
Szófejtések 

1. Magyar nyolc 'acht' 

1. Már régen bebizonyították, hogy nyolc 'acht' [1400—1410 között: 
nyolch zaz, nyolch zaz SchlSzj.; N. nyóc] számnevünk az ugor korból szár
mazik, és etimológiailag összefügg az obi-ugor nyelvek^ következő szám
neveivel: vog. (MŰNK., idézi: B E K É : Nyr. XLVIII, 10) É. nâllâw, -u, FL. 
•nollâw, nollou, KL. nellou, AL. naïlâu, K. nâllâu, P . naïlâu, FT. nâlâ'lô, AT. 
riàlàlu 'nyolc; acht' | osztj. (KARJALAINEN, OL. 218) DN. nim, Trj. nÍA§x, 
V., Vj. nildg, Ni. mute, Kaz. mudA, O. n$i$l ua. (vö. GYARMATHI, Aff. 179, 289; 
MUSz. 420; MUNKÁCSI: NyK** XXV, 277*; ÁKE. 606; B E K É : Nyr. XLVIII, 
10; Nyh.7 139; MÉSZÖLY: MNy. XXV, 330; SzófSz.; ORBÁN, FgrSzámn. 46, 48; 
MOÓR, ALH. I I , 373). 

A vog. nâllâw stb. -lâw, -lâu, -lou utótagja nyilvánvalóan azonos a vog. 
(MSz.) KL., P . lâu, KL. lou, T. lou 'tíz', (STEINITZ, WogVok. 254) TJ . AÓW, 
AK., KK., P., ÉVag. AOW, FK. low, DVag., AL., FL., Szo. low 'zehn' szám
névvel (vö. MUSz. 420; ÁKE. 606; B E K É : Nyr. XLVIII, 10; MÉSZÖLY: MNy. 
XXV, 330). BUDENZ ( M U S Z . 420) és SZINNYEI (NyK. XLV, 289) szerint a vog. 
lâu egykori osztják megfelelője lappang az osztj. Trj. nlj.9^ stb. számnév g 
elemében is. B E K É (NyK. XL, 227) az osztj. / - nak ezt a magyarázatát nem 
fogadja el; szerinte a g másodlagos, nem jelentős elem. Véleményünk szerint 
lehetséges, hogy a nÏAdx végén levő x denominális névszóképző (vö. LEHTISALO: 
SUSToim. LXXII , 338). 

Bárminek tekintsük is az osztj. niAdg X elemét, annyi nagyon valószínű, 
hogy eredetileg nem tartozhatott a szóhoz. Finnugor (ugor) kori *lk hang
kapcsolatra tehát nem gondolhatunk, egyrészt azért, mivel ennek az oêztjak
ban (s éppen a legarchaikusabb V. és Vj. nyelvjárásban nem l -(- %, hanem 
y - f i a szabályos folytatója (vö. COLLINDER, CompGr. 120), másrészt azért 
sem, mivel az -Z&-nak az osztják számnévvel kétségtelenül összetartozó vog. 
nâllâw stb. nâl-, nol- előtagjában is nyoma volna. A Ni. niup, Kaz. niUdA, 
O. nqjgl alakokban jelentkező u, i talán a Trj., V., Vj. adatok A. + x,> l + X 
mássalhangzóinak az átvetésévél magyarázható. 

2. MUNKÁCSI (ÁKE. 606; 1. még MÉSZÖLY: MNy. XXV, 330; ORBÁN, 
FgrSzámn. 48; SzófSz.) a m. nyolc ( ~ vog. nâllâw) számnév nyol- ( ~ vog. nâl-) 
előtagját a vog. (MSz.) É. nol, K., T. nâl, KL. nol, AL. nal 'orr', (KANNISTO, 
WogVok. 75) Tj. naA, TCs. naA, AK. KK., FK. MA, P. , ÉVag. naA, DVag., 
K L . nal, AL. nal, FL., Sz. nol 'Nase' ( ~ osztj. KARJALAINEN, OL. 58 DN. 
nat, V., Vj. not ua. stb.) szóval azonosította, ami szerint a kifejezés eredeti 
jelentése 'orr-tíz', azaz 'a (hét felé) távolabbi szám a tíztől' lehetett. Ez a 
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származtatás erőltetett, a jelentésfejlődés nehezen képzelhető el. JUHÁSZ 
(Pais-emlk. 315) magyarázata, amely szerint ,,eleink a nyolc szónál orrukra 
muta t tak" volna, azért nem valószínű, mivel ez, a számolás kezdeti stádiumára 
jellemző primitív számlálási mód (vö. KOVÁCS FERENC: NyK. LXII , 114 kk.) 
az ugor korban a hetes számrendszer kialakulása után már nem volt lehetséges. 

3. Ismeretes, hogy a finnugor nyelvekben csupán a számsor első hat tagjá
nak a neve közös. Az ugor nyelvek 'hét' jelentésű számnevüket (m. hét ~ vog. 
TJ . sät, KK. sçdt, FL. sät, Szo. SÜD stb. ~ osztj. DN. täßdt, V. läudf, O.^àbdf 
stb.) az irániból kölcsönözték (vö. ÁKE. 339;SETÄLÄ: FUF.XIIJL66; SzófSz.;: 
FUV.). Ennek az ugor kori hetes számrendszernek az emlékei kétségtelenül 
kimutathatók az ugor népek népköltészetében (vö. MUNKÁCSI: K S Z , I, 245). 

Többen rámutat tak arra a jelenségre, hogy halászó-vadászó népek gyak
ran 'köteg, csomó, nyaláb' jelentésű szavakat használnak meghatározott 
számú mókusbőr vagy szárított hal stb. megjelölésére. Például: vog. (AHLQV.) 
negmil 'Bündel trockener Fische; ein Bund von zehn Stück Eichhornfelle'; 
(KANN.) AK. ley^nneymdl 'Bund von zehn Stück Eichhornfelle'; vog. (KANN.) 
FL. kßärak, kßäRek: ler\nkßärak, Szo. lerjnkßänek 'Bund von zehn Stück Eich
hornfelle'; osztj. ( K A R J . , OL. 190) DN. kdV3, Trj. käh, V. kêrs, Vj. Jcèra1 'auf 
ein Seil gefädeltes Bündel (Fische)', Ni. Mrs, Kaz. kar", O. kpr 'Bündel, Bund 
Gegenstände in bestimmter Anzahl'; svéd väla, vára 'Bündel von 10 getrockne
ten Fischen', ós véd dikur (latin eredetű) 'Bündel von 10 Häuten', svéd timmer 
'40 Stücke (von Häuten) ' , finn ki(i)htelys ua. Idővel az efféle szavakból köny-
nyen fejlődhettek valódi számnevek is. Ilyen eredetűek például egyes finnugor 
nyelveknek a fi. luku 'Zahl, Zählung, Berechnung' szóval összefüggő ' t íz ' 
jelentésű számnevei: lp. Içkke | cser. lu \ vog. low (vö. FUV.). Vö. még zürj. 
-min (néta'min 'negyven', vetimin 'ötven', kvaitimin 'hatvan') >~v fi. moní 
'mancher, viel' (vö. FUV.). Az orosz copOK 'vierzig' eredeti jelentése 'Bündel 
von 40 Zobelfellen' (vö. WICHMANN: SUSToim. LII , 346 — 7; COLLINDER' 
ndo-uralisches Sprachgut 13—4; VASMER, REW. II , 698). 

4. Mármost nagyon valószínűnek tartom, hogy az ugor nyelvek a 'hét ' 
u tán bekövetkező új számot, a 'nyolcat' szintén ilyen 'köteg, csomó' jelentésű 
szóval fejezték ki. Az ugor nyelvekben valóban találunk olyan 'Bündel' jelen
tésű szót, amelyből e nyelvek 'acht' jelentésű számnevei eredeztethetők. 
Ez a m. nyaláb1 'Bündel, Bund' főnév nyal- alapszava. Úgy gondolom, ide
vonható még az osztj. (KARJALAINEN, OL. 137) DN. nùna\ Trj. nÙA.a\ V., Vj . 
nula\ Ni. nùtà, Kaz. nÓAa? 'zusammen', (PD. 154) Ko. nùt, nùtâ, J . nù% 'zusam
men, überein, (gegen) einander' határozószó nül- alapszava is. 

Az egyeztetés hangtanilag is lehetséges. A vogul nollâw stb. szóban ős vog. 
*ä hangot tehetünk fel (vö. STEINITZ, WogVok. 230 kk.; KANNISTO, WogVok. 

1 Nyaláb szavunk korábbi egyeztetése ( ^ fi. nitoa 'binden', vö. MUSz. 408; ÁKE. 
485; PAASONEN: FUF. VII, 23; Nyh.7 159; SzófSz.) hangtani akadályai miatt ma már nem 
fogadható el (vö. SKES.). A m. nyaláb -b-je nyilvánvalóan valamilyen főnévképző. Talán 
ugyanez a képző van meg hasáb '(Holz) das Scheit' szavunkban is, amely a hasít 'spalten 
zerspalten, reissen' ige származéka. Ha a b elem deverbáíis főnévképző, amint erre esetleg 
a hasáb utal, akkor a nyaláb nyal- alapszavát a vele egyeztethető obi-ugor adatokkal 
együtt ősi nomen-verbumnak kell tekintenünk. Nem lehetetlen azonban, hogy a m. 
nyaláb b-je korábbi *-p-ből lett (vö. SIMONYI, Tüzetes magyar nyelvtan 131), és a fgr. 
*pp denominális névszóképzőre megy vissza (vö. LBHTISALO: SUSToim. LXXII, 263). 
A kérdést megnyugtatóan nem tudom eldönteni, mivel a -b képzőre mindössze az említett 
két példát ismerem. 
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68 kk., 127). A KL. nellou alak e hangja ősvog. *§ r* *â váltakozással ért
hető meg. Az osztj. nllêx stb. alakok első szótagbeli magánhangzói ősosztj. 
*$ magánhangzóra vezethetők vissza (vö. STEINITZ, OstjVok. 78; KARJALAINEN, 
OL. 283). Az ősvog. *a ~ ősosztj. *i hangmegfelelés, valamint a vogul szóban 
feltehető ősvog. *§ ~ *a váltakozás arra utal, hogy az ősosztjákban, sőt az 
obi-ugorban is *ä ~ *i magánhangzóváltakozással kell számolnunk. Az obi
ugor *a ~ *i a m. nyaláb első szótagbeli a hangjának szabályosan felel meg. 
Ugyanilyen magánhangzómegfelelést találunk a következő szókban is: va., aï ~ 
vog. (KANN.) TJ. faM'r, TCs. iaAé'%, AK. iâAg, KK. iaAk, P . ian%, ÉVag. 
mAká, DVag. ialhá, AL^iaAhá, FL. iôïih 'der untere' *^ osztj. (KARJALAINEN, 
OL. 217) D N . ^ í , Trj. 'ÏA3, V., Vj. i% Ni. ife, Kaz. U, 0 . *7 'unterer; nieder' 
(vö. Etöz.; SzófSz.; FUV.; SKES. ) / 

Az osztj. V., Vj. nùla\ Kaz. nçAa' stb. szóban feltehető ősosztj. *c> 
(nyugati nyelvjárások), illetőleg *u (keleti nyelvjárások) magánhangzónak az 
osztj. nlldx *i hangjához való viszonya nem világos. Amennyiben az osztj. 
niiUC valóban idetartozik, akkor az *o ill. az *u hang altalánosulása az osztják 
*ä »-V i, *ä ^ *u '•v *i} valamint *o ~ *u váltakozások keveredésével magya
rázható (e* váltakozásokra vö. STEINITZ, OstjVok. 98 kk., KARJALAINEN, 
OL. 265, 290 kk.). 

A m. nyolc o-ja l + dentális előtti labiahzálódás eredménye: *nyalsz > 
*nyalc > nyolc (vö. BÁRCZI, Hangtört.2 56). 

BUDENZ (MUSz. 420) és mások (például: ÄKE. 606; B E K É : Nyr. XLVIII, 
10; SzófSz.) véleménye szerint nyoïc, hilenc és harminc számneveink -c, -ne 
végződése egyes permi számnevek (pl. zürj. kekjà'7nis 'acht' ^ votj. tamis ua., 
zürj. ekmis 'neun' ~ votj. ukmis ua., zürj. Ud. neta-mls 'negyven', vetl-mls 
'ötven' stb.) eredetileg 'tíz' jelentésű -mis utótagját rejti magában. A *m.sz 
szó hangtani fejlődése a magyar számnevekben *m»sz > *msz > ne lehetett. 
Minthogy nyolc számnevünk c-t és nem a teljesebb s világosabb nc-t tartal
mazza — miként a kilenc és harminc szó —, valószínűbbnek tartom, hogy a 
nyolc c eleme analógiás úton a kilenc-hői terjedt át . 

2. Magyar ró 'einschneiden' 

1. Ró (rovok, rovó) 1. 'einschneiden, mit Kerbe bezeichnen', 2. 'Zins 
fordern, einnehmen' [1466: Rowas szn. OklSz.; 1544: rauasra uo.; 1575: 
A király akaria vala az országot róni és minden kaputól akara egy. aranyat 
vonni Helt: Krón. 203. NySz.] igénk a v tövű igék csoportjába tartozik. 
A csonka tő (ró) *ráy vagy *raß > *ráu > rou > ró hangváltozásokon mehe
te t t át . A teljes tő (*ráys vagy *räßs > *ráö > *raßs > ravs) első szótagbeli 
magánhangzója eredetileg á (> a) volt, vö. például R. ravom, ravás (NySz.). 
A rovom, rovás-féle alakok első szótagbeli középső nyelvállású labiális magán
hangzója a ró csonkatő hatásával magyarázható (vö. HORGER, MSzav. 144—5; 
BÁRCZI, Szótöv. 51). — Ró szavunk fontosabb származékai: rovás (R. ravás) 
1. 'Kerbholz', 2. 'Aufschreibung ' ,3 . 'Steuer', 4. 'Liste'; ravatal (R. rovatai) 
1. 'Steuer', 2. 'Bahre, Totenbahre, Katafalk'; rovátkol 'auskehlen'; felró 'ein
kerben, bezeichnen, aufzeichnen, aufschreiben, anrechnen'; megró 1. 'auf
zeichnen, aufschreiben', 2. 'tadeln, rügen, verweisen'.. 

2. A m. ró etimológiai megfelelőjének tart ják a cser. (WICHM.) K H . 
rö'em, U. rue'm 'hauen', (PS.) K. ruem 'hacken (z. B. Holz), fällen (z. B. 
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Bäume im Walde)', rualam 'schlagen (einmal mit einem Schneide Werkzeug)' 
igét (vö. MUSz. 664; VglWb. 969; Nyh.7 152; SzófSz.; FÜV.). 

Véleményem szerint ró szavunkkal egyeztethető szó a cseremiszen kívül 
az osztják nyelvben is van (KT. 799) 0 . röygíta 'ein Stückchen abschneiden 
(nicht in Stückchen schneiden)'; Ni. rugxdttâ, Kaz. ro%k'§ttï, rplc^ti 'grösser, 
weiter aufschneiden (z .B . die Öffnung für den Hals), durch Aufschneiden und 
Annähen eines Stückes weiter machen (z. B. Schuhzeug od. die Malitza)'. 

Mivel az osztják szó csak a nyugati nyelvjárásokban fordul elő, nem 
tudjuk eldönteni, hogy első szótagbeli magánhangzójának ősosztják előz
ménye *o vagy *o volt-e (vö. STEINITZ, OstjVok. 60—2, 66—9). A Kaz. p 
ősosztj. *o ~ a (Kaz. ç ~ ő) vagy *o ~ *u ~ *ó (Kaz. Q -W ü ~- ő) magán
hangzóváltakozással magyarázható (vö. STEINITZ: i. m. 101, 105—6). ősosztj. 
*o vagy *o ~ magyar a, á magánhangzómegfelelés van ró (R. ravom, ravás > 
rovom, rovás) szavunkon kívül ezekben a szókban is: falu, halad, három, vad. 

A szóbelseji mássalhangzók (m. - ? ; - ~ osztj. y ~ cser. <ß) finnugor *k 
és *ß(*w) folytatói is lehetnek (vö. Beitr. 55 kk., Nyh.7 35, 50; COLLINDER, 
OompGr. 77—9, 115 -6 ) . 

Az osztj. O. rçydïta' -dt- eleme mozzanatos igeképző (vö. LEHTISALO: 
SUSToim. LXXII , 32*6). A Ni. ruggdttá, Kaz. rpWàtU, rpjç^tï alakok -gdt-, 
-jfê§- mozzanatos igeképzővel ellátott származékszók (vö. STEINITZ, OstjGr.2 

64). A -£Vt-, -Jè§l>- képző %, U elemének a hatására a tőbeli y (vö. O. röydttti) 
g, të hanggá hasonult. 

3. A BUDENZ (MUSz. 664) és DONNER (VglWb. 969) által idevont fgr. 
nyelvekben' szók (vog. É. räti, AL. K. râti, KL., K. roàti 'üt, csap; schlagen', 
finn raataa 1. 'mit Kraft und Mühe arbeiten', 2. 'gewaltsam reissen, zerflei
schen') hangtani és jelentéstani nehézségeik miatt nem lehetnek a m. ró 
etimológiai megfelelői (vö. E. ITKONEN: Vir. 1938: 458—60). 

Ró szavunkat egyesek kérdőjellel (STEINITZ, FgrVok. 48; LAKÓ: NyK. 
LIX, 216), mások anélkül (vö. VglWb. 969; TOIVONEN—LIIMOLA: FUF. 
XXII , 175; ZSIRAI: NyK. LI, 306; J OKI: FUF A. XXXII , 52) egybevetették 
a finn ravata (rapaan) 'schlagen, hauen' igével. A SKES. ezt az egyeztetést 
nagyon bizonytalannak minősíti: a finn szót két kérdőjellel kapcsolja a m. 
rd-hoz. Véleményünk szerint a finn ravata szóbelseji *p hangja miatt sem tar-
tozhatik a fgr. szóbelseji *-k-t tartalmazó ró szavunkhoz és rokon nyelvi (osztj., 
cser.) megfelelőihez. A magyar szó jelentéstani szempontból is kifogástalanul 
egyeztethető az osztják és cseremisz igével. 

A ZSIRAI (NyK. LI, 306) által idekapcsolt vog. (WogVok. 17) TJ., TCs. 
reß-, AK. raß-, KK., FK. räß-, P . roaß-, ÉVag. rühß-, DVag. rooß- 'schwingen' 
és osztj. (PD. 201) Ko. rëwdidm 'schwingen, schwenken, fächeln, wedeln, 
schmeissen, schütteln', J . rawlshdm 'schütteln' szók vokalizmusuk miatt külön-
választandók a m. ró szó családjától. A vogul szóban KANNISTO (WogVok. 
16—7) alapján ősvog. *£, STEINITZ (WogVok. 260) alapján pedig ősvog. 
*a hangot tehetünk fel. Az osztják szó első szótagbeli magánhangzójának az 
előzménye szintén palatális hang (ősosztj. STEIN. *Ö, K A R J . *Ó) lehetett. 

3. Magyar tart 'halten' 
GYARMATHI (Aff. 84, 95), LINDSTRÖM (Suomi 1852: 94), BUDENZ ( M U S Z . 

184—5), DONNER (VglWb. 476) és utánuk mások is a m. tart 1. 'halten', 2. 'auf
recht erhalten, stützen', 3. 'hinhalten', 4. 'enthalten, in sich fassen', 5. 'bewah-



SZÓFEJTÉSEK 161 

ren, verwahren', 6. 'für etwas halten', 7. 'dauern', 8. 'nähren', 9. 'meinen, glau
ben', 10. 'befürchten' [XIV. sz. k.: tart, tartia, KTSz.] igét (főbb származékai: 
tartalom 'Inhalt, Gehalt'; tartalék 1. 'Hindernis', 2. 'Damm', 3. 'Reserve'; 
tartozik 1. 'müssen', 2. 'gehören', 3. 'schulden, schuldig sein'; tartózkodik 
1. 'sich stützen', 2. 'sich zurückhalten', 3. 'sich aufhalten') a finn tarttua (tar-
tun) 1. 'ankleben, klebend Ibesudeln 1. anstecken, sich anhaften', 2. 'ergreifen' 
szóval egyeztették. Ezt a származtatást a későbbi szakirodalom nem említi, 
illetőleg (SzófSz.; B. LŐRINCZY ÉVA, K T S Z . 184) nem fogadja el. 

En úgy gondolom, hogy a m. tart-n&k a fi. tarttua szóval való összetarto
zása mind hangtani, mind jelentéstani szempontból lehetséges. 

A. m. a <~ fi. a hangmegfelelés szabályszerű (vö. még m. fal ^ fi. pato, 
m. hal ~ fi. kala, m. szarv rO fi. sarvi). A szóeleji mássalhangzók (m. t<y fi. t) 
és a szóbelseji m. rt ~ fi. rtt ( < fgr. *rtt) mássalhangzókapcsolat megfelelése 
szintén szabályosnak mondható. 

A fi. tarttu- ige minden bizonnyal egy *tartta- alapszóból u ("<. *ß) 
visszaható igeképzővel létrejött származékszó (vö. VglWb. 476; LBHTISALO: 
SUSToim. LXXII , 39; H A K U L I N E F , SKRK. I, 237—9). 

A magyar 'halten' stb. és a finn 'ankleben, klebend besudeln 1. anstecken, 
sich anhaften, ergreifen' jelentések viszonyára vonatkozóan vö. fi. pitää 
(pidän) 1. 'halten, behalten, enthalten', 2. 'dafürhalten', 3. 'gebrauchen', 
4. 'behandeln', 5. 'müssen' ~ lp. N. hättet -d- 'go to a lonely place in order to 
calve (of female reindeer or cow)' ~ mord. (PAAS.) E. pedams, M. peddms 
'sich anschliessen, ankleben, sich anheften; eigensinning anfangen' <~ osztj. 
(KT. 772) DN. piy$ay 'geraten, fallen (irgendwohin)'; V. pi$f,a 'irgendwohin 
geraten', Vj. piHtà 'geraten, kommen (an einen früher gesehenen od. einen 
bestimmten Ort) '; Trj. p'i'täys 'irgendwohin geraten' stb. (A fi., lp., mord., 
osztj. szók etimológiai összetartozásáról 1. MUSz. 546, 552; Nyh.7 149; EtSz.; 
STEINITZ, FgrVok. 60—1; FÜV.; E. ITKONEN: FÜF . XXIX, 262, 301; ÜAJb. 
XXVIII , 74; SKES.). 

Tart szavunkkal egybevetett egyéb fgr. szók (vö. MUSz. 184—5; VglWb. 
476) hangtani, illetőleg jelentéstani okokból nem tartozhatnak ide. 

4. Osztják xor 'Strecke eines Flusses' 
1. A következő rokon nyelvekben' szók etimológiáikig összetartozhatnak 

egymással: osztj. ( P Á P A Y — B E K É ) É. yor 'folyóvonal, folyóhajlás'; (PATK.) 
I . %or 'folyóvonal, a folyónak két forduló közt levő egyenes szakasza'; (KT. 330) 
DN. gpr 'Strecke eines Flusses, wo sich an den Ufern keine Sandablagerungen 
befinden'; V. kor' 'Strecke eines Flusses'; Vj. k]or = V.; Trj. Uor 'Strecke 
eines Flusses (am Ob wird gewöhnlich von Biegung zu Biegung gerechnet. 
Es gibt auch gewundene Flusstrecken, besonders an kleinen Flüssen, wo die 
Strecke vom einen Ende des Ufersandfelds bis zum anderen gerechnet wird); 
offene, unbewaldete Moorstrecke'; Ni. gnf, Kaz. gor =V. ioura' g. 'KpHBOe 
njïëco', O. 0 . gor = V. | votj. (MuNK.fSz. klrld&^m- klrlz, G. krlz, K. kèrèz 
1. 'görbe, kampós, horgas; krumm, gebogen'; 2. 'ferde; hamis, ál, ravasz; 
schief, schräg; falsch, hinterlistig'; (WICHM.) G. kîrîz 'krumm, schief || szam-
Jur . (LEHT. 151) O., Oksz. yafrv 'krumm, schief, scheel; Flussbiegung; Schuld', 
OP. lafrx), Nj. karrvd, Kisz.2 karr§p ua. 

2. E szók első szótagbeli magánhangzóinak az előzménye feltehetőleg 
uráli *u volt. Eredeti *u hangnak az osztjákban gyakran ősosztj. *ő (vö. 

11 Nyelvtudományi Közlemények LXV. 1. 
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STEINITZ, OstjVok. 85), a permi nyelvekben i, némelykor u (vö. E. ITKONEN: 
FUF. X X X I , 300), a szamojédban pedig osszam. *a (vö. LEHTISALO: SUSToim. 
LVI, 15, 70 — 1, COLLINDER, CompGr. 164) felel meg. Ilyen hangmegfelelés van 
az általunk egyeztetett szavakon kívül a következő szókban is: 1. osztj. 
(KT. 1062) DN. töt], V. lorf, 0 . \or\ stb. 'Sommer' •>? fi. suvi ua. ~ szamJur. 
(LEHT. 458) O., T.v Szj. tä"®, Lj. , Lj2 tar) ua.; Tvg. tarja ua.; Jen. tö ua.; OSz. 
B., Kar., Ta. tar) ua.; Kam. therja ua. (vö. Beitr. 29, 205; FUV.); 2. zürj. 
(FOKOS—FUCHS, SyrjWb.) Le., Vm. pinni 'flechten' (Le.: einen Strick)' ~ votj. 
(WICHM.) G. punînî, MU. pinini 'winden, flechten' *y fi. punoa 'zwirnen, 
flechten' ~ szamJur. (LEHT. 342) O. parjGàlts 'zwirnen, flechten'; Tvg. fonu-rum 
'ich flechte'; Kam. puinnom, puirigm 'zwirnen' (vö. Beitr. 20; FUV.). 

A mássalhangzók megfelelése (osztj. % ^ v o t j . k "** szamJ. %, osztj. 
r ' v votj. r <~-~> szamJ. fr) szintén szabályszerű. — A votj. Sz. kîrïd%, G. kîrîz 
stb. -îdz, -iz- része denominális névszóképző ( < ? fgr. *S) lehet (vö. UOTILA: 
SUSToim. LXV, 151, 1 8 7 - 8 ; LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 225). 

Az osztják, a votják és a szamojéd szó eredeti jelentése 'görbe, ferde; 
krumm, schief' lehetett. E jelentés a votjákban és a szamojédban őrződött meg. 
Az osztják és a jurák-szamojéd szó 'folyógörbület, folyóvonal, a folyónak két 
forduló közt levő egyenes szakasza' jelentése az eredeti 'görbe, ferde' jelen
tésből könnyen megérthető. 

i 
5. Vog. uj 'állat '; osztj. uai ua. 

1. A finnugor nyelvek ősi szókészletének negatív vallomásából meg
állapítható, hogy az alapnyelvnek nem lehetett összefoglaló, absztrakt 'állat' 
jelentésű szava, hanem csupán az egyes konkrét állatokat tudták megnevezni.2 

Ez a tény összhangban van azzal a közismert általános nyelvészeti tétellel, 
amely szerint a nyelv(ek) fejlődése a konkrét formáktól halad az absztrakt 
formák felé. 

A vog. (MSz.) É. uj 1. 'állat; Tier', 2. 'ló; Pferd', 3. 'rénszarvas; Renn-
hirsch', 4. 'rnadar, Vogel' stb.; K., P. vuj 1. 'állat; Tier' (K.), 2. 'medve; Bär' 
(P.), 3. 'madár; Vogel' (P.); (STEINITZ, WogVok, 210) FK., ÉVag., AL., Szo. 
üj, AK^ KK. woj, P . uj 'Tier' és az osztj. (KAEJTALAINEN, OL. 94) DN. uöis, 
Trj. uuaidx, V., Vj. uâidg, Ni* unis, Kaz. uni , O. uai, Ko. ugis 'Tier'; (PD. 301) 
Ko. ioöÍ3 'Tier', J . wàidy 'id.; Elentier' etimológiai megfelelőit mind ez ideig 
nem sikerült kimutatniTA mondottak alapján világos, hogy az obi-ugor szók 
mai 'állat' jelentése semmi esetre sem lehet ősi eredetű. 

2. A vog.-osztj. szó mind hangtani, mind jelentéstani szempontból 
egybevethető a következő zürj. szóval: (WICHM.— UOT.) V., Sz., Lu., L, Ud., P.: 
vei 'scheu, wild (bes. Tier) (V., Ud.), scheu (Sz., Lu., L, P.; Sz., P. : Mensch, 
Tier; Lu.: Pferd); schnell, rasch, flink, gewandt (Ud.)'; (FOKOS—FUCHS,. 
SyrjWb.) V. vei 'scheu, wild, menschenscheu'; ((JIHTKHH, KOMH-H3BHHCKHH 
ÄHajieKT. MocKBa, 1961) Ja. eyü 'HenpwpyqeHHbiH, AHKHH, nyruHBbifi'. 

A zűrjén és az obi-ugor szók mássalhangzóinak a megfelelését nem kell 
bizonyítanunk: zürj. v ~ vog.-osztj. w; zürj. i ~ vög.-osztj. i(j)- STEINITZ 
(WogVok. 210) a vogul szóban ősvog. *ü-t (egyes nyelvjárásokban ősvog. *ü-t) 

2 A mai finnugor nyelvek 'állat' jelentésű szavai későbbi eredetűek: vagy az egyes 
nyelvek, illetőleg nyelvcsoportok önálló élete folyamán belső szóalkotással jöttek létre 
(vö. m. állat, fi. eläin stb.), vagy idegen eredetűek, például: zürj. sket (<C or.), zúer ( < or.),. 
votj. kijik ( < t a t . ) stb. 
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tesz fel. A kétféle előzmény az ős vog. *ü *v *ű váltakozással függ össze. Az oszt
ják szó magánhangzójának ősosztj. eló'zményéül STBINITZ (OstjVok. 58) *a 
hangot következtet ki. Az osztj. *a ~ vog. *ü hángmegfelelés *ä ~ *ü magán
hangzóváltakozással magyarázható. A zürj. vei e ( < őspermi *ó < ? előpermi *ö) 
hangja a vog.-osztj. szóban feltehető *ä ~ *-it-nak szabályosan felel meg. 
Ugyanilyen hangmegfelelés van a következő szóban is: vog. (STEINITZ, WogVok. 
172) TJ. war, TCs. war, PK. wör, ÉVagK. wor, AL. wor, Szo. wör 'Wald' ~ osztj. 
(KARJALAINEN, OL. 133) DN. ur 'Landrücken, Wald', Trj. uuôf V., Vj. wV f 

'Bergrücken am Flussufer'; (schwarzer) Wald am Flussufer', Kaz. wir', 0 . u^r 
'bewaldeter Bergrücken' ~ zürj. (WICHM.—UOT.) V., Sz., Pecs., Lu., UdM., 
P . ver, I . ver 'Wald'; (GEN.) K P . vyr ua. ~ fi. vuori (gen vuoren) 'Berg' (etimo
lógiai összetartozásukra vonatkozóan vö. LINDSTRÖM: Suomi 1852: 107; 
UOTILA: SUSToim. LXV, 54; ZSIRAI: MNy. XXII I , 311; H A J D Ú : ALH. I, 202). 

A zűrjén ós az obi-ugor szók eredeti jelentése ('wild, scheu') a zürjénben 
őrződött meg. A 'vad' jelentésből az obi-ugorban először 'vadállat', majd 
általában '(vad és szelídített) állat' jelentés fejlődhetett. Hasonló jelentés
változás más nyelvekben is végbement, például: latin ferus 'wild, wildwachsend, 
-lebend', fera 'wildes Tier' ~ óegyhszl. zvfoh 'wildes Tier' >v gör. mj$, -6ç, 
ÏÏTIQLOV 'Tier' (WALDE—HOFMANN, Lateinisches etymologisches Wörterbuch3 

I, 487 — 8).. 

6. Zűrjén gin 'Filz'; votják gin ua. 

A zürj. (WICHM.—UOT.) V., SZ., Pecs., Lu., L, Ud., P . gen 'Daune(n), 
Flaumfeder (n), Haar(e) am Körper (der Tiere od. des Menschen), Federn 
(Pecs.)' es a votj. (MUNK.) SZ. gon 'szőr; tollazat', (WICHM.) G., J . gon 'Haare 
(am Körper), Gefieder' szóval etimológiailag összetartozóknak tar tom a követ
kező permi szókat: zürj. (WICHM.—UOT.) V., Sz., Pecs., Lu., L, Ud., P . gin 
'Filz; Decke (V.)'; ( F O K O S - F U C H S , SyrjWb.) V., Ud., Sz., Le., Pr. gin 'Filz; 
(Le. auch:) Tuch; (Pr. auch) Wolldecke'; votj. (MŰNK.) Sz. gin, K. gén 'nemez; 
Filz'. Mivel sem WICHMANN—UOTILA sem FOKOS-FUCHS zűrjén szótára e szók 
esetleges etimológiai összefüggésére nem utal, úgy gondolom, érdemes lesz e 
szócsoporttal kissé részletesebben foglalkoznunk. 

A 'nemez' jelentésű zürj.-votj. gin szó voltaképpen a 'szőr, szőrzet, 
tollazat' jelentésű zürj. gen ~ votj. gon zürj. § ~ i, votj. o ~ a váltakozáson 
alapuló alakváltozata. A zürj. e~ i és a votj. o ^ i váltakozásra vonatkozóan 
vö. zürj. (WICHM.—UOT.) V., AV., SZ., L, Ud., P. gerd 'rot ' ~ V., Sz. ,Lu. ,Ud. 
gird, I . g\rd 'geronnenes Blut (V., Sz., Ud.; I.: rötlich); blauer Fleck am 
Körper (Lu.)'; votj .(WICHM.) mon 'ich' ~ G. minam, J., MU. minam 
(Adessiv); ( W I E D . ) poz 'Boot' ~ (WICHM.) G. pßua. (WICHMANN: SUSToim. 
XXXVI, 55—6, 66, uo. több példa). 

A 'szőr, szőrzet, tollazat' és a 'nemez' ( = szőrből, gyapjúból készített, 
vastag posztóhoz hasonló anyag) jelentésű permi szóknak az összekapcsolása 
jelentéstanilag is lehetséges. A zürj. gen ~• gin és a votj. gon ~ gin alakpárt 
eredetileg csupán 'szőr, szőrzet, tollazat' jelentésben használhatták. Később 
a hangalaki kettősséghez jelentéselkülönülés társult. Az egyik alakváltozat 
'szőr, szőrzet, tollazat', a másik pedig 'nemez' jelentésre foglalódott le. E szópár 
keletkezése és jelentésbeli elkülönülése (1. zürj. gen 'szőr, szőrzet, tollazat' <•>* 
votj. gon ua.; 2. zürj. gin 'nemez' ~ votj. gin ua.) feltehetőleg már az őspermi 
alapnyelvben megtörtént. 

11* 
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7. Finn kulli 'Schnepfenart' 

A finn etimológiai szótár (SKES.) szerint a fi. kulli 'kuovi' ['Schnepfen
ar t ' ] megfelelői: észt kuli (gen. kulli) 'Raubvogel (Habicht, Weihe . . .) '; lív 
(KETTUNEISTJ kuï 'Habicht, Falke; Adler'. Az ugyanilyen hangalakú fi. kulli 
'penis, membrum virile' szót a SKES. — megkérdőjelezve — a következő 
rokon nyelvekbeli szókkal egyezteti: votj. (MŰNK.) SZ. kuïî, K. küte 1. 'toboz 
(tűlevelű fákon; mniiiKa); Zapfen (an Nadelbäumen)', 2. 'fasz; männliches 
Glied (Sz., M.)' || szamKam. Jci 'penis'. — Ezek közül a votják szó azért nem 
tartozhatik ide, mivel 'männliches Glied' jelentése másodlagos; eredeti jelen
tése: 'toboz; Zapfen'. E mellett szól a votják szó zűrjén etimológiai meg
felelője is: (WICHM.—UOT. ) V., Sz., Lu., I., Ud. kol 'Zapfen (an Nadelbäumen)', 
P . goïi, guïi 'Zapfen (am Nadelbaum)'. 

Véleményem ßzerint a 'kuovi' ['Schnepfenart'], illetőleg a 'penis' jelen
tésű fi. kulli nem csupán hangalakilag, hanem etimológiailag is azonos. Az egyez
tetés jelentéstanilag lehetséges. Az olyanféle névátvitelt ugyanis, mint 'vala
milyen madár' > 'penis', több finnugor nyelvből vett analóg példákkal igazol
hatjuk. Például: zűrjén: (WICHM.—UOT. ) V., Sz., Lu., Le., L, Ud., P. kai 
'kleiner Vogel (V., Sz., Lu., Le., P.) ' ~ 'männliches Glied' (T., Ud.); ( W I C H M . -
UOT.) V., Sz., Pecs., Lu., Le., L, Ud. tsipan, P . tsipa'n 'Huhn, Henne (V., Sz., 
Pecs., Lu., Le.), Küchlein (I.)' -v 'männliches Glied (Ud., P.) ' ; (FOKOS-FUCHS, 
SyrjWb.) V., Pr., Vm. t'ut'u, futu kuttu 'Vogel (V., Vm.)' ~ 'männliches Glied 
(Pr., FV.)'; votják: (MTJNK.") K. , ' j r , Sz., M. papa 'madár; Vogel (K., J .) ' ~ 
'nemző tag; männliche Rute (Sz., M.)'. 

8. Finn maki 'Hügel, Berg' 
1. A finn mäki (mäen) 'Hügel, Berg' (megfelelői: észt, mägi, karjalai-

aunuszi, lud, vepsze mägi, vót mäJtSi, lív mä'o, vö. SKES.) szót SETÄLÄ 
(SUSAik. XXX/5, 37) — kétkedve — a szamO. maká, makká 'Rasenhügel' 
szóval vetette egybe. Egyeztetése súlyos hangtani nehézségek miatt nem 
fogadható el. KALIMA (FŰF. XVI, 73) a finn szót megkérdőjelezve a zürj. 
(WICHM.—UOT. ) LU. , Ud. meg, I. meg 'Flusskrümmung (Lu., Ud.); Halbinsel 
mit Wiese am See' (I.) főnévvel hozta kapcsolatba. Ez az etimológia jelentés
tani s főként hangtani okokból szintén tévesnek minősítendő. A SKES. szerint 
a fi. mäki szónak csak a finnségi nyelvekben vannak megfelelői. 

2. Véleményem szerint a fi. mäki 'Hügel, Berg' etimológiailag a követ
kező osztják szóval tartozik össze: (KT. 504) Vj. mu% (mulá%), pl. múydf 
'kleiner Erdhügel, Bülte'; Trj. miu% (mluydf) 'Erdhöcker'; (PD. 124) J . m\wc 

mïw'', m\w 'Rasenhügel' (az ugyanitt említett Ko. mdydSW 'Rasenhügel' fel
tehetőleg a Ko. mdy 'Erde' szó tartozéka).8 

3 Az osztj. Vj. vnù% s t b . szónak nyilvánvalóan semmi köze sincs az osztj. (KT. 504) 
D1ST. rri9% 'Land, Erdboden, Landstrecke' stb. szóhoz. Nem csupán a jelentések külön
bözése, hanem a két szó vokalizmusának az eltérése is összekapcsolásuk ellen szól. A Vj. 
mûx 'kleiner Erdhügel, Bülte' magánhangzójának az előzménye feltehetőleg ősosztj. *ü 
(vö. STEINITZ, OstjVok. 79—80), a DN. mox stb. szóé pedig ősosztj. *a (vö. STEINITZ: 
i. m. 89) volt. Mivel *ü ~> *a váltakozást — amelynek alapján a két szót esetleg alak
változatoknak tekinthetnénk —, az ősosztjákra nem lehet feltenni (vö. KABJALAINEST, 
OL. 290 kk.; STEINITZ, OstjVok. 98 kk.), az osztj. mûx és ma% szót feltétlenül külön
böző eredetűnek kell tartanunk. — Egyébként az osztj. mdx 'Land, Erdboden, Land
strecke' etimológiai megfelelői a fi. maa 'Land, Erde' stb. szók (1. SKES.). 
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A mássalhangzók (fi. m -s< osztj. m; fi. k fy osztj. %, y^ szabályosan felel
nek meg egymásnak (vö. Nyh.7 31, 35; COLLIISTDER, CompGr. 76, 77). Afinnségi 
szók a-jének és az osztják alakokban feltehető ősosztj. (STEINITZ, OstjVok. 
79 — 80) *ü, (KARJALAüsTEisr, OL. 281) *û hangnak a megfelelése szintén szabá
lyosnak mondható.. — A fi. a ~ ősosztj. *ü (*ù) hangmegfelelésre több biztos 
példát idézhetünk. Például: fi. lähteä 'abgehen, weggehen, abreisen' ~ osztj. 
(KARJALAINEN, OL. 214) DN. jiugj-, Trj. AiuYdt-, V., Vj. lüydt- 'herausgehen'; 
fi. sääksi 'falco milvus; Weihe' r-> osztj. (KÂRjALAnsrEisr: i. h.) DN. sïuos, Trj. 
sî%û'ds, Ni. síyds, Kaz. sïuds, O. sîuds (si-), V., Vj. sûyds 'Fischadler'. Vö. még 
m. kel 1. 'gehen, kommen', 2. 'sich erheben, aufstehen' »-v osztj. (KARJALAINEN: 
i .h . 213) DN. k€t-, Trj. UXA-, Ni. Hí-, Kaz. MA-, O. M-, V., Vj. Ml- 'auf
steigen; an Land gehen' (vö. COLLINDER, CompGr. 171). 

R É D E I KÁROLY 


