
147. Magyar szül 'gebären' 

1. Szül 1. 'gebären, zur Welt bringen', 2. 'erzeugen, hervorrufen, her
vorbringen, verursachen' szavunk legrégibb előfordulásai: 1350 k.: fziulheffen 
(KT.); fziluttet (uo.); 1380-1410: zilew (BesztSzj.); 1416 U./1450 k.: kibèn 
ztlèttèl (BécsiK. 4). Jelentéstani (és alaktani) szempontból figyelemreméltóbb 
származékai a következők: szülemény 'Ausgeburt, Erzeugnis, Frucht ' ; R. szü
lemér 'Abkömmling'; szülés 1. 'Geburt', 2. N. ' takarmány; Futter, Viehfutter'; 
N. szüleség ' takarmány; Futter, Viehfutter'; N. szülét 'szül; gebären, zur Welt 
bringen'; születik 1. 'geboren werden, zur Welt kommen', 2. 'entstehen': szülő 
1. 'Vater, Mutter', 2. (szülők) 'die Eltern' , 3. N (szüle, szilé) 'öreganya, anyóka, 
néni; alte Mutter, Mütterchen, Tante' , 4. R. (szüle) 'altes Weib'. 

A legutóbbi időkig általánosan elfogadott volt a m. szül-nek a vog. 
(AHLQV.) sulmam 'sich fortpflanzen, sich vermehren', (MK 4:302) K sühmli 
'világra hoz, nevel; zur Welt bringen, erziehen' szóval való egyeztetése (ÁKE 
582; Ny H7; SzófSz.). De ennek az ugor származtatásnak súlyos akadálya a 
vogul elsőszótagi veláris ü ( < ősvog. *ü). — Ugyancsak tévesen: VglWb. 
613; MUNKÁCSI: Nyr. 9:155, 12:345, NyK 25:185; VASVERŐ: Nyr. 16:483; 
MARTINKÓ: Nyr. 79:99. 

2. Hangtani szempontból és — mint alább látni fogjuk jelentéstanilag 
is - kifogástalanul illik a m. szül-höz a következő v o g u l szó: (MSz.) É. 
sei- 'szerez; erwerben'; (MK 3:404) É. sei- 'keres, szerez, vásárol'; ( B A L . — 
VAHR.) É . cBAyHKee, Jk . ceA'x, cerfdx 'Ha>KHTb, 3apa6oTaTb, npHoÖpecra'.. A ma
gyar és a vogul szó alapján ugor *sil3- (^> *sÜ3-) alapalakot rekonstruálha
tunk. 

Számos nyelv tanúsítja, hogy a 'szül, nemz; gebären, erzeugen' jelentés 
általában nem elsődleges, hanem valamely más, alkalmas jelentésből jött 
létre. A magyar és a vogul szóhoz szemantikai tekintetben közel álló szócso
portok: lat. parö 'bereite; verschaffe mir, erwerbe, kaufe' ~ pariö 'bringe 
hervor, erzeuge, gebäre'; ang. get 'kap, szerez, vásárol' ~ béget 'nemz', vog. 
(KANN. , közli SET. : Vir. 1928:255) T J kant- 'löytää, finden' ~ (KANN. — L I I M . : 
MSFOu. 111:183) TJ kant-: s'a äwpü-w kanta-sdt 'alle gebaren ein Kind'. L. még 
BÜCK, A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European 
Languages. Chicago, 1949. 242. 1. Távolabbi, de ugyancsak tanulságos jelen
téstani párhuzamok: osztj. (KT 969) V täja- 'besitzen, anhaben, tragen (ein 
Kleidungsstück)' ~ 'gebären (Mensch, Rentier)', Kr. täjrjant- 'gebären'; zürj. 
(WUo.) vaj- 'bringen' <~ gebären', votj . (MŰNK.) vaj- 'hozni, meghozni; brin
gen, zubringen' <~^ 'előhozni, teremni, szülni, nemzeni; hervorbringen; (Früchte) 
tragen, gebären, erzeugen'; ném. gebären 'szül' f < *ga-beran, gót gabairan 
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'hervorbringen, gebären', tkp. 'zu Ende tragen'), óind. bhr, bhar '(als Leibes
frucht) tragen' <~ lat. fertilis 'fruchtbar' ~ lat. ferre 'tragen' (KLUGE - MITZKA, 
DtEtWb.19). 

148. Osztják Iceras 'Stützstange' 

Az osztj. (KT 430) Ni. keras 'Stützstange für die Latten des Entennetzes' 
talán a zürj. (WUo.) V Sz. Pecs. I . Lu. Ud. P her 'Balken" alapján feltehető 
*keres vagy *Jceras átvétele. Noha egy 'Balken, Stange' jelentésű zürj. *keres, 
illetőleg *keras meglétét szótári adatokkal nem tudjuk igazolni — tekintettel 
az -es, -as képző produktivitására (vö. A. KÖVESI , PermiKépz. 293 kk.) —, 
nem látszik alaptalannak az a feltevés, hogy ilyen szó volt (vagy van) egyik
másik zűrjén nyelvjárásban. Persze az sem lehetetlen, hogy a szó (zürj. her ~+ 
osztj. her) az osztjákban kapott -as képzőt (az -as képzőről 1. SAUER, Die 
Nominalbildung im Ostjakischen. Berlin 1967, 161 kk.). A zürj. e > osztj. e, 
zürj. e, ill. a > oszt.j a hanghelyettesítésre vonatkozóan 1. TOIVONEN: F U F 
32:129, 139, 141. Az osztj. keras zürjénből való származtatása szemantikailag 
is lehetséges: a zürj. 'Balken' és az osztj. 'Stützstange' jelentés közel áll egy
máshoz. Az osztják szó jövevény volta mellett szólhat az is, hogy csupán egyet
len nvelvjárasból ismeretes. 

149. Osztják töwdL 'Querholz im Boot' 

A PAASONEN DoNNER-féle osztják szótárban a 2577. számú szócikk
ben megadott Ko. tö%dt ~> J töwdL 'Querholz im Boot' nyelvjárási alakok közt 
látszólag ugyanolyan hangtani viszony van, mint a (uo. 2578) Ko. tőydt <^~, J 
töwdL 'Feder' szóban. Az utóbbiban — mely a m. toll ua. stb. megfelelője — 
eredeti *-lk- teendő fel. Ám az előbb említett Ko. töydt alakban a szóvégi -t 
eredeti (vö. KT 983: V töydt stb. 'dünnes Querholz, Leiste im Boot'), s így kü
lönválasztandó az L (< *l) hangot tartalmazó J töwdL-tól. A Ko. töydt 'Quer
holz im Boot' a m. tat 'Achterschiff, Hinterschiff, vog. (WV 74) AL K L toyt 
'Querholz des Kahnes' stb. etimológiai családba tartozik (1. MUNKÁCSI: Ethn. 
4:270, NyK 25:271; ÁKE 591; WICHMANN: F U F 14:110; LEHTISALO: M S F O U . 
58:121; FUV; ESzK). A J töwdL 'Querholz im Boot' viszont véleményünk sze
rint a LIIMOLA (FUF 32:261 jegyz.) által közölt v o g . (KANN.) AL tayï 'Quer
holz (z. B. am Tisch, am Boden des Zubers usw.)', F K päsdntowl 'Querholz am 
Tisch' (päsdn 'Tisch'), AK F K Szo. towl- 'zusammenfügen (mittels eines Quer
holzes)' megfelelője. Az AL tayï T-jének jésítettsége másodlagos. 

150. Zűrjén pan 'wpeii' 

A zürj. (FOKOS-FUCHS) V Le. pan 'Herr' , (KRSzl.) pan (folkl.) 'wpeu;,' 
(a 18. századi nyelvemlékekben) 'BJiaflbiKo' szónak a pan- 'ocHOBaTb' («- 'HMe-
IOIHHÎÎ ocHOBy, BJiacTb') szóból való származtatása (ESzK) alaktani (igéből 
főnév főnevesítő képző nélkül!) és jelentéstani szempontból nem valószínű. 
A zürj. pan kétségtelenül az or. (Jlajih) nan 'ŐapHH, öonpuH; (VASMER, 
REW) katholischer, polnischer Herr, Gutsbesitzer' átvétele, de a kölcsönzés 
körülményeinek ----- az átvétel helyének és idejének — a meghatározásához 
ismernünk kellene az orosz szó pontos földrajzi elterjedtségét. Lehetséges, 
hogy mint könyvszó az orosz irodalmi nyelvből került be a zűr jenbe. 
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151. Zűrjén I (Ob) pugir 'ocTpou' 

A zűrjén etimológiai szótárban (ESzK) közölt zürj. I (Ob) pugir 'nec-
MaHbiH He3aTonjineMbiH ocTpOB B noÖMe peKH', (KRSzl.) pugirin: diin-pugirin 
'HepaBHOMepHO, ocTpoBKaAin' (diöH-diöH) címszó alatt) szót a szótár szerzői 
a votj. hugit 'KJiyöbi (j\hma, napa), bugor 'KJiyöoK' szóval vetik egybe. A zürj. 
pugir szűk körű elterjedtsége és előfordulási helye (IOb) azonban olyan té
nyezők, amelyek a szó ősisége s így őspermi kori eredete ellen szólnak. Az 
előfordulási hely — az etimológia ismerete nélkül is — valamelyik obi-ugor 
nyelvből való kölcsönzésre utal h a t . Ezt a lehetőséget, illetőleg sejtést két
ségtelen valósággá teszi viszont az, hogy az o s z t j a k b a n tényleg van 
olyan szó, amely a zürj. pugir forrásául szolgált: (KT 670-71) DN po%dr 
'Insel; Sumpfinsel, trockenes Inselchen inmitten eines Sumpfes'; Ni. pwpr, 
Kaz. pç%9r, O poydr 'Insel, Inselchen (in einem Gewässer od. Sumpf, auf einer 
Uferwiese'). Az osztják és a zűrjén szó jelentései pontosan fedik egymást, 
csupán az osztj. % > z ü r j . g megfelelésről kell röviden szólnunk. Ismeretes, 
hogy az osztj. / fonéma fonetikai realizációja intervokalikus helyzetben y. A 
y-t — mely a zűrjén nyelvben nem fordul elő — a zűrjének a hozzá (akuszti
kailag is) közel álló gr-vei helyettesítették. 

152. Zűrjén P ti(w)ip: bord-t. 'Schwanzfeder' 

Az 1964. évi zürjénföldi tanulmányutamon jegyeztem fel a következő 
szót: D P (Kudymkar) ti(w)ip: bord-t. 'farktoll; Schwanzfeder'. E szó a zürj. 
(WUo.) P tiv 'Schwung- od. Schwanzfeder', Lu. til-bord, P tiv-bord 'ua. (P); 
Flosse, Floßfeder (Lu.)' (bord 'Flügel, Feder, Flosse'), (SzrSzÍK) FSz. Le. til 
'nepo (nrimbi)' ( ~ m. toll 'Feder', 1. FUV; ESzK stb.) -ip denom. névszóképzős 
származéka. Az -ip FU *-p3 — kevésbé valószínűen FU *-pp3 képzőre ve
zethető vissza (1. A. KÖVESI , PermiKépz. 65, 274). A ti(w)ip (<C *tilip) alak 
más forrásokban nem fordul elő. Viszont kétségtelenül a ti(w)ip alakválto
zata a WIEDEMANN által közölt P tilep 'Faser', jur-èi-t. 'Haar ' (jur-êi 'Haar ') . 
A 'Feder' ~ 'Haar ' jelentésviszonyra vö. vog. pun 'Feder' ~ 'Haar ' (MSzFgrE 
fan, fon alatt). A 'Faser' jelentés létrejöttére hathatot t a (FOKOS-FUCHS) Vm. 
tűim 'einfacher Faden von Hanf, bár a 'Feder' jelentésből közvetlenül is el
képzelhető a 'Faser' kifejlődése. 

153. Zűrjén vosado, vosadol 'harmonika' 

Ezt a szót is 1964-ben zürjénföldi gyujtőutamon jegyeztem fel. A szó a 
terjedelmesebb zűrjén szótárakban ( W I E D . , W U O . , FOKOS-FUCHS, SzrSzÍK, 
KRSzl.) nincs meg, előfordulását magam is csak a felső-vicsegdai nyelvjárás
ban (Usztykulom, Rues, Gyerevjanszk) tudom igazolni. A széltében-hosszá-
ban ismeretes sad-jerin pe niv gul'ajte "A kertben leány sétál' kezdetű dal egyik 
sora így hangzik: vosadolies boétam 'harmonikát veszünk' (Gyerevjanszk); 
a másik dalváltozatban pedig így: vosadol'es boétam 'harmonikát veszünk' 
(Usztykulom). A szó gyűjtésemben vosado, ül. vosadol' hangalakban még két 
dalban fordul elő: bazar vilin vosado 'a vásárban harmonika' (Rues) és bazar 
vilin vosadol' ua. (Gyerevjanszk). A sad-jerin . . . kezdetű dal oroszból való, 
az orosz eredeti kezdő sora: Bo cady-AU 6 ozopode [,,A kertben-e vagy a vete
ményeskertben . . . " ] . Az orosz eredeti alapján nyilvánvaló, hogy a zürj énben 
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az orosz dal első két (eo cady -> vosado), ill. három (eo cady-Au -*> vosadol) 
szava vált önálló 'harmonika' jelentésű főnévvé. A szókölcsönzésnek arra a 
típusára, hogy egy kedvelt dal valamelyik jellemző szava, vagy szókapcsolata 
válik azon hangszer nevévé, amelyiken előadták, más nyelvekből is idézhetünk 
példát. Ilyen pl. a finn (nyelvjárási) sermakka, sermantka, sirmakka, sirmantka, 
sirmaska 'hanuri, harmonikka; harmonika', mely az orosz mapMüHKü 'kíntorna, 
verkli' szó átvétele, az oroszban viszont — lengyel közvetítéssel — a 18. szá
zadban népszerű „Scharmante Katharine" című német verklidalból származik 
(VASMER, R E W 3:377; SKES). 

154. Mordvin vaca-r '6a3ap' 

A. P . FEOKTYiszTOV«I4cTOKHMopAOBCKOHnHCbMeHHOCTH» (Moszkva, 1968) 
című kiadványának 56. lapján közli egy 18. századi szójegyzékből a következő 
mord. E. szót: eai}Apb [ = vaca-r] '6a3ap', -(o)n melléknévképzős alakja: 
eayÁpOHb [vaca-ron] '6a3apHbiH'. A szó — tudomásom szerint — más források
ban nincs meg. A vaca-r, mely ma már valószínűleg kihalt szónak tekintendő, 
középiráni eredetű jövevényszó, vö. pehl. väcär 'Markt'. 

155. Finn siva 'hübsch', siveä 'tugendhaft' 

F . MÉSZÁROS HENRIETTA (NyK 65:178; 1. még P D 2201) az osztj. (KT 
835) V Vj. süy, Trj. siy 'Schönheit (V Vj. Trj.), Schmuckheit (Vj.)', V Vj. süker) 
'schön, hübsch (Mensch) (V), schön, prächtig (Gerät, Tuch; bes von Zeug) 
(Vj.)' szót a m. szép-ipel hozta kapcsolatba. Az egyeztetésnek főleg hangtani 
tarthatatlanságáról 1. R É D E I : NyK 66:105; vö. még MELICH: MNy. 25:40. 
Véleményem szerint az osztják szó a következő finn szócsalád etimológiai 
megfelelője: (SKES) siva 'sievä, soma, näpsä; hübsch, nett, niedlich', (uo.) 
sivakka 'sileä, solakka, sievä, siisti, kaunis; glatt, eben, schlank, hübsch, sauber, 
schön', siveä 'tugendhaft, sittsam; (SKES) sileä, siisti, sievä, kaunis; glatt, 
eben, sauber, hübsch, schön', siivo 'sauber, ordentlich, nett; Ordnung', siivota 
(siivoan) 'aufräumen, in Ordnung bringen, säubern, sauber machen', ? sievä 
'hübsch, nett, niedlich'. A fiin sievä idetartozása ie (<i *e) hangja miatt bi
zonytalan. Erről és a finn szavak egymással való összetartozásáról valamint a 
további finnségi megfelelőkről 1. SKES. 

A szókezdő mássalhangzó *é- lehetett. A finn alapján kikövetkeztethető 
szóközépi *w-nek az osztj. K y szabályos megfelelője (vö. COLLINDER, CompGr. 
115). Az osztj. y ~ k váltakozásról 1. STEINITZ, FgrKons. 20, 22. Az ősosztj. 
*ü a finn alapján feltehető eredeti *i-nek ritka, de nem példa nélküli meg
felelője. Pl. mord. piks 'Seil' ~ osztj. (OL 213) V püydl 'Tragband, -schnür' 
stb. (FUV; MSzFgrE fiu, olv.: fiü alatt; TESz.). A finnugor alapalak *siwa, 
az eredeti jelentés, mely a finnben őrződött meg, 'tiszta; sauber' lehetett. 
A 'tiszta; sauber' -*• 'szép; schön' jelentésfejlődés mind a finnben, mind az 
osztjákban végbement. E jelentésváltozásra vonatkozóan 1. még R É D E I : NyK 
66:105. 

156. Finn äimä 'Stopf-, Segelnadel' 

A finn äimä 'Stopf-, Segelnadel' szónak a következő szamojéd megfe
lelői ismeretesek: jur. (LEHT. 325) O nlpe 'Nadel'; tvg. (LEHT. : M S F O U . 56:110) 
njäime, (MIKOLA: NyK 72:84) nejmi ua.; kam. nimi ua.; koib. (Beitr. 16) neme 
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'Nähnadel'; mot. (uo.) ime ua. (vö. SETÄLÄ: FUFA 12:17,118, JSFOu. 30/5:85: 
Beitr. 16, 137; LEHTISALO: FUF 21:51; FUV stb.). Megvan a szó a jen.-ben is. 
(Терещенко: Языки народов СССР. Финно-угорские и самодийские языки 
1966. 439) нэ [=щ] 'иголка'. 

R É D E I KÁROLY 

Etymologien 

147. Ungarisch szül 'gebären' 

Die mögliche Entsprechung des ungarischen Wortes ist das wog. sei- 'erwerben'. 
Vom semantischen Aspekt aus vgl. lat. parö 'bereite; verschaffe mir, erwerbe, kaufe' 
<~ pariö 'bringe hervor, erzeuge, gebäre', engl, get 'bekommen, erwerben, kaufen' i~ beget 
erzeugen'. 

148. Ostjakisch keras 'Stützstange' 

Ostj. keras 'Stützstange für die Latten des Entennetzes' ist vielleicht eine Ent" 
lehnung von *keres oder *keras, das aufgrund des syrjänischen ker 'Balken' anzunehmen 
ist. 

149. Ostjakisch töwsb 'Querholz im Boot' 

Ostj. J . töwdL 'Querholz . . .', das im Wörterbuch PD (2677) als eine mundartliche 
Variante von Ко. tö%3t ds. angeführt ist, hängt etymologisch wegen des auslautenden 
L (< *l) mit dem wog. tayl 'Querholz', So. towl- 'zusammenfügen' zusammen. 

150. Syrjänisch pan 'жрец' 
Syrj. pan 'Herr; жрец' kann aus dem russ. пан 'барин, боярин' übernommen 

sein, obwohl die Umstände der Entlehnung (Zeit und Ort) nicht geklärt sind. 

161. Syrjänisch puglr 'остров' 
Syrj. I. (Ob) pugir 'песчаный незатопляемый остров в пойме реки' ist ein ost-

jakisches Lehnwort ( < Ni. риуэг, Kaz. рд%эг, О PQ%9r 'Insel, Inselchen'). 

152. Syrjänisch P ti(w)ip: bord-t. 'Schwanzfeder' 

Das in den Aufzeichnungen des Verfassers vorkommende süd-permjakische 
ti(w)ip: bord-t. 'Schwanzfeder' ist eine Ableitung von P tiv 'Schwung- od. Schwanzfeder' 
mit dem Suffix -ip. 

153. Syrjänisch vosado, vosadol 'Harmonika' 

Laut Aufzeichnungen des Verfassers kommt obiges Wort in einigen Liedern der 
Gegend der Oberen Vyöegda vor. Im Syrjänischen wurden die ersten zwei (во саду), 
bzw. drei Wörter (во сади-ли) eines russischen Liedes (во саду-ли в огороде) zu selbstän
digen Substantiven. Parallelen in der Bedeutungslehre sind auch in anderen Sprachen zu 
finden. 

154. Mordwinisch vaca-r 'базар' 
Hier geht es wahrscheinlich um ein mittel-iranisches Lehnwort (vgl. pehl. väcär 

Markt'). 

155. Finnisch siva 'hübsch', siveä 'tugendhaft' 

Finnisch siva, siveä usw. kann mit dem ostj. süy 'Schönheit', sükan 'schön, hübsch' 
verbunden werden. Die ursprüngliche Bedeutung könnte 'sauber' gewesen sein (vgl. auch 
finnisch sivakka, siveä 'sauber'). In Bezug auf den Bedeutungswandel 'sauber'-»- 'schön' s. 
NyK 66 : 105. 

156. Finnitch äimä 'Stopf-, Segelnadel 

Der Verfasser vertritt den Standpunkt, daß das finnische äimä, uralischen Ur
sprungs, auch im Jen. eine Entsprechung ha: нэ (= ne) 'иголка'. 
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