
Várnai János véleménye a jurta és kota szavakról.

Krizsa Katalin értékes megállapításai után én is kicsit utánanéztem a jurta szó eredetének. 
A Czuczor-Fogarasi szótár sem ismeri ezt a szót, így valószínűsíthető a wiktionary.org szerinti 
orosz közvetítésen át (юрта (jurta)) török nyelvekbőli (yurt (jurt)) eredete. Viszont találkoztam 
olyan magyarázattal, hogy a török: yurt a gyúrt nemez sátorlap miatt kapta a nevét. Törökül 
gyúr = yoğur, a középső ğ hang néha néma lesz a kiejtésben, így ha igaz ez az okfejtés, a 
jurta ugyan  nem  magyar,  de  magyar-azonos  szóból  és  képzéssel  előállított  "madárlátta" 
szavunk.

Természetesen  a  Tóth  Imre  említette  kota szó  sem  magyar  eredetű,  viszont  az  is 
"madárlátta".

A kota szóról a fent említett wiktionary.org-on pár perc kereséssel az alábbiak derülnek ki. 
(Az alábbi szövegben az idegen szavak utáni ( ) zárójelben a latin átírás, [ ] zárójelben az IPA 
nemzetközi fonetikai ábécé szerinti alak szerepel.)

A szó legrégebbi ismert alakja a szkíta, szarmata: kata (= ház, putri). Ez rokonságban áll az 
avesztai nyelv: hata (= szoba, raktár, pince) szavával. Utóbbiból ered a perzsa: kad (= ház). (Az 
avesztai a zoroaszteri vallás szent iratainak nyelve, a védikus szanszkrittal és a perzsa nyelv 
elődjével is közeli rokon.)

Az említett  szkíta,  szarmata szó a keleti  és nyugati  szláv nyelvekben megmaradt,  a szó 
elején kemény h-val ejtve: хата [xɑtə], chata (= kezdetleges ház) és a germán nyelvterületre is 
továbbterjedt, onnan pedig eljutott a franciákhoz.

Visszatérve a finnre,  a közeli  rokon észt nyelvben lévő:  koda [koda] (= előszoba; szoba; 
elavult  szóként:  ház,  épület)  jól  mutatja,  hogy  ezt  a  szót  délről  kapták  az  északi  finnugor 
nyelvek. A finn nyelv a lappok 'sátor, kunyhó; odú' jelentésű szavának, tehát egy idegen szónak 
a megnevezésére használja a hasonló hangalakú és jelentésű:  kota-t.  Lásd:  (északi  számi:) 
goahti [ɡoɑhti], (lulei számi:)  goahte,  (pitei számi:)  gåhte, (umei számi:)  gåhtie, (déli számi:) 
gåetie, (kildin számi:) куэдтҍ (kuedtʹ) (= sátor, kunyhó; odú). Ugyanez a szó a svédeknél is 
megvan kåta alakban.

Bizonyára nem tévedek, ha a szkíta, szarmata: kata és az avesztai: hata leszármazottjának 
tekintem  a  törökségi  nyelvek:  oda (=  szoba)  szavát,  amiből  eredeztetik  a  román:  odaie, 
magyar:  hodály szavakat.  A  szó  végi  -ly a  magyarban  képző  (hodály  ←  hod-ál-ó),  ezért 
valószínűbbnek tartom, hogy a magyarból eredt a román odaie szó és nem fordítva, amint azt 
hivatalosan állítják. Román:  odaie [o'da.je] (= szoba; ház; tanya; kunyhó).  Török:  (oda) اوطه 
[oda] (= szoba; kamra; pince). Bolgár:  одая (odaja) (= szoba; kalyiba).  Szerb-horvát: оwдаја 
(òdaja) (= szoba; kamra; pince). Macedón: одаја (odaja) (= szoba; kamra). Albán:  odë [odə]
(= szoba; kamra; kamara). Görög: οντάς (ontás) [ontas] (= szoba).

Néhány más nyelvbeki rokon szó. A Japánban található ajnu nyelvben:  コッ (kot) (= árok, sír, 
telek). Moksa: куд [kud] (= ház), Erza: кудо [kudo] (= ház). Tamil:  கடச� (kuṭicai) [kuʈiʒʌj]
= kunyhó;  más forrásból:  (kuḍisai)  [kuɖisʌj]  vélhetően a szanszkritból  ered, a rokon telugu 
nyelvben is van megfelelője. Szanszkrit:  क	 ट� (kuṭī) [kuʈiː] és  क	 टट (kuṭi) [kuʈi] = kunyhó. Latin: 
casa (= kunyhó, ház). A  casa és a magyar:  ház megfelelőit itt most nem részletezem. Pastu: 
:Perzsa .(szoba =) [ko.ʈa] کوټه Grúz: ქოხი (koxi) [kʰɔxi] .(kunyhó, házikó =) [kɒze] (kâze) کازه 
(= kunyhó, faház) a perzsából ered (کوخ).

Az alábbi térképen a  kata (= kunyhó) szó néhány megfelelőjét és valószínű elterjedését 
szemléltetem. A szó teljes rokonsága rengeteg nyelv összesen, minimálisan is többszáz szavát 
foglalja magában.



A térképen nem tüntettem fel, de ide tartozik a magyar: kóter is, ami fogdát vagy zárt helyet 
jelent; nálunk a ház mögötti melléképületet nevezték így. Ennek a szónak az eredetije állítólag 
a német: Kate [ˈkaːtə] (= kalyiba); aminek rokonai az angol: cot, cottage [kɒt, kʰɒt; ˈkɒtɪdʒ] (= 
vidéki házikó) és a holland: kot [kɔt] (= rozoga hajlék, kezdetleges tárolóépület). Kot = hut = 
keet [keːt] = kate (földrajzi nevekben).

Mindezek pedig egy még átfogóbb,  ko-, ho-, stb. szerű, befedést, takarást jelentő ősi szó 
származékai,  ahonnan a  kunyhó,  kabát,  köpeny,  haj,  hám,  homorú,  homály,  stb.  Ez  a  szó 
szintén rengeteg nyelv rengeteg szavát felölelő szócsalád alapja.

A kota a  jurta (jur-ta = gyúr-ta = ami gyúrott) szóhoz hasonlóan: ko-ta (= olyan hely, ami 
fedett).


