
A votják nyelv orosz jövevényszavai 
I 

Bevezetés 

1. Dolgozatomban a votják (udmurt) népnyelv orosz jövevényszavait 
kíséreltem meg összegyűjteni, rendszerezni, átvételük kritériumait megállapí
tani, nyelv- és művelődéstörténeti tanulságaikat kifejteni. 

A ,,népnyelv" terminus azt jelzi, hogy a votják irodalmi nyelv újabb 
orosz jövevényszavainak tárgyalását mellőztem. Ennek oka, hogy: egyrészt 
e téren a teljességre való törekvés hiábavaló lett volna, másrészt ezek a szavak 
nap mint nap, s többnyire változatlan formában kerülnek át elsősorban a 
votják írott nyelvbe, így nyelvi tanulsággal nem szolgálnak. Inkább idegen 
szavaknak tekinthetők. 

A votják népnyelv rendelkezésre álló valamennyi fontosabb szótárát és 
szövegét feldolgoztam (1. részletesen a rövidítések jegyzékében). Ezek T Y E P L -
JASINA néhánylapos mutatványát kivéve közel félszázados közlések, a mai 
nyelvben (bizonyára a népnyelvben is) ennél több orosz jövevényszó van, 
de vizsgálatuk megfelelő források hiánya miatt nem lehetséges. 

2. Dolgozatom két részből áll. Az I. rész tartalmazza a szójegyzéket, 
a I I . a hangmegfeleléseket, hangtörténeti megjegyzéseket, az átvételek fono
lógiai és morfológiai sajátosságait, a jövevényszavak szófaji és nyelvjárási 
megoszlását, kultúrtörténeti tanulságait. 

A források eredeti hangjelölését mindenütt megtartottam, esak MUNKÁCSI 
hangjelölésén végeztem el a MSzFE. (46.1.) által végrehajtott korszerűsíté
seket. 

Szójegyzék 

Az összegyűjtött szavakat betűrendben közlöm. A szójegyzék nem tar
talmazza azokat a szavakat, amelyek csak egyházi nyomtatványokban talál
hatók, a tulajdonneveket és a bizonytalan vagy vitatott etimológiájú szavakat.1 

A szócikk felépítése: sorszám, adat, nyelvjárás, jelentés, forrás. Űj sorban 
az orosz alak, majd az esetleges magyarázat következik. 

Címszóul lehetőleg a glazovi vagy a szarapuli nyelvjárás alakjait válasz
tottam, mivel ezek a nyelvjárások állnak legközelebb az irodalmi nyelvhez, 
és anyagomban is ezek vannak a legnagyobb mennyiségben képviselve. 

Jelentésként mindenütt a forrásmű eredeti értelmezését közlöm. MUN
KÁCSI, WICHMANN és WIEDEMANN szótáraiból való idézéskor, mivel ezek betű
rendesek, a lapszámot nem közlöm. 

1 Ezeket a későbbiek folyamán külön dolgozatban fogom tárgyalni. 

4* 
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Az orosz szavakat a közkézen forgó orosz értelmező és orosz—magyar 
szótárakból idézem. 

A hangmegfelelések és egyéb jelenségek magyarázatát egyedi eseteket 
kivéve általában a II . rész megfelelő' fejezetei tartalmazzák. 

1. a G., M. 'aber' (WICHM.) ; S. (TYEPL. : Vopr. 301.); Szl. (uo. 289.); 
T. (uo. 296.) 'a' 

<C or. : a ua. * 
2. âfisàr U., 'katonatiszt, offizier' (MŰNK.) 
< or. 0(ßui}ep ua. 
3. agilskoj M., agl'iski Sz. M. K., aglanskoj Sz., 'angol, angolországi; 

englisch, engländisch' (MŰNK.) 
< or. amAüücKuü ua. 
A változatos alakok a kétszeres mássalhangzótorlódás feloldása által 

jöttek létre. Az -oj végű alakok északi orosz nyelvjárásból származnak, az -i 
végű feltehetőleg az orosz köznyelvből, a melléknév -j végződésének a votják-
ban végbement lekopásával. 

4. aglican Sz. 'angol ember, angolföldi; engländer' (MŰNK.) 
< or. aMZAmamm plur. gen.: amAUHüH ua. 
A votják szó az orosz plur. gen. átvétele. A szóbelseji mássalhangzó

torlódás feloldódott. 
5. amin U. 'amen' (WICHM.) ; amin .a.Inmarä! K. ' Inmar istennek 

epithetonja, amely nyilván az egyházi ,,ámen" szónak félreértéséből kelet
kezett; epitheton zum gottesnamen Inmar (wahrscheinlich aus dem kirch
lichen „amen") ' ; omin karini J., 'tisztelegni, tiszteletet kifejezni meghajlás 
és homlokérintés által; compliment machen, ehre erweisen durch Verbeugung 
und stirriberührung' (MUNK.) 

< or. üAtUHb 'amen' 
Az imádságok végén elhangzó üMUHb szónál a pravoszláv hívők meg

hajlással fejezik ki tiszteletüket. Feltehetőleg ez a szokás szolgált alapjául 
a J . kifejezés jelentésfejlődésének. A karini szó jelentése 'tenni, csinálni'. 

6. ane's K. 'anis' (WICHM.: Vok. 2.); anis ua. ( W I E D . ) 
< or. CLHUC 'Pimpinella Anisum'. 
WIEDEMANN i előtt nem jelöli külön jellel az n palatalizáltságát. (Vö. 

UOTILA: SUST. LXV, IX.) 
7. arbuz K. 'görögdinnye; Wassermelone' (MUNK.) ; S. ua. (TYEPL. : 

Vopr. 301.) 
< or. apőy3 ua. 

8. backo K. 'atyuska (a papnak címe a megszólításban); Väterchen 
(anspräche ah einen geistlichen)' (MUNK.) 

< or. ômKa 'coKpaiiiOHHoe èaTiouiKa, OTeu;' 
9. badjan J . K., 'badjánfű, gyökönke (valeriána, sternanis); baldrian, 

katzenwurzel' (MUNK.) ; baddan MU., ua. (WICHM. SUSA. XI , 15. idézi: 
J E M . 40.) 
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< or. őadbHH 'IlHcum anisatum'. 
A MU. szó összeolvadással keletkezett a badjan-ból (vö. J E M . 40.; 

UOTILA. 385.) 
10. bagranitsa 'purpur' ( W I E D . ) 
< or. 6azpRHUi}a ua. 
11. bakatir Sz., M. 'hős; held' (MŰNK.) ; bogatir J . ua. (MŰNK.: SUST. 

CII, 228.) 
< or. őoeambtpb ua. 
A szó az oroszban is jövevény: az ótörök bayatur átvétele (VASMER, I. 99.). 

Első látására úgy vélhetnénk, hogy a votják szó is valamely török nyelvből 
származik. Az elsőként számba vehető tatárban a szó batër alakban van meg, 
jelentése 'bátor, hős'. (Megjegyzendő, ez a szó is átkerült a votjákba: batir 
Sz., K. 'erős, hatalmas, vitéz' (MŰNK.) . ) Persze más török nyelv is lehetne az 
átadó, de így sem magyarázható az i ~ . u megfelelés. A török nyelvekben 
a szó inkább melléknévi szerepekben használatos, míg a votjákban és az orosz
ban csak főnévi használata ismert. Az oroszból való származtatás esetén 
nem okoz problémát az utolsó szótag magánhangzója sem. Az orosz g ^ vot
ják k megfelelést pedig azzal magyarázhatjuk, hogy az intervokális g-t némely 
orosz nyelvjárásban y-nak ejtik (Russzkaja Dialektologija, 72.), és ezt helyet
tesítette a votják &-val. (Vö. az orosz eh ~ votják k megfelelését.) 

12. balabaika G. 'zither' (WICHM.: SUSA. XIX, 157.) 
< or. őcLAdÁCiÜKa ua. & 
13. balgán Sz. 'balzsam; balsam' (MŰNK.) 
< or. 6aÂb3uM ua. 
Nem eredeti orosz szó. Az oroszba feltehetőleg a németből került I. Péter 

korában (Et. szl. rusz. jaz. 1/2, 28). A g másodlagosan 2-ből fejlődött (UOTILA, 
186; WICHMANN, Vok. 2.). 

14. bandurka G., 'hegedű; geige, violine' (MŰNK.) 
< or. őandypa 'ukrán húros hangszer'. 
A -ka votják kicsinyítő képző (vö. J E M . 26.). 
15. barin G., 'öapHH' (TYEPL. Vopr. 283.) 
< or. őapUH ua. 
16. barkát Sz. 'bársony; sammet' (MŰNK.) 
< or. őapxam ua. 
17. barskoi J . 'herrschaftlich' (MŰNK.: SUST. CII, 397.) 
< or. öapCKUÜ ua. 
18. bet'sova : betsova-val G. 'das seitenpferd vor dem wagen' (WICHM.) 
< or. őeneea 'kötél, zsineg'. 
A jelentésváltozás érthető: jelzőjét a ló az istrángul szolgáló kötéltől 

kapta. 
19. beda 'not' ( W I E D . ) ; bedmyny 'elend werden, in not geraten' ( W I E D . ) 
< or. 6eda 'not ' ; öednemb 'verarmen'. 
A votják ige MUNKÁCSI (NyK. XVIII , 429.) szerint az orosz igéből 

népetimológiával keletkezett: a votják m igeképző hatására vált az n ^>m-é. 
Nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ige a votjákba átkerült orosz főnév
ből a votjákban képződött. A votják ige jelentése közelebb áll a főnévéhez, 
mint az orosz igééhez. A votják mi(ni) igeképzőről 1. Gramm. Udm. 243. 

20. bel'et Sz. 'billet, cédula, jegy; billet' (MŰNK.) ; bü'et B. ua. (WICHM.: 
SUSA. XIX, 166.) 

< or. őüAem ua. 
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21. berog G. 'ufer' (WICHM.) 
< or. nyj. öep'ez ua. 
Az északi orosz nyelvjárásokban gyakori, hogy a palatális mással

hangzó után álló e o-ra változik. (KTJZN. Diai. 45.) 
22. bes 'teufel' ( W I E D . ) 
< or. 6ec ua. 
23. besmen bezmen Am., Sz. 'körtefont, csapófont, mázsáló; schnell-

waage' (MŰNK.) 
< or. 6e3Men 'mérleg'. 
A szó török wezmin-bő\ az oroszban alakult, és onnan került a votjakba 

(Et. szl. rusz. jaz. 1/2, 77.). 
24. büagoslavit'ti- Sz. 'áldani, megáldani; segnen' (MŰNK.) 
< or. ŐAaeocAoeumb ua. 
A -ti- votják igeképzó' (1. Jem. 68; Gramm. Udm. 248.). 
25. bil'af G. Sz., bitód J., bil'at' K. 'kicsapongó, parázna, kurva, kurvafi; 

ausschweifend, hurerisch, hurer, hűre' (MŰNK.) ; bilatjask- Sz. 'kurválkodni; 
hurerei treiben' (MŰNK.) 

< or ŐARdb ua. 
A votják szóban a szóeleji mássalhangzó-torlódás másodlagos magán

hangzó kifejlődésével oldódott fel. 
A G. ,Sz . ,K. szavak szóvégi í-jét az magyarázza, hogy az oroszban 

a zöngés mássalhangzók abszolút szóvégen zöngétlenülnek. A J. szóban depa-
latalizáció törtónt. Ez szórványosan más szavakban is előfordul. 

A Sz. igében a -jask- képzőbokor, -ék- eleme gyakorító képző (vö. J E M . 
65 és kk.). 

26. bít'to Sz. 'mintha, olyanformán mint; wie wenn, als wenn, gleichsam, 
so wie' (MŰNK.) ; bittó T. ua. (TYEPL. Vopr. 297.) 

< or. őydbtno ua. (VASMER 1.136); őbimmo ua. (KALIMA: SUST. XXIX,45). 
Az orosz hangsúlyos w-nak nem ritka az i megfelelése. A T. szó i-je 

talán a t hatására keletkezett korábbi i-bői. 
27. bogac Szl. 'öoraq' (TYEPL. Vopr. 292.) 
< or. őozan ua. 

, 28. bojár Sz. 'előkelő ember, úr; vornehmer, herr' (MŰNK.) ; K. ua. 
(MŰNK.: SUST. CII, 210); Sam. ua. (uo. 168) 

< or. öoRpUH plur. acc. gen. Ő0Rp ua. 
A votják szó feltehetőleg az orosz plur. gen. acc. átvétele. A többi in 

képzős orosz szót is hasonló alakban vette át a votják. 
29. borozna K. 'barázda; furche' (MŰNK.) 
•< or. D-i nyelvjárások: 6op03Hü ua. 
30. kik bratojos G. 'ßBa 6paTa' (MŰNK. 294); bratja M. 'brúder' (WICHM.) ; 

brat J . ua. (MŰNK.: SUST. CII, 566); brat't'osiz Szl. 'ÖpaTbH' (TYEPL. Vopr. 289) 
< or. öpam plur. nom. 6pam.bR ua. 
A M. és Szl. szó az orosz plur. nom. átvétele. A G. szó jos, a Szl. szó os 

eleme a többes szám jele a votjákban. A Szl. szó -iz eleme Px.Sg.3 vagy Px.P1.3, 
mely itt determinativ szerepben jelenik meg. Az eredeti maganhangzos szóvég 
a Szl. szóban a többesjel magánhangzójával összevonódva kopott le. 

31. bukva (buchstabe' (WIED. ) 
< or. 6yK6d ua. 
32. bulka Sz. 'zsemlye; semmel' (MŰNK.) ; J . ua. (MŰNK.: SUST. CII, 272) 
< or. őyAKa ua. 
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33. bumaznik K. 'pénztárca' (MUNKÁCSI: NyK, XVIII , 430) 
< or. őyMüDiCHUK ua. 
Az orosz n a votjakban depalatalizálódott. 
34. bunaga, bunagi Sz. 'papiros; papier' (MŰNK.);gumagaG. ua. (WICHM.: 

SUSA. XI , 90); bumaga ua. (MŰNK.: SUST. CII, 406) 
< or. őyMaea nyj. : zyMaza (VASMER I. 144) ua. 
A Sz. szóban az or. m >> n-né változott. Szórványosan másutt is találunk 

ilyen változást (vö. TYEPL. 31; UOTILA, 219). Az i végű szó lehet az orosz 
többes szám átvétele. 

35. buris Sz. M. bürís U. 'gerenda; balken' (MŰNK.) 
< or. 6pyc ua. 
A votják szavakban feloldódott a szóeleji mássalhangzó-torlódás, és a 

magánhangzók metatézisen estek át. 
36. burlak M. 'munkás' (MŰNK.) 
<< or. öypAüK 'hajóvonató munkás'. 
37. butulka K. 'palack,- butélia; flasche, bouteille' (MŰNK.) 
< or. őymbiAKd ua. 
Az i"~ u váltakozás eredeti votják szavakban is előfordul (TYEPL. 30). 

38. têattsa G. 'wald' (WICHM.) ; catca G. ua. (MŰNK.) ; cacca G. ua. 
(TYEPL. Vopr. 282); taëëa B. ua. ( JEM. 45); îaêja B. ua. (TYEPL. Vopr. 288); 
tsatSa J . ua. (WICHM.: SUSA. XI , 105); cacca Szl. ua. (TYEPL. Vopr. 291)3 

< or. WU}d 'sűrű erdő'. 
39. fs$i Ó. U., fsai J . M. SZ., taj ' thee' (UOTILA: 28); caj U., taj ' tea; 

thee' (MXJNKO; èaj T. ua" (TYPL. Vopr. 298) 
< or. Haü ua.; nyj.* meü ua. 
A taj szó az északi orosz nyelvjárási alakot tükrözi. 
40. cajnik K. 'qaíÍHHK' (MŰNK. 580) 
< or. naÜHUK 'teáskanna'. 
41. cakót G. 'sorvadás, száraz betegség; Schwindsucht, auszehrung' 

(MŰNK.) 
< or. wxomKd ' tüdőbaj ' . 
A votják szóalak létrejöttét úgy magyarázhatjuk, hogy a votjákban 

az eredeti orosz szóból elvonódott egy feltételezett tőalak, ugyanis -ka kicsi
nyítő képző nemcsak az oroszban, hanem a votjákban is van ( JEM. 26). 

42. car G. 'uapb' (TYEPL. : Vopr. 286) 
< or. qapb 'cár'. 
43. ísarka J . 'branntweinglas' (WICHM.) ; carka K. ua. (MŰNK.) ; tarka 

Szám. ua. (MŰNK.: SUST. CII, 435) 
< or. napKü 'boros pohár' 
A votják szókezdő í'-ről 1. a 39. szócikk megjegyzését. 

2 A szó jegyzékben együtt közlöm a ç, ë és c-vel kezdődő szavakat, mivel egyrészt 
forrásaim hangjelölése nem egységes, másrészt ezek az affrikáták nyelvjárásonként 
váltakoznak, a különböző változatokat azonban nem lett volna érdemes egymástól 
elkülöníteni. 

3 Az affrikáták megfeleléseire vonatkozó megjegyzéseket általában a dolgozat 
második részének „Az orosz hangok votják megfelelései" című fejezete tartalmazíza. 



328 CSŰCS SÁNDOR, 

44. carstvo G. 'íjacTBHe' (MŰNK. 502; TYEPL. : Vopr. 287) 
< or. íjapcmeo 'cárság'. 
45. cas G. K. 'óramű, óra; uhr, stunde' (MŰNK.) ; ëas S. ua. (TYEPL. : 

Vopr. 401); t'sas Sz. 'stunde' (MŰNK.: SUST. CII, 20) 
< or. nac 'óra (idó'egység)'. 
46. eusse G. 'qacTb a c c ' (TYEPL. : Vopr. 285) 
< or. nacmb 'rész'. 
A votják szó -se eleme: Px.3SgAcc. A szóvégi mássalhangzó-torlódás 

egyszerűsödése már az északi orosz nyelvjárásokban bekövetkezhetett. 
47. caëa G., çaëa Sz. 'csésze; schale, napf (MŰNK.) 
< or. natua ua. 
48. 6aëka Sz., caëka M. 'liget, sűrű erdő; hain, dicker wald' (MŰNK. ) : 

tsaëka J . ûa. (MUNK.: SUST. Cil , 273) 
< or. HauiKa ua. 
49. tsaz Sz. MU. M. U. 1. alább (UOTILA: 190); taz Sz., caz J . K. 'a szekér

tengely végeitől a szekérrudak végeihez vont kötelek v. szíjak; strick od. 
riemen, der mit dem einem ende an der Vorderachse und mit dem andern an 
der deichsei befestiges ist' (MUNK.) 

< or. mtmc ua. 
50. celovannik, celovannik Sz. 'csapláros, kocsmáros; Schenkwirt' (MUNK.) 
< or. qeAoeaAbHUK ua. 
51. teert G., Werk J . 'kirche' (WICHM.) ; Uerkou U., Vserik MU., Werk 

M. SZ. ua. (UOTILA: 347); cerk Sz., cèrkol K., cerkou, cirkou ua. (MUNK.) 
< or. qepKoeb ua. 
A hangmegfelelések magyarázatát a második rész már idézett fejeze

tében közlöm. 
52. cerkul! K. 'körző; zirkel' (MUNK.) 
< or. ljupKyAb ua. 
53. t'sernilo ' t inte' ( W I E D . ) 
< or. HepHUAO ua. 
54. cerod Sz., cérot K., cirod 'sor, rend; reihe' (MUNK.) 
< or. nepëd ua. 
55. t'serpan 'Schöpfkelle' (WIED. ) 
< or. nepnamb 'schöpfen'. 
A votják főnév az orosz ige tövéből az -n votják deverbális nomen 

képző (Gramm. udm. 111) segítségével alakult. 
56. cetverik Sz. 'csütörtök; donnerstag' (MUNK.) 
< or. nemeepe ua. 
57. tsetvert'Q. 'viertel' (MUNK.: SUST. CII, 271); tgetverí'ein hohlmass' 

( W I E D . ) 
<C or. nemeepmb 'viertel (getreidemass)'. 
58. cigan Sz., K. 'cigány, á t v i t t e n : csaló, kópé; zigeuner, t r o 

p i s c h : betrtiger, schelm' (MUNK.) 
< or. HUZÜH ua. 
59. tsisto G. 'ganz, alle' (MUNK.: SUST. CII, 98); Sz. ua. (uo. 5); cisto, 

cistoj M. ua. (MUNK.) ; t'sistoi J . ua. (WICHM.) ; cisto T. 'oqeHb' (TYEPL. : 
Vopr. 296) 

< or. Hucmbiü 'tiszta', micmo 'tisztán'. 
A jelentéskülönbség csak az első pillanatban tűnik nagynak, de ha meg

gondoljuk, hogy a magyar tiszta, tisztán szavaknak is van fokozó értelme 
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(vö. ÉSz. VI, 685—6), akkor a jelentésváltozás érthetővé válik. Szemléleti 
alapja az lehetett, hogy ami tiszta, az teljesen egyforma, minden része ugyan
olyan. 

60. Bisfät kar- S. 'qHCTHTb' (TYEPL. : Vopr. 302) 
< or. Hucmumb 'tisztítani'. 
A kar- ige jelentése 'tesz, csinál'. Sokszor a votják ennek segítségével 

veszi át az orosz igét. Ilyen esetekben csak a kar- igét ragozza. 
61. Uort G. 'teufel' (WICHM.) ; Uort G. ua. (MŰNK.: SUST. CII, 66); 

cort Sz. ua. (MŰNK.) 
< or. uëpm ua. 
62. cot Sz., cot 'szám, számolás; zahl, rechnung' (MŰNK.) 
< or. cHëm ua. 
A ë bizonyára az or. s hatására kakuminálódott. 
63* téurka 'klotz' ( W I E D . ) 
< or. nypKa ua. 

d 

64. da M. 'és; und' (MŰNK.) ; B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 180); Szl. ua. 
(TYEPL. : Vopr. 290) 

< or. da 'ja, und, aber' (VASMER I. 325). 
65. darmojed G. 'ingyenélő, parazita' (TYEPL. : Vopr. 285) 
< or. dapMoed ua. 
66. davaj G. 'flaBaM' (TYEPL. : Vopr. 284); Szl. ua. (uo. 292); dai MU. 

'gebt' (WICHM.: SUSA. XIX, 25); vai «davai) Sz. 'wohlan' (MŰNK.: SUST. 
CII, 619) 

< or. daeaü 'gyerünk'. 
A szó az oroszban a damb 'adni' ige imperativusa, másodlagosan az 

imperativus segédszavává vált, részben ilyen szerepben vette át a votják is. 
67. dijak 'schreiber' ( W I E D . ) ; djak G. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 121) 
< or. dbRK ua. 
68. dijakon Sz, 'diakónus' (MŰNK. 208) 
< or. dbRKOH ua. 
69. diranca Sz., dêranca K. 'vékony deszka vagy léc; dühne bretchen 

od. latten' (MŰNK.) ; drant'sa 'behobeltes Brett ' ( W I E D . ) 
< or. dpanuv,a ua. 
A Sz. és K. szóban a szóeleji mássalhangzó-torlódás feloldódott. A máso

dik, illetve harmadik nyílt szótag magánhangzója kiesett, ezt elősegíthette 
az a tény is, hogy a votjakban a hangsúly a szó utolsó szótagjára esik (Gramm, 
udm. 47). 

70. dirob Sz. J. 'sörét; schrot' (MŰNK.) ; drob MU. 'hagel' (WICHM.: 
SUSA. XIX, 22) 

< or. dpoőb 'sörét; pergés'. 
71. dokazat' kar- 'beweisen, zeigen, nachweisen' ( W I E D . ) 
< or. doKa3amb ua. 
A kar- ige jelentése 'tesz, csinál'. 
72. dolig G. 'adósság, tartozás; schuld' (MŰNK.) ; dolg G. ua. (TYEPL: 

Vopr. 285) 
< or ÖOAZ ua. 
73. dorn 'haus' ( W I E D . ) 
< or. Ö0M ua. 
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74. donoëenja 'bericht, unterlegung' ( W I E D . ) 
< or. doHomeHbe ua. 
75. drak MU. 'freund' (WICHM.: SUSA. XIX, 53) 
< or. dpyz ua. 
A votják szóvégi k az orosz kiejtést tükrözi. 
76. duibets G. 'klöppel am dreschflegel' (WICHM.) ; dibeg Sz., dubec K. ua. 

(MŰNK.) ; dibet'é J . ua. (MŰNK.: SUST. CII, 201) 
< or. dyŐei} ua. 
77. dumai kar- B. 'denken' (WICHM.: SUSA. XIX, 180) 
< or. dyMamb ua. 
78. dusko Sz. 'kissé hajlott deszka; ein wenig gebogenes brett ' (MŰNK.) ; 

doska G. 'deszka' (TYEPL. : Vopr. 287) 
< or. Ô0CK& ua. 
79. doypd G. 'bevétel, jövedelem' (TYEPL. : Vopr. 283) 
< or. doxod ua. 
Az orosz -x általános megfelelője k, az ettől való eltérést itt az okozhatta, 

hogy a szöveg, amelyben a szó előfordul oroszból való fordítás. 
80. dragom (maner) MU. 'dragon' (WICHM.: SUSA. XIX, 32) 
< or. dpazyn 'dragonyos(katona)'. 
Az or. n ~ votják m megfelelést a mondatfonetikai helyzet okozta. 
81. durmanka 'napraforgó; Sonnenblume' (MŰNK.) 
< or. dypMüH 'Datura stramonium'. 
A -ka votják kicsinyítő képző ( JEM. 107). 
82. durug Sz., drug K., zdrug G. 'egyszerre, hirtelen; plötzlich' (MŰNK.) ; 

druk T. ua. (TYEPL. : Vopr. 300); zdruk ua. ( W I E D . ) ; zdrug ua. (MOGILIN: 
TYEPL. Piszm. 287) 

< or. edpyz ua. 
A kiejtés megkönnyítésére a v egyes változatokban kiesett, másokban 

z-vé hasonult. A szóvégi g még az oroszban zöngétlenült. 
83. dvoinik 'zwilling' ( W I E D . ) 
< or. deoÜHUK ua. 
84. dvorec G. 'palota' (TYEPL. : Vopr. 287) 
< or. deopei} ua. 

d 

85. dadái J . M. Sz., dadái U. MU., dadaj K. 'onkel' (WICHM.: Vok. 4); 
dndíiü 'oTeu.' (PALLAS:TYEPL. Piszm. 80) 

<Ç or. dxdn 'bácsi, nagybácsi'. 
Á votják szó j-je kicsinyítő képző, amely főként rokonságnevekkel 

kapcsolatban használatos (Gramm. udm. 119). 
86. dar K. 'gyep, száraz fű; rasen, trockenes gras' (MŰNK.) 
< or dëpH ua. 
87. d'avol AM., javol Sz. 'ördög; teufel' (MUNK.) 
< or. dbmoA ua. 
A Sz. szóban a szóeleji mássalhangzó-torlódás feloldására a d kiesett. 
88. derevna Szl. 'falu' (TYEPL. : Vopr. 290) 
< or. depeenn ua. 
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e 

89. ërumka K. 'kis pálinkás pohár; kelines branntweinglas' (MUNK.) ; 
irumka, rumha J . ua. (MUNK.: SUST. CII, 385, 427) 

< or. pWMKü ua. 
A votjakban csak újabban jelent meg a szókezdő r, ezért néha eléje 

toldalék hang fejledött ( JEM. 34). 
90. eëëo G., Szl eëëo S. 'még' (TYEPL. : Vopr. 284,292,303); eëo M., 

eëëo J . 'noch' (WICHM.) ; eëëo UB. ua. (MUNK.: SUST. CII, 220); iëëoG. Sz. ua. 
(uo. 75, 80) 

<< or. eiyë ua. 
Az i kezdetű alakok az orosz köznyelvi kiejtést tükrözik. 

g 

91. gajtan K. 'zsinór, madzag' (MUNKÁCSI: NyK. XVII, 296) 
< or. zaüman ua. 
92. gir, ger K. 'súlyvas; gewichteisen' (MUNK.) 
< or. zupR ua. 
A szóvóg problémájáról 1. a második rész megfelelő pontját. 
93. girvonïca Sz., girvenka K. 'font; pfund' (MUNK.) 
< or. zpueeHKd ua. 
A votjakban a szóeleji mássalhangzó-torlódás feloldódott, az így kelet

kezett második nyílt szótag magánhangzója kiesett. 
94. girob Sz. 'sír; grab' (MUNK.) 
<C or. 8po6 ua. 
95. golop Sz. 'lazac, jászponty; alant' (MUNK.) 

< or. Z0Á06Ab ua. 
A szóvégi mássalhangzó csoport még az átadó orosz nyelvjárásban f-é 

egyszerűsödött, ennek pedig szabályos votják megfelelője a p. 
96. gol'ik G., gol'ik, göl'ik J . 'nackt' (WICHM.) ; gol'îë Sz., gol'èë K. ua. 

(MUNK.) ; gol'ik T. ua. (TYEPL. : Vopr. 297) 
<C or. ZOAUÜ ua. 
A*>votják szavakban az orosz melléknévi végződés az ik, illetve ië kicsi

nyítő képzőkkel ( JEM. 107, 110) helyettesítődött. 
97. gonets 'postknecht' ( W I E D . ) 
< or. BOHei} ua. 
98. gorbun 'buckelig' ( W I E D . ) 
<C or. zopöyn 'buckeliger mensch'. 
99. gortëitsa 'senf ( W I E D . ) 
< or. 80pmii}a ua. 
100. gortëitënoi 'senf-' ( W I E D . ) 
< or. zopHüHHblü ua. 
101. gorinca Sz. 'kemencés szoba; stube mit einem ofen' (MUNK.) 
< or 80pHUl}a ua. 
A votják szóban hangátvetés történt. 
102. gorib G. K. ' 1 . púp, görbe hát; buckel, höcker; 2. púpos, görbe 

hátú; buckelig' (MUNK.) 
< or. eopÖ 'púp' . 



332 CSŰCS SÁNDOR 

A votjákban a szónak melléknévi jelentése is van, ez azért lehetséges, 
mert a votjákban nincs külön formai kifejező eszköze a melléknévnek. 

103. gorlo 'gurgel' (WTED.) 
< or. zopAO ua. 
104. górod Sz. 'város; stadt ' (MUNK.) ; J . K. ua. (MUNK.: SUST. CII, 

272, 283) 
< or. zopod ua. 
105. gosudar G. 'kaiser' (WICHM.) , dosudar G. ua. (TYEPL. : Vopr. 285) 
< or. zocydapb ua. 
A d kezdetű változatban bizonyára a szóbelseji d asszimiláló hatása 

érvényesült. 
106. gosudarstvo G. 'állam' (TYEPL. : Vopr. 287) 
< or. eocydapcmeo ua. 
107. gorëok Sz., güreok K., gerëok M. 'fazék' (MUNK.) ; göréok G. 'Topf 

(MUNK.: SUST. CII, 65); görfak MU. ua. (WICHM.: SUSA. XI , 181) 
< or. aopuiOK ua. 
108. gotovo G. 'kész' (TYEPL. : Vopr. 284) 
< or. zomoeo ua. 

109. grama 'schrift' (Szocsinyényija . . .: TYEPL. Piszm; W I E D . ) 
< or. epüMoma ua. 
A szó csak egy XVIII . századbeli forrásból ismeretes, ez az alak lehet 

elírás vagy sajtóhiba is. 
110. gran 'grenze' ( W I E D . ) 
< or. zpdHb ua. 
111. granitsa B. 'grenze' (WICHM.: SUSA. XIX, 177) 
< or. 8panui}a ua. 
112. groäG. 'Groschen' (WICHM.: SUSA. XI , 137) 
< or. zpoui ua. 
113. guberna G. 'gouvernement' (WICHM.) ; K. ua. (MUNK.) 
< or. zyőepHUR ua. 
Az intervokalikus j talán már az átadó orosz nyelvjárásban kiesett 

(vö. K U Z N . Diai. 33). 
114. gubi 'ajak' ( W I E D . ) 
< or. zyőa plur. nom. zyőbí ua. 
A votják a plur. nom. alakot vette át, mivel az oroszban a páros test

részneveket többes számban használják. 
115. gubets G., gulbets U. 'räum zwischen ofen und wand, wo ein eingang 

zu den kellern unter dem fussboden ist; keller' (WICHM.) ; gulbec K.. ua. (MUNK.) ; 
gurbet's B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 51) 

< or. eoèet}, zoAŐeq ua. 
A B. szó r hangja a gur 'ofen' szón alapuló népetimológia eredménye 

(UOTILA: 335). 
116. gulkoj K. 'süket; taub ' (MUNK.) 
< or. ZAyxoü ua. 
117. gurida G. 'steinhaufen' (WICHM.) 
< or. zpyda ua. 

i, i 

118. i G. U. 'und' (WICHM.) ; B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 177); S. Szl. T. 
ua. (TYEPL. : Vopr. 302, 289, 294) 
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<C or. u ua. 
119. ispolnit' kar- 'erfüllen' ( W I E D . ) 
< or. ucnoAHumb ua. 
A kar- ige jelentése 'tesz, csinál'. 
120. ispovedä pirni, ispovedack- Sz. 'gyónni; beichten' (MŰNK.) 
< or. ucnoeedb 'gyónás', ucnoeedoeamb 'gyónni'. 
Az átvétel alapja az orosz főnév lehetett. A d az igető hatására depala-

talizálódott. A pirni ige jelentése 'bemenni'. A :ck- igeképző (Gramm. udm. 
245). 

121. istrumen Sz. 'zene-szerszám; musik instrument' (MŰNK.) 
< or. uHcmpyMeHm ua. 
122. izver T., zver B. 'vad, vadállat' (TYEPL. : Vopr. 294, 288); izver K. 

'wilde Tiere' (MŰNK.: SÜST. CII, 632) 
<C or. 3eepb ua. 
A T. és K. szóban a szóeleji mássalhangzó-torlódás egy toldalék magán

hangzó kifejlődésével oldódott fel. 
123. izveéka, izvaska Sz., izveé K. 'mész; kaik' (MŰNK.) 
< or. meecmb ua. 
A szóvégi st ^> s változás valószínűleg már az átadó orosz nyelvjárásban 

megtörtént (KUZN. Diai. 33). A -ka votják kicsinyítő képző. 
124. ircag M. 'emelő rúd' (MUNKÁCSI: NyK. XVII, 295); èrcag K. 

'emelőfa; hebebaum' (MŰNK.) 
< or. pblWZ ua. 
A szókezdő r elé i t t is másodlagos magánhangzó fejlődött (1. 89. szócikk). 
125. iskamja Sz. 'zsámoly; schemel' (MŰNK.) ; iskamja J . ua. (MŰNK.: 

SUST. CII, 492) 
< o r CKÜMbR u a . 
I t t , valamint a további i kezdetű szavakban a szóeleji mássalhangzó

torlódás másodlagos magánhangzó kifejló'désévei oldódott fel. 
126. iskat Sz. 'a szekér négy kereke; die vier räder am wagen' (MUNK.) 
< or. CKam ua. 
127. iskatnoj urobo Sz. 'négy kerekű szekér; vierrädiger wagen' (MUNK.) 
< or. CKamtiblü tengellyel és kerekekkel ellátott. 
128. islavit'ti, islavit kar- Sz. 'dicsőíteni, magasztalni; rühmen, preisen' 

(MUNK.) 
< or. CÁCteumb ua. 
A -ti votják igeképző (Gramm. udm. 248), a kar ige jelentése 'tenni, 

csinálni'. 
129. ismola Sz., èsmolo, smola K. 'szurok; pech' (MUNK.) 
< or. CMOAÜ ua. 
130. ispicka Sz. 'gyufa; zündhölrchen' (MUNK.) 
< or. cnuHKa ua. 
131. isporitti- Sz. 'vitatkozni, veszekedni; streiten, disputieren' (MUNK.) 
< or. cnopumb ua. 

x 132. istanóija Sz. 'állomás, posta- vagy hajóállomás; station, post- od. 
schiffstation' (MUNK.) ; stanféi G. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 159) 

< or. cmam^UR ua. 
133. istarSina Sz. 'falusi bíró; dorfsrichter' (MUNK.) 
< or. cmapmuHa ua. 
134. iSkap Sz. 'szekrény; schrank' (MUNK.) 
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< or. UIKÜ0 ua. 
135. iStani, istan Sz., eátan, êëtan K. 'nadrág, gatya, női bugyogó; 

hőse, unterhose' (MŰNK.) ; stan ua. (MILLER : T Y E P L . : Piszm. 45) 
< or. (plur. nom.) mmami ua. 
A szóvégen i nélküli változatok a kikövetkeztetett orosz sing. nom. 

átvételei. 
136. i§top Sz., e§top, Stop K. 'stof/italmérték, butélia; stof (mass für 

getränke), bouteille'; iëtopka Sz ."^pohárka; gläschen' (MŰNK.) ; istopka J . ua. 
(WICHM.) 

< or. uimocß ua. 
137. libán G. 'kanne mit deckel aus birkenrinde' (UOTILA, 232); ezbarj 

K. ua. (MŰNK.) 
•< or. otcöaH 'fakanna, csobolyó'. 
A K. szó 77-je UOTILA szerint népetimológia eredménye. 

3 

138. jablok 'apfel, kartoffel' ( W I E D . ) ; sin-jablok Sz. 'szemfény, szem 
bogara; augapfel, augenstern' (MŰNK.) ; jablok J . (MŰNK.: SUST. CII, 415) 

< or. RŐÁOKO 'apfel, kartoffel'. 
A votják szó 'augapfel' jelentése hasonlóságon alapuló névátvitel ered

ménye. A sin szó jelentése 'szem'. 
139. jadra Sz. K. 'ágyúgolyó; kanonenkugel' (MŰNK.) ; diádra MU. ua. 

(UOTILA: 71) 
<< or. RÖpo ua. sing. gen. plur. nom. a c c : Rdpa. 
A votják szó talán függő eset átvétele. 
140. jakor Sz. 'vasmacska; anker' (MŰNK.) ; jakor G., l'agir MU. ua. 

(UOTILA: 72) 
< or. HKOpb ua. 
A szókezdő ^'-nek l' nyelvjárási változata is van, a k bizonyára az Ï és 

r hatására zöngésült. 
141. jamtëikG. 'kutscher' (UOTILA: 71); jamSik M. ua. (WICHM.);jam6ik, 

ijamëik Sz., damáék K., ijamcik M. ua (MŰNK.) 
< or. RMU}ÜK ua. 
A damsêk szó MuNKÁcsinál valószínűleg sajtóhiba damëèk helyett. 

A K. nyelvjárásban ugyanis más nyelvjárások szókezdő j hangjának d felel 
meg (UOTILA: 71). 

142. janaral M. 'generális; generál' (MŰNK.) 
< or. nyj. enepüA ua. 
143. jart'éa 'Sommerroggen' ( W I E D . ) 
< or. npuqa ua. 
144. jarmarjga G. 'markt ' (WICHM.: SUSA. XIX, 119); jarmirjkka J. 

ua. (uo. 110) 
< or. RpMüHKa ua. 
145. jaSSik Sz. 'szekrény, láda; kästen, truhe' (MŰNK.) 
< or. RtquK ua. 
146. javÚti- Sz. 'bejelenteni; anzeigen' (MŰNK.) ; javînî G. 'zeigen, kund

geben' (UOTILA: 261) 
< or. Rßumb ua. 
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A Sz. szónál az orosz ige infinitivusa, míg a G. szónál töve volt az átvétel 
alapja. 

147. jermol' Szl. 'harmonika' (TYEPL. : Vopr. 291) 
< or. nyj. epMOHb ua. 
148. jeél'i G. 'ha' (TYEPL. : Vopr. 283) 
< or. ecAU ua. 

k 

149. -ka G. 'doch, mal' (WICHM.) 
< or. Ka ua. 
150. kabak G. 'schenke' (WICHM.) ; SZ. K. ua. (MUNK.) 
< or. KüöaK ua. 
151. kok J . 'sobald' (WICHM.) 
< or. KÜK ua. 
152.' kakiraz K. 'wohl' (MUNK.: SUST. CII, 624) 
< or. KÜK u pü3 ua. 
153. kakoj G. 'milyen' (TYEPL. : Vopr. 286) 
< or. KCLKOÜ ua. 
154. kal'era K. 'pestis, choiera; pest, choiera' (MUNK.) 
< or. xoAepa ua. 
155. kalbnoi J . 'gehärtet' (MUNK.: SUST. Ci l , 389) 
< or. KdAeHbtü 'tüzes' 
156. kamanda 'schaar, abteilung' ( W I E D . ) 
< or. KO Manda ua. 
157. kanizol, kanzol K. 'bő, kaftánszerű mellény; eine kaftanartige grosse, 

breite weste, kamisol' (MUNK.) ; kamzou MU. ua. ( JEM. 21) 
< Or. KÜM30A u a . 
A szóvégi l *~ u megfelelésről 1. a második részt. 
158. kanál K. 'árok, csatorna; graben, kanál' (MUNK.) 
< or. mm A ua. 
159. kanava Sz., kanaw K. 'árok, csatorna; graben, kanál' (MUNK.) 
< or. KüHaea ua. 
160. kandeika 'tasse' (WIED. ) 
< or. KandeÜKa 'kleine kanne' 
161. kanfet Szl. 'cukorka' (TYEPL. : Vopr. 290); kampet J. K. ua. (MUNK.: 

SUST. CII, 273,335); MU. ua. (WICHM.: SUSA. XI , 23) 
< or. plur. nom. K0H@emu ua. 
A votják egy kikövetkeztetett egyes számú alakot vett át. Az or. / 

szabályos megfelelője p, ez hasonlította az n-t. 
162. kapl'i-vu K. 'csepp; tropfen' (MUNK.) 
•< or. KariAR ua. (kiejtése: kaplï). 
A vu szó jelentése 'víz'. 
163. karáéin K. 'petróleum; petróleum' (MUNK.) 
< or. KopocUH ua. 
164. karául' G. 'wache' (WICHM.: SUSA!" XIX, 151); J . ua. ' (MUNK.: 

SUST. CII, 274) 
< or. KapayA ua. 
165. karèndaS K. 'ceruza; bleistift' (MUNK.) 
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< or. Kapandam ua. 
166. karla K. 'törpe; zwerg' (MUNK.) 
< or. napAa ua. 
167. karta G. 'spielkarte' (WICHM.) ; K. ua. (MUNK.) ; J . ua. (MUNK.: 

SUST. CII, 224) 
< or. Kapma ua. 
168. kartopka G. M. Sz. 'burgonya; kartoffel' (MUNK.) 
< or. vjatkai nyj. Kapmoem ua. 
A v a k hatására f-é zöngétlenült az oroszban, ennek szabályos meg

felelője a votjakban p. 
169. kartuz K. 'könnyű, ernyős sapka; leichte mütze mit schirm' (MUNK.) 
< or. Kapmy3 ua. 
170. kartuznoj tarnak Sz. 'paklis dohány; tabak in päckchen' (MUNK.) 
< or. Kapmy3Hblü 'dobozos, paklis'. 
171. kaza K. 'kecske; ziege' (MUNK.) ; MU. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 5); 

T. ua. (TYEPL. : Vopr. 295) 
< or. K03CL ua. 
172. kazak Sz. M. ' 1 . erdőkerülő; waldhüter; 2. kozák; kozake' (MUNK.) ; 

K. 'bursche' (MUNK.: SUST. CII, 324); kazak-pi J. 'bursche' (uo. 28) 
< or. K03ÜK 'kozák'. 
A pi szó jelentése ^fiú'. 
173. kazamat M. 'börtön; gefängniss' (MUNK.) ; K. ua. (MUNK.: SUST. 

CII, 214) 
< or. Ka.3aMam 'kazamata, földalatti börtön'. 
174. kazarma U. 'kaserne' (MUNK.: SUST. CII, 458); iz-kazarma J . 

'steinerne Kaserne' (uo. 407); kazêrmat M. 'börtön' (MUNK.) 
< or. Kü3apMa ' laktanya'. 
A M. szó kontamináció eredménye (1. az előző szócikket). 
175. kaïnoi G. 'jede' (MUNK.: SUST. CII, 65); J. ua. (uo. 70); kaznoj 

Sz. ua. (MUNK.) 
< or. KOMCÖHUÜ ua. (beszédben a d nem hangzik). 
176. kírakmal K. 'keményítő, csiriz; stärke, kleister' (MUNK.) 
< or. KpaxMdA ua. 
177. kiniga Sz., kinaga K. 'könyv; buch' (MUNK.) ; kniga G. ua. (WICHM.: 

SUSA. XIX, 146); S. ua. (TYEPL. : Vopr. 301) 
< or. KHUZÜ ua. 
178. kisal' Sz. K. 'savanyú zabpép; sauerer haferbrei' (MUNK.) 
<< or. KüceAb ua. 
179. kiren Sz. ' torma; kren' (MUNK.) 
< or. xpen ua. 
Az n az e hatására palatalizálódott (vö. TYEPL. 25). 
180. kiros G. 'kreuz' (WICHM.) ; kiroé Sz., kiros K. ua. (MUNK.); Mos, 

kres ua. ( W I E D . ) ; kiros MU. J . kres U. ua. (UOTILÀ: 315); kiros J . ua. (MUNK. : 
SUST. CII, 225); kros Birszk ua. (uo. 616) -

< or. nyj. Kpëcm ua. 
A szóvégi t lekopása már az oroszban megtörtént. 
181. kirpic Sz. K. 'tégla; ziegel' (MUNK.) 
< or. KUpnm ua. 
182. kirpiUnoi G. 'ziegel-' (WICHM.: SUSA. XI , 98) 
< or. KUpnuHHUÜ ua. 
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183. kitaj Sz., kêtaj K. 'nankin szövet; nanking (eine ar t stoff)' (MUNK.) ; 
kitai M. 'nanking' (WICHM.) 

< or. Kumaü ua. 
A votják egy kikövetkeztetett -ka képző nélküli alakot vett át. Ez a 

képző mind az oroszban, mind a votjakban megvan. 
184. kitaiskoi B. 'chinesisch' (WICHM.: SUSA. XIX, 177) 
< or. KumaücKUÜ ua. 
185. kinag Sz. kinaz 'fejedelem; fürst' (MUNK.) 
< or. KHH3b ua. 
A Sz. nyelvjárásban a z szórványosan affrikálódik (vö. UOTILA: 186; 

L Y T K I N : Vok. 14). 
186. kirabl'a Sz., korabla K., korab J . 'hajó; schiff (MUNK.) ; korabl'a 

MU. ua. (WICHM.: SUSA. XI , 171) 
< or. KOpaŐÁb ua. 
A szóvégi mássalhangzó-csoport másodlagos magánhangzó kifejlődésével, 

illetve második tagjának lekopásával oldódott fel. 
187. kiraSin Sz., krasin K. 'kikeresztelkedett; getaufter' (MUNK.) ; 

kirasin J . ua. (MUNK.: SUST. CII, 64); krasin MU. 'neuchristin' (WICHM.: 
SUSA. XIX, 20) 

< or. KpetyeHUH plur. acc. gen. KpetqeH ua. 
Az átvétel sajátosságairól 1. a 28. szócikk megjegyzését. 
188. kirendel Sz., kilend'irJJ. 'apróperec; kringel' (MUNK.) 
< or. KpendeAb ua. 
Az U. szóban metatézis történt. 
189. kirest'itti- Sz. 'keresztelni; taufen' (MUNK.) ; krestit' kar- ( W I E D . ) 
< or. Kpecmumb ua. 
190. klima 'stempel' ( W I E D . ) 
< or. KAeÜMO ua. 
191. kobla G. 'stute' (WICHM.) ; SZ. M. K. ua. (MUNK.) : B. ua. (WICHM.: 

SUSA. XIX, 177) 
< or. KOöblÄd ua. 
A második nyílt szótag magánhangzója kiesett. 
192. kolats G. 'kalács' ( JEM. 21); kolac Sz., kalac K. 'kalács; kuchen' 

(MUNK.) 
< o r . KCLACIH, K0AOH u a . 
193. koloëa, kolosva Sz. 'kalocsni, felső cipő vagy csizma; Überschuhe 

. od. stiefel' (MUNK.) 
< or. KOAOiua ua. . ; 
194. kol'osa G. 'rad' (WICHM.) ; M., kol'eso Sz. ua. (MUNK.) ; vu-kol'oso J . 

'das Mühlrad' (MUNK.: SUST. CII, 200) 
<< or. KOAeco plur. nom. KOAëca ua. 
A G. és M. szó az orosz plur. nom. átvétele. A párosával használt tárgyak 

- nevét az oroszban általában többes számban használják. 
195. kolodec Sz. 'kút; brunnen' (MUNK.) ; kolt't'éa G. ua.; gouobeU MU., 

kouodet's J . ua. (WICHM.: Vok. 8) 
< or. KOAodei} sing. gen. KOAodt}a ua. 
A G. szó függő eset átvétele. Az l ~ u megfelelésről 1. a hangmegfelelé-

' sekről szóló részt. 
196. kolodnik 'gefangener' ( W I E D . ) 
< or. KOAodnuK ua. 

5 Nyelvtudományi Közlemények 1970/2. 
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197. kornak G. M. U. ' ratte ' (WICHM.: Vök. 7) 
< or. XOMRK ua. 
198. konnoi Sz. 'beritten' (MŰNK.: SUST. CII, 59) 
< or. KOHHblü ua. 
199. kopal- G., Sz. 'földet ásni; graben' (MŰNK.) 
< or. Konamb ua. 
Az -l- votják igeképző ( JEM. 65). 
200. kopconoj cerig Szl. 'füstölt hal' (TYEPL. : Vopr. 292) 
< or. KomeHUÜ 'füstölt'. 
A cerig szó jelentése 'hal'. 
201. kopej-caj K. 'kávé' (MŰNK.) 
< or. KO0eü ua. 
A votjákban a szó csak a 'tea' szóval alkotott összetételben van meg. 
202. kopeika G. MU. 'kopeké' (WICHM.: SUSA. XI , 137, 174); J . ua. 

(MŰNK. SUST. CII, 226) 
< or. KoneÜKa ua. 
203. koper 'fenschel' ( W I E D . ) 
< or. Konep ua. 
204. kopyta 'pata' ( W I E D . ) 
< or. Konumo ua. 
205. kopja, kopjo 'kopja' (WIED. ) 
< or. Konbë plur. nom. KOtibR ua. 
A kopja alak többes számi átvétel lehet. 
206. korob Sz., K. 'szekérkas, kosár, kenyérkosár; wagenkorb, brodkorb' 

(MŰNK.) ; nör-korop J . 'wagenkorb' (WICHM.) 
< or. KOpoö ua. 
207. korol Sz. 'könig' (MŰNK.: SUST. CII, 259) 
< or. KOpOAb ua. 
208. korsun Szl. 'kánya' (TYEPL. : Vopr. 291) 
< or. KOpmyn ua. 
209. kosoj K. 'kancsal; schielend' (MŰNK.) 
< or. KOCOÜ ua. 
210. kosak G. 'fenster' (WICHM.) ; B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 161); 

Sz. K. M. ua. (MŰNK.) 
< or. KOCRK 'ablakkeret' 
211. kot G. J . MU. 'wenn auch, wenn gleich' (W'ICHM.); SZ. K. ua. 

(MUNK.) 
< or. xomb ua. 
212. kovyr 'teppich' ( W I E D . ) 
< or. Koeëp ua. 
213. koznok Sz. 'a babky-játéknál használt birkatérdcsontok; knöchel 

zum babkyspiele' (MUNK.) 
< or. K03A0K ua. 
214. kravat G. 'bett ' (WICHM.) 
< or. Kpoeamb ua. 
215. krasnoi J . 'rot' (MUNK.: SUST. CII, 492) 
< or. KpacHbiä ua. 
216. krepos Sz. 'vár, erőd' (MUNK.) ; krepos B. ua. (WICHM.: SUSA. 

X I X , 177); kirepis U. ua (MUNK.: SUST. CII, 699) 
< or Kpenocmb ua. 
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A szóvégi i már az oroszban lekopott. 
217. krest'ian G. 'bauer' (WICHM.: SUSA. XI, 100); krest'anin Szl. ua. 

(TYEPL. : Vopr. 292) 
< or. KpecmnnuH plur. acc. gen. Kpecmnn ua. 
218. kub 'bêcher' (WIBD. ) 
< or. Kyő ua. 
219. kutser Szám. 'Kutscher' (MUNK.: SUST. CII, 168); kotir UB. ua. 

(uo. 231). 
< or. Kynep ua. 
220. kudfa 'locke' ( W I E D . ) 
< or. KydpR ua. 

.221. kudfavojK. 'fürtös, göndör' (MUNKÁCSI: NyK. XVII, 296) 
< or. KydpH6bm.ua,. 
222. kul'ic Sz. 'lakatkulcs; schlossschlüssel'; kul'ican Sz., kulcan K., 

külcán U. 'ajtóakasztó horog; haken an der Türe' (MUNK.) ; kulit's J . 'Schlüssel' 
(MUNK.: SUST. CII, 243) 

< or. KAWH 'kulcs'. 
Az -an votják névszóképző (Gramm, udm. 111). 
223. kul'co Sz., K. 'karika, vas- v. rézgyűrű; ring' (MUNK.) ; kultío J . ua. 

(WICHM.) 
< or. KOAbljO ua. 
224. kumoj Sz., kumi M. 'koma; gevatter' (MUNK.) ; kum. ua. ( W I E D . ) 
< or. KyM ua. 
A Sz. es M. szó végén az i és i kicsinyítő képzőt (1. J E M . 108) feltételez

hetjük. 
225. kupanca Sz. 'szironták, boglárvirág; scharfer hahnenfuss' (MUNK.) 
< or. KynaAbHuya ua. 
A szó alakja a votjákban haplológia útján megrövidült. 
226. kupec Sz., kupes K. 'kereskedő; kaufman' (MUNK.) ; kupes UB. ua. 

(MUNK.: SUST. CII, 229); kupes MU., kuipets J . ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 
32, 88) 

< or. Kynet} ua. 
227. kurik 'haken' ( W I E D . ) 
< or. KpWK ua. 
A szóban metatézis történt. 
228. kurok Sz. 'puskakakas; flintenhahn' (MUNK.) 
< or. KypOK ua. 
229. kuropat J . 'hófajd; Schneehuhn' (MUNK.) ; kuropat ua. (MOGILIN: 

TYEPL. : Piszm. 258) 
< or. KyponaniKa ua. 
A votják egy kikövetkeztetett képzőtlen alakot vett át. 
230. kuso G., MU. 'sense' (WICHM.) ; SZ., K. ua. (MUNK.) ; Szám. ua. 

(MUNK.: SUST. CII, 432); kuiso S. ua. (TYEPL. : Vopr. 303) kuso ua. (Szocsi-
nyenyija.: TYEPL. : Piszm. 155; MOGILIN: UO. 258) 

< or. Koca ua. 
A szó magánhangzóinak megfelelésével a második részben részletesen 

foglalkozom. 
231. kusin G., kuvSin K. 'széles nyílású fedetlen cserépkorsó; irdener,. 

bauchiger kruge ohne deckel mit weiter Öffnung' (MUNK.) 
< or. KyeuiüH ua. 

5* 
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232. kvasti 'alaun' ( W I E D . ) 
<C or. K6aci}bi (plur. nom.) ua. 
233. kvaMa J . 'Mulde' (MŰNK.: SUST. CII, 489) 
< or. KeauiHR ua. 
234. kvoryi 'krank' (WIED. ) 
< or. xeopbiü ua. 

I 

235. lábas J . 'Getreidespeicher' (MŰNK.: SUST. CII, 240); lapas Sz. ua. 
(uo. 565); lábas K. ua. (MŰNK.) 

< or. Adöac ua. 
236. lad 'ordnung, gehörigkeit' ( W I E D . ) 
< or. Add 'harmónia, összhang'. 
237. ladno G. 'rendben van' (TYEPL. : Vopr. 284) 
< or. AdÖHO ua. 
238. ladan G., Iádon K. Sz. 'weihrauch' (WICHM.: Vok. 2) 
< or. AüdoH ua. 
239. lakán K., lokan Sz. 'nagy mosódézsa; Waschfass' (MŰNK.); lakán 

MU. ua. (JEMELJANOV: 21) 
< or. AOXüHb ua. 
240. lakáj Sz. 'Kqch' (MŰNK.: SUST. CII, 650) 
< or. AdKeü 'lakáj, inas'. 
241. lámpa J . 'lampe' (WICHM.: SUSA. XIX, 441); lampe K,, lâmpo 

U. ua. (MŰNK.) 
< or, AüMna ua. 
242. lapa Sz. 'állatoknak talpa; pfote, tatze' (MŰNK.) 
< or. Aana ua. 
243. laptU M. 'pritsche' (WICHM.) ; J . ua. (MŰNK.: SUST. CII, 240); 

lapca K. ua. (MŰNK.) 
< or. Acteuua ua. 
A második nyílt szótag magánhangzója kiesett, a v következő c hatására 

f-é zöngétlenült, s ennek szabályos votják megfelelője p. 
244. lapka Sz., J . 'bolt; kaufladen' (MŰNK.) ; lafka Szl. ua. (TYEPL. : 

Vopr. 292) 
< or. AdôKCL ua. 
A o ~ j ) megfelelésről 1. az előző szócikket. 
245. lapuëka K. 'bojtorján bokor; klettenstrauch' (MŰNK.) 
< or. AdnyiüKd 'Potentilla anserina'. 
246. lemta Sz., J . 'szalag; band, binde' (MŰNK.) 
< or. Aentrid ua. 
A cser. lemda ua. alapján feltételezhetjük, hogy már az oroszban meg

történt az n >> m változás. 
247. leëak Sz. 'erdei manó; Waldteufel' (MŰNK.) 
< or. AeiüdK ua. 
248. libo Sz. 'vagy, akár; oder, entweder . . . oder' (MŰNK.) ; l'ibo G. ua. 

(TYEPL. : Vopr. 286) 
< or. AUŐO ua. 
249. lis Sz. 'ív, árkus; bogen (papier)' (MŰNK.) ; ïïs.i'is-kort J . 'pléh, 

bádog; blech, eisenplatten' (MŰNK.) 
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<C or. Allem 'lap, papírlap, lemez'. 
A kort szó jelentése 'vas'. A szóvégi t még az oroszban lekopott. 
250. -li K. '-e (kérdőszócska)' (MUNKÁCSI: NyK. XVII, 277) 
< or. AU ua. 
251. lodyga 'knöchel' (WIED. ) 
< or. Aoàbiza ua. 
252. lopata G. 'schaufel' (WICHM.) ; B. ua. (WICHM.: SUSA. XI , 118) 
< or. Aonama ua. 
253. loëak Sz. 'szamár; esel' (MŰNK.) 
< or. AOIÜCIK 'öszvér' 
254. lotka J . 'kahn' (WICHM.: SUSA. XIX, 37); Szl. ua. (TYEPL. : Vopr. 

292); lodka, lotka 'boot' ( W I E D . ) 
< or. AOÖKa ua. 
255. loza 'rute, ranke, zweig' ( W I E D . ) 
<< or. A03Ü 'vessző'. 
256. lucce Sz. ' inkább; eher' (MŰNK.) ; G. T. ua. (TYEPL. : Vopr. 283, 296) 
< or. Aymue ua. 
A szóban progresszív asszimiláció történt (vö. Gramm. udm. 36). 
257. lug 'wiese' ( W I E D . ) 
<C or. Ayz ua. 

Ï 

258. l'amka Sz. 'vontató kötél; zugseü" (MŰNK.) ; G. ua. (WICHM.: Vok. 2) 
< or. ARMKÜ ua. 
259. l'ebastr S. 'alabástrom' (TYEPL. : Vopr. 303) 
< or. aAeőacmp ua. 
260. l'ekar Sz., l'ekèr K. 'orvos; arzt ' (MŰNK.) ; lekaf, lekyf ua. ( W I E D . ) 
< or. AeKüpb ua. 
261. l'e-mon K. 'citrom; citrone' (MŰNK.) 
< or. AUMOH ua. 
262. üe 'csak' (MOGILIN: T Y E P L . : Piszm. 266) 
< or. AUUlb ua. 
263. l'on Sz., K. 'len; flachs' (MŰNK.) 
< or. Am ua. 
264. l'oS Sz. 'durda-hal; brachsen, brassen (ein fisch)' (MŰNK.) 
<C or. Aeül 'Abramis brama'. 

m 

265. mak G., MU. 'mohn' (WICHM.) ; SZ., J., K. ua. (MUNK.) 
<C or. MŰK ua. 
266. makina, makna Sz., K. ' 1 . polyva, ocsú; spreu, spelze; 2. kicsépelt 

kalaszfej; ausgedroschene ähre' (MUNK.) ; makna G. 'spreu' (WICHM.: Vok. 2) 
< or. MRKUHü 'törek, polyva'. 
267. maladuëka G. 'junge frau' (WICHM.: SUSA. XI , 89) 
< or. MOAodyuiKCL ua. 
268. mának Sz. 'szerzetes; mönch' (MUNK.) 
< or. MOHCLX ua. 
269. manastir Sz. 'kolostor; klastrom' (MUNK.) 
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< or. MOHacmbipb ua. 
270. mane'r K. 'alkotás, alak, minó'ség, mód; gestalt, form, manier, art 

u. weise' (MÏÏNK.) 
< or. Mcrnep ua. 
271. manet G., J . 'rubel' (WICHM.) ; SZ., K. ua. (MUNK.) ; B. ua. (WICHM.: 

SUSA. XIX, 180); manet M. ua. (uo. 114) 
< or. Momma plur. gen. MOHem 'pénzérme'. 
A votjákba a szó plur. gen. alakja került. Ennek oka, hogy a szó előtt 

az oroszban gyakran állhatott számnév, amely az oroszban plur. gen.-val áll, 
s így ez volt a szó legelterjedtebb alakja. _ 

272. maral- Sz. 'csúnya dolgot elkövetni, közösülni; eine schändliche 
sache ausüben, geschlechtlich verkehren' (MUNK.) 

< or. MCtparnb 'bepiszkít'. 
A jelentésváltozás oka eufemizmus lehet. Az -/- votják gyakorító képzó' 

( J E M . 65). 
273. maslenca, ve^ maslenca 'farsanghete; faschingwoche' (MUNK.) 
< or. MacAeHuqa ua. 
A votjakban a szó második nyílt szótagi magánhangzója kiesett. 
274. mast'or Sz. 'mester; meister' (MUNK.) ; mast'or G. ua. (TYEPL. : 

Vopr. 287) 
< or. Macmep ua. 
275. maS, maët 'Mast' ( W I E D . ) 
< or. Mcmma ua. 
A c ~ , f megfelelésre magyarázatul szolgálhat a ct hangkapcsolat gyakori 

et ejtése az oroszban (pl. nmo ejtsd: éto), a szóvégi magánhangzó hiányáról 
1. a második rész megfelelő pontját. 

276. maëina K. 'Gusseisen' (MUNK.: SUST. CII, 342); maSna K. 'gép; 
maschine' (MUNK.) ; marina Szl. ua. (TYEPL. : Vopr. 290) 

< or. Mamiim ua. 
277. matuSka B. 'mutter ' (WICHM.: SUSA. XIX, 182); G. ua (uő. SUSA. 

XI , 163) 
< or. MamyuiKa ua. 
278. mets 'ball' ( W I E D . ) ; mec 'golyó, gömb' (PALLAS:TYEPL. Piszm. 89) 
< or. MRH 'labda'. 
Az a már az átadó orosz nyelvjárásban e-vé vált. 
279. mesta G. 'platz, féld' (WICHM.) ; mesta B. ua. (WICHM.: SUSA. 

XIX, 177); mesta Szl., T. ua. (TYEPL. : Vopr. 291, 294) 
< or. Mecmo ua. 
280. mesok G., M. 'sack' (WICHM.) ; mesog UB. ua. (MUNK.: SUST. CII, 

231); mesok T., Szl. ua. (TYEPL. : Vopr. 297, 289; Szocsinyenyija TYEPL. 
Piszm. 156). 

< or. MeiüOK ua. 
281. meza G. 'ackerrain' (WICHM.); me§a Sz., meza K. ua. (MUNK.) ; 

S. ua. (TYEPL. : Vopr. 303) 
< or. Meoica ua. 
A z a Sz. szóban affrikálódott. Lehetséges, hogy ebbe a nyelvjárásba 

a tatáron keresztül került a szó (vö. tat . mi§a 'grenze'; UOTILA: 239). 
282. mijota Sz. 'fodormenta; krauseminze' (MUNK.) 
< or. MHma ua. 
283. miloi MU. 'gnädig' (WICHM.: SUSA. XI, 57) 
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< or. MUAbiü ua. 
284. milos K. 'kegyelem, malaszt' (MUNKÁCSI: NyK. XVII, 302) 
< or. MUAOcmb ua. 
A szóvégi t' már az oroszban lekopott. 
285. minut Sz., K. 'perc; minute' (MŰNK.) ; MU. ua, (WICHM.: SUSA. 

X I 177) 
< or. MUHyma ua. 
286. mirit'ti- Sz. 'engesztelni; aussöhnen' (MŰNK.) 
< or. Müpumb ua. 
A -ti- votják igeképző (Gramm. udm. 248, J E M . 68). 
287. mol'itva G. 'gebet' (WICHM.: SUSA. XIX, 139) 
< or. MOAumea ua. 
288. molot G. 'kalapács' (TYEPL. : Vopr. 283) 
< or. MOAom ua. 
289. mor 'pest, seuche' ( W I E D . ) 
< or. MOp ua. 
290. mora G., MU. 'meer' (WICHM.: SUSA. XI , 104, 172); Sz. ua. 

(MUNK.) 
< or. MOpe sing. gen., plur. nom. acc. MOpn ua, 
A votják szó talán függő eset átvétele. 
291. mudron 'klug' ( W I E D . ) 
< or. Myopen 'bölcs'. 
292. muáik G. 'ehemann' (WICHM.) ; muzik G. 'orosz paraszt, muzsik' 

(TYEPL. : Vopr. 283) 
< or. MyziaiK ua. 

n 

293. naUalnik B. 'chef (WICHM.: SUSA. XÏX, 177) 
< or. naWAbHUK ua. 
294. nal'im Sz. 'menyhal; quappe' (MŰNK.) 
< or. HCLAUM ua. 
295. nasratel' K. 'felügyelő' ( JEM. 46) 
< or. nad3iipameAb ua. 
Egyes votják nyelvjárásokban néha dz >> s fejlődés mutatkozik, ennek 

példája a fenti szó is (vö. J E M . 46). 
296. navor MU. 'felvétel' ( JEM. 42) 
< or. Haőop ua. 
A votják nyelvjárásokban néha b >• v váltakozás van ( JEM. 42). 
297. naroánoi J., MU. 'absichtlich' (WICHM.: SUSA. XI , 81, 46) 
< or. HapoHHO ua. 
Az orosz ón hangkapcsolatnak van Sn ejtése is (pl. KOHeuHO, ejtsd: 

kanesna). 
298. nerad:nerad lüi- M. 'bosszankodni' (MUNKÁCSI: NyK. XVIII, 437) 
<; or. ne pad 'nem boldog, nem örül'. 
A lüi- ige jelentése 'lenni, válni'. 
299. nevod 'netz' ( W I E D . ) 
< or. neeoö ua. 
300. nezeli 'als' (WIED. ) 
< or. newceAU ua. > 
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301. nirnut' kar- Szl. 'elmerül' (TYEPL. : Vopr. 292) 
< or. HUpnymb ua. 
302. no G., M., J., MU., U. 'und, aber, auch, obgleich' (WICHM.); B., S., 

Szl., T. ua. (TYEPL. : Vopr. 288,301,289,294; Szocsinyenyija TYEPL. : 
Piszm. 218; MOGILIN: UO. 264) 

< or. HO 'de, azonban'. 
303. nu M., J . 'nun' (WICHM.) 
< or. ny ua. 
304. nuzna K. 'szükség' (MUNKÁCSI: NyK. XVIII , 437) 
< or. Hywcda ua. 
Az orosz nyelvjárásokban a zd ~ zn változás közönséges. 

n 

305. nemic Sz., ne-mié K. 'német; deutscher' (MŰNK.) ; nemié MU. 
nemît'é G. ua. (UOTILA: 154) 

< or. HeMeu ua. 
306. nemoi G. 'stumm' (WICHM.: Vok. 24); nemoi ua. (WIED. ) 
< or. neMOÛ. ua. 
307. nep Sz.: nep-vej 'finom faolaj, táblaolaj; feines baumöl, tafelöl' 

(MUNK.) 
< or. Heg5mb 'olaj'. 
A vej szó jelentése 'vaj, zsír, olaj'. A szóvégi mássalhangzó-torlódás a t 

kiesésével egyszerűsödött. 
308. nepremennoj kálik 'jobbágynép; leibeigene' (MUNK.) 
< or. HenpeMeHHbiü 'szükséges, kötelező'. 
A kálik szó jelentése 'nép'. A melléknév jelentésváltozása érthető: olyan 

nép, melynek kötelező szolgáltatásokat kell teljesíteni. 

o 

309. obedal- 'ebédelni; zu mittag essen'; obed-dir 'ebéd ideje; mittagszeit' 
(MUNK.) ; obed-dir ua. (Szocsinyenyija . . .: TYEPL. Iszt. 156); óbedaní G. 'zu 
mittag essen' (WICHM. SUSA. XI, 101) 

< or. oőed 'ebéd'. 
Az -al- votják gyakorító igeképző (JEM. 66), a dir szó jelentése 'idő'. 
310. obin G. 'darrhaus' (WICHM.) ; K. ua. (MUNK.) ; MU. ua. (UOTILA, 

259); J. ua. (MUNK.: SUST. CII, 202) 
< or. 06UH ua. 
A votjakban szórványosan v > b fejlődés mutatkozik, mint ebben 

a szóban is (1. UOTILA, 259). 
311. obytéa, obytëai 'sitté, gewahnheit' (WIED. ) 
< or. oöbiwü ua. 
A szó első változata is az átvett orosz alakot tükrözi. Az északi orosz 

nyelvjárásokban ugyanis a magánhangzó után álló j gyakran kiesik (KUZN. : 
Diai. 6 6 - 6 7 ) . 

312. obid G., Sz. 'sérelem, sértés; beleidigung, unsecht' (MUNK.) ; obida 
MU. 'waldgeist' (WICHM.) ; obida 'boszorkány neve' (MUNKÁCSI, NyK. XVII, 
295) 
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< or. oöuda 'sértés, megbántás'. 
A szó két utolsó változatának jelentése valószínűleg a t a b u jelenségét 

tükrözi. A szóvégi magánhangzóról 1. a második részben. 
313. obros Sz. 'Heiligenbild' (MUNK.: SUST. CU, 2); J . MU. ua. (WIOHM.: 

SUSA. XIX, 32,28) 
< or. o6pü3 ua. 
314. ocag M. 'herd' (WICHM.: Vok. 31) 
< or. OHCLZ ua. 
315. odnako 'aber' ( W I E D . ) : T. ua. (Vopr. 297); J . 'es war' (MUNK. : 

SUST. CII, 384) 
< or. OÔHCLKO ua. 
316. odol- 'meggyőzni, legyőzni; besiegen, überwältigen' (MUNK.) 
< or. odoAemb ua. 
317. od'ejal K. 'ágytakaró; bettdecke' (MUNK.) 
< or. odeRAO ' takaró' . 
A végmagánhangzóról 1. a második részben. 
318. oftornik Sz. 'kedd; dienstag' (MUNK.) 
< or. emopHUK ua. 
A torlódás egy magánhangzó (o) kifejlődésével oldódott fel, a v >• /-vé 

zöngétlenült a t hatására. 
319. ogirec, ogrec Sz. 'ugorka; gurke' (MUNK.) 
< or. ozypei} ua. 
A szó második változatában a második nyílt szótag magánhangzója 

kiesett. 
320. olconca Sz. 'ablakráma; fensterrahmen' (MUNK.) 
< or. 0K0HHUi}a ua. 
321. okotnikT. 'vadász' (Vopr. 294) 
< or. oxomHUK ua. 
322. okruga Sz. 'kerület, környék, vidék; berink, kreis, umgegend' 

(MUNK.) 
< or. OKpyea ua. : 
323. olip Sz. 'fénymáz, firnász, kence; malerfirniss' (MUNK.) 
< or. OAUCßa ua. 
A vég magánhangzóról 1. a második részben. 
324. opet'T. 'ismét' (Vopr. 294) 
< or. onnrnb ua. 
Az a már az átadó orosz nyelvjárásban e-vél vált. 
325. oponka: oponka-gibê K. 'a levágott fatörzsön növő ízletes gombafaj ; 

art essbarer pilze, die auf abgehanenen baumstämmen wachsen' (MUNK.) 
< or. oriéHOK sing. gen. onëHKa ua. 
A gibê szó jelentése 'gomba'. Az átvétel alapjául az orosz szó sing. gen.-a 

szolgálhatott. 
326. oprava B. 'Beschlag' (WICHM.: SUSA. XIX, 165) 
< or. onpaea 'keret'. 
327. orl'anka 'sas-krajcár játék; adler- oder schrift-spiel' (MUNK.) 
< or. opARHKa ua. 
328. oéotr 'stör' ( W I E D . ) 
< or. ocëmp ua. 
329. ottëot 'rechnung, rechenschaft' ( W I E D . ) 
< or. ormëm ua. 
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330. otkazti- Sz. 'megsemmisít, tönkretesz, elpusztít; vernichten, zu 
gründe richten' (MŰNK.) 

< or. omKa3amb 'elutasít, elromlik'. 
A -ti- votják igeképző ( JEM. 68; Gramm. udm. 248). 
331. otno J . 'jedoch' (MŰNK.: SUST. CII, 579). 
< or. odfío ua. 
332. otradniiB. 'détachement' (WICHM.: SUSA. XIX, 177) 
< or. ompndHbtü ua. 
333. otvecat' karni Sz. 'felelni; antworten' (MŰNK.) 
< or. omeewmb ua. 
A karni ige jelentése 'tenni, csinálni'. 
334. otvet K. 'felelet' (MŰNK.) ; odvet MU. 'antwort' (WICHM.: SUSA. 

XI , 10) 
< or. omeem ua. 
A MU. nyelvjárásban a t szórványosan d (d)-vé fejlődik (JEM. 40). 

V 

335. paláé 'degen, schwert' ( W I E D . ) ; UB. ua. (MŰNK.: SUST. CII, 219) 
< or. naAaui ua. 
336. palatka 'zeit' ( W I E D . ) ; B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 177) 
< or. ncLAarriKa ua. 
337. palai G. 'bettregal' (WICHM.) ; Sz. 'ágypolc, függő ágy; bettregal, 

hängebett ' (MŰNK.) ; B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 51) 
< or. noACtmu ua. 
A szó az oroszban csak többes számban használatos, a votják feltehetőleg 

egy kikövetkeztetett egyes számú alakot vett át. 
338. palci: palci-ukso K. 'hamis, érvénytelen pénz ; falsches ungangbares 

geld' (MŰNK.) 
< or. 0aAbUiWbiü praedicativ alak: (ßaAblUM ua. 
Az átvétel alapja az orosz melléknév praedicativ alakja volt. A szóvégre 

került -v a votjákban lekopott ( JEM. 56). Az é > c fejlődés szórványos affrikáció 
(vö. J E M . 44). 

339. par Sz., K. 'pár; paar' (MŰNK.) ; U. ua. (WICHM.) ; MU. ua. (WICHM.: 
SUSA. XI, 182) 

< or. napa ua. 
A végmagánhangzó problémájáról 1. a második részben. 
340. parakod Sz. 'gőzhajó' (MŰNK.) 
< or. napaxod ua. 
341. parick- Sz., parisk- K. 'csomóba kötött leveles nyírfa vesszőkkel 

csapkodni magát a gőzfürdőben; sich mit einem birkenbesen schlagen od. 
reiben im dampf bade'; parit'tî: Sz. ua. (MUNK.) 

< or. napumb ua. 
Az -ék- (-ck-), valamint a -ti- votják igeképzők ( JEM. 65, 68; Gramm, 

udm. 248). 
342. part-, pert- Sz. 'ugaron hagy; brach liegen lassen (das ackerfeld)' 

(MUNK.) 
< or. napumb ua. 
A -t- votják igeképző ( JEM. 68; Gramm. udm. 248). 
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343. parus 'segél' ( W I E D . ) 
< or. napyc ua. 
344. pastuk Sz., K. 'pásztor, nyájőr; hirt ' (MŰNK.) 
< or. nacmyx ua. 
345. paspurt K. 'útlevél, passzus; passport' (MŰNK.) ; MU. 'reisepass' 

(WIOHM.: SUSA.-XIX, 61). 
< or. nyj. maiunopm (VASMER; I I I , 321) ua. 
Lehetséges, hogy a második szótagi o > u változást a purt 'kés' (MŰNK. 

602) szó népetimológiás hatása okozta. 
346. pat'er K. 'szállás, kvártély; quartier, wohnung' (MŰNK.) 
< or. 0amepa ua. 
A szóvégi magánhangzóról 1. a második részben. 
347. pavin 'pfau' ( W I E D . ) 
< or. naeAUH ua. 
348. paz Sz. 'rovátka, rovás; fuge, falz, einschnitt' (MŰNK.) 
< or. na.3 ua. 
349. pecat, pecät Sz., K. 'pecsétnyomó; siegel, petschaft' (MŰNK.) ; 

pet'sat J., U. ua. (MŰNK.: SUST. CII, 699) 
< or. nenamb ua. 
350. pecurka K. 'bleude, nische in der ofenwand' (MUNKÁCSI: NyK. 

XVIII , 438) 
< or. nenypKü ua. 
351. pestro 'bunt ' ( W I E D . ) 
< or. necmpbiü praedicativ alak: necmpo ua. 
352. pester G. 'ranzen' (WICHM.) ; SZ., K. 'nyírfakéregből font kosárka; 

körbchen aus birken rinde' (MUNK.) ; MU., J., M. 'ranzen aus lindenbast' 
(UOTILA, 315) 

< or. necmep 'kosár, batyu' . 
353. pertSatka 'bandschuh' ( W I E D . ) ; peréatka U. 'Handschuhe' (MUNK.: 

SUST. CII, 472). 
< or. nepnatriKa ua. 
354. persal Sz. 'tábori sebész, seborvos; feldscherer' (MUNK.) 
<C or. 0epuieA 'orvos, felcser'. 
355. pervoj Sz. 'első; erste' (MUNK.) ; pervoi J . ua. (WICHM.) 
< or. nepßbiü ua. 
356. pät'inca, pätnica Sz. 'péntek; freitag' (MUNK.) 
< or. nrnnmii}a ua. 
Az első szótagi a ^> e változás már az átadó orosz nyelvjárásban leját

szódott. 
357. pêrijom K,, pirjom Sz.: p-korka 'sorozóház; rekrutirungshaus' 

(MUNK.) ; priiomtsik MU. 'werber' (WICHM. SUSA. XI , 47) 
< or. npuëM 'felvétel'. 
A -korka szó jelentése 'ház'. A szóeleji mássalhangzó-torlódás másodlagos 

magánhangzó kifejlődésével feloldódott, majd a Sz. szóban a második nyílt 
szótag magánhangzója kiesett. At'sik votják névszóképző (Gramm. Udm. 118). 

358. pêjas G. 'gürtel' (WICHM.) 
< or. nőne ua. 
359. pel'e-s K., pilis Sz. 'kenderbársony; plüsch' (MUNK.) ; pil'iS J . ua. 

(MUNK.: SUST. CII, 687) 
< or. tiAUC ua. 
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A z á - ~ í nyelvjárási váltakozásra 1. J E M . 48. 
360. piM Sz. 'kahlköpfig' (MŰNK.) ; pM K. ua. (MUNKÁCSI: NyK. 

XVIII , 439); MU. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 17) 
< or. tiAeuib 'kopasz fej, kopaszság'. 
A szó a votjakban melléknévi jelentést kapott. Ezt az tette lehetővé, 

hogy a melléknévnek a votjakban külön formai kifejezőeszköze nincs. 
361. pila 'säge' ( W I E D . ) 
< ör. ntiAO. ua. 
362. pil'iiti- Sz. 'fűrészelni; sägen' (MŰNK.) 
< or. niiAumb ua. 
A -ti- votják igeképző (JEM. 68; Gramm. udm. 248). 
363. pirdan Sz. 'hozomány, nászajándék; mitgift' (MŰNK.) ; pirdan J . 
ua. (MŰNK.: SUST. CII, 63); pridan K. ua. (uo. 17); p%rdar\ka B. ua. 

(WICHM.: SUSA. XIX, 182); pridanka ua. ( W I E D . ) 
< or. npuddHKa ua. 
Az Sz., J., K. nyelvjárás egy kikövetkeztetett képzőtlen alakot vett át . 

A torlódás feloldására több alakban metatézis történt. 
364. pirog Sz., M. pe'rog K. 'pástétom, töltött rétes; pastete' (MŰNK.) ; 

pirog MU. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 17) 
<C or. nupoz ' töltött sütemény'. 
365. piroëki G. 'sütemény' (TYEPL. : Vopr. 282) 
< or. nupodtcoK plur. nom. nupowctcu ua. 
A votják az orosz többes számot vette át, mivel a szót az orosz köz

nyelvben rendszerint ebben az alakban használják. 
366. pitsal G., pitsáu MU. 'flinte' (WICHM.) ; piÇal Sz., pical M., pêcal, 

peSallL. ua. (MŰNK.) ; pitsal J . ua. (MŰNK.: SUST. CII, 70); pical ua. (Szocsi-
nyenyija . . .: T Y E P L . : Piszm. 173); piccal T. ua. (TYEPL. : Piszm. 173) 

< or. nuiyciAb ua. 
A szóvégi l ~ MU. u megfelelésre 1. UOTILA: 195. 
367. pilag Sz. 'zászló; flagge' (MŰNK.) 
<C or. (pACtz ua. 
368. piramsus Sz., M. 'francia; französischer' (MŰNK.) ; pransuz J . ua. 

(WICHM.: SUSA. XI , 73) 
< or. 0paHqy3 ua. 
A c ~ s megfelelésre 1. J E M . 45. 
369. piränik, pirenik Sz., M. 'mézeskalács; pfefferkuchen' (MŰNK.) ; 

pranik J., UB. ua. (MŰNK.: SUST. CII, 273, 244); piranik MU. ua. (WICHM.: 
SUSA. XI , 23) 

< or. npRHUK ua. 
Az első szótag magánhangzója már az átadó orosz nyelvjárásban e-vé 

változott. 
370. piricaga Sz., prisaga G. 'eskü; schwur' (MŰNK.) 
< or. npucma ua. 
Az é <<« c nyelvjárási váltakozásra 1. J E M . 45. 

371. pirolka Sz.'keresztutca; quergasse' (MŰNK.) 
< or. nepeyAOK sing. gen. nepeyAKü ua. 
Az átvétel alapja az orosz szó sing. gen.-a lehetett. A második nyílt 

szótag magánhangzója kiesett. Az u <<J o nyelvjárási váltakozás a votjakban 
ismeretes (TYEPL. 30), az első szótagi, az oroszban is redukált e a veláris kör
nyezet hatására asszimilálódott. 
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372. pirolok Sz., prorok K. 'próféta; prophet' (MŰNK.) 
< or. npopOK na. 
Az r >> l változás oka elhasonulás lehetett. 
373. pirostoj Sz., M. 'egyszerű, közönséges' (MŰNK.) ; prostoi 'einfach, 

gemein' ( W I E D . ) ; G. ua. (TYEPL. : Vopr. 287) 
< or. npocmoü ua. 
374. plat'a G. 'kleidung' (WICHM.) 
< or. riAambe sing. gen., plur. nom.-acc. tiAambR ua. 
A votják szó valószínűleg függő eset átvétele. 
375. plotnik 'zimmermann' ( W I E D . ) 
< or. tiAommiK ua. 
376. potstovoi (gumaga) G. 'briefpapier' (WICHM.: SUSA. XI , 92) 
< or. nonmoebiü ua. 
377. podjac Sz., podjas M., pedas, pegas K. 'falusi jegyző; dorfnotär' 

(MŰNK.) ; poMzats MU. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 28) 
< or. nodbRHüü ua. 
Az affrikáció és dezaffrikáció problémáiról 1. részletesen a második 

részben. 
378. podkov G. 'patkó' (TYEPL. : Vopr. 283) 

« < or. nodKoea ua. 
A szóvégi magánhangzóról 1. a második részben. 
379. podfad kar- 'dingen, mieten' ( W I E D . ) ; podrjad karisko 'noAP^wy' 

(Szocsinyenyija . . .: TYEPL. : Piszm. 192) 
- < or. nodpRdumb ua. 

A kar- ige jelentése 'tesz, csinál', a karisko ennek kijelentő mód, jelen 
idő, egyes szám 3. személye. 

380. podruga-kyset 'kopfbinde' ( W I E D . ) ; podurga M. 'széles fejkötő szalag; 
breite kopfbinde (der frauen)' (MŰNK.) 

< or. nodpyza 'barátnő'. • 
A kyset szó jelentése 'kendő'. Érdekes a jelentésváltozás. A M. szó a 

jelzős szerkezetből kapta új jelentését. 
381. podvalT. 'pince' (TYEPL. : Vopr. 298) 
< or. nodecLA ua. 
382. pogrid 'keller' (WIED. ) 
< or. noepeő ua. 
383. poitti- Sz. 'imádságot énekelni; gebete singen' (MŰNK.) 
< or. nemb 'énekelni'. 
A -ti votják igeképző (JEM. 68). A Ï talán a következő t hatására depala-

talizálódott. 
384. poka G. 'míg, amíg' (TYEPL. : Vopr. 284) 
-< or. noua ua. 
385. pol Sz. 'padló; fussboden' (MŰNK.) ; G. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 

43); ua. (PALLAS: T Y E P L . : Piszm. 104) 
< or. noA ua. 
386. polat K. 'palota, nagyház; palást, grosses haus' (MŰNK.) 
< or. noACtma ua. 
A végmagánhangzóról 1. a második részben. 
387. polik Sz., M., polèk K. 'sereg, ezred; regiment' (MŰNK.) 
< or. noAK ua. 
388. poluSka '1/4 kopejka' ( W I E D . ) 
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< or. noAyuiKd ua. 
389. polt'inik J . 'Poltinnik (einen halben Rubel)' (MUNK.: SUST. CII, 227) 
< or. noAtnuHHUK ua. 
390. pomenat' karînî G. 'totenfeier begehen' (WICHM.) 
< or. noMunamb ua. 
391. pomer}ka G. 'totenfeier' (WICHM.) 
< or. noMüHKü ua. 
392. pomidor S. 'paradicsom' (TYEPL. : Vopr. 301) 
< or. noMüdop ua. 
393. ponar Sz., K. 'lámpa; lampe' (MUNK.) ; MU. ua. {WICHM.: SUSA. 

XI , 12) 
< or. (ponapb ua. 
394. pond'eïnik Sz. 'hétfő; montag' (MUNK.) 
< or. nonedeAHUK ua. 
A második nyílt szótag magánhangzója kiesett. 
395. pop G., J . 'geistlicher, prediger' (WICHM.) ; B. ua. (WICHM.: SUSA. 

XIX, 162); Sz., M. ua. (MUNK.) ; T. ua. (TYEPL.: Vopr. 296) 
< or. non ua. 
396. poperok 'hinderniss' ( W I E D . ) 
< or. nonepëK ua. 
397. poperos K. 'cigaretta; cigarette' (MUNK.) 
< or. nanupoca ua. 
A szóvégi magánhangzóról 1. a második részben. 
398. porma K. 'forma, alak; form, gestalt' (MUNK.) 
< or. 0opMü ua. 
399. poslednei 'letzte' (WIED. ) 
< or. nocAednuü ua. 
400. posnoi G. 'fasten' (WICHM.: SUSA. XI, 141); posno ua. ( W I E D . ) 
< or. nocmnuü, praedicativ alak: nocmno ua. 
401. posuda G. 'edény' (TYEPL. : Vopr. 287); pusuda K. 'gefäss' (WICHM.: 

Vok. 7) 
< or. nocyda ua. 
402. potnos K. 'untertasse' (WICHM.: Vok. 7) 
< or. nodnoc 'tálca'. 
403. pótolok G. 'decke' (WICHM.: SUSA. XIX, 43) 
< or. nomoAOK ua. 
404. povoska B. 'fuhrwerk' (WICHM.: SUSA. XIX, 182) 
< or. no603Kd ua. 
405. povosta 'flecken, kirchdorf ( W I E D . ) 
< or. nozocm ua. 
Az intervokalikus gr-nek az orosz nyelvjárásokban -y- kiejtése is van, 

ezt helyettesítette a votják v-vel (vö. Russzkaja gyialektologija 72). 
406. poyok MU. 'bettvorhang' (WICHM.: Vok. 8) 
< or. noAoe ua. 
A MU. nyelvjárásban a szóvégi / > u-re változott (UOTILA: 195). 
407. poustop MU. 'viertelkannenmass, krug' (WICHM.) ; polistop B. 

'halben krug7 (WICHM.: SUSA. XIX, 177); polustop J., Sz. 'halben Stof 
(MUNK.: SUST. CII, 399, 9) 

< or. noAUimo0 ua. 
L. az előző szócikk megjegyzését. 
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408. pogar, pozar Sz. 'tűzvész; feuersbrunst' (MŰNK.) 
< or. nodicap ua. 
A z a Sz. nyelvjárásban néha affrikálódik (TYEPL. 24). 
409. pörad Sz. 'nach der Reihe' (MŰNK.: SUST. CII, 600) 
< or. no pndy ua. 
410. praska-val K 'lógós ló; nebenpferd' (MŰNK.) ; J . ua. (MŰNK.: 

SUST. CII, 422) 
< or. npaiija ua. 
A -val szó jelentése 'ló'; a -ka kicsinyítő képző mind a votjakban, mind 

az oroszban használatos, s különösen ez utóbbiban gyakori. 
411. praénik Sz. 'ünnep; fest' (MŰNK.) ; praznik MU. ua. (WICHM.: 

SUSA. XI , 123) 
< or. npa3ÔHUK ua. 
A d az oroszban sem hangzik. Nem indokolt az n depalatalizációja 

a MU. szóban. 
412. prazka 'schnalle' ( W I E D . ) 
< or. npKMKa ua. 
413. prigovor 'urteilsspruch' ( W I E D . ) 
< or. npueoeop ua. 
414. pirimatti- Sz. 'elfogadni; annehmen, empfangen' (MŰNK.) ; prinimat' 

kar- ua. ( W I E D . ) 
< or. npUHUMamb ua. 
415. prista 'aufseher, gerichtsbote' ( W I E D . ) 
< or. npucmae ua. 
A votjakban a szóvégi v lekopott (1. UOTILA: 255) 
416. profé G. 'weg, fort' (WICHM.) 
< or. npoHb ua. 
417. prostit' kar K. 'bocsáss meg; verzeihe' (MŰNK.) 
< or. npocmumb 'megbocsátani'. 
A karini 'tesz' ige it t felszólító mód, egyes szám, második személyben 

szerepel. 
418. proti 'gegenüber, in vergleich' ( W I E D . ) 
< or. npomue ua. 
420. provor G. 'hurtig' (WICHM.: SUSA. XI , 165); J. ua. (MŰNK.: 

SUST. CII, 628) 
< or. npoeopHbiü ua. 
A votjakban a szóról lekopott az orosz melléknévi végződés. 
421. prűd G. 'teich, damm' (WICHM.) ; purud Sz. ua. (MŰNK.) 
< or. npyd ua. 
422. pud Sz. 'pud (súlymérték)' (MŰNK.) ; pmd J . ua. (WICHM.) 
< or. nyd ua. 
423. pudofka G. 'pud-mass' (WICHM.) ; pudopka J . ua. (MŰNK.: SUST. 

CII, 61); puidokka Szám. ua. (uo. 164) 
< or. nydoeKCL ua. 
424. puilà B. 'kugel' (WICHM.: SUSA XIX, 177) 
< or. nyAR ' (puska)golyó' 
425. punt Sz. 'font; pfund' (MŰNK.) 
< or. 0yHtn ua. 
426. pusta 'wüst, öde, leer' ( W I E D . ) 
< or. nycmo ua. 
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427. pustol Sz., J., K. 'finom posztó; feines tuch' (MŰNK.) ; Szám. 
'Tuchrock' (MŰNK.: SUST. CII, 435) 

< or. nocmae 'szövőszék'. 
A posztó a gépről kapta nevét, amelyen készült. A hangmegfelelések 

szabályosak, magyarázatukat 1. a második részben. 
428. puëka B. 'Geschütz' (WICHM.: SUSA. XIX, 177) 
< or. nyuiKa ua. 
429. puSta K. 'posta; post' (MŰNK.) 
< or. nonma ua. 
A ct hangkapcsolatot a népnyelvben ,^-hek ejtik (vö. VASMER: I I , 421 

,,Russ et hyperkorrekt für et"). 

430. rad, if ad Sz., (ë)rad K. 'sor, rend, szabály; reihe, Ordnung, regel' 
(MUNK.) ; irod J . ua. (MUNK.: SUST. CII, 680) 

< or. pnd ua. 
A szókezdő r elé néha sarjadék magánhangzó kerül ( JEM. 34). Ennek oka, 

hogy az eredeti fgr. szókezdő r a votjákban affrikalódott, és csak újabban 
(jövevényszavakban) jelent meg ismét. További példákat 1. a következő 
szavakban. 

431. rastvor S. 'oldat' (TYEPL. : Vopr. 303) 
< or. pacmeop ua. 

. 432. razbojnikjos M. 'rablók; die räuber' (MUNK.) 
< or. pa3ŐoUHUK 'rabló'. 
A -jos a többes szám jele a votjákban. 
433. restan Sz. 'fogoly, rab; arrestant' (MUNK.) 
< or. apecmanm ua. 
434. robotnik G. 'knecht' (WICHM.) 
< or. paőomHUK ua. 
435. rodna G. 'geschlecht, verwandschaft' (UOTILA: 50); irodna J . ua. 

(WICHM.: SUSA. XI, 68); rodna B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 179); rotna 
K. ua. (MUNK.: SUST. CII, 16) 

< or. poÖHR ua. 
436. rodit'el G. 'szülő' (TYEPL. : Vopr. 286) 
< or. poöwneAb ua. 
437. roskod Sz., roskot K. 'költsége kiadás; kosten, ausgäbe' (MUNK.) 
< or. pacxod ua. 
438. (ë)ro§ëa K. 'liget, cserjés; hain, gebüsch' (MUNK.) 
< or. potya ua. :a 
439. rovno G. 'accurat' (WICHM.: SUSA. X I X , 159) 
<C or. poeno 'pontosan'. 
440. rozga ' rute' ( W I E D . ) 
< or. p03za ua. 
441 . ruda ' e rz ' ( W I E D . ) • ••-••• •-<••. 
< or. pyda ua. 

442. sabl'a 'säbel' ( W I E D . ) ; K., SZ.WUS. (MUNK.: SUST: CII, 633, 37) 
< or. caÖAR ua. 
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443. sad Sz. 'kert; garten' (MUNK.) ; J . ua. (MUNK. : SUST. CII, 389) 
<C or. cad ua. 
444. sok K. 'ághegyháló; eine ar t fischhamen' (MUNK.) 
< or. CÜK ua. 
445. sakar G. 'zucker' (WICHM.: SUSA. XIX, 121); Sz., sakêr K. ua. 

(MUNK. ) ; sayar J . ua. (MUNK.: SUST. CII, 417) 
< or. caxap ua. 
446. salacka Sz., salaska K. 'kis szán; kleiner schütten' (MUNK.) 
< or. plur. ca.Aa.3KU ua. 
A votják más szavak mintájára kikövetkeztetett egyes számú alakot 

vett át. A z a k előtt zöngétlenült. A s > c szórványos affrikációról 1. J E M . 45. 
447. soldat G. 'soldat' (WICHM.) ; SZ. ua. (MUNK.) ; K. ua. (MUNK. : 

SUST. CII, 213); sandát MU. ua. (WICHM.: SUSA. XI , 47) 
< or. coAdam ua. 
448. samoi G., J . , MU. 'Umschreibung des superlativus' (WICHM.) ; 

K., Sz. ua. (MUNK.) ; Szl. ua. (MUNK.: SUST. CII, 129) 
< or. caMblü ua. 
449. samavar J., samour U. 'theemaschine' (WICHM.) ; samovar G., MU. 

ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 51, 22); samavar Sz. ua. (MUNK. : SUST. CII, 10) 
< or. caMoeap ua. 
450. sapeg G., J. , sapek MU. 'stiefel' (UOTILA: 134); sapäg Sz., K., 

capog Sz. ua. (MUNK.) ; sapeg ua. (MILLER: TYEPL. : Piszm. 45); gonsapeg S. ua. 
(TYEPL. : Vopr. 302); sapeg B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 177) 

< or. canoz ua. 
A szóvég valószínűleg az eg votják kicsinyítő képző analógiájára alakult 

át (vö. UOTILA: 133). Az s > & szórványos affrikációra 1. J E M . 45. 
451. saraj Sz., K. 'szín, csűr; scheuner, schuppen' (MUNK.) ; sarai J . ua. 

(MUNK.: SUST. CII, 411) ; * 
< or. capaü ua. 
452. saDrúéko Sz., savraska M. 'sárga, világosbarna ló; ins gelbe fallendes 

pferd' (MUNK.) ; sabras G. 'rehbraun' (UOTILA: 259) 
< or. caepacm 'világosbarna ló'; caepacuü 'világosbarna'. 

;/ A v ;> 6 szórványos fejlődésről 1. UOTILA: 259. 
453. satin J . 'Satin' (MUNK.: SUST. CII, 685) 

- < or. camuH ua. 
454. sazem Sz. 'öl (mérték); klafter'; cazzämU. ua. (MUNK.) ; tëàzem G. ua. 

(WICHM.: SUSA. XI , 182); tsazem MU., sazem MU:, M., sazzem V. ua. (UOTILA: 
37); sazen K., UB. ua. (MUNK.: SUST. CII, 178, 223) :»•; 

< or, cadicenb ua. 
A szóvégi -em a hasonló végződésű főnevek analógiájára keletkezett 

(UOTILA: 235). 
455. sénék K., éenik Am. 'fészer, szín; scheuné, scheuer' (MUNK.) ; senik 

Sz. ua. (MUNK.: SUST. CII, 562) : ^ 
< or. centim ua. "•*/*' :.• 
456. sereda Sz. 'szerda; mittwoch' (MUNK.) V . 
< or. cpeda ua. ^ 
457. sirota J. 'Waise' (WICHM.: SUSA. XI , 83) 
< or. cupoma ua. 
458. siluzit'ti-, slluzit karni Sz. 'szolgálni; dienen' (MUNK.) ; G. ua. 

(WICHM.: SUSA. XIX, 131) < xy .•?--> 

6 Nyelvtudományi Közlemények 1970/2. 
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< or. cÄywcumb ua. 
459. sirok Sz., sèrok K. 'határidő; termin' (MUNK.) ; surok MU. 'zeit' 

(WICHM.: SUSA. XIX, 25) 
< or. cpOK 'határidő'. 
46"0. skaska G. 'märchen' (WICHM.) ; Szl., T. ua. (Vopr. 292, 300) 
< Or. CKCL3KCI u a . 
461. slava Sz. 'dicsőség' (MUNK.) 
< or. cAaea ua. 
462. sluga G. 'szolga' (Vopr. 283) 
< or. CAyza ua. 
463. sobor-cerk Sz. 'székesegyház; domkirché' (MUNK.) 
< or. coőop ua. 
464. soglas Sz., soglaë G. 'egyesség, egyetértés, béke; einigkeit, eintracht, 

friede' (MUNK.) ; soglas M. 'einverstanden' (WICHM.) 
< or. cozAacue ua. 
A votják az orosz képzőtlen tövet vette át. 
465. sotnik, sotnik K. 'csősz; feldhüter, waldhüter' (MUNK.) 
< or. COIÍIHUK 'százados, tiszt'. 
A szó új jelentését egy általános 'felügyelő' jelentésből kaphatta. 
466. spirt Sz. 'Spiritus' (MUNK.: SUST. CII, 158) 
< or. cnupm ua. 
467. spór 'sterit' ( W I E D . ) 
< or. cnop ua. 
468. sporit kar- G. 'vitatkozni' (Vopr. 286) 
< or. cnopumb ua. 
469. srazu T. 'egyszerre, hirtelen' (Vopr. 299) 
< or. cpü3y ua. 
470. ssylka, sylka Verbannung, exil' ( W I E D . ) 
< or. ccUAKd ua. 
471. stabeé K. 'kis csésze' (MUNKÁCSI: NyK. XVIII , 441); tabds Szl. 

'tasse' (UOTILA: 259) 
< or. ctnaeei} ua. 
A v > b illetve a í s > s szórványos nyelvjárási változások (1. UOTILA: 

259; J E M . 45). 
472. stado 'herde' ( W I E D . ) 
< or. cmado ua. 
473. stalnoi J . 'stählern' (WICHM.: SUSA. XI , 188) 
< or. cmaAbHbiu ua. 
474. stan 'webstuhl' (GOMBÓCZ: NyK. XL, 471); êstan K. 'sajtó; presse' 

(MUNK.) 
< or. cman 'nagyobb gép'. 
A szó jelentése a votjákban két irányban is konkretizálódott. 
475. starik G. 'alter, ehegatte, greis' (WICHM.) ; Szl. ua. (Vopr. 289) 
< or. cmapUK 'öregember'. 
476. staruka Szl. 'öregasszony' (Vopr. 289) 
< or. cmapyxa ua. 
477. step 'wüste' ( W I E D . ) 
< or. cmenb ua. 
478. stol'ar G. 'asztalos' (Vopr. 287) 
< or. cmoAHp ua. 
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479. stopka G. 'branntweinglas' (WICHM.) ; istopka Sz., stopka U. ua. 
(MŰNK.: SUST. CII, 8, 485) 

< or. cmonm ua. 
480. strapka K. 'Köchin' (MŰNK.: SUST. CII, 623) 
< or. empanna ua. 
481. straznik J., stiraznik G. 'Waldhüter' (MŰNK.: SUST. CII, 272, 297) 
< or. cmpdMCHUK 'őr'. 
482. struna 'saite' ( W I E D . ) 
< or. cmpyna ua. 
483. stupai Sz. 'Marsch' (MŰNK.: SUST. CII, 512) 
< or. cmynaü 'előre !' 
484. st'ena G. 'Wand' (WICHM.: SUSA. XI , 98) 
< or. cmena ua. 
485. subota Sz., subbota GM K. 'szombat; samstag' (MŰNK.) 
< or. cyőőoma ua. 
486. sud Sz., K. 'bíráskodás, ítélet; gericht, urteil' (MŰNK.) 
< or. cyd ua. 
487. suditti- Sz. 'bíráskodni, ítélni; urteilen' (MŰNK.) ; suditkar- G., MU. 

ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 146, 22) 
< or. cydumb ua. 
488. ßudja 'richter' ( W I E D . ) 
< or. cydbn ua. 
489. sumka Szl. ' táska' (Vopr. 291) 
< or. cyMKd ua. 
490. svat G. 'die mutter meines Schwiegersohnes' (WICHM.: SUSA. 

XIX, 159) 
< or. ceam ua. 
491. svidetel' 'zeuge' ( W I E D . ) 
< or. ceudemeAb ua. 

. 4 

492. salaë 'zeit' ( W I E D . ) ; Mas G. ua. (WICHM.: SUSA. XI , 91); ëalaë 
Szl. ua. (Vopr. 291) 

< or. uiaAüüi ua. 
A votjákokkal érintkező egyes orosz nyelvjárásokban lágy (§) hangot 

ejtenek, ehhez pedig közelebb áll a lágy é, mint a kemény s* (KUZN. : Diai. 61). 
493. selo G. 'kirchdorf (WICHM.) ; B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 173) 
< or. ceAO ua. 
494. semja G., J., U. 'familie' (WICHM.) ; G., M., semna K., semja Sz. 

ua. (MŰNK.) ; éemna MU. ua. (UOTILA: 390); B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 164) 
< or. ceMbR ua. 
A szóban mutatkozó rí nyelvjárási jelenség. 
495. éenokoéilka Szl. 'kaszálógép' (Vop*r. 291) 
< or. cenoKOCUAKü ua. 
496. sera Sz., K. 'kén; schwefel'; éera-tolezJ. 'február; feber' (MŰNK.) 
< or. cepa 'kén'. 
A toleé szó jelentése 'hónap'. 
497. set K., cet U. 'háló; fischernetz' (MŰNK.) ; éet' G. ua. (WICHM.: 

SUSA. XI , 163) 

6* 
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< or, cemb ua. 
Az s > c, t' > t szórványos nyelvjárási változások (1. J E M . 46 és UOTILÀ: 

422). 
498. sodaki Sz. 'mégis; dennoch' (MŰNK.) 
< or. ecë maKu ua. 
A szókezdő v kiesett, a t zöngésült. 
499. éwseg G. 'getreidekasten' (WICHM.) ; éusög Am. ua. (MŰNK.) 
< or. cyceK ua. 
A szóvégi k az eg votják kicsinyítő képző hatására zöngésült (UOTILA: 

133). 

• . : S 

500. Safran Sz. 'Safran' (MŰNK.: SUST. CII, 158) 
< or. wa0paH ua. 
501. Sag G. 'lépés' (Vopr. 286) . 
< or. maz ua. 
502. Sal Sz., K. 'sál; shawl' (MŰNK.) 
< or. uiaAb ua. 
503. Sal'kka Sz. 'fakártus; hölzerne kanne' (MŰNK.) ; J., Saika U. ua. 

(UOTILA: 378) 
< or. mama ua. 
A ritka or. j ~ votj. I megfelelés talán a szóeleji hasonló változás hatá

sára jelentkezik (UOTILA: 72). . 
- 504. Sangi ' töltött lepény; gefüllter kuchen' (MŰNK.) 

< or. uiaHbza plur. manbzu ua. 
A votják szó az or. plur. nom. átvétele. • , 
505. Sapka 'mütze' ( W I B D . ) ; G. ua. (Vopr. 286); B; ua. (WICHM.: SUSA. 

XIX, 166) 
< or. uiaiíKa ua. 
506. Sar 'kugel' ( W I E D . ) 
< or. map ua. 

v. 507. Saraica Sz. 'kicsiny, henger alakú botocskák; kleine,-runde Stück
chen' (MŰNK.) 

< or. mapOK ua. . 
.r- • 508. Saravar Sz. 'széles szárú nadrág; breite hosen' (MŰNK.) 
jfii \<C or. mapaeapbi ua. • -, -
• T A votják a kikövetkeztetett egyes számú alakot vette át. :;; • 

509. Sert 'eid' ( W I E D . ) 
> ^ í o r , mepmb ua. ;-. ••••": " 

.[••'••; 51Q, S&mpal Sz. 'puskavessző; ladestock' (MŰNK.) < 
< or. moMnoAb ua. 
511. #fe Sz., £e£'a, SEa K. 'nyaklószíj; halsriemen' (MŰNK.) 
< or. mAen. ua. ' • 
512. Synel 'mantel' ( W I E D . ) 

í.-,•; •-.v ,'<j or. , mtmeAb ua. 
513. Sl'apa G. 'hut ' (UOTILA: 85); Slapa M., % a MU.. ua. (WICHM.) ; 

iStapa MU. ua. ( JEM. 60); Silapa, isiapa Sz., Sl'apa,,eSl'apa K. ua,-.(MuNK.); 
$b2>a Szl. ua« (Vopr. 301): 

< or. mwna ua. 
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Egyes változatokban a szóeleji mássalhangzó-torlódás feloldódott. 
514. ëogol M. 'nyalka legény; schöner bursche' (MŰNK.) > 
< or. U}ëZ0Ab ua. 
515. Sotka 'kefe; bürste' (MŰNK.) 
< or. U)ëmKa ua. 
516. ëpaga 'degen' ( W I E D . ) 
< or. uinaea ua. 
517. Sto G., T. 'hogy' (Vopr. 286, 30Q); tëto 'dass' ( W I E D . ) 
<C or. nmo ua., ejtése: sto 
518. ëtobe G. 'hogy' (Vopr. 287) 
<C or. Htnoöbí ua., ejtése: stobi. 
519. ëtuka G. 'dolog, tárgy, holmi' (Vopr. 287) 
< or. turnym ua. 
520.. Suba Sz. 'suba; pelz' (MŰNK.) ; G. ua. (WICHM.: Vok. 9) 
< or. uiyöa ua. 

t 
521. táji- Sz. 'titkolni; verbergen' (MŰNK.) 
< or. maumb ua. 
522. taljanskoi J . 'italienische' (MŰNK. : SUST. CII, 426) 
< or. umcLARHCKüü ua. 
523. tavar J . 'wäre' (WICHM.) 
< or. tnoeap ua. 
524. tiska 'presse, kelter' ( W I E D . ) 
< or. mucKü ua. 
525. tirojka, tiroj Sz., M. 'hármas fogat; dreigespann' (MŰNK.) 
< or. mpoŰKü ua. 
526. tmin 'kümmel' ( W I E D . ) 
< or. TUMUH ua. 
527. toliktäm G. 'együgyű, buta; einfältig, dumm' (MŰNK.) 
< or. moAK 'értelem'. 
A täm votják fosztóképző (Gramm. udm. 142). 
528. tol'ko G., M., MU. 'nur' (WICHM.) ; B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 

177); K. ua. (MŰNK.: SÜST. CII, 210); J . ua. (MŰNK.) 
< or. moAbKO ua. 
529. tozo G. 'is, szintén' (Vopr. 285); Sz., J . 'so wie so' (MŰNK.) 
< or. mowce 'is, szintén'. 
530. tulka, stulka Sz. 'tengelyágy; büchse in rade' (MŰNK.) 
< or. emyAKa ua. 
A votják szó első változatáról a v lekopott, a másodikban a rákövetkező 

í-hez képzésben közelebb eső spiráns lépett helyébe. 
531. turupka G. 'tabakspfeife' (WICHM.) ; tiripkaJJ. ua. (MŰNK.) ; trupka 

B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 177) 
< or. mpyŐKa ua. 
532. trava Szl. 'fű' (Vopr. 292) 
< or. mpaea ua. 

533. taga-gozy 'zugseil' ( W I E D . ) 
< or. mma ua. 
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534. Megram-dubo K. 'Telegraphen-stangen' (MITNK.: SUST. CII, 354) 
< or. meAezpaM ' távirat ' . . 
535. t'urma 'gefängniss' (WIED. ) 
< or. mwpMa ua. 

u 

536. ugoëëat kar- Szl. 'megvendégelni' (Vopr. 292) 
< or. yzou^amb ua. 
537. ukaz 'parancs; befehl' (MUNK.) 
< or. yK03 ua. 
538. ukno K. 'ablak; fenster' (MUNK.) ; S. ua. (Vopr. 301); G. U. ua. 

(WICHM.) ; MU. ua. (MUNK.: SUSA. XIX, 18); J., Sz., Szam. ua. (MUNK.: 
SUST. CII, 72, 27, 433) 

< or. OKHO ua. 
539. uksus K. 'ecet; essig' (MUNK.) 
< or. yKcyc ua. 
540. ul'ca Sz. 'utca; gasse' (MUNK.) ; uttéa G. ua. (WICHM.: SUSA. XI, 92); 

wltsa B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 177) 
< or. yAuya ua. 
A második nvílt szótag magánhangzója kiesett. 
541. urok 'lection' (MUNKÁCSI: NyK. XVIII , 442) 
< or. ypOK ua. 
542. uzim J., M., MU., uíím U., oéim, oéím G. 'wintersaat' (UOTILA: 

156) 
< or. 03UMb ua. 
543. ugim Sz. 'mazsola; rosine' (MUNK.) 
< or. U3WM ua. 
A votják szóban hangát vetés történt. A § analógiás fejlődés eredménye 

(UOTILA: 186). 

v 

544. var Sz. 'vargaszurok; schusterpech' (MUNK.) 
< or. eap ua. 
545. vataga G. 'család, háznép; familie, gesindel' (MUNK.) 
< or. eamaea 'embercsoport'. 
546. vataman G., M. 'rablókapitány; räuberhauptmann' (MUNK.) 
< or. amaMüH 'vezér'. 
547. vedomos-goztet 'zeitung' ( W I E D . ) 
< or. eedoMOCtnb 'időszaki sajtótermékek neve'. 
A goztet szó jelentése 'irat, levél'. 
548. vedra G. 'eimer' (WICHM.) ; B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 167); 

Sz. K., M. ua. (MUNK.) ; J . ua. (MUNK.: SUST. CII, 94) 
< or. eedpo ua. 
549. vedun G. 'hexenmeister' (WICHM.) ; vedin Sz.,M.,vedon K. ua. (MUNK.) ; 

vedin J . ua. (MUNK.: SUST. CII, 149) 
< or. eedyn ua. 
550. velbud 'kameel' (WIED. ) 
< or. nyj. eeAŐyd ua. 
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551. vencatti- Sz. 'esketni; trauen'; vencaék- 'esküdni; sich trauen lassen' 
(MUNK.) 

<< or. eetmamb 'megkoszorúz, összeesket'. 
A ti és az ék votják igeképzők ( JEM. 65, 68). 
552. venec, venca Sz. 'koszorú, virágfüzér; kranz' (MUNK.) 
< or. eenei} sing. gen. eem}a ua. 
A második változat a sing. gen. átvétele. 
553. venik Sz., vének K. 'fürdősöprű; badebesen' (MUNK.) ; venik G., 

MU., venik M., Sz., venik U. ua. (UOTILA: 133) 
< or. eenuK ua. 
554. vet, ved Sz., K. 'hiszen; ja doch' (MUNK.) ; vet MU. ua. (WICHM.) ; 

J . ua. (MUNK. : SUST. CII, 376); B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 179); T. ua. 
(Vopr. 298) 

< or. eedb ua. 
555. vilka 'gabel' ( W I E D . ) 
< or. euAKa ua. 
556. vijorsk G. 'werst' (MUNK.: SUST. CII, 584); vjors B. ua. (WICHM.: 

SUSA. XIX, 167) 
< or. eëpcm ua. 
557. vina G., J., U. 'wein, branntwein' (WICHM.) ; SZ., M. ua (MUNK.) ; 

B. ua. (WICHM.: SUSA. XIX, 167); T., Szl. ua. (TYEPL. : Piszm. 102) 
< or. 6UH0 sing. gen. plur. nom.-acc. eima 'bor'. 
A votják szó talán függő eset átvétele. 
558. vinamat Sz. 'bűnös; sündig' (MUNK.) 
< or. nyj. BUHClMam ua. 
Az or. nyj. alakot a cser. vinamat ua. szó alapján feltételezhetjük. 
559. vint 'schraube' ( W I E D . ) 
< or. eunm ua. 
560. viski 'schlafe' (WIED. ) 
< or. plur. : 6U.CKU ua. 
561. virema Sz., virema J . 'idő, időjárás; zeit, wetter' (MUNK.) 
< or. epeMR ua. 
562. vod'anoj Szl. 'vízi' (Vopr. 292) 
< or. eodnnoü ua. 
563. volok Sz., M. 'két folyó v. folyóág közti térség; räum zwischen zwei 

flüssen od. flusszweigen' (MUNK.) 
<< or. 60Ä0K ua. 
564. voina G., B. 'krieg' (WICHM.: SUSA. XIX, 131, 177) 
< or. eoüna ua. 
565. vol'noj kalik Sz. 'szabad, jobbágyi kötelességektől fölmentett nép; 

freies, von den leibeigen dienste befreites volk' (MUNK.) (kalik 'nép; volk') 
< or. eoAbHbtä 'szabad'. 
566. vor Sz., K. 'tolvaj; dieb' (MUNK.) ; U. ua. (WICHM.) ; T. ua. (Vopr. 

295); G. ua. (WICHM.: SUSA. XI , 149) 
< or. eop ua. 
567. vorok G. 'häufe' (WICHM.) 
< or. eopox ua. 
568. voronka Sz., K. 'tölcsér; trichter' (MUNK.) 
< or. eopoHKCt ua. 
569. vorota G 'pforter' (WICHM.) ; vorta B. ua. (WICHM,: SUSA. XIX, 167) 
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< or, plur. eopoma ua. 
570. vospitsa 'blatter, pocke' ( W I E D . ) 
< or. eocnutja ua. 
571. vot G., T. 'ime' (Vopr. 283, 295); J. 'siehe da !' (WICHM.) ; 

J> ua. (WICHM.: SUSA. X I X , 92) 
< or. eom ua. 
572. voz G., J . 'fuder' (WICHM.) 
< or. 603 ua. 

z 

573. zabor G. 'zaun, gehäge' (WICHM.) ; K. zabord Sz. ua. (MŰNK.) 
< or. 3ü6op ua. 
574. zatéot karyny 'ersetzen' ( W I E D . ) 
< or. 3cmëm 'abrechnung'. 
575. zador K. 'heves, tüzes; hitzig, reizbar' (MŰNK.) 
< or. 3ddop 'hév'. 
576. zagar 'brand' ( W I E D . ) 
<C or. 3ueap 'das entbrennen, bräunung (durch sonne)'. 
577. zaklat Sz., K. 'zálog; pfand' (MUNK.) 
< or. 3üKAad ua. 
578. zakón Sz., K. 'törvény; gesetz' (MUNK.) 
< or. 3ÜK0H ua. 
579. zakot Sz., M. 'árnyékszék; retirade' (MUNK.) ; zakód J . ua. (MUNK.: 

SUST. CII, 492); B. ua. (UOTILA: 117) 
< or. 3axod ua. 
580. zamok 'schloss' ( W I E D . ) ; J . ua. (MUNK.: SUST. CII, 243) 
< or. 3ÜM0K ua. 
581. zapas Sz. 'Vorrat' (MUNK.: SUST. CII, 648) 
< ôr. 3anûc uâ. 
582. zapoved 'gebot' ( W I E D . ) 
< or. 3anoeed ua. 
583. zafad B. 'schuss' (WICHM.: SUSA. XIX, 177) 
< or. 3dpRd ua. 
584. zaredit' kar- B. 'laden' (WICHM.: SUSA. XIX, 177) 
< or. 3apadumb 'tölteni'. 
585. zasluzif kar- 'verdienen' ( W I E D . ) 
< or. 3acÄyjtcumb ua. 
586. zastaniny 'antreffen, vorfinden' ( W I E D . ) 
< or. 3acmamb ua. 
Az n votják igeképző, a ny az infinitivus végződése. 
587. zavod Sz., zabot, zabodK.. 'gyár; fabrik' (MUNK.) ; U., M. ua. (UOTILA: 

117); zavod G., B. ua. (Vopr. 283, 288) 
< or. 3aeod ua. 
A v ~>b fejlődésre 1. UOTILA: 259. 
v588. znacit Szl., T. ' tehát ' (Vopr. 289, 295) 
< or. 3Hamm ua. 
589. znamenije 'zeichen' (WIED. ) 
< or. 3HCLMenue ua. 
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590. zolotoj Szl. 'arany' (Vopr. 289) 
< or. 30Aomoü ua. 
591. éemlanka T. 'földbevájt kunyhó' (Vopr. 294) 
< or. 3eMARHKa ua. 

z 

592. zaba U. 'frosch' (UOTILA: 45) 
< or. dicaôa ua. 
593. zal G., MU., Sz., U. 'mitleid, erbarmen'; zal'àni J., M. 'bedauern, 

beklagen' (UOTILA: 44); Ma- T. ua. (Vopr. 296) 
< or. McaAb 'kár, sajnálom'. 
594. ialavan Sz. 'fizetés, zsold; gehalt, sold' (MUNK.) 
< or. McciÄoeaHbe ua. 
595. zarkoi 'braten' ( W I E D . ) 
< or. OieapKoe ua. 
596. zereba K. 'sors; loos' (MUNK.) 
< or. dicepeöbR ua. 
5Ql..zivot G. 'vieh' (WICHM.) ; K., Sz. ua. (MUNK.) ; J . ua. (MUNK.: 

SUST. Ci l , 63) 
< or. wcueom ua. 
508. zolob G., U., zolop M. 'dachrinne' (WICHM.) ; zolóp Sz., K. ua. 

(MUNK.) ; J., zouop MU. ua. (UOTILA: 44—45) 
< or. MC0A0Ő ua. 

dz 

509. díudyny 'sich wundern' ( W I E D . ) 

< or. nydo 'csoda'. 

dz 

510. gar Sz., J., zar K. 'szürkület, hajnal; morgendämmerung' (MUNK.) 
< or. 3apR ua. 
A z > § affrikációról 1. TYEPL. : 24; UOTILA: 186. 

Csúcs SÁNDOR 
(Folytatjuk) 

Pe3K)Me Ha pyccKOM *i3HKe nyőjiHKyeTCH nocjie BTopofi qacTH paőoTbi B cjie,ny-
meM TOMe Hauiero wypHajia. 

Rövidítések 

Votják nyelvjárások 

B. beszermáni 
G. glazovi 
J. jelebugai 
K. kazáni 
M. malmyzsi 
MU. malmyzs-urzsumi 
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S. sosmai 
Sz. szarapuli 
Szám. szamarai 
Szl. szlobodai 
T. tilovaji 
U. ufai 
UB. ufa-birszki 
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