
Szófejtések 

116. Magyar marad 'bleiben' 

1. A címben megadott ige kikövetkeztethető *mar- alapszava önállóan 
ma már nincs meg nyelvünkben, csupán -ad, -ászt stb. képzős származékokban 
fordul elő: marad 1. 'bleiben', 2. 'übrigbleiben, zurückbleiben', 3. R.-'bestraft 
werden, verurteilt werden' [1141 — 61: Maradec szn. (OklSz.); 1211: Morodec 
szn. (uo.); 1300 k.: maraggun uro || dum (ÓMS.); 1416 U./1450 k.: o meg-
mmjada o fiayval (BécsiK. 1)]; maraszt 1. 'zurückhalten', 2. R. 'verurteilen'; 
marasztal 1. 'zurückhalten, zu bleiben nötigen', 2. 'verurteilen'. 

Szavunk a SzófSz. szerint ismeretlen eredetű. Régi téves származtatását 
1. MUSz. 602. HEXENDORF E D I T legutóbb (MNy. LII , 444) a mar 'beißen, 
nagen'( «— *zerbröckeln, zerbrechen') reflexivumának magyarázta. Ez azonban 
nyilvánvaló jelentéstani akadálya miatt nem fogadható el. 

2. A marad *mar- alapszava talán egybevethető a következő szamojéd 
nyelvekben" szókkal: s z á m . j u r. (LEHT. : 244) O. mare 'zurückbehalten, 
zurückhalten; nicht geben'; (HeHeuKO-pyccKHH CJiOBapb. 1965) Mape(cb) 
1. '3aaep>KHBaTb, yAep>KaTb, He oTßaTb, He oTnycraTb', 2. '3aHjiTb (Hanp. 
MecTo)'; t v g . mâra'ama 'fest machen'. Talán idevonható még a szám. jur. 
(LEHT. 243) O. maru 'habsüchtig, geizig' és a k a m . mari 'gierig, hab
süchtig, geizig' szó is (vö. L E H T . : UO.). 

Egyeztetésünk csak akkor helyes, ha az uráli kori jelentés 'zurückhalten' 
volt, s a marad 'bleiben, übrigbleiben, zurückbleiben' jelentését az intranzitív 
funkciójú -ad igeképző hatására nyerte. Az -(a)szt ^ -(e)szt képzős igék 
-(a)d ~ -(e)d képzős párjai (akad, dagad, éled, fakad, fárad stb.) ui. többnyire 
intranzitív, illetőleg reflexív jelentésűek (erről 1. TMNy. 435; A mai magyar 
nyelv rendszere I, 354; HEXENDORF E.: MNy. LII , 445; KÁROLY S.: Nytud-
Ért . 58: 118). 

117. Magyar mered 'emporragen, starren' 

1. A mered 1. 'emporragen', 2. 'starren, erstarren' [1436: Meredekhegh 
frn. (uo.); 1508: en zemeim fel nem meredtek (DöbrK. 210)] ige családja rend
kívül gazdag. Főbb származékai: meredek 1. 'steil, abschüssig', 2. 'Steilhang, 
Absturz'; N. meren, merén 1. 'egészen, teljesen; gänzlich, vollständig', 2. 
'egyre, folyton, szüntelen; fortwährend, ununterbrochen, unaufhörlich'; N. 
mereszt 'feszít; spannen'; N. merét, merőt 1. 'merőben; ganz und gar', 2. 'foly
ton; fortwährend'; merevedik 'erstarren, starr werden'; N. merevén, mereün 
'egészen, teljesen, mind; gänzlich, vollkommen, alle'; N. merevény 'merő, 
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tiszta; lauter, durchaus, ganz, rein';' merő 1. '(Blick) starr', 2. 'lauter, bar, 
bloß, durchaus, ganz'; merőben 'ganz und gar, durchaus'. 

2. A SzófSz. szerint szavunk finnugor egyeztetése (MUSz. 619; MUN
KÁCSI: NyK. XXV, 259) nem fogadható el. Véleményünk szerint azonban 
a mered stb. *mer- alapszava mind hangtanilag, mind jelentéstanilag jól illik 
a BUDENZ és MUNKÁCSI ajánlotta v o g u l szóhoz. A vogul nyelvi adatok 
ui. pontosan igazolják a magyarban is jelentkező' és egymással elsó' pillantásra 
nehezen kapcsolatba hozható, szerteágazó jelentéseket: (VNGy. II , 667) É. 
mari 'szorul, reked, elakad; szükségbe jut ' ; É. marém 'szűk, szükség, szorult
ság'; É. marapi 'megszorul, megreked'; É. marii 'szorongat, szorít'; É. marawi: 
m. potalit] nal 'kerek, gömbölyded nyíl'; (MŰNK.: NyK. XXV, 259) É. marawi: 
m. naul 'merő hús, csupa hús (mondta egyik adatközlőm teljesen behályogoso-
dott szeméről)', marawi tûlirfi jemts 'es wurde rundherum wolkig'; K. märwe: 
m. khotèl vônlèsèm 'egész nap ültem'; (MSz.) KL. jel-märi 'megszorul'; (KÁLM.: 
NyK. LXIV, 350) Ju . mart-: tomp jäydttal märtäwd 'a sziget folyókkal van 
összeszorítva'; (CSERNY.) É. maravi 1. 'rjiyxoK, 3aKpbiTbiH co Bcex cropoH', 
2. 'ijenbiM'; marum 'TecHbiM'. KÁLMÁN (NyK. LXIV, 349; 1. még MUNKÁCSI: 
NyK. XXVI, 61) a vogul szót — a mered-del való egyeztetését figyelmen kívül 
hagyva — a következő o s z t j á k alakokkal hozta kapcsolatba: (KT. 539, 
540, 514) Ni. Kaz. mârem, O. mvrem 'Leid'; Vj. Trj. mdrdm 'nur, bloß'; 
Kaz. marAdtï ï n N o t , Elend geraten, in Verlegenheit, in Angst kommen'; DN. 
mdràp 'stickige, muffige Luft'; Ni. Kaz. märsam 'es ist leid (Ni.), beengende, 
schwüle Luft (im Haus, bei Sommerhitze im Freien)'. 

A vogulban ősvog. *ë, az oszt jakban ősosztj. *a következtethető ki. Ezek 
a m. mered első stótagbeli e fej-jenek megfelelhetnek. Az ugor alapalak 
*mer3- v. *mär3- lehetett. 

A szó ugor kori jelentése 'szorít, szorul; pressen, drängen, sich verengen' 
(vö. vog. mari, marii stb.) lehetett. A 'szűk, szoros; eng,;dicht, dichtgedrängt' 
(vö. vog. marém) jelentésből fejlődhetett a 'kerek, köröskörül zárt; rund, 
ringsherum geschlossen' —• 'csupa, egész; lauter, ganz' (m. merő, N. merevény 
stb., vog. marawi). A m. 'starren, erstarren' is (vö. mered, merevedik) az eredeti 
'szorul; sich verengen' jelentésből érthető meg. Jelentéstani szempontból vö. 
an. feszes 'straff, gespannt' ~ 'steif; ném. straff 'feszes, szoros' ~ 'merev, 
kemény'. Vö. még lat. stlpäre 'dicht zusammendrängen' ^ n é m . steif, ófn. 
stïf 'steif, starr, stattlich, aufrecht'^> ópor. postippin 'ganz' (1. KLUGE, DtEt-
Wb.19; WALDE—HOFMANN, LatEtWb.3). A 'szorít, szorul; pressen, drängen, 
sich verengen' jelentés az alapja az obi-ugor 'szükség, szorultság, fájdalom, 
nyomasztó levegő; Not, Bedrängnis, Leid, beengende Luft' (vog. marém, osztj. 
märem, märsam stb.) jelentéseknek is. 

118. Magyar mutat 'zeigen' 

1. Mutat 1. 'zeigen, vorzeigen, sehen lassen', 2. 'hinweisen, deuten' 
[1240 k.: Megemuto frn. (OklSz.); 1350 k.: chudat mutut (KTSz.); 1372 U./1448 
k.: mutattuaan magatt (JókK. 4)]; N. mutajt, mutít, mutaszt ua.; mutogat 'öfter 
zeigen, zur Schau stellen'. — BUDENZ ( M U S Z . 638) a következő szavakkal 
vetette egybe: cser. mu- 'invenire'; mord. műje- 'finden'; finn muista- 'memi-
nisse. reminisci'. BÁECZI (SzófSz.) szerint a mutat a R. mut- igei tő (vö; R. 
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Megemuto) származéka. Szavunk finnugor származtatását nem tartja meg
győzőnek. 

2. Tekintettel arra, hogy a rokon és a nem rokon nyelvek 'mutat; zeigen' 
jelentésű szavai jelentésváltozás útján egyéb jelentésűekbŐl (pl. 'lát; sehen', 
' tud; wissen' stb.) keletkeztek (az indoeurópai nyelvek 'mutat; zeigen' jelen
tésű szavaira vonatkozóan 1. BUCK, A Dictionary of Seleeted Synonyms in the 
Principal Indo-European Languages. Chicago, 1949, 1045. 1.), mindjárt elöl
járóban leszögezhetjük, hogy a mutat mai jelentése sem lehet elsődleges. 
Szavunk helyes vagy lehetséges etimológiájának a felderítése céljából — úgy 
véljük — ez a módszertani kiindulás rendkívül fontos. A szemantikai oldal 
tisztázása érdekében megvizsgáltuk a rokon nyelvek 'mutat ; zeigen' jelentésű 
igéit. Ezzel párhuzamosan sorra vettük mindazon szemantikai körökbe tar
tozó szavakat és szócsoportokat is, amelyek a mutat eredete szempontjából 
figyelmet érdemelhetnek. Ugy találtuk, hogy szavunk mind hangtani, mind 
jelentéstani szempontból alkalmas megfelelőjeként — ha lehet így mondani, 
egyetlen lehetőségként — a következő, csírájában már BuDENznál (1. fentebb) 
meglevő etimológiai család jöhet tekintetbe: o s z t j . (KT. 500) DN. mojdpts, 
Ni. müjdpt3 'Rätsel', V. mujwdtï 'Rätsel, Los', DN. mojaptdta 'raten lassen, ein 
Rätsel aufgeben' | ? z u r j . (WUo.) mojd: V. m-kiv, Sz. m-kil 'Märchen' 
(kii 'Zunge, Sprache, Rede, Wort ') ; V., Sz., Lu., I. mojdni, P . modni 'Märchen 
erzählen . . .', (GEN.) K P . mod 'Märchen' | ? v o t j . (MUNK.) G. mad 'találós 
mese'; K. mad- 1. 'mesélni, elbeszélni vmit, regélni; erzählen, Märchen sagen', 
2. 'találós mesét föladni'; (WICHM.) G. mad-kîl 'Sage' (Ml 'Zunge, Sprache, 
Wort '); (WICHM., közli U O T . : FUF. XXVI, 165) Uf. madjnî, MU. madini 
'Rätsel aufgeben'; (MUNK.) SZ. G. majalt- 1. 'letörülni (pl. az asztalról a port); 
abwischen, abwedeln (z. B. den Staub vom Tisch) (Sz.)', 2. 'bemázolni, bekenni, 
bedörzsölni; anstreichen, bestreichen, beschmieren (G.)' | c s e r . (WICHM.) K H . 
moam, U. muam 'finden'; (PS.) K. muam ua. | m o r d. E. M. mujems ua. 
j f i n n muistaa 'sich erinnern, verstehen, kennen, (LÖNNR.) kunna; können'; 
a u n . (GEN. , közli Toiv.: FUF. XVIII , 181) muja- 'kosten'; v e p s z e 
(SET., közli Toiv.: uo.) muja- 'probieren, tasten (mit den Händen, den Füßen, 
mit der Zunge)'; l i v (KETT. , LivWb.) molsfô 'verstehen, merken'; é s z t 
mőistma 1. 'verstehen, fassen, begreifen, einsehen, merken, erraten', 2. 'bedeu
ten, einen Sinn haben', 3. 'urteilen'. Etimológiai összetartozásukra vonatko
zóan vö. PAASONEN: NyK. XXXVIII , 192; SETÄLÄ: FUFA. XII , 37; SUSA. 
XXX/3: 631; TOIVONEN: FUF . XVIII, 181; U O T I L A : F U F . XXVI, 165; FUV.; 
SKES. 

Az eredeti ' (finnugor kori) jelentés 'megérint, megtapint; anrühren, 
tasten' lehetett (vö. votják, vepsze). Ebből fejlődhettek egyrészt a 'megízlel; 
kosten' (aunuszi, vepsze), másrészt a 'megért, tud, ismer, emlékezik; verstehen, 
können, kennen, sich erinnern' (lív, finn, észt) jelentések. A cser. és a mord. 
'talál; finden' is a konkrét 'megérint, megtapint; anrühren, tasten' jelentésből 
származhatik. Az osztjakban és a permi nyelvekben a 'találós mese, találós 
mesét feladni; Rätsel, Rätsel aufgeben' (—t zürj.-votj. 'mese, mesél; Märchen, 
Märchen erzählen') valószínűleg a már másodlagos 'talál; finden' jelentésből 
érthető meg (erről 1. TOIVONEN: FUF. XVIII , 182). A magyarban *'megérint, 

1 A SETÄLÄ által tévesen idevont szám. jur. mueu 'halten, gebrauchen, pflegen' 
szóról 1. H A J D Ú : NyK. LX, 50. 
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megtapint; anrühren, tasten' —>- *'megért, tűd, ismer, emlékezik; verstehen, 
wissen, kennen, sich erinnern' -* (műveltető képzővel) *'megértet, tudat , 
ismertet, emlékeztet; verstehen, wissen, kennen lassen, erinnern, mahnen' 
-* 'mutat; zeigen' jelentésfejlődési sorral számolhatunk. Jelentéstani szem
pontból vö. finn osata 'können, kennen, verstehen' ^osoittaa 'zeigen, weisen' 
(SKES.); lat. moneö 'mahne' ^mönströ 'zeige, weise' ^memini 'erinnere 
mich' ~ l i t v . is-manau, -mantfti 'verstehen, denken' (WALDE—HOFMANN, 
LatEtWb.3); ném. weisen 'mutat ' ~ Weise 'bölcs' ~ wissen ' tud' (KLUGE, 
DtEtWb.1 9); ír taisfennim 'show' ^finn 'know' (BUCK, A Dictionary of 
Selected Synonyms . . . 1045. 1.). 

3. A rekonstruálható finnugor alapalak: *muja-. Ennek a mutat mu-
(<C mú-, vö. R. N. mutat) töve szabályos folytatója. A -t- és az -at műveltető 
igeképző. A permi szavak idetartozása kétes, mivel a feltehető fgr. *u >• ős-
permi *o (zürj. o, votj. a) megfelelésre kevés példa van. A zürj. mojd átkerült 
a vogulba: (MSz.) É. möjt 'rege; Sage' (TOIVONEN: FUF. XVIII , 182; SKES.). 
A lapp N. muiHet 'recall, recollect' stb. finn jövevényszó (SKES.). 

119. Magyar nem 'nicht, nein' 

1. A tagadás és a tiltás kifejezésére a finnugor nyelvek finn—-permi 
csoportjában — az észt kivételével — tagadó ige használatos. Az észt ei (nyelv
járási ep) és pole (<C ep ole) tagadószó igei eredetű, és etimológiailag azonos 
a finn e- (en, et, ei stb.) tagadó igével és rokon nyelvi megfelelőivel (1. FUV. ; 
SKES.). Az obi-ugor nyelvekben háromféle tagadószó van: 1. indicativusi 
tagadószók: vog. (KANN.) T. a, ä, K. őí, at, AL. Szo. at; osztj. (KT. 58) DN. 
V., Vj. dntd, Ni. Kaz. änt, an, (uo. 886b) O án; 2. imperativusi tagadószók (tiltó-
szók): vog. (KANN.) T. äl, K. *ßdl, AL. Szo. ul; osztj. (KT. 108) DN. át, Ni. at, 
DT. ot, V. Vj. äl, Kaz.. eu, 0 . ál; 3. mondatértékű (participiumi) tagadószók: 
vog. (KANN.) T aie, ïkdm, K. 5fi, őfdm, AL. 5tïm, Szo. äti, ät'im; osztj. (KT. 58) 
DN. dntàm, V. Vj. antim, Ni. äntom, Kaz. àntqm, O. antám, Ni. Kaz. änta, 
0 . änta. A vogul tagadó- és tiltószóban kikövetkeztethető ősvog. *ä, *a és H 
hangok alapján az ősvogulra *a <*>> *a, ill. *a ~ *$ váltakozást tehetünk fel. 
Az ősosztjákra kikövetkeztethető *ä és *a viszonya talán ősosztj. *ä ~ *e és 
*e <<* *B váltakozások keveredésével magyarázható. A magánhangzós kezdetű 
obi-ugor tagadószók kétségtelenül összefüggenek a finn e- tagadó igével és 
családjával, bár — tekintettel az obi-ugor szók hangtani viszonyaira — az is 
lehetséges, hogy az obi-ugorban két ősi tagadó/tiltó ige esett egybe (1. FUV. 
finn e- és älä alatt). A vog. AL. Szo. ul és az osztj. DT. ot (< ősosztj. *al) arra 
utalhat, hogy a tagadószónak, ill. igei előzményének az obi-ugorban veláris 
változata is lehetett (obi-ugor *a r* *u). A vog. at stb. ~ osztj. änt stb. meg
kövesedett igei alakulatok: -t, ill. -nt elemük igeképző. A participiumi vog. äti, 
äfim stb., osztj. antám, änta stb. vog. -i, -m és osztj. -a, -m eleme igenévkópző. 
- Az obi-ugor tagadószókról 1. K. SAL É V A : NyK. LVI, 57 kk., LVII, 73 kk. 

A finn e- ^ l a p p i-, œ- stb. ^ m o r d . e- stb. szamojéd nyelvekbeli meg
felelői (jur. ni-, jen. i-, i-, szelk. i-, e- stb.) azt bizonyítják, hogy a tagadás 
kifejezésére nemcsak a finnugor, hanem már az uráli korban is tagadó ige 
szolgált. A finnugor nyelvek tagadó igealakjainak mondattani problémáiról 
1. SIRO: NyK. LXX, 361 kk. 
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2. A magyarban a tagadást a nem, a tiltást a ne szócskával fejezzük ki. 
Rájuk vonatkozó fontosabb nyelvtörténeti adataink: 1138/1329: Numél szn. 
(MNy. XXXII , 56); 1192-95 : méret nu(m) eneyc (HB.); ifa ef num || igg 
ember mulchotia ez vermut (uo.); 1211: J^omuolou (MNy. XI I I , 2); 1300 k.: 
iumhumnok [!] bel bua qui [| fumha nym [kyul] hyul (OMS.); ne leg kegulm 
mogomnok (uo.); 1350 k.: rohtonc ez nem levt. wala (KT.); 1416 U./1450 k.: 
ne aka/2Íatoc èzt tènnétéc (BécsiK. 2) ; Noémi . . . nem aka[n]<2a ellenkedni 
(uo. 3); 1533: bántást theneked ny tegyen (Komj.: SzPál 15: NySz.). 

3. Láttuk, hogy az uráli nyelvekben — a magyar kivételével — etimo-
lógiailag közös tagadó igék, illetőleg igei eredetű tagadószók használatosak. 
A m. ne, nem szókezdő n-]e eredeti, ezért eleve le kell mondanunk arról, hogy 
az uráli *e- tagadó igével hozzuk kapcsolatba. A ne és nem szócskát H U N -
FALVY (NyK. XI , 108), SIMONYI (Nyr. XI I I , 241) és nyomukban mások 
(HALÁSZ: NyK. XXIV, 463; ÁKE. 477; PAASONEN: FUF. VII, 25; KLEMM: 
NyK. XLVI, 396 kk.; COLLINDER, IUrSprg. 66; FUV.; K. SAL É V A : NyK. 
LI I I , 210 kk., LVII, 89 kk.) az obi-ugor tagadó névmásokban és névmási 
határozószókban előforduló vog. né-, nëm-, osztj. ne-, nem- partikulákkal hoz
ták kapcsolatba. Például: vog. (VNGy. 1,164, I I , 93) É. nem-%átpa 'senki; 
niemand' (%atpä 'valaki; jemand'); ( K A N N . — L I I M . : SUST. 101: 67, 73, 133) 
Szo. ne-: nëmat 'keinerlei' (mat 'irgend etwas'), (VNyj. 15) É. nëm-ypt 'sehol; 
nirgends' (%ot 'hol; wo'); osztj. (KT. 579) Ni. nem: nem- %öjat, Kaz. nem-
XŐjat 'niemand' (xöjat 'jemand'), Ni. ne-, Kaz. ne-: Ni. nemötta; Kaz. nemdAt 
'nichts' (mottd 'etwas').2 

SIMONYI közel járt az igazsághoz, amikor a ne, nem szócskával és javasolt 
rokon nyelvi megfelelőivel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy azok eredeti
leg nem tagadószók voltak, hanem kötőszók (vö. votj. no 'auch, und, aber'); 
a nem (<C *ne + wii 'was') tagadott ige mellett vált tagadó jelentésűvé. 

4. Valószínűleg igaza van SIMON Yinak abban, hogy a m . ne, nem eredeti
leg nem lehetett tagadószó. Az uráli tagadó ige (*e-) ismeretében ez másképp 
nem is képzelhető el. Az obi-ugor igei eredetű tagadószók arra utalnak, hogy 
a tagadást az ugor korban is tagadó igével fejezhették ki. Ebben a korban a név
másoknak és a (névmási) határozószóknak nem volt külön tagadó alakjuk 
(azaz: eredetileg ismeretlen volt a kettős tagadás); tagadó jelentésüket tagadó 
mondatban (tagadó ige mellett) kapták. A m. ne- ~ vog.-osztj. ne- eredetileg 
határozatlan és általános névmások képzésére szolgálhatott. Ugyanez a (ne- ^>) 
né- elem lehet meg ui. a m. R. néki 'einige, etliche', némi 'etwas ,einiges', néha 
'manchmal', néhol 'hie und da' stb. névmásokban, illetőleg névmási határozó
szókban is (erről 1. még SIMONYI: i. h. 247). A m. ne- (>né-) ~ vog.-osztj. 
né- valószínűleg azonos az uráli *nä- (fi. nämä 'diese' stb., 1. FUV.; SKES.) 
mutató névmással. Ebbe az etimológiai összefüggésbe tartozhatnak még a 
következő szók is: zürj. (WUo.) nem: V. Pécs. Ud. ni-nem, I. ni-nem, ni-nem, 
V. Sz. P. nem f < *ni-nem < *ni-nem) 'nichts'; votj. (MŰNK.) no: no-

2 SIMONYI (i. h.), MUNKÁCSI (ÁKE. 477) és PAASONEN (i. h.) idevonták a következő 
szókat is: zürj. ne: ne-kod 'niemand', ni: ni-nçm 'nichts'; votj. ne, ni: Sz. ne-no kitin-no, 
K. ni-no keten 'nirgends'; cser. ne: nê-mat 'nichts', ni-mat ua.; lapp K. ni-: ni-kie 'nie
mand'. Ezek azonban oroszból való jövevények (1. KERTÉSZ: SUST. LXVII, 190 kk.). 
A vog.-osztj. ne, nëm esetében oroszból való átvételre egyrészt az n-, másrészt az -m 
miatt nem gondolhatunk. 

I 
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kin-no 'senki; niemand', J . no-mir-no 'semmi; nichts', (WICHM.) G. no-kîtîs 
'nirgends'. 

Az uráli *nä (^>m. ne- ~ vog.-osztj. né-, ne-) -\- *mi 'was' (^>ra. mi 
stb.) összeolvadásából (kevésbé valószínűen az uráli *nä- névmás *mä- képzó's 
alakjából) keletkezhetett a m. nem ~ vog.-osztj. nem, nem ~ z ü r j . nem 
szócska. Ez eredetileg 'valami; etwas' jelentésű névmás lehetett. Kialakulásuk 
az ugor, esetleg — tekintettel a zürj. nem alakra — a finnugor korra tehető. 
A votj. no-mir-no, no-kîtîs stb. minden bizonnyal votják külön nyelvi fejlődés 
eredménye. A 'valami; etwas' jelentésű obi-ugor nem-hői tagadó mondatokban 
— feltehetőleg az obi-ugor korban — tagadó névmások és névmási határozó
szók előtagja lett (vog. nem-%átpa 'niemand', osztj. nem-%őjat ua.). A vog. 
ne-, nem, osztj. ne-, nem tagadószócskák csak az északi obi-ugor nyelvterületen 
vannak elterjedve. Létrejöttükben — úgy látszik — bizonyos areális ténye
zőknek (pl. zürjenekkel való érintkezés) is szerepe lehetett. A zürj. nem szónak 
voltaképpen ma is csak az orosz eredetű ni szócskával együtt van tagadó 
jelentése: ni-nem 'nichts'. A votj. no (<C uráli *nä) két irányban fejlődött: 
a) az eredetileg nyomósító szerepű no-ból névmások és névmási határozószók 
mellett (tagadó mondatokban) tagadó jelentésű particula lett; b) egyébként 
simuló (enklitikus) nyomósító helyzetben 'auch, und, aber' jelentésű kötő
szóvá vált.3 (Az orosz eredetű ne-vel alakult (MŰNK.) SZ. ne-no-kin-no 'nie
mand', Sz. ne-no-mir-no 'nichts' formák kétségtelenül újabb koriak.) A m. ne-
nek tagadó mondatokban eredetileg ugyanolyan nyomósító szerepe lehetett, 
mint pl. a votj. no-nak és az ugyancsak névmási eredetű finn -Jcaan ^-kään 
szócskának (kukaan 'valaki', tagadva: 'senki', tkp. 'ki is') vagy a mord. -jak 
nyomósító elemnek (kijak 'jemand, niemand', mezejak 'etwas, nichts', tkp . 
'ki is', 'mi is'). Később — feltehetőleg a korai ősmagyarban - e z a w e nyomó
sító szócska és a 'valami; etwas' jelentésű nem tagadó jelentést ('nicht, nein') 
öltött magára. 

5. A m. ne, nem i t t bemutatott származtatását támogatják a következő 
analógiák is: 1. az észt mitte 'nein, nicht', a mis (mi-) 'was' névmás szárma
zéka; 2. ném. nein •< germ. *ni, *ne -\- ein 'nichts eins', nicht (ófn. niwiht, 
neowiht) <C ni eo wiht 'nie etwas' (KLUGE, DtEtWb.19); 3. a franciában tagadó 
mondatokban több konkrét jelentésű szóból fejlődött tagadó névmás, illetőleg 
tagadószó: pas 'Schritt ' —> 'nicht', personne 'menschliches Wesen, jemand' 
-*• 'niemand', rien 'Ding, etwas' -*• 'nichts' (vö. GAMILLSCHEG, Etymologisches 
Wörterbuch der französischen Sprache. Heidelberg, 1928). 

120. Magyar óv 'bewahren, behüten' 

1. óv 'bewahren, behüten' [1318: Quandem terram Custodum carceris 
Themlecho^ vocatam (OklSz.); 1416 U./1450 k.: ogad hog valaki mégné efmè'Z-
iè (BécsiK. 7)] szavunk ma v-tövű (óv ^óvok, de ó, óttam, óni is), de régeb
ben az sz-szel bővülő v-tövű igék csoportjába tartozott. Pl. 1372 U./1448 k.: 
ojí/auala . . . vele való lakafat (JókK. 12); 1522: ev magaat gonoz peldatwl 
ózza vala (HorvK. 252); 1604: oszszom, magam oszom (MAI.), 1. BÁRCZI, SZÓ-

3 A votj. no {r^ zürj. ne-m) családjába vonható még a votj. nos 'noch' ( ~ zürj. 
nesta ua.) is. A votj. no oroszból való származtatása ( < or. no) (KERTÉSZ: SUST. LXVII, 
193) nem fogadható el. . 

» 
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töv. 51, 54. Az óv v-]e analógiás úton,a teljes tőből (pl. óvok) hatolt be a csonka 
tőbe: ó >óv (BÁRCZI: i. m. 51). 

BTJÖENZ ( M U S Z . 844) egyeztetése ( ^ m o r d . vano- 'schauen; hüten, 
schützen', észt väta- 'sehen') hangtani nehézsége miatt nem fogadható el (1. 
SzófSz.). MIKOLA (NéprNytud. VIII , 27, XI , 24; 1. még ANDERSON, Wandl. 
223) az osztj. (KT. 1047—8) V. Vj. läydl- 'warten (V., Vj.), aufpassen, im Auge 
behalten, schützen (V.), auf der Lauer sitzen (Vj.)' ós a finn säästää 'sparen, 
schonen' szóval vetette egybe. Az osztj. läydl- eredeti szókezdő */-je miatt sem 
a magyar, sem a finn szónak nem felelhet meg ( R É D E I : NytudErt . 58: 168). 
Az osztj. ä, finn ää és a m. ó magánhangzó-képviselet is az egyeztetés ellen 
szól. A finn szó helyes etimológiájáról 1. TOIVONEN: Vir. 1949: 53. 

2. Az elhárított téves egyeztetések ellenére az óv nyelvünk ősi szókincsé
be tartozhatik, mivel etimológiai megfelelői megtalálhatók az obi-ugor nyel
vekben: v o g. (MSz.) KL. uj-, ui- 'lát; sehen'; (WV. 193, 197) TJ . wä 'er wird 
sehen', AK. warn 'ich sehe' ^wäji 'er sieht', FK. ivem 'ich sehe' r^wáj 'er 
sieht', P . wëym 'ich sehe' ^waj 'er sieht', AL. um 'ich sehe' ^uji 'er sieht', 
AK. FK. üsdm 'ich sah', Szo. wäy 'er sieht'; (CSERNY.) É. varjkve '3HaTt>; 
BHßeTb' | o s z t j . (KT. 13) DN. äjdt- 'finden; bemerken, wahrnehmen, sehen', 
Trj. ojdytd- 'finden (z. B. einen verlorenen Gegenstand)', Ni. ujdt-, Kaz. wgjdt-
'finden'; (PD. 5) Ko. äjdt-, J . ojdytd- ua.; (uo. 3060) Ko. wojdt- 'sehen'; (KT. 
268) DN. wo- 'sehen; wissen; kennen (z. B. eine Person); können', Trj. w -
'sehen; wissen (eine Einzelheit von etw.) voraussagen', V. wu-, Vj. u- 'sehen', 
Ni. u-, Kaz. wo- 'sehen (Ni.), wissen; kennen (eine Sache, eine Person) (Ni. 
Kaz.)'. 

A vogul és osztják változatokból arra következtethetünk, hogy szavunk 
az ugorban *w- kezdetű volt. Magyarázatra szorul azonban a DN. wo-, Trj. 
wu- stb. mellett a magánhangzóval kezdődő DN. äjdt-, Trj* ojdytd- stb. (erről 
1. még STEINITZ, DialEtWbOstj. 23). A szóbelseji mássalhangzó *-j- lehetett, 
mely mind a vogulban, mind az osztjákban egyes nyelvjárásokban, ill. alak
változatokban eltűnt (a magyar hangképviseletről 1. alább). A vogul és az 
osztják interdialektális magánhangzó-megfelelés rendkívül szövevényes. A ki
következtethető ősvog. *§ ><s*ä, *ü ~*ű és ősosztj. % ^ *u, *J <^>*u ~ *o, 
*o ^ *ÍZ váltakozás alapján az eredeti ugor magánhangzót nem tudjuk meg
állapítani. A m. ó (^>óv) 'bewahren, behüten' azonban óm. *uu-, *ou- és *au-
(<< ősm. *uw3-, *ow3-, *aw3-) alakból egyaránt megmagyarázható (vö. BÁR
CZI, Htört,2 93, 96). Az óm. *-u- ( < ősm. *-w-) hiátustöltő lehet az eredeti 
*-j- helyett. Ugyanilyen hiátustöltő hangot (v) találunk az eredeti *-j- helyén 
a N. ev, év 'Eiter', N. köved 'abárolódik, párolódik; abgekocht, gedünstet wer
den', követ 'folgen' szavainkban is. Az ugor szókezdő *w- a magyarban eltűnt. 
Az ugor alapalak tehát *ivsj3 lehetett. 

Az eredeti (ugor kori) jelentés 'lát; sehen' lehetett (vö. vogul-osztják). 
A magyarban végbement 'lát; sehen' -<-* 'óv; bewahren, behüten' jelentésvál
tozás számos analógiával valószínűsíthető: m. lát 'sehen, schauen' ^--szam. 
jur. (LEHT. 226) letampä 'schützen, bewahren, hüten', m. veti'schützen, bewah
ren, hüten' ~ z ü r j . vidlini 'sehen, schauen'; votj. (MŰNK.) SZ. ut- 'nézni, szem
lélni; schauen, -besichtigen' ~ 'vigyázni, ügyelni; achtgeben' m 'óvni, meg
védeni, oltalmazni; hüten, bewahren, schützen'; mord. vanoms 'schauen, 
betrachten, besehen' ~ 'hüten, bewahren, beschützen' (1. még R É D E I : MNy. 
LX, 100). Az obi-ugor nyelvekben lezajlott 'lát; sehen' -4- ' tud; ismer; wissen, 
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kennen', ül. ' lát; sehen' —• 'talál; finden' jelentésfejlődósről 1. KERESZTES: 
NyK. L X I X , 2 7 1 - 2 . 

Az ó, óv igénkkel összetartozó ótalom > oltalom alakulás- és képzésmód
járól 1. HÍDVÉGI : Pais-Eml. 304. Tévesen: KÁLMÁN: MNy. L, 162. 

121. Magyar vásik 'sich abwetzen' 

1. A vásik 'sich abwetzen, stumpf werden' igére az első adat 1510-ből 
ismeretes: evnen magát alazatoffágban vaflalvan (MargL. 46). Szavunk erede
tével legutóbb K. SAL É V A foglalkozott (NyK. LII I , 260). A magyar szót 
egyebek között a következő obi-ugor szócsaláddal vetette egybe: v o g. 
(VNyj. 272) T. il-aëkh-: uëlamèm il-aëkhêts 'ruhám elviselődött'; (KANN., 
közli L I IM. : FUF. X X I I , 171) TJ . aëk-, AK. FK. àsy-, P . oëë-, AL. KL. oëë-, 
Szo. osy- 'schaben (Leder mit dem Messer), abschaben (Blut vom Leder) (TJ. 
Szo.), harken, zusammenharken, (mit der Heugabel Heu) zusammenziehen, 
-raffen' | o s z t j . (OL. 146 — 7) Trj. woëêytd-, Mj. waëêy-, Vj. woc§yt§n-, Ni. 
uëdm-, Kaz. wçëam, O. osi- 'schaben'. A vogulban az eredeti szókezdő *w-
eltűnt (erről 1. LIIMOLA: i. h.). A vog. -k-, az osztj. §yt§-, -§y-, -dmsth. igekép
zők. — K. SAL É V A TOIVONEN (FUF. XIX, 97 — 8) és LIIMOLA (i. h.) alapján 
még a következő szavakat is idevonta: ? v o t j . (WIED. ) veëany 'brechen 
(Flachs od. Hanf)' | finn vitoa, vitiä 'Flachsschäben abschwingen; mit Messer 
schneiden' | lapp N. faskot, väskot 'rädere, scabere' (1. még FUV.). A votják 
és a finn szó első szótagbeli e, ill. i hangja, a lapp pedig a, à ( = â) magán
hangzója és -sk- mássalhangzó-kapcsolata miatt nem egyeztethető a vásik-kal 
és obi-ugor megfelelőivel (vö. E. ITKONEN: UAJb. XXVII I , 77). 

2. TOIVONEN (i. h.) szerint a fenti csoportba tartozhatna a zürj. (WIED. ) 
vuëtyny 'schaben, kratzen, abschaben . . .' és a votj. (WIED. ) vuëtyny 'schaben, 
kratzen', (MŰNK.) SZ. vust- 'vakarni, reszelni; schaben, kratzen' is, feltéve, ha 
-t- elemük igeképző. Az újabb zűrjén szótárakban több olyan szót találunk, 
amelyek a zürj. vuëtyny családjába vonhatók. Pl. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) 
V. Le. vuëjini 'verbleichen (die Farbe), verschießen (V., Le.), sich schleißen, 
sich fasern (Le.)'; Vm. vuëmi-, jajis vuëmis 'sein Fleisch fiel ab, wurde [von dem 
Mühlrad] abgemahlt, [bloß die Knochen blieben]'; (SzrSzlK.) Szkr. KSz. 
vuëjini, AV. vuëjini, FV. vuëjini, Vm., AV., Ud. vuëmini, FSz. Le. vuëéini, 
Vm. vuëtièêini 'cTepeTbcfl, OTCKOŐJiHTbCH; 0ÖJie3Tb (Hanp. o KpacKe); jiHHaTb, 
BbiJiHHHTb, BbiuBecTH (06 KpacKe) (Lu., Le., Szkr., KSz., FSz., FV.)'. 
Ezek az adatok hozzásegítenek bennünket a TOIVONEN által felvetett 
kérdés tisztázásához. A felsorolt zűrjén igékről ui. világosan leválasztható 
-ji-, -mi-, -si-, -tissi- képzők kétségtelenül arra utalnak, hogy a zürjénben és 
a votjakban egy *vuë- alapszóval kell számolnunk. Ez a zürj.-votj. vue- alap
szó pedig kiválóan illik a m. vásik-hoz és obi-ugor megfelelőihez. A rekonstruál
ható finnugor alapalak *waÖ3- lehetett. 

122. Vogul mati 'megöregszik; alt werden' 

A v o g. (MSz.) É. mati, K. AL. mati 'megöregszik; alt werden', K. mätep 
khâtêl 'lenyugvó nap; untergehende Sonne' (khátel 'nap; Sonne'), (WV. 31) 
TJ . P. AL. matsdm, AK. FK. mätsdm, Szo. matsdm 'ich wurde alt' etimológiai-
lag összetartozik a következő o s z t j á k igével: (KT. 554) V. Ni. O. met-
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'ermüden, erschöpft werden (V. O.), schwach werden, erschlaffen, seine Spann
kraft verlieren, durch Eintrocknen schlaff werden (Bogen, Feder) (Ni.)', Trj. 
mât- 'ermüden, erschöpft werden; schwach, lose werden, sich lockern (Bogen, 
Feder)'; (PD. 1188) J . mât- 'müde werden'. Mássalhangzóik azonosak (m, t), 
a feltehető ősvog. *e és ősosztj. *e is szabályosan felel meg egymásnak. A két 
szó jelentéstani viszonyára vonatkozóan vö. zürj.(WUo.) perié 'alt' ^ ' a l t e r s 
schwach, hinfällig'; lat. senex 'alt' ^seneo 'bin alt, schwach' (1. W A L D E — 
HOFMANN, LatEtWb.3). 

123. Osztják u% 'Kopf 

Az osztj. (KT. 21) DN. Ni. u%, V. Vj. oy (uydm), VK. Vart. oy (uydmj, 
Trj. oy0, Kaz. O. ö% 'Kopf, (PD. 2795) Ko. u% J . ow ua. jelentésénél és nyelv
járási elterjedtségénél fogva minden bizonnyal nagyon régi szó, bár elfogad
ható etimológiája mind ez ideig nincs. Ajánlott uráli egyeztetése: finn oiva 
'brav', oivaltaa 'begreifen, verstehen', lapp N. oailve 'Kopf; Spitze, Gipfel' 
stb. (1. SKES.; E. ITKONEN, LpChr. 153) ui. aligha helyes, mivel a finn oiva 
stb. alapján feltehető uráli *-jw- kapcsolatnak az osztjákban nem felelhet meg 
X, y, -w. STEINITZ (DialEtWbOstj. 33; 1. még PD. 2795) a vog. TJ . ä%, KK. 
§x 'Hügel' szót adja meg az osztj. u% esetleges megfelelőjéül, két ?-lel utalva 
az egyeztetés nyilvánvaló jelentéstani nehézségere. Véleményünk szerint mind 
hangtani, mind jelentéstani szempontból kiválóan illik az osztj. u%-h.oz a 
következő szelkup szó: (CASTR.—LEHT.: SUST. 122: 16) N. uug 'Ende, Schluß', 
NP. uugó, FO. úugó, B. Ta. Kar. uug (uuh) 'Ende, Lippe'; (PEOK.) ükb 'nepeß-
HHH KOHÓ;, HOC (y >KHBOTHoro), KJiioB (y irraubi)'. Az osztják 'Kopf és 
a szelkup 'Ende, Schluß' jelentések megfelelésére vö. m. fej 'Kopf, Haupt ' 
~ zürj. pom 'Ende, Anfang, Spitze' stb. (1. MSzFgrE.); lapp oai[ve 'Kopf 
~ ' S p i t z e , Gipfel'; cser. wuj 'Kopf ~ ' o b e r e s Ende, Ende; Wipfel'. A kikö
vetkeztethető uráli alapalak: *oJc3 vagy *uJc3. — Az osztják szó bekerült 
a vogul népköltészet nyelvébe: (MK. III, 170) É. a%i 'fő', (KANN.— L I I M . : 
SUST. 101: 212, 429) Szo. oXi 'Haupt ' (1. STEINITZ, DialEtWbOstj. 33). 

GYÖRKÉ (MNy. XL, 17; 1. még FUV.) a szelk. uug szót a m. vég 'Ende, 
Schluß', finn viimeinen 'letzt' stb. szavakkal egyeztette. Ez azonban a hang
rend különbözése miatt nem fogadható el. 

124. Zűrjén HUH nepu 'weHCnan ocoöb cen/irn' 

A nőstény lazacot jelentő zürj. Vm. HUH ne pu (nin ceri) szót a SzrSzl-
K-ból idézzük. Tudomásunk szerint ez a kifejezés más forrásban nem fordul 
elő. Az utótagként álló nepu (ceri) halat jelent. A HUH (nin) szócska jelenté
sének — és esetleges etimológiájának — a kibogozásához abból kell kiindul
nunk, hogy a HUH nepu jelzős szerkezet nőstény halfajtára vonatkozik. A nős
tény hal jelölésére a következő kifejezéseket ismerjük még a zür jenből: 
(FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) Ud. peha ceri, V., FV. pekja c., Le. peka cerig 'Rog
ner'; FV. in-ceri 'Rogner (weibl. Fisch)'. A peka ceri stb. tulajdonképpeni 
jelentése: 'ikrás hal' (peka 'ikrás; Rogen habend'). A FV. in-ceri in elemének 
a jelentése 'Frau, Weibchen von Tieren'; az in-ceri tehát szó szerint 'nőstény 
hal; weiblicher Fisch' jelentésű. Ez utóbbi kifejezés a mi szempontunkból 
különösen fontos. Feltehető ugyanis, hogy a nőstény halat, mégpedig nőstény 
lazacot jelentő Vm. HUH nepu első elemének az eredeti jelentése — az in-ceri-
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béli in szócskáéhoz hasonlóan — szintén 'nő, nó'stény; Frau, Weibchen' volt. 
E mellett szól az a körülmény is, hogy ugyancsak a Vm. nyelvjárásban a hím 
halat, ill. marénát jelentő (SzrSzlK.) eep nepu 'caivieu; pbißbi', eep-Keőöc 
'caMeij-cnr' kifejezések előtagja az ópermi ver 'Sklave, Diener' (vö. veres 
'Gatte, Ehemann') ***> votj. var 'Sklave, Diener, Knecht ' szóval azonos. A 
'Frau, Weibchen' jelentésű zürj. nin szócska a következő etimológiai család 
tagja lehet:4 m. nő (neje) 1. 'Frau, Weib', 2. R. 'Weibchen' | v o g. (WV. 41) 
TJ . ni, AK. AL. raëstb. 'Weib, Frau; Weibchen' | o s z t j . (OL. 163) BN. ner\, 
V. Vj. ni, O. nir) 'Weib' | m o r d . (Beitr. 28) E. ni 'Frau, Weib' | l a p p 
N. njirjrjalâs ^njir\r\ilas 'female animal, female' || szam. jur. (LEHT. 312) O. 
ne 'Weib, Frau' stb. (A m. nő stb. összetartozásáról 1. GYARM., Äff. 215; 
LINDSTRÖM: Suomi 1852: 63; MUSz. 401; HALÁSZ: NyK. XXIV, 462; Beitr. 
28; NyH.7; SzófSz.; FUV.) A szóközépi *-?^-nek — az uráli alapalak *nirjä 
lehetett — a zürj. nin -n-je szabályos folytatója. 

125. Zűrjén oc 'CHJia' 

A zűrjén nyelvjárási szótárban (SzrSzlK.) felbukkanó I. oc 'cmia' 
MOMb', ona 'CHJibHbiíí' etimológiailag azonos a zürj. (WUo.) V. ec, P . jec 
'Anständigkeit, Schicklichkeit (V.), Kraft, Stärke (P.)' alakkal. Az ec szó 
családjáról és származékainak jelentéstani vonatkozásairól 1. RADANOVICS: 
NyK. LXII , 126. A kettő közül kétségtelenül az ec az eredetibb, az oc-ban 
szórványos *e >• o változás történt. A korai őspermiben lezajlott *e > o, ill. 
*e > p hangváltozás jól ismert, de az oc o-ja aligha származhat ilyen régi 
időkből. Valószínűbb, hogy ebben a szóban viszonylag későn végbement 
nyelvjárási különfejlődéssel van dolgunk.5 

126. Votják valan 'hiúz; Luchs' 

A votj. (MŰNK.) J . valan, bal'an 'hiúzmacska; Luchs', (URSzl.) ŐÜÁRH 
'pbiCb'6 változatai közül a valan az eredetibb, a bal'an b-]e talán a hasonló 
hangalakú, ta tár eredetű (WICHM.: SUSA. XI, 14, 41) MU. bal'an 'Hirsch' 
szóval való keveredéssel magyarázható (UOTILA: SUST. LXV, 56). A valan 
'hiúzmacska; Luchs' a votj. (MŰNK.) val, vali: G. cil-val, M. cil'i-val'i 'fény; 
fénylő, ragyogó, csillogó; Glanz, Schimmer; glänzend, schimmernd', Sz. valk, 
M. vált 'fényes, ragyogó, csillogó, glänzend, schimmernd, leuchtend' ( ^ z ü r j . 
(WUo.) volai- 'glänzen, schimmern') szavak alapján feltehető, de eddig még 
nem adatolt *valal- 'fénylik, csillog; leuchten, glänzen, schimmern' ige -an 
igenévképzős alakjából keletkezhetett. Az -an képzőről 1. WIEDEMANN, Gramm. 

4 Arra, hogy a nin jelentése 'ikra; Rogen' lett volna, azért nem gondolhatunk, 
mert a finnugor nyelvekben nem lehet olyan 'ikra; Rogen' jelentésű szót találni, amellyel 
a zürj. nin egyeztethető volna. 

5 Nem volna érdektelen tüzetesebben megvizsgálni a zűrjén nyelv külön életében 
jelentkező e > o labializációt (pl. zürj. kerzini 'schreien' ~ gorzini ua„ Icepres 'krumm, 
schief, biegsam' ~ kopirtni 'beugen, krümmen' stb., 1. WICHMANN: SUST. XXXVI, 
70; 1. még R É D E I : NyK. LXX, 159) abból a célból, hogy van-e valami köze a korai ős-
permi *e > o, *$ > o hang változáshoz, avagy attól teljesen független, új jelenségről 
van-e szó. Ez talán a hangfejlődési tendenciák térben és időben való hatóerejének a vizs
gálata szempontjából is tanulságos lehetne. 

6 A KxAPROTHnál vogulnak feltüntetett bálán 'Luchs' kétes adat (1. KÁLMÁN: 
MNyTK. 43: 6). Vajon jövevényszó a votjákból? 
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48; A. KÖVBSI, PermiKépz. 250. Eszerint a votj. voían eredeti jelentése 'fény
lő, csillogó (állat); leuchtend, glänzend (Tier)' lehetett. A macskával rokon 
ragadozó állat nevét fénylő szeméről kaphat ta a votjákban. Ez a névadás 
könnyen érthető, hisz hasonló elnevezések más nyelvekben is találhatók: ném. 
Luchs 'hiúz' ^ l i t v . lúszis ua. ~ o r . pbtcb ua. stb. :..< ieur. Heule- 'leuchten, 
licht, sehen' (1. K L U G E , DtEtWb.19). 

R E D E I K Á R O L Y 

Etymologien 

116. Ung. marad 'bleiben' 
Das Grundwort *mar- von ung. marad 'bleiben' ist vielleicht mit den folgenden 

samojedischen Wörtern zu vergleichen: jur. O. maie 'zurückbehalten, zurückhalten, 
nicht geben', twg. mâra'dma 'fest machen' usw. 

117. Ung. mered 'emporragen, starren' 
Die Familie von ung. mered 1. 'emporragen', 2. 'starren, erstarren' ist äußerst 

reich (s. SzófSz.). Das zu erschließende Grundwort *mer- paßt sowohl aus lautlichem, 
als auch aus semantischem Gesichtspunkt gut zu den folgenden ob-ugrischen Wörtern: 
wog. mari 'szorul, reked, elakad, szükségbe jut stb.; sich verengen, stecken bleiben, stok-
ken, in Not gelangen usw.' | ostj Ni. märem 'Leid', DN. mdráp 'stickige, muffige Luft' 
usw. Die Bedeutung in der ugrischen Periode dürfte 'pressen, drängen, sich verengen' 
gewesen sein. Für die ungarische Bedeutung 'starren, erstarren' vgl. lat. stipäre 'dicht 
zusammendrängen' ~ dt. steif, ahd. stif 'steif, starr, stattlich, aufrecht'. 

118. Ung. mutat 'zeigen' 
Der Verfasser stellt das ungarische Verb mutat 'zeigen' zu den folgenden Wör

tern: ostj. mojdpt3 'Rätsel' | tscher. moam 'finden' | mordw. mujems ds. | fi. muistaa 
'sich erinnern, verstehen, kennen; können' | olon. muja- 'kosten' | weps. muja- 'probie
ren, tasten'. Die ursprüngliche Bedeutung mag 'anrühren, tasten' gewesen sein. Im Unga
rischen kann mit einer Bedeutungsentwicklung *'anrühren, tasten' -+ *'verstehen, wis
sen, kennen lassen, erinnern, mahnen' -+• 'zeigen' gerechnet werden. Aus semantischem 
Gesichtspunkt vgl. fi. osata 'können, kennen, verstehen' ry osoittaa 'zeigen, weisen'; 
lat. moneö '(ich) mahne' ~ mönströ '(ich) zeige, weise' <y memini '(ich) erinnere mich'. 
Die zu rekonstruierende finnisch-ugrische Grundform ist *muja-. 

119. Ung. nem 'nicht, nein' 
Das ungarische Verneinungswort nem und das Verbietungswort ne, ferner die zu 

ihnen gestellten finnisch-ugrischen Wörter (wog. ne- : nëmat 'keinerlei', nêm- : nêm-
%ätpä 'niemand', ostj. ne-: nemsAt 'nichts', syrj. nem-: ni-nem 'nichts', wotj. no: no-hin-
no 'niemand' (mochten ursprünglich keine Negation ausgedrückt haben. Die ob-ugrischen 
Verneinungswörter verbaler Herkunft (wog. ä, at, ostj. änt usw.) deuten nämlich darauf, 
daß die Negation nicht nur in der uralischen und der finnisch-ugrischen Periode, son
dern auch in der ugrischen Periode durch ein Negationsverb ausgedrückt wurde. Ung. 
ne- ~ wog.-ostj. ne ~ wotj. no (< uralisch *nä, vgl. fi. nämä 'diese' usw.) dürften ur
sprünglich zur Bildung, bzw. zur Hervorhebung von unbestimten und allgemeinen Für
wörtern gedient haben (s. ung. némi 'etwas, einiges', néha 'manchmal' usw.); ihre vernei
nende Bedeutung konnten sie in verneinenden Sätzen (neben dem Négations verb) erhalten 
haben. Das zur Betonung, bzw. Hervorhebung dienende Wörtchen ne und das Wort nem 
in der Bedeutung von 'etwas' ( < urung. *ne -\- mi 'was' oder *ne + Pronominalbil-
dungssuffix *m3) nahmen — annehmbar im frühen Urungarischen — eine verneinende 
Bedeutung auf sich. Die vorliegende Herleitung wird auch durch fremdsprachige Ana
logien unterstützt. Z. B. dt. nicht (ahd. niwiht, neowiht) < ni eo wiht 'nie etwas', fr. 
rien 'Ding, etwas' ->- 'nichts' usw. 

120. Ung. óv 'bewahren, behüten' 
Die Entsprechungen des ungarischen Wortes können die folgenden sein: wog. 

LM uj- 'sehen', TJ wä 'er wird sehen', KU wàji 'er sieht' usw. | ostj. DN. äpt- 'finden; 



112 RÉDEI KÁROLY 

bemerken, wahrnehmen, sehen', DN wo- 'sehen, wissen, kennen' usw. Die ugrische Vor
stufe mag *wüj3- gewesen sein. 

Die ursprüngliche Bedeutung dürfte 'sehen'gewesen sein. Der im Ungarischen 
vollzogene Bedeutungswandel 'sehen' -*• 'bewahren, behüten' kann durch zahlreiche 
Analogien gerechtfertigt werden: ung. lát 'sehen' <~- sam. jur. letampä 'schützen, bewah
ren, hüten', mordw. vanoms 'schauen' ~ 'hüten, bewahren' usw. 

121. Ung. vásik 'sich abwetzen' 
Zu ung. vásik 'sich abwetzen' und zu seinen ob-ugrischen Entsprechungen kön

nen auch die folgenden permischen Wörter gestellt werden: syrj. vusti- 'schaben, kratzen', 
vuSji- 'cTepeTbCíi' Í wotj. vuët- 'schaben, kratzen'. Syrj. -ti-, -ji- und wotj. -t- sind 
Verbalbildungssuffixe. Die zu erschließende finnisch-ugrische Grundform dürfte *wac3-
gewesen sein. 

122. Wog. mati 'alt werden' 
Wog. mati 'alt werden' hängt etymologisch mit dem ostjakischen Wort met-

'ermüden, erschöpft werden, schwach werden' zusammen. Für das semantische Ver
hältnis der beiden Wörter vgl. syrj. perié 'alt ' ~ 'altersschwach, hinfällig'; lat. senex 
'alt ' ~ seneo '(ich) bin alt, schwach'. 

123. Ostj. ux 'Kopf 
Der Verfasser vergleicht das ostjakische Wort u% 'Kopf mit sam. selk. N. uug 

'Ende, Schluß'. Aus semantischem Gesichtspunkt vgl. ung. fej 'Kopf, Haupt ' ~ syrj. 
pom 'Ende, Anfang, Spitze'; lp. oai've 'Kopf ~ 'Spitze, Gipfel' ~ tscher. wuj 'Kopf ~ 
'oberes Ende; Ende; Wipfel'. 

124. Syrj. HUH uepu '»eHCKafl ocoßb CCMTH' 
Das erste Glied (nin) des das Weibchen des Lachses bedeutenden Ausdruckes 

HÜH nepu (nin ceri) kommt selbständig nicht vor. Dieses Wörtchen nin kann — falls 
seine ursprüngliche Bedeutung 'Frau, Weibchen' war — mit dem ungarischen Wort nő 
'Frau, Weib' und seiner Familie vergliechen werden. 

125. Syrj. 06 'cHJia' 
Das im syrjänischen Dialektwörterbuch (SrSIK) erscheinende I 06 'cHJia, MOMb' 

ist eine Variante von P eë, jel 'Kraft, Stärke'. In der Form oö fand ein sporadischer Wan
del *e > o stat t . 

126. Wotj. valan 'Luchs' 
Wotj. valan 'Luchs' kann aus der mit dem Partizipalbildungssuffix -an erweiter

ten Form eines auf Grund von wotj. val: 6il-val 'Glanz, Schimmer; glänzend, schim
mernd' und von valk 'glänzend' (~ syrj. volal- 'glänzen, schimmern') anzunehmenden, 
jedoch bisher noch nicht belegten Verbs *valal- 'leuchten, glänzen, schimmern' ent
standen sein. Vgl. dt. Luchs usw. < ieur. Heuk- 'leuchten, Licht, sehen'. 
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