
Szófejtések 
1. Komi ot 'Breite' 

A k o m i (WICHM.—UOT.) V., Sz., Lu., U., P . ot, I. ot 'Breite (V., 
Sz., Lu., P. , I.; V., Sz., Lu . ,P . : z. B. der Leinwand), Breite eines Zeugstücks 
(U.); Handtuch (Lu.), Kopftuch (U.)', U. nir-ot 'Taschentuch'1 szó eti
mológiai megfelelőjének tartom a következő, több nyelvjárásban meglevő 
c h a n t i szót: 

DT. %it 'Rand, Streifen (des Kleides, der Birkenrinde an der Hüt te 
ua.)'; Likr. iit: sa-idp iif 'Breite des Netzes'; Trj. V t: fonta y uf 'Streifen, 
Scheibe von Birkenrinde (woraus die Rindendecke der Hüt te "genáht wird)'; 
Ni. uU, Kaz. uitf, uwbf 'Breite; Scheibe der Rindendecke an einer Hüt te (gew. 
2—3); »Wand« (des Zugnetzes)'; 0 . udt 'Breite; Scheibe der Rindendecke an 
der Hüt te ' (KABJ .—Toiv . 101a). — Származékok: DN. üpdrj 'breit (Brett 
ua.), weit, bequem (Kleidung)'; Fii. ümr\, C. üDdrj 'breit'; Kr. űitdr) 'breit, 
ausgedehnt, weit'; Likr. ütaj] 'breit (Netz)'; Ni. uitd/f, Kaz. uUdrf, O. u$ddr) 
'breit' (KABJ.—Toiv . 101a); DN. ÚDat 'Breite'; Kr. wtáHta 'leveys; levyinen | 
breit; (so und so) breit'; Ni. uitat, Kaz. uitat, umtaf, 0 . u$dát = Kr. ( K A B J . — 
Toiv. 101b). 

Az egyeztetés jelentéstanilag lehetséges. A komi és a chanti szó jelen
tései nagyon közel állnak egymáshoz. Eredeti jelentésük 'Breite' lehetett. 

KABJALAINEN (OL. 281) és STEINITZ (OstjVok. 76) alapján a chanti 
DT. j ^ í 'Rand, Streifen' stb. szóban őschanti *u tőmagánhangzót tehetünk 
fel. A chanti szó az őschantiban *uu- (STEINITZ: *WU-) hangkapcsolattal 
kezdődött. Az őschanti *iiu- (*wu-) megfelelői a mai nyelvjárásokban: V., 
Vj., Szurg. u-, I r t . ü- (KABJ . : U), Ni., Serk., Kaz. wü- ( K A B J . : Ni. uj-, Kaz. 
ui-), O. wu- (KABJ . : ud-). (KABJALAINEN, OL. 128; STEINITZ, OstjVok. 76—7). 
A cht. D*T. ul 'Rand, Streifen' nyelvjárási alakváltozataiban az őschanti 
*uu- (STEINITZ: *WU) szabályszerű folytatói vannak meg. 

A cht. DT. %it 'Rand, Streifen' stb. szóban kikövetkeztetett *w-nak 
a km. ot 'Breite' o-ja szabályosan felel meg. Ugyanilyen magánhangzó
megfelelés van a következő szókban is: km. (WICHM.—UOT. ) V., Sz., Lu., 
U., P . oz 'Erdbeere' ~ cht. V. uV 'Preisselbeere', Vj. uV 'Beere (in zusammen-
gesetzten Beerennamen)' (STEINITZ, OstjVok. 59; KABJALAINEN, OL. 101). 
A többi chanti nyelvjárásban az őschanti *a £-> *o, illetőleg *a ̂ v *w magán
hangzóváltakozás következtében vagy az *a (DN. uoH 'Preisselbeere, Beere'), 

1 Származékai: Sz., Lu., U., P. ota, I. ota 'breit'; U. otwénis 'sich das Kopftuch. 
umbinden'; U. ota-vnis 'das Kopftuch. umbinden'; Sz., Lu., U., P . ottem, I. ottem 'schmal, 
eng (U.: von Kleiden)' stb., WICHM.—UOT. 
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vagy az *o (Kaz. UOSA Serk. ut, Kond. ut 'Preisselbeere') folytatója van 
meg (vö. STEINITZ, OstjVok. 59; KARJALAINEN, OL. 101). 

A magánhangzós kezdetű km. ot 'Breite' szó alapján a cht. Ni. uU 
'Breite', 0 . u§t 'Breite' stb. u- « őschanti *wu-) elemét másodlagosnak 
kell tekintenünk. A chanti szóban a u- a labiális u előtt keletkezett. A km. 
ot 'Breite' és a cht. DT. u"t 'Rand, Streifen' stb. szók km. t ~ cht. t, t, f meg
felelése is szabályosnak mondható. 

2. Magyar hagyma 'Zwiebel' 

A m. hagyma 'Zwiebel' szót MUNKÁCSI (NyK. XX, 474; Balassa-Emlk. 
102 kk.) a törökből származtatta. Egybevetésének azonban súlyos akadályai 
vannak (vö. GOMBOCZ: SUSToim. XXX, 34). MUNKÁCSI egyeztetését a kuta
tók általában nem fogadják el, hanem hagyma szavunkat a következő finn
ugor nyelvekben' szókkal kapcsolják össze: ms. (KANNISTO: FUF . XVII, 232) 
P. knsPm, ÉVag. knsmn, DVag. kosmn, AL., K.L. koÉrrfn, FL. h^ósman 
'eine zwiebelartige wild wachsende Pflanze, derén Stengel und Wurzel als 
Suppenwürze gebraucht werden; Zwiebel' | km. (WIED. ) P . komidé 'Lauch 
(allium)'; LITKIN: Bonp. fl3. 1953/5 : 56) Ja . nyMUg '3eJieHbiH JiyK' | udm. 
( W I E D . ) kumuz, kumyz 'Knoblauch'; (MŰNK.) SZ. kumíz 'fokhagyma (qecHOKt.; 
allium sativum); Knoblauch' (BUDENZ: NyK. VI, 395; PAASONEN: Nyr. 
X I I , 35; KANNISTO: FUF. XVII, 232; TOIVONEN: FUF. XIX, 201; STEINITZ, 
FgrVok. 34; COLLINDEB, FUV. 80). 

A permi szókban hangátvetés történt: km. komidé (<C *kodzim), udm. 
kumuz, kumyz (<i *kuzum, *ku'ym) — vö. m. hagyma ~ m s . P. knssm, 
'Zwiebel' stb. (PAASONEN: Nyr. XLI, 36; UOTILA: SUSToim. LXV, 158; 
COLLINDER, i. h.). 

A magyar, a manysi és a permi szók feltehetőleg származékszók: m. 
-ma,2 ms. ym, -m?n, km.—udm. -m képzőkkel vannak ellátva. 

A m. hagyma, a ms. (KANN. ) P. knUdm, FL. t%ö$man 'Zwiebel', a km. 
P. kömidz 'Lauch (allium)' és az udm. kumuz, kumyz 'Knoblauch' szókkal 
szerintem etimológiailag egybevethető a REGULY szövegeiben előforduló 
c h a n t i kass, kas (PÁPAY átírásában: %as) 'hagyma | Zwiebel' (OH. 1, 
256, 258, 270, 276) szó.3 A chanti szó s (REGULY: SS, S) hangja a finnugor 
c (c)-nek ugyanolyan szabályosan felel meg, mint a m. gy, a ms. s, a km. 
dz és az udm. z (vö. TOIVONEN: FUF. XIX, 229 kk., 245). 

3. Komi ketfseb 'át, keresztül' 
• "> . " • - • • 

A címben megjelölt komi névutó csak az udorai nyelvjárásban fordul elő: 
more ket.Jeb 'a tengeren át ' (FOKOS, ZürjSzöv. 179); ti ke.Áseb 'A tavon keresztül' 
(i. m / 2 Í 3 ) . 

2 A m. hagyma szóvégi -a-ja nem világos; talán elhomályosult e. sz. 3. személyű 
birtokos személyrag. Vö. vese, zúza (SIMONYI: Nyr. XLII, 332, XLVII, 81; TECHERT: 
MNy. XXX, 18). 

3 A cht. kass, kas (x^) 'hagyma' szó tudomásom szerint más forrásban nem 
fordul elő. 



SZÓFEJTÉSEK 361 

A ke'Uáeb 'át, keresztül' névutó -eb eleme az alapszó jelentését fokozó, 
nyomatékosabban kifejező denominális főnév- és melléknévképző. Ugyanez 
az -eb képző van meg a következő példákban is: Lu. ir s k eb petni 'ge-
schwind hinausstürzen' (WICHM.—UOT. ) , U. koreb 'blattreich, dichtbelaubt, 
reich an Blattpflanzen' (uo.), P . SuUkeb 'lápi, kerrassaan, durch, hindurch, 
ganz und gar' (uo.). WICHMANN a km. -eb képzőt a finnugor *-mp. középfok
jelből származtatta (FUF. I, 189—193). Sokkal valószínűbb ennél RAVILA 
magyarázata, amely szerint a km. -eb képző a finnugor *p. denominális 
névszóképző folytatója (FUF. X X I V / 5 6 ) . 

A he.i&eb 'át, keresztül' névutó gemináta -tts- hangja másodlagosnak 
tekintendő. A gemináta -tts- talán emfatikus eredetű. Az sem lehetetlen, 
hogy a gemináta -tts- egyszerű is + analógiás j elem (? ; képző) kapcso
latából keletkezett. Vo\ fy + ; > ddz: (WICHM.—UOT. ) V., AV., Sz., Pécs., 
Lu., Le., I., U., P. dzadz 'Wandbrett, Regal', elativus: V., Sz., Lu. dzadéjjs, 
P. dzaddzié; (WICHM.—UOT.) V., Sz., Pécs., Lu., Le., I., U., P . dzodz 'Diele, 
Fussboden', elativus: Sz. dzodzjis, U. dzoddzié. 

Úgy vélem, a km. U. keúseb 'át, keresztül' nóvutó alapszavával (*ke,s-, 
*kells-) etimológiailag összetartozik a mari KH. haté, yaU, V.kot's, yot's '(adj.; 
adv., postp.) was quer od. querüber geht; quer, über' (WICHMANN, Tscher. 
Texte 57) névutó és határozószó: KH. pandza-k-Jeat's jlandzas 'über 
eine Brücke gehen' (RAMSTEDT: SUSToim. XVII, 10); U. pasu yot's kurz°é 
püy'sr kuyuza 'A szántóföldön keresztül szalad egy púpos öreg ember' (WICH-
MANN: NyK. XXXVIII , 215). 

A km. k- ^> mr. k-, valamint a km. is ~ mr. KH. ts (RAMST. t's), U. 
t's« finnugor *c) hangok szabályszerűen felelnek meg egymásnak. A km. 
e r^ mr. KH. a, U. o magánhangzók megfelelésére vö. km. U. ge,skinis 'kauen, 
wiederkáuen' -^ mr. KH. ka-tskam, U. kot'ska-m 'essen'; km. bez 'Schwanz' ~ 
mr. KH. pata, U. pot's 'Schwanz, Schweif; Hinterteil, das hintere od. untere 
Ende' (vö. E. ITKONEN: FUF. XXXI , 159, 160, 190, 297). 
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