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157. Magyar N ját 'drusza; Namensbruder' 

A m. N ját 'drusza; Namensbruder* (alakváltozata: jád) a székelységben 
elég nagy területen el van terjedve: Háromszék, Udvarhely, Csík megyékben 
(MTSz., 1. még BAKOS: MNy. 64 : 72 kk.). Néhányan a csuv. jat 'név, elnevezés; 
Name, Benennung' szóból származtatták (CzF.; P A I S : MNy. 30 : 256; 1. még 
VÁMBÉEY: NyK 8 : 155, VÁMBÉKY ellenében BUDENZ: NyK 10 : 102). Ez a 
magyarázat jelentéstani okokból aligha valószínű (vö. TESz.). 

BAKOS (MNy. 64 : 72 kk.) a szláv Uto 'év; Jahr ' szóból származó román 
leat ua. alakból magyarázza. A román szónak a nyelvjárásokban '(katonai) 
évjárat', 'baka, bajtárs' jelentése is van. Vö. még a fi leat cu cineva 'egyforma'. 
Az egyeztetésnek azonban komoly jelentéstani és hangtani nehézségei vannak 
(,,a szókezdő j korai és kizárólagos volta miatt" , vö. TESZ.). Ezzel szemben a 
csángó leát 'egyidős', lyát 'egyidős; bajtárs' (ŰMTSz.) újabb kori jövevényszó 
a románból (BAKOS: i. h.; TESz.). 

Véleményem szerint a ját ősi szókincsünkbe tartozik. Az a körülmény, 
hogy az első nyelvtörténeti adat a 16. századból való (1585: Egy vezeték 
neuwk, iátok, Cal.), nem lehet akadálya a szó ősi voltának. Hiszen nem egy 
olyan finnugor eredetű — persze nagy területen használatos ! — táj szavunk, 
sőt köznyelvi szavunk van, amelyet viszonylag későn jegyeztek le (pl. aggódik, 
ágyék, alom, N fagy, N hagy máz, N halok ~ halk ~ hajh stb., N keshed stb., 
1. MSzPE, TESz.). A m. ját megfelelői lehetnek a következő obi-ugor szavak: 
v o g. (MSFOu. 101 : 2, 3, MSFOu. 109 : 59) AK K K ját, Szo. jot 'mit' | o s z t j . 
(KT 195) V Vj. jöt 'mit ': mä jötäm jöyä\ 'komm mit mir!, geh mit mir! ' , 
Trj. jöt 'mit ' : mä jötam 'kerallani; mit mir'; (uo.) Trj. jöt-wät 'myötätuuli; 
Rückenwind'; (PD 358) J jöta: j.-wát 'myötätuuli; guter Wind' (az obi-ugor 
szavak összetartozására vonatkozóan 1. STEINITZ, DEWO 416). Az osztj. Trj. 
jöt-wát, J jöta-wát szerkezethez hasonló jelentésű szavakból keletkezett a finn 
myötätuuli 'günstiger, guter Wind': myötä 'mit' + tuuli 'Wind'. 

A kikövetkeztethető ősvogul magánhangzó *ä, az ősosztják magánhangzó 
nedig *ő lehetett (vö. STEINITZ, WogVok. 230 kk., OstjVok. 85 kk.). A V Vj. 
o *ő-ból keletkezett a szókezdő j hatására. A feltehető ősvogul és ősosztják 
magánhangzónak a magyarban o és u mellett a, á is meg szokott felelni. 
Éppen ezért az ugor kori magánhangzó hangszínét ma még/már nem tudjuk 
megállapítani. Csupán annyit mondhatunk róla, hogy veláris vokális volt. 
A rekonstruálható ugor alapalak *jött3 lehetett. 

Az egyeztetés jelentéstani szempontból is lehetséges. Az obi-ugor alakok 
ma comitativusi névutókként használatosak. A finnugor nyelvek comitativusi 
szerepű névutói (-^esetragjai) szinte egytől-egyig 'társ, barát; Genösse, Kame
rad, Freund' jelentésű főnevekből jöttek létre. Ennek alapján nagy valószínű-
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seggel feltehetjük, hogy a vog. jot, osztj. jöt, jot eredeti jelentése is ez lehetett. 
A 'társ, barát; Genösse, Kamerad, Freund' -» comitativusi névutó, illetőleg 
esetrag fejlődéshez a jelentéstani párhuzamokat 1. a 159. sz. szócikkben. Az 
eredetinek feltehető 'társ, barát; Genösse, Kamerad, Freund' •* magyar 
'drusza; Namensbruder' jelentésváltozáshoz pedig vö. lapp N guoi'bme -im-
'comrade, companion, husband, wife, neighbour' ~ finn kaima 'Namensvetter' 
( < balti, 1. KALIMA, Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. 
Hki 1936, 105. L). 

158. Magyar óv 'bewahren, behüten' 

A m. vár 'warten, erwarten, harren' megfelelője megvan a vogulban: 
(MSz.) É ür- 1. 'vár; warten', 2. 'őriz; hüten', K vorét- 'őriz; hüten', (KANN. : 
F U F 14 : 48) T J ör- 'warten' (MUSz. 565; MUNKÁCSI: NyK 25 : 178; NyH7; 
SzófSz.; LIIMOLA: Vir. 1970 : 172). H A J D Ú (MNy. 43 : 294) ehhez az etimológiai 
családhoz kapcsolta a következő szamojéd szókat: j u r . (CASTR.) jieräu, jerau 
'bewachen, retten'; t v g . (PROK., J P N S Z . 1 : 50) Baratasa (gerundiumi alak, 
töve: Barata-) 'M^aTb'. A szamojéd szók azonban kétségtelenül összetartoznak 
a jur. (LEHT. 114) O je-, Lj. we- 'hüten' igével. Eszerint a jur. jieräu, jerau, 
tvg. Bara-ta jur. -r-, tvg. -ra- eleme nem a tőhöz tartozik, hanem igeképző 
(a tvg. -ta- is igeképző), s így nem egyeztethető a m. vár igével. 

Véleményem szerint a szám. jur. je-, we- (tovább képzett alakja: jiêrau, 
jerau) és a tvg. Ba- tő hangtani és jelentéstani szempontból jól illik a m. óv 
(R. ó) 'bewahren, behüten' igéhez és ajánlott obi-ugor megfelelőihez: v o g . 
(MSz.) K L uj-, wäm 'ich sehe' ~ wâji er sieht' stb. | o s z t j . (KT 13) DN 
äjet- 'finden; bemerken, wahrnehmen, sehen', (PD 3060) Ko. wojet- 'sehen', 
(KT 268) V wu-, Vj. u- 'sehen' stb. A magyar és az obi-ugor alakok etimológiai 
összetartozásáról, hangtani és jelentéstani vonatkozásairól 1. R É D E I : NyK 
71 : 106.1 Az i. h. rekonstruált ugor *wsj3 itt most már uráli — alapalakkal 
minden nehézség nélkül összhangba hozhatók a szamojéd szók is. Az uráli 
*w- > jur. w-, j - hang változás palatális magánhangzó előtt szabályosnak 
mondható. A jur. e palatális volta másodlagos, az elenyészett *-j- (erről 1. 
COLLINDER, CompGr. 111 kk.) hatásával függ össze. A tvg. B- ( = &-) az uráli 
*w- szabályos folytatója. A magánhangzó eredeti veláris hangszíne a tavgiban 
megőrződött, a szóbelseji *-j- viszont — a jurákhoz és több obi-ugor alakhoz 
hasonlóan — itt is eltűnt. A jur. je-, we- 'hüten' jelentésének az ugor szavak 
jelentéseivel való összefüggéséről 1. R É D E I : i h. A jurák 'hüten' és a tavgi 
'>KA^Tb; warten' jelentések viszonyára vonatkozóan vö. m. vár 'warten' ~ vog. 
É úr- 'vár; warten' ~ 'őriz; hüten', ném. warten 'vár' ~ angolszász wardön 
'behüten, bewachen, versorgen, sich hüten'. 

159. A magyar -velj-val 'mit' esetrag eredete 

1. A -velj-val comitativus- és instrumentális ragként használatos a 
magyarban. A rá vonatkozó régi nyelvi adatok: 1192 — 95: Latiatuc feleym 
ZumtucÄeZ (HB); halalnec halalááí holz (uo.); kegilmeAeZ (uo.); 1300 k.: 

1 LIIMOLA (Vir. 1970 : 171) lehetségesnek tartja, hogy a magyar szó esetleg a vog. 
(KANN.) AK K K ümatol- 'odottaa; warten' szóval tartozik össze. 



SZŐFEJTÉSEK 203 

Jy || rolmol jepedyk, huol ozuk ÓMS); Scemem kunuel arad (uo.); uoj" 
]cegegkel || werethul (uo.); Fyom halalZaZ (uo.); halai kynaaZ, anyath ezes 
fyaaZ (uo.); 1350 k.:ezen JcowZ (KTSz.); te veled (uo.); 1372u./1448 k.: velem 
(JókK 10); 1416 U./1450 k.: két íiajual (BécsiK 1); tvuèVetec (uo.). Hatá
rozószóként — a személyes névmások kiegészüléses alakjaiban — a magas 
hangrendû vei- változat fordul elő: velem, veled, vele stb. 

2. A -vélj-val esetragot a következő szavakkal egyeztették: v o g , 
(MSz.) K L voài 'erő' (WV 16) TJwäw, AK F K AL wo, Szo. wäy 'Kraft' | 
o s z t j . (OL 163) DN we%, Trj. woy, V Vj. wöy, Ni. Kaz. wew, O wej 'Kraft, 
Stärke' | z ü r j . (WUo.) vi: V Pecs. Lu. jez-vi, Le. jez-vi, Sz. jez-vij 'Sehne, 
Flechse im Fleisch (V); Gelenk (Pecs.), Gliedgelenk (Sz.), Fingergelenk, Halm
knoten (Le.), Gliedstück im Rohr, Halm (Lu.)' | v o t j . (MUNK.) vi: Sz. M 
joz-vi 'a test tagjai (összességükben értve)'; Sz. kaf-vi 'erő, tehetség; Kraft, 
Vermögen' | c s e r . (WICHM.) K H U wi, M B wij 'Kraft '; (PS) K wij ua. 
| m o r d . E vij, M vi 'Kraft, Macht; Schar, Trupp' | f i n n väki (gen. väen) 
'Kraft, Stärke, Macht; Volksmenge, Leute' ; é s z t vagi (gen. väe) 'Kraft, 
Gewalt, Macht; Macht, Heeresmacht, Heer, Armee, Schar' | l a p p N viekkâ 
1. (adv. of degree)' fairly, rather', 2. 'rather large, rather important, strong 
etc.'.|.? s z a m. j u r. (LEHT. , közli J O K I : FUFA 32 :52 ) wika 'Kraft ' 
(SZ[INNYEI]: NyK 30 : 230, NyH7, MNy. 22 : 258, 29 : 129, F U F 22 : 67; 
SETÄLÄ: J S F O U . 30/5 : 64 ?.m.; KANNISTO, WV 18; LEHTISALO: F U F 21 : 37 ? 
m.; UOTILA, SyrjChr. 178; SzófSz. ? m.; FUV ? m.). 

Ez a SziNNYEitől származó magyarázat — egy-két kivételtől eltekintve — 
sem a hungarológiában, sem a hazai finnugrisztikában nem találkozott kedvező 
visszhanggal. A külföldi szakvélemény is kritikusan — kétkedő vagy elutasító 
módon — foglalt vele szemben állást. A legtöbb irodalmi hivatkozás nem említi 
a -vélj-val ragot a finn väki stb. etimológiai tagjai sorában. Az egyeztetés 
valóban súlyos akadályokba ütközik. A magyarban az eredeti magánhangzó 
rövid nyílt e volt (vö. BécsiK). A rokon nyelvi szók alapján feltehető szóbelseji 
*-k- spirantizálódása és vokalizálódása folytán azonban hosszú magánhangzós 
*vél (*-vil) ~ *-vál alakot várnánk (vö. FOKOS: NéNy. 9 : 197). 

A feltett jelentésfejlődés ('erővel; mit der Kraft ' -*• 'segítségével; mit der 
Hilfe' -» Vel/-val; mit') is gyenge lábakon áll, mivel jelentéstani párhuzamok
kal nem tudjuk megtámogatni. A fenti nézet hívei a lapp N vœkka -g- 'men, 
help, hands; strength, potency' ( < f i n n väki) főnév elativus-inessivusragos 
alakjának (vœgâst) bizonyos határozói szerkezetekben való alkalmazására 
szoktak hivatkozni: accès vœgâst adlet leve pá sin fars bekostning; az apja 
segítségével él'; soabbë-vœgâst vag'ga 'bot segítségével jár.' Ezekben és más 
hasonló kifejezésekben azonban a lapp vœkka megőrizte 'segítség; help' jelen
tését, vagyis n e m v á l t v i s z o n y í t ó e l e m m é , n é v u t ó v á . 

Többek vélekedése szerint a -velj-val rag az ugor *-Z ablativusragra megy 
vissza (MÉSZÖLY: Nyr. 59 : 77 kk., F U F 21 : 56 kk., MNy. 29 : 212 kk.; 
SZAMOSFALVI [ = MÉSZÖLY]: UO. 297; SzófSz. ?-lel; BERRÁR, TörtMondt. 32). 
Eszerint a v, illetőleg a régi nyelvben jelentkező h másodlagos fejlemény, 
hiátustöltő hang volna. Ennek a magyarázatnak az a nehézsége, hogy testesebb 
esetragjaink, amelyeknek határozószói alakjai is vannak (bennem, stb., értem 
stb., nálam stb., tőlem s t b j önálló szó ragos alakjából keletkeztek. A -vei 
változat határozószói használata (velem, veled, vele s tb . j is amellett szól, 
hogy ragunk önálló szóból jött létre. 
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FOKOS (NéNy. 9 : 197 kk.) szerint a -velj-val eredetére nézve azonos a 
-vej-va határozói igenév R N -velj-val alakjával. Eszerint az -l ablativusi ere
detű instrumentális rag volna. Ez a származtatás azért nem fogadható el, 
mivel nem magyarázza meg ragunk eredeti magashangúsagat. Jelentéstanilag 
is nehezen képzelhető el instrumentális- comitativusragnak határozói igenév
ből való kifejlődése. 

3. A m. -velj-val határozórag egyeztethető a következő szavakkal: 
f i n n véli (gen. véljen) 'Bruder, Freund'; é s z t véli (gen. vele, velja) 'Bruder' | 
l a p p N vielljâ -Üj- ua.; K (1898) T Kid. vilj, Not. vielj, A vil' ua. (HUNFALVY: 
NyK 5 : 298 m., fi., Ip.; W I K L U N D : M S F O U . 10 : 70,176 fi., ip.; GENETZ: Suomi 
1897/3/13/3 : 27, 36 fi., Ip.; tévesen m., md.; E. ITKONEN: M S F O U . 76 : 66, 
F U F 29 : 260, LpChr. 177 fi., Ip.; RAVILA: Vir. 1939 : 112). 

A feltehető szóbelseji *-lj-nék a magyarban megfelelhet l (vö. m. fül 
'Ohr', MSzFE). A finn e ~ lapp ie, ( < fgr. *e) hangnak a m. e — é > e nyíltabbá 
váláson keresztül — ugyancsak szabályos megfelelője. Ugyanilyen hang
megfelelést találunk számos finnugor eredetű szavunkban: ellik (R. eil) 'Junge 
werfen . . .', elő, N eme 'Sau; Weibchen', evez, keszeg stb. A finnugor alapalak 
*welje lehetett. 

Az egybevetésnek nem lehet akadálya az, hogy szavunknak csupán a 
finnben és a lappban van megfelelője. Ilyen etimológia szép számmal akad 
finnugor eredetű szókincsünkben (pl. bújik, ének, evez, ívik, lak, liszt stb., 
1. MSzFE). 

Az egyeztetés jelentéstanilag is lehetséges. Az eredeti (finnugor kori) 
jelentés 'fiútestvér; Bruder' lehetett. A m. -velj-val eredeti funkciója társ
határozói volt, ebből fejlődött az eszközhatározói használat. A comitativusi 
funkció a 'barát, társ; Freund, Genösse' jelentésfokozaton keresztül érthető 
meg. A 'fiútestvér; Bruder' r* 'barát, társ; Freund, Genösse' szemantikai fej
lődést, mely feltehetőleg a korai ősmagyarban ment végbe, számos párhuzamos 
jelenség támogatja. Pl.: szláv (bolg., or.) őpam 'Bruder' -* 'Freund, Genösse' 
(szláv -* m. barát 1. 'Freund', 2. 'Nächster', 3. 'Mönch'); német Freund 
'barát ' ~ ófn. friunt 'Freund, Verwandter'; szam.jur. (299) nä 'Gefährte, 
Kamerad' ~ Bruder'. Több finnugor nyelvben fejlődött társhatározói rag, ill. 
névutó 'társ,*barát stb.; Genösse, Freund usw.' jelentésű szóból. Vö. vog. (MSz.) 
ÍZ jártéi 'vele; mit', am jártlém (jártélém) 'velem', T jőrtél, jőrtlém ua. < K 
jort, T jőrt ' társ, Genösse'; osztj. (STEINITZ, OstjChr.2 153) Szin. pihn 'mit ' < 
(KT 779) DT pit, V pH 'Kamarád', Kaz. piA 'Gatte (Mann, Frau) ' ; finn kanssa 
'mit', észt -ga ua. < finn kansa 'Volk, Nation, Leute', észt kaasa 'Genösse, 
Gefährte, Gatte, Gattin'; lapp -guoim -guim, -gum, -gu 'mit ' < N guoixbme -im-
'comrade, companion, husband, wife, neighbour (~ finn kaima 'Namensvetter') 
(vö. OINAS: MSFOu. 123 : 11, 13). 

A fent bemutatott névutók és ragok egy-egy alkalmas jelentésű főnév 
(társ, barát; Genösse, Kamerad, Freund') valamilyen esetragos (locativus-
vagy instrumentalisragos) avagy ragtalan alakjából (lapp) keletkeztek. Az 
ajánlott rokon nyelvi megfelelők alapján feltehető ősm. *vel ( <*wel) szónak 
névutóvá való fejlődését — 'társ, barát; Genösse, Freund' jelentésfokozaton 
keresztül — az idézett jelentéstani párhuzamok jól támogatják. A névutóvá, 
majd raggá válás az ősmagyar kor folyamán mehetett végbe. Az azonban 
nem dönthető el, hogy a -velj-val rag a feltehető *vel ( <*wel) főnévnek ragos 
vagy rag nélküli alakjából jött-e létre. Primer esetragjaink közül elvben vagy 
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a locativusi -n, vagy az ablativusi -l jöhet tekintetbe. Az uráli *-naj*-nä 
locativusragnak több rokon nyelvben fejlődött instrumentalisi használata (pl. 
osztják), s az ugor *-l ablativusrag folytatója a vogul főnévi paradigmában 
ugyancsak instrumentalisi funkcióban fordul elő. E ragok instrumentalisi 
szerepköre a m a i magyarban ugyan nem mutatható ki, de — tekintettel 
a rokon nyelvi esetragok hasonló használatára — e funkció ősmagyar kori meg
létét kereken nem tagadhatjuk. Sőt, az sem lehetetlen, hogy az -n és/vagy az 
-l instrumentalisi funkcióját a szekundér -velj-val szorította ki a használatból. 
A m. -velj-val comitativus- és instrumentalisrag esetében hangtani szempont
ból talán inkább az -l ragra gondolhatnánk: egy *velel formából ugyanis a 
*vel névutó, majd -velj-val esetrag létrejötte haplológiával megmagyarázható 
volna. A locativusi -n eltűnése azonban egy *velen ragos alakból még akkor is 
nehézséget okoz, ha figyelembe vesszük azt, hogy szekundér ragjainkra a 
hangtest zsugorodása, rövidülése jellemző. Vö. *belen > -benj-ban, -bőlj-ból, 
-bej-ba. E ragok funkciót viselő eleme (n, l, aje) általában megszokott maradni. 

Tekintettel a ragos alakból való származtatás i t t vázolt nehézségeire, 
a legvalószínűbbnek azt tartom, hogy a -velj-val rag a feltett *vel főnév rag-
talan alakjából keletkezett. Erre a névutóvá, majd raggá válási módra absztrakt 
( = nem helyhatározói) esetragjaink köréből más példákat is idézhetünk: 
-képp, -kor. 

160. Vogul jin- 'szab; zuschneiden' 

LEHTISALO ( M S F O U . 67 : 234; 1. még FUV) a következő szavakat egyez
tet te egymással: v o g. (AHLQV.) jinsam 'schneiden' | m o r d . (PAAS.: MSFOu. 
22 : 23, 28) E inzede-, inzida-, M inzede- 'hobeln', E M irjks 'Schabhobel, 
Schabmesser' | s z á m . j u r. (84) O jase- 'schnitzen, schneiden (mit dem 
Messer)'; j e n . Ch. josurja-, B josirje- 'schnitzen'. COLLINDER (CompGr. 406) 
uráli *jenc3- alapalakot rekonstruál. 

Az it t felsorolt szavak viszonyát az újabb adatok fényében valamelyest 
másképp látom. A vog. jinsam 'schneiden' összetartozik a vog. (MSz.) K 
jenit-, jens-, É jin- 'szab; zuschneiden', (WV 121) F K jin-, jins- alakokkal. 
Az adatok egybevetéséből viszont kiderül, hogy a vog. s nem a tőhöz tartozik, 
hanem deverbális igeképző. Igeképző a K j e w í - -it- eleme is. A mordvin alakok 
-ze-, -zi-, -ze-, valamint -de-, -da- elemei ugyancsak igeképzők. Az irjks 'Schab-
hobel, Schabmesser' a kikövetkeztethető *in- alapszó -ks denominális névszó
képzős származéka. MARK ( M S F O U . 52 : 184) ?-lel az irjks formát a -ze, -ze 
képzős inze-, inze- igei tőből magyarázta. Ez azonban hangtanilag aligha 
helyes. A jur. és a jen. szó szóközépi -é-, ül. -s- hangja, valamint eredeti veláris 
hangrendúsége miatt nem vonható ide. 

A vogul és mordvin szó alapján finnugor *jen3- alapalakot következtet
hetünk ki. Az eredeti jelentés 'vág, farag; schneiden, schnitzen' lehetett. 

161. Vogul saralayt- 'ärgern' 

A vog. (CSERNY.) É saralaht- 'ÖopOTbCfl', (BV) É saralayt- 1. 'ßOHHMaTb', 
2. 'npHAHpaTbCfl' igét csak az északi nyelvjárásból ismerem. A szót KÁLMÁN 
BÉLA is feljegyezte: Szig. saralayt- 'ärgern'.2 A vog. -(a)yt- visszaható igeképző, 

2 Ezen adat közlésének az átengedéséért KÁLMÁN BÉLÁnak ezúton is köszönetet 
mondok. 
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a sarai- alapszó pedig jövevény a zürjénből: (WUo.) Sz. Pecs. V I ziral-, Lu. 
Le. Ud. zira'l-, P zira-v- 'reiben (Sz. Pecs. Lu. V Ud. I), den Fußboden scheuern 
und waschen (Pecs.), einreiben (Sz. Lu. V Ud. I), massieren, (?) reiben (Le.), 
schaben, abschaben (P).' A konszonantizmusban zürj. z-r-l — vog. s-r-l hang
helyettesítés történt. A magánhangzók megfelelése is szabályos: zürj. i-a H». vog. 
(ősvog. *ë > ) a-a. A zűrjén 'reiben, scheuern' ~ vogul 'zaklat, bosszant, bele
köt vkibe; ärgern; aoHHMaTb, npHAHpaTbcn', továbbá 'harcol; SopoTbCfl' 
jelentések viszonyához vö. m. súrlódik, súrlódás (konkrét és átvit t értelemben); 
ném. reiben 'dörzsöl, súrol' ~ sich an jn reiben 'vkibe beleköt', Reibung 'súrló
dás, egyenetlenség', Reiberei 'súrlódás, nézeteltérés, veszekedés'; or. mpeHue 
'súrlódás' (konkrét és átvit t értelemben). 

162. Vogul túl- 'bevisz; hineintragen' 

V o g . (VNGy. 1 : 3, 2 : 101, 410, 3 : 184, 355) É túl- 'bevisz, beszállít; 
herein-, hineintragen, befördern', jû-tûl- 'behoz; herein-, hineinbringen', jüw-
tül- 'bevezet; herein-, hineinführen', K L tül- 'bevisz; (MUNK.: NyK 22 : 33) 
bevezet'; (MUNK.: NyK 24 : 327) T tül- 'behoz'; (KANN. : F U F 14 : 48, 53) 
TJTCs . tölo-lam 'ich hole hinein'; (KANN., közli STEIN., WogVok. 208) TJ töl-, 
K K AL KL Szo. tül- 'holen'. — Ezt a vogul igét a következő uráli szavakkal 
szokták egybevetni: o s z t j . (OL 139, 242) DN DT Trj. V Vj. Ni. O tu-, 
Kaz. tg- 'holen, bringen'; (KT 1031) DN tuttd- 'hinbringen (etw. an einen Ort), 
führen, ziehen', V Vj. tultd- 'hinbringen, führen' | f i n n tuo- 'bringen, her
bringen, führen, einführen' | s z a m. j u r. (LEHT. 476) O tä- 'geben, bringen' 
stb. (MUSz. 222, 137; HALÁSZ: NyK 23 : 262; ANDERSON, Wandl. 2 0 2 - 3 , 205; 
SETÄLÄ: J S F O U . 30/5 : 68; STEINITZ, FgrVok. 45; FUV; K. SAL.: MNy. 66 : 97; 
SKES). Speciális ' bev i sz , b e h o z , b e v e z e t ; h e r e i n - , h i n e i n t r a g e n , 
h e r e i n - , h i n e i n bringen, h e r e i n - , h i n e i n führen' jelentése alapján 
azonban valószínűbbnek látszik, hogy a vogul szó nem a finn tuo- stb. meg
felelője, hanem a vog. (VNyj. 132, 174, 228, 254, 296) K L AL K P tuj- 'bemenni; 
hineingehen', T tôj- ua., (KANN. : F U F 14 : 73) P tüjép- 'einkehren' (1. avat 
alatt, MSzFE) -l műveltető képzős származéka. Jelentéstani szempontból vö. 
osztj. (OL 49, 301) V lärja-, Trj. Aärj-, DN tat]-, Kaz. AÖn- 'eintreten, hinein
gehen' ~ (KT 993, 1070) DN tärjdttd- 'bringen, tragen (irgendwohin)', Kaz. 
AÖrjdAtd- 'hereinbringen'; zürj. (WUo.) pir- 'hineingehen, ein-, hineintreten' ~ 
pirt- 'hineinführen, hineintragen; taufen', pirtli- 'hineintragen, hereinholen, 
bringen'. 

163. Vogul vèsèm 'Haß'; osztják wifom 'Bosheit' 

A vog. (MSz.) K vésem 'gyűlölet; Haß ' és az osztj. (KT 262) DN Kr . 
wiSdm 'Bosheit, Schlechtigkeit', DN Kr. wiëmdrj 'böse, boshaft' zürjénből való 
j öve vényszavak. 

Mielőtt az etimológiai bizonyításra rátérnénk, nézzük meg a zűrjén szóra 
vonatkozó legfontosabb adatokat: (WUo.) vez: V Sz. Lu. Ud. vez pete 'man 
ist neidisch'; (uo.) V vezegti-, Sz. vezelcti-, Ud. vezegtr-, P' veze'kti-, 'eifersüchtig 
sein'; (WIED. ) vezal- 'neidisch sein, beneiden, wetteifern, lüstern sein'; (SzrSzlK) 
Szkr. KSz. vezal- '3aBHflOBaTb KOMy-neMy-Ji.'; (GEN.) K P vi-zal- 'beneiden'; 
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(SzrSzlK) FSz. AV Szkr. KSz. Ud. vezmen, FV veimen, Le. vezme, Lu. vezma 
'наперебой, наперегонки, вперегонки, вперебой'; (uo.) Ud vezmal- 'отни
мать, отнять, отбирать, отобрать, отбивать, отбить, перебивать, перебить'; 
(uo.) AV FV Vm. Ud. vezmas-, I veznas- 'пререкаться, перебраниваться, 
препираться, спорить (AV FV I), капризничать (о детях) (AV), соревно
ваться, состязаться (во время жатвы) (FV), отнимать, отбивать друг у 
друга (Vm. Ud.) ' ; (GEN.) K P vvzekti- 'eifersüchtig sein'. — A zűrjén szócsalád 
rokonságára vonatkozóan vö. FUCHS: F U F 33 : 169; ESzK; KATZ: NyK 
72 : 147. 

Az obi-ugor szavak forrásául feltehető zürj. *vezem a szótárakban ugyan 
nincs adatolva, de az -em deverbális névszó- és igenévképző produktivitása 
alapján joggal számolhatunk egy *vezem irigység, irigylés; Neid, Beneiden' 
származékkal (egy *vez- igei tőből). A vezmen, vezme, vezma 'vetélkedve; 
наперебой. . .' határozószók ezen feltehető *vezem származék -en instrumen
tális-, ill. -e ~ -a lativus- illativusragos alakjai. 

A zűrjén mássalhangzók vogul és osztják megfelelése szabályos: zürj. 
v- z- m -*• vog. К v [ = w] -s -m, osztj. w -ё -m. A zűrjén szóban kikövetkeztet
hető első szótagi zárt *e-nek az osztj. i ( < ősosztj. *i) szabályszerűen felel 
meg (vö. TOIVONEN: F U F 32 : 132). A vogulban a zürj. *e helyén ősvog. 
H-t ( > К ё-t) várnánk (vö. R É D E I , SLW 46). А К vesém első szótagbeli é 
(= э < ősvog. 4) hangja feltehetőleg ősvog. H ~ *г magánhangzó-váltakozás
sal magyarázható. A nem-első szótagi zürj. e -*• vog. э (= MŰNK. К é), osztj. 
э hanghelyettesítésre vonatkozóan 1. R É D E I , SLW 50; TOIVONEN: F U F 32 : 142. 

Az obi-ugor szavak 'gyűlölet; Haß ' (vogul) ~'Bosheit , Schlechtigkeit' 
(osztják) jelentéseinek a zűrjén 'neidisch' ~ 'eifersüchtig sein' ~ 'vitatkozik, 
civódik, veszekszik; пререкаться, перебраниваться, спорить' stb. jelentések
kel való összefüggése — úgy hiszem — annyira nyilvánvaló, hogy nem szorul 
különösebb magyarázatra. 

AHLQVIST „Wogulisches Wörterverzeichnis" című munkájából (MSFOu. 
2) idézzük a következő vogul adatokat: йёгт 'Neid', йётгг) 'neidisch, miß
günstig'. A vog. йёгт szókezdő u-ja miatt aligha származhat közvetlenül a 
zürjénből, hanem valószínűleg osztjákból való átvétel ( < wiedm 'Bosheit, 
Schlechtigkeit'). Ebben az esetben az osztj. wi- szókezdetet a vogulok u-val 
és esetleg vu-val helyettesítették, amennyiben а (МТв.) P vuemér\ 'borús' szó 
is idetartozik (az -ér) melléknévképző). 

A zürj. vez 'Neid' szónak egyéb származékai is átkerültek az obi-ugor 
nyelvekbe. Erről 1. még a 164, 165 és 168. sz. etimológiákat. 

164* Vogul vesma 'Neid' 

A vog. (AHLQV.) vesma 'Neid' a 163. sz. alatt említett zürj. Lu. vezma 
'наперебой, наперегонки, вперегонки, вперебой' alak átvétele. A zűrjén v, 
z, m mássalhangzók vogul nyelvi helyettesítéséről 1. fentebb. AHLQVIST adata 
feltehetőleg а К vagy Ny. nyelvjárásból való és az e talán ё-t jelöl. Ebben az 
esetben az ё ( < ősvog. *i) szabályos megfelelője a zürj. *g-nek (vö. R É D E I , 
SLW 46). Ha viszont a z e a ( < ősvog. H) hangot jelöl, akkor a vogul hang
képviselet (zürj. *§ -+• ) ősvog. H ~ H hangváltakozással függ össze. A zürj. 
a ~ vog. a hangmegfelelés is pontosan fedi egymást. A zürj. vezma 'vetélkedve; 
наперебой. . .' -*• vog. vesma 'irigység; Neid'érdekes adalék a jövevényszavak 
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kölcsönzésekor némelykor előforduló szófaj váltásra, jelen esetben: határozó
szó -# főnév (erre a jelenségre vonatkozóan 1. KÁLMÁN, RLW 137: R É D E I , 
SLW 65). 

• • 

165. Vogul vesmal- 'beneiden' 

A címként álló vogul szót csupán AHLQVIST szójegyzékéből tudjuk idézni : 
vesmal- 'beneiden'. Az adat valószínűleg a K, esetleg a Ny. nyelvjárásból való: 
Ez a szó is a zürjénből került át : (SzrSzlK) Ud. vezmal- ' OTHHMaTb, OTHflTb, 
OTÖHpaTb, OToßpaTb, OTÖHBaTb, oTÔHTb, nepeÖHBaTb, nepeÖHTb' (vö. még a 
163, 164 és 168. sz. etimológiákat). A zürj. I -* vog. I kivételével a hangtani
hanghelyettesítési problémák ugyanazok, mint amelyeket a 163 és 164. sz. 
alatt tárgyaltunk. A zűrjén és a vogul ige jelentése: zűrjén '(erővel) elvesz, 
elragad; OTHHMaTb, OTÖnpaTb' ~ vogul 'beneiden' közel áll egymáshoz. Tekin
tettel a zűrjén szócsalád egyes tagjainak 'Neid', 'neidisch', 'beneiden' eifer
süchtig sein' jelentéseire, feltehető, hogy a vog. vesmal- őrzi a zűrjén ige 
eredeti 'beneiden' jelentését. 

166. Osztják ewdlt 'von . . . her, aus' 

1. Az oszt jakban az ablativusi irány kifejezésére egyes nyelvjárásokban 
az ewdVt másokban pedig az eV ti nóvutó használatos. Az ugor eredetű *l 
( > osztj. I, A, t) ablativusrag — a -ta(-t) mutató névmási eredetű nyomósító 
partikulával bővült formában — csupán határozószókban fordul elő. Például: 
Kaz. taAta 'innen; von hier', kamdAta 'kívülről; von draußen.'3 Legelső cikkem
ben az ewdVt és eV ti névutókat egymással összekapcsoltam, s az *e közelre 
mutató névmás toldalékos alakjainak magyaráztam (Pais-Eml. 635 — 7). Akkor 
sajnálatos módon elkerülte a figyelmemet az a tény, hogy az eVH-t a szak
irodalom a finn yli 'über', yllä 'über (Dat.); oben' stb. etimológiai családjába 
sorolja. Az osztj. eVti névutót később magam is a finn yli, zürj.-votj. vil- stb. 
szavakkal kapcsoltam össze (Postp. 11, uo. további irodalom). Ma is úgy véle
kedem, hogy az ewdVt — persze az eVti-től elválasztva — mutató névmási 
eredetű. Hogy a kérdés megvizsgálására most ismét visszatérek, annak az az 
oka, hogy az ewdVt névutó eredetét, alkotó elemeinek funkcióját, illetőleg 
egymáshoz való viszonyát ma másképp látom. 

2. Az ewdVt 'von . . . her, aus' névutó a következő nyelvjárásokban for
dul elő: (STEINITZ, DEWO 233) Keu. Ni. Serk. ewdt (ewdtt-), Kaz. ewdAt, 
ewdA, ewdA't (ewdAt-), Sur. ewdV (ewdl't-J, O ewdVt, (STEIN.) ewdVtt-. E névutó 
a K és D nyelvjárásokban erősen meg csonkult raggá vált formában van meg: 
(i. h.) V -oyj-öy, Vj -owj-öw, Trj. -ij-i, J. -i, DN -ewd, DT C -iwd, Kr. iwdt, -iwd. 
A magánhangzó-illeszkedést ismerő V Vj. és Trj. nyelvjárásokban a ragnak 

3 Ma már szinte közhelynek számít az a megállapítás, hogy a primer esetragok 
(ilyennek tekintendő az *l ablativusrag is !) eredeti lokális funkciójukban leginkább 
névmási határozószókban őrződtek meg. Az *l az osztják névszóragozás paradigmájában 
egyáltalán nem fordul elő. Ez feltehetőleg azzal függ össze, hogy az ablativusi -l zavaró 
homonímiát képezett volna a Px3 alakjával, pl. ampal 'kutyája; sein Hund*, ampel 
'kutyájuk; ihr Hund' ( ~ *ampèl 'kutyától; vom Hund') . 
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két — egy veláris és egy palatális — allomorfja van. Tekintettel a többi nyelv
járás magánhangzó-képviseletére, nyilvánvaló, hogy a két változat közül a 
palatális őrzi az eredetibb állapotot. 

3. Az ősosztjákra *ö (V Vj. DN Keu. Ni. Kaz. O) és H (Trj. J DT 
C Kr.) következtethető ki. Az *ö a szó belsejében feltehető ősosztj. *y hatására 
eredeti *e hangból keletkezhettett. Az osztj. *e ~ H hangviszonyra vonatko
zóan vö. STEINITZ, OstjVok. 70 — 72. 

Az ewdlH stb. névutó *e ( > *ö) ~ *i eleme az uráh *e- közelre mutató 
névmási tőre mehet vissza (az *e- névmás folytatásait az egyes uráli nyelvekben 
1. a MSzFE-ben, ez, e címszó alatt) . A osztj. w, y ( < ősosztj. *y) az uráli *kaf 
*-kä névmásképzővel, illetőleg esetragok előtt jelentkező koaffixummal azonos. 
A *-&a/-*M képzőre vonatkozóan 1. LEHTISALO: M S F O U . 72 : 392; HAKTJLINEN, 
SKRK 3 50, 108; COLLINDEB, CompGr. 2 9 1 - 3 ; TAULI : F U F 32 :170 kk.; 
H A J D Ú , BUNyt. 121 kk.; R É D E I , CTIFU 1 : 134. Ez a képző (koaffixum) van 
meg a következő szavakban is: finn jolca 'der (die, das), welcher (welche, 
welches)', kuka 'wer', täkäläinen 'hiesig', sikäläinen 'dortig', täällä ( < Haällä 
< Häyällä) 'hier', siellä (< siällä < *siyällä) 'da, dort', tuolla (•< Huoalla > 
nyelvj. tuualla) ( < Hooyalla) 'da, dort ' ; cser. -kde (elativus) < *¥ä) + t(iï\ 
szam. jur. -%ana (locativus), -%ad (ablativus). Az ewdl't l eleme a már említett 
ugor *l ablativusrag folytatója. Az l után álló aposztróf vagy az l utolsó részé
nek t előtti elzöngétlenedésére, vagy egy egykori t meglétére utal (vö. STEIN. 
ewdl'tt-). Véleményem szerint az előbbi alternatíva a valószínűbb. Az ewdl't, 
ewdAt stb. t-je, mely abszolút, szóvégi helyzetben gyakran kiesik, névmási 
eredetű partikula. Ez a -tájt ( < uráli Hä/He/Hi) partikula az osztjákban név
mási határozószókban fordul elő. 

Az osztj. ewdVt adverbium eredeti jelentése 'innen; von hier' lehetett. 
A névutóvá fejlődése a következő módon mehetett végbe: %ot ewdl't 'ház innen', 
'ház ,,ez"-ről/-ből — 'házról, házból'. Névmási eredetű névutók és esetragok 
szép számmal találhatók az uráli nyelvekben. Ezzel kapcsolatban elegendő 
talán utalnunk a m. -nekj-nak, -nálj-nél esetragokra (vö. MSzFE; TESz.) 
A locativusi -tj-tt és -n (-onj-enj-ön) uráli kori mutató névmási eredete is nagyon 
valószínű. Vö. még mord. M esa (inessivus), M esta (elativus) stb. (e- mutató 
névmási tő: E ese 'jener' stb.): M vel'et' esa 'im Dorf, vel'ef esta 'aus dem Dorf'.4 

167. Osztják lökön 'Gefäß' 

Az osztj. (PD 1329) Ko. lökön 'kolmijalka-astia, jossa esim. kaljaa 
säilytetään; eine Art Gefäß' az or. AOXüHb 'Waschbecken, Kufe' átvétele. 
A szabálytalannak látszó nem-első szótagi or. a ~ osztj. ő hangmegfelelés 
talán arra utal, hogy az osztják szó hangalakjára az or. Aüzyn 'Trog, Eimer, 
Faß ' y (u) hangja hatott . 

4 D. GHENO (NyK 77 : 52) a mord. E ejse ejste, ejs (esne, estede, estede, ejs, ezga) 
névutói sort az E eé, aé, M eé 'selbst, selber; eigen' névmásból eredezteti. Ez azonban 
jelentéstanilag kevésbé valószínű. A névutók e- és a visszaható névmás E e, à, M e magán
hangzójának a különbözése is ezen származtatás ellen szól. Véleményem szerint — a 
rokon nyelvi analógiákat is szem előtt tartva — sokkal valószínűbb e névutók mutató-
névmási eredete (egy ez- névmási tőből) (vö. PAASONEN: MordChr. 64). A zs > js han-
változáshoz vö E. kardajs < kardazs (illativusi alak) rO Jcardas (kardaz-) 'Hof (PAASO-
NEN: M S F O U . 22 : 26). 

14 Nyelvtudományi Közlemények 79/1—2. 
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KÁLMÁN (RLW 184) a vog. (WV 134) K K lőkm, P lokdúka, ÉVag. 
lőkdn 'hölzernes Branntweinanker' szót az or. Aae^H 'Trog, Eimer, Faß ' köl
csönzésének tartja (1. még KANNISTO, WV 134), bár (?-lel) azt is megengedi, 
hogy a vogul szó az or. AOXÚHb 'Waschbecken, Kufe', AOxdHKü ua. alakból 
származik. A K K lokdn minden nehézség nélkül megmagyarázható az or. 
Aazyn-ból. Erre mutat a szó első szótagi vokalizmusa — az orosz hangsúlytalan 
a-nak nagyon gyakran az ős vog. *a folytatói (KK o stb.) felelnek meg — és a 
szóközépi k (= k0, fonetikusan kw) hang is: a k labializációja az utána követ
kező, átadó nyelvi u labializáló hatására ment végbe. A P lekdnka, ÉVag. 
Ickdú w-jére az or. AOXÚHb Hb (ú) mássalhangzója hathatott , de ezek az alakok 
nem származhatnak teljes egészében a AOXdHb-ból, mivel az első szótagi 
magánhangzó (5 < ősvog. ,ä) a Aazyn a-jából magyarázható meg. 

Az itt tárgyalt vogul és osztják szó esetében a szókölcsönzésnek olyan 
érdekes típusával állunk szemben, amikor az átadó nyelv két, többé-kevésbé 
hasonló hangalakú és jelentésű szava az átvevő nyelvben keveredik egymással. 

168. Osztják wismà'ë- 'beneiden' 

Az osztj. (PD 3019) Ko. wiëmàS- 'beneiden' a zürj. (SzrSzlK) AV FV 
Vm. Ud. vezmaé- 'npepeKaTbcfl, nepeßpaHHBaTbCH, npenwpaTbCH, cnopHTb 
(AV FV), KanpH3HHqaTb (o fleTflx) (AV), copeBHOBaTbcn, cocnœaTbCH (BO 
BpeMH waTBbi) (FV), OTHHMaTb, OTÖHBaTb flpyr y Äpyra (Vm. Ud.) ' alakból 
származik. A hanghelyettesítés itt is szabályos: zürj. v-z-m-é -* osztj. w-ê-m-ë-
zürj. *§-« ** osztj. i-à. A zűrjén és az osztják szó szemantikai viszonyára 
vonatkozóan vö. a 163, 164 és 165 sz. alatt mondottakat. 

169. Zűrjén gor 'grau', gorig 'Blume' 

A zűrjén etimológiai szótár (ESzK) a következő szavakat egymástól 
elválasztja: (WUo.) V Sz. Pécs. Lu. Le. Ud. P gor 'grau, grauhaarig, (P auch) 
unreif (Beere)' és (SzrSzlK) FV Vm. I Pecs. Szkr. £ori$, Le. geri$ 'ußeTOK), 
(WUo.) I goriga 'voller Beeren (Stengel)', (GEN.) K P $o-ri$ 'unreif. A zürj. 
gor megfelelője megvan a votjákban: (MŰNK.) SZ. J gar, K íar 'szürkület, 
hajnal; Morgendämmerung'; (WICHM, közli U O T . : M S F O U . 65 : 34) Uf. djar, 
MU J M Sz. G gar ua.; (uo.) Uf. djarekü-, MU M Sz. garekti- 'verbleichen, blaß 
werden'; (URSzl.) garit 'ÖJieflHbiíí, CBeTJibiíí'. 

A zürj. gor (~ votj. gar) és gorig etimológiai szétválasztása sem hangtani, 
sem jelentéstani szempontból nem indokolt. A WUo. szótár szögletes zárójel
ben levő „Vgl. dzor" megjegyzése a goriga címszó után a két szóalak esetleges 
összetartozására utal. A gor ( ~ votj. gar) és gorig alakokban első szótagi 
őspermi *o tehető fel. A gor és gorig egy tőről való fakadása mellett szól a két 
szó egyező 'unreif jelentése is. A gorig -ig eleme denominális névszóképző. 
A permi szavak jelentései alapján az őspermire 'világos, fényes; hell, glänzend, 
leuchtend' jelentés következtethető ki : Ebből az alapjelentésből a mai jelen
tések ('grau' ~ 'ÖJieflHbiii; bleich' ~ 'unreif ~ 'Morgendämmerung' ~ 'IJBCTOK; 
Blume') könnyen megérthetők. A 'világos, fényes; hell, glänzend' -* Blume, 
Blüte' jelentésváltozást támogatják a következő jelentéstani párhuzamok: 
or. ceem 'Licht; Welt' ~ t^eem 'Blüte, Farbe', t^eemoK 'Blume' (VASMER, 
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REtWb. 2 : 591, 3 : 284); m. világ 'Licht; Welt' ~ virít 'blühen, in Blüte 
stehen' ~ virág 'Blume, Blüte' (BENKŐ: NytudÉrt . 38 : 20 kk.). 

Az ESzK a $or és gorig címszavak alatt finnugor megfelelőket is említ. 
A permi szavakban feltehető őspermi *o fgr. *e-re vagy *á-re mehet vissza. 
Ezért az ajánlott finnugor nyelvekbeli szavak eredeti veláris magánhangzóik 
miatt nem egyeztethetők a permi alakokkal. 

170. Zűrjén miketa 'e3A0Ban HapTa' 

A zürj. (SzrSzlK) I miketa 'e3,n,0Bafl HapTa' jurák-szamojédból való köl
csönzés, de olyan hasonló hangalakú, 'szán; Schlitten' jelentésű szó nincs a 
jurákban, amelyből a zűrjén alak megmagyarázható volna. Ismeretesek azon
ban a következő jurák kifejezések: (TYERESCSENKO, RNenSzl. napma címszó 
alatt) HHxapM nesma 'TpëxKonbiJibHan HapTa (no TpH KonbiJia Ha Kakaói* 
cTopoHe)', memM HZdma 'neTbipexKonbumafl HapTa', CÜMARHZZM mama 'nmvi-
KonbiJibHan HapTa', MamadM mdma 'mecTHKonbíjmafl HapTa'. Ezekben a 
szókapcsolatokban az első elem számnév: HKXap' ( = näxärß) 'három; drei' stb.; 
a második elem a rjäe 'Fuß, Bein' szóval azonos, amelynek még 'Schlittenstrebe' 
jelentése is van (1. L E H T . 21). Vö. még (TYERESCSENKO, NenRSzl. 411) xan'tjd 
'KOnblJl (KOpOTKHH AepeBHHHblíí ÖpyCOK, BCTaBJlHeMblH B nOJ103bH H c j iy -
>KamHH onopoíí AJiH BepxHero Hacmna HapTbi)'. A számnevek végén jelentkező 
-m (HJixapM stb.) számnévjelzői funkcióban használatos képző (vö. L E H T I -
SALO: MSFOu. 72 : 90).5 A zürj. miketa véleményem szerint a fenti jurák kife
jezések -M msma ( = -m^jr\äeta) részének elvonásával és átvételével keletke
zett. A jur. -m ^-szegmentumnak a zürjenben a szokatlan mr\ ( = miq) mással
hangzó-torlódás feloldása és az rç-nak &-val való helyettesítése útján mik- felel 
meg.6 

171. Zűrjén Ja . perwk 'Hund' 

1. A.-R. HAUSENBERG zűrjén állatnevekről szóló színvonalas, sok újat 
tartalmazó monográfiájában (Ha3BaHHH WHBOTHHX B KOMH H3biKe. Tallinn 
1972) a 7 —8. lapon tárgyalja a zürj. (LYTK.) Ja . nep$K (ceKp. XOTH. H3.) 
'coöaKa' szót. A szó eredetével kapcsolatban először a zűrjén etimológiai szótár 
(ESzK) véleményét közli. E szerint a J a . perwk és a vele összefüggő állat
űző szó, a FV pirje 'TaK roBopHT coöaKe, qTOÖbi nomjia no CJieAy — «HIUH!»' 
osztják jövevényszó: (TepeuiKHH, O^epKH jniaJieKTOB xaHTbiöcKoro H3biKa. 
BaxoBCKHÍí ÄHaJieKT 17) V pirt 'Hy! nomeji! '(noHynaHHe co6aKe)\ Ezután 
GULJÁJEV levélbeli közlését ismerteti, mely szerint a zűrjén szó a cser. pire 
'BOJIK; Wolf szóval függhet össze. HAUSENBERG RÄsÄNENre való hivatko
zással helyesen jegyzi meg, hogy a cseremisz szó tatárból való kölcsönzés 
(MSFOu. 50 : 53), s a ta tár szó, amelynek megfelelői számos török nyelvben 
megtalálhatók, végső soron iráni jövevény lehet ( -c iráni blru-ka) (RÄSÄNEN, 

5 L E H T I S A L O idézet t helyére H A J D Ú P É T E R h í v t a fel a f igyelmemet . Köszöne te t 
m o n d o k neki é r t e . 

6 A j u r á k szót B E L I C E B , (OiepKH no 3THorpa(J>HH HapoflOB KOMH 1958 144.1.) MOKÖMCI 
(sic !) a l akban közli. E z t m á s forrásokból n e m ismerem. 
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VersüchEtWb. 84). Hausenberg szerint a zűrjén szó közvetlen átvétel lehet az 
irániból. 

2. A zürj. Ja . perük 'co6aKa' és a kutyauszító FV pirje kétségtelenül 
összefüggenek egymással. Az -wk kicsinyítő képző, a pirje e eleme pedig minderi 
bizonnyal illativus-lativusrag (az e előtt álló j vokális kezdetű formánsok előtt 
jelentkező szervetlen hang). Az iráni *bíru-ka alakból hangtanilag legfeljebb 
csak a Ja . poru-k volna megmagyarázható (így is nehézséget jelent az iráni 
* -* zürj. i >- Ja . e), de a pirje nem; már pedig a két zűrjén alak aligha választ
ható el egymástól. Az a tény, hogy a pirje kutyauszító szóként használatos, 
amellett szól, hogy a Ja . perwk eme hangutánzó szó *pir alapszavának a 
származéka. Hangutánzó — hívó vagy uszító — szóból fejlődött 'kutya; 
Hund' jelentésű szavak számos nyelvben találhatók. Vö. zürj. P kié LockruJ 
für den jungen Hund' <+ kican, P kica'n 'junger Hund, Hündchen'; m. kutya 
'Hund', észt kutsikas ua., olasz cücciolo 'Weif, Hündchen' stb. (1. TESz.). 
A zürj. pirje kutyauszító szó pir- töve bizonyára összefügg a (WUo.) pii 
'immer, immerfort, stets; sogleich, sofort, schnell' határozószóval. A 'sogleich, 
sofort, schnell' jelentésből könnyen kifejlődhetett a kutyauszító jelentés. 

A zürj. *pir kutyauszító szó ( < pir 'sogleich, sofort, schnell') átkerüli 
az obi-ugor nyelvekbe: osztj. (KT 721) V par 'Anruf an den Hund' (zu suchen, 
zu ziehen)', Ni. Kaz. pïr, O par 'Anruf, Hetzruf an den Hund' . Tehát véle
ményem szerint a kölcsönzés fordított irányú, mint amivel az ESzK számol. 
A zürj. £-nek az osztják nyelv zűrjén jövevényszavaiban egyfelől az ősosztj. *a, 
másfelől az ősosztj. •$ folytatói felelnek meg: V d, 0 a, illetőleg Ni. Kaz. ï. 
Az osztj. (TYERJOSKIN) V pírt 'Hy! nomeji! (noHyKaHHe coSaKe)' £ hangja a 
zürj. i-nek szintén szabályosan felel meg, de a -t eredete nem világos. 

Ez a kutyauszító szó a vogulban is meglehet(ett). Erre utal a (CSERNY.) 
É piras 'aJibiK, co6aHbH iimeHKa' és a pirit- 'noroHHTb coŐaK' származék (vö. 
még BAL.-VAHR. J U . nupdty. 'co5aqt>H uiJieíÍKa'; nupac címszó alatt). Ezek a 
zűrjén eredetű *pir [kutyauszító szó] -as, illetőleg -it- képzős származékai le
hetnek. 

A zürj. (SzrSzlK) I (Ob) pirr—pirr 'Me>KA0MeTHe KOTopbiM HaTpaBJiH-
BaiOT, HaycbKHBaiOT coÖaK Ha Koro-Ji., yjnonio' nyelvföldrajzi okokból (a szó 
csak az Ob mellett járatos !) talán valamelyik obi-ugor nyelvből való vissza-
kölcsönzés, bár az sincs kizárva, hogy belső keletkezésű hangutánzó szóval 
van dolgunk. 

172. Mordvin M ujft'e- anfangen, beginnen' 

A következő szavak etimológiailag összefüggenek egymással: f i n n 
oiva 'sehr gut, tüchtig' gewaltig, vortrefflich', oivalta- 'begreifen, fassen, ein
sehen, erkennen; verstehen'; é s z t oim, uim (gen. oimu, uimu) 'Verstand, 
Besinnung' I 1 a p p N oailve -iv- 'head' | c s e r . K H U B wuj ua. || s z a m. 
j u r. (22) 0 rjäewa 'Kopf, (23) O rjäewxj 'Gehirn'; j e n . Ch. abudi, B eba, 
(DONN.- JOKI : JSFOu. 58/1 : 13) K ewa 'Kopf; t v g. (i. h. 16) rjaiwuo, rjoiwuo; 
t a j g. (?) (MESSERSCHMIDT) aiba ua.; k a r a g. (PÁLL.) aiba-da (WIKLUND: 
MSFOu. 10 : 105, 217; SETÄLÄ: FUFA 12 : 36, 119, JSFOu. 30/5 : 52; Beitr. 
31, 283; KANNÍSTO: M S F O U . 52 : 103; LEHTISALO: F U F 21 : 19, 49, MSFOu. 
72 : 12; H A J D Ú : NyK 55 : 78, 95; FUV; COLLINDER, CompGr. 116; SKES). -
Az uráli alapalak *ojwa, az eredeti jelentés pedig 'Kopf, Haupt ' lehetett. 



SZÓFEJTÉSEK 213 

Véleményünk szerint a fenti etimológiai család tagja a mord. (MoRSzl.) 
M yü(fitne- (ujf(e-) 'Ha^aTb' is. A -te- denominális igeképző (vö. LEHTISALO: 
M S F O U . 72 : 320), az ujj- tő /- hangja a t zöngétlenítő hatására v-hő\ kelet
kezett. Az ily módon rekonstruálható mord. *ujv alak hangtanilag kifogás
talanul illik a finn oiva stb. szavakhoz. A mord. 'HaMaTb; beginnen, anfangen' 
jelentés jól megérthető a rokon nyelvi szavak alapján feltehető 'Kopf, Haupt ' 
jelentésből. Vö. finnpää 'Kopf, Haupt ' , zürj. pon, pom 'Ende, Anfang' ~ pondi-
'beginnen, anfangen', ? szám. jur. (373) O j)a- ua. A mord. M *ujv 'Kopf, 
Hàupt ' szót valószínűleg a hasonló jelentésű M pfä (pirä) szorította ki a 
használatból. 

. 
173. Szam.-jurák tos 'geschickt' 

A szám. jur. (LEHT. 493) OP tos 'geschickt in der Arbeit, handfertig' 
osztjakból való jövevényszó: (KT 1026) Kam. Ni. tus, Kaz. tqs, O tos 'Meister 
(Kam. Ni. Kaz. O), geschickt (etw. zu tun); gut, geschickt, gemacht', (STEIN., 
OVE 1 : 132) Szi. tus 'schön'. Az osztják szó a zürj. (WUo.) tuz 'As; Haupt
hexenmeister, Großzauberer' szó átvétele, mely viszont az or. mj3 'As; Frotz 
Geldprotz, Faustschlag' szóból származik (vö. TOIVONEN: F U F 32 :94) . 
A 'geschickt' jelentés csak az osztjakban és a jurákban van meg, ezért a jurák 
szó esetében csak az osztjakból való kölcsönzés jöhet tekintetbe. — Az csztják 
'Meister' ~ 'geschickt' ~ 'schön' jelentések viszonyára vö. R É D E I : NyK 
66 :106. 

174. A 'dohányzik; rauchen' fogalom kifejezései 
néhány finnugor nyelvben 

B . A . SzEREBRENNYIKOV «KaTeropHH BpeMeHH H BHfla B (j)HHHO-yrOpCKHX 
H3LîKax nepMCKOH H BOJDKCKOH rpynn» című monográfiájának «FpynnoBbie 
OflHOTHiiHbie HBJieHHH» című fejezetében egyebek között török hatásnak tulaj-^ 
donit ja azt, hogy a volgai finnugor nyelvek a 'dohányzik; rauchen' fogalmát" 
'húz; ziehen' jelentésű szóval fejezik ki. Például: cser, (PS) B éupsa- 'ziehen; 
saugen' ~ (uo.) iamakam supsas 'rauchen', (MRSzl.) supêaë 'TflHyTb'^ KypHTb'; 
mord. (PAAS.) targa- 'ziehen' ~ tábak targa- 'rauchen', (ERSzl.) targa- BbiTa-
iijHTb, BbmyTb, BbiT^HyTb' ^ 'KypHTb'. Vö. csuv. (PAAS.) ty,rt- 'húzni, vonni; 
ziehen' ~ édhm t . 'pipázni; Pfeife rauchen'; ta t . (TaTapcKO-pyccKHÍí cJiOBapb 
1966) mapmy 'TímyTb' ~ 'KypHTb'. 

Ez a kifejezés azonban jóval nagyobb területen van elterjedve. Ismeretes 
például az obi-ugor és a permi nyelvekben is: vog. (CSERNY.) É hart-, (BV) É 
xapm- 'THHyTb' ~ 'KypHTb'; osztj. (KT 1037 — 8) V tal-, DN tói- 'ziehen, 
schleppen' ~ 'Tabak rauchen', Kaz. toiA- 'ziehen, schleppen' ~ %orfsat. 'polttaa 
piippua; eine Pfeife rauchen'; zürj. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) kiski- 'ziehen' ~ 
'Tabak schnupfen (V Pr.), rauchen (Pr.)', V tabak nire kiski- 'Tabak schnupfen' 
[tkp. 'dohányt húz az orrába; Tabak in die Nase ziehen'] (1. tabak címszó 
alatt). Zürjénföldi tanulmányútjaim során magam is többször hallottam zűrjén 
kollégáimtól — olykor tréfás hangvétellel — a tabak kiske 'dohányzik; rauchen', 
vaj, tabak kiskam 'gyújtsunk rá !.' kifejezéseket. A kiski- 'húz; ziehen' ige a 
votjákban is közönséges 'dohányzik; rauchen' jelentésben: (MŰNK.) SZ. K 
kiski- 'szívni (pl. dohányt); szörpölni, szürcsölni ; rauchen (Tabak)'; kiskiskod-a? 
'dohányzol-e?'; K tarnak keskiéko ['dohányzom'] IL cilem keskiéko 'pipázom'. 
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Hasonló szerkezeteket használnak az észtben is: ( W I E D . ) tomba- 'ziehen': 
piipu t. 'Tabak rauchen', suitsu tomba- 'dohányzik; rauchen'.7 A GnoBapt» 
coBpeMeHHoro pyccKoro JiHTepaTypHoro H3biKa (15. kötet, 1272. 1.) is ismeri az 
or. rnnnymb 'húz; ziehen' ige ilyen használatát: mmíymb maőaK, MaxopKy. PL: 
KÜKOÜ zpyőbiü maőaK eu ruRHeme, moeapuva; mnnem u míwem MüAeHbKyw ue-
peHKoeyw mpyőomcy (uo. további példák). Àz or. msmyrnb ilyenféle jelentése 
feltehetőleg török (tatár, csuvas stb.) hatással függ össze. A votják, a cseremisz 
és a mordvin esetében is török hatással kell számolnunk, de a zűrjén és az 
észt kifejezések minden bizonnyal már oroszból való tükörfordítások. Az obi
ugor tükörkifejezések esetében az északi nyelvjárásokban (vogÉ, osztjKaz.) 
inkább orosz, a déli és keleti nyelvjárásokban (osztj. DN V) pedig tatár hatás
sal számolhatunk. 

RÉDEI KÁROLY 

Etymologien 

v o n KÁROLY R É D E I 

157. Ungarisch ját 'Namensbruder' 

Das ungarische Wort kann folgenden ob-ugrischen Postpositionen gleichgesetzt 
werden: jot 'mit', ostj. jot id. Die obugr. Postpositionen sind aus Substantiven der Bedeu
tung 'Genösse, Kamerad, Freund' entstanden (s. noch unter 159). Zur Bedeutungsent
wicklung des anzusetzenden 'Genösse, Kamerad, Freund' zu ung. 'Namensbruder' vgl. 
lapp. N guoib'me 'comrade, companion, husband, wife, neighbour' ~ fi. kaima 'Namens
vetter'. 

158. Ungarisch óv 'bewahren, behüten' 

Verfasser verbindet das ung. Wort und seine obugrischen Entsprechungen mit 
den samojedischen Verben: jur. O je-, Lj. we- 'hüten', jieräu, jerau 'bewachen, retten', 
twg. Barata- 'warten'. 

159. Ungarisch -velj-val 'mit' 
Verfasser hält die bisherigen Gleichsetzungen dieses ung. Kasussuffixes lautlich 

wie semantisch für verfehlt. Er verbindet es mit fi. veli (Gen. véljen) 'Bruder, Freund' 
und lapp. N. vieVjâ id. Die Entwicklung eines selbständigen Wortes zur Postposition und 
dann zum Kasussuffix ist im Ung. allgemein bekannt. Die PFU Bedeutung dürfte 'Bruder' 
gewesen sein. Die ursprüngliche Funktion von -vel/-val war komitat ivisch, erst daraus 
entwickelte sich der instrumentale Gebrauch. Die komitativische Bedeutung kann aus 
der Zwischenstufe 'Freund, Genösse' erklärt werden. Eine semantische Entwicklung 
'Bruder' -*• 'Freund, Genösse' kann man mit zahlreichen Parallelentwicklungen aus 
verschiedenen Sprachen stützen. 

160. Wogulisch jin- 'zuschneiden' 

Wog. N jin-, K jenit- usw. 'zuschneiden' | mord. E inzede- M inzede- 'hobeln', 
E M inks 'Schabhobel, Schabmesser'. Diese Wörter können auf eine PFU-Grundform 
*jen3- 'schneiden, schnitzen' zurückgeführt werden. Die Elemente mord, -ze, -de- ,wog. 
-it- sind Suffixe. 

161. Wogulisch aaralayt- 'ärgern' 

Das wog. Verb ist eine Entlehnung aus syrj. ziral- 'reiben'. Zur Semantik vgl. dt . 
reiben ~ sich an jn reiben ~ Reibung ~ Reiberei usw. 

7 Ez utóbbi példa TŐNTT SEILENTHAL szíves szóbeli közlése. SEILENTHAL szerint 
az említett szókapcsolatok általánosan ismertek az észtben. 
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162. Wogulisch tül- 'hineintragen' 

Das wog. Wort wird in der etymologischen Literatur mit oder ohne Fragezeichen 
dem fi. tuo- 'bringen' usw. gleichgesetzt. Nach der Meinung des Verfassers ist diese Etymo
logie falsch, weil das wog. Wort die Bedeutung 'hineintragen, hineinbringen' hat und 
daher als ein Kausativum zu dem Verb tuj- 'hineingehen' erklärt werden kann. Vgl. 
ostj. lärja-, tärj- 'hineingehen' **> tärptte- 'bringen, tragen (irgendwohin)', syrj. pir- 'hinein
gehen' ~ pirt- 'hineinführen, hineintragen'. 

163. Wogulisch vesém 'Haß' ; ostjakisch wiSem 'Bosheit' 

Die ob-ugrischen Wörter sind Entlehnungen aus einem syrj. *vg£em 'Neid, Benei
den' (vgl. vei pete 'man ist neidisch', veSal- 'neidisch sein, beneiden'). S. noch unter 164, 
165, 166. 

164. Wogulisch vesma 'Neid' 

Wog. vesma 'Neid' < syrj. Lu. vezma 'Hanepeßoft'; wetteifernd, mit Wettstreit ' . 
S. noch unter 163, 165, 168. 

165. Wogulisch vesmal- 'beneiden' 

Wog. vesmal- 'beneiden' < syrj. veimal- 'wegnehmen, wegreißen'. Da die Glieder 
der syrj. Wortsippe über Bedeutungen wie 'Neid', 'neidisch', 'beneiden' usw. verfügen, 
kann man annehmen, daß wog. vesmal- 'beneiden' die ursprüngliche Bedeutung des syj. 
Wortes bewahrt hat. 

166. Ostjakisch ewaVt 'von . . . her, aus' 

Diese ostj. Postposition ist pronominaler Herkunft. Das Grundwort (e- < urostj. 
*ö-) stammt aus dem PU Demonstrativpronomen *e-. Das inlautende -w- ( < urostj. 
*-y-) ist eigtl. ein Koaffix, welches auf ein PU *ka/*kä zurückgeführt werden kann (vgl. 
noch fi. täkäläinen 'hiesig', täällä < täyällä 'hier' usw.). Das l ist mit dem ugrischen 
Ablativsuffix identisch, das auslautende -t ist jedoch eine Partikel pronominalen Ur
sprungs. 

167. Ostjakisch lökön 'Gefäß' 

Ostj. lökön 'Gefäß', wog. KM loksn, P lokdúka, VN lokdii 'hölzernes Branntweinan
ker' sind Entlehnungen aus russ. Aazyn 'Trog, Eimer, Faß ' und Aoxam, AOXüHKa 'Wasch
becken, Kufe'. Die obugr. Wörter vertreten einen interessanten Lehnworttypus, bei dem 
zwei semantiseh und phonologisch mehr oder weniger ähnliche Wörter der übergebenden 
Sprache in der entlehnenden Sprache vermengt (kontaminiert) wurden. 

168. Ostjakisch wiëmà-ë- 'beneiden' 

Ostj. wiSmd-S- ist aus syrj. veémaé- 'npepeKaTbCH, cnopHTb' entlehnt. S. noch unter 
163, 164, 165. 

169. Syrj. ipr 'grau', 30H3 'Blume' 

Das syrjänische etymologische Wörterbuch (ESK) trennt die im Titel angegebenen 
Wörter voneinander, die Trennung ist jedoch sowohl lautlich wie semantiseh nicht be
gründet. Aufgrund der Bedeutungen der permischen Wörter kann man für das Urpermi-
sche eine Grundbedeutung 'glänzend, leuchtend' annehmen, aus welcher die heutigen 
Bedeutungen ('bleich' ~ 'unreif ~ 'Morgendämmerung' ~ 'Blume') gut zu verstehen 
sind. Im Hinblick auf die semantische Entwicklung 'glänzend' -*• 'Blume' vgl. russ. 
ceem 'Licht, Welt' ~ qeem 'Blüte, Farbe', ifeemoK 'Blume', ung. világ 'Licht, Welt' 
<~ virít 'blühen, in Blüte stehen' ~ virág 'Blume, Blüte'. 

170. Syrjänisch miketa 'Fahrschlitten' 

Syrj. I miketa 'Fahrschlitten' ist eine Rückbildung aus jurakischen Konstruktionen 
wie wtxapM HZdtna '(Schlitten) mit drei Streben', metriM M3ma '(Schlitten) mit vier Streben': 
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-m^Tjäeta > miketa. D % jur. Lautfolge -mr\- entspricht im Syrj. mik-, da einerseits mrj im 
Syrj. nicht zugelassen ist, andererseits -rj- nicht existiert, also durch -k- substituiert 
wurde. 

171. Syrjänisch perwk 'Hund' 

Das syrj. Dialektwort Ja . perwk 'Hund' ist eine Ableitung mit dem Suffix -uk 
aus dem Grundwort *pir- des syrj. Hetzrufes für den Hund pirje. Der syrj. Hetzruf *pir 
wurde ins Ostj. entlehnt: V psr 'Anruf, Hetzruf an den Hund' (vgl. noch wog. piras 
'cvibiK, coöcnbH. uiAeÜKO.'). Dagegen ist syrj. I (Ob) pirr-pirr 'Hetzruf' eine Bückentleh
nung aus dem Ost jakischen. 

172. Mordwinisch M ujfte- 'anfangen, beginnen' 

Verfasser verbindet mord. M ujfte- 'anfangen, beginnen' mit folgender Wortsippe: 
fi. oiva 'sehr gut, tüchtig, gewaltig, vortrefflich', lapp. oai]ve 'head', tscher. wuj id. usw. 
Das mord, -te ist ein denominales Verbalsuffix. 

• ' • 

173. Sani, -jurakisch tos 'geschickt' 

Sam.-jur. tos 'geschickt' ist ein Lehnwort aus dem Ostjakischen: tus, tçs 'Meister, 
geschickt' ( < syrj. tuz 'As; Haupthexenmeister' < russ. my3 'As; Protz, Geldprotz'). 

174. Die Ausdrücke des Begriffs 'rauchen' in einigen fiu. Sprachen 

Zum Ausdruck des Bauchens werden in verschiedenen fiu. Sprachen Konstruktio
nen mit einem Verb der Bedeutung 'ziehen' ('Tabak/Pfeife ziehen') gebraucht: wog., 
ostj., syrj., wotj., tscher., mord., estn. Die meisten Ausdrücke sind unmittelbare Lehn
übersetzungen aus einer türkischen Sprache (Tat. od. Tschuw.); die syrj. und estn. Aus
drücke sind russischer Herkunft (russ. < türk. !). Die Lehnübersetzungen in den nörd
lichen obugrischen Dialekten dürften auch aus dem Bussischen stammen. 
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