
Et imológ ia i é szrevéte lek 

1. Mordvin tsemeMams 'pressen' stb. 

1. Az alábbi mordvin szók rokonnyelvi kapcsolatai tudtommal tisztá
zatlanok: e r z ä ( R E G . — B U D . ) cemeran 'facsarni (mosó-ruhát)), ( W I E D . ) 
téemeMems 'bedrängen', (PAAS.) téerhertfams, teerhefdems 'pressen, quetschen, 
drücken, stossen, walken, waschen (Wäsche), zusammenpressen, -drücken', 
(Эрзянско-русский Словарь. Moszkva, 1949) чемердемс 'смять, сдавить', 
чемерямс 'мять, сдавливать' ^ m o k s a (PAAS.) eumdrda-ms, 8dmdrda-ms, 
edríidfda-ms — E., (Мокшанско-русский Словарь. Moszkva, 1949) шимор-
демс 'валять, свалять (сукно)'. A -d, -$ gyakorító (vagy mozzanatos) iger 
képző lehet, vö. LEHTISALO: SUS. Tóim. LXXII , 304., ül. 302. Az E. чемерямс 
( = tserhef-j-ams) -j eleme az ismert continuativ igeképző, vö. BTJDENZ: 
NyK. XIII 66 és UA. 34—5, LEHTISALO, id. m. 80. Nem kétséges, hogy az 
E. tSerhef-, M. ёитэт- stb. tő -r-je maga is képző, s hogy a fenti származékok
ban valójában -rd, -rd képzőbokor van. Ilyen -rd, -rd tővégződésű igék szép 
számmal vannak a mordvinban. Közülük egyesekben az -r elem denominális 
képző volta igazolható, pl. E. ttever'dems, líevirdims, M. ßevdfctdms 'rollen, 
wälzen' alapszava: E. Kevif, M. ftevdr4 'rund' ~ fi. kiverd 'hajlott, görbe', 
amelynek -rá képzője nyilvánvalóan azonos számos, kimutathatóan denomi
nális eredetű melléknév -rä (~ ra) képzőjével (vö. HAKTJLINEN, SKRK. 
I , 117—8). Az esetek többségében azonban bizonytalan, hogy az -r névszó -
vagy igetőhöz járult-e hozzá. Annál bizonytalanabb, mert a mordvinban 
van deverbális -r igeképző is, vö. LEHTISALO, id. m. 187. 

Ami a vokalizmust illeti, az E. tserhef- ~ M. ёитъг-, ёэтэг-, sdrhdr"-
tőben az első szótagbeli Е . е - ^ М . и ^ э ~ э megfelelés szabálytalan. RAVILA 
(FUF. XX, 103) az E. táemeMams utolsó szótagbeli a-ját másodlagosnak 
tartja: az a analógiás úton került az eredeti palatális magánhangzó helyébe. 
Ez azt jelenti, hogy legalábbis az E. ige eradetileg magashangú volt. A M. 8%-
mdrda-ms á-js u-bó\ fejlődhetett. Ismeretes ugyanis; hogy a M.-ban a hang
súlytalan helyzetben lévő и gyakran э-vó változott, vö. PAASONEN, ML. 97, 
STEINITZ, FgrVok. 102. A mdM. sdrhdr'tfa-ms э-je г'-ге megy vissza, vö. id. h. 
Látszólag i-re muta t a M. тимордемс alak is, valószínűbb azonban, hogy 
ebben az и csak hangjelölési sajátság (a M. irodalmi nyelv hangjelölésében 
az első szótagbeli э-nek и a jele, pl. идня = (PAAS.) ddns- 'Kind', сизьгемонь == 
édzgd-тэп 'siebzig'). De még mindig tisztázatlan marad az E. e *y M. i *v *u 
hangviszony. 

2. A mdE. e ~ M. i megfelelés gyakori. Néhány esetben minden E . 
nyelvjárásban e van M. г-vel szemben, általában azonban mind az E., mind 
a M. nyelvjárásokon belül e ~ i váltakozás van, vö. ML. 74. Például: E. Kev-
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items ~ M. Médffoms 'fragen' ~ fi. kysyä (fgr. *-«-!); E. nej, M. ni « *mj j 
'jetzt' ^ fi. пуку-; Tü.pezgun (pizgudav stb.) ~ M. fiizgala (p%zga-\a stb.) 
'Schwalbe' ~ fi. pääskynen (a szó belsejében eredetileg *-£&-, ill. *-c&- állott, 
de ez a példa nem sokat bizonyít, tekintettel arra, hogy a md. szó hang
utánzó jelleget öltött); E. sejel' (säjel, si jel') ~ M. éijdl (sejdü) 'Igei' -~ fi. 
snZó; E. selga (sil'ge) ~ M. siíga 'Warze' ~ fi. syylü; E. sevems (sävems) ~ 
M. sivdms (sevdms) 'verzehren' ~ fi syödä; E. tejems ~ M. tijdms 'machen' ~ 
fi. íeMa. — Az ősmordvin magánhangzó e volt (vö. E R K K I ITKONEN: FUF. 
XXIX, 294—337). A M . e > t változás a fenti példákban szomszédos ?-nek 
vagy jésített mássalhangzónak a hatására ment végbe, s ezért ezek az esetek 
nem adják magyarázatát a M. *г-пек a felteendő M. ^simifaa-ms «*Hmir-
ő!ems) alakban. A M . *e > i a mi esetünkben talán a szóbelseji m hatásával 
magyarázható. Ha a szóbelseji v-nek lehet szűkítő hatása a megelőző magán
hangzóra s okozhat e > i változást (vö. E R K K I ITKONEN: FUF . XXIX, 331), 
akkor joggal tehetjük fel ugyanezt a szóbelseji m-ről is (a szóeleji m- szűkítő 
hatására E. ITKONEN is említ példát). De bármennyire tisztázatlan is a md. 
e ~ i megfelelés háttere (vö. STEINITZ, FgrVok. 103), az esetek többségében 
az e látszik eredetinek, s ezért joggal tehetjük fel a M. *Hmirctems esetében 
is, hogy az első szótagbeli i korábbi e-ből fejlődött. 

Elég gyakori a mordvinban a M. *SirhiMems ~ sum§rda-ms változatok
ban jelentkező i ~ и megfelelés is. PAASONEN (ML. 81) az idetartozó esetek
ben u^> i változást tesz fel. Példái azonban kivétel nélkül olyanok, amelyek
ben az eredeti w-val hangzó változat nemcsak a moksa, hanem az erzä nyelv
járásokból is kimutatható (ha ti. erzä változat egyáltalában ismeretes). Éppen 
ezért kérdéses, hogy az E. t$emer(£ems moksa megfelelői közül a eumwda-ms 
alakot kell-e eredetibbnek tartanunk, s hogy a M. *éimi^ctems első szótagbeli 
г-jét и > i változás eredményének kell-e tartanunk. Lehetségesnek tartom, 
hogy a M. eumdrda-ms -w-ja az m labializáló hatásának az eredménye, vagy 
pedig: nem is hangváltozásról van szó, hanem a M. Sumzrda-ms a hasonló 
hangalakú és jelentésű mdM. (s- Laute 42—3) éuvdrda-ige analógiás hatásá
nak köszönheti a maga и tőhangzóját, vö. mdM. éuvdfa-, suvfa- 'andrücken, 
zusammendrücken, zusammenpressen, zusammenknittern, mit der Faust 
zugreifen, zwicken, kneifen, auspressen etc.'. 

3. Ha elfogadjuk, hogy a fentebb tárgyalt szavak első szótagbeli magán
hangzója ősmordvin *e-re vezethető vissza, akkor a mordvin igék az alábbi 
permi szócsaláddal egyeztetendők: komi ( W I E D . ) Symyrtny 'mit der Hand 
zusammendrücken, zerknittern, ergreifen, sich bemächtigen, entwenden', 
(GEN.) K P . Semert-1- (mom.) 'zusammendrücken, zerknittern', (WICHM.—UOT. ) 
Sz., L. eimirtni, Ud. Hmi-rtnis '(ein Kleidungsstück) fest um sich wickeln 
(Sz., L.); mit der Hand zusammendrücken (Ud.)', (Коми-русский Словарь. 
Sziktivkar. 1948) шымыртны 'охватить, завернуть' ~ udm. (WIED. ) Н-
myrtyny 'runzeln, falten', (MŰNK.) Szar. Simírt- 'erősen összenyomni, össze
szorítani, ránczba szedni, ránczolni; stark zusammendrücken, zusammen
ziehen, runzeln, falten', (WICHM.—UOT.) ЦтМгпг, (Удм.-русск. Слов.) шымыр-
тыны '1) скорчить, ел ёжить, сморщить, свести судородой, 2) сделать 
узким, сузить (об одежде), з) завинтить (гайку)' (a -t mozzanatos igeképző). 

Ugyanebből a tőből valók még: 
a) komi (WICHM.—UOT. ) SZ., I . Simirtisini, L. ЦтггЩпг 'um etwas 

reichen (wenn man etw., z. B. ein Kleidungsstück, fest zieht (Sz., L.); смор
щиться, sich runzeln (I.)' (-é visszaható igeképzővel az előbbiből), 
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b) komi (GEN.) K P . Semräl- (fr.) 'zusammendrücken, zerknittern', 
-al igeképzővel egy felteendő *semer- alapszóból), 

c)udm. (Удм.-русск. Слов.) шымырскыны 'скорчиться, съёжиться, смор
щиться; потесниться' (-sk gyakorító igeképzővel egy felteendő *£imir-
'ráncolni stb. ' igéből, vagy pedig -rt- -\- -ék- > -rték- >> rtsk- >> -rsk- változás 
útján a 8imirt-\gébő\, vö. UOTILA: SUS. Tóim. LXV, 395), 

d) (no.) шымыръяны .'1) собирать сборки (у одежды), 2) зажимать, 
3) сводить судорогой, корчить ' : -jal- (inf. -jani) igeképzővel egy *simir-
alapszóból, 

ej (uo.) шымыри '1) сборки, складки (в одежде), 2) (миф.) существо, 
которое корчит, причиняет судороги': a szóvégi -г talán ugyanaz, a képző, 
mint amelyet a következő udmurt szavak végén látunk: (MŰNK.) Szar. gudíri, 
Jel. guduri, Kaz. gfyderi 'mennydörgés', (WICHM.: FUF . XI , 213) U. gidiri 
G. gudfri, J . M. gudiri, MU. gmdiri 'Donner'; (WICHM..: FUF. VH, 40) kupiri: 
pid-k. 'Kniebeuge'; (MŰNK.) Szar. conari, Kaz. conari, Uf. cong,ri 'pók', 
(WICHM.: Vok. 59, 79) Ü. Uonari, MU., J., Sz. tíonari, G. isenari ua. 

A mdE. ts-, M. §- és a permi s- fgr. *£-re utal. 
A mordvin-permi első szótagbeli magánhangzómegfelelést illetően meg 

kell jegyeznünk, hogy STEINITZ szerint mind az ősmordvin *e, mind pedig 
az őspermi *i több alapnyelvi magánhangzó (*o és *e) folytatója is lehet 
Minthogy azonban az ősmd. *e ~ őspermi *г megfelelésre megbízható példá
kat csak fgr. *Ő alatt (FgrVok. 27—8) találtam, legvalószínűbbnek tar tom, 
hogy a tárgyalt mordvin és permi szavakban a felteendő ősmordvin *e, ül. 
őspermi *i annak az alapnyelvi hangnak a folytatói, amelyet STEINITZ *Ő-nek 
rekonstruál. Az ősmd. *e ~ őspermi *i megfelelés szabályosságát a következő 
példák igazolják: mdE. Jcend^e, Jtenze, M. ŰenAzi ~ komi giz, udm. gizi 'Nagel' 
:C* fi. kynsi; mdE. Jcener", M. ЫпэФ <v komi girctza, udm. gir-рщ "Ellenbogen' 
~ fi. kyynärä; mdE. Jcetme, M. Kelme ~ komi-udm. kin 'kalt ' ~ fi. kylmä; 
mdE. set, M. set ~ komi-udm. sil 'Klafter', ~ fi. syli; mdE. M. vetks ~ komi-
udm. «$ 'Oberraum, Oberfläche' ^ fi. yli. 

A mordvin és a permi szavakkal szerintem összetartozhatik még a 
(csupán GENBTZ feljegyzésében ismert) mari (SZIL.) eemarém 'a szájat a hara
páshoz összeszorítani; den Mund (zum Beissen) zusammenziehen', de egyéb 
nyelvjárási alakok ismerete híján a magánhangzomegfelelés szabályossága 
nem igazolható. 

A komi és az udmurt igét egyeztette egymással UOTILA, Id. WICHMANN — 
UOTILA, Syrj. Wortschatz. PAASONEN—DONNER szótárában (2301. sz.) az 
udm. elmht - ige mellett ott találjuk e. k. a fi. Korma és a md. éorma, sorma 
szót; ezekről Id. TOIVONEN: FUF . XVI, 223. Az ugyancsak PAASONEN— 
DONNER szótárában említett m. szomorodik, szömörög, szomorít a sömörödik, 
sömörög, sömörít igék sz-es. változatai, amelyek a sömör (végeredményben 
a szem) szó származékai, tehát nem tartoznak össze a fentiekkel. A md 
cemerda-igét ugyancsak PAASONEN (OstiWb. 2302. sz.) többszörös kérdő
jellel a m. csíp és az udm. cepítt- 'kneifen' mellé állítja, az utóbbiaknak azonban 
semmi közük sincs az előbbihez. A mordvin chrestomathiában (1022. sz.) 
PAASONEN a fi. humertaa igét kapcsolja kérdőjellel a mordvin igéhez, de ha 
ezek magashangú előzményre mennek vissza, akkor ez az egyeztetés sem 
jöhet tekintetbe (a jelentések is eléggé eltérnek). Lehetséges azonban, hogy 
a fi. (LÖNNR.) humertaa 'tugga, söndermala (?)' ( = rág, szétmorzsol) az előbb 
említett mari igével tartozik össze. 
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Jelentését tekintve a fent tárgyalt mordvin igékkel összekapcsolható 
lenne a komi (WICHM.—UOT.) Ud. eamnis 'in der Faust zusammendrücken', 
Sz., I . Samir 'zusammengedrückte Faust ' , V., Sz., L., I . eamirtni, P . Sami-rtni 
'in der Hand zusammendrücken (V., Sz., L., P.), mit der Hand nehmen, 
fassen (Sz. ,L., P.), zusammendrücken, andrücken, festhalten (I.)', Sz., L. 
eamralni, L. ёатга-lni, P . 8amra-vni,'l. samrönj 'in der Faust zusammen
drücken od. zerknittern (Sz., L., P., I.), puristella, kouristella, (mit der Hand) 
drücken, pressen, zusammenpressen (Sz., L., P.) ottaa kourantäysi, eine 
Handvoll nehmen (L., P.)' ige is, ennek az első szótagbeli a-ja azonban nem illik 
az ősmd. *e megfelelőjéül. A komi ige a mordvin igék megfelelőjeként a vokaliz-
mus szempontjából legfeljebb akkor jöhetne szóba, hogyha a mdM. eumdrda-ms 
i*-ja a fentebb kifejtettek ellenére is ősmordvin eredetű lenne. A magánhangzó
megfelelést azonban ez esetben sem tudnám több példával valószínűvé tenni. 

4. A komi Samirt igével kapcsolatba hozták a c h a n t i ( K A R J . , OL. 
66—7) DN. sam§rt-, Ni. snmdrt-, Kaz. spm§rt-, 0 . svm§rt-, DT. söm§rt- 'mit 
der Hand zusammenpressen, zerknittern' igét. KARJALAINEIST, utalva a komi 
(WiBD.) äamyrt- 'zudrücken, zusammendrücken e t c ' igére a chanti szót a déli 
nyelvjárásokban komi jövevényszónak gondolja, bár hangutánzó eredetét is 
lehetségesnek tartja. WICHMANN (FUF. IV, Anz. 16) viszont határozottan 
a chanti szó jövevényszó volta mellett foglal állást, utalva nemcsak a komi 
§amirt-, hanem a komi simirt-, 'zudrücken, zusammendrücken, umfassen 
(mit der Hand) ' igére is. A hangalak és a jelentés egyezése miatt a chanti 
és a komi szók valóban elválaszthatatlanok egymástól. A chanti szó kétség
telenül átvétel a komiból, mert a déli nyelvjárásokban (DN., DT. és a kondai-
hoz tartozó Kr.) a szókezdő f- régi fgr. szavakban nem fordul elő (a fgr. *ts-
szabályós folytatója itt ts-, pl. DN. teu'sta 'schreiten etc.', Kr. tsulsa ~ 
manysi &ffs-, 1. FUF. XIX, 90; DN. ЩдтЛтъаь 'giessen', Kr. tsöjsdmta ~ 
manysi s*s-, 1. uo. 93). A Ni. és Kaz. nyelvjárásban az s-, az obdorszkiban pedig 
az s- szabályos fejleménye ugyan a fgr. *ís-nek, de e nyelvjárások alakjait 
nem választhatjuk külön a többi nyelvjárás alakjaitól. A Ni., Kaz. s- éppúgy 
hanghelyettesítés eredménye, mint pl. a Ni. §iUmc, Kaz. sitim': nanéűim 
'taikina, taikinan juuri; Teig, Vorteig' szóban, vö. TOIVONEÍT: FUF. XX, 
136—7. Minthogy az obdorszki nyelvjárásban sem szókezdő |-, sem pedig 
e- nincs, itt a komi s- hangot a hozzá legközelebb álló s-szel helyettesítették, 
ill. olyan hanggal, amelynek mai fejleménye s-. 

A chanti sämSrt- stb. igének, amelyet KABJALAINEN és WICHMANIST 
a fentiek szerint helyesen származtattak a komiból, az új chanti szótárakból 
további jelentései váltak ismeretesekké. Az átvétel egyéb problémáinak a 
tisztázásához ezeket s a chanti ige egész szócsaládját figyelembe kell vennünk. 
A chanti igével kapcsolatos újabb adatok a következők: 

(KARJ .—Toiv . 945) DN. sqm§r 'ryppy, rynkky, poimu, laskos, kur t tu 
(vaatteessa, kasvoilla ym.); Falte, Runzel (in einem Kleidungsstück, im Gesicht 
usw.)'; DT. somdr 'rynkky, poimu (vaatteessa); näpillinen, hyppysellinen; Falte 
(im Kleidungsstück); eine Fingerspitze voll, Prise'; Kond. (Kr.) f«mar ' rynkky 
poimu, laskos (vaatteessa, kasvoissa): Falte, Runzel (in einem Kleidungsstück, 
im Gesicht)'; 

DN. eam§rm§Da (mom.) 'nipistää; kneifen'; Kond. (Kr.) samSrmdtä 
'puristaa nyrkkiin (sormet); puristaa, sormin pusertaa; zur Faust zusammen
drücken (die Finger); pressen, mit den Fingern zusammendrücken'; Kaz. 
Мт§гтз:ti, еотэгтз.Чъ (mom.) 'puristaa, siepata käteensä; pressen, erfassen'; 
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DN. Щтдгъа 'poimuttaa, panna laskoksille, rynkätä; nipistää; siepata; 
falten, in Falten legen, runzeln; kneifen; ergreifen'; 

DT. ёотэгш = DN.; Kond. (Kr.) sqmartä, tog s. 'puristaa käteensä; 
in der Hand zusammendrücken'; 

DN. ёатэгка1 'puristaa, pusertaa (yhteen); pressen, zusammendrücken'; ' 
Kond. (Kr.) sqmdritsá 'puristaa, sormin pusertaa; pressen mit den Fingern 
zusammendrücken'; Ni. s^mdfla = 0 . ; Kaz. som^r4\ 'puristaa, pusertaa, 
(kädessään, kädellään, käteensä); vetää kiinni kurenauhalla (säkinsuu); pressen, 
zusammendrücken (in der Hand, mit der Hand); mit einem Schnürband 
zuziehen (die Öfnung eines Sackes)'; O. svm§reta 'ottaa käteensä, puristaa 
käteensä; temmata kiinni kädellään puristaen; in die Hand nehmen, in der 
Hand zusammendrücken; ergreifen und mit der Hand zusammen
drücken' stb. 

PAASONEN—DONNER szótára (2301. és 2302. sz.) ugyanezeket a szavakat 
két külön szócsoportba foglalva közli; 

a) Kond. sgmSr 'laskos, ryppy (vaatteessa), ryppy (kasvoissa); Falte 
(in der Kleidern, im Gesicht)'; ёатэгЫэт, $qm§ra'ttäm 'rypistää; kurtistaa; 
falten, runzeln', 

b) sqm§rmdm, sq,m§rmdtdm 'hypistää, ottaa hyppysiinsä; fingern, be
fingern'; sqmrdm, sqm§rtäm 'nipistää, hypistellä; zwicken, befingern'. — Mivel 
PAASONEN az a) ós a b) alatt felsorolt szavakhoz más-más rokonnyelvi szava
kat jegyzett hozzá, ebből arra következtethetünk, hogy a két szócsoport 
tagjait egymástól etimológiailag független szavaknak tar tot ta . 

Valóban etimológiailag két külön szóval van-e dolgunk? — a komi 
§amirt- vagy simirt- átvételei-e a fenti szavak? Ezek azok a kérdések, ame
lyekre még feleletet kell keresnünk. 

Ha végigvizsgáljuk a chanti nyelv komi jövevényszavait a magán
hangzómegfelelések szempontjából, akkor arra az eredményre kell jutnunk, 
hogy az északi-chanti (Kaz. és O.) nyelvjárások igéi, a Kaz. söm&r'U és az 
O. svm§r'ta, a déli nyelvjárások szavaitól független átvételek s a komi simirt-
igéből valók. A chanti Kaz. o, 0 . v <y komi i megfeleléshez vö. Kaz. tordp', 
О. tvrdß 'Lippe' •< komi tirp ua. (OL. 51). A Kaz. sqm§rme:ti változatban 
jelölt а-, О. ю-hoz hasonló redukált hangok állnak a komi г-vel szemben 
pl. a chanti nyelv következő komi jövevényszavaiban: 1) Kaz. Мтэп, О. 
Ъчотъп 'wie viel?' <; komi ki-min ua. (vö. OL. 180); 2) Kaz. pas, О. pm 'Pfeil
kerbe' < komi ( W I E D . ) pys ( = pis) 'Kerbe am Pfeil', vö. OL. 180; 3) Kaz. 
pqzQ'ri, O. pvzan 'Tisch, Schemel' << komi pizan 'Tisch', vö. OL. 180; 
4) Kaz. sär, O. sm 'Spaten' </komi zir, I . z\r ua., vö. OL. 181; Kaz. rqp" 
'Uferschwalbe' < komi rip ua,, vö. OL. 159; 5) Kaz. кагэе 'hoch'<< komi 
giris 'gross (von Wuchs) etc.', vö. F U C H S : FUF . XXX, 336—8. 

Viszont a déli-chanti nyelvjárásokban ( K A E J . : DN., DT., Kr., Ni., 
PAAS.: K.) élő változatok magánhangzói arra vallanak, hogy ezek az alakok 
a komi samirt- ige szócsaládjával vannak kapcsolatban. A déli-chanti válto
zatokban ti. ilyenféle magánhangzók állnak, aminők a chanti nyelv komi 
jövevényszavaiban első szótagbeli komi a-val szemben szoktak mutatkozni, 
pl. 1) chanti DN. á-rmm- 'in die Ähren schiessen (Getreide), sich vermehren 
(vom Vieh)' < komi artmi- 'wachsen, sich vermehren etc. ' (Ol. 6); 2) DN. 
särSt, Ni. ß^rds, Kond. särdk 'Meer' < komi saridz 'Meeresufer e t c ' (OL. 30); 
3) DN. iärean, Ni. §nrkärC, Kond. Mrkä-n f(Hermelin)falle' < komi tsarJcan 
ua. OL. 26). 
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De a chanti szók átvételének a problémái megsokszorozódnak az eset
ben, ha nem csupán a chanti sam§rt- stb. i g é t , hanem azokat a f ő n é v i 
változatokat is figyelembe vesszük, amelyekkel KARJALAINEN nem foglal
kozott, s amelyek az ő hangtörténetének a megjelenése után váltak köz
ismertekké. Hacsak nem akarunk ahhoz a merész feltevéshez folyamodni, 
hogy a ( K A R J . ) DN. sqm§r, DT. spm§r, Kond. (Kr.) sarridr és a (PAAS.) K. 
$qm§r igéből való elvonás eredményei, akkor azt kell gondolnunk, hogy 
ez a 'Falté, Runzel e t c ' jelentésű főnév is komiból való átvétel, sőt a déli-
chanti nyelvjárásokban éppen ez szolgálhatott a feljegyzett igealakok alap
szavául. A komiból azonban az a f ő n é v , amely átadó nyelvi alakul első
sorban jöhet tekintetbe, csak lényegesen m á s j e l e n t é s e k b e n van 
feljegyezve: (WICHM.—UOT.) SZ., I . Samir 'zusammengedrückte Faust ' , 
(KoMH-pyccKHM GnoBapb. 1948) maMbip 'xBaTKa'; a chanti főnevek jelentése 
egy ilyen jelentésű komi szóból csak nagyon nyakatekerten volna magyaráz
ható. De, úgy hiszem, megoldja a kérdést az új udmurt szótár (YflMypTCKO-
pycCKHÍí CnoBapb. Moszkva, 1948) egy eddig ismeretlen szava: utbiMbtpu 'cóopKW, 
CKJiaAKH (B OflOKAe)', azaz: 'hajtás, ránc, redő, berakás (ruhán)'. Ha az udmurt 
gudiri 'Donner', Icupiri: pid-k. 'Kniebeuge', isonari 'Spinné' mellett ilyen 
komi alakokat látunk, mint gudir ' trübe, dunkel; Trübes', (WIBD. ) 'Getümmel, 
Tumult', hopir 'Vorragen, Bausch, Ausbuchtung', Ueran <^*téenar < *tsenar 
'Spinné', akkor feltehető, hogy az udmurt WbiMbipu ( = éimiri) 'ránc stb. ' 
mellett is volt egy komi *§imir 'ránc stb. ' — annál inkább, mert a komi 
(WICHM.—UOT.) I . Mmirt'ísini igének is 'sich runzeln' a jelentése. Ha a vokaliz-
musból levonható fenti következtetések miatt nem is ezt tekintenők a déli-
chanti nyelvjárásokban élő főnév átadó nyelvi alakjának, nagyon elképzel
hető, hogy a komi *Hmir 'ránc stb. ' főnév hatására a hasonló hangalakú Samir 
is felvette a (fel nem jegyzett) 'ránc' jelentést, s ebben a jelentésben került 
át azután a chantiba. De feltehető az is, hogy csak az átvevő nyelvi beszélők 
tudatában keveredtek a komi űamir-nek és *£imir-nek (meg szócsaládjuknak) 
a jelentései, s ilyen úton-módon került a déli-chanti nyelvjárásokba egy komi 
Samir 'ránc stb. ' jelentésű főnév. Az utóbbi szócsaládjába tartozó gamirtni 
stb. igének a jelentése is részben azonos a Simirtni stb. jelentésével: V., Sz., L., 
P . 'in der Hand zusammendrücken', I . 'zusammendrücken, andrücken, fest-
halten' ^ Sz., L. '(ein Kleidungsstück) fest um sich wickeln', Ud. 'mit der 
Hand zusammendrücken'. Olyan feltevésnek, amely szerint a komi Samirt- és 
Hmirt- végeredményben etimológiailag azonos tőből származnának, egyebek 
közt az a nehézsége, hogy a komi a <•*» i váltakozásra (vö. WICHMANN, Vok. 
67) csak kevés és bizonytalan példát ismerünk. 

Mindezek Után nem tartom helytállónak azt a PAASONEN—DONNER 
szótárából tükröződő felfogást, amely szerint az i t t felsorolt chanti szavak 
két, etimológiailag különálló szócsoportba tartoznának. E szók valamennyien 
a komi Samir átvételei, az utóbbinak és származékainak a jelentése azonban 
vagy már a komi nyelvben, vagy pedig a chanti kölcsönzők tudatában kevere
dett a komi *fymir 'ránc stb. ' szónak ós származékainak a jelentésével, s így 
jutottak a kondai (meg egyéb chanti) szavak egymástól eléggé eltérő jelenté
sekhez. 

5. KÁLMÁN BÉLA (NyK. LIV, 254—5) azon a nézeten van, hogy a 
(MŰNK.—SZIL. ) É . sumri, KL. Sumri 'begyömöszöl; hineinstopfen' igének 
hangalak és jelentés tekintetében megfelelhet a komi (WICHM.—UOT. ) Samirtni 
'in der Hand zusammendrücken' stb. szó, s úgy véli, hogy a komi szó alapján 



ETIMOLÓGIAI ÉSZREVÉTELEK 39 

a manysi és a komi ige szókezdő mássalhangzóját fgr. *é- fejleményének 
tarthatjuk. KÁLMÁN nézete támogatására a msi. (MŰNK.—SZIL.) É . saivi, 
KL. ááwi 'megsavanyodik', a chti §ou- na. és a komi som, hm 'savanyú, 
savanyúság' szók szókezdeti hangviszonyaira utal. A chanti Kaz. spji- nyelv
járási változatai: Vj. tédy- 'sauer werdeii (Teig)'stb. azonban arra mutatnak, 
hogy e szó kezdő-mássalhangzója nem fgr. *s-re, hanem *ís-re megy vissza 
(vö. TOIVONEN: F U F . XX, 137), s ezért TOTVONEN (id. h.) el is választja 
egymástól a KÁLMÁN idézte obi-ugor és komi szavakat. UOTILA (FUT. XXII I , 
101) — hivatkozva affrikáták és szibilansok magyarázatlan váltakozására — 
nem tart ja ugyan lehetetlennek a chanti ts- rv permi s hangmegfelelést, de 
ez semmiképp sem tekinthető szabályosnak. A konszonantizmus szempontjá
ból tehát a manysi sumri, Sumri ~ komi $amirtj,ni egyeztetés nem lehetetlen, 
de nem éppen valószínű, s nem látszik egykönnyen igazolhatónak a vokaliz-
mus szempontjából sem. Gondolhatunk még arra is, hogy a manysi szó 
jövevényszó a komiból vagy a chantiból. Legalább is orosz jövevényszavak
ban az átadó nyelv s- szókezdetével szemben több esetben van s- ^ §- válta
kozás a manysiban, pl. Szo. saí ~ P . Sn&X stb. 'shawl' > or. utaAb, Szo. 
süHdB ~ AK. §arp > 'Halstuch' < or. uiap0h (1. KANNISTO, Vok. 15). 
A magánhangzómegfelelés azonban a komiból való átvétel. feltevése esetén 
is csak oly körülményesen lenne magyarázható, mint pl. a ms. AK. surdn 
stb. 'Gold' < km. zárni esetében, vö. KANNISTO, Vok. 94, 117, 183. 

Mindenesetre számolnunk kell a KÁLMÁN B É L A felvetette lehetőségen 
kívül azzal is, hogy a ms. sumri, himri ige a km. Hmirtni igével tartozik 
egybe. A nehézségek ezen utóbbi esetben sem nagyobbak, mint az előbbiben, 
sem a hangalak, sem a jelentés szempontjából. Hogy átadó nyelvként mennyire 
jöhetne szóba a chanti nyelv, azt nem tudom megítélni. 

2. Lapp duowlle 'tinder'. 

N. SEBESTYÉN I R É N (NyK. LIII , 34) egyezteti egymással a lpN. ( F R I I S ) 
duovlle 'frustulum maturi betulae páni . . .', (NIELSEN) duoiv'ie ' t inder . . .' 
a ms. (M.—Sz.) É. táplex 'tapló' ós a m. tapló szavakat. A lp. duowlle azonban 
balti eredetű szó, amely balti-finn közvetítéssel került a lapp nyelvbe, vö. 
fi. taula 'Zunder ' (THOMSEN, Berör. 165; WIKLUND, UL. 139; KALIMA, Balttil. 
lainas. 167; E. ITKONEN: Vir. 1941, 77). A lp. szó eredetére vonatkozó álta
lános felfogás cáfolata nélkül a lp. szó fenti egybevetése nem fogadható el. 

A magyar és a manysi szót kapcsolatba hozta egymással pl. MUNKÁCSI: 
NyK. XXV, 271 és ÁKE. 5 8 9 - 9 0 ; WICHMANN: Nyr. XXXVII , 248, de vö. 
BÁRCZI, SzófSz. 

3. Magyar út 'Weg' 

1. A cht. ( K A R J . , OL. 96, 279) DN. öpt, Trj. W f , V., Vj. öy§f, Ni. ürdf, 
Kaz. öy§f, O. öy§t 'Lándenge (zwischen zwei Gewássern; russ. BOJIOK)', 
(PAAS.—DONN.) KT öxdt, J . ödt 'das Land zwischen zwei Flüssen oder Seen' szót 
N . SEBESYTÉN lRÉN^(NyK. LIII , 267—70) e. k. a magyar út szóval, KÁLMÁN 
BÉLA (NyK. LIII , 155 és Acta Lingu. Hung. I, 253) viszont a ms. ( K A N N . : 
FUF. XVILI, 83) AK. á%t, KK. ékt, FK. ekt, P . §kt 'Wasserstrasse zwischen 
zwei Seen, von einem See zu einem Fluss führender Abfluss (Bach oder Fluss)', 
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(MŰNK., VNGy. IV, 435) Okhét 'Ax; a felső-kondai tumanoknak, melyek 
több folyóval egyetemben a nagy Jevrát is fölveszik, lefolyása', (CSERNY.) 
aht 'npOTOKa (folyó lefolyása)', (ROMB.) axt 'npoTOKa' szóval egyezteti. KÁLMÁN 
etimológiája feltétlenül helyes. Ez azt jelenti, hogy ha N. SEBESTYÉN I R É N 
szófejtése megállja a helyét, akkor tehát út szavunknak nemcsak a chantiban, 
hanem a manysiban is van megfelelője, következőleg a magyar út ugorkori szó. 

2. N. SEBESTYÉN IRÉN a cht. szó mássalhangzóit — tekintettel az idevont 
szamojéd szavakra — uráli *-tk- mássalhangzó-kapcsolatra vezeti vissza, 
s a chantiban (i. h. 270) *yt- > *-tk- fejlődést tesz fel. A KÁLMÁNtól idevont 
manysi szó ezt a feltevést annyiból nem támogatja, hogy a manysi szó hang
alakja is eredeti *-kt-re (nem pedig -tk-ra,) utal. Ez a körülmény azonban 
nem teszi lehetetlenné az egyeztetést, hiszen a -tk-'^> -kt- hangát vetés fona-
tikailag könnyen elképzelhető változás, amely több nyelvből — e. k. a manysi-
ból is — igazolható, pl. é. totkes 'Schleie' ~ mdM. tutka ua. Í~ ms. (MŰNK., 
Hal. 303) T. tayt 'cyprinus tinca; compó', (KANN.) TJ . tagt-: t.-köA, TCs. 
tágt-: t.-kö/i 'jieHb; cyprinus tinca 1. tinca vulgáris' (PAASONEN, Beitr. 67; 
N. SEBESTYÉN I R É N : NyK. XLIX, 36). A chantiból a feltett hangátvetésnek 
csak egy figyelemre méltó esetét ismerem: mdE. (E. ITK. ) teilhms 'levittáá, 
panna leválleen' ~ mr. (PAAS.) K. tütkdldd- ua. ~ cht. (PAAS.—DONN.) 
K. tőwtdm 'pingoittaa metsánotuksen nahka haarukkaan . . . kuivamaan' 
(E. ITKONEN: Vir. 1944 : 362—3). 

Mikor történt az a hangát vetés, amelyet — ha az N. SEBESTYÉN I R É N -
től idevont szamojéd szó valóban idetartozik — mind a chantiban, mind 
pedig a manysiban fel kell tennünk? N. SEBESTYÉN I R É N (i. h. 269—70) — 
nem ismerve az idetartozó manysi szót — arra gondol, hogy a kérdéses 
hangát vetés csak a chantiban történt meg, s a magyar út í-jében eredeti 
*-tk- folytatóját látja. Szerintem az a hangátvetés, amellyel — a szamojéd 
szókhoz viszonyítva — számolnunk kell, legvalószínűbben már az ugor korra 
teendő. Egyrészt erre mutat a mai chanti és manysi hangképviselet, másrészt 
a m. út í-je is nyugodtan tekinthető eredeti *-kt- folytatásának. 

Az eredeti *-kt- mai képviselete az obi-ugor nyelvekben többféle. 
Az idetartozó szavak e l s ő csoportjában az eredeti *-kt-t -kt, (>>) -%t 

képviseli. Szerintem ezek tüntetik fel a *-kt fejlődésének első, legrégibb fokát. 
Ilyenek: ms. (KANN., Vok. 101) AK. tdy$, KK. te tf, EK., KL. t§gt, P . ta%ty 
VN. te%t, VS. te%t, AL. tegt, FL. tágt, Szo! tarxt 'colymbus arcticus^ (M.—Sz.) 
tayt ( > tá%ét), AL. t~ö%t 'buvárkacsa, buvármadár' ~ cht. (KARJ . , OL. 38) 
DN. tayxtdr},V.,Y]ft>Dxta'l} 'colymbus', (PAAS.—DONN.) K. ta^tdn u a . ^ k m . 
tokti ~ mr. toktS-~ hrtchtaja ~ IpK. ( G E N . ) : Not. to%tiy (WICHMANN: FUF . 
XIV, 11.1); ms. (AHLQV.) axtam, átam (fr. axtislam) 'sammeln', axtqatam 
'sich versammeln', (M.—Sz.) K. a%t%ati 'sich versammeln' ~ cht. (PAAS.— 
DONN.) K., J . dktdm 'auswáhlen, sammeln', (KARJ.—Toiv . 28) Vj. 9%t9tá 
'zurücklegen, aufspeichern, sparen' (DN. dGdtta 'sammeln, zusammenrechen, 
-schaufeln ua.') ~ kmP. ektini >y udm. oktini (UOTILA, SyrjChr. 75); msL, 
ma%ti: khulé'p m. 'az creghálót vízbe bocsátja', T. má%té: elém m. 'a gyalmot 
megveti'? ~ m. wéíháló (MŰNK., Hal. 33—4); ms. (KANN., Vok. 74) FK. , 
KK. fagt stb. 'Querholz deV Kahnes', (MŰNK.) É. tá%t, to%t, L., K., P . to%t 
ua. r^ m. tat ~ km. tik 'Querholz ' /^ mr. t§-kt§ 'Spant, Rippe'. [N. SEBESTYÉN 
IRÉN, NyK. LJII, 269, ez esetben — az ugyancsak idevont svédlp. totko 'costae 
sive statumina cymbarum et navigiorum'miatt — eredeti *-tk-hól indul ki, 
de e lapp szón kívül minden fgr. nyelvi adat s a szamojéd megfelelők is eredeti 
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*-kt-re mutatnak, vö. LEHTISALO: SUS. Tóim. LVIII, 121—2. — A szintén 
idetartozó cht. (KARJ.—Toiv . 983—4) DN. tÖydt 'dünnes Querholz, Leiste im 
Boot e t c ' szóban már más jellegű, alább említendő megfelelés mutatkozik]; 
ms. (KANN., Vok. 111) TJ., TCs. ig%t- stb. 'kommen' — m. jut (a cht. K A R J . , 
OL. 109, DN. iöydt- stb. 'kommen, eintreffen' szóban ismét más, alább emlí
tendő képviselet). 

Fgr. -*Jct- > ms., cht. -%, -%, -U fejlődés történt a következőben: ms. 
(KANN.) FL. Zó£*'Bucht' - ' c h t . ( K A R J . , OL. 113) DN. {Őx, Trj: lök stb. 
'lángé, schra le Bucht' (MARK: Vir. 1928: 186-7 ) . 

A h a r r n a d i k csoportban az eredeti -*Jct-t képviselő mássalhangzó
kapcsolat tagjai között sarjadekhang fejlődött, s az így előállt intervokalikus 
helyzetben a % stb. zöngésült: cht. (KARJ . , OL. 177) DN. |rlf- stb. 'auf-
hángen' — km. oktini 'eine Falle aufstellen' — mr. o-kt§s 'Vogelschlinge' — 
fi. ahtaa (1. pl. UOTÍLA: SUS. Tóim. LXV, 286); cht. (KARJ . , OL. 214) V., Vj. 
luydt- stb. 'herausgehen' — udm. liktini — mr. lá-ktam — lpK. likte- — fi. 
íahtea (MARK: Vir. 1928: 187); 1. még fent a m. tat és jut chanti megfelelőit. 

A n e g y e d i k csoportban az eredeti *-kt- folytatója -t ( > -f): ms. 
(KANN., Vok. 48) kit stb. 'zwei' ~ cht. ( K A R J . , OL. 196) DN. kdt s t b . - f i . 
kaksi (<.*kakte) ^ lp. guoWté^vn. két; cht. (KARJ.—Toiv . 769). V. pö-'lá, 
Vj. pb-ttá stb. 'fliehen' — mr. po-ktem 'treiben etc.'—szelk. O. paktak stb. 
'springen' - m. fut (TOIVONEN: F U F . X X I , 125); ms. (KANN. : FÜF. XIV, 36) 
TJ. fit, AK., KK., Vag., AL. U, FK. \t, P . éti Szo. eü 'Abend' - cht. (OL. 212) 
Trj. 'Unn, V., Vj. i'tnn, Ni. ietnn , Kaz. ietnn, (CASTR.) Szurg. itn 'Abend, 
Abends' (-n lokativüsraggal, vö°. TOIVONEN:" Vir. 1938: 339) — lpL. iektu 
'gestern' - fi. ehtoo (TOIVONEN: FUF. XVI, 226—7 és Urai-alt. J b . 1952/2 : 42). 

A m. út szóba jöhető manysi és chanti megfelelői nem illeszkednek bele 
egységesen egyik fenti csoportba sem, mert a manysi szóban az e l s ő csoport, 
a chanti szóban pedig a h a r m a d i k csoport jellemző hangképviseletével 
találkozunk (etimológiailag összetartozó obi-ugor szavak ilyen kettős viselke
déséhez vö. a fenti példákat). A két hangképviselet megegyezik azonban 
egymással abban, hogy mindkettő legvalószínűbben fgr. -*kt-re, ül. ebből 
fejlődött -#£-re vezethető vissza, s ilyenformán a m. út javasolt obi-ugor 
megfelelőiben is joggal kereshetjük ugyanazon előzményt. Minthogy pedig 
ezen fgr. (ugor) előzménynek néhány biztosnak látszó esetben (vö. tat (fa), 
jut, két, fut) -t a magyar folytatója, a m. út szót is legvalószínűbben fgr. 
-*kt-re, ül. ennek hangátvetés nélküli ugor folytatójára vezethetjük vissza, 
azaz: azt a hangátvetést, amely az obi-ugor szavakban a javasolt szamojéd 
szavakkal szemben megállapítható, már az ugor korra tehetjük. 

3. A magánhangzómegfelelés kérdésével, sajnos, egyik kutatónk sem 
foglalkozott, pedig a finnugor magánhangzókutatások mai állása mellett ez 
már nem hanyagolható el, s erre a magyar, a chanti és a szamojéd szó egyez
tetésének egyes bizonytalanságai miatt is érdemes lett volna kitérni. 

Ut szavunk javasolt chanti megfelelőinek a magánhangzóját mind 
KARJALAINEN (OL. 279), mind pedig STEINITZ (OstjVok. 60—2) őschanti 
*o-ra vezeti vissza (őscht. *o>> DN. o, (PAAS.) K. O a következő y,ill. x miatt). 
A csupán a K. és a P . nyelvjárásokból ismert ms. szó azon szavak közé Ilik, 
amelyek nyelvjárási változatainak magánhangzóképviseletét KANNISTO (Vok. 
95—8) ősmanysi *g és *f paradigmatikus váltakozásával magyarázza. A cht. 
DN. öy§t stb. és a ms. AK. á%t stb. nyelvjárási változatai a vokalizmus szem
pontjából úgy felelnek meg egymásnak, mint a következők: cht. (KARJ.; , 
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OL. 149) DN ium, Trj. ióm', V., Vj. ióm'', Ni. {um\ Kaz. iqm*, 0 . fo'm 
'Ahlkirsche', (PAAS.—DONN.) K. j,üm (u^>*g az m labializáló hatására), 
J . ióm 'Traubenkirsche' ~ ms. (KANN. , Vok. 98—9) AK. lám, KK. l§m, 
FK. Tem, P. lem, (e << *g a f- palatalizáló hatására) stb. Az őschanti *o-nak 
a magyarban két példában u felel meg (mint a cht. öy§t- ^ ni. út esetében), 
egy másik példában pedig o: 1) cht. (KARJ . , OL. 14§), DN. ^u's, Trj. ko's, 
V., Vj. kg's, Ni. xus, Kaz. ^o's, O. ^o\s 'Stern', (PAAS.—DONN.) K. güs, J . 
kos ua. ~ m. M^y 'Stern' (ld. pl. TOIVONEN: FUF . XIX. 176, ahol helytelenül 
V., Vj. Jco's áll. A (PAAS.) K. ög§f alakban o < *o a rákövetkező / m i a t t ) ; 
2) cht. (KARJ . , OL. 148, 279) DN. pfnt, Trj. AÓnJ, V.,Vj. lónf, Ni. í ^ ' f Kaz. 
AÓnti, O. / oVí (PAAS.—DONN.) K. ÍWWÍ, J . %bn\ 'Gans '~m. lúd; 3) cht. (KARJ . , 
OtTíál, 279) DN. ^wÍ9/, Trj. köUrfk, V.,Vj. fö/5je, Ni. £ w % , Kaz. £ÖJa^, 
O. göljg, (PAAS.—BONN.) K. xüUg, J- kbUrjk R a b e ' ~ ni! Áol?ó (vö. Oklsz. 
1285/1334 Hulloudz&lsLsa,). — Ide sorolható még az egyes chanti nyelvjárások
ban észlelhető kisebb rendhagyóság ellenére is: (KARJ.—Toiv . 343) DN. %us, 
Trj. Mos, Ni. ^us, O. gos, (PAAS.—DONN.) K. ^ús, J . kos 'zwanzig' ™ m. húsz 
(a cht. V. kos, Vj. kos és Kaz. YOS rendhagyóságához vö. STEINITZ, OstjVok. 
28, 56. jegyzet és FgrVok. 44, ahol V. kos áll. A Kaz. x°s esetében is jelölésbeli 
ingadozásról le e szó.) Az ősosztj. (nyílt) *p tehát"a magyar %-nak egyik 
szabályos megfelelője. 

4. H A J D Ú (Acta Lingu. Hung. IV, 35—6) a m. út és a cht. öydt stb. szók
nak az idevont szamojéd szavakkal való egybetartozását kétesnek tartja. 
Ugyanő célzást tesz N. SEBESTYÉN I R É N etimológiájának szemantikai nehéz
ségeire is. Ezek valóban nem jelentéktelenek, még az egymással összekap
csolt ugor szavakon belül sem, tekintettel arra, hogy a manysi szó a v í z 
útját (lefolyását), v i z i utat , a chanti szó pedig — bár a víz útjához hasonló 
keskeny sávot, de mégiscsak — szárazföldi útvonalat jelent. A két eltérő 
jelentést áthidalja azonban a (PÁPAI) 'kiszáradt folyómeder' jelentés, amely
ből az derül ki, hogy az obi-ugor nyelvekben a tárgyalt szavak voltaképp 
olyan keskeny, barázdaszerű földsávot, ill. földmélyedést jelentettek, ill. 
jelenthetnek, amely a vele kapcsolatos vizek magas állása esetén megtelik 
vízzel, azaz vizi útul is szolgálhat, a szomszédos vizek alacsony állása esetén 
pedig kiszárad, tehát száraz lábbal is járható útvonallá válik. Ennek a magya
rázatnak nem mondanak ellent a legújabb manysi szótárnak, ROMBANGYEJEVA 
szótárának adatai sem. Eszerint az or. tipornom ms. jelentése 'axT, nocaJi'. 

. A msÉ. posal szót pedig MUNKÁCSI folyóérnak fordítja. 
Az obi-ugor szók jelentésének fenti értelmezése esetén a velük kapcso

latba hozott m. út szó mai általános jelentésének a kifejlődése jól elképzelhető. 
Ismeretes, hogy például a lívek a tenger vizének időnkénti visszahúzódása 
idején a "partmenti sima földsávot használják gyalog- és kocsiútul. De a fi. 
(LÖNNR.) kuurna 'ránnformigt kari vid brygd, rost; rárma, qvarnránna; 
fára, reffla' szónak és rokonnyelvi megfelelőinek a jelentései is jól megvilá
gítják a m. út szó feltett jelentésfejlődését. A fi. kuurna jelentése SZINNYEI 
szerint e. k. 'válu-csatorna; horny, barázda', vö. még KALIMA (FUF. XVIII, 
164) kuurna e. k. 'Rinne; Furche', karj. kuurne 'Rinne', s ezen finn szóval, 
amelynek megfelelői változatos jelentésben a balti-finn nyelvek többségében 
megvannak, etimológiailag azonos a mf. (SZIL.) korno 'barázda; ú t ; csík' 
(korno-jerj 'utas ember', jöl-kornd 'ösvény'), (WICHM.) ko-rnd 'Weg; Streifen 
(im Zeug)', (RAMST.) kornd 'Weg, Steig, Pfad', (PAAS.—SIRO) korno 'Weg' 
(1. DONNER, VglWb. I, 52; OJANSUU: Vir. 1905: 64; WICHMANN, TscherT. 
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446. sz.; KALIMA: FUF . XVIH, 20; TOIVONEN: FUF. XVI l l , 177). - Tanul
ságosak a fi. (LÖNNR.) kyna 'rör, ránna; tapprör; ránnformigt bryggkárl, 
rost; dricksho, ho' nyelvjárási jelentései is: 'yhdestá puusta tehty kuurna, 
kouru, ránni, esim. sellainen, jota pitkin vési johdetaan kaivosta kotaan 
ta i saunaan' ~ 'veden maahan uurtama kouru' ~ ' p i e n i metsápolku' stb. 
(Vir. 1920 : 128). A feltett jelentésfejlődést igazolják még az.alábbi példák is: 

1) fi. (LÖNNK., pótfüzet) muotka 1) === mátka, 2) 'nás, landás mellan 
tvenne vatten, stálle der baten maste dragas öfver land (taival)', Bnont. 
(ESKOLA) 'kannás kahden járven válillá, josta véne vedetáán yli' j (LÖNNR., 
pótf.) muotkata 'drága baten öfver ett nás' ~ 'fárdas, resa (taivaltaa)'., Enont. 
(ESKOLA). muotkia 'vetáá véne yli muotkan' •< lpl. mmdt"ikl v. mmdőkkl 
'taivalluspaikka (joko kannás tai kosken sivu)' N. (FRIIS) muoike 'Eide (isth-
mus), smal Landstrimmel mellem to SoerellerElve', I . mmbdkkmd, N. muotkot 
'sastte eller transportere over Eide' (ÁLMA: SUS. Aik. XXV/1, 30) 

2) or. maüdojia 'unbewohnte Landstrecke; ausgedehnter dichter, sumpfi-
ger, nur im Winter passierbarer Wald' A r c h . Pin, Mez.; 'Weg, der sowohl 
im Winter als im Sommer gangbar ist (gewöhnlicli am Meeresufer)' Kern; 
'Waldweg' Kol. < k a r j . (GEN. ) taibale- (nom. taival), vö. fi. taival v. taipale 
'Landenge; Strecke zwischen zwei Seen oder Flüssen; Abstand zwischen zwei 
Raststátten; Strecke, Weg' ~ (SZINNYEI) taivalta- 'utazni' (KALIMA: SUS. 
Tóim. XLIV, 223). 

A m. út régi nyelvi diftongikus és egyéb alakjai (vö. M E S K Ó — P A I S : 
MNy. XXXVII , 193—4) szerintem egyszerűbben magyarázhatók a fenti 
obi-ugor szavakkal való egyeztetés esetén, mint egyébként. 

• 4. M. íz 'Gelenk, GJied e t c ' 

1. A m. iz szó jelentései a NySz. szerint a következők: 1) 'articulus, artus; 
Glied, Gliedmass, 2) articulus, pars; Teil, Artikel, 3) gradus consangvinitatis; 
generatio; Verwandtschaftsgrad, Geschlecht, 4) gradus; Grad'. E szó etimo
lógiája (ld. pl. NyH.7 33) körül már régóta bizonytalanság uralkodik. E bizony
talanság okai a következők:, 

a) A m. iz szóval kapcsolatba hozott rokonnyelvi szavak többsége 
kéttagú, 111. az egytagú alakok mellett egy n elemmel bővült tő jelentkezik: 
fi. jasen 'tag, íz, Ízület' ~ m d . (PAAS., Beitr. 230) M. jezns, ezns, E . ezne 
'Gelenk, Glied' ^ mr. (WICHM.) KB. je-for], U. jd-zdrj, N. jyzirj 'Gelenk; 
Knötchen einer Pflanze' /*» udm. joz, &oz, ctoz 'Gelenk', d e: (MŰNK.) , S. joznal-
'ízenként szétszedni, taglalni, összevagdalni', (WICHM.) S. joznáni, U. doznanj' 
'gliedweise auseinander nehmen, zergliedern usw.' ~ km. (WICHM.—UOT.) 
V., Pécs., L. jez: j.-vi, Sz. j.-vii, Le. jez- : jez-vi 'Sehne, Flechse im Fleisch (V.); 
Gelenk (Pécs.), Gliedgelenk (Sz.), Fingergelenk, Halmknoten (Le.); Glied-
stück im Rohr, Halm (L.)', d e : ( W I E D . ) P . jözna 'Muskel, Gelenk'. A permi 
származékokban jelentkező ~n eredetileg is a tőhöz tartozó elemnek látszik 
(vö. UOTILA, SUSToim. LXV, 331 és LAKÓ, FgrÉrt . 2 : 61). Viszont a md. 
alakok -n-jét SZINNYEI (NyH.7 95), a finn szó -n-jét ugyancsak SZINNYEI 
(i. h.), de HAKULINEN (SKRK. I, 115) is, a mr. jé-zdfj stb. -^-jét pedig L E H T I -
SALO (SUSToim. LXXII , 140) képzőnek magyarázza (az utóbbi etimológiai 
megfelelőként utal a m. íz szóra, de ugyanekkor nem foglal állást a fi. és a 
md. szó nazális elemét illetőleg). 
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b) Amint PAASONEN (i. h.) rámutatott , a chantiban van egy szó: K. p í , 
J . ifi, ( K A E J . , OL. 188)-DN. idt, Trj., V., Vj. igf, Ni. iit, Kaz. UjL O. %fjt 
'Gelenk', (PATK.) I. jit 'Ízület; elkülönített rész,hely, szoba | Gelenk; Atöteilung, 
Zimmer'; jitar], jittar), jitér) 'izületes; elkülönített részekre osztott j gelenkig; 
mit Abteilungen versehen', (AHLQV.) É . jit, jit 'Gelenk (des Körpers)', amely
nek szóvégi mássalhangzója fgr. -*í-re megy vissza, s ez jól illik a m. íz meg
felelőjéül (vö. STEESTITZ, OstjChr. 142). 

• Mi lett e kettős lehetőség következménye? — A kutatók egy része 
továbbra is vallotta a m. íz-neka fi. jasen-nel és társaival való összetartozását, 
s csak kétkedve vagy egyáltalán nem vonta ide a cht. %dt szót, vö. NyH. 7 33; 
FUCHS: FUF. XVI, 79; BÁECZI, SzófSz. Mások a m. szónak a fi. jasen család
jába való tartozásában kételkedtek, ül. lehetségesnek tartották, hogy a m. 
íz mind a fi. jasen-nel és társaival, mind pedig a cht. pt szóval egybekapcso
landó, azaz hogy a fi. jasen etimológiai családjába esetleg a chanti szó is bele
tartozik, vö. UOTILA: SUSToim. LXV, 331 és SyrjChr. 86, ül. Vir. 1930: 178, 
jegyz. E kétségek eloszlatása, ül. az eltérő állásfoglalások megítélése céljából 
először azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk, hogy milyen alapnyelvi előz
ményre megy vissza a fi. jasen-nek és legbiztosabbnak vélt etimológiai meg
felelőinek a szóbelseji mássalhangzója. 

2. PAASONEN (Beitr. 230) és B E K É (FUF. XXII , 113) fgr. szóbelseji -*s 
mellett foglalnak állást, tekintettel arra, hogy a mordvin alakváltozatok 
és az idevont nyenyec rj&su' stb. eredeti jésített hangra utalnak. Szerintem 
azonban ez a nézet nem számol kellőképp azzal a körülménnyel, hogy a szibi-
lansok eredeti jésítettségét a permi nyelvek meg szokták őrizni, pl. md. 
(PAAS.) M. komdé, komdé, komé, E. komé 'zwanzig' ~ km., udm. kii ~ cht. xws 
~ ms. gutz r-> m. húsz; km., udm. kuz ~ ms. %óysá ~ m. hosszú; md? -z 
(a IV. partic. képzője) ~ km., udm. -(i)é, -(i)é ~ cht., ms. -s (LEHTISALO: 
SUSToim. LXXII , 198—9). Ilyenformán felmerül az a lehetőség, hogy a md. 
jezne stb. i-jének jésítettsége másodlagos (a megelőző palatális magánhangzó 
és a következő n hatására; a másodlagos jésülés egyes eseteiről ld. PAASÖNEN, 
s-Laute 7 — 8), s a szóban forgó szócsaládban fgr. -*s-ből kell kiindulnunk, 
illetőleg: ha fgr. -*s'-ből indulunk ki, akkor a permi szavak elválasztandók 
a finn-volgai szavaktól, minthogy sem. jésítetlen szibüansuk, sem pedig az 
őspermire felteendő n-es alak miatt nem illenek a fi., md. és mr. alakokhoz. 
Az utóbbi esetben már nagyobb valószínűséggel indulhatnánk ki a finn-volgai 
szavakban eredeti -*é- hangból. Ez esetben azonban — hacsak nem akarunk 
a fgr. -s-hangok .körében tapasztalható rendhagyóságokra építeni — a m. íz 
nem tartozhatik ide, mert a fgr. -*<s'-nek a magyarban -sz a folytatója, vö. 
húsz, hosszú. A m. íz csak akkor kapcsolható a finn-volgai szavakhoz, ha az 
utóbbiakban eredeti -*s-ből indulunk ki. Ha ilyen alapnyelvi szóbelseji 
hangot teszünk fel, akkor a finn-volgai és a magyar szók összetartozását 
a szóbelseji konszonantizmus szempontjából támogatják a következő 
etimológiák: 

1) ms. (KANN. , Vok. 70, 107, 172, 186) TJ., TCs. tat-, AK. töt-,KK. 
to't-, FK. tu't-, P., ÉVag., DVag. üt-, AL. tit-, FL., Szo. tit- 'nass werden' ~ 
cht. (KAEJ .—Toiv . 1110) Kam. tattá 'quellen, dicht werden (ein Gefáss, 
Schuhzeug im Wasser), V. Volta* 'feucht, nass werden', Vj. ivltá, (vl'tá 'feucht, 
nass, frisch, geschmeidig werden (Feli u. dgl.)' Trj. AqAfalfs 'feucht, nass werden, 
durch Feuchtigkeit weich werden, sich aufweichen (im Wasser, Feli, Schuhe), 
quellen (ein Gefáss im Wasser)', Kaz. AŐAti 'feucht, nass machen, befeuchten 
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{in Wasser)', (PAAS.—DONN.) J . £aja{fóm 'anfeuchten, einweichen' etc. ~ 
km. söz- 'feucht werden' ~ m. ázik (PAASONEN, s-Laute 89); 

2) cht. ( K A B J . , OL. 187, 286) DN. dt-, Trj. 'ÓA-, V., Vj. Öl-, Kaz. gA~, 
O. »|- 'heizen, einheizen' stb. *y km. gzjini stb. 'sieh entzünden, Feuer fangen' 
~ m . izzik, izzad (TOIVONEN: FUF." XXII , 162—3). 

3. Mielőtt továbbmennénk, le kell számolnunk azzal a szintén felmerült 
nézettel, hogy esetleg a cht. idt is egyeztethető a fent tárgyalt finn-permi 
szavakkal. Szerintem ez a nézet elvetendő. Ha a tárgyalt finn-permi szavak
ban — mint PAASONEN és B E K É — eredeti -*é-t teszünk fel, akkor a chanti-
ban s-t várnánk (vö. NyH.7 43); ez esetben tehát a cht. szó nem illik ide. 
De nem sorozható ez ide akkor sem, ha eredeti -*s-ből indulunk ki. A chanti 
nyelvjárások közül ugyanis a Trj., V., Vj., Kaz., O. és J . nyelvjárások ponto
san megőrizték a fgr. -*S- és a fgr. -*t- közti különbséget. 

A) Fgr. -*<s-re megy vissza a szóbelseji mássalhangzó a következőkben: 
1) cht. ( K A B J . — T O I V . 777) V., Vj., VK. pdV 'Nest e t c ' ~ m s . piti, pit «v 
km. poz ~ md. pizá, pize ~ fi. pesá ^ m. fészek; 2) cht. ( K A B J . , OL. 141) 
Trj . UÖA, V., Vj. Kol, Kaz. ZQ'A, O. *Ö% ( P A A S . - D O N N . ) J . kg£ 'Fichte' -~. 
ms. g"(3t stb. 'Tanne' ~ kmT koz 'Ficnte' ~ udm. kfz ~ md. kuz ~ fi. kuusi. 

*B) Fgr. -*£- fejleményei vannak az alábbiakban: 1) cht. ( K A B J . , OL. 90) 
Trj. Mf, V., Vj., kaxf, Kaz. gn'f, 0 . ga% (PAAS.—DONN.) J . kat 'Haus' ~ fi. 
kota^ m. M z ; 2)*cht. (KABJ.—Toiv . 884) Trj. sáf, V. sát, Vj. sa'/ , Kaz. 
s*f, O. saí, (PAAS.—DONN.) J . sat 'hundert ' v̂ ms. saí ~ fi. soía ~ m. száz. 

Nyilvánvaló, hogy a cht.Trj. igf, J . iül 'Gelenk' stb. csak az utóbbi 
sorba tartozhatik bele. 

4. Rátérve mármost arra a kérdésre, hogy egyeztethető-e a m. íz a cht. 
idt 'Gelenk' szóval, annyit megállapíthatunk, hogy a magyar szónak a chanti 
szóval való egybevetése a szóeleji és a szóbelseji mássalhangzó szempontjá
ból semmi akadályba sem ütközik, s a két szó egybetartozása a vokalizmus 
szempontjából is valószínűsíthető. Szavunkban KABJALAINEN (OL. 286) őscht. 
*«o hangot tesz fel, amelynek szabályos folytatói DN. 2, Trj., V., Vj. 0, Ni., 
Kaz. á, 0 . V', nii esetünkben az őscht. *o > Ni.i, Kaz. 1, O. j? a szókezdő 
-$ miatt . STEINITZ (OstjVok. 94) a kérdéses őschanti hangot *Ő-nek („redu-
zierter vorderer labialer Vokal") rekonstruálja. Ezen őschanti hang folytatói
nak legalábbis két további esetben ugyancsak i felel meg a magyarban: 

1) cht. ( K A B J . , OL. 188) DN. idnm, Trj. iqnp%, V., Vj. iófh% 'Bogen-
sehne; Netzstrick', Ni. imp, Kaz. iiriti, Ö. i$ndi" 'Bogensehne', (PAAS.—DONN.) 
K. idntd, J . iöntdy' 'Sehne, Bogensehne' ^ m. ideg, 2) cht. ( K A B J . OL. 187, 
286) DN. dt-1 Trj. rgA-, V., Vj.oj-, Ni. gt-, Kaz. aA-, 0.p\- 'heizen, einheizen', 
(PAAS.—DONN.) K. dtd-m 'wármen, heizen' ~ m. izzik, izzad (TOIVONEN: 
F U F . XXII , 162 -3 ) . 

5. A chanti idt 'Gelenk' szónak — úgy látszik — a m a n y s i b a n i s 
megvan a megfelelője: (MŰNK., VNGy. I I , 648) É. ját 'ízület'; áwi-j. 'kereszt
pánt az ajtón'. Ugyanez a tő igeként ragozva is előfordul: akwán játi 'össze-
pántoP. Ezeket az adatokat a VNGy. I I . kötetéhez írt magyarázatokból idézi 
MUNKÁCSI. Ugyanezek a szók előfordulnak a I I I . kötet szövegeihez fűzött 
magyarázatokban is (MŰNK.—KÁLMÁN 358): áui taul'il = áui ját: [az ajtók 
keresztpántja] 'uinOHKa ABepeM'; ákuan taul'urjkud v. játurjkud: [keresztpántok
kal megerősít] 'uinoHKaMH aaKperiHTb'. MUNKÁCSI manysi szótárának meg
jelenéséig nem tudhatjuk, de lehetséges, hogy MUNKÁCSI az 'ízület' jelentésű 
szót csak szövegösszefüggésből következtette ki. A klr játpá játin jautkém 
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jelzős kifejezést (VNGy. II , 42 : 277. sor) eredetileg így fordította: „vas-
közepű közepes ijjacskám", — az. ul'pa-jiw jatin áwi (VNGy. I I , 63 : 138. sor) 
fordítása eredetileg: „czédrusfából való keresztpántos kapu". A jegyzetekben 
(443., ül. 451. 1.) változtatja meg e kifejezések fordítását a következőképp: 
„vasizületű izületes ijjacskám", ül. awi-jat 'keresztléczek (pántok) az ajtón 
ezek megerősítése czérjából'; awi-pdrtét akwán jatianém 'az ajtódeszkákat össze
pántolom, keresztlécczel erősítem össze'. Nyilvánvaló, hogy MUNKÁCSI ere
detileg az É. (VNGy. I I , 439) jat [KL. jat, ÉL. (III. 423) jot, KK. ( i n , 131) jöt] 
'közép' jelentésű szót sejtette az idézett helyeken, de — amint a hangalak 
eltéréséből kiviláglik — a két szó valóban nem lehet azonos egymással (vö. 
K A N N . , Vok. 104: TJ. , TCs. iet, AK. iát, KK. fe% FK. fe't, P . iet, AL. iét 
'Mitte'). A vokalizmus kérdéséhez addig nem szólhatunk hozzá, amíg a manysi 
szó változatai egyéb nyelvjárásokból ismertté nem válnak. 

6. Fejtegetéseim eredményei a következők: 
1) a fi. jasen és mordvin-mari megfelelője csak az esetben tartozhatik 

össze a m. íz szóval, ha szóközépi mássalhangzójuk eredeti -*s- volt; 
2) a km. és az udm. szónak a fentiekhez való tartozása több okból is 

kétséges; 
3) a cht. idt 'Gelenk' szó nem egyeztethető a finn-permi szavak agyiké

vel sem, viszont semmi akadálya sincs a m. íz szóval való egybevetésének. 
Valószínűleg hozzájuk tartozik a ms. jat 'ízület' szó is. 

LAKÓ GYÖRGY 




