
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Szófejtések 

1. Magyar féreg 'Wurm' 

1. A m. féreg (férget) [XIV. sz. v. férek 'vermis', kis féreg 'vermiculus' 
BesztSzj.; N. férög, fíreg MTSz.] 1. 'Wurm, Insekt ' ; 2. 'wildes Tier, Bestie' 
(NySz.); 'mindenféle, kártékony állat: egér, patkány, görény, farkas, medve 
(MTSz.) etimológiai megfelelőinek tartják a vog. (AHLQV.) pierk 'Wurm', 
(VNGy. II , 684) përk 'féreg', (ÁKE. 271) É., L. përk ( R E O . përik) 'Wurm, 
Ungeziefer', AL. vanplên' përk 'horgászó giliszta; Brdwurm' szót (MUSz. 516; 
MUNKÁCSI: NyK. XXV, 173; SZINNYEÏ, NyH.7 144; EtSz.; SzófSz.). 

2. Véleményem szerint a m. féreg és a vele egyeztetett vog. përk szóval 
etimológiailag összetartozik még a következő zűrjén szó is: (WICHM.— UOT. ) 
I. perk 'Filz-, Schamlaus (Phtirius pubis)'. 

Az egyeztetésnek hangtani nehézsége nincs. A zürj. perk ós a féreg 
szavunkkal összetartozó vog. përk mássalhangzói hangról-hangra megegyeznek. 
A magánhangzómegfelelés (m. é < *ë ^ v o g . ë < ősvog. *í ^ z ü r j . I. e < 
őspermi *e) is szabályszerűnek tekinthető. 

Féreg szavunk g-]e eredetibb k-hól fejlődött (vö. R. férek). A magyar 
szó szóvégi -g-jét és a rokon nyelvekbeli megfelelők szóvégi- -k hangját két
féleképpen is magyarázhatjuk. Ha a -g, illetőleg a -k a tőhöz tartozik, akkor 
féreg szavunkban, valamint a vele összetartozó szókban finnugor *rkk hang
kapcsolatot kell feltennünk. Minthogy azonban az *-rkk- mássalhangzó
kapcsolatra több példánk nincs, sokkal valószínűbbnek látszik, hogy ezen 
szók m. -g (< k), vog.—zürj. -k eleme sem a tőhöz tartozik, hanem a finn
ugor *kk kicsinyítő képző folytatója (vö. SZINNYEI, NyH.7 92—3; GYÖBKE, 
Wortbildungslehre 9; LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 3 6 5 - 7 ) . 

Az egyeztetés jelentéstani szempontból is lehetséges, noha a zürj. I . 
perk 'Filz-, Schamlaus' jelentése kissé eltér a m. féreg és a vog. përk általános 
'Wurm' jelentésétől. Valószínűnek tar tom azonban, hogy a zűrjén szó eredeti 
jelentése is 'Wurm' volt. Az általános 'Wurm' jelentésből a zürjénben konkrét 
'Filz-, Schamlaus' jelentés fejlődött. E jelentésfejlődés mellett szól a m. féreg 
sokféle másodlagos jelentése is (1. NySz., MTSz.; különösen összetételekben, 
például: büdös-féreg 'poloska; Wanze', palack-féreg ua., kőrös-féreg 'spanische 
Fliege', szőr-féreg 'crino, comedo; Dürrmaden' NySz.). Egy összetett szóban 
féreg szavunknak ugyanúgy ' tetű; Laus' jelentése van, mint a zürj. perk 
szónak: tetü-féreg 'Laus' (NySz.). 

2. Magyar has 'Bauch' 
1. Has [XV. sz. e. f. has& BécsiK., XV. sz. v. has SchlSzj.] 'Bauch' 

szavunkat régebben a vog. (MŰNK. : NyK. XXV, 270) É. %àpsi, K. khâpsi 
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' tüdő', (KANN. , WogVok. 72) TJ. lapse-, AK. %npj, P., ÉVag. knps, FL. 
kgöpsi, Szo, gnpsi 'Lunge', a fi. Jcupsu 'halhólyag' és a lp. kuopsa 'lactaria 
pulpa piscis' szókkal vetették egybe (MUSz. 90; MUNKÁCSI: Nyr. IX, 305, 483; 
NyK. XXV, 270). BÁRCZI (SzófSz. 114—5) szerint ennek „ . . . a származtatás
nak mind hangtani, mind jel.-tani szempontból jelentős nehézségei vannak". 
A SKES. a fi. Icupsu megfelelői között a m. hast egyáltalán nem említi. 

2. Úgy gondolom, a m. has főnév hangtanilag — s mint az alábbiakban 
látni fogjuk, jelentéstani szempontból is — jól egyeztethető a következő 
finnugor nyelvekbeli szókkal: zürj. (WICHM.—ŰOT. ) V., Sz., Lu., P . gats 'auf 
den Rücken, (Lu., P . auch) auf dem Rücken'; Lu. gate usi 'er fiel auf den 
Rücken'; Lu. gats кщ1а 'ich liege auf dem Rücken', (GEN.) K P . gac 'auf dem 
Rücken liegend' | votj. (MIJNK.) SZ. gag, K. gas : g. kUl'ini 'hanyatt , háton 
feküdni (на спинЪ лежать); auf dem Rücken liegen'; Sz. gac vetlinl 'görbe 
hát ta l járni (ходить сгибаясь на спину); mit gebogenem Rücken gehen'; 
Sz. даШо, K. gasalo, gasolo : gacolo pogirtisa 'hátra buktatva; auf den Rücken 
stürzend' | lapp N. gaccem, gen. -ccema 'ramus cornuum; cervix'; cábmesti 
mu gaccemi 'han slog mig i Nakken', L. каэсёт, каэсёте- 'der untere Teil 
des Hinterkopfes'. (A permi és a lapp szók etimológiai összetartozására vonat
kozóan 1. TOIVONEN: FUF. XIX, 62; UOTILA, SyrjChrest. 77). 

A m. has szókezdő Л-jának a zürj.-votj. g-, a lp. g-, k- ( < f g r . *k-) 
szabályosan felel meg. A m. -s- ~zür j . -vo t j . ts (c) ~ l p . -cc- ( < f g r . *c) 
hangok megfelelése is szabályos. A magyar és a permi szók magánhangzói
nak a viszonyára vonatkozólag vö. m. fajd ~ z ü r j . ba{deg 'Schneehuhn'; 
m. ár 'Preis' ~ - z ü r j . artalni 'bedenken, überlegen, erwägen' (SzófSz.; COL-
LINDER, FÜV. 77, 129). 

A zürj. gais 'auf den Rücken, auf dem Rücken' és a votj. gac 'hanyatt ' 
határozószó ragtalan határozói használat útján jött létre. A zürj.-votj. gats 
eredeti főnévi jelentése 'Rücken' lehetett. A lp. N. gaccem 'ramus cornuum; 
cervix', L. kaocém 'der untere Teil des Hinterkopfes' mai jelentése is 'Rücken' 
jelentésből fejlődött. A lapp és a permi szók jelentés viszonyára vonatkozóan 
vö. osztj. (KT. 751) Likf. pöts, Mj. pots, poß (po~) 'Rücken; Rückenstück 
der Kleidung'; Trj . p'ots 'Rücken, Rückenseite (als Ganzes, im Gegensatz 
zur Bauchseite), Rückenstück (des Pelzes u. a.); Hinterer, Arsch' ~ V j . 
poHs, Vart. pot§ 'Nacken'. 

3. Első pillanatra úgy tűnik, hogy a m. has 'Bauch' és a rokon nyelvi 
szók 'Rücken' jelentését áthidalhatatlan szakadék választja el egymástól. 
Ha azonban feltesszük, hogy a m. has ós a vele kapcsolatba hozható szók 
eredeti jelentése 'valami hajlott, domború, (ki)domborodó, (ki)púposodó'1 

lehetett, akkor eme alapjelentésből egyaránt megérthető a magyar szó 'Bauch' 
és a permi szók 'Rücken' jelentése. Ugyanerre az alapjelentésre vezeti vissza 
LAKÓ (NyK. LII, 239 kk.) a következő, egymással etimológiailag összetartozó 
'Bauch', illetőleg 'Rücken' jelentésű szókat: cser. (PAAS.—Smo) müsker, 
müskür 'Bauch, Magen' | zürj. (WICHM.— UOT. ) V., Sz., Lu., L, Ud., P . mis 
'Rücken, (I. auch) Rückgrat, Rückseite, Buckel' | votj. (MŰNK.) SZ. mis 
(tő: misk-) 'hát (спина); Rücken'. — Azt, hogy 'Bauch' és 'Rücken' jelentésű 

1 Ehhez az eredeti alapjelentéshez közel álló jelentésben használatos a votj. gac 
ebben a kifejezésben: Sz. gaő vetllni 'görbe háttal járni ' (MUNKÁCSI, VotjSzt. 237). 
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szók etimológiailag összetartozhatnak egymással, és ugyanolyan jelentés
fejlődés útján jöhetnek létre, mint azt fentebb bemutat tam, az indoeurópai 
nyelvekből vet t példák is igazolják (vo. LAKÓ: UO. 242). A latin tergum 'Rücken' 
óir tarr megfelelőjének a jelentése nemcsak 'Rücken, Hinterteil ' , hanem 
'Bauch, Unterleib' is (vö. WALDE—HOFMAIOT, Lateinisches etymologisches 
Wörterbuch.3 Heidelberg, 1938). HELLQTJIST (Svensk etymologisk ordbok.3 

Lund—Malmö, 1948) szerint a svéd buk 'has ' ( ~ német Bauch) az ieur. 
bhug- 'böja ['hajlítani'] gyökkel, a svéd rygg 'hát ' ( ~ n é m e t Buchen) pedig 
a szanszkrit kruncati 'kröker sig ['hajlik, görbül'] szóval azonos. 

3. Magyar tér 'weit, geräumig; Raum, Platz' 

1, Tér (teret) 1. 'weit, geräumig' (NySz.); 2. 'Raum, Platz ' [XV. sz. e. f. 
Ez tenger nagy es ijngen teer KulcsK. NySz.] szavunkat a régiségben főleg 
melléknévként, 'weit, geräumig' értelemben használták. Például: Sílc, tér es 
gyepes út, nem tsoportos, zokogó (Pázm.: Préd. 86); Emez halmok el nem dűl
hetnek s tér földé nem lehetnek (Tof.: Zsolt. 39). A mai köznyelvben csupán 
főnévi 'Raum, Platz ' jelentése van. A tér névszónak számos származéka él 
nyelvünkben: terít 1. 'ausbreiten'; 2. 'decken'; terül 'niederfallen'; elterül 'sich 
verbreiten'; terjed 1. 'sich verbreiten, ausstrecken'; 2. 'sich vermehren'; terjeszt 
'ausbreiten, ausstrecken'; terebélyes 'ausgebreitet, weitverzweigt'. 

A m. tér szót a következő ugor nyelvekbeli szókkal vetették egybe: 
vog. (VNGy. II , 708) tarä (mö) 'fája gyér, tágas, szabad, nyílt (vidék)'; (MSz.) 
KL. tarä 'szabad (mö hely); ein freier (Platz)' | osztj. (PATK.) I . téri, ter 
'vmitől ment, szabad; üres, tiszta; frei (von etwas); leer, rein' (MUNKÁCSI: 
Nyr. LIV, 11; MÉSZÖLY: SzegFüz. I, 11; SzófSz.). 

Azonban ezt a származtatást súlyos hangtani nehézsége miatt nem 
fogadhatjuk el. Ugyanis az osztj. I. téri, ter szónak az északi és a keleti nyelv
járásokban l, A kezdetű alakjai vannak: (KT. 1087 — 8) O. lir 'deutlich, sicht
bar, sicher (?)';' Mj. Aïrd% 'unbewaldet (Ort)', Airoytayi" 'Lichtung, offene 
Stelle im Walde'; (KT. 1013) Kr. térd täg3 'offene, baumlose Stelle (auf einer 
Wiese, Heide)'; (PD. 2478) Ko. têr3 : UrsTta-gS me-y 'freie Stelle, wo kein Wald 
wächst, wo kein Reisig liegt usw.'; J . rÀray' tàyi ua. Az l-, A- (L-) kezdetű 
alakok arra mutatnak, hogy az osztják szó szókezdő mássalhangzója az ős-
osztjákban H volt. Az ősosztják H egyes nyelvjárásokban megmaradt Z-nek, 
másokban viszont A , $ vagy t hang fejlődött belőle. Mármost ismeretes, hogy 
a vog. t ~ o s z t j . I (> A , ë, t) előzménye finnugor *s vagy *s volt. Minthogy 
a fenti vogul és osztják szó szóeleji mássalhangzójául is fgr. *s vagy *s han
got kell feltennünk, ezen obiugor szók nem lehetnek az eredeti szókezdő t-t 
tartalmazó m. tér etimológiai megfelelői.2 

A m. tér egyéb korábbi származtatásai (vö. GYABMATHI, Aff. 93, 374; 
MUSz. 208; VglWb. 478) sem fogadhatók el. 

2. Tér 'weit, geräumig; Raum Platz ' szavunk hangtani és jelentéstani 
szempontból egyaránt kifogástalan megfelelőjének tartom a következő oszt

j á k szót: (KT. 1012, 1014) Vj. ffr* 'bestimmte Breite (beim Netz 25—30 

2 A vog. tarä és az osztj. teri, ter stb. — amint ezt az 5. számú szócikkben látni 
fogjuk — etimológiailag egy másik- magyar szóval tartozik össze. 
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Maschen, beim Zugnetz 3 Klafter)'; VK. J&V 'Wand, Breite (des Netzes, der 
Breite nach)'; származékokban: V. tirarf (säj,auf ) 'hoch, tief (Zugnetz)'; 
Vj. ßtarf 'weit (Pelz, Chalat), hoch, tief (Zugnetz über 3 Klafter, Netz über 
30 Maschen)'; VK. tirarf 'hoch (Netz)'; Vj. tiras 'Winkel (?) eines kleinen 
Flusses, Baches; «Abstand, Strecke»'; VK. tiras: Ucût ßras 'Rauminhalt des 
Hauses'; VK. tlfsarf: tlfsarf ftc^t 'grosses, geräumiges Haus' ; l&fsarf = 
tlfsarf; Vart. tiïfsarf, Likr. tlfsarf 'weit, breit (Hemd, Segel; nicht Haus) ' ; 
Vj. tïraylantà 'sich ausbreiten, sich auseinanderbreiten'; Vj. ßrayi'n'ta 'sich 
(plötzlich) ausbreiten'; Vj. täri'm'tä 'sich ausbreiten (Tuch, Segel, usw.)'; 
Trj. tarMmfatöJ3: 'àryaf. 'aufstellen (der Fisch, die Flossen, der Vogel die 
Federn)'. 

Az osztj. t€f származékai közül a ßras -as eleme ugyanaz a denominális 
főnévképző, mint ami az osztj. (KT. 274) Trj. uuqAmas 'Mark (des Baumes)' 
(alapszava: uudÀam" 'Mark; Mark (des Baumes)') szóban is megvan. A tirât]' 
és a tlfsarf alak -arf melléknévképzőt tartalmaz. Az osztj. tïraylantà, täri'm'tä, 
taraytfn'îà, fàrkimfata13 alakok -aylan-, -i'mf-, -ayiïn't-, -Mmfa- elemei gyakorító, 
illetőleg mozzanatos igeképzők lehetnek. Mivel a keleti osztják nyelvjárások 
szóképzését még nem ismerjük jól, így e képzőket sem tudjuk pontosabban 
meghatározni. Ezek közül egyesek (-aylan-, ayi'nt-, -Jcimfa-, vö. LEHTISALO: 
SUSToim. LXXII , 358, 382) talán deverbálisok. Ha valóban így van, akkor 
az osztj. ti'f ^ m . tér esetében ősi nomen-verbummal van dolgunk. Erről az 

, alábbiakban még szólni fogunk. 
A m. tér és az osztj. |«'V szóban mutatkozó mássalhangzómegfelelés 

(m. t ~ o . fa m. r ~ o . f, r) szabályos. Az osztj. §fr* szóban és származékai
ban V., Vj. ä ~i, Szurg. á r^ i ( < ősosztj. *ä ?<*> *i) magánhangzóváltakozást 
figyelhetünk meg. A váltakozó magánhangzók közül az *ä az eredetibb. 
A m. tér (teret) első szótagbeli nyílt e (s) hangjának az ősosztj. *ä szabály
szerűen felel meg. Az osztják *'-s alakok f/*V, tiras stb.) az ősosztj. *ä ~ *i 
magánhangzóváltakozás eredményei. 

Az osztják és a magyar szónak, valamint származékaiknak a jelentései 
(osztj. 'Breite, Rauminhalt; weit, geräumig; sich ausbreiten' ~ m . 'weit, 
geräumig; Raum, Platz; ausbreiten, sich verbreiten') vagy teljesen azonosak, 
vagy nagyon közel állnak egymáshoz. Az egyeztetés tehát jelentéstani szem
pontból is megállja a helyét. 

3. Egyes kutatók (vö. MUSz. 211; UOTILA, SyrjChrest. 159—60) a tér 
névszót azonosnak tekintik a N. tér 'Raum od. Platz haben od. finden, hin
eingehen' igével és ez utóbbinak ajánlott finnugor nyelvekbeli megfele
lőivel: zürj. (WICHM.— UOT. ) V., Sz., Lu., I., P . terni, Ud. ternis 'Raum od. 
Platz haben od. finden, hineingehen'; (GEN.) K P . tor- 'Platz haben, hinein-
od. angehen' | votj. (MUNK.) SZ. tär- 'férni, beférni, helyet találni'; (WICHM.) 
G. terînî, J . terini 'Raum finden, Platz haben'. 

A m. tér igének és a vele egyeztetett permi szóknak az etimológiai 
összetartozását ón is valószínűnek tartom. Lehetségesnek tartom azt is, hogy 
tér igénk és fent felsorolt etimológiai megfelelői a tér névszóval és ennek 
általam ajánlott osztják megfelelőjével etimológiailag összetartoznak. Az 
egyeztetésnek hangtani akadálya nincs. A m. tér ige é hangja és a permi*» 
szók (zürj. e, K P . ö ^ v o t j . ä, e) magánhangzói ugyanígy nyílt *ä-re mehet
nek vissza (a permi szókra vonatkozóan vö. E. ITKONEÍT: FUF . XXXI, 303—6), 
mint a m. tér névszónak és osztják megfelelőjének (tiyf, täri'm'tä stb.) első 
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szótagbeli magánhangzói. A m. tér igének és permi megfelelőinek 'Raum od. 
Platz haben od. finden, hineingehen' jelentése és a m. tér ^ o . tiyf névszó
nak 'weit, geräumig; Raum, Platz, Breite etc.' jelentései oly közel állnak 
egymáshoz, hogy a két szócsoport etimológiai összefüggését jelentéstani 
szempontból is elfogadhatónak tarthatjuk. Ez esetben — amint e lehetőségre 
az osztj. |iV- szóval kapcsolatban már utal tam — a magyar, az osztják és 
a permi szókat ősi nomen-verbum maradványainak kell tekintenünk. 

4. Van a magyar nyelvben egy másik tér ige is. Ennek a jelentése: 
'kommen, gehen' (NySz.); 'kehren'. Származékai: térít 1. ?lenken, treiben"; 
2. 'bekehren'; térül 1. 'gehen, kommen, sich begeben'; 2. 'sich hinwenden'; 
3. 'sich bekehren'. BUDENZ ( M U S Z . 211) és UOTILA (SyrjChrest. 159-60) 
e szavunkat a 'Raum od. Platz haben od. finden, hineingehen' jelentésű 
tér igénkkel közös eredetűnek tekintette. Azonban MUNKÁCSI (Nyr. LIV, 
11 —3) meggyőző érvelése szerint a két szó jelentése ('fordul', ebből: 'fordulva 
megy' és 'befér') gyökeresen eltér egymástól. Éppen ezért e két szót külön 
kell választanunk. MUNKÁCSI szerint tér 'kehren' szavunk török jövevényszó 
(vö. altáji, teleut, sor tär- 'sich im Kreise herumdrehen, sich an einer Stelle 
bewegen; einen Umweg machen, vorbeireiten') (uo. 12). Származtatása mind 
hangtani, mind jelentéstani tekintetben valószínűnek látszik. 

4. Magyar utál 'verachten, verabscheuen' 

1. BUDENZ (MUSz. 834, 810) utál [XV. sz. e. f. utalny JókK. NySz.] 'ver
achten, verabscheuen' szavunkat az okád 'speien, brechen, sich erbrechen' 
alakváltozatának t a r to t t a , és mindkettőt a következő finnugor nyelvekbeli 
szókkal kapcsolta össze: vog. (AHLQV.) aidentantqtam 'sich erbrechen', (ROMB.) 
aüm 'ToumoTa', aümbmmaxmymKee 'TOIUHKTL.' | osztj. (KT. 26—7) Kr. äxSt 
'das Erbrechen'; Vj. äy§f = Kr., Trj. rá?df Cvtytdirí sg. 1. p . ps.); Ni. 
nydf, Kaz. öy§f, 0 . äyft = Kr.; DN. äydtta? 'erbrechen, spucken', V. äyd'tä, 
aydîà', Vj. dyd'tà 'erfrechen', Trj. 'a^d'iä^3 'erbrechen; Neigung zum Er
brechen fühlen^, 'u'yfëm' (prêt.), 'iyfà (imperat.); Ni. nydtàc, Kaz. oyêtti, O. 
ay§ià\ a- 'erbrechen'; (PD. 9) ILo*ágtam, ax§ttà-m 'brechen, erbrechen', J . 
ùwtdni, aßthem, èytà ua. j zürj. (WICHMT— U O T J V . , SZ., L U . , I. vosni, Ud. vesni, 
P. esni 'sich erbrechen' | votj. (MŰNK.) Kaz. üs-, Sz., M., G. oslc- 'okádni, 
hányni'; (WICHM.) G. eskînî, M. esJcini 'vomieren' | cser. (WICHM.) K H . 
wkXsdnzam, u-ksênzam, U. uk%sindza-m 'sich erbrechen' | mord. E. uksnoms, 
M. uksêndd- ua. | finn oksentaa ua. | lapp N. vuoWset -vs- 'cast up, get sick, 
vomit'. 

Okád szavunk súlyos hangtani nehézségek miatt nem lehet a fenti szók 
etimológiai megfelelője. Az okád ige valószínűleg a magyar nyelv külön éle
tében keletkezett, hangfestő eredetű szó (vö. BENKŐ: MNy. L, 257). 

2. A fent felsorolt zűrjén, votják, cseremisz, mordvin, finn és lapp szók 
etimológiailag valóban összetartoznak egymással (vö. SKES.), a m. utál, a 
vog. aidentantqtam ós az osztj. DN. âydÇta* stb. azonban hangtani okokból 
különválasztandó tőlük. A SKES. az oszfják szót kérdőjellel említi a fi. oksentaa 
etimológiai megfelelői között. A fi. oksentaa szóban és rokon nyelvekbeli 
megfelelőiben szóbelseji *ks mássalhangzókapcsolatot tehetünk fel. E hang-
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kapcsolatnak a vogulban -Ц, it, -t, az osztják nyelv északi és keleti nyelv
járásában -уэ1, -уэл, a déliekben viszont -yat felel meg. Például: m. máj 'Leber' ~ 
vog. (КАШГ. , WogVok. 70) TJ . mait, KK. тёЧ, mäifi (plur.), FL. mai't, Szo. 
mäio ua. ~ osztj. (OL. 140) DN. тйуЦ, Trj. тй^эл, V., Vj. тйуэХ, Ni. mü-
уэ$, Kaz. труэл, О. тъуЦ ua. r^í\7mdksa ua. (MUSz. 599; Beitr. 238; S E -
ТАЪА: F U F / X I I , Anz. 6 ^ LEHTISALO: FUF. XXI, 12). Minthogy az osztj. 
O. äydia stb. szóban az északi (O., Kaz.) és a keleti (V., Vj., Trj., J.) nyelv
járásokban is t van, e szó -yet eleme nem fgr. *1cs, hanem *Jct hangkapcsolatra 
megy vissza. 

Tudjuk, hogy a fgr. *-Ы- folytatója a magyarban t. Ilyen hangmeg
felelés van például a következő szóban: m. jut 'kommen, ankommen, anlangen, 
erreichen, in ein Ort geraten' ~ v o g . (KANN. , WogVok. 111) TJ., TCs. iö£t-, 
FL., Szo. iö/t- 'kommen' ~ o s z t j . (OL. 109) DN. ipydi-,N., Vj. ippt-, Kaz. 
ipydt-, O. iöydt- 'kommen, eintreffen' (vö. MUSz. 156fMuNKÁcsi: NyK. XXV, 
281;* WICHMANN: FUF. XIV, 111). Ugyanígy még: m. fut, út (vö. LAKÓ: 
NyK. LVI, 39 kk.). 

3. BÁRCZI (SzófSz.) a MUSz.-ra hivatkozva, utál szavunkról azt írja, 
hogy „talán ugor er. tőből, vö. vog. ájt 'okád', o. acht- 'ua.' " származik. 
Figyelembe véve, hogy az obi-ugor szókban feltehető *-M-nék a magyarban 
t felel meg, a m. utál ~ vog. (AHLQV.) aidentantqtam 'sich erbrechen', (ROMB.^ 
айт 'тошнота', айтынтахтунгкве 'тошнить' ~ osztj. Кг. а%М, Vj. а^И stb. 
.'das Erbrechen', DN. äyStta' 'erbrechen, spucken', Vj. äy§'$ä 'erbrechen', 
O. ciydia ua. egyeztetést" a biztos etimológiák közé kell sorolnunk. — A m . 
utál -ál eleme deverbális gyakorító képző (vö. SZINNYEÍ, NyH.7 62; LEHTISALO: 
SUSToim. LXXII , 175). A vogul szó -entantqt-, -ынтахт- része szintén igeképző. 

Az etimológia jelentéstani szempontból nem szorul különösebb bizo
nyításra. Az eredeti 'okád' jelentés az obi-ugor szókban őrződött meg. A magyar 
utál szóban 'okád' > 'utálattól, undortól okád' > 'utál ' jelentésváltozás 
történt. 

A magyar és az obi-ugor szók kikövetkeztethető *sht8 hangalakja hang
festő eredetre utal . Az ugor *«&£« alak eredeti hangfestő jellegét a magyar
ban az *яЫя > *eyte §> út(ál) hangváltozás következtében elveszítette. — 
Finnugor kori hangfestő eredetű szó lehet a fi. oksentaa 'sich erbrechen' csa
ládja is. A fenti szókhoz hasonló hangalakú, a magyar nyelv önálló élete 
folyamán keletkezett okád 'speien, brechen, sich erbrechen' valószínűleg szin
tén hangfestő eredetű. 

5. Magyar üres 'leer, hohl' 

1. Az üres [XVI. sz. e. f. Ires DebrK.] 1. 'leer, hohl'; 2. 'ledig, frei' 
melléknév ugyanannak a névszónak a származéka, mint ami a következő 
képzett szókban is megvan: üreg 1. 'hohl, ausgehölt wie eine Multer'; 2. 'leerer 
Raum, Höhle'; ürít 'ausleeren'; ürül 'leer werden, frei werden'. E származék
szók *ür- alapszava az NySz. szerint a régi magyar nyelvben nem fordul elő. 
Mai úr 'die Leere, der (leere) Raum' szavunk nyelvújításkori elvonás ered
ménye (NyÚSz.). — Az üres melléknév a Székelyföldön (Udvarhely m.) vüres, 
vires hangalakban van meg (MTSz.). A vüres, vires alakok szókezdő v-]e 
ugyanolyan, labiális magánhangzó előtt keletkezett másodlagos v-, mint ami 
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ezekben a helynevekben is megvan: Verseny, Vörs (1261: Wrs). Ugyanis a 
Verseny Vers- alapszava, valamint a Vörs alak a régi magyar Ürs személy
névvel azonos (vö. GOMBOCZ: MNy. XXII , 7). A vires alakváltozat a labio
dentális v- u táni ü > i delabializácio eredménye. Megjegyezhetjük még, hogy 
az üres melléknév és az *ür- alapszó valamennyi származéka a régiségben 
csupán magánhangzós (i, ü, ö) szókezdettel fordul elő (vö. NySz.). 

A m. üres leer ' melléknév régi finnugor származtatása (MUSz. 874; 
W I N K L E R : Nyr. XLI, 160) nem fogadható el. BÁRCZI (SzófSz.) szerint szavunk 
ismerétlen eredetű. 

2. Üres 1. 'leer, hohl'; 2. 'ledig, frei' szavunk *ür- alapszavával egyez-
tethetőnek gondolom ezeket az obi-ugor nyelvekbeli szókat: vog. (VNGy. II , 
708) KL. tara (më) 'fája, gyér, tágas, szabad, nyílt (vidék)'; tara páti 'nyil
vánvaló lesz, kiderül'; (VNGy. I, 111) KL. jiwä tarä matä mânê 'valami gyér 
erdős földtájékára' [szó szerint: 'fája gyér valami földre'] | osztj. (PATK.) I. 
téri, ter 'vmitől ment, szabad; üres, tiszta; frei (von etwas); leer, rein'; (KT. 
1013, 1087—8) Kr. tërd tg,%3 'offene, baumlose Stelle (auf einer Wiese, Heide)'; 
O. Vir 'deutlich, sichtbar,^sicher?'; Mj. A%rd% 'unbewaldet (Ort)', AÏraytàyi'' 
'Lichtung, offene Stelle im Walde'; Kr. te'rt, tért 'offenbar'; Trj. ArU, AMTI 
'sichtbar, offen (nicht bedeckt u. ä.), erreichbar, nicht fern, wach'; Ni. tertf : 
terp pítta 'sichtbar werden, hervorkommen (die Sonne, der Mond)'; Kaz. 
Atrti, Agrti = Kr. ; (PD. 2478) Ko. Ur3 : tërd ta-x% md-y 'freie Stelle, wo kein 
Wald wächst, wo kein Reisig liegt usw.'; J . iÀrdyr tàyï ua. 

' 3. A mássalhangzómegfelelést nem kell bizonyítanunk. A vog. t- — 
osztj. I, A , í — m. <j> finnugor *s vagy *s előzményre megy vissza. 

A vog. tarä első szótagbeli a hangja — amennyiben ezt egyetlen KL. 
adat alapján megállapíthatjuk — valószínűleg ősvog. *a-bőllett (vö. STEINITZ, 
WogVok. 257 kk.). Az osztj. Kr. tëra, Mj. Aïre% stb. alakok első szótagbeli 
magánhangzója a nyugati nyelvjárásokban (Kaz., Ni., L, Kr., Ko.) — az O. 
kivételével — ősosztj. *e-ből, a keleti nyelvjárásokban és az északi nyelv
járásterülethez tartozó O. nyelvjárásban ősosztj. *i-ből fejlődött (vö. STEINITZ, 
OstjVok. 70—1). A kétféle előzmény az osztják ä ~ e és ä ~ £ magánhangzó
váltakozás keveredésével magyarázható. A váltakozó hangok közül az osztj. 
tërd, Aïrd% stb. szóban később az e és. az * állandósult. Tekintettel a vog. 
tarä első szótagjában feltehető ősvog. *a hangra, az osztják *e *i hangok 
közül az *e-t kell eredetibbnek tartanunk. Ugyanis az osztj. *e — vog. *a 
megfelelésre több példa van (vö. SAL: NyK. LXII, 250—1). A m. üres ü-]e 
i> ü labializáció útján jött létre, vö. R. ires (NySz.). 

Az ómagyar i — ősvogul *« ---ősosztj. *e ugor (? finnugor) kori előz
ményéül H hangot tehetünk fel. Az eredeti fgr. ** hangnak a magyarban 
szabályosan e fele] meg (vö. COLLINDER, CompGr. 180). Azonban néhány 
biztos etimológiában ü és ö megfeleléssel is találkozunk, ugyanúgy, mint 
üres szavunkban. Például: fi. isä 'Vater' — m. ős ( < HB. isemucut) ; fi. süli 
Tgel' — m. sün, sül (COLLINDER: uo.). A feltehető fgr. *í-nek a vogulban 
általában *ë, ritkábban azonban nyíltabb hang (*a) is megfelelhet, például: fi. 
ydin, yty (< *wioü) 'Mark' —vog. (KANN. , WogVok. ,17) TJ., TCs. ßsh-m, 
AK. ßnaohm, KK. ßöälam, FK. ßbäUm, P . ßaJupm, ÉVag. ßaju&m, DVag. 
ßäAA^m, AL. ßäjim, FL., Szo. ßälum 'Knochenmark' ( < ősvog. *ä) >ym. velő 
(vö. COLLINDER: i. m. 179). Talán ősvog. ä ( < ? fgr. *i) hangot kell feltennünk 
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a m . fő, főz vogul etimológiai megfelelőjében is: (MŰNK. , ÁKE. 280) É. paj-: 
pajélti 'forrni kezd', pajt- 'főz'; KL. pâj- : pajilti, műveltető pájt- ; AL. 
pâj- : pàjti 'kocht (trans.)'; K. poàj- : vit'-poàji 'das Wasser kocht'; P . pâj-: 
wüt' pâji 'BO#a KHÜHTL; T. pït- 'kochen, aufkochen (trans.)' ^ z ü r j . puni 
'kochen (tr.), sieden (intr.)' ~ m d . pijems, pijdms 'gar kochen (intr.)' (vö. 
SZINNYEI, NyH.7 149; COLLINDER, FUV. 12). Valószínűleg ugyanilyen nyíl
tabb *ä hangra megy vissza a m. üres szóval egyeztetett vog. tara első szótag
beli magánhangzója is. Az osztjákban a fgr. *i-nek ősosztják *e vagy *ö ( < *e) 
felel meg szabályszerűen (vö. COLLINDER: i. m. 179). A m. üres melléknévvel 
egyeztetett osztj. tira stb. szón kívül, ugyanilyen magánhangzómegfelelést 
találunk még ezekben a szókban is: fi. silmä 'Auge' ~ osztj. ( K A R J . , OL. 155) 
DN. se"m, Trj. s%irí, V., Vj. seym, Ni., sem , Kaz. sem", O. se'm ^ m . szem ; 
fi. kivi 'Stein' ~osztj., ( K A R J . , OL. 161) DN. keu, Trj. %#u%, V., Vj. ko%, 
Ni. keu', Kaz. keu', O. keu ( < ősosztj. *ö < *e) ^ m . kő (követ). 

Áz osztj. Kr" tërd, ~M]" Aira%, J . úray'; alakok -a, -a%, -ay eleme valószínű
leg a finnugor *k melléknévképzőből fejlődött (vö. LEHTISALO: SUSToim. 
LXXII , 341; RADANOVICS: NyK. LXI , 81). 

Az egyeztetés jelentéstanilag is lehetséges. A m. üres 'leer, hohl; ledig, 
frei' jelentéseihez jól illenek a vog. tara szó 'tágas, szabad, nyílt', valamint 
az osztj. I. téri, ter, Mj. Aire% stb. alakok 'frei (von etwas); leer, rein; unbe
waldet' jelentései. Az osztj. Kr. te'rt, tért, Trj. ArÜ, Ni. tert3' -t, -fi, -t3' képzős 
alakok másodlagos 'offenbar; sichtbar, offen (nicht bedeckt u. ä.), erreich
bar, nicht fern, wach' jelentéseit az eredetibb 'frei (von etwas); leer, rein; 
unbewaldet' jelentésekből könnyen meg lehet érteni. 

6. Vogul jänti 'lehüP 

1. Az alábbi szók szerintem etimológiailag összetartoznak: vog. (VNGy. 
II , 646) É. jänti 'lehűl'; (VNGy. I, 237) vöj jânti 'cajio 3acTbiBaeT' | osztj. 
(KT. 174) Kaz. i#ntà-U, O. i*nda\£ 'Gerinnsel (von Fett , Blut)'; Kaz. ia-nta'ltrf 
'gerinnen, erstarren (Fett, Fleischbrühe)'; O. iandà\ar] = Kaz.; Kaz. iqrifiïl-
éd:tl 'gerinnen, erstarren (Fett, Brühe vom Barsch, Kaulbarsch), dick werden 
(Brei)'; Kaz. iàntdttï 'gerinnen od. erstarren machen (Brühe vom Barsch, 
Kaulbarsch)'; O. fânddÇtâ 'id.; pass, gerinnen, erstarren' | zürj. (WICHM.— 
UOT.) I. jèdmini 'gerinnen, erstarren, sich aus dem flüssigen in harten Zustand 
verwandeln';"V., Sz. jodmini 'absterben, erstarren (V.); alt, hart, trocken, 
werden (z. B. Brot) (V.); nicht genug gebraten od. gekocht werden, halbroh 
bleiben (z. B. Kartoffeln, Rüben) (Sz.)'; FOKOS-FUCHS. SyrjWb.) V. jedni 
'erkalten, gefrieren, gerinnnn, aus flüssiger Form erstarren, hart werden, 
gallertartig erstarren (z. B. Gefrorenes, Gelee)'. 

2. Az osztj. Kaz. iàntà-lï, O. iandâft és Kaz. iâ-nta'ler] alakok véleményem 
szerint -al de verbális mozzanatos igeképzőt (vö. SCHÜTZ: NyK. XL, 4, 18; 
LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 167) és -*, illetőleg -er) deverbális névszóképzőt 
tartalmaznak (vö. SCHÜTZ: UO. 70, 72; LEHTISALO: UO. 141 — 2, 349). A Kaz. 
iântdUï deverbális -dl műveltető képzővel képzett ige (vö. SCHÜTZ: UO. 22; 
LEHTISALO: UO. 164). A Kaz. iäntdlsa:fi alak valószínűleg deverbális dl -f $ 
mozzanatos képzőkből alakult összetett képzővel van ellátva (vö. SCHÜTZ: 
uo. 4, 17 — 8; LEHTISALO: 167, 217). A zürj. jèdmini, jodmini ige -mi- eleme 
deverbális mozzanatos képző (vö. LEHTISALO: UO. 114). 
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\ A' vog. jánti ige és az osztj. i$nt-, idnd-, valamint a zürj. jed-, jod- igei 
alapszók mássalhangzói (vog.—osztj. j - , \- ^ z ü r j . j - , vog.—oszt. -nt-, -nd- <s/ 
zürj. -t?-J szabályosan felelnek meg egymásnak. 

Az osztj. Kaz. шм|-, О. idnd- á, э hangja valószínűleg ősosztják *э vagy 
*o hangból fejlődött (vö. STEINITZ, OstjVok. 89, 94, 97); A Kaz. a megfelelés 
szokatlan. Ugyanis e nyelvjárásban az ősosztják *9-nek szókezdő j - u tán 
nem á, hanem i felel meg szabályszerűen (vö. STEINITZ: UO.). Mivel a vog. 
jánti szót csupán az E. nyelvjárásból ismerjük, nem tudjuk biztosan meg
állapítani a vog. ä ősvogul előzményét. Figyelembe véve, hogy az osztják 
szóban ősosztj. *9 vagy *o hangot tehetünk fel, lehetségesnek tartom, hogy 
a vogul szó ä-ja ősvog. *a-ra megy vissza (vö. STEESTITZ, WogVok. 257 kk.). 
Az obi-ugor szók *э, *o illetőleg *d magánhangzója szabályosan felelhet meg 
a zürj. jedmini, jodmini e, о hangjának az előzményéül feltehető palatális 
(zürj. e < őspermi *ó, előpermi *ä, *e) magánhangzónak (vo. E. ITKONEN: 
FUP. XXXI, 288 kk.). 

Az egyeztetés jelentéstani szempontból is valószínű. Az egybevetett 
szók mindhárom nyelvben 'megmerevedik, lehűl, megfagy', illetőleg ezekből 
fejlődött másodlagos jelentésekben (pl. zürj. 'alt, hart, trocken werden; 
nicht genug gebraten od. gekocht werden, halbroh bleiben') fordulnak elő. 

7. Osztják iorcC 'Hauptmann' 

Az osztják nyelv Kaz. nyelvjárásában meglevő iprd) 'Hauptmann, der, 
der hauptsächlich den Gang der Dinge bestimmt' (KT. 182) szó zűrjén átvétel: 
(FOKOS-FTJCHS, SyrjWb.) V., Ud., Sz., Le., Pr., Vm. jura 1. '-köpfig, einen 
Kopf habend (V., Ud., Sz., Le., Pr., Vm.)'; 2. 'Vorgesetzter, Vorsteher, An
führer, Aufseher, Oberhaupt einer Gruppe (V.)'. 

A zűrjén szó w-jának az osztj. Kaz. ipra" p ( < ősosztj. *p) hangja sza
bályosan felel meg (vo. TOIVONEN: FUF. XXXII , 128—9). A nem első szótag
beli zürj. a ^ osztj. a' megfelelés is szabályszerűnek mondható (vö. TOIVONEN: 
uo. 139—40). 

A zűrjén és az osztják szó jelentései (zürj. 'Vorgesetzter, Vorsteher, 
Anführer, Aufseher, Oberhaupt einer Gruppe' ~ osztj. 'Hauptmann') pon
tosan fedik egymást. 

8. Osztják jör 'Fürst, Herr, Held' 

1. TOIVONEN (FUF. XXI, 118—9) az osztj. (AHLQV.) E. jor 'Hausvater, 
Herr', (PATK.) I . jör 'fejedelem, úr, hős; Fürst , Herr, Held', (PD. 356) Ко . 
igr 'Gatte, Mann; (fl.) Weib, Gattin' szót a következő rokon nyelvekbeli 
szókkal hozta etimológiai kapcsolatba: zürj. (WICHM.—UOT. ) V., AV., Sz., 
Pécs., Lu., I., Ud., P. jur 'Kopf (V., AV., Sz., Pecs., Lu., I., Ud., P.), Haupt 
(V., Sz., Lu., L, Ud., P.); kleiner Heuhaufen (V., Sz., Lu., I., Ud., P.) ' ; (GEN.) 
K P . jur 'Kopf | votj. (Мхшк.) Sz. jlr, Kaz. d'er 'fej; fő, fejedelem, elöljáró; 
első, legnagyobb (egy társaságban); Kopf, Haupt ; Vorsteher, Fürst; Erster 
od. Grösster (in einer Gesellschaft)'} (WICHM.) G. jir, M., J., jir, MU. dir, 
Uf. dir 'Kopf, Haupt ' . TorvoisrEN szerint az osztják és a permi szók között 
eredeti egyezés van. 

UOTILA (SyrjChrest. 89) az osztják szót kérdőjellel kapcsolta a zűrjén 
és a votják szóhoz. 
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2. Véleményem szerint az osztj. É. jor 'Hausvater, Herr', I. jör 'fejedelem, 
úr, hős' zűrjén jövevényszó ( < zürj. jur 'Kopf, Haupt ' ) . E mellett szól talán 
az osztják szó hangalakja is. Az E. jor és az I. jör o, ö hangja szabálytalanul 
felel meg a Ko. jor g (STEINITZ átírásában ä-, vö. OstjVok. 22) hangjának. 
Az É. és az I. alak o, ö hangja feltehetőleg ősosztj.: *p (STEIN. *O) vagy *o 
(STEIN. *O) előzményre megy vissza. A Ko. \or alak g (STEHST, ä) magán
hangzója pedig ősosztj. *g, (STEIN. *ä) hangból fejlődhetett. Az osztják nyelv 
zűrjén jövevényszavaiban valóban találkozunk zürj. u ~ősosz t j . *o, *o, *(i 
hangmegfelelésekkel (vö. TOIVONEN: FUF. XXXII , 128—9). A kettős hang-
helyettesítés (1. zürj. u ^--ősosztj. *p vagy *p ; 2. zürj. u^ősosztj. *$j 
esetleg arra mutat , hogy az osztják (E., I., Ko.) nyelvjárások a zűrjén szót 
egymástól függetlenül vették át. 

Az osztj, E. jor, I. jör, Ko. {gr zűrjén jövevényszó voltának nem aka
dálya az a tény, hogy a zürj. jur — tudomásom szerint — csupán konkrét 
'Kopf, Haupt ' jelentésben fordul elő, az osztják szó ellenben átvit t 'Haus
vater, Herr, Fürst, Held; Gatte, Mann; Weib, Gattin' jelentésekben hasz
nálatos. A 'Kopf, Haupt ' > 'höchster Teil' > 'Höchster, Grösster (z. B. in 
einer Gesellschaft, Familie usw.)' > 'Hausvater, Herr, Füst ' jelentésfejlődés 
nagyon közönséges3 (vö. TOIVONEN: FUF. XXI, 119). E jelentésváltozás 
végbemehetett abban a számunkra ismeretlen (talán valamelyik szibériai) 
zűrjén nyelvjárásban, amelyikből az osztjákok a jor, jör, igr szót átvették. 
Persze az sem lehetetlen, hogy a zűrjén eredetű jor stb. szónak az osztják 
nyelvben fejlődött átvi t t értelmű jelentése. 

9. Osztják maféairí 'es ist leid' 

1. A címben megjelölt osztják szót csak a Ni. és a Kaz. nyelvjárásból 
ismerjük: (KT. 542) Ni. mdféam' 'CKy^Ho' es ist leid'; Kaz. marédm" 'been
gende, schwüle Luft (im Haus, bei Sommerhitze im Freien)'. E szó a zürj. 
(WICHM.—UOT. ) V., Sz., Lu., I., P . mirèini, Ud. mirêinis 'sich bemühen, 
Mühe verwenden, sich anstrengen, sich beschäftigen, arbeiten', (FOKOS-
FUCHS, SyrjWb.). V., Ud. mirsini, Pr. mirsi- 'sich bemühen, sich anstrengen 
(V., Ud.), mit jem. Mühe haben, mit jem. seine Plage haben (Pr.)' ige -em 
befejezett melléknévi igenévképzővel alakult *miréem alakjának az átvétele. 

2. A mássalhangzómegfelelóst nem kell bizonyítanunk: a zűrjén és az 
osztják szó mássalhangzói ugyanazok. 

Az első szótagbeli zűrjén i hangnak az osztják nyelv zűrjén jövevény
szavaiban többnyire ősosztják *9 ( > Ni., Kaz. a) szokott megfelelni (vö. 
TOIVONEN: FUF. XXXII , 138). Ilyen megfelelést láthatunk az osztj. Ni. 
mâfédm', Kaz. märsdmr alakokon kívül a következő szókban is: (KT. 542) 
DN. márt, G, Kr., Kam. mart 'kaum, mit Mühe', V., Vj. mar'f 'absichtlich, 
vorsätzlich; zum Spass', Trj. marf 'Gewalt' Kaz. mir" f-.mâf mö^tl < zürj. 
(WICHM.—UOT. ) SZ., L U . mird 'unschmackhaft, ekelhaft, wTidrig (z. B. Brannt
wein); (Sz. auch) hartherzig, unnachgiebig, ungefällig (Mensch)'; V., Sz., 
Pecs., Lu., Ud. mirden, I. mirden 'mit Mühe, schwerlich, kaumT (V., Sz., Lu. 

3 A votj. jir 'Kopf, Haupt ' szónak átvitt értelmű 'Vorsteher, Fürst; Erster od. 
Grösster (in einer Gesellschaft)' jelentése is van. A m. fő, fej 'Kopf, Haupt'szó is hasz
nálatos 'der Vornehmste, Haupt, Oberhaupt, Anführer' értelemben. 
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auch) mit Gewalt, mit Zwang'; (KT. 414) Ni. JcâpàH^a 'erscheinen, auftreten, 
kommen (z. B. Fische im Frühjahr)' < zürj. (WICHM.—UOT. ) V. Jcipavni 
'aufstehen (z. B. aus dem Bett) ' (vö. TorvoNEisr: uo. 30, 41). A nem első szó
tagbeli zűrjén e-t jövevényszókban némelykor redukált a hanggal helyettesí
tik az osztjákban ugyanúgy, mint a Ni. mâfêdjrï', Kaz. márédm' esetében is. 
Például: (KT. 920) Ni. §if§dm pup", Kaz. sïfèdm pçp" 'Mönch' (pup" 'Geist
licher') < (ROG.) NyP. syrsem cTpH>KKa,) (WICHM.—UOT. ) Sz., Lu., L, P . 
siréini, Ud. sirsi-nis 'sich (die Haare) schneiden lassen, sich schneiden; scheren 
beschneiden' (vö. TOIVONEN: UO. 76). 

3. A zürj. mirsini 'sich bemühen, Mühe verwenden, sich anstrengen, 
sich beschäftigen, arbeiten, mit jem. Mühe haben, mit jem. seine Plage haben' 
ige -gm jépzős *mirsem származékának 'fáradozás, megerőltetés, kín, szen
vedés' jelentéseiből keletkezett osztjNi. mäfsam' 'cKy^Ho; es ist leid' jelentés 
világos.-A Kaz. mârsmf alak 'beengende, schwüle Luft (im Haus, bei Sommer
hitze im Freien)' jelentése azonban eltér az átadó zűrjén szó jelentésétől. 
Úgy vélem, a Kaz. alak eme értelme könnyen megérthető a zürj. *mirsem 
'fáradozás, megerőltetés, kín, szenvedés' jelentéseiből. A tikkasztó, fojtó 
levegőn való tartózkodás gyakran kínt, szenvedést okoz; ilyenkor a munka is 
fárasztóbb, megerőltetőbb. Ilyen összefüggés alapján a 'fáradozás; megeről
tetés, kín, szenvedés' értelmű zűrjén szó az átvevő Kaz. osztják nyelvjárás
ban 'beengende, schwüle Luft (im Haus, bei Sommerhitze im Freien)' jelentést 
vehetett fel. 

10. Osztják törds 'bankförmige Sanduntiefe im Fluss' 

1. A következő osztják szó talán zürjénből való átvétel: osztj. (KT. 
1022) Kaz. tőr§s 'bankförmige Sanduntiefe im Fluss (bei niedrigem Wasser
stand trocken; vom Ufer ausgehend od. inselförmig, bei niedrigem Wasser
stand sichtbar)'; Kaz. }pr'sdp pa'n" 'bankförmige Uferdüne (mit Bänken, die 
in den Fluss hinausreichen)' < zürj. ( W I C H M . — U O T . ) SZ., LU. , Ud., P . doris 
'Rand, Kante, Schneide (der Axt, des Messers usw.)'; (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) 
V., Le. doris, Pr. doris 'Rand, Kante (V.), Kante (Le., Pr.) ' . 

2. A zűrjén és az osztják szó mássalhangzómegfelelése (zürj. d ^ osztj. í,, 
zürj. r ~ o s z t j . r, zürj. s ~ o s z t j . §) szabályos. A zűrjén első szótagbeli o-nak 
a Kaz. nyelvjárásban (tör§s) o felel meg éppúgy, mint a következő szókban is: 
osztjKaz. pxsa'm' 'Tuch; Schnupftuch' < zürj. ( W I E D . ) olcsyn 'Tuch, kleines 
Tuch'; oszjKaz. tőma'rí 'Schlüssel; Schloss' < zürj. ( W I C H M . — U O T . ) V., Sz., 
Lu., Ud. toman, I.'toman 'Schloss' (vö. TOIVONEN: FUF. XXXII , 10, 91 ,125 -6 ) . 
A zűrjén i ~ osztják § hangok megfelelése is szabályszerű (vö. TOIVONEN: 
uo. 143). 

Az egyeztetés egyetlen nehézsége, hogy az osztj. Kaz. tor?s 'bankför
mige Sanduntiefe im Fluss (bei niedrigem Wasserstand trocken; vom Ufer 
ausgehend od. inselförmig, bei niedrigem Wasserstand sichtbar)' jelentése a 
zürj. doris 'Rand, Kante ' jelentésétől eltér, bár a két szó jelentése között 
van valami fogalmi hasonlóság. Ugyanis a zűrjén szó 'szél, szegély' értelmé
ből a tárgyképek hasonlóságán alapuló névátvitellel az osztjákban 'a parttól 
kiinduló vagy szigetalakú, alacsony vízállásnál száraz homokzátony a folyó
ban' jelentés fejlődhetett. 
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