
Szófejtések 

93. Magyar csont 'Knochen' 

1. A m. csont szóra vonatkozó fontosabb régi nyelvi adatok: 1138/1329: 
? Sunthei szn. (MNy. X X X I I , 132); ? Chanta frn. (MNy. XVIII , 28); 1337: 
Benedictus dictus Chuntus szn. (OklSz.); 1416 u./ 1450 k.: èluezitec 9 borokét 
9 rolloc z 9 hufokat 9 Lontokrol (BécsiK. 249). Szavunkat WICHMANN (FUF. 
XI , 183, 196) és utána mások is (EtSz. kérdőjellel; SzófSz. ,,talán"; N. SEBES
TYÉN I.: NyK. LII I , 35; ALH. I I I , 304) a l a p p (FRIIS) cutta ' talus: ankel-
ben; Knöchelbein', (GRUNDSTRÖM, LLpWb.) L. tjuhttä 'Knöchel, Gelenkhöcker, 
Knochenknorren, -vorsprung bei einem Gelenk; Sprungbein' szóval vetették 
egybe. A csont -nt részének fgr. *nít- <-v *-ntt- fokváltakozással való magyará
zata (WICHMANN: i. h.) ma már természetesen nem fogadható el. Az -nt vég
ződésnek azonban más, elfogadhatóbb magyarázata is lehetséges. Véleményünk 
szerint a csont-h&n — a lapp -tt- ( < fgr. *-tt-) alapján várható *csot helyett — 
az -n- ugyanolyan járulékhang, mint ami a következő szókban is található: 
fitos ~ finta, R. rát <~ ránt, cibál ~ N. cimbál, göb'<~ gömb, peder ~ penderít, 
R. N. top ~ tompor (vö. BENKO: MNy. LVII, 299, LXI , 403). A magyar és a 
lapp szó összetartozása jelentestanilag is lehetséges. Speciális jelentése miatt 
valószínűleg a lapp szó jelentése az eredetibb. A magyarban *bokacsont, csont-
dudor; Knöchelbein, Knochenknorren' -* 'Knochen, Bein' jelentésváltozás 
történhetett . E jelentésviszonyra más nyelvekből is idézhetünk párhuzamokat: 
finn kontti 'Bein, Schenkelbein' ~ észt hont 'Knochen' ; hém. Knochen ~ 
Knöchel ~ svéd knoka 'Knöchel' (KLUGE, DtEtWb.1 8); ném Bein 'lábszár' ~ 
'csont'. Vö. még lat. costa' R ippe '^o r . Kocmb 'Knochen' (VASMER, REtWb.) . 
Ezt az egyeztetést — noha hangtanilag és jelentestanilag egyaránt lehetséges 
— bizonytalannak tartjuk, mivel a szó csak két, egymással távoli rokonsági 
viszonyban álló nyelvből mutatható ki. 

2. A fenti finnugor származtatásnál valószínűbb a csont-n&k belső kelet
kezésű szóként való magyarázata. Tekintettel a fném. knoche 'Knochen, 
Knorren' ~ ném. Knochen ~ Knoten alakok etimológiai összefüggésére (KLUGE 
DtEtWb.1 8) , nem tartjuk lehetetlennek, hogy a magyarban hasonló *'csomó; 
Knoten' -> 'csont; Knochen' jelentésváltozás történt. Ebben az esetben a 
csont a csomó 'Knoten' főnév csőm- alapszavának -t denominális főnévképzős 
származéka: *csomt > csont. A -t képzőre vonatkozóan 1. evet, menyét, nyest, 
nyuszt, sziget stb. (D. BARTHA, Szóképz. 105). 

94. Magyar hámlik 'sich abschuppen' 

A m. hámlik 'sich abschuppen, sich abschälen, sich abhäuten' (hámoz 
'schälen, abschälen, abhäuten', hánt ua., háncs 'Bast') rokon nyelvi megfelelői: 
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v o g. (KANN., közli L I IM : Vir. 1945: 216) FK. hâmtul: pôàkjc. 'Nußschale' 
(pôàk0 'Nuß') | ? v o t j . (MŰNK.) Sz. kom, K. küm 'héj (gyümölcs-, tojás-, ke
nyérhéj), kéreg; Rinde, Kruste, Schale (v. Früchten, Ei, Brot)' | c s e r . 
(WICHM .) K H . U. kom 'Brotkruste, Fruchtschale'; (PS.) K. kom 'Rinde (des 
Brotes und anderen Backwerks)' | f i n n kamara 'Schwiele, dicke Haut ' [| 
? s z a m. j u r. (LEHT. 425) 0 . saß 'Schuppe'; s z e 1 k. (DONN., közli L E H T . : 
Vir. 1945: 421) ATa. kam 'Fischschuppe'; k a m . Mm 'Schuppe' (vö. MUSz. 
85; SzófSz.; ZSIRAI: NyK. LI, 457; LIIMOLA: Vir. 1945: 217; LEHTISALO: Vir. 
1945: 421; FUV.; SKES.). — Idevonhatok még a következő szók is: z ü r j . 
(FOKOS—FUCHS, SyrjWb.) Ud. komel, Le. komil 'Schale, Hülse (von-Früchten, 
Gemüse, z. B. Kartoffeln)'; (LITK.) Ja . KyMiiÁ 'Kowypa (KapTOiiiKH, penbi, pejijo-
KH, ÖpiOKBbi)' | v o t j . (MŰNK.) Sz. kumel 'a hársfaháncsnak lehámozott külső 
kérge; die abgezogene Rinde des Lindenbastes'. 

A zürj. komel, votj. kumel első szótagjában feltehető őspermi *o szabá
lyosan felel meg a többi rokon nyelvi szó alapján kikövetkeztethető fgr. 
*a-nak (vö. E. ITKONEN: FUF. XXXI , 279; LITKIN, VokPerm. 70 kk.). A zürj. 
—votj. -I denominális névszóképző (LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 179). 
Az egyeztetés jelentéstani szempontból nem szorul bizonyításra. A permi 
szók 'Schale, Hülse, Rinde' jelentéseivel azonos, illetőleg azokhoz nagyon közel 
álló jelentései vannak a többi finnugor szónak is. — A votj. kom csak őspermi 
*o > *ó hangváltozás esetén tartozhatik ide (erről 1. E. ITKONEN: FUF. X X X I , 
297, 298, 299; LITKIN, VokPerm. 29 kk., uo. több példa). 

A zürj. komel, votj. kumel alaknak a m. hüvely 'Scheide' szóval való egyez
tetése (FOKOS: MNy. IX, 416; WICHMANN: FUF. XV, 23; TOIVONEN: F U F . 
XXI I , 141) a magyar szó palatális hangrendűsége miatt nem fogadható el. 

95. Magyar hárít 'ablenken' 

1. A címben megadott hárít 1. 'ablenken, abwenden, von sich weisen od. 
wälzen od. schieben', 2. '(Zweikampf) parieren, abwehren', 3. R. ? 'sich zunei
gen, geneigt sein' ige fontosabb mai és régiségbeli származékai: hárul 'jm zu
fallen, zuteil werden', háramlik 'zufallen, zuteil werden, zukommen' [1526 — 27: 
hanem ynkaab azokra haranleek es maffeel ezer embert öle meg (ÉrdyK. 429)]; 
N. háran 'eltéved, elvetődik; sich verirren, verschlagen werden' (MTsz.); R. 
haránt [harantï] 'abwenden, ablenken, abwälzen, überwälzen' [1526 — 27: 
a 'myt en ellenem gondoltatok vala ty reeattok harantanaam (ÉrdyK. 542)]; 
R. N. hárint, hárént 1. 'abwälzen, abwenden, zuwenden, übertragen', 2. 'be
ziehen'; R. harántos, hárántos 'schräg'; R. háránték, haránték, hárántok 1. 
'schräg, schief, 2. 'indirekt, mittelbar'; N, harántékos: Harántíkosan beszíl 
'furfangosan, nem nyíltan' (MTsz.). A haránt 'quer, schief'nyelvújítási elvonás 
a harántos, háránték stb. szavakból (SzófSz.). — A felsorolt szók egy kikövet
keztethető *har- ~ *hár- tő származékai. A különböző származékszók 'ab
lenken, abwenden, abwälzen' (hárít, haránt, hárint), 'sich verirren' (háran) 
stb. jelentései a konkrét 'schräg, schief (hárántos, háránték) jelentésből érthe
tők meg. Nagy valószínűséggel feltehető tehát, hogy a har- <-v hár- alapszó eredeti 
jelentése 'görbe, ferde; krumm, schräg, schief, illetőleg — minthogy egyes 
igeképzők: deverbális -(a)n: háran, -(á)nt- ~ -(é)nt ~ -(i)nt: haránt stb., 
-(a)ml- : háramlik kétségtelenül igei alapszóra utalnak — 'görbít, ferdít; 
krümmen, schräg od. schief machen' lehetett. 
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2. A JiarántéJc, hárít stb. alakokból elvonható *har- <y hár- alapszót egyez -
tethetőnek vélem a következő'uráli szócsaláddal: o s z t j : (KT. 330) DN. %őr,V. 
kor 'Strecke eines Flusses, wo sich an den Ufern keine Sandablagerungen be
finden (DN.), Strecke eines Flusses (Kaz., V.) stb. | z ü r j . (SzrSzlKomi) 
Lu. KbipbimÖH 'KOCO, HeAOBepMHBO, HeÄpywejiioßHO (o Bbipa>KeHMM rjia3)' Lu. KU-
pbimmHbiHbi 'cwtOTpeTb KOCO, He^py>KejiK)6HO, uenoBepmiBo; HaxMypiiTbcfl, Hacy-
riHTbCfl' | v o t j . (MTJNK.) SZ. Icîrïdz, K. kêrêz 1. 'görbe, kampós, horgas; 
krumm, gebogen', 2. 'ferde; hamis, ál, ravasz; schief, schräg; falsch, hinterlis
tig'; (WiCHM.) G. kîrîz'krumm, schief || s z a m. j u r . ((Leht. 151) O., Oksz. 
%arrv, Nj. karrvê 'krumm, schief, scheel; Flußbiegung, Schuld' (az osztják, a 
votják és a jurák azó összetartozására vonatkozóan 1. R É D E I : NyK. LXV, 
161; a zűrjén és a votják szóról 1. GTTLJAJEV: COB. <J>HHHO-yrpOB. I I , 209). 
A rokon nyelvi szók alapján kikövetkeztethető első szótagbeli eredeti *u-
nak a m. a, á, szabályosan felel meg (vö. COLLINDER, CompGr. 163). Az egyez
tetésnek jelentéstani akadálya sincs. Az osztják, a votják és a jurák szó eredeti 
jelentése szintén 'görbe, ferde; krumm, schief lehetett ( R É D E I : i. h.). Ezen
kívül a magyarban még igei 'görbít, ferdít; krümmen, schräg od. schief machen' 
jelentéssel is számolnunk kell. A magyar alapján tehát az is feltehető, hogy a 
szócsalád eredetileg nomen-verbum lehetett.1 

96. Magyar húz 'ziehen, reißen' 

1. A m. húz 1. 'ziehen', 2. 'reißen, zerren' [1300 k.: huztuzwa (0MS.); 
1470: kyhuzya (SermDom. I I , 668) igét BUDENZ (NyK. VI, 405), STEINER 
(Nyr. I I , 392) és MUNKÁCSI (ÁKE. 380) a zürj. kiski- 'ziehen, schleppen' és a 
votj. kîsk- 'húzni, vonni . . .' szókkal egyeztette. Egyeztetésük azért nem fo
gadható el, mert a permi nyelvekben feltehető *-sk- kapcsolat magyar képvi
seletére nincs példánk. A permi -sk-t eredeti *-ks-hő\ is meg lehetne magyaráz
ni, a zűrjén és a votják szó azonban ekkor sem volna egyeztethető a magyarral. 
Ebben az esetben ugyanis a magyarban hosszú magánhangzónak kellene 
lennie (vö. COLLINDER, CompGr. 100; R É D E I : NyK. LXVII.I, 326), a huzakodik 
'zögern, zaudern, zanken', huzamos 'anhaltend, dauernd, lang' származékok 
és a húz-zsül kétségtelenül összetartozó hoz 'bringen, holen' (erről 1. alább) vi
szont eredeti rövid *w-ra engednek következtetni. Mások (MUSz. 124; SZILASI: 
ÉrtNySzt. XVII/8: 12; LIIMOLA: SUSToim. LXVII, '253; SzófSz. „talán") a 
vog. (KANN. , közli L I IM. : i. h.) TJ . kas- 'aufstellen (einen Stellbogen..) ' , 
Jçasà'nt- 'ziehen, zupfen' stb. és azt osztj. (OL. 143) DN. yäs- 'mit Seilen, 
Stricken befestigen' stb. szókkal vetették egybe. Ez azért nem fogadható el, 
mivel az obi-ugor szókban feltehető eredeti *-c-nek a magyarban nem lehet z 
folytatója. 

2. Véleményünk szerint a húz a következő v o g u l szóval egyeztethető: 
(WV. 75) TJ . kat-, AK. %at-, FK. kát-, P . kat-, AL. KL. kat- ( ~ kát-), Szo. %at-
'reißen'. Az egyeztetés csak akkor helyes, ha a vog. -t- ugor *-t-re és nem *-tt-re 
megy vissza. Az ugor alapalak *kut3-, az eredeti jelentés pedig 'reißen' lehetett. 
A 'reißen' jelentés mindkét ugor nyelvben megőrződött; ezenkívül a magyar-

1 NYÍRI ANTAL ,,Hárít szavunk és rokonai" c. dolgozatáról (MNy. XLIX, 392—8) 
f cikkem tördelt levonatának kézhez vétele után szereztem tudomást, s így véleményét 

egyeztetésemben már nem tudtam figyelembe venni. 
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ban ebből 'ziehen' jelentés is fejlődött. Jelentéstani szempontból vö. votj. 
(MŰNK.) hlsk- 'húzni, vonni; ziehen, schleppen' ~ ráncigálni, tépni; reißen, 
zerren'; ném. ziehen 'húz' ^ zucken 'megrándul, rángatózik', zücken 'kiránt'; 
ófn. dinsen 'reißen, sich ausdehnen' ~ óind tams- 'ziehen' (1. K L U G E , DtEtWb.1 8 , 
az ófn. dinsen-ről 1. gedunsen alatt). 

A húz és a hoz különböző tőmagánhangzója valószínűleg szóhasadás 
következtében állandósult (vö. hord 'tragen' ~ hurcol 'schleppen, schleifen'). 
A húz 'ziehen' és a hoz 'bringen, holen' jelentésviszonyára vonatkozóan vö. 
hord~ hurcol; ném. holen 'hoz' ~ ang. halé 'húz, vonszol (1. K L U G E , DtEtWb.1 8). 

97. Magyar imád 'anbeten' 

1. Imád 1. 'anbeten, vergöttern', 2. R. 'beten', 3. R. 'anbieten' [1192—95: 
Wimagguc uromc iften kegilmet ez lelic ert (HB.); Ef vimagguc fzenachfin 
mariât (uo.); 1372 u/ 1448 k.: my vymadfagonhan keryenk my vronktol iefus 
cristuftol (JókK. 6); tere cellayaba ymadny (uo. 53); 1416 u/ 1450 k.: Iudit 
bèmëuèn oymadkozo hèlé2è (BécsiK. 29)]. Származékai: imádkozik 'beten, 
sein Gebet verrichten', imádság 'Gebet'; az ima 'Gebet' nyelvújítási elvonás 
ereménye (1787: NyŰSz., SzófSz.). — A legrégibb nyelvemlékeink tanúsága 
szerint szavunk eredetileg v- kezdetű volt (a v- eltűnéséről 1. BÁRCZI, Htört.2 

127). Az imád-nsbk a vog. vou- 'rufen, bitten, heißen', osztj. vog-, vo%- 'rufen, 
fordern, bitten' (MUSz. 815), illetőleg a íhmjumala 'Gott ' és Urna 'Luft' szók
kal való egybevetése (HUNFALVY: MNyszet I I I , 118 — 20; VglWb. 385; SETÄLÄ: 
SUSAiK. XVII/4: 48) hangtani okokból nem fogadható el (SzófSz.). 

2. Az imád (R. vimád) im- (vim-) töve talán egyeztethető a zürj. (WUo.) 
V., Sz., I., Ud., P. vomidz 'durch den bösen Blick angezauberte Beschädigung 
od. Krankheit ' , Sz. vomdzalni, V. vomdzavni, Ud. vomdzamvnis, P . vomdza'vni, 
I. vomdzöni 'durch den bösen Blick bezaubern, beschädigen', (GEN.) K P . 
vómig 'Beschreien' kikövetkeztethető vom- alapszavával. A zűrjén első szótag
beli o őspermi *o-ra megy vissza. Az őspermi *o- előpermi előzménye általában 
palatális (*e, *ä), de olykor veláris magánhangzó (*o, *a) is lehetett (vö. 
E. ITKONEN: FUF . XXXI , 272; LITKIN, VokPerm. 101). Ez az egyeztetés 
csak fgr. *o vagy *a > (ősm. *i > ) m. i <<< zürj. o hangmegfelelés esetén fo
gadható el. A zürj. vomidz -idz része denominális vagy deverbális névszóképző 
(vö. A. KÖVESI M., PermiKépz. 393 kk.). Az imád -ád eleme az -ad gyakorító 
képző tovéghangzó-nyúlásos változata lehet. Ugyanez a -ád képzőváltozat van 
meg okád 'speien, sich erbrechen' szavunkban is. — A szócsalád eredetileg 
nomen-verbum lehetett. 

A magyar 'beten, anbeten' és a zűrjén 'durch den bösen Blick angezau
berte Beschädigung' jelentés eredeti 'Zauberwort', illetőleg 'zaubern' jelentés
ből fejlődhetett. Jelentéstani szempontból vö. m. áld 'segnen' ~ osztj. V. 
alilta 'fluchen, verfluchen, schelten, schimpfen' <<* cser. (SZIL.) ultém 'imádko
zik; beten' (vö. MUSz. 731; H A J D Ú : NyK. LVII, 254 kk.); osztj. (KT. 555) 
Fil. mut 'Gebet' -~ Kaz. mÜA 'Fluch-, Zauber-, Zerstörungsworte; Opfergebet'. 

98. Magyar tele 'voll' 

1. V. I. L ITKIN «KoMH-H3bBHHCKHH AnaJieKT» című művének szójegyzé
kében találjuk a következő szót: d°3A 'Bect>, Bcë, Bee'; Ô3Ace un ty 'Bcë-TO He 
euib!'; nádmoüc ad A epá^ec 'Bcë najib-ro B rp«3H'. LITKIN a zűrjén azó etimoló-
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giai megfelelőjeként zárójelben megemlíti a votj. долак alakot. A votják 
szóra a következő adatokat idézhetjük: (MTJNK.) G. dolak 'mind, valamennyi; 
ganz, alle'; (URSzl.) дол-дол, долак 'все, всё, целиком, совсем, совершенно': 
коньдонме долак быдти 'я израсходовал все деньги'. GULJAJEV (Советское 
финно-угроведение II, 47) kimutatta, hogy a szó a zürjénben nemcsak а 
Ja . , hanem a Szkr. nyelvjárásban is előfordul: керкаыс дола куш 'дом совсем 
пустой', дола куш места 'совсем голое место, без признаков растительности' 
(Т. I. ZsiLiNA kéziratos anyagából). A (SzSzlKomi) FV; дола би 'очень жарко, 
палящий' szerkezetben levő дола alak idetartozása (GULJAJEV: i. h.) bizonyta
lan, mivel valószínűleg azür j . (WUo.) Sz. delalni, Lu. dela'lni, V. delavni '(von 
ferne) glänzen, leuchten (helle Farbe: Weiß, Rot) (Sz. V.), glänzen, schimmern 
(z. B. glänzende Oberfläche) (Lu.)', votj. (Мтшк.) Sz. dolal- 'fényleni, csillogni; 
glänzen, schimmern' családjába tartozik. Az utóbbiak viszont jelentéstanilag 
nem kapcsolhatók össze a zürj. Ja . дэл 'весь, всё, все stb. szókkal. 

2. A zürj. Szkr. дола 'совсем' Ja . д'эл 'вес, всё, все', votj. dolak 'mind, 
valamennyi; ganz, alle' szókat egyeztethetőnek gondolom ezekkel a rokon 
nyelvi szókkal: m. tele 'voll, gefüllt'; teljes (R. teles) 'ganz, vollständig, total ' ; 
telik 'voll werden, sich füllen' | v о g. (MSz.) KL. tall, tail 'tele'; (WV. 17) TJ . 
tewl, AK. tä0%ld,V. tayAä, AL. ta-ул, Szo. täyl 'vol l ' | о s z t j . (KT. 1033) 
Kos. №. tet, Vj., O. tel, Kaz. teA ua. | с s e r. (WICHM.) U. M. tits ua.; (PS.) K. 
tits ua.; tiismas, titsmas 'ganz, unberührt ' | f i n n täysi (gen. täyden) 'voll, 
ganz; vollständig, vollkommen' | l a p p K. (700) Т. tivt, Kid. tivt, tivt, Not. 
tievt, A. tivd 'voll' (a magyar, vogul, osztják, cseremisz, finn és lapp szók össze
tartozásáról L GYARM., Aff. 86, 89, 105, 153, 198, 375; LINDSTRÖM: Suomi 
1852: 99; MUSz. 203; VglWb. 430, 479; Béitr. 79; NyH.7; SzófSz.; FUV.)2 

A finnugor alapalak tawőe lehetett (COLLINDER, CompGr. 116, 414). 
A kikövetkeztethető eredeti *ä-nek a zürj. e, votj. о ( < őspermi *ő) 

szabályosan felel meg. A fgr. *-wd- > permi -l- hangfejlődésre — tudomásom 
szerint — ugyan ez az egyetlen példa, de ilyen hangmegfelelés könnyen lehet
séges. A szóbelseji *-w- nak ugyanis a permi nyelvekben ф a folytatója, a *-<5-
hangnak pedig ф mellett l- is megfelelhet (vö. Beitr. 76; NyH.7 37; COLLINDER, 
CompGr. 107, 115). A zürj. Ja . д°ЭЛ és a votj. dolak szóban 'teli, teljes; voll' 
-^ 'egész, mind, valamennyi; ganz, alle' jelentésváltozással számolhatunk. 
A votj. dolak -ak eleme ugyanaz a nyomósító szócska, mint ami a votj. (MŰNK.) 
Sz. vocak, G. vicak 'mind; egész, összes; alle, jede; ganz' szóban is megvan. 
A zürj. дола 'egészen, teljesen; совсем' szóvégi a-}& modalisi funkciójú lati-
vusrag. 

99. Vogul katl; osztják kotl 'Tag' 

1. A m. hajnal 1. 'Tagesanbruch, Morgen', 2. 'Morgenrot' haj- alapszavá
nak megfelelője az oszt jakban csak összetételekben fordul elő: 1. (OL. 139) 
DN. %unt, Trj. kuni, V. kuni, Vj. kundl 'Röte am Himmel'; (PD. 572) Ко. yunt 
ua.; 2. (OL. 139) Ni. jß№i4, Kaz. %ONÁ, O. %UN4 'Röte am Himmel'; (STEIN., 

2 MiKOLA (NéprNytud. VIII , 23) a m. tele stb. családjába vonta a m. dagad 
'schwellen', osztj. (KT. 993) V. törjdiä 'sich füllen; satt werden' stb. szókat is. Származtatá
sa súlyos hangtani nehézségek miatt nem fogadható el. 
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OVE. I I , 100) Szin. xwsVua.; (PD. 572) J . kunt'Â ua.3. Az 1. csoportba sorolt 
alakok ősosztj. *kuúdl < *kunjdl < *kujndl formára vezethetők vissza. A fel
te t t *kujndl-heli n-\-l denominális képzőbokor lehet meg hajnal szavunkban 
is (vö. TOIVONEN: F U F . XXII , 162). A kikövetkeztethető osztj. *kuj- alapszó 
a vog. (MTJNK.: NyK. XXV, 269) É. %uj, KL. khuj, T. khój 'hajnal', finn. koi 
'erster Morgenschimmer' pontos hangtani megfelelője. A 2. csoportban említett 
osztják alakok ősosztj. *kunédl < *kunt'dl <*kuntdl alakból származhatnak. A 
-tdl elem összetett képző lehet (STEINITZ, OVE. I I , 100). Maga a *kun- rész 
is képzett szó: n elemében a tővégi -j és a kikövetkeztetett *kujndl-he\i n 
képző rejlik: *kun<^*kujn3. 

2. A vog. É. %uj stb. 'hajnal' szó és a feltehető, több származékszóban 
megjelenő osztj. *kuj-tő -tdl képzős származékai lehetnek a következő obi-ugor 
szók is: v o g . (WV. 89) TJ . katl' 'Tag' ~ kätl' 'am Tage', AK. %otdl ~ %ötdl, 
P. kot A ~- kot A, AL. katl ~ Içôtl ua., Szo.' yötal 'Tag, am Tage' I o s z t j . (KT. 
354) DN. iät 'Tag, Sonne', V., Vj. kot\ 'Tag', Trj. kätA, Ni. ia\l, Kaz. %ätA, O. 
%ot\ 'Tag, Sonne'; (PD. 437) Ko. %at, J . katA ua. A vog. %uj 'hajnal' és a katl' ~ . 
kätl' 'Tag, am Tage' első szótagbeli *u, illetőleg *ä ~ *a hangja az *ä ̂  *ü 
(*a ^^ *ü) és *ü ~ *u váltakozások keveredésével megyarázható. Az osztják 
hangképviselet (ősosztj. *u, *a, *o) valószínűleg az *a ^ *u, *a ~ *o és 
*o ^^ *ä változási sorok keveredésével függ össze. A vog. katl' ~ kätl', osztj. 
kot] stb. származékszó minden bizonnyal az obi-ugor korban keletkezhetett. 
A feltehető 'Morgenröte, Morgendämmerung' —> 'Sonne, Tag' jelentésváltozás
ra vö. vog. yuj 'hajnal; Morgenröte' stb. ~ ? szam. jur. (LEHT. 165) O. yäjer' 
'Sonne; klar (Wetter)'; szam. jur. (LEHT. 91) O. jäte 'Licht' ~ 'Sonne,Tag'; 
ném. Tag < germ. *daga 'lichte (Zeit)', vö. óind dáhati 'brennt' (KLUGE, 
DtEtWb.1«).4 

100. Osztják parat- 'fogyaszt' 

Az egyik, 1964-ben általam feljegyzett kazimi o s z t j á k mesében a mis-
férfival viaskodó hétfejű jälan-öreg miután úgy látja, hogy egyenlő erősek, a 
harc beszüntetését javasolja. A mié-férfi erre ezt feleli neki: àntç ! ar kà,Ai, ar 
nöyí päratsdn 'Nem ! Sok vért, sok húst fogyasztottál.' A mondat állítmánya-
ként szereplő párat- 'fogyaszt' ige — tudomásom szerint más forrásban nem 
fordul elő — a z ü r j . (WUo.) V., Sz., Lu. biredni, Ud. birednis, P. bire'tni 'endigen, 
beendigen, zu Ende bringen, vernichten (V., Sz., Lu., Ud.), abtragen, abnutzen, 
vertilgen, vernichten, ausgeben, verbrauchen, zerpeitschen, entkräften (P.)' 
átvétele. A zürj. 6 és d zöngés zárhangot az oszt jakban zöngétlen p-ve\ és t-vel 
helyettesítették. A magánhangzó-megfelelés is szabályos: osztj. à ( < ősosztj. 
*d) — zürj. i, osztj. a — zürj. e (vö. TOIVONEN: FUF. XXXII , 137, 141). 
A zürj. bired- ige (WUo.) bir- 'zu Ende gehen, ausgehen, vergehen . . .' alapszava 
is átkerült az osztjákba: (KT. 736) Kaz. parti vergehen (die Zeit) . . .' (Toivo-
NEN: i. h. 53). 

3 A m. haj- alapszóval egyeztethető tőszó a vogulban és a finnben maradt meg, a 
zürjénben és a szamojéd nyelvekben — a magyarhoz és az osztjákhoz hasonlóan — szintén 
csak származékszavakat találunk (vö. CASTRÉN, Versuch 84; MUSz. 104; VglWb. 29; 
Beitr. 276; TOIVONEN: FUF. XII , 162; Szófsz.; FUV.; SKES.). 

4 A 'Tag, Sonne' jelentésű obi-ugor szókat már BTJDENZ (MUSZ 103) és DONNER 
(VglWb. 29) is a finn koi 'erster Morgenschimmer'stb. családjába vonta, de összetartozá
sukat nem tudták elfogadhatóan megmagyarázni. 
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101. Zűrjén KüHh '6OK' 

A Volegov-féle 1833-vól való uszoljei permják szó jegyzékben5 olvasható 
ez az adat: KüHh '6OK\ Ezt a szót más forrásból nem ismerem. A z ü r j . KüHh 
hangtani es jelentéstani szempontból jól illik a következő obi-ugor szókhoz: 
v o g . (AHLQV.: SUSToim. VII, 54), xanetne: Eleonskoi ax xanetne 'An den 
Ölberg'; (KANN. — LI IM. : SUSToim. 109 : 327, 750) AK. yant: päsdnmd kjü 
%antnd läkQsäptildm 'ich schiebe den Tisch an die Wand' | o s z t j . (KT. 310) 
DN. %ondf] 'Rand, Ufer', V. Vj. kandrj 'Ufer, Saum, Rand (V.), Rand, Ufereis 
(Vj.), Trj. kándY] 'Ufer, Rand' , Ni. %ondr], Kaz. %9ndrj, %ondrj 'Rand, Saum (des 
Wassers, Landes, Waldes, Tschuwals, Tuches ua).6 A vogul szó csak 
akkor vonható ide, ha -t eleme képző. Eredeti *-nt- kapcsolat esetén talán a 
lapp. gadxde, -dd- 'bank, shore; dry land' szóval tartozik össze (LIIMOLA: i. h.; 
SKES. kanta alatt). A zürj. /caHö-nak az obi-ugor alakokkal való összetartozása 
a szó egyszeri adatoltsága miatt bizonytalan. Tekintettel arra, hogy Uszolje 
környékén egykor (a XV—XVI. századig) obi-ugor lakosság is élt, számolnunk 
kell azzal a lehetőséggel is, hogy a zűrjén szó az obi-ugor származékszók ősvog. 
*kän- vagy ősosztj. *kan- alapszavának az átvétele. 

102. Votják kegäg 'hideglelés' 

TOIVONEN (FUF. XIX, 175) es LIIMOLA (FUF. XXVI, 198) a m. N. 
hagymáz 1. 'Typhus', 2. 'hitziges Fieber, wobei man immer phantasiert ' , 3. 
R. 'Fallsucht' elhomályosult összetétel hagy- előtagjának megfelelői (vog. AK. 
yôs stb. 'irgendeine Magenkrankheit der Kinder; rpbi>Ka'; osztj. V. kant- stb. 
'krank sein') közé vonta a v o t j . ( W I E D . ) közekjan 'kaltes Fieber', (MTJNK.) SZ. 
kegäg 'hideglelés; Fieber', (URSz.) Ke3ee 'MajinpHH, JinxopaAKa, 03HO6' szót is.7 

Véleményünk szerint a votják szó a votj. (MŰNK.) SZ. kegít, M. J . ke&ït, K. 
kezet 'hideg, hidegség; kalt, Kälte ' ^^ zürj. (WUo.)V. Sz., Pécs., Lu., Le., L, 
Ud. kedzid, P . kedzit 'Kälte, Frost; kalt ' családjába tartozik. A votj. -äg de-
nominális névszóképző (vö. UOTILA: SUSToim. LXV, 138; A. KÖVESI , Permi -
Képz. 104). A zürj. -id ^ votj. -it denominális melléknévképzőre vonatkozóan 
1. UOTILA: i. h.; A. KÖVESI : i. m. 80. A votj. kegäg és a vele összetartozó permi 
szók első szótagbeli palatális magánhangzójuk ( < őspermi *e) és jelentésbeli 
eltérésük miatt nem egyeztethetők a m. hagy- stb. szókkal. A permi szóknak a 
c s e r e m i s z ben van megfelelőjük : ( WICHM. ) K H . ki 'zem 'frieren ; sich erkälten ' 
(vö. TOIVONEN: FUF. XIX, 144; UOTILA, SyrjChr* 93; E. ITKONEN: FUF. 
XXXI , 175; LITKIN, XpecT. 106). 

103. Szelkup hoc 'Ohrring' 

A s z e 1 k. (CASTR.—LEIÍT. : SUSToim. 122: 38) N. koc, koc, kóc, NP. koocu, 
kóocu, FO. kuoc, Kar. kuutd 'Ohrring' szót többen (PAASONEN, Beitr. 115; 
ZSIRAI: NyK. XLVI, 308; FUV. kérdőjellel; SKES.) az osztj: (KT. 443) V. 
koç 'Ring am Ende des Scheneschuhstaubes; Mündungsreifendes Beutelnetzes, 

« Vö. NyK. LXVI, 108. 
6 Az obi-ugor szóknak a m. N. hany 'Moossumpf, Sumpf és a szám. szelk. (CASTR.— 

LEHT : SUSToim. 122: 44) N". konné, Ta. könne 'hinauf szókkal való esetleges összetar
tozásáról 1. KÁLMÁN: MNy. XL, 113; NyK. LU, 61; LIIMOLA: Vir. 1945: 214. 

7 A hagy- vagylagosan más etimológiai összefüggésbe is beletartozhatik (vö. 
SETÄLÄ: NyK."XXVI, 398; FUF. XII , 1 7 0 - 8 3 ; ÁKE. 317; NyH.7; SzófSz. stb.) 
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der Reuse', finn kehä 'Kreis, Umkreis, Ring' stb. családjába vonták. COLLÍN-
DER (CompGr. 94, 379) a szelkup szót kérdőjellel az osztj. (OL. 79)-V. kos3 
'Reif zu Fässern . . .', észt kets 'Rad (an Maschinen, an der Drechselbank)' stb. 
szókkal vetette egybe. A szelk Igoc stb. veláris magánhangzója miatt azonban 
egyik etimológiai összefüggésbe sem tartozhatik bele. Véleményünk szerint 
valószínűleg belső keletkezésű szó, a szelk. (CASTR.— L E H T . : SUSToim. 122:35) 
N. ko, ko, NP . koo, FO. kuo Kar. kuu 'Ohr' főnév uráli *$3 denominális névszó
képzős származéka. A *-& képzőről 1. LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 232. 
A szelk. ko 'Ohr' rokon nyelvi megfelelőiről 1. MIKOLA: NyK. LXV, 408. 

104. Szelkup kuec: cumba k. 'Anas acuta 

A szelk. kuec, kuatj, kotje stb. — tudomásom szerint — csak az alábbi 
összetételek utótagjaként fordul elő: (CASTR.—LEHT. : SUSToim. 122:43) N. 
cumba k., KO. tjumba kuatj, NP. cumba kuetj 'BOCTpoxBOCT; Anas acuta ' ; NY 
N. hak-kueds, KO. seang kotja, Csl. sang kottje 'ceAe3eHb; Anas boschas'. 
Az összetételekből az derül ki, hogy a kuec stb. 'vadkacsafélét' jelenthet. 
A kuec stb. szót egyeztethetőnek gondolom a következő szókkal: o s z t j . 
(KT. 342) DN %os 'größte Wildentenart mit spitzem Schnabel, fängt Fische', 
V., Vj., kas 'eine »Ente« mit roten Beinen und spitzem Schnabel (V.), ein 
Wasservogel (Vj.)', Trj. käs 'eine Entenart (Schnabel spitz)', Ni. Kaz. yps 'ein 
großer Wasservogel, frißt Fische, Schnabel spitz, Beine rötlich'; (PD. 523) Ko. 
%os 'eine Wasservogelart, schwarze Ente (anas nigra)', J . käs 'id., Ente (anas 
tadorna)' | v o t j . (URSzl.) Kyacu [olv.: kwasi] ,ceAe3eHb' j c s e r . (GEN.) P . 
koso 'Quackente; fuligula; rorojib'; (MRSzl.) Ny. KÓCO, K. KOC 'roroJib (BHA 
ÄHKOH yTKH)' | ? s z a m. k a m . konzu' 'Möwe (az osztják, a cseremisz és a 
kamasz szók összetartozásáról 1. TOIVONEN: FUF. X X X I , 1278). Az egyeztetés 
hangtanilag szabályos. A szó belsejében *-nc ~ *-c- tehető fel. A kamaszban 
*-?íc-vel a többi nyelvben *-c-vel számolhatunk. Az uráli *-c- > szelk. c, tj. 
megfelelésről 1. Beitr. 167. Az első szótagbeli magánhangzók (ősosztj. *a ~ 
őspermi *o -~ cser. o ~ szelk. o, a, e [ = e] ~ kam. o) eredeti *a-ra utalnak 
(vö. COLLINDER, CompGr. 153—5). A kamasz szó idetartozása jelentéstani 
szempontból bizonytalan. 
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8 TOIVONEN korábban (FUF. XIX, 176) a cseremisz és a kamasz szóval az osztj. 
(KT. 324) Szög., Kam. yent3 'Kriekente (Szög.), eine Kriekentenart (Kam.)' szót egyez
tette. Ez azonban csak fgr. * -né- *-c- (> osztj. -nt- ~ s) és ősosztj. *a *v *i váltakozás 
feltevése esetén tartozhatik össze velük. Az ugyancsak idevont m. kacsa 'Ente ' szláv 
jövevényszó (SzófSz.; KNIEZSA, SzlJsz. 238). 


