
Votják-török szóegyeztetések. 
Nagy gondossággal összeállította már a votják nyelvben levő 

törökeredetű szavakat MUNKÁCSI «Votják Nyelvtanulmány ok» czímű 
érdemes munkájában (= Ugor füzetek 5. szám. Különnyomat a 
Nyelvtud. Közlemények XVII. és XVIII. kötetéből) az akkor ren
delkezésére álló nyelvanyag alapján, kimutatván mindössze 608 
olyan szót. Később a Votják Szótárban még azonkívül néhány, 
részben előbb nem ismert votják szót török (tatár vagy csuvas) 
eredetűnek jelez. Ismeretes dolog, hogy az ilyenféle föladatnál 
egyszerre lehetetlen a teljességet elérni, hogy az ilyen munkát ren
desen új meg új pótlékok követik. Ebben az esetben még hozzá 
járul azon körülmény, hogy a török szókincs terén ismereteink az 
utolsó évtized alatt megjelent munkák által valamivel bővültek. 
Miután minden tekintetben kívánatos, hogy tisztában legyünk a 
finnugor nyelvekbe behatolt török szavakkal, legyen szabad nekem, 
jóllehet nem is vagyok specialista a votják nyelv terén, a NyK.-ben 
közölni azon új adalékokat, a melyeket a Votják Szótár használata 
közben magamnak följegyeztem. Szükségtelen mondanom, hogy a 
szóban forgó anyagot ezzel nem tartom kimerítettnek, annál ke-
vésbbé, mert nem is nagyon törekedtem arra. 

Az alant következő jegyzékbe fölvettem néhány olyan szót is, 
a melyet előbb, az én nézetem szerint hibásan, török eredetűnek 
tartottak, illetőleg az átadó török nyelv mivoltát nem állapították 
meg helyesen, valamint néhány olyant is, a melynek megmagya
rázásához valamely új adatot közölhetek. 

Ha másképen nincs jelezve a k i r g i z és b a s k í r szavakat 
(rövidítve «kirg.», «bask.») ezen munkákból idéztem : KATARINSZKIJ, 

KHprH3CKO-pyccKÍü caoBapL, Orenburg 1897, PyccK0-KHprH3CKÜi 
cüOBapL. 2-e Hadamé. Orenburg 1900, BauiKHpcKO-pyccKÜi anoBapt. 
Orenburg 1900, az a l t á j i - tö rök szavak (rövid. «alt.») forrásául 

Nyelvtudományi Közlemények XXXU, 17 
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pedig szolgál: VERBICZKIJ, CiOBapb AjiTaíicKaro H A.ia^arcKaro 
Hapt^ifi TiopKCKaro H3biKa, Kazán 1884. 

A c s u v a s szavaknál az egyszerű «csuv.» azt jelenti, hogy az 
illető szó a saját (még kiadatlan) szógyűjteményemből való, a mely 
a szamarai kormányzóság Buguruszlán nevű kerületéből, Novoje 
Jakuskino és más szomszédfalvakból származik, a melynek csuvas 
lakosai az anatri- vagy alsó nyelvjárást beszelik; «csuv. (Spaszk)» 
azt, hogy az illető szóalakot a kazáni kormányzóság Spaszk nevű 
kerületének délnyugati részében lakó csuvasoknál jegyeztem föl, 
a kiknek nyelve szintén ugyanazon fönyelvjáráshoz tartozik; 
«Ucebn.» ezen czímű orosz kiadványra utal: IlepBOHaqajibHbiH 
yqeÓHHK'b pyccicaro H3biKa ^Jia HyBaiirb, 5. kiadás, Kazán 1898. 

A másik főnyelvjárásból, a fölső vagy vir-jalnak nevezett 
nyelvjárásból a szavak ZOLOTNITZKIJ után vannak idézve (KopHeBoli 
^yBamcKO-pyccKiíi cjiOBapb, Kazán 1875), rövidítve «ZOLOTN.» 

A kazán i - t a t á r szavakat az ismert BÁLINT-, OSZTROUMOV-, 
VOSZKRESZENSZKIJ- és BADLOFF-féle szótárak szerint idézem. A sza
marai kormányzóság Bugulyma nevű kerületének északnyugati 
részében lakó misár-tatároknál följegyzett szavaim mellé «mis.-tat.» 
jelzés van irva. 

alama (Jel. Uf.) rossz, hitvány (xy^oii, njioxoii). — tat. (OSZTR.) 
alama, alama rossz, tisztátalan (̂ pHHHOÖ, HeonpaTHHÖ). Előfordul 
a tatár evangéliumfordításban is, pl. Máté ll,2i, Luk. 10,3. —V. ö. 
csuv. diámat id. 

argamat poroszka ló. — tat. aryamak (BADL.) arabisches 
vollblutpferd turkmenischer zucht; überhaupt jedes gute pferd; 
mis.-tat. aryémakjó, tüzes (zabolátlan) ló, kirg. aryémak «apraMaKT>», 
csag. argamak guter renner, edles pferd (VÁMBÉRY). V. ö. csuv. ur~ 
yamay*) jó, tüzes ló, fölső-csuv. orgarnak áldozatul hozott állat
alakú mézeskalács (npaHHKb CL H3o6pajKemeMT> jKHBOTHbix'b), 1. 
MAGNICZKIJ, MaTepianbi wt oőiacHemio CTapoü qyBamcKofi Bipbi, 
Kazán 1881, 253. 1. — Megvan ezen szó a cseremisz ós a mordvin 
nyelvben i s : keleti-cser. orkamak (GENETZ) sehr gutes ross, (Uf.) 

*) w-val azt a nyilt %-hangot jelzem, mely az anatri-nyelv-
járásban a fölső-csuvas o-nak felel meg, kivéve j és é előtt, midőn 
zárt w-hang hallatszik. Ezt a két u-t ASMARIN csuvas nyelvtanában 
nem külömbözteti meg, jóllehet máskülönben a hangjelölése elég 
pontos. 
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oryamak id. (1. Keleti Szemle 1901, 124., 126.1.), mordE. argumak, 
<irguma (részint átvitt értelemben). A votj. -t a tat. -k helyett úgy 
mint ebben : votj. kakit «•** tat. akék. 

barak (Sar.) szeméremtest idősb nőknél. V. ö. keleti cser. 
(Birszk, Krasznounmszk) párak női szeméremtest (a BüDENz-féle 
szótárban is), hegyi-cser. (BAMSTEDT) párak id. Miután az eltatá-
rosodott karataj-mordvinok nyelvében is megvan ezen szó : párdká 
id., átvétel lehet valamely török nyelvből. 

basma (WIED. basna) kartonvászon (KaTTyHi., cHTen,T>). — tat. 
(OSZTR.) basma id. (HadoitaaTHÜ XOJICTT., NECTPA.NI,), bask. basma 
HaŐOH âTbifi XOJICTT>, BHŐoííKa; csuv. pusma id. (cMTeiri.). V. ö. 
keleti-cser. pasma id. 

bic : bicaez potá csiklandik, bicat- csiklandoztatni (WIED. bic, 
byc : b.-potys kitzlig, bical-, bycal- kitzeln). — V. ö. csuv. (ZOLOTN.) 
péca viszketés (Bocija). 

berno garatfiók | mühltrichter (WICHMANN, Zur gesch. des 
vokal. 78. 1., 147), zürj. burna brunneneimer; stánder (?). — V. ö. 
csuv. pérná hársból készített magas kosár, Ucebn. 52. 1. Ky30BT>, 
Mát. 15,87 Kop3HB.a. A jelentés elég eltérő ugyan, de szint' ilyen 
jelentésváltozás mutatkozik a következő votj. szóban: musko fonott 
nyírhéj-kosár; garatfiók. 

buzara görény (xopeKTb). — csuv. pézara (Spaszk) pksara id. 
(xopöKi.), (ZOLOTN.) psara marmota (cypoKT>). 

cagér (Jel.) lazúrkék (rojiyőofí). — csuv. éaoer sárgásbarna 
(csak a szemről mondva; «mint a füles bagolynál (KaKí. y *HJiHHa)» | 
ZOLOTN. KOCOM (kancsal), szintúgy MAGNICZKIJ 197. 1.: cagér kos 
KOCOH rjia3T>, kirg. cagér szürkeszemű (ló) HMÍ.iom,iÉ ci>pLie rjia3a 
(jioina^L); v. ö. alt. cokur, cokér tarka (necTpHH, nojiocaTLifi, qy-
óapHÍi, H,BÍÍTHLIM) ; alt. caykér rojiyőofi; csag. cakil hellblau (nur 
von augen) VÁMB. — Bátaláltam erre a szóra a cseremiszben és a 
mordvinban is: kel.-cser. (Birszk) cakér szürke (csak a szemről 
mondva), mordM. (Psenevo) cagér-éetmá (mondják olyan emberről, 
a ki a mit lát, mindent magának akar), mordE. (AHLQVIST kéziratá
ban) cagoro szürkeszemű, cago id. Habár ezen szó nincs kimutatva 
a kazáni-tatárban, mégis bizonyosnak vehető, hogy onnan került 
az említett finnugor nyelvekbe, valamint a hangalak után ítélve a 
csuvasba is. MUNKÁCSI (Votj. Szót.) orosz jövevényszónak jelzi, 
összeállítván a következő alakilag lényegesen eltérő orosz Bzóval: 
^arpaBbiö aschgrau, dunkelgrau, a mely természetesen szintén 

17* 
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török eredetű (DAL szerint csak keleti Oroszországban for
dul elő). 

cibor, cébor, cubor tarka (necTptiíi). — tat. (BÁL.) ciuar, (Nytan 
10. §) éubar foltos, pettyes, (OSZTR.) cuar, ciuar necTpuü, mis.-tat. 
cobar pettyes, kirg. subar qyőapbríi (MacTb JKHBOTHHXT.), bask. sébar 
id., csuv. ceBar (ZoLOTNiczKU-nél is) id. — Az orosz nyelv is át
vette e török szót: or. tiyöaptra getiegert (von hunden und pferden), 
a melyet MUNKÁCSI a votják szó eredetijének tart. 

cigénal-, cignal- (Kaz.), Sar. cignal-, Glaz. cidnal- hátrálni; 
megmakacsolni magát (ciiflTHTbCH).— tat. cigén- hátrálni, iraTHTbca 
VOSZKR., v. ö. Luk. 14,i8; BÁLINT és OszTRouMov-nál csak a Óik') 
alapszó található), bask. sigén naTHTbca Hasadt, kirg. segin- id.; 
v. ö. csuv. ceoémla- makacskodni (a lóról mondva). Néhány moksa-
mordvin nyelvjárásban is található az idézett tatár alapszó mellék
névi származéka: cigén csökönyös (ló), valamint a cseremiszben is: 
keleti-cser. (Birszk) cégén id., TROiczKU-nál: cégén csökönyösség 
(HopoBi. y SKHBOTHHXI.), cégénlem csökönyösnek lenni, hegyi-cser. 
tsdfd'nas (RAMSTEDT) id. 

cija (Jel. Kaz.) meggy; cseresznye. MUNKÁCSI egyenesen csu-
vas eredetűnek jelzi, valószínűleg csak azért, mert jobban látszik 
illeni a csuv. cija alakhoz (a mint a ZoLOTNiczKU-nál előforduló 
qia szót átírja), mint a szintén idézett tat. cija, céjá alakhoz. A csu-
vas szó pedig cíjá-nek hangzik és valószínűleg a tatárból ered ; v. ö. 
kirg. sije, bask. seja id. 

cumon (Sar.) nyírfakéregből készült edény. — csuv. cuman 
hársból készült hosszas, alacsony edény, melyben malátát csiráz-
tatnak. V. ö. cser. (TROICZKIJ) coman schlitten mit eínem kasten, 
worin man mist, schnee etc. hinausführt (Sz.), keleti-cser. (Birszk) 
coman egy nagy, hársból készült edény, melyben lisztet, gabonát 
tartogatnak ós melyet gyakran fuvarozó szánra állítanak. TROICZKIJ 
szótárában egy tatár cuman szóra utal. Megvan ezen szó az orosz
ban is, világosan mint kölcsönszó, ^vaiain., DAL szerint keleti és 
északi Oroszországban fordul elő. A ZoLOTNiczKij-féle csuv. cikmdn 
Ky30Bi> világosan ama szó mellékalakja, v. ö. csuv. soyman, suman 
(mord. suman) «•*» tat. sikmán kaftán, 1. a sukman czikk alatt. 

cup, Kaz. cub, cup, cup : cup karini megcsókolni. — csuv. 
cwp csók; ábé c. tűrém ana megcsókoltam őt; ZOLOTN. cöp csók, 
cöp tu- csókolni. 
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énéi (Sar.), Kaz. cucé (M.), cucé bőrkiütés (проказы); zabola 
^z ajak szélén; tetvesedésből származó kelések a fejen; vérkelés. — 
Valószínűleg összeállítandó a tat. cöcö szóval , valamely bőrbeteg
ség', melyet egy a nizsnij-novgorodi kormányzóságból való misär-
tatártól hallottam; ugyanazon szó a mordM. éuca, mordE. cuce id., 
(WIED.) cucu rák (krebs), cser. cuci, cucu rák (Tr.). V. ö. csuv. 
(ZOLOTN.) чечу ,почечуй, ракъ болезнь', a melynél ZOLOTN. egy 
tatár тяче szóra utal. 

dalaj (Kaz.) elég ideje már, meglehetős régen. — kirg. talaj 
néhány; Ыт t. ksi несколько человвкъ, talajdan bermen съ неко
торого времени, keleti-tör. talaj viel, zahlreich, ZENK. 247,З, csag. 
(VÁMBÉRY, Wbuch 162. 1.) tálai viel, reich, gross; v. ö. BADLOFF, 

Phon. 201. §. Megvan a mordvinban is : talaj genug, hinlänglich» 
ziemlich; vor einiger zeit, 1. JSFOu. XV, 2, 53.1. 

dem (Kaz.) éppenséggel, teljesen, tökéletesen, tisztán. — tat. 
(OSZTR.) döm tökéletesen (совершенно), d. kazanyi совершенно 
темный, bask. döm id., kirg. dem совершенно; d. kalmadé совсвмъ 
ничего не осталось, d. ßakse вполне xoporaiíi, csuv. tém : t. yura 
egészen fekete. A mordvinban is: dum, tum egészen (csak a szín
ről mondva). 

eptäs (ÜL) csupán egy textusban fordul elő: piniez — suon 
eptäsezli kutyája elmondotta ebtársának (разсказала другой co-
•бакв). MUNKÁCSI ezen szónál a tatár ét ,kutyaf és das ,társ' sza
vakra utal, de kétségkívül a tat. (OSZTR., VOSZKR.) iptás (mis.-tat. 
ibdäs) ,társ' (товарищъ) szó átvétele. 

izi, Kaz. ize, GAVR. iß báránybőr-sapka. Ezen szót MUNKÁCSI a 
csuv. islek, silek(ZOLOTN.) szóval összefüggőnek véli, a Votj. Szótárban 
mégis megkérdőjelezve. Azt hiszem, nincs semmi közük egymáshoz; 
a votják szó talán összefügg a moksa-mordvin vaé ,sapka* szóval. 

jam (Kaz.) dísz, szépség, jó állapot; (WIEDEM.) herrlich, janiik 
pracht, herrlichkeit. Vnyt. 357 össze van állítva az alt. jamé szóval 
,rang, állás', mely BUDAGOV szerint a mongolból való. Aligha he
lyesen, — közelebb áll a következő tatár szó, melynek valószínűleg 
nincs semmi köze az előbbihez: tat. (BÁL., OSZTR.) éjam ékesség, 
dísz, szépaég, mis.-tat. jäm (az ufai kormányzóságban is így hallot
tam) ; bask. ej am красота, верхъ совершенства. 

jum : äm-jum (Sar.) orvosság. -— csuv. jum: im-jum gyógyító 
Tarázsigék (im-jum kala- varázsolni). Ezen csuvas szó az ismert 
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jumés, (Spaszk) jumézé, (ZOLOTN.) jomés, jomée , varázsló' szónak 
alapszava és megfelel az alt., tel., kojb., ujg. stb. kam szónak,, 
melynek jelentése ,varázsló, sámán*. MUNKÁCSI a votják szót NyK. 
XX, 473. 1. ezzel a csuvas szóval állítja össze: ém-éom (ém-éom) 
jfüvekből készült orvosság', ZoLOTNiczKu-nél imsom aeKapcTBO H3T* 
ípyxH, megjegyezvén, hogy a votják em-jum igen érdekes nyelv
emlék a csuvasra nézve, a mely nézetet az előbbivel szemben nem 
lehet fönntartani. Ugyanabban a csuvas nyelvjárásban, melyből 
az im-jum szót följegyeztem, megvan im-sam ,mindenféle orvos
ság', v. ö. ASMARIN, 115. 1.: im-sam (im-jam) eszköz, orvosság 
(cpe,a;cTB0, jieKapcTBO), a mely összetételnek a utórészét a szerző 
csak az előrész puszta változatának tartja, sok olyan összetételt 
idézvén a csuvas nyelvből. A ZoLOTNiczKu-féle -som (e h. -sam) 
ebben: im-som népetymologián is alapulhat {som ,gyom'). 

kabaci, Glaz. kabaci női mellrevaló. — V. ö. oszm. (BADL.} 
kabajca ein kurzer rock, eine art weste, kába (perzsa eredetű) das 
oberkleid, das die perser über dem hemde tragen. Ugyanolyan 
jelentésbeli változás mutatkozik a következő finn szóban: észt. soha 
brustlatz stb., finn sopa hemd, kleidungstück. 

kakit karneolkő (cep.a.OJiHK'b) ; drágagyöngy. — tat.-ar. akik 
karneolkő, csuv. ayay id. Votj. -t a tat. -k helyett mint a fennt 
idézett argamat szóban. 

kalta kis bőrtáska (cvMO'ma), melyet a férfiak az övön, elül 
viselnek. — bask. kalta bőrtáska (cyMKa), kirg. kalta zseb (nap-
MaHT>); v. ö. Orosz-kirg. Szót. s. v. CyMa: KHprH3CKaa KajiTa, KO-
TOpVK) npHBH3HBaK)TT» KOJKaHHMt TlOHCOWb CHapVJKH ILüaTfl), a l t . 

kalta KHceTT>; KoataHbiííi. KOmejieKi. ^JIH TaöáKy; Kapaiam.. — 
V. ö. cser. kalta, kálda bőrzacskó, melyet az övön hordanak. 

kaptirna (Jel.), kattérma (Kaz.) ruhakapocs (KpKmeKT> Ha 
o^eac^B). — tat. (KADL.) kaptérma haken und oesen (zum zuhaken), 
bask. kabtérma KpioqeKB, 3acTejKKa y o^eat^H, kirg. kabtérma id. 
Előfordul a keleti cseremiszben is : kaptérma (Birszk) ruhakapocs. 

kaudan egy fűnek neve, mely gyökerén szárad. MUNKÁCSI rá
utal ezen szavakra: kirg. kau altes, verdorrtes gras, kaudak, kaulak 
avarfű BUD. II, 29. Található teljesen megfelelő alakja is BADLOFF-
nál : kaudan (Kür. Krm.) 1. (Krm.) dürres gras, 2. ein mit trocke-
nem grase bedecktes land (im herbste), sőt a n.-novgorodi kor
mányzóságból való misár-tatártól is hallottam: kaudan száraz fű. — 
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Megvan a mordvinoknál is : mordE. gavdan, mordM. gavdan^ gal-
dan, kaidan száraz (tavalyi) fü stb. 

ken, ken meny; menyecske, ifj'asszony. — csuv. kin (ZOLOT-

NiczKiJ-nél is s. v. kii ,невъста, младшая сноха') id. V. ö. tat. 
kilin id., alt. kelin (ab.) kilin id. (невестка; сноха), oszm. gelin id. 
V. ö. ASMABIN XIX. 1. 

kis, kis (Kaz. Sar.) szövőborda, zürj. kis, perm'.kis id. MUN
KÁCSI helyesen csuvas eredetűnek tartja: csuv. ^is szövőborda; 
kard (ZOLOTN. ; az anatri nyelvjárásban -/és), azonban Vnyt 172. 1. 
tévedésből «olyan egyező csuvas-votják szók» közé sorozza, «me
lyeknek a törökség egyéb részeiben nem ismerjük megfelelőit», jól
lehet BUDENZ már NyK. X, 1, 135. 1. a csuvas szót a tat. keléc szó
val állította össze: tat. keléc kurd, szövőborda, kirg. kelés id. сабля; 
деревянный ножикъ, которымъ ткутъ, (Orosz-kirg. szót.) бердо, 
bask. kelés kard (сабля, мечъ), alt. keléc, kelés, kelés kard stb. 

kokérok, kokrok (Kaz.) kakastaraj. — V. ö. tat. kikrék (VOSZKE. 

s. v. гребень) id., kikiriki (BÁL.) id., mis.-Bug. kikérik, csuv. kieirik, 
(Spaszk) kikeriGuk id., ZOLOTNICZKIJ szerint (s. v. терекэ) az alsó 
csuvasoknál kikrik. Hangutánzó szónak látszik, a hasonlatosság 
azonban aligha véletlen. 

kolzo zablisztből készült tészta különféle gyümölcstöltelék
kel. — tat. kölcä (OSZTE., VOSZKB.) süteményféle, лепешка, куличъ, 
bask. kölsä лепешки. 

kudi, Kaz. kndé, WIED. kudu, Kaz. Mát. 14,2o коды kisebb 
fajta kosár; kudo (Sar.) nagyobb fajta kosár; zürj. kud geflochtener 
korb ; tschetvert; keleti-permi (GENETZ) kud korb. Található még 
a cseremiszben és mordvinban: erdei- és keleti cser. komde göm
bölyű doboz hárshéjból, keleti-cser. (Birszk) komdo, Ucebn. 37. 1. 
komde hársból készült kosár, лукошко, hegyi-cser. komdé (BAM-
STEDT) ein korb (für getreide); mordM. kmida (e-) id. (лукошко). 

V. ö. bask. kumta koporsó, hosszas szekrény v. láda (гробъ, 
ящикъ продолговатый, csuv. кипъе nagy hársból készült kosár, 
лукошко, Ucebn. 52. 1. kumét id., ZOLOTN. konda, kondék id. (лу
кошко); bölcső (датское ложе, колыбель); (ASMABIN, Mater. 51.1.) 
копьек (fölső-csuv.) лукошко; BADLOFP-nál: komda (kojb. leb.): 
1. (leb.) kästen, 2. (kojb.) sarg, grab; tob. kumta ein schächteichen; 
alt. komda, komdé ящикъ; гробъ. 

Nagyon érdekes török jövevényszó. Bészt vett az ismert a 
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permi nyelvekben (mint a magyarban) történt hangváltozásban 
nd > d (v. ö. pl. votj. tod-, zürj. töd- (magy. tud-), finn tűnte-). 
A mostani csuvas alak kiinni stb. aligha tekinthető ezen nyelv régi 
szókincséhez tartozónak (a k miatt, e h. %). V. ö. ASMAEIN 
XVIII. 1. 

kukej, kuko (Jel.) tojás. — tat. kükáj tojás (BÁL.), HHŰO KypH-
Hoe (BT> pa3roBopt CL ^ÍJTLMH) (OSZTB.), mis.-tat. kuka) id., bask. 
kükáj tojás (anno). Sok mordvin nyelvjárásban is található: mordE. 
koko, mordM. koka(é-), koku, kuku tojás (mint gyermekszó). Leg
alább az előbbi votják alak a tatárból valónak látszik. 

kulo (Sar.), kélő fakó, világosbarna (ló) [v. ö. Y. WICHMANN, 
Zur gesch. des vokalismus d. erst. silbe im votj. 16.1.]. — tat. kóla 
id., bask. kóla id., kirg. kula id., csuv. yéla, (ZOLOTN.) yula id., alt. 
kula id. 

kwan- (Kaz.) gyönyörködni, örvendeni, jó hangulatban lenni. 
— tat. kiuan- (kuwan-) örülni, vigadni, kirg. kuan- id. (pa^OBaTtes). 
bask. kiuan- id. (BecejruTtca, 6HTB BT» xopomeMt HacTpoeHiw), 
alt. kubat-, kubuj- öröm, kubuksu víg; vigadni. 

güj, kirjan-güj (Uf.) ének, nóta, dal. — V. ö. tat. köj dallam, 
széphangzat, kirg. küj id. (HanfeBi, rojioct, MOTHBÍ. IIÍCHH Ha 
KaKOMT. HHŐy^b My3HKaJibHOMi. HHCTpyineHT'fe), bask. köj id. (Ha-
iitBi., ro.TOCL; mind ber küj ájtse cicaam (cnoíi) MHte XOTL o,HHy 
ntCHio), alt. kög, küii 3ByKi>, ryjn.; rojioct rpoMKÍH; HaniíiB'L, MO-
THB'L ; csuv. kévé id. 

muksa (Kaz.) mordvin. — tat. muksi mordvin (akár moksa, 
akár erza). 

musko (Sar.), Glaz. mucko fonott nyírhéjkosár; garatfiók. — 
mis.-tat. (Ufai korm., Birszki ker.) miiska garatfiók (a saját hallo
másom szerint). Az ottani cseremiszeknél is : müska garatfiók. 

mrj (Sar.), Glaz. mié halikra. Lehetne arra gondolni, hogy 
talán átvétel valamely régi, csuvas-féle nyelvből, v. ö. csuv. 
vél^'é, (ZOLOTN.) vélca halikra. A hangalakra nézve v. ö. csuv./és 
szövőborda, tat. kéléc; csuv. pizán, bot., tat. bilcán; csuv. (ZOLOTN.) 
sal'ca, sal'éa, soca rúd, csuv. ris- mérni, tat. illcá- id.; csuv. vélzam, 
vézdm ők; ilzd, izd vévén; péfy'éra, pécra pénzesláncz (ASMARIN 
52. 1.) és' csuv. veGtér ökör, Ucebn. 45. 1. méaer; val, mai előrész: 
vásárid, másárla hátra, ASMAEIN 48. 1. 

pag$a (Kaz.), Sar. Mai. padja, Jel. pagéa létra, lépcsőzet 
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{jrECTHHHa). — V. ö. (?) alt. pakés jrBCTHHua ebből: pak- hágni 
{jrfe3Ti» BtepxT> [Ha ropy, Ha ,a,epeBO]). 

partca, parca (Sar.) szőnyeg. Bizonyosan a tatárból való át
vétel: tat. (OSZTR.)parca rajzrninták, virágok a kartonvásznon, kár
piton (ysopTb, HK&TH Ha CHTITE, oÖOHxt). A tatár szónak a jelentése 
OSZTROUMOV szerint ugyan épp annyira vagy még inkább eltérő, 
mint az orosz szóé: or. napTia ,arany- v. ezüstszövet, az aranynyal 
vngy ezüsttel átszövött selyemszövet', de a baskírban már jobban 
hasonlító jelentéssel fordul elő e szó : bask. parsa függöny, terítő 
(3aHaB'BCrb, nonpbiBajio). Eredetije a perzsa parce. 

pisáj (Jel.), Glaz. pisaj macska. Jóllehet hangutánzó szó, még 
sem lehet véletlen a hasonlatossága ezzel: bask. bsáj macska. 

purt kés, zürj. part kés, kard, perm. purt kés. V. ö. csuv. 
purm, (ZOLOTN.) porda fejsze. 

sandái (Sar.) durva kék festőszer. — tat. (OSZTR.) sandái 
szantálfa-festék (caH^ajit), sandaiga buja- KpacHTi> caHjrajroMT.. 
Valószínűbb, hogy a votják nyelv ezen araberedetű szót a tatárból 
vette át, mint az oroszból. 

sarana (Kaz.) liliom (JIHJIÍH). A Votj. Szótár oroszeredetűnek 
jelzi. Megvan a volgai török nyelvekben is: tat. (OSZTR.) sarana 
jimma UBÍITOKI,; CSUV. sarana valamely növény «szép, halvány
vörös virágokkal, melynek sárgaszínű gyökerét eszik», «jiyKOBHHa». 

séúék (Kaz.), sénik (Amin. mes. 10) félszer, szín. — A Votj. 
Szót. szerint tatár eredetű.*) A tatár sinnék fészer, kocsiszín (BÁL.) 
pedig maga orosz eredetű (OSZTROUMOV is arra utal szótárában), or. 
CÍJHHHKT., és hogy a votják szó egyenesen az oroszból vétetett át, 
arra a lágyított n (ül. s is) szolgálhat bizonyítékul. 

sukiri (Sar.), sükeri (GAVRILOV), sukuri (WIED.) egész kenyér. 
Helyesen van összeállítva (Vnyt. 422.) a csuv. (ZOLOTN.) sukkur, 
sugur szóval (alsó-csuv. ééair), de az idevont zürj. sukar ,zwieback' 
szónak nincs hozzá semmi köze, mert ennek eredetije az orosz 
«yxapb ,zwieback' szó. 

sukman hátul ránczos téli zubbony. — csuv. sixman, (Spaszk) 
sg/man, (ZOLOTN.) suyman kaftán. V. ö. tat. cikmán id. csag. (VÁMB.) 
éekmen ein weites winterkleid, tob.-tat. shkman kaftán. Előfordul 

*) A tatárból átvett szónak tartja WICHMANN is (Zur Gesch. 
25. 1.). 
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a mordvinban i s : mordE. suman, mordM. suman, sémán (JSFOtu 
XV, 2, 50. 1.). 

sur (Sar. Glaz.), Uf. Kaz. sür szürkés (ló v. macska). — tat, 
(OSZTE.) sorg szürkés («сЬрый», mis.-tat. «саврасый»), kirg. sur 
оврый, голубой (масть лошади), alt. sur-at голубой конь, csuv, 
seré, (ZOLOTN.) suru szürkés (сЪрый, голубой). — V. ö. cser. sur, 
suro szürke; feketebarna. 

zur-mus hereméh | dröhne WIED., zűri bögöly; bereméh 
bremse (oestrus); dröhne WIED. — V. ö. csuv. sere-yurt, (Spaszk) 
sgr-yurt, (Ucebn. 88. 1.) sar-yurt hereméh (трутень), (ZOLOTN.) 
suru-yort трутень, сърая пчела, tat. (ZOLOTN.) sorg-kort; mordM. 
(Penza) sar-mes, (Saratov) sar-neskä, (Tambov) garem, (Kazan) 
апёк-sarks, mordE. sarks, sarks hereméh, keleti-cser. surij, sure, 
Ucebn. 59. süre, TBOiczKij-nál sure, süré, sure id. 

zurod, WIED. zűröd boglya, széna- v. kenderrakás (стогъ),. 
zürj. zoröd, zaröd schober, heuschober. — tat. zurat kéverakás 
(BÁL.), продолговатая кладушка сноповъ въ поли, mis.-tat. zurät 
id., csuv. surat id., bask. gurat спопы сложенные въ скирды. 
Megvan a mordvinban, nyilván mint tatár jövevényszó : mordM. 
sorat (Penza), zorat (Tambov) nagy kéverakás, valamint a csere
miszben : keleti-cser. (Birszk) sorat id. 

sam (i; instr. samanJ szokás, tulajdonság; mód, természet,, 
minőség (нравъ, привычка, свойство); saman, Sar. -sean, Jel. sain 
1. (módhatározó) szerint, módjára, hasonlóan, mint; 2. (időhatározó) 
vmi közben, alkalmával, vminek ideje alatt, a mint; v. ö. zürj. sam 
Verständnis, einsieht, geschicklichkeit; art, as-é. eigensinn; keleti
permi sam kraft, stärke. — V. ö. csuv. sammén képest, szerint: 
lazena vejé sammén tijä rakj fuvart a lónak erejéhez képest, (ASMA-
BIN, 218.^1.) samén, säm képest, szerint (сообразно с ъ — , по); 
yevacé samén az ő erejéhez képest (смотря no его сил*); ebből : 
samé способъ; мотивъ, нап^въ. A cseremiszben is található: 
keleti-cser. sem, sem dallam, hegyi-cser. sem id., kel.-cser. senwn,. 
semon szerint, módjára; tej tuden semen te ő vele egyenlő vagy ; 
nemo semenat éten от yert semmiképen se tehetem; (kel. és erd.-
cser.) közben (während); uzmoáo semenak palen als er ihn erblickte, 
erkannte er ihn, hegyi-eser. semin in Übereinstimmung (BAMST.). — 
MUNKÁCSI a votják szót (Votj. Nyelvt. 197. 1.) eredetinek tartja 
(valamint ANDERSON, Wandlungen 42. 1.) és a cseremisz semen szót 
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a votj. szó átvételének magyarázza, de valószínűbbnek látszik, 
hogy mind a kettő csuvas eredetű. Meglehet azonban, hogy a 
permi nyelvekben volt egy oly hangzású eredeti szó is, melylyel az 
új jövevény összevegyült. (Lehetne talán arra gondolni, hogy a 
csuvas szó = alt. siime, melynek jelentései között VERBiczKunél 
található ez is : cnocoöt, cpe^CTBo). 

seri (Sar. Glaz.), Kaz. éire csév, csörlő cséve (írbBKa, mnyjibKa). 
MUNKÁCSI tatár eredetűnek jelzi: tat. siiré cső, csév; nádsíp. A szó
kezdő s pedig a csuvasra vall: csuv. seré csév. Más csuvasoknál 
s-vel kezdő alakok találhatók: (Ucebn. 38. 1.) suré, siiré (az utóbbit 
egy a tetyusi kerületből való csuvastól hallottam), melyek való
színűleg átvételek a tatárból. 

suan az utolsó lakodalmi szertartás a nyári ünnepen 
(cBa^töa); lakodalmi nép; suanci, suanci (Glaz.), Kaz. suansi lako
dalmas ember, lakodalmi vendég. V. ö. erdei-cser. süan lakodalom, 
nász, keleti-cser. (Birszk) süjan id., kuyo siijan azon halotti ünnep, 
melyhez a cseremisz hit szerint az előbb meghalt rokonok a negy
venedik napon a haláleset után összegyűlnek véglegesen elkísérni 
a halottat (unélloée poces kolséni kuyo-siijan dene nalén yajatr>); 
akkor fölkérik a «halottak főnökeit* (kijqmqt-törq, kijqmqt-saus), 
hogy meg-, ül. kiházasítsák az új halottat, ha t. i. nőtelen vagy 
hajadon volt, hegyi-cser. (EAMSTEDT) süan das hochzeitsfest; die 
ehe; mordM. séméncá (Penza), sufénca (Penza, csembári ker.), 
éuvinca (Kazán) örömhír; siméncá (-é) (Szaratov) azon ajándékok 
neve, melyek gyermekszülés alkalmával rokonoknak küldetnek, 
mordE. suvontfej, suvoncej örömhír (különösen gyermekszülés alkal
mával) ; ama férfi, a ki a negyvenedik napon a haláleset után meg
jelenik a rokonoknál és meghívja őket a megtartandó halotti 
ünnepre. 

V. ö. tat. söjön-, sgjén- örvendezni, söjöngs, söjönöc öröm, ör
vendezés, söjöncé örömpénz (hírhozónak, találónak), kirg. siijün-
örvendezni, süjümü öröm; örömpénz (pa^ocTt; BoaHarpaat^eme 
3a cooőmeHie KaKon JIHŐO palócra), csag. (VÁMBÉRY) süjiin§ 
freudenbotschaft, siijüngüliik ein geschenk, das für die freuden-
botschaft gégében wird, alt. sügünci öröm («pa,a,ocTb; BT. ^peBae-
TK>PKCKOMI> HaptHÍH sügünci HaaHBajica BÍ>CTHHKTI, iiocjiaHHbiít 
CT. pa,a,ocTHOK) Bf.cTÍio; OTcio^a CJIOBO, BCTp'B'iaiom.eecH BL pyc-
CKHXT. ;iT.TonHcaxi>: ciyHqn»). 
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Aligha lehet kétségbe vonni, hogy a mordvin szó, melynek 
alakjai és jelentései is a külön nyelvjárásokban oly szembetűnően 
térnek el, átvétel valamely régi török nyelvből. Az idézett votják 
és cseremisz szavak is valamiképen össze látszanak függni vele, 
jóllehet a viszony egészen homályos. 

sur mostoha, sur aji mostoha apa, éur mumi mostoha anya. 
zürj. (P.) sor mostoha. — csuv. suri, (Spaszk) sur fél; mostoha; 
aéa siirri mostoha apa, ama surri mostoha anya, ivei surri mostoha 
fiú, yér surri mostoha leány (v. ö. finn puoli fél, isd-puoli mostoha 
apa sat.), (ZOLOTN.) sora fél (nojiOBHHa). V. ö. tat. jarém, jart<° fél, 
kirg. faréin, $arté stb. V. ö. ASMARIN, XIX. 1. 

Sodra himlőhelyes, ragyás (paŐMíi), permi sadra (WIED., Boa.) 
id. — at. sadra, ragyás. V. ö. bask. sa^ra paőoü, alt. sadralu KopaBEifi, 
paöoii (o JHIITE), csuv. sátra valamely bőrkiütés, Ucebn. 102.1. himlő 
(ocna); (ZOLOTN.) sátra himlőhelyes; himlő, pattanás, pörsenés (pa
don ; ocna, yrpii), hegyi-cser. sarcra (RAMSTEDT) die pocken, blattern, 
keleti-cser. sedra himlő, Ucebn. 71. 1. sadra pHŐoü. MUNKÁCSI ezen 
votják szót orosz eredetűnek tartja, valamint BÁLINT a tatár meg
felelőjét szótárában p-val jelölte meg. Azonban ellenkezőleg az 
orosz nyelvbe kétségkívül a tatárból került (v. ö. MIKLOSICH, Etyrn. 
Wb. s. v. sadra), a jelentése is valamivel eltérő, legalább DAL sze
rint uia^,pa természetes himlő (npapo^Haa ocna), me,a,pa himlő
hely (ociiHHKa, pflÖHHKa, SHaKB OTT> ocnw). 

sajir, Kaz. sajér tájék, vidék; idegen. — tat. (n) sagdr város 
(MACHMÜDOV sayr id.), mis.-tat. sdyar id., csuv. sdyar: sdydrdd 
virdan valamely szellem, (ZOLOTN.) merept «ryőepHCKÍií ropot t» . 
Található a cseremisz és mordvin nyelvben is : keleti-cser. sar, 
sar (Birszk) vidék, ország, mordM. (Penza) sdyar, mordE. (Sza
mara) cayar világ, ország (v. ö. JSFOu. XV, 2, 51. 1.). Perzsa ere
detű szó : seyr, seyir stadt, ZENK. 553, 3, v. ö. HORN, Grundr. 
797. sz. - A votjákban ; a tatár g helyett, mint ebben: votj. zaját 
óra < tat. sayat, sdydt id. 

sipkon (Jel.) tövisalj-galócza (pbiwHKi., agaricus deliciosus). — 
A Votj. Szótár szerint csuvas eredetű (csuv. sépkan «PMHÍHKT.» (úgy 
Ucebnikban is), ZOLOTN. pHatHKi.-rpHŐ'L, a mint nekem megmagya
rázták, nem a PMÍKHKT. nevű g o m b a , hanem egy más növény, 
v. ö. DAL S. V. pbiHCHKi: «rpHŐL agaricus deliciosus; pacTeme 
camelina sativa), azonban aligha kell a tatáron túl keresnünk az 
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eredetét; tat. sépkdn tövisalj-galócza, agaricus deliciosus (BÁLINT), 
((ptiatMKt (rpw6T>)»> (OSZTROUMOV), mis.-tat. sépkdn valamely nö
vény ( n e m gomba; v. ö. VOSZKRESENSZKIJ S. V. pbiacHKt: sépkdn 
«(cfeMflHHoe pacTeme)». Vájjon nem alapszik-e a gomba-féle for
dítás az orosz PH/KHKIJ SZÓ félreértésén, a mely először ZOLOTNICZ-
Kunél fordul elő, a kitől azután a többi fent említett szótárírók 
talán átvették? v. ö. hegyi-cser. sipkán «konkoly | lolium» (BUD.), 
sdpkdn knöterich (RAMSTEDT). 

takmak bizonyos dalfajnak az elnevezése; v. ö. csuv. tokinak, 
tat. tukmak bunkó, mozsártörő; az illető dalfajnak a rhythmusa 
hasonlítható a kalapáláshoz, Votj. Szótár. Ezen magyarázat nem 
helyeselhető, nyilván egy más török (tatár) szóval van dolgunk: 
mis.-tat. takmak gyors tactusban éneklendö dal, bask. takmak 
tánczdal (nt.cHH no,a,T> mmcKy), csuv. takmak egy lakodalmi dal 
(cTHineKrf>), MAGNICZKIJ (MaTepiajiM 209. 1.). A keleti cseremiszek 
is átvették e szót: takmak (Birszk) gyors tactusban éneklendö dal, 
(GENETZ) tánczdal, tanzlied («mit vielen worten»). 

tárki(Bar.), Jel. tiirki, Kaz. tarka, türké tányér; csésze, WIED. 
terki, terky schüssel, schale (MŰNK. a Votj. Szótárban orosz ere
detűnek jelzi, talán az orosz TapejiKa, (népies) TaaepKa szóra gon
dolva). — V. ö. csuv. tirék, Ucebn. tirgé tál, tányér, ÓJUO^O, (ZO-
LOTN.) tirik ÓJUO.SO, alt. tergi Ky30BT>, BTB KOTopbiü co6npatoTT> 
KaH^HKi.; öepecTaHHM KopoÖT>. A cseremiszben szintén megvan: 
terke, tereké tányér, hegyi-cser. -der: atd-der die fásser, das ge-
schirr (RAMSTEDT). — V. ö. ASMARIN, XVIII. 1. 

tégéXi (Kaz.) kerek (KpyrJibiH), tégeían, tégeían, tigélan (Kaz.) 
kerék, tégétt- (Kaz.) gurítani, hengeríteni (noKaTaTb), tégél'al-, 
tégéUal-, tigéUal- (Kar.) hengeregni, gurulni. — V. ö. kirg. döngelek 
kerek; kerék (Kpyrjibifi; KOJieco >z orosz-kirg. szótárban: KpyrjiHö 
= dönölek, KOJieco = döngelek]), alt. tegelek KOJn>n,o, (abak.) tegilik 
id., tegilek, teglek KpyjK0KT>, ManeHbKaa MOHeTa, tegilen- KaTUTBCff 
(KyöapeMi.), tegilet- KaTHTL. 

tugim (Jel.) keréktalp (oöo,a;i>). — tat. tuyém (BÁL., VOSZKR.), 
duyem (OSZTK.) id., bask. tuyén id., kirg. toyén id., csuv. tuQun id. 

tuj sárgaréz. Valamint cser. toj azonos a hasonló értelmű 
csuv. toj szóval (ZOLOTN.; az anatri dialektusban csak ebben: 
tuj-iéldn vak kígyó, MÍ^bHHna), mely azonban a többi török nyelvek
ben nem található. 
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turkkico (Sar.) szénvonó, azsag (uoiepra). Úgy látszik, meta-
thesis által ebből: csuv. turfJeGa, felső-csuv. (ASMARIN, Mater. 
33. 1.) torcka iá., v. ö. tat. (OSZTR.) tartöská id., mis.-tat. tartéská. 

A Votj. Nyelvtanulmányokban a következő számok alatt levő 
szóegyeztetéseket aligha lehet fönntartani: 151, 198, 350, 384, 
420, 437, 441. — Néhány más összeállítást a szerző maga későbbi 
munkáiban visszavont, másképpen magyarázván meg. 

Magától érthető, hogy olyan esetben, midőn valamely szó 
csak a votjákban (illetőleg zürjénben is) és csuvasban található 
és török eredete mellett semmiféle külön bizonyítékok nem hoz
hatók föl, lehetetlen teljes bizonyossággal eldönteni, melyik az 
átadó nyelv. Sőt azon körülmény, hogy valamely szó a csuvason 
kívül előfordul a tatárban is, nem eléggé bizonyítja az átmenet 
irányát. MUNKÁCSI Votj. Nytan. 197. 1., úgy látszik, helyesen utal 
rá egy olyan csuvas szóra, mely alakjához képest permi eredetű
nek bizonyul: csuv. pogan (anatri puGan) fatuskó, melyen ülnek ; 
pad (ZOLOTN. CTyjii.) < votj. púkon szék, ülőhely ebből: votj. zürj. 
puk- ülni. Megjegyzem, hogy az illető szó megtalálható a tatárban 
is : bükán tuskó, tőke (magashangú alakban, mint a cser. püken 
szék), és azt hiszem, hogy nem az egyetlen ilyenféle jövevényszó 
az utóbbi nyelvben. 

PAASONEN H. 


