
Szófejtések 

49. Magyar ég 'brennen' 

1. Ég 'brennen' — 1211: Piscatores isti sunt . . . Vros Egueteu szn. 
(OklSz.); 1450 k.: egew lámpásnál (JókK.); N. ég (MTsz.); ig (ÚMTsz.) — 
szavunk lehetséges etimológiai megfelelői: z ü r j . (SZAVVAITOV, közli W I C H -
MANN: FUF. XVI, 210) yn, ( W I E D . ) yn, yn-bi 'Flamme, Lohe', ynalny 'flam
men, lodern, auflodern, entbrennen, aufflammen', ynedny 'entflammen, ent
zünden') ? c s e r . (SZIL.) OCS. er\ ' tűz', B. er\se 'tüzes'; (WICHM.) K H . d'rjgäm, 
TL erja-rn 'schwelen, anbrennen, angesengt werden, verkohlen'; (PS.) K. erjam 
'versengt werden'; (GEN.) P . erjôem 'heiß machen' (vö. MUSz. 766; SZINNYEI: 
NyK. X X X V i n , 278; WICHMANN: FUF . XVI, 210; NyH.7 ; EtSz.; ,FUV.). 

A cseremisz szó idetartozása bizonytalan. B E K É (Nyr. XLVIII, 7) sze
rint csuvas jövevényszó (vö. csuv. dû, aw'ohne Flamme brennen, abfrieren, 
von der Kälte verwelken'). Ezzel szemben WICHMANN (i. h.) a cseremisz szót 
fgr. eredetűnek tartja, a cseremisz és a csuvasz szó viszonyát pedig úgy magya
rázza, hogy az utóbbinak 'ohne Flamme brennen' jelentése cseremisz' hatásra 
keletkezett. À törökségi megfelelők alapján (vö. tel., tar., ujg. örj- 'verwelken, 
ausgehen (von Farben), bleich werden', tob., kaz. ür\- 'ausbleichen, die Farbe 
verlieren, den Glanz verlieren', RADL.) lehetségesnek gondolja, hogy a csu
vas szó eredeti jelentése is 'verwelken, ausbleichen' volt. Valószínűleg azon
ban igaza van RÄsÄNENnek (SUSToim. XLVIII, 127), aki úgy vélekedik, 
hogy a cseremisz KH. d-rjgäm csuvas eredetű, az er] 'Feuer', erjôem 'heiß 
machen' viszont fgr. szó lehet. 

2. A m. ég fgr. eredetét, illetőleg az it t egybevetett szók etimológiai 
összetartozását — úgy gondolom — jelentős mértékben erősíti az a körülmény, 
hogy a szócsaládnak az o s z t j á kban is van megfelelője: (KT. 164 — 5) Vj. 
järjhltä 'am Feuer rösten (das harte Kiefernholz des Bogens bei der Herstellung 
des letzteren)', Trj. járjdAtay3 'am Feuer rösten (das harte Kiefernholz des 
Bogens, bis es schwarz wird)', Ni. jarjdtta 'am Feuer erhitzen (z. B. den kranken 
Rücken)', Kaz. jarjdAti 'am, Feuer rösten (das harte Kiefernholz des Bogens 
u. a., das dabei mit Harz beschmiert wird)'.1 Ezt a szót 1964-ben egyik adat
közlőmtől, Sz. A. Vagatova 19 éves főiskolai hallgatótól a következő alakban 
jegyeztem fel: Kaz. jarjïj-:%ätA.n jarjijdm no%rdt 'naptól megperzselődött 
tobozok'. 

Az osztják szó első szótagjában ősosztj. *ä-t következtethetünk ki. A szó-
eleji j - az eredeti palatális magánhangzó előtt fejlődött másodlagos hang. 

1 A KT.-ben ez alá a címszó alá vont O. jár/ki 'Brand, Brandstätte im Wald, wo 
gew. ein Windbruch entsteht' alak STBINITZ (UAJb. XXXI , 430) szerint sem alaktani, 
sem jelentéstani szempontból nem tartozhatik ide, hanem jurák jövevényszó. 
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Palatális magánhangzók előtt keletkezett j - protézis gyakori az oszt jakban 
(valamint a vogulban is). Például: m. éj 'Nacht' rx osztj. (KT. 133) Vj. dj, 
VK., Vart. jdj ua.; m. él 'leben' ~ osztj. (KT. 201) Kaz. jÍApa>A3:tl '(von 
einer Krankheit) genesen'; m. elő 'Vorder-' ~ osztj. (KT. 115) V., Vj. ihn, 
Kaz. jeAn 'vorn' (további példákat 1. COLLINDER, CompGr. 63). 

Az osztják alakok -hl, -94 stb. eleme műveltető képző. A Kaz. jarjïj-alak 
-ïj gyakorító képzővel van ellátva. Az ősosztjákra feltehető *järjs- ( < *är)8) 
alapszó eredeti jelentése 'ég, megperzselődik' lehetett. 

COLLINDER (CompGr. 410) a szó fgr. előzményéül *er]3 vagy *ir)3 alakot 
következtetett ki. Az osztják megfelelő ismeretében azonban helyesebb eredeti 
*ar]ií alakból kiindulnunk. Ebből valamennyi rokon nyelvi szó jól megmagya
rázható. Az előpermi *ä ~ zürj. i hangmegfelelésre vonatkozóan 1. R É D E I : 
NyK. LXV, 373. A m. ég magánhangzója is nyílt *ä-re mehet vissza. A nyíltabb 
magánhangzó a N. ég alakban őrződött meg. A másodlagos í-ző alakok abban 
lelik magyarázatukat, hogy az ég e-je — mivel a szónak e-vel váltakozó párja 
nem volt — egyes nyelvjárásokban átkerült az í-ző alakok közé. Erről a jelen
ségről 1. F Ü R ISTVÁN, AZ f-zés állapota 94; SULÁN: MNyj. I, 26—9. 

50. Magyar ér 'Bach' 

1. A m. ér (acc. eret) főnevet mindkét jelentésében ('Ader' és 'Bach') 
a következő finnugor szókkal szokták egyeztetni : v o g. ÁKE. 228) É. 
tár, L . P . tár, K. toár, T. tarcé% 'dünne Wurzel, Faserwurzel'; (KANN., WV. 3) 
TJ., TCs. tär, AK. töär, KK. FK. toár, P . KL. toár, ÉVag. tüör, DVag, toár, 
AL. toor, FL. Szo. tär 'Wurzel' | o s z t j . (KT. 1086) DN. ter 'Faser (des 
Fleisches, Hanfes usw.)', V. 1er 'Strich, Linie, Streifen (des Gewebes, Zeuges 
usw.); Rinne im oberen Balken (beim Bauen)', Vj. jer 'Streifen (des Gewebes; 
Linie, Strich)', Trj. Aar 'Wurzel(faser)', Ni. ter, Kaz. Aer, O. 1er 'Wurzelfaser 
(des Baumes, Grases); aus Wurzel hergestelltes Band'; (PD. 2477) Ko. ter, 
J . Aar 'dünne Wurzel, Faserwurzel, Wurzelzweig' | v o t j . (MTJNK.) SZ. ser: 
vir-ser, K. vèr-sêr 'ér; Ader' | c s e r . (WICHM.) K H . sär 'Blutader',' KH. 
ßd'r-sär, U. ßü-r-ser, M. ßür-se'r ua.; (PS.) K. ser: ßür-ser ua. " (MUSz. 
791; ANDERSON; Wandl. 12; MUNKÁCSI, ÁKE. 228, 549 jegyz., 648; EtSz.; 
FUV.). 

2. Véleményem szerint nagy valószínűséggel feltehető, hogy a m. eV-ben 
két szó esett egybe: egy 'Ader' jelentésű, mely a fent felsorolt szókkal tartozik 
össze és egy 'Bach' jelentésű, melynek a rokon nyelvekben más etimológiai 
megfelelői lehetnek. Er 'Bach' szavunk ma csak a népnyelvben és a választékos 
irodalmi (költői) nyelvben fordul elő, a régiségben azonban — a nyelvtörténeti 
adatokból ítélve — nagyon gyakori lehetett. Módszertani szempontból ugyan 
nem teljesen alaptalan az a felfogás, amely szerint a magyar 'Ader' és 'Bach' 
jelentésű ér eredetére nézve egy szó volna. Hiszen tudjuk, hogy a latin véna 
és a német Ader szónak is van másodlagos'(földalatti) vízér, bányaér' jelentése. 
Mindazonáltal a m. 'Ader' és 'Bach' jelentésű ér kettéválasztását a következő 
körülmények indokolják: 1. A m. ér 'Bach' jelentésben már a legrégibb nyelv
emlékeinkben is előfordul (pl.: 1055: eri itu rea, TA,; 1109: Erh&t, uo.; 1236: 
FizedAere, uo.), tehát e jelentésének ősinek kell lennie. 2. Ér 'Bach' szavunkkal 
mind hangtani, mind jelentéstani szempontból egyeztethető szókat találunk 
egyes finnugor nyelvekben. 3. Az 'Ader' és a 'Bach' jelentésű m. ér kettéválasz-
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tása mellett szólhat az is, hogy ér 'Ader' szavunk egyetlen rokon nyelvi meg
felelőjének sincs 'Bach' jelentése. 

3. Mindezek alapján a m. ér 'Bach' főnévvel egyeztetem a következő 
permi szókat: z ü r j . (WUo.) V., AV., Sz. ,Pecs., Lu., Le., Ud., P . sor 'Bach, 
*(Ud. auch) Bach unter dem Schnee im Frühling, Flüßchen im Walde'; (GEN.) 
K P . sor 'Bach' | v o t j . (MUNK.) Sz. sur 'Fluß, Bach'; (WICHM.) G., J . sur 
"Bach, Strom, Fluß' . 

Ezeket az irodalomban a következő szókkal hozták kapcsolatba: m. ár 
'Flut'l vog. (KANN. , idézi STEIN., WogVok. 208) AK., KK., FK., P., ÉVagK, 
KL. , Szö. tür, DVag. tur (tűrt), ÉVagZ. tor (tört), ALT. tor (tört) 'See'| osztj. 
(KT. 1084) DN. tor 'See (größerer und gewöhnl. mit Sandboden, darin keine 
Karauschen)', V. lar 'niedrig liegende(s) baumlose(s) Wiese(nufer), im Frühling 
vom Wasser bedeckt; während des Hochwassers an einem Wiesenufer entstan
dener See', Vj. jar 'tiefhegendes, baumloses Wiesenufer od. Wiesengelände 
(an den Ufern von Flüßen), das im Frühling überschwemmt ist', Trj. Aar 
'großer See, sumpfiger See', Ni. tor, Kaz, AOr, O. lar 'bei Hochwasser über
schwemmtes Ufergebiet; See (nicht Karauschentümpel)' (vö. AHLQVIST: 
SUSAik. I, 87; SETÄLÄ: FUF. II, 256; PAASONEN, S- Laute 47 és Beitr. 255; 
TOIVONEN: FUF. XXI, 99; EtSz.; FUV.). 

A permi szók hangtani és jelentéstani okokból nem lehetnek a m. ár 
s tb . etimológiai megfelelői. A zürj. sor, votj. sur o, u (őspermi *o) hangja 
ugyanis előpermi *ä vagy *e hangra utal (vö. E. ITKONEN: FUF . XXXI , 
271 — 2; V. I. LYTKIN: CIFU.2 60—4). Az egyeztetés jelentéstani akadálya az, 
hogy a m. ár, vog. tűr stb., osztj. tor, lar stb. á l l ó v i z e t , a zürj. sor, 
votj . sur pedig f o l y ó v i z e t ('Bach') jelent. 

Ezzel szemben a permi szók mind hangtani, mind jelentéstani tekintet
ben jól egyeztethetők a m. ér (acc. eret) 'Bach' szóval. A m. szó nyílt e (== ä) 
hangja a permi szókban feltehető *e vagy *ä magánhangzónak szabályosan 
felel meg. A magyar szó magánhangzója zárt *e-ből és nyílt *a-ből egyaránt 
magyarázható. Eredeti zárt *e esetén a magyarban *e > ä(e) nyíltabbá válás 
történhetett (e hangváltozásról 1. BÁRCZI, Htört.2 40), de szavunk hangalak
jára az ér (acc. eret) 'Ader' főnév is hathatot t (ebben eredeti nyílt *ä hangot 
tehetünk fel). A 'Bach' és az 'Ader' jelentésű szók homonimává válását a 
hangalaki hasonlóságon kívül a jelentésbeli érintkezés is (vö. a latin véna és a 
német Ader '(földalatti) vízér, bányaér' jelentését) elősegíthette. 

51. Magyar feslik 'sich trennen' 

Feslih (R. fesel) 1. 'sich trennen, sich lösen', 2. '(Blume) sich entfalten': 
1450 k.: ô veseinec izi megfesletnecuala, (BécsiK.); 1524 —1527: Nem akarwan 
ky fesleny az gonoz zeretetnek kötelééből (ErdiK.). — E szavunknak ez ideig 
csupán a vogulból volt ismeretes etimológiai megfelelője: (MTJNK: NyK. XXV, 
258) É. pësèml- 'fesel', K. pest- 'fölfejteni, föloldani'; (MSz.) P . pesti 'old'; 
{KANN, WV. 41) TJ., TCs. pist-, KK., FK. pèst-, AK., P., ÉVag., DVag., AL. 
pêst-, FL., Szo. pèsat- 'losbinden' (MUSz. 517—9; NyH.7 ; EtSz.; B E N K Ő : 

2 Congressus Internationalis Fenno-ugristarum Budapestini habitus 20—24. I X . 
1960. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1963. 490 1. 
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MNy. L, 268; FUV.; K. SAL É V A : NyK. LXII , 246, 252).3 Megvan azonban 
a szó az osztjákban is: (KT. 757) Vi. pdcäydltä 'abreißen, abgehen (Knopf)'; 
(H. W. TepeuiKUH, OqepKH xaHTbwcKoro H3biKa. I. BaxoBCKHH jyiajieKT. 1961). 
V. nänumä 'pa36HpaTb, pa3o6paTb Ha ^acrn; nepeÖnpaTb (Hanp. BOJiocbi)'. 

À mássalhangzó-megfelelés világos. A vog. szóban kikövetkeztethető 
ősvog. *î (de TJ., TCs. *ï) és az osztj. alakban feltehető ősosztj. *ä a m. feslik 
nyílt e (e) hangjának, szabályosan felel meg. E hangmegfelelésre vonatkozóan 
1. K. SAL ÉvA:JSTyK. LXII, 252. A Vj. a feltehetőleg másodlagos. GULYA J Á N O S 
barátom szóbeli közlése szerint az *ä > 9 változás a második szótagbeli ä 
hatásával magyarázható. 

A m. szó -Z-je gyakorító, a vog. -ml- mozzanatos, a -t műveltető 
képző. Az osztj. -yel- mozzanatos képzőbokor. 

52. Magyar R. N. gyakik 'stechen, bohren' 

1. Gyakik 1. R. 'stechen, bohren', 2. N. 'coire' igénkre a régiségből és 
a népnyelvből idézhetünk példákat: 1450 k.: Tőrrel parancollon által gakni 
(BécsiK.); 1466: Hanem ha latandom ô kézéiben a zegècnek gakasit (MünchK.); 
1595: yak (Ver.); 1697: A tövises bogáts kóró gyak (Com.: Vest.). A szó néhány 
forrásunk szerint a régiségben gyük alakban is ismeretes volt: XVI. sz. k.: 
giuk (CsomaK.); 1617: meg giuknak, gyukás (Lép.: FTük.); 1723: gyugdozó 
(Csúzi: Síp.). A gyakik ige a népnyelvben 'coire' jelentésben széltében el van 
terjedve: Baranya m., Szatmár vid., Ugocsa m., Rimaszombat, Székelyföld 
(MTsz.); az UMTsz. szerint a szó Zala, Veszprém, Bács, Pest, Csongrád megyék
ben is járatos. A gyak- alapszó fontosabb tartozékai: R. gyakdos 'wiederholt 
stechen'; R. gyakdoz ua.; IST. gyaka 1. R. 'Gabel, Mähgabel', 2. N. 'meghegye
zett fa (karó, rúd); gespitztes Holz (Pfahl, Stange)'; N. gyakár 'aki (v. amely 
állat) sokat szeret közösülni (gyakni)' (UMTsz.); R. begyak 'hineinstechen, 
hineinstoßen'; N. általgyak 'átfúr; durchbohren' stb. A. R. gyak 'Dolch' 
főnévből arra következtethetünk, hogy szavunk eredetileg nomen-verbum 
lehetett. A gyakik ige a mai köz- és irodalmi nyelvben nem használatos. — 
A R. gyük- alak talán a gyakik és a dug (R. N. gyug) ige kontaminációja útján 
keletkezett. 

WICHMANN (FUF. XH, 132; TscherTexte 70) a m. gyakik szót a követ
kező finnugor nyelvekbeli szókkal egyeztette: z ü r j . (WUo.) Sz., Lu. lukalni, 
V. lukavni, P. l'uka-vni, Ud. luka'vnis, I. luköni 'mit den Hörnern stoßen'; 
(GEN.) K P . lukál- ua. | v o t j . (MŰNK.) SZ. l'ekal- 'döfni, öklelni (szarvval); 
szúrni (fulánkkal)'; (WICHM.: F U F . XII, 132) MU., J., M., Sz. tekàm, G., 
Uf. l'ekànî 'mit den Hörnern stoßen; stechen' | c s e r . (WICHM.) KH. lo-yem 
'mit den Hörnern stoßen" | ? finn tokata 'stechen, picken'. 

3 A csupán egyszer adatolt lapp D. piätseket 'dehiscere ; öppna sig, giva sig ifrán. 
vart annat („De cymbarum et navigiorum tabulis plerumque dicitur, dum dehiscunt 
sive e loco debito recedunt")' igének a m. és a vog. szóval való összetartozása (vö. Toi-
VONEN: FUF. XIX, 81, 209; N. SEBESTYÉN IRÉN: XyK. LIII, 35 és ALH. I I I , 305) 
bizonytalan (MOÓB: ALH. II , 58; E. ITKONEN: UAJb. XXVIII, 74). A m. és a vog. szót 
egyesek (MUSz. 517 — 8; NyH.7 ; FUV. kérdőjellel) egybevetették a finn päästä (pääsen) 
'entkommen, loskommen, frei werden' igével. Ez az egyeztetés azonban jelentéstani, de 
főként hangtani akadálya miatt nem fogadható el. A m. és a vog. szóban feltehető 
szóbelseji *-ç-nek ui. a finnben nem felelhet meg -s-. A finn szó etimológiáját 1. SKES. 
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A permi és a cseremisz szókban szókezdő' *l'- vagy *ö'- hangot tehetünk 
fel. A fi. tokata csak eredeti *<5'- esetén tartozhat össze velük. A magyar szó 
idetartozása — akár *l'-hö\, akár *ó'-ből indulunk ki — nagyon bizonytalan. 
A fgr. *l'- vagy *<5'- > m . (j- > ) gy- hangmegfelelésre ui. gyakik szavunk volna 
az egyetlen példa. — A zürj. u <~- votj. e hangviszony is szokatlan. A zürj. 
u a fi. (és a cser.) szó alapján feltehető eredeti *o-ból ugyan jól megmagya
rázható, de a votj. lokál- alak első szótagbeli magánhangzója csak őspermi 
*ó > votj. e > (a szókezdő Ï- hatására) e hangváltozások feltevése esetén ve
zethető vissza *o hangra.4 

A zürj.-votj. -al gyakorító igeképző. 
2. A m. gyakik igének azonban valószínűbb etimológiája is van. LIIMOLA 

(FUF. XXVI, 210) szavunkat a vog. (KANN.) KK. jëko- 'durchstechen, stopfen, 
verstopfen' alakkal kapcsolta össze. A vog. szó mind hangtani, mind jelentés
tani szempontból kifogástalanul illik a m. szóhoz. A magyarban szoeleji j - > 
gy- változás történhetett (vö. R. yak). 

Véleményem szerint a magyar és a vogul szó etimológiai megfelelője 
megvan az osztjákban is: (KT. 150) Kaz. jä%esti 'stechen (Gräte im Hals, 
Splitter im Finger usw.)'. 

Az osztják szóban feltehető első szótagbeli ősosztj. *a hang (VÖ.STEINITZ,. 
OstjVok. 81) és a vogul szóban kikövetkeztethető ősvog. *e (vö. STEINITZ, 
WogVok. 186) a m. a magánhangzónak szabályosan felel meg. A m. -k- r>* 
osztj. -%- ( < *-kk-) megfelelésre vö. Beitr. 60—2.; COLLINDER, CompGr. 
79 — 80. 

Az osztják szó -s eleme mozzanatos igeképző (vö. LEHTISALO: SUSToim. 
LXXII , 204). 

FOKOS (MNy. XLVIII, 206) gyakik szavunkat a zürj. (FOKOS-FUCHS) UCL 
d'zikavni 'mit den Hörnern stoßen' szóval vetette egybe. Minthogy a zűrjén 
szóban feltehető *c- hangnak a magyarban gy- megfelelése nem lehetséges, 
csupán es-, s- és sz-, ezt az egveztetést nem fogadhatjuk el. Ugyancsak tévesen: 
LAVOTHA: MNy. XXXVH, 23. 

53. Magyar R. N. gyakor 'häufig, zahlreich, dicht' 

1. Gyakor szavunk jelentése: 1. 'häufig, zahlreich,, wieder holt, oftmalig', 
2. 'dicht'. A rá vonatkozó fontosabb régi nyelvi adatok: 1269: Per planiciem 
venit ad Gokorsxim (OklSz.); 1367/1517: Gyakorkertvel (uo.); 1594: Giakor 
zytha (uo.); 1529 — 1531: O zent labayt tory vala gyakorheljen (ÉrsK.); XVI. 
sz. m. f.: kezde az János királt, ki akkor Budán vala, jakor levelekkel és köve
tekkel szorgalmaztatnia (Ver., Monlrók III , 37). Ez a szó ma csak a nép
nyelvben használatos 1. 'gyakori, sűrű, sok', 2. 'sűrű bokros hely' jelentésben, 
(vö. MTsz., UMTsz.). A gyakor származékai azonban a köznyelvben is általá
nosak. Például: gyakori 'häufig'; gyakorol 1. 'üben', 2. R. 'besuchen' [1450 k.: 
Ezèk gakorlak vala hazat (BécsiK.); 1575: Es az Wr Istenec igéiében meg 
iakorlhassuk magunkat (Helt.: Háló)]; gyakran 'oft, häufig, vielmal' stb. Jelen-

1 TOIVONEN (FUF. XX, 61, 78) és UOTILA (SyrjChr. 114) lehetségesnek tartja, 
hogy a permi szók a m. lök 'stoßen' igével tartoznak össze. Ez azonban sem a szoeleji 
mássalhangzó sem az első szótagbeli magánhangzó szempontjából nem lehetséges. 
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téstani szempontból megemlíthetjük még a R. gyahorság 'Menge, große Zahl, 
Vielfachheit' származékot is. 

WiCHMANisr (FUT. XII, 132) a m. gyakor-t a következő szókkal egyez
tet te: v o g . (MSz.) l'akw, lakw 'sűrű; dicht' | o s z t j . (KT. 1114) VK. lok 
'dicht, kompakt (Stoff u .a . ) ' , Trj. A ók 'dichtbelaubt (Baum)', Ni. t'űk 'eng
maschig, dicht (Netz, Reuse), dichtbelaubt, astreich (Baum)' | v o t j . (MUKK.) 

'Sz. l'ukit 'szűk', (WICHM.: i. h.) MU., J., M., Sz. ïukit, G., Uf. lukit 'eng (bes. 
vom Räume)'. Az obi-ugor és a votják szók etimológiailag összetartoznak (vö. 
FUV.), de a mélyhangú magyar szó nem lehet ezen magas magánhangzót tartal
mazó fgr. szók megfelelője (vö. TOIVONEN: FUF. XX, 62 és XXIX, 163).5 

Jelentéstanilag bonyolult, nem igazolható és ezért nem fogadható el 
LAVOTHA (MNy. XXXVII, 19—23) feltevése sem, aki szerint gyakor szavunk 
a hegyes fát, dárdát jelentő gyak származéka volna, s így a gyakor az ezzel 
ellátottság fogalmán keresztül vált volna a 'sűrű' fogalom kifejezőjévé. — 
Ugyancsak tévesen: MUSz. 166, 359; VglWb. II , 39. 

2. A m. gyakor gyak- tőszava talán egybevethető a következő fgr. szó
családdal: z ü r j . (WUo.) Ud. juk 'Haufen'; (FOKOS-FUCHS) Ud. juk 'Haufen, 
große Menge', Ud. jukertni 'sammeln, in einen Haufen sammeln, vereinigen' | 
v o t j . (MŰNK.) Sz. juk, luk 1. 'rakás, csomó, gyűjtés; Haufen', 2. 'csapat, 
falka, csorda, nyáj; Schar, Herde', Sz. l'ukal- 'gyűjteni, összehalmozni, össze
rakni, összeszedni, összecsoportosítani; sammeln, zusammenhäufen, anhäufen, 
in Haufen legen'; (WICHM.) G. luk 'Garbenhaufe', G. l'akànî, MU. l'ukàni 
'sammeln' | f i n n joukko 'Haufen, Menge, Versammlung'. (A permi és a 
finn szók etimológiai összetartozására vonatkozóan 1. SKES.) 

Az egyeztetés hangtanilag teljesen szabályos. A feltehető fgr. *j-nek a 
magyarban gy- megfelelése is van (pl. R. N. gyakik 'stechen, bohren', gyalog, 
gyökér). A gyakor származékszó -r-je ugyanaz a denominális névszóképző, 
mint ami botor, R. lapor 'lapos hely', N. odor 'öblös üreg', sömör, dombor(ú), 
keser(íí) szavainkban is megvan (vö. NyH. 7 97; LEHTISALO: SUSToim. LXXÚ, 
181; D. BARTHA, Szóképz. 108—9).6 

A rokon nyelvi szók alapján feltehető, hogy a m. gyak- : gyakor eredeti 
jelentése is 'csomó, rakás, halom; Haufen, Menge' lehetett. Ebből a 'häufig, 
zahlreich; dicht' jelentés könnyen megérthető. A határozószói gyakran alakul
latban feltehetőleg 'haufenweise' -> 'häufig, oft' jelentésváltozás történt. Erre 
a jelentésfejlődésre más nyelvekből is idézhetünk példát: 1. a német häufig 
a Haufen szóból származik (vö. KLUGE—MITZKA 1 8 ) ; 2. a német oft, az angol 
often, a svéd ofta stb. szók valószínűleg a germ. *uba- 'übermässig' (vö. óizlandi 
of 'Menge') családjába tartoznak (i. m. és HELLQUIST, Svensk Etymologisk 
Ordbok3). 

5 A KARJALAINEN (FUF. XII I , 244) által az obi-ugor szókhoz kapcsolt m. N. 
• sügély 'Dickicht in einem Walde' szókezdő s- hangja miatt nem egyeztethető az l- kezdetű, 
vogul és osztják szóval (vö. TOIVONEN: FUF. XX, 62). 

6 Megemlíthetjük még, hogy gyakor szavunkkal — úgy látszik — képzósmód 
tekintetében megegyezik a zürj. Ud. jukertni ' s a m m e l n . . . ' ige juker- töve; ennek r 
eleme szintén denominális névszóképző lehet. A -t- denominális igeképző. Persze az sem 
lehetetlen, hogy a jukertni alakulására a hasonló jelentésű téukertni 'in einen Haufen 
^sammeln, anhäufen . . .' ige is hatott . 
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54. Magyar kísér 'begleiten' 

1. Kísér 1. 'begleiten', 2. 'verfolgen' igénk és -t mozzanatos igeképzős 
kisért 1. 'versuchen, in Versuchung führen, verführen', 2. '(Geist) spuken', 
3 . R. 'begleiten, geleiten' származéka a legkorábbi forrásokban késér, késért 
alakban fordul elő: 1504 — 1560: ha kmed parancholya, hog howa kesseriem, 
oda kesserem (LevT. I) ; 1400—1410: kesertw (SchlSzj.); 1539: meg keserted 
{KulcsK.). A mai kísér (vö. 1584: Az halottat tiztessegesen kisertsűc el az 
sírhoz, Born:. Préd.) a késér-ből é >í zártabbá válás útján keletkezhetett 
(BÁRCZI, Htört.2 14). 

VÁMBÉRY (NyK. VIII, 160) szavunkat török jövevényszónak ,(ujg. 
kecirmek 'vezetni, kísérni . . .') magyarázta. Származtatását azonban nem 
fogadták el. GOMBOCZ ,,Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungari
schen Sprache" című művében (SUSToim. XXX) a kísér szót meg sem említi 
nyelvünk török elemei sorában. — BUDENZ ( M U S Z . 30; 1. még BALASSA: 
NyK. XVII, 320 és XXIV, 275) a m. kísér-t fgr. eredetűnek tar tot ta . Ajánlott 
egyeztetése: mord. (PAAS.) E. sliifams, M. kdékdra'ms, ttstdra'ms 'zwicken, 
kneifen', finn kitkeä 'ausreißen, ausrupfen, ausjäten' sem hangtanilag, sem 
jelentéstanilag nem állja meg a helyét. A mordvin és a finn szó egymással 
sem tartozik össze (a fi. kitkeä etimológiáját 1. SKES.). 

2. Noha az eddigi egyeztetések nem fogadhatók el, úgy gondolom, kísér 
szavunkat mégsem kell ismeretlen eredetűnek tekintenünk. A magyar szó 
pontos etimológiai megfelelője ugyanis megtalálható az osztják nyelvben: 
(KT. 441 — 2) DN. köi't'a 'Spuren folgen, Spuren aufnehemen, (einen Zobel) 
die Spuren entlang aufsuchen; auf dem Weg bleiben, den Weg entlang gehen 
{ein Pferd)', V., Vj. kotta 'Spuren aufnehmen; auf dem Weg bleiben, den Weg 
finden (z. B. das Renntier nach einem Schneegestöber) (V.), (alten) Spuren 
folgend aufsuchen (ein Wildrenntier, ein Elentier), Spuren aufnehmen, ver-
iblgen (Vj.)', Trj. kôtfày3 '(Spuren) aufnehmen, verfolgen, auf den Spuren 
wittern', Ni. küsta, Kaz. küci 'Spuren aufnehmen, nach den Spuren verfolgen'. 

A hangmegfelelés szabályos. Szóbelseji mássalhangzóul *c affrikátát tehe
tünk fel. Ugyanilyen fgr. *c > m. s van les 'lauern', nyes, ős, rés szavainkban 
is (vö. TOIVONEN: FUF. XIX, 232; COLLINDER, CompGr. 92 kk.). Az osztják 
szóban kikövetkeztethető ősosztj. *o-nek a magyarban általában nyílt e (s) 
{vö. K. SAL É V A : NyK. LXII , 251), olykor azonban zártabb magánhangzó 
(e, ö, i: öl 'Klafter', izzik stb.) is megfelelhet (vö. COLLINDER, CompGr.175—6). 
A m. késér > kísér első szótagbeli magánhangzója nyílt *a-ből és zárt *e-ből 
i s megmagyarázható.7 

A kísér -(é)r eleme gyakorító igeképző (vö. LEHTISALO: SUSToim. 
XXXII , 187). 

A magyar és az osztják szó jelentései (m. 'begleiten, verfolgen' ~ osztj. 
'Spuren folgen, verfolgen . . .') nagyon közel állnak egymáshoz. Az egyeztetés 
tehát jelentéstani szempontból is valószínű. 

7 Eredeti nyílt hang esetén a kísér alak *'-jét ugyanúgy kell értelmeznünk, mint 
;a többi e-vel váltakozó pár nélküli e'-s igénk í-ző alakját. (Erre vonatkozóan 1. még a 
49. sz. etimológiát is. Uo. irodalom.) 
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55. Magyar köd 'NebeF 

A m. köd 'Nebel' szónak a szakirodalom szerint a votjákban és a szamojéd 
nyelvekben vannak etimológiai megfelelői: v o t j . (MŰNK.) K. kèd: cêrj-kêd 
(sêrj-kêt) 'gyenge köd, földi füst, pára; schwacher Nebel, Dunst ' ; (WICHM., 
közli UOT. : SUSToim. LXV, 118) Sz. tsirjkid, Uf. tsîrjkît, MU. tsirjkit 'Nebel' | | 
s z a m j u r. (LEHT. 446) O. sinnui ua.; j e n. suddo 'der aufsteigende Rauch' ; 
t v'g. kinta 'Rauch'; s z e l k . sümde ua.; koib. siunö ua.; mot. kuindu ua., 
taigi kündo ua. (MUNKÁCSI, VotjNyt. 101 ésÁKE. 417; SETÄLÄ: FUFA. XII , 
81 és SUSAik. XXX/5, 40; Beitr. 88; NyH.7 SzófSz.; FUV.). 

Valószínűleg idetartoznak a következő, ma már csupán elvont értelem
ben használatos szók is: z ü r j . (WUo.) kid: Sz., Lu. mii-kid, V., Ud., P . 
miv-kid, I . mi-kid 'Verstand, Vernunft (Sz., Lu., V., Ud., I.), Verständnis, 
Gemütsart (P.), Sinn, Sinnesart, Denkungsart (I.), Charakter (Ud., P.) ' | 
v o t j . (MŰNK.) Sz. kid 'ész, értelem; Verstand, Sinn', Sz. mll-kld, K. mêl-kêd 
'elme, kedély; kedv; Geist, Sinn, Gemüt; Lust'. — A 'köd, pára, lehellet' ~ 
'kedv, kedély, hangulat, ész' jelentések viszonyára vonatkozóan vö. zürj. 
(WUo.) ru 'Dampf, Nebel' ~ (FOKOS-FUCHS) as-ru 'Eigensinn', (SzrSzlKomi) 
ru 'nap, TyMaH' ~ 'HopoB, HacTpoenne'; vog. (MSz.) É. sêr\kw 'köd; Nebel' ~ 
'mámor; Rausch'. A fi. tuuli 'Wind' szó szintén előfordul 'Laune, Mut' jelen
tésben. 

Az it t tárgyalt 'Verstand, Sinn, Lust . . .' jelentésű permi szókat kedv 
'Lust, Laune, Stimmung' szavunkkal és obi-ugor megfelelőivel egyeztették 
(MUSz. 9; VglWb. 80; LAKÓ: NyK. LI, 454). A fentiek értelmében azonban 
ezek nem lehetnek az ugor szók megfelelői. 

56. Magyar old 'lösen' 

1. Old 1. 'lösen, auflösen', 2. '(Knoten) losbinden' szavunkra vonatkozó 
legrégibb adatok l nélküliek: 1192 — 1195: kinec odút hatóim ovdonia e /ke tn ie . 
| | hug ovga mend w bunet (HB.); 1450 k.: Ew ewuett meg oda (exsolvit 

chordulam) a gyermeknek ewuetewl oly okoson, hogy az gyermek nem erze 
(JókK.); 1450 k.: Mégoggau&la, az ember ô sariat (BécsiK.); XVI. sz. e. n.: 
El oduan (WeszprK.). Az l-es alakok a XVI. századtól kezdődően bukkannak 
fel: 1519 k.: megoldani (DebrK.); 1524 —1527: Ottan találtok egy megh kötőt 
zamart ew fyawal, olgyatok el es hozyatok énnekem (ErdyK.). — Fontosabb 
származékok: oldoz 'losbinden, lösen', elold 'losbinden, abbinden, losmachen, 
loslösen', megold 'lösen, auflösen, losbinden, aufbinden'. 

Kétségtelen, hogy a változatok közül a korábban jelentkező / nélküli 
oud, ód az eredetibb, az old pedig téves regresszió útján jöt t létre. Az l kiesésével 
ugyanis ol <•>*> ou (ó) variánsok keletkeztek (pl. volt ~ vout, vót), majd ezek 
mintájára eredeti ou diftongus helyébe is léphetett ol (BÁRCZI, Htört.2 98). 

BUDENZ (MUSz. 837) egyeztetése: mord. nolda- 'lassen, loslassen, ent
lassen', lapp nuole-, nuolle- 'solvere' ma már természetesen nem fogadható el. 
Ezért BÁRCZI (SzófSz.) szavunkat ismeretlen eredetűnek minősíti. 

2. Véleményünk szerint az old < R. oud, ód ige -d eleme gyakorító 
képző, a kikövetkeztethető o- ( < óm. ou- < ősm. *ay- vagy *oy) alapszó 
pedig mind hangtani, mind jelentéstani tekintetben jól illik a következő finn
ugor szócsaládhoz: v o g . (MSz.) É. dr\ywi 'levet', K. ën%wi, P . jel-örjkivsa%ti 
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'levetkőzik', KL. kwan-ârjkwsê 'levetkőztet', AL. erjghi ' ruhát leveti', T. (il)-
ürji 'levet (ruhát) ' ; (KANN. , közli LIIMOLA: FUF . XXVI, 84) TJ. ärjk-, AK. 
•ar)0%-, KK. ërjok0-, P . ar\k-, AL. hr\0k0-, Szo. ärj0%0- '(die Kleider) ausziehen, ab
legen (die Schneeschuhe)' | o s z t j . (KT. 39) DT. er\yta 'losmachen, -binden', 
V., Vj. arjdta 'öffnen (einen Knoten) (V., Vj.), aufmachen, aufbinden (z. B. eine 
Fuhre) (V.)', Trj. ir\dtay3 'öffnen, aufmachen (einen Knoten), aufknöpfen; 
aus-, von den Füßen ziehen'; Ni. erfta 'ausziehen (Kleidungsstück, Schuh, 
auch z. B. einen Betrunkenen); losbinden (z. B. einen Menschen); öffnen, 
aufknoten (einen Knoten, ein Seil)', Kaz. erftä 'aufknoten, (einen Knoten, 
die Knopfschnüre)', O. erftä 'ausziehen (Kleidungstück, Schuh); aufknoten 
(einen Knoten, ein Seil)' | m o r d . (PAAS.) E. arjksima, avsima, M. ant'édma 
'Wuhne' | f i n n avata (avaan) 'öffnen, aufmachen', avanto 'Wuhne'; é s z t 
avama 'öffnen, aufmachen'. Az it t felsorolt fgr. szók etimológiai összetarto
zására vonatkozóan 1. MUSz. 723; TOIVONEN: Vir. 1933: 244; SKES.; COL-
LINDER, CompGr. 126. 

A COLLINDER (CompGr. 410) alapján kikövetkeztethető fgr. *arja- alap
alaknak a m . 6- ( < óm. ou- < ősm. *ay- vagy *oy-) szabályos folytatója. 
Az obi-ugor nyelvek egyes nyelvjárásaiban az *rj megmaradt (osztj. V., Vj., 
Trj.), másokban viszont *r) > *r]Jc (>rj% stb.) változás történt. 

Az egyeztetést jelentéstani szempontból nem kell különösebben bizo
nyítanunk, mivel a rokon nyelvekbeli szók a magyarral vagy teljesen azonos 
'lösen, losbinden, aufknoten', vagy ahhoz nagyon közeli 'ausziehen (die Kleider) 
öffnen' jelentésekben használatosak. 

57. Magyar össze 'zusammen' 

1. Az össze 'zusammen, aneinander, zueinander' határozószót és igekötőt 
többféleképp magyarázták. BUDENZ ( M U S Z . 860; 1. még ANDERSON, Wandl. 
237) finn-ugor szókkal (vog. vis 'klein', osztj. vas 'eng, schmal, dünn', zürj. 
vösni 'dünn, fein, schlank, hager', finn vähä 'parvus, exiguus' stb.) vetette 
össze. Ez az egyeztetés hangtani akadályokba ütközik. Az idevont szók egy
mással sem tartoznak össze. JUHÁSZ J E N Ő (MNy. XXXI , 151) össze (R., N. 
öszve) szavunkat az önt szó kikövetkeztetett *&- ~ *ë- tövéből sz képzővel 
alakult gyakorító ige határozói igenevének tekintette. Ennek a magyarázatnak 
az a nehézsége, hogy 1. az *ö- ~ *ë-, illetőleg *ösz- igetőnek nyelvünkben 
semmi nyoma sincs; 2. a feltett 'öntve' —>- 'együtt, együvé' jelentésfejlődés 
nehezen képzelhető el. 

Legutóbb MOÓR ELEMÉR (MNy. XLVII, 53 és ALH. II, 42, 70) foglal
kozott az össze eredetével. O a következő finnugor szócsoporttal egyeztette: 
z ü r j . (WUo.) V., Sz., Lu., Ud., P. sodz, I. söd'z 'die beiden hohlen Hände zu
sammengehalten' I votj. (MŰNK.) Sz. su§ 'marék, a két üres kéz összetevése; 
Handvoll, beide hohle Hände zusammengehalten' | finn (olonyeci) (LÖNNR.) 
säsi 'ett qvarter'; észt säsi ; sees : s-vaks 'kleine Spanne (zwischen Daumen 
und Zeigefinger)' | lapp N. *sœsse, -sësiin, -sësii (összetételekben): giettâ-s. 
'with the palm of the hand'. MOÓR szintén úgy véli, hogy a m. össze eredetileg 
igenév volt. Szerinte a rokon nyelvi szók alapján feltehető *üszü névszóból 
egy *üszüszni igét képeztek. Ebből haplológia útján jöhetett létre az az üszni 
ige, amelynek határozói igeneve volt a R. üszve ( > mai össze). — A magyar 
szó jelentéstani szempontból illenék ugyan a felsorolt fgr. alakokhoz, hangtani 
szempontból azonban ez az egyeztetés sem fogadható el. A fgr. szók első 
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szótagjában feltehető *ä hangnak ugyanis a magyarban nem felelhet meg a 
régiségbeli és a népnyelvi adatok alapján kikövetkeztethető eredetibb *£ 
{>ü: üszve) vagy ë (>ö: essze, össze). 

2. Mielőtt az össze határozószó és igekötő eredetének a tárgyalását 
tovább folytatnánk, szükségesnek látszik, hogy bemutassuk a szó fontosabb 
R. és N. alakváltozatait: XIV. sz. k.: ufve (KTsz.); 1450 k.: Ez ember ew 
tarsiual euzuen (cum sociis suis) (JókK.); 1450 k.: 0 menden papiual ôzuo 
(BécsiK.); 1466: Vele őzuő egembe evők (MünchK.); essze, esszü, eszve, öszvö,. 
öszhö, összü, összö, összi, öszvel (MTsz.). — A variánsokból világosan kitűnik, 
hogy szavunk két részre tagolódik: ösz -f- ve. A -ve elem a -vá ~ -vé ( < -á <-*-
-é) lativus-, illetőleg translativusraggal azonos, melynek végmagánhangzója 
az össze, összü stb. szóban szabályosan megrövidült (vö. BÁRCZI: MNy. XLIH, 
44 és TA. 193). 

3. Az ösz- alapszó — véleményünk szerint — etimológiailag összetar
tozik a következő finnugor szócsaláddal: z ü r j . (WIED. ) vats 'gänzlich, ganz, 
und gar'; (FOKOS-FUCHS) V. vat'é 'vollkommen, ganz und gar'; (SzrSzlKomi) 
FSz., Szkr., KSz. vat's 'coBceM, coBepmeHHO'| v o t j . (MUNK.) SZ., K. ves,. 
G. voc 'egész, mind, összes; ganz, jede, alle', G. viè-ak, vic-ak, Sz. voc-ak ua. | 
m o r d . (PAAS.) E. éeyée, éesi, eäsij 'ganz, all, alle' | | s z a m t v g . bánsa 
'all'; k a m . biussa 'heil, ganz'.8 

Az itt felsorolt szókat — a m . össze nélkül — először PAASONEN (Beitr. 
172) vetette össze egymással. Egyeztetését elfogadta K. DONNER (SUSToim. 
XLVIII, 129), TOIVONEN (FUF. XIX, 186) és COLLINDER (CompGr. 68, 139) is. 

A rokon nyelvi szók alapján feltehető szókezdő *w- a magyarban labiális 
magánhangzó (ö < ü) előtt eltűnt. Szóbelseji mássalhangzóul né vagy *c 
következtethető ki (TOIVONEN: i. h. 237—8; COLLINDER: i. m. 139). Az */ic-
nek ugyanis az alapnyelvben *c variánsa is volt. A m. sz a *c folyta
tója lehet. — COLLINDER (CompGr. 409) szerint az uráli alapalak *wäncä 
lehetett. Az első szótagbeli magánhangzó megállapításához azonban a permi 
és az északi szám. nyelvek semmilyen biztos támpontot nem nyújtanak. 
A permi szók vokalizmusa nagyon tarka képet mutat (zürj. a ** votj. e, o,. 
i), az északi szám. nyelvekben pedig az első szótagbeli *e és *ä folytatói egy
beestek (COLLINDER: UO.). A többi nyelv hangképviselete (m. e, ö ~ mordE. 
e, e, vö. E. ITKONEN: FUF. XXIX, 305, kam. ü, vö. COLLINDER: i. m. 177) 
határozottan eredeti zárt *e-re utal. Ezért valószínűnek látszik, hogy a szó 
uráli előzménye *wencii vagy *wecii lehetett. 

Az egyeztetés jelentéstani szempontból nem szorul bizonyításra. A rokon 
nyelvi szók 'all, ganz' jelentéséből a m. össze 'zusammen' jelentése könnyen 
megérthető (vö. finn koko 'all, ganz' ~ kokoon 'zusammen'). 

58. Magyar több 'mehr' 

1. A fokozás terén található kiegészülés jelenségére nyelvünkben csak 
egy példa van. Ez a sok határozatlan számnév, amelynek középfokú alakja,, 
a címben jelzett több szócska. — A szóra vonatkozó régi nyelvi adatok: 1450 k. : 

8 MUNKÁCSI (ÁKE. 509) a magyar szót iráni (vö. av. vïspa, óperzsa vispa- 'ganz, 
all, das ganze') jövevényszónak tartja. A m. össze esetleges fgr. megfelelőjeként zárójelben 
megemlíti a votj. voc 'egész, mind, összes' szót, s ezzel — tévesen — egy családba tartozó
nak gondolja a veskal- 'rendbe jönni . . .', veékit 'derék . . .' alakokat is. 
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azért nem lakhatom tewbet az emberben (JókK.); 1526 —1527: Jeweenek az 
teb zyzek ees (ÉrdyK.); XVI. sz. e. n.: Mind ezeknél nagiobat es twbet zenuetemt 
en (VirgK.). 

Szavunk eredetét kétféleképpen is magyarázták, de mindegyik származ
tatás súlyos nehézségekbe ütközik. BTJDENZ ( M U S Z . 2 2 9 ) szerint a m. több-
a tele melléknév középfokjellel ellátott Hölebb, Hölb alakjából jött létre. Magya
rázatát elfogadja B E K É (Nyr. XLI, 71) és JUHÁSZ J E N Ő (MNy. XXXIII , 312) 
is. BUDENZ etimológiája jelentéstani szempontból kifogástalan ugyan, de a 
feltett Hölebb vagy Hölb alakból az l eltűnését nem tudjuk igazolni. A másik 
eredeztetés JÓKAY ZoLTÁNtól való, aki több szavunkat a tétova, téltúl szók 
első tagjában meglevő fgr. eredetű të- mutató névmástő -6, -bb középfokjeles 
alakjának tartja (MNy. XXV, 359). A feltett 'az -*• azabb -> más —* egyéb -*--
több' „jelentésfejlődés aligha valószínűsíthető" (SzófSz.), ezért ez a származ
ta tás sem fogadható el. 

2. A középfokú több (R. teb) szócska kikövetkeztethető Hëp alapszavát 
egyeztethetőnek gondolom a következő finnugor szókkal: z ü r j . (WUo.) I.. 
top, Ud. P. top' (Adj.) dicht, fest; (Adv.) 'dicht, fest, eng (Ud.), richtig, pünkt
lich, genau (P.)', V., Sz., Lu., Ud. topid, I. topid, P . topit 'eng, dicht, fest 
(V., Sz., Lu., Ud., I., P.); stark, kräftig (Mensch) (Sz., P.); gewandt (Lu.);; 
etwas geizig (V.); {Adv.) eng, dicht, fest (V.)'; V., Sz. topedni, Lu. tope'dni,. 
I. topedni, Ud. tope'dnis, P . tope'tni 'zusammenfügen, eng verbinden, andrük-
ken; (V. auch) zwicken (z. B. mit einer Zange)' | v o t j . (MUNK.)SZ. tuplt 
'illő, megfelelő, kellő, módjával való'; Sz. tupal- 'illeni, összeegyezni, egymáshoz 
valónak lenni'; (WICHM.) SZ. tupit 'passend, angemessen'; G. tupànî (tupal-)-
'passen, angemessen sein'. 

A permi szókban feltehető őspermi nyílt *o előpermi *e-re mehet vissza 
(vö. E. ITKONEN: FUF . XXXI, 271). Ennek a m. több eredeti zárt è'-je (vö. 
R. teb) szabályosan felel meg. A fgr. előzmény Hepp'ú lehetett.9 

A több alakulat -66-je *pb > bb hasonulás útján jöhetett létre. A régi 
nyelvi helyesírás azonban a kettős mássalhangzót sokáig nem jelölte követ
kezetesen (vö. 1516 —1519: tob, JordK.; 1526 — 1527: teb, ÉrdyK.; XVI. sz. e. n. 
twbet, VirgK.; de: 1466: többet, MünchK.), ugyanúgy mint a hasonló módon 
keletkezett szebb ( < szepb) szavunkban sem (vö. 1526 — 1527: zeeb, ÉrdyK.; 
1651: szőb, Zrínyi: ASyr.). 

A fenti egyeztetés jelentéstanilag is lehetséges. A rokon nyelvekbeli 
megfelelők alapján 'dicht, fest' eredeti jelentést következtethetünk ki. A m. 
Hëp: tëbb >több szóban 'sűrű' —>- 'sok' (középfokban: 'sűrűbb' —>- ' több'y 
jelentésváltozás mehetett végbe. Pontos jelentésbeli párhuzamként hivatkoz
hatunk sok 'viel' szavunkra, amelynek fgr. megfelelői ugyancsak 'sűrű' jelen
tésben használatosak: o s z t j . (KT. 931) Kr. so% 'buschig, dichtbelaubt 

9 Az itt tárgyalt permi szókat többen (WICHMANN: FUF. VII, 51; MNy. IV,. 
397; B E K É : Nyr. XXXVIII , 449; Beitr. 101; NyH.7 ; P A I S : NyK. XLIX, 298 kk.; ITJb-
XV, 601 kk.) a m. tapad 'haften, kleben, ankleben', tapaszt 'kleben, verkleben, kitten' 
szóval egyeztették. Ezek azonban eredeti palatális magánhangzójuk miatt aligha lehetnek 
a magyar szó megfelelői. 
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(Baum)'I z ü r j . (WUo.) tsek 'dicht' | c s e r . (WICHM.) K H . tsaka-ta, B. 
tsokata. 'dicht, fest, kompakt'" (MUSz. 345; Beitr. 302; WICHMANN: FUF. XI, 
185; NyH.7 ; UOTILA, SyrjChr. 164). 

3. Az it t bemutatott etimológiai összefüggésbe — ősi nomen-verbum 
feltevése esetén — talán beleillenek a m. N. töpik '(össze)szárad, (össze)-
fonnyad, (össze)aszik, (össze)töpörödik, (össze)zsugorodik' (MTsz.) ige és csa
ládja is: töpörödik 'zusammenschrumpfen', tepertő, tepertyű 'Speckgriebe, 
Griebe', töpreng 'überlegen, brüten, grübeln, Gedanken wälzen' stb. Ezek ide-
tartozását azonban mégis bizonytalannak kell tekintenünk. Nem lehetetlen 
ugyanis, hogy töpik stb. szavunk hangfestő eredetű. E mellett szólhat az a 
körülmény is, hogy a szónak a népnyelvben számos alakváltozata él: köpik, 
köpörödik, csömpörödik, csöpörödött (MTsz.). 

59. Magyar vés 'meißeln' 

Vés 'meißeln, graben, stechen, stemmen, gravieren' szavunk finnugor 
eredete már régóta ismeretes. Rokon nyelvi megfelelőit ez ideig az oszt jakból 
és a finnségi nyelvekből mutat ták ki: o s z t j . (KT. 231) DN. ivánfía 'schnei
den', Vj. wänt'ä 'schneiden, zuschneiden (Schuhe, den Bezug eines Pelzes, 
einen Kaftan)', Trj. wänt'dy3 'zuschneiden, schneiden (Tuch u. a. in Stücke)', 
Ni. wasta 'schneiden, zerschneiden (mittendurch)', Kaz. wansi 'aufschneiden, 
zerschneiden (Fell zu Riemen, ein Tier, einen Fisch), aufschlitzen; sammeln 
(Beeren)', O. wàètà 'aufschneiden, zerschneiden (Fell zu Riemen); sägen, d. h. 
durch Sägen herstellen (Bretter)'; (PD. 2946) Ko. ivänhm, J . winhm (wdnt'Adm) 
'(mit d. Messer) schneiden' | f i n n veitsi (veitsen) 'Messer', veistää 'schnit
zeln, behauen'; é s z t veits (veitse) 'Messer', vestma 'behauen, aushauen (aus 
Holz), schnitzen, schnitzeln' (vö. LINDSTRÖM: Suomi 1852: 104; MUSz. 574; 
MARK: SUSToim. LH, 18; TOIVONEN: Vir. 1933: 246; SzófSz.; FUV.). 

A m. vés megfelelői közé vonhatjuk a következő z ű r j é n szót is: 
SzrSzlKomi) Vm., AV. vezni, Lu. vezzedni 'nepepyÖHTb HancKOCb', Szkr. vezjini 
'noApe3biBaTb, noApe3aTb, o6pe3biBaTb, o6pe3aTb KOHU>I (Kocbie KJiMHbH 6peBHa)'. 
— A vezjini -ji- eleme gyakorító képző. A vezzedni ( < *vezjedni) j -f- ed 
képzőbokrot tartalmaz. 

COLLINDER (CompGr. 414; 1. még TOIVONEN: Vir. 1933: 247) a m. vés 
stb. fgr. előzményéül *werjÓ3 alakot következtetett ki. Az osztják és a zűrjén 
alapján helyesebb azonban eredeti *WŒÏ)C'Û alapalakból kiindulnunk. A magyar 
szó *war\és > *wäycs > *wäios > weics > > vés fejlődési soron keresztül 
jöhetett létre. Ez szavakban kifejezve annyit jelent, hogy az r\é hangkapcsolat 
rj eleme vokalizálódott, majd a c-ből — miként számos más esetben is (pl. 
les, nyes, ős stb.) — s lett. Az osztj.-ban és a zürj.-ben *r)ó > *nc ) > o s z t j . 
nt, ns stb., zürj. é) változás történt (erről 1. TOIVONEN: FUF. XIX, 235). 

60. Osztják isn: tu%dl-isn 'néha' 

Ez az osztják szó — tudomásunk szerint — csak egyes északi nyelv
járásokban fordul elő: (RADANOVICS: NytudÉrt . 31: 38) M. isy,: tu%dl-isn 
'néha', sisn ( < si isn) 'ezért, azért'. Az osztj. isn jövevényszó a zürjénből, 
mégpedig az -en instrumentalisraggal alakult zürj. (WUo.) ejtsen 'wie' (GEN.) 
K P . ic : icen 'nach, gemäß' névutó átvétele. 
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A zűrjén névutó módhatározói szerepben használatos, például: ke-
dzalema kert ejtsen 'wie erkaltetes Eisen' ( R É D E I , Postp. 173). Az, hogy a zűrjén 
szót módhatározóként használják, nem lehet akadálya az egyeztetésnek. 
Említet t munkámban (158, 166, 169. 1.) több olyan permi névutót tárgyalok 
(például: zürj. tir ja ~ tirji, tir, moz, votj. samen), amelyek mód- és idő
határozói funkcióban egyaránt előfordulnak. Ugyanott arra is utalok, hogy 
a mód- és az időhatározói funkció gyakran érintkezik egymással az obiugor 
nyelvekben is. Erről a jelenségről 1. még LIIMOLA: F U F . XXXI, 108. Az e(tsen 
névutó használatára kevés példánk van, időhatározói jelentését a zürjénből 
nem tudjuk kimutatni. Ezért lehetséges, hogy az osztj. isn időhatározói jelen
tését nem a zürjénből örökölte, hanem az eredetileg módhatározói névutó 
az osztják nyelvben vált időhatározóivá. 

61. Zűrjén art 'jiafl' 

A címben jelzett zűrjén szót a következő forrásokból ismerjük: (LYTKIN, 
DrevnyJaz. 123) ópermiarí 'qHH(aHrejibCKHH)', P. (Kocsevo) art 'jia/L, nopHAOK; 
nopflAOK, TOJIK (BpaöoTe)', (G. Sz. LYTKIN) in-art 'MecTO H ACTIO, jj,oji>KHOCTb'; 
( W I E D . ) art 'Wache', in art 'Amt, Dienst'; (SzrSzlKomi) Ud., FV., Lu., Le. 
art 'pHA; pH^OM, noApflft (Ud.); jiaA, TOJIK, nop^AOK (B paöoTe) (FV., Lu., Le.)'. 
Etimológiai megfelelője határozószóként megvan a votjákban is: (MŰNK.) SZ. 
artä 1. 'egymás mellett, egy sorban, együtt; nebeneinander, in einer Reihe, 
zusammen', 2. 'egymás mellé, egy sorba, együvé; in einer Reihe', 3. 'egymás 
melletti, együtt álló, szomszédos; neben einander befindlich, beisammen lie
gend'. (Az -ä lativusrag.)10 

Az art szócska a mai zűrjén nyelvben ritkán fordul elő, a belőle alakult 
denominális -mi, -al, -as igeképzős származékok azonban gyakori használatnak 
örvendenek. Ilyenek például: (WUo.) V., Lu., P . arkmini, Sz., Pécs., Le. 
artmini 'entstehen, gedeihen, gut geraten (Ernte), gelingen . . .'; Sz., Lu. 
artalni, V. artavni, I. artöni 'bedenken, überlegen, erwägen . . .', V., Sz., Lu. 
artasni 'mit einem abrechnen . . .' (Ezek idetartozására vonatkozóan 1. LYTKIN, 
DrevnyJaz. 123). Közülük az artalni igét — általában kérdőjellel — a m. ár 
'Preis', fi. arvo 'Wert ' szókkal szokták egyeztetni (MUSz. 747; EtSz.; SKES.)11 

Az artalni ige csak abban az esetben függhet össze a magyar és a finn szó
val, ha art alapszavának t-je nem a tőhöz tartozik, hanem deverbális vagy 
denominális főnévképző. 

RÉDEI KÁROLY 

10 Véleményem szerint a zürj. art-hól származhatnak a következő obi-ugor szók is: 
v o g . (MSz.) É. árt 1. 'idő; Zeit', 2. 'mód'; Art u. Weise' | o s z t j . (KT. 82) C , O. árt, 
Ni., Kaz. art 'Zeit'. 

11 A zürj. artalni átkerült az obi-ugor nyelvekbe (TOIVONEN: FUF. XXXII , 13; 
SKES.). 

9 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1 




