
Obi-ugor jövevényszók a zűrjén nyelvben 

I. Bevezetés 

A zűrjén nyelv obi-ugor jövevényszavait először Y. H. TOIVONEN vetette 
alá részletes és beható vizsgálatnak ,,Über die syrjänischen Lehnwörter im 
Ostjakischen" (FUF. XXXII , 1 — 169) című műve „Ostjakische Lehnwörter 
im Syrjänischen" című fejezetében (uo. 103—6). TOIVONEN i t t — beleszámítva 
az 58. lapon említett zürj. Lu. puë 'lange Fischreuse' szót is — kilenc szót 
tárgyal. (TOIVONEN felsorolásából kimaradt UoTiLÁnak a zürj. tsukri 'schma
les, langes Messer . . .' szóról írott etimológiája, vö. Vir. 1934: 252.) V. SzoR-
VACSOVA „HeHemKHe H xaHTbificKHe 3anMCTB0BaHHH B roBope 3aypajibCKHX 
KOMM" (McTOpHKO-(J)HJIOJIOrHqeCKHH CÖOpHHK. CblKTblBKap, i960: 176 —7) című 
cikkében helyszíni gyűjtés alapján 18 új osztják jövevényszót sorol fel. Ezek 
közül azonban csak hétnek fejtette meg az eredetét helyesen. A fennmaradó 11 
szónál észrevette ugyan, hogy osztjákból való kölcsönzés lehet, de ajánlott 
etimológiái nem fogadhatók el (1. az egyes jövevényszók tárgyalásánál). 

Dolgozatomban az eddig megírt 17 etimológián kívül 28 új etimológiát 
tárgyalok. Forrásul elsősorban az 1961-ben Sziktivkárban megjelent új zűrjén 
szótár, a CpaBHHTejibHHH cjiOBapb K0MH-3bipjîHCKHX AHajieKTOB (rövidítése: 
SzrSzlKomi) szolgált. Ezenkívül felhasználtam még VÁSZOLYI E R I K 1959-ben 
gyűjtött Mizi-i nyelvjárásból való zűrjén szövegeit is.1 Munkámban — mint 
ez a címből is kitűnik — a zűrjén nyelvnek mindkét obi-ugor nyelvből bekerült 
jövevényszavaival foglalkozom. Kétségtelen, hogy a két obi-ugor nyelv közül 
az osztjákból került be a legtöbb jövevényszó a zürjénbe. Az átadó nyelv 
bizonyos hangtani, földrajzi stb. kritériumok alapján általában akkor is meg
állapítható, ha az illető szó mindkét obi-ugor nyelvben megvan. Némely 
esetben viszont — megfelelő kritériumok hiányában — csak annyit mond
hatunk, hogy a kérdéses zűrjén szó valamelyik obi-ugor nyelvből, a vogulból 
vagy az osztjákból származik. 

II. Szójegyzék 

1. (SzrSzlKomi) I. (Ob) yarnö 'MOJiOßbie BCTBH HBbi'. 
? < o s z t j . (KT. 428) C. Ícdrdnör3 'Zuwachs an den Zweigspitzen, Trieb', 

Kr. kardnör3 'Trieb eines Nadelbaums, der Weide (süss, von den Kindern 
gegessen)', Ni. Jcär3nördg, Kaz. käHnörey uärcs 'unverhärteter Schössling der 
Sandweide (wird unverhärtet ziemlich hoch)', O. kpri nar 'Weidenschössling'. 

1 VÁSZOLYI EniKnek ezúttal is köszönetet mondok azért a szívességéért, hogy 
kéziratos anyagát rendelkezésemre bocsátotta. 

1* 



4 RÉDEI KÁROLY 

A zürj. %arnö feltehetőleg elhasonulással jött létre: yarnor >> %arnól > 
I. %arnö. — Az vismai jellegű nyelvjárásokban l szóvégi helyzetben nem for
dul elő, ezért a %arnól szó a lo (lolis) típusú szók analógiájára %arnö hang
alakúvá vált. 

SZORVACSOVA (177) a zűrjén szót az osztj. (KT. 335) DN. %arcCmcL 
'Querband, Weidenband am Schlitten, Ulme' szóval vetette egybe. Ez azon
ban hangtani okokból nem fogadható el. 

2. (SzrSzlKomi) I. (Ob) %olam 'Ha3BaHne BOAflHoro pacTeHHH'; (VÁ
SZOLYI) I. (Mizi) %olam ua. 

< osztj. (KT. 301) Kaz. ^ola'm, O. xö^am 'ein im Wasser (copi.) wach
sendes Gras'. 

3. (SzrSzlKomi) I. (Ob) %ort 'njiec, qacTb peKH OT o/mwo H3rHÖa AO Apy-
roro, npHMoe TeqeHHe'. 

< osztj. (KT. 330) Kaz. %orf 'gerade, schmale Strecke eines Moores 
oder Flusses, »wie ein Rohr, weithin sichtbar» (nicht sicher)'. 

SZORVACSOVA (177) a zűrjén szót tévesen az osztj. (KT. 330) DN. xor 
'Strecke eines Flusses, wo sich an den Ufern keine Sandablagerungen befinden' 
alakból származtatja. v 

4. (WUo.) V., Sz., Pecs., Lu., Le., L, Ud. jaran 'Samojede (V., Pecs., 
L, Ud.), ein Volk irgendwo im Norden in der Gegend der Vycegda (Sz., Lu.), 
die im Norden wohnenden Svrjänen, im Norden wohnender Syrjäne (Le.)'. 

< v o g . (MSz.)É. jârèn, K. joryén 'szamojéd' 
vagy < osztj. (KT. 184—5) DN. iä'ren 'Samojede', V. ivrya'n: i. ià^ 'die 

Samojeden', Vj. inrjça'n: i. pöy§r 'hohe Rohrpflanze', Trj. iarycCn : i. Jgö' 'die 
ganz in der Nähe, bei Surgut wohnenden Samojeden, die Jasak nach Bere-
zov zahlen', Ni. imn^', Kaz. iörnri', iördn' = DN. 

WUo. (Syrj~ < W o g . od.~Ost].?)7ToivoNEN: FUF. XXXII , 104 (zürj. 
1 < v o g . v. osztj.); STEINITZ: Zeitschrift für Slawistik V, 600—1 (zürj. < v o g . 
v . osztj.). 

Zürj. > or. apán, epán' 'Samojede', vö. STEINITZ: i. h.; másképp: 
KÁLMÁN: NyK. LUI, 168 (or. < v o g . ) . 

5. (SzrSzlKomi) I. jodum 'noJiocKH öepecTbi /yin noKpbiuiKH JieTHnx 
MyMOß'; (VÁSZOLYI) I. (Kanyin) jodum 'sátorfedőláp (nyírfakéregből)'. 

< o s z t j . (KT. 198) Ni. iù'lerri 'Rindenscheibe der Hüt te (aus 2—3 
Streifen)', Kaz. iQU'rn 'Rindenscheibe der Hüt te (aus 2 — 3 Streifen), aus 
2—3—4 einfachen Streifen genähte Rindenscheibe', O. ihde'm = Ni. 

R É D E I : ALH. XIII , 309. * 
SZORVACSOVA (172) a zűrjén szót a jurák ( P T Y . 161, 305) ëdeMbi 'o6py6oK, 

*iyp6aH'; (LEHT. 139) Szj. jödem 'Balken, Bauholz' szóból származtatta. Egyez
tetése hangtani (a zürj. -d-nek nem felelhet meg szám. -d-) és jelentéstani 
(a zürj. szó 'noJiocKH ÖepecTbi . . .' jelentése nem illik a szám. szó 'Balken, 
Bauholz' jelentéséhez) nehézségek miatt nem fogadható el (vö. R É D E I : i. h . ) . 
LEHTISALO (i. h.) szerint a jurák szó szintén osztjákból való átvétel. 

6. (SzrSzlKomi) I. (Ob) kaldanka 'xaHTbiHCKan JTOAÔ Ka (HOC H KOpMa 
ocTpbie)'. 

E szó osztják eredetijét nem ismerem. Lehetséges — legalábbis a -ka 
végződés erre utal —, hogy szavunk orosz közvetítéssel került a zürj énbe. 

SZORVACSOVA (177) a zűrjén szót egy osztj. kàïdtàm 'no/no, Ha KOTopoíí 
MO>KHO e3ÄHTb no MeJiKOH BO^e' alakból való átvételnek tartja. Ez a szár
maztatás nem fogadható el. SZORVACSOVA egyeztetése ugyanis PAASONEN— 
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DONNER (823) Ko. kçïyd'm, kildtà'm 'mit d. Boot über eine niedrige Stelle 
fahren od. fahren können' adatának a félreértésén alapszik. Az osztják szó 
nem főnév, hanem ige ! 

7. (SzrSzlKomi) I. (Ob) uaebip 'po/i, MOJiOTKa, KOTopbiM 6bK)T KpynHyio 
pbiöy npH JiOBJie HCBOAOM HJIH BawaHOM'. 

< osztj. (KT. 387 — 8) DN. käudr 'Holzklötzchen, das an das eine Ende 
der Angelschnur gebunden wird (wenn der Hecht den Haken verschluckt 
und von der Spitze einer am Ufer eingesteckten Stange die mittels eines Heu
wisches mitten an derselben befestigte Angelschnur abgerissen hat, dient 
dieses Klötzchen als Schwimmer); ein mit einem 2—3 Klafter langen Seil an 
der Spitze des Fischotterpfeils angebundenes Klötzchen, mit dessen Hilfe 
man den ins Wasser verschwundenen Otter finden kann', Ni. käudf (kä-) 
Tischkeule', Kaz. käudf 'hammerartige Fischkeule aus einer Wurzel; (in 
Märchen) Hammer', Ö. käudr 'Hammer'. 

Tévesen: SZORVACSOVA (177): zürj. < o s z t j . (PD.. 679') Ko. käw3 'Ham
mer, Keule'. 

Osztj. > vog. ( K A N N . — L I I M . : SUSToim. 114 : 481) Szo. käßn 'MOJIOTOK'. 
Osztj. >> ör. Kayp 'hölzerner Hammer mit langem Stiel, mit dem man 

Fische durch Schläge auf den Kopf tötet ' (KALIMA: FUF. XVIII, 159; K Á L 
MÁN: NyK. LUI, 158—9; STEINITZ: Zeitschrift für Slawistik V, 499). 

8. (WUo.) L, Ud. kin 'Polarfuchs'; (SzrSzlKomi) Vm„ I., AV., Pecs., 
Ud. kin 'neceii'. 

< osztj. (KT. 413) C. kán 'Polar-, Steinfuchs', V., Vj. Jcôxnf, Likr. Mn', 
Mj. ke'n = C. 

KARJALAINEN, OL. 13; WICHMANN: FUF . XVI, 1 9 2 - 3 ; FUCHS: ALH. 
I I I , 249; TOIVONEN: FUF. XXXII , 104. 

9. (SzrSzlKomi) I. (Ob) 1er 'KopeHwi Keflpa R\JIH CB«3KH (cKpenbi) BepuiH 
H3 ApaHOK'. 

< osztj. (KT. 1086) DN. tér, te'r 'Faser (des Fleisches, Hanfes, usw.)',. 
V. \§f 'Strich, Linie, Streifen (des Gewebes, Zeuges usw.); Rinne (im obe
ren Balken beim Bauen)', Vj. iéf 'Streifen (des Gewebes); Linie, Streich', 
Trj. A.ârr 'Wurzel(faser)', Ni. tef, Kaz. Air , A^r 'Wurzelfaser (des Baumes, 
Grases); aus Wurzel hergestelltes Band', O. 1er — Kaz. 

SZORVACSOVA (177). 
10. (SzrSzlKomi) I. (Ob) lorvoz 'UlypbiiiiKapbi, UlypbiuiKapcKHH paiiOH'. 
< o s z t j . (KT. 259) O. larua's 'UlypbimKapcKifl lopTbi'; (STEINITZ: CIFU'2 

198) lor-ivos, lar-was 'Suryskar', szó szerint 'See-Stadt'. Vö. (KT. 1084—5) 
DN. tor 'See (grösserer und gewöhnl. mit Sandboden, darin keine Karauschen)', 
Ni. frf, Kaz. Aoyr 'bei Hochwasser überschwemmtes Ufergebiet; See (nicht 
Karauschentümpel)', O. \ar = Kaz.; (KT. 259) DN. uoys 'Stadt; Tobolsk', 
Ni. uns 'Stadt; Kondinskoe; russ. (Kirch- u. a.)dorf, Kaz. ur>"s 'Stadt; Kirch
dorf; Beresov; (in Liedern) grosses ostj. Dorf; Kopf (des Bären)', O. W s 
'Stadt; russ. (Kirch- u. a.)dorf; Beresov'. 

11. (SzrSzlKomi) I. (Ob) masja : maëjaa voni 'npHHTH B 6e3Bbixo,n,HOe 
nojio>KeHHe'. 

<< osztj. (KT. 551) Ni. mâsiçf, Kaz. mâéia" 'versperrt, verschlossen 
(Haus, Kiste); ohne Loch (ausser der Tür z. B. der Speicher, das Wehr);. 

2 Congressus Internationalis Fenno-ugristarum Budapestini habitus 20—24. IX.. 
1960. Akadémiai Kiadó 1963. 490 1. + 2 melléklet. 
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ohne Ausgang od. Abfluss, blind endend (Weg, Fluss, Bucht, See); geschlos
sen (Tür); lautlos, mäuschenstill', O. mpéiâ' (-si-) = Kaz. 

Az osztj. Ni. másig? stb. szóbelseji -si-, -si- kapcsolata miatt aligha 
tartozhatik az osztják nyelv eredeti szavai közé, hanem valószínűleg a zürj. 
(WUo.) Sz. midz : sorem-m. 'Stütze des Getreideschobers', (FOKOS-FUCHS, 
SyrjWb.) V. mid? 'Stütze' főnév -(j)a melléknévképzős *midzja 'gestützt, 
versperrt' alakjának az átvétele. I t t tehát egy zűrjén jövevényszónak az 
osztjákból a zürjénbe való visszakölcsönzésével van dolgunk. — A zürj. 
midz 'Stütze' alapszó ugyancsak átkerült az osztjákba: "(KT. 549) DN. 
mds 'Stütze, Stützpfeiler', V., Vj. meHs 'Stütze (V.), Holzpflock (z. B. zum 
Aufhängen der Kleider)', Trj. mâts 'Stütze; Holznagel (z. B. zum Zusam
menfügen von Brettern), Holzpflock (in Häusern)' stb. (TOIVONEN: FUF. 
XXXII , 42). 

12. (SzrSzlKomi) I. (Ob) maSjanol 'xaHTbiHCKafl jioao^Ka'; (VÁSZOLYI) 
I . (Mizi) masjenol 'csónakféle'. 

A zűrjén szó a 11. szócikkben tárgyalt osztj. Ni. másia' 'versperrt, ver
schlossen' stb. és (KT. 642—3) DN. nat 'Nase; Schnabel (des Vogels); Vor
dersteven (des Bootes); Spitze (des Stiefels, Strumpfes, Messers, der Nadel 
usw.)', V. noV 'Nase (des Menschen); Schnabel (des Vogels); Mützenschirm', 
Ni. •áfif 'Nase; Nase, (auch) ganze Schnauze (eines Tieres); Schnabel (des 
Vogels), Maul (des Fisches); Landzunge, Landspitze (die in einen See, Fluss, 
Sumpf vorragt); Vordersteven, Bug (des Bootes, Schiffes); äusseres Ende der 
Schneide (der Axt) ' stb. szóból létrejött összetételből származik. Ez az össze
te t t szó valami 'zárt, elreteszelt orrú csónakféleséget' jelenthet. A zürj. masjanol 
tehát kétségtelenül osztják jövevényszó, jóllehet az átadó nyelvi osztják össze
tételt egyetlen forrásban sem találtam meg. 

13. (SzrSzlKomi) L, Szkr. muksun 'MyKcyH'. 
? <<vog. (MUNKÁCSI: E thn . IV, 304) E. mo%sun, P . mulcsen 'Coregonus 

Moksun'; (CSERNY.) mohsan ua. 
vagy ? < o s z t j . (KT. 515) DN. mö'xsdy, Trj. mpjgsdp, Ni. muxszrf, -drf, 

Kaz. mogsdg, O. mvxsdrí 'Muksun (Fisch)'. 
A szó talán orosz közvetítéssel került a zűrjén nyelvbe. 
Az orosz MyKCpH, MOKcfn stb. 'cHÖMpcKHH cnr, Salmo muxun' KÁLMÁN 

(NyK. LILI, 160) szerint osztják vagy vogul, STEINITZ (Zeitschrift für Slawistik 
V, 505—6) szerint osztják jövevényszó. Az obi-ugor szó orosz közvetítéssel 
bejutott néhány török (toboli tatár , jakut) nyelvbe is (STEINITZ: i. h.). 

14. (SzrSzlKomi) I. (Ob) nambir 'xJiaM'. 
< v o g . (VNGy. II , 672) É. nampér 'apró darab', (MSz.) É. nampér : 

yls-n. 'fövényszem; Sandkorn' 
vagy <; osztj. (KT. 581) Ni. ndmpçr'', Kaz. naymp<re, namzir 'Kehricht, 

Abfälle, Späne (z. B. an einem Platz, wo Holz gespalten wird), Dreck; Säge
späne; Moder (im Wasser)'. . 

A vog. szó az osztj.-ból származik (vö. K A N N . — L I I M . : SÜSToim. 101: 
433 és 114: 468). 

15. (SzrSzlKomi) I. nori xanTLiHCKan TpaBiman porowa'. 
< o s z t j . (KT. 591) 0 . nvr( Schlafmatte (aus Riedgras)', (STEINITZ: 

Zeitschrift für Slawistik V, 507) Szin. nori ua. 
KABJALAINEN—TOIVONEN szótárában az O. nvriy 'Schlafmatte (aus 

Riedgras)' helytelenül a Ni. nör3r, Kaz. nori, O. nvriy 'erhöhter Schlafplatz 
*(in den Winterjurten); Schlafpritsche (in den Sommerhüten, nicht in den 
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Rindenzelten) ; Schlafplatz in den Schlafwinkeln, SchlafwinkeF szóval van 
együtt említve; ez utóbbi azonban orosz jövevényszó (STEINITZ: i. h.). 

SZOEVACSOVA (177) a zűrjén szót tévesen az osztj. (PD. 1469) Ko. ndr3' 
Ruderring aus Weidenband', J . ndrï 'Reis, Rute ' szóból magyarázza. 

Osztj. > vog. ( K A N N . — L I I M . : SUSToim. 116: 286) Szo. nàmn 'mit einer 
Matte versehen'. 

Osztj. > or. Hópa 'ocTflmKaH TpaBHHan poro>Ka' (STEINITZ: i. h.). 
16. (SzrSzlKomi) I. (Ob) nar%ul 'cbipan pbiÖa'; naryul soini 'ecTb cwpyio, 

TOJibKO mo BbiJioBJieHHyio pbiôy'. 
<C osztj. (KT. 631) Vj. närd'Jgu'l 'roher (und so gegessener) Fisch (Hecht)', 

Trj. närd'ku'A 'roher Fisch'. Vö. még (KT. 631) Kaz. na'r", O. näxr (harv.) 
'roh . . .', (uo. 380) Kaz. gtiiA, O. gui 'Fisch'. 

SZOEVACSOVA (177). 
17. (VÁSZOLYI) I. (Mizi) nellolbi 'négy rekeszes csónak'. 

• * <C osztj. (STEINITZ, OVE. I, 61) Szin. nal lolpi 'vierfächriges Boot', 
(uo. 55) jafop nüldYj nal lolpijn joxandn iki önidSL 'In einem neuen rotbemalten 
vierfächrigen [Boot] sitzt der Flussalte'. — Vö. (KT. 647) DN. Ú9D3, Kaz. 
ndA, O. ndl stb. 'vier', (uo. 1102) DN. tat 'Abteil des Einbaums', Kaz. AÖA 
1. 'Raum zwischen den Querhölzern des Einbaums', 2. 'Korb (der Fahr-
narte, Inneres des Korbes, worin man sitzt)', O. |»J, xaßl. =? Kaz. stb. — L. 
még a 42. szócikket ! 

18. (SzrSzlKomi) I. (Ob) nezi 'caK, ca^OK'. 
? < vog. (MSz.) É. näs, AL. näs 1. 'csáklya; Hacke' (É., AL.), 2. 'horog' 

(É.); (MK. IV, 289) É. näs, KL. nie 'horog; medvekarom'; (BALANGYIN— 
V A H R T T S E V A ) HRC I . 'KpiOMOK (pblÖOJIOBHblH)', 2 . ' y / K ^ K a ' . 

vagy ? < o s z t j . ( P Á P A I — B É K E ) É . nesi 'horog; Angel'; (KT. 641—2) 
Ni. näs3 'Angelhaken; (eiserne) Angel; gestielter Haken (zum Fischfang); 
Kralle des Bären', O. n$zis 'Angel; gestielter Haken (zum Fischfang)'; Kaz. 
nätsi 'angeln, mit einer schwimmenden Angel fischen'. 

Ez az egyeztetés a jelentések (vog. — osztj. 'horog', zürj. 'háló') eltérése 
miatt bizonytalan. Lehetséges azonban, hogy a zürj. nezi olyanféle hálót jelent, 
mint amilyen az osztj. (KT. 262) O. uêzdm '»Angelnetz» (zum Fang im Sommer)' 
s tb . így érthető volna, hogy miért kapta nevét egy 'Angel' jelentésű szóról, 

19. (WUo.) I. nuleg : sir-n. 'junger Hecht, Hechtjunges'; (SzrSzlKomi) 
I. (Ob) nilik 'MeJiKaa pbiöa'; sir nilik 'MejiKaH myKa'; sirok nilik 'MCJIKHH 
CblpOK'. 

< v o g . (MK. III , 205) É. nälek-%ul 'Selki-Fisch; Salmo albula', mäul-
nälk 'MajieHbKafl cejieTKa'; (MK. IV,.288) É. nald%-%ul 'cejibra'; (CSERNY.) 
nalk 'TyryH, ceßb/iB; Coregonus tugun\ 

vagy •< osztj. (KT. 616) DN. ndhk 'kleiner Fisch, junger, als Köder 
benutzter Fisch (Rotauge, Weissfisch u. a.)', Ni. ndlßk, nähJc 'kleine Rotfeder', 
Kaz. nâl?k, ngX^k 'ganz kleiner junger Fisch (nicht Hecht), Sosva-häring; O. 
n$ld%, -k 'junger Fisch'. 

Tévesen: WICHMANN: FUF . II , 179 (zürj. < s z a m . ) ; SZORVACSOVA (175): 
zürj. < szam. 

20. (SzrSzlKomi) I. (Ob) nonnis (AeTCK.) 'ÖojibHO, 6060'. 
? < v o g . (VNGy. II , 677, 678) nânmi 'nyájasan, kedveskedve szólít', 

nonmi, nonméji 'megszán, megsajnál (?)'. 
vagy ? <<osztj. (KT. 625) Ni. n^nnidn, -3rf 'empfindlich (z. B. gegen 

Kälte); verwöhnt, verzogen; wählerisch, ekel (wählt nur, was ihm zusagt)', Kaz. 

\ 
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nnnmdtf 'verwöhnt, verzogen, wählerisch (Tier, bes. das Pferd), etw. ver
schmähend, verachtend'; Ni. nnnmd$ptà', Kaz. noymdAtï 'verwöhnen, ver
ziehen (ein Kind)', O. nq'nmdl'tä" 'bedauern'. 

A zűrjén szó -is végződése nem világos. H a az -is pontatlan lejegyzés 
-is helyett, akkor azonos lehet a zürj. -is, -is melléknévi igenévképzővel: 

21. (SzrSzlKomi) I. nuk 'BepxHflfl noKpbiuiKa qyjvta H3 ojieHbHX iiiKyp 
MexoM Hapy>Ky'; nuk ü dod 'HapTa y ojieHeBOAOB jxjin nepeB03KH BepxHeií 
noKpbinjKH Sylvia npH nepeKO^ieBKe'. 

< o s z t j . (KT. 604) C. npG3 'Fausthandschuh (aus Fell)', Kr. nök3 'Sä
mischleder', Trj. nömJcix 'zur Bedeckung des Zeltes angewandte, aus Renntier
fellen genähte Scheibe (20—25 Felle)', Ni. nök3, -a- 'durch Benutzung kahl 
gewordenes (Renntier-, Schaf-)feh", Kaz. nöki, -o- 1. 'aus Renntierfell her
gestelltes Sämischleder, dem Sämischleder ähnliche Lederart (daraus werden 
Schuhzeug, Fausthandschuhe, Lassos, Hosen usw. verfertigt; es ist fester und 
härter als gewöhnliches Sämischleder)', 2. 'ohne Gerbung hergestelltes Kuh-, 
Pferdeleder (von den Ostjaken selbst zubereitet; daraus werden Riemen ge
macht)', O. nögV '= Kaz. 

Osztj. > or. HfÖKu, HWK, Hwea 'ßepxHHH noKpbiuiKa caMoe^cKoro MyMa, H3 
OJieHbnx uiKyp, LiiepcTbK) Hapywy' (STEINITZ: Zeitschrift für Slawistik V, 507—8). 

22. (VÁSZOLYI) I. (Mizi) nukivai 'osztják cipő (folyami menyhal bőré
ből vagy kopott rénlábbőrből)'. 

<<osztj. (AHLQV.) nuga-vai 'ostjákische Sommerstiefel, werden von den 
Russen iteeoeau genannt.' — Az osztj. nuga-vai összetétel a Kr. noks 'Sämisch
leder' stb. (1. a 21. szócikket), valamint a (KT. 203) DN. uäi 'Stiel (des Beiles, 
der Schaufel, des Besens, Löffels, der Kelle usw.), Schaft (des Schuhes); Strumpf, 
V. ij§£ 'Stiel (des Beiles, der Fischergabel, des Löffels u. a.), Bein (des Strum
pfes), Schaft (des Schuhes)', O. uäi 'Stiel (des Beiles, der Eispicke, des Löffels); 
Fussbekleidung aus dem Fell des Renntierschenkels' szóból. 

Osztj. > or. Heeoedu, neeoeou 'JICTHHH oöyßb OCTAKOB H pyccKux B 
ToöojibCKöM Kpae, H3 ojieHeHHHbi, B poße MVÜKOB' (KÁLMÁN: NyK. LIH, 
160; STEINITZ: Zeitschrift für Slawistik V, 506—7). 

23. (SzrSzlKomi) I. (Ob) on 'cBan, CTOJIÖ yqyra, 3aropoAKn'. 
<< vog. (KANN. , idézi STEINITZ: Forschen und Wirken. Festschrift zur 

150- Jahr-Feier der Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 1960: 339) AK., 
ÉVagZ., DVag., AL., FL., Szo. ün, P . *ßuna 'Pfahl im Fischwehr'; (CSERNY.) 
un 'CTOJIÖ pbißojiOBHoro 3anopa' 

vagy << osztj. (KT. 51) C. o'n 'in den Boden des Flusses gesteckte 
Stangen, an die dann das aus dünnen Birkenbäumchen gefertigte timds ins 
Wasser gesenkt wird (so stellt man das uömdmtimds her)', V. axn 'senkrechter 
Pfahl am Wehr', Trj. r(Vn' : rauydsâ'nr 'Stützpfahl des Sperrwehrs', Ni. « / , 
Kaz. nn\ O. an 'Stützpfahl des Wehrs'. 

SZOBVACSOVA (177): zürj. < o s z t j . 
24. (SzrSzlKomi) I. pandzi 'BHA CTpejibi (/LTOHOH OKOJIO 15—20 CM)'. 
< v o g . (MSz.)É. pänsi 'dárdanyíl; eine Art Pfeil', KL., P . páns 1. 'nyíl

vas; Pfeileisen' (KL.), 2. 'nyíl' (P.); (MK. III , 395) É. paus, KL. päns, P . 
pans, pans 1. '(egyszerű lapos, hegyes) nyíl, nyílfajta', 2. 'dárda, nyílvas', 
K. poáns-nöí '(egyszerű, lapos, hegyes) nyílfajta'. 

25. ( W I E D . ) pez 'junges, ungehörntes Renntier '; (WUo.) I. pez : p.-ku 
'Haut des Renntierkalbes'; (SzrSzlKomi) peê : L, Pecs. pezgu, Vm. pezku 
'nbi)KHK, iuKypa HOBopow/ieHHoro TejreHKa-ojieHeHKa #0 nepBOH jiHHbKH'. 
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< osztj. (KT. 754) Kr. pèts3 'Wildrenntier im ersten Jahr ' , V. pêtsd% 
'eben geborenes (zahmes) Renntierkalb', Vj. pêtsd% '(zahmes) Renntierkalb 
(bis zum zweiten Jahr) ; Wildrenntierkalb', Ni. pëz3r, Kaz. pèzï '(zahmes) 
Renntierkalb (im ersten Jahr, bis zum nächsten Wurf)". 

TOIVONEN: F U F . XXXII , 1 0 4 - 5 . 
26. (WUo.) Lu. pus 'lange Fischreuse'; (SzrSzlKomi) Lu. pus* 'pbiÖo-

JiOBHan cHacTb (BHÄ Bepum) H3 npyrbeB pnÖHHbi', KSz. pus tsup 'pbiöojiOB-
Han 3anpy^,a RJIH JIOBJIH pbiôbi MOPAOH'. 

? < v o g . (MSz.) É . pös 'kúpvarsa; Fischreuse'; (VNGy. I, 280) É . pös, 
L. pös, P . pàë, K. pös 'kis kúpalakú varsa'. 

TOIVONEN: F U F . XXXII , 58. 
27. ( W I E D . ) ryp 'Uferschwalbe; Hirundo riparia'; (WUo.) V. rip 'Ufer

schwalbe'; (SzrSzlKomi) Szkr. rip 'öeperoBoß cTpH>K, ÖeperoBan jiacToiKa'. 
-<osztj. (KT. 806) DN. re'puöp, Szogom. rupuöp, Trj. râp'uij.àpg, Ni. 

rap', Kaz. r<jipr 'Uferschwalbe'. 
A szó megvan az északi vogulban is: (ROMB.) paripán 'cTpn>K'. Ez azon

ban valószínűleg újabb kori jövevényszó az osztjákból. A zürj. rip minden 
bizonnyal régebbi átvétel (a V. nyelvjárásban fordul elő !), ezért átadó nyelv
ként csak az osztják jöhet számításba. 

TOIVONEN: F U F . XXXII , 105. — Másképp: KARJALAINEN, OL. 159. 
28. (SzrSzlKomi) I. (Ob) sirok : sirok nilik 'MeJiKHÍí CbipOK'. 
? < o s z t j . (KT. 871) DN. sardx, V. svrdk, Trj. sârêk, Ni. s"r§X., Kaz. 

sordx, O. svrêg 'Zährte' . 
A szó megvan a vogulban is: (MUNKÁCSI: Ethn. IV, 304) É., KL. soré%, 

FK. sörkh, T. sorékh 'Coregonus vimba'; (CSERNY.) sorah 'cbipoK'. A zűrjén 
szó valószínűleg az v-t tartalmazó O. nyelvjárásból származik; az osztj. ü-t 
a zürjénben i hanggal helyettesítették. Mivel a vogul alakok o-t (ősvog. *ö) 
tartalmaznak, nem jöhetnek szóba átadó nyelvi alakként. Lehetséges, hogy 
az osztják szó orosz közvetítéssel került át a zürjénbe. — A vog. (MUNKÁCSI: 
i. h.) AL. sîrèx 'Coregonus vimba' alak véleményem szerint az orosz cblpOK 
szóból származik. E szó KÁLMÁN BÉLÁnál (Die russischen Lehnwörter im 
Wogulischen) hiányzik. 

Osztj. > or. cupÓK 'MopcKaa pyHHafl pbiöa, Salmo vimba, cbipTb, H3 
nopoßa JiococeH' (KÁLMÁN: NyK. LIII , 164—5 or. < vog. v. osztj.); (STEINITZ: 
Zeitschrift für Slawistik V, 512 or. << osztj.). 

29. (SzrSzlKomi) L, Le. sojim 'rycToK, Tpy^HO npoxo^HMbiii ejiOBOH Jiec 
Ha ÖOJIOTHCTOM Meere \ 

< v o g . (MSz.) E . sâjim 'patak', P . söjim 'patakmenti erdő; Wald am 
Bachesrand', KL. sojim 'mocsaras bozót; sumpfiger Morast'; (CSERNY.) sojm 
'py^eeK, cupoii JIO>KOK' 

vagy < osztj. (KT. 819 — 20) DN. söpm, söpm 'Bach, Vertiefung durch 
eine Sandbank hindurch (darin oft kein Bach)', V. säidm" 'Tälchen, Senkung, 
tiefe Stelle zwischen Heiden, Erdrücken und quer durch solche; Tälchen mit 
einem Bach', Vj. säidm 'Bett eines Baches (nur bei Überschwemmungen 
Wasser führend), Tälchen durch einen Uferhang, »Bergbach», Tälchen durch 
einen Uferhang auf der Heide (bei Regen und während der Frühjahrshochflut 
Wasser führend)', Trj. säidm' 'kurzer, kleiner Bach, »Bergbach« (d. h. durch 
eine Uferwand erodierter kleiner Bach), Vertiefung durch einen Uferhang 
(darin z. B. im Frühjahr Wasser)', Ni. söpm', Kaz. söpm 'Bach, Bachtälchen 
durch einen Erdrücken am Ufer, »Bergbach«', O. sQpm 'Bach, »Bergbach«'. 
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Osztj. >> or. caÜM, caÛMa 'Tälchen, Senkung, tiefe Stelle zwischen 
Heiden, Erdrücken quer durch solche; Tälchen mit einem Bach' (KÁLMÁN: 
NyK. LLTI, 163; STEINITZ: Zeitschrift für Slawistik V, 511). 

30. (SzrSzlKomi) I. (Ob) somgep. 'caK, caiOK'. 
Hangtani szerkezete és nyelvjárási elterjedtsége alapján lehetséges, hogy 

szavunk valamelyik obi-ugor nyelvből származik. Ha a zürj. somgep valamilyen 
nyéllel ellátott kanál alakú merítőhálót jelent, akkor jelentéstani szem
pontból — az egyeztetésnek hangtani akadályai nincsenek — némi valószínű
séggel feltehető, hogy az osztj. (KT. 851) Kam. saggip 'Skistab mit schaufei
förmigen Ende' , V. svgffiiv 'Eisschöpfkelle (aus Rutenband)' , Ni. snyydp' 
'Stab mit einer Schaufel am Ende' , Kaz. so'rjo'ep' 'Skistab, Skistab mit Ring 
und mit einer Schaufel am oberen Ende', O. saygeß 'Schaufel des Skistabs' 
szóból származik. 

Tévesen: SZORVACSOVA (177). 
31. (LEP . ) L U . surym 'cMepTb'. 
< v o g . (MSz.) É. sőrém 'halál; Tod'; (MK. IV, 301) É. sormdl làuuds 

'halállal rendeltetett ' ; (CSERNY.) sorúm 'cMepTb' 
< v a g y osztj. (KT. 878—9) DN. sarëm, Trj. sprêrri , Ni. s^rdm', Kaz. 

sőrdm", O. svr§m 'Tod'. 
PAASONEN: F U F . H l , 1 1 0 - 6 ; UOTILA: SUSToim. LXV, 355; TOIVONEN: 

F U F . XXXII , 105. - Tévesen WICHMANN: F U F . III , 1 0 7 - 9 , 117-128 (a 
zürj. és az obi-ugor szók között ősi egyezést lát). 

32. (SzrSzlKomi) I. (Ob) sWí/m^maMaHHTL, KyAecHTb no oöpa3y maMaHOB'. 
< o s z t j . (KT. 920—1) DN. t'drtta" 'wahrsagen', Trj. tdr'W3 'wahrsagen 

(mit der Zaubertrommel, einem Musikinstrument, einer Bandura, einem Kup
ferkessel [wie mit der Trommel])', Ni. sâftà", Kaz. sârtï, O. sprtâ' 'wahr
sagen (mit einem Beil, einer Göttertruhe, einer Flinte)'. — A -ti zűrjén ige
képző. 

33. (SzrSzlKomi) I. (Ob) soi 'jnpaHKa, KOJiOTbie TOHKne Aomê KH H3 JIH-
CTBeHHHUM (H3 HHX AenaiOT BepiüH)'. 

•<osztj. (KT. 892) Ni. srf, Kaz. S^A, S^A 'Latte, Leiste (des Wehres, 
der Reuse)', 0 . saf, ua. 

Az osztják szó zűrjén jövevényszó, vö. (Wuo.) Sz., Pecs., Lu., Le. dzal, 
V., Ud., P. dzav 'dem Kienspan ähnliche Lat te od. Holzspleisse, wird gebraucht 
u. a. in der Fischreuse (Sz., Lu.) und im Fischwehr (demed) (V.), dünne Latte 
od. Holzspleisse (Pecs., Le.), Lat te od. Holzspleisse, die beim Weben gebraucht 
wird (P.); Unterlage der Weberspule aus Birkenrinde, dickem Papier, Stroh
halm od. Rohr (Ud.); Daube des Gefässes (P.)' (TOIVONEN: F U F . XXXII , 72). 
Tehát a zürj. dzal stb. útja: zűrjén -^osztják -» zűrjén. 

Tévesen: SZORVACSOVA (177). 
34. (SzrSzlKomi) I. (Ob) to%ot 'nepeKJiaAHHKa Ha Hocy JIOAKH (cny>KHT 

B KanecTBe py^KH npH npH^ajiHBaHHH H npeTecKHBaHHH JIOAKH)'. 
< (KT. 983—4) DN. tpydt 'dünnes Querholz, Leiste im Boot, die ver

hindert, dass das Boot zusammenfällt', V. tpydt = DN., Vj. tpydt '(querlau
fendes) Stützholz der Wände des Einbaums, Querleisten, welche verhindern, 
dass der Einbaum auseinander- und zusammenfällt', Trj. tpuydf :''airitt. 
'Querholz(-hölzer) des Bootes', Ni. tXydt, Kaz. $pyê£, 0 . töydt 'Querleiste des 
Einbaums (wird auch in Booten beim Transport von Bäumen u. a. ge
braucht)' . 

SZORVACSOVA (177). 
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35. (WUo.) Ud. tsundzu 'Bodensatz von geschmolzenem Fet t od. Talg'; 
(SzrSzlKomi) Ud. tsundzu 'осадок от растопленного жира'. 

< v o g . (XVIII. sz. eleje) É. (Berjozov és az Északi-Szoszva vidékéről) 
schosch 'ядна, варка'3 (варка = Сиб. любимая похлебка березовцев: рыбье 
мясо, снятое с костей и уваренное, вместе кишечками в ворвани, Даль). 

A vog. schosch ma már kihaltnak tekinthető; más forrásokban — tud
tommal — nem fordul elő. 

A vogul szóval egyeztethető az osztj. (KT. 951) Likr. tsu'nts, Mj. tsunts 
'Lederhaut (am Fell)', Trj. tsu^nts 'Lederhaut (des Felles), untere Haut des 
Felles, das Fleisch bedeckende Haut ; den Knochen (der Hand, des Fusses) 
bedeckende weiche, lederartige Haut ' , Ш. smns, Kaz. suis, O. sus 'Lederhaut; 
den Knochen, die Federspule bedeckende Hautschicht; das Fleisch bedeckende 
Haut ' szó. A zürj. tsund$u forrása minden valószínűség szerint csak az emlí
te t t vogul szó lehet és nem az osztj. Likr. tsu'nts stb. Az osztják alak ui. jelen-
téstanilag távolabb áll a zűrjén szótól. 

WICHMANÍT (FUF. II, 181) a zürj. tsundzu-t a szamJur. seand'u, sand'u, 
seanso 'Talg', (REG. ) sansu 'geschmolzenes Fet t von Renntieren', (LEHT. 430) 
O. sánisui, OP. éeanjsui, Szj. santsg, Nj., P . seänsui 'aus Renntierknochen 
gekochtes geronnenes Fet t ' átvételének tartot ta. Egyeztetése súlyos hang
tani nehézségek miatt nem fogadható el (a szám. é-, -nt's- hangoknak a zür-
jénben nem felelhet meg ts-, illetőleg -ndz-). 

36. (UOTILA: Vir. 1934: 252) I. t'éukri 'kapea, pitkä veitsi, jolla kaiver-
retaan reikiä; schmales, langes Messer, mit dem man Löcher aushöhlt'; 
(SzrSzlKomi) t'sukri: I., Pecs. tsukri purt, Ud. isukir purt 'узкий длинный нож'. 

< v o g . (MSz.) É . so%ri 'kés, Messer'; (VNGy. II , 704) so%ri 'keskeny 
pengéjű metszőkés'; (MK. IV, 304) FL. so%ri-sup 'keskeny kés' 

vagy << osztj. (KT. 902) DN. Uoyer 'ein Gerät zum Glätten und Beschnei
den von Kanten: an die Spitze eines" Messers wird ein einen rechten Winkel 
bildendes Holzstück gesteckt, damit sich das Messer geradeaus bewegt', Ni. 
тгз' 'schmales Messer (zum Graben von Löchern)', Kaz. sp'gri, O. sögri 
'Messer mit schmaler Schneide (zum Graben von Löchern)'. 

UOTILA: Vir. 1934: 252 (zürj. <oszt j . ) 
Osztj. > or. чукрей 'тонкий нож' (STEINITZ: Zeitschrift für Slawistik 

V, 517). 
37. (FOKOS-FUCHS: SyrjWb.) Ud. tsumpel' 'Schöpfgefäss aus Birkenrinde'; 

(SzrSzlKomi) FV., Vm., I., AV., Ud. tsumpel', Vm. d'zumpel' 'воронкообразный 
берестяной черпачок для питья'. 

< v o g . ( R E G . — M F Í T K . : NéprFüz. I, 56) sumpel 'ein kleines Trinkgefäss 
aus Birkenrinde'; (VNGy. II , 704) sumpel 'nyírkéregből való vízmerő' 

vagy < o s z t j . (KT. 911) DN. ЦтваЧ, DT. ИртваЧ, №. §гатра'1з, Kaz. 
sömBO't, siii- 'Trinkgefäss aus Birkenrinde'. 

KALIMA: Nyr. LIX, 72 (zürj. <osz t j . ) ; UOTILA: SUSToim. LXV, 355 és 
Vir. 1935: 104 (zürj. < osztj.); TOIVONEN: Vir. 1946: 398—9 és F U F . XXXII , 
106 (zürj. < osztj.) 

38. (SIRELITJS: F U F . VIII, 29) V. (Lökcim) vakrep 'Kesselstange über 
der Feuerstätte vor dem Windschirm'. 

3 Ezt az adatot GULYA JÁNOS bocsátotta rendelkezésemre „Altwogulisehe Dia
lekte" című kéziratos értekezéséből. Szívességét hálásan köszönöm. 
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< osztj. (KT. 219) Kaz. uçCrfrïp' 'Haken, Bootshaken (aus Holz od. 
Eisen, nicht Fischhaken), hölzerner Haken (mit dem die Netzstange umge
wendet wird); Horn von poraTHiia', O. u&r)'reyß, utirgdr 'Haken des Kessel
halters'. 

." A szó megvan a vogulban is: (KANN. , WogVok. 17) TJ., TCs. ßenad'r, 
P., ÉVag., DVag. ßa%Rp, FL. ßärfkrip, Szo. ßärjkriB 'Haken'. A zürj. vakrep 
azonban nem a vogulból, hanem az osztjákból származik, mivel a zűrjén 
'Kesselstange' jelentés az osztják 'Kesselhaken' jelentéshez áll legközelebb 
(UOTILA: J S F O U . LII/5, 10). 

TOIVONEN: F U F . XXXII , 104. 
39. (SzrSzlKomi) I. (Ob) vandzi 'jiyraBan TpaBa, MypaBa'. 
< v o g . (VNGy. II, 720) É . väns 'parti(vízi) gyep', (MSz.) vänsin, vansén 

'gyepes; mit Gras bewachsen'; (MK. IV, 309) FL. vansirj 'füves'; (CSEENY.) 
vans 'HH3Kan TpaBKa, pacTymafl Ha ropax' 

vagy < osztj. (KT. 228) DN. uá'nDZ3 'ein auf den Hofplätzen wachsen
des kurzes Gras', V. uäytitsd% 'ein Gras, von den Russen vCCntsik genannt', 
Trj. uua njsdx 'eine weiche, an Sandufern (über den Boden) wachsende lange 
Grasart, die ungebürstet in Schuhen gebraucht wird', Ni. uaiz3, Kaz. uaKnzï, 
O. uCùnzi 'ein an den Ufern wachsendes Gras'. 

SZOEVACSOVA (177): zürj. < o s z t j . 
Osztj. > or. eamuK : (KT. 228) ,,osztj. V. yä'njsd% 'ein Gras von den 

Russen vä'nt'Sik genannt' " (STEINITZ: Zeitschrift für Slawistik V, 492). 
40. (SzrSzlKomi) I. (Ob) var 'y^yr, ropo/j,b6a nonepeK peKH HJIH Ha npo-

TOKe c BepiuaMH AJIH JIOBJIH pbiôbi'. 
< osztj. (KT. 232 — 3) DN. yä'r 'Wehr (in einem Fluss), in dem kein 

Loch für die Fische offen gelassen wird', Vj. uäyr 'Fischwehr, Damm', Tr j . 
uijçCf 'Wehr', Ni. uäf, Kaz. ua'r' 'WTehr aus Kiefernlatten (in einem kleinen 
Fluss)', O. uay% 'für den Sommer in einem kleinen Fluss gebauter Erddamm' . 

SZOEVACSOVA (177): ,,TO6. pycc. eap xaHT. war". 
Osztj. > or. eap 'nepeöoM, y^yr, 3aK0Ji, ropojjböa nonepeK peKH, c THM-

raMM, BepiuaMH, RJIH JIOBJIH pbiöbi' (STEINITZ: Zeitschrift für Slawistik V, 493). 
41. (SzrSzlKomi) I. (Ob) vazan 'BH3aHafl Mepewa, MaTHan c KpwjibHMH, 

KOTopa« cTaBHTCH B BopoTax 3anopoB, H3KOB H nepeöoeß'. 
< osztj. (KT. 262) Kam. ucfcsá 'mit dem uötsdm fischen', V. uàttay 

'fischen (mit dem qepflaK-Netz)', Trj. uuä'lsä^3 'mit dem »Angelnetz« fischen', 
Ni. u^sta', Kaz. un'tsi, O. ucfstä' 'mit dem »Angelnetz« fischen'. Vö. még (KT. 
261 — 2) DN. uôDzbm 'ein Fischwehr: in den Boden werden Stangen eingetrie
ben und zwischen diese wie bei der Herstellung eines Rutenzauns lange Birken-
u. a. Ruten geflochten', Kaz. ugzdin, uözdrn '»Angelnetz«, in das Wehr einzu
setzen' stb. 

A zürj. vazan -an végződése valószínűleg azonos a zürj. -an denominális 
névszóképzővel (e képzőről 1. LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 127). 

Az orosz eadicán 'BH3aHan Mepewa, Maraan c Kpbuit-HMH, KOTopan cBaHTCH 
B BOpoTax 3anopoB, fl3K0B HJIH nepeöoeß' szót STEINITZ (Zeitschrift für Slawis
tik V, 492) osztják jövevényszónak tartja. Az -atí végződés miatt azonban 
valószínűbb, hogy az osztják szó zűrjén közvetítéssel került az orosz nyelvbe. 

SZOEVACSOVA (176). 
42. (VÁSZOLYI) I. (Mizi) vetlolbi 'öt rekeszes csónak'. 
< o s z t j . (STEINITZ, ÖVE. I, 78) Szin. wët lolpi 'fünffächriges Boot ' ; 

(uo. 62) wët lolpija lehnt kém £üjem wët lolpija lëlds 'der sich in ein fünffächri-
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ges Boot setzende Mann setzte sich in ein fünffächriges Boot'. Vö. (KT. 266) 
DN. uèt, Kaz. ue't, O. ueH 'fünf stb., (uo. 1102) DN. tat 'Abteil des Einbaums' 
s tb . — L. még a 17. szócikket ! 

43. (WUo.) V. voit, Ud. uit 'Wiese, Weideplatz (V.), ein Acker am Ufer 
des Flusses Vaska (Ud.)'; (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) V. voit 'überschwemmte 
niedrig gelegene Stelle'; (SzrSzlKomi) FV., Pecs., Szkr. voit, Ud. veit, FV., 
Vm., I., KSz., Ud. uit 'cbipoe rjiyxoe MecTO B noíÍMe peKH, nopociuee KycTaMH 
qepeMyxH H cMopoßHHbi'. 

< vog. (VNGy. I, 276) FL. ä'it, Szig. äjtä 'folyónak vagy tónak lefolyása; 
rét ' , KL. áit ' láp', T. ájít 'rét, kaszáló', AL. ait 'áradmány', äit 'folyónak vagy 
tónak lefolyása'; (KANN. , idézi Toív\: F U F . XXXII , 103) TJ. äii't, TCs. 
àii't, AK. ôit, P . niieèt, AL. aiit 'Wiese, bes. eine solche, die im Frühjahr 
überschwemmt wird' 

vagy << osztj. (KT. 14) DN. uirpt 'baumlose, offene Stelle', Kaz. uCitf, 
O. öift 'Wiesenufer des Obs, tiefliegendes Ufergelände, auf dem kein Nadel
wald wächst'. 

A zűrjén szó hangalakilag közelebb áll az osztjákhoz, mint a vogulhoz. 
Ezért valószínűbb, hogy a zürj. voit, uit stb. az osztjákból és nem a vogulból 
származik. 

TOIVONEN: FUF. XXXII , 1 0 3 - 4 (uo. irodalom). 
Vog. vagy osztj. > or. óem 'áradmány' (KÁLMÁN: NyK. LUI, 161). 
44. (SzrSzlKomi) I. (Ob) vond'é 'xofl pbiÖbi, Kor/ja pwöa noAHHMaeTCH 

pyHOM H3 MOpH MeTaTb HKpy'. 
< o s z t j . (KT. 64) Kr. uCni 'stromaufwärts kommende Fische', Vj. o'nfë 

'sehr niedrigstehendes, seichtes Wasser', Trj. 'oxnt' 'der Teil des Sommers um 
den 1. August, wo das Fischen mit dem uuàr beginnt (gilt den Ostjaken als 
Hochsommer); stromaufwärts kommende Fische (?)', Kaz. UQ'S (uo'ns-), O. 
gy§ (ons-) 'der erste (aus dem Meer in einen Fluss) kommende Fischschwarm 
(dieser hält sich nicht unterwegs auf, sondern eilt nach dem Oberlauf zu) ' . 

Tévesen: SZORVACSOVA (177). 
Osztj. > or. eoH3b 'nepBbiîî noß'beM pbiöbi c Mopn' (KÁLMÁN: NyK. 

LUI , 156; STEINITZ: Zeitschrift für Slawistik V, 494). 
45. (SzrSzlKomi) I. (Ob) vot'leb 'Ta5aK, KOTOpbiM xaHTbi KJiaAyT 3a ryÖy'. 
<< osztj. (KT. 261) Ni. utldpr, Kaz. ug'tLdp', 0 . o'tLdß '(von einer Kiefer, 

Weide) abgeschabte Holzwolle (als Wischlappen)'. 
A SzrSzlKomi jelentésmegadása nyilván téves. A zűrjén szó jelentése 

ugyanaz lehet, mint az osztjáké. — Az osztják szó átkerült az oroszba is: 
eomAen, eomAun, omAen, omAiin 'TanoBoe JIMKO' (STEINITZ: Zeitschrift für 
Slawistik V, 494). Az orosz eotriÁen, omAen szóról 1. még B. 0 . 3yee, MaTepnajibi 
no 3THorpa<|)MH CHÖHPH XVIII BeKa. MocKBa—JleHHHrpaA, 1947: (41.1.) „HMeeT 
npH ceöe 6ojibmoH por c TaöaKOM, *JTO6 Hioxaji, n omAen* (TajioBbie MflrKne 
€Tpy>KKH), MTOÖ 3aTbIKajI H03ÄpH H yTHpajicfl". 

4 Kiemelés tőlem. — R. K. 
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III. A jőve vény szók eloszlása a zűrjén nyelvjárásokban; 
az átvétel helye és ideje 

A zűrjének és az obi-ugor népek kapcsolatai igen régi időkbe nyúlnak 
vissza. Az érintkezések nyelvi tükröződése nagyszámú zűrjén jövevényszó a. 
vogul és az osztják nyelvben. A zűrjének és az obi-ugorok közötti gazdasági 
és kulturális hatások kölcsönös jellegűek voltak; ennek eredményeként obi
ugor (elsősorban osztják) jövevényszókat a zűrjén nyelvben is találunk. Ter
mészetesen a fejlettebb gazdasággal rendelkező és magasabb kultúrájú zűr
jének hatása a vogulokra és az oszt jakokra jelentősebb volt, mint az utóbbiaké 
a zűr jenekre. 

A vogulok és osztjákok egykori lakóhelye (az orosz évkönyvekben és a* 
korabeli útleírásokban Jugriának nevezett terület) az Urál európai oldalán, a 
Káma folyásánál lehetett. A XII—XV. század folyamán az obi-ugorok, & 
zűrjének és az oroszok nyomására egyre keletebbre vonultak. A XV. század 
végén és a XVI. század elején a vogulok és osztjákok zöme már az Urál szibé
riai oldalán, az Ob alsó folyása mentén lakott. Mindazonáltal obi-ugor telepek 
még a XVI—XVIII. században is voltak az Urál európai oldalán, Cserdin és 
Szolikamszk környékén (vö. GULYA: NyK. LX, 69 — 70; CIFU. 172 -5 ) . Tehát 
a zürjénség az obi-ugorokkal még egykori hazájában, a volt Vjatkai Kor
mányzóság északi és a Permi Kormányzóság nyugati részén kerülhetett kap
csolatba (vö. TOIVONEN: FUF . XXXII , 148 kk.). Ebből a korból - a X V -
XVI. század előtti időből — származhatnak a zűrjén nyelv legrégibb obi
ugor jövevényszavai. Ebbe a rétegbe tartozhatik a következő 10 szó: 4: 
V., Sz., Pécs., Lu., Le., L, Ud. jaran 'Samojede'; 8: L, Ud., Vm., AV., Pécs. 
kin 'Polarfuchs'; 26: Lu. pus 'lange Fischreuse'; 27: V. rip 'Uferschwalbe'; 
29: L, Le. sojim '. . . enoBbiK nee Ha ÖOJIOTHCTOM MecTe'; 31: Lu. surym 
'cMepTb'; 35: Ud. tsundzu 'Bodensatz von geschmolzenem Fet t od. Talg'; 
37: FV., Vm., L, AV., Ud. tsumpel' 'Schöpfgefäss aus Birkenrinde'; 38: V. 
(Lököim) vakrep 'Kesselstange über der Feuerstätte vor dem Windschirm'; 
43: V., FV., Pecs. voit, FV., Vm., L, KSz., Ud. uit, Ud. veit 'Wiese, Weide
platz . . .'. 

A zűrjének és az obi-ugor népek közötti kapcsolatok később sem sza
kadtak meg. A zűrjének a IX—X. századtól kezdődően fokozatosan északra 
nyomultak, egészen a Pecsora folyóig, s ott ismét szomszédságba kerültek a 
XV—XVI. században zömmel már az Urál keleti oldalán lakó vogulokkal és 
osztjákokkal. Sőt azt is tudjuk, hogy a zűrjének az Izsma vidékéről már a 
XVI. században kezdtek áttelepedni az Ob folyó vidékére. Az izsmai zürjén
ség kirajzása különösen a XIX. század közepén volt erős. Ma az alsó Ob 
folyása mentén és az Északi-Soszva medencéjében több faluban (Muzsi, 
Suriskár, Szalehard, Ljapin, Voszahova, Berjozov stb.) élnek zűrjének vogu
lokkal és osztjákokkal együtt, vö. MUÁUHÜ— KoAezoea, HeKOTOpbie ocoôen-
HOCTH roBopa OÖCKHX KOMH (ce. My>KH H LUypbiuiKapbi): McTopHKe-fJmjiojiorH-
tiecKHH cöopHHK. BbinycK mecTOH. CbiKTbiBKap, 1960: 152—4. A XVI—XVII. 
század után, különösen pedig a XIX. század második felében kerültek be a 
zűrjén nyelvbe azok az obi-ugor jövevényszók, amelyek csak az I. és az 
I. (Ob) nyelvjárásban vannak meg. Ezen újabb kori obi-ugor jövevényszóknál 
átadó nyelvjárásként nyilvánvalóan csak az északi vogul (Szo., Szi. stb.) é& 
az északi osztják (O., Szin., Suriskár, Muzsi stb.) nyelvjárások jöhetnek 
számításba. 
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A dolgozatomban tárgyalt 45 jövevényszó közül 29 az osztjákból, 3 a 
vogulból származik. 13 esetben nem dönthető el, hogy vogulból vagy osztják
ból való átvétellel van-e dolgunk. 

IV. Az obi-ugor jövevényszók művelődéstörténeti háttere 

A zűrjén nyelvbe bekerült obi-ugor jövevényszók egy kivétellel (32: I . 
(Ob) sartlini 'iuaMaHHTb, KyAecuTb . . .') névszói (elsősorban főnévi) átvételek. 
Ebből is, meg a jövevényszók csekély számából is kitűnik, hogy az obi-ugorok 
hatása a zürjenekre egyáltalán nem volt erős. Nagyobb számú igei átvétel 
ugyanis csak intenzív nyelvi érintkezések esetén juthat be egyik nyelvből 
a másikba. 

Ha a jövevényszókat bizonyos fogalomkörök szerint csoportosítjuk, 
vagyis ha vázoljuk azt a gazdasági és művelődési hatást, amely a zürjénséget 
az obi-ugorok részéről érte, akkor a következő képet kapjuk: 

1. H a l t: hálóféle (30), háló? (18), varsaféle (41), hosszú varsa 
(26), cédrusgyökér a varsa megerősítésére (9), vékony deszka a varsa készí
tésére (33), gát varsákkal a folyón keresztül (40), a gát támasztópillére (23), 
a halak vonulása a folyón fölfelé (44). 

2. H a l n e v e k : halfajta (28), apró hal (19), nyers hal (16), muk-
szun (13). 

3. E g y é b á l l a t n e v e k : sarki róka (8), fiatal rénszarvas (25), 
parti fecske (27). 

4. N ö v é n y n e v e k : a fűzfa fiatal hajtása (1), egy vízi növény 
neve (2), gyékény (15). 

5. K ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k : osztják csónakféle (6), osztják 
csónakféle (12), négy rekeszes csónak (17), öt rekeszes csónak (42), a csónak 
tat ja (34). 

6. S z e r s z á m o k , h á z t a r t á s i e s z k ö z ö k : kalapács a hal 
agyonütésére (7), keskeny, hosszú kés (36), nyílfajta (24), üsttartó rúd (38), 
ivóedény nyírfakéregből (37), fagyapot törlőrongyként (45), osztják cipő (22). 

7. A s á t o r r é s z e i : sátorfedőlap nyírfakéregből (5), sátorfedőlap 
rénszarvasbőrből (21). 

8. T é r s z í n n e v e k , f ö l d r a j z i n e v e k : egyenes folyószakasz 
(3), rét (43), vízparti gyep (39), mocsaras helyen növő fenyőerdő (29), Suriskár 
osztják neve (10). 

9. E g y é n s z a v a k : szamojéd (4), lim-lom (14), olvadt zsír vagy 
faggyú üledéke (35), elzárt, elreteszelt (11), beteg (20), halál (31), varázsol, 
jósol (32). 
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