
Obi-ugor elemek az orosz nyelvben 
Az orosz nyelv finnugor elemei még nem kerültek részletes és beható 

tárgyalás alá, noha kétségtelen, hogy az oroszban, különösen pedig az északi, 
északnyugati és nyugatszibériai orosz nyelvjárásokban számos olyan szó van, 
amely valamely finnugor nyelvből származik. E szavak között lehetnek nagyon 
ré°iek is, hiszen az orosz nép érintkezése a különböző finnugor törzsekkel 
már nagyon régi, mintegy ezeresztendős. Másrészt valamennyi finnugor nyelv
ben (a magyart és a nyugati lappot nem számítva) igen tekintélyes orosz 
eredetű réteget lehet kimutatni. Ezt a kérdést azonban jelen dolgozatomban 
nem érintem. Kölcsönös nyelvi hatással kell tehát számolnunk, amelyek 
természetesen korántsem egyforma mértékűek, óriási műveltségi, politikai 
és számbeli fölénye miatt az orosz összehasonlíthatatlanul nagyobb hatással 
volt a finnugor nyelvekre, mint viszont. Mégis az orosz szókészlet egy elég 
tekintélyes részének nincsenek megfelelői a többi szláv nyelvben. Hogy 
ezeknek eredetére fényt deríthessünk — hacsak nem belső fejlődésű szavak
kal van dolgunk —, azckhcza nyelvekhez kell fordulnunk, amelyek hordozói
val az orosz nép történelme folyamán érintkezett vagy még ma is érintkezik. 
Tekintetbe kell vennünk ezért a nyugati nyelveken (holland, német, francia, 
angol) kívül az iráni és kaukázusi, a mongol, a török-tatár, szamojéd, a külön
böző paleo-ázsiai (jukagir, csukcs, gilják stb.) — és nem utolsó sorban a finn
ugor nyelveket. A felsoroltak közül kétségtelenül a török-tatár nyelvek hatása 
veit a legerőebb, de a különböző finnugor nj^elvek hatását sem lehet elhanya
golni. 

Ez a kérdés már régóta felkeltette a tudósok érdeklődését Sajnos a leg
többjük — nem tekintve néhány tudománytalan kísérletet — csak a balti-
finn nyelveket (az ú. n. finnségieket) vonta vizsgálata körébe. Ebben a vonat
kozásban megemlíthetjük SJÖGRÉIST, BUTKOV, KUTORGA, GROT, W E S K E , 
POGODEN", MECKELEUST stb. munkáit; részletesen bírálta őket KALIMA ( M S F O U . 
XLIV, 1—27). Azt lehet mondani, hogy eddig csak a finnségi (KALIMA: Die 
ostseefinnischen lehnwörter im Russischen, MSFOu. XLIV), zűrjén (UA. : 
Syrjánisches Lehngut im Russischen, FUF. XVIII , 1—56) és lapp (T. J . 
ITKONEN": Lappische Lehnwörter im Russischen, Suomen Tiedeakatemian 
Toimituksia B. XXVII , 47—65) eredetű szókincset dolgozták fel. Kétség
telen, hogy ezek a finnugor nyelvek a legfontosabbak orosz szempontból, 
mert az orosz, nyelv finnugor nyelvekből származó szavainak nagy része 
ebből a három nyelvből ill. nyelvcsoportból való. 

Még a szótári viszonyok is hozzájárultak ahhoz, hogy a fenti finnugor 
nyelvekkel való érintkezésnek behatóbb tanulmányt lehetett szentelni. Ami 
az orosz tájszótárakat illeti, elég PODVYSOCKIJ (Archangelyszk vidéke, 1885) 
és KULIKOVSZKTJ (Olonyec vidéke, 1898) szótárára utalni, amelyek éppen az 
északnyugati nyelvjárások tájszókincsét tükrözik, azokét az orosz nyelv
járásokat, amelyek a legtartósabb érintkezésben voltak és vannak a finnségi, 
lapp és zűrjén (komi) nyelvekkel. Ilyen körülmények között KALIMA és 
ITKOXEX fenti munkái tárgyukat eléggé kiaknázhatták, és ezt tudós alapos
sággal meg is tették. Ami a többi finnugor nyelvekkel való érintkezés tudo
mányos feldolgozásának hiányát illeti (votják, cseremisz, mordvin és az obi-
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ugor nyelvek) az nagyrészt annak tulajdonítható, hogy a rendelkezésünkre 
álló források alapján nagyon kevéssé ismerjük a keleti és nyugatszibériai 
nyelvjárások szókészletét. 

Ilyen körülmények között csak elég szerény feladatra vállalkozhattam: 
összeállítottam a rendelkezésemre álló adatok és források alapján azoknak 
az orosz szavaknak (általában tájszavaknak) a jegyzékét, amelyek minden 
valószínűség szerint vogul (manysi) vagy osztják (chanti) eredetűek. Dolgo
zatom ezért csak kísérlet, vázlat, egy lépés ezen a területen. Ezt a feladatot 
bizonyára még majd tökéletesebben is meg tudják oldani olyan tudósok, 
akik az Ob-vidék orosz nyelvjárásait behatóan ismerik. 

Az orosz nép érintkezése az ugor törzsekkel már a X—XI. századra 
nyúlik vissza. Az ezt követő időkben is ezeknek a népeknek a számaránya 
még lényegesen más volt, mint a mai: a XV. század körül a ma alig 30 ezer 
lelket számláló obi-ugorok még váltakozó szerencsével viselhettek háborút 
a novgorodi és kijevi fejedelemségekkel. A XVI. századtól kezdve azonban 
megfordul a kocka: az ugorok nagyrésze az Urálon túlra szorul, és orosz fenn
hatóság alá kerül (Vö. ZSIRAI: Finnugor rokonságunk 152—5). Az obi-ugor 
törzseknek az oroszokkal való tartós érintkezéséből azonban nem következik 
az erős nyelvi hatás; ebben a kérdésben ZSIRAI így nyilatkozik: „Bár a 
vogulok kb. 1000 éve érintkeznek az oroszokkal és kb. 400 éve az oroszok 
alattvalói is, az orosz nyelvi hatás közel sem olyan mélyre nyúló, mint ahogy 
a két nép közti viszony alapján várhatnók. Ennek az érdekes jelenségnek 
nyilván az a magyarázata, hogy a félrébb eső vidékek vogul lakossága eléggé 
elzárkózik az oroszok elől, míg az oroszokkal behatóbban érintkező, az orosz 
művelődési hatásoknak közvetlenül kitett vogul csoportok hamarosan és 
teljesen el szoktak oroszosodul." (i. m. 167).* Az eloroszosodáshoz nagyban 
hozzájárult az obi-ugoroknál még a közelmúltban is dívó exogámia intéz
ménye, mely szigorúan tiltotta a nemzetségen belüli házasságot, és így szinte 
kényszerítette egy-egy nemzetség tagjait az oroszokkal való házasságra 
(1. CSERNYECOV: Adalékok az obi-ugorok nemzetségi szervezetének történeté
hez. 1949. 2, és oroszul Szovjetszkaja Etnografija VI—VII) . 

A helyzet a Nagy Októberi Szocialista Forradalom óta gyökeresen meg
változott. 1932-ben a vogulok és az osztjákok megkapták — először törté
nelmük folyamán — az anyanyelvű iskolázást, számos tankönyv, eredeti és 
fordított mű, gyakorlati célú kézikönyv jelent meg már azóta vogul (manysi) 
illetőleg osztják (chanti) nyelven. A mélyreható gazdasági, társadalmi és kultu
rális változások természetesen meglátszanak a mai vogul és osztják nyelv 
szókészletén, és most már az elnemzetietlenedés veszélye nélkül gzámos orosz 
és orosz közvetítésű nemzetközi szó került át a vogul és osztják irodalmi 
nyelvbe.2 

1 Az orosz ós obi-ugor népek közti történelmi kapcsolatokat részletesen tárgyalja 
-az egykorú orosz források alapján ZSIRAI: ISTyK. XLVII, 252, 399, XLVIII , 31 kk. ós 
Kny.: Jugria. 

2 Ezúton mondok köszönetet Fokos Dávidnak, Harmat tá Jánosnak, Hajdú 
Péternek, Lakó Györgynek és Zsirai Miklósnak, akik néhány adatra voltak szívesek 
a figyelmemet fölhívni. 
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aHLKa (Tob.) 'ostjakin, ostjakenfrau' (PATK. 7). 
< osztj. CASTR. I. a>\a, a/;e, S. anki 'Mutter', AHLQV. aiigi, anka 'ua.'', 

PVTK. a>;a, anka 'anya, anyóka', K A R J . (OL. 197 és szót. 36) FD. a/;G? (de 
Kx>nd. árfa1), Trj. cqi}KÍ, Vj. m\ka', 0 . átjgd, V. $f}BÍ\ Ni. átjfe, Kaz. ar,cn — AD. 
árö3 'ua.' STEINITZ (Chrest.2) Serk. áiikd, ir. a>;H 'Mutter'. 

Az osztják szó finnugor eredetű (EtSz. anya e. a.) Újabban az osztják 
szót (FUF. XII I , 212) lapp, vogul, esetleg zűrjén és vót szavakkal vetik 
Össze. L. még UOTILA: M S F O U . XLV, 430. 

(osztj. > orosz 1. KARJALAINEN: FUF. XI I I , 211). 
Ea;v nagyon hasonló szó az oroszban az Archangelszk-vidéki HHKJ, HHbKa 

e'ne Nichtrussin, bes. Samojedin' (PAWL.) , amely szó a zürjénből származik 
{MECKELEIX: Die finnisch-ugrischen Elemente im Russischen. Berlin, 1913; 
KALIMA: FUF. XVII I , 23 és UOTILA: F U F . XXVI . 148). 

axT, ax (Ény. Szibéria) 'abfluss der turaane' (KANNISTO, FUF. XVII I , 83) 
< vog. K A N N . (UO.) AK. áxt, KK. ekt, FK. ekt, P . ekt 'wasserstrasse 

zwisclien zwei seen, von einem see zu einem fiuss führender abfluss (bach 
oder fiuss)", MUKKÁCSI (VNGy. IV, 435) ekhét ua., CSERX. akt 'npOTOKa 
(folyó lefolyása)". 

A szó megvan az osztjákban is: PÁPAI aut 'BOJIOK (valamely földnyelvet 
átvágó folyóág-közi út, melyen keresztül a csónakot húzzák); CTapima 
(kiszáradt folyómeder), FO. ay.ét, K, á/M- öghöl 'ua. ' L. még oeT. 

Ba>KaH (Tob.) 'das Beutelnetz, der Fischersack' (PAWL.) 2 

< osztj. AHLQV. üHm, vösym 'eine Art Fischreuse', PATK. vo^em, vocem 
ua., K A R J . (TÖIVOXEX cikkében FUF. XIX, 58 és szót. 261 — 2) Kaz. uözvm, 
FI). uöcDZ§m 'ein fischwehr . . .', AD. ui,tsdm 'ein altertümliches fischerei-
gerát', Kr. uö^tMm 'eine art „sapora", womit nach dem zufrieren des flusses 
fische gefangen werden', Kani. uö.tsdm 'angelreuse, wehr', Trj. úütsdrrí, 
Ni. üZdm, 0 . U9z9m 'eine art fischgerát (sackáhnlich, aus garn)'. 

Az osztják szó finnugor, illetve uráli eredetű. Megfelelőjét megtalálhatjuk 
a finnben, lappban, vogulban és talán a zürjénben; megvan a jurák (nyenyec) 
és osztják (szelkup) szamojédban (SETÁLÁ: FUF. I I , 221 — 2, PAASOXEX: 
Beitr. 124, K A I DOXNER: M S F O U . XLIX, 1 2 4 - 5 , TOIVOXEX: FUF. X I X , 
57 — 8). Az orosz szó minden valószínűség szerint a kazymi osztják nyelvjárás
ból való. Már DAL' figyelmeztet rá, hogy osztják eredetű szóval van dolgunk. 
A szerszám részletes leírását 1. SIRELIUS (Sperrf. 83 — 93, 103, 428) és JA:NKÓ 
(MHE. 2 1 3 - 5 ) . 

1 KARJALAINEN és KANNISTO írásmódját nyomdatechnikai okokból kissé egy
szerűsítettem. 

2 Az orosz nyelvi adatokat általában PAWLOWSKY szótárából idézem, de mind
ezek DAL'.nál is előfordulnak. Ahol a szó elterjedési köre PAWLowsKY-nál nem szerepel, 
ott DAL' idevonatkvzó adatait használom fel. 
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[BOTJIRH "nyírhéjkártus, kis bödönféle' (MUNKÁCSI VNGy. I I , 743). 
? < vog. MUNKÁCSI (VNGy. I I , 446, 461, 514, 544) É. vota, KL. vata, 

vata, FK. vaté 'bödöny-fajta nyírhéjedénj^, kártus' , KANNISTO (Vok. 65), AK. 
ffito, KK. fi*U>, FK. fiafo, P . Pféfd, V. fi&tá, fi'Stá, AL. fktá, FL. fota, Szo. 
Potá 'zylindsrförmiges gefáss aus birkenrinde', CSERN. vota "Kpyr.iHíi óepecTt-
IJHOM CÜCV/1, (kerek nyírhéjedény)'. 

FOKOS DÁVID hívta fel a figyelmemet arra, hogy ez valószínűleg zűrjén 
jövevényszó az oroszban- Vö. zürj. (WICHM.—UOT. ) votni 'pflücken, saru
méin', votl- '(Beeren) pflücken' -f- an deverbalis nomenképző (UOTILA Kons. 
227), tehát: bcgyószedő (kosárka)]. 

B0H3b (Szib.) 'steigen der fische flussaufwárts' (PATK. 187). 
< osztj. AHLQV. ué, os, voné 'der erste Aufsteigen der Fische vom Meere 

in die Flüsse', PATK. K. unt ua., K A R J . 6 4 . Kr. wnt 'stromaufwarts kommende 
fische', Ka.m. utúi, Trj. (onf ua., Vj. oni^ 'sehr niedrigstehendes seichtes wasser', 
Kaz. uqé (uqns-), 0 . os (gns-) 'der erste (aus dem meer in einem fluss) kom
mende fischschwarm'. STEINITZ Szyn. fs 'die im Frühsommer vom Eismeer 
den Ob und die grösseren Nebenflüfse zum Laichen) hinaufstsigenden 
Fische, B0H3b' (OVE. I I , 95). 

Az orosz szó hangtani képe arra mutat , hogy a kazymi osztjákból való. 
riiMra (S.ib.) 'eine grosse Fischreuse aus den dünnen Wurzeln der Nadel-

hölzer' (PAWL.) 
< vog. MUNKÁCSI (Ethn. IV, 306) É. kamka, L,. kamka, K. kámke,V. 

kemke, SIRELIUS (Sperrf. 414) kamka, KANNISTO (Vok. 29) FK., AK kamka, 
KK. k'mkd, P. ksmká, V. KL. kamka, AL. ksmká. FL. kamka, Szo. kámaa. 
'reuse', CSERN. kamka 'Mop^a (pf1IŐo.lOBHáfl),. 

KALIMA: FUF XVIII , 4 és Nyr. LIX, 72 
Az orosz szó valószínűleg az északi nyelvjárások egyikéből származik. 

A szó orosz közvetítéssel bekerült a zürjénbe is (KALIMA: M S F O U . X X I X , 
54; gimga 'Reuse mit Netz', WICHM. — UOT. 56, zürj. < or.). SIRELIUS szerint 
(Sperrf. 414) a zűrjén szó közvetlenül a vogulból való. 

rycL (Szib.) 'eine Kleidung der Samojeden aus Rennthierfellen' (PAWL.) 
< osztj. CASTR. J . kus, FS. ku>;aé, AS. kunus 'Oberpelz, der über der 

Maliza (kelé) getragen wird', AHLQV. kus, kuvis 'oberer Pelz aus Rennthiefellen 
mit den Haaren nach aussen', PATK. kus 'felső rénbőr-suba (rycB)', STEINITZ 
(Chrest2.) Serk. küwds 'Pelz zum Überziehen, mit Kapuze dran'. 

vagy < vog. AHLQ\7. kuvus 'obsrer Pelz aus Rennthierfellen mit den 
Haaren nach aussen', MUNKÁCSI (VNGy. I I , 441) É. kus, FL. kííié ua., CSERN. 
kus 'rych (o^evK^a)'. 

Nehéz eldönteni, vájjon az orosz szó a vogulból vagy az osztjákból 
való-e. Osztják szótárában AHLQVIST az osztjákból származtatja. Az osztj ák-
ban azonban -é csak a kétszótagos alakokban jelentkezik, úgy hogy szerin
tem átadó nyelvnek az északi vogult kell tekintenünk. 
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#yöac (Vologda. Perm, Szib.) "ein Frauenkleid (Art Sarafan), mit Eichen-, 
Birkcnrinde gefárbt' (PAWL.) 

< osztj. AHLQV. iapes, iöpis 'Lappén, Fetzen, Bánd', PATK. tapsa/ 
'bruststück', PAAS. K. tipsa-/ 'stückchen zeng, lappén, brustlatz, -/IOCRVTOK, 
oope30K', K A R J . 1081. D. ÍÖRSS 'mit vier schnüren gewebter perlenstreifen, 
der dann an ein Kleidimgsstück genáht wird', Vj. lau§s 'ziemlich grosses 
stück feli; papierbogen' stb. 

A szó megvan a vogulban és a zürjénben is. Noha az osztják szónak 
nyelvjárásonként más a jelentése, de mindenütt valami ruhadarab-félét 
jelent. Az orosz szó vala nelyik déli nvelvjárásból (esetleg D.) kerülhetett 
át az oroszba (PAASONE*, M S F O U . XLÍ , 38. KALIMA: F U F . X X I I I . 22). 

Maja Vékonyra hasított pálcikák, (melyekből a varsát készítik}' (VNGy. 
I I , 742). 

? < vog. MUNKÁCSI (VNGy. I, 280, 290 és Ethn. IV, 306) É. sállá, KL. 
saila, AL., T. saila, FK., P. sailé 'léc, karó' .STRELTTJS (Sperrf. 101)Szo. sőyto 
K. saih 'Latte' . 

3e.ia 'ua,' (VNGy. I I , 742). 
Lehetséges, hogy ez a kis területen élő orosz tájszó is a fenti vogul szó 

átvétele. A vogul szó a sa'ili 'tördel, hasogat' igéből származik, amelynek 
sok továbbképzett szava közé a sa'lrep stb. 'fejsze' szó is tartozik. Mivel azon
ban az orosz szóra csak nagyon kevés adatunk van, ezt és a fenti egyez
tetést csak kétségesnek vehetjük, még bővebb vizsgálatot igényelnek. 

aopb (Obvid.) Kypbfl (DAL') 1. cop. 

3U&HHHH 'der Syrjane' (PAWL.) 
< vog. AHLQV. Sarán 'Syrjane, syrjánisch*. MUNKÁCSI (VNGy. II , 693) 

É. sarán, sarán 'zűrjén', KANN. (LEHTISALO cikkében: Vir. XXXVII [1933] , 
385) P. seljn ua., CSERN. sarán 'óhiynmm'. 

vagy < osztj. AHLQV. sarán 'syrjánisch', PATK. sarán 'zűrjén', K A R J , 
872 Kam. sarán 'svriáne'. Vi. sarán, Tri. sarán, Ni. sarán , Kaz. sarán. 
0. sVrán ua. STEINITZ (Chrest.2) Serk. sáran 'Syrjane, syrjánisch*. 

KALIMA (FUF. XVIII , 56) hivatkozva WlCHMAKN szóbeli közlésére 
az orosz szót obi-ugor jövevénynek tartja. Az orosz szó régebbi alakjai: 
cupfíHiiHL, cepamiHL jobban hasonlítanak az obi-ugor alakokhoz. LEHTISALO 
szellemes magyarázata szerint (Vir. X X X V I I [1933], 385 — 6) az obi-ugor 
szó a zűrjén sar 'tenger' szóból származik; jelentése tehát 'tengeri ember, 
tengerpartról jött ember1. L. még ZSIRAI FgrR. 207. 

epan 'Berezovin ja Permin láánin pohjoisosan voguli' (JSFOu. LIV, 
1. 21) 1. apaH. 
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epecTHTbCH (Északszib.) 'zanken, streiten' (PAWL.) 

< vog. AHLQV. jeram 'beschwören. fluchen', MUNKÁCSI (VNGy, I I , 
0413—4) É. jeri, jér/ati, KL. jeri, jeré/ti, jerkhati 'szid, eivódik, veszekedik', 
K., P . jerékti, T. jerkéiéi, P . jerékta/ti 'átkozódik', K. jeri, T. il-jérant 'átkoz, 
megátkoz'. 

Ez az egyeztetés azért érdekes, mert az egyetlen igei átvétel az orosz
ban az obi-ugor nyelvekből. A vogul szót össze lehet vetni az osztják K A R J . 
78 FD. irdstá, Irssgá, lr9S$á 'einen Streit anfangen', Kr. irdstá, vrdstá 'zanken. 
schimpfen' stb. valamint a zürj. ( W I C H M . — U O T . ) jorni 'verfluchen', votj, 
(MŰNK.) jurisk- 'szidni, átkozni, pirongatni'.1 szóval, tehát a fenti szó finn
ugor eredetű. 

KaHMa 'weideplatz des remitieres' (Paas.—Donn. 44). 
< oszcj. PAAS. K. x&pm 'wohngebiet des waldtieres', V. kaiidm (kqvmhm) 

"Veidegrund des renntiers', K A R J . 281 FD. x^'i^m 'standplatz des elentiers 
Mj. Ijqldm 'futterplatz des zahmen renntiers', Trj .kaldm ua., STEINITZ (O. 
Vok. 42. 75, 112) Surg., Mj. kájrm, Trj. hojrm, Vj. köjim 'Balzstelle'. 

Az osztják szó a V., Vj. köj-, FD. kr), Mj. ¥0j- 'balzen' (STEINITZ UO.) 
szóból származik. A szó minden valószínűség szerint a jugáni vagy trem-
jugáni osztjákból került át az oroszba. 

Kapbim, 'ein kleiner Steiiet ' (PAWL.) 
< osztj. CASTR. karié 'kleiner, weisser Sterljád', PATK. karés 'apró kecsege", 

K A R J . 430 FD. kürdj /ut 'pieni sterletti, Kapbiutb/, Fii. kárds 'depJiflAb', 
Sóig. kardé, Cs., Kr. Mrds 'pieni sterletti ', PAAS. K. kúras-mbg 'junger sterlet'. 

Az osztják szó végén egy -s kicsinyítő képző van, de a fenti szót képző
nélküli alakban meglelhetjük minden osztják szótári természetű munkában 
(PALLAS, CASTRÉN, AHLQVIST, PÁPAI , PATKANOV, KARJALAINEN, PAASONEN, 
STEINITZ). AZ osztják szó finnugor illetve uráli eredetű vogul, osztják, szamo
jéd és esetleg észt megfelelővel (N. SEBESTYÉN IRÉN: NyK. XLIX, 26). 

KajiHAaH, KOJiHAaH (Sib.) 'das Fischnetz, der Netzbeutel der Ostjaken, 
(PAWL.) 

? < osztj. AHLQV. xulta pun ua. 
Vö. még vog. MŰNK. (Ethn. IV, 197, 305) É. xultné pon 'keceháló'. 

MUNKÁCSI (i. h.) az orosz szót az osztjákból származtatja és PAWL. értelmezése 
is arra utal, hogy osztják eredetű a szó. Az újabb szótárakban nem találom. 
L. még JANKÓ (MHE. 424). 

Kayp (Obvidék) 'hölzerner Hammer mit langem Stiel, mit dem man 
Fische durch Schláge auf den Kopf tö te t ' (FUF. XVIII , 159). 

1 A permi megfelelőkre FOKOS DÁVID hívta fel figyelmemet. 
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< osztj. JANKÓ (MHE. 426) kaur 'fakalapács5, K A R J . 387 — 8 ED. k&^ir 
"holzklötzchen, das an einer ende der angelschnur gebunden wird . . . Kos. 
uaX káV^dr 'hammer', Ni. ká^df 'fischkeule', Kaz. kaléw 'aus_ einer wurzel 
íiergestellte hammerartige fischkeule; (in márchen) bamrrer', 0 . ka^ar 'hammer'. 

Az alapszavát megtalálhatjuk többek közt PAAS. szótárában is: K. küwi, 
J . kewi 'hammer, keule'. Az orosz szót az oszt jakból származtatta KALIMA 
(FUF. XVIII , 159). Talán a hasonló jelentésű orosz KHK)pa szó is idetartozik. 
SIRELIUS (Sperrf. 341) a finnből származtatja, de KALIMA ( M S E O U . XLTV, 
120) nem tartja valószínűnek. 

Kep.wa eine art verschlag im walde' (MSFOu. X X I I I , 203). 
? < osztj. K A R J . 432 ED .kdrml 'vorratshaus ohne dach im walde zum 

aufbewahren von wegzehrung und fleisch', AD. karma, karima 'holztau 
im wald (eingang durch das dach)'. 

A szó az osztjákban is török jövevény és csak a demjankai nyelvjárás
ban van meg. így könnyen rreglehet, hogv az oroszba is közvetlenül a tatár
ból került (Vö. TOIVONEN: J S F O U . LIT. 6.Í1) 

MüHCH A szó már legalább 1785 óta ismeretes az oroszban. GEORGI 
(Russland, 68—9) írja: ,,. . . Wogulen . . . die auch von den Russen Mansi 
genennet". CSBBN. MaHCH 'Boryjibi'. 

< vog. MUNKÁCSI (VXGy. I I , 667) É. mami, K. miné "vogul és osztják'. 
KANNISTO (SETALA cikkében JSEOu. XLII . 1. francianyelvű kiadás 10) T. 
rmnjo'M, AK. m^üoús, KK. möáns, FK. m°áné P. m^ám, FL. mansi, Szo. 
mánsi, V. mürins 'vogoule, enfant non baptisé', MUNKÁCSI (uo ) É. maiéi, 
KL. máúé, AL. mané, K. mané, T. mahcl, mahs' 'désignaticn commune des 
Vogoules et des Ostiaques', AHLQV. mané, moahé 'Wogule', CSERN. ma^éi 
'MaHCH (Boryjibi)'. 

A vogul szót 1. bővebben SETALA. (i. h.) és ZSIRAI FgrR. 160. A Szovjet-
imió a területén élő nemzetiségek saját elnevezését teszi meg hivatalos orosz 
elnevezéssé is. Ezért a MaHCH szó, amely már régóta él az oroszban, mint 
tájszó, ma már az orosz irodalmi nyelv szókincsébe tartozik. 

MerfleH (Szib.) 'éjien/ (PATK. 71). 
» < osztj. CASTR. S. megdetj 'döbel, cyprinus dobula', AHLQV. meudan, 

meudin 'eine Art leuciscus', PATK. megdetj 'dobancs-hal', PÁPAI K. meghuték 
MOXTbiK, puÖKa', PAAS. K. méyter] 'esieu,', J . máwtdy 'MOXTHK', K A R J . 515—6. 

FD. meyDdi] 'éjien', Kos. m$£nat) 'döbel', Eil. meymn, 0. mhymn eneil*. Sog., 
Kr. meytdn ua., V. möypx '^eöaK', Vj. möypft 'ejieu', VK., m$y$9X, Vart. 
móypK Likr. maúypx, Mj. mauy&z 'erás kala", Trj. mquyi'dx, Ni. meutdtf 
'qeöan', Kaz. mé^tt 'flab^ O. meMi ua. 

Ez a finnugor eredetű szó megtalálható a vogulban, csere niszben és zür-
jénbsn (WICHMANN: Nyr. LIX, 62, N. SEBESTYÉN I R É N : XyK. XLIX, 61 és 
UOTILA: SyrjChr. 118). Minden valószínűség szerint az orosz átvétel valame
lyik délnyugati osztják nyelvjárásból történt . 

15» 
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MOXTHK 'pbiÖKa' (PÁPAI 52. PAAS. 1196). 
L. az előző cikket. Az orosz szó egy keleti (V., Vj ) nyelvjárásból való, 

a fenti halnévvel azonos. 

MyKcyH, MyiiyH. MaKcyH, MOKcyH 'CHÖHPCKHH CHr, Salmo muxun ' (DAL, 
PAWL.) 

< osztj. Z.1 69 muchsun 'MyKCyH*, PALLAS (Zoogr. I I I , 398) Muchsun 
'Salmo Muksun', CASTR. moxat;, moxetj 'Muksun', AHLQV. muxsaii, muxsen 
ua.. PÁPAI KO. mu/sé>ig ua., PATK. mox.sati, mo/setj, múzsa); 'mokszimlazac', 
PAAS. K. mo/sai;, J . mgksSi;, Hb.2 43 mohs>>>; ua., K A R J . 515 FD. mg-xsd)] 
Fii., C. moxsSij, Kr. mö-/s§>] . . .Vart., Likr. mo/.sdíj[, Mj. moksdi}, Trj. möfí-
s§>; . . . Ni. mu/sD); . . . Kaz. mögs3>f, 0 . mngsw 'muksun (fisch)', STEINITZ 
(0. Vok. 88) Surg. möksd)}, J . ,Kaz. möxsd)}, 0 . mvxsdr, 'Muksunfisch*. 

vagy < vog. P I L L A S \\xo.) Múxung, AHLQV. moxsaii. MUNKÁCSI (Ethn. 
IV, 304) E. moxstin, P . muksen, CSERN. mohsan ua. 

GOMBOCZ (NyK. XXVII I , 166) és PAASONEN (FUF. I I . 126) a vogul 
és osztják szót a jakut ill. oszmánli muksun szóból magyarázzák. A szó meg
van a toboli tatárok nyelvében is: muqsun 'ein sibirischer fisch' (RADL. IV, 
2174). Mivel csak ez utóbbi töröknyeivű nép van közvetlen kapcsolatban 
az obi-ugorokkal, és mivel a szó nem tartozik a török nyelvek közös szó
kincsébe, valószínű, hogy a szó az oroszba és a toboli tatárba valamelyik 
obi-ugor nyelvből került. Az orosz közvetítésével juthatott a jakutba és 
oszmánliba. Az Ob vidékén ez a halfajta az egyik legfontosabb tápláléka 
a lakosságnak. Az oross szót már AHLQVIST és PATKANOV is osztják eredetű
nek tartják. 

HeroBOH (Nyűg. Szib.) 'eine Sommerfussbekleidung aus gegerbten Renn-
thierfellen' (PAWL.) 

< osztj. AHLQV. nuga-vai 'ostjakische Sommerstiefel'. 
Az osztják szó összetétel. Első tagja a AHLQV. nuga, nugi, nuki. 'Sámisch, 

Ledér', PATK. nuk, nuka 'szattyánbőr; az új posztó bolyha', PAAS. K. nök-,-
lederhandschuh', K A R J . 604. C. ngaj 'fausthandschuch (aus feli)', Kr. nők* 

'sámischleder', Trj. ng-Jíi . . . 'aus renntierfellen genáhte sebeibe', Ni. ngki 
'durch benutzung kahl gewordenes (renntier-, schaf-) feli', Kaz. noki, O. 
nögi '. . . sámischleder', STEINITZ (Chrest.2) Serk. nükd, Szyn. nüki 'Renntier-
haut ohne Haare; Ledér; Riemen'. Az összetétel második tagja a AHLQV. 
vai ostjakische Sommerstiefel', PATK. vai 'nyél, szár', K A R J . 203 FD uqi, 
AD. uái, uqi, Kos., Fii., C , Kr. uqi, V., Vj. uei VK. uef, Likr. uqi, Mj. uqi, 
Trj. uqi, Niz., Kaz. uei 'stiel, schaft, strumpf, stiefel, aus renntierfell', STEINITZ 
(Chrest2.) Serk. wej 'Stiel, Schaft*. Az orosz szót az osztjákból magyarázza 
ZITJEV 92 és AHLQVIST. 

1 B. <t>. 3yei5, MaTepya.ii.i no 3THOrpaiJ)HH Ctiö"iipiin XY1Í1 aeica (1871-1772). 
MocKRa-JIeHiiiirpaA, 1947. 

2 Hanti. Bukva-. X. K. RAKJ :• hanses. ftíoskva-Leningrad, 1933, 
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HbipKa "apróhal' (Ethn. IV, 304). 
? < vog. MUNKÁCSI UO. K. nirk, P. nirke ua. Vö. osztj. AHLQV. nirki 

"Kaulbarsch", K A R J . "636 Ni. nfcrks, Kaz. harki, narGí ua. 

Hflpbi (ÉK.) 'gewalkte Stiefel mit angenáhten Sohlen' (PAWL.) 
< vog. AHLQV. nare-vai, niera, nira 'Fussbekleidung von ungegerbtem 

Ledér' ,MÜNKÁCSI—SZIL. É. nara, nar 'cipő, csizma', KL. nar 'csizma', AL. 
nar ua., nem 'bocskor', K A N N . (Vok. 99) T. nsra-, AK. nün, KK. nlrd, EK. 
ntrd, P . nérá, Y.nerá, nara. nara, AL. áffá, FL., Szo. kara 'fussbekleidung" 
CsERisr. nara 'Hflpbi, qnpK M OÖYB H3 oneHbHx KHCOB\ 

A szó megvan az osztjákban is nir stb. alakban 'lábbeli, cipő' jelentésben. 
Hangalakját tekintve az orosz szó valamelyik északi vogul nyelvjárásból 
származik. Valamelyik obi-ugor nvelvhől származtatja KALIMA (FUE. 
XVII I , 33). 

oeT 'áradmány' (VNGy. I I , 743). 
< vog. AHLQV. oit 'grasbewachsene Bucht, Wiese', MUNKÁCSI (VNGy. 

1, 276) EL. á'it, Szy. ájtcí 'folyónak vagy tónak lefolyása: rét ' , KL. áit ' láp', 
T. ájit 'rét, kaszáló', AL. ait 'áradmány', áit 'folyónak vagy tónak lefolyása". 
K., P. okhét 'folyó lefolyása', L. ait, ait 'lefolyás' (L, még KANNISTO EUF 
Anz. VII I , 167), CSERN. ojt ' 3ajiHBH0H Jiyr5 

vagy < osztj. AHLQV. uit 'Wiese', PATK. uigit 'rét ' , PAAS. K. ctiyd-t, C. 
viydt 'wiese', K A R J . 14 FI) uir.et 'baumlose, offene stelle' . . . O. őidt 'wiesen-
< r- ' * * ^ Art 

ufer des Obs' . . . stb. 

OCT«K 'der Ostjake" (PAWL.) 
< osztj. CASTR. ds-jax 'ostjaken', AHLQV. as-jax 'ostjake', PATK. Ás-jay 

'obi nép, obi osztják', PÁPAI As-jax 'az Irtás torkolata körül lakó osztják nép". 
K A R J . 85 C. asiág.. Kr. ásiax, Y.asiág, Vj. asiax, Trj. asiag, L\ ásiax 'die 
Ob-ost jakén'. 

Mint a MaHCH és a xaHTbi szavak esetében, itt is az orosz szó az illető 
nép vagy törzs sajátnyelvi elnevezésére vezethető vissza. Ebben az esetben 
az egész népre alkalmazták az Ob környékén élő osztják törzsek vagy nemzet
ségek nevét, sőt még „osztják" elnevezéssel illettek egy paleo-szibériai törzset, 
az ú. n. jenisszei-osztjakokat és a szamojédok egyik déli ágát, a szelkupot 
is osztják-szamojédnak nevezték, A törzsnév általánosítása egy egész népre 
nem ismeretlen a jelentésváltozások történetében. Elég megemlíteni, hogy 
a németek francia elnevezése, az Alhmand az alemann törzsre utal, finn 
nevük saksa(laÍ7ien) pedig a szászra. Az OCTHK SZÓ már régi előfordulása 
miatt is figyelmet érdemel: első említése 1499-ből való (ZSIRAI FgrR. 182 — 4), 
A szó tör ténetével behatóan foglalkozik KANNISTO ( M S F O U . LVLTI, 417 kk). 

nafiöa, naíiBa (prov.) 'das Bastkörbchen' (PAWL.) 
< vog. AHLQV. paip, yaipa 'Korb' , MUNKÁCSI (VNGy. I, 0235) É. 

pa,jp 'nyírhéjputtony', KAKTS". (Vok. 22) T. peip, perp, AK. ps\á0fp, P . paip 
' r ánzeraus birkenrinde', CSERN. pajp 'HaíiBa, öepecTHHOH KOinejib". 

11 Nyelvtudományi Köz'emények LIII. — 4-80 
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KANNISTO (i. h.) a vogul szót az ősi szókészletben és nem a jövevény
szavak közt tárgyalja. A vogul szó az egész vogul nyelvterületen ismeretes, 

riaHra 'légyölő galóca' (VNGy. I I , 743) 
< vog. AHLQV. pcHix, pinka 'Fliegenschwamm', MUNKÁCSI (VNGy. 

I I , 0375) É. pmjx, K. plrtk ua. CSERN. patjh 'MYXOMOP' 

vagy < osztj. AHLQV. ponx, PÁPAI pang, J . panga, PATK. pan/., PAAS. 
K. pajjx, J. paf/k (puj]k§m) 'fliegenpilz'. K A R J . 688 AD., Fik paj]x, VK., Vart. 
parfU, Ni. pfíflX stb. ua. 

A szó különben finnugor, illetve uráli eredetű, megfelelői megtalálhatók 
a vogulon és osztjákon kívül a mordvinban, cseremiszben, zürjénben és 
szamojédban (UOTILA, Vir. XXXIV [1930], 176). Az orosz szót a vogulból 
származtatja MUNKÁCSI (VNGy. I I , 0375). 

neiüKa (Szib.) 'das Feli vom Rennthierkalb' (PAWL.) 
L. a következő ribDKHK szót. A szó az oroszba a kazymi vagy niziami 

osztjákból került át. Ez a jövevényszó azért fontos, mert már 1532-ben meg
található egy orosz szövegben nbi>K alakban egyrészt rénborjú, fiatal rén, 
másrészt rénborjúbőr jelentésben (KALIMA: FUF. XI I , 159). AHLQVIST az 
orosz szót a vogulból magyarázza, de mint KALIMA (i. h.) rámutat , az orosz 
szó hangalakja inkább az osztják nyelvre utal. A -ka képző orosz eredetű. 
MECKELEIN egy vogul peska alakból származtatja az orosz szót, de ilyen vogul 
alakot nem találok seholsem. 

polkur 'Coregonus polcur\ Ezt a szót eddig az orosz forrásokban nem 
találtam. FOKOS DÁVID szerint valamelyik orosz nyelvjárásban meg kell 
lennie, ha a latin elnevezésben benne van. 

Ebben az esetben az osztjákból való. VÖ. PALLAS (Zoogr. I I I , 400) 
porchul 'salmo polkur', AHLQV. por-xul 'Coregonus polkur', K A R J . 732. Kaz. 
paryul 'nbDKbflH; eine sibirische lachsart'. A szó megvan a finnben és jurák 
nyelvben (N. SEBESTYÉN IRÉN: NyK. X L I X , 34). 

nopca (Kel. Szib.) 'das Fischmehl, gedörrter und pulverisierter Fisch' 
(PAWL.) 

? < osztj. PÁPAI V. pors-pünter 'összeaprózott füstölt száraz hal' , K A R J . 
735 Trj. p'ör'sá, p'ofsa, Kaz. por(sal 'fischmehl'. 

Az átvétel iránya nem tisztázott. 

ribi>Kra 'rénborjú' (VNGy. I I , 475, 759). L. nw>KHK. 

rib!>KHK 'junges Rennthier, das Hirschkalb' (PAWL.) 
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< osztj. AHLQV. pes, pisi 'Kalb des Rennthiers', PATK. pec, pes, PÁPAY J , 
pezi, pazox 'rénborjú', K A R J . 754. Kaz. pezi, Ni pézi, Kr. péjsd 'renntier
kalb im ersten jahre', V., Vj. petsdx stb. 'renntierkalb; PAAS. K. peth 'ein-
jáhriges renntierkalb', STEINITZ (Chrest.2) Serk. pesd 'Renntierkalb (im 1. 
Jahr) ' . 

vagy < vog AHLQV. pasi, pásig 'Rennthierkalb', MUNKÁCSI (VNGy. 
I I , 475, 759) pasi , pasi ua., CSERN. pasiy 'TeneHOK'. 

A szó finnugor eredetű; a vogulok és oszt jakon kívül megvan a zürj én
ben, votjákban és lappban (TOIVONEN: FUF. XIX, 82). Az oroszban való
színűleg osztják eredetű a szó, a kazymi nyelvjárásból került át. Az orosz 
szót az obi-ugorból magvarázza PAASONEN: FUF. I I , 107 és KALIMA: 
FUF. XVII I , 36. 

nbi>KL>flH 'eine der HejTbMa nahestehende sibirische Lachsart (im Obge-
biete)' (PAWL.) 

< osztj. Z. 69 Pydzschjdn Jribi>KbflH', PALLAS (Zoogr. I I I , 400) Pidshjan 
"salmo polcur', AHLQV. pisán 'coregonus polcur', K A R J . 758 Ni. pisián\, 
Kar. pi'sián 'ein fisch'. 

Finnugor, illetve uráli szó vogul, finn és szelkup (osztják-szamojéd) 
megfelelőkkel (N. SEBESTYÉN IRÉN: NyK. XLIX, 20). Az orosz szó osztják 
eredetére utal PALLAS (i. h.), AHLQVIST és N. SEBESTYÉN IRÉN (i. h.). 

caíÍM, caíÍMa '"tálchen, senkung, tiefe stelle zwischen heiden, erdrücken 
und quer durch solche; tálchen mit einem bach' ( K A R J . 820). 

< osztj. CASTR. sájem, AHLQV. sojim 'Bach', PATK. söjem 'kleiner berg-
fluss, bach', PAAS. K. söwm, J . sapm 'bach', K A R J . 819—20 D., Fii. söpm, 
V., Vj. sáiem, stb. ua.. A szó megvan valamennyi osztják nyelvjárásban 
jelentésárnyalati különbségekkel. 

vagy < vog. AHLQV. sojim 'bach', MUNKÁCSI—SZIL. É . sájim 'patak', 
P. söjim 'patakmenti erdő', KL. sojim 'mocsaras bozót' és (Etrín. IV, 281) 
sájim, söjim 'magas, erdős hegyek között folydogáló patak' , CSERN. sojm 
'pyqeeK, cbipoíí JIO>KOK\ 

Az obi-ugor szavak finnugor eredetűek (PAASONEN: MSFOu. XLI , 100). 

caHn (Szib.) 'netzgewebe' (PATK. 129). 
< osztj. CASTR. sdjep 'Netz, Reuse', AHLQV. söjip 'Zugnetz' , PÁPAI S. 

KO. sajip 'HCBOA, gyalom', PATK. sajep, söjep (saipet, söipet) 'háló neme' 
SIRELIUS (Sperrf. 107) V. saip~cop 'als netzteil des wehrs gebrauchter zusat-
teil des zugnetzes', K A R J . 820 C. söpp ' 10 klafter langer netzteil am zugnetz' 
Sog. sopp, Kr. söpp, söpp 'netz, das zu einem zugnetz verwendet wird (lángé 
10 klafter)', V. sápuf 'zugnetz', VK., Vart. sápiv, Likr., Mj. sápp, Trj. 
sáwp-, tsz. sáipdt?, Kaz. smip", O. sapj> stb. ua. 

vagy < vog. MUNKÁCSI (Ethn. IV, 307) AL. sáip 'hálóvarsa'. MUNKÁCSI 
(i. h.) az orosz szót a vogulból származtatja. A vogul-osztják szó finnugor 
eredetű. (1. uo.). 

I I* 
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cop (Nyugatszib.) 'grosse, mehr od. weniger andauernd übersehwemmte 
Stelle' (PAWL.) 

< osztj. CASTR. I. tőr, S. tár 'niedrige Gegend. Wiese, Morast*. AHLQV. 
tor 'eine von einem Flusse durch Überschwemmung gebildete seiehte Bucht' 
PÁPAI K. tor 'cop, folyóáradvány', Vj. jar, KO., S Jav, lár, J . sar ua,, PATK. 
tör 'tó: áradvány vízből keletkezett mocsár vagy rét'", PAAS, K. tor 'kleiner 
see ohne abfluss", J . tár (Lürdm) 'wiese, die überschwemmt wird, seiehte 
bucht', Hb. 14 tor 'cop (o^epo)', K A R J . 1084. FD. tor 'see', AD. tor' see ohne 
abfluss", Kos., Fii, Sog. tör 'see', C. tör 'see, zur zeit des hochwassers entste-
hender see', Kr. tor 'see', V. \ar 'niedrig liegende baumlo.se wiese, im früh-
ling von wasser bedeckt", Vj. jar 'tief liegendes baumloses wiesenufer, das 
im frühling überschwemmt ist.' VK. iar, Vart. Lar , Likr. dár\ Mj. Aa r , 
Ni tnf.. Kaz. A^r, O. j^r* 'see', Trj.nörSm-Aár* 'grosser see, sumpfiger see'. 
STEINITZ (Chrest.2) Serk. tor, Ber. lor 'Übersehwemmnngssee, übersehwemmte. 
Wiese'. 

Az osztják szó finnugor, illetve uráli eredetű vogul, zűrjén, votják, 
magyar (ár) és szamojéd megfelelésekkel (PAASONEN, S- Jaute 47, Beitr. 255' 
JSFOu. XXVT, 4. 15 — 0, TOIVOXEN: FUF. XXI , 99). Természetesen az orosz 
szó csak egy középső (•!., Trj., Kaz.) osztják nyelvjárásból magyarázható 
meg, ahol a jellegzetes spirantikus ^-féle hang szerepel. Már AHLQVTST is 
felhívja erre az el nem hanyagolható ténvre a figyelmet (JSFOu. I, 87). L. még 
KALIMA: FUF. XVI I I , 47. 

CL; ara (Szib.) 'Oedemia nigra, die Trauer-, Mohrente" (PAWL.) 
< osztj. PALLAS (Zoogr. I I , 247) Ssyng 'Anas atra' , CASTR. sink 'kleine 

weisse ente mit weissem schnabel', AHLQV. sink "anas nigra", PÁPAI siijk 
'kacsa-féle", PAAS. K., J . sb;k 'eine entenart' , REGULY singi, PÁPAY J . sinci 
'fekete réce', K A R J . 849. FI)., C. Kani, sii;k 'ganz schwarze, krummsehná-
belige entenart . . . . ' , V. slrfk' '"schwarze ente?', Vj. siijtt "íü'igula nigra?', 
VK., Vart. sir^k, Likr. si)]U, Mj. siijk', 'schwarzer wasservogel', Trj. sirk', 
sí )}¥ 'schwarze wasservogelart', Ni. svfk1, Kaz. éffiJt? 'schwarze ente'. 

A szó megvan a vogulban is. GOMBOCZ szerint (XyK. X X X I I , 206) 
ez az obi-ugor szó szamojéd eredetű volna. A jelentéskülönbség miatt ('réce' r*> 
~ 'sirály') ez a magyarázat elfogadhatatlan. CASTRÉN jelentésmegadása 
valószínűleg téves, mert valamennyi szótári adat a fekete récére utal. Szó
tárában D A L ' az orosz szót osztják eredetűnek jelzi. 

cbipoK (Tomszk) 'Abramis vimba, die Zárthe, Rusz-, Blau-, Meernase' 
(PAWL.) . 

< osztj. Z. 69 Joroch1 'CbipoK', PALLAS (Zoogr. I I I , 409) Sorroch, S. Sir-
roch 'Saímo Wimba', CASTR. I. sárax, S. sarak 'PlÖtze', AHLQV. sorix 'Core-
gonus vimba', PATK. soroz, söré/ ua. PÁPAI KO. sarak, sorok ua., K A R J . 
(OL. 49) FD.sgrzg, Trj. sarok, V. svr§U, Ni. sfif££,Kaz. sorig, Q.svrax'core-
gonus vimba, CbipoK', PAAS. K. sgr§x, J . sgrrSk ua. 

1 Valószínűleg nyomdahiba vagy téves olvasás Soroch helyett. 
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V szó megvan a vogiüban is: PALLAS (Zoogr. I I I , 409) Sorroch 'Salmo 
Wimba', AHLQV. sorex, sorix 'Coregonus vimba', MUNKÁCSI (Ethn. IV, 304) 
É., KL. soré/., FK. sorkh, AL. síré'/, T. sorékh ua., CSERN. sorah 'CbipOK'. 
Megtaláljuk a szó megfelelőit a permi nyelvekben és a finnben. Nehéz meg
állapítani, vájjon az orosz szó osztják vagy vogul eredetű-e. AHLQVIST, PAT
KANOV és N. SEBESTYÉN IRÉN (NyK. XLIX, 43) az oszt jakból magyarázzák. 
A halnév átment a toboli tatárok nyelvébe is (PATK., SEBESTYÉN i. h.). 

Cbipn (Perm) 'Ein Fisehnetz in Sackform (mit zwei Schnüren)' (PAWL.) . 
< vog. MUNKÁCSI (Ethn. IV, 305) É , KL.. P. sirp 'pirittyháló', SIRELTUS 

(Sperrf. 400) Cserd. syrp 'suuriaga.ro'. CSERN. sirp 'eeTb pbiöoJiOBHa^ Bpo^e 
öpe/THfl'. 

KALIMA: Nyr. LIX, 72. 

TapHaöa (Perm) 'eme Art Balalaika mit 8 Kupfersaiten', TapHOÖoíwa 
(Szib.) 'die Plaudertasche, Schnattergans' (PAWL.) . 

< osztj. AHLQV. tarni-ár 'Hörensagen, Überlieferung', PATK. tarn9)i-ára 
'harci ének, hősének5, PAAS. K. támd>;-ár^, J . iarmrrárdy'' 'heldenlied', K A R J . 
1021 FD. iárndi) ár? stb. ua. 

A szó megvan a vogulban is: É. Urni>;-éri' stb. ua. (Vö. MUNKÁCSI, 
VXGy. I, 033). MUNKÁCSI (i. h.) az orosz szót TapHOÖOH-nak írja és előtagját 
a fenti osztják szóból származtatja. 

TOMap, Taiviap (Szib.) 'der Pfeil mit stumpfer, knöcherner Spitze (bei 
<len Ostjaken) zur Jagd auf Pelztiere' (PAWL.) . 

? < osztj. PATK. tamár 'evetvadászatra való bunkós nyíl' , P Á P . — B E K É 
íamar 's tumpf. 

Xoha csak ez a két adatunk van az osztják szóra, mégis elég nagy terü
leten kell ismertnek lennie, mert B E K É szójegyzéke PÁPAY JÓZSEE Obdorszk-
vidéki szövegeiből készült, vagyis a legészakibb osztják vidékről, PATKANOV 
adata viszont az osztják nyelvterület legdélibb tájékáról, az Irtys vidékéről 
való. Az orosz szó értelmezése is arra utal, hogy a nyílfajta az osztjakoknal 
használatos. A sor tamar 'ein runder Pfeil mit einem Knopfe am Ende ' (RADL. 
I I I , 996) talán orosz közvetítéssel került ebbe az altáji török nyelvbe. 

MECKELEIN az osztjákból származtatja az orosz szót. 

xaHTbi osztják*. 
< osztj. CASTR. I. Xanda, S. Kanda-ku 'Ostjake', PÁPAI K., V. khintá , 

KO. khanda. S. kanda, J., FO. khanday 'osztják, kondai vogul', AHLQV. xanda, 
xonda, xandi, xandi 'ostjakisch', Xanda-xo 'Ostjake', PATK. yanda, /and? 
'osztják', PAAS. K. yanU, yqnU-yüi, J . kqntdk-kö 'ostjake', K A R J . 317 FD. 
yqnpi 'ostjake, mensch', Kos. yanti, C. yqnm, Sog., Cs., Kr. yqnU 'ostjake', 
Xi. %&$£* O. zvndi 'ostjake, ostjakisch', Kaz. y.an£í 'ostjake, ostjakisch, 
írensch', STEINÍTZ (Chrest.2) Serk. yántd, Szyn. yánti 'Ostjake, Mensch'. 
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qarBOÍí 'anser pulchricollis, die braunhalsige Gans' (PAWL.) . 
< osztj. PALLAS (Zoogr. I I , 232) Tschakivoi 'Anser ruficollis', AHLQV. 

éak-voi, dak-voi ua., K A B J . 903 Ni.éákunp, Kaz. iá'ku^i, 0 . iáxuai 'kleinste 
gánseart ' . 

Bár az osztjákból viszonylag kevés az adatunk, kétségtelen, hogy az 
orosz szó az osztjákból való átvétel, ahol viszont hangutánzó eredetű. A szó 
az osztjákban összetétel, második tagja a vai, voi stb. 'állat, madár ' jelentésű 
szó, amely számos más osztják állatnévben is előfordul. 

qaMtf, MaMbfl 'magas oszlopokra épített kis éléskamra' (VNGy. I I , 744). 
? < vog. AHLQV. sumex, sumijax, sumjax, siimlex 'kleiner Speicher auf 

hohen Standén stehend', MUNKÁCSI (VNGy. I I , 615) É. éumíéx, (I, 287) 
FK. somléx ua., CSERN. somjah 'qaMbfl, aiviöap'. 

A szó megvan az osztjákban is, pl. K A B J . C. tsümdt 'eine holzkiste in der 
beeren im walde aufbewahrt werden' . . . . V., Vj. tsöm§l" stb. 'waldspeicher'. 
Az orosz szó lehet zűrjén eredetű is, 1. KALIMA F U F . XVIII , 43. 

qepKaH (Szib.) 'die Falle (zum Fang von Thieren)' (PAWL.) . 
< osztj. AHLQV. serkan 'Fanggeráth für kleinere Thiere (Hermeline 

u. dergl.)', sorkan ua., PAAS. K. lígrka'n 'hermelinfalle', K A B J . 919 FD. iaraűCn 
'eine vorrichtung zum fang von eichhörnchen', AD. t'áraan 'falle', C. iéá'roán 
Ki. i'á'rkan 'eichhorn-, hermelinfalle', Ni. sorkárí. Kaz. s^rkarC, 0 . sárüán 
'bogenfalle'. 

Az osztják szó kapcsolatban lehet a megfelelő zürjén-votják szóval; 
talán finnugor eredetű kifejezéssel van dolgunk (KALIMA: Nyr. LIX, 72, 
WICHMANN F U F XVI, 208). 

MyBaji 'der Herd, die Feuerstelle, der Kamin (der Tatárén, Baschkiren, 
der Bergvölker) mit Mantel und Rauchloch; (am russischen Ofen) der Vorder-
herd mit d e m Mantel und einem Theil des Schornsteins' (PAWL.) . 

< osztj. AHLQV. ionxal, iogal 'Kaminartiger Herd in den Winterjurten', 
PÁPAI K. Öukhál, S. luxai, FO. tóval 'csuval, a földön levő tűzhely', PATK. 
íügol, sögol 'tűzhely', PAAS. K. kgx.a'l, J . kowal ua., STEINITZ (Chrest.2) smjxal 
ua., K A B J . 900 FD. igyol 'offener kochherd, tschiiwal', Fii. fsoxal, Kr. í'gxol, 
V. igxaf, Kam. t'gxal, Ni. éKfíxaP, Kaz. igya], O. ipydl 'tschuwal', Vj-
figydV 'herdofen im vorgang, in der erdhütte, tschuwal'. 

vagy < vog. AHLQV. sóval, iou\l, souvel ua., MUNKÁCSI (VNGy. I I , 0133. 
0241) É . sáwél 'tűzhely', CSERN. sóval 'qyBaJi'. 

A szó megvan a toboli és az altáji ta tár nyelvekben, valamint a baskír
ban is, de mindezekben obi-ugor jövevénynek látszik. Az orosz közvetítés 
természetesen föltehető (PAASONEN, F U F . I I , 136). Az obi-ugor szó a sza
mojédból való, mint már AHLQVIST, PAASONEN és STEINITZ is megállapították. 
Nem ismerek viszont olyan szamojéd alakot, amely az orosz szó közvetlen 
forrása lehetne. Szerintem ez á művelődési szó az oroszba a jugáni osztják
ból vagy a lozvai vogulból került át. AHLQVIST az osztjákból magyarázza. 
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qyrac (Szib.) 'hügel' (PATK. 82). 
% < osztj. PATK. I. íuges 'magános domb', K A B J . 902 C. fu'Qesunt, íöads unt 

*ein berg bei dem jurtendorf Cingal. jurty, bei_ den russen Dalnyj Öugas . 
Mind orosz, mind osztják részről túlságosan kevés adatunk van erre 

a, szóra, és a bizonytalan szófejtések közé kell sorolnunk. Nagyon valószínű, 
hogy nem is közszóval, hanem tulajdonnévvel állunk szemben. PATKANOV 
idevonja még a zűrjén tsuk 'einzelstehender berg' szót is, de vö. WICHMANN: 
F U F . X I , 260. 

monyp, moKYp (Tob.) 'MopcKafl pbiöa, Salmo schokur' (DAL ' ) . 
< osztj. Z. 79 tgchökor 'moKyp', PÁLLAS (Zoogr. I I I , 396) schóhor 'Salmo 

Lavaretus' , AHLQV. sógor ua. P Á P A Y — B B K E sókor 'á-hal', K A B J . (N. SEBES
TYÉN I B É N cikkében NyK. XLIX, 15) Ni. é^yjr\ Kaz. söy§r\ OJöySr 'ein 
fisch, moKyp, schnapel'. — Trj. sök'Sr; ua. 

v a g y < v°g- AHLQV. sükur, söxer 'coregonus lavaretus', MUNKÁCSI 
(Ethn. IV, 304) É. sukér ua. KANNISTO (NyK. XLIX, 15) Szo. süGdr ua., 
€ S E B N . soyur 'monyp'. 

A szó uráli eredetű; megtalálható a votják, cseremisz és a nyenyec (jurák
szamojéd) nyelvben. A szelkup (osztják-szamojéd) szó nem tartozik az ősi 
szókincshez, minden bizonnyal osztják jövevénv (N. SEBESTYÉN IBÉN : 
NyK. X L I X , 15). 

uiyH>Ka 'moszat' (VNGy. I I . 744). 
< vog. ^XÍLQV. süns 'usnea barbata' , MUNKÁCSI (VNGy. I I , 623) Szo. 

süns, Szyr. süss (süns-), P . suns 'moszat', AL. khunna-suns 'rénzuzmó'. 
Az orosz szó — konszonantizmusa miatt — valamelyik középső (P., AL.) 

vogul nyelvjárásból való, mint arra már MUNKÁCSI is (i. h.) utal. 

K)KOJia 'der an der Luft gedörrte u. in Gruben gesáuerter Pisch, nam. 
Hecht, von dem sich in Kamtschatka Menschen u. Hunde náhren' (PAWL.) . 

% < vog. MUNKÁCSI—SZIL. É . jo/Jl, jo/l 'szárított és füstölt hal', KL. 
Jchuljá/él 'szárított halszeletek', CSEBN. johul 'fOKOJia'. 

A vogul szóban esetleg összetétel lappang, melynek a második tagja a 
Xul 'hal' volna; nem tudok viszont ebben az esetben a szó előtagjára 
vonatkozólag semilyen magyarázatot sem adni. Másrészt PAWLOWSKY szó
tára kifejezetten Kamcsatkára utal, de mivel oda is az Ob-vidéken át vitt az 
út, vihették tovább is az orosz telepesek a szót. 

K»paK 'Jurake (ein Samojedenstamm)'. 
< vog. AHLQV. jorin 'Samojede', MUNKÁCSI (VNGy. I I , 0228) É., KL. 

járén ua., D. jörén ua. és 'északi vogul', (II, 223) AK. joryén 'szamojéd', 
K A N N . ( J S F O U . LIV, 1. 21) AK., K K . iörydn, ibrn 'caMoeA'̂  AL. ibrn 'epaH', 
PL . ibrn 'epaHH, caMoe^bi', Szo. iőjn 'samojedi', AL. ibrnat 'Samojeden' 
CSEBN. jorn 'umQi\ (caMoeA)'. 
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vagy < osztj. AHLQV. jorrin, or, PATK. I.. K. jaran, jarén, Dem. jargén, 
0 . jorén, jorrén, S. jargan. PÁPÁT FO. jarghan, J. jargan, S. jörén, KO. jerghan 
PAAS. K. igr3n, J . iaryán-hö, STEINITZ (OVE. 453) iorn yh ua. stb. További 
adatokat í. H A J D Ú ( J S F O U . LIV, 1. 20—21). 

A vogul és az osztják szó a jurákok egyik jar törzsnevéből alakult ugyan
azzal a képzővel, mint a sarán 'zűrjén'. A szó vége fölvette a gyakori orosz 
-HK népnévképzőt (L. bővebben H A J D Ú i. h. 19—32). 

Hra (Szib. és Orenbg.) 'der Pelz (aus Füllenfellen mit dem Haar nach 
aussen: auch ein solcher aus den teuern Bálgen der Polarente, láng, sack-
förmig, mit u. ohne Kragen, der gew. Reisepelz)' (PAWL.) . 

? < vog. MUNKÁCSI (VNGy. I I , 440, 0590) É. j&yá, jáy, K. jákh 'köpeny
suba', CSERN. jaki 'naHAa y HKyuiKH'. 

A szó megvan az osztjákban is: PAAS. K. iaki 'pelz aus hundefell', K A R J . 
14"Ö. C. idea, Kr. iá'ka ua. PAASONEN a kondai alakot orosz jövevénynek 
tartja. Valóban, köpnyen meglehet, hogy a szó mind a vogulban, mind 
az osztjákban az oroszból való. Az obi-ugar szókat a tatárból magyarázza 
KANNISTO (FUF. XVII, 85) és TOIVONEN ( J S F O U . LI I , 8). 

HHra 'keskeny, tiszta láp' (VNGy. I I , 744). 
< vog. AHLQV. jangel-ma, jank 'Sumpfgegend. Tundra', MUNKÁCSI 

(VNGy. 11,597) E. jánkélmá, Ali. jarjj'lma, KL joá>;gélm, P. j(J>;gelém 'fával 
be nem nőtt kicsiny, tiszta mocsár, láp (viajieHbKoe, qncToe ÖOJIOTO), K. 
joátjJc, tür-j. 'mocsár'. 

A vogul szó finnugor eredetű, megvan a finnben és a lappban is (MUN
KÁCSI i. h.). Az orosz szó valószínűleg a kondai alak átvétele. 

flpaH 'szamojéd, északi vogul' (VNGy. I I , 0228, 472). 
< vog. MUNKÁCSI (uo.) jár én. jörén stb. 1. íopaK. 
vagy < osztj. PATK. L, K. jaran, jarén 'szamojéd ember' 1. fopak'. 
Az oiosz szó szűk területen él csak, és H A J D Ú P É T E R szerint (JSFOu. 

LIV, 1. 32) jóval újabb eredé Ji jövevény a szibériai orosz nyelvben/mint 
a íopaK. 

HHa 'rovás, bevágás fára, amellyel a vadászok jelölik útjukat ' ( M U N 
KÁCSI kézir.). 

< vog. AHLQV. jasarn, jasam 'Linien ziehen, malen", jasmil, jasmil 'Strich, 
Streif, Linie', MUNKÁCSI É ' . jos 'ösvényrovás' (VNGy. I I I , 337), KL. jas ua. 
(489). P. jas 'rovás' (521). jas- "utat jegyez bevágásokkal' (kézir.), K A N N . 
(Vök. 21) T. ies- AK. ia0$'-, KK., FK. ioás-, P. ias-, V., AL.'iáé-, FL., Szo. 
iős- 'zeichnen, ritzen', CSERN. jas '.íyrb, Tpona, KOJien', jasur,kve 'iiaoöpa-
>KHTb, pHCOBaTb, nHCaTb' . 

vagy < osztj. PAAS. K. iatsdm, iqttsá-m 'linien, ziehen, striche, machen, 
zeichnen', K A R I . Wb. 194-5 C ptsá 'ritzen, eine linie, einen strich zie
hen' s.b. 

Az obi-ugor szó szamojéd megfelelőjét 1. PAASONEN, Beitr. 180—1. 
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Ha vázolni akarjuk azokat a társadalmi, gazdasági és művelődési körül
ményeket, amelyek közt a fenti szavak átkerültek az orosz nyelvbe, a követ
kező képet kapjuk: 

A XV. és XVI. században, az Ural keleti oldalának és Szibériának meg
hódítása után az orosz telepesek egy halász-vadász és rénszarvastenyésztő 
népet, illetve törzseket és nemzetségeket találtak az Ob vidékén. Ezek olyan 
tájékon folytatták ősi foglalkozásukat, amelynek állatvilága részben ismeret
len volt a hódítók előtt. így átvették az oroszok a bennszülöttekről néhány 
hal nevét, mely főleg az Óbban és annak mellékvizeiben otthonos (Kapum, 
MerAeH, MOXTHK MVKcyH, nw>KbíiH, cbipcn, mcwyp, Hbipna), a halak jellemző, 
vonulásának nevét (eoH3b), a szárított, savanyított és fölaprózott ha'.ét (nopca, 
K)KOJia) és néhány madárét (CbiHra, qarBOH). Egy-két növénynév is átkerült, 
mint a galóca egyik tájnyelvi neve (naara) és egy moszat vagy zuzmófajta 
(uiyiiwa). „ 

Az oroszok már előzőleg is ismerték a rénszarvast; mégis vettek át néhány, 
a rénszarvas tenyésztésére vonatkozó szót, mint a nbi>KMK, neuiKa, KaíÍMa, 
valamint a rénből készült bunda rycb és lábbeliek HeroBOH, Hnpbi nevét. 
Ruházati cikk a flra ég Ay6ac is. 

A vcgulok és osztjákok jó halászok, különösen az utóbbiak. Ezeknek 
ma is a halászat a főfoglalkozásuk. Az oroszok a halneveken kívül meg
tanultak néhány, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó halászati módot és 
így átvették néhány halászszerszám nevét is, mint a Ba>Kan, rH.wra, >KajiM, 
aejia, KOJWflaH, i<ayp, carni, Cbipn. A híres prémvadászok nyelvéből való 
a szibériai orobzban egy hermelincsapda (^epKaH), egy, — a mókus
vadászatnál használt — bunkósvégű nyílfajta (TOMap), valamint a vadász
ösvény (ima.) neve. 

Az obi-ugor eredetű szibériai orosz szókincsében visszatükröződnek az 
Ob-vidék tundráinak térszíni formái is: mint az áradványterületé (cop) 
lefolyásé (IXT, OST, caHM) és mocsáré (^Hra), valamint talán az egyik maga
sabb part maradványáé (MYrac). 

A félnomád népek kezdetleges tűzhelyének neve (MyBan) is obi-ugor 
közvetítéssel került át az oroszba. Átvették nyírhéjból készült edények 
.vnaM6a, BOTJiaH), egy erdei, lábon álló éléskamra (yaiwbH, KepMa), egy zene
szerszám (TapHaöa) nevét és egy igét (epecTHTbCH). 

Végül, mint annyi más nyelvnél is előfordul, az illető népek vagy törzsek 
saját elnevezése is átkerült az oroszba: MaHCH, xaHTbi,0CTHK, és az 'osztják 
néni' neve, az anbKa. Más nép elnevezése a 3bipHHHH, epaH, flpan és wpaK is. 

Amint a fenti felsorolásból is látható, ezek a jövevényszavak a szibériai 
orosz nyelvjárások szókészletének csak elég csekély rétegét alkotják. Kétség
telen, hogy ezek az átvételek elsősorban az Ob-vidék különleges adottságaira 
vonatkozó kifejezésekkel gazdagították az orosz szókészletet. A szókészlet
nek ez a bővülése természetes következménye volt annak, hogy az orosz 
telepesek beleilleszkedtek a helyi termelési viszonyokba és az adott gazdi
sági lehetőségekbe. 

Az átvételek időpontjának megállapításához sajnos nagyon kevés tám
pontunk van. Tudjuk, hogy az OCTHK, 3bipflHMH és a nemna szavak már a 
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XV. ül. XVI. században feltűnnek; a MEHCH, MVKcyH, nu>KbflH, cbipoK, CbiHra, 
qarBOH, moKyp csak a XVIII . századtól kezdve szerepelnek írásos följegy
zésekben (természetesen csak a tőlem ismert forrásokban). Ha lett volna 
alkalmam bővebben tanulmányozni korábbi szövegeket, különösen útleírá
sokat a XVI—XVIII . századból, bizonyára találhattam volna a szójegyzék
ben felsorolt szavak közül többre is korábbi példát. Szerintem a fenti szavak 
legnagyobb része a XVI—XVIII . században került be az orosz nyelvbe. 
Mivel elég csekélyszámú átvételről van szó, nehéz volna pontosabb időrendet 
megállapítani, valamint messzemenő hangtani következtetéseket levonni 
az átadó obi-ugor és az átvevő orosz nyelvjárás között. Ez a feladat annál is 
kétségesebb volna, mivel az esetek egy részénél még azt is bajos megállapí
tani, vájjon az obi-ugor nyelvek közül melyik az átadó nyelv. Annyit minden-
«setre megállapíthatunk, hogy az obi-ugor nyelvek zöngétlen mássalhangzóit 
az orosz nyelv gyakran veszi át zöngés formában, mint a rHMra, rvcb, /ryöac, 
3bipHHHH, nailöa, naHra, nbi>KbflH, cbmra, qarBOH, HHra esetében. 

A vogulból lehet származtatni a következő orosz szavakat: axT, ?B0TJiaH, 
rHMra, ?>KajiH, ?3ena, epecTHTbcji, MaHCH, unpu, natíöa, cbipn, qaMH, 
iuyH>Ka, ?K)KOJia, nura, «qa. Az osztjákból valók az aHbKa, Ba>KaH, BOH3b, 
;ry6ac, naíÍMa,. ?Kepivia, Kapbiiu, Kayp, MerAeH, MOXTHK, HeroBOH, OCTHK, 
neuiKa, ?nopca, nbi>KbflH, cann, cop, cbmra, TapHaöa, TOMap, xaHTbi, 
qarBOH, qepnaH, ?qyrac. Megfelelő fogódzó híjján aligha tudjuk eldönteni, 
melyik obi-ugor nyelvből valók a következők: rycb, epaH, 3bipHHHH, MyKcyH, 
oeT,* naHra, nbi>KHK, CbipoK, qyBan, moKyp, ropaK, ?nra, npan. 

Az osztjákból való átvételek valamivel számosabbak, mint a vogul 
eredetűek. Ennek a magyarázata az osztjákok számbeli fölényén kívül az, 
hogy az osztjákok Berjozov, Obdorszk és Szurgut környékén szorosabb kap
csolatban vannak az orosz lakossággal, mint az Obtól nyugatra, távolabb 
eső vogul települések. 

Befejezésül felsorolom még azokat az orosz szavakat, amelyeket A H L -
QVIST valamelyik obi-ugor nyelvből magyarázott, de én nem osztom nézetét. 
Mivel ezek a szavak az obi-ugor nyelvekben is szamojéd eredetűek, és inkább 
csak az északi nyelvjárásokban ismeretesek, valószínűbbnek tartom a köz
vetlen szamojédból való átvételt, az obi-ugor közvetítés föltevése szükség
telen. Némely esetben az orosz szó hangalakja is inkább a közvetlen szamojéd 
előzményre utal. Ebbe a csoportba a következő szavak tartoznak: HenjiioH 
vagy HeŐJHOH 'rénborjúbőr', MajiHHa, 'rénbőrsuba', naHfla 'prémszegély', 
napKa 'könnyű rénbunda'. 

ZELEisrra (Russische Volkskunde. Berlin—Leipzig, 1927, 261) az ukrán 
xaTa szót ugor eredetűnek véli, de mivel ez a szó a nagyorosz nyelvjárások
ban ismeretlen, nehéz volna a vogulból vagy az osztjákból magyarázni. 
ZELENIN sem erre gondol; ez a szó szerinte az ukránba a magyarból (a m. 
húz szó előzményéből) került volna át még a honfoglalás előtt. Hogyha ez 
a feltevés helyes volna, akkor a magyar -t- > -z- hangváltozás még nem zárult 
volna le a IX. században. Ez viszont kevéssé valószínű. GOMBOCZ szerint 
(OM. I I / l . 92) a szóbanforgó hangváltozás már a VI. sz. körül befejeződött. 
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Megemlékezhetünk még ZXJJEV (78) KypoHcec 'csapdafajta' szaváról. 
Ezt azonban nem orosz szónak, hanem csak orosz szövegbe ékelt osztják 
szónak tartom. Ha mégis orosz tájszó, akkor az osztják eredetű szavak közé 
lehet sorolni. 

Az orosz pyxHyTb Vécrouler, s'effondrer' (UJep6a, Dict. russe-fr.) szó 
nagyon hasonlít egy osztják igéhez: PATK. ra/nem, rö/nem 'beomlani, letörni ' , 
PAAS. J . riűcndm ua. stb. Ez az egyezés azonban nem eléggé meggyőző, mert 
az orosz szó megfelelői a többi szláv nyelvben is megtalálhatók, az osztják 
szó viszont kétségtelenül finnugor (vö. pl. m. rogy). I t t inkább véletlen 
hasonlóságról lehet szó.1 

KÁL.MÁK BÉLA 

Fák és fás helyek régi nevei az urál i nyelvekben 2 

116. osztj. nur. 

Az osztják nyelv irtysi nyelvjárásából jegyezte fel PATKANOV a nur szót, 
amelynek jelentése 'erdős magaslat, kleiner bewaldeter landrücken zwischen 
niederungen'. 

Az osztják szónak pontos megfelelője van a cseremiszben. A nur szó 
GENETZ cseremisz szövegeiben nemcsak 'szántóföld; féld', hanem 'erdő; wald' 
jelentésben is előfordul (utóbbi jelentésre vö. pl. nureskó kaja pu'ruas 'er geht 
einmal in den Wald Holz hauen 2. 1.). RAMSTEDT és WICHMANN a szónak csupán 
'féld' jelentését ismerik: RAMST. mr 'Féld', WICHM. (Chresth.) KH. ndr, U. 
nur id. 

Az osztj.-cser. szóval minden valószínűség szerint összetartozik a moksa-
mordvin (AHLQV.) nor szó, amely csupán a normaV 'garten- erdbeere' össze
tételben használatos. Ezzel a nor szóval azonosnak tekinthető a BUDENZ mordvin 
szójegyzékében található 'gyep, pázsit' jelentésű erzá-mordvin nar szó. 

Ha elfogadjuk ZsiRAinak azt a magyarázatát, hogy a finn nurmi szóban levő 
-m- képzőelem (vö. MNy. XXIII, 315), akkor az osztj.-cser.- md. szót egybevethet

jük a következő keleti-tengeri finn szókkal: f. nurmi RENV. 'campus graminosus, 
pratum aridum, solum elevatum', LÖNNR. 'grásvall, grásmatta, grás; hárdvall, 
linda, áng'; észt WIED. nurm 'Hochland, hohe Fláche ; — Féld, Acker'; lív KETT. 
nurm, nurn, (alt) nüfm 'féld, acker'. 

1 A vogulban van egy Un, len, lein stb. 'mókus, kopek' jelentésű szó, amelyet 
össze lehet vetni az osztják létQi, AdVGi, &áiJci, íö'í&a stb. szóval. A török nyelvek 
egy részében Un, &% tdftn alakban tűnnek fel. Ezeket már sokszor hozták kapcso
latba a fenti obi-ugor szóval. Van másrészt a törökben egy tá*iká, ta^ga stb. 'fém
pénz' jelentésű szó, amelyet az orosz A^nbra, fleHm eredetijének tartanak. Lehetséges 
az összefüggés valamennyi fenti szó közt, de a részletek tisztázása még behatóbb 
tanulmányt igényel. 

2 A tanulmány 1943-ban készült és adatott nyomdába. Első része 1943-ban 
(NyK. LI . 412-34 . 1.), második része 1948-ban CNyK. L I I . 3 - 1 4 . 1.), harmadik 
és negyedik része 1950-ben (NyK. LI I . 247—61. ill. 309 — 44. 1.) jelent meg. 




