
Obi-ugor szómagyarázatok 

I. 

A csalétkeknek különösen a csapdákban van szerepük. Hálóba, nyilas, 
torziós, vermes csapdába egyaránt a csalétek csábítja a vadat. Gyakran a 
mérgezett csalétek is elég, csapdaszerkezet nem szükséges. Legelterjedtebb 
neve a chantiban a következő : 

tdrdp (DN) 'syötti (metsánelaimille, kaloille), Ha>KHBa | Köder, Lock-
speise (für Wild, Fische) ; DT. tárdp 'syötti | Köder ' ; Kr. tdrep 'syöt
t i (metsánelaimille, ketuille) | Köder (für Wild, Füchse)' ; Kara. tárdp 
'syötti ketuille (kapkanilla pyyd.) Köder für Füchse (im Fuclísei-
sen)' ; V. lerm = DT; Vj. e'ruá '(avoimelle paikalle asetettu ketun ym.) 
syötti | (an einer offenen Stelle ausgelegter Fuchs u. A.) Köder'; Trj. Aarpx 
'syötti (esim. kalanruodot) | Köder (zum Beispiel Fischgráten)' ; Ni. tapp", 
Kaz. (harv.) AarBÍ, 0 . \prbi 'syötti (ketuille) | Köder (für Füchse)'. ( K A E J . — 
Toiv. 1090). K. tárdp 'syötti | Lockspeise' ; J . frárpd id. (PAAS.—Doüsnsr.) 
ADBLAJSTOVA (PyccKO-xaHTbiHCKHÍí cjioBapb K ,,KHHreA,aJiHMTeHHH no pyccKOMy 
íi3biKy B I I I . KJiacce xaHTbificKoíí H MaHCHíícKOM HaqajibHOH uiKOJibi" 42. 1.): 
T a p b i n 'npHMáHKa'. 

Csak egy etimológiai véleményről tudok a szóval kapcsolatban : PAASO -
NEjsr kondai és jugáni szöjegyzékében a szkr. trptis-re utal. Ügy látszik azon
ban, meg tudjuk fejteni szavunkat finnugor alapon is, nem szükséges, hogy 
olyan messzire menjünk etimológiáért. 

• A szó vége képzőre vall. Ismerünk egy -p deverbális nomenképzőt, mely-
rendesen eszközneveket képez. Pl. kűnS- 'kratzen' : künsdp 'Kamm' stb.,, 
1. pl. STEINTTZ, Ostjakische Grammatik und Chrestomathie, Leipzig 1950., 
49. 1. stb. Ez a képző az esetek túlnyomó részében valóban igéből képez esz
köznevet, vagy néha egy folyamat eredményének a nevét. 

Eszköznevet képez például a következő esetekben : 
űm- 'schöpfen' ~umpd 'Schöpf kellé' (STETJSTITZ i. h. 165). DN. serjkta 

'lyödá, iskea (ruoskalla, piiskalla) kolkuttaa, hakata ; ÖHTb, 3aÖHTb, KOJlOTHTb, 
CTeraTb | schlagen (mit der Rute, der Peitsche), hauen, klopfen' (1. más 
nyelvjárásokban is) ~ DN. se^Ge^'kurikka, nuija (tehty yhdesta puusta, 
lyöntipáá, paksu, sillá esim. kiila lyödáán sisáán) | Knüttel , Keule (aus 
einem Holzstück, kopf dick, z. B . zum Einschlagen eines Keiles)' (más nyelv
járásokból is, KAEJ .—Torv . 852). 

DN. uattdBa1 'kovertaa, vuolla kovelilla, kaapia vuolimella, höylátá >" 
CKOÖJiHTb, CTpŷ KHTb | aushöhlen, mit dem Hohleisen ausschaben, mit? dem 
Schabeisen abschaben, hobeln' ~ uattdp '(kaksikátinen) koveH, vuolin, 
cKOÖejib j Hohleisen, Schabeisen (mit zwei Griffen)' (más nyelvjárásokból 
i s , K A R J . — T O I V . 276), 1. még PATK. vattap 'gyalu, vakaróvas'. 
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Ni. ulnem3tá stb. 'keksitá (kalaa) | mit einem Haken fangen (Fisebe)' 
~ ulridp' 'koukku, haka, kalakeksi ; ongenkoukku j Haken, Fischerhakea; 
Angelhaken' (KARJ .—Torv . 227, az eszköznév más nyelvjárásokból is isme
retes). 

Kr. moggta 'pyyhkiá pois, pyyhkien kuivata | wegwischen, trocken 
wischen' <- mö'rjtdp 'riepu-, niinivihko, huosiain, jolle pyyhitáan tai pestaán 
esim. lattiaa I Lappén-, Bastwisch zum Aufwischen oder Scheuern des Fuss-
bodens u. A.' ( K A R J . — T O I V I 519, más nyelvjárásokból is). 

DN. xorixtQ? 'kiivetá, kavuta (ylöspáin, esim. puuhun, máelle), nousta 
(kala), jie3Tb \ klettern, klimmen (aufwárts, z. B . auf einem Baum, Hügel), 
stromaufwárts schwimmen (Fisch)' ~ xa'nng'p 'pykáláhirsi, pykáláporras 
(esim. aittoihin nousemista varten) ; por taat ; neceHKa, JiecTHHua ] Baum-
stamm mit eingehauenen Kerben (z. B. als Aufgang zum Speicher) ; Treppe, 
Leiter' (más nyelvjárásokból is, 1. K A R J . — T O I V . 296—7). L. még ADRIAETOVA, 
i. h. 23 : xoHrTan 'jiecTHHua': PATK. %<xr\dep, yjar\dé,p, yör\dép 'lépcső, hágcsó | 
Treppe, Leiter' ; ÉOM. 100 : %ar\D'dp 'hágcsó' stb. 

Ni. ^a^nta 'kaapia (myös esim. lapiolla), CKpeöaTb j absehaben (auch 
z. B. mit der Schaufel), abkratzen' ~ X&X^TIV 'nahan kaavintarauta j Schab-
eisen für Fellé' ( K A E J . - T O I V . 293). • " 

Trj. 'árrídsf a? 3 'istua | sitzen' (1. más nyelvjárásokban i&)~iMisVpf : 
püpi wm sipd:A 'karhun perá j Hinterteil des Bárén' ( K A R J . — T O I V . 45—7). 

töyrem 'zárni | schliessen, zumachen' ~ AK. töyrlp, KK. töyr&p 'fedő; 
záró retesz j Deckel, Riegel' (PATK.) . 

V. laidyta''riippua, olla riipuksissa | hangén (intr.)' ~ Jaiyi'ntdvf 'kát-
kyen ripustuskoukku j Haken zum Anhángen der Wiege' (KARJ .—Toiv . 
1041-2) . 

0 . | i ,mm c íá , 'o t taa selvá, tiedustella, kuulustella, tutkia (asiaa) | erfor-
schen, untersuchen, kennen lernen' ~\irámddfi 'ennusmerkki' ( K A R J . — 

, Toiv. 1087). 
Kaz. AarrjdAti 'vierittáá, kierittáá, vierittáen siirtáá ; pyörittáá ympá-

riinsá ; kulkea ympári, kiertáá (niemi esim.), oöi>exaTb | rollen, fortrollen ; 
herumdrehen; umgehen (z. B. eine Landzunge)' ~ Aarr)dAtdpc Willil&issa, (leik-
kikalu) j Kreisel (Spielzeug)' (KARJ .—Toiv . 1091). 

DN. tünd^ta" 'tarpoa, tarpomalla ajaa, peloitella (esim. kala, kaloja 
mertaan, rysáán, yut puná; (leikül.) lietsoa (saappaan varrella samovaara 
kiehumaan) ; 6oTaTb | mit der Störstange ins Wasser schlagen, treiben, 
scheuchen (z. B. einen Fisch, Fische in die Reuse) ; (scherzh.) anfachen (den 
Samowar zum Kochen mit Hilfe des Stiefelschaftes)' ~twtxe,p 'seivás, jolla 
kaloja ajetaan, porkka, tarvoin (páássá pyöreá lauta) ; 60T | Stange zum 
Treiben der Fische, Störstange, Trampe (mit einem rundén Brett am Ende) ' 
(KARJ .—Toiv . 1108). 

DN. saoattd 'kohentaa (valkeaa) | schüren (das Feuer)' ~ saDe[iii)§p 
'seivás, jolla uunia hámmennetáán (taloissa) j Stange, mit dem im Ofen 
geschürt wird (in den Háusern)' (KARJ.—Torv . 964). 

Még bemutatok a teljesség kedvéért néhány olyan esetet is, ahol a -p 
képző a cselekvés eredményét jelöli : 

DN. idTBa" 'sitoa (esim. haava), sitoa kiinni, kiinnittáá, köyttáá (esim. 
heinákuorma), nuor i t taa ; kutoa (sukkaa, kinnasta, verkkoa) ; B#3aTb, 
HaBjmTb, oÖT^abiBaTb, 0ÖBfl3aTb, noBji3aTb, - biBaTb, CBji3aTb I zu-, ver-
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binden (z. B. eine Wunde), festbinden, befestigen, mit Seilen binden (z. B. eine 
Fuhre Heu), umschnüren ; stricken (Strümpfe, Fáustlinge, Netze)' ~%drdp 
'side (kuvon, heinánipun), side-, köyttönuora, nuorapalanen (jolla esim. 
merta sidotaan seipááseen jne.) ; BH3Ka, nepeBH3Ka (Binde (eines IJeubün-
dels), Seil, Schnurende (mit dem z. B. die Reuse an der Stange festgebunden 
wird usw.)' (Más területről is, 1. KARJ .—Toiv . 188.) Ide tartozik még ADRIA-
NOVA 45 : fíupbin 'nyMOK'. 

Ni. eksg,-sta 'hellitellen, hyváillen puhutella (lasta) | hátschelnd, kosend 
sprechen (zu einem Tíindy ~ eksa'úédp' 'hyváillen puhutteleminen | (kosende 
Anrede' ( K A R J . — T O I V . 31, más nyelvjárásokból is közli, néhol eltérő jelen
téssel.) 

DN. psíá^piir táá, vetáá piirto | ritzen, einen Strich ziehen' ~j,dDZ9p 
'piirto, piiru, viiva, viiru, raita (kankan jne), naa rmu; qepTa, nojioca, 
3a/],opHHa | Strich, Linie, Streifen (im Gewebeusw.), Schramme' ( K A R J . — 
TOIV. 194,1. más nyelvjárásokban is.) Ide tartozik még : CASTR. jigep; ADRIA-
NOVA 38 : ííiiiHn 'noJioca' (az 50. lapon 'CJIOÍÍ'). 

Ni. farjriita'hailieta, | sich spalten' (1. Kaz. és 0.) ~ D N . larjyerp 'rakó, 
halkeama (esim. seinássá, laudassa) | Spalte, Riss (z. B. in der Wand, einem 
Brett) ' (1. még Fii., C , Kr., Mj., Trj., - K A E J . - T O I V . 479). Ide még : PATK. 
laqep 'hasadék, lék : Ritze, Spalte, Loch'. 

A -p deverbális nomenképzőről 1. még Schütz, NyK. XL. 69, GYÖRKÉ, 
Wortbildungslehre 23, LEHTISALO, Ableitungssuffixe 254. 

Ritkábban fordul ugyan elő, de van egy ugor denominális főnévképző 
-p is. Erre LEHTISALO a következő példát hozza fel: manysi %uhp, Jiuhp, %ülup, 
JcuAp 'Netz', chanti K A R J . DN. XÖD§P\ Trj. U&Adp , V., Vj. tfal§w% Ni. X"tdpe, 
Kaz. gnAdp, O. xüldfi 'Netz'. P A A S . K . xötdp, J . kálfop id.; magyar MkPNetz, 
Fischergarn'. Űgy véli, hogy valószínűleg ezzel a képzővel alakult PAAS. 
K. kdrdp 'Schwarzspecht' adata is. Ezt más képzővel 1. J . kdrrdm 'Sprecht, 
Drossel', manysi SZIL. kar 'Drossel' (Ableitungssuffixe 243. 1.). 

Még néhány példával szolgálhatunk a -p főnévképző denominális hasz
nálatára : 

DN. ioure' 'kiero, karsas, KpHBOH |schief'stb. ~iőur§p 'sykkyrá (langassa, 
verkossa ym.) | Verfitzung (im Garn, Netz u. A.)'"stb. (KARJ.—Torv. 137 
és 140). 

Kam. tdrjdr 'kureinen uuma [ Faltentaille'; Trj . farfdf 'kapea, ahdas 
paikka leveámpien ősien válissá (esim. ahdas jokipalanen, jonka kahden 
puolen joki on leveámpi, „kaula", hieno koverrettu osa kepakossa, kahden 
puolen paksummat) | schmale, enge Stelle zwischen breiteren Teilen (z. B. 
enge Flusspartie, zu derén beiden Seiten der Fluss breiter ist, ,,Hals", dünner, 
konkáv geschnittener Teil an einem Knüttel, die beiden áusseren Teile dicker)'; 
Ni. tar\á:r3', Kaz. taijd-rt '„kaula", hieno kohta paksumpien ősien válissá | 
„Hals", dünne Stelle zwischen dickeren Teilen' ~ Vj. í a ^ n W k ö r t t i , rynkkáys 
(naisen páállystakissa) | Fáltelung, Schnürung (am Überrock der Frau) ' ; 
VK. tdr}riw',IÁkr. í ^ r f ^ ^ v a a t t e e n ) kurttaus | Fáltelung (amKleid)' ( K A R J . — 
TOIV. 992). 

V. látf (larft')' suoni, MCUACI | Sehne, Ader' stb. ~ laritwf 'side, nide | 
Bindematerial, Bánd' stb. (KARJ.—Toiv . 1075). 

O. m"rjg9r 'haahlojen konkku | Haken des Kesselhalters'~Má,?/rrey3 id. 
\ár\k: D. noy^s\árjk, máx^arjk, Kr. \ár]k 'peite (ei káyt.) | Decke (nicht 

gebr.)' ; lóf]k3 'jonkinlainen lapsen kátkytpeite | eine Art Decke für das Kind 
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in die Wiege' ; Kam. Igrjk 'lapsen peite | Kinderdecke'~ V. Iiirfw3 'peite, 
kate, oflejmo j Decke'; Vj. Wrfua' 'peite, kate, oflefljio ; (aitauksen heinái-
nen) katto, (harv.) huoneen katto | Decke, Dach (aus Heu über dem Pferch), 
selt. Hausdach' stb. ( K A B J . — T O I V . 480). 

Kaz. ^e^'arvonta-r, loitsalaulu | Zauberlied' stb. ~ kgi%p 'noitarumpu | 
ZaubertrommeF stb. ( K A B J . — T O I V . 384) stb. 

Képzőnk deverbális és denominális használata között átmenetet alkot
nak a nomenverbumokból képzett szavak. Ilyen például a kunsep is, amelyet 
STEINITZ, mint említettük a deverbális-használat példájaként említ. Valóban, 
létezik kuns- ige 'kratzen' jelentéssel, de annál sokkal elterjedtebb a kuns 
stb. névszó, melynek jelentése 'karom, állati mancs, karmos láb' stb. K A B J A -
LAINEN szótárában (408-a) : DN. kgnts 'kynsi | Nagel, Kralle'; DT kgnts : 
uq/táuGŐnts 'hevosen kenká | Hufeisen'; Kos., Fii., Szög., C , Cs. kgnts=Í>N.; 
Krí kgnts '(ihmisen, pedon, linnun ym.) kynsi j Nagel, Kralle (des Menschen, 
des Raubtiers, Vogels usw.) ' ; V. Upnts = DN. ; Vj. féow'íf=Kr.; VK. Vart. 
Upnts, Likr. Mj.Upnts, Upnts = DN. ; Trj. Monté '(ihmisen, pedon, linnun) 
kynsi, (koiras, kukon) kannus | Nagel, Kralle (des Menschen, Raubtiers, 
Vogels), Sporn (des Hundes, Hahnes) ; Ni. kos 'kynnet (yhdessá), (linnun) 
jalka | die Nagel, Krallen (zusammen), Fuss (des Vogels) ; Kaz. kps 'koura, 
(linnun) koura ; (pedon) kynnet (yhdessá) | Kralle", Hand (des Vogels) ; die 
Krallen (des Raubtiers, zusammen)' ; O. kos, kos = Kaz., továbbá PATK. 
kunc 'köröm, ka rom; marok | Nagel, Kralle, Klaue,.hohle H a n d ; hand-
voll' ; PAAS.—DONN. K. kgnts 'kynsi | Nagel, Klaue', J . kgnts id. ; ADBIA-
NOVA 21 : Kynm 'KoroTb' stb. Mindezeken a helyeken megvan a kgn^pzdp, 
Kymuun stb. 'fésű, gereblye' szó is. 

tdrdp szavunk végződése tehát lehet képző, töve lehet akár névszó, akár 
ige. Egy olyan fór-féle szót kell tehát keresnünk, melyből -p képzővel válha
to t t 'csalétek' jelentésű szó. 

Amint a tdrdp értelmezéséből KABJALAiNEN-nél is kiderül, a csalétek 
rendesen hús vagy hal. Gyakran meg is mérgezik a csapdába te t t falatokat. 
Erre bizonyság többek közt KABJALAINETÍ következő két adata : 

Vj. tu\ 'myrkky (revon, ahman) | Gift (für den Fuchs, den Vielfrass)'; 
Trj. füí 'myrkkysyötti, myrkkykapseli (ketuille) | Giftköder, Giftkapsel 
(für Füchse)' ; Kaz. tgí paise (márkáá paljon); — Trj.'j geschwür (mit viel 
Eiter), = Trj.; O. tg\ id. ; jonkinlainen náppy kalan sisássá, pinnassa (sai-
rastavalla kalalla) | id., eine Art Knötchen im Innern od. oben auf dem (kran-
ken) Fisch' (KABJ .—Toiv . 966). 

DN. ká'n 'erás isolehtinen, keltakukkainen, vedessá ja vetisillá rannoilla 
kasvava kasvi; erás marja | eine im Wasser und an feuchten Ufern wach-
sende Pflanze mit grossen Bláttern und gélben Blüten*; eine rote Beerenart'; 
V. Hun (Ua'nf) 'erás suurilehtinen kasvi, jonka lehdistá keitetáán vettá, 
missá syyhyinen kylpee | eine Pflanze mit grossen Bláttern, mit derén Absud 
sich ein Krátziger abwáscht' ; Vj. Ua'n 'eráán leveálehtisen, márállá maalla 
urmanissa kasvavan ruohon myrkky (myrkky on juurissa, mistá sita otetaan 
ketun myrkyksi; juuri on kuin pieni nauris; se kuivataan, leikataan pieniksi 
ja pannaan syöttikalan vatsaan ; kala sitten jáádytetáán) | das Gift eines 
breitbláttrigen, auf nassen Boden im Uferwald wachsenden Krautes (das 
Gift findet sich in den Wurzeln, woraus es als Fuchsgift entnommen wird ; 
die Wurzel ist wie eine kleine Rübe ; sie wird getrocknet, in kleine Stücke 
geschnitten und in den Bauch des Köderf isches gesteckt ; der Fisch wird 

18 Nyelvtudományi Közlemények LIV 
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dann zum Frieren gebracht)' ; Trj. Ugri 'erás lehdetön myrkyllinen vesikasvi 
(varsi paksu, pysyy tuoreena kesát, talvet ; sitá kuivataan ja sekoitetaan 
kalaan t. lihaan ja káytetáán syöttiná ketuille ; ihmisenkin voi tappaa | eine 
blattlose, giftige Wasserpflanze (mit dickem Stengel, bleibt Sommer und 
Winter hindurch frisch ; sie wird getröcknet und dem.Fisch od! Fleisch beige-
mischt und dient so als Köder für Füchse ; sogar Menschen können damit 
vergiftet werden)' ( K A R J . — T O I V . 406). 

A kán stb. növénynevet, illetve növényt nem próbáljuk most valamely 
meghatározott növénnyel azonosítani, ezt a némiképpen egymásnak ellent
mondó adatok nagyon meg is nehezítenék. Elég annyit megtudnunk ebből 
az adatból, hogy használnak növényi mérget és azt többek -közt egy növény 
gyökeréből is nyerhetik. 

A magyar ér szó etimológiai megfelelője ter, ler stb. alakban a chanti-
ban is megvan (PAASONEN, s-laute 86—7). Majd minden nyelvjárásból fel
jegyezte KARJALAINEN: DN. tér, te'r 'syy (lihan, hampun ym.) j Faser (des 
Fleisches, Hanfes usw.) ; DT. ter, (harv.) fér 'juurisáie | Wurzelfaser' ; FiL 
tér 'juuri | Wurzel' ; C. tér 'hienot juuret, j"oita káytetáán mertoihin | feine 
Wurzeln, die zu Reusen verwendet werden' ; Kr. ter 'syy (esim. hampun) | 
Faser (z. B. des Hanfes)' ; V. /e/ 'piirros, viiva, raita, viiru (kankaan, vaatteen 
ym.), sarka ; uurros ylemmássá hirressá (rakennettaessa), „passu", na3 | 
Strich, Linie, Streifen (des Gewebes, Zeuges usw.) ; Rinne im oberen Balken 
(beim Bauen) ' ; Vj. ier' 'viiru, raita (kankaan); viiva, piiru, piirto j Streifen 
(des Gewebes); Linie, Strich'; VK. j|'eV 'piirto, viiva ; hieno juurisáie | 
Strich, Linie; dünne Wurzelfaser'; Likr. $qrc Mj. Aar 'juurisáie | Wurzel
faser'; Trj. jár 'juuri (-sáie), KOpeHb | Wurzel (faser)'; Ni. tef, Kaz. Air > 
A§r 'juurisáie (puun, heinán); juuresta muokattu side (capza) | Wurzel
faser (des Baumes, Grases) ; aus Wurzel hergestelltes Bánd'; O. ler = K a z . 
(KARJ.—Toiv . 1086). L még K. társ 'krappi, ? MapeHa Fárberrcte' 
(PAAS.—DONN. ) . 

Ha ezt a sorozatot összehasonlítjuk a tsrdp 'csalétek' KARJALATJSTEN-
fel jegyezte adataival, kiderül, hogy az egyes nyelvjárásokban különösebb 
nehézség nélkül felismerhetjük a „csalétek,, alapszavának és a „gyökér" 
szónak azonosságát. 

A csalétek jelentésű szó vachi és vaszjugáni formájában feltűnik a -U3, 
ill. -uá szóvég. A -p képzőnek más szavakban is van e két nyelvjárásban ilyen 
alakja, így lásd példáink között a V. lurfws 'Decke'ésVj. Wrfuá" 'Decke, Dach 
szavakat. Manysi megfelelője ismeretes mind a ter-nek (S-Laute 86 — 7), mind 
a tdrdp-nek : AHLQV. terip 'Lockspeise' és CSERNYECOV terpi 'CHafloöe, JieKap-
CTBO'. 

Manysiban van egy -p deverbális nomenképző, mely főként eszközneve
ket alkot (SZABÓ DEZSŐ, NyK. XXXIV, 422) és van egy hasonló alakú deno-
minális nomenképző is, mely SZABÓ DEZSŐ szerint mellékneveket képez 
(uo., 450). Vannak azonban a manysiban denominális -p képzős eszköznevek 
is, ilyen a fentebb LEHTISALO nyomán idézett xuhp stb. Talán ide sorolható 
még az oroszba is átment paip 'Fásschen ; Put te aus Birkenrinde' stb. melyet 
TOIVONEN az udmurt pujl stb. 'Sack, Beutel, Kober'-rel vet Össze (MSFOu. 
52, 311 és NyK. LIII , 161, KÁLMÁN B.). 

Származtatásunk helyességét bizonyítja CSERNYECOV terpi adatának 
'jieKapCTBo' jelentése is. A csalétek, amit „gyökeres" -nek neveznek, rendesen 
növényi eredetű méreggel válik feladatára alkalmassá. Egy-egy mérges szer 
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különböző helyzetekben és különböző adagokban más és más hatással van 
az életfolyamatokra. Ami egyszer méreg, az máskor és más adagban orvosság 
is lehet. Erre a kán növény esetében is láttunk példát. 

A fűszer neve is válhat „csalétek"-ké : sámm (DT) 'höyste, npHnpaBa | 
Gewürz,Würze'stb.mellett Kaz.sá^f37/, AansgrAdr['\. sárvin, hyösteeksi, maus-
teeksi, káytet ty keiton aines (kala, liha), npHBapKa; 2. syötti (ketulle) | 1. 
Zukost, für Würzung gebrauchte Substanz (Fiseh, Fleisch) ; 2. Köder (für 
den 'Fuchs)' ( K A R J . - T O I V . 890). 

II-
A cingalai nyelvjárásból közli KARJALAINEN szótára a címül írt, külö-

- nös jelentésű szót : peydttá 'naHTbCfl ; ampua (karhu | in der Badestube 
baden : schiessen (einen Beeren)'. Megfelelései más nyelvjárásokban csak az 
első jelentést tükrözik: DN. p&ydttá" .'uida; kylpeá (saunassa) | schwimmen; 
baden'; Fii. peydttá 'kylpeá | baden'; V. pöydUa\ -íia' 'uida, kylpeá járvessá 
(ostjakeilla ei ole sauna), KynaTbCfl | im See schwimmen, baden (die Ost-
jaken habén keine Badestuben); Vj. pőydltá, -Vta 'uida, kylpeá (vedássá, 
saunassa), peseytyá (kuukautisten jálkeen; pesuvetená on lámmintá vettá, 
johon on sekoitettu poltettua koivun káápáá, mustaa : ots; muuta puhdistusta 
ei ole) | schwimmen, baden (im Wasser, in der Badestube) ; sich waschen 
(nach der Menstruation ; als Waschwasser dient warmes Wasser, dem gebrann-
ter schwarzer Birkenschwamm, oyts, beigemischt ist; eine sonstige Reinigung 
findet nicht statt) ';VK. pöydlta\V art.])őydi.L \ Jg. pauy9AAÍ"r 'kylpeá járvessá% 
K^naTbCíí, kylpeá | im See baden; warm baden'; Likr. pauydddir Mj. pauydAtah 
'KjnaTbCfl, baden'; Trj. pá^ydAÍöJd 'uida, kylpeá járvessá, K} naTbCH kylpeá 
saunassa ] im See schwimmen, baden ; in der Badestube baden'; Ni. pluHa 
2>e-,Kaz. peuiAti, pluí-Ati O. peUdlda' 'kylpeá járvessá, uida; kylpeá saunassa | 
im See baden, schwimmen ; iri der Badestube baden ( K A E J . —Toiv. 678-a). 

A 'fürdeni' szót más szótárak is ismerik (PAAS.— DONN. , PATK. , STEIN. , 
Gramm. stb.). A Beitráge a 65. lapon etimológiáját is közli, de sem a chanti 
szótárakban, sem a közölt más finnugor nyelvekbeli megfelelőknél nem akad
tunk 'lőni' jelentésre az egyetlen, KAKJALAINEN közölte cingalai adaton kívül. 

Teljesen értetlenül állhatnánk adatunk meglepő kettős jelentése előtt, 
ha az nem éppen a medve elejtésére vonatkozna. így azonban világos, hogy 
titkosnyelvi szó. Ha a medve testrészeit, a tornál használt edényeket stb. 
sem lehet hétköznapi nevükön nevezni (1. pl. PÁPAY, AZ obiugor népek medve
kultusza, ÉOM. 22), — természetes, hogy a medve meglövését, elejtését is 
a titkos medveműnyelv homályába kell burkolni. 

A nyelvi homályt gyakran úgy érik el, hogy a „veszélyes" szó hang
alakját bizonyos mértékig megváltoztatják. Erre számos példát sorol fel 
HAVEES (Neuere Literatur zum Sprachtabu, Wien, 1946, 106 — 8. lap). Ilyen 
például a schleswig-holsteini német Ootts, sőt Sott, Gott 'Isten' helyett, a 
francia, Parbleu ! — Par Dieu ! helyett, stb. 

A mi plydtta szavunk 'lőni' jelentésben úgy keletkezhetett, hogy egy 
más szó hangalakját változtatták meg a cingalaiak, amikor a medve elejtésé
ről beszéltek és ez a szó a hangváltozás révén átsiklott a 'fürdeni' jelentésű 
szó családjába, — és ezzel nyilván még titkosabbá is válhatott . 

Könnyű megtalálnunk azt a szót, amelyből a tárgyalt tabu-kifejezés 
vált : Trj. páytat? 'paukkua, pamahdella (useampia kertoja) | krachen, 
knallen (mehrmals)'; Ni. pnxia 'paukkua, (puu, nurkka, pyssy) ; halkeilla, 
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haljeta (esim. hirsi) | krachen (Baum, Ecke, Flinte) ; platzen, springen 
(z. B. Balken)'; Kaz. p"£ti 'id., ruveta árjymáán, haukkumaan ; kummuta 
(vési) (?) | id., zu brüllen, zu schimpfen anfangen ; sprudeln (Wasser) (?) ; 
O. pa/tá" 'halkeilla (?) j Risse bekommen (?)' ( K A R J . — DONN. 683) és tovább
képzési közül: páy§pt§na\ -9BáK: DN. téu nami Udrá páy§pl§t 'löi nenánsá 
veriin (niin ettá veri juoksi) j er schlug sich die Nase "blutig (so dass sie 
blutete)' ; Kr. pa~x§ptdtá 'pukhaista (esim. rakko, silmá) | durchstossen (z. 
B. eine Blase, ein Áuge)'; Trj. p ffiSpldfaí3, 'lAd p . 'rikkoa, sárkeá (muriia) | 
zerbrechen, aufbrechen (Eier)'; Kaz. pny§pfo:t% ' 1 . paukauttua, ampua ; 
lyödá (nená verille) ; 2. avata, leikata auki (paise, ajos) ; auki leikaten (t. 
ratkoen) ja halkoon lisápala ommellen suurentaa, laventaa (kenkáá kinnasta, 
vaatekappaletta); 3. pass. puhjeta, puhjeta verille (esim. oksan pistosta silmá) 
| 1 krachen, schiessen ; schlagen (die Nase blutig) ; 2. öffnen, aufschneiden 
(ein Geschwür) ; durch Aufschneiden (od. Auftrennen) und Einnáhen eines 
Zeugstücks vergrössern, erweitern (ein Schuh, einen Fausthandschuh, ein 
Kleidungsstück)' ; 3. pass. aufplatzen, sich blutig reissen (z. B. der Auge an 
einem Ast) ' ; O. paydfit3dá"=K.SLZ. 1., 2. (uo. 684, stb.). Más szótárakból is 
ismerjük, így PAAST—DONN.: ptwtdm, pástLdm, piwta J . blh p. 'pudottaa, 
VpOHHTb ( = J . rdyyiiintdm, rdyydmfclhm) \ fallen lassen, falién', továbbá 
PATK. pagdem (f. pdgéttem) 'ütni, kalapácsolni; földre verni, megejteni, 
ölni [ schlagen, hámmern; zu Boden werfen, fallen lassen, tödten', not 
págaptem 'einen Pfeil losschnellen', pogoptalem 'schiessen' stb. 

Cingalában, — úgy látszik, — oly módon titkolták el a medve előtt, 
hogy rálőnek vagy rálőttek, hogy ezt a fenti, más nyelvjárásokból ismert 
szót egy kissé elváltoztatva használták : vokalizmusát velárisról palatálisra 
cserélték. Ez a változtatás eredményezte azt, hogy szavunk összeesett a 
hasonló hangalakú de palatális hangrendű 'fürödni' szó családjával. 

A 'fürödni' és '(medvét) lőni' jelentésváltozatok tehát egy titkos-nyelvi 
indítékú hangtani egybeesés eredményeként jöttek létre. 

A pay§pt§Da" 'lőni' szóhoz igen hasonló szavak vannak a rokonnyelvek
ben is. 

Manysiban : VNGy. II , 0544 : patti, patimti '(az íjjat) elpattintja, 
kilövi', 171: nal pa%wtné pásén 'nyíllövő távolságra' ; I I I , 480 —1 : pdywtit 
' lő'. KANNISTO (FUF. XIV, 61): TJ., TC. pa%t-, KU. págt-, KM. pégut-, LO-
payut-, SO. pa~xipt- 'werfen, schiessen'. AHLQV. potatem 'schiessen (mit Feuer-
waffe)'. KANNISTO (SUSToim. XXX/8, 26) : n>aTaJib. KL. pattali 'schiessen'. 
CSERNY. patamtarjkve 'BbiCTpejiHTb'. BAHRUSEVA : P) ccKO-MaHCHÍfckHH cnoBapb 
K yqeöHHKy p^ccKoro #3biKa AJIH xaHTbiiícKOH H MaHCHHCKHÍí HaqanbHOH 
uiKOJibi (EyKBapb) M. O. POÖHHCOH H K. <t>. XBaTaíí-M3xa 1949 6. lap: 
namaMmu, nam/iynma 'crpenaeT'. 

A manysi szót MÉSZÖLY a magyar pattan, pattint, pattog stb. családjába 
vonja (SzF. I, 222). Ide tartozna még szerinte egy udmurt potos 'kelés, patta
nás', vir pottene 'megsebezni, véressé tenni valakit' ((MUNKÁCSI adatai). L. 
mégnomoc 'qHpeíí, (bypyHKyjr (HaqaJibHan craAHfl)' és nym: nymKouiKbiHbi, nymaK 
nuAUCbKbiHbi 'pacKOJiOTbcn; nym KouiKeM 'mejib (CB 6peBHe, b aocKe)'; nym 
nu.ombw.bX 'HcnyraTbCfl' (YAMypTCKO- PyccKHÍí CnoBapb, Oni3 1948, Moszkva). 

MÉSZÖLY i. h. szerint ősi, hangutánzó eredetű szócsalád ez, magyar 
tagjában éppen hangutánzó jellege őrizte meg a szókezdő -p-t. Véleményét 
igazolni látszik a szó szélesebb eltérjedettsége is : megvan a kamasszini 
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szamojédban: p'áktdlám, p'pktdl'ánt, práxtdl'ám ,\ixi3^&n',p'ákUrlu,Xo'>n 'abfeuern, 
abschiessen'. 

Míg csak három nyelvből (a magyarból, a manysiból és az udmurtból) 
ismertük a szó megfelelőit, a teljesen szabályos hangmegfelelések ellenére is 
inkább gondolhattunk elemi rokonságra, véletlenül egyező hangutánzásra. 
Ez a lehetőség természetesen továbbra sincs kizárva, de már egy öt külön
böző nyelvre (a fentieken kívül chantira és szamojédra) kiterjedő, v é l e t 
l e n ü l azonos képződmény kevésbbé látszik valószínűnek, mint egy szabá
lyos, ősi rokonságot tükröző egyezés, melynek legfeljebb nem egészen szabá
lyos kezdőhangú magyar tagja bizonytalan. 

<3s. FALTTDI ÁGOTA 




