VOTJÁK NYELVTANULMÁNYOK, I.
(Befejezés.)

Orosz e l e m e k a v o t j á k s z ó k i n c s b e n .
a)

Igék.

a) Orosz-votják igék, melyekben az orosz infinitivus alak
votj. kar- ,machen, tun' igével van összetéve:
1. blagoslavit' kar- danken : благословить. — mordE. baslavamegáldani; v. ö. cser. blagoslovlaj- id.
2. dokazat' kar- beweisen, zeigen, nachweisen: доказать. —
mordE. dokaza- bizonyítani, cser. dokaz- id.
3. ispolnit' kar- erfüllen: исполнить.
4. javit kar- és javi- zeigen, anzeigen, kund tun, bekannt machen, veröffentlichen; javisk- erscheinen, sich zeigen: явить. —
zürj. javit-, javitci- id.; v. ö. mordE. javla-: javlavto- jelenteni
(явля-); cser. javl'aj- nyilvánítani.
5. krestit kar- taufen: крестить. — cser. krest'- id.
6. otvecat' kar- antworten: отвечать. — mord. otveéa-, otveca- id.
7. primmat kar- annehmen: принимать. — zürj. primit- ;
mordE. prima- elfogadni, mordM. pirnadinda- fogadni (vendéget);
cser. primaj- id.
8. slavii kar- preisen, verherrlichen : славить. — zürj. slavit-; mordE. slava- dicsőíteni; cser. slav-,
9. shzit' kar- dienen: сдужить. •—zürj. sluzit-; mord. sluza-;
<;ser. sluä- szolgálni; vogK. sluMtl-; osztj. luzit- szolgálni (luzitipsa
szolgálat).
10. sudit' kar- richten: судить. —zürj. mdit- ,• mordE. sudaitélni, mordM. südinda-; cser stij- (e h. sud'-).
1 I. zaduzit' kar- verdienen : заслужить.
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ß) Orosz-votják igék, melyeknek töve az orosz igetővel egyező
vagy még -l képzőt vett föl :
12. cerpal-: cerpan schöpfkeile (nom. verb. képzés): черпать
schöpfen.
13. tfudt- sich wundern: чудиться. — cser. cüdej- id.
14. kopal- graben: копать. — mordM. kapädinda- kotorni,
túrni; cser. kapaj-.
15. javi-, javiék- (1. 4. BE.)«
16. obedal- zu mittag essen: обвдать. — zürj. öbedajt-;
mord. obeda-.
17.pari- baden (in der badstube), bähen, brühen: парить.
— mordE. pára- párolni.
18. vencal- krönen, verloben, trauen: ввнчать. — mordE.
venia- koszorúzni, esketni, mordM. vencädinda- • cser. vencaj-;
zürj. vencal-.
19. zastani- antreffen, vorfinden: застать.
20. Zalai- bedauern, bemitleiden, sich erbarmen, verschonen,
Zaláikon mitleid, erbarmen: жалвть. — zürj. Zolit- • cser. Zalay.
7) Orosz-votják igék, melyekben az orosz tő véghangzója
lekopott:
21. bedmi- elend werden, in not geraten: бвднвть verarmen;
mivel egyébként a votják nem szokott -mi képzővel orosz igét ho
nosítani, úgy látszik, hogy ez esetben a népetymologia alakította
az eredetibb bedni- tőt bedmi-vé.
22. obid- beleidigen, kränken: обидвть. —• mordE. obidasérteni; v. ö. cser. obiZaj- (обижать) id.; vogK. obiditl- sért, háborgat.
23. odol- besiegen, bewältigen: одолвть.

Ъ) N é v s z ó k .
24. altar altar: алтарь. — zürj. oltár, övtar; cser. oltár
(олтарь).
25. anis anis: анисъ. — cser. anis; vogK. anis.
26. arkirej oberpriester: apxiepefi. — zürj. arkirej, arkiröj*
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27. bagranica purpur: баграница in purpur gefärbte leinwand, purpurmantel.
28. bálzam balsam : балзамъ.
29. basna t u r m : башня. — zürj. basna; cser. basna torony,
síremlék.
30. beda not: б£да. — zürj. beda ; mordM. bedä kár.
31. bereg ufer : берегъ. — zürj. bereg, berög ,• mordM. berak,
•berak, bereg.
32. berkut adler: беркутъ königsadler; egyenesen a törökségböl való birkit (1. fent 318. sz.).
33. bes teufel: б'всъ. — zürj. bes.
34. bezmen schnellwage : безменъ. — zürj. bezmön; cser. pezmen pondus.
35. blazon (Wied.? -vei) besessen; v. ö. блазенъ dummer
mensch, spassmacher.
36. bojár herr: бояре (plurálisa а бояринъ herr szónak). —
mord. bajarúr; \ogK.pojer, pojre%s úr; osztj. pojar úr, tisztviselő;
v. ö. cser. bajarin, pajarin úr.
37. borozda furche : борозда. — permi borozda.
38. bukva buchstabe: буква.
39. bumaga papier: бумага. — zürj. gumaga papier, schrift;
cser. pumaga ; mord. bumaga gyapot, iromány.
40. bumaznik pénztárcza (Gavr.): бумажннкъ.
41. éagir himmelblau; v. ö. чагравый aschgrau, dunkel
aschgrau.
42. calep scherbe; v. ö. черепь schale, muschel, hirnschale;
черепокъ scherbe, черепье scherben.
43. carstvo reich, herrschaft: царство. — zürj. sarstvo; cser.
carstvo.
44. cas stunde: часъ. — zürj. cas • cser. cas óra, mindjárt (a
votjákban is so éasinik sogleich); mord. cas; osztj. sos, so£ óra
(tam s. mindjárt, most).
45. celovaXnik ältester, aufseher, Steuereinnehmer: ц'вловальникъ Schenkwirt. — permi celöval'nik Schenkwirt.
46. cerk, cerkov, cerkou, cerkol kirche, tempel: церковь. —
mord. cerkav, cerkau; cser. cerke, cerke, cerka.
47. cefod reihe, reihenfolge: череда, черёдъ. — zürj. ceröd,
permi ceröda, cereda id.; v. ö. tatár cirat sor, rend.
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48. cernilo tinte: чернило. — zürj. cernilö.
49. бесед meise (parus): чижик zeisig. — permi cigik zeisig.
50. curka klotz : чурка. —• zürj. curka klotz, waldbienenstock.
51. caca dichter wald: чаща. — permi cassa, cassa dickicht.
52. cajnik teekanne (Gavr. 121. dal): чайникъ.
53. carka pohár, ivóedény (Gavr.): чарка. — zürj. carka
kleines getränkemaass, becher; cser. carka pohár, carka kupa,
kehely.
54. casa schale, schüssel: чаша. — permi casa schale, napf.
55. caska tasse: чашка. — zürj. caska tasse; cser. caska tál.
56. éetverí (ein hohlmass): четверть viertel (getreidemass).
— osztj. surt csetvert; zürj. cdvert.
57. cetvertok-nunal donnerstag: четвертокъ, четвергъ. —
zürj. cetverg, cetverk, permi cetvertok.
58. cistij rein, wirklich; cistoj: с. pudozä összes barmát
(Gavr.): чистый. — mord. cistaj tiszta.
59. cot hast-, с. kar-, cotal-, cotaék- rechnung halten: счётъ.
— cser. cot szám, számitás; osztj. sot számolás, #. verta számolni.
60. cubor bunt: чубарый getiegert (von pferden und hunden).
61. cddo wunder: чудо. —> zürj. cudö; cser. cüda.
62. culok strumpf: чулокъ. — zürj. culki (plur. чулки); a
votj. culka, mord. culka-ról (1. fent 345. sí.).
63. dar gyöp, száraz fü (Gavr.): дёрнъ rasen.
64. dari sacrament des abendmals: дары (святые) die hei
ligen sacramente. — zürj. dari, permi dari-dar.
65. dijak Schreiber: дьякъ. — cser. djak Íródeák, tájak olvasó (lector) NyK. VI, 201.
66. dolig schuld: долгъ. — cser. tolga, dolga tartozás.
67. dorn h a u s : домъ. — cser. torna, doma, dom.
68. donosenja bericht, unterlegung: доношеше berichterstattung.
69. droh schrot: дробь. — cser. trop; mordM. drob; zürj.
drob, dröb.
70. dubec knüttel, kutes-d. klöppel am dreschflegel: дубецъ
rute, stock; dreschflegel. — zürj. dubec stock, vartan-d. stiel d.
dreschflegels.
71. dvojnik zwilling: двойникъ. — zürj. dvöjnik.
72. tfeg, зек, cizek roggen; v. ö. рожь roggen. — zürj. гщек,
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permi riceg id.; vog. rase/ (Ahlqvist, Kulturwörter der westf. sprachen 37. 1.); mord. roé, roz; cser. orza, ruza, rza (plur. ржи).
73. ßuzo, $uéu: vo£-g. zeisig (acanthis spinus): чижъ zeisig.
74. guc russisch, 5. vordos Stieglitz (acanthis carduelis): россъ,
русскш orosz, Русь Oroszország. — zürj. roé, roc, rocc; mord.
ruz; cser. rus; osztj. rus, plur. ruset (paraszt); vog. rus.
75. gajtan zsinór, madzag (Gavr.): гайтанъ.
76. gersok fazék (Gavr.), gorsok id.: горшёкъ, горшокъ topf.
— cser. körsek korsó.
77. gira gewicht: гиря gewicht (an uhren, zum wägen). -—
zürj. gira id.; cser. kir merősúly.
78. gol', golik, golis nackt, nacktheit: голь blosse, nacktheit,
голый nackt, kahl. — permi gol, gov nackt, a r m ; nacktheit, armut.
79. донес postknecht: гонецъ Courier.
80. gorbun buckelig: горбунъ buckeliger mensch. — mord.
korbin púpos.
81. gorib púpos, görbehátú, д.peres горбатая старуха: горбъ
púp. — zürj. gorb höcker, gorba höckerig, buckelig; görb, görba id.
82. gorcica senf: горчица. — zürj. gor cica.
83. gorcienoj senf-: горчичный zum senfe gehörig, senf-.
84. gorlo gurgel: горло gurgel, kehle ; hals; — más szó : v.
gul'o, zürj. gol'a id.
85. gornica zimmer: горница. — zürj. gornica.
86. grama schrift: грамота ( = gör. ура[1|шта) lesen und
schreiben; schrift. — zürj. gramöta.
87. grau gränze: грань gränze, gränzstein. •—• zürj. gran.
88. grivonka pfund : гривенка ehemaliges gewicht, welches
einem jetzigen pfunde gleich kam. — cser. kermenga, kervenga font
89. grob sarg, grab: гробъ. — cser. korop sír.
90. gubi schwamm, pilz: губа (plur. губы) baumschwamm.
— v. ö. zürj. gubka, grecköj g. badeschwamm.
91. gulbec kuczkó a kemeneze mögött (запечекъ) Gavr.: голбецъ eingang hinter dem ofen zu der unter dem boden befindli
chen Vorratskammer. — zürj. gölbec, gövbec, göbec, göböß, göböc
räum unter dem fussboden, keller; verschlag neben dem ofen.
92. gulkoj süket (Gavr.): глухой. — mord. kilfoj, gluhoj.
93. igumen abt, prior: игуменъ. — zürj. igumön.
94. ipostas isteni személy (kün ipostaso odik inmarez todite

\
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három substantiáju egy istent ismerjetek Nacs. 54): görög-orosz
Тпостасъ die göttliche person, das göttliche wesen.
95. ircag emelőrúd (Gavr.): рычагъ hebebaum.
96. jablok apfel, kartoffel: яблоко. — zürj. jablök. A végvocalis elvetését az or. jábloko hangsúlya magyarázza meg.
97. jadra kugel: ядро. — zürj. jadrö.
98. jakor anker: якорь. — zürj. jakör • cser. jakor • osztj.
jakar vasmacska.
99. jarca Sommerroggen : ярица. — v. ö. mord. jär, är tavaszi vetés (ярь).
100. jasik kästen: ящикъ. — zürj. jassik, jascik, jascik.
101. kamanda schaar, abteilung (soldaten): команда (kamánda) commando.
102. ka?nzol Isíjhli (Gavr.): камзолъ.—zürj. kanzol, kanzov
kamisol.
103. kandejka tasse : кандейка gefäss mit einer schneppe,
kleine kanne.
104. kazak diener, arbeiter; kosak : казакъ. — zürj. kazak
id., kazak verschnittener éber; Gavrilovnál a v. kazak jelentése
^vőlegényvezeto4.
105. kazamat gefängniss : казематъ (kasematte; gefängniss).
— cser. kazamata.
106. kaZdoj, kainoj jeder: каждый, кажный. — cser. kaidoj,
kaZnaj.
107. kedr ceder: кедръ.
108. kinga, kinaga, kniga, knaga buch, knagatek auswendig,
aus dem gedächtniss : книга. — zürj. kniga ; cser. kniga, kinaga,
kenaga ,• mord. kniga, kniga ; v. ö. mord. konov papiros.
109. kirpic backstein, ziegel: кирпичъ. — zürj. kirpic ;
mord. kirpic tégla» A tatárbau is megvan kirpic, kirbec.
110. klima stempel: клейма.
111. knaz fürst: князь. — zürj. knaé; cser. knäz herczeg.
112. kolodec, kolonca brunnen: колодецъ. — permi kolodec.
114. kolodnik gefangener: колодникъ. — permi kolodnik.
115.kol'osa kerék: колесо (plur. колеса). — zürj. kölesa;
permi koleso.
116. koper fenchel: копръ. — cser, koper.
117. kopttá huf: копыто.
NYELVTUI). KÖZLEMÉNYEK. XVIII.

-^ö
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118. kopja, kopjo spiess, lanze : копьё. — permi köpje ; mord.
kopja.
119. korab schiff: корабль. — vog. karabli kis hajó, karap,
kerep hajó.
120. kosak ablak (Gavr.): косякъ türstock, fensterstock
(дверный, оконный к.) — mord. kasäk, kasak ajtófélfa; zürj. koéak
türpfosten, oberschwelle der tür.
121. kosoj schief, schräg: косый. — zürj. kösöj; mord. kosoj
kancsal.
122. kovir teppich: ковёръ. — zürj. kövér; mord. haver,
kavor.
123. krasin taufe: v. ö. к р е щ е т е ; e mellett krescon ,taufe'
votj. -ои-féle nom. actionisnak látszik, *kresc- ( = or. крести-ть)
igétől. — cser. krescenja.
124. kres, Mos, kiros kreuz: крестъ (krost). — zürj. krest;
cser. krest; mord. kros, kros.
1$5. krilosan kirchendiener: крылошанинъ (e h. клирошанинъ) kirchensänger.
126. kub becher; zürj. kub; v. ö. кубокъ becher, halbstof.
127. kudia locke: кудря (plur. кудри). — zürj. kudri,- mord.
kudrä, kudra hajfürt.
128. kudravoj fürtös, göndör (Givr.): кудрявый. — V . o .
zürj. kudria lockig.
129. кит gevatter : кумъ.
130. kupec, kupes kauf mann, krämer: купецъ. — zürj. kupec; cser. kupec, kupec ; mord. kupec.
131. kuso sense: коса. — zürj. kosa.
132. kuvsin, kusin krug, gefäss : кувшинъ. — permi kuvsin ;
v. ö. mord. kuksin korsó; cser. kuksin; tatár kuvsin és kuksin;
csuv. kuksum.
133. kvasti alaun: квасцы.
134. kvorij krank: хворый. — cser.
-/voraj.
135. lad Ordnung, gehörigkeit, ebenmaass: ладь harmonie,
eiatracht. — zürj. lad Symmetrie, Ordnung; eintracht, harmonie;
mord. lad mód, alkalmasság, latso módon.
13ß. ladan Weihrauch: ладанъ. — zürj. ladan.
137. l'amka zugseil, zugriemen: лямка gurt zum schiffzie
hen, zugriemen, tragband.
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138. lapa pfote, ki-l. handfläche: лапа. — zürj. lapa pfote,

tatze.
139. lapca bank: лавица dickes brett; v . o . лава, лавка
bank, bude, kaufladen. — cser. lapka bolt, bódé; mord. lavka;
zürj. labic.
\¥). lekor, lekif arzt: лЪкарь.— cser. lekar; vogK. le kar ;
osztj. lekkar.
141. lodka, lotka boot: лодка. — mord. lotka csónak; v. ö.
zürj. lodja id. (лодья).
142. lodiga knöchel: лодыга knöchel (am fusse).
143. loza rute, ranke, zweig: лоза.
144. lug wiese: лугъ. — zürj. lug ; mord. lug®, luga.
145. makna spelzen: мякина spreu.
146. manet, mamit münze, silberrubel: монета. — vogK.
manet pénz.
147. maner alak (Gavr.): манеръ manier, art, form.
148. masiar handwerker: мастеръ. — zürj. master; cser.
mastar mester; vogK. master,• osztj. master.
149. тай mást (árbócz), v. ö. zürj. 7nasta : мачта id.
150. тес ball: мячъ. — zürj. mac.
151. melos barmherzigkeit: милость. — zürj. milös, milöst
gute, gnade; cser. milost ,• vogK. milost.
152. mesta ort: мъсто. — zürj. mesta ; osztj. mesta.
153. mesok sack : мйшокъ.— zürj. те sókу cser. mesak.
154. meza gränze : межа, — zürj. méla; cser. miia mesgye;
mord. mezä határ, mesgye; osztj. meia id ;
155. minut minute: минута. — zürj. minut, minut, minuta.
156. miro salböl: муро. — zürj. mirö ; vogK. miro kenet.
157. mitropolit metropolit, mitropolitlik amt eines metropoliten: митрополитъ. — zürj. mitropolit.
158. mjata minze (mentha): мята. — zürj. mata; cser. mätva
(мятва); vogK. mate.
159. molitva gebet: молитва. — zürj. mölitva.
160. molot hammer: молоть. — zürj. mólót, v. ö. mord. тоlotka id. (молотокъ).
J61. monak mönch : монахъ. •— zürj. manak.
162. monastir kloster: монастырь. — zürj. manastir; cser.
monaser ; osztj. manastir.
28*
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163. mor pest, seuche: моръ. — cser. mor döghalál; v. ö.
zürj. mor böser geist.
164. mora tenger: море. — zürj. morö ; mord. mor a.
165. mudran klug: мудреный (praedicativ alak, masc, sing.
мудренъ) künstlich, geschickt; schwierig, wunderlich. — v. ö.
zürj. müder klug, weise, listig (мудрый: мудеръ klug); osztj.
mudra okos, derék, bölcs; mudranä különös (wunderlich).
166. mitar Zöllner: мытарь. — zürj. mitar; cser. mitar.
167. nemoj stumm: нъмой. — zürj. nemoj; mord. nämoj,
nemoj.
168. nemié deutsch, ausländisch; truthenne: нъмецъ. —
zürj. neméi; cser. neméé.
169. nerad : и, lüi- bosszankodni (Gavr.): не радъ nicht froh.
170. nevod netz: неводъ. — permi nevod; mord. nevod, nevat; v. ö. cser. nedodka (? nevodka) ritka vászon, háló (неводокъ).
171. nuäna szükség (Gavr.): нужда (v.o. нужный, neutr.
нужно szükséges). — zürj. mt£a bedürfniss, not, mangel (нужа);
mord. nuza id.; cser. nuzda erőszak.
172. obed: o.-dir mittag (tkp. ebéd-idő): обвдъ. — zürj. öbed
frühstück, mittagessen; cser. ovada ebéd; mord. abed, obed.
173. obid beleidigung, kränkung; Gavrilovnál obida egy boszorkány neve: обида. — zürj. obida.
174. obros heiligenbild : образъ. — zürj. obraz, öbraz ,• osztj.
obraz.
175. obica), obica sitté, gewohnheit: обнчай. — permi obiea,
obicej • cser. obica.
176. obin riege, getreide-darre (Gavr. találós mese 163. sz.):
овинъ.
177. ogrec, ogrec gurke: огурецъ. — permi ogurec.
178. okolca fensterrahmen: оконница (s így is : окольница) id.
— zürj. ököncd.
179. olip farbe, farbstoff: олиФа malerstoff, firniss. — zürj.
alipa firniss.
180. osla Schleifstein, Wetzstein; v. ö. оселокъ. — zürj.
öselka.
181. osotr stör (accipenser): осетръ. — zürj. ösetr.
182. otkaz: o. kar- entsagen, sich lossagen: отказъ Verwei
gerung, abschlägige antwort. — zürj. ötkaz.
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183. otcot rechnung,, rechenschaft: отчётъ. — zürj. ötcöd.
184. otvet rechenschaft, antwort: отвътъ.— zürj. ötvet; cser.
otvet felelet, számadás.
185. palai degen, schwert: палашъ.
186. palatka zeit: палатка. — zürj. pölatka ; v. ö. cser. polata templom (палата).
187. panar, ponar laterne, lampe: Фонарь. — zürj. pönar,
pönar ; cser. fonar • mord. fonar.
188. par dampf: паръ.
189. pars, paris schwein: порося ferkel. — zürj. porié, poré
schwein; vogK. pures; osztj. puris id.; finn porsas ferkel (v. ö.
Ahlqvist, Kulturw. 19.).
190. parus segél: парусъ. — zürj. parus • cser. parus ; osztj.
paris, paris.
191. pastuk hirt: пастухъ. — zürj. pastuk ; mord. postuf.
192. páter szállás, kvártély (Gavr.): квартира és Фатера. —
zürj. páter a.
193. pavin pfau : павлинъ.
194. pecat! siege!, petschaft: печать. — zürj. pecat, pecat;
cser. pecat; vog. pecet; osztj. peéat.
195. pecera höhlenkloster: пещера höhle, gruft. — permi
pescera höhle.
196. pecurka blende, nische in der ofenwand (Gavr. találós
mese 122. sz.): печурка. — zürj. pecurka.
197. percatka handschuh : перчатка. — mord. prlisatka.
198. pervoj erste : первый. — cser. pervej, pervi, perve, pervoj
első, előbb; mord. pervoj, pervaj első, legelső, elsőben.
199. pestro bunt: пестрый, пестро.
200. peéter nagy kosár fahéjból (Gavr.): пестерь korb aus
bast. — zürj. peéter.
201. pical flinte: пищаль. — zürj. piscal; cser. pöcal; vog.
pisai'.
202. pila säge : пила. •— zürj. pila säge, feile; cser. pita;
mord. pila, pila reszelő.
203. pirog pastete: пирогъ. — zürj. pirag, pirog; mord.
päraka.
204. pjatnica freitag: пятница. — zürj. pjatnica, petnica;
cser. pöínica ; vog. pätnice nagypéntek.
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205. ples glatze, pl'as (Gavr.): шгвшь. — zürj. ples.
206. plotnik Zimmermann: плотникъ. — zürj. plötnik; cser.
plotnik ; mord. plotnik.
207. pod ein maass (?pud): иудъ. — zürj. pud pud ( = 4 0
font); cser. pot, pud pondus; mord. pud; osztj. pod, pud pud, súly.
208. podrad: p. kar- nachahmen: *подрадъ, v. ö. подражать
nachahmen.
209. podrad: р. kar- dingen, mieten : подрядъ lieferungscontract, lieferung. — zürj. pödrad accord, arbeite- oder lieferungscontract.
210. podruga-kiset köpf binde; v. ö. подруга gespielin (kiset
tuch). — zürj. pödruga liebchen.
211. pogrid keller: погребъ. — zürj.pögreb ; mord. poharam,
boharam.
212. pol diele, fussboden, hölzerne tafel, brett: полъ. — zürj.
pol, pöv.
213. poluska poluschke (V* kopejka): полушка. — zürj.
pöluska.
214. polik regiment, schaar: полкъ. — zürj. pölk, pövk ; cser.
polka ; mord. polk.
215. pop priester: попъ. — zürj. pop; cser., mord. pop;
osztj. pup.
216. poperok hinderniss: поперёкъ.
217. porma form : Форма.
218. poslednej letzte : иослйдтй.
219. posno fasten: постъ (adj. постный böjti: постное кушаme fastenspeise); v. ö. mord. posnädinda- böjtölni (поститься).
220. posuda gefäss : посуда. — mord. pasudä edény.
221. povosta flecken, kirchdorf: погостъ. — zürj. pogost.
222. prazdnik, praznik fest, feiertag: праздникъ. — zürj
praznik ; cser., mord. prazdnik, praznik.
223. praeka schnalle : пряжка. — zürj. -praía, prazka ; mord.
praska; cser. praía.
224. prenik pfefferkuchen : пряникь. —'• zürj. pianik, prenik.
225. pridanka aussteuer, mitgift: приданка (mit der aussteuer gegebenes schaf), приданое mitgift. — v. ö. zürj.pridanöj id.
226. prigovor Urteilsspruch : приговоръ.
227. prisag eid: присяга. —• zürj. prisaga.
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228. prista aufsehcr, gerichtsbote: приставь.
229. pritca, pritca Ursache, Veranlassung; gleichniss, parabel: притча unerwarteter fall, gleichniss, Sprichwort. — zürj.
pritca gleichniss, unvorhergesehener fall, not.
230. prolok gasse: v. ö. переулокъ quergasse.
231. prorok prophet: пророкъ. — zürj. prorok ; cser. prorok.
232. prorocica prophetin: пророчица. — cser. prorocica.
233. prostoj einfach, gemein: простой. — zürj.prostoj, pro
stoj einfach, privat; cser. prosta egyszerű, őszinte.
234. proti gegenüber, in vergleich mit etw.: противъ.
235. punt pfund: Фунтъ. — zürj. punt.
236. jtmsfa wüst, öde, leer: пустой,пусто. — zürj. pusta,pustoj.
237. pustol tuch (сукно) (Gavr. 114. dal): поставь gewebe
(auf dem Webstuhl), stück zeug; v. Ö. kaz.-tat. postau, pustau finom
posztó.
238. rad, rad reihe, og r. einmal, radjal- der reihe nach durchgehen: рядъ. — zürj. rad, rad; cser. räda -szer.
239. rodna geschlecht, verwandschaft: родня verwandter. —
zürj. rödna.
240. rozga rute : розга. — zürj. rozga.
241. roZtovu Weihnacht: рождество geburt (g. Christi, p.
Христово Weihnachten). — zürj. röztvo.
242. ruda erz: руда. — zürj. ruda.
243. sabl'a säbel, degen: сабля. — zürj. sabla; cser. sabla.
244. sad garten: садъ. — zürj. sad; cser.sat,sad; mord.sad.
245. salas zeit, hütte: шалашъ.
246. saldat soldat: солдатъ. — zürj. saldat, savdat; cser.
saldak, saltak ; mord. saldat.
247. sanat beamter, vornehmer: v. ö. санъ hoher rang, würde
(*санатый ?).
248. sapeg stiefel: сапогъ. — zürj. sapög ,* osztj. sopek, soЪек, sapok.
249. semja, semna, simna familie, familienglied, hausgenosse :
семья. — zürj. semja; cser., mord. semja család.
250. set netz : свть.
251. sera schwefel: cfepa. — cser. sirä szurok.
252. skamja, skamna bank: скамья. — zürj. skamja; mord.
skomnä kis pad.
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253. slava ruhm : с л а в а . — z ü r j . slava ; cser. slava ; vogK.
slave dicsőség.
254. smirna myrrhe : смирна.
255. smola harz, pech, teer, ismolojal- pichen: смола. — permi
smola, mordM. smalä kátrány.
256. sotnik hauptmann über hundert: сотникъ.
257'. soglas friede, eintracht, s. kar- sich versöhnen : соглас1е.
— zürj. soglas, söglas ; cser. soglasja egyezkedés.
258. spicka splitter, til-potton-s. Zündhölzchen: спичка kleine
spitze; Zündhölzchen, schwefelhölzchen (странная сп.).
259. spor streit: споръ. — v. ö. zürj. sporit- streiten (спо
рить), mord. spora- wetten.
260. sreda mittwoch: среда. — zürj. sereda, permi sreda.
261. ssilka, silka Verbannung, exil: ссылка.
262. Stabes kis csésze (Gavr. 11. mese): ставецъ hölzerne
schale, schüssel.
263. stado herde: стадо. — permi stado ; mord. stadä, Stada.
264. stan, stan, istan hose: штанъ beinkleid (plur. штаны)
— mord. stanat (plur.) nadrág.
265. starejsina, starsina ältester, überhaupt: старМшина,
старшина.
266. step wüste: степь. — zürj. step steppe.
267. stopka trinkglas: стопка kleiner humpen, becher. —
permi stopka.
268. strok-dir termin (votj. dir = zeit), srok id.: срокъ termin.
— zürj. strok, strök,
269. struna saite: струна. — zürj. strmia.
270. subbota Sonnabend: суббота. — zürj. suböta; vogK.
subote.
271. sud gericht, s. kar gericht halten, richten : судъ. —zürj.
sud; cser. sud Judicium; mord. sud törvényszék; vog. sut Ítélet;
osztj. sud id.
272. suda gefäss: суда, судъ == посуда; v. ö. posuda.
273. sudja, sudja richter: судья. — zürj. sudja, mord. suda.
274. svidetel zeuge: свидетель. — zürj. svidetel'.
275. svjascenik priester: священникъ.
276. svjatoj heilig: святой. — zürj. svjatöj, svjat; cser.
svätoj.
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277. sadra blatternarbig: шадра blättern, pocken. — perm
sadra.
278. sakmato gewürfelt (zeug): шахматъ schachfeld, -brett
(шахматный gewürfelt).
279. sapka mutze : шапка. — zürj. sapka.
280. sar kugel: шаръ. — permi sar.
281. sert eid, sertjal- eid leisten, schwören: шерть.
282. sinel' mantel: шинель. — zürj. Sinei.
283. slapa hut: шляпа. — zürj. slapa; mord. släpa, sVapa.
284. sogol nyalka (Gavr.): щеголь (scogol). — permi scegot
stutzer.
285. spaga degen: шпага. — zürj. spaga.
286. suba pelz: щуба.
287. tekit, tikit birkenteer: дёготь. — zürj. dogot', d'ököi birkenteer; cser. teget kulimaz.
288. tiska: t.-zolton presse, kelter: тиски presse, Schraub
stock. — zürj. tiska, tiski presse.
289. tolmaé, tulmic dolmetscher: толмачь. — cser. tilmac ;
mord. tolmaé. Török eredetű orosz szó.
290. tmin kümmel: тминъ. - - zürj. tmin. Török-arab ere
detű szó.
291. t'urma, tirmi geíangniss: тюрьма. — zürj. íufma • cser.
türma,- osztj. turma.
292. ugim téli gabona, t. vetés: озимь. — mord. özem őszi
vetés; cser. ozüm vetés, gabona.
293. ukaz befehl: указъ. — zürj. ukaz.
294. ukno fenster: окно. — cser. okna.
295. uksus essig; уксусъ. — zürj. uksus ; cser. uksuc; vogK.
uksus.
296. ulca Strasse: улица. — zürj. ulic, ulica; cser., mord.
ulica.
297. urod missgeburt, ungeheuer: уродъ. — zürj.wröíZ missgeburt, ungeheuer, abscheulicher mensch.
298. urok aufgegebene arbeit, lection (Bukvar 3. 1.): урокъ.
— zürj. urok, urök.
299. utesiiel tröster: утешитель.
300. vataga genossenschaft, familie, gesindel: ватага. —
zürj. vataga menge, häufe.
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301. vedin zauberer: вт,дунъ Wahrsager, hexenmeister; vednal- hexen, zaubern, verletzen, beschädigen, vergiften.
302. vedomos-gogtet zeitung: ведомость. — zürj. vedömöst
zeitung.
303. vedra eimer: ведро. — zürj. vedra; cser. vedrä; mord.
vedro, vedarka (ведерко); osztj. vedra.
304. vel'bud kameel: велблюдъ, верблюдъ. — cser. velbXud,
verblud; vogK. verbl'ud.
305. venec, venia kränz, kröne: вйнедъ. — zürj. venec ; cser.
venec.
306. vilka gabel: вилка. -— zürj. vilka, vivka, vilki, vivki.
307. vina wein, branntwein: вино. — zürj. vina; mord.vina,
vina ; osztj. vhia.
308. vinovat schuldig, schuld: виноватый. — vogK., osztj.
vinovat bün, vétek; cser. vujnomat.
309. vint, viiíit schraube: винтъ. — zürj. virít.
310. viski schlafe: високъ (plur. виски). — zürj. viski.
311. voc, vic, vocak, vicak alle, jeder, ganz: весь (вся, всо)
ganz, all, всякш (всякъ) jeder; — mord. vese, ves minden, egész,
vsak (er-vsak) mindenik.
312. vor dieb: воръ. — mord. vor.
313. voronka tölcsér (Gavr.): воронка. — zürj. voronka,
vör'ónka.
314. vospica blatter, pocke: восиица (оспица, оспа).
315. VOM last: возъ fuder, führe.
316. vremja zeit: время. — cser. veremja, vremja; mord.
vre ma.
317. véakoj jeder: всякш; v. ö. voc. — cser. vsjakaj, sjakoj,
sakaj minden.
318. zahor zäun, mauer: заборъ.
319. zacot: z.-kar- ersezten: зачетъ abrechnung.
320. zador (niliz no ceber, acim zador: и дЬвушка красива,
и я самолюбивъ Gavr. 113.dal): задоръ ereiferung. — v.o. permi
zadorit- aufreizen (задорить).
321. zagar brand: загаръ das entbrennen; bräunung (durch
eonne).
322. zaklad pfand : закладъ. — zürj. zaklad; osztj. saklat.
323. zakon gesetz : законъ. — zürj. zakón, zak'ón ; cser. zakón.
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324. zamok schloss (an der flirrte): замокъ. — permi zamök.
325. zapoved gebot: заповедь. •— cser. zapoved.
326. zavet testament: завт.тъ. — zürj. zavet; cser. zavet szövetség (új-, ó-sz.).
327. zavod fabrik, industrieanstalt: заводь. — zürj. zavod
gerät, Werkzeug, fabrik.
328. znamenie zeichen: знамеше.
329. záí mitleid, erbarmen: жаль. — zürj. äal; osztj. sal.
330. Zalovanja gehalt: жалованье. — zürj, éalövanje ; cser.
äalovanja zsold.
331. zarkoj braten: жаркое gebratenes, braten (жаркш heiss).
332. éereb, zereba loos: жеребей. — permi zerebej.
333. éivot marha, lábas jószág (Gavr.): животъ, plur. животы
hab und gut, haustiere, vieh. — zürj. £ivot, Mvöt vermögen.
334. zolob rinne: жёлобъ. — zürj. íölob.

c) V i s z o n y s z ó k .
335. butto, hitío so wie, gleichsam, wie wenn: будто. — zürj.
bid'tö, bittö; cser. butta mintha; mord. pita, buttabi (будто-бы).
336. cisto ganz, durchaus, all: чисто.
337. cto dass: что. — mord. sto; cser. sto, éta hogy (dass).
338. kot obgleich, wenn auch, wennauch nur; k.-kece welcher
nur immer, all; k.-ma allerlei, all: хоть, хотя obgleich, obschon,
zwar. — zürj. köt', köt'a obgleich, freilich, wenn auch; etwa, ungefähr; cser. kec, kei akárcsak, legalább; mord. kai: к.-kiä valaki,
k.-mez valami, kot', kos akár, bár, noha; vog. kos, vogK. yoce bár;
osztj. kus, kuc akár: k.--/oj akárki, k.-yun akármikor.
339. -li kérdő szócska (ustiskä medam tol evel-li í kinyilik-e
talán ha szél nincs Gavr. NyK. XVII, 277): ли, ль (kérdőszócska).
— mord. -li; cser. -li (kérdőszócska).
340. libo oder: либо. — zürj. Übö; cser. liba.
341. nezeli als (vergleichend): нежели als (nach comparativen). — zürj. neäeli, ne&öli, nez"6.
342. wo aber, sondern: но. — zürj. wo aber, jedoch; osztj.
по de.
343. samaj, samoj (a superlativus körülirására): самый selbst,

\
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selbig (pl. самый тонкш der allerfeinste).— zürj. samöj; cser.
samoj, samaj (superlativum indicans).
344. ved] vei doch, jedoch, nämlich : в*дь ja doch. — zürj.
ved, vet, vöd ja, jadoch, denn, nämlich; cser. vet hiszen, mert;
mord. vid hiszen, ugyanis.
345. zdruk plötzlich: v. ö. вдругъ mit einem male, plötzlich.
— zürj. drug id.; cser. truk; mordE. vdruk.
Ezek nagyjában a votják nyelv orosz elemei. Látni való,
hogy az oroszság hatása a votjákra úgy terjedelemben, mint intensivitás dolgában sokkal hátrább áll a török nyelvekénél. Az átjött
orosz igék száma a török igékének csak ötödrészét teszi ki (szám
szerint e helyütt 23 igét, 11 viszonyszót és 310 névszót mutat
tunk ki) s még ennek is tetemes része csak infinitivusi, tehát név
szói alakjában került át, mi azt bizonyítja, hogy az orosz igék
irányában a votják nyelv mégsem olyan simulékony mint a török
igék iránt, melyeket kivétel nélkül mint igetőket alkalmaz. Már
sokkal erősebben mutatkozik az oroszság hatása a votják társ
nyelvében, a zürjénben, mely szókincsének aránytalan nagy részét
8 benne igen sok igét is köszönhet ezen befolyásnak. A mordvin
nak moksa dialektusából Budenz (NyK. XVII, 397) mintegy 385
orosz kölcsönszót mutatott ki, köztük 60 igeszót; míg Wiedemann
szótárában az erza dialektusnak csak orosz igéi is 157-re rúgnak.
A cseremisznek orosz elemeit illetőleg, a mint Budenz összeállítá
sából kitűnik (NyK. IV, 429.), szintolyan arányt tapasztalunk, mint
a- moksa mordvinban, a mennyiben mintegy 372 orosz eredetű
szava közt 58 ige található. A votják-orosz kölcsönszókat még az
is jellemzi a török eredetűek ellenében, hogy újabb korúak; mert
hangzásuk egy-két példa kivételével, csak alig tér el a megfelelő
orosz szavak mai hangzásától. Egy másik szintén jellemző sajátsá
guk, hogy terjedésük nem történik oly nagy mértékben az eredeti
szavak rovására, mint a török eredetű elemeké, azaz, hogy az
orosz eredetű szavak nagyobbára újabb — vallási, műveltségi,
állam életi stb. — fogalmak kifejezésére szolgálnak, melyekre sza
batosan megfelelő szó a votjákban nem létezett azelőtt.
A votják nyelvnek más nyelvkörökkel való történeti érintke
zései az eddig tárgyaltakkal még nincsenek kimerítve ; hátra van
még nevezetesen egy, mely a szomszéd ugor (vogul, osztják és
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cseremisz) nyelvekkel történt, s mely az eddigiektől abban külömbözik, hogy benne a votják, vagy mivel ez érintkezés a zürjénnel
együtt ment végbe — helyesebben mondva a zűrjén-votják nyelv
nek nem receptív, hanem kiható szerepe van. A teljesség kedvéért
meg kell még erről is röviden emlékeznünk. Azt hisszük nem
szorul tüzetesebb bizonyításra, hogy a fentebbiekhez hasonló külső
nyelvi érintkezés rokon-nyelvek között is lehetséges. Maga az ugor
összehasonlító nyelvészet is mutat erre világos példát azon hatás
ban, melyet a finn nyelv a lappra gyakorolt; de meg ezen kívül
érthető volna ilyen viszony amúgy is, hiszen a fejlődés későbbi
stádiumaiban az eredeti egységből szakadt rokon nyelvek egymás
irányában többé-kevésbbé idegenekké is válnak. Természetes, hogy
a rokon nyelvek között való kölcsönzési viszony sokkal nehezeb
ben ismerhető fel, mint a/, mely merőben külömböző nyelvanya
gok közt mutatkozik; mert míg itt elégséges a puszta egyezés
kimutatása, amott még az egyezés nem bizonyít semmit az átvé
telre, mert az egyezés szükségképi következménye a közös eredet
nek s csak akkor képezhet külső nyelvi érintkezésre bizonyítékot,
ha az egyezésben nem az illető nyelv külön kifejlődött, speciális
vonásai, hanem egy másik rokon nyelv vonásai mutatkoznak.
Ilyen egyezések tapasztalhatók a zürjén-votják s a fentemlített
ugor nyelvek között is, azaz vannak pl. vogul-osztják szavak, a
melyeken speciális zürjén-votják hang- és képzéstani sajátságok
észlelhetők. Ezen kölcsönzési viszony részletes kimutatása egyike
az ugor összehasonlító nyelvészet legérdekesebb feladatainak;
de azt hisszük megoldására még nem érkezett az idő, mint
hogy a vogul-osztják szókincset eddigelé csak hiányosan ismerjük
s nincsenek még eléggé tisztázva az egyes ugor nyelveket külön
jellemző hang- és alaktani sajátságok, melyekre pedig mint vezető
kritériumokra a nevezett feladat megoldásánál okvetlenül támasz
kodni kell. Egyelőre tehát csak néhány példára fogok szorítkozni
annak föltüntésére, hogy ez említett kölcsönzési viszony csakugyan
létezik.
osztB. jukan osztályrész, sorsrész, jukant- osztályúi nyerni,
örökölni (NyK. XI, 66; Ahlqvist, Nordostj. 85): zürj.-votj. juk-,
jukal- teilen, zuteilen; trennen, scheiden, melytől rendes nomen
verb. képzés * jukan teil, anteil. Az <on, an nomen verb. speciális
zürj.-votj. képző, melynek elemei ugor -b (v) nom. verb. + n ,- az
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osztjákban ennek szabályos megfelelője p + n, pL jimaltipin heilbar íjimalt- leiden (1. MUgSz. 164. !.).
osztB. mojdek szappan (Alii. mojtek), osztlrt. mojteg, majtek;
vog. mojtek, majtu% id.: zürj. majtög, v. majtal seife, zürj. majt-,
mait-, v. majáit- bestreichen, schmieren, salben. Az <.ögmint nom
verb. az ugor nyelvek közül kizárólag a zürjénben használatos s
kevés példán <eg alakkal a votjákban. A zürj. </-nek a vog.-osztjákban szabályosan ng, fi, nk felel meg s van is a vogulban frequ.
•nk képző, mely mása a zürj. <ög nom. verb. végső elemének.
A szóközépi l-j változás is e példában csak a zürjén-votj. nyelv
területen ment végbe; v. ö. osztB. malij-, vog. maláj- befühlen
(1. MügSz. 639. 1.).
vog. sistom, osztB. sistam tiszta: zürj. söstöm rein, sauber,
sas schmutz, unreinigkeit; schmutzig, garstig, votj. gizi schmutzig.
A zürj. -töm (votj. -tem) fosztó képző (finn -ttoma) ellenében a vo
gul fosztó képző -tal, az osztB.-ban meg -la, -li használatos
(1. MügSz. 331. L, NyK. XV, 168).
osztB. piga üdvözlégy! osztlrt. peia, ped'a (grussformel);
vogK. pace ölen üdvöz légy, pace köszöntés, csók, pás üdv; osztB.
viza, vuza, uéa, visa, usa: v. ulaf sei gegrüsst!: zürj. vig: gon-v.
gesundheit, unversehrtheit, viga gesund, v. olan bist du gesund
(grussformel), v. lok- willkommen sein. A viga-belí <a végelem
= ugor b (v) nomen possesoris képző, mely a vogul-votjákban p,
b alakú (1. MügSz. 808. 1.).
osztB. sermat kantár, fék, vog. sermát: votj. sermet, zürj.
sermód zaum, halfter; meg van még igei alapszava is a zürj. serm'ód- záumen, aufzáumen szóban, mely szerint a v. sermet olyan
képzésnek mutatkozik, mint juket teil (ettől: jak- teilen), vagy zürj.
§iiöd sehrift (éttdl: giz- schreiben). Ezen <et, <öd nom. verb.
speciális zürjén-votják képzés.
vogB. serák sarok: votj. sereg, zürj. serög ecke, winkel. Az
<ög, <.eg végzet ebben nom. verb. képzésnek tekinthető (1. MUgSz.
331. 1.); v. ö. mojdek.
osztB. jurbitta-, jurbilta- kérni, parancsolni (Ahl. jurpetlabeten); v. ö. zürj. jurbit- sich bücken, grüssen, angeben, verklagen, votj. jubirt- id. E szó voltaképen török eredetű (1. fent, török
elemek: 18. sz.), de az osztj. alak úgy látszik zűrjén közvetítéssel
került, mire a közösen előforduló szóközépi metathesis utal.
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cser. pókén szék : v. púkon stul, puk- sitzen. Az ~en szóvég,
mely itt = votj. -on, zürj. -an rendes nőm. verb. képzés, ez utóbbi
nyelvből való átvételre mutat. Átment e szó a csuvasba i s : pogan .szék*.
cser. sémin, semen szerint, módjára: v. sam weise, sitté, charakter, ta-samen so, auf diese weise, muzon-samen anders; ez a
samen pedig, a melylyel a cser. semen egyező, votj. instructivusraggal való alak.
A nyelvrokonság azon fokán, melyben az ugorság tagjai van
nak, megkívántatik a megfelelő alakokban bizonyos szabályos
eltérés; ha ennek ellenében az alakok — különösen műveltségi
szókban — szorosan egyeznek, ez csak későbbi nyelvérintkezés
alapján érthető. Vannak ilyenek is jó számmal a vogul-osztják,
cseremisz és zürj ón-votj ák nyelvek között, melyek e szerint a kölcsönvételnek szintén gyanújában vannak; felsorolok még ezekből
is néhány példát: osztB. kart, kard, kardi vas ; vogB. kert, ker :
votj. kort, zürj. kört | osztB. saras, saras, soris tenger; osztSurg.
sörét; vog. saris : votj. zariz, zarez, zárig | osztB. somi, sarna, sorúa
arany; vog. sarui ; mord. sir na (magy. arany) : zürj.-votj. zárni |
osztB. surtni répa, retek; vog. sortni: zürj. sortni | osztB. tus sza
kái: v. tus, zürj. tos | osztB. sos kacsaféle : v. 60$, cöS, zürj. cöé
ente | osztB. nip teher, vihető batyu, tarisznya: zürj. nop (v. nupiet) last, tracht; quersack, bastkörbchen | osztB. kor kemencze :
zürj. gor, v. gur | osztB. konar, kenar, vogB. kuner szegény, nyo
morult: zürj. konór, koner, v. kvaner, kuaner arm, waise || cser. pos,
pus csónak, hajó : zürj.-votj. pié \ cser. voz gyökér : zürj.-votj. vu%,
vizi | cser. nurguto fecske: dbrgili, gorgili, zorgili sperling. Feltűnő
a mord. skal üsző, tehén szónak is szoros egyezése a votj. skal,
iskal, sikál ,kuh' szóval.
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