
A másodlagos szókezdő nazálisok a szamojédban 

Ismeretes, hogy BUDENZ 1879-ben a finnugor nyelveket a szókezdő 
nazálisoknak az egyes rokonnyelvekben mutatkozó n- vagy n- képviselete 
alapján próbálta osztályozni két nagy csoportra : északi és déli ágra (Ueber 
die Verzweigung der ugrischen Spracben 12 kk). Másfelől viszont azt is meg
állapította, hogy a finnugor alapnyelvben, a szétágazás előtt volt egy szó
kezdő gutturális nazális (?}-), mely a szamojédban még kimutatható, a többi 
finnugor nyelvben azonban (déli) n-, (északi) n- hanggá változott. Ebből 
a szókezdő *rj- hangból válhatott szerinte explozíva is (g-, k-). Ezt a véle
ményét — néhány ma már helyt nem álló egyeztetéssel támasztja alá. Más
részt arra is rámutat, hogy az eredeti *rj- hang el is veszhetett (i. m. 67—8). 

BUDENZ hipotézisét később MUNKÁCSI BERNÁT próbálta igazolni, s a 
finnugor n-, n- kezdetű szavakat elsősorban a szamojéd nyelvek vallomása 
alapján eredetibb *v- hangból magyarázza (Nyr. XII , 485 kk ; NyK. XVI, 
142). 

A finnugor szókezdő nazálisok történetét a kezdeti próbálkozások 
után HALÁSZ iGNÁcnak „Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdése" című 
úttörő jelentőségű tanulmánya (NyK. XXIII—XXIV) terelte a helyes irányba. 
HALÁSZ nem fogadta el BUDENZ és MUNKÁCSI elméletét az n-hangokról, 
hanem bő finnugor-szamojéd etimológiai példaanyag felhasználásával kimu
tat ta , hogy ,,az uráli alapnyelvnek három szókezdő hangja volt, nevezetesen 
egy gutturális n, egy palatális n és egy dentalis n-]e" (NyK. XXIV, 448). 

HALÁszt a finnugor-szamojéd *rj- hang rekonstruálására főleg a nyenyec 
és nganaszan szókezdő r\- hangok vezették. Ez a hang azonban a többi szamo
jéd nyelvben, valamint a finnugor nyelvekben nincs meg, de HALÁSZ szerint 
nyomait itt is, ott is megtalálhatjuk. A szókezdő *rj- hangra vonatkozó 
példaanyaga alapján megállapítja, hogy az r\- kezdetű nyenyec és nganaszan 
szavaknak a finnugor nyelvekben általában magánhangzós szókezdet felel 
meg. Talál azonban olyan etimológiákat is, melyekben a nyenyec r\- hangok
nak ngan. j - , szelkup 0, fgr. j - (m. / > 0) a megfelelése, s ezeket az eseteket 
szintén *^-ből magyarázta. 

Egy példában viszont úgy látja, hogy az uráli *??-ből a finnugor nyelvek
ben v is fejlődhetett (NyK. XXIV, 449—450). r 

HALÁSZ első megállapítása, amely szerint a szamojéd ??-nek a finnugor 
nyelvekben leginkább magánhangzós szókezdet felel meg, helytálló. Az a véle
ménye azonban, hogy a szamojéd rj-nel szemben a finnugor nyelvekben, 
azzal közvetlenül összefüggő j - vagy v- jelentkezik, amint a később előadandók-
ból kiderül, nem helyes. 

Abból, hogy a szamojéd szókezdő 77-nek a felsoroltakon kívül a finnugor 
nyelvekben más szókezdő hang (tehát sem n-, sem n-) nem felel meg, azt 
a fontos és helyes következtetést vonja le HALÁSZ IGNÁC, hogy ,, . . . mind 
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Budenznek, mind Munkácsinak az a nézete, mely szerint az ugor h, illet. 
TI eredetibb w-ből keletkezett volna, nagyon is aprioristikus ítélet volt és 
semmivel sem igazolható, legkevésbbé pedig a szamojédsággal megegyező 
szavakkal" (i. m. 450). 

A HALÁSZ által 1894-ben kimutatott uráli rj- hang azóta elég mostoha 
elbánásban részesült. Egészen SAUVAGEOT nyilatkozatáig, részletesebben senki 
nem foglalkozott vele. Egyesek HALÁszra hivatkozva számoltak vele, mások 
kétkedve tekintettek létezésére. 

A szókezdő finnugor-uráli *q- hanggal SZINNYEI is számol finnugor 
összehasonlító kézikönyveiben (pl. NyH 4 , 29 ; NyH7 , 33 ; Fgr. Sprw. 2 8 ; 
Fgr. Sprw.2 27), s véleményét GOMBOCZ is magáévá tette (NyK. XVII, 125). 

PAASONEN már óvatosabban bánik a finnugor *í;-hanggal. Beitráge-
jében az ennek a bizonyítására felhasznált példák egynémelyikében csak 
az ősszamojédra rekonstruálja az *íy-hangot, szemben a finnugor nyelvek 
eredeti 0, ül. *p- szókezdetével (Beitr. 137). A szóbelseji nazális (n) hatására 
keletkezett másodlagos ősszamojéd *rj- hang van PAASONEIST szerint (Beitr. 
133, 137) a következő szavakban : nyenyec hQn 'Tiermagen' (1. 78. sz.), 
hebea 'Mutter' (77. sz.), rjameadm 'sá'ugen' (58. sz.), hlbea 'NadeF (79. sz.), 
na' 'Mund' (65. sz.). Ide sorolja még a szelkup (CASTR.) K. hüg, FO. nüge, 
NP. nuge,"N.-, Jel., B., Taz nug, Kar. hűt 'Gras' | ngan. nóta, hot | kam. 
no'd, no'n; (KLAPR.) notn id. szót is, melyhez a finnugor nyelvekből a következő 
megfeleléseket említi (Beitr. 136—7): msiÉ. (HUNF. ) vanzi 'pázsit', (MŰNK.— 
SZIL.) vansirj, vansérj 'mit Gras bewachsen' | chti (KARJ . ) DN. uán^pzs, 
(PAAS.) K. wantth 'grünes Gras, Rasen' | kmi (WICHM.) ez 'Rasen, junges 
Gras' | udm. ojd$o 'Rasen' | IpS wuotse 'hunius virens'. TOIVONEN azonban 
kimutatja (Affr. 56, 118), hogy a szókezdet figyelembevételével a komi és 
az udmurt szók nem ebbe a finnugor szócsaládba tartoznak, hanem a finn 
aho 'verlassenes Schwendenland' megfelelői (1. még-UOTILA, Kons. Perm. 163). 
Ugyanakkor viszont a lapp szóval egybekapcsolja a finn vataja 'sumpfiger 
Boden' szót, s az obi-ugor adatokat a magánhangzómegfelelés tisztázatlansága 
miat t ezekkel kétkedve egyezteti. A szamojéd adatok pedig egymagukban 
nem is mutatnak arra, hogy a szó valaha magánhangzós, ill. *r] kezdetű 
lett volna, s így eredeti *h- szókezdetet feltéve elfogadhatjuk TOIVONEN 
etimológiáját, aki a szamojéd szavakat a lpL. hüdocu- 'Seegras', kmi haté 
'weiches Gras' szavakkal vetette össze (Affr. 76—77). 

Ellenben azokat az eseteket tárgyalva, amelyekben a szamojéd ^-hang
gal fgr. j - áll szemben (pl. nyenyec r\in ~ md. jorjks, fi. jousi stb. ; nyenyec 
rjyíu r* fi. jálsi, kmi jol; nyenyec rjesu ~ fi. jasen stb.) PAASONEN úgy vélekedik, 
hogy *YJ- hanggal kell számolmink a finnugorban.1 

K. B. WIKLIJND pedig HALÁszra, PAASONEisrre és SziNNYEire való 
hivatkozással számol egy uráli *r] vagy *?f- hanggal, mely a finnugor nyelvek
ben eltűnt (MSFOu. LXVII, 407). 

A legújabb hazai nyelvészeti irodalomban is tovább él HALÁsznak az 
uráli, ill. finnugor szókezdő *^-ről vallott elmélete : PAIS DEZSŐ (MNy. 

1 , ,ln Anbetracht dessen, dass das Wort in Jur . mit -rj... und dementsprechend 
in Jen., K. und Koib. mit einem Vokal anlautet,in Motor, und Taigi wiederummit einem 
durch Assimilation entstandenen sekundáren m- . . . ist hier trotz dem fugr. /- wohl kein 
ural. /-, sóndern ein prápalataler Nasal, etwa *»J- anzunehmen" (Beitráge 274). Ugyanígy 
nyilatkozik a helytelenül egyeztetett rjaeiva 'Kopf szóról is (i. m. 282). 
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XLVIII, 63) és MOÓR ELEMÉR (Acta Lingu. Hung. II , 394) egyaránt bebizo-
nyítottnak veszik e szókezdő hang uráli-, ill. finnugorkori létezését. 

Az *rj- ellen még kevesebben foglaltak állást, mint mellette. Mint 
GyÖRKE idézi (MNy. XL, 14), ZSIRAI MIKLÓS az 1941 — 42. tanév I I . félévében 
tartott „Finnugor összehasonlító hangtan" c. előadásában kifejtette, hogy az 
uráli *r)-TŐ\ vallott felfogás aligha helyes, s ZsiRAinak ezt a nézetét elfogadja 
GYÖRKÉ is. Legutóbb SAUVAGEOT foglalkozott részletesen ezzel a problémával. 
Megállapítja, hogy a finnugor korban nem ismerték a szókezdő *rj- hangot. 
De ezek után is felteszi a kérdést, vájjon az uráli korban megvolt-e. SAUVAGEOT 
válasza tagadó, minthogy a szókezdő v\- a szamojédban sem általános.1 Más
részt azt is megállapítja, hogy az r\- profetikus főném, amely az egyéni nyelv
használatból általánosult bizonyos esetekben, s hogy ez a fejlődés újkeletű-
nek látszik, mert jövevényszavakban is jelentkezik, s olyan szavakban is,-
amelyekben nincs okunk az rj-t eredetinek felfogni (i. m. 128). S minthogy 
vizsgálatait az altáji nyelvekre is kiterjesztette, megállapítja : ,,. . . nous 
croyons devoir aff irmer que la langue ouralo-altai'que commune n'a pas possédé 
de gutturale nasale au eommencement du mot. Nous coneevons le r\- comme 
un phonéme prothétique, né dans certains parlers sam. et tong. au cours du 
développement individuel de ces- parlers. Ce développement semble mérne 
assez récent puisqu'il affect des mots qui ont sans doute été empruntés á 
des parlers oü nous n'avons aucune raison de supposer que r\- ait jamais 
existé" (i. m. 128). Ezenkívül azonban SAUVAGEOT figyelmeztet arra, hogy 
a szám. »?-nek más nyelvjárásokban n-, w- felel meg s ezekkel néhány lapp 
nyelvjárásban n-, a permi nyelvekben pedig olykor-olykor ;- áll szemben. 
Ezt a jelenséget úgy magyarázza, hogy az uráli alapnyelv magánhangzós 
szókezdetének különleges jellege volt. ,,La langue initiale. aurait eu une 
tendance á fermer la glotte au moment d'attaquer une voyelle. Dans ces 
conditions, les sujets parlants auraient été tout naturellement amenés a fairé 
précéder la voyelle par une occlusion, d'oü naissance de consonnes prothéti-
ques. Cetté tendence a dű dominer dés Torigine le traitement de l'initiale 
en ouralo-altai'que, puisqu'elle subsiste encore si vive de nos.jours dans certains 
parlers. C'est ainsi par exemple que le lapon a fait précéder d'une consonne 
prothétique les mots qu'il a empruntés au nordique" (i. h.). 

Tekintetbe veszi ezeknek a következtetéseknek a levonásánál SAUVAGEOT 
az altáji nyelvek vallomását is. Hivatkozik RAMSTEDT egyik cikkére (NyK. 
XLII , 230), melyben arra az eredményre jut a szerző, hogy szókezdő r\- sem 
a törökben, sem a mongolban nem volt, s az altáji alapnyelvben sem fordult 
elő. A török nyelvnek, és ezen túlmeno'leg a mongol, mandzsu, tunguz nyelvek 
bevonása e jellegzetesen szamojéd hangtani kérdés tárgyalásába, inkább csak 
bonyolítja, mint elősegíti a kutatást. Éppen ezért az elkövetkezőkben nem 
leszünk tekintettel az ú. n. altáji nyelvek viszonyaira. 

Az állítólagos uráli *??-re vonatkozó vizsgálatok közül a fentiek értelmé
ben kettő tűnik ki. Az egyik HALÁSZ IGNÁC tanulmánya, a másik pedig 
SAUVAGEOT Recherches-ének erre vonatkozó része. HALÁSZ megállapításaiban 

1 „Si l'on examine de plus prés les faits sam., on coiistate que le phonéme r\- est 
lóin d'étre generálisé á l'initiale. Ni le samO. ni le samK. ne le connaissent. En samJe., 
il apparait moins fréquement qu'en samT. et en samJur. Certains mots qui comportent 
r\- dans un de ces parles ne le comportent pas dans les autres. Ainsi l'on trouve: samJur. 
rjaíebea, rjaíewea „schuld" ~ T. atea \ Je . oteo ou encore : samJur. Leht. O. r\qmts 
„essen" | T. rjamu'ama | Je . omabo „id". etc." (SAUVAGEOT, Recherches 123). 
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van ugyan sok elfogadható, etimológiai megállapításai azonban nem mind 
állják meg a helyüket, SAUVAGEOT pedig kisszámú bizonyítóanyagot közöl 
könyvében, s az rj- hang kifejlődésének történetét — bár helyes úton jár — 
csak kevéssé, s szamojéd szempontból alig világítja meg. 

Szükséges tehát az r}- hanggal kapcsolatos etimológiák átrostálása, 
s a kérdés ismételt vizssfalata. - • 

' * 

Azok az etimológiák, amelyekben szamojéd részről r\- hanggal talál- . 
közünk, a következők : 

1. Szám. nyeny. (CASTR.) rjöka 'viel' ; (BUD.) Kan. öka, oka ; ( R E G . ) 
rjuka, rjoka 'sok'; (LEHT.) Ö. rjökkv, Maik. rjö'kkrj, U. ökho 'viel', N j . patnap-
sjettm rjokkőfi! 'er hat viel Federn ' ; (WITSEN) Okoó 'veel' | ngan. (CASTR.) 
rjöka 'viel' | eny. öka id. | kam. igö; (DONN.) ikd, A. i'g§, F . ii'gd, YG§, %kd

a id . 
[LEHTISALO, Abl. Suff. 113, 155, 260, 281 ; Jur.Vd. 15, 102; SETALA, 

Stuf. 50. - L. még NyK. XXXII , 202.] 
2- Szám. nyeny. (CASTR.) rjyl 'unter, Boden, Grund', Loc. rjylna, Abl. 

rjyld, Pros. rjylmna ;. (BUD.) Kan. II 'al' ; (REG. ) rjilnana 'untén am FluB', 
rjilnade 'vön untén'; U(LEHT.) 0. , T., Szj. rjii', Szjo. it' 'hinunter', Lj. , Nj . 
rjir" 'hinunter'; O. rjit'it 'untén, untén befindlich', rjiijsüil '(etwas) weiter 
untén befindlich', OP. rjiíttémi, Nj. rjir'Bt'söj, V.rji^Bt'söj id.; O., T., Szj. 
rjitnv 'unter', Szjo. itnv, Lj., Nj. rjirnm id. | ngan. (CASTR.) rjilea 'das 
Untere', rjileanu 'unter', rjileada 'von untén her' stb. | eny. Ch. i&o, B. iro 
'Boden', ié'one 'unter', iáoro 'von untén her' j szelkN., B., Jel., Kar. yl, 
Taz yl 'Boden', B. ylgal, Kar. ylgal, Taz ylgail 'unterer' stb. | kam. ilde 
'untén hin', Ugari 'unter', (DONN.) iirf 'untén (?)', {i/id* 'untenhin', iilgdn 
'untén' stb. ' . . • • ' • 

;<->Jm. al- | msiP. jel, K. jál, KL. jel, É . jol 'untén' | chtiDN. it, V 
fi, 0 . i\ id. [ kmi-udm. ul- | mri ül- | md. al- | fi. ala- lpN. vuölle-, S. 
vudlle-. 

[SAUVAGEOT, Rechérches 124 ; SETALA, Stuf. 31 ; Verw. 30 ; PAASONEN, 
Beitráge 38Y COLLÍNDER, Jukag. Ural. 7 5 ; LEHTISALO, Abl. Suff. 213, 249 ; 
Vok.Jur . 80 ; H A L Á S Z : NyK. XXIV, 453 ; NÉMETH G Y . : NyK. XLVII, 82; 
WICHMANN : FUF. XV, 39 ; STEINITZ, Fgr. Vok. 35, 58, 135.] 

3. .Szám. nyeny. (CASTR.) rjydeau, rjideáu, rjydambiu, rjydebiu, idebiu 
'aufhangén' ; (BUD.) Kan. idí-, idi- 'akasztani, fölakasztani' ; (REG.) rjidoda, 
'hangén', rjitau 'hangén' ; (LEHT.) O., T., Szj., U. rjiöa, Szjo. idá- 'hangén, 
auf hangén'; Lj. rjittlt^ 2. sz. sg^ imp., Kisz. rjittijjir 2. sz. sg. fut., Nj . 
rjifósvisée'D 'Topfbogen', P . rjit'témédvrj id. | ngan. (CASTR.) rjidVema 'auf-
hángen (Késsel, Kleid)' | enyCh. iri'abo, B. ídi'abo id. | szelkN. édap, 
KO. etau, K. yttau, ydembau, NP. yttam, FO. ycam, B., Taz., Kar. Itam id. | 
kam. adelim, adli/m ;' (Doisnsr.) ed9hm id., F . sdwlem, A. sdemem, sdelsm 
'hangén' 

~mdM. ii'd- 'aufhangén (z. B. eine Wiege)'. 
[PAASONEN, Beitráge 7 5 ; SETALA, Stuf. 47 ; LEHTISALO, Vok. Jur . 

26, 95.]. . . . . 
4. Szám. nyeny. (CASTR.) r\esux; (BUD. ) Kan. eso; (LEHT.) 0 rjaéssu, 

rjqessu, ÖP. rjáé ssü"®-, T. rje0ssö\ Szj. rjfssö3, rjaéssö", K. rjejssö', U-C. lesso\ 
Nj. rjéssü, rjissü, Sz. rjéssü, R rjlsurj 'Gelenk, Glied' | ngan. (CASTR.) rjajui, 
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Plur. rjasua' | eny. usu' 'Fingerglied' | mot. (PÁLL.) biabiHi. 'Schulter' | 
karag. usjyn-dy 'Schienbein', yaiÖHflH 'Knie'. 

[LEHTISALO, Abl. Suff. 122; Vok. Jur . 97 ; Renntierzucht 30, 32.] 
A szamojéd szócsaládot a következő finnugor szavakká] szokták 

egyeztetni : 
m. íz | udm. joz 'Gelenk' | kmi jöz 'Knoten, Gelenk' | mdM. ázna, 

E. ezne j mri jezen | fi. jdsen ( > l p . jaesan) id. (PAASONEN, Beitráge 92, 230, 
270; SETALA, Stuf. 54 ; Verw. 55 ; HALÁSZ: NyK. XXIV, 455 ; SZLNNYEI, 
NyH.7 33 ; DONNER : JSFOu. XL/1, 5). UOTILA azonban rámutat arra, hogy 
az etimológia ebben a formában nem fogadható el (Kons. Perm. 331). A komi 
P . (WIED. ) jözna 'Muskel, Gelenk' és udm. joznal- stb. 'zergliedern' jelentésű 
szavak azt mutatják, hogy a permi nyelvekben olyan őspermi szóbelseji 
mássalhangzó-kapcsolat nyoma maradt fenn, amely csak a finn, mordvin 
és mari adatokkal vethető össze, a magyar és a szamojéd szók szóbelseji 
képviseletével azonban nem. A magyar íz szóhoz különben is a chti idt id. 
(1. PAASONEN, Beitráge 230) sokkal jobban illik, mint a fent idézettek. Rámu
tathatunk még ezenkívül arra is, hogy a tárgyalt finnugor-szamojéd etimológia 
kezdőhangjául PAASONEN fgr. *j-t tesz fel. Ennek a hangnak azonban egészen 
eltérő képviselete lenne a szamojéd nyelvekben. 

5. Szám. nyeny. (CASTR.) üöbta, eabt, Eabt, rjöbt; (BITD.) Kan. uöpte; 
(REG.) fjdpt 'Haar ' ; (LEHT.) 0 . rjaépt, T. r]ie0ptv, Szj. rfept, K., MB. rje0pt, 
U-C. U0pt, U., N. e0pt,. Sz.y Nj. r\%e0Bl 'Kopfhaar, Haarflechte' ; (WITSEN) 
Giebt 'het haair van het Hooft' ; (SCHLÖZ.) ipt 'capillus' | ngan. (CASTR.) 
rjabta, rjabta ; (STRAHL.) Opta \ eny. (CASTR.) ito; (STRAHL) „Manzela" 
Itta; (KLAPR.) „Mangaseja" ütto, „Turuchansk" üto; (DOKN.) Waj itta 
'Haar' | szelk. (CASTR.) N. opt 'Haar, Pferdehaar', K. optte, FO., Cs., B., Jel., 
Taz ópte, Kar. upte 'Pferdehaar' | kam. dbde 'Haar'; (DONN.) eüDi, §Bti, 
eBte 'Haar, Zopf | koib. (KLAPR.) abde \ mot. ipti; (PÁLL.) HÖfle | taig. 
(KLAPR.) öbde-ta; (PÁLL.) oÖAeTH | karag. obdita 'Haar' 

r msi TJ. §et 'Haarflechte', átd-r], ÉV., DV., AL. fc^ 'Pfaffe', FL., 
Szo. ÖD 'Haar' jchtiDN. üBdt, V., Vj. üw§f Ni. üpdf 'Kopfhaar | mri 
•KB., U. üp | lpL. vüdpta-, I. vuopta, K. vlpt, vüpt, N. vuok'td \ fi. hapsi 
« *apti). 

[LEHTISALO: FUF. XXI, 12 ; Vok.Jur. 60, 98, 116; Abl. Suff. 26; 
SETALA, Verw. 57 ; Stuf. 57—8 ; FUF. XII , 169 ; PÁASONEN, Beitráge 107 ; 
STEINITZ, Fgr. Vok. 135 ; KANNISTO : MSFOu. LII, 102.] 

6. Szám. nyeny. (CASTR.) rjaiieu, rjateu, rjatienadm 'warten'; (BTJD.) 
Kan. aie-, aíena-; (REG. ) rjettie- id. ; (LEHT.) O. qaj'áedú" 'sie warten' (Jur.Vd. 
14), T. rjqpfíéda rjal'sen? 'auf was wartest du ?' (uo. 54—55) ; vö. (CASTR.) 
fjatibea, BZ. rjatebea, Kan. rjatewea 'Schuld' ; rjafeul'ieu, rjatel'eu 'leihen' ; 
Knd. acemea 'schuldig' ; (LEHT.) O. r\attje,Bve 'Schuld', yaiíjeiufá 'schulden', 
VQttJeiufa, V.aiiéwle 'zum Schuldner machen, auf Borg gebén', Szj. rjaiŰBré, 
N. attifi'93, Lj. r}a,fsimmd'D 'Schuld' | ngan. (CASTR.) rjata'tum, rjata'tm 'warten', 
atea 'Schuld', atealea, ateafantea 'schuldig', atltaki'em 'schuldig werden', 
atiliébte'ama 'leihen', aütandem 'schuldig sein 's tb. | enyCh. otibo, B. oéebo 
'warten', ; oteo 'Schuld', oteoreggo 'schuldig', oteitábo 'leihen', Ch. oteitakáro, 
B. oteitakádo' 'schuldig werden' | szelkN. adap, KO., B., Jel., Taz étau, 
K., NP. éttam., FO. adam, Csl. acam warten' ; (Do;NN.) Ta. üddtyzaGr 'er-
warten' | kam. (CASTR.) ade'blam 'abwarten, aufpassen' ; (DONN.) ed^íem, 
edd'hm 'warten, abwarten' ' 
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~ ? udm. ui- 'schauen, besichtigen ; Acht gebén ; urteilen ; hüten, 
bewahren, schützen stb. ' 

[LEHTISALO, Abl. Suff. 5, 164, 236, 383; UOTILA, Kons. Perm. 122; 
PAASONEN, Beitráge 74, 114—5 ; SETALA, Stuf. 65.] 

7. Szám. nyeny. (CASTR.) rjabta, fjdbt, rjabta 'Geruch' ; (BUD.) Kaií. 
apie,aptie 'szag'; (LEHT.) O., T.,Szj. r\qpt, Szjo. a sí 'Geruch' | ngan. (CASTR.) 
rjobta | eny. óbto szelkN., NP., Kar. apt, apta, FO., Csl., B., Taz apte, 
apid; (DONN.) Ty. CÍBDE, N. aptd, Vj. apt3, ATa. apt3, FKe. apté, KKe. apte, 
Csa., FO. aBt3 | kam. puHu, pu'Btu; (CASTR.) phuptu id. 

rv m. íz 'goűt', | msi dt, at 'Geruch' | chtiDN. eBdt id. | kmi is id. | 
mriKB. üp^s id. | md. opdé id. | IpN. afse (gen. avse), hakse (gen. havse) 
'odor', lpK. aps, ohps 'Geruch' ;- lpL. hakse-,hapsa- 'riechen'. 

[PAASONEN, Beitráge 245—6; SETALA, Stuf. 62 ; Verw. 60 ; SAUVAGEOT, 
Recherches 125 ; DONNER, Anl. Lab. 118; LEHTISALO, Vok. Jur . 87—88 ; 
UOTILA, Kons. Perm. 412; MSFOu. LXVII, 398; KANNISTO : MSFOu. 
LII, 102. — A m. íz szóra 1. még részben máskép : BÁRCZI, SzófSz.; SZINNYEI : 
NyK. XXXII I , 477.] 

A szám. kam. p- másodlagos, a szóbelseji -pt- • « *ps-) asszimilációs 
hatására keletkezett (1. DONNER i. h., PAASONEN i. h.). 

8. szám. nyeny. (CASTR.) rjano; (BUD.) Kan. ano; (REG.) rjanno; 
(KLAPR.) , ,Jurazen" rjáddu, „Pustoserk" ano; (LEHT.) O. rjqhnü, Szj., K. 
rjqhnö, U-C. anno, U. anno; Lj., Sz., Nj. rjannü, Kisz. rjannü; (MUNDY) ano; 
(WITSEN) annoó \ ngan. (CASTR.) rjandui; (KLAPR.) andui \ eny. (CASTR.) 
óddu; (KLAPR.) „Mangaseja" Oddu, ,,Turuchansk" oddú \ szelk. (CASTR.) 
N. and, K. anddu, NP. andu, FO., Jel., B., Taz, Kar. ande, Csl. ange | kam. ani; 
(DONN.) ini | mot. (KLAPR.) ondói j taig. (AD.) ándai; (KLAPR.) andai 'Boot'. 

[LEHTISALO, Abl. Suff. 55 ; Vok. Jur . 86, 17 ; DONNER Anl. Lab. 184.] 
Az ajánlott fgr. megfelelők (chtiDN. ^nts- 'überschreiten (ein Wasser)' ; 

msi ünsi 'waten'; kmi vudzni, udm. vidz- 'überfahren', mri wongem 'über 
ein Wasser gehen', IpN. vagget 'gehen' — vö. SETALA, Verw. 76; Stuf. 90) 
nem fogadhatók el, mert a fgr. nyelvekből felhozott szavak szókezdő *v-
(*/5-)-re és szób. *-?itf-re utalnak, s ennek alapján a szamojédben más meg
felelést várnánk. — Jelentéstani nehézségek is vannak. SETALA maga sem 
bízik összeállításában, s a fgr. szavak esetleges megfelelőjeként számbaveszi 
a szelkB., Taz kuengarj 'gehen, fahren' szót (Stuf. 90. jegyz.), ami ered. k-ja 
miatt szintén nem tartozhat ide (1. DONNER i. h.). 

.9. Szám. nyeny. (CASTR.) rjdmdym, Tjámdydm 'sitzen', fjdbtdu, rjdmtdu, 
rjámdatdu, rjdmdtdu 'setzen' ; (BUD. ) Kan. dmdí- 'ülni', rpmdi 'leül' ; (REG. ) 
rjamtada- 'sitzen' ; (LEHT.) 0 . rjdmtd 'sich setzen', Szj. rjamtiö, rjdmtö, U. 
rjámífő 'sitzen' ; Lj. rjdmfsuiVV73^ ^ymü 'er sitzt', rjdmtaf 'er setzte sich', 
Nj;r}amtsiu,rjr]v§ 'er sitzt ' ; vö. U-C. dmíor 'Sitzfellinder Narte ' , O. r\dmiAorts\ 
Nj. r\dmisör \ ngan. (CASTR.) rjomtuam 'sich setzen', rjomtutum 'sitzen' 
eny. addeo 'sich setzen', Ch. adduáro 'ich sass', B. adido, addodei 'sitzen' 
szelkN. dmdak, KO., K., NP., B., Jel. dmdar\, Taz, Kar. dmtar], FO. éamdarj 
'sitzen', N., KO., FO., Ós., NP., Taz, Kar. omtar], omdar\, B. umtarj 'sich 
setzen' | kam. amnolam 'sich setzen', amnam 'sitzen'; (DONN.) ámnölám, 
ámnöHám 'sich setzen, wohnen, lében', amnám 'sitzen', amnd,l'dm, amn3,Vim 
'stellen, setzen, nocaAHTb, pflanzen'. 

[LEHTISALO, Vok. Jur . 91 ; Abl. Suff. 280, 285 ; Renntierzucht 59; 
PAASONEN, Beitráge 88; STEINITZ, Fgr.Vok, 135.] 

5 Nyelvtudományi Közlemények LV. 
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Egyesek (SETXLÁ, Stuf. 78; Verw. 64 ; MUNKÁCSI: NyK. XXII I , 87; 
PATKANOV : NyK. XXXI , 176 ; HALÁSZ : NyK. XXIV, 455) összekapcsolják 
a szamojéd szócsaládot a msi unl-, ürü-, "n- 'sitzen', unt- 'setzen', ill. a chti 
DN. öm§s- 'sitzen' jelentésű szavakkal, melyeket általában (legalább is a msi 
adatokat) magyar ül igénk megfelelőinek szokás tekinteni (1. SZENNYEI, NyH 7 

62 ; LOSONCZI : NyK. XLIV, 392; PÁPAY : Nyr. XLI, 240—1; BÁRCZI, 
SzófSz. — MUSz. 873). Minthogy a szamojéd adatokból kitűnőleg a szó bel
sejében eredetileg *ms- vagy *-mt- mássalhangzókapcsolattal kell számolnunk, 
s minthogy a magyar szónak más magyarázata is van (1. UOTILA, Syrj. Chr. 
143—4), sem az obiugor, sem a magyar nyelvi adatokat nem tarthatjuk a 
szamojéd szavak megfelelésének. 

10. Szám. nyeny. (CASTR.) rjamadm ; (LEHT.) 0 . r/amté, U. rjqmjyiF'd, 
Szjo. amze 'essen', T. rjdmmdbu 'sie assen es', MI. rjdmih, P . rjams 'essen' 
stb.; O. rjoj3j3o*tÍ(i 'zu essen anfangen', Szjo. öttajfif}9 'ich fing an zu essen' 
stb. ; (CASTR.) rjawarrjádm 'ich esse'; (LEHT.) O. rjo^ört'é augm. 'essen, 
speisen', ~L].rjammör 'iss!', 0 . rjojífiöritádm', M., Szjo. örttam 'ich gehe essen* 
stb. ; 

0. , Szj. r)g$(3ar, Sz. rjammvh', Nj. rjammar 'Essen, Speise', U-C. qfifior$8Si 
'ist ohne Speise' stb. ; 

0 . rjamtsv, T. rjqmss'o, U. qmtDzy, Szj. rjqmnsn, Oksz., N..araz#, Szjo. 
gnizv; Lj. , Sz., Nj. rjamssm, Kisz. rjamjsv; (CASTR.) fjamsa; (BUD.) Kan. 
omsa, amsa; (REG. ) rjomsa 'Fleisch' stb.; (R. JAMES) Amptsa; (MXTTSTDY) Amza; 
(WITSEN) Amfa; (SCHLÖZ.) amza id. | ngan. (CASTR.) rjamu'ama, fjamurum, 
rjamurm 'essen'; rjamsu 'Nahrung' | eny. ö- : örjaro, omabo 'essen'; ? Ch. uda, B. 
oza 'Fleisch, Speiss' |szelk. (PROK.) Taz. am-, amir-; (CASTR.) NP. awurnarj, 
FO. auornarj, N. amnak, Jel., B., Taz, Kar. amarnarj 'essen' stb.; K., Cs., NP. , 
B., Jel., Taz aps, N. af 'Essen, Nahrung' | kam. amnam, amoríam; (DONN.) 
amnam, amndm 'wohnen, sein ; essen', amörHám stb. 'essen, fressen, nagen' 
koib. (KLAPR.) amlam 'essen' | mot., taig. apsa 'Essen, Nahrung'. 

A 'Fleisch' jelentésű szamojéd adatokat össze szokták vetni a lpN. 
oagge, L. ögge, K. víonce, uoinc \ déli észt oza | lív uozá 'Fleisch' jelentésű 
szókkal, de ha a nyenyec rjamsa 'Fleisch' szó\t és megfelelőit a rjam- ige szár
mazékának tekintjük, ami nagyon is kézenfekvő, a fgr. nyelvi adatoknak 
a szamojédhoz való viszonyát nem látjuk tisztán. 

[LEHTISALO, Abl. Suff. 13, 198, 200, 285, 177, 1 6 7 - 8 , 144, 1 9 0 - 1 , 
42 — 3; Vok. Jur . 17, 70; Renntierzucht 32; SETÁLA, Stuf. 24, 29, 96; Verw. 
57, 60; PAASONEN, Beitráge 1 7 1 - 2 ; HALÁSZ: NyK. XXIV, 454.] 

11. Szám. nyeny. (CASTR.) rjadi 'sichtbar, offenbar', rjadidm 'ich bin 
sichtbar', rjadimdm, rjadimdieu 'ich zeigte', rjadimeadm 'ich bin sichtbar 
geworden' stb.; rjodarrjau 'sehen, betrachten', (?) Knd. rjáci, rjaiea 'BHflHO', 
acimea, adimea 'BH/ÍHO daj io ' stb.1; (BUD.) Kan. adime-, ádime-_'látszani, 
láthatónak lenni', adimde- 'mutatni, jelölni'; (LEHT.) O. rjada, naő'á, T., Szj., 
U. rj&ö'd 'sichtbar sein', Szjo. (td'i, N. gh'i 'ist sichtbar'; 0. , Szj., U-C. r]ad'imtét 
OP. rjadi'mné,U. r)adimí>zre, Kisz. rjit't'fíms 'sichtbarwerden', Szjo. adime®, 
ad'immdV, Ljg, Nj . rjift'simmev 'er wurde sichtbar, kam hervor, zeigte sich', 
Oksz. nis (id'mkjh§jje 'er ging unsichtbar' stb. | ngan. (CASTR.) rjadi'ema 'sehen, 
finden', rjadakiema, rjatajuama stb. inch., rjatume'am, rjatumseam 'sichtbar 

1 A Knd. -c-, -(- képviseletre 1. PAASONEN, Beitrüge 229 — 230. 
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werden' | enyB. odi,, Ch. ori 'sichtbar' | szelkN. adak, K., NP. attuarj, 
B., Taz, Kar. atarj, Jel. acarj 'ich bin sichtbar', N. adelgap, K. adulgau, NP . 
adulgam 'zeigen' stb. 

[SETALA, Verw. 62; Stuf. 92; LEHTISALO, Vok. Jur . 30, 45; Abl. Suff. 
117, 383, 66; — Máskép: PATKANOV; NyK. XXX, 423.] 

A SETALA említette finnugor megfelelők nem tartoznak ide. 
12. Szám. nyeny. (CASTR.) y\a-\ (LEHT.) 0. , OP. rjáé- 'sein', T. rjáé-, 

Lj. Y\O&-\ eny. (CASTR.) aro' | szelk. eak, earj, eigar], iegarj 'ich bin'; (PROK.) 
e- 'sein': etil! 'seiend'; (DONN.) Ty. ekkaor 'sich aufhalten' < : eaor 'sein' 

~ m. val-, vol- | msi. öli, TJ.ál- | chtiKaz. uoA-, Ni. ut- | kmi vélni 
| udm. vilini | mriKB., U. uld | md. ul'ems id. | fi. ole- 'sein5. 

[TOIVONEN: FUF. XXIX, 161; SETALA, Verw. 33, Stuf. 33; LEHTISALO, 
Abl. Suff. 106—7, 109, 144, 385; Jur . Vd. 3, 52, 591; STEINITZ, Fgr. Vok. 48.] 

13. Szám. nyeny. (CASTR.) rjaedarau 'schicken'; (LEHT.) 0 . rjáéöá 'frei 
Jassen', rjaeőaptá 'schickte', simijqaéőara 'láss mich los' (Jur. Vd. 5), rjáéőap-
ta'Tjküfi 'ich sende' (i. m. 6), rjaédarámpi' schickt' (i. m. 17) stb. | eny. (CASTR.) 
Ch. ai'abo, B. ei'abo 'schicken' | szelkN. üdap, KO. ütau, FO., Cs., B., Taz, 
Kar . utam, üdam, NP. üttam, Taz. ütefam, üténdam, ütembam id. 

[SALTAGEOT, Recherches 126; LEHTISALO, Abl. Suff. 7.] 
14. Szám. nyeny. (CASTR.) r\albaei, rjablaei, mscr. rjaluaei, albawy 'getötet, 

erwürgt (von Renntieren, die der Wolf tötet) '; (LEHT.) O. rjgmlwríírhái, Szj. 
rjaMiumaei 'von einem Raubtier zerrissenes Aas' | ngan. (CASTR.) rjamlabd 
'erwürgt, getötet', rjamla'am 'erwürgt, getötet werden' | eny. oleei, ölesei 
'getötet (vom Renntier)', Ch. olero', B. oledo' 'getötet werden' 

? ? ~ m. öl- | msiT. el-, Szo. ál- \ chtiDN. ue't-, V. ue'l- | kmi, udm. 
vi%- 'töten'. Feltéve, hogy 4-<C-*ml-. Lehetséges azonban, hogy a nyeny. 
rjamt's 'essen' szó családjával függnek össze a szamojéd szavak (1. LEHTISALO, 
AbL Suff. 177). 

[PAASONEN, Beitráge 12 (jegyz.); SETALA, Stuf. 104; Verw. 70; SZINNYEI, 
NyH.7 30, 49; LOSONCZI: NyK. XLIV, 388; HALÁSZ: NyK. XXIV, 455; 
LEHTISALO, Abl. Suff. 107, 177; TOIVONEN: FUF. X X I X , 162.] 

15. Szám. nyeny. (CASTR.) rjamde' 'Weidenblatt, junges Gras'; (LEHT.) O. 
rjg,mDre', OP. rjcimnte , M. CLmDre , N. amte 'Blümchen', Nj . rjamtaet, P . rjamtaei', 
gen., acc. sg. rjamtaet 'eine Pflanze' | ngan. (CASTR.) rjamti 'Weidenblatt '; 
(KLAPR.) rjúmti, (PÁLL.) HryMTH 'Blatt ' | eny. oddi': Gen. Ch. oddird, B. 
oddido 'Blatt, Gras'. 

[LEHTISALO, Abl. Suff. 269—270; PAASONEN, Beitráge 136; SETALA, 
Stuf. 78. — Máskép — helytelenül : HALÁSZ : NyK. XXIV, 452.] 

16. Szám. nyeny. (CASTR.) rjynab, rjinab 'Mann der álteren Schwester; 
Schwiegervater', Knd. mscr. rjénpam, nenpa 'mypHH'b'; (LEHT.) 0. , T., Szj. 
rjiün^B, OP. rjinng,tBB, K. rjinneB, U-C. innahr, N. innas, Lj. , P . rjinnap 
'Vater der Frau, álterer Brúder der Frau' , O. nejriinng,B 'Schwiegermutter' | 
ngan. rjinaba 'Schwiegervater; álterer Brúder der Frau ' j eny. inobo id. 

~ m. nap \ msi dndp \ fi. anoppi \ lp. vuöne 'Schwiegermutter'. 
[PAASONEN, Beitráge 19; SETALA, Stuf. 18; Verw. 89; HALÁSZ: NyK. 

XXIV, 453; LEHTISALO, Abl. Suff. 244, Vok. Jur . 26; SZINNYEI, NyH7 140; 
BÁRCZI, SzófSz.] 

17. Szám. nyeny. (CASTR.) iera, jiera, yera 'kleine Ohreule'; (LEHT.) 
O. rjijjera, OP. rjijjeroo, Szj. rjijjéra, K. rjijjerq,, Oksz. ijjera 'archibuteo lagopus' 
j ngan. (CASTR.) rjeru 'kleine Ohreule' j enyCh. Ijoéa, B. ijora id. 
5* 
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[LEHTISALO, Abl. Suff. 182—3; H A J D Ú : J S F O U . LIV/1, 56; PAASONEN, 
Beitráge 270.] 

18. Szám. nyeny. (CASTR.) r\odea 'Wasserbeere (Empetrum nigrum)', 
Knd. mscr. oca, oda: wyng oca, wyng oda 'MOpoiUKa (Rubus chamaemorus)', 
jingof, jingoc 'Preisselbeere'; (REG.) rjuds 'bogyó', Ue-rjudi 'qepeiviyxa (Faul-
beere, Elsebeere)'; (LEHT.) O., T.,Szj. nöd'e, MI. vöd'eV, U. öö'e, N. öd'eV, Lj . , 
Sz., Nj., P. rjöftéev 'Beere' | ngan. (CASTR.) rjuta 'Beere', rjudabala 'beeren-
reich' | enyB. óda, Ch. őre 'Beere'. 

~ chtiDN. uo't, K. üt, V., Vj. i£V, Ni. ut, Kaz.wV.4 'Beere' | kmi oz \ 
udm. uzi 'Preisselbeere'. 

[PAASONEN, Bsitráge 227—8; LEHTISALO, Vok. Jur . 32, 93; SETALÁ, 
Verw. 43; Stuf. 39; PATKANOV: NyK. XXXI, 449; GOMBOCZ: NyK. X X X I I , 
211. Máskép, helytelenül N. SEBESTYÉN IRÉN: NyK. LII , 317.] 

A SETALÁ és kérdőjellel LEHTISALO által is idevont szelkN. kod, KO. 
kot, NP. kotte, B., Taz, Kar. kote 'Sumpfheidelbeere' szók — mint PAASONEN 
után TOIVONEN immár határozottan rámutatott (FUF. XXVIII , 95) — nem 
tartoznak ide. 

19- Szám. nyeny. (CASTR.) üörm, éarm, rjörm, rjBrm 'Nord'; ( R E G . ) 
r\drm id.; (BLTD.) Kan. örm 'hideg, XOJIOAHO'; (LEHT.) O., Szj. rjerm, T. rj§rm, 
rjlerm, K., I . rfejm, U-C, U., N. e0rm, Sz., Nj. rjierm 'Nord' | ngan. (CASTR.) 
fjarmurj | ? eny. úmu 'Norden'. 

[SETALÁ, Stuf. 115; LEHTISALO, Vok. Jur . 24.] 
20. Szám. nyeny. (CASTR.) rjaíehj,- rjaceky 'jung, Kind', Knd. asky, 

Kan. acea 'jung', mscr. Tjatsekih, rjatseky, rjatekl 'jung, Kind', Knd. a§ky; 
(REG.) fjaciki 'Kind'; (BUD.) Kan. acikí, acekl, atikí 'fiatal gyermek'; (LEHT.) 
O., Szj. rjat'sekkl, OP. rjat'féekki, T. rjaj'sékkj, K. ^aj'éekkl, U. at'sekkl, 
U-C. Qj'sekkl, qt'skl, N. at'&kki, Szjo. afskl, Lj. rjgépki, Kisz. r}q,soki, 
wa£ki, Nj. fjasokl, r/aékl ,P. rjahkaei 'Kind'; (MUNDY) Achequee; (WITSEN) 

Atfckis; (SCHLÖZ.) acziki id. j eny. (CASTR.) Ch. eíi, B. eie 'jung' | kam. esi 
'Kind'; (AD.) utsgá-aiSi id.; (DONN.) esi, esd, est id. | taig. (PÁLL.) HUIH | 
koib. (KLAPR.) ese, esse 'Knabe', ase, asse 'Kinder' 

~ md. (RÁS.) Penza aca 'Kind' | mri. (WICHM.) KB., J . a'zá 'Kind'. 
[TOIVONEN: FUF. XIX, 136; LEHTISALO, Abl. Suff. 368; Vok. Jur . 

110—111. Részben máskép: PAASONEN, Beitráge 160—1; SETALÁ, Stuf. 70.] 
21. Szám. nyeny. (CASTR.) rjamge, rjamge 'was'; (LEHT.) Szjo. qm 'was' : > 

O. rig,fSfie 'was', U. afifio: afifioifaért's 'warum, weswegen'; Lj., Kisz., Nj., 
Ni., P.rjamml 'was', O. §niari, OP. amGrpe, Szj., K. rjg,mGre, U-C., U., Oksz. 
amGre, N., Szjo. amge 'was, warum' stb. | ngan. (CASTR.) rjamarj 'dieser dórt', 
rjamanie 'dieser da', r\amte ('in attrib. Verháltniss'), rjamlaje 'solcher, gleich 
diesem hier', Tjama fjöka 'soviel', fjamu jaler) 'heute' íjamat] 'hierher' | eny. 
awuo 'was' 

~ m. a-, o-, ama-: az, amaz, ott | udm. o-: otin 'dórt ' j mr1 

u- : umbal 'jené Seite' | md. o-: ombo 'ein anderer'. 
[LEHTISALO, Abl. Suff. 388—9, 393; SETALÁ, Verw. 33; SZINNYEI, 

NyH.7 58.; EtSz.] 
22. Szám. nyeny. (LEHT.) O. vi) 'zahm, kirre, zu sich lassend (ein Tier), 

demütig (ein Mensch)', Nj. rji] 'sanftmütig, angenehm (Renntier, Mensch)', 
r/ij ti 'sehr zahmes Renntier, Lieblingsrenntier', mj mesédig 'liebens-
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würdiger Menscli', Szjo. ijjwmddmbas 'kirre machen, z. B. einen Steinfuchs 
durch Verfolgen' | szelk. (CASTR.) B., Taz, Kar. yneka ruhig', Taz, Kar. 
yne id., B. ynemgam 'kirre machen' 

~ lpN. vuonjds ' tame, not shy' | chtiTrj. fá'n^ 'nicht scheu' (esetleg 
<< szám.?). 

[TOIVONBN: Sitz.ber. Fi. Akad. 1949, 176; LEHTISALO: M S F O U . LVILI, 
135; Renntierzucht 19; E. ITKONEN: M S F O U . XCVIII, 133] 

23. Szám. nyeny. (CASTR.) rjdi, tjai 'Schlackwetter, Scíinee und Regen', 
t]ajumea, rjdimea 'es ist Schlackwetter geworden'; (LEHT.) O. f]§j 'Tauwetter, 
mildes Wetter'; O.rjájjiiimt's, Szj. 'rjQJjömt's, Kisz. rjljmmS 'Tauwetter werden', 
Szjo. ajjwmmx), Lj. rjidmmmm, Nj. fjljjiammvS 'es wurde Tauwetter' (MSFOu. 
LXXII , 38, 112—3)1 eny. "(CASTR.) Ch. aljú 'Schlackwetter (Schnee und 
Regen)'. 

24. Szám. ngan. (CASTR.) fjufou 'Zeigefinger' | eny. Ch. úboe id. 
25. Szám. nyeny. (CASTR.) rjutu' 'unreiner Schlitten für die Zeltstangen'; 

(BUD.) Kan. utto 'sátorszállító szán'; (REG.) rjuttu 'Zeltschlitten'; (LEHT.) O. 
r]iátu,0^. fjuttu'R, Szj. r]üitö,,V.uttü\ U-C «*Zíó',Szjo. uttö3, Sz., P. rjuHtü', 
Nj. r)ü°Hu, Kisz. rjüHtüs 'langer Schlitten ohne Bodenbretter und mit 3 Stán-
dern an beiden Seiten, worin Zeltstangen, Zeltdecken u. a. befördert werden', 
O. poify}uUu , Szj. pöi^uttö1, Szjo. pöi rjuttö' 'Schlitten dieser Art, den man 
an das Zeit gelehnt stellt, damit der Wind die Zeltdecken nicht losreisst' 
( > or. yraua 'jierKan ojieHbH caMoe/jCKafl HapTa, A-HH e3Abi JieTOM no TyHflpaivi' 
> kmi utijsa 'pitká poron kuormareki', 1. KALIMA: Vir. 1934, 254) | szelk. 
utu , uto' 'Lastschlitten' 

~ chtiDN. öpt, Trj. 'áuy§A, Ni. üydf, Kaz. öy§A, O. öySl 'Schlitten, 
Narte ' | fi. ahkio 'Schlitten der Lappén.5 

[TOIVONEN: FUF . XXI, 99; SM. 1920—1921, 56; LEHTISALO, Renntier-. 
zucht 58.] 

26. Szám. ngan. (CASTR.) rjusejeam, rjujetem 'arbeiten' szelkN. 
Ugak, ügespak, KO., FO., Cs. uíar\, Taz üiar\, K., NP. uitar\, B. Jel. ücav], 
Kar. ui&r\ar\ 'arbeiten' 

~ kmi udzal- | udm. uzal- id. 
[SETALA, Verw. 67; Stuf. 69.] 
27. Szám. nyeny. (LEHT.) Nj. rj§é (tő: rfü>-), | szelk.N. ürnak, K., FO., 

NP., Jel., B., Taz ürnaf], Kar. urnar), Taz ürrjar) 'schwimmen' 
~ m. úszik | chtiV. uf-, K. üj- | msiÉ. uj-: (AHLQV.) ujam, vujam j 

kmi uini | udmG. ujánj I mdE. ujems, M. ujdms | mriKB. %-, U. */-; 
KB. i'dm, U. iia'm, ija'm | lpN. vuoggjdt | fi. uida id. 

[SETÁLA, Verw. 66; LEHTISALO: FUF. XXI , 18—19; STEINITZ, Fgr. 
Vok. 55, 136. - L. még HALÁSZ: NyK. XXIV, 469.] 

CASTRÉN nyenyec oülim, ölym, hülydrn 'schwimmen' jelentésű adatai 
(vö. L E H T . O. ^ i i g V ' a 'begab sich . . . zu schwimmen'. Jur . Vd. 106) 
nem tartoznak ide. A hülydrn szót a m. halad-, fi. kulkea igékkel, s lp., 
md. megfelelőikkel lehet egyeztetni (1. PAASONEN, Beitráge 64; J O K I : Vir. 
1947, 385), de ez nem magyarázza a magánhangzóval kezdődő alakokat. 

28. Szám. ngan. (CASTR.) rjona- visszaható névmástő: sg. 1. sz. rjonanana, 
sg. 2. sz. r\onanta, sg. 3. sz. rjonantu stb. | szelk. one- (1. Gramm. § 452); 
(PROK.) Taz onat], ónak 'ich selbst, mein Eigenes', onanDÍ 'du selbst', onni 
'er selbst' 
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~ chtiVj. ön§V 'Zeichen des Bárén stb. ' , V. önlV 'Zeichen, Merkmal 
stb. ' (KARJ .—Toiv /62 /a ) . ; " 

[LEHTISALO: NyK. L, 227—8.] 
29. Szám. nyeny. (CASTR.) üoioi, r\öíoi, r\efoi 'Herbst'; (BUD.) Kan. 

őrei; (REG.) rjeru; (SPROG.) Kan. rjafo; ( L E H T . ) O . rjáUm, Szj. rfefb, Lj. rjfy'i/w 
id.; 0 . r]á§f6\, U., Oksz., N. §^6% 'herbstlich'; T. rjiejiu, Kisz. r\%^'z,''mho'onna 
'im Herbst' | szelk. (CASTR.) Je l . ,B. ,Taz , Kar. ara, K., FO. ára, NP . érra 
| kam. ere; (DONN.) ere, F . ere, érs, i~re\ koib. (KLAPR.) ire | mot. iriu | kar. 
(PÁLL.) ypbiö 'Herbst'. 

UOTILA kérdőjellel idekapcsolja a következő rokonnyelvi szavakat : 
kmi ar 'Herbst, Jahr, Zeit' | udm. ar (tő: arm-) ' Jahr ' I msi árdm, árm 
'Zeit'. 

[UOTILA, Kons. Perm. 354; LEHTISALO, Vok. Jur . 60—61, 95; PAASONEN, 
Beitráge 219.] 

30. Szám. nyeny. (LEHT.) O. rjáerts, T. rft§rfs, Szj. rj§rts 'trinken', U. 
§0rpjn 'er trinkt ' , N. ~e0rr\áfi 'ich trank', Lj . f]i§rt 'trinke!', Kisz. rji§0rS 'trinken'| 
szelk. (CASTR.) KO., K., FO., Cs. yrarj, NP. yrran 'trinken (Branntwein, 
Bier etc.)'; K. yrcau, FO., Cs. yrttam, NP. yrapcam ' tranken' | mot. (KLAPR.) 
umiam | taig. örsu; (PÁLL.) apcy j karag. ypiüHMt 'trinken' 

~ kmi (WICHM.—UOT.) V., Sz., Pécs. ir§8, I. ireS, P . ire'S 'Dünnbier, 
Kwass' | md. iíedems 'betrunken werden'. 

[LEHTISALO, Vok. Jur . 97; SETALA, Verw. 75; Stuf. 45.] 
31. Szám. nyeny. (LEHT.) P . ánty> 'dünnhaariger steifohriger Hund' 

ngan. (PALLAS) hgandúe 'Hund' . 
[LEHTISALO, Renntierzucht 48.] 
32. Szám. nyeny. (LEHT.) O., Szj., Nj., P. rja&fl, rjásfi, U-C. ai$, áéfi 

'Freiwerber'; T. rjál^^mbiá, Szjo. áe@P$mb^Qé 'Freiwerber sein', Lj. náefioí-
to'orts, Kisz. rjáhfíotto'orS 'werben'; vö.. O., T., Szj., U. rjásfiPá, Szjo. áe^Qs; 
Li.rjáefPfiávs, Nj. rjáe^QS, Kisz. rjáe/3{3Q$ 'betteln' stb. | ngan. (CASTR.) rjoibi 
'Freiwerber'. 

[LEHTISALO, Abl. Suff. 36. — L. még uo. 65—6, 81 — 2, 200 ; Vok. Jur . 
42.] 

33. Szám. nyeny. (LEHT.) O. niUikk'D 'böser Geist, der Teufel, der Bőse' 
j ngan. (CASTR.) rjuíada 'Wolf. 

[LEHTISALO, Abl. Suff. 268; Jur . Vd. 15; Máskép: SATJVAGEOT, Recherches 
126—7.] 

34- Szám. nyeny. (LEHT.) Nj . rjifH 'fremd' j szelk. (CASTR.) N. ark, 
KO. árar), árerj, K. arar/, arr\, NP. arárj 'ein anderer' (szelk. > chanti Vj . 
ardrf, VK. §r§rf 'fremd, nicht eigen (Vj., VK); ein anderer, neuer (Vj.)' 1. 
KARJ.-TOTV. 77ab) 

~ chtiV.,Vj. ard%, Trj. Vrya , Ni. a'rcf, Kaz. ^rg,\ O. ári' 'getrennt, 
auseinander'.1 

[LEHTISALO, Abl. Suff. 141. — De vö. TOIVONEN: J S F O U . LII/6 , 7 : 
chti < tör. ar 'gegenüber'.] 

35. Szám. nyeny. (CASTR.) rjaeniu, rjaniu 'wahr' j szelk. (PONTC.) 
Ty. ani 'wahr, wirklich', ándl-<j,zaBr 'Zeichen, ein Zeichen an etw. anbringen 
(an einem Baum, an einem Gegenstand, den man besitzt)' (1. LEHT. , Abl. 
Suff. 164). 

1 A chanti szóra FOKOS -FTJCHS DÁVID hívta fel figyelmemet. 
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36- Szám. ngan. (CASTR.) rjaja, iqaija 'jüngerer Brúder od. Schwester' | 
szelkK. awjá 'jüngerer Brúder'. 

37. Szám. nyeny. (CASTR.) rjaecea, Kan. rjaecea, mscr. aetsea, aetsea, 
üetsah, rjáetsea 'Váterchen'; (LEHT.) 0 . rjQjse (voc.) 'Vater, (Kinderwort)', 
T.fjajse', hi>zei, Szj. r]g,ttse, U-C. áetsa id., N. áefsáfi 'mein Vater', Lj. 
tCt'isdám id. 

~ msiTJ. .TCs. afti', AK. $&9Í, PL. as 'Grossvater; Vater des Vaters, 
Vater der Mutter (S.),'Vater des" Vaters (Ö. W.), Vater (N)' | chtiTrj. 'ati\ 
O. azi 'Vater' | lpN. acce, S. attje 'páter'. 

.[TOTVONEE : FUF. XIX, 136; Sitz.ber. Fi. Akad. 1949, 183; LIIMOLA: 
MSFOu. XCVELL 137; LEHTISALO, Vok.Jur . 49—50; PAASONEN, Beitráge 
161 — 2. — Máskép HALÁSZ: NyK. XXIV, 455.] 

38. Szam.u nyeny. (CASTR.) rjawad 'Kreuz (am Körper)' ; (LEHT.) O. 
r]á^áö, OP. rjáfi/laD, K. rjaPfiáőv, U-C. a/3/?á<5», Nj. rjammá^t, P . rjámmát 
'Taille, Leibesmitte', vö. N. #/?/?» 'Streifen, Keil (an der Malitza)' 

~ ? fi. uunia 'Taille, Leibesmitte'. 
[LEHTISALO, Abl. Suff. 267.] 
39. Szám. nyeny. (CASTR.) Knd. .mscr. r\an | ngan. omturj, rjomturj, 

fjomtturj j. eny. addu | szelkN. ung, K. undge, FO., B., Taz w^e , Csl. ungö, 
NP. ungu; (PROK.) Taz unni 'Laus', unnál- 'lausen' [ k a m . (CASTR.) ünü, 
unü; (DONN.) uinw | koib. une | mot. indzi 'Laus' 

~ ? mdE. ( W I E D . ) unza 'Káfer', (REG. ) unza 'Spinné', M. (AHLQV.) 
inga, (REG. ) iriza 'Spinné'. 

[PAASONEN, Beitráge 131; SETÁLÁ, Verw. 50; Stuf. 96; LEHTISALO, 
Abl. Suff. 164.] 

40. Szám. ngan. (CASTR.) ani'e 'gross', anija 'der grössere', rjanija 'mehr' 
j ? mot. ini 'gut' 

? ~ msiTJ. iinü', Szo. iqniy 'gross' chtiDN. em id. | kmi una 'viel' | 
udm. uno id. | mdE. ine 'gross' j lpN. aedne, lpL. ana, atna 'viel', anap 
'mehr' | fi. ena 'Menge, Mehrheit'. 

[PAASONEN, Beitráge 19; SETALA, Stuf. 18; Verw. 34; LEHTISALO, Abl. 
Suff. 60; FUF . XXI, 39; UOTILA, Syrj. Chr. 170; STEINITZ, Fgr. Vok. 5 0 - 5 1 . ] 

41. Szám. nyeny. (CASTR.) nu 'Stange, Leiste (am Zeit)'; (BUD.) Ka,n. 
U 'sátorpózna'; (REG. ) nu 'Dachstange'; (LEHT.) 0. , OP., T., Szj., K., Sz. 
T\Ü, U-C. ü 'Zeltstange'; OP. nunés, Kisz. rjűntQs 'im Wald Holz zu Zelt-
stangen suchen' | ngan. (CASTR.) rjy,i 'Stange' | enyCh. 7]ü, B. r\ud.o id. | 
szelk. ü 'Querholz zwischen Schlittenkorb u. Schlittenkufe' 

~ msi (AHLQV.) vola, vula 'Stangen, worauf Fische an der Luft getrock-
net werden'; (MŰNK.) T. ulá 'Stange', É. ulá 'Zaun'; (KANN.) TJ. pAá', AK. 
vA9,KK. p()yA§, FK. uu'ld, P . (íuAá, ÉV. ^ ^ á , F L . ^ á , S z o . pu'la 'Zaunholz' | 
chti ( K A R J . ) Kaz. upV, O. o\ 'Stange im Rindenzelt' | kmi (LEHT.) I . | < il) 
'Zeltstange' | fi. vuoli 'Dachsparren'. 

[TOIVONEN: FUF. XX, 60; Vir. 1921, 21; LEHTISALO, Renntierzucht 
41; Abl. Suff. 131.] 

42. Szám. nyeny. (CASTR.) r\ob, rjopoi 'eins'; (BUD.) Kan. ápte; (REG. ) 
rjobte 'zusammen'; (LEHT.) O., Szj., K., I . ^ÖB,Oksz. ÖB , U.Ö£',N.öjs r ' , Lj. , 
Nj., P . f]öp, Kisz. rjöp; O., Szj. rjoppoi, U-C, Oksz. oppöl, U., N. appcyb 
'eins'; (MÜTSTDY) VOO op | ngan. (CASTR.) iqdai | eny. rjo'; "(STRAHL.) Noye \ 
kam. (CASTR.) o'b, óm; (DONN.) O'§\ óm, ÓÓ | koib. (PÁLL.) ohp | mot. (KLAPR.) 
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om id.; (PÁLL.) dskjun ob 'elf' | taig. (AD.) dschunopn id. | kar. (PÁLL.) 
schud-ob id. 

[LÉHTISALO, Vok. Jur . 55, 86; Renntierzucht 27. — L. még részben 
máskép: SETALA, Verw. 93—4; Stuf. 58—60; helytelenül O. DONNER: M S F O U . 
LXXI, 61.] 

43. Szám. nyeny. (CASTR.) r\ae 'Fuss'; (BUD.) Kan. ae, a; (REG.) r\e; 
(LEHT.) 0 . , Szj., K. fjáe, OP. rjaé, f]Ve, T. r\ae, U-C. aé, Nj . , P. rjaei 'Bein, 
Fuss'; (DONN., Anl. Lab. 41) D. Vgeh, erdei r\<Dj, erdei Sohay-menti 7)á% 'Fuss'; 
(ADÉL.) „mesenisch" HaeB'b, aen 'die Füsse' (o : rjáép 'mein Fuss', ásn 'meine 
Füsse'), „jugorisch" an, „pustoserisch" ei; (SCHLÖZ.) ,,Mezenisch" najev, 
„Jugorisch" aj; (KLAPR.) iVo, Na,, Ne id. | ngan. (CASTR.) rjoai | enyCh. 
rja, B. 7]o | kam. üjü, ujü; (DONN.) uim, mim' 'Fuss',gífö'zu Fuss'; (KLAPR.) 
uju 'Fuss' | mot. hoi; (PÁLL.) rófí 'Fuss' | taigi a-Sta 'Fuss' 

- ? ehti (KARJ . ) D N . Ö D ' 3 , Trj. '#/, Ni. < Kaz. oW 'Schlittenkufe'. 
[TOIVONEN: FUF. XX, 66. — LÉHTISALO, Abl. Suff. 90; Renntierzucht 

15, 24, 29, 32; Vok. Jur . 43; DONNER, Anl. Lab. 41; PAASONEN, Beitráge 194. 
— SETALA, Stuf. 40; Verw. 56.] 

44. Szám. nyeny. (CASTR.) t]um 'Gras'; (BUD.) Kan. üm, um 'fű'; (LEHT.) 
O. rjúm, Szjo. um 'Heu'; O., Szj. rjumtg,, OP. rjumtq,, U. umtg,, Szjo. umd,ap 
'Heu in den Stiefel stecken'; M. umBrerjrjV, OP. rjümbuer]fj'D,K. rjumbefjrj'D 'Matté 
aus Heu unter dem Bettfell' (vö. 0 . Brermt)3, OP. pu%fir\ia stb. 'Bettfell') | eny. 
(CASTR.) rjüo 'Gras' j koib. (KLAPR.) nom id. 

[LÉHTISALO, Abl. Suff. 292; Renntierzucht 43; SETALA, Stuf. 16; PAASO
NEN, Beitráge 136—7. — Helytelenül: HALÁSZ: NyK. XXIV, 452.] 

45. Szám. nyeny. (CASTR.) rjöba 'Handschuh'; (BUD.) Kan. öba, aba 
'keztyű'; (LEHT.) 0. , Szj., U-C, MI. r]ÖBrv, T.r)öb?v, U.ÖBrv, Szjo. ö W , Lj. , 
Nj. f]öppv§, P. , Kisz. rjöjópv 'Handschuh'; U-C. ÖBraőí 'hat Fausthandschuhe 
an'; (WITSEN) oboetfe | ngan. (CASTR.) rjufu, dem. rjubaku 'Handschuh' [ 
eny. óbe id. | szelkN. nob, KO. nop, B., Taz nopé, K., NP . noppa, noppe, 
Kar. nup, Cs., FO. lobá id. | kam. uba, uwa; (DONN.) üba', ubá id. 

[LÉHTISALO, Vok. Jur . 19, 93; Abl. Suff. 292, 370; PAASONEN, Beitráge 
102; SETALA, Stuf. 44.] 

46. Szám. nyeny. (CASTR.) r\o 'Insel'; (BUD.) Kan. o 'sziget'; (LEHT.) 
Maik. rjöjje"aj 'Inselchen' (Jur. Vd. 84) | ngan. (CASTR.) rjuai j eny. nue 
'Insel'. 

[HALÁSZ: NyK. XXIV, 452: az itt tárgyalt OS. Jcu, ko nem tartozik ide.] 
47. Szám. nyeny. (CASTR.) rjarju, Kan. árju; (BUD.) agu, a'u; (LEHT.) 

0.r)af]rm\ Szj. rjá'rjö; Nj. r\avfr)vL 'eme Entenart (anas hiemalis)' | koib. (PÁLL.) 
angal 'anas rutila' | karag. orihö ' tetrao lagopus' 

~ lpN. (QVIGST.) arjrja, harjtja; (NIELS.) hdvfr\a 'harelda glaciális'. 
[TOIVONEN, Sitz.ber. Fi. Akad. 1949, 176; LÉHTISALO, Vok. Jur . 44. 

— Máskép SETALA, Verw. 48; Stuf. 85; KALIMA: M S F O U . LII, 94.] 
48. Szám. nyeny. (CASTR.) rjuda 'Hand'; (BUD.) Kan. uda 'kéz'; ( R E G . ) 

rjuda 'Hand'; (LEHT.) O. rjüdv, rjudv, T. rjüő§, Szj. rjüdv, U-C. üde, Ú. üde, 
M. rjüddv 'Hand', N. uőaft 'meine Hand' , űdand^v 'seine Hand', Lj., Sz., Nj . 
Tjuttm, Kisz. fjutty, P., Ni. rjutFy, Lj.2 ^f)üttv§ 'Hand' j ngan. (CASTR.) jutu, 
gen. judu j enyCh. úra, B. úda | szelk. ud, B., Jel., Taz, Kar. ut, K., N P . 
utte, Csl. utö, FO. ude | kam. uda; (DONN.) uda, um- 'Arm, Hand' j koib. 
(KLAPR.) oda j mot. uda-m J taig. hutte id. 
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? ~ msiP. jos, É. jas 'Fuss' | chtiNi. jos, Kaz. i^s, 0 . iás 'Hand, 
Vorderfuss, -pfote'. 

[TOIVONEN: FUF. XIX, 60; XXI, 100; PAASONEN, Beitráge 73; SETALA, 
Stuf. 45; LEHTISALO, Vok. Jur . 23, 78; Abl. Suff. 13. Máskép: LEHTISALO: 
FUF. XX, 124.] 

49. Szám. nyeny. (CASTR.) r\yn, fjen, rjin 'Bogén'; (BTJD.) Kan. In ' í j ' ; 
(REG.) r\in id.; (LEHT.) 0 . ,T. ,Szj . , K., I . rjirí, Lj. , Nj., P. nirí, Maik. r\in 
(Vd. 103) 'Bogén' | ngan. (CASTR.) jinta | eny. iddo | szelkN. énd, K. 
éndde, NP. , FO., Jel., Taz, Kár., B. ynde 'Bogén', NP. yndi 'Selbstschuss', 
Csl. ynge 'Bogén', yngéa 'Selbstschuss' | kam. ini; (DONN.) ind, ün?, jiind 
'Bogén' | koib. (KLAPR.) yne | mot. myndi | taig. mindé id, 

~ m. íj | msi jleyt, $Ö/?D | chti iöyU, iöydA [ md. jor\ks | mri jor\ez, 
jorjez | fi. jousi | lpK. jü~xs, jiks, L. judícsa id. 

[LEHTISALO, Vok. Jur . 80, 26—7; PAASONEN, Beitráge 238, 270, 274; 
SETALA, Stuf. 95; Verw. 72; HALÁSZ: NyK. XXIV, 454.] 

50. Szám. nyeny. (SPROGIS) Kan. namtas 'ernennen, bestimmen' j 
ngan. (CASTR.) f]amitaama 'sagen', frequ.: rjamitugutuma \ enyCh. eitabo, 
eitaddabo, B. naitabo 'sagen'. 

51. Szám. nyeny. (CASTR.) iqaja, r}aija; (BUD.) Kan. aje; (REG.) r^aja 
'Körper'; (CASTR.) qajeta, rjaita 'fett'; (LEHT.) O., OP., K. qajje 'Körper'; O. 
rjQfljemjafP 'ich wurde fett' sth.,f]ájjeBr^i, N. ájjebaei,^]-VdjjeBri,J).r]g,d'depaei 
'roh' stb.; (MUNDY) Ageeua 'raro' | ngan. (CASTR.) rjöbua 'roh' | eny. aija 
'Körper', Ch. aijoba, B. aijiba, aijibe 'roh' | szelk. (CASTR.) N. wac, KO. 
wat, NP., K. watté, FO. wate, Cs. wateá, Taz, Kar. vmet, Kar. , B. muet; (DONN.) 
Ty. iiad, ATaz uscth, FKe., KKe. uattd, FO. fyd% 'Fleisch'; Ty. uaddB, Ku. 
uádidb3 'roh r | kam. (DONN.) A ma, F. uiá 'Fietsch, Körper, Leib' { koib. 
(KLAPR.) uja 'Fleisch . 

A szelkup szókezdő w- és m- ~ nyeny. rj-, 0- ~ eny., ngan., kam. <j>-
megfelelésre még három példát említ DONNER (Anl. Lab. Spir. 78—9). A szelk. 
B. m- DONNER megállapítása szerint másodlagosan keletkezett M-ből. DONNER 
a szelk. szókezdő u- hangot — nagyon helyesen — nem tartja eredetinek, -
minthogy kizárólag -a- előtt fordul elő, s minthogy az eredeti u- képviselete 
eltérő a fentitől. Pontosan nem okolja meg e jelenséget. Magyarázatul két 
lehetőséget vet fel: vagy szókezdő *rj- hanggal van dolgunk (de ezt kevésbbé 
valószínűnek tartja), vagy eredetileg magánhangzós kezdetű szóval állunk 
szemben. Ezt bizonyítja KLAPROTH Ka. hűen 'Fleisch' adata, melynek &-ja 
ma már egy szelk. nyelvjárásban sem található és valamilyen szókezdeti 
aspirációt jelöl (ez a h- több olyan szelk. szóban is megtalálható KLAPROTHnál, 
ahol ma vokalikus szókezdetet találunk). 

A szamojéd szócsaládot a komijai 'Fleisch, Leib, Körper'szóval szokták 
egyeztetni, melynek szókezdő j-jét PAASONEN másodlagosnak tekinti. Mint* 
hogy azonban ÜOTILA kutatásai szerint másodlagos j - a komi nyelvben csak 
e előtt szokott jelentkezni, ezt az egyeztetést bizonytalannak kell tar tanunk. 

[DONNER, Anl. Lab. 78—79; PAASONEN, Beitráge 46, 172, 275— 
276, 299; UOTILA, Kons.Perm. 75—76; LEHTISALO, Abl. Suff. 113, 179—180, 
74—75. — Vö. még : SAUVAGEOT, Recherches 127; SETALA, Stuf. 96; Verw. 57; 
HALÁSZ: NyK. XXIV, 454.] 

52. Szám. nyeny. (CASTR.) rjar, r}ar„7]arka, rjarka 'gross', 7]árda 'Grösse', 
fjármadm 'gross werden, wachsen'; (BUD.) Kan. árka, árka 'nagy', árma-
'emelkedni, nőni'; (REG. ) rjarka 'gross' stb.; (LEHT.) O., OP., T., Szj. r\ár 
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'Grösse, Ausmass'; 0. , T., Szj. rjárkkv, 0 P . rjárkkv, U. arkkv, Szjo. arkkv, 
Lj., Sz., Nj. r\arokkm, P. ^a<foH>#'gross'; O., T., Szj., Kisz. Tjarmv 'wurde 
gross', Szjo. ni aröfí' 'er wurde nicht gross' | eny. (CASTR.) Ch. a&ikeo, B. arikeo | 
szelkN., Kar. warg, K., Cs., FO., NP. warga, Taz wuerg, B. muerge; (DONN.) 
Ty. uarr, uary, N., Vj. wary, KTa. uáryv, ATa. warV/r, FTa. mfírgv, FKe. 
warr, KKe. uary%, Csa. Marra, FO. #arr 'gross' | kam. (CASTR.) wrao; 
(DONN.) uryo, úryu 'gross' | koib. (KLAPR.) urga | taig. «r</ő, orgo | mot. 
or</a | karag. (PÁLL.) opzó id. 

[LEHTISALO^ Vok. Jur . 91; Abl. Suff. 60, 113, 234; Renntierzucht 9, 
38; DONNER, Anl. Lab. 78 — 9; SETALÁ, Stuf. 107; PAASONEN, Beitráge 50. 
— Helytelen fgr. egyeztetése: HALÁSZ: NyK. XXIV, 454.] 

53. Szám. nyeny. (CASTR.) rju* (gen. rjud) 'Weg, Spur', r/uda-, rjudorja-, 
rjudorrja- 'folgen', rjudunda- 'einen Weg machen'; ( ?Knd. rjatrjam 'schreiten'); 
(BUD.) Kan. w' 'Weg'; (REG. ) r\wn: jalirjun 'Tagereise'; (DUN.— GORK.) yAt 
'CJIÍATJ'; (LEHT.) O. rju, Kisz., Nj., Sz. rjul, P . r\u 'Spur, Weg', O. rjüőüntá, 
T. rjüőund^a, Szjo. üdond^cts, Lj. rjuttuttQq, Kisz. r\uttuttaí 'vor den Karawanen 
zur Orientierung und zum Bahnen des Weges fahren' | ngarr. (CASTR.) rjoaja \ 
enyB, u\ Ch. un | szelkjel., Taz, Kar. wuette, B. mit ette, N. watt, watté; 
(SCHLÖZ.) Tom wótta; (DONN.) Ty. uaiF, KTy. nai?, KTa. uátfr, ATa. nett*, 
N. uattv, Vj. uat, FTa. mu§ftd 'Weg' | kam. (CASTR.) ade 'Weg, Heerstrasse'; 
(DONN.) adzi, a de, á'isi, a'fd, a'l'i, a'dzd, a'Ui 'Weg, Spur,xFusspur, Runzel'; 
(SCHLÖZ.) addé 'Weg'. 

[DONNER, Anl. Lab. 78; HALÁSZ: NyK. XXIV, 455; TOIVONEN: Vir. 
XXII , 8 2 - 3 ; GYÖRKÉ: MNy. XL, 1 3 - 1 6 ; N. SEBESTYÉN L: NyK. LIII , 
267 — 270; LEHTISALO, Vok. Jur . 23; Renntierzucht 40. — Helytelenül: SETÁLÁ, 
Stuf. 46, 106; Verw. 78.] 

Kétes megfelelője a m. út szó, melyet MESKÓ LAJOS és PAIS DEZSŐ 
az úszik ige ú- tövéből magyaráznak (MNy. XXXVII , 193—194). A magyar 
és a szamojéd szavak egyeztetése HALÁSZ iGNÁctól származik. Ehhez az 
etimológiához tartozónak vélte korábban TOIVONEN a lappN. vuottet 'se spór, 
finde spór efter dyr' ( > f i . vuottaa) szót is, később azonban (Sitz.ber. Fi. Akad. 
1949, 196—7) a lapp szónak más magyarázatát fogadta el. (A lapp szóra 
1. még: LEHTISALO: M S F O U . LVIII, 135; UOTILA: FUF. XXVI, 190.) GYÖRKÉ 
JÓZSEF arra hivatkozva, hogy egyrészt a nganaszan adatban -ja képző van, 
s hogy másrészt az etimológiát sem uráli *-í-, sem uráli *-tt- feltevésével 
nem lehet megérteni, azt következteti, hogy mind a magyar szó í-jében, 
mind a szamojéd adatok t, tt, d, r hangjaiban, ill. az ezek fejleményeképp 
jelentkező gégezárában az uráli *í. névszóképzőt kell látnunk. A szóbelseji 
mássalhangzóval valóban bajok vannak. Az uráli *-t- szabályos megfelelései 
a szamojédban: nyenyec -d-, ill. szóvégi helyzetben ('); nganaszan -t-, -d-, 
ill. szóvégi helyzetben ('); enyec B. -d-, Ch. -r-, ill. szóvégi helyzetben mindkét 
nyelvjárásban ('); szelkup -t-, -tt-, -d-; kamasz -d-, -d'-, ill. szóvégi helyzetben 
0. A szamojéd adatokat tehát magyarázhatnók uráli *t hangból, csak a magyar 
út szót nem, mert a magyarban az uráli *t megfeleléseképpen -z képviseletet 
várnánk (vö. víz, vezet, fazék). Ezért gondolt TOIVONEN arra (Vir. XXII , 
82—3), hogy a magyar, lapp és szamojéd szók szóbelseji, ill. szóvégi mással
hangzói uráli *-tt-ből fejlődtek. Bár a •-#- képviselete a szamojédban: nyenyec 
-t-, -d-, -t; nganaszan -t-, -t; enyec -t-; szelkup -d-, -t-, -tt-, Csl. -c-; kamasz 
-d- formában jelentkezik, néhány példában a *-tt- megfeleléseként a szamojéd, 
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nyelvekben mégis a fgr., ül. uráli *-t- megfelelési sorát találjuk (1. PAASONEN, 
Beitráge 75). Ezek közé sorolja — kérdőjellel — PAASONEN a m. út szó sza
mojéd megfelelőit is (i. h. lapalji jegyzet). A magyar szó idetartozása esetén 
sokkal valószínűbb a szóbelseji *-££- feltevése, mint az, hogy GYÖRKÉ véle
ményének adjunk helyet. — Legújabban azonban N. SEBESTYÉN IRÉN azt 
a véleményét fejtette ki, hogy a szamojéd szók — a nganaszan rjoajá alak 
kivételével — a magyar út szón kívül a chanti DN. öy§t 'Landenge' jelentésű 
szóval is összefüggenek1, s hogy a szó belsejében eredetileg'*-tk- mássalhangzó
kapcsolattal kell számolnunk. A *-tk- hangkapcsolat szamojéd megfeleléseire 
azonban alig van példánk, s ezekből is csak a szelkup adatok képviseletére 
kapunk egyértelmű felvilágosítást (1. PAASONEN, Beitráge 66—67). A chanti 
öyet nyenyec megfelelőjében pedig inkább olyan képviseletet várnánk, mint a 
cnanti DN. niydt 'Pfad' ~ nyenyec (CASTR.) neda, (LEHT.) O. nedv 'Karawanen-
weg, zufálliger Winterweg' esetében (1. LEHTISALO: M S F O U . LVIII, 120). 
De SEBESTYÉN IRÉN egyeztetésének a jelentésbeli oldalát sem látom tisztá
zottnak, s ilyen körülmények között a chanti öydt, a manysi ágt és a magyar 
út idetartozását kétesnek vélem. 

54. Szám. ngan. (CASTR.) jintu 'Njelma' | enyCh. jiddu, B. adde \ 
szelkNP., Cs. wange, Taz, Kar. wueng, B. mueng; (DONN.)- Ty., KTy. uandz, 
ATa. Udnfc, Csa. uadzz, FO. Paddzd; (KLAPR.) „Laak" gon§ id.; (PÁLL.) ,,ad 
Narym" uentsche 'salmo leucichthys' 

~ msiTJ. gS(kgA), AK. úS, Szo. üz '-HejibMa' | chtiDN. ^nfs, O. u$s, 
y,s; (PÁLL.) ,,Ber." unsch, utschku | kmil . üdz id. | lpKld. vditselt 'kleiner 
Lachs'. 

[N. SEBESTYÉN I.: NyK. XLIX, 19; Acta Lingu.Hung. I, 310; DONNER, 
Anl. Lab. 78; TOIVONEN, F U F XIX, 119; PAASONEN, Beitráge 127; SETÁLÁ, 
Stuf. 90—1; Verw. 49.] 

55. Szám. nyeny. (CASTR.) TJSSÍ, rjesy, r\ysi, r\ys% 'Zeltdorf, qesydm 
'stehen bleiben und sein Zeit aufschlagen'; (LEHT.) O., OP., T. riissl, U-C. 
e0ssi,~Lj. r}lfzTl,^] ., P . rjissl 'Zeltdorf'; O. rjaessö (inf.), T. rjlzl, rjáessi (3. sz. 
sg. aor.), rjizö, Szj. yessö, U. §Qssö (inf.), N. essim' (1. sz. sg. aor.), Kisz. rfizruS 
(inf.), Sz. rjéssüni (1. sz. sg. aor.) 'halt machen und Zelte aufschlagen': >> O. 
Tjaéssöpt'f, Szj. riessö'pt's, U-C. §0ssöpt'f 'Zeltdorf 

~ mdE. ezem, izim, M. eédm, jszdm 'Platz, Stelle; wandfeste Bank' | 
fi. asu- 'wohnen' | lp. ássd- « fi.) 'id., sich ansiedeln' | ? msi (AHLQV.) 
assim 'Kissen' | ? chtiDN. qs§irí 'Kopfkissen; Ort, worauf der Kopf beim 
Liegen ruht ' . s 

[TOIVONEN: FUF. XVIII , 191 k.; COLLINDER, Indo-uralisches Sprachgut 
59; LEHTISALO, Abl. Suff. 64, 259; Vok. Jur . 49, 60.] 

56. Szám. nyeny. (CASTR.) r\a 'der Gott der Unterwelt, der Tod und 
Krankheiten sendet'; (LEHT.) 0 . r\á 'Todesgeist' (Vd. 15) j ngan. (CASTR.) 
rfua 'Gott' | eny. r\a 'Gott', B. r\a-\addi, a-padde 'klarer Rand am Horizont 
(Gottes Saum)' 

[Helytelenül 1. SAITVAGEOT: MNy. XXII I , 468.] 
> * 

XA chanti szó megfelelője a manysiban-. (KANN.) AK. ágt, KK. ekt, FK. ekt, 
P. ekt 'Wasserstrasse zwischen zwei Seen, von einem See zu einem Fluss führender 
Abfluss (Bach oder Fluss)'. L. KANNISTO: FUF, XVII I , 83; MUNKÁCSI: NyK. XXVI, 
16; KÁLMÁN: NyK. LI I I , 155. 
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A fenti példákban a n y e n y e c b e n rj- ~ 0 képviseletet találunk. Az 
fj- ~ 0 váltakozás meglehetős szabályosan interdialektális. A szókezdő r\-
jelentkezik az obdorszki (O.), szjoidai (Szj.), kolvai (K.), izsmai (I.), izsma-
mezenyi (MB, MI.) tundrái nyelvjárásokban, valamint a kiszelj ovszkajai 
(Kisz.), nitseej-i (Ni.),ljamini (Lj.), szahalinszkajai (Sz,), njalinai (Nj.), Purre-
menti (OP.) és maikovszkajai (Maik.) erdei nyelvjárásokban minden esetben.1 

A szókezdő rj- ugyancsak minden esetben megvan a tazi (T.) tundrái nyenyec 
nyelvjárásban, de egy esetben (r)aj!se ~g,i)'z'éi 37. sz.) 0-val váltakozik. Ha
sonlóképp a puri (P.) nyelvjárásban 29 adat közül egyben találunk csak 0 
képviseletet (31. sz.). 

Mással hangzóhiány jelentkezik a szjomzsai (Szjo.), nesi (N.), okszinói 
(Oksz.) tundrái nyelvjárásokban minden esetben. Az usztj-cilmai (U-C.) 
tundrái nyelvjárásban szintén minden esetben 0 képviseletet látunk, egy 
esetben azonban (U-C. r\ÖBvr) 'Handschuh' ~ ÖBTcid\ 'hat Fausthandschuhe 
an', 45. sz.) rj-r^ 0 váltakozást, egyszer pedig rj- képviseletet (11. sz. rjaő'imts) 
látunk. Az usztjei (U.) nyelvjárás adatai közül 16 esetben 0, 5 esetben r\-
képviselettel állunk szemben. A mezenyi (M.) nyelvjárás szintén kétféleséget 
tükröz: 3 esetben 0, 1 esetben (48. sz.) rj- képviseletet. A nyenyec nyelvjárások
ban mutatkozó képet LEHTISALO idézett adatai alapján a következő táblá
zatba2 foglalhatjuk. 

t u n d r á i n y e n y e c e r d e i n y e n y e c 
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Mit mond ez a kimutatás? Azt, hogy az rj- a nyenyec nyelvterület leg
nagyobb részén általános, s magánhangzós szókezdet csak a tundrái nyenyec -
területnek a peremén fordul elő tömegesen, főleg a komi és az orosz nyelvterület 
határán (Mezeny, Pusztozerszk, Usztj-Cilma, Nes környékén). Ha más 
kutatók adatait is figyelembe vesszük, azt látjuk, hogy CASTRÉN és BTJDENZ 
kanini adatai ugyancsak magánhangzós kezdetűek, tehát megerősítik fenti 
észrevételünket. Ezzel szemben SPROGIS kanini adataiban rj- ~ 0 váltakozást 
látunk, ami azzal magyarázható, hogy SPROGIS valószínűleg olyan kanirí-

1 A 21 . sz. p é l d á b a n az O. és O P . nye lv já rásban rjr^g vá l takozás t l á tunk az O . 
amGrl ~ rjqfifie a l a k p á r b a n . 

2 T á b l á z a t u n k e dolgozat et imológiai a n y a g a a lap ján készül t , s így természetesen 
n e m a d h a t teljesen h ű képe t az rj- képviseletéről a nyenyec nyelv járásokban. Pé lda
képpen megeml í the t jük , hogy a t á b l á z a t szerint az Oksz. nye lv já rásban n e m ismeretes 
a szókezdő r\- h a n g L E H T I S A L O okszinói nyenyec szövegeiből viszont kiderül , h o g y a 
m o n d a t b a n olykor í?-nes a lakok is előfordulnak: árkkgtfjumi" 'der á l t e re ' (MSFOu. X C , 
75), de : faár" úénnejsá^rfarklcqdó" V o n drei Mánne rn der á l t es te ' (i. m . 77); úenerjG^ 
aefífti 'es g a b Mücken ' (i. m . 75), de: sid'e páőqrj^káfqfípo tör\^Gae,$%qnnr> ,r)ü"lí 'zwei 
Wald ju raken sind a m Ufer des Sees ' (i. m . 74); innqmtb áefipontv il" mgeőü 'er legte 
seinen Bogén u n t e r seinen Kopf ' (i. m . 75), de : ton saőq^fjil" ' an den Fuss des TJfer-
berges v o m See ' (i. m . 75). 
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vidéki nyelvjárásból gyűjtött, amely nem egyezik a CASTRÉN és BTJDENZ 
által lejegyzett állapottal, hanem az rj- és 0 képviseletű nyelvjárások között 
áll. Ezt látszik alátámasztani az a körülmény is, hogy ADELTJNG két mezenyi 
adatában (41. sz.) rj- váltakozik 0-A âl („jugori" és pusztozerszki adataiban 
viszont általánosan 0 van). 

A fenti képviseletektől egy eltérő jelenséget találhatunk a nyenyecben, 
A 17. sz. példában L E H T . fjijjerii 'Archibuteo lagopus' szavát nem választhat
juk el CASTR. iera, jiera, yera 'kleine Ohreule' adatától, melyben a j - értékével 
nem vagyok tisztában (a szóbelseji j - hatására keletkezett az esetleges szókezdő 
aspiráció zöngülésével és palatizálódásával?). 

A n g a n a s z a n b a n a z 1 — 5, 7, 9, 11, 14—19, 21, 24, 26, 32 — 33, 
36, 41 — 43, 45—46, 51, 53, 56. sz. példákban rj-, a 6, 8, 10, 39, 40. sz. példák
ban rj-~ 0 váltakozó képviseletet, a 48—49. és 54. sz. példákban pedig j -
képviseletet találunk más-más fonetikai helyzetben. A 31. sz. etimológia 
hg-val kezdődő (PALLAS) adata nyilvánvalóan azonosnak vehető az rj-es ala
kokkal. Az rj- tehát a nganaszan-ban az esetek jó 5/6-od részében megvan, s 
nyilvánvalóan kapcsolatba kell hoznunk a megfelelő nyenyec példák rj- jeiyel. 

Sokkal kevésbbé elterjedt a szókezdő rj- az e n y e c b e n: csak 5 példá
ban, az összes enyec adatok kilenced részében fordul elő (41, 42, 43, 44, 56. sz. 
— mind mélyhangú szó, u, o előtti helyzet). A 46. sz. etimológiában rí-, az 54. 
sz. példában Ch. j - ~ B. 0, az 50. sz.-ban B. n- (~ Ch. 0) szókezdőt, a többi 
esetben (1 — 21, 23 — 24, 39, 45, 48—49, 51 —53. sz.) magánhangzós szókezdetet 
találunk, függetlenül attól, hogy mély- vagy magashangú szavakról van-e szó. 

A s z e l k u p b a n pedig majdnem minden esetben semmi nyoma 
nincs a szókezdő mássalhangzónak. Az 51 — 54. sz. példákban azonban a nye
nyec rj- (~0) | ngan. rj- | eny. 0 képviseleteként w- (~m-) hanggal talál
kozunk. A w- (y,-, jŐ-) minden nyelvjárásban jelentkezik -a előtt, kivéve a baj-
chait, ahol másodlagos, w-höl keletkezett m- fordul elő. Példáinkban a szel
kupban egyszer jelentkezik szókezdő n- (45. sr^.). 

Á s z a j a n i s z a m o j é d nyelvekben a tárgyalt példák általában 
magánhangzóval kezdődnek, néha azonban nazális (n-, m-), p- vagy h- is 
előfordulhat a szó kezdetén. A 7. sz. példában kam. -p'1, a 44. sz. példában a 
koibálban n-, a 48.# sz. példában a taigiban, a 43. sz.-ban a motoriban h-, a 
49. sz. példában a taigiban és a motoriban m-, a 2. és 49. sz. példában pedig 
kam. 0 '~Í szókezdő mássalhangzót találunk. 

Másrészről viszont a megfelelésekként felhozott r o k o n n y e l v i adatok 
zöme magánhangzós kezdetű, ül. a szókezdő mássalhangzók, melyek az eti
mológiákban jelentkeznek, másodlagosak. 

Ilyen másodlagos hangok a manysiban : j - (2, 40, ?48. sz.), v- ( H l ) : 
az előbbi főleg palatális magánhangzók, az utóbbi velárisak előtt. A chantiban 
i (?48. sz.), u- (18, ?41,. 54. sz.), az udmurtban és a mordvinban j - (4, ül. 55. 
sz.), a lappban v- (2, 5, 16, 22, 27, 54. sz.), h- (7, 47. sz.), a finnben h- (5. sz.). 

A finnugor nyelvek alapján úgy vélhetjük, hogy ezek a szavak a finn
ugor alapnyelvben is jobbára magánhangzóval kezdődtek. Négy- példában 
azonban azt látjuk, hogy az idézett szamojéd szavaknak olyan finnugor szók 
felelnek meg, amelyeknek kezdő mássalhangzójában eredeti finnugor *?'-, 
ül. */?- hang folytatóit kell látnunk. Fgr. *?'-vel kell számolnunk a 49. sz. 

1 Ennek másodlagos voltára már PAASONBN (Beitrage 246) és DONNEB (Anl. Lab. 
118) rámutattak. 
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etimológia esetében és talán a 48. sz. példa esetében is (nyeny. rjuda ~ ? msi 
jo§ 'Fuss' stb. és nyeny. rjin ~ fi. jousi, m. íj).1 Fgr. */?- jelentkezik a 12. sz. 
(nyeny. rjöé- *» m. vol-, udm. vilini) és 14. sz. (nyeny. rjablaei ~ ? m. öl-, udm. 
vij- 'töten') etimológiákban. De ezek közül is a 14. sz. bizonytalan és kérdéses 
etimológia. 

Más szóval: a finnugor nyelvek 4 példa — köztük két bizonytalan 
példa — kivételével arról tanúskodnak, hogy az idézett etimológiák előzménye 
a finnugor alapnyelvben magánhangzóval kezdődött, a szamojéd nyelvek 
viszont egy szókezdő mássalhangzó nyomait őrzik. Ez a szókezdő mással
hangzó — leginkább r\- alakban — elsősorban az északi szamojéd nyelvekben 
(főleg az idegen hatástól távolabb eső nyenyec nyelvjárásokban és a nganaszan-
ban) van meg, de szórványos nyomai a szelkupban (w-) és a szajáni szamojéd
ban (m-, n-, h-) is kimutathatók. 

* 
Mielőtt azonban következtetéseinkben tovább mennénk, még meg kell 

vizsgálnunk az etimológiák két további csoportját, amelyekben a szamojéd 
nyelvekben szókezdő mássalhangzó jelentkezik, a finnugor nyelvekben azonban 
nem. 

Az első csoportba (57 — 61) azok az etimológiák tartoznak, melyekben a 
nyenyec r\- kezdetű szavaknak n- kezdetű alakváltozatuk is van : 

57. Szám. nyény. (CASTR.) r\aewa; (BTJD.) Kan. aeva; (REG. ) newua; 
(PÁLL.) . ) rjawau, rjaiwa; (WITSEN) najewa; (LEHT.) O., Szj., I., MB., U. rjaé^v, 
rjaepfiv, T. rjaeipfiv, yaidá, rjáeipfív, r]ái^v, K. nyeppv, U-C, Oksz., M., N. 
aéjfir), aefípv 'Kopf, Szjo. áéfiftaödv 'sein Kopf, Lj., N. yhéippvS, Ni. 
náéfifón, P. r)aei(3fty, Kisz. rjáeftiiaokku^ (demin.) 'Kopf ; : > (CASTR.) 
fjaewaei; (LEHT.) 0 . nae^ai, OP. nyelééi, Szj. waéfifíay, Nj . rjvúpfti, 
P. rjHjfii 'Gehirn' ; irod. HrsBSÉí 'M03r (roJiOBofó)' ~ (CASTR.) nemaei, 
niemaei 'Gehirn' ; (BUD.) Kan. nemaj 'agyvelő' ; irod. HeM3Íí 'M03r (FŐ
HŐSÖM)' I ngan. (CASTR.) rjaiwúa, fjaewúa enyCh. ae, B. ebe 'Gehirn', 
Ch. abuéi, B. éba; (DONN.) K. é/3/?» 'Kopf' | taig. (?) (MESSERSCHM.) aiba \ 
kar. (PÁLL.) aibada 'Kopf | mot. (SCHLÖZ.) N hámba; (KLAPR.) nambam 'Kopf 

~msiSzo. dfíd (^s^axa^d 'Bárenkopf) j chti (PÁP.) áuá 'a medve ajka' 
(ÉOM. 129) | mriKB. fiúi 'Kopf; oberes Ende, Wipfel', f fi. oiva 'egregius', 
oivaltaa 'intelligere' | lpN. oaivve 'caput ; ingenium'. 

[KANNISTO : MSFOu. LII , 1 0 3 - 4 ; LEHTISALO, Abl. Suff. 12 ; FUF. 
XXI , 19 ; Vok. Jur . 42, 109 ; Renntierzucht 25 stb.; COLLINDER, Jukag. u. 
Ural. 9. — Máskép : PATKANOV : NyK. XXXI , 444, és részben máskép 
SETALA, Stuf. 36, 119 ; PAASONEN , Beitráge 282—283. — A 'Gehirn' jelentésű 
nyenyec szókra 1. helytelenül : PAASOÍÍEIST, Beitráge 31, 282 ; Stuf. 21, 23 ; 
Verw. 58.] 

58. Szám. nyeny. (CASTR.) nameadm 'saugen', rjametdu 'saugen', rjamieib-
ieu 'ein wenig saugen'; (BUD.) Kan. dmea 'szopni', dmetdla 'szoptatni'; (REG.) 
7]ameptaf]u 'saugen' ; (LEHT.) O. rjamme 'saugen', rjammé^nié^ 'um zu saugen' 
(Abl.Suff. 106), rjámme ?T,QP. nammeJ^jV'^^j.namm^r t'flef 'Zitzenmilch'^ 
(Renntierz. 63) ~ O. nimne, nmmne, T. nimne, Szj. nimne, Kisz. nimn^ds 
'saugen', Szjo. nimhefi 'ich sog', L j . nimnvqi® 'sauge' | ngan. (CASTR.) nimirim 
'saugen' | szelkN. nemnap, KO., K. nemnau, FO., Cs., NP., Jel., B.nemnam, 

1 PAAsotfEN ebben az esetben az uráli alapnyelvre *rj- hangot rekonstruál (Bei
tráge 274). 
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Kar. nimarj, T&z. nymarj, nymelcam 'saugen' ; N. neurap, KO., K. neurau, 
NP. newaram 'saugen' stb. ; N. nej, KO., Jel., B. neps, K., NP., Cs., Taz. 

i nepse, FO. nepsd, Kar. nips 'Brustwarze' | kam. nimerlim; (PONN. ) nimerhmy 
nimdrhm 'saugen' 

~ m . em-ik | chtiDN. emna', Trj. 'ámf(iY3 'saugen' | fi. imed id. [ 
? lpN. ndmmdt id. 

Idetartozónak szokták vélni a komi nim- 'saugen' igét is. E szó kezdő 
n- hangja azonban nem lehet másodlagos képzó'dmény, s ezért törölnünk 
kell a fenti etimológia tagjai közül. Ez az eljárás annál is inkább indokolt, 
mivel a komi nim- szó, a nam-, namn- 'essen (Kind)' szóval együtt — 
FOKOS-FTJCHS DÁVID véleménye és szíves közlése szerint—hangutánzó, hang
festő eredetű lehet. 

[EtSz ; HALÁSZ : NyK. XXIV, 461 —2 ; PAASONEN, Beitráge 13, 250 ; 
LEHTISALO : FUF . XXI , 42 ; SETALÁ, Stuf. 13 ; Verw. 60 ; MUNKÁCSI : 
Nyr. XII , 487 ; NyK. XXIII , 87 ; COLLINDER, Jukag. Ur. 77 ; SATTVAGEOT, 
Recherches 125 ; STEINITZ, Fgr. Vok. 31.] 

59. Szám. nyeny. (CASTR.) rjdni, rjani, rjdni 'ein anderer', rjani', rjani' 
'aufs Neue, wiederum' ; (BUD.) Kan. ani 'ein anderer'; (REG.) rjani 'mancher, 
und'; (LEHT.) O. rjani 'andrer', rjani' 'wieder, abermals', Nj., P . rjaj 'wieder, 
anderer,' Nj. rjijji, Sz., Kisz., Maik. rjijji 'andrer' <-(CASTR.) ndbi, nabi, ndipiy 
nibi; (LEHT.) 0 . náBrl, Oksz. na fii, Nj., Maik. nimmi 'ein anderer' | ngan. 
(CASTR.) rjameai 'ein anderer' ] enyCh. erjau, er\a 'ein anderer, der Zweite', 
B. neke 'Aer Andere' | szelkB., Taz. címe, N., KO., K. du, Csl. oau, FO. eau 
'anderer' ; N., K., B., Taz ai, NP. ak 'wiederum, noch' ; (PÁP. K.) ai 'még, és' 
kam. (CASTR.) ami; (Doisnsr.) ami, ami 'anderer'. 

[SATTVAGEOT, Recherches 127—128 ; SETALÁ, Stuf. 16, 24 ; LEHTISALO, 
Vok. Jur . 43 ; PATKANOV : NyK. XXX, 422.] 

60. Szám. nyeny. (CASTR.) r\ydeá ~ nydea 'Baumkrümniung, Biegung 
der Schlittenkufe', nidea 'Krümmung an der Schlittenkufe' | enyCh. edua 
'Schlittenkufe', eduirjaro , B. esuirjadd 'hinabgleiten'. 

61. Szám. nyeny. (CASTR.) rjyly • hö-rjyly 'Birkensaft', rjylu 'Saft', 
mscr. rjylu 'Baumsaft^ ~ %;?/?% 'Saft' : ho-nyl'u 'Birkensaft', mscr. niíu, niilju 
'Baumsaft' | szelkB. üle, Jel. ül, Taz, Kar. ül, NP. üllu 'Baumsaft' 

~ msiTJ. f, KL. ií 'Splint' (der Birké)' | chtiDN. dh, Kaz. ál' 'Baum-
splint' | kmil. j§, Sz., L. jel 'Milch' | udm. jel iá. | fi. jdlsi, jaltd, jdlttd 
'Baumsplint'. 

[TOIVONEN : FUF. XX, 53 ; PAASONEN, Beitráge 91 —2 ; SETALÁ, 
Verw, 45 ; Stuf. 1 0 4 - 5 ; B E K É : NyK. XLV, 346.] 

A második csoportba azok az etimológiák tartoznak, melyek a nyenyec
ben n- palatális nazálissal kezdődnek -,1 

62. Szám. nyeny. (CASTR.) neka, nieka, nieka 'álterer Brúder ; Oheim'; 
(REG. ) neka 'álterer Brúder'; (LEHT.) O., U-C. nekkv, Szj. náhkv, U., Oksz. 
nakkfü 'álterer Brúder, jüngerer Brúder des Vaters' | szelk. (CASTR.) N., 
K., FO. agá, Csl. aká; (PÁP. K.) aga 'idősebb fivér' 

~ chtiNi. ák3, O. ági' 'Vater des Grossvaters' | msi aki 'flefl; CTapmuft 
6paT ónja; My>K CTapmeíí cecTpbi' | lpN. mkke 'father's brother, paternal uncle'. 

1 A úekkv, MÉré, Mssd, úlhoku, Mmúé szók kezdőmássalhangzójának másodlagos 
voltára LEHTISALO (MSFOLT. LVIII, 125; LXVII, 235 — 6), &úan szókezdő j^-jének másod
lagosságára SETALÁ (FUF. XII , Anz, 91) is rámutat, a nélkül, hogy bármelyikük is 
magyarázná. 
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[TOIVOXBN, Sitz.ber. Fi. Akad. 1949, 183 ; LEHTISALO, Vok. Jur . 
64, 100.] 

63,. Szám. nyeny. (CASTR.) námd, namd, Knd. mscr_. namt; (BTTD.) Kan. 
námta; (REG.) námta-ta 'Horn' ;_(LEHT.) O., Szj., N. námt, T. námfé, U-C. 
námtA ; Lj., Kisz., Nj. , Sz., P . n3ámt 'Geweih, Horn' | ngan. (CASTR.) namta \ 
enyCh. eddo, B. naddo | szelkN. ámd, Jel., B., Taz, Kar . ámde, K., NP. 
ámdde, Cs. oamda, FO. éamde | kam. amnu; (DONIST.) amno, F . amno, amnu \ 
koib. (KLAPR.) amna j mot. ámde 'Horn' 

^ ? msi ánt | chtiDN. Qnet, Kaz. QrjSf 'Horn'. 
[PAASONEN, Beitráge 86 ; SETALÁ, Stuf. 78 ; Verw. 56—7 ; LEHTISALO, 

Abl. Suff. 2 8 ; Vok. Jur . 71. - HALÁSZ: NyK. XXIV, 453.] 
64. Szám. nyeny. (CASTR.) nába 'Mutterschwester, Stiefmutter, Frau 

des áltern Bruders', nabako, nabaku, nabuko 'altere Schwester' ; (BUD.) Kan. 
naba 'mostoha anya' ; nabuko 'néne' ; (REG. ) nabko 'áltere Schwester' ; 
(LEHT.) O. nq,Bvv 'Stiefmutter, Frau desálteren Bruders'; O. nqBvqkku, K. 
nánrafckd,V., Ü-C. náB^akko, Lj. néápáohku 'áltere Schwester' | ngan. (CASTR.) 
r\aba, rjafu, gen. sg. r\abu \ eny. óba | szelkN. apa, K. appa, NP. oppe; 
(PÁP. K.) aba id. 

~ lpHár j . oab]ba 'Schwester'. 
[HALÁSZ : NyK. XXIV, 456 ; SETÁLA, Stuf. 44 ; LEHTISALO, Abl. 

Suff. 369.] 
65. Szám. nyeny. (CASTR.) na', Knd. narj 'Mund'; (BUD.) Kan. na 'száj'; 

(REG. ) nam 'szám' ; (KLAPR.) Njach 'Mund'; (LEHT.) 0. , Szj., K. na, U-C. 
n}a , Sz., Nj., P. n3ár\ \ ngan. (CASTR.) r\ár\, mscr. aang; (STRAHL) Nang | 
eny. (CASTR.) Ch. e', gen. sg. eo', dat. sg. eddo, B. na', gen. sg. ná'; (LEHT.) 
Waj. na-si (si = 'Öffnung'); (STRAHL.) JEhka \ szelk. (CASTR.) N., Jel., Kar. 
ak, ak, KO. /K. , NP., B., Taz an, Csl. oar], FO. ear\ 'Mund' ; (PÁP. K.) ák, ak 
'száj, torkolat ' ; (STRAHL.) Nar. Aak\ kam. (CASTR.) ar\ 'Mund' ; (DONN.) 
áfj, af), ár] 'Mund, Mául, das Innere' | koib. (KLAPR.) an \ mot. ag-ma \ 
taig. an-de | karag. (PÁLL.) eH-fle id. 

~ chtiDN. ón, O. gr] 'Öffnung der Flasche' | kmiP., PK. em, U. v§m, 
I. vom | udmU., G., B. lm, J., M., S. im 'Mund, Öffnung, Mündung' | md. 
*or]-, *ov-, *oj-\ 07]két, ojkst, ovks 'Gebiss am Zaum' | mri (RAMST.) KB. an 
'Mündung'; (GEN.) an 'Öffnung der Tűre, des Sackes ; Riss am Kleide' 
lpN. vuonas, L. vüenas 'capistrum ; haltéi* or bánd on the muzzle of a dog' 
(•<: *vuogná). 

[TOIVONEN: FUF. XVII, 281 —2 ; UOTILA, Kons. Perm. 57 ; LEHTISALO, 
Abl. Suff. 17 ; Vok. Jur . 51, 71, 117 jegyz.; FUF. XXI, 8 - 9 . Más fgr. szókat 
is idevon még : COLLINDER, Juk. Ur. 84 ; PAASONEN, Beitráge 27—8, 137 ; 
SETALÁ, Verw. 5 3 ; Stuf. 20 ; HALÁSZ: NyK. XXIV, 453.] 

66. Szám. nyeny. (CASTR.) nar, naPu, narpoi 'in die Quer', nar-pea 
'Querholz' | ngan. naruat] 'in die Quer', narubta'ama 'in die Quer legén', 
narubtatua 'in die Quer liegend' | enyCh. eéu, e^ugadu, B. naru\ narutéde 
'in die Quer, querüber', Ch. eáutabo, B. narutabo 'in die Quer legén', Ch. eáutére, 
B. narutéde 'querliegend' | szelk. aren, árt 'in die Quer' | kam. áru' id. ; 
(DONN.) áru', A. áro in die Quere, quer vor'. 

67. Szám. nyeny. (CASTR.) nánd, nand; (LEHT.) O., Szj. nánt, T. niánt; 
Lj., Sz., Kisz. n3ánt 'Schneide' | ngan. (CASTR.) fjaiia 'Schneide an Axt, 
Messer' | enyCh. eddo, B. naddo, Waj (LEHT.) nád 'Messerschneide' | szelk. 
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(CASTR.) N., Kar. árjd, K. árjdde, NP. , Jel., Taz árjáé, Csl. oande, FO. éande 
'Schneide' 

~ msiKL. Intdm 'schárfere, stáhlerne Kanté des Beils oder Messers,1 

(MUNKÁCSI: K S Z . I, 44) | chtiDN. int (3. sz. sg. intpt), V. inV, Vj. InlV, 
Trj. ein'A, Ni. ien'tlV', Kaz. i§nAA, O. »jr$| 'Schneide (eines Werkzeug°s)'. 

[PAASONEN, Beitráge 31, 281 ; ISETALA, Stuf. 84 ; LEHTISALO, Vok. Jur . 
51, 7 1 - 2 ; Abl. Suff. 186.] 

68. Szám. nyeny. (CASTR.) no 'Tür' | ngan. noa \ enyCh. r]ia, B. no, 
nu id. | szelk. -a : N. mádá, K., NP. mattá, Cs., FO. muadá, Jel. B., Taz, Kar . 
máta 'Tür' (vö. mát 'Zeit') | kam. áje; (DONN.) álé, áip,-áh 'Tür' | koib. ai \ 
mot. no ( taig. nja-da id. 

~msiTJ . eiip, TCs, <#/?, AK. á/3, KK. efi, FK. e/5 stb. 'Tür' | chti 
au: DN. %ái)a'U\ vö. ^oí 'Haus'), Ni. nuc stb. 'Tür, Tor' | ? mriKB., J . 
ama'sa, T. omsa1, opsa (ha a -sa elem képző) | fi. ovi id. 

[TOIVONEN : FUF. XVII, 281 ; SETALA, Stuf. 46. Máskép : PAASONEN, 
Beitráge 2 7 8 - 9 ; HALÁSZ : NyK. XXIV, 453.] 

69. Szám. nyeny. (CASTR., B U D . ) néma; (LEHT.) 0 . nemmé, nemmn, 
T"., Szj. hemmio, N. ni&mmv, Nj. níePftvd, P. níenfiv 'Schlaf' ; Lj . neV frisses, 
Kisz. nfepdi'tfeé 'etwas schlafen'; Lj . nevfi"' xáxöPxannvS ! um die Zeit 
des tiefsten Schlafes' [ngan. (CASTR.) rjambu | enyCh. ema, B. noma \ 
% szelkN. ár\, K., KO., NP. ár\u, B. ár\e, Taz ánke, Kar. anke, Cs. oana, 
FO. éarju 'Schlaf j ? kam. (DONN.) riimdrhm, nemdrleil'em 'einschlafen' — 
(vö. nyeny. naneu 'gahnen' ?). 

[LEHTISALO : Vir. 1950, 162 ; Abl. Suff. 85—6 ; Vok. Jur . 100. A magy. 
álom szó családjával hozza kapcsolatba : SETALA, Verw. 61 ; Stuf. 28, 38, 
113—4. L. még PAASONEN, Beitráge 43 ; HALÁSZ : NyK. XXIV, 452.] 

70. Szám. nyeny. (CASTR.) naneu 'gáhnen', nanernadm, nanerrjádm, 
nawertádm 'angahnen' ; (BUD.) Kan. nagerta-, nagírda- 'nyitni, kinyitni', 
nagvrga- 'ásítani, ásítozni' | szelk. (CASTR.) N. árnak, ámbak, ámambak, K., 
KO. ámman, Csl. oamarj, FO. éammarj, NP. ámmuan, Jel., B., Taz, Kar. árján, 
Taz ánambar) 'gahnen' [ kam. ámoilam id.; (DONN.) a'moi'l'ám, a'moilám, 
F . a'mvsi'l'ám 'gahnen' (vö. nyeny. néma 'Schlaf ?). 

[SETALA, Verw. 61 ; Stuf. 23.] 
71. Szám. nyeny. (CASTR.) néne 'sehr' ; (LEHT.) O. nehng? 'recht, sehr' 

: > (CASTR.) nienaei, nenaei; (LEHT.) 0 . nennai, OP. nennaei 'richtig, wirklich'; 
(PROK.) nendj 'HaCTOfliHHií' ; (CASTR.) nienasea; (LEHT.) O. nehnase 'Wahr-
heit' ; (CASTR.) nensa; (LEHT.) Nj. hienssm, 0 . ne~ntsv 'gerade' s tb . ; (CASTR.) 
nenete', nienece'; (LEHT.) O., Szj. nennets', K. nenets', U-C. nenndts' stb. 'Mensch, 
Samojede' ; (MUNDY) Nee aneeche | ngan. (CASTR.) r\ano 'recht' : ^>nanasar] 
'Samojede' | eny. (PROK.) enej 'HacTWLUHH' : > (CASTR.) enneie,\ (PROK.) 
enef; (LEHT.) Waj enbH'' 'Mensch, Samojede'. 

[ H A J D Ú : JSFOu. LIV/1, 36—45, 69—70, 7 8 - 7 9 . Máskép : PAASONEN, 
Beitráge 169—171, 164—5; T O I V O N E N : FUF. XIX, 174.] 

72. Szám. nyeny. (CASTR.) nejea, niejea, niejea 'Mutterschwester', nejeku,. 
nejeko, nijeaku demin. j szelkNP. oije, B. öne .Taz öna, ona, Kar. one, 
on 'Tante' 

~ m. ángy | msiÉ. áni', K. ön(i), T. áni 'Tante, Frau des Mutterbruders' | 
chtiDN. ánöys, Trj. eán§k"t 'Frau des álteren Bruders, Stiefmutter' stb. I 

1 FOKOS-FXJCHS D . szíves közlése. 

6 Nyelvtudományi Közlemények LV. 
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kmiU. ona 'Schwiegertochter (Frau des Sohnes)' | lpN. vuone, K. viehhe 'Frau 
des álteren Bruders'. 

[EtSz. ; KARJALAINEN : FUF. XIII , 215 ; SZINNYEI, NyH7 , 140 ; 
PAASONEN, Beitr. 23. Részben máskép: SETALÁ, Stuf. 19—20; Verw. 89.] 

73. Szám. nyeny. (CASTR.) ni ' auf (lat.), nine, (\oc.),hid (abl.), himhe 
(pros.) ; (LEHT.) O., Oksz. ni"3, Szj. ?w"3«auf, darauf (lat.), 0 . ,K . ,U . hinne, 
S2,].ninne 'auf, darauf (loc), 0 . hiőv, Nj.'m'í 'von-herab, herab', Kisz. hitij'py, 
Lj. hiht'éd'D 'auf sich' | eny. (CASTR.) hi ' auf (lat.), nine 'oben' (loc.) < : ni 
'das Obere'; (DONN.) ni, ni, nd, án nf(t) 'Bergspitze, Berggipfel' | szelk. 
(CASTR.) i-, %-, ie-: iegah 'páállá', inne, inneá, 'auf, innei, inni, ennél 'oben 
befindlich'; (PROK.) Taz 'inná *auf -

? ~ msi ál 'Deckel, Dach, die obere Seite des Stromes' | chtiKaz. 
% Ai, 0 . é [ ' ú 'ylitse, páállitse ; páállá stb. ' | udm. vil 'Oberraum' | kmi vil 
id. | mri ftdl- : fídlne ' au f | m'd. velks 'Deckel' | lpN. áld 'on,onto, upon, 
over' | fi. yli, ylá 'Hoch-, Ober-'. 

[LEHTISALO : Vir. 1950, 163 ; STEINITZ, Fgr. Vok. 30 ; UOTILA, Syrj. 
Chr, 180; FUF. XXVI, 183; TOIVONEN: FUF. XXIX, 165; 

74. Szám. nyeny. (CASTR.) hanu 'Kinn, Kinnlade' ; (BUD.) Kan-, hanti 
'orca'; (LEHT.) O. háíffu, Sz., P. hér\r\u, Nj. tiiniqu 'Kinn', Lj.-hivfiúm 'Kinn
lade' (n 'Knochen') (MSFOu. LVI, 52) : > (CASTR.) hanui; (LEHT.J O., K. 
hárjiii 'Kinn' (AbL Suff. 178) | eny. (CASTR.) B. hanu, Ch. eu 'Kinn', ewuo-
'Backenknochen' j szelkK., B., Jel. áka, Cs., FO. ákai, NP. akku, Taz r 
Kar. ákal-U 'Kinnlade' kam. onai; (DONN.) or\r\oy 'Kinnlade' | fáig. 
(KLAI'R.) ürjüsta 'Kinn' 

~ msi a'in 'Kinn' | chtiDN. árpn, Trj. rQÍdn 'Kinn, Vorderteil des 
Schlittens' | kmi an 'Kinnlade, Backenknochen' | udm.- an 'Backenbein, 
Kinnbacken'. 

[PAASONEN, Beitráge 27, 298, 194; STEINITZ, Fgr. Vok. 41, 135—6. 
Máskép : LEHTISALO, Abl. Suff. 178 ; HALÁSZ : NyK. XXIV, 453 ; KARJA
LAINEN : JSFOu. XXX/24, 1 2 - 1 3 ; SETALÁ, Stuf. 2 1 ; Verw. 53.] 

75. Szám. nyeny. (CASTR.) nisea, hisea, Knd. mscr. nieSeá 'Vater' • 
(REG.) hizau id. ; (BUD.) Kan. hisea, nisie 'atya', nisen-nisie 'nagyatya' • . 
(LEHT.) Ö. n/is'se, nls'se, T. tiisia, Szj. his'se, U. nipfap 'Vater', nim (vocat.)5 
U-C, Szjo. nissáfi 'mein Vater', Lj., Nj. hieéáw 'Vater'; (WITSEN) Niefee f 
ngan. (CASTR.) jase, gen. jajé 'Vater', ija (vocat.) j eny. ese 'Vater', ija'a 
'Vater (in der Anrede)' ; (KLAPR.) essá, esse; (LEHT.) Waj ásse-őa 'sein 
Vater' | szelk. (CASTR.) N. mscr. eke, FO., Csl., Kar. es, KO., B., Taz és, 
NP. üsse, K. as; (ADÉL.) N. éche, KTy. éss-m, Tom esé-l, Kar. hese-b 'Vater-> 

~ m . ős | msiAK. ás, KK. q%, FK. áÉ, P. ets, AL. ts 'Vater der Mut
ter' j mdM. oise 'Vatersbruder' | mriKB. vzá, M. iza~ 'álterer Brúder, 
jüngerer Brúder des Vaters' | fi. isa 'Vater' | lpN. ceccé, oec 'Vater'. 

[LiiMOLA : MSFOu. XCVIII, 137 ; TOIVONEN : FUF. XIX, 137 ; 
Részben máskép : LEHTISALO : MSFOu. LXVII, 235 ; Abl. Suff. 19 ; Vok. 
Jur . 65, 101 ; PAASONEN, Beitráge 161, 237 ; SETALÁ, Stuf. 55 ; Verw. 88 : 
HALÁSZ : NyK. XXIV, 455.] 

76. Szám. nyeny. (CASTR.) hiheka 'Oheim, álterer Brúder ' ; (LEHT.) 
O. hlnhekká, Szj. hin'hekka 'álterer Brúder, jüngerer Brúder des Vaters', 
U-C. nihnikláj3, N. nin hekka/?, Lj. hipfcám id. poss. 1. sz., Ni. hipkköjjui 
'álterer Brúder (von zweien)'; O. riineői, Szj-. hinti, hiti ebi, K. nin hői, U-C. 
nihti, U. nitiDTé, Lj. tildéiéi 'Mann der álteren Schwester', P hijtáem, N . 
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nin'nedéfi id. poss. L sz. sg. | ngan. (CASTR.) nenne 'Brúder' | eny. inna'a 
'Brúder', ina 'álterer Brúder' | szelkNP. inné 'álterer Brúder'. 

A nyenyec, ngan. és enyec szavakat LEHTISALO helytelenül egyezteti 
az udm. nun 'álterer Brúder' szóval, s valamennyi adat szókezdő n- hangját 
másodlagosnak mondja. A szamojéd szócsaláddal kérdőjellel egyeztetni 
szokták még a finn eno, észt onu 'Mutterbruder' jelentésű szavakat. 

[LEHTISALO : MSFOu. LXVII, 2 3 5 - 6 ; Abl. Suff. 267 -268 ; SETÁLÁ,. 
Verw. 89]. 

77. Szám. nyeny. (CASTR.) nebea, niebea, niebea; (BUD.) Kan. neveaí 
(REG. ) nebe-u; (LEHT.) O. heújh, T. n^Sb'^e, Szj. neB^e, K. ne~Brevr 
U-C. nep'ev 'Mutter', Szjo. hefiáfi, N. nkfl'dP 'meine*Mutter', Lj., Sz., Nj -
niEmmev 'Mutter' ] ngan. (CASTR.) name; (AD.) njemü-mmu j eny. (CASTR.) 
e' 'Mutter'; (LEHT.) Waj aeda 'seine Mutter' | szelk. (CASTR.) N. au, B. ama, 
NP. awue, Taz érne, Jel., Kar. ém, KO. éu, FO. eu | koib. (PALL.)vHMa-fla \ 
mot. (KLAPR.) ima-m, | taig. ima-m, emme 'Mutter' 

~ m . eme 'femella' | fi. ema 'mater, genetrix'. 
[EtSz. ; PAASONEN, Beitráge 12—13, 137; SETÁLA, Stuf. 16; Verw. 

88 ; HALÁSZ: NyK. XXIV, 455 ; 'LEHTISALO, Vok. Jur . 101; COLLINDER, 
Jukag. Ur. 7.6.] 

78. Szám. nyeny. (CASTR.) nan, nan 'Tiermagen, Blase (am Tiere)', 
demin. nanku,_ nanko; _ (BUD. ) Kan. nanko ^hashártya, gyomor' ; ( L E H T . ) 
0.L Szj., K. nán, O. nánnakkii, Szj., U-C. nánnakko, Sz. n^áhokku, Nj., P. 
nPánoku 'Magén' | szelk. (CASTR.) N. nang, K., Cs., FO. nange, B., Taz nang, 
Kar. nand id.; (PÁP. K.) nandzsé 'has' | kam. (CASTR.) nana; (DONN. ) 
F. nand, nan^, A. nánia 'Bauch', nannv 'Dickdarm' | Jkoib. (PÁLL.) nana | 
mot. (KLAPR.) ende; (PÁLL.) aehnde, 3HAe | taig. (KLAPR.) énde 'Magén' 

~ lpN. occa 'sinus', L. ooco- 'die Öffnung vorn in dem Lappenrocke'. 
[TOIVONEN : FUF. XIX, 104 ; PAASONEN, Beitráge 133 ; SETÁLA, 

Stuf. 9 1 ; Verw. 59 ; LEHTISALO, Vok. Jur . 72.] 
79. Szám. nyeny. (CASTR.) nlbea, nlbea; (LEHT.) O. niífé, Szj. riiBTé, 

K. nYife, U-C. ni$fi'e 'Nadel', Szjo. nifi'áp 'meine Nadel' | ngan. (CASTR.) 
mscr. njáime | kam. nimi; (DONN.) nlmi | koib. (KLAPR.) neme \ mot. ime 
'Nadel, Náhnadel' 

~kmi jem, K P . im I mriKB. im, U. vmd I lpN. aibme \ fi. aima 
'Nadel'. 

[LEHTISALO, Abl. Suff. 18 ; Vok. Jur . 110 ; Vok. Ur. 51 ; PAASONEN,. 
Beitráge 16, 137, 281 ; SETÁLÁ, Stuf. 17, 118 ; Vérw. 85 — 6 ; UOTILA, Kons. 
Perm. 75 ; ZSIRAI : NyK. XLVIII, 40.] 

80. Szám. szelkN., B., Jel., Taz, Kar. ima, KO. ema 'Frau, altes Weib' j 
koib. nemy-ka 'altes Weib' 

~ chti \m% 'altes Weib, Frau' [ lpN. ibme, L. vpme 'Frau des Oheims'.. 
[TOIVONEN : Sitz.ber. Fi. Akad. 1949, 183 ; PAASONEN, Beitráge 13 -

KARJALAINEN : FUF. XIII , 19.] 
81. Szám. nyeny. (CASTR.) nüdea, Knd. mscr. nuceci, nyteá \ enyB. 

judea, Ch. urea | kam. ü&üqa 'klein'; (DONN.) wdzuige-, uiduiya, udznigá, mduigs 
'kleiner. Grashüpfer ; der Kleinste, der Jüngste' . 

[PAASONEN, Beitráge 230, jegyz. — L. még DONNER— J O K I , Kam. Wb. : 
kam. < mong.] • 

6* 
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Az 57—61. sz. példákban a n y e n y e c b e n a felhozott szavak mély
hangú változatában rj-, magashangú változatában n- szókezdőt találunk.1 

Az 7] - elterjedésére nézve a nyenyec nyelvjárásokban ugyanazt mondhatjuk, 
mint az 1—56. sz. etimológiák esetében. Az n- (~w-) azonban minden nyelv
járásban megvan, és pedig palatális magánhangzók előtt. A n g a n a s z á n b a n 
r]- ésn- (58. sz.), az e n y e c ben 0, n- (~0 : 59. sz.), a s z e l k u p b a n 0 ; 
n- (58. sz.), a s z a j á n i s z a m o j é d nyelvekben: kam. 0 (59. sz.), n- (58. 
sz.), mot. nh-, n- (57. sz.), taig. 0 (57. sz.), karag, 0 (57. sz.) jelentkezik. 

Ennek az öt példának a finnugor megfelelői a 61. sz. kivételével finnugor 
alapnyelvi magánhangzós szókezdetre mutatnak. A 61. sz. etimológia ugyan
úgy fgr. *j-ve utal, mirít a 49. sz. r\in finnugor megfelelői (~fi. jousi). 

A 62—81. sz. etimológiákban a magánhangzós szókezdetre valló rokon -
nyelvi példák mellett a n y e n y e c b e n mindenütt n- (n-) jelentkezik. 
A n g a n a s z a n hármas képviseletet mutat : r}- (63^ 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70. sz.)2; n- (76, 77, 79. sz.) ; ;- (75. sz.)3. rj- jelentkezik a mélyhangú 
szavakban, n- pedig a magashangúakban. A ngan. jase (75. sz. példa) szó
kezdője talán a paradigma folyamán előkerülő -j- (gen. jajé, voc. ija) hatására 
keletkezett. 

Az e n y e c b e n több esetben a Ch. 0 szókezdetnek B. és Waj 
n- (n-) szókezdet felel meg (63, 65, 66, 67, 69, 74. sz). Majdnem ugyanolyan 
gyakori azonban az általános 0 képviselet is (64, 71, 75, 76, 77. sz.). A 81. sz. 
példában a Ch. nyelvjárásban 0, a B.-ban j - képviselet mutatkozik ; a 73. sz. 
példában kizárólag n- (n-) szókezdettel találkozunk, a 68. sz. etimológiában 
pedig Ch. rj- ~ B. n- megfelelést látunk. Érdekes, hogy azok a szavak, melyek
ben magánhangzós szókezdetet látunk, mind magashangúak, ül. első szó
tagjuk magashangú magánhangzót tartalmaz. Azokban a B. adatokban 
viszont, ahol n- jelentkezik, a szó mélyhangú (az n- hang után legtöbbször 
a következik, egy esetben o). 

A s z e l k u p b a n egy példa kivételével mindig magánhangzós a szó
kezdet, a 75. sz. példában azonban a magánhangzós kezdetű alakok mellett 
ADELUNG karaszin heseb adata azt árulja el, hogy valaha erős aspirációval 
kezdődött a szó ebben a nyelvjárásban. A 78. sz. példában szókezdő n- jelent
kezik minden szelkup nyelvjárásban. 

A s z a j á n i s z a m o j é d nyelvekben a képviselet a következő
képpen oszlik meg: kam. : 0 (63, 65, 66, 68, 70, 74, 81. sz.), n- (?69, 78. sz.), 
á-(79. sz. ); mot.: 0 (63, 65, 77 — 79. sz.), tt-(68.sz.); koib.: 0 (65, 68, 77. sz.), 
n- (78—80. sz.) ; taigi : 0 (65, 74, 77, 78. sz.), n- (68. sz.) ; karag. : 0 (65. sz.). 
A 0 és n: (ú-) megoszlásában szabályosságot nem tudok észrevenni, hacsak 
azt nem, hogy a kam. és koib. adatokban a szókezdő n- mindig olyan szavak
ban fordul elő, amelyek szóbelseji nazálist tartalmaznak. Egész sor olyan 
szóbelseji nazálist tartalmazó szót is látunk azonban a szajáni szamojéd 
nyelvekben, amelyek a szóbelseji nazális ellenére is magánhangzós kezdetűek 
(pl. 63, 65, 70, 74. sz. stb.). . 

A finnugor nyelvi megfelelők eredeti magánhangzós szókezdetre mutat
nak, kivéve a 73. sz. etimológiát (nyeny. ni ~udm. vil, íi'yli), melyek szó
kezdete fgr. */?- hangból magyarázható. 

1 Vö. még nyeny. (LEHT.) O. rjáHtö, Lj . rjinL'L'i, (Szjo. áU'l'%) ~ Kisz. Mú^ L'Í 
Tremd, ungewöhnlich' (Vok. Jur. 61). 

2 Az r]- a 65. sz. példában CASTEBN kézirati adatában 0-val váltakozik. 
3 A 75. sz. példában a ;/- ugyancsak 0-val váltakozik. 
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A finnugor és a szamojéd nyelvek képviseletei tehát ellentmondásban 
állanak egymással. Míg a szamojéd nyelvi alakok alapján szókezdő mással
hangzóra következtethetünk, addig a finnugor nyelvekből idézett példák 
nagy része eredeti magánhangzós képviseletre mutat . 

Melyik őrzi az eredetibb állapotot ? Valószínűtlen lenne az a szamojéd 
szókezdő mássalhangzók gyakori előfordulására alapozott feltevés, hogy ezek 
a szavak az uráli alapnyelvben is mássalhangzóval kezdődtek. Minthogy 
minden eredetileg magánhangzóval kezdődő uráli eredetű, szavunk szamojéd 
megfelelőiben a tárgyalt mássalhangzós kép viseletű alakokat fedezzük fel, 
helytelen lenne arra gondolnunk, hogy az uráli alapnyelvben nem voltak 
magánhangzóval kezdődő szavak. A valóság az, hogy ezek a szavak az uráli 
alapnyelvben és a finnugor alapnyelvben is magánhangzós kezdetűek voltak, 
a szamojéd szókezdő mássalhangzókat pedig másodlagosan keletkezett 
hangoknak kell tartanunk. CASTKÉN szerint a szókezdő v\- ,, . . .scheint nu r 
die Bedeutung einer vielleicht aus h entstandenen Aspiration gehabt zu habén." 
(Gramm. 10.) 

Ezeknek a másodlagos szókezdő mássalhangzóknak a keletkezési körüle 
menyeit kell megvizsgálnunk. Ezzel kapcsolatosan abból indulhatunk ki, hogy 
a legtöbb nyenyec nyelvjárásban (kivéve az U., Oksz., U-C, M., Szjo., N . 
tundrái nyelvjárásokat) a magánhangzós szókezdet ismeretlen. A legtöbb 
nyenyec nyelvjárásban (és az irodalmi nyelvben) pedig minden eredetileg 
magánhangzóval kezdődő szó r\- hanggal kezdődik. 

CASTRÉN erről így ír : „Bemerkenswerth ist im Jurakischen und in der 
Tawgy-Sprache die Eigenthümlichkeit, dass jeder Anlautsvocal in den 
reineren Dialekten vor sich den Laut r\ annehmen kann . . ." (Gramm. d. Sam. 
Spr. 10). Ez a szabályosság a jövevényszókra is kiterjed : (LEHT.) Szj. r\ötse, 
(~U-C. öfijkse, MI. öfii'Ue) ' S c h a f ' < o r . OBU,a id.; (CASTR.) rjölepea (BITD. Kan. 
olipe) 'Farbe (zum Malen)' < or. 0JiH$a 'Firniss' ; irod. HrapieJib < or. 
apTeüb ; irod. HroJiaBa < or. OJIOBO 'ón' ; irod. HraA< or. aA 'pokol' ; (LEHT.) 
N].r)ön>mp', Sz. rjömp, P . rjönmpi ' Schöpf kellé' < chtiTrj. 'ömp'i, Kaz. pmBi 
id. ; jurSz., Lj . , Nj . fjasnl 'Schaf; russischer Pelz' •< chti átsni 'Pelz' stb. 
A nyenyec nyelvnek ez a sajátsága a rendelkezésünkre álló adatok szerint 
a nganaszanban is megvan — ha nem is oly erősen fejlett mértékben, mint 
a nyenyecben. Ujabban azonban — úgy látszik — a nyenyecben is csökken 
ennek a hangtani jellegzetességnek az intenzitása. A peremterületű (európai) 
tundrái nyelvjárásokban (U., Oksz., U-C., M., Szjo., N.) a többi nyelvjárás 
f]-]ével szemben mássalhangzóhiány mutatkozik, s a magánhangzós szókezdet 
szemmelláthatólag lassan az nr\- ező nyelvjárásokba is kezd behatolni. A magán
hangzós szókezdet eleinte bizonyára a jövevényszavak közvetítésével kezdett 
terjedni (pl. 0 . , Szj. ahkar, OP. ctíclcar^ 'Jagdhund' < chti akár id., vö. 
továbbá, hogy az irodalmi nyelvben az idézett HrapTejib, HroJiaBa, HfaA alakok 
mellett a szónak apTeüb, OJIOBO és aA változatai is ismeretesek)1, de lassan az 
eredeti szavakra is kezd kiterjedni a magánhangzóval kezóLődő ejtésmód. 
Pl . az ?7-ező T. nyelvjárásban a i^aise mellett gp'zei, az ugyancsak r)-ező 
P. nyelvjárásban ántű alakkal találkozunk. Mindezek a példák azt bizonyít
ják, hogy nem kifejlődő, hanem hanyatlás felé közeledő jelenséggel van 
dolgunk. Ezt bizonyítják az enyec példák is, melyekben a szókezdő r\- már 
csak szórványosan fordul elő. A déli szamojéd nyelvekben (a szelkupban és 

1 L. H A J D Ú P.: NyK. LII , 267. 
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a szajáni szamojéd nyelvekben) a szókezdő hang a legtöbb esetben magán
hangzó, azok a szórványos n-, n-, w-, h- hangok pedig, amelyek példáinkban 
előfordulnak, azt mutatják, hogy e nyelvekben is A ôlt valaha ugyanolyan 
eredetű, másodlagos szókezdő mássalhangzó, mint amilyen az északi szamojéd 
nyelvekben mutatkozik. 

Ha a szamojéd nyelvemlékeket fogjuk vallatóra, tekintetbe kell vennünk, 
hogy a korai források hangjelölése nem pontos, és nem lehetünk teljesen 
tisztában az alkalmazott jelek hangértékével. Annyi azonban kiderül egyes 
adatokból, hogy a szamojéd nyelvekben a szókezdő mássalhangzóknak 
hagyományai vannak. Ennek nyomát láthatjuk az egyik legelső nyenyec 
nyelvemlékben, PÉTER M U ^ D Y szójegyzékének (1640) Voo op ( = jur. rjöp, 
42. sz.) adatában. (MSFOu. LXIV, 4). A v-t nem mai értékében kell felfognunk 
ebben az adatban, hanem annak bizonyságát láthatjuk benne, hogy MUNDY 
érezte, hogy a szó elején van valami (aspiráció ?, vagy mássalhangzó ?) 
a magánhangzó előtt.1 A szókezdő r\- más nyelvekben nem szokott előfor
dulni (kivéve egyes indián és szibériai nyelveket), úgy hogy nem csodálkoz
hatunk, ha ezt a szókezdő nazálist általában nem jelölték. Hangzása sem 
olyan szóeleji helyzetben, hogy a teljesen képzetlen gyűjtő tisztában lenne 
természetével, s jelölni tudná. [A szókezdő i]- lejegyzésének nehézségeiről 
C'ASTRÉN (Gramm. 10) és DONNERÍS (AnLLab, 41) nyilatkozik.] Ezzel magya
rázható (ha nem nyelvjárási sajátsággal), hogy MuNDYnál és RICHÁRD JAMES-
nél (1618—1620) ilyen alakok fordulnak élő általában : (JAMES) Amptsa, 
{MLTNDY) Amza ( = r\amsa 10. sz.), (MUNDY) Ano ( = r\ano 8. sz.), Achequee 
{= fjaceky 20. sz.), Ageeua (— rjajjebai 51. sz.)2. WITSEIST (1705), STRAHLENBERG 
{17.30), SCHLÖZER (1771) adataiban általában magánhangzós szókezdetet talá
lunk, de néhol itt is előtűnik, hogy ezek a lejegyzések pontatlanok. így pl. 
WITSEN Giebt (= rjepf-5. sz.), SCHLÖZER mezenyi najev (— r\ae 43. sz.), MESSER-
SCHMIDT (1723) Na 'Teufel' adataiból világosan látszik, hogy ezek a szavak 
?y-nel kezdődtek. A szókezdő t]- jelölése PALLAS és KLAPROTH adataiban már 
következetesebb. A főleg PALLASÍÓI és KiAPROTHtól származó szajáni szamojéd 
adatok őrizték meg számunkra az ezekben a nyelvekben levő szókezdő n-, 
iij-, h- (~0) hangok emlékeit is. KLAPROTH Sprachatlas-a pedig a szelkup nyelv
nek egy olyan sajátságát őrizte meg, melyet a szamojéd szókezdő r\- és n-
hangok tárgyalásánál nagyon jól fel tudunk használni. Ha KLAPROTH Sprach-
atlasában megnézzük azokat a szamojéd szavakat, melyek az általunk közölt 
etimológiákban szerepelnek, azt látjuk, hogy azok általában ugyanazt a 
képet mutatják, mint az etimológiákban közölt újabb adatok. Egy különbség 
azonban mégis van az újabb lejegyzések és KLAPROTH adatai között, az t. i., 
hogy a magánhangzóval kezdődő szók karaszin nyelvjárási megfelelőiben 
a szókezdő magánhangzó előtt szabályszerűen mindig h jelentkezik (l. I. sz. 
táblázat). 

A KLAPROTH-féle szójegyzékből kitűnik, hogy a Kar. nyelvjárásban 
azokban az esetekben is h- jelentkezik, amikor a magánhangzós kezdetű 
szelkup szók eredetileg */9- vagy *j- előzményűek : Kar. Hyt <*• Taz, Tym, 

1 A lá t ámasz t j a ezt az a B . O. D O L G I H á l t a l leir t k ö r ü l m é n y (npOHCXOWfleHne 
HiaHacaHOB : Tpyflbi«M3.. X V I I I , 44. 1., j egyze t ) , hogy a n g a n . HTOMAC n e m z e t s é g n é v 
n y u g a t o n , az enyecek szomszédságában VaMAe, YaM3e a l a k b a n hangz ik . D O L G I H ez t 
a nemzetségneve t az 1667-ben eml í t e t t ya,\i3HHa nemze t ségnévve l azonosí t ja . 

2 MSFOu. LXIV, 1-3 . 
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Ket, Narym Yt, Tomszk Yd stb. 'Wasser' ; Kar. Hílla ~ Tym, Ket, JNTarym 
Illek, Tomszk Ilen, Taz ligát 'lebendig'. 

A Kar. h-, s erre DONÍTER is rámutat (Anl. Lab. Spir. 79—80), aspirációt 
jelöl, s ezt mutatja a „Laak" (tazi szelkup) gons (Gonm) 'Njelma' adat is 
(54. sz.).1 DONNER az aspirációt a nyenyec nyelv hatásának tulajdonítja 
(i. m. 80). Azt hiszem azonban, hogy helyesebb, ha a szelk. Kar . aspiráció 
magyarázatát ugyanott keressük, ahol a többi szamojéd nyelv másodlagos 
szókezdő mássalhangzóinak magyarázatát. A nyenyec és más szamojéd nyel
vek szókezdő r\- hangját is úgy kell felfognunk, mint az „aspiráció" egy faját. 
CASTRÉN írja szamojéd nyelvtanában : „Von den flüssigen Consonanten 
kommt r\ nur dialektweise als eine Art Aspiration (~) im Anlaut vor . . ." 
(Gramm. 68.) Az aspiráción kívül a glottális zár (gégezár) is jellegzetes sajátsága 
a szamojéd nyelveknek.2 A szóbelsejében és szóvégén levő gégezár, valamint a 
szókezdő aspiráció bár két különböző jelenség,3 lényegében ugyanarra az okra 
vezethető vissza, a szamojéd nyelvek hangsúlyozási viszonyaira. A szamojéd 
nyelvekben az ú. n. erősen vágott szótaghangsúly van érvényben.4 Ez a hang
súlyozási mód az egyes nyelvek hangállományában lényeges változásokat 
vihet végbe. Ez az energikus exspirációval jellemezhető hangsúlyozási mód 
az oka annak, hogy az így hangsúlyozó nyelvekben a zöngétlen zárhangok 
spirantizál ódnak és affrikatizálódnak, hogy energikus h- hangok és gégezárak 
keletkeznek, hogy a szóvégen hangsúlytalan (ill. zöngétlen) magánhangzó 
(e) jelentkezik.5 A szamojéd nyelvekben is megtaláljuk ezeket a jelenségeket. 
Az uráli-finnugor *lc folytatója a nyenyecben h, a szelkup több nyelvjárásá
ban Jc. Afgr. *p-nek a szamojéd nyelvekben (ngan.) /, (szám. kam. és szelk.) ff 
s néha p' ~h (kam.) is megfelel. A szamojédban a zöngés mássalhangzók 
száma igen csekély, s ezeknek a kiejtésében is megmutatkozik az energikus 
exspiráció zöngétlenítő hatása.6 A szókezdő aspiráció is ennek a hangúlyozási 
módnak a következménye lehet, éppenúgy, mint ahogy a németben a magán
hangzóval kezdődő szavakban is jelentkezik a gégezár. Pl. az und immer 
szókapcsolat a kiejtésben így hangzik 'unt Hnidr; ahol is a magánhangzó előtti 
gégezár az azt megelőző mássalhangzó zöngéjét elvágja, és az erős exspiráció 
következtében a mássalhangzó zöngétlen lesz.7 

A szamojéddal nagyjából egyező jelenségek találhatók a legkülönbözőbb 
indián nyelvekben is. A kaliforniai yokuts nyelvben a szókezdő gégezár igen 

1 DONNER azokat a szavakat tárgyalva, melyekben az eredeti */?, ill. */- szó
kezdőnek KLAPROTH és PALLAS adataiban nyeny. g-, h- felel meg (pl. KLAPR. Pust. 
gidengu 'trinken', Jur . giné 'Strich', PÁLL. rHHjrb 'napi.', hnHflT> ,B03^,yx'b, ; KLAPR. 
Püst. gui 'Wasser' stb.) a várható nyeny. /- helyett, arra az eredményre jut, hogy az 
ered. */? > nyeny. /- ós */- > nyeny. ;"•- i előtt eltűnt (0) ,,. . .und nachher durch eine 
Aspiration oder rj- ersetzt worden ist." (Anl. Lab. 39 — 40). DONNBR szerint PALLAS és 
KLAPROTH g, h jele n- hangértékben is felfogható. 

2 L. CASTRÉN i. m. 17. 
3 Alapvető különbség a kettő között a hangképzés módján kívül, hogy az előb

binek etimológiai előzményei vannak, az utóbbi pedig protetikus. 
,4 CASTRÉN szavaiból is következtethetünk erre, aki azt írja, hogy ,, . . . die Silbe 

mit grosser Schárfe und Anstrengung ausgesprochen w i r d . . . " (Gramm. 17). KLAPROTH 
pedig úgy nyilatkozik a szamojéd nyelvről, hogy leírása alapján ugyancsak ilyen ener
gikus hangsúlyozás képe bontakozik ki előttünk: „Die Worte werden schnell und hart 
grösstentheüs durch die Kehle ausgesprochen." (Asia Polyglotta 140). 

5 L . VIETOB, Elemente der Phonetik3, 277-278. 
6 L. még erről MOÓR : Nyr. 1948, 107. 
7 L. VIETOR i. h. 
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gyakori. Ebben a nyelvben egy szótag sem kezdődhet magánhangzóval, s bár 
vannak zöngés (b, d, g) hangjaik, a zöngétlen megfelelők gazdagabban vannak 
képviselve (aspirált p,. t, t, k, glottalizált p\ tf, t\ ¥ ; az s, s hangoknak zöngés 
párjuk nincs stb.).1 Hasonlókép a tunica-indiánban sem állhat magánhangzó 
szó(tag)kezdő helyzetben, s a zöngés zárhangok száma izolált.2 A hopi, taos, 
yawelmani, yuma, tonkawa, chitimacha nyelvekben nagyjából ugyanez a kép 
tárul szemünk elé.3 PÁPAI KÁEOLY déli chanti szójegyzékében (NyK. XXVI) 
a szurguti nyelvjárási adatokban sokszor gégezár előzi meg a magánhangzós 
szókezdetet (amtu 'bölcső', fej 'egy', fut 'bogyóféle', "emp 'eb', 'amésvol 'ül' 
stb.), s ezt az ejtést KARJALAINEN tremjugáni adatai (1. OL. XIV) igazolják. 

Nem ritka jelenség ezek szerint, hogy az energikus exspiratórikus hang
súly következtében egyes nyelvekben a szókezdő magánhangzó előtt aspiráció, 
hehezet, gégezár képződik, melynek erősségi fokaiban természetszerűleg 
különbségek lehetnek. A szamojédban is ezzel az erős exspiratórikus hang
súllyal magyarázható, hogy a magánhangzóval kezdődő szók elején erős gégezár 
vagy aspiráció állt elő, mely az esetek nagy részében nazalizálódott, s ma vagy aspi
ráció Í?-, ül. n-, n- alakban jelentkezik. A szókezdő gégezár vagy aspiráció nazali-
zálódása először valószínűlegolyan szavakban zajlott le, melyek szóbelseji 
nazálist tartalmaztak, s ez az ejtésmód később általánosabbá vált, a nye
nyecben a legtöbb nyelvjárásban kötelező érvényűvé lett. 

A nyenyecben azonban megfigyelhető még egy törvényszerűség a 
másodlagos r\- és n- hangok eloszlásával kapcsolatban. Az idézett példa
anyagból az tűnik ki, hogy a nyenyecben másodlagos r\- veláris magánhangzó 
előtt, n- pedig palatális magánhangzó előtt áll. Az idézett példákból úgy lát
szik, hogy a szekundér szókezdő r\- leggyakrabban -a (-a, -a) előtt fordul elő 
(6—11, 14—15, 20—21, 23, 31, 35, 37—39, 47, 50—52, 56. sz.), de gyakori 
az -üé~-e (4—5, 12—13, 19, 29—30, 32, 43, 55. sz.), -i (2—3, 11, 16—17, 
22, 29, 3 3 - 3 4 , 45, 55. sz.), -o (1, 10, \S, 28, 42, 45—46. sz.) és -u (25, 27, 41, 
44, 48, 53. sz.) hangok előtt is. Palatális képzésű magánhangzó előtt, ül. 
palatális hangrendű szóban szókezdő r\- nem fordul elő. Legjobban látható 
ez azokban az esetekben, melyekben a szókezdő r\- ~ ?í-nel váltakozik. Az 
57 — 61. sz. példák szerint az r\- szókezdőt tartalmazó változat mélyhangú, 
az n- szókezdőt tartalmazó változat magashangú magánhangzót tartalmaz. 
Azt, hogy n~ csak magas hangrendű szavakban, ül. palatális magánhangzó 
előtt fordul elő, mint másodlagos szókezdő mássalhangzó, a további példák 
is megerősítik. A 69, 71, 72, 77. sz. példákban -e, a 73, 75, 76, 79. sz. példákban -i 
következik a szókezdő n- után. A tárgyalt etimológiák nagy részében az n-ntán-á 
(~eá) (63—67, 70, 78.sz.), ül. -á(~e) (62, 74. sz.) hang áll. Ez látszólag ellene 
mond eddigi megállapításainknak, különösen akkor, ha csak CASTRÉN adatait 
vesszük figyelembe, melyekben a fenti példákban az n- után a hangot találunk, 
éppúgy, mint ahogy r\- után is gyakran az áll. Azonban már CASTRÉN figyel-

x L. ST. NEWMAN, Yokuts Language of California (Viking Fund Publ. II), New-
York 1944, 13, 1 6 - 1 7 , 27. 

2 M. R. HAAS : A Grammatical Sketch of Tunica. Az O. OSGOOD szerkesztette 
Linguistic Structures of Native America (Viking Fund Publ. VI ; New-York 1944) c. 
kötetben 338 — 9. 

3 L. az idézett Linguistic Structures. . . c. kötetben B. L. WHOBF : The Hopi 
Language, Toreva Dialect (158 kk.); G. L. TBAGEB, An Outline of Taos Grammar (184 
kk., 197); St. NEWMAN: The Yawelmani Dialect of Yokuts (222 kk., 225) ; A. M. H A I -
PEEN : Yuma (249 kk.) ; H. H O I J E B : Tonkawa (289 kk.) ; M. SWADESH : Chitimacha 
(312 kk.) c. tanulmányait. 
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meztet arra, hogy a nyenyecben kétféle a hanggal van dolgunk : ,,Oft nimmt 
jedoch dieser Vocal [t. i. az a — H. P.] , besonders wenn er kurz ist, eine Nuan-
cirung des Lauts an, die entweder an a, e oder an o gránzt." (Gramm. d. sam. 
Sprachen 3). LEHTISALO már megkülönbözteti a kétféle a hangot : a veláris 
változatot a, g,, a, a, a palatális változatot á betűvel jelöli, és megjegyzi, hogy 
az a hang kétféle ejtése attól függ, hogy milyen környezetben állanak : pala-
talizált mássalhangzó, valamint j , j,, i után vagy előtt palatalizált a áll (Vok. 
Jur . 28—29). 

LEHTISALO azoknak a szavaknak egy részét, melyek a nyenyecben 
álképviseletet mutatnak, ősnyeny. *á-n keresztül az osszam. *á folytatójának 
tartja (Vok. Jur . 71 kk.), más részüket viszont eredeti *e hangoknak az *d ~ *e 
váltakozás útján az osszam. *a megfelelési sorába való átcsapásával magya
rázza (i. m. 98 kk.). LEHTISALO számol azzal, hogy az ősuráliban volt egy 
*á hang (FUF. XXI , 28), de szerinte ez a hang az ősszamojédban *ö alakban 
egybeesett az ősuráli *a folytatójával (Vok. Jur . 73). A mai palatális és veláris 
a- hangok tehát ezek szerint/újabb, a fonetikai helyzettől függőleg létrejött 
variánsok lennének. 

LEHTISALO két hangtörténeti munkáját kísérletszámba vehetjük csak, 
mert a szamojéd nyelvek hangtani viszonyainak felderítetlen volta miatt 
az ősszamojéd, vagy ősuráli alapnyelv vokalizmusának kérdését komoly 
formában egyelőre nem tárgyalhatjuk. LEHTISALO ilyen irányú munkásságá
ról STEINITZ is bíráló szavakat mond (Fgr.Vok. 131-—132), s egyben ő is 
kísérletet tesz az ősszamojéd vokalizmus néhány kérdésének tiszt 
A nyenyec á-nkk kombinatorius variáns voltára rámutatva elveti az ősnyeny. 
*á-féle hangok létezésének lehetőségét, s a mai nyenyec nyelvnek azt a saját
ságát, hogy a palatális mássalhangzók környezetében a veláris magánhangzók 
palatális ejtésűek,1 az ősnyenyecre vezeti vissza (Fgr.Vok. 132). STEINITZ az 
ó'sszam. *ő ( = fgr. *a) mellett feltesz egy osszam. *a (~ fgr. *a). hangot is 
amely egyes szamojéd nyelvekben az *ő képviseletével esett egybe. A nyenyec
ben és az enyecben mindkét ősszamojéd hang a (= a és álképviseletet mutat . 
A déli szamojéd nyelvekben pedig STEINITZ szerint az *ő palatális mással
hangzók és j után az *a-vel együtt a-ban folytatódott, egyébként ö-ban 
(Fgr. Vok. 134—136). Természetesen STEINITZ eredményei sem mondhatók 
a legkielégítőbbeknek, különösen azért, mivel az ősszamojéd hangok rekon
struálásában talán a finnugor megfelelőkre te t t következtetései befolyásol
hatták. LEHTISALO is és STEINITZ is két ősszamojéd hangból indul ki, s lehet
séges, hogy ezek további fejlődése az előttük álló mássalhangó minőségétől 
is függött. 

Tekintetbe kell vennünk azonban azt is, hogy a szamojédban sok eset
ben a magánhangzó jellege szabja meg az előtte álló mássalhangzó minőségét. 
A szamojéd hangtörténet során erre több példa található. Pl. a fgr. *n- és *n-
hangok képviselete a szamojédban meglehetősen összekeveredett. Mint 
PAASONEN is CASTRÉN és HALÁSZ alapján megállapítja, ez szoros összefüggés
ben van azzal a — főleg északi-szamojéd — jelenséggel, hogy az n palatális 
magánhangzó előtt igen gyakran palatalizálódik, az n pedig veláris magán
hangzók előtt depalatalizálódik.2 (Beitráge 18.) Szintén PAASONEN mutat rá 
arra, hogy palatális magánhangzók előtt az eredeti zárhang (*t, *k) affrikati-

1 Ez a jelenség u. i. az o és u hangokra is kiterjed (1. LEHTISALO, Vok. Jur. 28 — 29). 
2 PL nyeny. Lj . n í r ~ S z . Mr' 'Sommerspeicher'; U. nlra ~Szjo. éiras 'nagen' " 

{LEHTISALO j FUF. XXIX, 118). 
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zálódott, ill. egyes esetekben sziszegő hanggá lett (i. m. 178—195). Ugyanide 
sorolható pl.'az a jelenség is, hogy az uráli *á >> nyenyec t- folytatója helyett 
palatális magánhangzó előtt {- jelentkezik (pl. téri 'NetznadeF, TOIVONEN : 
FUF. XXVIII , 95). 

Ami a nyenyec elsőszótagi á (és szókezdő n-) hangot tartalmazó etimoló
giákat illeti, azoknak egy része a többi szamojéd nyelv adataival (s az eset
leges finnugor megfelelőkkel) összevetve eredetileg mélyhangúnak bizonyulhat. 
Az enyec nyelv Ch. (és néha B.) nyelvjárásában és egyes szajáni szamojéd 
nyelvekben találunk azonban e,. a képviseletet is (63. sz. : enyCh. eddo ; 
65. sz. : enyCh. e', taigi at]-, karag. eH- ; 66. sz. : enyCh. edu ; 67. sz. : 
enyCh. eddo ; 74. sz. : enyCh. eu ; 78. sz. : mot. ende, taig. énde ; 57. 
sz. : enyK. é./?/?».; 59. sz. : enyCh. erjau, B. neke). Azt kell hát ebből követ
keztetnünk, hogy a nyenyec á hangok a szókezdő n- hatására keletkeztek? 
Nem hiszem, hogy ilyen értelmű választ kellene adnunk erre a kérdésre, mert 
ez az enyec e hangokat nem magyarázná meg. Véleményem szerint az enyec 
nyelv adhat útbaigazítást ebben a kérdésben. Mint láttuk, a nyenyec ha-
szókezdetű szavakban, azok túlnyomó többségében (63, 65, 66, 67, 74. sz.)1 

a Ch. nyelvjárásban e-, a B.-ban na- szókezdet van. Ezzel szemben a r\a-
típiisú nyenyec szók enyec megfelelőinek többségében mindkét (B. és Ch.) 
nyelvjárásban o- (6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 45.), ill. a- (9, 12, 21, 23, 39, 
51, 52, 54. sz.), ill. Ch. rja- ~ B . r\o- (43, 56. sz.) és u- (48., 53. sz.) áll és csak 
két esetben van e- szókezdet (20., Ch. : 50. sz.), A váltakozó nyenyec ??a-
~wá-típusú egyetlen példában pedig az enyecben (59. sz.) Ch. e - ~ B . ne-
megfelelést látunk. Mindezek azt mutatják, hogy e szók hangalakjában, 
az északi szamojéd nyelvek együttélése korában a vokalizmus terén nyelv
járási eltérések voltak, s ezeket a nyelvjárási eltéréseket őrzi a nyenyec és 
az enyec nyelv. Hogy ezek az ős-északiszamojéd nyelvjárási eltérések azon 
alapulnak-e, hogy a nyenyec rái-típusú szavak ősszamojéd előzményeinek 
vokalizmusa más volt, mint a nyenyec ^a-típusú szavak vokalizmusa azt 
feltehetjük, anélkül, hogy e magánhangzók minős égét meg próbálnék hatá-
Tozni. A jelek azonban inkább arra mutatnak, hogy a na- típusú szavak 
(első szótagi vokalizmusának) palatális képzésmódja az ős-északiszamojéd
ban alakult ki. Ezzel kapcsolatosan állt azután elő az a helyzet, hogy ezekben 
a szavakban a nyenyecben ma n-, s az enyecben B. n-, Ch. 0 képviseletet 
talárunk, szemben a nyenyec r\a- típus enyec általános 0 képviseletével.2 

Nyenyec másodlagos n- fordul elő o előtt egy esetben : nyeny. no 'Tür' 
(68. sz.), és u (ü) előtt egy esetben : nyeny. nüdea, nucea 'klein' (81.- sz.). 

Az előbbi példában LEHTISALO adatai híjján is fel kell tennünk, hogy 
a nyeny. o palatális képzésű (ó), s hogy ős-északiszamojéd megfelelőjének 
magashangú változata lehetett, arra az enyec Ch. fjia alak figyelmeztet. 
A nyeny. nüdea (81. sz.) szó eredetileg pedig valószínűleg ugyanúgy magas
hangú volt, mint ahogy a kam.-ban is az (emellett szól az enyec B. judea 
j - hangja is). I 

A másodlagos szókezdő nazálisok fejlődését tehát úgy képzelhetjük el, hogy 
az az energikus, erősen vágott szótaghangsúly okozta szókezdő aspirációból vagy 
hangszalagzárból jött létre, eredetileg valószínűleg olyan szavakban, melyekaszó 

1 Egy példában (70. sz.) a szó nincs kimutatva az enyecből, egy példában pedig 
(64. sz.) ó- jelentkezik. 

2 Ezekben az esetekben az enyecben csak u, o előtti helyzetben találunk r\- szókezdőt. 
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belsejében is tartalmaztak nazálist. A folyamat eredményeképpen veláris 
magánhangzók előtt ma a nyenyecben v\- (~ 0) jelentkezik, s ennek a ngana
szanban ?]-, 0 (szórványosan j - ) , az enyecben 0 (szórványosan rj-, egy-egy 
esetben n-, ül. j - ) , a szelkupban 0 (a régi Kar. adatokban h-), szórványosan 
(a előtti helyzetben) w-, a szajáni szamojéd nyelvekben pedig 0, ül. bizonyos 
esetekben n-, m-, h- felel meg. 

A nyenyec magashangú elsőszótagi magánhangzós szavaknak meg
felelő példákban viszont a szókezdő aspirációt ma a nyenyecben minden 
esetben n-\ a nganaszanban r\- (63 — 69, 71. sz.), néha n- (76 — 77, 79. sz.) 
és egyszer j - (75. sz.) ; az enyecben Ch. 0, B. n- (63, 65—69, 74. sz.), Ch. 
és B. 0 (64, és a nyenyec i és e-nek megfelelő magánhangzók előtti helyzetben : 
71, 75—77. sz.), Ch. 0, B. j - (81. sz.) és (i előtt) n- (n-) (73. sz.) ; a szelkup
ban 0 (62—70, 72—77, 80. sz.), egyszer n- (78. sz.) ; a kam.-ban 0 (63, 
65, 66, 68, 70, 74, 80), ill. n- (69, 78, 79), a koibálban 0 (63, 65, 68r 
77. sz.), ill. n- (78—80. sz.), a motoriban 0 (63, 65, 77—79. sz.), a taigiban 
0 (65, 74, 77, 78. sz,), ill. n- (68. sz.), a karagaszban 0 (65. sz.) képviseli 
(1. a 2. táblázatot). 
nyenyec rja- típus : 2. sz. táblázat.1 

nganaszan enyec szelkup kan i . koib . m o t . ta igi ka rag . 

n- (29) 

í ? - ~ 0 ( 5 ) 

/- (8) 

0(30) 

? ? - ~ 0 ( l ) 

B . n-, Ch. 0 (1) 

0 (24) 

w- (4) 

n- (1) 

0 (17 ) 

v- (i) 
2 0 ~ * ' - (2) 

0(11) 

n- (1) 

0 (11) 

m-(\) 

h-{\) 

0(18) 

m- (1) 

h- (1) 

0 (7 ) 

nyenyec na-, -ne- stb. típus : 

nganaszan enyec szelkup k a m . k o i b . mot.. t a ig i k a r a g . 

n- (8) 

4\<3J 
?r (1) 

Ch. 0 ~ B . n (7) 
3Ch., B . 0 ( 5 ) 

Ch. 0 ~ B . f- (1) 

& (1) 

0 (16) 

n- (1) 

0 (7 ) 

n-(3) 

0(4 ) 

ra- (3) 

' 0 ( 4 ) 0 ( 5 ) 

h-(\) 
0 ( 1 ) 

nyenyec rja- ~ ná-, ne- stb. típus : 

nganaszan enyec szelkup k a m . ko ib . m o t . ta ig i ka rag . 

0 (3 ) 

Ch. 0, B . n - (1) 

0 (2 ) 

* : (1) 

«;- (1) 

0 (2) 

A; (1) - : 

n-{\) 0(1) 0 (1) 

1 A zárójelben levő számok az előfordulás gyakoriságát jelzik. 
2 * előtti helyzetben (2. ós 49. sz. példa). 
3 négy esetben a nyenyec i ós e-nek megfelelő magánhangzó előtt. 
** előtti. helyzetben (73. sz.). 



A MÁSODLAGOS SZÓKEZDŐ NAZÁLISOK A SZAMOJÉDBAN ' 9 3 

A szamojéd nyelvek — a nyenyec és az enyec kivételével — nem mutat
ják, hogy különbség lenne a képviseletben a szerint, hogy palatális vagy 
veláris magánhangzóval kezdődik-e a szó. Annyi azonban mindenesetre ki
tűnik a képviseletekből, hogy az erősen vágott szótaghangsúly, s ennek 
következtében az energikus exspíráció már az ősszamojédban létrehozta a 
szókezdő aspirációt és a nazális (bizonyos esetekben pc- w-, j~) szókezdést, 
mert különben a déli szamojéd nyelvekben nem magyarázhatnék meg a 
szórványos n-, n-, m-, j - , h-, w-, pc- szókezdeteket.1 Ezek a szórványos 
mássalhangzós szókezdetek kormeghatározó értékűek, és azt vallják, hogy a 
szókezdő aspiráció —> szókezdő mássalhangzó fejlődés már az ősszamojéd 
korban végbement. A szókezdet aspirálására való hajlam azonban a déli-
í^zamojéd nyelvek elődeiben gyengébb volt, lassan ki is veszett, mert hiszen 
a (j> képviselet ezekben a nyelvekben sokkal általánosabb, mint a mással
hangzós képviselet. Érvényben maradt, sőt még jobban kifejlődött a magán
hangzós szókezdet kiküszöbölésére irányuló tendencia az északiszamojéd 
nyelvekben, ill. ezek előzményeiben. Az északiszamojéd nyelvek alapnyelvé
ben az ős-északiszamojédban egy bizonyos területen kifejlődött a palatális 
és veláris magánhangzók előtt a másodlagos szókezdők kétféle képviselete, 
mely a nyenyecben a mai napig megvan, az enyecben azonban legfeljebb 
a csökevényei mutathatók ki. A nganaszanban ilyen különbségtevés nem 
látszik. 

Ezt a jelenséget legszebben azok a nyenyec példák mutatják, amelyekben 
ugyanannak a szónak (esetleg bizonyos fokú alak- és jelentésdifferenciálódással) 
mélyhangú ^-kezdetű és magashangú n- kezdetű változata is van. A szamojéd 
nyelveknek ez a régi jellegzetessége ma már csak a legizoláltabban élő nyenyec 
nyelvben van meg még, mint jelenleg is tevékenyen ható tendencia, de 
a nyenyec perem-nyelvjárásokban kiveszett már, s ez lesz talán a még 
meglévő f]- hangok sorsa is. Az n- azonban meg fog maradni, mint ahogy 
minden nyenyec nyelvjárásban megvan, mert ezekben az n- protetikus volta 
nem világos a nyelvérzék számára, s a többi eredeti *n- (*w-) hangot tar tal
mazó szóval egy kategóriába esik. 

Ami a tárgyalt szamojéd szavak finnugor megfelelőit illeti, már az 
eddigiekben is megállapítottuk, hogy az r\- típus finnugor rokonai általában 
eredetileg magánhangzós szókezdetet mutatnak. Egyes finnugor nyelvi 
adatok mássalhangzóval kezdődnek ugyan, de ezek alkalmilag, a fonetikai 
helyzettől függően az egyes nyelvek különéletében fejlődtek ki. Ilyen pl. a 
lapp v- (2, 5, 16, 22, 27, 54, 65, 72. sz.), melyet szó elején, leginkább uo 
előtt, az általánosan elfogadott vélemény szerint másodlagosnak tekintenek.2 

A lappban előforduló szóeleji h- (7, 47. sz.) szintén másodlagos. Ez egyrészt 
a lp. h- nélküli adatokból, másrészt a többi másodlagos szókezdő lp. h- ana-

ógiájából következik.3 

1 A két példában előforduló kam. i-t (2. és 49. sz.) nem számítom ide, minthogy 
i -előtti helyzetben új fejlemény is lehet. 

2 L. PAASONEN, Beitráge 137 ; WIKLUND, UL. 232. Ilyenek még pl.: lpX. vuola 
'Bier' ~ fi. olut (< ' l i tv . olús); lpX vuögga 'Angel' ~ fi. önki; lpX.' vuosko 'Barsch' ~ fi. 
ahven; lpN. vuovdda 'cavum' ~ fi. uudus; IpIST. voubers 'rangifer' ~ fi. uve stb., stb. 
Hasonló példákat 1. még : WIKLUND, TJL. 44, 66, 131, 2 0 8 - 9 ; 212, 232; T. I. ITKONEN : 
JSFOu. XXXII/3 , 62, 64. 

3 Pl. lpísT. vu0kk ~ V., ¥., O., U., H. hökke ~ fi. önki; lpX. hcekkad 'plötzlich' ~ fi. 
ákkiö (WIKLUND, UL. 180) ; JpX. husta <C fi. *uuste, uustin 'uistin' (ÁIMÁ : Vir. 1921, 
65). A másodlagos h- gyakori a jövevényszavakban is (1. QVIGSTAD : FUF. XXIX, 
4 2 - 4 6 , 50). • 
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Kérdés azonban, hogy a többi finnugor nyelv magánhangzós szókezde
tével szembenálló lp. n- a Aámmát 'szopni' szóban (~fi. imed) nem a szamojéd 
nyelvekből ismert erősen vágott szótaghangsúly egykor megvolt hatásának 
tulajdonítható-e, amelyet ilyenformán a lappban is kimutathatnánk?1 Hogy 
ebben a kérdésben állást tudjunk foglalni, meg kell vizsgálnunk, találhatók-e 
még példák erre a jelenségre a lappban. A szófejtő irodalom számontartja 
a következő, idevonható egyeztetéseket : [1] lpT. (GEN.) nollane- ' ilahtua' 
•*•» fi. ilo, s ezt a ngan. naltatem 'sich freuen' szóval vetik össze (T. I. ITKONEN : 
JSFOu. XXXII /3 , 27, 107); [2] lpN. nida 'contumacia, trods', L. ninmh 
'hárnatá ' ~ f i . inttaa (i. m. 24, 107, 117) ; [3] lpN. nirvvot 'ringi, os foede 
distorquere', L. nir^vu- 'grinsen', I. nirviő 'irvistáá' ~ f i . irvi, irvistaa (i. m. 
25, 107, 124). I t t említhetjük meg továbbá azokat az eseteket is, melyekben 
a lp. n- hang fi. j-vel áll szemben: [4] lpN. njuottat, njuodam 'allinere, obli-
nere' ~ fi. juutua (T. I. ITKONEN : MSFOu. LVIII, 54) ; [5] lpN. njukca, 
njufca, L. nukca- 'cygnus, olor' ~ f i . joutsen, jouhten, joeksen ~ % mdE. loksij, 
lokstim, M. loksti ~ mari KB. jü'k^éd ~ kmi jus ~ udm. jué ~ msi (PÁLL.) joschwoi 
'Schwan' (T. I . I T K O N E N : M S F O U . LVIII, 38, 54 ; TOIVONEN, Affr. 170, 
234, 247 ; WIKLUND, ÜL. 275 ; PAASONEN, Beitráge 181 ; SETALA, Verw. 48). 

Ha végigtekintünk ezeken a példákon, azt látjuk, hogy a lp. n-, n-
~finn i- vagy j - szókezdettel áll szemben. Az első példa ngan. adatát az 
összeállítás bizonytalansága miatt csak annyiban vehetjük tekintetbe-, hogy 
az n- esetleg másodlagos szókezdő mássalhangzó is lehet. Az utolsó példa 
határozottan fgr. *?-re mutat. Arról lehet tehát itt szó, hogy e szavak eredetileg 
;-vel kezdődtek s a lp. n- ennek a képviseletét mutatná. Ezek a még közfinn 
*j- hangok a finnben i előtti helyzetben — talán a jo- ~ e- változással, ül. 
váltakozással (1. SETALA, AH. 437 kk.) összefüggésben — esetleg lekophattak. 
A lp. námmát szó n-jét is ilyesfélekép foghatjuk fel. 

A finnben jelentkező h- (5. sz.) ugyancsak másodlagos, a finn nyelv 
külön életében, keletkezett.2 

A manysi j - (2, 40, ?48. sz.) és v- (11. sz.) ugyancsak kifejlődhet szó 
elején palatális, illetőleg veláris magánhangzók előtt, miképp a chantiban is 
(chti j - : ?48. sz. ; u- : 18, 41, 54. sz.).3 

1 Helytelen HALÁSZ álláspontja, aki ezt az etimológiát úgy magyarázza, hogy a 
nyenyec n- < *ú-bö\ keletkezett (NyK. XXIV, 450). 

2 L. PAASONEN, Beitráge 107; SETALA: FUF. XII , 169. SETALA a fi. haven 
'Bárt' analógiás hatásával magyarázza a hapsi A-ját. A fi. hiha, hiia, hia (~ észt iha, md. 
oza) 'Armel' (WIKIX-ND, UL. 116: PAASONEN, S-Laute 70; FÚF. VI, 120; AIMÁ : 
MSFOu. XLV, 145; RAVILA: FUF. XX, 107; HAKULINEX, SKRK. 1,51) és hmhka, 
ahka (~ észt ahka, karj. hoahka) 'Eiderente' (KALIMA : MSFOu. XLIV, 88 — 9 ; 
HAKXÍLINEN. SKRK. I , 51) szavakban azonban ugyancsak másodlagos, különnyelvi h-

• hangot találunk. 
3 Vö. msiAK. elt, P. $>U, ÉV., DV. lUt, AL. lU, FL. eli't 'vorne, früher' ~ chti 

icrf, et, fi' stb.; m. elő; kmi Uin;_ fi. ete- (KANNISTO, Wog. Vok. 41 — 42) ; msiTJ., TCs. 
Is, AK. e.s', KK. é's, P. ies. ÉV. p,s, DV. ies, AL. ies 'Vernunft' < tör., vö. kaz., bar., t ob . 
is id. (i. m. 44, és FUF. XVI], 68) ; msiTJ. ilüx, AK. élX, KK. elx, P. }elX, ÉV. ielx, 
^ ' S i e b ' < tör., vö. kaz., tob., bar. ilak id. (Wog. Vok. 47) ; msiFK. üöskv, P . fieská, 
ÉV., DV. fi<>éká, AL. öská, FL. üska 'Ochs' < kmi öska (WogVok. 67); msiTJ. ÖAá-, 
AK. qAd, KK. fiÖAd, FK.Vufo, P'.," fiÜACt,, ÉV. ÚAá, DV. üld, AL. UAO,, FL. ula, Szo. fiúiéi 
'Zaunholz'~ fi. ulku, lp. olk,má. olga (i. m. 119;; msiTJ., TCs. öné-, AK. óné-, KK. 
figns-, FK. ^uns-, P . fíuns-, ÉV., AL., KL. uns-, FL., Szo. uns- 'übersetzen, -fahren'~ 
c\\tiúnts-, kmi vudzni, mri won\em, \p.vaince-, észt vantsima (i. na. 119); msiTJ. óra-/, 
AK. ör'ix, KK. / W / , FK. %urx, P. purx, ÉV., DV., AL. urX 'Sichel '< tör., vö. tob.,"kaz., 
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A komi vom szó (63. sz.) v-]e az udmurt megfelelő tanúsága szerint nem 
eredeti *j8- folytatója (1. UOTILA, Kons .Perm. 57, 63 kk), mikép a kmi jem 
(79. sz.) szókezdő mássalhangzója is azon esetek közé tartozik, ahol a j - ineti
mológikus (1. i. m. 75 kk). 

A mari (í- az 57. sz. példában a többi rokonnyelvi adat alapján szintén 
a mari nyelv külön életében, %i előtti helyzetben keletkezettnek ítélhető.1 

Ezek az etimológiák tehát nem kényszerítenek arra a feltevésre, hogy 
az ősszamojéd szókezdő aspirációt és fejleményeit az uráli vagy a finnugor 
korig visszavezessük, hanem mindössze arról győznek meg, hogy az ősszamojód
ban az uráli alapnyelv magánhangzóval kezdődő szavai, a szétválás óta az 
ősszamojéd nyelvben felbukkant újabb eredetű magánhangzóval kezdődő 
szavakkal együtt részesei lettek a szókezdő aspiráció kifejlődési folyamatának. 

Vannak azonban olyan jelek is, amelyeknek a vallomása szerint ebben 
a folyamatban olyan szók is részt vettek, melyeknek finnugor alapnyelvi 
alakjukra szókezdő *j-, ül. */5- hangot szoktak feltenni. Fgr. */- kezdetű 
szók a 49, 61 (és 48?) sz. etimológiák, fgr. *§- kezdetűek a 12, 14 (?) és 
73. sz. etimológiák. A fgr. és uráli *^'-nek a szamojéd megfelelői, mint tudjuk : 
nyeny. j - ; ngan. j - ; eny. j - (d-) ; szelk. i- (c-) ; k- ; kam. t- (d-), koib., 
mot., taig. dz- szokott lenni. Ezzel szembén a 49. sz. etimológiában : nyeny. 
f]-, ngan. j - , enyec 0, szelk. 0, kam. 0 ~ $'-, koib. 0, möt., taig. m- képviseletet, 
a 61. sz. etimológiában nyeny. r\- ~n- ; szelk. 0 képviseletet találunk a fgr. 
*/-re valló adatokkal szemben (fi. jousi, jálsi). PAASONEN még idevonja a 
nyeny. rjésu 'Glied' és fjaewaei 'Gehirn' szó családját is. Az előbbit a fi. jasen, 
m. íz, udm. joz, mri idzerj, md. jezne 'articulus, artus ' szavakkal egyezteti. 
Ez a finnugor szócsalád azonban — mint UOTILA rámutat (Kons.Perm. 331) — 
nem vethető össze a szamojéd szavakkal, s az íz szó is kirekesztendő a finnugor 
szavak közül. A nyeny. rjaewaei ~ nemaei 'Gehirn' szót pedig PAASONEN a 
következőkkel egyezteti ; enyCh. ae, B. ebé ; ngan. dia ; szelkN. köu, 
küu, K. küu, Cs., FO. küur\ ; kam. huju id. ~ lpN. vuoirjamas ; fi. aivo 
'Gehirn' ; ?mdM. uj 'Mark' (Beitr. 31, 282). A nyenyec szó azonban a rjaewa 
'Kopf (55. sz.) származéka, s nem tartozik Össze a PAASONEN (és SETALÁ) 

bask.. kirg., bar., kom., dzs., oszm., kar. orak (i. m. 124) ; msiTJ. ösá'Mji, AK. ösd'i/9Í, 
KK. (iosdTiMl, FK. fiusduhvl 'langsam' < tör., vö. tob. uzak (FUF. XVÍI, 69).stb. A manysi 
szekundér /?-re vö. még TOIVONKN : FUF. XXIX, 160. 

A chantiból nem tudok biztos példát idézni másodlagos /- kifejlődésére, s ezért a 
48. sz. példa manysi és chanti szókezdő /-jót eredetinek is tekinthetjük. E szónak a szamo
jéddal való összefüggése egyébként sem teljesen tisztázott. [Másodlagos /- lehet a chanti-
ban UOTILA szerint a következő szóban: filém : j.-tut 'Nordlicht (Himmelslicht)', vö. 
Udm : num-l., ífom : num-l. 'Himmel, Himmelsgott' ~ msi. elém, ilém, jelem 'Wetter' • 
kmil. jen 'Gott'; udm. iw 'Himmel'; fi. • Urna: lpN. albme (UOTILA, Kons.Perm. 75).] 
A másodlagos szókezdő u- hang is igen ritka a chanti nyelvben. Ez a hang általában 
inkább eltűnik a szó elejéről, mintsem hogy kifejlődne. Olykor-olykor azonban mégis 
előfordul, hogy inetimológikus u- keletkezik az eredetileg magánhangzóval kezdődő szó 
elején a Kaz., O. (és 18. sz. példánk tanúsága szerint a DN.) nyelvjárásban DN. ommi 
Trj. 'üA§m'l V., Vj. ülöm', Ni. ütdmr ~ Kaz. uöAvm , O. wf/am 'Traum'; DN. o'tmés-, Trj. 
'uAmi-, V., Vj. ti Imi-, Ni. utmii- ~ Kaz. uoyAm%-, O. uUmi- ' traumen' (KAEJ . , OL. 100). 

1 A mariban másodlagos /?- csak néhány példában jelentkezik. Pl. wojzam < or. 
03HMb (LEWY, Tscher. Gramm. 16); H. fiúréé, KB. ut"§s 'Stahl' < csuv. yorí%, y;ur%s 
(RASÁNEN, Tschuw. Lw-. [MSFOu. XLVIII] 124). E Á S Á N E S előtt nem világos, hogy aszó
kezdő j3- mari vagy csuvas fejlődés eredménye-e (i. m. 28), de a példák az első lehetőséget 
teszik valószínűvé. Vö. még uryem ~ fiurgem (i. h.); K. (iujsem, H. ffájsas ~ mdE. .utáo, 
íi.'odottaa 'warten '~ szelkN. ácap, K., NP. acau stb. 'wachen' (PAASONEN, Beitrage 
114). L. még N.. SEBESTYÉN IRÉN : NyK. XLIX, 65. 
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által említett megfelelőkkel. így végeredményben két biztos és egy bizonytalan 
etimológiánk van a fgr. *;*-nek a szokásostól eltérő megfelelésére a szamojéd 
nyelvekben, s ezt PAASONEN úgy magyarázza, hogy az uráli alapnyelvre 
fgr. *ij-et következtet ki (Beitráge 270—274). — Ezenkívül idéz még néhány 
fgr. megfelelő nélküli szamojéd példát, amelyekben *j-t kellene feltennünk, 
de a szelkupban 0 szókezdetet találunk : 1. nyeny. jiera, iera; eny. ujora ; 
ngan. fjeru 'Eule' (1. 17. sz.) ; 2. nyeny. jur 'Fett , Butter ' ; ngan. jir; szelk. 
ür, ör ~ lpN. noí^ve id. ; 3. nyeny. jiry 'Mond', enyB. jirie, Ch. i&io; szelk. 
are, ire stb. ; 4. nyeny. jináli-leadm, jinzi-leadm 'horchen' ; ngan. jüsi-tindim ; 
enyB. juze-redo', B. udHe-diro3; szelk. ürja-lgak stb. ; 5. nyeny. ju 'Stromwehre'; 
szelk. ürj, örj 'Damm im Flusse' (i. m. 270—71). Ezek a szavak a szelkupban 
ugyanazt a 0 képviseletet mutatják, mint a fenti 49. és 61, sz. etimológiákban. 
PAASONEN azonban bizonytalankodik abban, hogy milyen szókezdő mással
hangzót tegyen fel ebben az öt szamojéd szóban. Hajlamos arra, hogy a szelk.-
ban *f-. > 0 változást tegyen fel, de a jur T e t t ' szónak — szerintünk kétes — lapp 
noreve megfelelője véleménye szerint inkább *^-re (vagy *?i-re) utalna (i. m. 
274—5). Ezek közül a szamojéd szavak közül az első (jiera) minden bizonnyal 
eredetileg nem *f- kezdetű volt, s CASTEÉN j - jelét LEHTISALO adatai nem 
igazolják (1. 17. sz.). Ami a többi szót illeti, azt hiszem, az a legvalószínűbb, 
ha PAASONENnel megmaradunk annál, hogy a fgr. */ képviselete a szelkup
ban bizonyos esetekben 0 is lehet. Ilyen körülmények között a fi. jalsi és jousi 
szók és fgr.-szám. megfelelőik alapján indokolatlan a fgr. *rj- rekonstruálása. 
Hogyan magyarázható akkor, hogy a fgr. *j- képviselettel szemben a szamo
jédban olyan formákat találunk, melyeknek másodlagos szókezdő mással
hangzója eredeti magánhangzós szókezdetre utal. Arra gondolhatnánk, 
hogy az uráli *j- ebben a két példában az ősszamojéd alapnyelv korára, 
valamilyen előttünk ismeretlen okból lekopott, s az idetartozó két (ill. a 48. 
•sz. példa idesorolásával: három) szó beilleszkedett az eredetileg is magán
hangzóval kezdődő szók megfelelési sorába. Vagy talán éppen fordítva, az 
eredetileg magánhangzóval kezdődő két szó a finnugor alapnyelvben másod
lagos */- szókezdő spiránsra tet t szert? 

A 12, 14 (?) és 73. sz. etimológiákban fgr. */3- szókezdetű szavakat 
találunk. Hogy a finnugor nyelvekben ezekben az esetekben a szókezdő 
/?-, u-, v- hang nem másodlagos, hanem eredeti fgr. */5-re megy vissza, az 
udmurt adatok bizonyítják. A problémát véglegesen nem tudjuk megoldani, 
minthogy a */?- képviseletei a szamojéd nyelvekben a következők lehetnek : 
nyeny. j - ~ /?- ; eny. 6-; ngan. 6- ; szelk. Jc-,'0 ; kam. b- (/?-), m-; koib. b-, 
m-; mot., taig., kar. 6- (1. DONNEE, Anl. Lab. 124—139). 

0 képviselet a szelkupban két uráli etimológiában (DONNEE, i. m. 17. 
és 19. sz., 134—136. 1.) és öt szamojéd etimológiában (i. m. 51—53. 1.) mutat
kozik. Ezekben az esetekben a többi szamojéd nyelv a */?- rendes megfelelését 
mutatja. Ha tehát a tőlünk idézett 12, 14 és 73. sz. etimológiákban a finnugor 
és a szamojéd tagok összefüggését elfogadjuk, akkor a finnugor és a szelkup 
adatok alapján */3-t, a többi szamojéd (északiszamojéd)1 adat alapján pedig 
*(Z> szókezdetet következtethetünk ki az uráli alapnyelvre. Ezért kénytelenek 
vagyunk feltenni, hogy ezekben az etimológiákban a 0 szókezdet a DONNEE 
idézte szelkup példákkal ellentétben, nem a szelkupban, hanem jóval előbb, 
az ősszamojédban alakult ki. Mikép a *;*-re utaló két-három példa esetében, 

1 Ezekben a példákban a szajáni szamojéd nyelveknek nincsenek megfelelőik. 
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i t t is gondolhatnánk még arra is, hogy 12, 14 és 73. sz. példáink az uráli 
alapnyelvben magánhangzóval kezdődtek, s a szókezdő */?- csak a finnugor 
alapnyelvben fejlődött ki.- • 

* 

A fent kifejtettek értelmében tehát megdől HALÁsznak az az állítása, 
hogy az uráli alapnyelvben létezett egy szókezdő *r\- hang (NyK. XXIV, 
449), s hogy ez a finnugor nyelvekben 0, a szamojéd nyelvekben r)-, n-, k-, 
j - , v- stb. képviseletekben folytatódott (i. m. 443, 452). Helytelennek minő
sülnek továbbá HALÁsznak az uráli alapnyelvben magánhangzóval kezdődő 
szavakra te t t megállapításai is (i. m. 468—469). Ezzel szemben — azt hiszem 
— sikerült megindokolni az uráli magánhangzós (egy-két esetben *j-, */?-) kez
detű szavak szamojéd megfeleléseiben a szókezdő rj- és n- hangok kifejlődé
sének körülményeit és okát, s azt, hogy ezeknek a másodlagos szókezdő 
hangoknak a kialakulása már az ősszamojédban megindult, s az ős-északi
szamojédban érte el intenzitása csúcspontját. I 

H A J D Ú P É T E R 

1953. január. 

7 Nyelvtudományi Közlemények LV. 




