
Osztják-jurák lexikális kölcsönzések* 

0. WOLFGANG STEINTZ ZU den samojedischen Lehnwörtern im Ob-Ugri-
schen (UAJb. 31: 426—453) c. cikkében áttekintette az obi-ugor nyelvek jurák 
eredetű szókincsét. E dolgozatában 119 jövevényszót mutatot t ki a vogulból 
és az osztjákból (i. m. 450), ebből 112 van meg az osztjákban (is). 88 szó
magyarázat magától Steinitztől származik (i. m. 427). Az általa használt for
rások már aligha tartalmaznak az osztják nyelvjárásokba bekerült olyan jurák 
jövevényszókat, amelyek eredetét ne tisztázták volna. 

1975—1976 telén leningrádi tanulmányutam alkalmával a SzUTA könyv
tárának kézirattárában (PyKonHCHbiíí OTAeJi BHÖJIHOTCKH AH CCCP) a követ
kező kéziratos osztják anyagokat találtam: 

1. Lexicon Ostjaco-Samojedico-Rossicum. Composuit Popow. A kézirat 
jelzete: 12. 4. 25. A kéziratot a finnugrisztika történetéből ismert ANTON 
SCHIEFNER akadémikus javaslatára vet te meg a Császári Tudományos Aka
démia 100 ezüst rubelért P J O T R POPOV protoijerejtől (IlpoTOKOJibi 3ace,n,aHHH 
o6mero coÖHpaHHH HívmepaTopcKOH AnafleMMH HayK. HcTopHKO-(J)HJiojiornMecKoe 
OTAejieHHe. JVfe IX. 3aceflaHne 25 Man 1876. § 84.), aki az 1846-ban megnyílt 
obdorszki misszionárius iskola vezetője volt (A. T. Ba3aH0B, OMepKH no 
HCTopHH MHccnoHepcKHX iiiKOJi Ha KpaíweM CeBepe. JleHHHrpaA 1936. 36, 37, 
A. r . Ba3aHOB—H. T. Ka3aHCKHM, LLlKOJia Ha KpafiHeM CeBepe. JleHHHrpaA 
1939. 28). Az általam használt és lemásolt szótár az eredetiről készült másolat. 
304, ceruzával megszámozott lapból, azaz 608 oldalból áll; 1—285: szótár, 
286—298: ima- és bibliafordítások, 299: a gyűjtő fonetikai jellegű megjegy
zései, 300—304: üres. A lapok 22x36 cm terjedelműek. Minden oldal három 
oszlopból áll: osztják és jurák szavak/szövegek vannak az első kettőben, 
a harmadikban pedig orosz nyelvű értelmezésük található. Az eredeti kézirat 
lapjainak mérete és beosztása ugyanilyen, de sűrűbben van írva, 165 lapot 
(330 oldalt) tartalmaz. A szótár az osztják szerint, a cirill abc rendjét követve 
épül fel. — Az osztják és szamojéd szók jelentését e nyelveket beszélő polgárok 
(ketten tobolszkiak, a harmadik illetősége nincs közölve) hitelesítették. — 
Amint JULIUS MARK tudósít róla, ezen kéziratos szótár segítségével a múlt szá
zadban egy CHRISTIAN D A H L nevű észt tengerész 102 osztják-észt (-finn) szó
egyezést állapított meg és közölt a Moszkvában 1867-ben megjelent OnncaHHe 
AByx SKcneAHHHH B peKy 06b, cHapfl>KeHHbix qjieHaMH HMnepaTopCKoro 06-
mecTBa AJifl CoAeßcTBHH PyccKOMy ToproBOMy MopexoACTBy rpa(j:oM A. E. 
KaMapOBCKHM, A. K. Tpane3HHK0BbiM, A. M. CH6HpíiK0BbiM, B. H. Co6auwH-

H A J D Ú P É T E R szóbeli megjegyzéseiért ezúton is köszönetet mondok. 
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KOBLIM H H. B.MepHHÄCBbiM, B 1876 H 1877 roAaxcímű könyvében (JULIUSMARK, 
Eesti meremehe ostjaki ja eesti keele vördlused. Eesti Keel la Kirjandus. Tartu 
1941. 291—297). E kéziratos szótár egy másolatát a Helsinki Egyetem könyv
tárának szláv részlegében őrzik, jelzete: 81. Ms-K6-7. A könyvtárban sajnos 
semmi nyoma nincs annak, mikor és milyen körülmények között került ez a 
kézirat Oroszországból Finnországba. Űgy gondolom, hogy AUGUST AHLQVIST 
szerezhette meg, ő ugyanis ismerte és — ok nélkül — meglehetősen rossz véle
ménnyel volt róla (1. az Ueber die Sprache der Nord-Ostjaken [Helsingfors 
1880] előszavát). 

2. a) H. POCJIHKOB—B. BapTeHbeB, PyccKO-ocTflijKHií cjioBapb. Jelzete: 
12. 4. 26. Két kemény kötésű füzetből áll, 1 — 176 és 177—215 számozott oldalt 
tartalmaz. A lapok mérete 17 x 21 cm. 

b) UŐK: OcTflijKO-pyccKHH cjioBapb. Öt ugyanilyen méretű füzetből 
(az első az orosz—osztják rész végét [177—215] is tartalmazza) és egy 23x36 
cm-es nagyobb füzetből áll, amelybe két kisebb füzet is bele van kötve. 
Az osztják—orosz rész összesen 1106 számozott oldalt foglal magában. 
Az orosz—osztják részt másoltam le, szükség esetén azonban ellenőriztem 
az adatokat vagy a jelentéseket a másikból. Az osztják—orosz rész azért terje
delmesebb, mert a szerzők (róluk 1. harmadik kéziratos forrásanyagom leírását) 
hosszasan magyarázgatják a képzett vagy ragozott szóalakok jelentését és 
használati körét. A füzetek egyikében sem találtam semmiféle utalást arra 
vonatkozóan, mikor és milyen körülmények között került a kézirattárba ez 
a szép anyag. 

3. B. BapTeHbeB— H. POCJIHKOB, OcrauKafl rpaMMaTHKa no 06,nopcKOMy 
HapeMHK), c npHJio>KeHKeM jipyx CKa30K. 1895. 212 számozott oldalból áll: 
1 — 154: nyelvtan, 157 — 212: szövegek orosz fordítással. 5 — 6. lapként bele van 
kötve az anyagba Bartyenyevnek egy Obdorszkból, 1894. december 30-án 
keltezett levele, amelyben egy bizonyos Anderson urat értesít (bizonyára 
NIKOLAI ANDERSON észt nyelvészről van szó), hogy 1894. augusztus 14-én 
szerzőtársával együtt föladta címére az OÖAopocKoe H-apemíe ocTflu,Koro 
H3biKa c. munkát (a szerzőktől származó eredeti címlapon valóban ez áll cím
ként). Megpróbáltam kideríteni a szerzők kilétét, a kéziratok keletkezési 
idejét és körülményeit. Leningrádban sajnos nem találtam meg az akadémiai 
értesítő engem érdeklő évfolyamait, amelyektől bizonyos információkat remél
tem. Rábukkantam viszont VIKTOR BARTYENYEV Ha KpaMHeM ceBepo-3anaAe 
CnÔHpH. O^epKH oôflopcKoro Kpan (CaHKT-rieTep6ypr 1896. 154 1.) című 
könyvére. Ebből a következőket tudtam meg: Bartyenyev négy évet töltött 
Obdorszkban (5), de ennél többet nem árul el önmagáról. Szerzőtársa, Roszlja-
kov, helybeli származású, a meteorológiai állomás vezetője (i. m. 79). A nyelv
tant az iskolát vezető pap másolta le (nevét nem említi), aki ebből tanult 
osztjákul, de Bartyenyevnek a tanulás eredményességéről nincs tudomása 
(uo., jegyzet). — Hazatértem után F. MÉSZÁROS HENRIETTA volt szíves fel
hívni figyelememet arra, hogy FAZEKAS J E N Ő szerint PÁPAY JÓZSEF hagya
tékában szerepel ilyen anyag: „Bartenev (Roszljakov ?) osztják nyelvtana 
(obdorszki nyj.) PÁPAY JÓZSEF másolata az obdorszki misszió könyvtárában 
lévő kéziratról, PÁPAY bejegyzéseivel. 119 1. 8° füzet (R 1672)" (Északi-Osztják 
Medveénekek. Budapest 1934. XLII) . MOLNÁR FERENC kollégám levélben 
közölt velem néhány kulcsfontosságú adatot a debreceni Református Kollé
gium Nagykönyvtárában őrzött másolatról — szívességét ezúton is hálásan 
köszönöm —, ennek alapján úgy látom, mindketten ugyanazt a nyelvtant 
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hoztuk haza. Pápay valószínűleg az eredeti kéziratot használta, míg én az 
obdorszki misszionárius iskola vezetőjének másolatáról csináltattam mikro
filmet. 

Űgy vélem, ezekről az anyagokról érdemes tájékoztatni a szakmai köz
véleményt még akkor is, ha jelenlegi dolgozatom vajmi keveset mutat be 
belőlük. Nemcsak azért, mert meglepően bőségesek és viszonylag pontosak, 
hanem azért is, mert hang- és alaktani elemzésük, feldolgozásuk értékes ada
lékokat nyújthat az északi nyelvjárások differenciáltabb ismeretéhez. Egyelőre 
csak annyit mondhatok, hogy ( K A R J . , PÁPAY) O, (STEIN.) Szin. és (KABJ . ) 
Kaz. nyelvjárási vonásokat egyaránt tartalmaznak. Egyébként valamennyi 
kéziratos forrásomra jellemző, hogy szerzőik egyáltalán nem tudósítanak 
nyelvmestereikről és a gyűjtés lebonyolításának körülményeiről. 

1. Az 1. és 2. pontban említett szótárak anyagát (feldolgozva kb. 1500 
szócikk, általában az alapszók mellett több, eddig nem adatolt származékkal; 
e szótári anyagnak talán egyharmada nem szerepel az eddig ismert források
ban) alaposan tanulmányozva láttam, hogy főleg a jurákból az osztjákba 
átkerült szavak száma jelentős. Ezek felderítését nagyban megkönnyítette 
az a körülmény, hogy POPOV szótárában az osztják adat mellett ott találtam 
a jurák megfelelőt, ROSZLJAKOV—BART YEN YEV anyagában pedig a jurák 
eredetű szók után gyakran „(caMoe/L)" jelzés áll (az orosz eredetű szókra 
hasonlóan hívták fel a figyelmet). Persze az sem ritka eset, hogy e szótárak 
írói nem dolgoztak ilyen előzékenyen a kezem alá: a hangalakjukat vagy jelen
tésüket tekintve „jurákgyanús" szavak eredetijét M. ALEXANDER CASTRÉN 
Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen (St. Petersburg 1855— 
Kopenhagen 1974) [ = CAST.] , Torvo LEHTISALO Juraksamojedisches Wörter
buch (Helsinki 1956) [ = L E H T . ] , H. M. TepemeHKO, HeHeijKO-pyccKMH 
CJiOBapb (MocKBa 1965) [ = T E R . ] szótárából igyekeztem kikeresni. Több 
esetben azonban nem igazolódott be a ,,gyanúm", talán azért, mert meg
alapozatlan volt, vagy talán csak azért, mert az esetleges jurák eredetit még 
csakugyan nem jegyezték föl. Példaként említhető az osztják P [ = POPOV] 
cmcuib 'TiojieHb, BopBaH', R B [ = ROSZLJAKOV—BARTYENEV] cmbiAb ua., 
O éâkdl', Kaz. SakdÁ 'Seehund' (KT 935), amely interdialektális é- ~ $- meg
felelése folytán csak jövevényszó lehet, az osztjákok mindennapos életében 
nem egy jól ismert, közönséges fogalomra vonatkozik (1. a hozzáfűzött meg
jegyzéseket a KT-ban); persze e szónál és több másnál is, amelyekkel kapcso
latban gyanúm nem igazolódott be, elvben számolhatunk azzal a lehetőséggel 
is, hogy a tengerpart őslakóinak, a titokzatos, eltűnt CHpTfl népnek a nyelve 
volt a forrás. A viszonylag nagyszámú jurák jövevényszó közül itt csak azokat 
közlöm, amelyek nem találhatók meg WOLFGANG STEINITZ fent hivatkozott 
tanulmányában. A dolgozat végén közlöm az osztjákból a jurákba átkerült 
azon szavakat, amelyek LEHTISALO szótárában vagy nincsenek meg, vagy 
nincsenek osztják eredetűnek minősítve ós STEINITZ Samojedisch-Obugrisches 
c. írásában (MSFOu. 125: 567 — 575) nem szerepelnek. Több esetben nem tud
tam eldönteni, hogy a szó a jurákból került-e át az osztjákba vagy fordítva; 
ezeket külön csoportban mutatom be. — Az eddig nem adatolt zűrjén és 
orosz eredetű szavakat az Etimológiai adalékok c. cikksorozatomban publi
kálom. 

1.1. Végezetül közlöm, mi az osztják (és jurák) adatokban a cirill betűk 
és betűkombinációk (valószínű) hangértéke. Ezt részben a gyűjtők leírása, 
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részben a KARJALAiNEN-féle anyaggal történt összehasonlítás révén állapí
tot tam meg. 

P R B 

a, R a, ä 
a, R, e, s à, a 
o, e o, o, ö 
y, o UIQ, Ü 

e, 3 e 
u, bi, R B ï, ü i, ï. 
a, o, y, bi d 
b 0 

A magánhangzók betűjele fölötti RB " "" a hosszúságot, a " w" a rövidsé
get, a " " a hangsúlyt hivatott jelölni (a magánhangzók kvantitása tekinteté
ben az RB-féle hangjelölés nem megbízható). A P " ' " valószínűleg szintén a 
hangsúly jelölésére szolgál. 

P RB 

n, 6 
m, d 

V 
t 

mb, m (4- e, ë, u, w, a) 
K 

t' 

M m 
H n 
Hb, H ( + e, ë, U, W, R) n 

z 
Ky Xy Zy 

x y 
Z Xy Z 

n 
C, 3 s • 
cb, 3b, cJ3 (+e , ë, u, w, n) s .. ,...'• 
Uly 3PC s 
[H 
n, m 
6, R B (mássalhangzó előtt :) y 
ü; e, ë, u, w, R (= j-\-e stb.) 
A, R B eA, A 
A, R B rA, A3 ( + é , ë, u, w, R) 

é == f + é 

l(l,AJL) 
ï (ÁjL) 

p r 

Megjegyzés: A lágyító magánhangzó-jelek {e, ë, ï, u, w, R) alkalmazása és 
a nem lágyítóké (a, o, y, u, 3) nem következetes a szótárak egyikében sem. 

2. Osztják << jurák 
A szócikkek felépítése: A POPOV- majd a ROSZLJAKOV—BART YEN YEV-

féle osztják adatokat az esetleges Popov-féle jurák eredeti követi. Ha e jurák 
szó jelentését nem közlöm, akkor az megegyezik Popov osztják adatáéval. 
Igyekszem mindig megadni LEHTISALO és TERESCBNKO megfelelő adatát 
(az előbbit fonematikusan átírom, ehhez 1. H A J D Ú P É T E R , A jurák nyelvjárások 
fonematikus átírása. In : FU-transkription yksinkertaistaminen. Castrenianu-
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min toimitteita 7. Helsinki 1973. 127 —130). CASTRÉNtól általában csak akkor 
idézek adatot, ha a két modern szótárban nem találtam meg a keresett szót. 
(A Jurák < osztják részre mutatis mutandis ugyanez érvényes.) 

1. P омы 'сосцы, груди', R B омы 'мать' < jur. P оме; О r\äme, U 
ämä, U-Ts. ame 'Zitze, Brustwarze' (LEHT. 5), намя 'женская грудь' (TER. 
382). 

2. R B яйптёръ 'беспокойство' < jur. О jäjeptärP 'Unruhe, Ruhelosig
keit ' (LEHT. 90), яебтяр" 'заботы, хлопоты, беспокойство, возня' T E R . 831). 

3. Р яиптэда 'беспокоиться', R B яйпталамъ 'беспокою' < jur. Р 
яиптованъ; О jäjeptä 'berühren, anrühren' (LEHT. 90), яебта(сь) 'тронуть, 
задеть; потревожить, обеспокоить, побеспокоить; помешать' (TER. 830). 

4. Р ялта (imp.: ялда) 'перехитрить'< jur. Р ялтованъ; ялта(сь) 
'подвергать действию колдовства, разрушая здоровье и счастье (о шамане, 
духе)' (TER. 835). 

5. Р юнъ 'узкий длинный залив материшный' < jur. Р юнъ; О jun 
'schmale Flußbucht; sackförmig aufhörender Plußarm' (LEHT. 142), юн 
'протока' (TER. 813). 

6. P ёндыда 'идти на проход без остановки', RB ёндыламъ 'охочусь', 
ёндыды-хой 'охотник' < jur. Р Ыдованъ; ОР jonta 'mit seinen Zelten und 
Rentieren an einen anderen, weit entfernten Platz ziehen' (LEHT. 138), 
ёнда(сь) 'кочевать, переселяться' (TER. 121). 

7. P епсъ 'зыбка', RB ёпсъ 'колыбель' < jur. Р епцъ; О jepc 'Wiege' 
(LEHT. 113), ебц 'люлька, зыбка, колыбель' (TER. (84). 

8. Р ярсыгга 'колено задних ног животных' < jur. Р ярсыггай лы; 
jarcorjaei, jarsor\aei 'Schienbein' (CASTR. 11) 

9. P юна [— Ijuwdna] 'нарта с одеждою' < jur. Р югуна; О ju%una 
'mit Boden-, aber nicht mit Seitenbrettern versehener Rentierschlitten . . . ; 
dient zur Beförderung von Bettfellen, Kleidern' (LEHT. 141), юхуна 'нарта 
для перевозки постели и одежды, которую носят в чуме' (TER. 819) 

10. Р халца лбу 'боковая кость на ёндыле передового оленя' < jur. 
Р халца лэ; О yalcole 'an der linken Seite des Rückengurtes eines Lenk
rentiers angebrachter (knöcherner) Haken, der den Zügel hält ' (LEHT. 150), 
халцо"лы 'дужка на ремне передового оленя' (TER. 728). Az osztják anya
nyelvű beszélők a jurák szó -le, -лы 'csont' utótagját az osztj. löw 'csont' 
szóval helyettesítették. 

11. P хылт$й 'рога, загнувшиеся назад' < jur. хылт$й; О %iltüj 'nach 
hinten geneigt' (LEHT. 185), хылтуй 'откинутый назад', хылтуй" ты' нямд" 
'откинутые назад оленьи рога' (TER. 791). 

12. Р хамадёрь 'упряжь, сбруя', RB хамадёр 'сбруя' < jur. Р хамадёръ; 
хамадяр" 'принадлежность, составной элемент чего-л.' (TER. 730). 

13. Р хамэтта, хамедыда 'понимать, чувствовать', R B хаматламъ 
'догадываюсь, понимаю, смекаю' < jur. Р хамедованъ; О %ämedä 'verstehen; 
versehen, anschaffen, anfert igen '(LEHT. 168), хамеда(сь) 'приготовить, нала
дить; направить; снарядить; понять; узнать, заметить, обратить внимание' 
(TER. 733). A szó előfordul AHLQViSTnál i s : xamet- 'einsehen, verstehen'; 
téves az a feltevés, amely szerint az m a cirill ш (s) téves olvasatának volna 
az eredménye (ígv: DE WO 501). 

14. P харей 'рога с отраслями, идущими вперед' < jur. Р харей; 
О yaroj*krumm (z. B. Baum, Horngeweih)' (LEHT. 152), харёй 'кривой, изо
гнутый' (TER. 749) Е jurák szó egy másik változata KARJALAINEN anya-
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gában is előfordul: О %ará: kur-%. 'Kniekehle' < jur. yara 'krumm' (DEWO 
543). 

15. P хэргада 'раздирать, храпеть' < ? jur. О yirnä 'ratschen (z. B. 
beim Feilen)'(LEHT. 186), хэрна 'скрип, скрежет, сильный шум', хэрнй(сь) 
'издавать сильный скрип, скрипеть, скрежетать, шуметь' (TER. 803). А 
származtatás az osztják szó г( = rj) hangja miatt bizonytalan. 

16. P хазуку 'палочка, употребляющаяся на идольской пляске' < jur. 
Р хазуку. 

17. Р хазуру 'болото, покрытое травой' < jur. Р хазуру; хасрё 'за
болоченное озеро; мелководный' (TER. 757) 

18. RB хадыуъ 'кажется' < jur. О xäd? 'gewiß, sehr wohl, anscheinend' 
(LEHT. 160), xäd" 'вероятно, может быть, возможно, по-видимому' (TER. 719). 

19. Р калле слово, употребляющееся в пении, не имеющее никакого 
значения, RB кале 'ого!' < jur. Р калле; О kale- Interjektion zum Ausdruck 
der Verwunderung (LEHT. 207), калэй 'ух ты, ах (выражает восторженное 
удивление, радость или досаду)' (TER. 155). 

20. Р ламбай 'широкорогий' < jur. Р ламбой; О lampäj 'breites obe
res Ende des Geweihs des zahmen od. des wilden Rentiers' (LEHT. 216), лам-
бэй 'ветвистый (о рогах); передние широкие ответвления рогов оленя' 
(TER. 174). 

21. Р лёзай 'развилистые рога у оленя' < jur. Р лёзай; лёхонзэй, лёхо-
сэй 'олень с широко расставленными рогами' (TER. 189). 

22.Р маяъгг 'домовой олень, ручной олень' < jur. Р мяяггъ; мя"енгад 
ты 'всеядный олень, находящийся около чума' ( < мя"{д) 'чум'") (TER. 280). 

23. RB моръ 'железа' < jur. О mar? 'Drüse' (LEHT. 242), мар"(д) 
'железа' (TER. 239). 

24. Р мора 'петля', RB мора иа. < jur. Р märä 'Schlinge; Schnalle 
(am Gürtel)' (LEHT. 252), мара 'пряжка, застёжка (пояса); петля' (TER. 235). 

25. Р меря, мерягга 'колыжка — кружок тынзняка' < jur. Р меряггъ; 
meara 'Schlinge, Öse' (CASTR. 41), мяра 'площадь, размер круга (занимаемого 
чумом, капканом); размер петли (напр. аркана); петля' (TER. 278) — vö. 
LEHT. 269. 

26. Р мору 'упрямый' < jur Р марШ; О marüj 'sich weigernd zu 
gehen, gewöhnt sich hinzuwerfen (Fahrrentier)' (LEHT. 244), марюй 'упря
мый, не поддающийся дрессировке (об олене)' (TER. 239). 

27. RB мору 'скупой; скупец' < jur. О таги 'habsüchtig, geizig' (LEHT. 
243), маро 'скупой, жадный' (TER. 237). 

28. Р модарта (imp.: мддарда) 'перетачивать, чрезмерно выточить' 
< jur. Р мадармйнъ; О mädarc 'auf der einen Seite zu sehr schärfen (z. B. 
Messer)' (LEHT. 256), мадарць 'остро наточить, заострить что-л. только с 
одной стороны' (TER. 216). 

29. Р норматты 'птица, водящаяся по берегам Ледовитого моря, по
добная гусю' < jur. Р ндрмэтты; О narmeti 'ein an der Eismeerküste woh
nender Vogel' (LEHT. 281), нарматы 'гагара-гребенушка' (TER. 286). 

30. P няйда (prät.: няисъ) 'осышаться' < jur. О OP näjä 'spucken, 
speien (O), befeuchten (z. B. in dem man Wasser darauf gießt, darauf spuckt) 
(OP)' (LEHT. 301), няиба(съ) 'покрывать, поливать чем-л. обильно', няила(сь) 
(TER. 340). 

31. RB ненай 'настоящий' < jur. О nenaj 'richtig, echt' (LEHT. 317), 
ненэй 'настоящий, подлинный; ненецкий' (TER. 299). 
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32. P нензарчанъ 'блок, векша' < jur. Р нензарчь; О nencarc? 'löcherige 
Plat te für die Zugriemen des Rentierschlittens (»векша«)' (LEHT. 319), нензарц' 
'блоки у нарты, в отверстиях которых вдёргиваются постромки' (ТЕК. 297). 

33. Р нярома 'подбивка полоза' < jur. нярма, няр"ма 'защитный слой' 
(TER. 357, 359). 

34. RB перчалламъ 'обгоняю, перегоняю', нерчалдыламъ 'обгоняюсь' 
< jur. нерте(сь) 'обгонять, опередить' (TER. 303). 

35. RB уэдалаламъ 'еду' < jur. О rßedaM 'wegfahren, davonfahren' 
(LEHT. 28), цэдала(сь) 'ехать на легковой нарте' (TER. 416). 

36. Р гыттарма 'предки', R B уыторма, уйттормй 'предок' < jur. Р 
гытторма; О rjitarma 'Totenpuppe, die man nach dem Tode eines Greises 
anfertigt' (LEHT. 35), цытарма 'ua. ; покойник'(TER. 410). 

37. P пуили 'рога с отраслями вниз' < jur. Р пуелю; О pijel'u, pujel'u 
'Augensproß des Rentiergeweihs' (LEHT. 364), пыялё 'передние ответвления 
рогов оленя' (TER. 499). 

38. RB пуль 'мост' < jur. О pul 'Brücke, Steg, Schiffstreppe' (LEHT. 
365), пул 'мост; деревянные мостки вдоль улицы; причал' (TER. 487). 

39. Р пор ми 'толпа, куча, собрание', R B пермй, 'попутный' < jur. 
Р пармъ; О parm, ОР parma 'Gefährte, Kamerad' (LEHT. 338), парм 'близ
кое соседство; спутник' (TER. 448). 

40. RB пйрчь 'птичий желудок' < jur. О pirci 'Kröpf des Vogels' (LEHT. 
385), пирци 'желудок (птицы)' (TER. 469). 

41. Р пода 'переселок', RB поды 'лесная дорога' < jur. Р поды; О 
pod 'gerader, baumfreier Weg im dichten Wald' (LEHT. 361), под 'дорога 
по лесной просеке, над которой деревья соединяются своими вершинами' 
(TER. 473). 

42. Р путлада 'продироваться', RB путлйламъ 'пробиваюсь', пртлаламъ 
'дырявлю' < jur. путола(съ) 'пробить (пулей); пронзить' (TER. 492). 

43. Р с$мда 'починивать, сращивать', RB срм'ламъ 'вышиваю, подчин
яю, сбрую', О sumtä '»nähen«, d. h. durch Rutenband verbinden (die Borde 
eines Bootes)' (KT 861) < jur. сумды"(д) 'возможность поправить, сделать 
лучше, исправить' (TER. 571). 

44. Р сялъ 'деревянная решетка для запору речек' < jur. Р сялъ; О 
sal 'Baumstumpf, Pfahl' (LEHT. 393), сил 'пень; кол' (TER. 522). 

45. R B сала 'дурак' < jur. О sala 'albern, dumm' (LEHT. 393), са"ла 
'глупец, дурак' (TER. 541). 

46. Р самбаго, самбс&о 'похоронный отпевальщик' (ханды ягъ хозе 
самбидагоитъ антомъ 'отпевалыциков у остяков не бывает'), Р самбида 'отпе
вать покойника', RB самбыламъ 'отпеваю' < jur. Р самбованъ 'отпевать 
покойника', О sämpä 'die Schattenseele des Verstorbenen mit Liedern unter 
Begleitung der Zaubertrommel in die Unterwelt führen' (LEHT. 406), самба(съ) 
'уметь вести разговор с душой умершего или сопровождать душу умершего в 
подземный мир (о шамане)' (TER. 526). 

47. Р самбаяртэ-ёо 'загонщик оленей' < jur. Р самбйярте. 
48. Р суету 'чахотка, чахотачный', R B efemy 'тощий' < jur. Р суету; 

сусто 'состояние сильного истощения; истощенный' (TER. 571) [О sustd-
'schwanken, unwohl sein (das Essen schlägt nicht an u. dgl.)' (KT 882), P efe-
тада 'чахнуть' < jur. P суставанъ; О sustä 'stark abmagern' (LEHT. 419), cyc-
та(сь) 'быть очень хилым, сильно истощенным' (TER. 571), 1. STEINITZ: UAJb. 
3 1 : 441]. 



OSZTJÁK-JURÁK LEXIKÁLIS KÖLCSÖNZÉSEK 365 

49. P сяг-вой 'чеквой, гусь меньшего сорта' < jur. Р сяку; О sakű 
'kleine Gans mit kurzem Schnabel' (LEHT. 426), сяко 'казарка с белыми пест-
ринками, с коротким черным клювом и короткой шеей' (TER. 598). Az oszt-
jákban a szóvégi у ( = й) hangnak а вой (= woj) 'állat' szóval történt helyet
tesítése népetimológiával magyarázható. 

50. P сянерлыпа 'играть, баловать, резвиться', R B сянёрламъ 'играю в 
пешки' < jur. Р сянорманъ; sanarr\adm 'hüpfen, springen', (CASTE,. 29), ся-
нэрць 'прыгать играя (о животных)' (TER. 602). 

51. Р т'Ш 'шесты в чуме, на которых висят котлы' < jur. Р triiu; 
ти"(д) 'поперечный шест над очагом . . . ' (TER. 664). 

52. RB трйя 'кунжа' < jur. OP tup 'ein Lachsfisch' (LEHT. 496). 
53. P тальбя 'ущелье, пещера', R B тальбя 'ущелье' < jur. Р талъба; 

О ШЪе 'Felsenschlicht' (LEHT. 470), тальбя 'скала; ущелье, углубление, 
выем' (TER. 621—622). 

54. Р тальбёй 'пряморогий олень' < jur. Р талвой. 
55. Р тэльта (imp.: тэльда) 'повторять слова ворожея', тэльтадаго 

'вторщик слов ворожея', R B тэлталймъ 'вторю, повторяю', телтйдытъ 
'вторщик ворожея' < jur. Р тэлтованъ; О teltä 'die letzten Worte des Lieder
sängers, des singenden Schamanen oder des Sagenerzählers wiederholen' (LEHT. 
481—482), тэлта(сь) 'повторить за кем-л. (напр. за сказителем, за шаманом)' 
(TER. 688). 

56. Р тэмг , 'прямой', RB тэмгй 'быстрый' < jur. Р тэмги; О temk 
'geradeaus gehend (Lenkrentíer); das Ziel gut treffend (Flinte)' (LEHT. 483), 
тэмг 'хорошо выдрессированный передовой олень', т. туни 'хорошо при
стрелянное ружьё' (туни 'ружьё') (TER. 688). 

57. Р таггиманъ 'неспешно', R B таугйманъ 'не спеша' < jur. О tär)kä 
'von Arbeit frei, müssig sein' (LEHT. 474), тацга\сь) 'быть свободным; быть 
спокойным' (TER. 629), vö. még P тагга; танга 'свободно, легко; беспреп
ятственно; спокойно, без тревоги' (TER. 629). Bizonyos, hogy az osztjákba a 
jurák i g e került át, lóvén а -манъ azonos az О -man, -mán gerundiumkép
zővel (vö. SATTER, Nombild. 33). 

58. P тэрэнзя 'копытцо', т. идъ 'сустав копытный' < jur. Р тэрензя; 
терензя 'коготок; заднее копытце (животного)' (TER. 650). 

59. Р тэрзуль 'ккла' < jur. Р терву; О terw 'Knollen, Knorz (z. B. in 
der Seite eines Baumes)' (LEHT. 482), тзрв 'шрам, рубец; нарость; шишка' 
(TER. 691). Az osztják szóban az -ль elem egyes számú 3. személyű birtokos 
személyj el. 

60. P таза 'шесты для вешания рыбы', О tasá 'Latte des kegelförmigen 
Zeltes; Querholz am Gestell zum Trocknen der Fische' (KT 1026) < ? jur. 
P таза; О Sj. O P P täsa 'die Stangen zum Trocknen der Fische', Nj. täsa: 
pi%üw t. 'dünne Stange, an dem die zu trocknenden Fische hängen' (LEHT. 476), 
maca 'сушило' (TER. 639). LEHTiSALÓval ellentétben (i. h.) inkább a jurák >• 
osztják irányú kölcsönzést tartom valószínűnek a jurák szó nyelvjárási elter
jedtsége miatt. Ez utóbbinak az osztj. №. Kaz. tos, О tas 'Stange zum Auf
hängen usw.' (KT 1026) szóval való esetleges összetartozása tisztázásra szorul. 

61. P тузъ 'тычка, веха, знак дороги', R B тусь 'примета, признак, веха', 
Kaz. tus, tus 'Zeichen am Weg' (KT 1028) < jur. P тюзъ; ш/о"(с) 'веха' 
(TER. 699), vö. még О Ш&, Kis. (üs 'Wegweiser' (LEHT. 519). 

62. P mfdaKO 'гриб' < jur. P тудуко; О tüdukü 'Pilz, Schwamm' (LEHT. 
499), тудако 'гриб' (TER. 674). 
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63. P тэтта 'госпоин, хозяин, богач', R B тэтта 'господин' < jur. 
Р тэтта; О teta 'Hausherr, Wirt ' (LEHT. 485), тэта 'имеющий оленей; 
богач-оленевод, кулак, оленщик' ( < ti '(zahmes) Rentier'). 

64. Р тФндеръ 'передок нарты, передняя доска нарты', п$жи т. 
'задом нарты — задния доска', О t'wit'er 'Vorderbrett, Rückenbrett (in der 
Narte) ' (KT 913) < jur. P тюндеръ; О tonter? 'Hinter- oder Vorderbrett 
des Schlittens' (LEHT. 518), тендер" 'передок и спинка ездовой нарты' (TER. 
654). 

65. Р вантеръ 'задняя часть нарты' < jur. Р вантеръ. 
66. Р ваньзи: кагъ в. 'листец, переметчик', О wánéi: kákw. 'Verleum

der, Lästermaul ( = Lügner)' (KT 394) < jur. О wämcäj 'ungestüm (z. B. 
etwas zu tun), verderblich, feindselig' (LEHT. 54), вамзэй 'суровый, непри
ветливый (о человеке); грубый (о человеке); враждебный, недоброжелатель
ный' (TER. 40). 

67. R B вйуъ 'тундра' < jur. О wi? 'Moor, Sumpf; Tundra' (LEHT. 70), 
вьС(н) 'тундра; поляна' (TER. 65). 

68. Р ваггальта (imp.: еаггалда) 'пронзить' < jur. Р ваггалъманъ; 
О wänkälc 'durchstechen, durchbohren' (LEHT. 56). 

69. P вора 'гусь самого малого роста, обитающий по берегам Ледови
того моря' < jur. Р вора; Sj. ward, OP wara 'kleine, schwarze, sich an der 
Küste des Eismeeres aufhaltende Gans' (LEHT. 47), вара 'черный гусь' 
(TER. 45). 

70. P тюльзей 'жуличек, названный по издаваемому звуку', R B 
тюльзёй 'кулик' < jur .Р тюлисей; О tüliée 'ein Vogel, russ. кулик, куличек' 
(LEHT. 520), тюлисе ua. (TER. 696). 

71. P тёбкамъ, тёбкаманъ 'по-тихоньку', R B тепкамъ 'ловкий', 
тёпкйманъ 'ловко' < jur. тёб 'аккуратность, соразмерность; аккуратный, 
соразмерный' (TER. 652), Оtombe 'flink, gewandt; genau' (LEHT. 517),тёмбё 
'аккуратный' (TER. 653), még vö. P тёмбембована 'по-тихоньку'. A jurák 
eredetű тёб, тёп tőhöz a zűrjén eredetű osztj. О -kám képző (erről 1. SAUER, 
Nombild. 173). járult, ezt pedig az -án adverbiumképző (erről 1. i. m. 196— 
197) követi. 

72. P тйзеръ 'закрешка чумового отверстия, через которое идет дым' 
< jur. Р тШеръ; О tüéer? 'Decke auf der Windseite oben an der Rauch
öffnung' (LEHT. 522), тюсер"(д) 'кусок шкуры . . . ' (TER. 698). 

Múlt századi forrásaim hangjelölése nem olyan finomságú ugyan, mint 
Karjalainené és Lehtisaloé, de a fenti anyagból mégis levonhatók bizonyos 
hangtani tanulságok: 

1. Az osztj. омы, омы a magánhangzós kezdetű jur. оме (1) átvételének 
látszik, ami azért meglepő, mert az obdorszki jurák nyelvjárásra az jellemző, 
hogy nem tűr i a magánhnagzós szókezdetet. Két másik szóban viszont a gyűj
tők egybehangzóan szókezdő osztj. r\-t rögzítettek: R B уедалалймъ (36), P 
гиттарма, R B уйторма, уйтторма (37) (ehhez vö. STEINITZ : UAJb. 3 1 : 
428—429). 

2. A jur P hangnak osztj. r\ (18, 67), n (= ? rj) (32), máskor ; (22, 23, 52) 
vagy éppen 0 (61, 64, 72) felel meg. 

3. A jur. mc/mz hasonulással (és szórványos palatalizációval) osztj. né-t 
eredményezett (66). 

4. A jur. с helyén olykor 5-t (7, ? 8, 32), máskor c-t (10) találunk. 
5. A jur. c-t az osztják c-vel ( = t-\- s) vette át (32, 40). 
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6. A jur. í'-nek megfelelhet osztj. 6 ( = t-{-é) (34). 
7. A mássalhangzók palatalizáltságát illetően a kölcsönzés során rend

szerint nem következik be változás (de 1. 61, 66). 
8. A jur % egy esetben kiesett, az osztjákban feltehetőleg w áll a helyén 

(9). 
9. Az abszolút szóvégi jur. j-nok egy esetben osztj. 0 felel meg (26). 
10. A jurák szóvégi mássalhangzó-kapcsolatot az osztjákban még egy 

magánhangzó követi (39, 41, 56), egy alkalommal pedig egy magánhangzó be
toldásával oldotta föl az osztják a mássalhangzó-torlódást (59). 

A kölcsönzések az alábbi főbb fogalmi körök szerint csoportosíthatók: 
1. réntar tás: 8, 11, 14, 20, 21, 22, 26, 37, 47, 54, 56, 58; 
2. közlekedés: 9, 10, 12, 32, 35, 61, 64, 65; 38, 41 ; 
3. állatvilág: 29, 40, 49, 52, 58, 69, 70; 
4. halászat, vadászat: 6, 24, 25, 34, 44; 
5. hitélet: 4, 16, 36, 46, 55; 
6. társadalom: 27, 39, 63, 66; 
7. lakás, háztar tás : 7, 51, 60, 72; 
8. térszínformák: 5, 17, 53, 67; 
9. egyéb: 1, 2, 3, 13, 15, 18, 19, 23, 28, 30, 31, 33, 42, 43, 45, 48, 50, 57, 

59, 62, 68, 71. 

3. Jurák < osztják 
1. P ÓMddAh 'qyqejro', WMdàA"{d) 'MëpTBafl riTHija qy^ejio, KOTopbiMH 

3aMaHHHBaioT B JioByiiiKy mva\y (TER. 378) < osztj. (*amdt ~ *imdt » P 
OMudh; (AHLQV.) omit, Kaz. imdt '6ajiBaH; ausgestopfter Vogelbalg als Lock
vogel für Enten, Gänse, Schwäne', Ser. Imdt-tunt 'ausgestopfte Lockgans' 
(DEWO 107). Az osztják szó valószínűleg átkerült a vogulba is (DEWO 
107) : É imet-lunt ícseles lúdbáb' (MSz.), Szo. imt, lunt-imt (DEWO 107), Szi. 
imta 'aus Holz gemachter Wasservogel zur Lockung der Wasservögel bei der 
Jagd ' (KÁLMÁN, WogT 244). A jurákba valószínűleg az osztják szó egyes 
számú 3. személyű birtokos személyjeles alakja került át, az -3Ab, -íLí"(d) 
ugyanis csak így magyarázható. Ellentétes irányú, tehát jurák >• osztják 
kölcsönzéssel azért nem számolhatunk, mert akkor az osztják interdialek-
tális o ~ ï megfelelés híjával maradna a magyarázatnak. 

2. P epeMMHh 'HV>KAaTbCfl, HMeTb HeßOCTaTOK' < osztj. P épaMÖa 
'HywAaTbCH', R B épÙMAâMb 'HywAaiocb'; Kaz. O jerdm- '(mit etw.) in Not kom
men' (KT 183) ( < zürj., 1. R É D E I , SLW 100, vö. mégTorvoNEN: F U F 32: 40). 

3. P 'édáMb 'oAHOpHAHan (TOHKan) öepecTa' < osztj. P ëdêMb; O jotem 
'Birkenrindenscheibe' (KT 420). STEINITZ szerint (DEWO 420) a jur. Sj. jodem 
'Balken, Bauholz' L E H T . 139), ëdeMU 'oöpyöoK, KOJiOAa, HypöaH» (TER. 117) 
nem lehet az osztj. Kaz. jçtem, O jotem 'Birkenrindenscheibe' átvétele, mivel 
a jurák szó csak a Bolsaja Zemlja-i nyelvjárásból van feljegyezve, továbbá az 
osztj. t-nek jur. d felel meg és nagy a jelentések közti eltérés. POPOV adatában 
egyértelműen d van LEHTISALO és TERESCENKO c?-jóvel szemben, lehet, hogy 
két külön szó. Amennyiben így van, csak a Popov-adat tekinthető osztják 
j öve vényszónak. 

4. P xaH3Hpu 'oöpy1!, Kpyr', O %äncäri, T yancdri 'Ring, Reifen aus Wei
denholz u. a. (Spielzeug)' (LEHT. 157), xàHb3Hpe 'oöpyq, Kpyr (AeTCKaii HrpyiiiKa)' 
(TER. 742) < osztj. P xa.H3Ápu; O %anêàri 'etwas Gekrümmtes, Gebogenes' 
(DEWO 525). Érdekes módon sem LEHTISOLO, sem STEINITZ nem utalt e jurák 



368 HONTI LÁSZLÓ 

és osztják szó összefüggésére. A jurák szó specializálódott jelentése és az oszt
ják szónak az egész nyelvterületen való elterjedtsége (1. DEWO 525) az oszt
ják > jurák irányú kölcsönzés mellett szól. 

5. P napú 'Kapbim, HeöoJTbiuoH oceTp' < osztj. P Kápu,RBKápü 'Kapbmi'; 
Kaz. kart, O -kari 'kleiner Sterlett, kleiner Stör' (KT 421). Ezen osztják szó
nak van állítólagos ősi megfelelője is a jurákban : O %irî, P MÁI 'kleiner Stör, 
Sterlett' (LEHT. 186) (1. FUV 23, FUV2 43). 

6. P Mypmbieawb 'HaAJioMHTbCfl' < osztj. V M^pmuda; vö. DN Kr. mortdtà 
'zerbrechen, durchbrechen (einen Baum) (DN Kr.) ; plötzlich, einmal zer
brechen (Eis)' (KT 537). 

7. P HOÜ '(jiaöpiiMHoe CVKHO', 0 OP Sj. U Oks. MB noj 'Tuch (Stoff)' (LEHT. 
289), HOÜ 'CVKHO' (TER. 317) < osztj. P HOÜ, R B HOÜ 'CVKHO', Kaz. nçj, 0 noj 
'Loden, Tuch' (KT 562) ( < zürj., 1. TOIVONEN: F U F 32: 45). 

8. P napénb 'jionaTKa Ä-HH oxjianHBanHH CHery' < osztj. P napéób; Kaz. 
narep, O narep 'eine beim Fahren mit einem Rentier gebrauchte Art kleiner 
Schaufel, mit der der Schnee von dem über den Schlitten ausgebreiteten Ren
tierfell abgeklopft wird' (KT 592). 

9. P HéAUKb 'caMafl Meubmafl pbiöa' < osztj. P HCAueb; Kaz. nähk, O 
nildk '(ganz kleiner) junger Fisch' (KT 616). 

10. P nodb 'HajieAb — BOßa BbicTynHBmafl Ha JieA' < osztj. P nodb; 
Kaz. pqt 'hohe Eisschicht . . .', Kaz. pqtjer\k, O potjorjk 'über dem Eis aus dem 
fließenden Wasser gebildetes Eis . . .' {jer\k, jor)k 'Wasser') (KT 760—761). 

11. P noyicácb 'orpajia, 3aropOAKa' < osztj. P no3icá3b; Kaz. posas, O 
posas 'Rentierzaun' (KT 758). A jur. otc miatt számolok osztják >• jurák irányú 
kölcsönzéssel. 

12. P caACiMádh 'KyuiaHbe H3 MVKH H >KHpy' < osztj. P caAüMádb; vö. még 
Trj. sàAdmtdttàyd 'zusammenmischen (Wasser und Branntwein, Mehl und 
Schnee usw.)' (KT 891). 

13. P cyHMCh 'ÖJioxa' < osztj. P ctonoicb; Kaz. sus, O sus (suns-) 'Floh' 
(KT 951) (még vö. L E H T . 498, DEWO 285). 

14. P cé22a 'KOJIOKOJÎ', O serjka 'Glocke (Kirchenglocke), Schelle, Klin
gel' (LEHT. 440), ccHea 'KOJIOKOJÎ' (TEE,. 546) < osztj. P mézkanb, RB mtyzäwb 
KOJIOKOJÎ'; Kaz. särjkan, O sârjkàn 'Kirchenglocke' (KT 941) ( < zürj., 1. 

TOIVONEN: F U F 32: 82; DEWO 289). 
15. P cüpHUM 'MQHax' < osztj. P cúp3UMb; cúpHUMb; Ni. Kaz. éïrédm: 

Ni. à. pup, Kaz. s. pçp 'Mönch' (KT 920). 

4. Jurák sS ? osztj á-k 
1. P KtiAUCL 'pOH)i<a' sí ? osztj. P KUAUCI. Más forrásból egyik szót sem is

merem ; i} (= c) hangjuk szól a jurák > osztják irányú kölcsönzés mellett, a 
jurák K- (k-) pedig az ellentétes irányú mellett. 

2. P nypyph 'qeTBepTaa no^b H3bmecKoro npa3AHecTBa ocT^HKoro' =s ? 
osztj. P nypnypádb (ádb ' H O % ' ) . A 

3. P ceAdásb 'no3yAieHT' ^ ? osztj. P ceAdá3b, RB cëAôacb. 
4. P moü 'cyjieMa, MbiujMiK' =£ ? osztj. P moü, RB moü 'HA'. 
5. P mspb 'pK>MKa' s* ? osztj. P rnSAb. 

HONTI LÁSZLÓ 
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Ostjakisch-jurakische lexikalische Entlehnungen 

von LÁSZLÓ HONTI 

In seiner Abhandlung „Zu den samojedischen Lehnwörtern im Ob-Ugrisehen" 
(UAJb. 31: 426—453) gab WOLFGANG STEINITZ einen Überblick über das jurakische 
Lehngut der obugrisehen Sprachen. Insgesamt wies er 119 samojedische Lehnwörter im 
Wogulischen nach, von denen 112 auch im Ostjakischen vorkommen; 88 Worterklärungen 
stammen von Steinitz selbst. 

Verf. will mit der vorliegenden Arbeit das Bild ergänzen, das man sich bisher von 
den jurakisch-ostjakischen Lehnbeziehungen gemacht hat. Auf seine Hauptquellen 
stieß Verf. in Leningrad, in der Handschriftenabteilung der Bibliothek der Sowjetischen 
Akademie der Wissenschaften. Es handelt sich dabei um die folgenden: 

1. Das ostjakisch-jurakisch-russische Wörterbuch des Protoierejs P J O T B POPOV, 
des Leiters der Obdorsker Missionschule, das im dritten Viertel des vorigen Jahrhunderts 
entstand und auf Empfehlung des Akademiemitgliedes ANTON SCHIEFNEB von der Kaiser
lichen Akademie der Wissenschaften erworben wurde. 

2. a) Das russisch-ost jakische und b) ost jakisch-russische Wörterbuch von I. 
ROSLJAKOV—V. BABTENJEV. Beide arbeiteten im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts 
in Obdorsk und neben ihren Wörterbüchern stammt von ihnen auch eine Arbeit mit dem 
Titel 

3. „Grammatik des ost jakischen Dialekts von Obdorsk und zwei Märchen". 
(Letztere wurde auch von PÁPAY kopiert, s. FAZEKAS: Eszaki-Osztják Medveénekek. 
XLII.) 

Das Material meiner drei Quellen stammt von Informanten aus der Obdorsker 
Gegend, im Ganzen kann man es jedoch mit keinem der bisher bakannten nördlichen 
Dialekte identifizieren. 

Die hier behandelten Entlehnungen zogen sozusagen die Aufmerksamkeit auf 
sich, sofern sie auf Popovs Angaben beruhen — handelt es sich dabei doch um ostjakisch-
jurakisch-russisch-sprachiges Material; in dem Material von Rosljakov—Bartenjev 
wiederum weist häufig ein „(samojed.)" auf die Herkunft des ostjakischen Wortes. 

Verf. fand in den genannten Quellen 72 ostjakische Wörter jurakischer Herkunft, 
die entweder bislang überhaupt nicht belegt waren, oder aber deren Ursprung noch 
ungeklärt war. Ein beachtlicher Teil der Entlehnungen gehört in die Begriffsbereiche 
Rentierzucht, Verkehr und Tierwelt. Das Material der Sammler des vorigen Jahrhunderts 
erlaubt auch Schlüsse bezüglich der Lautgeschichte. — In Popovs Wörterbuch lassen 
sich 15 bisher unbelegte jurakische Wörter ostjakischer Herkunft ausmachen. In fünf 
Fällen konnte Verf. die Entlehnungsrichtung nicht bestimmen. 


