
Ismertetések és bírálatok. 

H3BícTÍa o6m;ecTBa apxeojioriH, HCTOPÍH H 3THorpa$in npa 
ÜMnepaTopcEOMTj Ka3aHCEOMr& yHHBepcHTeTÍ. TOMI. X. BÍIII. 2. 

Munkácsi B. Votják szótár. Első füzet. Bpest. 1890.1) 

Mindez ideig összesen egy kis votják szójegyzék jelent meg 
nyomtatásban, mely Wiedemann zürjén-német szótárához van 
függelékül csatolva (461—501. 11.). A magyar tudósnak czímben 
jelzett műve a legelső kisérlet a votják nyelv tudományos szótá
rához. M. űr 1884-ben maga látogatta meg a votjákok vidékét s 
megismerkedett mindazon munkákkal, melyek e népre vonatko
zólag a külföldinek hozzáférhetők 2) (az orosz munkák közül idéz
geti Verescsagint, Gavrilovot, Kosurnyikovot, Potanint s a mi 
«Votjákok» czímü munkánkat). Minden egyes votják szó mellett 
közölve van annak fordítása mindenelőtt magyar, aztán német 
nyelven; igen sok szónál, melyet maga a szótáríró jegyzett először 
föl, mellékelve van amaz orosz magyarázat, illetőleg fordítás is, 
melylyel a votjákok az illető szót neki értelmezték. Egyik másik 
szó jelentésének meghatározása után egész sora következik a szó-

x) Egy orosz tudósnak a Votják Szótár-ra való észrevételeit 
egyrészt azért közöljük, mert a folyóiratot, melyben megjelentek, 
nálunk nem igen olvassák, másrészt, hogy a szerző e helyen — 
fölszólításunkra — megtehesse viszont azokra a maga megjegy
zéseit. S. Zs. 

2) Nem hozzáférhetők a külföldinek, de az én czélom szem
pontjából nem is voltak lényegesek a vj atkái, permi stb. városbeli 
helyi lapok és naptárak közleményei, melyeknek régibb évfolya
mai csak archívumokban és magánkönyvtárakban találhatók. 

M. B. 
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lásoknak, melyekben ama szó használatos, pontos megjelölésével 
a forrásnak, illetőleg a szólás előfordulása helyének a följegyzett 
népies, avagy vallásos irodalomban. Némely esetekben az ily szó
lások idézetei egész lapot, sőt többet is elfoglalnak. Már maguk 
ezen sajátságai igen becses alkotássá teszik M. úrnak megkezdett 
szótárát a finnsóg tudománya terén. De érdemét még inkább gya
rapítja azon körülmény, hogy M. úr külön megjelöli azokat a szó
kat, melyeket a votjákok idegen nyelvekből vettek által s rámutat 
azoknak eredetére, hol a tatárban, hol az arab és perzsa nyelvek
ben, melyekből azok a tatár, vagy talán már a régi bolgár nyelv 
utján hatoltak be a votjákba. Ezen irányban a szótár irója még 
Oroszországba való utazása előtt kezdte meg előkészítő munkáit. 

M. úrnak nyelvészeti szempontból nagybecsű szótára idővel 
természetesen nélkülözhetetlen segédeszköze lesz a keleti finn 
népek műveltségtörténete kutatójának is. Ismeretes dolog, hogy 
bizonyos szavak jelentésfejlődése adatokat tartalmazhat a velük 
jelzett fogalmak, illetőleg kulturjelenségek történetéhez is. Hogy 
ezen szempontból is minő okulást szerezhet a történetbúvár M. úr 
szótárából, annak mutatványául szolgáljon a kar szó czikke. Álta
lánosan elterjedt értelme e szónak: «város, várrom». Azon ala
pon, hogy a kar szót igen gyakran alkalmazzák földrajzi hely
nevekre a votják vidéken, igen fantasztikus képzeletek támadhat
nának a votjákok régi műveltségére vonatkozólag. Azonban ha 
tekintetbe veszszük a A;ar-nak azon eredetibb jelentését, melyben 
M. úr szótárának adatai föltüntetik, («fészek; állatok lakóhelye: 
barlang, lyuk, vaczok»; pl. tilo-burdo kar lesti a madár fészket ké
szít. Votj. Népk. Hagy. 6. J ucied cérdoz karjosaz fülemiléd énekel 
fészkeiben. Gavrilov. d. 141. \pars karaz kuro nullá a disznó szal
mát hord almába. Votj. Népk. Hagy. bab. 6. | ducéjoslan karze 
van a rókáknak van lakó lyukok. Mát. evang. 8, 20); továbbá azon 
összetételeket, melyekben használatos (sir-kar egérlyuk, ku^ili-kar 
hangyaboly, péné-kar kutyaól): kiderül, hogy ép úgy mint a nyu
gati finn Unna «város, vár», eredetileg mindenféle «lakóhelyet» 
jelöl*), nemcsak «várost» és «várat». 

*) Nem tudom, hogy honnan veszi Szmirnov a Unna eredetibb 
általános «lakóhely* értelmét. Ahlquist tárgyalja e szót (Culturw.. 
181. 1.) s azt deríti ki, hogy eredeti jelentése: «anhöhe, berges-. 
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Egyik másik műveltségszónál nagyobb teljességét lehetne 
kívánni a jelentés megállapításának, ilyenek: 

azbar «udvar». — Jelent egyszersmind «környéképületeket, 
azon épületek összeségét, melyeket egy nemzetség elfoglal». 

in-voéo ((hullócsillag, meteor*. — Jelent egyszersmind ((va
rázsló, vagy halott lelkét, mely amolyan alakban az élőkhöz 
röpül». 

Inmar-miS «Inmar (Isten) követelése bizonyos fölfogadott, 
de még nem teljesített áldozatra vonatkozólag)). — Tulajdonkép
pen azon «büntetést* (miz) jelöli, melyet az istenség, vagy az 
elhunytak az emberre bocsátanak a nem teljesített fogadalom 
miatt. (L. Szmirnov: Permjaki.) 

ubir «gonosz szellem». — Jelent ( (ha lo t tnak (néhol va
rázslónak) lelkét, mely az élők vérét szívja, vampir. 

urt (mint egyelőre nem igazolható adat idézve Wiedemann-
tól:) «seele, geist (von verstorbenen), gespenst, vision». — Jelen
tése általában «szellem»: ju-urt «a gabona fölött őrködő szellem». 

kart «férj». — Jelent még «öreget, családfőt, áldozót)). 
SZMIRNOV IVÁN. 

M egj e g y z é . s e k : 

azbar tatár eredetű szó: azbar «stall, pferdestall, hof» 
(.UBopt) Budagov. I, 36; tat. abzar ól, istálló. Bálint. — A votják-
ban tágabb «udvar» értelemben használatos természetesen a rajta 
levő épületekkel (ólakkal, istálókkal) együtt. Az «ól, istálló» külön 
neve a votjákban: gid, gid'. — Hogy magát az emberek lakta há
zat (kwa, kwala) is beleértenék az azbar-b&, azt Szmirnovnak 
nyelvbeli példákkal kellene igazolni. 

in-voZo 2. (didércztüz)) jelentése mellett utalás van a szótár
ban VNpk. 40. babonára, melynek szószerinti szövege: «Ha éjjel 
lidérczfényt (in-voz'odz) látsz, mondd: «uram!» (osta!). Az egy 
m e g h a l t b o s z o r k á n y n a k (varázslónak) a l e l k e , az em
bernek lelkét elragadni jár úgy». — Úgy látszik ezt a dolgot 
Szmirnov az én könyvemből tudja s aztán elfelejtve a forrást végre 
ő figyelmeztet rá engem. — Külömben, hogy minő babonák fü-

höhe», ebből fejlődött «feste, festung, schloss», ebből «stadt» a 
járni dialektusokban. M. B. 
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aődnek valamely természeti jelenséghez, annak följegyzése nem a 
szótáriró dolga. E ,szót üstökös nem lehet így meghatározni: 
«a néphit szerint háborút, vagy vészt jelentő csillag». 

Inmar-miz szó utórészének tüzetes tárgyalása a m betűben 
lesz. A mié szót votják tanítóm Ivanov így határozza meg: Tpe -
Ö O B á H t e H a K O r O - H H Ö y ^ B Ö05KeCTBa OTHOCHTejILHO 5KepTBOIipH-

HomeHifl, KOTopoe ŐBIJIO oÖBnjaHO eme 3apaHí»e (az istenségnek 
k ö v e t e l é s e valakivel szemben vlmely fogadott, de n^m telje
sített áldozat miatt). Van aztán egy szólás: miz kutiz «a m. meg
fogott)), azaz « b ü n t e t ó s é r t » a nem teljesített áldozatfoga
dalom miatt. V. ö. mié-vosan «egy régibb áldozatfogadalom telje
sítése* (m. -áldozás). 

ubir tatár eredetű szó (VNyt. 444.) tat. ubir fresser, vielfrass; 
hexe, böser geist (Budag. I. 108.); ettől ub-, up- elnyelni. — Ter
mészetes, hogy jelenthet «halott gonosz lelkét* is. Hogy egy ilyen 
rossz lélek miket vihet végbe, azt hiszem szintén nem a szótáriró 
feladata összejegyezni, bár én sok esetben, hol t. i. a működés 
köre jellemzetes (pl. Albasti, Busturgan, Inmar stb.), megtettem. 

urt szót a nép nyelvéből «szellem*-féle értelemben nem iga
zolhattam. Azért megcsillagozva jelzem, mint Wied. adatát. — Ta
láltam ellenben a vallásos könyvekben (Istor. 40, 49, 115): urtsé 
potám, melynek megfelelő tatár fordítása: kotlaré cékkam «elveszett 
a bátorságuk*. Tat. kot (= urt) «lélekjelenlét, bátorság*). [Szó sze
rint : elveszett a lelkük ? S z e r k.] 

Vájjon a votják fordító félreértése-e az itrí-nak ilyen haszná
lata ? Megjegyzem: osztj. urt, ür «úr» s egyszersmind többrendü 
bálványnak «szelleme*, mint a vog. átér. Budenz a magy. úr, zürj. 
verös «mann, herr» szókkal egyezteti. — Bizony egy «úr, gazda*-
féle szó vehet fel «szellem* jelentést; v. ö. pl. csak votj. ku$o 
«gazda, úr, birtokos* : korka-kugo a ház ő r s z e l l e m e J gid-k. az 
istálló őrszelleme | to-k. a tó ő. | vu-k. a viz manója | mmíco-k. 
a fürdőkamrában lakó szellem stb. Ugyanígy használatos tat. ege, 
eje «úr» és «szellem*. 

kart a votjákban hallomásom szerint mindig «férj»: kartli 
sotni férjhez adni | kartli bizni férjhez menni (tkp. futni). De 
nincs kizárva, hogy még eredetibb «öreg*-féle jelentése is haszná
latos valahol, t. i. tat. kart «öreg, vén* ; auél karté & falu véne, 

— v 
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sztaroszta. Eendes votj. szó erre: peres 1 peresjos uli-vuisli veralo 
az öregek beszélik a fölserdülő nemzedéknek. VNpk. 61. 1. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

E g y o s z t j á k n y e l v e m l é k . — Ilyen czímmel olvasunk 
Andersontól egy érdekes fejtegetést a Tudós Észt Társaság közle
ményeiben (Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesell-
schaft zu Dorpat 1891.). Abból indul ki, bogy a Togata folyó-
nevet — melyet Kézai Simon s a Bécsi Krónika említenek a 
regnum Jurianorum folyói közt — Hunfalvy Pál az Irtisre magya
rázza (Vámbéry's Ursprung der Magyarén 46. 1.). Ezt a föltevést 
Anderson a következő okoskodással erősíti meg : 

«Togata nem egyéb, mint egy latinosított *togat, * tagat v. 
*tanat alak, s ez a név a szurguti osztjákban ma is így hangzik 
thlanethl s az északi osztjákban lannaljogan és longa-jogan (Jrtis-
folyó'). Tanát nyilván azonos a vogul tait, taut szóval, melylyel a 
vogulok az északi s déli Szoszvát jelölik; emezt a Lozvával való 
egyesülése után az oroszok is Tavdának nevezik, ami csak a vogul 
taut átalakulása. — A togata alak nyelvtörténeti szempontból 
kétképpen érdekes : 1. meghatározza az időt, mikor ment végbe az 
osztják-vogult jellemző s : t hangváltozás, mely a magyarban 
ismeretlen [de v. ö. a tolvaj szót]; 2. bizonyítja, hogy az osztjákok 
mintegy 600 évvel ezelőtt legalább ebben a szóban a gutturálist 
még nem ejtették orrhanggal, melynek a rokon nyelvekben sincs 
nyoma, v. ö. vog. taut. Emez kétségkívül azonos a tájt, teát ,ujj 
(ármel)' szóval s a vége híján a magyar ujj szóval is. Továbbá 
megfelelnek neki a svéd-lapp sasse ,ármel' (a szárnyat jelentő soje 
szóból), norvég-lapp soagje, soagja ,ujj, szárny*; zürj. soj (votj. suj) 
felső kar, sos ujj (ármel; votj. sajas, sajes, saesj; cser. soks ujj; 
mord. oza e h. *soza uj j ; finn hia, hija, hiha (észt iha) ujj. A zürj. 
Sosva tkp. sos-va ,ármel-fluss' azaz mellékfolyó (v. ö. orosz pyKaBi* 
,ármel' és ,fluss-arm'), tehát fordítása a vogul névnek, s ennek ré
gibb osztják-vogul alapalakja *sages v. *sagas lehetett, mely közel 
jár a votj. sajes, cser. soks alakokhoz.*) — Hogy az osztjákok a 
ruhaujjat ma más hangfejlődésü alakkal lit, í/í-nek mondják, az. 
Andersen véleménye szerint nem áll útjában a föntebbi magya
rázatnak, v SIMONYI ZSIGMOND. 




