
Jurák-szamojéd jövevényszók a zűrjén nyelvben 
I. Bevezetés 

A zürjénség legészakibb csoportjainak, az udorai, az izsmai és a pecsorai 
xürjeneknek a szomszédai északon a jurák-szamojédok. Tehát jelentősebb 
jurák-szamojéd gazdasági és kulturális hatásról elsősorban az északi zürje
neknél lehet szó, s így jurák jövevényszók is főleg ezekben a nyelvjárások
ban találhatók, noha egyes régebbi jövevényszók a délibb zűrjén nyelvjárá
sokba (V., Sz., Lu.) is bekerültek. Minthogy zűrjén telepek (túlnyomórészt 
az izsmai zürjénség kirajzásai) többek között a Kanyin-félszigeten és Szibé
riában az Ob alsó folyása vidékén is vannak, ezekben a nyelvjárásokban is 
számolnunk kell jurák-szamojéd hatással. — Nyilvánvaló, hogy a jurákok 
«és a zűrjének közötti gazdasági, kulturális és nyelvi kapcsolatok kölcsönös 
jellegűek voltak. Sőt, a magasabb kultúrájú zűrjének hatása a jurákokra 
valószínűleg erősebb volt, mint emezeké a zür jenekre. 

A zűrjén nyelv szamojéd jövevényszavait először WICHMANN tárgyalta 
,,Samojedisches Lehngut im Syrjänischen" (FUF. II , 165—83) c. dolgozatában. 
WICHMANN huszonhat egyeztetése közül hét téves. Ezenkívül szamojéd jöve
vényszókra való etimológiai utalások találhatók W I C H M . — U O T . zűrjén szó
tárában. 

A zűrjén nyelv eddig szamojéd eredetűnek magyarázott szavai közül 
mindössze 20 fogadható el. Ugyanakkor — amint az alábbiakban látni fogjuk — 
a zürjénben ennél jóval nagyobb a szamojéd jövevényszavak száma. A zűr
jén nyelv jurák-szamojéd jövevényszavainak az újbóli feldolgozását az új 
jurák-szamojéd szótárak mellett (T. LEHTISALO, Juraksamojedisches Wörter
buch. Helsinki, 1956 ;* übiPEPKA—TEPEIUEHKO, PyccKO-HeHeuKHH cJiOBapb. 
MocKBa, 1948;2 TEPEIIIEHKO, HeHeiíKO-pyccKHH CJiOBapb. JleHHHTpaa, 19553) egy 
új, gazdag zűrjén szótár (>KHJIHHA—CAXAPOBA—COPBAMEBA, CpaBHHTeJibHbiH 
CJiOBapb K0MH-3bipHHCKHX fluajieKTOB. CbiKTbiBKap, 1961*) megjelenése tet te 
lehetővé és szükségessé. E zűrjén szótárban ugyanis néhány olyan, szamojéd 
hatás alatt álló északi zűrjén nyelvjárás is képviselve van, amelyből eddig 
vagy egyáltalán nem, vagy csupán nagyon kevés anyag állt rendelkezésünkre. 
Felhasználtam még VÁSZOLYI E R I K 1959-ben gyűjtött kéziratos kanyini és 
Mizi-i nyelvjárási zűrjén szövegeit is.5 '6 

1 Rövidítve: L E H T . 
2 Rövidítve: P T Y . 
3 Rövidítve: T Y E B . 
4 (SzrSzlKomi) 
5 Köszönetet mondok VÁSZOLYI EitiKnek azért a szívességéért, hogy kéziratban 

levő zűrjén anyagát rendelkezésemre bocsátotta. 
6 Hálásan megköszönöm N. SEBESTYÉN InÉNnek és H A J D Ú PÉTEitnek dolgoza

tom szamojéd vonatkozásaihoz fűzött szíves megjegyzéseit. 
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II . Szójegyzék 

1. (SzrSzlKomi) I. aibarís 'сырая оленина, рыба (как особое блюдо)* 
I. aibart'sasni 'есть оленину, рыбу^в сыром виде'. 

< jur. (LEHT. 15b) U. äjjeiiräert's 'roh essen', Szjo. äjjebäert's ua.; (TYER. 
112) нгайбарць 'есть сырое мясо, сырую рыбу'. 

A jurák szó t's (<С *é) eleme infinitivus- és participiumképző (vö. 
LEHTISALO: SUSToim. LXXÍI , 200—201). Tehát a jur. а^евГаеП'е jelentése 
nem csupán 'roh essen', hanem 'roh essend' is. A zürj. aibart'sasni ige -ás-
eleme zűrjén igeképző. 

Szám Jur. > orosz айбурдатъ (LEHT. 15b). 
2. (SzrSzlKomi) I. amd'or 'шкура для сидения на нарте'. 
< jur. (LEHT. 18b) K. r)ämi>rör"z 'Sitzfell im Schlitten', U.-C. ämt'gr,,E, 

N. ämd'gr',z, Sz., Nj. rjäm/sör, P . rfim/едл ua. 
3. (WICHM.—UOT. ) KI. avJco 'Renntier ohne Geweih (zahm und ruhig 

wie ein Hund) ' ; (SzrSzlKomi) I. avko, äko 'авка обл. (вскормленный в чуме 
олень)'. 

< jur. (LEHT. 14b) О. äßkkv 'als kleines Tier im Zelt gefüttertes Remi
tier,^ das sehr zahm ist und gern Brot frisst', OP. äßkkvS, Szj. rjäßkkv, K. 
rfißkkv ua., U. äßkkv 'sehr zahmer Fahrrentier, das als junges Tier im Zelt 
gefüttert worden ist', U.-C. äßkkv, Sz. щвэккъэ 'Renntier, das als junges 
Tier im Zelt gefüttert worden ist', P. rßßokv 'Renntierkalb, das im Zelt 
gefüttert wird'. 

W I C H M . — U O T . 
A jurák szó az obi-ugor nyelvekbe is átkerült: vog. (CSERNY.) ovka 

'авка (ручной^олень)'; (KÁLMÁN) Szig. okká, okká ua.; osztj. (KT. 20) Kaz. 
Qukka\ O. aukka 'sehr zahm; an alles Futter gewöhnt (Renntier)' (STEINITZ: 
TÍAJb. XXXI, 429). 

SzamJur. > orosz авка (vö. SzrSzlKomi; STEINITZ: UO.). 
4. (SzrSzlKomi) I. (Ob) %adiíei 'поросль, молодой лес'. 
? < jur. *%ädiU ; vö. (LEHT. 177a) О., Szj., K., U. yßbl 'Fichte', Lj. , 

Nj. kät ua. 
A zűrjén szó forrása egy denominális -te főnévképzővel ellátott *xaőil'e 

alak lehetett. (A jur. l'e képzőre vonatkozóan 1. LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 
151). 

5. (SzrSzlKomi) I. yalsula 'костяшка или железное кольцо для придержи
вания вожжи'. 

< jur. (LEHT. 150b) 0.х %alts6íle 'an der linken Seite des Rückengurtes 
eines Lenkrenntiers angebrachter (knöcherner) Haken, der den Zügel hält ' , 
0.2 xaljsölle, OP. %alttsulli, Szj. yaltsvb4%, Oksz. yaltsu'le, Nj. küssu"ri> 
P . kil/su'ytäei ua. 

Á jur.—szám. szót az obiugor nyelvek is átvették: vog. (KÁLMÁN) Szig. 
%alsaluw, yalsawl 'den Zügel haltender Haken (aus Metall, Holz, Knochen) 
an der Seite des Renntiers'; osztj. (KT. 301b) O. xvrsá'lf 'den Zügel des 
Lenkrenntiers stützender Knochen (auch ein Stuck Kupfer)' (STEINITZ: 
i. h. 433). 

6. (SzrSzlKomi) I. (Ob) yaUmer : %aUmer kojld 'как мертвец (худой)'. 
< jur. (LEHT. 166a) О. %aímer 'Leichnam', U . -C , N. yälmer, Sz., Kisz. 

kg,Jmzäf, Nj. kafmeäf ua. 
7. (SzrSzlKomi) I. xanevei 'сокол, ястреб'. 
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< jur. (LEHT. 170b) O., T.6 xännaßäl 'Sperber, Finkenhabicht', Szj. 
Xannaßal ua., K. yännaßäei 'ein Habicht' , Oksz. %änncßßäi ua., Sz. kännümml, 
$ij. kännummi, P . kännummaei ua.; ( P T Y . 267, 310) ханавэй 'сокол, ястреб'. 

8. (SzrSzlKomi) I. %aptorka 'яловая самка оленя, бесплодная важенка'. 
<* jur. (LEHT. 172b—За) О., Szj. %арШгЫу 'steriles, unfruchtbares 

weibliches Tier od. Weib; gelte Renntierkuh, die zum Fahrtier abgerichtet 
und schlank geworden ist (ist von den Fahrtieren der schnellste Läufer, wenn 
sie einen kleinen Bauch und lange Beine hat) ' , OP. %авНсегккю, K. %äpturkky, 
U.-C. xäpterkky ua., Sz. käptaroki 'gelte Renntierkuh', Nj. käptv3ro№\ ua. ; 
( P T Y . "28) хабтарка 'беслодная важенка'. 

A jurák szó az obi-ugor nyelvekbe is bekerült: vog. (STETNITZ) SZO. 
yöpforka, (CSERNY.) haptorka 'неплодоносящая оления самка'; (KÁLMÁN) Szig. 
XÖptdrkka 'id. (auch von Frauen)'; osztj. (KT. 327) Kaz.g^pterka1, x^ptorkg 
'sein Leben lang unfruchtbar, steril (Renntier, Pferd, Weib)'; O. xäßtdr'ka' 
'einmal trächtig gewesen und dann für immer steril geworden (Renntier)' 
(STEINITZ: i. h. 434). 

SzamJur. > orosz (VASMER, REW. I l l , 230) хапторка 'Renntier weib-
chen, das nicht mehr kalbt ' (STEINITZ: UO.). 

9. (SzrSzlKomi) I. xasirei 'заболоченное озеро'. 
< jur. (LEHT. 174a) 0 . xäsafiu 'seichter See od. Tümpel', OP. xüscefui, 

Nj. kassám, P . käsJui ua.; ( P T Y . 165) хасарё 'заболоченное озеро'. " 
10. (SzrSzlKomi) I. x°-%°-%° 'позывной клич к оленьему стаду'; I. х°-%°-

kaitni 'произносить позывной клич хо-хо-хо'. 
< jur. (LEHT. 189а) OP. х° Х° %°ß! 'ruft man den Renntieren zu, wenn 

man sie zusammentreibt (z. B". aus" dem Wald, um sie nach dem Zelt zu 
bringen)', x° %oßk! 'ruft man den Renntieren z. B. zu, wenn ein Wolf die 
Herde im Dunkeln erschreckt hat ' . 

11. (SzrSzlKomi) I. x°direi 'песчано-гравийное холмы, закрепленные 
кустарниковой, лишайниковой и древесной растительностью'. 

Е zűrjén szó valószínűleg szamojédból való átvétel, bár az átadó nyelvi 
jur.-szám. alak a szamojéd szótárakban nincs meg. A zürj. %odirej, hangalakja 
(3S ctZj vb körülmény, hogy csak az I. nyelvjárásban van meg, feltétlenül a sza
mojédból való kölcsönzésre mutat . 

12. (SzrSzlKomi) I. ijera 'разновидность хищной птицы, питающейся 
мышевидными грызунами'. 

< jur. (LEHT. 31b) rjijjerg 'bunter grösserer Vogel', OP. rjijjeroS, Szj. 
r)i]jerg, K. rjijjera, Oksz. ijjerä 'канюк (nach Zitkov тундровый канюк, Archi-
buteo lagopus Brunn)'. 

13. (SzrSzlKomi) I. jamd'u 'украшение на оленьей сбруе'. 
< jur. (LEHT. 98a) О. jäm^iu 'Riemen aus Sämischleder am Renntier

halfter (werden hinten im Nacken zusammengebunden)', OP. jáxmt'm\ Szj. 
jämifm, K. jämßrg, U.-C. ]атогш, Nj. j&ämßm ua.; ( P T Y . 291) ямдё 
украшение (из ровдуги на оленьей сбруе).' 

Jur.-szám. > vog. (VNGy. IV, 13, 141) jamféw, jämt'uw 'kantárfék, 
gyeplőszár'; osztj. ( V O L . — H U N F . : NyK. XI, 57) jangd'i 'rén kötőféke' (STEINITZ: 
i. h. 429). 

14. (SzrSzlKomi) I. jarjgert'é 'трепалка для выколачивания снега с 
одежды, чума'._ 

< jur. *järjGrart's ; vö. (LEHT. 100a) О. щг}ага№'я 'Schäufelchen zum 
Graben und Abschlagen (bei Männern); Stock zum Graben und Abschlagen 
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(bei Frauen)' , Szj. jär}kqt's,,S[, OP. jarjkafé3'3, N. järjycet's"®', L j . jarjkédv ua. ; 
jär)Grat's 'mit dem Abklopfschäufelchen od. -Stock schlagen (den Schnee von 
den Beinlingsstiefeln beim Eintreten, den Schmutz von einem Fell usw.)', 
OP. jàf}kqt'sé, Szjo. jâr]yat'é, Nj. jarjkas ua. 

A zűrjén szó feltehetőleg a frequentatív -r- képzőt tartalmazó jur. *jarjGrqr-
ige deverbális -t'é névszóképzős származékának az átvétele. (A jur. r, illető
leg t'é képzőre vonatkozóan vö. GYÖRKÉ, Wortbildungslehre, 30, 42; L E H T I -
SALO: SUSToim. LXXII , 188). 

15. (SzrSzlKomi) I. jar 'napma, HaKOWHoe 3a6ojieBaHne 3aAHnx KOHeq-
HocTeií ceBepHoro ojieH«, napma y jiK)aeíí'. 

< jur. (LEHT. 95a) O. jàfrà 'Krätze am Kopf, OP. jäfrv 'id.; hohe 
sandige Stelle', P . deaAAV 'Sand'. 

A jurák szó eredeti jelentése 'Sand, sandige Stelle' lehetett; 'Krätze 
am K o p f jelentése másodlagos. A zűrjének a jurák szót csupán ezen másod
lagos jelentésében vették át . 

16. (WICHM.—UOT. ) V., Sz., Pécs., I. kal'a, Ud. kaÏÏa 'Möwe'; (FOKOS-
FUCHS, SyrjWb.) V. kaía, Ma, Pr., Vm. kal'a, Ud. kotta 'Möwe (V. Ud.); 
(ein weisser Wasservogel') (Pr.), (ein weisser Vogel) (Vm.)'; (SzrSzlKomi) Pécs., 
Szkr., Ud. kotta, FV., FSz., Vm L, Lu., AV., Pécs., Szkr., KSz. kah 'qaÜKa'. 

< jur. (LEHT. 149a) O. %atleß 'Larus (MaTouiKa, ^aíiKa)', Szj., K., M., N. 
yalleß, Sz. kalleß, Nj. kallv^ß^V. kalläeß ua., OP. %alläeß 'Larus maritimus'. 

WICHMANN: F U F . II, 174, FUF.~XV, 49; WÏCHMT—UOT. — ÁKE. 31, 
299 (ősrok.); SETÄLÄ: FUF. XII, Anz. 32 (ősrok.). 

A jur.-szam. szó az obi-ugor nyelvekbe is átkerült: vog. (VNGy. II, 
637) yaleuw, %alleuw 'halászmadár', (MSz.) E. yaleu 'csüllőmadár; Möwe', 
(KANN. , WogVok. 86) FL. lexalleß' 'Möwe; ein Hundname'; osztj. (KT. 
300) DN. %a\<fu 'ein weisser, Fische fangender Raubvogel, Seeschwalbe, 
Möwe', Ni. gcileu', Kaz. ^dle'u', O. £o\m 'Raubseeschwalbe'; (PD. 45) Ko. 
galè'w 'Möwe'.' — A z osztja (KT. 30ofVart. kvle'Jç, Likr. fófe'jf, Mj. $$e% 
Trj. UgX'e'U 'eine Möwenart, Raubseeschwalbe?', (PD. 45) J . kalèk, kaAlèk 
'Möwe' szó szóvégi -&-ja miatt az osztj.-szam. kaïak, kaïek 'Möwe' átvételé
nek tekintendő (vö. WICHMANN: FUF. II, 174). 

WICHMANN: FUF. II, 177; KANNISTO, WogVok. 86; W I C H M . — U O T . — 
STEINITZ a vogul és az osztják szót az obi-ugor nyelvek szamojéd jövevény
szavait tárgyaló dolgozatában nem említi (UAJb. XXXI, 426—53). 

17. (WICHM.—UOT.) Pécs., I., Ud. karéi 'Treibstock, lange Stange zum 
Antreiben des Renntiers (Pecs. aus Birke, 2*4—3 Klafter lang)'; (FOKOS-
FUCHS, SyrjWb.) Ud. kare 'lange Stange zum Antreiben der Renntiere'; 
(SzrSzlKomi) I.,Ud. yarei, I. yarei-si 'xapeK, (TOHKHHuiecT, npn ÜOMOIHHKOToporo 
ynpaBJiiiioT ynpfDKHbiMH ojieHHMH)' 

< jur. *yarei ; vö. (LEHT. 154a) O., Szj. yqfë 'erschrecken (tr.); weg-, 
verscheuchen (z. B. Fahrrenntiere mit dem Fahrstock)', OP. yqHb ua.; Arch. 
yäptaoqmirj kqfe"3! 'Treibe die Renntierochsen zu mir! ' (LEHTISALO: SUS
Toim. XC, 421). Vö. Tvg. kari'e, Jen. kori'o 'Treibstock (beim Fahren)'. 

A zűrjén szó a jur. *j deverbális névszóképzővel ellátott *yarei, *kare$ 
alak átvétele lehet (vö. LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 64). 

WICHMANN: FUF. II, 175; W I C H M . — U O T . 
SzamJur. > orosz (DAL) xapeü 'OIUTOJIL najiKa, Koeio noroHflioT ojieHeft'. 

VASMER (REW. III, 261) az orosz szót tévesen a szamJur. (LEHT, 151a) yar 
'Messer, Schnitzmesser' átvételének gondolja. 
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18. (WICHM.—UOT.) V., Sz., Pécs., Lu., Le., Ud. leer, I. her 'Renntier ' ; 
{FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) V., Ud., Le., Pr., Vm. her, FV. her, her 'Renntier ' ; 
(ROG.) P . her 'oJieHb'; (GEN.) K P . hör ua. (SzrSzlKomi) her 'oJieHb'. 

<C jur. (LEHT. 191b) O., Szj., K. %örv 'Männchen, wilder Renntier
bulle, Stier; Hengst, Widder; Fischmilch',"T. l5 Ud., U.-C. %ôr%>, Lj. , Sz., Nj. 
hörry§, P . höAAV ua., OP. %örrdo 'id.; Geschlechtsorgan des Mannes und des 
männlichen Tieres'. 

A zürj. her a szamojéd jövevényszók legrégibb rétegébe tartozik. Erre 
muta t a zürj. szónak nem csupán nyelvjárási elterjedtsége, hanem hang-
alakja is: szám. x > zürj. h, szám. Q >> zürj. e. A szamojédból kölcsönzött *hera 
alak szóvégi -a hangja analógiás úton tűn t el. Az -a végű zűrjén főnevek mel
léknévi alakjai -aa-ra végződnek, amely végződés gyors beszédben -a-vá 
rövidül. Az ily módon keletkezett zürj. *heraay> hera melléknévi alakból 
aztán egy új her főnévi alakot vontak el. Ugyanezen okból hiányzik a szóvégi 
-a a karjalai eredetű zürj. (WICHM.—UOT.) V., Sz., Lu., Ud., P . rab 'Brannt
weinbodensatz, Treber' ( < karj. raba ua.) szóban is (vö. LAKÓ: NyK. L, 
212—5; e jelenségre uo. több példa). 

WICHMANN (FUF. II, 175) a zűrjén szót a hör-jiry 'Renntierbrunst-
monat (der zweite d. h. September)', (LEHT. 192a). O. %ör" jlrl 'Herbstmonat, 
in dem die Brunstzeit der Renntierbullen beginnt (September r. St.) ' , T.x 
%ör" fifi ua. stb. összetétel hör, %ör" előtagjából származtatta. E származ
tatás azért nem lehetséges, mert & hör, %ör" alak nem külön szó, mint W I C H -
MAffl gondolta, hanem a höra 'Renntierochse', %örv 'Männchen, wilder Renntier
bulle, Stier; Hengst, Widder; Fischmilch' főnév többes számú genitivusi alakja. 

Beitr. 52—3. 
19. (WICHM.—UOT. ) KL, Ud. hora 'Renntierstier, -ochs'; (SzrSzlKomi) 

I . yora 'He KacTpHpOBaHHOH ojieHHH 6biK, B B03pacTe CBbime Aßyx jieT'. 
< jur. ( L E H T . 191b) O., Szj., K. %örv 'Männchen, wilder Renntierbulle, 

Stier; Hengst, Widder; Fischmilch', T^, U., U.-C. %örz), Lj. , Sz., Nj . hör-
rvß, P . höAAV ua., OP. yöfrao 'id.; Geschlechtsorgan des Mannes und des 
männlichen Tieres'. 

A zürj. hora, %ora alakok körül a hora régebbi kölcsönzés, mivel e szó
ban a szám. alak szóeleji %-ját a zürjénben h-val helyettesitették. A zürj. 
hora, yora 'Renntierstier, -ochs' ugyanannak a jur.-szám. szónak a fiatalabb 
kori átvétele, mint a zürj. her 'Renntier' főnév. 

WICHMANN: FUF. II, 176; W I C H M . — U O T . ( < szamJur., esetleg orosz 
közvetítéssel). 

Jur.-szám. > orosz xopa 'Renntiermännchen' (WICHMANN: i. h., V A S -
MER, REW. III, 261). 

20. (WICHM.—UOT. ) Ud. hunte{ 'Sarafan; (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) Ud. 
hunteiusL. ; (SzrSzlKomi)Ud. huntei 'KOCOKJiHHHbiM capa(J)aH H3X0JiCTa HJM HaOoîiKH'. 

< jur. (CASTR.) höndy 'obere Bekleidung der Weiber'; (LEHT. 213a) 
Nj. höntéi 'Winterrock der Frauen aus dünnhaarigem Herbstfell des Renntiers 
mit drei Säumen aus Hundefell', Sz. P . hünü ua. ( P T Y . 164) xondbl '>KeHCKan 
HryuiKa AJIH paôoTbi Ha yjrau;e': 

WICHMANN: FUF. II, 177; W I C H M . — U O T . 
21. (MESSERSCHMIDT) hyberda 'Elen'; ( W I E D . ) P . hybörda 'Elen' (?). 
? < jur. *%iBeritv ; vö. (LEHT. 159a) 0.x yàBrarttv od. yaBTBrarttv 

'Elch, Elentier'," 0 . 2 ya^BÖrttdo, T.x yaborttv, T.7" yäsrarttv, Szj. " yäBrörttv, 
U.-C. %aBrarity ua. 
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A szamojéd átadó nyelvi alak —: tekintettel a zűrjén szó kybörda hang
alakjára — *%iBerttv lehetett. Ilyen jur.-szam. *%iBerÜ,D alakot a jur. első 
szótagbeli a ~ u, u ^ i váltakozások alapján tehetünk fel. Például: jur. Sz. 
par\k% 'Schaukel' ~ P . pir\k% ua.; jur. O. padár ~ piôàr (von verschied. Sprm.) 
'du' ~ S z j . pfôer, I. piôe'r ua. (vö. LEHTISALO: SŰSToim. LVI, 59). 

WICHMANN: F U P . l l , 176. 
22. (SzrSzlKomi) I. lata 'ÄOCKH, HacTHJiaeMbie B nyme BMecTo nojia'; 

(VÁSZOLYI) I. (Kanyin) lata 'deszka'. 
< jur. (LBHT. 223a) O., Szj., MB. tätty 'breit; Brett; Fussboden, Diele', 

OP. iäftz), T.j, U., M., lättdo ua., Lj., Nj. räHtvd 'Brett; Fussboden, Diele'; 
( P T Y . 72) Aama '/jocKa'. 

23. (WICHM.—UOT. ) I. lipki, Ud. lipti ' »Strumpf» aus Renntierfell 
(mit den Haaren nach innen)', Pecs. l'ipi/sa ' »Strumpf» aus Renntierfell 
(die Haare nach innen) (unter dem pimi getragen)'; (FOKOS-FTJCHS, SyrjWb.) 
Ud. l'ipki 'Strümpfe aus Renntierfell mit den Haaren nach innen. (Über diese 
werden die pimi-Stieîel gezogen)'; (SzrSzlKomi) I. l'ipti/sa, Ud. (Mez,) l'ipki 
'nbi)KHKOBbie qyjiKH uiepcTbio BHyTpb (HOCHTIIOA rwMaMH)'; (VÁSZOLYI) I. 
(Kanyin) lipit'a, I. (Mizi) lipi/sa ua. 

< jur. (LEHT. 235a) Szj. Vipt"M 'Fellstrumpf (mit den Haaren nach 
innen)', U. MpW®, N. lißts's ua. 

A zürj. lipti Ua, l'ipi/sa, lipi/sa alakok a szamJur. llpt"s szó jur. *-t'se 
denominális főnévképzős alakjából származnak. (A jur. *#'se képzőre vonat
kozóan 1. LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 210 kk.). 

WICHMANN: FUF. II, 177; W I C H M . — U O T . 
A jurák szót az oroszok is átvették: Aunmu, Aenmbi, Atonmb 'samojedische 

Schuhe oder Strümpfe aus Renntierfell mit den Haaren nach innen' (WICH
MANN: i. h.; VASMEE, REW. II, 44). 

24. (WICHM.—UOT. ) V., Sz., Pecs., Lu., Le., L, P . l'ampa 'Ski ohne 
Sohle'; (FOKOS-FUCHS, SyrWb.) V., Le. l'ampa 'Schneeschuh, Ski'; (SzrSzl
Komi) l'ampa 'oxoramibH HeoÖHTbie Jibi>KH'; (VÁSZOLYI) I. (Mizi) l'ampa ua.; 
l'ampaas- 'a sítalpat felköti'. 

< jur. (LEHT. 216b) O., OP. lampv 'Ski, Schneeschuh', T.2 lampv$, Szj. 
iamBrä, Nj., Kisz.2 rampvä, P.2 Aampv ua., Sz. ramppvd"3 'mit Fell besohlte 
Skier'. 

WICHMANN: FUF. II, 177—8; TOIVONEN: F U F . XX, 51; UOTILA: SUS
Toim. LXV, 360; SyrjChrest. 113; W I C H M . — U O T . ; másképp: WICHMANN: 
FUF. XV, 16 (zürj. > szam.). 

Jur.-szam. >> orosz AÜMŐÜ, AüMŐbi 'Wasserskier, länger als die für den 
Schnee bestimmten' (WICHMANN: FUF . II, 177—8; KALIMA: SUSToim. 
XLIV, 148; VASMER, REW. II, 10). 

25. (SzrSzlKomi) I. tartja 'ryceHHua, ryceHHUbi, MOJIH, KOTopbie TcmaT 
oneHbH Mexa'. 

< jur. (LEHT. 231a) 0.2, %v Szj. ïàrjtsv 'Spinne', T.2 l'ärp30, T.5 l'ärssx> 
ua.; (TYER. 69) Axpijo 'nayK'. 

26. (SzrSzlKomi) I. l'imbiba 'noflmeHHafl iHKypa c /yiHHHbiMH BOJIOCOM'. 
< jur. *Umßi%a, HimBëya ; vö. (LEHT. 217a) O. lam^àyà 'Seite der 

Wange (bei Menschen, Tieren)', OP. lampe%à, K. ïamBrà%à 'ici. (am Fell)', 
U.-C. lamBrè%q ua., Sz. rg,mfteï?XP2 'Seite "der Wange nebst Schläfe', Nj. 
rampëivi, Y. Aampëyv ua.; ( P T Y . 307) AüMŐnxa 'iiiKypa Ha iueKax 
OJieHH'^ 
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A zűrjén szó forrása egy, a jur.-szam. *d <*•> *i magánhangzó váltakozás 
alapján feltehető jur. *lim.BÍ%a, Himnëya alak lehetett. (A jur.-szam *â "•*•< *i 
váltakozásra vö. LEHTISALO: SUSToim. LVI, 66.) 

27. (WICHM.—UOT. ) Ud. mák 'Rückgrat od. Rücken (xpeöerb) bei Vögeln 
und Fischen'; (FOKOS-FTJCHS, SyrjWb.)Ud. mag, Pr. mog 'Rückgrat des 
Vogels, Rücken (Kopoö) des Vogels; Knochen, wo die Flügel beginnen (Ud.), 
Rückgrat des Vogels, Rücken (Kopo6) des Vogels (Pr.)'; (SzrSzlKomi) Ud. 
mag 'no3BOHO*iHHK ITTHII, xpeöeT pbi6'. 

<C jur. (LEHT. 238b) 0 . Szj. mäyä 'Rücken, waagrechter Balken', OP. 
maya, K. TJ. mayä, Lj . Sz., Nj. mayvd, P . ma^fl ua. 

A jur.-szam. átadó nyelvi mayä alak szóvégi ä hangja a zürjenben 
ugyanúgy analógiás úton tűnt el, mint a zürj. her 'Renntier' végmagán
hangzója (1. a leer címszó alat t!) . Az Ud. mag, Pr. mog g-je zöngésüléssel 
keletkezett lc-bó\. A zürj. & > g zöngésülésre vö. UOTILA: SUSToim. LXV, 
125. 

Egyes kutatók (SETÄLÄ: SUSAik. XXX/5, 53; FOKOS: Nyr. XLIX, 155; 
H A J D Ú : SUSAik. LIV/1, 76) a zűrjén és a szamojéd szót a m. mög 'Hinter
grund' családjához kapcsolták. Ez az egybevetés azonban hangtani szempont
ból nem fogadható el. Ugyanis a m. mög <̂> fi. myö- szóban fgr. *r), a sza
mojéd alakokban pedig eredetei *1c hangot tehetünk fel. (A m. mög etimoló
giáját 1. SKES. 357.) 

WICHMANN: FUF . II, 178; W I C H M . — U O T . (zürj. ? < szamJur.). 
28. (WICHM.—UOT. ) V., Sz., Pecs., Lu., Le., Ud. mal'i/sa 'Pelz aus 

Renntierfell (mit Kapuze aus Renntierfell; die Haare nach innen; wird wie 
ein Hemd angezogen) (V., Sz., Pecs., Ud.; V.: die Haare auch nach aussen; 
Sz.: nicht mehr gebräuchlich; Pecs.: kann auch ohne Kapuze sein, sonst wie 
die parlca, darüber wird ein ähnlicher dünner, brauner Kaftan getragen; 
Pecs.: jedermann ha t eine parJca und eine mal'i/sa, nur die Reicheren haben 
ein sevik), hemdartiger Arbeitsrock aus grobem blauem Tuch (Lu.), weisser 
hemdartiger Arbeitsrock (Le.)'; (FOKOS-FTJCHS, SyrjWb.) V., Ud., Le., Pr. 
mal'i/sa 'Pelz aus Renntierfell, die Haare nach innen (V., Ud., Le.), Pelz mit 
grossem Kragen, innen die Haare, aussen mit Tuch; wird angezogen, indem 
man ihn über den Kopf zieht (wie ein Hemd) (Pr.)'; (SzrSzlKomi) FV., Vm., 
L, AV., Szkr., Ud. mal'i/sa, I. mal'/sa'Majmija (oAe>KAa)'; (VÁSZOLYI) I. (Kanyin) 
maï/a, I. (Mizi) mal'/sa ua. 

<C jur. (LEHT. 251b—2a) O., T a , Szj., U. mal'/se 'Malitza, sackförmiger 
Männerrock od. -pelz (Haare nach innen) mit angenähter Kapuze', T.4 mäl'/se 
ua.; ( P T Y . 129) MüAbi}R 'ManHua'; (CASTR.) mälit'e, mälit'ea, mälicea ua. 

A zürj. mal'/sa, mal'/a a maïi/éa alaknál újabb kori átvételnek látszik. 
A maïi/sa alakváltozat talán orosz közvetítéssel került a zűrjén nyelvbe 
(vö. W I C H M . — U O T . ) . 

WICHMANN: FUF. II, 178. 
A jur.-szam. szó az obi-ugor nyelvekbe is bekerült: vog. (MSz.) moXsär\ 

'malicabunda'; (KANN. , WogVok. 177) FL. motssärj, Szo. mnfssárj 'innerer 
Pelz, mit den Haaren nach innen'; osztj. (KT. 522) Kaz. mn'Véî (paikoin) 
mnldpsi, O. ma'Vsd'rj 'Sackpelz, Malitza' (STEINITZ: i. h. 436—7). 

Jur.-szam. >> orosz MuAUija, MCLAKU 'Hemd aus Renntierfellen mit nach 
innen gekehrtem Fell' (VASMER, REW. II , 91). 

29. (SzrSzlKomi) I. (Ob) manuku 'xpeöeT, B03BbimeHH0CTb H3 rojibix 
KaMHeM'. 
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A zűrjén szó szamojéd eredetije sem LEHTISALO, sem TYERESENKO SZÓ 
tárában nincs meg. Van azonban LEHTiSALOnál egy kifejezés, amellyel a zűr
jén szó egybevehető: (LEHT. 254b) O. mmíni : m. Brâe 'sehr harter Stein', 
Szj. manne päe ua., Szjo. männg^bäe 'grosser loser S t e i n ' . — H A J D Ú P É T E R 
szíves szóbeli közlése szerint a zűrjén szó eredetije talán â  jur. inänno szó 
-kku, -kko denominális főnévképzős alakja volt: *männgkkul Ilyen jur.-
szam. alak feltevése lehetséges, egyrészt azért, mert a jur. -kku, -kko élő képző, 
s így sok szóhoz hozzájárulhat, másrészt azért is, mivel könnyen elképzelhető, 
hogy a jur. *mg,nngkku alak az egész Szjo. mg,nng^bäe 'grosser loser Stein' 
szerkezet jelentését magába szívta. 

30. (SzrSzlKomi) I. menurei 'HenpHpy^eHHbiH KacTpaT cTapiue ^erapex-
nHTH jieT' . 

< jur. (LEHT. 272b) OP. mienna'fruj 'fetter Renntierochs, der nicht 
zum Zugrenntier abgerichtet ist', Szj. mënnurgï, K. mënnurèi, TJ.-C. mënnurùi, 
N. mïènnarùî, Sz. mënnafrûj, Nj. mënnaruj, P . mienngAüj ua.; (TYER. 79) 
Menapyü 'HeApeccHpoBaHHbiM ojieHb-caivieu; KpynHoro pa3Mepa, CTapiue *ieTbipex-
HHTH JieT'. 

31. (SzrSzlKomi) I. mokota 'ßepxHflfl MacTb qyivia', mokota-ruz 'ßbiMOBoe 
OTBepCTHe, AWMOXOÄ (B MyMe); (VÁSZOLYI) I. (Kanyin) mokota-ruz 'a sátor 
felső nyílása'. 

< jur. (LEHT. 239b) O. mokkoôv, OP., OkSz. makkôôv, U.-C. makkoôdo, 
Szj., K. makkoàa, M. môkkoôao, U. makkoôdo 'dickere Grundstange des Zeltes, 
die an eine andere gleichartige gebunden ist (sie werden beim Aufbauen des 
Zeltes zuerst aufgestellt), (O. auch) obere Öffnung des Zeltes, (0.) Schorn
stein; (O.) Kirchturm'. 

32. (SzrSzlKomi) I. momga 'Top(J), Top<})HHoe ÖOJIOTO, Top(j)flHHK'. 
•< jur. (LEHT. 262b) 0 . mör)Grv 'Fläche des Fussbodens im Zelte, in 

der Stube', OP. mörjkao, Szj. mörjkv ua., U.-C. mörfGV 'Schwarzerde'; ( P T Y . 
283) M0H88Ü, 'Top(J)\ 

33. (SzrSzlKomi) I. mora 'MbiuiKa, Ha MOJIOAMX porax ojieHfl'; (VÁSZOLYI) 
I. (Kanyin) mora 'szarv'. 

< jur. (LEHT. 262a) T.x mörao 'weiches Renntiergeweih im Sommer', 
Lj., Nj. mörrvd 'id.; häutiger Überzug des Renntiergeweihs'; (TYER. 82) 
mora 'por ojieHfl (ßeceHHHH, He3aTBepAeBLUHH)'. 

34. (SzrSzlKomi) I. namnuku 'noHMaK, MOJIOÄOH caMeu-ojieHb B B03pacTe 
OT OAHoro flo Äßyx JieT'; (VÁSZOLYI) I. (Kanyin) namnuku ua. 

< jur. (LEHT. 281b) O., Szj., U. namnv 'männliches zahmes Renntier
kalb im zweiten Jahr ' , K., U.-C. narnna, N., Szjo. namndo, OP. namnnv ua., 
namnikku ua., Nj. ndmnioku 'männliches wildes Renntierkalb im zweiten 
Jahr ' , P . nimnioku ua. 

Jur.-szam. > vog. (KÁLMÁN) Szig. nomne '1 jähriger Renntierstier'; 
osztj. (KT. 581) Kaz. nömna" '(wo gebräuchlich?) Renntierkuh', O. nvmna1 

'weibliches Renntier im zweiten Jahre, das noch nicht gekalbt hat ' (STEINITZI 
i. h. 438). 

35. (SzrSzlKomi) I. narmei : nir-narmei 'KOCTb Hoca, xpan (y ojieHen)'. 
< jur. (LEHT. 281a) OP. narmäei 'Nasenknorpel', Szj. narmœi, K., 

U.-C, Szjo. narmäei, Nj . narml, P . narmäei ua. 
36. (SzrSzlKomi) I. nadko 'Ba>KeHK_a, oTejiHBHiancfl B B03pacTe oanoro rofla'. 
< jur. (LEHT. 311b—2a) T.x nàôê 'Renntierkalb, das einige Wochen 

später normalerweise geboren ist (es ist beim Anbrach des Winters schwächer 
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und hat schlechtere Haare als die anderen Kälber)', OP. пащ, Sz. u^ätU, 
P. n^qttäei ua., OP. nädakku ua.; ( P T Y . 28) нядако 'поздно телящаяся важенка'. 

37. (SzrSzlKomi) I. naluku 'годовалыйтеленок (оленя)'; (VÁSZOLYI) I . 
(Капуin) naluku ua. 

<< jur. (LEHT. 294b) Szj. nällö 'zahmes oder wildes Renntierkalb vom 
vorigen Jahr ' , U.-C. nällö 'ein Jahr altes Stierkalb des Renntiers', OP. nällü 
'1—2 Monate altes Renntierkalb', näUu'kkg/se 'Renntierkälbchen', (TYER. 
106) нялоко 'годовалый теленок'. 

38. (SzrSzlKomi) I. narevei : narevei gena 'олень белой масти (о теленке 
оленя)'. 

< jur. (LEHT. 304b) О. näräßßv 'Kupfer', Szj., K. näraßßv ua., OP. 
näraßßdei 'weiss'; ( P T Y . 130) няравэй, няраве'э 'очень белой масти'. 

A jur.-szám. szó jövevényszóként a vogulban is megvan: (VNGy. IV, 
38, 40, 141, 169) É. näraw, näraw, naraw 'szürkésfehér'; (MTR. ) naraw ua.; 
(KÁLMÁN) näraw 'weiss' (STEINITZ: i. h. 440). 

39. (SzrSzlKomi) I. narma 'подшивка, то, что подшито, прибито снизу'; 
I. narmaöni 'подшивать, подшить (полоз, лодку)'. 

•< jur. *närma ; (LEHT. 304ab) Т.г пагтаппю m$eö/ 'bringe eine Hilfs
kufe an ! (auf der abgenutzten Kufe) befestigen'; O., T a närä 'eine Hilfskufe 
auf die abgenutzte Kufe schlagen', Szjo. näras ua., Nj. n^qram"mv9 'Absatz 
(am Stiefel, Schuh)'. 

A jurák-szamojéd szó az osztjákba is bekerült: (KT. 633) О. пйгэта' 
'Schiene (unter der Schlittenkufe)' (STELNITZ: i. h. 440). 

40. (WICHM.—UOT. ) Pecs., L, Ud. nartala 'Fangstrick, Wurfschlinge 
(zum Einfangen der Renntiere) (Pecs.: »bei den Ostjaken»)'; (SzrSzlKomi) 
FV., I., Pecs., Ud. nartala 'аркан (для ловли оленей)'. 

? < jur. (CASTE.) närt' 'Band um die Schlittenkufe'. 
A zürj. nartala -ala eleme nem világos. 
WICHMANN: FUF . II, 179; W I C H M . — U O T . ; LITKIN, Хрест. 112. 
Valószínűleg zűrjén közvetítéssel került az orosz nyelvbe а няртало 

'Wurfschlinge, Fangstrick zum Einfangen der Renntiere' szó (vö. WICHMANN: 
i. h.; KALIMA: FUF . XVIII, 5 5 - 6 ; VASMER, REW. II , 235. 

41. (SzrSzlKomi) I. narttso 'сфагновые мхи'. 
< jur. (LEHT. 306a) O. närjsu 'hellgelbliches Sumpfmoos, das in die 

Wiege gesammelt wird (? isländisches Moos)', OP. närßsu, Szj. narjtso, Szjo. 
närjso ua.; (TYER. 108) нярцо 'мох (белый)'. 

A jurák szó az osztják nyelvbe is átkerült: (KT. 636) О. ná'rséu 'Torf-, 
Weissmoos (aut dem Sumpf)' (KARJALAINEN, OL. 6; STEINITZ: i. h. "440). 

42. (VÁSZOLYI) I. (Kanyin) пеЫщ 'tavasszal született rénszarvasborjú 
bőre'. 

< jur. (LEHT. 310a) О. паЫшг 'Fell des Renntierkalbs im Herbst, wo 
die neue Behaarung die für eine Malitza geeignete Dicke hat ' , Szj. пёвГ1ш1, 
U. павг1'шъ ua., OP. nä'ßl'm'i 'id.; Renntierkalb im Herbst ' ; (TYER. 103) 
няблюй 'шкура оленьего теленка, снятая в июле-августе'. 

A jur.-szám. szó az obi-ugor nyelvekbe is bekerült: vog. ( M T R . ) noplü 
'nyári rénborjú bőre'; (CSERNY.) noplu 'неблюй'; osztj. (KT. 626) Ni. ппрз\эи\ 
Kaz. прв1диг, -louc, О. ш>Ъа\эи 'Fell des im Frühling geborenen Renntier
kalbes nach dem Ausfall der ersten Haare (ca. 1—2 Monate nach der Geburt, 
im August bis September; so wird das Fell genannt, bis es seine gewöhnliche 
Dicke erreicht)' (STEINITZ: i. h. 440). 

t 
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Jur.-szam. > orosz неблюй, неплюй 'noch nicht einjähriges Renntier
kalb' (TOIVONEN: FUF. XVIII, 183; VASMER, REW. II , 204). 

43. (WICHM.—UOT. ) I. nelk 'Wade'. 
<C jur. (LEHT. 314a) O. nellalc 'Wade (auch z. B. des Renntiers)', OP. 

nieUaßX, Szj,, K., U.—С шШ u&.\ (TYER. 91) нелак 'икра (мышца ноги)'. 
WICHMANN: FUF . II , 179; UOTILA: SÜSToim. LXV, 194; W I C H M . — 

U O T . ; FOKOS: NyK. LV, 13; ALH. III, 3—4; L ITKIN, Хрест, 112. 
Jur.-szam. > osztj. (KT. 616) 0.пЦъШ\ hörn. 'Wade(nfleisch)' (STEINITZ: 

i. h. 439). 
44. (SzrSzlKomi) I. neruku 'подстилка из березовых или ивовых прутьев 

(в чуме оеленеводов)'. 
< jur. (CASTR.) nerka, neroko 'Weide'; (LEHT. 315a] О. пёгй 'Weide', 

Szj. nerp, U. nerö, N. nibro, Lj. пёгй ua.; O., Szj., U. nerkkv 'Weidenbaum', 
M. пёгккю ua.; (TYER. 94) нерка 'ива'. 

45. (SzrSzlKomi) I. nin 'боковая жердь у нарты (верхняя связка)'. 
< jur. (LEHT. 325а) О., Szj., U. -C, Szjo., N. nin 'Seitenholz des Schlit

tenbodens', OP. nin®, T.v T.2 nin, K. nin ua.; (TYER. 97) nun 'продольная 
перекладина у нарты'. 

46. (SzrSzlKomi) I. nujur 'внутренняя суконная покрышка чума'. 
< jur. (LEHT. 332а) О., Szj., K. пщг 'am oberen Teil des Zeltes unter 

der Zeltdecke angebrachte Schutzdecke aus Renntierfell oder Tuch, die ver
hindern soll, dass die eigentliche Zeltdecke (aus Fell oder Tuch) durch Funken 
beschädigt wird', U.-C. niär"®, Nj. nüjjef, Р . пи^фел ua. 

A jur.-szam. szó az osztjákba is bekerült: (KT. 601) О. пэиэг, пэ- 'Füt
terung der Wand im Renntierfellzelt' (STEINITZ: i. h. 441). 

47. (SzrSzlKomi) I. padko 'узорчатая сумочка из оленьей кожи для 
домашних мелочей'. 

<< jur. (LEHT. 348а) О. päd<% 'Beutel, Sack; Hodensack; Beutel des 
Zugnetzes', OP. päbD, OD., T.2, T.4, T.5, Szj., U., M., N. päd, T.x päd« ua,, 
Lj . päW 'Lederranzen (z. B. ein solcher, in dem früher Sachen auf einem 
Tragrenntier befördert wurden), Sack des Zugnetzes', Sz., Nj. pätua,.; ( P T Y , 
277) падко 'сумочка (узорчатая для домашних мелочей)'. 

48. (SzrSzlKomi) I. pad'hu 'деревянная втулка для поднятия и опускания 
крюка над костром'. 

< jur. (LEHT. 334b) О. рада^пш 'Stäbchen am Topf haken', Szj. 
радап^пш, K. радап^пш, Lj. pätts^nw,ua.; (TYER. 132) пад'ню 'палочка, с по
мощью которой котел или чайник подвешивается над огнем на нужную высоту'. 

A jur.-szam. О. раЬа^пш 'Stäbchen am Topfhaken' kifejezés összetett 
szó. Az összetétel előtagja, a jurák (LEHT. 334a) О. pa"® 'Topfhaken; Rute, 
worauf Fische aufgereiht werden', Szj. pä"3, U. ра'ю, U. -C, Szjo. pa"s, Sz., 
Nj., Ni., P. pat ua. főnév, utótagja pedig esetleg a jurák (LEHT. 330b) O., T.x, 
Szj., K., U., U . -C, Oksz., Szjo., Lj., Nj . пш 'Sohn, Kind (auch fem.); Junges 
(von Tieren, Vögeln)' szóval azonos. A jur. пш 'Sohn, Kind' főnév а рада^пш 
'Stäbchen am Topfhaken' összetételben talán átvi t t értelemben szerepel. 
Jelentéstani szempontból a tárgyképek hasonlóságán alapuló névátvitellel 
lehet dolgunk ugyanúgy, mint a m. fiú 'Knabe; Sohn' kicsinyítő képzős fiók 
1. 'Junges', 2. 'Fach, Schublade' (vö. ablakfiók, asztalfiók) származékának az 
esetében is (a m. fiók etimológiáját 1. EtSz.; SzófSz.). 

49. (SzrSzlKomi) I . pandi 'панда, оторочка подола совиков и малиц'; 
(VÁSZOLYI) I. (Kanyin) pandi ua. 

s 
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< jur. (LEHT. 347a) 0. , Szj. pánt"® 'unterster Saumstreifen an der 
Malitza; Hundefellstreifen an der Malitza und am Frauenpelz', M. pänt^'®, 
Lj. päntatn, Nj. päntat v. pänat ua.; (TYER. 129) панд'(д) 'обшивка, нашивка 
(на подоле)'. 

A jur. pänt"s stb. jövevényszóként megvan a vogulban is: (ROMB., 
idézi STEINITZ) Szig. pánti 'меховая опушка на подоле малицы'. 

Jur.-szám. > orosz панда, пянда 'verzierter Rand eines Samojeden-
rocks' (VASMER, REW. II , 309). 

50. (WICHM.—UOT. ) V., Sz., Pecs., I., Ud. parka 'Pelz aus Renntierfell 
(die Haare nach aussen) mit einer Kapuze (wird wie ein Hemd angezogen) 
(V., Sz.: die p. ist etwas kürzer als die mal'ij'sa, in der p. ist in der Gegend 
v. Hals, und Brust eine kleine Spalte, so dass sie bequemer anzuziehen ist; 
Pees.: Arbeitspelz; Ud.: p. wird bei grosser Kälte über die mal'ij'sa angezogen)'; 
(FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) V., Ud. parka 'Pelz aus Renntierfell (V.), schlechter 
Renntierpelz (sevik), die Haare nach aussen (Ud.); (SzrSzlKomi) FV., L, 
Lu., AV., Szkr., Ud. parka 'парка, зимняя верхняя одежда из оленьего меха, 
сшитая мехом наружу'; (VÁSZOLYI) I. (Kanyin, Mizi) parka ua. 

< jur. (LEHT. 346a) O., Szj. pärkkv 'Pelzüberrock des Mannes von der 
Art eines Sowiks, aber verziert und aus dünnhaarigem Herbstfell des Renn
tierkalbs verfertigt; wird von den Ostjaken und Wogulen getragen, wenn sie 
gut gekleidet sein wollen'; (TYEE. 130) парка 'парка (мужская верхняя 
одежда)'. 

WICHMANN: FUF. II, 179—80; UOTILA, SyrjChrest. 130; W I C H M . — U O T . 
(zürj. < szamJur., talán orosz közvetitéssel). 

Jur.-szám. > vog. (KANN. , WogVok. 94) FL. pörhxá, Szo. pnr/á 'Pelz 
von leichten und dünnen Renntierfellen'; osztj. (KT. 730) Ni. pnryö/, Kaz. 
pn'rya 'Sackpelz aus Renntierfell (dünn, mit den Haaren nach aussen)' 
(STEINITZ: i. h. 443). 

Jur.-szam. > orosz парка 'Pelz aus Renntier-, Hunde- oder Schafs
fellen' (WICHMANN: FUF. II, 179—80; VASMER, REW. II, 317). — A szam. 
szó orosz közvetítéssel az északi-amerikai eszkimó nyelvbe is eljutott (vö. 
KALIMA: FUF. XVI, 229). 

51. (SzrSzlKomi) I. peíei 'пристяжной олень (различают направо от 
передового: dor .pel'ejí, nimtem peíei i dor peíei У ; (VÁSZOLYI) I. (Kanyin) 
pelei ua. 

< jur. (LEHT. 376ab) O., K., U.-C, MB., Szjo. petíel 'das Renntier ganz 
rechts im Gespann; auch überhaupt ein Renntier, das neben das Lenkrenn
tier angespannt wird', OP. pellej, Т.5рёШ, Sz. pejjeäf ua.; (TYER. 133) пелей 
'олень в упряжке (не передовой)'. 

Jur.-szam. > orosz пелей 'Zugrenntier'. — VASMER (REW. II, 332) az 
orosz szót ismeretlen eredetűnek tartja. 

52. (SzrSzlKomi) I. peíennq 'узда (оленья). 
<C jur. (LEHT. 376b) О. petíel jirine 'Riemen oder Kette, die im Gespann 

vom Rückengurt eines Renntiers zum Halfter des auf der rechten Seite befind
lichen Renntiers gehen', OP. peU'j jinne, Szj. pelWinne, U.-C. рёиёг-гппэ'р, 
U. pel'e'V'-ínúe, N. peíeV'-гппэз, Sz. pejjeär ßijjdp, Nj. pejjeär ßijjdv 'id.; 
(wenigstens O., OP. auch:) dieser Riemen oder diese Kette nebst dem daran 
festgemachten Halfter des Seitenrenntiers'; (TYER. 133) пелей иня 'узда 
(ремень, с помощью которого соединяются в упряжке все олени, кроме 
передового)'. 

О Nyelvtudományi Közlemények LXÍV. 1. 
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A jurák O. pettei jinne 'Riemen oder Ke t t e . . . ' a (LEHT. 376ab) pettei 
'das Renntier ganz rechts im Gespann. . . ' és a (LEHT. 131a) jinne 'Riemen,, 
Seil, Zügel, Eisendraht' szóból létrejött összetétel. 

Jur.-szam. > orosz (Dal) пелейна 'оленья уздечка, оброть'. 
53. (SzrSzlKomi) I. penduk 'шкура падшего в июле теленка'. 
< jur. ( P T Y . 307) пендук 'шкура теленка, недоросшего до летнего'. 
54. (SzrSzlKomi) I. pendzei 'высохший ручей'. 
< jur. (LEHT. 380а) OP. pense 'vom Frühlingswasser in die Uferwand 

gegrabene Bachschlucht (kann sonst trocken sein)', M. рёплМэз ua.; (TYER. 
133) пензя 'пересохшее русло (реки, ручья)'. 

55. (WiCHM.—UOT.) V., I. pim, Sz., Pecs., Ud., P. pimi, I. pimi 'langer 
Winterstiefel (od. PI.) aus Beinfell des Renntiers (V., I., Pecs., Ud.; Pecs.: 
reicht bis zum Oberschenkel, wird mit einer Schnur am Gürtel festgebunden), 
Filzschuh(e) (= t'uni, solche Stiefel wie die genannten werden nicht gebraucht) 
(Sz.), Filzsehuh(e), Filzstiefel (P.)'; (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) V., Ud., Pr . 
pimi 'пимы; hohe bis zu den Knien reichende Stiefel aus Renntierfell (V.), Stiefel 
aus Renntierfell, die Haare nach aussen (Stiefelschäfte sind hoch, werden 
über die lipki-Strürwpfe gezogen) (Ud.), die pimi sind aus dem Beinfell des 
Renntiers verfertigt, (werden beim Reisen auf Schlitten) über die Stiefel ge
zogen, zu Fuss kann man nicht in den pimi gehen) (Pr.); (SzrSzlKomi) FV., 
Vm., AV., Pecs., Szkr., Ud. pimi, I. pim 'пимы (высокая меховая обувь из 
шкуры оленьих ног)'; (VÁSZOLYI) I. (Kanyin) pim ua. 

< jur. (LEHT. 382b) O., Szj., U. pißßv 'aus Schenkelfell des Renntiers 
genähter Stiefel', Т.г, M. pißßz), Lj. , Sz., Nj. piemmvä ua.; (TYER. 134) пива* 
'пимы (обувь из оленьего меха)'. 

A zürj. V., I., I. (Kanyin) pim közvetlen kölcsönzés a jurák-szamojéd 
nyelvből, a V., AV., FV., Szkr., Ud., Sz., Pecs., Vm., Pr., P. pimi, I. pimi 
viszont az orosz többes számú пимы 'hohe Winterstiefel aus Renntierfell' 
átvétele. 

WICHMANN: FUF. II, 180; W I C H M . — U O T . (zürj. < szamJur., részint 
orosz közvetitéssel). 

Jur.-szam. > orosz пимы pl. 'hohe Winterstiefel aus Renntierfell' ( W I C H -
NANN: i. h.; VASMER, REW. II, 357). 

56. (SzrSzlKomi) I. pudu 'изморось (мелкий дождь)'. 
< jur. (LEHT. 370b) OP. py,ddm 'sehr dünner Regen- oder Schneefall', 

Szjo. pudo 'sehr dünner Regen'; ( P T Y . 103) пудё'изморось (мелкий дождь)'. 
57. (WICHM.—UOT.) I. рщпа 'Riemen am Renntiergeschirr'; (SzrSzl

Komi) I. риЫа 'веревка, которой привязывают тянущего грузовую нарту 
оленя к задку впереди идущей нарты'. 

WICHMANN (FUF. II, 180; 1. még W I C H M . — U O T . ) a zűrjén szót a szam
Jur . (CASTR.) pui 'Riemen, womit der Zugriemen an den vorhergehenden 
Schlitten gebunden wird', (LEHT. 363a) O., Szj., K., U.-C. piii 'Riemen, 
Kette, Koppel, womit das Karawanenrenntier hinten an den vorhergehenden 
Schlitten gekoppelt wird' átvételének tar tot ta . Jelentéstani szempontból e 
származtatásnak nincs akadálya, megmagyarázatlan azonban a zürj. рщпа 
szóvégi -na eleme. Én úgy gondolom, hogy a zűrjén szó a jur. (LEHT. 362b) 
O., Szj., K. piií 'hinten befindlich, Hinter-', Sz. puj od. py,j ua., Kisz. pü 
'Hinterteil, Arsch' és a jur. (LEHT. 131a) O. jinne 'Riemen, Seil, Zügel, Eisen
draht ' stb. szóból alakult *piú^jinne összetétel átvétele. Szerkezetileg ugyan
ilyen a már tárgyalt zürj. I. pelenna 'узда (оленья) ( < szamJur. О. pettei. 



J U B Á K - S Z A M O J É D JÖVBVRNYSZÓK A ZÜB.TÉN NYELVBEN 83 

jliíne 'Riemen oder Kette ') szó. — A jur. O., Szj., K., U.-C. púi 'Riemen, 
Kette, Koppel, womit das KarawTanenrenntier hinten an den vorhergehenden 
Schlitten gekoppelt wird' jelentése másodlagos, feltehetőleg a *pùi^jinne 
szerkezetből vonódott el. 

Az orosz nyuHR, nyÜHR 'Riemen zum Anbinden des Zugriemens eines 
Schlittens ari den vorhergehenden' valószínűleg zűrjén jövevényszó (KALIMA: 
FÜF. XVIII, 56; VASMER, REW. II, 462; másképp: WICHMANN: FUF . II, 180). 

58. (WicHM.—UOT.) I. Ud. sa 'Zugriemen für Renntiere (unten vom 
Halse bis zum Schlitten) (I.), Seil od. Riemen, an welchem Renntiere od. 
Pferde (z. B. auf dem Weidenplatz) angebunden werden, Tüder (Ud.)'; Ud. 
saa'vnis (vev) ' tüdern (ein Pferd)'; (FOKOS-FTTCHS, SyrjWb.) V. sa : sa-gezjen 
oz poz kiskini 'hartnäckiger, eigensinniger Mensch; man kann mit ihm nichts 
anfangen, bei ihm nichts ausrichten (eig. man kann [ihn] nicht mit einem 
Seilstrick ziehen)'; Ud. saa'vni (in vaz-gort, nicht in jertim-din) = domni, ein 
Pferd mit einem Strick binden, anbinden, festbinden'; (SzrSzlKomi) I., Ud. 
sa 'peMeHb, 3a KOTopbiM oneHb Timer HapTy, nocTpoMKa'; (VÁSZOLYI) I. (Kanyin) 
sa ua. 

< j u r . (LEHT. 401b) O., OP., T.^ T.6, Szj., U., Oksz., U.-C., M., N., 
Szjo. sä 'Zugriemen (des Renntiers, des Hundes); (O., T.x, Szj.) Faser (eines 
Seiles, des Garnes), Lj., Nj. %ä 'Zugriemen'; (TYER. 148) ca 'nocTpoMKa'. 

WICHMANN: F U F . II, 180; WTICHM.—UOT.; LITKIN, XpecT. 118. 
Jur.-szam. > orosz ca 'Zugriemen am Renntierschlitten', cca 'Zugrie

men, Ziehstrang am Renntier schütten (der Samojeden)' (WTICHMANN: i. h., 
VASMER, REW. II, 565, 712). 

59. (SzrSzlKomi) I. saduku 'ßojioTHCToe MecTo B TyHApe, 3apociuee 
TpaBoíí'; (VÁSZOLYI) I. (Mizi) saduku 'mocsár'. 

< jur. *säovkku ; vö. (LEHT. 407b) O., T.4, T.5, Szj. säav 'Pfütze', OP., 
M. säodo ua., Sz. %ättv§ 'nasses, nicht schwappendes Moor', P. %ättdo 1. 'Sumpf
moos (wird getrocknet und zerkleinert in die Wiege gelegt'; 2. 'kleiner moos
bewachsener Tümpel, Grube im Morast (kann wasserlos sein)'; (TYER. 151) 
cada 'jiy>Ka'. 

A zűrjén szó egy eddig nem adatolt *-kkü kicsinyítőképzős jur. *sâàvkku 
alakra megy vissza. (E jurák képzőt 1. LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 369). 

Jur.-szam. > vog. (CSERNY.) sota 'jiOKÖHHKa, nopocman KycTapHHKOM'; 
osztj. (KT. 885) O. sàdà" 'Moor (russ. Bedeutung dem Gewährsmann nicht 
ganz klar; soll Ber. kal 'entsprechen; nicht nass)' (STEINITZ: i. h. 145). 

60. (WICHM.—UOT.) Pecs., Ud. sevik 'Pelz aus Renntierfell (die Haare 
nach aussen) mit einer Kapuze (wird wie ein Hemd angezogen) (Pecs., Ud., 
Pecs. : mit bunten Einfassbändern an den Säumen, Ärmeleinfassungen und 
am Kragen verziert, besser und teurer als die parka, sonst dieser ähnlich, 
nur die Reicheren haben ein sevik; Ud.: wird bei.grosser Kälte über der 
mali/sa angezogen, — parka)' ; (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) V., Ud. sevik 
'COBMK, ujyöa H3 oJieHbeíí uiepcTH, pyöauiKa H3 OJI. iUKypbi; Pelz aus Renntier
fell, hemdartiges Kleidungsstück aus Renntierfell (V.), Kleidungsstück aus 
Renntierfell, die Haare nach aussen f=; parka) (Ud.)'; (SzrSzlKomi) Vm., 
I., AV., Pecs., Ud. sevik 'COBHK, BepxHHfl OAOKfla H3 OJieHbeíí uiKypbi'. 

? < jur. (LEHT. 392b) Szj., M. saßqh, 'geschlossener Oberpelz des Man
nes aus Renntierfell mit den Haaren nach aussen oder aus Tuch, Sowik', 
O. soßk, U. saßoh ua.; (TYER. 149) caeaK 'COBHK (ßepxHHH MexoBan 0Ae>KÄa, 
Ha/jeBaeMan B cHjibHbie Mopo3bi noßepx MaüHUbi)'. 

6* 
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A zűrjén szó minden valószínűség szerint nem közvetlen kölcsönzés a 
szam.-ból, hanem a szamojéd eredetű orosz coeuK 'langer samojedischer Renn-
tierpelz' átvétele. A zűrjén szó első szótagbeli vokalizmusa is oroszból való 
kölcsönzésre mutat . Ugyanis az orosz első szótagbeli o-nak a zűrjén nyelv 
orosz eredetű jövevényszavaiban többnyire e szokott megfelelni. Például: 
zürj. geles 'Laut, Stimme' < or. ZOAOC ua.; zürj. keza 'Ziege' < or. K03d ua . 
(vö. KALIMA: SUSToim. XXIX, 25—6). Ugyanilyen hangmegfelelés van a 
zürj. sevih <C or. coeuK szóban is. 

WICHMANN: FUF. II , 181 (zürj. < s z a m J u r . ) ; W I C H M . — U O T . (zürj. < 
szamJur., talán orosz közvetítéssel). 

'Jur.-szam. > orosz coeuK 'langer samojedischer Renntierpelz' (WICH
MANN: i. h.; VASMER, REW. II , 686). 

61. (SzrSzlKomi) I. simzi, sinzi 'mecTbi, ycTaHaBJiHBaeMbie B qyMe CTOHMH 
AJifl noABeuiHBaHHH KpioKOB HaA KOCTpoM (K HMM noABH3biBaioTCH nonepe^Hbie 
uiecTbi)'. 

< jur. (LEHT. 446b) OP. éïmsi 'vertikaler Pfosten mitten im Zelt, an 
den die Kochbalken angebunden werden; er wird als heilig angesehen (der 
Zauberer nimmt ihn sich an seiner heiligen Stätte) ' , U. slmßzl, Sz. simtsu, 
P. sïmsuusb.; (TYER. 164) CUM3U 'BepTHKajibHbiH mecT BHyTpH qyMa, K KOTopoMy 
npHKpenjiHioTCH KOHUM nonepe^Hbix mecTOB AJIH noABeuiHBaHHH KpioKOB HaA 
KOCTpOM'. 

62. (SzrSzlKomi) I. siri/sa 'cbipHua, oJieHHua, AO Aßyx jieT, AByxroAOBaJiafl 
Ba>KeHKa'; (VÁSZOLYI) I. (Kanyin) sirit'a ua. 

<C jur. (LEHT. 413a) O. sifrdi 'ein Jahr alte Renntierkuh', OP. sirr$ài\ 
K. sirèi, U., U. -C, N. sifräei, Nj. yirrisedä, P . %iAAiééd3 ua.; (TYER. 165) 
cbipwjR, cbipBä 'AByxroAOBajia« BaweüKa'. 

Jur.-szam. > osztj. (KT. 869) O. sçrà, sqrài '1—\ l/2 Jahre altes Renntier, 
das noch nicht gekalbt hat ' (STEINITZ: i. h.). 

Jur.-szam. > orosz (DAL) cupuqa 'onenHua AO AByxb jiT/rb'. 
63. (SzrSzlKomi) I. sdbußa 'napTa jxm nepeB03KH pa3Hbix npeAMeTOB: 

AOCOK, cjiy>KamHx B qyMe nojioM HacTHua noA nocrejib, HIOKOB, jiwcTa H3-noA 
KOCTpa H MeUJKOB M3-nOA >KeHCKOH oßyBH'. 

< jur. *sabuct'sa : vö. (LEHT. 431a) O., T.7, Szj., K. saBrù 'langer Schlit
ten ohne Bodenbretter und mit 3 Ständern an beiden Seiten, in dem unreine 
Gegenstände wie Fussbodenbretter, Bettmatten, Stiefel und Säckchen der 
Weiber befördert werden', OP. éâbù, U. säbü, U.-C. s&abü, Nj. SÍBFÜ, Kisz. 
sipü, P. sipü ua.; (TYER. 170) CRÖy 'HapTa A^H nepeB03KH AOCOK, CJiywaiHHX B 
qyMe nojiOM, HacTHjra OT nocTejra, HIOKOB, JiHCTa H3-noA o^ara H MCIHKOB H3-noA 
>KeHCKOH OÖyBH'. 

A zürj. éabu/éa jurák eredetije egy denominális *t'se névszóképzővel 
ellátott jur. *sabu/sa alak lehetett. 

A szamojéd szó az osztják nyelvbe is bekerült: (KT. 914) O. sàbou 
'Narte zum Transport von (unsauberen) Frauenkleidern, Dielenbrettern u. 
dgl.' (STEINITZ: i. h. 447). 

64. (SzrSzlKomi) I. san 'jioÖHafl KOCTô Ka y3AeMKH'. 
< jur. (LEHT. 429b) O., T.1; Szj., M., Sz. sän 'Knochen am Halfter, 

Halfter (wenigstens mundartlich), Nj., P. smn ua., OP. sän 'der gerade 
Halfterknochen auf der linken Seite der Stirn des Lenkrenntiers und zu beiden 
Seiten am Kopf des Seitenrenntiers'; (TYER. 171 CRH 'njiocKafl KOCTHiiiKa (HE 
y3Ae ojieHbeM ynpfl>KH)\ 
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A jur.-szam. éan az obi-ugor nyelvekbe is bekerült: vog. (VNGy. II , 
112, 473) E. sáneuw 'csontból készült zabola a rénnek homlokán (KOCTHHHaH 
y3Aa Ha roJioßi. ojieHn)', (CSERNY.) FL., Szo. sanuu 'ojieHbfl ysAewa H KOCTHHLIC 
MacTH ee'; osztj. (KT. 911) O. sán 'Zügel-, Zaumknochen (des Renntiers)', 
Kaz. sänöu' 'Zaumknochen (des Renntiers an der Stirn angebunden)' (STEINITZ": 
i. h. 446)*.* 

Jur.-szam. ?> orosz CRH' 'Zügel des Renntiergespanns'. — V A S M E R (REW. 
III, 64) az orosz szót ismeretlen eredetűnek tartja. 

65. (SzrSzlKomi) I. éas-sas-sas 'B03rjiac, KOTopbiM ocTaHaBJMBaioT coôaK, 
coôaHbK) HapTy'. 

? <C jur. (LEHT. 424a) O., Szj. sä sä Interj. Aufforderung zu schweigen', 
Nj. sía è. s.!, Kisz. s^ä &ä! ua. 

66. (SzrSzlKomi) I. (Ob) sejuku 'jviecTo B qyiwe y caMoro BxoAa'. 
< jur. *se)jvkku : vö. (LEHT. 434ab) O., T;1J Szj., K., U., U.-C. sëjje 

'der Teil des Zeltes bei der Tür (gehört den Frauen), OP. síelje, Kisz. slèjjdV, 
Nj. éièjpp, P. sïèddds ua., (TYER. 158) cen 'yroji Myivia'. 

A zűrjén sejulcu egy denominális -kku néyszóképzővel alakult szám-
Jur . *sê$jvk1cu származékszó átvétele. (A jur. -kku képzőre vonatkozóan 1. 
LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 369). 

67. (SzrSzlKomi) I. selja '3aneKUiHHCH (o KpoBH)'; I. éelmini, seljaéni 
'3aneKaTbCH, sane^bcn (o KpoBH)'. 

< j u r . (LEHT. 436b) OP. selß 'hart getrocknetes Blut', Nj., P. sielß 
ua.; (TYER. 156) ceA6 ?3aneKmaflCfl KpoBb'. 

A zürj. selja -a eleme zűrjén melléknévképző. Az a előtti j talán analo
gikus hang (az analogikus ?'-re vö. UOTILA: SUSToim. LXV, 414 kk.). Nem 
lehetetlen, hogy a zürj. selja szóban a szám. -lß- hangkapcsolatot -^'-vel helyet
tesítették, mivel, az -Iv- mássalhangzókapcsolat a zűr jenben szokatlan. 

Jur.-szam. > osztj. (KT. 908) O. sëldu 'geronnene Blutkugel' (STEINITZ: 
i. h. 446). 

68. (SzrSzlKomi) I. sima 'oTBepcTMe AJifl npuTOKa B03Ayxa B qyM'. 
<C jur. T. éimrnk 'Loch' (LEHTISALO: SUSToim. XC, 93), simmëmir) 'das 

Durchbohren' (ace. +-sg. 3. sz. b. szr.) (uo. 92). Vö. (LEHT. 441b) O., Szj. si 
'Loch', T.4, si, T.5 M\ Kisz. si 'id.; Geschlechtsorgan der weiblichen Vögel 
und Wasserraubtiere'; (TYER. 158) cu 'Atipa, OTBepcrae, Öpeuib', MûKoda' cu 
'OTBepcTMe ABiMoxofla'. 

A zürj. sima a jur. *-wa vagy *-me denominális névszóképzős alakból 
származik (e két főnévképzőt 1. LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 85-—6). 

69. (SzrSzlKomi) I. (Ob) taïbei 'rjibiöoBbie poccbfflH HJIH BbixoAbi KopeHHbíx 
nopoA'. 

< jur. (LEHT. 470b) O.tàlbè 'Felsenschlucht, Pass' , OP. tàïbe, Sz].tglBre, 
K. tâÏBrè ua., Szjo. tälß'e 'id.; steile Felsenwand (z. B. am Ufer)'; (TYER. 177) 
maAbŐR 1. 'cKajia'; 2. 'ymejibe'. 

70. (WICHM.—UOT.) I. tebek, Ud. tebek 'Halbstiefel aus Renntierfell (die 
Fersen aus der Stirnhaut, die Sohle aus den Beinlingen; wird sowohl im Winter 
als im Sommer getragen) (L), Halbstiefel aus dem Beinfell des Renntiers 
(über den pimi bei kaltem Wetter, wird nur im Winter getragen (Ud.)'; Pecs. 
toboki 'Oberstiefel aus einem Stück Renntierfell mit kurzem Schaft (wird 
über dem Filzstiefel und sogar über dem langen Winterstiefel aus Renntier
fell getragen)'; (SzrSzlKomi) Vm. tebek, Ud. tebeki, Pecs. toboki'poAMy>KCKHX 
KOTOB H3 KaMbicoB'; I. tebek 'paôoque nHMbi'; (VÁSZOLYI) I. (Kaiiyin, Mizi) tebek ua. 
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< jur. (LEHT.. 493) O. tÖBräk 'Strumpf aus Renntierfeh", OP. töbäkk'/, 
Sz., Nj. töpäok ua., U. töBräk 'bei strenger Kälte über den Beinlingsstiefel 
gezogener, kurzer, weiter Überschuh aus Renntierfeh" ; (TYER. 190) moöaK 
'iMMbi (npocMOJiëHHbie c oTAejibHbiMH roJiOBKaMH)', moöaK 'ÜHM'. 

A zűrjén nyelvjárási alakok közül csupán az Ud., Vm. tebek, I. tebek, 
I. (Kanyin, Mizi) tebek alakváltozatok szamojéd jövevényszók; az Ud. tebeki 
és a Pécs. toboki alak az orosz (VASMER, REW. III, 111) moőoKU 'Oberstiefel 
aus Renntierfeh' átvétele (vö. WICHMANN: FUF. II, 181; W I C H M . — U O T . ) . 

WICHMANN: i. h.; W I C H M . — U O T . 
Az orosz moőypu, maöypbi 'Oberstiefel aus Renntierfeh', valamint az 

osztj. (KT. 1009) Ni. tuprs' (ei käyt.), Kaz. iQpdf 'sockenartige schaftlose 
Schuhe aus Schenkelfell des Renntiers'; O. töbarusL. szó nem a szamJur. tôBrak 
'Strumpfaus Renntierfeh', hanem a szamJur. (LEHT. 493a) 0., Szj. töBrar,a 

'bei strenger Kälte über den Beinlingsstiefel gezogener kurzer, weiter 
Überschuh aus Renntierfeh' stb. szóból származik (vö. STEINITZ: i. h. 
448—9). 

71. (SzrSzlKomi) I. tinzei 'apKaH (AJIH JIOBJIH oneHew)'; (VÁSZOLYI) I. 
(Narjan-Mar) tinéei ua. 

< jur. (LEHT. 488a) 0 . tinße"* 'Fangschlinge, Lasso', OP. tinse"®, 
T.2 t$täe"g, Szj., f. %nflë's} KL' tlnßze^', U.-C. tïnée"^, N. tinßze^, Sz., 
Nj. tinsédv, P . tinsd3Y] ua.; (TYER. 195) mbiH3fi'(H) 'TbiH3eH, apKaH'. 

Jur.-szam. > vog. (MSz.) tinsärj 'pányva'; (CSERNY.) tinsar] 'apKaH'; 
osztj. (KT. 1006) Kaz. tlnzarf, -g,rf 'Fangseil, Lasso; (sing. u. plur.) die Ein
geweide des Bären (zusammen)' (STEINITZ: i. h. 448). 

Jur.-szam. > orosz mumeü 'Schlinge zum Renntierfang' (VASMER, REW. 
III, 161). 

72. (SzrSzlKomi) I. tdbli 'nyTbi (y JiouiaAew H oneHeß)'; tobliöni 'nyTaTb, 
HaAeßaTb nyTbi (Ha JiomaAeíí, oJieHeíí)'. 

E szó szamojéd eredetijót nem ismerem. A zürj. tobïi talán a követ
kező jurák-szamojéd ige számomra ismeretlen főnévi tartozékának az átvétele: 
(LEHT. 493) OP. töbe'yUá 1. 'ein Bein stellen (beim Ringen)'; 2. 'ein Renntier 
fangen, indem man die Schlinge des Lassos in seinen Weg legt und, wenn es 
hineintritt, dieselbe plötzlich aus der Entfernung zuzieht', T.x töbillq, ua., O. 
töBrl'llä 'ein Bein stellen (beim Ringen)', Szj. töBra,,lg, ua. — Nem lehetetlen, 
hogy a szám. szó orosz közvetítéssel került a zürjénbe. Erre mutatna a 
többes számi jelentésű zürj. tobïi alak, amely talán egy többes számú 
orosz *moö~AU szóra megy vissza. 

73. (SzrSzlKomi) I.» tujsu 'KHca OŐA., 3aTH>KHafl cyMKa H3 ojieHbeií KO>KH 
AJifl uiBeHHbix npHHaA-ne>KH0CTeH'. 

< jur. (LEHT. 499b) O., Szj., I. tfße"s 'Nähbeutel der Frau', N. tüfle"® 
ua., Sz. tysédy 'id.; kleine Tasche, die bei den Männern am Gürtel hängt' , P . 
tussdsri ua.; (TYER. 194) myv,FC(H) 'cyMO^Ka juin iiiBeíÍHbix nppmaAJiewHOCTeH 
(n3 Mexa HJIH uBeTHoro cyKHa)'. 

Jur.-szam. > vog. (KANN. , idézi: STEINITZ) FL., Szo. tut'sar] 'Nähgeräts
beutel aus der Stirnhaut des Renntiers', osztj. (KT. 1027) Kaz. tiä'tsa'rf, O. 
tut'sdr], tutsdY] 'eine aus Schenkel- oder Stirnfell des Renntiers hergestellte 
bunte, obenauf verzierte Tasche der Frauen, in der Kleinkram (Feuerzeug, 
Sehnenschnur, Hanf u. a.) aufbewahrt wird' (STEINITZ: i. h. 449). 

74. (WICHM.—UOT.) UdM. t'en 'eABa, kaum; (ei) ollenkaan, gar 
nicht '; Ud. îsener : t'è. og addzi 'ich sehe gar nichts'; t's. pemid 'ganz 
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dunkel ' ; (SzrSzlKomi) Vm., Ud. fen 'coBepmeHHO, coBceM', Ud. t'enedz 'coBceM, 
OKOHMaTeJIbHO'. 

? <C jur. (LEHT. 502b) O. fsännui 'wenig, ein* wenig, etwas', Szj., I. 
t'änno, N. t'änno, Sz. fseàjjui, Kisz. ßäjjui, P . t'sead'dm ua.; (TYER. 201) rnnne 
1. 'MaJio'; 2. 'MajioMHCJieHHLiii'. 

WICHMANN: FÚF. II, 182. 
75. (SzrSzlKomi) I. (Kola) fenge{ 'riHMbi /yifl AßTeM'. 
< jur. (LEHT. 507a) O. fsër\Qrà\ : t'&- pißßp 'unverzierter Beinlingsstiefel 

(von Jungen und Mädchen oder als Arbeitsstiefel getragen)'; OP. fër}kâei 
ftißßv, Szj. t'ërjlcàl pißßa ua. 

~76. (SzrSzlKomi) I. t'iv 'coAep>KHMoe öpiouiHOH IIOJIOCTH'. 
< jur. (LEHT. 511a) O. t'Hß 'Bauch', Szj. t'iß, K., U. t'iß ua., OP. tfß 

'Pansen; Inhalt des Pansens (unverdautes Futter) ' , Szjo. t'iß 'Inhalt des 
Pansens', Kisz. t'Heß ua., Sz. t'sieß 'Pansen; Inhalt des Pansens'. 

77. (SzrSzlKomi) I. fonder 'AomaTaa criHHKa JierKOBbix HapT'; vodz fonder 
'nepeAOK HacTHJia HapTbi', her fonder 'cnHHKa HapTbi'. 

< jur. (LEHT. 518b) O. ßönßer"® 'Hinter- oder Vorderbrett des Schlit
tens', 0.2, Szj., K. fönfer"®, ÖP'. fonfier"®, U.-C. fôufer"®, Szjo. fonder"®, 
Kisz. fégnj'éëàr', Sz. ßönj'sear* ua. 

Jur.-szam. > vog. (KÁLMÁN) Szig. fünfdr 'ein Schlittenteil (genaueres 
unbekannt) ' ; osztj. (KT. 913) O. fonder 'Vorderbrett, Rückenbrett (in der 
Narte) ' (STEINITZ: i. h. 446). 

78. (SzrSzlKomi) I. funevariga '«Ma noA OMaroM (>Kejie3HbiM JIHCTOM, Ha 
KOTopoM pacKJiaAbiBaeTCfl KocTep, B qyMe ojieHeBOAOß)'. 

A zürj. funevariga 'HMa noA onároM' kétségtelenül a jur. (LEHT. 495a) 
O., T.x, Szj., K., U., U . -C, Oksz., Szjo., Ni., P . tű 'Feuer', Kisz., Nj. tu ua. 
és a jur. (LEHT. 55b).O., OP., Szj., U., T.9, Lj. , Sz., Nj., P. ßär\k 'Grube, Grab, 
(Lj., Sz., Nj., P.) Höhle des Wildes', T.2 ßärryo ua. vagy a (LEHT. 49a) Nj. 
ßarjkad : riirrî" äef ßat]kyß 'Grube in der Fußsohle' főnevekből alakult *fûne-
ßar\kpß összetételből származik, noha ilyen szamojéd összetett szót egyik jurák
szamojéd szótárban sem találtam. A jur. *füneßar]kvä szókezdő f hangja a 
szóbelseji n asszimilációs hatására keletkezett (vö. WICKMAN: FUF . XXXIII , 
129),. Vö. még: (LEHT. 496a) 0.tűn^_siÉre 'Asche' ~ Szj. fwnjseÉrè ua.; (TYER. 
199) mwjwo 'o^ar'. 

79. (SzrSzlKomi) I. fuser '3acJioH AWMOxoAa (OT BeTpa)'. 
<C jur. (LEHT. 522b) 0.x fswséer"® 'Decke auf der Windseite oben an 

•der Rauchöffnung (damit der Rauch besser aus dem Zelt abziehen kann', 
O^fiaéser"®, OP. füles er"®, Szj. fmeser"®, K. fmeser"®, U. fuJéèr"®, M. fûJêër"® 
ua.; (TYER. 200) mwcep'(d) 'KycoK iiiKypbi (AJÏH npHKpbrran AWMOBoro oTBepc-
THH OT BeTpa)'. 

80. (SzrSzlKomi) I., FV. uti/sa 1. 'HapTa AJifl nepeB03KH mecTOB, CToeK 
<iyMa (I.)'; 2. 'noAcaHKH (FV.)'. 

< jur. (LEHT. 45b) O. tqhttii"® 'Lastschlitten ohne Boden zur Beför
derung der Zeltstangen usw.', rjùitôësan gen. sg., ryiittös"3 nom. pl., OP. rjuitu"®, 
Szj. r\ùttô"s, K. rßttö"®, U. «ÄÄV*, Sz. r\u'üü"®, Nj. rjüoiu"®, Kisz. rjü'ttüs, 
P. rju'ttü"® ua.; (TYER. 120) mymo'fc)''HapTa AJIH nepeB03KH uiecTOB OT ̂ yivia'. 

Jur.-szam. > vog. (CSERNY.) FL. ütuus 'HapTa AJifl nepeB03KH mecTOB 
MyMa' (STEINITZ: i. h. 429). 

81. (SzrSzlKomi) I. vaduhu 'KpioK AJifl BbiTacKHBaHHH oneHbero Maca H3 
KOTJia'. 
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< jur. (LBHT. 50a) O. ßaöakk £ , U.-C. ßaddkkb, M. ßädvkko 'Haken, 
mit dem das Fleisch aus dem Topf genommen wird (an einem Holzstiel sind 
ein Paar gekrümmte Eisennägel angebracht)'; (TYER. 15) eadaKo 1. 'KpiOTOK', 
2. 'yAo^Ka'. 

82. (SzrSzlKomi) I. vand'ej 'HapTa ÄJIH nepeB03KH xopomeft OÄOKÄH, 
MATKUX BbiAeJiaHHLix iiiKyp (y ojieHeBOflOB)' ; (VÁSZOLYI) I. (Kanyin) vandei ua. 

<C jur. (LEHT. 55a) 0.x ßänj'^e 'mit Seitenbrettern versehener Renntier
schlitten mit vier hohen Streben (darin werden Esswaren aufbewahrt)', 0 .2 

ßänf>re, U.-C. ßänt'e ua. 
83. (WICHM.—UOT. ) I. vatlan 'eiserner Eimer'; (SzrSzlKomi) I. vatlan 

'>Kejie3Hoe Be^po'. 
?? < jur. ( P T Y . 30) eamÄüH '>Kejie3Hoe BeApo'. 
Nem lehetetlen, hogy a szamojéd szó származik a zürjénből. A zürj. 

vatlan hangalakja szerint eredeti zűrjén szó (egy *vatlini ige deverbális -an 
névszóképzős származéka: *vatlan 'vízhordó edény') is lehet. Vö. (WICHM.-
U O T . ) . SZ. vatlalni, Lu. vatla'lni 'feucht werden (Wand od. Ecke der Stube im 
Winter) (Sz.); offen, feucht bleiben, nicht zuwachsen (Wunde) (Lu.) [Wohl 
zu va]'. 

80. (SzrSzlKomi) I. (Ob) vemne 'ropeu; (6om.)\ 
< jur. (LEHT. 64a) 0 . ßemne 'Sauerampfer (wird vom Renntier gierig 

gefressen)', Szj. ß^emne, K. ße0mridy ua. 
85. (WICHM.—UOT. ) I. vijer, Ud. vi\er 'Auerhahn im ersten Jahre (I.), 

junger Auerhahn (bis zum vierten Lebensjahre) (Ud.)'; (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) 
Pr., FV. vijer 'junger Auerhahn (im 1. und 2. Jahr ) ' ; (SzrSzlKomi) Vm., Pecs., 
Ud. vijer, FV., L, AV. vijer, AV. viner 1. 'MOJIOÄOH, Henepe3HM0BaBiUHH rjiyxapt 
(Vm., Pecs., Ud., FV., I., AV.)'; 2. 'onaöbiH, HeoKpenimiH (o ÄCTHX, o MOJIOÄHX 
>KHBOTHbix) (Pecs.; AV. vijer, viner)' ; Pecs. vijerJ't'sini,FV. vijerßsini 'daTb 
CJiaÖblM, XHJIbIM'. 

? < jur. (LEHT. 62b) Nj. ßief 'Junges eines Waldvogels (wie des Auer-, 
Birk-, Hasel-, Schneehuhns) im ersten Sommer', P . ß^ej ua. 

WICHMANN (FUF. XVI, 209) a zűrjén szót a vog. (AHLQV.) vier, veära 
'jung', (MSz.) É., KL. vër, P . vér 'fiatal' szóból származtatta (ugyanígy: 
W I C H M . — U O T . ) . FOKOS (NyK. LV, 31; ALH. III, 249) lehetségesnek tartja, 
hogy a vogul szó ered a zürjénből. En is ez utóbbit valószínűbbnek tartom. 

A zűrjén és a szamojéd szó szembetűnő hangalaki és jelentésben hasonló
sága arra utal, hogy a zürj. vijer stb. esetében valószínűleg szam.-ból való 
kölcsönzéssel van dolgunk. A zűrjén szó 'gyenge stb. ' jelentése másodlagos, 
belső zűrjén nyelvi fejlődés eredménye. — Persze nem zárhatjuk ki azt a 
lehetőséget sem, hogy a jur.-szám. szó származik a zürjénből. 

III. Jurák-szamojéd hangok képviseletei a zürjénben7 

Ismeretes, hogy a zűrjén nyelvben csak rövid magánhangzók vannak, 
jóllehet az izsmai jellegű nyelvjárásokban (I., Vm., FV., Kanyin, Mizi) az 
l > 0 változás következtében, másodlagos nyúlás útján létrejött hosszú ma
gánhangzókat is találunk. Például: Sz., Pecs., Lu. loi 'Atem; Geist, Leben, 

7 LEHTISALO fonetikai hangjelölésének fonológiai értékelésében WICKMAN „Be
merkungen zur jurakischen Lautlehre" (FUF. XXXIII , 96 — 130) c. munkájára támasz
kodtam. 
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Seele, . . . ' ~ I. lö ua. ( W I C H M . — U O T . ) ; SZ., Lu. Mini, Pécs. Teil- 'hören' ~ I, 
Telni ua. (uo.); Sz., Pécs., Lu., Le. pul, V., Ud. puv 'Preiselbeere' ^ I. pw ua. 
(uo.). Minthogy hosszú magánhangzók ezekben a nyelvjárásokban is csak 
meghatározott fonetikai feltételek mellett (pl. lö 'Seele', de elativus: lolis) 
fordulhatnak elő, így magától értetődik, hogy a zűrjén nyelvbe bekerült 
szamojéd jövevényszók hosszú magánhangzóit az izsmai jellegű nyelvjárások
ban is a megfelelő rövid magánhangzókkal helyettesítették. Ezért indokolt
nak látom a hosszú és a megfelelő rövid magánhangzóknak és zűrjén kép
viseleteiknek az együtt való tárgyalását. 

Az első szótagban 

1. Jur.-szam. ä, a, a. — A jur.-szam. ä (LEHT. : ä, à, ä) hangot a zürjén-
ben a rövid a-val vették át. Például: amdor (2), avJeo (3), yalimer (6), %aptorha 
(8), lata (22), parJea (50), vandei (82). —Jur.-szam. a (LEHT. a, a) ^ zürj. a. 
Például: yalsula (5), lámpa (24), narmei (35), vaduku (81). A zürj. moTcota (31) 
szám. megfelelőjében nyelvjárások közötti első szótagbeli a ^ o váltakozást 
figyelhetünk meg: O. moícTedöv <-v> U.-C. maTcTcoôx). 

A jur.-szam. à (LEHT. q) palatális mássalhangzók után fordul elő. 
A zürjénben e hangot is a-val helyettesítették, például: jamdu (13), nadTco 
(36), nartpo (41), éabuj'sa (63). 

2. Jur.-szam. ö, o. — A jur.-szam. ö (LEHT. : Ö, Ö, Ö) magánhangzót a 
zűrjén nyelvben rövid o-val helyettesítették. Például: Tcora, %ora (19), momga 
(32), mora (33), tobl'i (72). A zürj. Tcunte\ (20) szamJur. Nj. Tcöntfi, Sz., P . 
Jeünti megfelelőjében ö ^ ü magánhangzóváltakozás van. Valószínű, hogy a 
zűrjén szó egy ü hangot tartalmazó szamojéd alak átvétele. — A jurák ö-nak 
két régi jövevényszóban e felel meg: Teer (az I. Teër másodlagos nyúlás ered
ménye) (18), Ud. tebeTc, I. tebek (70). 

A jur. %o, %o %oß hangutánzó szó rövid o hangját a zürjénben is o kép
viseli: %o-%o-%o (10)". 

3. Jur.-szam. ü, u, ül. — A jurák ü (LEHT. : Ü, U, Ű, Ù) és u (LEHT. : U) 
magánhangzó helyén a zürjénben rövid u van, például: puj,na (57), tuj'su 
(73), uti/éa (80), pudu (56). A palatalizált mássalhangzók mellett előforduló 
szám. w hangot is u helyettesíti: fuser (79), nujur (46). 

4. Jur.-szam. ë, e. — A jur. ë (LEHT. : ë, e, ie, le) és e hangnak a zűrjén 
nyelv szamojéd jövevényszavaiban rövid e felel meg szabályszerűen. Pél
dául: menurei (30), neruTeu (44), pel'ei (51), fenqe\ (70), pendule (53), penßzei 
(54). A zürj. nebl'ui (42) az ë magánhangzót tartalmazó jur. Szj. nëBrlùà alak
nak és nem az O. nàbl'ùii, U. nàBrl'ûiï, OP. ná"§ïuùj alakoknak az átvétele. — 
Egy szóban a jur.-szam. ë helyén a zürjénben e hangot találunk: selja (67). 

5. Jur.-szam. ë (LEHT. £, e) ^ zürj. e. E hangmegfelelésre csak egy 
példám van: vemne (84). 

6. Jur.-szam. * (LEHT. %, l, i). — E hangot a zűrjén nyelvben rövid *-vel 
helyettesítették. Például: I. lipki, l'ipti/éa, Ud. lipti, ïipTci (23), nin (45)» 
fiv (76). 
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7. Jur.-szam. ï, i ~ ZÜT]. i. Például: simzi, sinzi (61), sirij'sa (62), 
tinzej, (71). A jur. i hangnak palatalizált mássalhangzók mellett a zürjénben 
i felel meg: ijera (12), vi jer, vi jer (85). 

Az első szótagnál hátrább 

1. Jur.-szam. ä, á, a, ae. — A jurák ä, a hangot a zürjénben a képviseli, 
például: ijera (12), sirij'sa (62). Egy esetben a jurák ä helyén a zürjénben 
e (e), illetőleg e hang van: Ud. tebek, I. tebek, I (Kanyin), Mizi tebek (70). 

A jur.-szam. a (LEHT. a, v ; egyes nyelvjárásokban: so, v§) magánhangzó
nak több megfelelése lehet: a : kora, %ora (19), lata (22), momga (32), párka 
(50); o : avko (3); u : saduku (59),uvaduku (81) (ez utóbbi szó második szótag
beli w-ja talán a jur. U.-C. ßaöekkb e hangjának felel meg); e ; %anevej (7), 
narevei (38). — A jur.-szam. a ~ zürj. i magánhangzómegfelelésre egyetlen 
példám van: yasire\ (9). 

A jur.-szam. ae (LEHT. : âè) diftongust a-val helyettesítették a zürj. 
aibart's (1) szóban. 

2. Jur.-szam. ö, o. — A nem első szótagbeli jur. ö nagyon gyakran w-val 
váltakozik. Ennek megfelelően a zürjénben is kétféle hangképviselet van. 
Láttuk, hogy az első szótagbeli jur. ö-nak a zürjénben o, az ü-nak pedig u 
felel meg. Ugyanilyen hangmegfelelés van az első szótagnál hátrább is. Tehát 
jur. ö : amdor (2), mokota (31), nadko (36), narttso (41); jur. ü : yalsula (5), 
naluku (37), pudu (56). — Egy esetben a jur. ö, vagy ü hangnak a zürjénben 
i felel meg: uti/sa (80). Lehetséges, hogy e szó orosz közvetítéssel került a 
zűrjén nyelvbe. 

3. Jur.-szam. ü, u, w. — A jur. ü és u hangot a zürjénben egyaránt 
rövid w-val helyettesítették. Például: sabu/sa (63), namnuku (34), penduk (53). 
A palatalizált mássalhangzók mellett szereplő jur. m hangot is w-val vették 
á t : jamdu (13), padnu (48). 

4. Jur.-szam. ë, e. — A jur.-szam. hosszú ë és rövid e hangnak a követ
kező megfelelései vannak: zürj. e : %aíimer (6), ijera (12), fonder (77), t'user 
(79); zürj. a : pelenna (52), pu^na (57), maíit'sa, maljsa (28). Lehetséges azon
ban, hogy az utóbbi zűrjén szó nem a jur. mälj'se, hanem a szóvégi a-t tar
talmazó jur. MüÁbt^R alakból származik. — Egy esetben a jurák e helyén a 
zűrjén szóban u van: tuj'éu (73). E szóban a szóvégi u az első szótagbeli u 
hang hasonító hatásával magyarázható. 

5. Jur.-szam. §. — A jur.-szam. ë hangnak a zürj. vi jer, vijer (85) szóban 
e f > e), a zürj. yalsula (5) és kala, katta (16) szóban pedig a magánhangzó 
felel meg. 

6. Jur.-szam. *, i. — A jur. nem első szótagbeli I és i magánhangzóra 
csupán két példám van: jur. i ^ zürj. i : sirij'sa (62); jur. * ~ zürj. u : 
namnuku (34). 

7. Jur.-szam. ^ ' -^zür j . i: yadilej, (4), simzi, sinzi (61). 

8. Egyes jurák-szamojéd szavak végén jelentkező sr, s's stb. redukált 
hangot a zürjénben egy esetben «-vei, egy esetben pedig i hanggal helyettesí
tették: lipki, lipti (23), pandi (49). 
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9. A zűrjén nyelv néhány szamojéd jövevényszava végén mutatkozó ej, 
diftongus szamojéd nyelvi előzményei a következő diftongusok, illetőleg mono-
ftongusok: 1. -ai, -ági, -cei : yanevei (7), narmei (35), narevei (38), t'engei (75); 
2. -§i (-Ï) : Jcuntei (20); 3. -ai, -èï vagy -ùi : menurei (30); 4. -è* : pelei (51); 
5. -ë, -e, -e"^ : penßzei (54), ía?&e? (69), íméejj (71), vand'ei (82). 

Egyes jurák-szamojéd szók második nyílt szótagbeli magánhangzója a 
zürjénben kiesett, például: nadho < jur. HHŐÜKO (36), padnu •< jur. paôan^jnùi 
<48). 

1. Zárhangok. 
Jur.-szám. p < 

pud'u (56). 
Jur.-szám. t ^ 
Jur.-szám. í'^-

M á s s a l h a n g z ó k 
Szókezdeten 

y zürj. /?• Például: padko (47) 

zürj. í ; tal'bei (69), Éfraáej (71) 
zürj. t' : t'unevatjga (78). 

par&a (50), pendule (53), 

íw/sw (73). 

zürj. t'. Példák: t'engei (75), t'iv (76), fonder (77), 
2. Affrikáták. 
Jur.-szám. $ , $ , í' 

fuser (79). 
3. Spiránsok. 
Jur.-szám. /S ~ zürj. # : vaduhu (81), vand'ei (82), vemne (84). 
Jur.-szám. ? ~ zürj. y : jamdu (13), /ar (15). 
Jur.-szám. %. — Mivel % spiráns a zűrjén nyelv mássalhangzórendszeré

ben korábban nem volt, a régebbi jövevényszók szókezdő /- ját &-val helyet
tesítették. Például: kala, halta (16), her (18), huntei (20). Az újabb jövevény
szókban a % megmaradt, például: yalsula (5), xanevei C7), %aptorha (8), 
x°-x°-%0 (10)-

4. Szibilánpok. 
Jur.-szám. s ^ 
Jur.-szám. á ^ 
5. Likvidák. 

zürj. s : sa (58), saduhu (59), sirij'éa (62). 
zürj. s : s'aw (64), sejuhu (66), «seZ/a (67), sima (68). 

Jur.-szám. I ~ zürj. I, Ï. Példák: lata (22), I. liphi, Ud. %#* (de: Ud. 
liphi, I. l'ipti/sa is) (23), lámpa (24). 

Jur.-szám. f— zürj. ?': l'arasa (25). 

6. Nazálisok. 
Jur.-szám. m 
Jur.-szám. % 
Jur.-szám. n 

nujur (46). 
Jur.-szám. 07. 

zürj. m : malij'sa, malj'éa (28), menurei (30), raora (33). 
zürj. n : namnuhu-(34), narmei (35). 
zürj. ?i : naluhu (37), nartfiso (41), neblui (42), ?MW (45), 

Az Í? kezdetű jurák-szamojéd szók a zürjénben magán
hangzóval kezdődnek. (Eredeti zűrjén szókban 77 hang sem szókezdő, sem 
szóbelseji, sem szóvégi helyzetben nem fordulhat elő.) Feltehető, hogy a zűr
jén nyelv idetartozó szamojéd jövevényszavai olyan jurák nyelvjárásokból 
(például: U . -C , U., Szjo. stb.) valók, amelyekben a többi nyelvjárás r\ hang
jának magánhangzós szókezdet felel meg. Persze az is lehetséges, hogy a 
szamojéd szók szókezdő 17-jét a zürjénben — minthogy ilyen hang e nyelv
ben szókezdeten egyáltalán nem lehetséges — egyszerűen elhagyták. — Pél
dák: aibart'é (1), amdor (2), avko (3), ijera (12), utij'éa (80). 
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Szóbelseji és szóvégi helyzetben 

1. A zűrjén nyelvben etimológiailag csak rövid mássalhangzók vannak; 
eredeti geminata mássalhangzók nincsenek. Ilyenek csak akkor fordulhatnak 
elő, ha a mássalhangzón végződő szóhoz ugyanolyan mássalhangzóval kez
dődő végződés járul. Például: Sz. killini 'hören, erfahren' ( W I C H M . — U O T . ) : 
kii -\-li (gyakorító képző); munni 'gehen, fahren' (uo.): mun -\-ni (főnévi 
igenévképző); pettedz 'ganz satt, bis zur Sättigung' (uo.). pet -\-tedz (a ter-
minativus ragja). A mondottak alapján érthető, hogy a zűrjén nyelv jurák
szamojéd jövevényszavaiban a jurák alakok szóbelseji (szóvégi) geminata, 
illetőleg félhosszú mássalhangzóit a megfelelő rövidekkel helyettesítették. 

2. Zárhangok. 
Jur.-szam. p - ^ z ü r j . p : yaptorka (8), lipki, lipti (23). 
Jur.-szam. B, b ~ zürj. b : a\barU (1), nébXui (42), mbu/éa (63), tatbei 

(69), tebek, tebek (70). 
Jur.-szam. í ^ z ü r j . t : yaptorka (8), lipti, Xipti/sa (23). 
Jur.-szam. it ~ zürj. t, d. t: lata (22), uti/sa (80); d : kybörda (21). 
Jur.-szam: dd (~ d) r^ zürj. d : pudu (56). 
Jur.-szam. k ~ zürj. k : padko (47). 
Jur.-szam. kk ~ zürj. k : avko (3), mokota (31), namnuku (34), párka (50), 

saduku (59), vaduku (81). 

3. Affrikáták. 
Jur.-szam. ts Ó> zürj. ts : l'artcsa (25). 
Jur.-szam. its, is ~ zürj. tts, s : nartjtso (41), yalsula (5). 
Jur.-szam. t's, t', í> ~ zürj. t's, d. t's : aßart's (1), jarjgert's (14), malï/éa, 

maX/éa (28), sirij'sa (62), tu/éu (73); d : amdor (2), jamdu (13). 

4. Spiránsok. 
Jur.-szam. /? ~ -zür j . «; : av&o (3), yanevei (7), í'iü (76). 
Jur.-szam. ßß ~ zürj. v : narevej (38). 
Jur.-szam. <5~zür j . t, d. t : mokota (31); d : yadiXei (4), nadko (36), 

padko (47), saduku (59), vaduku (81). 
Jur.-szam. jf/ ~ zürj. ?" : í/era (12), éejuku (66). 
Jur.-szam. # ^ zürj. / , ß ; Ximbiya (26), med (másodlagos zöngésüléssel: 

mag, mog) (27). 

5. Szibilánsok. 
Jur.-szam. ss ~ zürj. s, í's ; yasirei (9), uti/éa (80). , 
Jur.-szam. is ^ zürj. s : t'uéer (79). 

6. Likvidák. 
Jur.-szam. I <~v zürj. Z : yalsida (5). 
Jur.-szam. # ~ zürj. /, ?, XX: yalsula (5), náluku (37); k f c , &aífo (16). 
Jur.-szam. f ^ z ü r j . í : yal'imer (6), maXi/sa, maXj'sa (28), íie&íwf (42), 

•íafóef (69). 
Jur.-szam. XX ~ zürj. í ; pe?e$ (51). 
Jur.-szam. r, fr ^ zürj. r : amdor (2), yasirei (9), í?'era (12), &er (18), 

menurei (30), narmei (35), nartjso (41), neruku (44), íWer (79). 

7. Nazálisok. 
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Jur.-szam. m ~ zürj. m : amd'or (2), yaíimer (6), jamd'u (13), vemne (84). 
Jur.-szam. mm ~ zürj. m : pim (55). 
Jur.-szam. n ^ zürj. n : san (64). 
Jur.-szam. nn ^ zürj. n : %aneve\ (7), menurej, (30). 
Jur.-szam. ?i ^ zürj. n : namnuku (34), vemne (84). 
Jur.-szam. im ^ zürj. nn, n : peïenna (52), t'en, t'ener (74). 

8. Nazális + zárhang, illetőleg nazális + affrikáta kapcsolata. 
Jur.-szam. mp (TUB) *^_ zürj. mp,mb: l'ampa (24), Umbi%a (26). 
Jur.-szam. nt ~ zürj. nt, nd : kuntei (20), pandi (49). 
Jur.-szam. r]k, TJG ^ zürj. r\g, mg, ng : jarjgert'é (14), iunevar\ga (78), 

momga (32), t'engei (75). 
Jur.-szam. ?£/<§, ÍÍÍ, WÍ?', ÍÍ«, TÍS ~ zürj. nßz,nz, nd : penßzei (54), ímáeí 

(71), t'ond'er (77), vand'ei (82). 

IV. A jövevényszók eloszlása a zűrjén nyelvjárásokban; 
az átvétel ideje 

1. A tárgyalt 85 jurák-szamojéd jövevényszó a következőképpen oszlik 
el a zűrjén nyelvjárásokban: 

12 szó nemcsak az északi, hanem egyes délibb nyelvjárásokban is el 
van terjedve: 16: kal'a (L, Ud., Pecs., V., Sz.), 18: ker (L, Ud., Pecs., V., Sz., 
Lu., Le., P.), 24: l'ampa (I., Pecs., V., Sz., Lu., Le., P., Mizi), 27: mák, mog 
(Ud., Pr.), 28: matißa (L, Ud., Pecs., V., AV., FV., V m , Sz., Lu., Le.), 40: 
nartala (L, Ud., Pecs., FV.), 50: párka (L, Ud., Pecs., V., FV., AV., Sz., Lu., 
Kanyin, Mizi), 55: pim (L, Ud., Pecs., V., FV., AV., Vm., Sz., P. , Kanyin), 
58: sa (L, Üd., V.), 60: sevik (I., Ud., Pecs., V., AV., Vm.), 70: tebek (L, Ud., 
Pecs., Vm., Kanyin, Mizi), 85: vijer (L, Ud., Pecs., FV., AV., Vm., Pr.). A kérdő
jeles kybörda 'Elén' (21) csupán a P . nyelvjárásból, mutatható ki. — E 12 
szó nyilvánvalóan a jurák-szamojéd jövevényszók legrégibb rétegét alkotja. 

Azoknak a szavaknak a száma, amelyek a délibb zűrjén nyelvjárások
ban nincsenek meg, viszont több északi nyelvjárásban (L, Ud., Pecs., Vm., 
Kanyin, Mizi) előfordulnak: 6 (17, 19, 20, 23, 70, 74). 

A jövevényszavak zömét (67 szó) azok a szók alkotják, amelyek csak 
az izsmai jellegű nyelvjárásokban vannak meg. Ez természetes is. Hiszen 
az izsmai zűrjének voltak és vannak ma is a legszorosabb kapcsolatban a 
jurák-szamojédokkal, s ennek következtében az ő életmódjuk hasonlít leg
jobban a jurákokóhoz (rénszarvastenyésztés, nomadizálás). Az idetartozó 67 
szó közül 60 az izsmai, 6 a kanyini, 6 az obi és egy a kolai zűrjén nyelvjárás
ban van meg. Kétségtelen, hogy ez az izsmai jellegű nyelvjárásokban meg
levő 67 szó a zűrjén nyelv jurák-szamojéd jövevényszavainak a legújabb 
rétegébe tartozik. 

Tudom, hogy fenti számadataim nem lehetnek egészen pontosak. Ugyanis 
számításaimnál a kérdéses etimológiákat is figyelembe vettem. Ezek közül 
egyik-másik talán teljesen helytelen. Ezenkívül az általam feldolgozott 85 
jurák-szamojéd jövevényszó nem tekinthető a zűrjén nyelv teljes szamojéd 
jövevényszókincsének. Lehetnek — bár nem nagy számmal •— olyan jurák
szamojéd jövevényszók, amelyeket a gyűjtők még egyáltalán nem jegyeztek 
fel. Ugy gondolom mégis, hogy a fenti számok valamelyes képet nyújtanak 
a jurák jövevényszóknak a zűrjén nyelvjárásokban való elterjedéséről. 
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2. Mikorra tehető a jurák-szamojéd jövevényszók átvételének az ideje? 
LASTJK szovjet etnográfus kutatásaiból tudjuk, hogy a zűrjének a 

XVI—XVII. században kezdték benépesíteni az Izsma és a Pecsora folyók 
vidékét. A XVII. század második felében kerülnek szorosabb kapcsolatba a 
jurákokkal is (vö. Jl a m y K, O^epK 3THHHecK0H MCTopHH ne^opcKoro Kpaa. 
CbiKTbiBKap, 1958: 52, 95 kk.). Bár a zürjénség a jurákokkal ennél jóval 
korábban is érintkezhetett (erre mutat a zűrjén nyelv 12 legrégibb, a délibb 
nyelvjárásokban is meglevő szamojéd jövevényszava), az intenzív zűrjén— 
jurák érintkezések korát a XVII. század végénél és a XVIII. század első 
felénél korábbra nem tehetjük. Tehát jurák—szamojéd jövevényszók a XVII. 
század végén, valamint a XVÍII. század folyamán kerülhettek be tömegeseb
ben a zűrjén nyelvbe. 

A jövevényszók átvételének a korára vonatkozó fenti megállapításun
kat egy zűrjén hangtani kritérium is támogatja. Tudjuk, hogy a zűrjén l > v 
(I. I > 0) hangváltozás a XVII. századra tehető (vö. FOKOS: NyK. LV, 48—9, 
ALH. III, 271—2). Három jurák-szamojéd jövevényszóban az l mássalhangzó 
előtti helyzetben is megmaradt: yalsula (5), nelk (43), éelja (67) (e hangtani 
jelenségre több példám nincs). Az a tény, hogy e jövevényszókban a jurák l 
szintén Z-k ént jelentkezik, arra mutat , hogy e szók a zűrjén l > v (I. I > 0) 
hangváltozás lefolyása után (tehát a XVII. századnál később) kerültek be az 
izsmai zűrjén nyelvjárásba. Tehát a zürj. I > v (I. I > <f>) hangtörténeti vál
tozás is .arra utal, hogy a jurák jövevényszók zöme e hangváltozás megtör
ténte után, XVIII. században juthatot t be a zürjénbe. 

V. A jurák-szamojéd jövevényszók 
művelődéstörténeti háttere 

A jurák-szamojéd jőve vény szókat, amelyek a zürj énekre gyakorolt jurák 
gazdasági és kulturális hatás bizonyítékai, a következő fogalomkörök szerint 
csoportosíthatjuk : 

1. R é n s z a r v a s t a r t á s : 
a) R é n s z a r v a s : egyéves rénszarvasborjú (37), fiatal hím rén

szarvas (34), a rendes idejénél néhány héttel később született rénszarvas
borjú (36), kétéves rénszarvastehén (62), rénszarvas (18), rénszarvasbika (19), 
meddő nőstény rénszarvas (8), négy-öt évesnél idősebb herélt rénszarvas (30), 
agancs nélküli szelíd rénszarvas (3), szélről befogott rénszarvas (51). 

b) A rénszarvas (némelykor más állat) t e s t r é s z e i n e k a nevei: 
fiatal rénszarvasborjú bőre (53), tavasszal született rénszarvasborjú bőre (42), 
nyak alatti szőrös bőr (26), orrcsont (35), szarv (33), bendő (76), megalvadt 
vér (67), hát, hátgerinc (madáré, halé) (27). =. 

c) B e t e g s é g : rüh (15). 
d) A rénszarvas t u l a j d o n s á g a i : fehér (38). 
e) R é n s z a r v a s s z e r s z á m o k : bot a rénszarvas hajtására (17), 

lasszó (40, 71), béklyó (72), szíj (58), kantár (52), szíj a rénszarvasszerszámon 
(57), csontocska a kötőféken (64), csontból vagy vasból való kampó vagy 
karika a gyeplő tartására (5), szerszámdísz (13). 

2. Á l l a t o k : sólyom, héja (7), ragadozó madárféle (12), sirály (16), 
fiatal fajdkakas (85), jávorszarvas (21), hernyó, moly (25). 

3. L a k á s , l a k b e r e n d e z é s : a sátor belső fedele (posztóból) 
(46), a sátor felső része (31), a sátor szellőző nyílása (68), a füstnyílás fedele 
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(79), deszka, padló (5), alom (nyírfa- vagy fűzfagallyból) (44), függőleges 
oszlop a sátorban, amelyhez a tűzhely gerendáját erősítik (61), a sátor ajtó 
melletti része (66), a tűzhely gödre (78). 

4. H á z t a r t á s i e s z k ö z ö k : fazéktartó kampó (48), kampó (a hús 
kiemelésére a fazékból) (81), a vödör (83), lapát (a hó leverésére a ruháról és 
a sátorról) (14), zacskó (rénszarvasbőrből) (47), rénszarvasbőrből készült 
zacskó a varróeszközök számára (73). 

5. R u h á z a t : rénszarvasbőrből készült bunda (a szőr befelé (28), 
rénszarvasbőrből készült bunda (a szőr kifelé) (50), a bunda szegélye (49), 
rénszarvas bőrből készült bunda (a szőr kifelé) (60), szarafán (20), rénszarvas
bőrből készült harisnya (23), hosszú szárú csizma (rénszarvasbőrből) (55), 
rövid szárú csizma (70), rénbőrből készült harisnya (gyermekek részére) (75). 

6 E t e l é k : nyers rénszarvashús vagy hal (1). 
7. K ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k : sí, hótalp (24), szán különböző 

tárgyak szállítására (63), szán a sátor rúdjainak a szállítására (80), szán a 
finom ruhák és bőrök szállítására (82), ülósbőr (2), szántalpalátét (39), a szán 
oldaldeszkája (45), a szán deszkatámlája (77). 

8. A t u n d r á i t á j j a l kapcsolatos szók: mocsaras hely a tundrán 
(59), elmocsarasodott tó (9), kiszáradt patak (54), kopár, köves fennsík, hegy
hát (29), köves, törmelékes hely (69), tőzeg, tőzeges mocsár (32), tőzegmoha 
(41), fiatal erdő (4), sóska (84). 

9. E g y é b s z a v a k : rénszarvasterelő szó (10), hangutánzó szó a 
kutya megállítására (65), szitáló eső (56), halott (6), alig, egyáltalán (74). 
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