
Szófejtések 

175. Magyar szárny 'Flügel' 

1. Szárny 'Flügel' szavunkat többen (VÁMBÉRY, közli BUDENZ: NyK 17: 
422; BUDENZ: NyK 17: 448; RÁSONYI: MNy. 30: 158; SzófSz.) csuvas jellegű 
török jövevényszónak tartják: vö. csag. yayfin 'Schulterblatt', tob.-tat., kaz.-
tat . jauryn 'id., Schulter', csuv. eurem 'Rücken' stb. Ezt a magyarázatot bizo
nyos fenntartással — utalva a hangtani és jelentéstani nehézségekre — a TESz 
is elfogadja. 

2. Van azonban a szárny-naik más szóba jöhető etimológiája is. Ez MOÓR 
ELEMÉRtől (NéNy. 11: 6 jegyz.) származik. Idézem MoÓRt: „Ezen szavunk 
feltételezett török megfelelője azonban a török nyelvekben nem szárnyat, ha
nem lapockát jelent, ,,szárny " jelentése pedig egy nyelvben sincs. Hogy miért 
kelljen e szavunkra vonatkozólag a magyarban ilyen jelentésváltozást felten
nünk, amikor a szárny kifogástalanul értelmezhető a szár szavunk deminutí-
vumaként, azt igazán nem lehet belátni . . ." (i. h.). Az 'alsókar, lábszár; 
Unterarm, Unterschenkel, Bein' jelentésű szár deminutívumaként való magya
rázatot — voltaképpen MoÓRnál néhány sorban felvetett, helyesebben: oda
vetett etimológiai ötletről van csupán szó — a TESz nem fogadja el. 

Én ennek ellenére úgy látom, hogy a szár szóból való származtatás mind 
hangtani, mind jelentéstani szempontból helytálló. A kérdés hangtani és alak
tani oldala világos, ezzel tehát részletesebben nem foglalkozom. Az -ny kicsi
nyítő képző, a mai szárny ( < *szársny) a toldalékos szárnyat, szárnyak, szár
nyas s tb. alakokból való elvonás eredménye lehet. 

A m. szár 1. 'Rohr', 2. '(Pflanze) Stengel, Halm', 3. R. 'Unterschenkel, 
Unterarm' rokon nyelvi megfelelői: v o g. (ÁKE 556) KL sár 'Stiefelschaft', 
T kät-sär, É kät-sär 'Unterarm' {kät, kät 'Arm, Hand') , T lail-sâr, É la'il-sár 
'Schienbein' (lail 'Bein') | o s z t j . (KT 867) Ni. sur 'Schaft (am Schuhzeug)', 
DN kör-sur 'Unterschenkel (mit Knochen und Fleisch)' (kör 'Bein'), V köt-sor 
'Handwurzel', Kr. ket-sur 'Unterarm' (köt 'Hand') (1. MSzFE; TESz. uo. iro
dalom). — Az ugor alapalak *ssr3, az ugor kori jelentés pedig 'valamelyik vég
tag (alsókar, lábszár) ; irgendein Glied (Unterarm, Unterschenkel, Bein)' lehetett. 

Az eredetinek kikövetkeztethető jelentésből a 'szárny; Flügel' jelentés 
könnyen kifejlődhetett. Ezt a jelentésfejlődést számos jelentéstani párhuzam 
támogatja. Például: vog. (MSz.) É markäyä (du.) 'szárnykarjai; die Schwingen', 
(KÁLMÁN, Wog. Texte 265) Szi. mark 'Oberarm' ~ 'obere Hälfte des Flügels'; 
lat. äla ( < *axlä) 'Achsel' ~ 'Flügel' ~ óang. eaxl 'Shoulder', ófn. ahsala ua.; 
ír scïath 'wing' ~ 'shoulder blade' (1. BÜCK, A Dictionary of Selected Syno
nyms in the Principal Indo-European Languages. Chicago, 1949. 245—6. 1.); 
mong. doli 'aile (d'un viseau)', burj. dali 'szárny' ~ mong. dalu 'os de l'épaule, 
omoplate' (RÁSONYI: MNy. 30: 159). 
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176. Magyar üldöz 'verfolgen' 

1. Az üldöz 'verfolgen, nachjagen' szóra vonatkozó régi nyelvi adatok: 
1192—95: Ef zoboducha wt urdung || ildetuitwl (HB); 1416 U./1450 k.: mvdon 
çkèt az Egiptomiaknac zamtalan fè^ègè çkèt vldozneie (BécsiK 18); 1516 — 19: 
megh yldegnek (JordK 603). 

Üldöz szavunk vitatott eredetű. BUDENZ ( M U S Z . 848) és MÉSZÖLY (Ethn. 
62: 277, ÓMSzöv. 219) szerint az alapszó az öl ( < R ül) 'töten, morden, um
bringen' ige, végződése pedig a -döz gyakorító képző (ellene: SzófSz.; B E K É : 
Nyr. 76: 147). Ezt az etimológiát közli első helyen a TESz. is. A második helyen 
megadott származtatás, mely szerint az üldöz alapszava az ül 'sitzen' igével 
volna azonos — lovon vagy lesben ülve vadászik, üldöz — jelentéstani szem
pontból nagyon bizonytalan. 

Az öl ( < R ül) igéből való eredeztetés mind hangtani, mind jelentéstani 
szempontból lehetséges. Ezt az is támogatja, hogy öl szavunk vogul megfele
lőjének is (É ál-) van hasonló jelentésű származéka: (MSz.) É alil-, alisl-
'vadászgat; jagen'. 

2. Az üldöz ómagyar kori, de igen korán elavult alapszava *ild lehetett. 
Ennek az *ild igének -et képzős származéka a R ildetu (HB) 'üldözés; Ver
folgung' főnév. De az *ild alak is származékszó: d eleme gyakorító képző. Az 
üldöz képzésmódjára vonatkozóan vö.: tol: told: toldoz, kér: kérd: kérdez. 

Noha az üldöz-nék az öl 'töten' igéből való származtatása komolyan esik 
latba, az alábbiakban mégis felvetek egy más etimológiai lehetőséget, amelyik 
hangtani és jelentéstani szempontból legalább olyan kifogástalan, sőt jelen
téstani párhuzamokkal jobban meg lehet támogatni. Abból indulok ki, hogy 
az üldöz (<C R *ild) ősmagyar kori alapszava minden bizonnyal Hl- volt. Ezt 
az *il- tövet a következő obi-ugor szavakkal egyeztetem: v o g. (KANN., WV 
135) T J jil-, AK P jäl- — jal-, Szo. jal- 'gehen' | o s z t j . (KT 202) V Vj. pl-
'gehen, wandern (V), irgendwo vorsprechen, besuchen; treffen (der Pfeil) (Vj.)' 
(az obi-ugor szavak összetartozására vonatkozóan 1. RADANOvies: NyK 62: 
124; STEINETZ, DEWO 360). — A kikövetkeztethető ugor alapalak *jäh-, 
az alapjelentés pedig 'jár, megy; gehen' lehetett. 

A *jä- szókezdetnek a m. i- szabályos megfelelője. Ugyanilyen magán
hangzó-megfelelés van ideg 'Nerv; Sehne, Bogensehne', íz 'Glied' szavunkban 
is. Az eredetinek feltehető jelentésből könnyen kifejlődhetett a -d gyakorító 
képzős *ild ( > > üld-öz) alak 'nyomon követ; auf der Spur folgen' -> 'üldöz; 
verfolgen' jelentése. Jelentéstani szempontból vö. m. követ 'folgen' ~ 'ver
folgen' ~ zürj. kij- 'fangen' ~ kijsi- 'Jagd treiben, mit Fangen beschäftigt 
sein' <—kijed- 'belauern, (die Spur z. B. eines Tieres) verfolgen' (1. MSzFE); 
m. fut 'laufen' ~ cser. K H U pokte- 'treiben, jagen, verjagen, nachfolgen, ver
folgen' (1. MSzFE). 

177. Magyar űz 'jagen, verfolgen' 

1. Űz 1. 'jagen, nachjagen, verfolgen', 2. 'ausüben, betreiben' [1372 u./ 
1448 k.: ky el ew§ 3ent angyalokot (JókK 17); 1416 U./1450 k.: èl uzlèc (BécsiK 
185)]; üzekedik 'rindern, stieren, läufig sein, treiben'. 

Szavunk BuDENztól (MUSz. 876; 1. még ÁKE 621) származó finnugor 
egyeztetése nem fogadható el. K. PALLÓ (MNy. 53: 214, NyK 71: 139) egy ős-
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tör. *üd- 'folgen, nachfolgen' igéből (KAÍ§G. üaermäk 'auf der Spur folgen', 
üdik 'Sehnsucht, Liebe') származtatja. Ennek a hangtani nehézségen kívül az 
is akadálya, hogy a szó a törökségben gyéren adatolt. A K. PALLÓtól közölt 
csuv. ur- 'dühöng, tombol, megvesz' jelentéstani okokból aligha tartozik ide. 
PAIS (NytudÉrt. 40: 287) a tör. (KÄ§G.) üzälmäk 'sich lange quälen (vom 
Kranken im Todeskampf) sich sehnen', üzütlük 'Geiz' szavakkal kapcsolatban 
utal a m. űz-re: ,,Vö. magyar ûz ige." Ez az egybevetés a nagy jelentéskülönb
ség miatt nem jöhet tekintetbe. Az űz a SzófSz. és a TESz. szerint ismeretlen 
eredetű. 

2. A m. ûz-nèk biztos megfelelői vannak az obi-ugor nyelvekben: v o g. 
(MSz.) it: É it-no%s 'szökő nyuszt; hüpfender Zobel', É it-lë'in 'szökő evet; 
hüpfendes Eichhorn'; (KANN., közli STEIN., DE WO 205) AK itydl-, P ittäl-, 
Szo. ityal-, itas- 'springen' | o s z t j . (KT 102) Trj. it- 'von Baum zu Baum 
springen', Kaz. it- 'ua. (Eichhörnchen, Zobel)', O it- 'wegziehen, nach seinen 
Wohnplätzen gehen (Enten, Waldtiere)' (az obi-ugor szavak összetartozására 
vonatkozóan 1. STEINITZ, DEWO 205). A magyarban H > ü labializáció és 
ü > ű nyúlás történt. A vog. -yol-, -yal-, -as- igeképzők. — Az ugor alapalak 
Ht3- lehetett. 

A feltehető ugor kori jelentés 'fut, ugrik; laufen, springen' lehetett. 
A 'fut; laufen' ~ 'ugrik; springen' ~ űz; jagen, verfolgen, treiben' jelentések 
viszonyához vö. m. jut 'laufen' ~ cser. pökte- 'treiben, jagen, verjagen, nach
folgen, verfolgen' ~ szam. szelk. pakta- 'springen, laufen' (MSzFE); finn aja-
'treiben, jagen' ~ zürj. (SzrSzlK) Vm. I vojli- '6eraTb, CKaKaTb' ~ I vojledli-
'treiben, jagen' (1. SKES). Vö. még ném. laufen 'fut' ~ gót us-hlaupan 'fel
ugrik', ang. leap 'ugrik' (1. KLUGE-MITZKA, DtEtWb.2 0). Az üz és az üzekedik 
szemantikai viszonyáról 1. TESz. 

178. Vogul minarow 'Rentierochs' 

A vog. Szi. minarow 'großer, gesunder, dicker Rentierochs', melyet 
KÁLMÁN BÉLA „Wogulische Texte mit einem Glossar" (Bp. 1976) című mű
véből idézhetünk (266. 1.), jurák jövevényszó: (LEHT. 272) OP menaruj, Szj. 
menurdj, K menurej, U-C. menurüj 'fetter Rentierochs, der nicht zum Zugren
tier abgerichtet ist'. A jur. -j -+ vog. -w hanghelyettesítés nem világos. A jurák 
szó átkerült a zürjénbe is: (SzrSzlK) I menurej 'nenpHpytíeHHbiH KacTpaT 
CTapiue qeTbipex-nHTH JieT' ( R É D E I : NyK 64: 78, ALH 13: 284). 

179. Vogul sdtdm 'mild' 

KÁLMÁN BÉLA „Wogulische Texte mit einem Glossar" (Bp. 1976) című 
munkájában fordul elő a következő szó: (298) Jk . sdtdm 'mild'; (30) wis-jä% 
jändl sdtdm wot wötdj 'von dem Fluß »Klein-Jukonda« weht ein milder 
Wind'. Ez a zürj. (WIED. ) sytöm 'stimmlos, lautlos, dumm', (FOKOS-FUCHS) 
V sitem 'lautlos; stimmlos' átvétele. A mássalhangzók esetében zürj. s-1- m —*• 
s- t- m- hanghelyettesítés történt. A magánhangzó-megfelelés is szabályos: 
a zürj. első szótagi i hangnak a vogulban némelykor az ősvog. *ï folytatói 
(K d) felelnek meg ( R É D E I , SLW 44). A zürj. nem-első szótagi e-t a vogul 
nyelv K nyelvjárásában sokszor a helyettesíti (RÉ D E I , i. m. 50). — Megjegy-
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zem, hogy a vogul szó északi nyelvjárási alakjait PL Szo. Ob, mint zürjónből 
való kölcsönzést korábban is számon tar to t ta a szakirodalom (1. R É D E I , i. m. 
157). 

180. Zűrjén telis, votják tolez 'Mond, Monat' 

1. A szakirodalomban a következő szavakat régóta összekapcsolják: 
z ü r j . (WUo.) V AV Sz. Lu. I Ud. telié, P tevié 'Mond, Monat', (GEN.) K P 
tô-lis 'Mond' I v o t j . (MUNK.) SZ. toleg, Ktoleg, tolez, (WICHM.) G tolez 'Mond, 
Monat' I c s e r . (WICHM.) K H tdkd, U têlêze, M tilze, (PS) B têlëze ua. (CAST-
KÉN, Versuch 92; VglWb. 514; B E K E , CserNyt. 98; TOIVONEN: F U F 19: 165; 
SAUVAGEOT, Rech. 73; UOTILA: M S F O U . 65: 170, SyrjChr. 159; LEHTISALO: 
MSFOu. 72: 209; RÄSÄNEN: Vir. 1947: 168; ESzK). A felsorolt irodalmi hivat
kozások e szavak közt ősi egyezést tettek fel, de BERECZKI (NyK 79: 65) 
meggyőzően bebizonyította, hogy a cseremisz szó őspermi jövevényszó. 

2. Mivel a cser. tdlzd őspermi átvételnek bizonyult, nyilvánvaló, hogy 
a permi szavak az őspermi kornál aligha lehetnek régebbiek. A szó őspermi 
kori hangalakja Hól8c{8) lehetett. Véleményem szerint a permi szavak zürj. 
tel- ~ votj. tol- ( < P P Hói-) töve egybevethető a következő igékkel: z ü r j . 
(WUo.) Sz. V délai-, Lu. dela%l- '(von ferne) glänzen, leuchten (helle Farbe: 
Weiß, Rot) (Sz. V), glänzen, schimmern (z. B. glänzende Oberfläche) (Lu.)' 
| v o t j . (MuNK.) Sz. dolal- 'glänzen, schimmern', Sz. dóig- ua. Ezekben az 
igékben az -al- jól ismert gyakorító képző. A votj. dolg- -5- eleme is igeképző. 

A zürj. del- ~ votj. dol- igető szókezdő d-]e a szóbelseji -l- zöngésítő 
hatására korábbi *í-ből fejlődhetett. A szóbelseji l, r stb. mássalhangzóktól 
függő szóeleji zöngésülés közönséges a permi nyelvekben (1. LAKÓ: AUF A 17: 
9 - 2 6 , NyK 64: 5 6 - 7 0 , ALH 12: 2 2 6 - 4 6 ; R É D E I : NyK 66: 255, A L H 19: 
324, 24: 309). A zöngésülés következtében a 'Mond, Monat' jelentésű szó P P 
Hói- töve és a 'glänzen' jelentésű P P *dól- ( < Hol-) ige etimológiáikig elkülö
nült egymástól (a két szó jelentésbeli eltávolodása persze valamivel korábban 
megindulhatott). 

A mondottak értelmében a permi 'Mond, Monat' jelentésű szavak egy 
Hol- 'fénylik, csillog; glänzen, schimmern' ige származékai. A zürj. -is ~ votj. 
-esf, -eg, -ez « PU/PFU *C3) deverb névszóképző. A zürj. -is nem szabályos 
megfelelője a votják képzőnek. A zürjénben valószínűleg az -is participium-
képző analógiás hatásával van dolgunk, mégpedig abból az időből, amikor 
a 'Mond, Monat' jelentésű származék és a Hol- 'glänzen, schimmern' hang
alakjukra és jelentésükre nézve még nem szakadtak el teljesen egymástól. 

A HólSc(S) származék eredeti jelentése tehát 'fénylő, csillogó; glänzend, 
schimmernd' lehetett. Ebből a 'fénylő, ragyogó égitest (pl. hold); glänzender 
schimmernder Himmelskörper (z. B. Mond)' jelentós könnyen létrejöhetett. 

3. A zürj. telis 'Mond' átkerült az osztjákba: (OL 217) Trj. tiAds, DN 
tihs, O tihs ua. ~(KARJALAINEN: M S F O U . 23: 27; WICHMANN: F U F 15: 53; 
TOIVONEN: F U F 19: 166, 32: 91). 

181. Votják sóé 'gefräßig, gierig (Tier)' 

1. A votj. (MUNK.) SZ. SÓS, G sós 'falánk, kapzsi, ragadozó (állat); gefrä
ßig, gierig (Tier)', (WICHM.: M S F O U . 36: 61) G ses 'Raubtier', (WIED. ) êeé 
'heißhungrig, gierig; wildes Tier' szót egyeztették a következő finnugor nyel-
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vekbeli szavakkal: vog. (WV 96) T J cäjs, TCs. TG ces, AK säs, P éës 'Wolf; 
finn susi (gen. suden) ua. (MUNKÁCSI: NyK 23: 120 vg., vt j . ; SETÄLÄ: F U F 
2: 260 vg., vt j . , fi.). — A vogul és a finn szó összekapcsolására vonatkozóan 
1. LINDSTRÖM: Suomi 1852: 88; VglWb. 177; AHLQVIST: M S F O U . 2: 56; K Á L 
MÁN, Obi-ugor állatnevek 12. 

2. A finn susi (töve: suté-) szóbelseji í-je nem lehet a vogul alapján fel
tehető eredeti -*c-, illetőleg a votj. s vagy é megfelelője, a finn szót tehát 
törölnünk kell ebből az egyeztetésből. De a vogul és a votják szó sem tartoz
hat össze egymással. Összekapcsolásuknak nem csupán a szóbelseji konszonan-
tizmus összeegyeztet hetet lensége az akadálya, hanem az is, hogy a votj. sóé 
a votják nyelv külön életében keletkezett szónak tekintendő. A votj. éós, sós 
töve (só-) ui. etimológiailag azonos a votj. (MŰNK.) SZ. si-, êii-, K aie- 'essen', 
Sz. sud-, (WICHM.) G êuidî-, MU éuidi- 'zu essen geben' (<~ zürj. soj-, FSz. 
sgj-, K P su-j- 'essen' ~ finn syö- ua. stb.) igével. Az 'essen' jelentésű szóban 
P P *o-t tehető fel, amelynek a zürj. o, q, u és a votj. u, ut szabályos folytatói. 
A votj. si-, sii- i magánhangzója szórványos u > i (a szókezdő é hatására) > i 
hangváltozással magyarázható. 

A votj. sós, sós, seé alakokban a palatális mássalhangzó-környezet hatá
sára *o > *ó ( > ó, e) hangváltozás történt. A ses alak e-je két jésített mással
hangzó közötti helyzetben (s-s) e hangból lett. Ugyancsak *g > *o ( > ó, e, e) 
hangváltozás ment végbe a zürj. V Sz. dod, AV Ud. dojd, FSz. dod, K P duid 
'Schlitten' votják megfelelőjében is: (MŰNK.) SZ. K dôd'i, (WICHM.) G dedî, 
(ESzK dodb alatt) Szl. dedi ua. 

A votj. sós, éeé, ses szóvégi é hangja a particiumképzővel azonos: éó + é. 
A Sz. sós alak alveoláris s hangja elhasonulás eredménye. A szó eredeti jelen
tése 'evő; essend; fressend' lehetett. A hangalaki elkülönülés később jelentés
eltéréssel párosult: 'gefräßig, gierig (Tier); Raubtier usw.' 

182. Finn tana 'Birkenrinde' 

1. N. tidó 1. 'a nyírfa külső héja; Birkenrinde' (ÚMTSz.), 2. 'a nyírfa kér
géből sodort rövid fáklya, amellyel a szigonnyal való halászáskor világítanak; 
aus Birkenrinde gedrehte kurze Fackel, mit der man beim Fischen mit der 
Harpune beleuchtet', 3. 'nyír- vagy cseresznyefa héjából, háncsából készült 
sótartó; Salzfaß aus Birken- od. Kirschbaumrinde, aus deren Bast' (ÚMTSz.). 
— MUNKÁCSI (NyK 25: 280, Ethn. 4: 175 [o: 275] ezt a szót az alábbi obi
ugor szavakkal vetette egybe: v o g . (MŰNK.: NyK 25: 280) É tönt 'nyírhéj; 
Birkenrinde' | o s z t j . (OL 113) V Vj. Trj. töntdy, Ni. töntd, Kaz. tőnti, O tonti 
ua.; (PD 2672) J töntdy, Ko. tuntd ua. 

Az egyeztetés mind hangtani, mind jelentéstani szempontból kifogás
talan volná, ha a vog.-osztj. -t, -t- valóban a tőhöz tartozna, mint az -nt- kap
csolat része, és ha az obi-ugor szavak nem lehetnének egy más etimológiai sor 
tagjai is. Lehetséges azonban, hogy a vog. -t, osztj. -tdy, -td, -ti denom. név
szóképző. A vog. -t képzőre vonatkozóan 1. SZABÓ: NyK 34: 451. Az osztj. 
-tdy, -td, -ti képzőkről — melyek közül a -tdy összetett képző ( < H -f- *k) — 1. 
SAUER, Die Nominalbildung im Ostjakischen. Berlin, 1967. 103, 104.1. Ameny-
nyiben a vog. -t, osztj. -tdy stb. valóban képző, e szavaknak a m. tidó-val való 
egyeztetése nem tar tható fenn. 
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2. Az obi-ugor szavak vog. ton-, osztj. tön-, ton- stb. tövét egyeztethető-
nek gondolom a következő finnségi szavakkal: f i n n (SKES) tana 'tuohi; 
Birkenrinde', tanú 'weiße Weibermütze', tanno 'weibliche Kopfbinde', tano 
'Streifen von Birkenrinde', tanukenkä 'tuohivirsu; Schuh aus Birkenrinde'; észt 
tanu, tano 'Haube' (a finnségi alakok összetartozására vonatkozóan 1. SKES). 
— A finn—észt -u, -o denom. névszóképző. 

Az osztják interdialektális magánhangzó-megfelelés szabálytalan. 
A finnugor alapalak Hana, a szó eredeti jelentése pedig 'Birkenrinde' 

lehetett. 
A finnségi szavakat többen (SETÄLÄ: FUFA 12: 19, JSFOu. 30/5: 81, 

103; LEHTISALO: M S F O U . 72: 7; SKES ?-lel) a következő szavakkal egyez
tet ték: szám. jur. (473) O tänü?, Szj. tá^no 'Zopf, Flechte'; jen. táPu 'Flechte'. 
Ez egyrészt a számottevő jelentéstani eltérés miatt, másrészt pedig azért nem 
fogadható el, mivel a szóközépi gégezárhang státusa nem állapítható meg. 

RÉDEI KÁROLY 

Etymologien 

von KÁBOLY R É D E I 

175. Ungarisch szárny 'Flügel' 
Das ungarische Wort ist eine Ableitung mit dem Deminutivsuffix -ny des Wortes 

szár 'Rohr, Stengel, Halm; (altung.) Unterschenkel, Unterarm'. Zur sematischen Ent
wicklung 'Unterarm' -*• 'Flügel' vgl. wog. Sy. mark 'Oberarm' ~ 'obere Hälfte des Flü
gels', lat. äla 'Achsel' ~ 'Flügel' usw. 

176. Ungarisch üldöz 'verfolgen' 
Verfasser lehnt die bisherige Erklärung des Wortes üldöz aus dem Verb öl ( < ül) 

' töten' nicht ab, hält aber auch eine andere Etymologie für möglich. Er geht davon aus, 
daß das Grundwort des Verbs üldöz im Alt- bzw. Urung. *ild gewesen sein konnte (das 
Element -öz ist Frequentativsuffix); vgl. altung. HB ildetu 'Verfolgung'. Das Element d 
des erschlossenen *ild ist das bekannte Frequentativsuffix. Das Grundwort *il- kann mit 
folgenden obugrischen Wörtern gleichgestellt werden: TJ jü-, KU jäl-, So. jal- 'gehen' | ostj. 
V. pl- 'gehen, wandern'. PUgr. *jäh 'gehen'. Im Ung. kann man mit einer Bedeutungs-
entwicklung 'gehen' -*- 'verfolgen' rechnen. Vgl. ung ]ut 'laufen' ~ tscher. pokte- 'treiben, 
jagen, verfolgen' usw. 

177. Ungarisch űz 'jagen, verfolgen' 
Ung. űz 'jagen, verfolgen' | wog. it-: it-no%s 'hüpfendes Eichhorn', KU ityäl-, So. 

üyal-, 'springen' I ostj. Trj. it- 'von Baum zu Baum springen'. Diese Wörter können auf 
eine PUgr. Grundform *it3- 'laufen, springen' zurückgeführt werden. Zu dem Verhältnis 
der Bedeutungen 'laufen, springen' ~ 'jagen, verfolgen' vgl. ung. fut 'laufen' <~ tscher. 
pokte- 'treiben, jagen, verfolgen' ~ selk. paktd- 'springen, laufen'; finn. aja- 'treiben, 
jagen' ~ syrj. vojli- 'laufen, springen' ~ vojledli- 'treiben, jagen' usw. 

178. Wogulisch minarow 'Rentierochs' 
Wog. Sy. minarow 'großer, gesunder, dicker Rentierochs' < sam. jur. OP menaruj, 

K menurej usw. 'fetter Rentierochs'. 

179. Wogulisch Sdtdm 'mild' 
Wog. Jk. S9t9m : s. wot 'milder Wind' < syrj. §item 'lautlos, stimmlos'. 

180. Syrjänisch telié, wotjakisch tolez 'Mond, Monat' 
Das mit diesen Wörtern in Verbindung gebrachte tscher. t9lz9, tôlôze ist ein urper-

misches Lehnwort (BERECZKI: NyK 79: 65). Das syrj. -ié und wotj. -ez sind de verbale 
Nominalsuffixe. Der für das Urpermische zu rekonstruierende Stamm *töl- kann mit 
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folgenden Verben verglichen werden: syrj. dçlal- 'glänzen, leuchten, schimmern' | wotj. 
dolal- glänzen, schimmern'. Das syrj. -wotj. -al ist ein Frequentativsuffix. Das anlautende 
d hat sich unter dem Einfluß des inlautenden l durch Stimmhaftwerden aus *t entwickelt. 
Die Bedeutung der urpermischen Ableitung *tôl8c(8) durfte 'glänzend, schimmernd' 
gewesen sein. Davon ist die Bedeutung 'glänzender, schimmernder Himmelskörper (z.B. 
Mond)' leicht zu verstehen. 

181. Wotjakisch éóé 'gefräßig, gierig (Tier)' 
Der Stamm éô-, ée- des wotj. Wortes éôé, sôé, éëé ist etymologisch mit dem Verb 

éi-, éii- 'essen', éwdi-, évd- 'zu essen geben' identisch. Das auslautende é der Ableitung éôé 
ist Partizipsuffix. Im Wort für 'essen, zu essen geben' ist urperm. *g ( > wotj. u, ui) 
anzunehmen (in den Formen éi-, éii- kann man mit einer sporadischer Lautveränderung 
u > i > i rechnen). In der Ableitung éôé, éeé ist unter dem Einfluß der palatal en Konso
nantenumgebung ein Lautwandel *Q > *p ( > ô, §) vor sich gegangen. 

182. Finnisch tana 'Birkenrinde' 
Finn. tana 'Birkenrinde' | wog. N tont id. | ostj. V. Vj. Trj. tőntdy, O tonti id. Wog. 

-t, ostj. tgy sind Nominalsuffixe. 


