
Z ű r j é n kéne mu 'oropOfl* 

(SAHOV, KRSzl.) Lu. KÖHÖMy 'oropOÄ'; (SzrSzlK.) Lu. (Porub), Le. 
KönöMy, Lu. (Porub) KÖnÖMyuiKa 'ycaAbßa, y^acTOK, OTBe,neHHbiH nofl ÄOM'; LU. , 
Le. kéne mu 'oropofl' (a szerző saját feljegyzése), szószerinti ',,ke?ie-" föld.' 
A kéne mu általános jelentése: 'földterület a ház körül, amelybe zöldségféléket 
(burgonyát, hagymát, karórépát, káposztát) ültetnek, valamint kendert, lent, 
borsót, néha (kis mennyiségben) gabonaneműeket (árpát, tönkölyt) vetnek'. 
Lehetséges, hogy a kéne eredeti jelentése 'zöldségféle, növényi étel (mező
gazdasági termékekből), konyhakerti növény' volt. 

A zűrjén szó egybevethető a votj. irodalmi nyelvi KeHbbip 'kása', (WICHM.) 
MU. kerjir 'Graupe, Grütze', (MŰNK.) SZ. M. G. kenlr, K. kener ua. szóval. 
Az -r képző. Az őspermi alak *ker}3 'növényi étel'. Lehetséges, hogy a ker}3r 
származékszó a *ker]3-böl és eredetileg 'gabonafélét, növényi ételfélét' jelen
tet t : ebből fejlődött a 'kása, kenyér' jelentés. 

A zűrjén és a votják szó egyeztetése nem ütközik hangtani nehézségekbe. 
Az őspermi * 77-nek a zűrjén nyelvben gyakran n a folytatója, s korántsem csak 
veláris hangrendű szavakban, mint PENTTILÄ (ÏTJF. XVII, 112—3) felteszi, 
vö. zürj. din 'KOMeJib' ~ votj. (nyelvj.) dir} ( < őspermi *dur}-); zürj. cin 'AbiM'^ 
votj. (nyelvj.) Sir) ( < őspermi *cûr}-); zürj. Lu. Le. enir 'ce/yio' ^ votj. (nyelvj.) 
er}er ( < őspermi *er}3r) < csuv. dnär, ta t . ejär stb. A zürj. e ~ votj. e hangmeg
felelés közönséges, és arra utal, hogy az őspermiben *e volt, vö. zürj. ber '3aA' ~ 
votj. ber; zürj. ger 'coxa' ^ v o t j . geri; zürj. sep '>KeJi^b' ~ votj. sep stb. (vö. 
B. M. JIumKUH, HcTopHqecKHÍí B0KajiH3M nepMCKHx H3MKOB 153—162). 

A m. kenyér 'xjieö' szót őspermi jövevényszónak tekintik (vö. R É D E I : 
NyK. LXVI, 261). 

V. I. LlTKIN 

Syrjänisch kene-mu 'oropoA* 

Die ursprüngliche Bedeutung des syrj. kene-mu 'oropo/j' sei 'Grundstück um 
das Haus, wo Gemüsearten, Getreidepflanzen gelegt, bzw. gesät werden'. Der Verfasser 
vergleicht das Element kene der Zusammensetzung kene-mu mit wotj. kenyr 'Graupe 
Grütze'. 
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