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1. Dolgozatom célja, hogy két magyar lexémának, az esik-nek és a hull-
nak nyelvtörténeti előzményei hez finnugrisztikai szempontból - némiképp
szekatlan módszerrel - adaléket nyújtsak.

Kiindulópontom az, hogy e két lexémánk szemantikai tekintetben szá-
mos azonosságot mutat. Ez az állítás szinkrón szempontból az ÉrtSz. alap-

ján (is) igazolható, hiszen az esik és a hull elsődleges jelentéseit így adja
meg: esik 'alacsonyabb szintre kerül'; hull'< Vmiből sok egyforma, azonos
v. hasonló darab> egymás után, folyamatosan, sűrűn, nagy tömegben esik'.
Történeti szempontból sem fest másként a dolog, a TESz. ugyanis az esik
esetében a 'lefelé hull, zuhan ', a hull esetében a '<folyadék>edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsű rű cseppek-
ben aláesik, folyik' jelentéseket jelöli meg elsődlegesként, s az összes többit
ezekből vezeti le. Ez utóbbiak azonban már egy sor eltérést (is) mutat-

. nak. Benkő Loránd, midőn a nyelvi változások megvalósulásai kapcsán a

ténylegesen lefolyt nyelvi változás fogalmára a "realizáció" terminus techni-
cust vezeti be (1988. 107), a jelentésváltozások köréből is hozván példákat,
így szól az esik-röl és a hull-ról: "Eredetileg azonos szemantikai tartalmú
... lexémák életében ... tág lehetőségel vannak az azonos kőrű lexikai ...
változásoknak. E közös változási lehetőségek azonban egy szűkebb közlési

rendszeren belül sem realizálódnak azonos módon, hanem egymás közötti
viszonylatokban több-kevesebb leszűkülést mutatnak. A magyar esik és hull

eredeti, általános szemantikai tartalma nagyon közeli volt ... Ugyanakor
I

mindkét lexéma diakrőn változásaiban bőven találunk olyan különbségeket

is, amelyek a változási lehetőségeknek mind szemantikai. mind morfematikai
vonatkozásban való leszűkűlését jelzik" (1988. 111).

2. A két lexéma közül csupán az egyiknek, az esik-nek van biztosra

vehető finnugor etimológiai előzménye, a hull-nak két finnugor származta-
tása is ismeretes. Az esik etimológiájaval kapcsolatban megjegyzendő még,
hogy esküszik igénknek az esik tővéből való származtatása is csak valószínű,

de nem biztos: a finnugrisztika ajánl - ha nem is megtámadhatatlanul -

hozzáillő megfelelőket. A finnugor előzményeken végigtekint ve , amiként arra
az alábbiakban sort kerítek, kiviláglik, hogy több-kevesebb biztonsággal föl-
rajzolhatók azok a szemantikai mezők vagy még inkább fogalomkörök, ame-

lyekbe e lexémák finn ugor előzményei besorolhatók.
Itt nincs mód arra, hogy részletesebben indokoljam a szemantikai mező

és a fogalomkör különbségének mibenlétét általában, illetöleg jelen mon-
dandóm szempontjából. Annyit azonban mindenképpen meg kell jegyeznem,
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hogyafinnugor előzményeket tekintve rekonstruált adatokról lesz szó, s ez
utóbbiak esetében mindenképpen helyesebb fogalomkőrőkről beszélni; annál
is inkább, mert a bemutatandó ún. rekonstruált alapjelentések is inkább te-
kinthetők fogalmi rekonstruktumoknak.

E kísérlettől elvárható, hogy valamivel többet nyújtson a pusztán eti-
mológiai célú vizsgálatnál. Az etimológiai adatokat az Uralisches Etymolo-
gisches Wörterbuch-ból (UEW), a fogalomkörökre vonatkozókat az e szótár
uráli és finnugor anyagán alapuló fogalomköri feldolgozás ból (Bakró 1991)
veszem.

Az eligazodás végett bemutatom azokat a fő fogalomköröket,. amelyek
a teljes anyagot átfogják:

1. Anorganische Welt. Stoffe
2. Organische Welt. Pflanze. Tier. Mensch
3. Raum. Lage. Form
4. Grö6e. Menge. Zahl. Grad
5. Wesen
6. Zeit
7. Siehtbarkeit. Licht. F~6e. Schall. Temperatur. Gesicht. Aggregat-

zustande. Geruch. Geschmack
8. Ortsveránderung
9. Wollen. Handein

10. Sinnesempfindungen
11. Fühlen
12. Das Denken
13. Zeichen. Sprachen
14. Gesellschaft. Gemeinschaft
15. Gerate. Technik. Tatigkeit
16. Wirtschaft
17. Religion

(Az a tény, hogy e felosztás föltűnő hasonlóságokat mutat a Dornseiff-
szótár (1959) felosztásával, nem véletlen (ehhez vö. Bakró 1991. 3.)).

3. Tekintsük először a biztos( abb )an etimologizálható esik-et! Perrni,
obi-ugor és szamojéd megfelelői alapján egy "eés- alak rekonstruálható az
uráli korra, méghozzá egy - az összes megfelelőben meglévő 'fallen' jelentés
alapján - ugyancsak *'fallen' alapjelentéssei, aminek a magyar elsődleges
jelentés minden további nélkül megfeleltethető. Nem az "eés- az egyetlen
'fallen' (vagy azzal rokon) jelentésű alak az U és FU alapnyelvben, további
négy etimológiával egy szűkebb kört alkot. (A szorosabban összetartozó je-
lentésűeket a - * - jelzés választja el egymástól.)
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[FALLEN]JIHGFEDCBA

* yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeés- 'fallen' U
*ki13- (kü13-2) 'zerfallen, abfallen, ausfallen;

abgetragen, abgenutzt werden' FU

* kirke- 'fallen, stürzen' FU

*ku13-2 'sich ablösen; ausgehen, aus-, abfallen' FU

-*-

*wa ja - 'sinken, einsinken, untersinken' FU

A *kuI32-va l még találkozunk; a *wa ja - folytatása a vejsze 'Fischreuse'
szavunk. A fenti csoportot a [FALLEN] fogalomkörnek nevezem, amely
egy sor egyébbel együtt egy nagyobb fogalomkör, a helyváltoztatást je-
lölő [ORTSVERGÁNDERUNG] alá sorolható: [FALLEN] stb. C [ORTS-
VERÁNDERUNG].

Említettem, hogy az esküszik-nek lehetséges egy másik származtatása
is, nevezetesen: "eéks- 'loben, preisen' FU. Itt biztosan permi és obi-ugor
alakok tartoznak össze, az esküszik azonban csak egy *'Gott loben, beten'edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--+ 'schwören' jelentésváltozás esetén jöhet számításba. Az *eék3-vel egy
fogalomkörbe sorolhatók azok a lexémák, amelyek nek a 'mondással' (verba
dicendi) van kapcsolatuk - ez lenne a [SPRACHE. REDE] fogalomköre,
amely még másokkal együtt a [ZEICHEN. SPRACHEN] tágabb köre alá
sorolható: [SPRACHE. REDE] stb. C [ZEICHEN. SPRACHEN] ..

[SPRACHE, REDE]
*jukta - 'sprechen, erzáhlen' FW, ?FU
"kele (kele) 'Zunge, Sprache' U
*ml!n3- (mons-) 'sagen' U
*sa rna 'Zauberspruch; Rede, Gesprach' FU

-*-

*kan33
- (ka IJ3-) 'rufen' ?U

*kué3-2 'rufen, nennen' FU

-*-

*kera - 'bitten' FU

-*-

"eéks- 'loben, preisen' FUZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A gyakorlott etimológus szeme rögtön észreveszi, hogy itt még a magyar
já tszik-nak (7edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< *jukta -), mond-nak (7 < *mm3-), hív-nak (77 < *kan3-)

és kér-nek « *kera -) a rekonstruált előzménye is megtalálható.

4. A hull-nak, mint említettem, két finnugor származtatása ismere-
tes. Az egyikben finn és finnségi, lápp és obi-ugor megfelelőket találunk, a
rekonstruált előzmény a *kuI3-JIHGFEDCBA1 'ein Ende nehmen, enden, vergehen, auf-
höhren' F U . Ebbe a fogalomkörbe összesen két etimolágia sorolható: az
imént említett, meg a bizonytalan finnugor származtatású magyar veszik,

vész- előzménye.

[AUFHÖHREN]
*kuI3-1 'ein Ende nehmen, enden, vergehen' F U

*was3- 'verschwinden, verlorengehen ' FU

Az [AUFHÖHREN] fogalomköre a [SEIN] tágabb köre alá sorolható,
mely utóbbi viszont a [WESEN] alá tartozik:

[AUFHÖHREN] C [SEIN] C [WESEN]

Megjegyzendő továbbá, hogy e fogalomkör átfedést mutat a [STER-
BEN] fogalomkörével, amelyben számos szavunk előzménye tűnik fől:

-*-

*éakk3- 'ersticken, ertrinken' F U

*PUW3-3 (pUIJ3-) 'ersticken' F U

-*-

*cii3-r3, éÍ[ 3-r3 (cik3-r3, éik3-r3) 'Grab' FU
*ka lma 'Leiche, Grab' U

-*-

[STERBEN]
*jama- 'krank sein' ---+ 'sterben' U

*kola - 'sterben' U
*sure- 'sterben' F U

*sur(e)-ma 'Tod' F U

*we63- 'toten' F U

I * mirkks 'Gift' FU

A magyar ha l- « *kola -) , öl- « *weó3), júl- « *PUW3-), sír (7 <

*éÍ[3-r3 stb.) és méreg (77 < *mirkk3) éselőzményei tartozik ide.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A [STERBEN] fogalomköre - másokkal együtt - a [KÖRPERLI-
CHES] alá vonható, míg az utóbbi, ugyancsak egy sor mással együtt az
[ORGANISCHE WELT] nagy fogalomkörének része:

[STERBEN] stb.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC [KÖRPERLICHES] stb. C [ORGANISCHE WELT]

AyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhull másik lehetséges származtat ása az esik kapcsán (3.) bemutatott
fogalomkörben már látható volt: *ku13-2 'sich ablösen; ausgehen, aus-, ab-
fallen' FU. A magyar szón kívül még zürjén és vogul alakok sorolhatók ebbe
az etimológiai összefüggésbe. A rekonstruált alapjelentést tekintve a *ku13-2

az *'aus-, abfallen' okán sorolható a [FALLEN] fogalomkörébe, ám további
lehetséges jelentéseit tekintve más fogalomkörökbe is beletartozhatik. Az
*'ausgehen' révén az alábbiba:

[GEHEN]
*éanc9- '" éaés- 'schreiten, gehen' U

.*jakka - 'gehen, gelangen, geraten' FU

*jom9- 'gehen, sich auf den Weg machen' U
*juta - 'gehen, wandern' UJIHGFEDCBA

* ka tts- 'dringen, [vorwarts )gehen, rücken' U
*kuI3-2 'sich ablösen; ausgehen, aus-, abfallen' FU
* mene-, 'gehen' U

-*-

*wanéa - 'überschreiten' FU

-*-

I "aéke {r-e-le] , a éke( ",-le) 'Schritt' U

Ide a magyar ikta t « *jakka - ), indul (? < *joms- ), ha t- « *ka tt3-) és
megy (*men3-) tartozik.

Szükebb témámtói messzire vinne, ha bemutatnám itt mindazokat
a fogalomköröket, amelyek a [GEHEN] kőrével átfedést mutatnak, felso-
rolásszerüen azonban hadd idézzem ide őket, megismétel vén azt az -
esik, illetőleg [FALLEN] kapcsán már fólemlített - összefüggést, hogy
az [ORSTVERANDERUNG] alá sorolható valamennyi: [BEWEGUNG],
[GEHEN], [SCHNELL. LANGSAM], [SICH ENTFERNEN], [NAHERUNG.
ANKOMMEN], [HINEINGEHEN, -STEIGEN], [HINABGEHEN], [FAL-
LEN. SINKEN], [NACHFOLGEN], [WATEN. SCHWIMMEN. RUDERN],
[FLIEGEN], [ABWEICHUNG], [WEG], [HERAUSNEHMEN], [DRÜC-
KEN], [STREUEN. SCHÜTTELN], [ANTRIEB, STOfi], [WERFEN], [REI-
fiEN, ZIEHEN], [DREHEN], [FÜHREN], [TRAGEN].ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Hull szavunk *kuI3-2 előzménye a feltehető *'sich ablösen' jelentése mi-
att még egy másik fogalomkörbe is beletartozik, mégpedig a [LÖSEN] kő-
rébe. E fogalomkőrről megjegyzendő, hogy a [GRÖ6E. MENGE. ZAHL.
GRAD] körén belül, a [GESAMTHEIT] alá, s azon belül is a [TRENNEN]
alá sorolható: [LÖSEN] stb. C [TRENNEN] stb. C [GESAMTHEIT] stb. C
[GRÖ6E. MENGE. ZAHL. GRAD].

[LÖSEN]
*a l)a - 'lösen, offnen, aufmachen' FU

*kuI3-2 'sich ablösen; ausgehen, aus-, abfallen' FU
"miins- 'loswerden, sich retten' FU, ??U
*7Íila 'etwas Schlüpfiges; Baumsaft, Schlein, Splint; schlüpfrig

sein, sich ablösen, ablösen, schinden' FU

*7Í't13 id. U
*pab_2 (poé3-) 'auftrennen' U
*piié3- 'sich trennen, sich lösen' Ug. ?FU
*ra7Íé3 r"<J raé3 'Lumpen, Fetzen; zerfetzen, auftrennen, losbinden' FU

Itt is találunk magyar tagú etimológiákat: old-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« *a '1a -), ment- «

*miin3-), [e s l- « *piib-), rongy (? < , *ra7Íé3 r"<J raé3).

5. Tekintsük át, hogy az esik és a hull, finnugor előzményei révén, mi-
lyen alapnyelvi fogalomkőrőkből vezethető le:

a. az esik és az esküszik a [FALLEN]-ből, de lehetséges, hogy
b. az esküszik külön etimológiai összefüggés része, s akkor a [SPRACHE.

REDE] fogalomkőréből;
c. a hull egyik lehetősége ugyancsak a [FALLEN]-ből való levezethetőség;

ebben az esetben, a finnugor előzmény jelentése következtében még
beletartozhatott a

d. [GEHEN] fogalomkörébe, t~vábbá a
e. [LÖSEN] fogalomkörébe is;
f. a hull másik lehetősége az [AUFHÖHREN] fogalomköréből való leve-

zetés, mely a [STERBEN]-nel mutatott átfedést.

A lehetőségek tehát így festenek:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. E táblázatok, melyek az elmondottak összefoglalását vannak hivatva
illusztrálni, végeredményben a következőkről tanúskodnak:

- az esküszik, amennyiben önálló, az esik-től független származtatása
elfogadható, természetesen elkülönül az esik és a hull előzményei ként bemu-
tatott fogalomköröktől;

- ha a hull-nak a c. pontban megadott etimológiája az érvényes, akkor
ugyanabból a fogalomkörből származtatható, mint az esik. Azonban míg az
esik esetében csak egy fogalomkör, addig a hull esetében két másik (vö. ad.
és e. pontot), az előbbivel kapcsolódó is számításba jön. Ennek ellenére eb-
ben az esetben az esik és a hull az alapnyelvben is, ma is azonos fogalomkör
tagja;

- amennyiben a hull-nak az f. pontban megadott eredeztetése a helyes,
az esik és a hull két kiilőnbőző alapnyelvi fogalomkőrből került együvé a
mai magyar nyelvbe, amiből még az a következtetés is levonható, hogy mai,
egymáshoz közel álló jelentésüket - a hull jelentésváltozása révén - a
magyar külön életében nyerték el.
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