Vas megyékben, Kalotaszegen, 
Szlavóniában, a Balaton vidékén, Göcsejben és az őrségben j - s alakváltozatok 
élnek. Azt, hogy az 1500-as évekig j-s adatunk tudtommal nincs, csak arra 
vall, hogy az addigi »fordítók, másolók nyelvjárásában gy-vel hangzott a szó. 
Szerintem a gy ~ j nem időrendi, hanem térbeli elkülönülést tükröz. Az eredeti 
j affrikálódása gy-vé még a középmagyarban is folytatódik (BÁRCZI, Htört .2 

163). BÁRCZI ugyan inkább a szóeleji j-ről ír, de az affrikálódás vonatkozik 
a szóközépire is (vö. COLLINDER, CompGr. 111 — 12). A dezaffrikalódas ritka 
a középmagyarban (BÁRCZI: i. m. 164), BÁRCZI j - s példát nem is hoz. így az 
állítólagos gy ~ j változást reciprok fejlődéssel lehetne magyarázni (vö. P A I S , 
Irányelvek MNyTK. 78: 14). A hagy igének j - s változatáról nem tudok. Ezek
nek alapján tehát a hajít-nak. a j-s változatát kell eredetinek tekintenünk, 
annál is inkább, mert lehetséges finnugor rokonítása is. 

Sem hangtani, sem jelentéstani akadálya nincs annak, hogy a következő 
szavakkal kapcsoljuk össze: m o r d v i n (PAAS., Chr.) M. kajams 'hinwerfen; 
hineinlegen, ausgiessen; ablegen (Kleider)', E. kajavtoms 'hinwerfen lassen 
usw.', M. kajama, E. kajamo 'Weberschiffchen' | z ű r j é n (WUo.) V., Sz., 
Lu., L, P. koini '(Wasser auf den Badestubenofen) giessen (V.* Sz., Lu., P.) ; 
giessen, ausgiessen, (werfend) ausschütten (auch z. B. Erbsen) (V. Sz. Lu.); 
(Wasser) ausschöpfen (z. B. aus dem Boot) (Lu., L), (Schnee) schaufeln (L); 
(SzrSzlKomi) FSz. kqjni (KOÜHU) 'jiHTb,. . . , Öpocatb, . . .' ; kojiëni ÖpocHTb, KH-
HyTb; (LITK.) Ja . KyüciAHo 'pa3Apacbi6aTb' | v o t j á k (MUNK.) SZ. kujal-
'hányni, elhányni, szórni; lapátolni, werfen, streuen; herumstreuen; schau
feln'; (WICHM., Chr.) G. kujànî, J . MU. kujäni (kujal-) 'werfen, wegwerfen'. 
A permi szavak nem lehetnek a koj, kuj ' lapát; Schaufel' származékai, 
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mert a zűrjén szó a FSz. nyelvjárásban nyilt o-t és nem zárt o-t tar talmaz. 
— A tárgynak a cselekvőtől való eltávolítás* módja azonos a négy egybekap
csolt szóban. Ennek a mozdulatnak különféle realizációi tükröződnek a jelen
tésekben. — A permi szavakat a SKES. kétkedve a finn kaivaa 'graben' szó
val hozta kapcsolatba, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek a mordvin kajams 
megfelelői is lehetnek.. — Volna még egy osztják szó, amivel hangtani szem
pontból a hajít igét egyeztetni lehetne : ( K A R J . —Toiv. 282) V. käißVta) 'rücken, 
weiterschieben', Vj. IçaidlÇnntà, île k\ 'bewegen, vorwärts schieben (einen leich
ten Gegenstand)'. A jelentések eltérése miatt azonban nehezen kapcsolható ide. 

3. KÖvet 

A SzófSz. ismeretlen eredetűnek tartja. LIIMOLA (Vir. 1953: 126) is 
különválasztja attól a vogul szótól, amellyel MUNKÁCSI (NyK. XXV, 265, 
ÄKE. 398) összekapcsolta. Szerintem MUNKÁCSI egyeztetése helyes és az a zűr
jén szó, amelyet LIIMOLA a követ-tői függetlenül a vogul szóhoz kapcsolt, 
szintén megfelelője szavunknak. (A SKES. a vogul adatot kérdőjellel a finn 
käydä 'jár, megy, jön' igéhez veszi, de nem vonható oda.) 

A vogul szó KANNISTO gyűjtésében a következő: (LIIMOLA közlése: 
Vir. 1953: 125) T. küi-, AK. ÉVag., DVag. kßai-, FK. kßäi-, P. kßeU-, AL. 
kßsi-% EL., Szo. kôi- 'seurata (esim. otuksen jälkä), seurata, ajaa takaa ' ['kö
vetni (első sorban a vad nyomát), követni, üldözni']. Ehhez kapcsolta LIIMOLA 
(i. h.) a zűrjén tagot: (WUo.) V., Sz., Lu., I., P . kiini, Pécs. kij-, Ud. kiinis 
'fangen', V., Sz., Lu., L, V.küsini Ud. kiisinis .'Jagd treiben, mit Fangen be
schäftigt sein (V., Sz., Lu., I., P., Ud.), fangen (L, Ud.), Fische fangen (Sz., 
Lu., P.), V., Sz., Lu. kijedni, Ud. kijednis 'belauern (die Spur z. B. eines Tieres) 
verfolgen, auflauern, lauern, aufpassen'; (GEN.) K P . kej- 'fangen'. 

Az egybevetésnek nincs semmi akadálya. A vogul, zűrjén szóközépi -j-
a fgr. *-j- folytatója. Ennek a magyarban j , gy, 0 képviselete lehet, de az 
utóbbi helyén «hiátustöltő állhat (vö. COLLINDER, GompGr. 111 — 14; BÁRCZI, 
Htört.2 100). A v hangra az ev, év 'gennyedség' esetében is van példa. Az első 
régiségi adatban nincs v : XIV. sz. köz. cuetfegum (KTSz.); ma is van a nép
nyelvben ^-tlen forma: küet Ven4éghívó' (MTSz.). Lehetséges azonban, hogy 
ezekben az alakokban a v (vö. BÁRCZI, i. m. 136) kiesett. 

4. N. küsz 'apró halfajta' 

'Alburnus alburnus, Alburnus lucidus' a latin neve. Alakváltozatai: 
küsz, küsz, kisz, kísz (MTSz., ŰMTSz.). Szerintem megfelelhet neki a f i n n 
(RENV.) kiiskí 'Kaulbarsch; Perca minor 1. cernua'; é s z t ( W I E D . ) kiisk 
(gen. kiisa) 'Kaulbarsch; Perca cernua L.' A szóközépi finnugor mássalhangzó
kapcsolat *-ék- lehetett. Ennek a magyarban -s- a szabályos folytatója. 
Minthogy azonban az ugor nyelvekben gyakori a mássalhangzókapcsolatok 
metatézise (vö. Beitr. 66; LAKÓ: ÍSTyK. LVI, 41; COLLINDER, CompGr. 85, 101, 
105 stb.), lehetségesnek tartom, hogy ebben az esetben is az történt. Az így 
keletkezett *-ks- helyén a magyarban -sz- hangot találunk (vö. nyuszt, ősz ín.). 

A SKES. a finn szóhoz — kérdőjellel — a szám. szelk. N. kaha, Ta. 
kâasa 'Barsch' szót kapcsolja. Az összetartozás fölöttébb kérdéses, mert a 
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szelkup szó első szótagi magánhangzója eredeti *o-ra mutat (vö. COLLINDER, 
i. m. 158). — A küsz-t MUNKÁCSI (Ethn. IV, 176) — téveserr— votják és zűrjén 
szavakkal egyeztette. 

* 

Fél 'halb'. Fölvetettem azt a lehetőséget (NyK. LXV, 403), hogy a szel
kup Ty. peleG stb. 'Hälfte, Seite' osztják jövevényszó. Ilyesmivel azonban 
nem kell számolnunk, mert a fél többi szamojéd megfelelőjében levő *rj képző
nek a Ty. -G szabályos megfelelője (vö. LEHTISALO: M S F O U . LXXH, 140). 
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