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26. Osztják qyKapu 'cyxapb' 
Az osztj. R B * i}yKapu 'cyxapb' az orosz cyxapb 'getrocknetes Stück Brot, 

Zwieback' szónak vagy többes számú alanyesetű alakjának az átvétele. Az 
orosz c-nek (— s) osztj. y-vel (= c) való helyettesítése a várható s helyett nem 
világos. 

27. Osztják coy- 'hinten ausschlagen' 

Az o s z t j . (OL 97) V coy-, DN 6o7]%-, 0 sor)%- 'hinten ausschlagen' 
|v o g. (KANN. , közli STEIN., WogVok. 195) TCs. eäiqk-, AK sar)%-, K K sër\lc-
P ëarjk-, èa%- 'ausschlagen, einen Fußtr i t t geben', (MSz.) N särjyw- 'rúg, rug
dos ; stoßen' egyeztethető a m o r d . (MordChr. 134) E cavo-, M êavo- 'schlagen, 
erschlagen, prügeln' | c s e r . (TscherT 108) K B carjye-, U 0017e-, (PS 154) B 
cor\e- 'kerben, den Rohbau zimmern (KB U), Einschnitte in die Enden der für 
einen Blockverband bestimmten Balken hauen (B)' szókkal, amelyek egy 
*carj8- 'schlagen' FU alapszóból származtathatók. 

A volgai nyelvi szókat korábban (általában kétkedve) a finn haava 
'Wunde' stb., lapp (WIKL. , LappChr. 85) havve, have 'mal': óvta have 'einmal' 
stb. szókkal kapcsolták össze (CASTRÉN: Suomi 1844: 33, 64; BUDENZ: NyK 6: 
430; PAASONEN, MordChr. 134; WICHMANN, TscherT 108, FUFA 16: 40; 
SETÄLÄ: J S F O U . 14/3: 26; RAVILA: F U F 25: 17; STEINITZ, FgrVok. 38; 
E. ITKONEN: F U F 29: 321; SKES; HAKULINEN, SKRK 3 256). A lapp szó 
azonban átvétel a finnből (WINKLER: Nyr. 41: 158; E. ITKONEN: Vir. 1950: 74), 
a finn szó pedig nem vonható a többihez ( JOKI : Vir. 1955: 278; vö. E. ITKONEN: 
F U F 31: 160) szóbelseji mássalhangzója miatt. 

28. Osztják enepa 'renepaji' 

Az osztj. R B enepa 'reHepan' vagy az orosz eredetű zürj. (FOKOS-FTJCHS, 
SyrjWb. 230) jeneral 'General', vagy közvetlenül az orosz nyj. enepaA ua. át
vétele. Az osztják adatból hiányzó szóvégi mássalhangzó talán a másoló rová
sára írható. 

* A cirill betűs osztják adatok előtti RB ROSZLJAKOV-BARTYENYEV, a P P J O T B 
POPOV kéziratos, múlt században keletkezett orosz-(északi-)osztják, ül. (északi-)osztják-
jurák-orosz szó jegyzékéből valók. Ezen forrásaimról részletesebben 1. Osztják-jurák 
lexikális kölcsönzések c. írásomat (NyK 80: 358—369). — E szó jegy zekéknek itt csak 
azon orosz eredetű osztják szavaival foglalkozom, amelyek nem szerepelnek L. BÖHNKE 
Die russischen Lehnwörter in der ostjakischen Sprache bis zur sowjetischen Zeit (kéziratos 
szakdolgozat, Berlin 1960) c. munkájában. 
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29. Osztják yàduli 'gólyaláb' 

Pimi osztják anyagomban találtam a yàduli 'gólyaláb' adatot, amely 
nyelvtani gyűjtésemben fordul elő : nor\at %adulijanat ÏAta 'használj gólyalábat 
(tkp. kb. : magadat gólyalábbal egészítsd ki)'. E szó az orosz xodyAU 'Stelze' 
meglehetősen kései átvétele, amit az osztj. d bizonyít. A lejegyzés alkalmával 
elmulasztottam nyelvmesteremtől megtudakolni, vajon a pimi vagy a szom
szédos területeken élő osztjákok használnak-e gólyalábat, vagy csak hallo
másból ismerik-e. 

30. Osztják xaAb 'BecTb, cjiyx' 

Az osztj. P xaAb 'BecTb, cjiyx': MUHUM mdAbna Hma3a xaAb anmÓMb 'c 
0Tbe3Äa HeT HHKaKOtí BCCTH' a vog. (MSz., VNGy. 2/2: 638, 3/2: 368, 4/2: 273) 
É %al 'zaj, hír, hang, nesz' átvétele; e vogul szóhoz vö. még KANNISTO gyűjté
séből : (WV 103) FL %altäl, yiltäl, Szo. yiltäl 'ohne Stimme, lautlos'. 

31. Osztják xápmu 'napTbi' 

Az osztj. P xápmu 'KapTbi' az orosz Küpma 'Karte ' többes számú alany-
esetű Kdpmbl alakjának az átvétele. Az osztják szót más forrásból nem ismerem. 

32. Osztják mala: m.-kotdl ' tegnap' 

Az o s z t j . (GULYA: NyK 71 : 38) V mala: m.-kotdl ' tegnap', (KT 558) 
Kaz. mÖA%a 'früher', W j . malaydl: m.kotdl 'gestern', V mälaydlt 'nykyään, 
äsken; nun, eben', Kaz. mölyatdA 'vorig (Nacht) ; gestrig (Tag)' szerintem össze
függhet a l a p p N mqllà- 'pass someone without knowing it (so tha t one 
happens not to meet him)' | m o r d . (MordChr. 96) E M mole- 'gehen, hinge
hen, hinkommen' | v o g . (KANN., közli L I I M . : M S F O U . 127: T J mal- 'ver
fließen, vergehen, sich endigen, vorbeigehen', (KANN. , közli MSzFE) AK mol-: 
yotdl mohs 'ßeHb npoiueJi', P AL mul- 'verfließen, vergehen, vorbeigehen' | m. 
múl- 'vergehen' szócsaláddal (a legfontosabb irodalmat 1. MSzFE). — K A R L 
BOUDA már évtizedekkel ezelőtt gondolt erre az egyeztetésre (1. UJb . 12: 343, 
1. jegyzet), de a jelek szerint ez elkerülte az etimológusok figyelmét. 

A magyar és vogul szó alapján az ugor alapnyelvben e szó jelentése 'ver
gehen' lehetett, amiből az osztj. mäla-kotdl ' tegnap' (tkp. 'előző, korábbi, el
múlt' -f- 'nap') jelentése könnyen létrejöhetett (vö. m. múlt év ~ tavaly). Az 
osztj. mala másodlagos, igéből keletkezett névszó lehet. 

A vog. T alapján ősvog. *a-val, a többi vogul nyelvjárási adat szerint 
viszont *w-val kellene számolnunk; az osztják adatok első szótagi ősosztj. 
*a-ra mutatnak, ennek pedig az ősvog. *« a közönséges megfelelője, míg az 
*ü igen ritka. Erre a vogulon belüli, szokatlan magánhangzómegfelelésre még 
egy példát ismerek : (KANN. , közli L I I M . : M S F O U . 125 : 305, 127 : 133) T J maik, 
K K molyd 'im hinteren Teil der Stube', TJCs. mahn 'hinten (in der Stube)' ~ 
P mulla, Szo. mulya, FL Szo. muhn. 

33. Osztják Mpumma 'MyqHTb' 

Az osztj. P Mfeumma 'MymiTb, H3Hyp«Tb', R B My3ÜmAäMh 'H3HypHio. 
Maio', My3üdÜAäMh 'Maiocb' az orosz Mywmb 'quälen, martern, peinigen' átvé
tele. Az osztják szót más forrásból nem ismerem. 



372 HONTI LÁSZLÓ 

34. Osztják nâtuh 'Aawe' 

Az osztj. R B náuih 'Aa>Ke' zűrjén jövevényszó, vö. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb. 
647) V VU nac 'ganz, gerade, eben'. 

35. Osztják noAenä 'nojieHo' 

Az osztj. R B nÖAena 'nojieHo' az orosz noAeno 'Holzscheit' átvétele. Az 
osztják szót más forrásból nem ismerem. 

36. Osztják npmau}eHÏe 'nptraamemie' 

Az osztj. P npmau}eHÏe 'npHqamenHe' az orosz npuwtuemie 'Verabrei
chung des heileigen Abendmahls' átvételeként nyilván csak úgy kerülhetett 
az osztják szótári anyagba, hogy P J O T B POPOV vallási tárgyú szövegeket igye
kezett oroszról osztjákra fordítani. 

37. Osztják nawcädÜMamb 'H3riiaHHbift' 

Az osztj. R B näwcädÜMämh 'n3rHaHHbM' a zürj. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb. 
1160) S vased- '(ein Pferd) antreiben, jemand zur Eile antreiben' szóból ma
gyarázható. E szó hangalakját azonban az ugyancsak zűrjén eredetű vog. 
( K A N N . — L I I M . , közli R É D E I , SLW 137) FL^ö-s-, Szo. posas- 'treiben' befolyá
solta, amint ezt szókezdő n (= p) hangja tanúsítja. E zűrjén szó közvetlen 
átvétele a P eódicma (imp. : eóofcma) 'noHy>KAaTb', eÓMcamma 'raaTb, BbirHaTb 
BOH', R B eatamäAäMh 'nporoHHio' (vö. TOIVONEN: F U F 32: 23). 

38. Osztják paüna-íoxb 'patina* 

Az osztj. RB paùnà-ibxb 'paima' (tôxh 'AepeBo') az orosz paüna átvétele. 
Az illető szójegyzékből azonban nem derül ki, az osztják nyelvi adat a 'Pyra
midenpappel (Populus pyramidalis)' avagy a '(veralt.) Segelstange, Rah ' je
lentésű orosz paüna szóval van-e értelmezve (I. PAWLOWLKI, Russisch—deut
sches Wörterbuch). Valószínűnek tartom, hogy az osztják szó jelentése 'árboc', 
mivel a COBCTCKHH COK)3 C. sorozat PoccHHCKan OeAepaijHH — 3ana,n,HaH 
CHÔHpb (MocKBa 1971) növénymutatójában (408—409) nem szerepel a Populus 
pyramidalis, feltehető továbbá, hogy az osztjákok a lakóhelyükön honos nö
vényeket nem orosz eredetű szókkal nevezik meg. 

39. Osztják poMb 'pOM' 

Az osztj. P poMb 'poAt' az orosz pOM 'Rum' átvétele. Az osztják szót más 
forrásból nem ismerem. 

40. Osztják cÚAKa 'noceJieHeu' 

Az osztj. R B cÚAKa 'nocejieHeu;' az orosz CCUAKÜ 'Fort-, Wegschickung; 
Verschickung, -bannung, Deportation' átvétele (ehhez még vö. KÁLMÁN, RLW 
137, 232). 
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41 . Osztják caMÚ3h ' cTpej ia . . . ' 

Az osztj. P ca.Má3K 'cTpejia c ÄByporoK) >Kejie3H0K) BHJIKOK»' mind hangalak
ját, mind jelentését tekintve közel áll a (KT 946) W j . cimâs, Trj . cimâs 'Pfeil 
mit gegabelter Spitze' szóhoz, de az i <~ a (= O á) magánhangzó-megfelelés 
miatt közvetlen összetartozásuk mégsem valószínű. Úgy vélem, hogy a caMázb 
a cimâs vogul megfelelőjének: ( K A N N . — L I I M . : MSFOu. 687, K A N N . — LI IM. , 
közli STEIN., D E WO 280) AK sâms, K K somé, somé, DV P söms 'Entenpfeil' 
átvétele, méghozzá egy nem adatolt északi vogul *sdmds lehetett a forrása. 

42. Osztják cem^encmeo 'cejimeHCTBO' 

Az osztj. P ceHU}eHcmeo 'cBímjeHCTBo' < orosz cemqencmeo 'Priester
würde, -tum, Geistlichkeit, Priesterschaft' viszonyt illetően vö. a npmaiyeHÏe-
vel kapcsolatban mondottakat. 

43. Osztják mómAüda 'HOCHTb' 

Az osztj. P mómAüda 'HOCHTb', R B momAÜAÜMh 'ßo>Ky' (tő : *töt{d)l-) vogul 
jövevényszó, vö. (KÁLMÁN, WogT 313) Szi. Szo. totiyl- 'liefern, bringen, holen', 
(MSz.) É tâtïl-. 'visz'. 

44. Osztják Urlcdy- 'verschiedene Töne hervorbringen' 

Az o s z t j . (919) Vj. tirhdy- 'verschiedene Töne hervorbringen, »sum
men« (kochende Teemaschine, Topf)', Trj. firdyddt- ua. véleményem szerint 
összekapcsolható a következő szócsaláddal : ? c s e r. (WICHM. : F U F 6: 34) 
K H carya, U B carya 'durchdringend, scharf (von der Stimme od. von den 
Augen) (KBU) , fein, grell (Stimme) (B)', (WICHM.: F U F 6: 36) K H corySza-, 
U caryeza- 'durchdringend schreien, kreischen' | ?[v o t j . (BORISOV, Udmurt 
killjukam; URSl.) car '3BVK, KorAa pBVT MaTepuio; 3ByKonoApa>KeHHe TpecKy 
pa3pbmaeM0H MaTepHH' [ z ü r j . (SrSIK) Ud. car: c.-éar, cark 'sBVKono/ípa-
>KeHne TpecKy pa3pbiBaeMoii KpenKofi MaTepHn', (ROGOV) P car 'rpoMOBan cTpe-
Jia', (SrSIK) Ud. cared- 'pacmeriHTb yuapoM MOJIHHH', P caret- 'krachend don
nern', V I éarzi- ' laut schreien (großes Kind) (V), heulen, brüllen (I)', (SrSIK) 
Ud. éarzi- 'BH3>KaTb; KpH^aTb pe3KHM npoH3HTejibHMM TOJIOCOM', (ESK) FV 
cardal- 'opaTb', (SrSIK) Ud. carakiv-: cira-c. ua., J a . cargi- 'TpeujaTb TpemoTKOÖ 
c uejibK) nyraTb JioinaAeii'] (BERECZKI: NyK 68: 90; ESK [cardbi es carzini 
alatt]). — A cser. -ya, -yôza-, az osztj. -oy-, -Adt- képző. — A cser. K H carya 
első szótagi magánhangzója szabálytalan, valószínűleg a szó onomatopoetikus 
jellegével függ össze. A permi nyelvekben c utáni helyzetben *a > *ä > a 
hangváltozással számolhatunk ; az Ud. c- másodlagos ; a permi szók egyéb
ként csak akkor tartozhatnak ide, ha r hangjuk *rk hangkapcsolatra megy 
vissza. — E szócsalád alapnyelvi előzményét a következőképpen rekonstruál
hatjuk : *carks 'scharf, durchdringend (Stimme) (?) ; kreischen, scharfe Stimme 
geben' FU. 

A mord. (ERS1.) E car 'yßap rpOMa', carade- YpHHyTb (o rpOMe)' — vö. 
E carode- (ónomat.) 'plötzlich krachen, schmettern' — idevonása (ESK, cardbi 
alatt) nem fogadható el, mivel az *-rk- hangkapcsolat a mordvinban meg szo
kott őrződni. — WICHMANN (FUF 6: 34) és B E K É (CserNyt. 91) a cser. carya-

8 Nyelvtudomány 'Közlemények 80/2. 
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val a zürj. ( W I E D . ) dzurt- 'benagen, zerfressen, zernagen, durchbohren, durch
löchern' szót egyeztette; jelentéstanilag elfogadhatatlan. 

Űgy gondolom, a fenti szócsaládnak az alapnyelvben lehetett egy pala
tális hangrendű változata, amelynek több folytatóját a *carks családjába von
ták (WICHMANN: F U F 6: 36, 1 1 : 288; B E K É , CserNyt. 93 ; JACOBSON, ArUg-
rof. 45 ; LYTKIN, VokPerm. 183) : 1 a p p N cxrigo- -rg- ' thunder, crash, etc. ; 
scream loudly', L sjär]ko- 'im Zorne brüllen, schreien; donnern', K (T. I. ITK. , 
WbKKLp. 653) Pa. Ueäröv-, Not. UUfgka-, Kid. Uèàfgka-, T Uèàfgka- 'don
nern' | ? m o r d . (EPvSl.) E sefgede- 'KpHKHyTb, no3BaTb, npH3BaTb', (JE) M 
sefgede-, sifgede- 'hívni' | c s e r . (MRSl.) seryêlta- 'rpeMeTb, rpoxoTaTb, 3BynaTb, 
pa3ÄaßaTbCH, oniauiaTbCfl, cnaBHTbCfl' | ? [v o t j . Sz. cirekjal-, K (WICHM.) 
G cerekjal- 'schreien, rufen' | z ü r j . (SrSIK) Ud. cira-: c.-carakiv- 'BH3>KaTb; 
KpH^aTb pe3KHM npoH3HTejibHbiM rojiocoM', Ud. cirzi-, ïéirzi- ua., Ja . cirgan 
'TpeinoTKa JVifl oTnyniBaHHH jioiuaÄeft', cirgi- 'nmuaTb; pa3opßaTb c TpecKOM 
(ôyiwary, MaTepmo)'] | v o g. 1. (KÁLMÁN, WogT 304) Ju . éirj-, Szi. sary-
' schwatzen, plappern, schnell reden, brausen (Fluß neben Steinen und 
Baumstämmen), schreien (Vögel)', (MSz.) K L eärr- 'sivítgat', É èary-: äyi 
saryi yûrnè jo%timën 'leányzajgás (ül. zajgó) tájékra érkeztünk', K L sar
kérj: é. suj '(az ölyv) visongó hangja', (BAL.— VACHR.) J U . u}äpKaxm-, cäpKaxm-, 
É cRpumaxm- 'rwmaTb (o nreHijax)', 2. (KANN., közli WICHM.: F U F 1 1 : 198) 
P éirkt-, FL éird%t- 'knarren (die Tür, der Stab im harten Schnee)', (MTR.) É 
siryent- 'zúg, recseg', (s-Laute 121 ; WICHMANN: F U F 11 : 198, 288 ; Beitr. 144 ; 
JACOBSOHN, ArUgrof. 45 ; NyH7 29 ; BERECZKI: NyK 68: 91 ; LYTKIN, Vok
Perm. 183 ; ESK (cirgini és ciriHni alatt). — A mord, -de-, a cser. -Ua-, a votj. 
-ek-jal-, a zürj. -a-, -zi-, a vog. -t-, -ent- képző. — A mord, èefgede-, sifgede- csak 
abban az esetben tartozik ide, ha első szótaga nem kontrakció eredménye, vö. 
E éejere- 'schreien, rufen', és ha -g- eleme a tőhöz tartozik, nem pedig képző, 
ehhez vö. (JE) M sere-, sire- 'kiáltani; hangosan sírni; hívni'. A zürj. Ud. c-
másodlagos, a szó onomatopoetikus jellegével függhet össze ; a permi szók csak 
abban az esetben tartoznak ide, ha r hangjuk *rk hangkapcsolatra megy vissza. 
— Jelentéstanilag a vog. eärr- 'sivítgat' idetartozása látszik valószínűbbnek.— 
E szócsalád alapnyelvi előzményét a következőképpen rekonstruálhatjuk : 
*c8rke- 'kreischen, scharfe Stimme geben' F U ; a lapp szó első szótagi *ö-re 
utal, a volgai és a permi szók *e-re. 

A lapp Pa. t'SéafGv- 'donnern' szónak T. I. ITKONEN szótára szerint van 
'schmerzen (von der Wunde)' jelentése is. Ennek alapján a SKES a lapp N 
cderigo- 'thunder, crash, etc.' stb. szót a finn särke- 'zerbrechen; zerschlagen; 
schmerzen, weh tun ' szóhoz és megfelelőihez kapcsolta. Téves, mivel két azo
nos hangalakú, jelentéstanilag egymáshoz nem tartozó szót összevont. — A 
fenti szócsaládhoz többen (BUDENZ: NyK 6 :433 , 1 8 : 2 0 1 ; SETÄLÄ: F U F 
2 : 2 4 0 ; WICHMANN: F U F 1 1 : 2 8 8 ; Beitr. 144; JACOBSOHN, ArUgrof. 45; 
NyH7 29 ; LYTKIN, VokPerm. 183 ; ESK, cirgini alatt) a lapp N cierro- 'flere, 
deflere' szót vonták ; szóbelseji konszonantizmusa miatt elfogadhatatlan. — 
A ?-lel idevont cser. cara- 'ocTaHaBJMBaTb, 3anpemaTb, yHHMaTb' (ESK, ciristni 
alatt) hang- és jelentéstani okokból nem tartozhat ide. — Az osztj. (PB) sârdrj 
'zajgó' WicHMANN-nal ellentétben (FUF 1 1 : 196) nem vonható ide, mivel s-
hangja téves lejegyzés eredménye, vö. (PB) sardr\, särdrj 'kurjantó', (KT 871 
P D 2127) D Ko. sàrdï): s. moj 'Hochzeit(sgäste) (D), frohe ( ?) Hochzeit (Ko.)', 
Kaz. sardr]: Aapdt sarerj s. uw lauter Ruf beim Auf bruch aus dem Dorf od. bei 
der Ankunft im Dorf, auch beim Abholen des Bären. — A m . csörög- 'klappern, 
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rasseln' (WICHMANN: F U F 1 1 : 198; ESK, cardbi alatt) és a m. sír- 'weinen' 
(NyH7 29) idekapcsolása téves, ezekről 1. TESz. — A szelk. N ëarautpa-, Ke. 
sarautpa- 'schreien' idekapcsolása (Beitr. 144) hangtani okokból elfogadha
tatlan. 

45. Osztják euAa 'BHJIM' 

Az osztj. P eblAü 'BMJILI' az orosz euAa 'eine große Gabel' átvétele. Az oszt
ják szót más forrásból nem ismerem. 

46. Vogul osni 'Schafpelz' 

A vog. (KÁLMÁN, WogT 278) Ob osni 'Schafpelz' a szomszédos északi 
osztják nyelvjárások valamelyikéből származik, vö. (KT 97) Kaz. oënï 'Reise
pelz (aus Schaffellen)', éppen ezért a WogT szójegyzékében a Szi. ős, Ob ös stb. 
'Schaf szótól elkülönítve, önálló szócikkben kellett volna közölni, lévén ez 
utóbbi az osztj. Kaz. os 'Schaf etimológiai megfelelője (1. DEWO 4—5). 

47. Vogul %anto 'Ostjake' 

KÁLMÁN BÉLA közli (WogT 235) a vog. Ju. yanto 'Ostjake; ostjakisch' 
szót. Ez az osztj. (PD 406) Ko. %änto ua. átvétele, de esetleg az orosz közvetí
tés is szóba jöhet, vö. XdHtnu ua. 

48. Vogul kapëë 'Lunge' 

A v o g . (WV 72) T J kapsë, AK %opë, P kopë, Szo. %öpsi 'Lunge', (MŰNK. : 
Ethn. 4 : 168) K L khápsei 'halhólyag' szót a következőkkel szokták egyeztetni : 
f i n n (nyj.) kupsu 'Fischblase'; é s z t kops 'Lunge' | ? lapp N guoksâ -vs-
'milt, soft roe (of fish)', L kuopsa ~ kuoksa 'Milch (Samen der männlichen 
Fische)' (MUSz. 90; MUNKÁCSI: Nyr. 9 : 483, Ethn. 4 : 168; Beitr. 103; Ä IMÄ: 
MSFOu. 58: 247; TOIVONEN: MSFOu. 67: 379; COLLINDBR: SSUF 1 9 5 2 - 5 4 : 
107; FUV; E . ITKONEN: UAJb. 28: 71 ; SKES). 

Ez az egyeztetés azonban nem tekinthető helyesnek, mivel a *-p- foly
tatója a vogulban 0 szokott lenni orális dentális mássalhangzók (*t, *s, *é, *c) 
előtti pozícióban: (WV 31) vog. T J ät, AK P ät, FL Szo. at 'Geruch' ~ osztj. 
(KT 68) W j . ewdl, DN epdt, O epdl ua. < Hpse U (MSzFE 331), vog. (WV 116, 
WogVok. 208) AK üt-, P wüt-, FL Szo. üt- 'bellen' ~ osztj. (KT 68) Ni. Kaz. 
opdt-, O apdt- ua. < *opta- FU (ESK 295), vog. (WV 98) T J ät, FL Szo. ät 
'Haar(flechte)' ~ osztj. (KT 67) VVj. awdt, DN updt, O opdt 'Haar ' < *apte 
U (COLLINDEK, CompGr. 406), vog. (JSFOu. 30/8: 22, MSFOu. 113: 337, 139: 
24) T J ëoëow, P ëoëiy, Szo. sosiy 'Johannisbeere' ~ osztj. (KT 957, P D 2787) 
VVj. cowcoy, DN cäpcd, Ko. cupcd ua. < *cö~pcdy Oug. [ < *cokc3-kk3 FU 
(UEW)], vog. (WV 89) T J täs, AK AL tös 'kleiner Stecken' — osztj. (KT 865) 
VVj. säwes, DN supds, O sopes 'Netznadel' < *sapés FU (CompGr. 414), vog. 
(WV 3) T J sät, AK sot, P söt, FL Szo. sät 'sieben' — osztj. (KT 1081 — 1082) 
V läwdt, Vj. jäwdt, DN tápot, O läpdt ua. < *&äpt3 Ug. (UEW), vog. (WogVok. 
278) AK kßt, P kät, FL Szo. kot 'Beinfell des Elches' — osztj. (KT 415) VVj. 
köwdl, DN kepdt, O kopdl 'PfotenfelF < *käpsä FU (CompGr. 411), vog. (Wog
Vok. 139, 187, 193) vog. AK nät-, P net-, FL Szo. nät- 'schwimmen' ~ osztj. 
(KT 586) VVj. nawot-, DN nopdt-, O napot- ua. < *nipot- Oug., vog. (WV 75) 

8* 
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T J nat, AK nât, P not, F L Szo. not 'Lebenszeit' ~ osztj. (KT 585) W j . nowdt, 
~DN nupdt, 0 nopdt ua. < *nöpdt Oug., vog. (MSFOu. 2 : 31) nati 'Weibchen 
von Rentier' ~ osztj. (KT 587, P D 1391) V nowtdy, D N näptd, Ko. nuptd ua. < 
*wa^i3FU (CompGr. 412) (ugyanígy ÁKE 342). — COLLINDER a finn kupsu 
stb. finnugor alapnyelvi alapalakját *kupé3-ként rekonstruálta (CompGr. 412), 
ebből azonban a vog. kapë§ stb. a fentiek értelmében nem vezethető le. 

49. Vogul lo%äli 'eine Entenart ' 

A vog. (WogT 260) Ob loyali 'eine Entenart , ihr Schnabel ist sehr breit, 
ihre Federn sind hellfarbig' osztják jövevényszó, vö. (KT 476) Kaz. lo%a\ï 
'Löffelente'. 

50. Vogul Âun konditionale Partikel 

KÁLMÁN BÉLA vogul gyűjtésében fordul elő az (WogT 263) Ob Âun fel
tételes partikula : %ülp-ke ösnowam, yül alslanke À. minnowan (o : minnowam) 
'wenn ich ein Fischnetz hätte, würde ich fischen gehen'. Hasonló hangalakú 
és ugyanilyen funkciójú szó van az északi osztják nyelvjárásokban i s : Ser. 
tutdn, Kaz. ÁQÁU, Szin. luln, (AHLQV.) lulna stb. konditionaler od. konjunk
tivischer Partikel bei Präs.- und Prät.-formen, 6bi, pi. Kaz. ma %äSsdm AQAU 
'ich hä t te geschrieben', Szin. mürjew M luln malern '(dein Messer ist wirklch 
gut,) wenn du es uns doch geben könntest !'. Mivel a szó csak az osztják be
folyást tükröző obi vogulból ismeretes, osztják jövevényszóként könyvelhet
jük el, noha az osztj. I-, A- > vog. À-, osztj. -I-, -A- > vog. -0- nem világos. — 
Az osztj. -(d)n, -na lokatívuszrag, a AQA-, lui- stb. tő ismeretlen eredetű. 

51. Vogul éarpi 'Elch- und Renstier' 

A vogul (N. G. OSTBOUMOV, Die Wogulen (Mansi). Historisch-biogra
phische Skizze mit Anmerkungen. (Perm 1904—) München 1977. 45) caapnti 
'TejieHOK', (WogT 304) Ob éarpi 'Elch- und Renstier' osztják jövevényszó, vö. 
(KT 920) Kaz. särpi 'männliches Elentier'. 

52. Vogul tscherwoch 'Silber' 

STIPA közli (JSFOu. 72: 415) a vog. tscherwoch 'Silber' szót, amely az 
osztj. (uo.) tschelwoch, (KT 908) Kaz. se\wö% ua. átvétele. Az osztják szó a 
sel '»gesund, heil«, dicht (Holz, Eisen)' és a wö% 'Geld; Kopeke; Metall' össze
tétele. 

53. Osztják sűp 'rövid ing' 

Kazim környéki osztják nyelvmestereim egyikétől jegyeztem föl a (NyK 
80: 153) eüp 'rövid ing' szót, amelyet más forrásból nem ismerek. Ez vogul 
jövevényszó, vö. (KANN. , közli L I I M . : M S F O U . 127: 61, STEIN., WogVok. 21) 
TJCs. sop, Szo. sup 'Hemd', (KÁLMÁN, WogT 302) Szi. Szo. Ob sup ua., noha 
a mai északi vogul nyelvjárások csak s-t találunk, sőt még a többé-kevésbé 
,s-ező obi dialektusban is. 
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54. Vogul to%Aar\ 'geflügelt' 

A vogul (WogT 314) Szi. SZO. Ob towdl (o: Ob -AI) 'Flügel' szónak szabá
lyos származéka a towhrj 'geflügelt', az Ob to%Aar\ ua. azonban #-ja miatt nem 
illik ide. Ez a szó osztják eredetű, vö. (KT 984, 985) Kaz. tö%Adr) 'befiedert' < 
Kaz. tő%dA 'Schwung-, Schwanzfeder'. 

55. Vogul moxmox 'yTKa-umpoKOHOCKa' 

Az ESK „vö." jelzéssel egyezteti a zürj. I tokutha 'qepHeTb MopcKan HJIH 
ÖejioßoK (pa3H0BHÄH0CTb VTKH)' szóval a következőket : c s e r . tukto 'HbipoK 
(yTKa)' | v o g. moxmox 'yTKa-umpOKOHOCKa'. Nyilván hangutánzó eredetűek 
ezek az elnevezések, köztük ősi rokonságot aligha kereshetünk. A BALANDIN— 
VACHBU§EVA-féle vogul—orosz szótár szerint a fenti szó azonos hangalakban és 
jelentésben ismert mind az északi, mind a jukondai nyelvjárásban. Megvan 
továbbá az északi osztjákban is : (KT 989) Kaz. O töytö% 'Löffelente'. A vogul 
és az osztják szók bizonyosan összetartoznak egymással, bár valószínűleg nem 
obi-ugor koriak, hanem talán az osztják szó a vogulból származik. 

56. Vogul tä%tdr\ 'Taucher' 

KÁLMÁN BÉLA (WogT 308) a vog. Szi. Szo. Ob täyt 'Taucher' mellett 
közli az Ob täytdr] ua. változatot is. Ez utóbbi azonban vagy osztják jövevény
szó, vagy az osztj. (KT 989) Kaz. toytdr], O taytdrj ua. hatását tükrözi. 

57. Vogul tüp 'beinahe' 

A vog. (WogT 315) Szi. Szo. Ob tüp 'beinahe, kaum, eben' osztják jöve
vényszó, vö. (KT 1007) Kaz. tgp 'nur, bloß usw.'. 

58. Magyar sér- 'Schmerzen haben' 

A m. sér- 'fáj, sajog; Schmerzen haben, weh tun ' , sért- 'verletzen, belei
digen, kränken' | v o g . (WV 21) T J eärk-, AK éôry-, P éarr-, Szo. eäry- 'be
dauern', ( K A N N . — L I I M . : M S F O U . 101: 467) Szo. säriy- 'weh tun ' (MK, közli 
MSzFE) K èary-, éoâry-, sâry-, K L sârj-, sârr-, É édry- 'fáj ; sajnál, sirat' (VNGy. 
2/2: 702) É éüry-: kátém édryi 'fáj a kezem', (BAL.— VAHR.) J U . ü}ä°pü-, É 
CRpz- 'SoJieTb (o cepAlje)' | o s z t j . (OL 11) Trj. t'erdy-, Ni. éarïj-, Kaz. éarl-
'weh tun' , (PD 918) Ko. tàrdj- ua. (ANDEBSON, Wandl. 148—149; SETÄLÄ: 
F Ü F 2 : 2 4 9 ; s-Laute 2 4 - 2 5 ; WICHMANN: F U F 1 1 : 1 8 1 ; NyH 7 ; SzófSz.; 
TESz. ; MSzFE szókat ugor kori szócsaládként (*cär3-, 1. MSzFE) századunk
ban el szokták választani az alábbi etimológia tagjaitól : f i n n särke- 'zer
brechen, zerschlagen, zerschmettern; schmerzen, weh tun ' ( > é s z t (nyj.) 
sarge- 'halkoa, rikkoa, pustoa', lapp N sœrlgâ- -xrg- 'ache, be painful, be the 
seat of bad pain (of bones or the head)'), särky- 'zerbrechen, entzweigehen, 
brechen, zerspringen', (SKES) (nyj.) särkeyty-, säreyty-, säreile- ua., (SKES) 
säre, (RENV.) säret 'Spalte im Holze' ; v e p s z. (SKES) sarge- 'särkeä, halkoa, 
kiskoa (esim. päreitä)' | l a p p (SKES) Ü tjär^ka 'pistävä kihelmöinti puutu-
neissa jäsenissä', L tjier[kê- ~ tjär^ke- 'zu(recht)schneiden, ab-, ausrunden 
(das Loch im Schuh)', (SKES) Pi. cäWeka- ~ cërhka- 'puutua (jalka, käsi)', 
(SKES) N cërgiidi-, ~L tjierkijti- 'starr, steif werden, »einschlafen« (von Körper-



378 HONTI LÁSZLÓ 

K (T. I. ITK. , WbKKLp. 653) Pa. Ueârâv- 'schmerzen (von der Wunde)' , 
gliedern)' | ?? c s e r . (E. I T K . : F U F 3 1 : 173; MRS1.) Ny. ëarye-, (E. ITK. : 
i. h.) K ëerye- 'öffnen, zerstreuen', (SZIL.) K ëeryaîta- 'ein Sträußchen aus
einander teilen; zerreißen', ill. ez utóbbiakkal még a m o r d . E seredé-, M 
säfäde-, (s-Laute 24) säfäde- 'krank sein ; schmerzen, weh tun ' | v o t j . S sár-, 
K swr-, (WiCHM.) G seri- 'brechen, zerbrechen, zerstören' (ANDERSON, Wandl. 
148—149, 213; SETÄLY: J S F O U . 14/3: 39, F U F 2 : 249; WICHMANN, WotjChr. 
100; s-Laute 24—25; PAASONEN, MordChr. 124; SAARESTE: EK 1:150; 
RAVDLA: F U F 20: 116 ; E. ITKONEN: F U F 3 1 : 173 ; SKES) | z ü r j . (SrSIK) 
Ud. sered- '6eraTb MypauiKaMH (no Tejiy, OT 03Ho6a)' (ESK) szókat egyeztették. 

Űgy vélem az ugor szókat felesleges elválasztani a finn-volgaiaktól : 
1. A finn sarké- megfelelői közül törölni kell a mord. seredé-, eäfäde-, 

säfäde-, votj. sör-, zürj. sered- szócsaládot, mivel: 
a) a mord. M é- másodlagos, 
b) a finn sarké- előzményében *-rk- t kell feltennünk, márpedig a mord. 

-f- nem mehet vissza ilyen hangkapcsolatra, 
c) a permi szók egyértelműen szókezdő *s-re utalnak (a votj. ( W I E D . ) 

serti- 'zerschlagen, beschädigen, verderben' s- hangja a többi WiEDEMANN-adat, 
MUNKÁCSI és WICHMANN feljegyzéseinek tanúsága szerint téves), 

d) e mordvin és permi szók *särS- 'brechen' F P kori szóra vezethetők 
vissza ; 

e) a finn sarké- vitathatatlanul összefügg a lapp tjär xka stb. szóval, vagyis 
ezekben csak palatalizált szókezdő mássalhangzót (*s-t vagy *c'-t) rekonstruál
hatunk. 

2. Mind a finn—lapp, mind az ugor szók levezethetők egy Harke- 'bre
chen (intr., tr.) —• Schmerzen haben, weh tun ' FU alapszóból, a cser. ëarye-, 
ëerye- esetében viszont *é- > *é- hangváltozást kell feltennünk (a cser. szó 
idetartozása jelentéstanilag is bizonytalan). 

További megjegyzések: 
A finn säre- tő (säreyty-, säre) valószínűleg a gyengefokú tőalternánsok-

ból vonódott el. — A lapp N ëiergâ- -r^gâm- 'pièce which has been sawn off 
rather skin) trunk of decidious tree, but not split', ill. a lapp N Cdergëti- 'eut off 
antlers in such a way tha t the ak^se, part of the skull, goes with them' idetar
tozása (SKES) speciális jelentésük miatt valószínűtlen. — A lapp N cxrlgo-
-rg- 'thunder, crash, etc.', Pa. fëèafav- 'donnern' idekapcsolása (T. I. ITKONEN: 
JSFOu. 32/3 : 55 ; SKES) téves, a keleti lappban ugyanis két szó hangalakilag 
egybeesett: Pa. tsèafâv- 'donnern' ( < *c8rke- FU, 1. i t t a 44. sz. etimológiát) 
'schmerzen (von der Wunde)' s ez szolgált ezen egyeztetés alapjául. — Az osztj. 
(KT 916) Ni. särd 'verbranntes Stück', C t'ërdj- 'anbrennen (leerer Topf im 
Feuer)', Ni. éarïj-, Kaz. säri- 'geröstet werden, außen verbrennen', O sâri-
'ua. ; sich bräunen', vog. (KÁLMÁN, WogT 304) Ju . eär 'Asche', Szi. sar 'ver
branntes Leder, Brot, verbrannte Speise', (WV 27) T J sirëj-, AK eärdj-, P 
särdj-, Szo. éarij- 'verbrennen' idetartozása (MSzFE) alapnyelvi 'brechen —>-
Schmerzen haben, weh tun ' jelentés esetén valószínűtlen. — A vog. (VNGy. 
2/2: 702) É éàry- 'láng nélkül ég' ä hangja miatt téves adat, a gyűjtő az előbbi 
szóval összekeverte. — A SETÄLÄ által (FUF 2: 249) ?-lel a fenti szókkal 
egyeztetett vog. (MSz.) K L sérèyt- 'vagdal ; megijeszt' nem tartozhat ide szó
kezdő s- hangja, valamint amiatt, hogy a -%- nem a tőhöz tartozik, hanem 
az -{é)yt- képző része. 

H O N T I LÁSZLÓ 
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Etymologische Beiträge 
von LÁSZLÓ HoNTi 

26. Ostjakisch ifympu 'cyxapb' 
Ostj. vçynapu ist aus dem Russischen übernommen (t}ynapb 'getrocknetes Stück Brot'). 

27. Ostjakisch 6oy- 'hinten ausschlagen' 
Ostj. V ëoy-, DN cot]%-, O so-qy- 'hinten ausschlagen' | wog. TC sg>rjk-, KM sërjk-

'ausschlagen', N särjyw- 'stoßen' kann zu der Wortsippe mord. E ëavo-, M èavo- 'schlagen' | 
tscher. K B ëarjye-, U coije-, B ëoqe- 'kerben usw.' gestellt und aus einer FU Grundform 
*eai)ö- hergeleitet werden. 

28. Ostjakisch enepa VeHepaji' 
Ostj. enepa 'reHepaJi' ist entweder aus dem Syrjänischen (jeneral 'General') oder 

aus dem Russischen (dial. enepaA id.) übernommen. 
29. Ostjakisch yáduli 'Stelze' 
Ostj. P yàdvli 'Stelze' ist aus dem Russischen übernommen (xodyAU id.). 
30. Ostjakisch xcuib 'ßeCTb, cjiyx' 
Ostj. xaAb ist aus dem Wogulischen übernommen (N %al 'Lärm, Kunde, Laut, 

Geräusch'). 
31. Ostjakisch xápmu 'KapTbi' 
Ostj. xápmu ist russisches Lehnwort, vgl. Kapma 'Karte' . 
32. Ostjakisch mala: m.-kotdl 'gestern' 
Nach Meinung des Verfassers ist der Stamm mal-, mol- des ostjakischen V mala: 

m.-kotdl 'gestern', Kaz. mölya 'früher' in die Entsprechungen des ungarischen múl- 'ver
gehen' einzureihen. 

33. Ostjakisch My3umma 'MyMHTb' 
Ostj. My3umma, My3ümAŐMh ist russisches Lehwort, vgl. russisch Myniimb 'quälen, 

martern, peinigen'. 
34. Ostjakisch mim 'fla>Ke' 
Ostj. naim ist aus dem Syrjänischen übernommen (nac 'ganz, gerade, eben'). 
35. Ostjakisch nbûénà 'nojieHo' 
Die Quelle des ostjakischen nÔAênà ist russisch noAeno 'Holzscheit'. 
36. Ostjakisch npimaiuenie 'npH^ameHHe' 
Der Obdorsker Missionar P J O T B POPOV entlehnte bei der Übersetzung religiöser 

Texte ins Ostjakische dem Russischen das Wort npmaufeHue 'Verbreichung des heiligen 
Abendmahls' 

37. Ostjakisch nawädbiMärm 'H3rHaHHbiíí' 
Ostj. näofcädUMärm ist syrjänischer Herkunft — vgl. vased- '(ein Pferd) antreiben 

usw.' — ; der anlautende Konsonant weist auf Einwirkung des ebenfalls aus dem Syrjäni
schen stammenden wogulischen pös-, posas- 'treiben'. 

38. Ostjakisch püÜHä: p. /oxa 'paíÍHa' A 
Ostj. paûnâ ist wahrscheinlich aus dem Russischen übernommen (paüm 'Segel

stange, Rah'). 
39. Ostjakisch pOMb 'poiw' 
Ostj. pOMb stammt aus dem Russischen (pOM 'Rum'). 
40. Ostjakisch cUAnä 'nocejieHei;' 
Die Quelle des ostjakischen cuAKä ist russ. cCblAKa 'Fort-, Wegschickung; Ver

schickung, -bannung, Deportation'. 
41. Ostjakisch caMÚ3b 'crpejia. . .' 
Ostj. caMá3b 'crpejia c AByporoio BHJIKOIO' ist ein wogulisches Lehnwort, vgl. KU 

sáms, P ëôms 'Entempfeü'. 
42. Ostjakisch cemyemmeo 'CBHUÍCHCTBO' 
P J O T B POPOV entlehnte bei der Übersetzung religiöser Texte ins Ostjakische dem 

Russischen das Wort ceaufemmeo 'Priesterwürde, -tum, Geistlichkeit; Priesterschaft'. 
43. Ostjakisch mómAuda 'HocHTb' 
Ostj. mómAuda ist wogulisches Lehnwort, vgl. Sy. So. totiyl- 'liefern, bringen, holen'. 
44. Ostjakisch (irkdy- 'verschiedene Töne hervorbringen'. 
Nach Meinung des Verfassers kann man das ostjakische Vj. firkdy- 'verschiedene 

Töne hervorbringen, »summen« (kochende Teemaschine, Topf)', Trj. tirdyAdt- id. mit dem 
onomatopoetischen tscheremissischen carya 'durchdringend, scharf (von der Stimme od. 
von den Àugen)', coryêza- 'durchdringend schreien, kreischen' und seinen vermutlichen 
Entsprechungen (zu diesen s. BEBECZKI: NyK 68: 90; ESK [s. v. cardbi und carzini]) 
stellen. Von dieser auf FU *carkö- zurückführbaren Wortsippe sind lapp. N ëœr'go- -rg-
'thunder, crash, etc.; scream loudly' und seine Entsprechungen (zu diesen s. z. B. Beitr. 
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144; BERECZKI : NyK 68: 91 ; ESK [s. v. cirgini und ciriëtni]) zu trennen. Deren gemein
same Grundform ist FU *c8rke-, das nun die grundsprachliche palatale Variante des 
vorhergehenden Wortes gewesen sein kann. 

46. Ostjakisch rnaa 'BHJIH' 
Ostj. euAa stammt aus dem Russischen, vgl. eujia 'eine große Gabel'. 
46. Wogulisch oëni 'Schafpelz'. 
Das in BÉLA KÁLMANS Sammlung (WogT 278, s. u. 08 'Schaf vorkommende Ob 

oëni stammt aus den benachbarten ostjakischen Dialekten, vgl. Kaz. oënï 'Reisepelz (aus 
Schaffellen)'. 

47. Wogulisch yantd 'Ostjake' 
Wog. (WogT 236) Ju . yanta ist entweder aus dem Ostjakischen übernommen (Ko. 

yänta id.) oder aus dem Russischen (xûH/nw). 
48. Wogulisch kapëç 'Lunge' 
Das wogulische Wort TJ kapëë, KU yopë, P kopë, So. yöpsi 'Lunge' pflegt man von 

MUSz. bis SKES mit der Wortsippe finn. kupsu 'Fischblase' ; estn. kops 'Lunge' | ? lapp. 
N guoksâ -vs- 'milt, soft roe (of fish)', L kuopsa ~ kuoksa 'Milch (Samen der männlichen 
Fische)' zu verbinden. Nach Ansicht des Verfassers muß man jedoch das wogulische 
Wort von den übrigen trennen, da es nicht aus der Grundform *kupê3 (COLLINEEB, 
CompGr. 412) abgeleitet werden kann ; in den Konsonantenverbindungen *p -f- *s/*é/*c/*t 
hat nämlich *p im Wogulischen die Fortsetzung 0. 

49. Wogulisch loyäli 'eine Entenart ' 
Wog. (WogT 260) Ob loyäli ist ostjakisches Lehnwort, vgl. Kaz. loyalï 'Löffelente'. 
50. Wogulisch Áun konditionale Partikel 
Wog. (WogT 263) Áun ist wahrscheinlich ein ostjakisches Lehwort, vgl. die 

konditionale oder konjunktivische Partikel Ser tutan, Kaz. AQAti, Syn. luln, (AHLQV.) 
lulna usw. ; doch sind die Lautentsprechungen nicht klar. 

51. Wogulisch éarpi 'Elch- und Renstier' 
Wog. (WogT 304) Ob éarpi ist ostjakisches Lehnwort, vgl. Kaz. eärpl 'männliches 

Elentier'. 
62. Wogulisch tscherwoch 'Silber 
Wog. (STIPA: J S F O U . 72: 415) tscherwoch ist aus dem Ostjakischen übernommen 

{tschelwoch, vgl. Kaz. ée\wöy 'Silber' éei '»gesund, heil« usw.' -f wöy 'Geld ; Kopeke ; Metall'). 
63. Ostjakisch ëùp 'kurzes Hemd' 
Ostj. (HONTI : NyK 80: 153) Kaz. ëùp ist aus dem Wogulischen übernommen, vgl. 

TJC sop, So. sup 'Hemd'. 
54. Wogulisch toyAar) 'geflügelt' 
Wog. (WogT 314, s .u. towal 'Flügel') Ob toyAan ist aus dem Ostjakischen über

nommen, vgl. Kaz. toyAar) 'befiedert' (< töyaA 'Schwung-, Schwanzfeder'). 
55. Wogulisch moxmox 'yTKa-iimpoKOHOCKa' 
ESK verbindet mit dem Vermerk ,,vgl." syrj. tok utka 'qepMeTb MOpCKan . . .' und 

tscher. tukto 'HwpoK (ywa)' mit wog. moxmox. Erstere sind jedoch offenbar lautnachah
menden Ursprungs; Urverwandtschaft können wir hier schwerlich annehmen. Dem 
Wörterbuch von BALANDIN—VACHRUSEVA zufolge kommt moxmox sowohl im nördlichen, 
als auch im Dialekt an der Jukonda vor, man kennt es ferner auch in den nördlichsten 
ostjakischen Dialekten : Kaz. O töytöy 'Löffelente'. Die geographische Verbreitung dieser 
Wörter läßt darauf schließen, daß das ostjakische Wort aus dem Wogulichen stammt. 

56. Wogulisch täytan 'Taucher' 
Wog. (WogT 308, s. u. täyt 'Taucher') Ob täytan ist entweder ein ostjakisches 

Lehnwort oder bekam unter ostjakischem Einfluß das Element -ar], vgl. Kaz. toytarj, O 
taytdr} 'Taucher'. 

57. Wogulisch tup 'beinahe' 
Wog. (WogT 315) Sy. So. Ob tup 'beinahe, kaum, eben' ist aus dem Ostjakischen 

übernommen (Kaz. tçp 'nur, bloß usw.'). 
58. Ungarisch sér- 'Schmerzen haben' 
Ung. sér- 'Schmerzen haben' und seine obugrischen Entsprechungen (s. MSzFE) 

pflegen die Etymologen dieses Jahrhunderts von dem finnischen Wort särke- 'zerbrechen' 
und seiner Sippe zu trennen (s. SKES). Von den Entsprechungen des letzteren sind 
jedoch mord. E sefede-, M säiäde-, eä/räde- 'krank sein; schmerzen, weh t u n ' | wotj. 
sör-, stur- 'brechen, zerbrechen' zu streichen. Diese weisen nämlich auf anlautendes *s, 
während der Anlaut des mit finn. särke- ohne Zweifel zusammengehörigen lappischen 
tjär'ka 'pistävä kihelmöinti puutuneissa jäsenissä' auf einen palatalen Konsonanten 
zurückgeht. Somit lassen sich das finnische und das lappische Wort ( ? tscher. eärye-, ëerye-
'öffne, zerstreuen') und die ugrischen Wörter aus einer FU Grundform *car&e-erklären. 


