
Obi-ugor szófejtések 
1. Manysi mol%a 'agancstalan rén- vagy jávorszarvas' 

A rénszarvas vagy jávor bizonyos időszakban elhullatja agancsát. Az 
ilyen rénszarvast ül. jávort, amíg új agancsa nem nőt t ki, a szigvai manysik 
a következőképpen nevezik: molya (fonetikusan: mohxá). 

A szó megfelelőjét megtalálhatjuk az északi chantiban: ( K A R J . — 
Toiv. 522b) Kaz. molya" 'ohne Géweih (Renntier, dem das Geweih abgefallen 
ist)'; O. mv\yi 'ohne Geweih'. 

Bár az elnevezés nem föltétlenül rénszarvastenyósztési műszó, hiszen 
az agancsa-vesztett vadrént és a hasonló állapotban levő, seholsem domesz-
tikált jávorszarvast is így nevezik, mégis mind a manysiknál, mind a chantik-
nál csak az északi, rónszarvastenyésztő lakosság körében ismeretes. 

Az obi-ugor szó nyenyec (jurákszamojód) eredetű: (LEHT. , Rennt. 18) 
O., T., Szj., K. maik 'Renntier, das das Geweih abgeworfen hat, Renntier, 
das hornlos geworden ist', OP. mqlíck%, Szjo., U—0. maikkal, P . maLokgj, 
Kisz. marok 'ua.' Mind a földrajzi szempontot, mind a nyenyec szó hang
alakját tekintve valószínű, hogy a szót mindkét obi-ugor nyelv az obdorszki 
vagy tazi nyelvjárásból vette át. Ebben az esetben inetimologikus magán
hangzó fejlődött a szó végén. Vagy pedig azt kell gondolnunk, hogy az erdei
nyenyec puri vagy ehhez közel eső nyelvjárásából került át a szó az obi-ugor 
nyelvekbe. 

2. Manysi mura 'a rénszarvas nyári agancsa' 

Két szigvai nyelvmesteremtől hallottam a következő szót: mura (fone
tikusan mura) 'szőrrel borított nyári rénagancs'. Az eddigi manysi lexikális 
közlésekben még nem találkoztam vele. A többi nyelvjárásból nincs rá ada
tom (a rénszarvastenyósztés szókincsét csak szigvai nyelvmestereimtől tud
tam kikérdezni). Az obi és a jukondai manysik egyébként nem is rénszarvas-
tenyésztők. A manysi szó, mint számos egyéb, a rénszarvastenyésztésre 
vonatkozó szó (pl. tinsür\ 'pányva', yöipt 'rénökör', pörya 'bunda', nénisati 
'rénüsző' stb., 1. GOMBOCZ: NyK. XXXII , 212—4), a nyenyecből való átvétel, 
vö. (LEHT. , Rennt. 26) T. mörv 'weiches Renntiergeweih im Sommer', Lj. , 
Nj. mörrvd id.; 'háutiger Überzug des Renntiergeweihs'. 

A nyenyec ö > manysi ü megfelelés szabályos, hiszen a vog. ü nagyon 
nyílt: ü, és az orosz hangsúlyos o-t is €-val veszi át minden manysi nyelv
járás, pl. FL., Szo. rüpit- 'arbeiten' < or. póőumb, AK. sÜAdt 'Maiz' < or. 
cÓAOd FL., Szo. müska 'Moses' < or. MócbKü, Szo. rüt 'Geschlecht, gens' < 
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or. pod, KK., FK. püp 'Popé, Priester', P. , ÉV. pup — püpt (tsz.), FL., Szo. 
púp < or. non (STEINITZ, WogVok. 214). 

3. Manysi kzk 'fejkorpa, ótvar, rüh' 

Majdnem az egész chanti nyelvterületen ismeretes a következő szó: 
(AHLQV.) kak 'Ráude, Krátze'; (PATK.) kák 'Krátze, Ráude, Grind'; (PAAS.— 
DONN. 72) K., J . kak 'Grind auf dem Kopf; (KARJ.—Toiv . Sgob^-la) DN. 
kak 'Schorf, Grind (gew. auf dem Kopf des Kindes)', Kos., Fii. kak 'Schorf, 
Grind', C. kak, Szogom kak 'Grind, Krátze' , Cs. kak 'Schorf,•Orind (auf dem 
Kopf)', Kr. kik = Fii.; Mj. Mk 'Grind (auf dem Kopf)', kikeni', Ni. kák 
(kak) = Cs.; Kaz. kak 'starker Grind, Schorf auf dem Kopf; an den Rán-
dern des Essgeschirrs angetrocknete Teig- od. Suppenschicht, wenn die Gefásse 
nicht gewaschen werden', O. ka% = Cs. 

Hasonló hangalakban és jelentésben találtam meg a szót két északi 
manysi nyelvjárásban: Ob kák 'ótvar, rüh'; Szi. kak 'rüh'. 

A chanti szót a tatárból magyarázza PAASONEN (FUF. I I , 122) MUN
KÁCSI nyomán. A manysi szó, mivel eddig csak az északi nyelvjárásokból 
került elő, valószínűleg chanti jövevény. 

4. Manysi lutikka, lutaki 'poloska' 

1957—58-ban Leningrádban végzett manysi-nyelvi tanulmányaim során 
jegyeztem föl a következő adatokat: Szi.1 lutikka ~ lutaki 'poloska', Ob 
lotaki 'ua.'. Jukondai adatközlőim ezt a szót nem ismerték, náluk a foga
lomra a következő kifejezés ismeretes: rgs taydm (szószerint: orosz tetű). 
1958 decemberében LIIMOLA MATTI szívessége folytán megnézhettem KANNISTO 
kéziratos anyagában is a szót. Nála két szoszvai adatközlőtől van rá adat: 
(Semeon Vingalev) lütika 'KJionb', (Semeon Pakin) lu'ta'G'i id. ROMBANGYEJEVA 
orosz—manysi szótárában is megtalálhatjuk: Knon AymüKU. 

I t t egy érdekes vándorszóval van dolgunk, amelynek eddig manysi 
alakja nem volt ismeretes nyelvészeti irodalmunkban. A szó finnségi eredetű. 
Elterjedéséről ós összefüggéseiről mellőzöm az eddigi irodalom részletes 
ismertetését, ós csak a SKES. II. kötetében nemrég megjelent tömör össze
foglalását közlöm: „lude, lutikka, karj. lut'ikka, aun. lut'ikku, lut't'i, lyyd. 
Autiíc, -tikko, Aut't'i, Aude, veps. lude, -eg, vir. [észt] lutikas, E. lutik (suom. > 
lpR lude, L. lutái, luhtai, N. luttik, luttdk, luttiha§, ludas, I. lutthá^ 'lude'; 
todennák. ims. [valószínűleg finnségi] > s y r j . I., Ud. ludik, V., S., L. ludik, 
P. vudi-k, OP. ludék id. > ostjDN. tam-k, Ni. tntek, Kaz. lőtek id.)". 

A chanti szót a komiból eredezteti PAASONEN (Wb. 235) és TOIVONEN 
(FUF. XXXII , 99). 

Ehhez hozzácsatolhatjuk még a már említett manysi szón kívül a követ
kező nyenyec adatot: (LEHTISALO, JurWb.) Sz., Nj. tattaéok 'Wanze'. Szótárá
ban LEHTISALO a nyenyec szót helyesen a chantiból származtatja. 

1 Nyelvjárási rövidítéseim a szokásosakon kívül: Szi. = a Szigva (Ljapin) folyó 
mellett beszélt manysi nyelvjárás (az északi típushoz tartozik, közel áll a szoszvaihoz); 
J . = a Jukonda folyó mellékén beszélt manysi nyelvjárás (közel áll az alsókondaiboz). 
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A szó elterjedését tehát a következőképpen vázolhatjuk: a finnségi 
nyelvek közül a finnből került á t a lappba, a karjalaiból (vagy vepszéből) a 
komiba, és így a finnségi—komi kapcsolatok egyik nyelvi tanúja. A komiból 
vették át az obi-ugorok, a chantiból pedig az erdei nyenyecek. A szó csak 
Eurázia északi részén ismeretes. 

A chanti alakok hangalakja szabályosan megfelel a kominak, a manysi 
adatok azonban — különös módon — nagyon emlékeztetnek a hosszabb 
finnségi alakokra. 

5. Manysi no% 'kutyagyeplő' 

A chantiban a következő szót találjuk (PAAS.—DONN. 140) K. nögdl 
'Stáb mit Seil an beiden Enden, woran der Hund gebunden wird', J . náwl 
'Rollstamm, Rolle'; (KARJ.—Toiv . 571b) Kr. nögdi 'Knüttel zum Fest-
machen des Hundes, hölzerne Hunde «kette»', V. nvyt>V, nvraV, am'nvrdl' 
(nvydl't), Vj. nvydV, am' nvyW 'Halfterstock des Hundes', VN. nvydl', Likr. 
nayé]' = Vj.; TrjT ncíu §V, ra'"m'náuy9V '(hölzerne, eiserne) Halfter zum Fest-
machen des Hundes'. Véleményem szerint ezzel azonos szó (PAASONEN is 
egynek veszi vele) az uo. található VK. nögdV, Vart. noyd\', Likr. náydX, 
Mj., Trj . nau dl', O. nöydl stb. 'unter das Boot gelegtes Hofz'. A szó jelenfése 
eredetileg 'hosszúkás fadarab, dorong' lehetett. A nyelvjárások egy részében 
a kutyavontatás műszava lett, másokban a hasonló alakú fadarab másfajta 
funkciójának jelölőjekónt állandósult. 

Hasonló hangalakú és jelentésű szót jegyeztem föl a manysiknál is: 
ms. Szi. no% ' 1 . bot, pálca a szánba befogott kutyák nyaka közt, hogy össze 
ne marakodhassanak húzás közben; 2. békó, nyűg a ló első lábán, hogy legelni 
tudjon, de szaladni ne', kát noyl pinur]kwe 'benyűgözni (lovat)'. 

A két obi-ugor szót kétségtelenül ősi rokonság kapcsolja össze A chanti 
szó végződésében azonban föltétlenül képzőt kell keresnünk. Az -l képzőről 
1. pl. GYÖRKÉ, Wortbild. 35. 

6. Manysi úefsa 'díszfa' 

Egy szigvai sorsénekben fordul elő a következő két párhuzamos sor: 

sát nérsa Hütmar) nolt'emen, 
yjőt nérsa íütmar] nolt'emen. .. 

'hét díszfa álló fokocskánk (dual.), 
hat díszfa álló fokocskánk. 

Mikor a nérsa szó jelentését kérdeztem, az adatközlő így magyarázta 
meg: „Ember formára kidíszített fenyőfa. Közepén az ágakat letisztogatják, 
és helyükre két kar-formájú vastagabb ágat erősítenek. A tetején meghagyott 
rövid ágak az »emberforma« feje, a két ráerősített ág a két karja, az alsó, 
hosszú ágak a szoknyája (nadrágja), a fatörzs a lába." 

• 
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Ugyanezt a szót följegyezte KARJALAINEN is a kazimi osztják nyelv
járásban: (KARJ.—Toiv . 636b). Kaz. ne'r'sa, ne fsa 'durch Abhauen von 
Ásten bezeichneter Baum (bes. an Stellen, die man früher nicht besucht 
hat; oft lásst man auch die „Arme" zurück; man entfernt Zweige an dem 
jungen Baum, damit er weiter wachsen kann)' . 

7. Manysi nart- 'szopni' 

A régebbi forrásokban az idézett jelentésben nem találom, de az utolsó 
negyedszázad följegyzéseiben előfordul: (CSERNY.) nartur\kve 'cocaTb' és 
(ROMB.) cocaTb — HRpmymuee. Magam is ebben a jelentésben jegyeztem 
föl a szót, mikor a rónszarvastenyésztés műszavait kérdeztem. A felelet a 
rónborjúra vonatkozott: manysi Szi. narti (fonetikusan nirti) 'szopik'. 

Nagy területen ismert a következő chanti szó: (PAAS.—DONN. 154) 
K. nbrdtdm, nörattam 'drücken, pressen'; (KARJ.—Toiv . 635b—6a) DN. nördtta" 
'drücken, pressen; niederdrücken', DT. nöretta 'drücken, pressen', Fii. nördtta 
'drücken, drángen', C. nördtta '(nieder) drücken; zuschnüren (die Kehle)', 
Kr. nördtta, -rattd 'niederdrücken, pressen, unter sich pressen', Ni. nördtta , 
no- 'drücken; (pass. Konstr.) ans Ufer treiben', Kaz. nördkl .'drücken, pressen; 
leicht drücken (etw. mit der Hand, dem Fuss, einem Holz'usw.); niederdrücken, 
niederpressen; zusammen-, aneinander festpressen; (pass. Konstr.) ans Ufer 
treiben', O. nardita 'drücken; zusammendrücken (kochende Speise)' stb. 

Ide kapcsolható a Munkácsinál előforduló nartap 'összehúzódó'; nart%ati, 
nártdmtayti 'összehúzódik' szó (MŰNK.—-KÁLM., VNGy. III/2, 207, 262). 
A -%at, -tayt a legközönségesebb vogul visszaható képzők. 

Ha az obi-ugor nyelvekben a 4- hangot nem a tőhöz tartozónak vesz-
szük, hanem kauzatív képzőt látunk benne (vö. pl. SZABÓ D.: NyK. XXXIV, 
60—2; SCHÜTZ: NyK. XL, 21—4; BABOSS, A causativ igekópzós: MNyTK. 
41. sz., 79; GYÖRKÉ, Wortbild. 14—5 stb.), akkor idevonható még a követ
kező permi szó: komi (WICHM.—UOT.) P. nara-vni 'gewinnen im Ringen)', 
nara-sni 'ringen'; I. naröni 'Bbi>KHMaTb, >KaTb, ausdrücken, auspressen, drücken, 
pressen'; udm. ( W I E D . ) nurjany 'drücken, pressen'; (MŰNK.) nurjask- 'ringen, 
kámpfen, sich balgen, sich mit einem messen'; nurjal- 'besiegen, überwinden, 
bezwingen' usw. 

Még további vizsgálódást kíván, vajon idetartozik-e a IpS. (HALÁSZ) 
narvelit, narévolit 'drücken, pressen, auswinden' ós a cser. (SZIL.) numorgem 
'zusammengepresst werden'. 

Szopás közben a borjú és más kis állat is gyúrja, nyomja a tőgyet, 
emlőt, és így a 'gyúr, nyomogat' > 'szopik' jelentésváltozás könnyen elkép
zelhető. 

TOIVONEN (FUF. XXX, 357 és XXXII , 46—7) a chanti szót a komiból 
eredezteti. 

8. Manysi nusa 'szegény' 

Már régóta ismeretes a manysiból ez a szó: AHLQV. nusa, nuáaqar, nisa 
'arm, dürftig'; GLUSKOV (Etnogr. Obozr. XLV) L. HWCÜ (valószínűleg elírás, 
pontatlan följegyzés vagy sajtóhiba nyca helyett) SeAHbiíí'; MŰNK. (kózir.) 

1 3 Nyelvtudományi Közlemények L X I . 2 . 
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É. nusá, KL., AL. nuáa, K. nuse 'ny>KHo, Hy>KAa, (KL.) 6ej\mh'; K A N N . 
(Vok. 124, Tat . 143) AK. nusd, P.,~ÉV. nuySd, DV. nMd, AL. nuéá, FL. núsá, 
Szo. nusá 'ar'm. dürftig'; CSERN. nusa 'ÖCAHMH'; ROMB. űej\nhm—nyca, 
öeAHOCTb — nyca. 

A szót magam is följegyeztem a szigvai nyelvjárásból nusa (fon. nu_ssa) 
alakban. 

GOMBOCZ Z. (NyK. XXVIII, 422) a manysi szót az orosz Hy>KAa szóból 
származtatja. 

KANNISTO (i. h.) ta tár közvetítést tesz föl, mert az orosz szó főnév, 
a vogul pedig melléknév. A szófaji átcsapás azonban a vogulban éppenúgy 
végbemehetett, mint a tatárban. A vogulban a főnév és a melléknév nem 
különül el egymástól élesen, és se szeri, se száma az olyan szavaknak, amelyek 
éppenúgy használatosak ma is mind melléknévi, mind főnévi szerepben, pl. 
jarjk 'jég' és 'fehér', kélp 'vér' és 'élénkpiros', wéékat 'igaz' és 'igazság', wosram 
'epe' és 'sárga' stb. 

Maga a nusa szó is jelenthet főnevet a manysiban (vö. MŰNK. és ROMB. 
'őeAHOCTb'). MUNKÁCSI kéziratos anyagában a következő KL. példamonda
tokat is megtalálhatjuk: táu nuga táti 'szükséget szenved'; nuéan patsam 
'orjeAHHJi' ['elszegényedtem', szó szerint „szükségbe, szegénységbe estem"]. 

A tatár közvetítés ellen szól az a körülmény is, hogy a szó csak olyan 
nyelvjárásokban fordul elő, amelyek sohasem érintkeznek a tatárokkal. 
A manysi szót természetesen az orosz Hyn^a 'Not' szóból hangtani szem
pontok miatt nem lehet származtatni, de kifogástalanul megmagyarázható, 
mint az orosz ny>Ka 'Armut' szó átvétele. 

Csekély elterjedése és némileg eltérő jelentése miatt nem igen jöhet 
számba közvetítőként a komi (WICHM.—UOT.) SZ. nuza 'Mangel', amely 
természetesen szintén orosz jövevényszó. 

9. Moszkva manysi neve 

MUNKÁCSI és KANNISTO följegyzéseiben az orosz fővárosnak a követ
kező neveit találjuk: MŰNK. É. (VNGy. III , 531) Muskuw 'Moszkva', K. 
(kézir.) maskáu kwgrd% 'rajiKa' [csóka, tkp. „moskowitische Kráhe"] , T. 
Mdskau; K A N N . (kézir.) AK. masknfcus 'MocKBa' [ús 'város']; (WVd. I, 95) AK. 
möasknfi 'ua.' 

A manysi alakok érdekes módon az ó-orosz MocKOB"b alakra hasonlí
tanak. Alig hihető azonban, hogy ez a szó a manysi nyelv legrégebbi orosz 
jövevényszó-rétegébe tartoznék. Sokkal valószínűbb, hogy a manysikkal 
érintkező orosz nyelvjárásokból az újabb időben (XVIII—XIX. sz.) került 
át a szó a manysi nyelvbe. Nem ismerjük még kielégítően a szibériai orosz 
nyelvjárásokat, de fel kell tennünk, hogy ezekben az orosz nyelvjárásokban 
ma is él, vagy a közelmúltban még élt egy Moskou nyelvjárási alak, amely
ből a manysi alakok kifogástalanul megmagyarázhatók. 

Az újabb manysi adatok már az orosz irodalmi formához közelednek: 
CSERN. Moskva; ROMB. Mocnea, KÁLM. (kézir.) Szo. moskwa (fon. moskwá), 
tehát a MUNKÁCSI ós KANNISTO-féle följegyzésektől független, irodalmi 
átvételek az utolsó egy-két évtizedben. 
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10. Manysi nemis-letjkar 'vakondok' 

MuNKÁcsinál fordulnak elő egy medveénekben (VNGy. I I I , 148) a 
következő sorok: 

muli-pál jámds sámndl 
nemié léiqher jámds yurü 
Icwona Icwáleyim. 

A vendégrekeszbeli jeles zugból 
vakondok (német egér) jeles alakjában 
kelek ki. 

GOMBOCZ (NyK. XXVIII , 421) átveszi MUNKÁCSI magyarázatát, ós 
az összetétel első tagját az or. Hejvieu szóból származtatja. 

Nehéz volna azonban megérteni, miért neveznék a vakondot 'német 
egér'-nek, mikor a vogulok a németekről legföljebb az újabb időkben az 
iskolákban hallottak. Az viszont érthető, hogy egyes tárgyakat a közelük
ben, velük kapcsolatban élő népekhez, az oroszokhoz komikhoz, nyenyecek
hez kapcsolnak, mint a KÁLM. (kézir.) J . ros pppij 'ikon (tkp. orosz bálvány)', 
MŰNK. (kézir.) K. maskau ~kwörd% 'csóka (tkp. moszkvai varjú)' stb.; KAIM. 
(kézir.) Szo. saran-yüp 'födött bárka (tkp. komi csónak)'; jördn-wdj 'magas 
rónbőrcsizma (tkp. nyenyec harisnya)' stb. A 'német egér' elnevezés azon
ban igen gyanúsnak látszott már régen előttem (vö. KÁLMÁN, Obi-ugor 
állatnevek: MNyTK. 43. sz., 20). 

Az illető medveének e szavához MUNKÁCSI adatközlője a következő 
megjegyzést fűzte: lá-ldtirj (chanti szó). Az adatközlőnek igaza is volt. Egészén 
közönséges dolog, hogy a manysi népköltészet egyes chanti szavakat vagy 
egész chanti párhuzamos sorokat vesz át. Ritkábban ugyan, de fordítva is 
megtörténik. Az említett szó chanti megfelelőjének sincs semmi köze a HeMeij 
szóhoz ós a németekhez. 

KARJALAINEN szótárában (620b) találjuk a következő adatokat: DN. 
némdste rjodr 'eine sehr kleine Máuseart mit spitzer Schnauze (wohnt in den 
Háusern)', DT. némdt'-te'rjOdr 'Spitzmaus', Kr. némasterjJcdr 'Spitzmaus (mit 
spitzer Schnauze, wohnt auf Wiesen, Heiden usw., nicht in den Háusern)', 
V. nvmds'grjJcdr' 'eine kleine Mause-, Spitzmausart', 0 . némd§l/iqgdr = DT. 

Az összetétel első tagja azonos az ugyanitt található következő szóval: 
Kr. némáé 'Spitz, spitzig (Stange, Knüttel) ' stb. Az összetétel tehát hasonló 
szemléleten alapul, mint a német Spitzmaus, vagyis 'hegyes (orrú) egér'. 

A manysi szó tehát chanti eredetű, mégpedig egyrészt a földrajzi közel
ség, másrészt pedig a palatalizált -s miatt a chanti nyelv obdorszki nyelv
járásából való átvétel. 

11. Manysi úémis-t'er 'bádog' 

Egyik szigvai manysi adatközlőmtől jegyeztem föl a következő szót: 
némié-ter (fon. néemié-t'erj 'bádog'. Bármennyire magától értetődő dolog 
lenne az összetétel első tagját azonosnak venni a fentebb tárgyalt szóval, 
jelentéstani szempontból mégis -más megoldás után kell néznünk. 

13* 
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Az összetétel második tagja a 'vas' jelentésű Szo., Ob kér, Szi. t'ér, amely
nek magánhangzója azonban a szigvai nyelvjárásban összetett szavak máso
dik tagjaként megrövidül (vö. wáta 'part ' , de áswata 'az Ob partja', Ob né 
'nő' de manne 'meny' stb.). 

Az összetétel első tagja chanti eredetű, vö. (KAEJ .—Toiv . 620b) D. 
nimdt' uax, Trj. nimdt uuag, Ni. némds ung od. nemde ur>x, Kaz. nim-is Jcartl, 
O. némds* 'Blech'. A szóvégi palatalizált mássalhangzó miatt a N í chanti 
szóalak áll legközelebb a manysi adathoz. 

12. Manysi K. porti 

GOMBOCZ már többször említett ifjúkori munkájában (NyK. XXVIII, 
424) a msiK. porti (MŰNK., VNyj. 211) szónak a 'ruha' jelentést tulajdonítja, 
és a manysi szót az orosz nopmbi-hól [?] származtatja. Ez az egyeztetés azon
ban tévedésen alapul. A VNyj. idézett helyén ugyanis ez.a mondat áll: masndm 
porti manitayti 'ruhám darabokra szakadt'. Ebben a mondatban a 'ruhám' 
jelentésű szó a masndm, a porti jelentése: 'szét, darabokra'. Világosan kitűnik 
ez a következő mondatból is: porti manitits 'szétmarcangolta'. Az utóbb 
idézett kifejezésben ruháról szó sincs. Maga MUNKÁCSI is (i. h.) a porti szót 
ritkítva szedi, tehát a határozószók közé sorolja. 

13. Manysi T. iupivs 'egy noi ruhafajta 

MUNKÁCSI kéziratos szótári anyagában található a következő déli 
manysi szó: T. tupá-s '>KeHCKoe ruiaTbe, capatjwn' [egy női ruhafajta, szarafan, 
amelynek csak a hónalj alatt van szorulata, rövid ujjakkal]. Az adat kétség
telenül az or. (VASM.) dyöác 'Arbeitskleid ohne Ármel aus grober Leinwand, 
Sarafan; (Sibir.) Oberkleid aus Renntierfell' szóból származik. 

Az orosz szó viszont finnugor, közelebbről szerintem chanti eredetű. 
Már PAASONEN ( M S F O U . XLI, 38 és Wb. 259) utal rá, hogy az orosz szó nem 
eredeti, hanem valamelyik finnugor nyelvből való átvétel. PAASONEN (i. h.) 
AHLQVIST nyomán az osztj. (AHLQV.) topys 'Bánd, Fetzen', meyl — t. 'Brust-
schmuck der ostjakischen Frauen', (PAAS.) K. töpds (ippd-)t. 'Schürze', 
méyet-töpds 'Brustlatz' szót összekapcsolja az chtil. tap§a%, K. tap§a% 'Stück-
chen Zeug, Lappén, Brustlatz' és msi AL. (MŰNK.) lápsd% 'Kleid' szavakkal. 
Ide vonja még a komi dukös ~ udm. dukás 'Rock aus grobem grauen od. 
schwarzem Tuche' alakokat, bár látja a nehézségeket, amelyeket a szókezdő 
és szóbelseji mássalhangzók különbözősége okoz. Az obi-ugor szó ugyanis 
az északi chanti és a manysi szó tanúsága szerint /- kezdetű volt. Említ ugyan 
PAASONEN a szókezdő mássalhangzó-megfelelésre egy párhuzamot, de szerin
tem i t t olyan súlyos nehézségek gördülnek az egyeztetés útjába, hogy le 
kell tennünk arról, hogy az obi-ugor szót a permivel azonos eredetűnek 
tartsuk. 

PAASONEN a már említett or. dyöác szóról megállapítja, hogy nem 
lehet ebben a jelentésben eredeti („genuin"), hanem valamelyik finnugor 
nyelvből való átvétel. Szerinte a szókezdő d- valamelyik permi nyelvre, a 
szóbelseji bilabiális mássalhangzó pedig a chantira utal. KALIMA (FUF. 
XVIII, 22) hasonló véleményen van, ós szerinte is valamilyen eddig ismeretlen 
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finnugor szó lehet az átadó. PAASONEN és KALIMA véleményéhez csatlakozik 
VASMER is (REtW. dyőac c. a.) „Wohl ein finn.-ugr. Wort aus einer der 
permischen Gruppé (wegen d) nahestehenden Sprache, zu ostjak. K. topds 
'Schürze'." 

A chanti szó KARJALAINEN szótárában nagyon különböző jelentésekben 
fordul elő (KARJ.—Toiv . 1081 ab) DN. töBds pl. idpsdt 'mit vier (6, 8) Schnüren 
gewebter Perlenstreifen, der dann, an ein Kleidungsstück genáht wird', Vj. 
láu'és 'ziemlich grosses Stück Feli (vom Renntier u. a.); Papierbogen', Mj. 
AQpds 'Decke', Trj. Aapds 'Schiene (z. B. unter der Schlittenkufe). . . ' , Ni. 
{öpds = Kaz.. . .; Kaz. AOBSS, löBds 'Scheibe ' . . . méuaAA^Bds 'esiliina (usein 
ei rinnalla ole lappua); ostj. naisten rintalappu (verasta vaatteesta, koristettu 
helmillá)', söxA. '(iso) nahkapala', O. Iqbds = Kaz. stb. 

A másik, az előbbivel AHLQVIST és PAASONEN szerint azonos eredetű 
chanti szó újabb adatai (KARJ.—Toiv.) Kr. tapsax 'Stück, Fetzen (Zeug, 
Papier usw.)'. — DN. méydt tapsa -g 'Brustlatz der Kinder', Kr. méydt 
tapsa-x ua. 

Véleményem szerint az orosz dyőác szó minden bizonnyal egy déli 
chanti szó átvétele. A permi dukös, duhás stb. alakok semmiképpen sem 
lehetnek az orosz szó forrásai. A komi P. (WICHM.—UOT. ) duba-s 'blauer 
Sarafan' kétségtelenül az or. dyőac átvétele. Az orosz szó szókezdő d-]e nem 
lehet a chantiból való származtatás akadálya, mert — mint arra PAASONEN 
ós KALIMA (i. h.) is utaltak — az oroszban a d- népetimológiás úton is lép
hetett az eredeti t- helyére, t i . annak folytán, hogy a szót a dyő 'tölgy' és 
dyőumb 'gerben' szóhoz kapcsolták. Alighanem ez a népetimológia az orosz 
szó jelentésére is hatással volt. Szibériában ugyanis 'Oberkleid aus Renntier-
fell' a jelentése, ami a chanti 'ziemlich grosses Stück Feli (vom Renntier); 
Brustlatz; Schürze' jelentésből könnyen kifejlődhetett. D A L ' ós PAWLOWSKI 
szótárában dyőác ' . . .Art Sarafan mit Eichen —•, Birkenrinde gefárbt' jelen
tésre már föltétlenül hatot t a dyőumb szóval való vélt kapcsolat. 

Visszatérve a manysi T. tupa-s szóra, ez nem lehet hangalakja miatt 
a manysi AL. lápsd% 'ruha' szóval rokon. Nem lehet a chantiból való sem, 
mivel a tavdai manysik földrajzi helyzetüknél fogva már évszázadok óta 
nincsenek kapcsolatban a chantikkal. Hasonló okok miatt még kevésbé 
gondolhatunk komi közvetítésre. Az orosz lakosságtól körülvett tavdai 
manysi lakosság különben már MUNKÁCSI ottjártakor is erősen az eloroszo-
sodás útján járt. így tehát a T. tupa-s 'egy női ruhafajta' szót mind a hang
tani, mind a történeti-néprajzi tanúvallomások szerint az orosz jövevény
szavak közé kell besorolnunk. 

14. Egy manysi erdonév-képzo 

GOMBOCZ ifjúkori munkájában (NyK. XXVIII, 418—9) az É. nár\klasi 
'vörösfenyőerdő' (nár\h 'vörösfenyő'), nulas 'lúcfenyves' (nuli 'jegenyefenyő'), 
%alasi (i. h. tévesen yaldsi) 'nyírfaerdő' (%ál! 'nyírfa'), ulapsi (i. h. tévesen 
KL.-nak jelezve) 'cédruserdő' (uípá 'cirbolyafenyő'), K. ni%laé 'vörösfenyő' 
(ni% ua.) -lasi, -laé, -asi, -ás, -si végződését az orosz Aec 'erdő' képzővé vált 
alakjának véli. A megfelelés hangtanilag sem fogadható el, hiszen az orosz 
Aec-nek — ha manysi képzővé is válhatott volna —, csak egy -*&s-féle képző 
felelhetne meg." Különben is nehezen képzelhető el, hogy egy tajga-lakó nép 
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éppen az 'erdő' fogalomra vegyen át idegen kifejezést. A -lasi, -las végződés
nek más magyarázata nincs; ilyen képzőt nem tárgyalt sem SZABÓ D. (NyK. 
XXXIV), sem GYÖRKÉ (Wortbild.)/ sem LEHTISALO ( M S F O U . LXXII) . 
A kérdéses végződés magyarázatát a következőkben kísérlem megadni. 

A -laéi, -las összetett képző, amely egy -l és egy s elemből, illetőleg 
az utóbbi variánsaiból (-asi, -ás, -si) áll. Az összetett képző első eleme az 
azonos hangalakúnak rekonstruált uráli kollektív-képző fejleménye (vö. 
WICHMANN: J S F O U . XXX/6 , 15 kk.; LEHTISALO, i. m. 150—1; A. KÖVESI 
M.: NyK. LV, 101), az -é pedig — amely önállóan is alkothat erdőnevet — 
egy uráli -*ts kollektivum-képzőre vezethető vissza (vö. WICHMANN: FUF. 
XVI, 201; LEHTISALO, i. m. 211; N. SEBESTYÉN: NyK. LI, 427, 429). LEHTISALO 
(i. h.) kérdőjellel idekapcsolja a m. -s erdőnóvképzőt (pl. fenyves, nyires 
stb.) is. 
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