Adalékok az obi-ugor nyelvek szókészletének
eredetéhez.
i.
A finn-ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdését tudtomra elő
ször CASTRÉN vetette fel egy 1845-ben megjelent értekezéseben:
Anteckningar om samojediskans förvandtskap med de finska spráken.1) A két nyelvcsalád rokonságát több mint száz, nagyobbrészt
szamojéd-finn egyeztetéssel bizonyítja. Igaz, hogy a legtöbb eset
ben a helytelen módszertani elvek s az egyes nyelvek hangviszo
nyainak hézagos ismerete hamis nyomra vezetik,2) de azért néhány
egyeztetése még ma is megállja helyét: pl. szám. hadi gran «v» f.
kuusi, osztj. kut; szám. műid lefver ~ f. maksa; szám. njalam ~
f. nielen ; szám. pideá fogelbo ~ f. pesá, stb.
Ugyancsak a Suomib&n jelent meg JOHAN ADOLF LINDSTEÖM
értekezése a finn-ugor, ural-altaji és kaukázusi nyelvek egyező
szavairól: Samling af med Jinskan beslágtade ord frán de uralska,
altaiska och kaukasiska spráken.8) Az értekezés minden rendszer
nélkül összehordott szóhalmaz, de a rendkívül nagy anyagban 4 )
igen sok érdekes megfigyelés is akad. Sok tekintetben értékes
AHLQVIST értekezése : Ueber die Kulturwörter der obisch-ugrischen
Sprachen,5) a mely az obi-ugorság szamojéd jövevényszavaival is
x

) Suomi. I. folyam, 1845. 177—186.
) í m e n é h á n y példa: szám. jiend strid ström «<i f. virta; szám.
jier (kas. jier, ell. jiel) midt <-o f. vdli; szám. taliem stjála <~o f. piillan.
3
) Suomi. 1852. 1—110. 1.
4
) Több mint 1200 finn szó van egyeztetve finn-ugor, ural-altaji,
2

kaukázusi, indogermán, sőt még sémi szavakkal is.
5
) Journal de la Soc. Pinno-Ougr. VIII. 1890. 1—22. 1.
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foglalkozik. Igaz, hogy értekezése, a mennyiben csak a szorosabban
vett kultúrszavakra terjeszkedik ki (csak 19 szó szamojéd eredetét
mutatja ki, s ezek közül is 6 kétségtelenül nem szamojéd eredetű)
nem tekinthető a kérdés végleges megoldásának, de legalább sok
tekintetben kijelölte a további kutatás irányát.
A mi nyelvészeti irodalmunkban, HUNFALVY jelentéktelen
czikkét nem tekintve,*) a BuDENz-BEGULY-féle jurák-szamojéd
szójegyzék megjelenése adta meg a kérdés tanulmányozására az
impulzust. A NyK. XXIII. kötetében MUNKÁCSI BEKNÁT összeállí
totta a jurák-szamojéd első tekintetre föltetsző egyezéseit a finn
ugor, főkép a vogul-osztják nyelvekkel.**) Ugyancsak a NyK. XXIII.
kötetében kezdte meg HALÁSZ IGNÁCZ AZ ugor-szamojéd nyelvrokon
ság kérdése czímü hosszabb tanulmányát, a mely a finn-ugor és a
szamojéd nyelvcsalád ősi egyezéseit állítja össze.
Evvel azonban a kérdésnek csak egyik oldala volt úgy a
hogy tisztázva; hátra volt még annak tanulmányozása, hogy a
szamojédségnek milyen hatása volt a vele érintkező obi-ugor nyel
vek szókészletére; mert eleve kétségtelennek látszott, hogy a vogul
osztják s a szamojédség föltűnően egyező szavainak nagyobb része
nem ősrokonsági, hanem átvételi viszonyból magyarázandó. SIMONYI ZSIGMOND már MUNKÁCSI értekezése alkalmával reámutatott az
ilyen irányú kutatás fontosságára, de mind ez ideig semmi sem
történt ezen a téren.
A NyK. XXVIII. kötetében s a tavali kötetben közölt pótlá
sokban megkísértettem kimutatni a vogulság újabb keletű tatár és
orosz jövevényszavait. A szamojéd elemek kutatásánál nem tartot
tam czélszerűnek csupán a vogulságra szorítkozni, a mennyiben
világos, hogy a szamojéd nyelv hatása a vogulokkal szomszédos
osztjákok, sőt részben a zűrjének nyelvére is kiterjed. Annál aján
latosabb az ilyen együttes tárgyalás, mert gyakran nem tudjuk el
dönteni, hogy pl. a vogul és az osztják külön-külön vette-e át az
illető szamojéd szót, vagy hogy a jövevényszó a vogul nyelv
területről kiindulva terjedt el az osztjákságban, illetőleg meg
fordítva.
*) MNy. i n .
**) Adalékok a szamojéd-ugor nyelvhasonlításhoz. NyK. XXIII :
87—93.
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A szamojéd nyelvhatás kimutatását két körülmény nehezíti ;
nemcsak az átvétel irányát kell meghatároznunk, hogy t. i. a finn
ugorság vagy a szamojédség-e az átvevő fél, hanem szét kell vá
lasztanunk az ősrokonság s az átvétel eseteit is. Az alaki egyezés
még az olyan esetekben is, midőn kétségtelenül ősrokonsággal van
dolgunk, gyakran olyan meglepő, hogy az átvételt csak a legna
gyobb óvatosság s körültekintés mellett mondhatjuk ki. Mindazon
által néhány általános módszeres elv elég biztos támasztékot nyújt
kutatásainkban. Pontos alaki és jelentésben" egyezés mellett ki
mondhatjuk, hogy az obi-ugorság az átvevő fél:
1. ha a szamojéd szó megfelelői a többi észak-szibériai
nyelvben is megvannak. Ebből a szempontból nagyon értékesek a
nem ural-altaji nyelvek (kamcsadál, csukcs, jukagir stb.) vallo
másai ;
2. ha a kérdéses szó szorosabb értelemben vett terminus
technicus, s különösen, ha a magasabb szélességi fok alatt lakó
szamojédség speciális flórájára, faunájára vagy foglalkozásaira vo
natkozik (1. erre nézve a tárgyi körök szerint való csoportosítást a
befejezésben);
3. ha a kérdéses szó szamojéd képzés vagy hangállapot nyo
mait tünteti fel, pl. vog. nantsati rénünő ~ szám. namdaseda ti
szarvatlan rén.
Igen sok esetben megbízható kritérium híján kénytelenek
vagyunk az egyezés konstatálásával beérni, a nélkül, hogy az át
vétel irányát közelebbről meghatározhatnék.
A szamojéd jövevényszavak kérdése szoros kapcsolatban van
az obi-ugorság keleti-altaji elemeinek kérdésével is. Kétségbe
vonhatatlan tény egyrészt, hogy a vogul meg az osztják szókészlet
nek is vannak keleti altáji elemei vagy pontosabban beszélve, van
nak olyan elemei, a melyeknek megfelelőjót eddig még csak a
keleti altáji nyelvekben, szorosabban a tunguzban sikerült ki
mutatni. Tekintve már most azt, hogy a tunguz szókészletet eddig
mindössze néhány jelentéktelen szójegyzékből ismerjük, valószínű,
hogy számuk szaporodni fog. Másrészt ma tudomásom szerint sem
az osztjákok, sem a vogulok nem érintkeznek a tunguzokkal s így
a tunguz nyelv közvetlen hatása ki van zárva. E két, egymásnak
látszólag ellentmondó ténynyei szemben kétféle magyarázat is
lehetséges. Vagy fel kell tennünk, hogy az obi ugorság régebbi
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hazája Dél-Szibériának a tunguz nyelvterülettel szomszédos részére
esett,*) vagy azt kell feltennünk, hogy a keleti-altaji elemek egy
harmadik nyelv közvetítésével kerültek az obi-ugorságba. Ezen
feltevés, legalább a szóbanforgó szavak nagyobb részére vonatko*
zólag, annál valószínűbbnek látszik, mert nem szenved kétséget,
hogy a tunguz a szamojédre szókészlet tekintetében nagy hatást
gyakorolt.
E hatás legszembeötlőbb az állatnevekben, pl.
1. szám. Jen. kére/ Chan. | kéde Baich. wildes Eentier < tung.
Kond. yirú unkastrirtes Eentiermánnchen | Vil. hiru id. || mandzsu
íren wildes Rentier (CZEK. 376.).
2. szám. Tav. namVá Eentierkuh; nameanku dem. (CASTR.
W. 58.) < tung. Kond. namí Eentierweibchen | Vil. nami id. |
neami Pali. | name id. Midd. (CZEK. 388.) || mandzsu anami Elentier
(GAB. 11.).
3. szám. Tav. satera || Jen. sedoro (Chan.) Steinfuchs (CASTR.
W. 285.) < tung. Kond. cátira | Vil. catera | MID. catara Stein
fuchs (CZEK. 383.)
4. szám. 0. sar N. | sar Baich. Tas. Kar. Meerschwalbe
(Sterna hirundo) (CASTR. W. 132.) < tung. sar Möve (CASTR. 91.) ||
mong. sar der grosse Máusefánger (eine Geierart) (SCHM. 343. b.).
5. szám. Jur. haro, haru || Tav. kokaWe id. || Osztj. kara N.
Jel. Baich. Tas. Kar. karra Np. || Kam. kuro Kranich (CASTR. W.
243.) < tung. Kond. karaú | Man. karáw (CASTR.) (CZEK. 371.).
Az érintkezés tartósságát bizonyítja, hogy nem egy köznyelvi
szó, sőt néhány ige is tunguz eredetű.
1. szám. Jur. sumba || Tav. sunfa || Jen. subo || Osztj. sumba \
K. Ts. FO. sümba Axt (CASTR. 202.) < tung. Kond. súko \ suka
(CASTR.) id. (CZEK. 396.) || jak. sügá Beil (BÖHTL. 172.)
2. szám. Tav. naga, ríagei adv. nageikia sehr gut (CASTR. W.
230.) < tung. Man. ür. naka gut (CASTR. 104.).
3. szám. Jur. tunudm rauchen (CASTR. W. 261.) < tung. Kond.
tánden er raucht, tángikal rauche | Vil. tandám id. (CZEK. 390.)
4. szám. Kam. iavelim festnehmen, fangen (CASTR. W. 187.)
< tung. Man. Ur. gawam fangen, haltén; gawucam haltén
(CASTR. 93.).

E néhány példa (számukat természetesen szaporíthatnám)
*) Talán e mellett bizonyít az is, hogy PÁPAY JÓZSEF szíves közlése
szerint az általa gyűjtött északi-osztják énekekben a Taiis ( = tunguz)
mint m y t b i k u s alak szerepel.
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valószínűvé teszi előbbi föltevésünket, hogy a vogul-osztják keletialtaji elemei a szamojédség közvetítésével jutottak el az Ob vidé
kére. Különösen áll ez az állat- és növényvilágra vonatkozó sza
vakról.
Mindamellett nem zárkózhatunk el egészen azon föltevés
elől sem, hogy valamikor más földrajzi elhelyezkedés mellett az
Obi-ugorság valamely keleti-altáji nyelv közvetlen hatása alatt
állott.
II.
Szójegyzék.*)
1. VogÉ. ayxa hófajd II. 337. | K. epkhé id. 397. | T. ayghq,
id. 163. || osztjD. eygh V., ünk KyponaTKa (fajd) (NyK. XXVI:
16, 20.).
~ tung. Man. iyki Haselhuhn (CZEK. 344. id. SCHIEFNER) |
*) A rövidítések jegyzékét lásd a NyK. X X V I I I . 150—151. Addenda:
AM. = Dietionnaire tartare-mantchou francois, composé d'aprés un dictionnaire mantchou-eliinois, p a r M. AMYOT, missionaire á P é k i n ; Eedigó et
publié avec des additions et l'alphabet de cetté langue p a r L. LANGLÉS.
Paris. 1790. I — I I I . köt. | CASTE. =: déli osztják, szamojéd, jenissei osztják,
kott, koibal-karagas, tunguz, burjét adat után a Nordische Reisen und
Forschungen illető kötetére vonatkozik. | CZEK. = ALEXANDER CZEKANOWSKI'S tungusiscbes Wörterverzeichniss, herausgegeben von A. SCHIEFNEK.
Mélanges asiatiques tirés du Bulletin de l'Académie Impériale des Scien
ces de St.-Pétersbourg. Tome V I I I . | GAB. = Sse-schu, Scbu-king, Schiking in mandschuischer Uebersetzung mit einem Mandschu-Deutschen
Wörterbuch herausgegeben von H . C. von der GABELENTZ. Abhandlungen
der deutschen morgenlándischen Gesellschaft I I I . 1. 2. Leipzig, 1864. [
RADL. Tsch. == Ueber die Sprache der Tschuktschen und ihr Verháltniss
zum Korjakischen von L. RADLOFF. Mémoires de l'Académie Impériale
des Sciences de St.-Pétersbourg; VII. série. Tome I I I . 10. 1861. | RADLI.
= IGNACY RADLINSKI. Slowniki narzeczy ludów Kamczackich. I. Slownik
narzecza Ainów, ze zbiorów Prof. B. DYBOWSKIEGO. I I . Siow. narzecza
kamczadalów zamieszkaiych nad rzeka Kamczatka z. zb. DYB. I I I . Siow.
nar. kam. poiudniowych. z. zb. DYB. IV. Siow. nar. kamcz. zachodnich
z. zb. D Y B . V. Siow. nar. koryaków wschadnich z. zb. DYB. Kraków
1891—4. | SCHIEF. J u k . — Über die Sprache der Jukagiren. A. SCHIEFNEB.
Bul. 1859. | SCHIEF. B. = Beitráge zur Kenntniss der jukagirischen Sprache
(nach von Báron G. v. MAYDELL gesammelten Sprachproben) Bul. 1871. |
SCHIEF.-MAYD. = Über die von Bar. G. v. MAYDELL gesamm. tungusischen
Sprachpr. 1874.
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AT. inuki id. MIDD. I. | Udsk. inkican MIDD. II. | Maj. Udsk. inki,
inaki, inkican id. (SPASS.) (CASTR. 125.). A tunguz szó képzésére
v. ö. tung. Kond. legla-kí Anas casarca; tura-kí Kráhe; noká-ki
Machetes pugnax. Tunguz madárnevek -can képzővel: Kond.
iytolgu-can Nachteule; kirak-can Möwe | Vil. yunikican Haselhuhn. Talán ugyanezen tő más képzővel: tung. Kond. enán j Vil.
inam, ónon PÁLL. Birkhahn: Tetrao tetrix (CZEK. 360a.) v. ö. tung.
Vil. hiru ~ mandzsu iren wildes Kentier. Az alapszót tünteti fel
tob. sor. agün das Kebhuhn (EADL. W. I. 172.) j bar. agaun id. j
sag. ágii id. (RADL. W. I. 145, 154.) alt. aguna KyponaTKa
(Altgr.'l40.).
2. vogE. yal! nyírfa; yalasi nyírfaerdő | KL. khel' id. | AL.
id. j K. id. | P. khel id. | T. kai' id. khal'khás nyírfaerdő (Nyr. 29 :
107.) || ? mordv. M. kelu | E. kilej, khilij Birke (PAAS. Mordv.
Lautl. 83.).
ps» szám. Jur. hö, ho Birke, Birkenwald (CASTR. W. 9.) ho id.
EEG. (NyK. XXII : 332.) || Tav. kua id. (49.) || Jen. kua id. (81.) ||
Osztj. kwé N. id. ] Tas. Kar. kwd \ kwál-pu id. j KOb. K. Ts. Jel.
köe | FOb. Np. küe j Baich. ka, kál-pu | Kar. ka, kal-pu | Jel. köelpu id. (128.) | Kam. küjü id. (182.) MUNKÁCSI szerint a vog. /ai f
kaukázusi eredetű fanév: v. ö. chürkilin galga; akusa galgi, kaitach, varkun kalka baum (ERCK. 44.). Nem tekintve a jelentésbeli
nehézséget, a kaukázusi eredet valószínűtlen azért is, mert nem
csak a szamojédségben, hanem alakra és jelentésre még pontosab
ban egyező másai megvannak több észak-szibériai nyelvben: tung.
Man. Úr. holo, hologdan Esche (CASTR. 83.) | Nor. hullö id. (122.) |
AT. hul Pappel (129.) | Kond. ulá \ Cap. yúla | Man. olóka, óluya
Pappel,Espe (CZEK.368.) || kamc. kilch- brzoza; Betula álba; kilchm
betulaceus (BADLI. I I : 41.) | Zách. kilch id. (IV : 40.) || korj. gulgilin
id. (BADLI. V : 24.) Vog. yal ~ tat. fajin (NyK. XXVIII : 157.)
MUNKÁCSI helyreigazító észrevételei után törlendő.
3. vogÉ. yaysd pipa | osztjD. kelse TpyŐKa (NyK. XXVI:
23.) | I. yaysa \ S. kansa id. (CASTR. 83.)
«>* szám. Osztj. kanZa N. Jel. | kansa MT. | kanza KO. Np. j
kanzza K. | kayza FO. Ts. | kansa Baich. Tas. kanca (CASTR. W.
113.) || koib. kayza Pfeife | kar. taysa id. || soj. tayza id. (CASTR.
153.) II alt. kayza TpyŐKa (Altgr. 122.) || tung. Man. Ur. gansa j
AT. ganza id. (CASTR. 81, 129.) || mong. jansa Tabackspfeife (SCHM.
191.) || jak. yamsa id. Uw. changsa Erm. (BÖHTL. 79, 181.) || Jen.
Osztj. kansa iá. (CASTR. 166.) | kott kansa id. (CASTR. 205.) || korj.
kanz fajka; aptus hauriendo tabaci fumo tubulus (BADLI. V : 32.).
4. osztjD. kharne malicza-suba (NyK. XXVI : 26.) 1 J. yarna,
yarni (KK.) cserzett bőr (NyK. XXXI : 427.).
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szam. Osztj. kirri Np. Oberkleid der Mánner und Frauen aus
Eentierfell, mit den Haaren nach aussen. | Kar. kirenay j Tas.
kirnay (CASTR. W. 122.) || alt. kurjuk das Feli (EADL. II. 941.) [| ?
juk. kar Feli. Bettlager; (BAIS.) %ar id. (BILL.) (SCHIEF. B. 416.).
5. vogÉ. yasiy mohos III. 17 ; yassay id. III. 52. %asli moh;
yasliy ma ingoványos föld; /asliti mohosodik; yaslitim mohos |j
osztjl.%osar (PATK. = yos-arT) bölcső-moha; Moos in der Wiege,
das den Harn einsaugt (NyK. 30 : 434.).
~ szam. Osztj. kié Tas. Baich. | küt Jel. (CASTR. W. 253.)
6. osztjD. khaulayg kacsa-féle (NyK. XXVI : 26.).
~ tung. Man. Ur. galaf Gans (CASTR. 81.) [| burj. galuy (n)
T. | galun Ch. ] galú S. Gans (CASTR. 130.) || mong. jalajun Gans;
oft auch der Collektivname für Schwimmvögel überhaupt (SCHM.
(192c.) || korj. galig kaczka, kaczki; — anas, anates (EADLI. V : 16.)
galga Ente (Vogel überhaupt) (EADL. Tsch. 34.).
7. vogÉ. yajéy { KL. khajéy | K. khajéy | P. khqjey Möve
(*ianKa, MapTHiDKa) (Kauk. 284.) || osztjD. kallik, khgMiy K. MapTHinKa halászmadár | S. kallek Meerschwalbe (CASTR. 80, UgF.
12 : 14.) || zürj. kala.
~ szam. Osztj. kal'ak FO. | katek, kal'ey Baich. Tas. Kar.
Möwe (CASTR. 112.) || osztj. Jen. Haley I. ÜaVay B. Möwe (CASTR.
119.) yaley pl. ydleyen id. (171.) || sag. koib. kainak die Möwe
(EADL. W. II, 27; CASTR. 90.) | sor. sag. ak-kaijilk ^anna, die
Möwe (EADL. I : 90.) || burj. kala Nü. yala T. Ch. Möwe
(CASTR. 108.).
Mindenesetre összefügg az idézett alakokkal: vogÉ. /aleu
csüllőmadár II. 166. /alleuw halászmadár (NyK. 26 : 23.) || osztjE.
yaleu Sterna caspia, auch Larus (AHLQV. 68.) | I. yaleu halász
madár, Seeschwalbe C. Möwe; larus yaleu%- adi. (NyK. XXX :
425.) || ~ szam. Jur. haleu Möwe (CASTR. W. 6.) v. ö. vogÉ. kasáuw
<~ magy. keszeg.
- 8. vogÉ. yq,pt rénökör IV. 372; yqptép, yqptiy adi. u. o. |j
osztjE. yopti verschnittenes Eentier, Wallach; yoptija vériem verschneiden, entmannen (AHLQV. 73.).
< szam. Jur. habta, habt, habié, habtie Eentierochse, habteko,
hábtiey dem. (CASTR. W. 8.) habtie herélt rén, rénökör BUD. habt
id. EEG. (NyK. XXII: 330.) habdau verschneiden | Kan. j hábtayau
Tas. (C. 8.) haptenta castriren (E. 330.) || Tav. kuabtaa Ochse (CASTR.
W. 50.) || Jen. káte'o Chan. káte'e Baich. Eentierochse; kattuyabo,
kattoyabo verschneiden (CASTR. W. 79.) [| Osztj. kopte-hir Ochse;
castrirtes Pferd; kuopte, köpte- sir Np. | küpte Baich. Kar. | köpte
Jel. Tas.; köptap, koptembap verschneiden, castriren; kopteynam,
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köpteybam, kopteyeliam; kopt e у nam ; köpteybam, köpteyell'am Tas. |
köpteynau Kec. КО. | kuopteynam FO. Te. j kuoptaynam | Np. kupteynam Baich. Kar. (CASTR. W. 120.)
9. vogE. yqrayt-jiw Erlenbaum (вольха) | KL. kwareytä-jiw
id. (NyK. 23 : 89.)
~ tung. Kond. trakta Lärchenbaum; irawan Lärchenwald
(CZEK. 361.) | Man. Ur. iräktä id. | UKan. iräkta MIDD. II. (CASTB.
107, 127.) A tunguz hangviszonyok szerint valószínű, hogy az ere
deti alak ^kirakta; hasonló képzésű tunguz növénynevek: tung.
Kond. bolgikta Zirbelfichte; innokta Traubenkirsche; galankakta
Holunder, nukta Eberesche.
10. vogK. khorep vörösfenyves; Lärchenbaumwald, II. 235.
khworép czirbolyaerdő III. 226.
<: szám. Jur. haru лиственникъ EEG. (NyK. XXII : 331.);
hara, haru Lärchenbaum (CASTB. W. 7.) [| Tavg. karu Lärche (CASTB.
245.) || Jen. kari Chan. | kádi Baich. Tanne (CASTB. 79.) || tung.
Nor. garra Lärche MIDD. I. (CASTB. 127.) || jak. parija Tanne Uw.
yarijaläy mit Tannen versehen, reich an Tannen (BÖHTL. 81.).
MUNKÁCSI (NyK. XXIII : 89.) helytelenül veti egybe az idézett szamojéd stb. alakokat a vogK. yqrayt-jtw «Erlenbaum» szóval.
11. vogE. yqryei j L. K. khwqrkhei \ P. khqrkai j T. kharkhaj
picus varius, Buntspecht (дятель) (Kauk. 329.).
A MUNKÁCSI idézte alakok mellett számba jön az alakra és
jelentésre pontosabban egyező tung. Kond. kirakta Schwarzspecht
(CZEK. 372.) | tung Man. kirakta id. | kirakta id. PÁLL. | gold.
kúrakta id. Egyéb tunguz állatnevek hasonló képzéssel: silakta
Specht; irgakta Bremse, даnmakta Mücke stb.
12. vogE. '/.qrtyqn II. 42. yq-rtyén I. 7. | K. khartkhän id. II.
224. ölyv || osztjE. yorte^ön (AHLQV. szerint yorte-yön) Astur palumbarius (AHLQV. 74.) | 1). yar$agan Habicht, Taubenhabicht | I.
kardagän (K.) ölyv (CASTB. 24. NyK. 30 : 427.).
~ kojb. kart aga \ Kar. hartaga Habicht (CASTB. 91.) || burj.
karsaga NU. xarsaga Т. у arcaga Falke (CASTB. 109.) || mong. %arcayaj Habicht (SCHM. 142. b.).
13. vogE. yis fövény; y.-sam I. 12; y.-nampér II. 26.
fövényszem.
~ osztj. Jen. yäs pl. yßd'ey Sandufer (CASTB. 171.); keäs I.
pl. keädey id. (CASTB. 170.)

14. vogE. yüé szolga I. 165 ; yqsi: yqsi-у amié-närin qtér sokszolgájú férfiúcska, szentséges hős; yqséy: rusiy aulép-yqséy-sai
bojtos végű sokszolgájú hajfürt | T. khqsiy-khar katona [| AHLQVIST
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szerint idetartozik zürj. kes-jalni dienen, gehorchen, Knecht od.
Magd sein; kesjis dienend, gehorsam, Diener, Bote (WIED. 98.).
< szam. Osztj. kaj | KOb. кос | K. hotte | KK. kote | Ts. koiö j
Np. kot \ Baich. кёс \ Tas. кёсе | kar. keie Arbeiter, Leibeigener,
Knecht (CASTR. W. 113.).
15. vogK. khwöpge: lg-kh. tkp. Pferd-Bentier (Kauk. 304.);
khoyyä rén IL 235; khwonfé-ppn rénszarvas szőre IL 223. j KL.
khunnä rénszarvas 46. j kunna, kunnie, konge, kuonge Bentier
(AHLQV.).
HALÁSZ

szerint megfelelői (NyK. 23 : 30.) lp. K. ko^te, kotnt
wild, wildes Bentier f F. godde tarandus ferus | S. kodde (kotte)
id. | E. kodde id. || íi. kuntus vierjähriges Bentier || szam. 0. könd,
kündde, kündü, (und, tünd, cönd, cünde, cund Pferd \\ Jen. katós,
kate'e Bentier (NyK. 23 : 30.). Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy
a jen. szamojéd alakok nem egyeztethetők az osztj.-szam. könd
stb.-vel (1. 8. czikket). A finn, lapp és szam. Osztj. alakok össze
tartozása valószínűnek látszik ugyan, bár viszonyuk egyelőre tisz
tázva nincsen (HALÁSZ ősrokonságot vesz föl), de másrészt az is
bizonyos, hogy a vogul khonyä stb. hangalakját nem magyarázzák
meg. Tekintve, hogy a vogulban a rénszarvas specialis nevezetei
nagyrészt idegen (szibériai) eredetűek, eleve valószínű, hogy
a khonyä szó sem tartozott a vogul nyelv ősi szókészletéhez.
Csakugyan pontos megfelelői a szibériai török nyelvekben: sor.
kunak: kunak alik козелъ по третьему году, ein dreijähriges
Behjunges; kunayas жеребенокъ, das Füllen j leb. kunajin моло
дая лошадь по третьему году, ein dreijähriges Füllen | tel. alt.
kunajin трехлЪтнш теленокъ, ein dreijähriges Kalb | ? alt. tel. leb.
kirg. ,jb»is kunan трехлт>тшй жереденокъ, ein dreijähriges Fül
len (BADL. W. IL 910.). A jelentés fejlődésére v. ö. az osztj. veli
szót. Teljesen hasonló hangmegfelelést mutat: vogÉ. x^PX^> /ßPTa
nyárfa I T. khäpkha id. ~ oszm. ,*Ls (kavak) тополь, die Pappel
(BADL. W, IL 463.).

^ ^

16. vogE. inV csipkerózsa III. 18. ] KL. jini id. | K. id. || osztj.
E. and'i Hagebuttenbeere; Pfeffer, andi-ju% Hagebutte, Dornenstrauch (AHLQV. 65.) | D. сёпсе/-)и^ шитичникъ (csipkerózsa-fa)
(Ug. F. 12 : 9.) | I. anßa, ange Hagebutte, an$a-ju% Hagebuttenstrauch ; anßa csipkerózsa és bogyója (NyK. XXX: 412.) | S. an$e%,
angey-ju/ id. (CASTR. 76.)
~ tel. änä высоюй кусть, ein hoher Strauch (BADL. I. 729.) ||
tung. Kond. innókta Traubenkirsche (Prunus padus) (CZEK. 363.) j
Man. Ur. iyäkta id. (CASTR.) | AT. innakta MIDD. (ibid.) A tunguz
szavak -ta képzőjére nézve 1. а 9. czikket.
17. vogP. jasi ró III. 5 2 1 ; pal-jäsi szóthasít, felszíjai 18.
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< szam. Jur. jaseau, jeseau hobeln, schaben (CASTR. W. 12.)
jeserda- vakarni; jeserbo- faragni, gyalulni; jesett- hobeln (EEG.
NyK. 22 : 338.).
18. vogE. jákti metsz; jáktli vagdal | K.jciyti id. j KL. id.
< szam. Tav. jagi'ema zerschneiden (ein Eentier) jakqjeama,
jagatatema (CASTR. W. 51.) || Jen. johibo, johebo zerschneiden
(CASTR. W,

83.).

19. vogÉ. JQ% : no%siy jayi nyuszt-galléros | K. jq,kh bőr, suba
(II : 235.).
< szam. Jur. jikoda: iuone harta jiukina jikoda as jirime a
róka az ő ezer tanácsával subagallérra talált lenni (NyK. 22 :
91.)(?) |] Jen. jeggo Chan. | joggo Baich. Pelzverbrámung von
Hundefell (CASTR. W. 83.) || alt. tel. jakki ein Pelz aus Eehfell, der
mit den Haaren nach aussen getragen wird; 2. ein Pelz mit Sbawlkragen, gewöhnlich aus Murmeltierfell (EADL. III : 32.) j bar. jayi
ein Pelz, der mit dem Fellé nach aussen getragen wird (EADL. I I I :
41.) | Uv.jua Pelz (EADL. III : 628.).
20. vogÉ. jolti igéz II. 150; rendel II. 242. (?)jolt/ati támad
II. 331.
< szam. Jur. jiltenu wahrsagen EEG. (NyK. 22 : 340.) jilíe
ein Holz, das eine halbe Elle láng ist, auf dessen Ende der Schamane Erde legt, und die Bewegungen derselben erforscht. jilietádm, jiltetayudm ; jilsitam, jilcetadm, jilcetayum zaubern (CASTR.
W. 14.).
21. osztjE. joremalem, joremilem vergessen (AHLQV. 83.) [1 D.
jaradem, jardem I. jorodem S. vergessen (CASTR. 85.).
< szam. Jur. jurua- felejteni, saóbiTi. | jurrla- B. id. (NyK.
XXII : 341.) jurau, jurayü, juruyü id. (CASTR. 15.) || Jen. julotabo
Chan. jurotabo Baich. vergessen (CASTR. 84.).
22. vogE. jq,rén szamojéd [ K. joryén id. |) osztjD'. jarghan
(FO.) lg. jargan S. jorén KO. jerghan id. (NyK. XXVI : 28.) | I.
jaran \ S. jargan id. (CASTR. 85.)
< szam. Tav. Jura'ka \ Jen. Julako Chan. | Jurako Baich.
Jurák (auch Samojede) (CASTR. 239, 267.).
23. vogK. jorsti áld II. 379.
< szam. Tav. jarsadetama, jarsadetema
51.) || Jen. jedoribo Chan. lieben. (ibid. 83.)

lieben

(CASTR.

W.

24. vogÉ. jot közép III. 423. | K. jot id. | KL. ját id. I T.
jét
középső
]ez Kozepso s321.
z í . \\|| osztjD. jege középrész (NyK. XXVI : 29.) | S.
jece
Mitte
(CASTR.).
jece Mitte (CASTR.).
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< szam. Tav. jutea Mitte jutene zwischen
judá Chan. jodea Baich. Mitte (CRSTR. W. 84.).
25. osztjE. joura schráge, schief, krumm
joura,jourai ferde (NyK. 30 : 455.).
< szam. Jur. jaro schief (CASTR. W. 11.).

(CASTR.

55.) | Jen.

(AHLQV.

84.) [ I.

26. zürj. Ps. jyé Schwan (GEN. 0. 15.) || votj. jus (Sar. Kaz.)
hattyú (MŰNK. 283.).
~ szam. Jen. jedu Schwan (CASTR. W. 83.) || ? juk. jayza S.
jayée B. layg^a E. landza P. Gans (SCHIEF. B. 419.).
27. votj. jürmák tengeri nyúl; menyét (Kaz.) (MŰNK. 280.)
jurmak (Jel.) d'urmák, durmak tengeri nyúl; tüde durmak menyét
(Mustela vulgáris; jiacoiKa) (MŰNK. 287.).
~ szam. Osztj. nármák sibirischer Feuermarder (Mustela
sibirica) (CASTR. W. 142.). A votj. és szam. alakok összetartozása
kétségtelen, bár viszonyuk egyelőre tisztázva nincsen. SCHIEFNER
szerint a szam. nármák alapszava narg Baich. Tas. Kar. roth;
nárga kur Mustela sibirica (ibid.). Megjegyzendő, hogy a cseremisz
ben is van nerge, borz, Dachs (SZIL. 135.).
28. osztjE. kalay (Obd.) Eentier (AHLQV. 85.).
~ soj. kolun das Füllen j alt. tel. sor. leb. kuár. sag. koib.
kirg. krim. kulun ein einjáhriges Füllen (EADL. W. II. 979.). A je
lentés változására nézve v. ö. a 15. czikket.
29. osztjE. kalnor Möve (AHLQV. 86.) | D. kanar VI. rjiyxapb
kakasfajd-féle madár; nem eszik, csupán a bőrét húzzák le, mely
ből subadísz készül (NyK. 26 : 22.) ^ jak. %oyor eine Art wilde
Gans Uw. (BÖHTL. 85.) || tel. kuyurla KV.JIHKT> die Sumpfschnepfe
(EADL. II. 900.) || kún. koyra die Sumpfschnepfe (EADL. II. 523.)

tel. koyrocok mranuca ein kleiner Vogel (EADL. II. 254.). EADLOFF
szerint alapszavuk kuyur- schreien (von Vögeln) || ? korj. kegergivgi
(tkp. többesszám, -vgi a többes jele) Mewy nadmorskie, Larus
marinus (EADLI. V : b3.).

30. osztjD. kán I. kon AS. kön F . S. Steinfuchs; Canis lagopus (CASTR. 80.) k'óen necei^i. (Eisfuchs, Steinfuchs, Polarfuchs)
(UgF. 12 : 15.).
^ osztj. Jen. kágan, Jceagan Fuchs (CASTR. 169.). Hasonló
hangalakú állatnevek zürj. kőin, votj. kion, zürj. kan (Wolf, Katze),
de hogy az előbbiekkel egyeredetűek, mint MUNKÁCSI véli (Kauk.
387.), nagyon kétségesnek tartom.
31. osztjD. kanek őpycHHKa (Preisselbeere) (NyK. 26 : 21.).
< tung. Kond. kayáktn Bárenbeere (v. ö. a -ta képzőre nézve
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a 9. czikket); kanamkura Strauch der Beere | tung. Vil. id. | gold.
yinayta prunus padus. Ez utóbbinak a kondogiri tunguz hang
viszonyok szerint pontos megfelelője volna tung. Kond. innókta is
a szókezdő gutturalis elkopásával (Traubenkirsche). A kanam-kura
összetételhez hasonlóak tung. Ohlca odogkura rhododendron chrysanthemum | gold. dulgin-kura alnaster; bolbien-kara pinus cembra,
pumila. Kúra valószinűleg = kaz. tat. kúra das Eberesehengebüsch; kúra cilák die Himbeere [ kun. kúra das Unkraut (BADL.
II. 920.).
32. vogE. kanúiri a sapka karimája, ernyője (NyK. 23 : 88.)
kantürén ernyős süvegű III. 257. | P. kani ernyős III. 529.
< szám. Jur. hand'ari, handarea, hant'eri Bing, grosser Bing
(am Gurt) (CASTR. W. 7.) haniati BÉG. (NyK. 22 : 330.).
33. vogP. kasi szeg.
~ tung. Man. Ur. kdd'i, kagi Saum des Weiberpelzes, kdd'elám einen Weiberpelz besáumen (CASTR. 80a.).
34. vogÉ. kelt láp I. 105. || osztjÉ. kai Morast (AHLQV. 85.).
«>3 szam. Osztj. káig Np. eine feuchte schlammige Stelle |
Tas. schmale nasse Tundra mit Wald auf beiden Seiten (CASTR. W.
112.) || ? kott. kaim gen. kalsui pl. kalsutn mit Gestrüpp bewachsenes Flussufer (CASTR. 204.) || kamc. Zách. koly Stagnum, lacus,
kol%an adi. (BADLI. IV. 45.)

35. vogÉ. kirt: k. nolp-ekwá fáczánkacsa-orrú asszonyi. 19. j
FL. kirt hegyes farkú récze (IV. 37.) [| osztj. D. S. kewert, koivert
Enteart (Anas acuta) (CASTR. 81.).
<-o küár. kurta TeTepeBT., das Birkhuhn (BADL. II. 1461.) |
koib. Soj. kiirkü, kürtkü Ke. j kar. kürtü, hürtü Birkhuhn (CASTR.
100.) || alt. tel. leb. sor. kürtük id. kara-k. der Birkhahn sári k. das
Birkhuhn (BADL. W. II. 1461.) || jak. kurtujak D. Uw. Birkhuhn
(BÖHTL.

71.).

36. osztjD. kqliu, kaleu KO. khalip BH^pa (vidra), nighelkhalip (KO.) aeTyqaa BH,a;pa (repülő vidra) (NyK. 26 : 22.).
*"•>» tung. Man. Ur. kalun ; kal'un id. Otter (CASTR. 79.) || mong. ;
yaliyun der Fischotter, der Biber (SCHM. 136. a.) j burj. NU. kal'un \
T. Ch. yalun (n) id. | 8. \alu~ Otter (CASTR. 108.) || mandzsu kajlun
id. || korj. katakai Bóbr morski, Castor marinus (BADLI. V. 32.) |j
kamc. Pol. kulch fóka, Phoca vitulina (BADLI. III. 11.).
37. osztjD. kuj (K. S. KO.) küj, khuj *iHCToe ŐOJIOTO ; tiszta
mocsár, a mely körül erdő van; küiy id. (NyK. 26 : 24.) | kui Mó
rást (CASTR. 82.).
~ tung. AT. yoi tundra MIDD. (CASTR. 134.)
Nyelvtudományi

Közlemények.
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38. osztjD. kujike KOMapt (szúnyog) | kajni V. K. kéné id.
(Ug. F. 12, 16.)
? ~ jak. kulaki Floh (BÖHTL. 71.).
39. osztjD. kukét cupoKT, (halnév) (NyK. 26 : 24.).
< szám. Osztj. kuegarN. Baich. Stör (Acipenser Sturio) | kuagan K. | kuana Ts. FOb. kuekar Tas. | kuogar Kar. (CASTR. W. 123.)
40. osztjÉ. kurik Adler (AHLQV. 91.) | I. kuruk (CASTR. 82.)
id. | D. kurék VI. koreg, kuro/ opejrL (sas) (NyK. XXVI : 25.) | I.
kurek, kuruk sas; kurük-tilis (K.) Adler-Monat, Name des 12 Monats, wenn die Adler aus dem Süden ankommen (NyK. XXXI: 67.).
A MUNKÁCSI idézte alakok mellett (Kauk. 352.) számba jön a
jelentésre pontosabban egyező tung. Kond. kíron schwarzer Adler !
tung. Man. kíran Aquila naevia | kyrén Aquila albicilla, Aquila
clanga (CZEK. 372.) | üds. klran Adler MIDD. II. (CASTR. 119.)
41. vogKL. (térén-)lánsán kór gyötörte 20.
< szám. Tav. lansamiem sich abquálen (von Eentieren) |
lansamasuina \ lansamada''ama plagen, quálen (CASTR. W. 55.).
42. vogÉ. lipi weisser Hund || osztjÉ. lépek, lébek (Canis lagopus) (AHLQV. 94.).

~ szám. Jur. l'ib weisser Hund (dickes Haar) EEG. (NyK. 2 2 :
375.). MUNKÁCSI szerint ide tartozik (Kauk. 521.) finn repo, osztj. I.
rapa zottiger Hund | lp. riehpie.
43. osztjÉ. logali Anas clypatea (AHLQV. 94.).
•^ jak. liglik Baumgans, Anas crythropus Uw. (BÖHTL. 151.) I|
tung. Kond. leglaki Gans, Anas casarca (CZEK. 344.) \\ korj. lege
gatunek gagary Gagara srednia Colymbus sp. (BADL. V. 38.) BÖHTLINGK szerint legleg, légiek ,Storeh', a kaukázusi tatár nyelvekben
(KLAPROTH Kauk. Spr. 275.).
44. vogÉ. lyni kopó IH. 208. | KL. id. medvebocs III. 351.
~ tung. Kond. lóko 0 . luku G. langhaariger Hund (CZEK.
382.) [| szám. 0 . loga Fuchs | loka Baich. Tas. Kar. | lokka K. loka
Tas. [ loga Tél. id. (CASTR. 131.) LINDSTRÖM idevonja a kaukázusi
nyelvekből láz lagi Hund j abass. lah id. alakokat (? gör. Xóxo?,
lat. lupus LINDST. Suom. 1852 : 56.).
45. osztjÉ. l'uk Tetrao tetrix (AHLQV. 95.) piti- luk Tetrao urogallus (AHLQV. 121,) | D. luk (KO.) K. l'uk rjryxapb TeTept (nyír
fajd), Lukkeng-rep.-p. (falu neve), lok id. (NyK. 26 : 63, 64.) | luk
Auerhahn; yui-luk, pegda-luk Auerhahn, ney-l., ^angen-l. Auerhenne (CASTR. 87.).
< szám. Jur. luk Auerhahn Kan. (CASTR. 17.)
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46. vogE. mayti: yülpét ma/tsém hálómat kivetettem (NyK.
22 : 48.).
szám. Jur. mö- (mögu-) vetni (pl. hálót) (NyK. XXII : 372.),
möu werfen (CASTR. W. 41.) [| jak. mup/a Fischernetz (HeBO^!.) Uw.
munyala, munyalibin mit einem Fischernetze fangen (BÖHTL. 150.) I|
tung. Kond. munka | Wil. müpga | Man. id. Zugnetz (CZEK. 402.).
47. zürj. maibir glücklich. glückselig; maibirtni glücklich
preisen (WIED. 165.) || votj. maibir (Sar.) a szerencse kedveltje vagy
gyermeke (MŰNK. 701.).
*v szám. Jur. maibidm, maimbidm, -jimbidm sich freuen;
maijimbarkadm dem. (CASTR. W. 39.)
48. osztjÉ. makir Puckel (AHLQV. 101.) | I. müker Buckel;
mükrep mit einem Buckel versehen (CASTR. 104.) (NyK. XXXI: 83.).
< szám. Osztj.mogor | K. mögér j Np.mo/cár j B. Tas. Kar. mokal
Bücken, Axtrücken (CASTR. W. 175.) || Kam. begel (bögel) Kücken,
Axt- oder Messerrücken (CASTR. W. 191.) [| mong. muyur mousse,
émousser (Kow. 2034. a.) s'émouesser muju^u (Kow. 2032. a.) || >
jak. mupur stumpf, ohne Spitze; Mupur süöm die Spanne des
Daumens und des im ersten Gelenk zusammengelegten Zeigefingers
(wodurch dieser stumpf wird), der dicke Darm. Uw. (BÖHTL. 150a.)
49. vogÉ. manéik farok II. 112. | FL. mansék (IV. 37.) ||
osztjD. messey, i%-m. medve, XBOCTT. (fark) (NyK. 26 : 60.).
«^» szám. Osztj. maca Baich. | maíaTas. | méta Kar. Schwanz,
Bentierschwanz (CASTR. W. 173.). Közvetlen kölcsönvételröl nem
igen lehet szó, valószínűleg mind az ugorság, mind a szamojédség
egy harmadik közös forrásból merített.
50. vogT. (pál-)malémti szétszakít 316.
< szám. Jur. maim, malau, mallieu, mallijeu zerbrechen;
maíuk Bruchstück | NB. mal'embiu, malliembiu ich zerbreche (CASTR.
W. 40.) |j Tavg. maruam zerbrechen, in Stücke gehen; maru'ama
zerbrechen (tr.) (CASTR. W. 74.) || Jen. mohi Chan. | morei Baich.
in Stücke gehen (CASTR. W. 96.) || 0. mornam zerschlagen, zerbre
chen (ibid. 175.).
51. vogE. mékés gyarló II. 329.
<~ mong. majo schlecht, verwerflich (SCHM. 210. c.) mayu
mauvais, mai, vilain, laid, difforme (Kow. 2027.) > jak. mökü
hásslich; schlecht, verwerflich Uw. (BÖHTL. 149.).
52. vogÉ. mii: milpa süveges II. 321. || osztjÉ. mii Mütze
102.) | KO. Kond. mül inanita; vüríipg m. KapTysTb (ernyős
sapka), vay-m. (sisak?) mülloy hajadon fővel (UgF. 12:54.) | I. mii j

(AHLQV.
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S. mül Mütze (GASTE. 103.) | I. mii sapka, kalap, milta, mute ohne
H u t ; miley sapkás, kalapos (NyK. 31 : 79.).
~ szam. Osztj. mola Tas. Sommermütze (CASTR. W. 174.) [|
burj. malyai NU. T. malagai Т. S. Ch. Mütze (CASTR. 172.) malja
sapka, föveg (NyK. 13 : 247.) || mong. malájai die Mütze, die
Kopfbedeckung; der Deckel (SCHM. W. 211. c ) .
53. vogE. mohäy maliczabunda (I. 152.) |J osztjÉ. mol'say
auch molipsa innerer Pelz, mit den Haaren nach Innen (AHLQVIST 104.).

< szam. Jur. mälit'e, maliiea, malice, mälicea Pelz (CASTR.
W. 40.).
or. малица, малка (éjszak, és szib.) одежда въ вид* рубаки,
изъ олень, шерстью къ тЬлу (DALJ.).
54. vogK. mar lehelet П. 232.
~ szam. Jur. meaharadm, meharam athmen (CASTR. W. 199.).
A vogul névszó a szamojéd ige *mehar alapszavának felel meg.
55. vogE. moray sárga málna III. 143. 360. moréy id. j KL.
marey | AL. möréy | K. mq,ré% \ Р. mq,réy | T. mq,rqy sárga mocsári
málna, морошка (Kauk. 172.) || osztjÉ. moray | D. moréy bogyó;
nuyés-m, калина (juharbogyó), pücke-m. земляника (földi eper)
(UgF. 12 : 53.) | ÁB. mörak | FS. morénk | I. müray Moltebeere
(CASTR. 104.) müray, mürey földi eper (NyK. XXXI : 84.).
~> tob. ta,t. o ' / * id- (mrak) (BUDAG. II. 221.) || szam, Jur.
maraya Schellbeere (CASTR. 40.) | Tavg. mura'ka id. (CASTR. 75.) j
Jen. molagga Chan, moragga Baich. Eubus спашазтогиз (CASTR.
W. 96.) || tung. Werch. móloka Traubenkirsche (CZEK. 400.). Vájjon
nem ebbe a szócsaládba tartozik-e a finn marja?
56. vogE. móri bolondság 1 : 18; közönséges II. 74; könynyen | K. mcimi' hiába, czól nélkül; marV hitványán II. 233. | R
mqré hiábavaló 21.
< mong. mari sot, ignorant (Kow. 2020. b.) > jak. mari
Schwätzer; märilä, märilibin schwätzen Uw. (BÖHTL. 148.)
57. vogE. morjäm zsombék III. 360.
~ jak. mär Moosgrund, Uw. Moor M. (BÖHTL. 471.)
58. osztjÉ. naysemalem, naytenlem niesen (AHLQV. 107.) [ D.
naytesem id. (CASTR. 89.)

~

mong. nait-yo niesen, чихать (SCHM. 79. c ) ; naita-yo
[ burj. naitanam NU. naitanap T. naitainap Ch. naitanap
S. niesen (CASTR. 143.). Mint burjét kölcsönszó, megvan a tunguzban is: naitäm niesen (CASTR.85.). Vájjon az osztják nayt- egyszerű
assimilatióval keletkezett nait-hói ?
(CASTR.)
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59. vogSzigv. nälV Schöpflöffel (NyK. 23 : 91.) || osztjÉ. nali
Löffel; nalina janslem mit dem Löffel essen; nali-tel Löffelvoll
(AHLQV. 106.) | I. úal'a kanál (NyK. 31 : 168, CASTR. 90.').
< szám. Jur. nal'ku Schöpflöffel REG. (NyK. 22 : 347.)
60. vogÉ. nalkän-yul Hering; nalék-yul id. II. 160. III. 134. |
szigv. nalék id. (NyK. 23 : 91.)
< szám. Jur. nilok: vog. meul сельдь, hering (NyK. 22 :
350.) |] szám. Osztj. ~ ? norak Np. Barbe, Cyprinus lacustris (CASTR.
W. 203.).
61. vogÉ. пЩк vörösfenyő II. 120. näykläsi vörösfenyő erdő
II. 381. | KL. niy-jiw fekete fenyő IV. 98. niyläs vörösfenyő | K.
niy id. | P. niypé-ju fenyőág III. 539. || osztj. E. паук, nayk-juy
Pinus larix (AHLQV. 107.) | D. пеук лиственница (pinus larix,
vörösfenyő) (NyK. XXVI: 44.) | пйпк Lärchenbaum (CASTR. 89.) | I.
nánk, näy vörösfenyő (larix sibirica) (NyK. XXXI : 160.) || zürj.
nija, nla, n.-pu Lärche, Larix sibirica (WIED. 192.).
~» tung. Kond. náyta (пихта) Edeltanne (CZEK. 386.) | tungF.
Maja gaguta Silbertanne SPASSKY (CASTR. 132.) | tung. Nor. yäytö
Ceder Mnrn. I. (CASTR. 121.) j tung. Uds. yänkta Tanne MIDD. II.
(CASTR. 133.) | tung. Amur. nanta Cederschaalen (GERSTENFELD)
(CASTR. 121.). Hasonló képzésű tunguz növénynevek: nukta Eber
esche, hékta Weidenruthe, onikta (tungWil.) Apfel arpikta Haselnuss.
62. vogÉ. namék puha III. 287. 439. puha ágy III. 278. | K.
nq,ykem id. (NyK. XXV: 264.) || É. osztj. nämik weich; namiksämpa weichherzig (AHLQV. 107.) j D. namak schwach, locker,
schlaff (CASTR. 90.) | I. namak, narnek lágy. langyos (NyK. 31 :
168.) H ? zürjPs. tiibet weich (GEN. 0. 24.).
< szam. Tav. namagä weich (von Häuten, Eiemen) | namageikia sehr weich [ namatiku etwas weich | úámay weich | namamté'ama weich machen; namameam weich werden (CASTR. 58.) tj
Jen. nuggo Baich. weich; nuggeddebo erweichen; nuggemedo\ weich
werden (CASTR. W. 87.) || tung. Kond. nömuma weich j Wil. nämamukan id. (CZEK. 389.)

63. vogÉ. napréjawé átázik III. 295. napréjayti id. III. 343. |
KL. napréjayti átázik III. 203. näpräjawe (pass.) lucskos lesz
III. 355.
< szam. Tav. natebeá nass; úatebeajer etwas nass, natereáma nass machen; ?latereseama nass werden (CASTR. W. 58.) || Jen.
nudäro' Chan. | nudádo' Baich. nass werden; nudabä nass; nudatai Chan. | nudarai Baich. etwas nass (CASTR. W. 87.).
64. osztjl. (nara)

nar szőnyeg, takaró; yanf,éy narat tuat
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lip-tagamöt er bedeckte sich ganz mit einer bunten Decke (NyK.
31 : 160.) || zürj. tiar, nar-ku dünnes Ledér, sámisches Ledér,
Hundefell (WIED. 188a.).
«^» szám. Jen. nári Chan. nádi Baich. feiner Oberpelz (CASTB.
W. 85.). Talán idetartozik mandzsu nereku espéce d'habit qui n'a ni
manches ni boutons; c'est un long manteau ou simplement une
couverture qu'on met lorsqu'il pleut ou qu'il tömbe de la neige. II
s'appelle, en chinois teou pong. On en fait avec de la peau ou avec
de la toile huilée (AMYOT I. 289.).
65. vogE. nárV, nq,rV | K. neri | KL. nari | T. naro knorpel
(Kauk. 367.) || osztj. É. nor id. (AHLQV. 111.) ] I. id.(NyK.~31:172.)
~ szám. Jur. ner Knorpel (bei Fischen, Kentieren) (CASTB.
W. 21.). MUNKÁCSI szerint ide tartozik osszét dig. nawr, tag. noar,
nuar Ader, de v. ö. cser. nörgö porczogó (alighanem más szó: nörge
bimbó, nörga sarj, hajtás; nörge ág) (SZIL. 138.), norgas, nörgas
porczogó (SZIL. 138.).
66. osztjE. narip Schabeisen (AHLQV. 107.) | I. nárép tiló
(NyK. XXXI : 160, CASTB. 89.) || zürj. narjan Elachs- oder Hanfbreche; kos narjan altes Weib, langer hagerer Lümmel, Abgezehrter; narjalni brechen (Flachs oder Hanf), quálen, peinigen (WIED.
188.) (GEN. 0. 24a.).
< szám. Jur. nadornau, nadortau, nadorpiu schaben, nádorié
Schabeisen zum Weichmachen der Fellé (CASTB. W. 18.) || Tavg.
natúrum schaben (CASTB. W. 56.) |j Jen. no'ard' schaben, schálen;
nödode\ nudode' Schabeisen (CASTB. W. 86.) || Osztj. norbannau K.
abschaben j norbannam FO. Ts. Np. | norbennam Jel. | norpennau
Tas. | norbennam Kar. | norpálnam Tas. (CASTB. W. 143.)
67. vogE. nari szablya II. 14. 33. || osztjD. neré% szablya,
kard (NyK. 26 : 44.) j I. náre, nára (neara poet.) id. (NyK. 31 : 160.)
< szám. Jur. narea Speer (CASTB. W. 18.).
68. vogE. nantsati rénünő II. 49.
< szám. Jur. úamdaseda hornlos (CASTB. W. 20.) ( < namd,
namd Horn (ibid.); namta szarv; namta-ta pori. E. (NyK. XXII:
346.); szám. Jur. úamdaseda ti hornloses Eentier (ti = Eenthier) CASTB. W. 263. a. A vogul nantsati a szám. jelzős kifejezés
összerántása. Hasonló körülírása a rénszarvasnak szám. Jur. páwaeseda Eentier (tkp. nackenlos); szám. Jur. sonedí hornloses Een
tier (CASTB. W. 33.) v. ö. szám. Jen. sója, sojae kurzer Hornstumpf
des Eentiers (CASTB. W. 91.).

69. vogKL. nár-jiw toló-rúd (a ladikon).
«-«» szám. Osztj. nará-pu Baich. | Tas. id. Treibstock

(CASTB.

W.
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138.) || ? tung. Kond. у ora Schneeschuhstab der Weiber (собгуръ
женщинъ) (CZEK. 381.).
70. osztjE. перЫ das Rentierkalb, bis es ein halbes Jahr
alt ist (AHLQV. 109.). AHLQVIST szerint (Journ. 8 : 7.) szamojéd ere
detű, a rendelkezésemre álló szamojéd nyelvanyagban azonban
nem sikerült megfelelőjét megtalálnom. Megjegyzendő, hogy az
oroszban is van неплюй, неблюй (Archang. Szibéria) оленш теле нокъ, старая пышика, до полу года (DALJ. 517.), a mely AHLQV.
szerint szamojéd eredetű. Hasonló szavak, a melyek talán kapcso
latban vannak az idézett alakokkal: vogE. nap jávortulok II.
298. | osztjl. пор (Dem.) egyéves jávor (NyK. XXXI : 172.).
71. osztjE. nesamlem gleiten, glitschen; nosimlem gleiten
109, 112.) || D. nasamdem gleiten, ausgleiten (CASTR. 90.).
< szám. Jur. nensahalyau ausgleiten; nensahalmi glatt,
schlüpferig ; nenzadä, nesadä glatt; nenzadädm ausgleiten (CASTR.

(AHLQV.

W. 21.) (HALÁSZ).

72. osztjl. nikém, nékem (fr. niktem, néktem) taszítani (lassan) j S. nikibem stossen (CASTR. 89.).
< szám. Osztj. nugudap N. | nokkonnan~K. | nokkvnnamN]).]
nogonnam Ts. FO. | nokkolnam Tas. | nokalnam Kar. | nogornam
Np. | nokayam Baich. Tas. [ nokambam stossen (CASTR. W. 286.).
73. vog. puna nili v. nilmi (шерсть валится) szőrét hullatni
(NyK. XXIII : 91.) || zürj. nilol (nilov) munny, niloltny
(nilovtny)
schwitzen, bähen (int.) | nilödny feucht werden, schwitzen, be
Schwitzen, beschlagen (v. Fenstern, Wänden), nilalny
(nilavny)
schwitzen, bähen (inte.), nilaltny schwitzen lassen, bähen (tr.);
nilöm schweiss (WIED. 192, 193.) || votj. nidal Kaz. nülal izzadni;
nulam izzadság (533.).
~ szam. Jur. nälena szőrét hullatni, мнать, пускать волосы
(NyK. XXII : 348.); naiiedm Haare lassen (von einer Haut) schwi
tzen ; nalierieu, nallereu, naUed'ieu, naliedieu, zum Haare lassen
bringen, kahl machen (CASTR. 19.) | nohädm schwitzen (CASTR. W.
21.) || Tavg. nlkaam schwitzen (CASTR. 59.) | Jen. noha'aro' Chan.
nuhaedo Baich. schwitzen (CASTR. 87.) || osztj. nälgäk schwitzen ;
nälcay KOb. пеЦау, -embay Baich. neltay Tas. neltay Kar. id.
(CASTR. 142.) || Kam. ?w^o Schweiss; nogolam schwitzen (CASTR.
W. 185.) || tung. Kond. náldören er schwitzt | nasundiii er ist in
Schweiss | Wil. näßim id. | Kond. násoy J Wil. nähuy \ nasin,
nähin (CASTR. 85.) | mands. nei Schweiss (CZEK. 388.).
74. zürj. nie Moos (számos összetételben, pl. jag-n. Gyrophora
deusta, jala-n. Cetraria islandica stb.) (WIED. 194—5.), nica moo-

(
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sig; nicalni bemoosen, mit Moos verstopfen (ibid.) | Ps. nic id.
0 . 23.)
< szám. Osztj. nu% N. Tel. Baich. Tas. Gras; nuge Np. Ts. WMJ
K. úüt Kar. nüge FO. (CASTK. W. 143.) || Tavg. nóta, not Gras
(CASTE. W. 229.).
(GEN.

75. vogKL. niti : nari pü, nari oai nitép wanném gyöngéded
fiút, gyöngéded leányt szülő erdőm (III. 345.) | FL. niti kölykező
(IV. 112.).
~ szám. Kam. nieiám gebáren (CASTR. W. 185.) || Jur. úi'idm
geboren werden; úibidm, nitadm id. (CASTE. W. 21.)
76. osztjD. no/ (KO.) VI. nu/ JIOCB (jávor) | S. no/, nou/
Elentier C. (NyK. 26.) | I. no/ id. (NyK. 31 : 171.) || vogK. nou
jávorcsillag, gönczöl (Kauk. 360.).
? ~> szám. Kam. ni Hirsch (CASTE. W. 185.).
77. vogÉ. nqyér czirbolyatoboz | KL. nér czirbolyatoboz
magva (NyK. 23 : 92.) || osztjE. nögor Cederzapfen ; nögor-ju/ Pinus
cembra (AHLQV. 110.) | D. nagar Cedernuss (CASTE. 88.) | I. nagar,
nager id. (NyK. 31 : 159.).
~ szám. Jur. nahar Zapfenfrucht (NyK. 23 : 92.).
78. osztjD. nögolgem támasztani; nögolgep támasz (CASTE. W.
89. NyK. 31 : 164.).
< szám. Osztj. nugudap N. | nokkonnau K. | nokkunnam Np. |
nogonnam Ts. FO. | nokolbam N. | nokkulbam Np. | Nogolbam Ts.
FO. | nogornam Np. | nohkalbam B. | nokkolbam Tas. stützen
(CASTE. W. 287.).
79. vogÉ. nalé/ vékony (hangú) II. 29; nawlé/ zsenge III. 4 ;
nqréx zsenge; nq,r/ai vékony zelnicze II. 247; III. 455. || osztjE.
nulak-pun, nda/-pun
Flaum, Flaumfeder, tkp. «puha toll»
(AHLQV. 112.).
< szám. Jur. nulak, nulk weich; dem. nulkaku; nulkadm
weich sein (CASTE. W. 301.) || jak. nuolayai weich, zárt anzufühlen
(BÖHTL. 119.).
80. zürj. nomir Wurm, Ma,de ;jai nomir Fleischmade; nomiröé (nomres) voll Würmer, Maden; nomirös-sini voll Würmer,
Maden werden (WIED. 197.) [| votj. numér id. tél-nomér szentjános
bogár; nomér Kaz. féreg, kukacz, nyű (519.) | numires nyüves,
férges, kukaczos; numirg- nyüvesedni, férgesedni, kukaczosodni
(MüNK.).

~ szam. Jur. niberu, niberu 1. Moschka (thrips); 2. kleine
Mücke mit grossen Flügeln (greift Menschen nicht an), mberoku
dem. (CASTE. 22.); nibru = vog. kápsi BEG. (NyK. 22 : 350.) fj
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szam. 0. nure eine kleine Mückenart (MOiima) KO. K. neure j Ts.
FO. neureá ( Np. niuri Baich. Tas. nimara | Jel. nimer | Kar.
nimere (CASTR. W. 143.). Talán ebbe a szócsoportba tartozik vogÉ.
numvirs csúszó-mászó I. 163.
81. vogÉ. nqr | KL. nor bérez.
? < szam. Jur. yoner gebirgsspitze (NyK. XXIII : 88.).
82. osztjÉ. nöta Rentiermoos (AHLQV. 112.) | I. nata rozsda,
illetőleg a halászó szerszámokra rakodó üledék (NyK. 31 : 169.).
< szam. Jur. nada Moos; nadaj Eentiermoos (NyK. 22 :
346.) || Jen. nára Chan. | náda Baich. Moos; náraggo Ch. nádaggo
B. moosig (CASTR. W. 85.) || Kam. ? nor Moos (C. 185.).
83. vogAL. nqti segít 72. [ K. nöti id. II. 228. | T. nq,ti id.
327. || osztjE. notlem, notitem zulegen, helfen; notip Zugabe, Zulage (AHLQV. 112.) | D. nodem helfen (CASTR. 89.).
< szam. Jur. nadau, ríadaa; dem. nádaeibüeu helfen, hinzufügen (CASTR. W. 235.).
MUNKÁCSI szerint (Kauk. 477.) vog. nqt- stb. < szkr. nathhülfe suchen.
84. vogKL. nau rekettyefűz, Bachweide III. 355.
< szam. Jen. nigga Weidengebüsch (CASTR. W. 86.).
CSI a magy. nád rokonaihoz vonja (Kauk. 477.).

MUNKÁ

85. vogÉ. nuj posztó III. 101. | KL. id. III. 355. || osztjÉ.
noi, nui Tuch (AHLQV. 110.) | I. nui posztó, posztóruha, posztókaftán (NyK. XXXI : 166.) | D. nuj (K.), cyKHO (posztó); (lg.)ruha
féle gyöngygyei; káveng n. (K.) fekete gyöngyökkel kivarrott női
ruha, melyet esküvőn vesznek fel (NyK. XXVI : 45.) | nui Tuch
(CASTR. 89.) || zürj. noi Tuch, Wollenzeug, Wadmal; vösnid-n. feines
Tuch; jur-n. Brauthaube (WIED. 196.) j Ps. noj id. (GEN. 0 . 23.)
«-«-» szam. Jur. nöi, noi Tuch (CASTR. W. 18.); naj B. (NyK.
XXII : 359.)
86. osztjE. nuga, nuka, nugi, ríuki Sámisch, Ledér, nugi-yir
Ledersack, Beutel; nuk-kei Biemen; nuga voi ostjakische Sommerstiefel (AHLQVIST szerint belőle származik az orosz HeroBan) | I.
nuk, nuka szattyánbőr (NyK. 31 : 173.) || finn nahka bőr || lp. Lule
nadke Feli, Haut (WIKL. 71.).
A finn nahka-% már LINDSTRŐM összeveti a gör. váxi\, váxoc
«wolliges Fell» szóval (Suomi 1852. 63.). Ujabban MUNKÁCSI is az
idézett alakokat (a lappot kivéve) a csecsencz néha, nea szavak
mellé állította, nyilván azt akarva az egyenlőségi jellel jelezni,
hogy az idézett finn-ugor alakok szerinte kaukázusi eredetűek.

•
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A kaukázusi eredet sokat veszít valószínűségéből, ha tekintetbe
vesszük a keleti altáji nyelvek következő adatait:
mong. nekei das Schaffell (SCHM. 84C.) || > jak. nak ein abgeschabtes Feli (Uw. BÖHTL. 119.)[|gold. naiaysa gegerbtes Feli
(CZEK. 347—8.). Képzésre nézve v. ö. gold. tamnaysa Nebel, anaysa
rothe Farbe, yimaysa Fett.
Nem tartozik ide vogT. nuy «posztó bolyha», a melynek meg
felelői MUNKÁCSI szerint magy. nyüst, ímn niite [talán inkább nukka
pehely, pihe, finom szőr 271. nuuha pehely 273.].
87. vogE. nuli jegenyefenyő III. 103. szurokfenyő III. 317.
nulas lúczfenyves I. 105. | K. nol vörösfenyő II. 378. | P. nuiluezfenyő 8. | T. nuli id. AT. nolo 163. || osztjÉ. nolya, nolyi, nolya-juy
Silbertanne (Pinus picea) (AHLQV. 111.) [ I. natya | S. natkai Silbertanne (Abies picea) (CASTE. 90.) | I. natya jegenyefenyő (NyK.
XXXI: 169.) | D. neíki iraxTa (iuczfenyő) (NyK. XXVI: 44.) || zürj.
nyl (nyv), nil (niv) sibirische Tanne (Abies pichta) nol id. (GEN.
0. 24.) (WIED. 203.) || votj. nil-pu, Kaz. nél-pé pichtafenyő, lúczvagy szurokfenyő; nulas (tő: nulask-J erdő, Wald (MŰNK. 527,
533.) [de van nulo «sima szilfa» is, nulas inkább ebből szárma
zik] || cser. nolgo szil (Ulmus campestris) nolg'é id. nolgo ko£ fehér
jegenye (Abies picea) nolugaí id. nolgaÁla Weisstannenwald (SZIL.
137.) | nulao fehér jegenye (SZIL. 139.).
szám. Jur. nalk = vog. null (iraxTa, Edeltanne) E. (NyK.
XXII : 347.) || szám. Osztj. nulg N. Baich. Tas. Weisstanne (Pinus
abies) KOb. nolg K. Np. nulge Ts. FOb. nulgó id. (CASTE. W. 143.) ||
szám. Kam. nelga Weisstanne (CASTE. W. 184.).
88. osztjD. nür qnpoKT. kacsaféle (Anas querquedula).
~ tung.Kond.nigiri Schneeammer(Plectriphanes)(CZEK.347.)
89. osztjl. oka (Őkem) KK. (poet.) sok | viel (NyK. 31 : 175.).
< szám. Jur. ~öka viel, pros. ~ökauna; ~oka' adv. "okarka
dem.; pros. "ökarkauna (CASTE. W. 4.); oka, oka sok BUD.; yuka,
yoka viel B. (NyK. XXII : 326.) || Tawg. ~őka viel; ~amay "oka soviel; "ökaga id. 'ökaga? adv.; ~ökageV vielmals; "ökagimVe zu viel
werden; számos képzett alak (CASTE. W. 45.) || Jen. oka viel; öka*
adv. ökami'e viel werden (CASTE. W. 77.) || Kam. igö viel; -arak
mehr (CASTE. W. 179.) || koib. kar. oga sehr (CASTE. 85.).
90. vogE. aulay császármadár II. 359. || «^» tung. elaki
Schneehuhn SPASSKY (CASTE. 131.) | ~ tung. Kond. helaki Schneehuhn | yeleki id. PÁLL. | mands. fijeleyu id. (CZEK. 380.) Hasonló
képzésű madárnevek a tunguzban : leglaki Anas casarca; nuynakí
Anser segetum; nokáki Machetes pugnax; burbuki Auerhahn stb.
[Talán ugyanez a tő más képzővel OT. J$J aula?' Tetragallus himalayensis, Tetragallus tibetanus (BADL. W. I. 77.).
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91. vogE. q,uUi jeges kacsa I. 29. (Anas hiemalis) || osztjÉ.
oula% Anas glaciális (AHLQV. 116.).
< szám. Osztj. alg Tas. Kar. schwarze Ente (CASTE. W. 98.) [|
koib. ala kar. ale Soj. Quakerente (Anas clangula) (CASTE. 76.) j
soj. ali (*alik) KpaKyraa, Quakerente, ala (képzőtlen alak) rorojiB,
Anas clangula || kas. tat. ala id. (EADL. W. I. 352, 372.) |1 jen. 0.
alg Enteart | kott. aliak id. (CASTE. 158. 197.) || korj. aallek (aajuieK)
gatunek kaczki nurkovatej: Sawka, Fuligula mersa (BADLI. V : 1.).
92. vogT. pajil kárász-hal (NyK. 23 : 99.) || votj. paja (Jel.)
durda-hal (jienrB Abramis brama) (MŰNK. 535.).
•NÍ szám. Jur. paja, paiha peljedka (hal) (CASTE. W. 34.),
pajha (hal-fajta) sirok (orosz CBipoKB Salmo vimba) (NyK. 22 : 361.) j
Jen.faeha Baich. Salmo peljet (CASTE. W. 93.).
93. vogÉ. pal sürü I. 105. III. 18.
~J szám. Jur. paju sűrű (erdő) NyK. 23 : 92. pal! dick (z. B.
Grtítze) (CASTE. 34.).

94. osztjD. paga getrockneter Hecht; paci szárított h a l ;
paceng-jü%e (<ieBaKB-folyó).
< szám. Osztj. peca Hecht, getrockneter Hecht j piiKO. J pétid
FO. | pétied Ts. | picd, piid Baich. Tas. pica Jel. | pite Kar. id.
(CASTE. 165.) Etymonját tekintve talán ugyanez a szó szám. 0 .
pace Plötze (Cyprinus rutilus), páje Barbe (Cyprinus lacustris)
(CASTE. W. 166.).
95. osztjÉ. pender, penser Zaubertrommel; penser-nal der
mit einem Pfotenfell überzogene Zauberstrommelschlágel (AHLQV.
120.).
< szám. Jur. peand'er, peanser, peanzer Zaubertrommel (CASTE.
W. 35.) | szám. Tav. feandír Trommel (CASTE. W. 71.) j| szám. 0 .
pöyer K. Ts. FO. Trommel, Violine (CASTE. W. 168.) [j Kam. phiri
Trommel, Zaubertrommel (CASTE. W. 292.).
96. osztjÉ. pil Gesellschaft, Gefolge; Gesellschafter, Freund
120.) | I. p'it barát, társ (NyK. 31 : 192.).
< szám. Osztj.pal J patté K. Np. Kamerád (CASTE. W. 165.) |j

(AHLQV.

Kam. phele id. (CASTE. W. 190.)

97. osztjl. pime orosz nemezbotos (NyK. 31 : 190.).
«** szám. Osztj.pöitStiefel | Np. pöwa Baich. Tas. | peme, pem
Jel. | pime Kar. Megjegyzendő, hogy az oroszban is van I H M H ,
íreMyiHKH; arch. prm. szib. nHMti canorH H3T. ojreHB KaMBicoBB
(DALJ.).

98. vogE. pirwd felelő rucza (Anas cricca) I. 29. makkrécze
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II. 181. |j osztjE. piri Anas querquedula (AHLQV. 120.) | pira Anas
crecca (ibid.) | D. pülke ^HpoKt Anas querquedula (UgF. 12 : 46.).
< szám. Osztj. j?z*r Ente (Anas clangula) | KO. FO.~K.ec.púra J
püria Np. | pur-kulga Baich. das Weibchen || Kam. phürii Entenart; Mergus merganser (CASTK. W. 169, 191.) || JenO. fir Tauchergans (Mergus merganser) | Kott. fur, pur pl. furán id. (CASTR.
191.) || jak. birgináyj Pfeifente Uw. (BÖHTL. 139.)
99. osztjl. pola (KK.) kés (NyK. 31 : 194).
< szám. Jur. pali Schwert, Degen (CASTR. W. 34.).
100. vogE. pon : yultné-p. Fischreuse, aus Weide geflochten
(Kauk. 176.) keczeháló III. 500. || osztjÉ. pun, pon Fischreuse
(AHLQV. 126.) | D. pon, pon (S. KO.) K. pun Mop,na (varsa-féle)
(UgF. 12 : 44.) | I. pun id. (NyK. 31 : 199.)
< szám. Jur. pöga háló (NyK. X X I I : 365.); poya Netz, Eeuse
(CASTR. W. 35.) || Jen. foga Chan. fuga Baich. Netz (CASTR. W.
94.) || Osztj. pok, war-pok N. Jel. Baich. Tas. Kar. Netz | MO. pop j
K. Np. poya | Ts. FO. poyo (CASTR. W. 166.) || Kam. phaya Netz
(CASTR. W. 190.) || Jen. Osztj. bok, pl. boky Beuse (CASTR. W. 190.).
MUNKÁCSI szerint (Kauk. 176.) a vogul és osztják alakok megfelelői
kabardin, csecsencz bonay Zaun, Einfassung ( > magy. boné).
101. osztjE. pon ein Quartier breites Saumgebráme an der
Malitza von weissem, langhaarigem Hundsfell (AHLQV. 122.).
< szám. Jur. pan der untere Saum am Samojedenpelz;
pande', pand der ganze Saum am Pelz (CASTR. W. 34.) || szám. 0.
pongar Saum, der untere Saum (ibid. 167.) [| Kam. phandar Saum
(ibid. 190.).
102. osztjE. por/a, parya Pelz von leichten und dünnen
Kentierfellen (AHLQV. 123.) || vog. pcjirka BEG. Kleidungsstück aus
dem Feli der jungen Bentiere, wird zwischen Malica und Sawik
getragen (NyK. 22 : 363.).
< szám. Jur. párka = vog. porka BEG. (NyK. 22 : 363.) ||
szám. 0 . porg Nb. Tas. Kar. | porga, porge K. Np. | porgo Ts. FO.
Kleidungsstück (CASTR. W. 166.) || szám. Kam. parga Pelz (CASTR.
W. 189.).
103. osztjl. poro/, pora% belső test, gyomor; pora/ das Innere
(NyK. 31 : 195, CASTR. 100.).

< szám. Osztj. parg N. Baich. | parga K. Ts. F 0 . Np. | perge
Tas. Kar. das Innere, die Eingeweide, der Magén des Tieres (CASTR.
W. 166.).
104. vogÉ. pulép dugó; pulp nyílásfödél III. 98, 444. || Irt.
püdop, pedop, pödep a nyírhéjdoboz tetejének abroncsszegélye
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(NyK. XXXI : 198.) j E. pülep Heustöpsel, womit der Eauchfang
der Winterjurten zugestopft wird; auch Spund; pülép-vis ein solcher Eauchfang (AHLQV. 125.).
~ mong. bügln der Pfropfen; пробка, зашычка; büglekü
verstopfen, verpropfen; зашкнушь (SCHM. 121. a.) || > jak. büö
Stöpsel, Pfropfen Uw.; büöla, büölubün verstopfen Uw. (BÖHTL.
121. a.)
105. osztjl. pura lábikra; pura = kur-pura Wade (NyK. 31 :
200. CASTR. 100.).

^ szam. Osztj. pur03 Wade | pur03 K. | pur aß Jel. Baich. [
puraßet Tas. | puradet Kar. (CASTR. W. 169.)
106. vogE. pütäsi köp | AL. putasi id.
< szam. Osztj.puttu Speichel; pnttunay speien | puttonay id.
K. | (CASTR. W. 170.) A szamojéd nyelvek közül csak az osztjákszamojédban van meg a vogulnak megfelelő alak.
107. osztjD. сауесе зуекъ (Tringa squatarola; Brachvogel)
NyK. 26 : 32. || zürj. cukci Auerhahn (Tetrao urogallus) (WIED. 369.)
«VJ jak. cokcoyo Schnepfe Uw. (BÖHTL. 120.) |j tung. Kond.
cukcaya Tringa зуекъ (CZEK. 384.).
108. vogÉ. sä/i suba 1 : 3 1 , 45. || osztj. É. say, so% Feli,
Hemd, Kleid; say-kus (Hemd und Pelz) Kleider; say-nir (Hemd
und Schuh) Kleider (AHLQV. 129.) | I.say | AL.sa^Sarafan, Weiber
kleid (CASTR. 95.) | D. sak, jargan-s, (FO.) rénbörből készült egé
szen hosszú suba (NyK. XXVI : 39.).
< szam. Jur. sawik, sank Oberpelz (CASTR. W. 30.) | szamO.
sok (sokk) der obere Pelz (CASTR. W. 159.).
109. vogK. sairiy fehér II. 376; sqiréy, sqiriy III. 126. 127. |
P. sairiy 14. (Possessiv -sy képzővel?) | T. sairémé fehéredik (a
gyolcs) 315.
~ szam. Jur. serko fehér (NyK. 22 : 358.); valószinűleg
ugyanez a szó sear, ser, sör Salz, weiss, Eis; searatau, seartau,
serotäu, serutau salzen; seratuku eisfarbig (CASTR. W. 30.) EEGULYnál (NyK. 22 : 357.) csak «só» jelentéssel [| tavg. sera'a weiss;
sera'aimuam weiss werden (CASTR. W. 65.); ser, ser = jég, só [| Jen.
silói weiss (v. ö. sila Chan, sira Baich. Schnee) (CASTR. W. 91.) |
Kam. siri weiss (v. ö. sirä Schnee) (CASTR. W. 189.) || tung. Am.
sayare weiss GERSTFELD (CASTR. 135.).
110. osztjÉ. sakált-ju% Weidenbaum (AHLQV. 129.) | D. sayélt
тальникъ (homok fűzfa) (NyK. 26 : 39.) j I. saget, sagett fűzfa,
sayte-pai fűzfa-bokor (NyK. 31 : 295.).
<•»» ? tung. Man. TJr. éektan, *éiktan Weidengebüsch (CASTR.
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84.) | Kond. héka Weidenruthe, Salix | Wil. hákta (CZEK. 380.). Az
alapszót a kondogiri tunguz héka (< *séka) tünteti fel. A -ta kép
zőre nézve 1. a 9. czikket.
111. vogÉ. sáli rénszarvas; sáli-uj 1 : 50; sdli-purn-uj II.
199. farkas (tkp. rénszarvas-harapó-állat).
«*«•» mong. cári das wilde Eentier, ^HKÍH ojieHL (SCHM. 319b.) |
burj. zári Eentierochse (CASTE.) || tung. Man. Ur. car Stier (CASTE.
92.) || soj. sar Ochse (CASTE. 102.) || jen. 0. sedr, seál' Eentier; sál
id. (CASTE. 186,

188.)

112. vogT. sanaté megízlel 325.
< szám. Osztj. sayam Baich. Kar. | sayásarn, sayayam, sayatam, sayambay id. Tas. schmecken; —• inch. sayanangay, sayan$ay (CASTE. 156.).
113. vogÉ. sánki fekete kacsa I. 29. II. 323. || osztjÉ. siyk
Anas nigra (AHLQV. 134.) | D. sink eine kleine weisse Ente mit
weissem Schnabel (CASTE. 96.)
< szám. Jur. sáneke Chan. | sánneke Baich. Möwe (CASTE.
W. 90.).
114. vogÉ. sáp fatörmelék; sápiy-jiw korhadt fa II. 61. | P.
iap-au (pass.) rothad 22.
< szám. Jen. saibe Baich. sauer, verfault; saibedo sauer
werden; saetabo sauer machen (CASTE. W. 91.).
115. vog. sar Tabak |j osztjÉ. sár id.
~ szám. Jur. sear, sar, sár Tabak || Jen. sara Baich. id.
(CASTE. W. 288.)

|| jen. 0. sar, sal, saH id. (CASTE. W.

256.)

116. vogÉ. sárák rénszarvas-csorda III. 111. sark csorda
II. 280.
«^> mong. sürük die Heerde, CTa^o (SCHM. 374. c.) || kar. sürüg
grosse Viehheerde, Tabune (CASTE. 123.) || kel. tör. ^*\y*> sürük
troupeau, tous ensemble || oszm. ^\ym (süri) 5»^w troupeau, foule,
grand nombre d'hommes ou d'animaux (ZBNK. 525a.).
117. vog. éaw-ne% szarka-asszony [| osztj. É. sav-né, savi-ne
id. | I. sáu, sáv; sáu-ney, sav-ney (CASTE., AHLQU.) | S. seu% id.
Hasonló vogul és osztják összetételeket idéz MUNKÁCSI Kauk. 625.
<-> szám. Jur. saune copoKa BEG. (NyK. 22 : 356.) Ebben az
esetben mindenesetre a szamojéd volt az átvevő fél.
118. vogÉ. sárfal: s.-q,yét-juüán-qjká rénbikaszarvijjas öreg.
«v mong. soryol-boyu ein einjáhriges Hirschkalb, o^HOJiÉmmH
ojieHb (SCHM. 311.).
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119. osztjE. sira einjáhrige Rentierkuh (AHLQV. 134.).
~ szám. Jur. sirej jáhriges Eentierkalb (CASTR. W. 32.) sirej
egyéves rénszarvas EEG. (NyK. 22 : 359.). Bár maga a szamojéd
szó sem eredeti, az osztják sira mint speciális rénszarvas nevezet,
szamojéd eredetűnek látszik.
120. yogK. ser homok, kavics II. 235. | T. ser-ku kavics 165.
< tung. *seruk, *siruk Sand (CASTR. 84.) | sergi id. MIDD. I. |
sirgi id. GERSTF. (CASTR. 130.)

121. zürj. zer Eegen, ji-z. Hagel, kalter Eegen; zerni regnen
445—6.) || votj. zor eső; jo-zor jégeső; zor-vu esővíz; zoresőzni, zoro esős, esőben gazdag (MŰNK. 443.).
? ~ szám. Jur. saro, saru (satu) Kdn. Eegen, es regnet;
Num saru Zso? ősi saruda jayu es regnet (CASTR. W. 29.) [| Kam.
surnu Eegen (CASTR. 29, 189.).
(WIED.

122. vogÉ. sqyértanti vonszolja magát (III. 231.) soyértayti
kapaszkodik (I : 121.).
< szám. Osztj. sokkay Tas. Kar. kriechen | sokarnay Baich. |
sokkarnay, -rpay Kar. | sokkornay Tas. | (CASTR. W. 159.)
123. vogT. saylo fűzfa 163.
co szám. Osztj. sana Eberesche
sanefiá.

(CASTR.

W. 213.) || jen. 0 .

(CASTR. 236.)

124. vogÉ. sorak zúzmara II. 253.
< szám. Tav. sóruay Eegen (CASTR. W. 66.). V. ö. a 120.
czikket.
125. vogÉ. soryilti rovásra metsz; einkerben (III. 445.) soryaliy rovátkos IV. 419. | KL. sarpá rovásfájú IV. 87. [ K. sorkhéljiw rovásfa (IV. 422.).
< tung. ^orgum schnitzen, B. gornap (CASTR. 93.)
126. vogK. sori hazudik.
< szám. Jur. sije hazudni; síjeka hazug; siek falsch E. (NyK.
XXII : 358.); sljedm lügen; sijeibUedm, sijerkadm dem. (CASTR.
W. 32.)
127. osztjÉ. suju (Obd.) Kalb des Eentieres (AHLQV. 137.).
~ szám. Jur. suju ntiniKa Eentierkalb, v. Feli von derű
seiben (NyK. 22 : 359.) suju, suiju Kalb, Eentierkalb; sujako dem.
suiju-jirl Kalbmonat (der achte) (CASTR. W. 32.).
128. vogÉ. sük hajtórúd; Bootstange II. 50. | FL. süw id.
(IV : 20.)
< tung. goko, *gokowun Bootstange (CASTR. W. 93.) || Kar.
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söigö Stossstange ; söigöldrmen mit der Stossstange stossen
123.).

(CASTE,.

129. osztjD. sur Stange, Stock, Pfahl (CASTE. 88.).
< szám. Jur. iur Treibstock für Eentiere; Fahrstange (NyK.
XXII : 344.) || 0. éür Stáb | cür K. | Np. Tas. cüre id. (CASTE.
W. 137.)
130. osztjE. surim Mustela vulgáris (AHLQV. 137.).
~ Talán összefügg vele osztj. Jen. sürnk, *surak, pl. surakn
Feuermarder (CASTE. 187.).
131. vogP. sarkén fajd 18.
~ mandzsu corhon Specht (GABBL. 34.). Ugyanazon tő más
képzővel tung. Man. corkelú | Ur. cotkiru |j burj. coryeru Haselhuhn (CASTE. 92.) || koib. sorklö \ kar. sorklö Haselhuhn (CASTE.
123.).
132. vogE. suw mohlegelő I. 133. sót ujpd ujin suw hét jávorú
jávoros legelő.
•'»•> tung. Kond. cowi schwanker Boden (CZEK. 384.), cawí
Moosplatz (ib. 383.).
133. vogE. tayt Colymbus arcticus || osztjE. taytin Colymbus
cornutus, to%tiy-rÍ%-vol Vaccinium uliginosum (AHLQV. 145.) | D.
ta^eteng V. tartan rarapa búvárkacsa (UgF. 26.).
~ osztj. Jen. taki, I. takti Knákente (Anas crecca) ? ~ toy,
töy Quakerente (Anas clangula) (CASTE. 175, 177.).
134. vogÉ. tája merőkanál III. 423. III. 229.
< szám. Kam. tojó Schüssel; thojo id. (CASTE. W. 185, 186.) [j
JenOsztj. toiga, pl. toigan Eimer (CASTE. 177.) || tung. tiga Gefáss
(CASTE. 87.) | Kond. tiga Holzschale (CZEK. 390.).
135. vogT. (témér-)tansepi (rá-)hág 313.
<C szám. Jur. tanáu, tanau treten; tánambiu, tayalyau mom.;
tanabt'e, tanaié, tanacé1 Treppenstufe (CASTE. W. 23.).
136. vogE. tan%: sis-t. háti uszószárny; kat-t. elő uszószárny; sorvit-t. hastáji uszószárny | L. K. téykh id. | T. tan háti
uszószárny | E. tay hátszárny (Ethn. IV : 302.).
~ tung. Am. digin Eückenflosse GEESTFELD (CASTE. 123.) j|
korj. takatak dorsum piscis; takatam pinna dorsalis (EADLI.
V. 60.).
137. vogÉ. tanerti nyom II. 295; tanrali gyúr; tanrálil. 145,
144. | K. tanerii szorít 372.
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szam. Osztj. tinalbam drüeken | tinalbeyamKeLr. id. | tinaleltam

Tas. id. (CASTR. W.

149.)

138. zürj. Pars. tar Birkhuhn (GEN. 0. 16.).
~ tung. Kond. tarmi yTKa KOcaTKa Enteart (CZEK. 390.).
Hasonló képzésű szavak tung. Vil. körmi Scheide; holmi Brustlappen | Kond. ucismi Schraubenzieher.
139. vogE. tarka j L. tari \ K. toqrei | P. tqri \ T.taru
Perca cernua (Ethn. IV : 303.) || osztj. E. lar trerina cernua, Kaulbarsch; tara id. (AHLQV. 142.) | D. tareyg S. KO. lére/ epnii> (sérincz) (NyK. 26 : 35.) j I. tara KK. tára íd. (NyK. 31 : 322.) || zürj.
darga.
OJ szarn. Jur. lar OKVHL, epnii. BEG. (NyK. 22 : 375.) leara,
lear Barsch, learako dem. (CASTR. W. 17.) Ide tartozik még osztjD.
jeroy (V.) epnii) (NyK. 26 : 29.). A szamojédség volt az átvevő fél.
140. osztjE. taré-/ Fischfloss (AHLQV. 142.).
~ szam. Jur. tora Fischflosse BEG. tora id. Steuerruder,
toraku dem. (CASTR. W. 25.) || szam. Tav. íuaru, tuaru id. (64.) || Jen.
tual'a Chan. | tuara Baich. (CASTR. 89.)
141. vogE. táykw gyújtó moszat IV. 419. | taykw tűzmoha,
moszat II. 94. I : 38. j KL. táykw id. 3. Taykwtur ajka tűzmohástavi öreg |) osztjE. tuyk Moos; tuykiy moosig, bemoost; tuyktaUem
mit Moos belegen oder zustopfen (AHLQV. 148.).
fv mong. tügene die Moxa. das Zugpnaster, MOCKa, MaryiHÍi
njiacTbipb; tügene talbiyu Moxa auflegen, ein Zugpnaster auflegen
(SCHM. 258.) || jak. tüön eine Moxa von Feuerschwamm Uw. (BÖHTL.
111.) || ? szam. Jur. tutuko Sehwamm, Zunder (CASTR. 26.) tudoku
Pilz BEG. (NyK. 22 : 355.) || jen. 0. íadey \ Kott. d'igen weisses Moos
(CASTR. 247.).
142. osztjD. teagat Ceder (CASTR. 91.) | I. teagat, tegat sibirische Ceder (Pinus cembra) —-iegat-kár Cederrinde (NyK. 3 1 : 325.).
<^ szam. Jur. tidi, tede Ceder, Zirbelfichte (CASTR. W. 26.),
Üde id. BEG. (NyK. 22 : 354.) [| 0. tádák Ceder KO. | tádik K. KO. j
tetey Tsl. | tácey Baich. Tas. Kar. | titey id. (CASTR. W. 148.) [| Kam.
thédey Ceder (CASTR. 186.) || jak. tátiy Espe Uw. (BÖHTL. 94. b.) ||
tung. Kond. taktikán Zirbelfichte; taktikagy Cederwald (CZEK. 389.).
143. vogÉ. tinsáy pányva II. 107, 108, 279.
< szam. Jur. tlnde\ tinse, ünde\ tinze1 Bentierschlinge
(CASTR. W. 26.) | Tavg. tánsay id. (CASTR. W. 61.) || Jen. üode' gen.
-eol Chan. üese Baich. id. (CASTR. 89.) | szamO. cesen Schlinge,
Bánd. casen Baich. j cesan Np. Schuhband | K. cesen id. (CASTR.
135.) | tesen Jel. Baich. Kar. Schlinge | íasen Tas. id.. (CASTR.
Nyelvtudományi

Közlemények

XXXII.
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153.) II jak. täsin Halfterriemen Uw.; tösün id. (BÖHTL. 95, 101.) f
tör. (jfc^Cwwö, jjXwwö, ^jiyj', \jy^ id. || morig. degesun (?) corde,
Kens (Kow. 1736a.) || burj. dekäy NU. dehän T. dehen Ch. dese S.
Pferdeschlinge (CASTR. W. 153.) || tung. däsun, dähun Haarstrick,
Eossschlinge CASTR. 89. Úgy látszik, burját jövevényszó. Aligha
tartozik ide kel. tör. ^jh^ö, ^jKj-* tuzak, CÍ4«J tuzag lacet, filét
(ZENK. 321. a.) || jak. tusa% Schlinge Uw. (BÖHTL. 110.) [j tung.
tusä, tusä Biemen um die beiden Vorderfüsse festzubinden (CASTR.
88.) || burj. tusa T. S. Biemen für die beiden Vorderfüsse des Pferdes (CASTR. W. 151.) || tusige v. tusige Pferdespannriemen (SCHM.
254. c).
144. vogÉ. tojás hótalpon való vadászat II. 21. tojänti hótalppal jár II. 129; tojilti id. (IV : 180.)
< szám. Tav. tuta Schneeschuh (CASTR. W. 63.) || Jen, turo
Chan. I tudó Baich. id. (CASTR. W. 89.) || Osztj. ío%'N. Np. Jel. Tas.
id. | told КО. B. id. ! tóték K. toldó Tsl. id. (CASTR. W. 148.) [? tayaé Tas. Kar. mit Leder bedeckter Schneeschuh (CASTR. W. 144.)] |j
tung. tatin Schuhwerk; tatilßem Schuhe anziehen (CZEK. 390.) jj
cukc. tiigit B. Schneeschuhe (BADL. Ueb. 47. b.) || JenOsztj. teäg,
pl. teäJcn Ostjakenschuh (CASTR. 176.) | teäs id. (ibid.); ieäs, pL
teäsen id. (ibid. 178.)
145. vogT. töji havazni 327.
~ osztj. Jen. tik pl. tigey Schnee

(CASTR.

177.)

146. vogT. tayghél liliom (IV : 401.).
~ szam. Kam. dugul Lilienzwiebel (Lilium martagon)
W. 188.).

(CASTR.

147. vogÉ. torié földi giliszta | K. töne id. | P. féreg 10. | T.
tüns földi giliszta | Т. tané id. 156.
«^ szam. Jur. tans Angelwurm, Köder (CASTR. 24.) || Tav. ?
tansú Neunauge || Jen. tad'u Chan. | tasu Baich. id. (CASTR. W.
61, 87.).
148. osztjÉ. tóba (Obd.) tupa Huf (AHLQV. 145.).
^ szam. Jur. tovo pata (rénszarvasé) (NyK. 22 : 355.) || O.
tob Fuss; toppa K. | toppé Np. | töba Ts. | tőbe FO. | topé Tas. j
tup Kar. (CASTR. W. 149.)
BUDENZ MUSz.-ban az

osztj. tóba szót több ugor nyelvi alak
kal együtt (votj. tub- aufsteigen; cser. tosk- treten; észt touze- emel
kedni) a magy. tapod alapszavával egyezteti, v. Ö. erre nézve NyK.
31 : 248.
149. vogÉ. torästi támogat II. 145.
< szam. Jur. täräu sich stützen; tärädm sich bemühen;
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tara es ist nöthig; tarana, tarahad fleissig (CASTR. W. 23.), tarhalidm sicli stützen (ibid.) || jak. tiria, tiribin stützen (BÖHTL. 105.) |j
kel. tör. d L v ó ' (tiremek) ériger, élever, rendre droit (ZENK. I.
331. b.). Megjegyzendő, hogy a kaz. tatárban is van toryoz- fölkel
teni, fölállítani, föltámasztani (BÁL. 120.).
150. vogE. tq,rni zajg II. 30. jöl ta tq/rnenátd svjtildli zaja
aláhallatszik.
<z sz&m. Jur. toriyadm, iörinadm schreien; törinoryadm id.
torinarkadm,, t'orieibtajü dem. (CASTR. W. 28.); t'ore hang; t'orieij
kiáltott 14, 49; 3, 24. torina- kiáltani j iorena- schreien. iorinorgaKpmiaTb E. (NyK. XXII : 343.) || jak. doryön Schall, Echó (Úw.
(BÖHTL. 116a.) || tung. turan Stimme (CASTR. W. 88.) || mong. dayon
die Stimme, der L a u t ; der Gesang, Lied (SCHM. 267. b.) a melylyel BÖHTLINGK a jakut doryön-t összeveti, alig tartozik ide; a mon
gol dayon megfelelője burj. duy, dun, du Ton, Laut (CASTR. 155.).
151. vogÉ. tös talpbőr III. 402. bocskor III. 143. j KL. töskitá bocskorpár III. 491. | P. tös czipő III. 523.
< szám. Tav. tósu kleines Eentierkalb (im Frühjahr), tosúa
Bentierkalbleder (CASTR. W. 62.).
152. vogÉ. turká puska III. 190.
< szám. Jur. turka ^poöoBHKT. (szélpuska) E. (NyK. XXII:
356.)
153. vogE. üs (tő: üns-) nyelmalazacz | L. K. us Salmo
Njelma | P. id. (Ethn. IV: 303.) | T. os id. || osztjÉ. vung, vus, uné,
uns, us Nelma (Coregonus Nelma) (AHLQV. 158.) | D. uné id. (CASTR.
79.) || zürj. ug, uc Coregonus Nelma (WIED. 389.).
<C szám. Osztj. vange Ts. Np. | wueng Tas. Kar. | muen$
Baich. id. vvenge iread der Njelmamonat, der Juli (CASTR. W. 171.).
154. osztjK. 'ut aro^a (bogyóféle) | vot vörös aro^a (UgF.
12 : 11,48.).
~ szám. Jur. yude bogyó BEG. Ue-yud'i qepeMyxa, Faulbeere, Elsebeere (NyK. 22 : 327.), ~odea Wasserbeere, Empetrum
nigrum ;~odembea Traubenkirsche ; Prunus padus (CASTR. W. 4.) ||
Tavg. ~uta Beere || Jen. óde Baich. | óre Chan. (CASTR. W. 78.) || jak.
oton Beere Uw. (BÖHTL. 21. b.)
155. vogE. vqyya gödör; tur-vqyya a tó medenczéje; vitvqy%a víz-forrás; adi. cqyyéy | KL. woankha id. | AL. vqnghá id. |
T. vonghq, vqnkhq id. | K. voqykhéy gödrös || osztj. E. voyylem behauen; voygililem oft behauen (AHLQV. 157.) | D. wany Grube
(CASTR. 101.).
< szám. Jur. vak: pauvan-vak Nacken (tkp. Nackengrube)
14*

*
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Bu.; vay Grube vog. vuoya B. (NyK. XXII : 367.) wäy Grube,
Grab (CASTR. W. 38.) |] Tavg. bár/ka gen. bäya Grube, Nest; bayutua, bayubdla grubenreich; bayu'dma graben (CASTR. W. 68—9.) ||
Jen. baggabo, baggoddabo graben, aushöhlen; bággo Grube; baggago
grubig. baggota Fuchsloch in der Erde (CASTR. W. 92.) |j Jen. Osztj.
bayél, bayel', bayel pl. bay\l Grube (CASTR. 188.).

III.
Ha a szójegyzékben felsorolt szamojéd illetve általánosabban
szibériai eredetű szavakat jelentés szempontjából csoportosítjuk,
két körülmény első pillanatra szembeötlik: 1. hogy a jövevény
szavak legnagyobb része specziális jelentésű szó, többnyire egy
szersmind terminus technicus. 2. hogy, kevés kivétellel, négy fo
galmi körhöz tartoznak. Ez a négy fogalmi kör: 1. Szibéria (külö
nösebben az északibb vidékek) állatvilága. 2. Növényvilága.
3. A magasabb szélességi foknak megfelelő ruházkodás, bőrkikészítés
műszavai. 4. A samanismus. Külön csoportot tesz néhány általá
nosabb jelentésű igeszó; lássuk e csoportokat egyenként.
I. F a u n a , a) E é n s z a r v a s (Cervus tarandus). Hogy az
obi-ugorság a szamojédektől tanulta a rénszarvas-tenyésztést, bizo
nyítja a specziális rénszarvas-nevezetek szamojéd eredete: v. yapt |
o. yopti rénökör (herélt rén); v. khwoygé rén; o. kalay rén; v.
näntsati rénünő; o. nepl'u rénborjú; v. sáli rén; v. sär/al rénbika;
o. sira réntehén; o. suju rénborjú. Ide vehetők még jelentésüknél
fogva v. säräk rénszarvascsorda; v. tinsäy pányva. A rénszarvas
tenyésztés szamojéd eredete mellett tanúskodik az a körülmény is,
hogy a rén jelentésű eredeti obi-ugor szavak legnagyobb részénél
ez utóbbi jelentés másodlagos fejlemény. Eredeti finn-ugor szónak
látszik vogÉ. pq,sV szarvasborjú, rénborjú; yär-p. szarvastulok J
osztjE. pes, pesi rénborjú | I. pec, pes id. || zürj. pe£ rén [| votj.
puiej, puzej rénszarvas [| cser. рисе, püce szarvas, rénszarvas | M.
puca, puse, pücö iramszarvas, росе szarvas || lapp Lu. pocuj gen.
роэси rén. A finn-ugor alapjelentés általában szarvas lehetett. Vájjon az obi-ugor alakok átvétele-e a tájnyelvi orosz п ы щ и к ъ
(молодой сЬрерный олень, без porifi теленокъ на немъ малкая
DALJ.). Eredetileg jávorszarvast jelentett vogE. surti rénszarvas,
s.-%är réntulok. Megfelelői cser. sorcto jávorszarvas; i,-seder nagy
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.
medvecsillag; s.-modo Vaccinium uliginosum || mord. sarda jávor
szarvas A. sardo szarvas W. (NyK. 5 : 198.) A rénszarvas jelentés
az eredetibb «ló» jelentésből fejlődött az osztj. vili szóban: osztjE.
vtti, vil'a, vula rénszarvas; vili-porta-voi farkas ] D. véli ojieHB | I.
veta, veda S. véli, vela id. Az eredeti jelentést megőrizték zürj.
Pais. völ ló, v'ől&n v. vol veién lovon (GEN.) || votj. val ló; er-val
kancza-ló, uZ-val csődör || cser. wülö kancza; wülö, wla j M. wüle>
uülü, wöle id. (SZIL.) Hasonló jelentésfejlődést mutat: vogE. pawél
jávortulok, püwil IV. 307. de v. ö. AL. pawél, pdul másodfű csikó
(Kauk. 445.).
b) M u s t e l a v u l g á r i s e t s i b i r i c a . PÁLL: o. surím,
votj. jürmak [o. kan sarki róka]. Keleti altáji eredetűnek látszik még
vog. E. solsi | L. sqlsi j K. sölié | KL. id. hölgymenyét; hermelin
(ropHocTaii) || osztjE. sos Mustela erminea (AHLQV.) | D. sas, sas
ropHOCTaíi; köiy-s. id. norém-s. Mustela sibirica (PAP.) | SOS Her
melin (CASTB.). Megfelelői: mong. soloyyo, soloyya xopeKi>, KOJIOHOKB, le putois, la martre de Sibérie (Kow. 1401.) | burj. soloyo
Iltis; holor/o Feuermarder, Mustela sibirica (CASTR.) || tung. Man.
Ur. sülakt Fuchs (CASTR.) | gold. soli, soloki id. | tung. Kond.
solongo, solongo, yolongo Wiesel (CZEK.) || mandsu soloyi Zobel
(GAB.) eine Art Iltis (xopeKt: ZÁCH.) || szám. Kam. HU Zobel | kott.
holonka Feuermarder (C). Az összetartozás valószínű, bár a -yi >
•ii hangváltozásra nincsen példánk. Török eredetű osztjD. susar
Mustela sibirica v. ö. csuv. sizar (ZOL.) KyHHii;a |j tat. susar (VOSKR.)
id. || alt. suzar, sosar id. (Altgr.) Ugyancsak török eredetűnek lát
szik a vog. sorás-oysar fekete-róka magyarázó összetétel első tagja
is, v. ö. alt. sar'as (e h. sári as = sárga as [hiúz]) KyHima (Altgr.
248.).
c) E g y é b e m l ő s á l l a t o k : o. kqliu vidra; v. lipi fehér
kutya; v. lq,yi kopó.
d) M a d a r a k , a) Fajd. v. ayya \ o. eygh hófajd; o. luk
fajd; v. éurkén fajd; v. aulay császármadár; zürj. tar fajd. (3) Kacsa
félék : o. logdli Anas clypatea; v. tayt \ o. taytiy Colymbus arcticus; v. auléy \ o. oulay Anas glaciális; v. pirwd \ o. piri Anas
querquedula; v. sdyki Anas nigra v. kirt fáczánkacsa; o. nür; o.
khaulayg kacsafélék (a források ez utóbbi kettőt nem határozzák
meg közelebbről), Y) Egyéb madarak: o. kalnor sirály, Larus rid.
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v. yqjey; o. kqllik sirály; о. сауесе Triuga squatarola (зуекъ); zürj.
votj. jis, jus hattyú.
e) H a 1 a k : v. iialkän-yul hering; v. pajil kárász ; v. us | o.
vung lazacz; o. kukel! halfaj; о. рада csuka. Ide tartozik még: v.
täyy úszószárny; o. täriy id.
IL F l o r a . Az északi sarkkör vidékének flórájára vonatkozó
obi-ugor nevezetek nagy része szamojéd eredetű. Ilyenek: fv. паук
vörösfenyő; ? v. ríuli | o. nolga | z. nil | votj. nil fenyő; v. khgrep
vörösfenyves; o. nqyér toboz ; o. teagat czédrusfa; v yqrayt-jiw
égerfa; v. yat nyírfa; v. sqplo fűz; o. sakált-juy id. v. паи rekettyefűz; v. int csipkerózsa | o. and'i Hagebutte; о. kanek áfonya; o. v.
moray sárga málna; v. täykw gyújtó moszat; z. nie moha, v. yas \
o. yos moha; o. nóta rénmoha; v. suw mohlegelő; v. morjäm
zsombék • o. kaj mocsár, v. kélt láp.
III. Ö l t ö z e t n e v e k : o. kharne suba; v. jqy id.; v. molsän | о. mol'san malicza; o. pon subaszegély; v. parka ! о. рогу а.
suba; v. sayi \ o. soy id.; v. mii süveg; o. nar | z. nar bőr, takaró,
v. nuj | o. noi posztó | o. nuga bőr v. tös talpbőr. Ide tartozik még
v. käsi szeg; v. úili | z. nilol szőrét hullatni; o. närip | z. närjan tiló.
A három szócsoport egybevágó tanúsága megerősíti azt a
következtetést, a melyet AHLQVIST a rendelkezésére álló csekély
anyagból egészen helyesen vont le. Említett értekezésében ezt
írja: «Der Umstand, dass im Ostjakischen samojedische Wörter
unter Anderem als Benennungen für solche Gegenstände ange
troffen werden, die ausschliesslich zur Lebensweise unter diesem
Himmelsstrich gehören, weist darauf hin, — was auch aus der
gegenseitigen geographischen Lage dieser Völker hervorgeht —
dass die Ugrer später als die Samojeden in diese Gegenden gelangt
sind und von diesen letzteren sich die Lebensweise, die allein hier
möglich ist, als eine fertige angeeignet haben» (5.). AHLQVIST sza
vait a szójegyzékben közölt nagyobb terjedelmű anyag teljes mér
tékben igazolta. Az érintkezés idejére vonatkozólag bajos valami
feltevést megkoczkáztatni. Eégisége mellett bizonyít az a körül
mény, hogy néhány szamojéd szó mását (nem ősrokonsági esetben)
megtaláljuk még a votják nyelvben is.
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IV. A s z a m o j é d s á m á n i z m u s hatását mutatja, hogy
a varázsdob neve s varázslás műszava szamojéd eredetűek, v. ö. o.
pender varázsdob, v. jolti rendel, idéz. Maga a «saman» szó(osztjE.
éaban, seban Zauberer; Zauberei; s. vériem zaubern; saban-verta-yo
Zauberer, Schamane AHLQV. 138.) keleti altáji eredetűnek látszik,
v. ö. tung. Man. Ur. saman Zauberer, Beschwörer (CASTR.) | Kond.
hamán Schaman [ Vil.háman Schamane (CZBK.) |] mandzsu: saman
id. (GAB.) v. ö. még szám. Kam. samalam zaubern (CASTR.). A végső
elemzésben minden valószínűség szerint iráni eredetű a vog. E.
najt-yum sámán II. 374. Megfelelői: finn noita varázsló, boszorkány
mester, javas-ember, boszorkány; noita-akka javas asszony, boszor
kány: noiti-, noitu- bűvölni, igézni, varázsolni; noituri varázsló ||
lappD. noqitie, St. F. n°qitie, nqitie, noitie, F. nuqitie, nuqjetie St.
varázsló, boszorkány; noqitastallet inch. noqitastallejit, nuqitastallejit varázsolni, bűbájos igéket mondani (HAL. 167.) | Lule
noiete- Zauberer, noitqstala- zaubern (WIKL. 74.) < perzsa, török
Ofc^O (noyud) = 4>«^!ő pois chiche, Kichererbsen (ZENK. II. 908.) |
kaz. tat. nuyit: n. karamak jósolni, wahrsagen (BÁL.); nuyit Wahrsagerei, BopoatBa (OSTR.) | mis. ? noyit, ein Gestráuch mit nussáhnlichen Früchten. Mint ujabb török kölcsönszó, megvan a
mordvinban i s : nogot: nogotso sodi er kann wahrsagen (PAAS. 40.)
(BUDAG. II. 282.).
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