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I. BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

Dolgozatom célja,hogy régi török jövevényszavaink segítségével 
rekonstruáljam az ősmagyarság gazdasági életét a vándorlások korának 
abban a kései szakaszában, amelyben már kialakult a magyar nép törökös 
államszervezete, törzsi rendszere, végbement a törökös műveltségbe való 
beilleszkedése, és amikor már rövid idő választotta el a IX. század végi 
honfoglalástól. 

Mielőtt azonban rátérnék az etelközi magyarság gazdasági fejlődésének 
a bemutatására, amely megteremtette a honfoglalás utáni feudális jellegű 
államszervezés előfeltételeit, szólnom kell arról az ismeretlen földrajzi 
tájról, vidékről, ahol a magyarság élt a honfoglalás előtt, és amelyről a X. 
század derekán így írt Bíborbanszületett Konstantin: "Azt a helyet pedig, 
amelyen a türkök (azaz magyarok) korábban voltak, az otí keresztülmenő 
folyó nevéről Ételnek és Küzünek nevezik, s mostanában a besenyők 
lakják" (MEH. 121). 

Etelköz fekvése és a helynév időbelisége mindmáig vitatott kérdés, 
amelyet megnyugtatóan a Magyar Nyelv LXXX. évfolyamában kez-
deményezett tudományos vita sem tudott tisztázni. 

GYÖRFFY G Y Ö R G Y például úgy véli, hogy "870 körül a Don és a 
Duna folyó közötti nagy területet értették Etelközön. Lehetséges azonban, 
hogy az Etelköz név korábban szűkebb vagy éppenséggel más folyóközi 
terület megjelölésére szolgált" (MNy. LXXX, 388): 
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BENKŐ L O R Á N D a Búgtól nyugatra lokalizálja Etelközt. Ezen belül 
legvalószínűbbnek azt tartja, hogy "magát az Etelköz nevet a Dnyeszter-
Fekete-tenger-Al-Duna-Prut közti terület, a késó'bbi Besszarábia viselhette" 
(MNy. LXXX, 411): 

H A R M A T T A JÁNOS a bizánci császár szöveget véve alapul arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy "a besenyők települösterülete, azaz Atelkuzu 
... a Szeret és a Dnyeper közti területet, s a Szeret jobb partján, valamint a 
Dnyeper bal partján elterülő vidéket foglalta magába" (MNy. LXXX, 426): 
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VÉKONY GÁBOR viszont azt a véleményét fejtette ki, hogy "BENKŐ 
és H A R M A T T Á dolgozatai ... nem kényszerítenek bennünket arra, hogy 
feladjuk a hagyományos Lcvedia és Atclkuzu képet ... 870-880 körül tehát 
a magyarok a Volga és a Dnyeper között vannak, Atclkuzu területén, 
amely név azt is jelenti, hogy szállásaik központja inkább a Volga 
közelében volt" (MNy. LXXXII, 50): 

A lehető legóvatosabban LIGETI LAJOS körvonalazta a magyarság 
honfoglalás előtti történetének utolsó szakaszát, és a következő 
megállapításokat tette: "E szakasz eseményei térben a Dontól az Al-
Dunáig zajlottak le a mohamedán kútfők szerint; a szláv legendában (ti. a 
Metód-legendában) a keleti határ valamennyire keletebbre húzódott; 
lényegesen nyugatabbra a bizánci forrásban (DAI.). Időben a IX. század 
második felében járunk, legrégibb kronológiáikig megfogható pontja a hat-
vanas évek legelejére esik, legkésőbbi dátuma a honfoglalást közvetlenül 
megelőző évek valamelyike" (MNy. LXXXI, 17). 

Ám ezek az állítások és kétségek nem befolyásolhatják vizsgálódásaimat,^ 
mert úgy velem, hogy amikor az etelközi magyarság gazdálkodását akarom 
bemutatni a régi török jövevényszavak tükrében, akkor sem térben, sem 
pedig időben nem szoríthatom kutatási területemet bármelyik fenti nézet 
határai közé. Ennek magyarázatára egyelőre talán elegendő lesz, ha 
idézem PETRO LIZANEC tömör meghatározását a jövevényszavak lénye-
géről: "a lexikai átvétel hosszú nyelvi folyamat, melynek eredményeként egy 
nyelv szavait és szerkezeti elemeit egy másik nyelv rendszere fokozatosan 
elsajátítja a különböző népek nyelvi, gazdasági és kulturális kapcsolatainak 
következtében" (NytudÉrt. 89, 200). 

3 
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II. TÖRÖK HATÁS A VÁNDORLÁSOK KORÁBAN 

A) Az idegen nyelvi hatás 
A honfoglalást megelőző néhány évszázadban a kései ősmagyar nyelvet, 

mindenekelőtt a magyar szókészletet a legjelentősebb idegen nyelvi hatás a 
török nyelvek részéről érte. Hosszú és intenzív történeti kapcsolatokról vall 
az a kétszázat meghaladó, nyelvünkben ma is élő török jövevényszó, amely 
ékesszólóan bizonyítja, hogy a török-magyar nyelvi érintkezés vándorlás, 
leigázás, békés együttélés, ötvöződés és kereskedelmi kapcsolatok révén 
jött létre. 

"Az újabb kutatások megerősítették, hogy nyelvünk eme nevezetes 
korszakának török elemei a törökségnek egy sajátos ágából származnak, 
amelynek ma egyetlen élő ága a csuvas, s amelynek jelentős török népektől 
beszélt korábbi ágai kihaltak. Ezt az r/l-nek nevezett nyelvet korábban 
általánosan bolgár-töröknek neveztük" (LIGETI, TörKap. 525). 

LIGETI LAJOS ezt az elnevezést az alábbi meggyőző érvek alapján 
bolgár-kazárra módosította: 

(a) A Sarkcl név etimológiája utal, hogy a kazár vitathatatlanul a 
csuvasos jellegű nyelvek közé sorolható. 

(b) Ez a felismerés feloldja azt az ellentmondást, hogy a szoros kazár 
kapcsolatok ellenére a magyar nyelvnek nincsenek kazár jövevényszavai. 

(c) "Bolgár-török" jövevényszavaink kapcsán így kapunk feleletet arra a 
kérdésre is, miért a bolgárok szavait vettük át, amikor gazdasági 
fejlődésünk legfontosabb elemeit csak a letelepült földművelő szal-
tovóiaktól, azaz az alánoktól kölcsönöztük? A doni alánok ugyanis, amikor 
kapcsolatba kerültek a magyarokkal, zömükben már átvették a környező 
bolgár-török nyelvet (vö. FODOR, Verecke híres útján... 182). 

Kár, hogy ezt a valószínűnek látszó hipotézist, azaz hogy a (volgai és 
dunai) bolgárokon kívül a kazárok és alánok is csuvasos típusú nyelvet 
beszéltek, egyelőre szegény szórványemlékanyag támogatja. 

A csuvasos török nyelv hatásának a kezdeteit a VI. és VII. század 
határára tehetjük, míg megszűntetését a X. század végére, amikorra a 
kabarok feltehetően felcserélték eredeti kazár nyelvüket a magyarral. Mai 
ismereteink szerint tehát több száz évig állt kapcsolatban a bolgár-kazár 
nyelv a magyarral. "E hosszú idő alatt a török nyelv nem érintette egyenlő 
intenzitással a magyart. Nyilván szerényebb mértékben jelentkezett a kezdő 
évszázadban, szinte bizonyíthatóan lanyhult a X. század kabar-kazár 
nyelvének hatása a magyarra. A történeti források mérlegelése arra indít, 
hogy a hatás kezdeteinél a volgai bolgár-törököket keressük. Az ő 
szerepüket rövidesen átvették a kazárok. A földműveléssel kapcsolatban 
vallatóra fogott életföldrajzi koordinátákat térképre vetítve kiderül, hogy 
ilyen tárgyú csuvasos jövevényszavak a kazár birodalom területén kerülhet-
tek nyelvünkbe. A kazár birodalomban eltöltött idő kétszáz évre tehető; ez 
alatt az idő alatt alakult ki a magyar nép törökös államszervezete... A IX. 
század elején (830 körül) belső lázadások következményeként a magyarok 
kiváltak a kazár birodalomból, és a felgyorsult vándorlásban eltöltött IX. 
század végén megérkeztek a Kárpátokhoz" (LIGETI, Tör.Kap. 531). 
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Az elmondottakból következik: miért találunk bolgár-kazár jövevénysza-
vaink közt ócsuvas jellegűek mellett középcsuvas típusokat, elszigeteltnek 
ttínó' nyelvjárási sajátosságokat, és amikor az etelközi magyarság szókészle-
tének török rétegével szeretnék foglalkozni, miért beszélek bolgár-kazár 
elemekről és nem egy szűkebb területre és rövidebb időszakra korlátozha-
tó török nyelvi hatásról. A vándorlásban eltöltött hosszú időn és az ezalatt 
megtett úton kívül a sovány szórványemlék-anyag is kellően magyarázza 
azt a sajnálatos tényt, hogy eddig még senki sem tudta csoportosítani és 
osztályozni a bolgár-kazár kölcsönzések típusait (az egy területen együtt 
élő népek közötti kölcsönzést, a szomszédságban élő nyelvek közötti 
kölcsönzést, a közvetítő nyelvek révén létrejött kölcsönzést és az olyan 
kölcsönzést, ahol nincs közvetítő nyelv, és a két nyelv sem érintkezik).* 

Dolgozatomban a nyelvi kölcsönzés kérdésének vizsgálata elsősorban a 
gazdasági élettel kapcsolatos jövevényszavak köré koncentrálódik, anélkül, 
hogy külön tudnám választani a vándorlás kora török jövevényszavainak 
egy-egy történelmi-fejlődési időszakra vonatkoztatható rétegét. 

A szókészlet számbavételekor G O M B O C Z ZOLTÁN, BÁRCZI G É Z A 
és LIGETI LAJOS könyveit (BTLw., Szók.2, TörKap.), továbbá a TESz. 
megfelelő szócikkeit használtam föl. Az összesítő szójegyzéken a 
jelentéseken kívül külön kiemeltem azokat a lapszámokat, melyeken a négy 
forrás tüzetesen foglalkozik a szó eredetével és történetével, vagy a 
vizsgálat szempontjából fontos adatokat közöl. A szójegyzék összesen 106 
címszót tartalmaz. Ezek a következőképpen oszlanak meg: 

GAZDASÁGI GOMBOCZ, BÁRCZI, LIGETI, TESZ. 
TEVÉKENYSÉG BTLw. Szók.2 

? 
TörKap. 

1. ÁLLATTARTÁS (35) 28 31 3435 
2. F Ö L D M Ű V E L É S (32) 29 30 31 32 
3. HALÁSZAT (8) 4 4 8 6 
4. VADÁSZAT (12) 11 12 12 12 
5. IPAR (12) 11 11 11 12 
6. KÖZLEKEDÉS (2) 2 1 2 2 
7. KERESKEDELEM (5) 4 5 5 5 

Összesen: (106) 89 94 103 104 

* A. A. Reformatszkij típusai: RÓNA-TAS, A nyelvrokonság. 266 
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(1) A kései ősmagyar nyelvnek a gazdasági életre vonatkozó bolgár-
kazár jövevényszavai (összesítő szójegyzék) 

1. ALLATTARTAS 

a) a szarvasmarha-tenyésztés szókincse 

GOMBOCZ, BÁRCZI, LIGETI, TESZ. 
BTLw. Szók." TörKap. 
1 2 3 4 

barom "szarvasmarha, 40 77 278-9 I, 254 
jószág; vagyon" 
ökör "herélt 111 45, 56 235 III, 23 
szarvasmarha" 72, 77 
bika "szarvasmarha 45 77, 134 279-80 I, 299 
hímje" 
tinó "kétéves tehén 130 77 43,235 111,920 
tinó" 
ünő "(fiatal) tehén; 136 77, 131 79, 280-1 III, 1053 
kérődző állatok 
nősténye" 
borjú "fiatal szarvas- 51 36, 72 68-9 I, 345 
marha 
(bika)csök "nagyobb 63 - 281 I, 562 
hím állat-
nak, fő-
ként a bi-
kának a 
hímvesz-
szője" 
tulok "(fiatal) ökör, 132 56, 75 - III, 1000 
esetleg tehén" 77 

(b) a juh- és kecsketenyésztés szókincse 

1 2 3 4 
ürü "herélt kos" 137 77 79 III, 1055 
toklyó "egy-két éves 130 77 122-3 III, 933 
juh" 
kos "a juh hímje" 100 77 56, 282-3 II, 585 
iivecs "fiatal (nős- - 77 102 III, 1058 
tény bárány) 
olló "őz, kecske vagy 109 77 70 II, 1076 
juh kicsinye; 
6 
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kecskegida" 
kecske "a birkával 
rokon, jól 
tejelő 
háziállat" 
gyapjú "a juh göndör, 
fürtös szőr-
zete" 
gyapot "pamut" 

90 47,70 

75 73,77 

283-4 II, 420 

69 I, 1121 

33 I. 1121 

e) a tejgazdaság szókincse 

túró "aludttejből 
készült tej-
termék; sajt" 
író "köpüléskor 
visszamaradó 
tejszerű, sa-
vanykás 
folyadék 
sajt "tejből, ill. 
túróból érle-
léssel 
készített 
tejtermék" 
köpíí "vajköpű fa-
edény; hasáb-
szerű faedény" 

1 2 
133 77 

-72, 73 
77 

113 77 

77 

3 
278 

15-6, 
24-5 

(129, 185, 
542) 

317-8 

4 
III, 1005 

II, 234 

III, 474 

II, 617 

d) a disznótenyésztés szókincse 

disznó "sertés; vad-
disznó" 
átrány "herélt kan 
disznó" 
serte "erős, kemény 
szőr; sündisz-
nó tüskéje" 

1 2 3 4 . 
68 77, 149 45,285 1,646 

153,158 
39 77 285-6 I, 181 

117 77 286-7 III, 526 

37 
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e) a baromfitenyésztés szava 

1 2 3 4 
tyiik "egy fajta há- 135 77 43 III, 1020 
zi szárnyas; 
ennek nősténye; 

f) az á 

1 
ól "kisebb gazdasá- 108 
gi épület; ka 
rám 
karám "náddal, vesz-
szővel stb. kö-
rülkerített, 
fedetlen hely 
a szabadban le-
gelő háziálla-
tok együtt tar-
tására és védel-
mére" 
vályú "csónak alakú, 223 
állatok eteté-
sére szolgáló 
(fa) edény; csa-
tornaszerű vá-
jat, mélyedés" 
kuvasz "egy fajta nagy 
testű házőrző 
kutya" 
kölyök "emlősök, fő- 104 
ként kutya, 
macska kicsi-
nye" 

ittartás egyéb szavai 

2 3 4 
77 67 II, 1072 

77 203,278 II, 374 

76 40-1 III, 1084 

278 II, 688 

17 II, 608 

g) a lovasnomád életmód szókincse 

1 2 3 4 
csökönyös "magát meg- 64 40,70 253 1,563 
kötő ló 
gyeplő "kötél, köte- 78 73,77 21,245 1,1127 
lék, a zabiá-
hoz erősített 
szíj, mellyel 
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a ló mozgását 
irányítják" 
kantár "a ló fejére - 77 246 II, 350 
csatolható 
szerszám, amely-
hez a zablát és 
a szárat 
kapcsolják 
bék(ly)ó "megjelölés- 42 75,77 246-8 1,271 
ként sütött 
bélyeg" 

h) a tevetenyésztés szava 

1 2 3 4 
teve "Camelus" 129 77 52 ,63 III, 914 

305-6 

2. FÖLDMÜVELÉS 

a) a szántóföldi munkák szókincse 

arat "érett szemes 37 - 287-9 I, 172 
termést le-
vág 
búza "gabonaféle" 55 

154 
77, 131, 30-1 I, 398 

árpa "gabonaféle" 38 
131 

77, 129 287 I, 180 

dara "köles; szemcsés 68, 165 75, 77 43,115-6 I, 593 
a lisztnél dur- 172 122 
vább őrlemény 
ocsú "a kicsépelt ga- 108 - 58 I, 1066 
bonának rostá-
ló, szemetes, 
törmelékes 
része" 
borsó "veteményborsó" 52 74, 77 56 I, 349 
eke "szántásra haszná- 69, 172 75, 77 47 I, 733 
latos mezőgazda-

75, 77 I, 733 

sági eszköz" 
sarló "rövid nyélre 114 73,77 23, 44-5 III, 494 
erősített, 448 

37 
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félkör alakú 
penge 
szór" kicsépelt 125 77 63 III, 783 
nát lapáttal 
magasba hány, 

hogy a szem és 
a pelyva külön 
váljék; vet" 
őröl "terményt őröl 
tarló "szántóföld" 
boglya "szénaboglya" 

szérű "kör alakú hely 
tárgy-
gyom "burján, gyom" 
kóró "különféle növé-
nyeknek rend-
szerint télen 
át is megmara-
dó, száraz, ke-
mény szára" 

112 77 63, 289 III, 36 
127 77 77 III, 855 
49 57, 59 - I, 322 

77 
122 72-5, 77 14, 23 III, 743 

80 73, 74, 77 35 I, 1132 
99 77 63-4 II, 578 

310 

b) feldolgozó mezőgazdasági termclvények szókincse 

komló "Humulus lu- 97 77 78, 236 II, 537 
pulus" 
csalán "Urtica" 57 24, 74 

77, 153 
58 I, 472 

kender "kender, len; 92 77 29, 290-1 I, 441 
Cannabis 
sativa" 
kölyű "zúzómalom; - 77 77, 291 11,608 
kézi mozsár 
tiló "a kender és a 129 75, 77 34-5 III, 918 
len szárának 
összetörésére 
és a pozdorjá-
tól való meg-
tisztítására 
használt eszköz" 
csepíí csöpű "csepű, 59 75, 77 58 I, 504 
kóc, kender 
vagy len ti to-
lásából vissza-
maradt szeny-
nyes hulladék 
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orsó "fonóeszköz, 110 77 57 II, 1094 
amelyre a fona-
lat felsodorják" 

c) a gyümölcsészet, kerti művelés szókincse 

gyümölcs "növényi 81 73, 75 17, 54 I, 1140 
termés" 77 84 
alma "gömbölyded, le- 36 47, 77 287 I, 140 
ves bélű gyümölcs" 
körte "hosszúkás ala- - 77 287 II, 621 
kú, leves, né- 291-2 
ha kövecses hú-
sú gyümölcs: 
ilyen gyümölcsöt 
termő fa" 
som "rendsz.vadon - 77, 153 292-3 III, 571 
termő, fanyar, 
savanykás ízű, 
piros, csonthé-
jas magvú gyü-
mölcs" 
dió "csonthéjas gyü- 215 77 21 I, 641 
mölcs; ilyen 
gyümölcsöt ter-
mő fa" 
kökény "Prunus spino- 101 77 112-3 II, 604 

d) a szőlőművelés szókincse 

szőlő "fürtös bo- 125, 152 73, 75 23, 29 III, 794 
gyótermés; 77 293-4 
az ezt ter-
mő cserje" 
bor "szőlőbor" 49 77 235 I, 341 
szűr "folyadékot; 127 72, 77 14 III, 812 
gyümölcs, kü-
lönösen szőlő 
levét szűr" 
seprő-söprű "must al- 116 74, 77 77 III, 519 
ja; salak 
üledék 

37 
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3. HALASZAT 

örém "halászóhely" - - 294-5 
örvény örmény "víz- 112 - 295-6 111,39 
forgás, forgó; 
mélyvíz" 
gyalom "hosszú kerítő- 74 73,77 21 1,1118 
háló, melynek 
közepén zsák 
van" 
gyertya "fáklya az éj- 78 47, 72 45-6 I, 1128 
jeli halászat- 73, 77 
hoz" 
vék "lék" 224 - 41 
tok" porcos vázú, - 77 296 111,932 
iváskor a folyókba 
vándorló tengeri 
hal; Acipenser 
sturio" 
süllő "Lucioperca lucio- - 74,77 17,46-7 1111,628 
perca" 135 
sőreg "Acipenser stel- - - 63 III, 581 
latus" 

4. SOLYMÁSZÁS, MADARÁSZÁS (VADÁSZAT) 

sólyom "a varjúnál - 78 212-3 III, 570 
nagyobb, va-
dászatra be-
tanítható ra-
gadozó madár" 
keselyű "dögevő, nagy - 78 212-3 111,570 
testű, éles 
látású madár" 
ölyv~ölyü "a sasok csa- 111 57,59 297 III, 26 
ládjába tartó- 78 
zó, a holló-
nál nagyobb 
ragadozó madár" 
turul "az ősmagyar mon- 133 78 70-1 III, 1005 
davilágban sas- 296-7 
hoz vagy sólyomhoz 
hasonló madár" 
karvaly "a sólyomalka- 219 78 71 II, 395 
túak rendjébe 
tartozó, pala-
12 
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szürke hátú 
ragadozó madár" 
gödény "daru nagyságú 72 
madárfajta" 
ti'izok "mezőn élő, puly- 133 
ka nagyságú, 
sárgásbarna 
színű madár" 
oroszlán "a macskával 110 
rokon raga-
dozó állat" 
bölény "szarvas, já- 55 
vorszarvas" 
tőr "hurok, kelepce 121 
csapda" 
hurok "kötésforma" 84 
harang "többnyire bel- 83 
sejébe sze-
relt ütővel 
megszólaltha-
tó hangadó, jel-
adó eszköz" 

57-9,78 305 I, 182 

78 30-1 III, 1009 

78 305 II, 1093 

78 305 1,361 

11, 77 297-8 III, 969 

56, 77 297-8 II, 171 
45, 56, 57 27-8 II, 54 
59, 7o, 72 

77 

5. ESZKÖZÖK ÉS MESTERSÉGEK (KÉZMŰVESIPAR) 

ács "famunkás, ács" 35 44, 77 
140 

298-9 I, 94 

szűcs "varró, aki varr" 126 73, 77 23 
290-300 

III, 810 

sátor "szétszedhető 115 77 57 III, 500 
vázra feszí-

III, 500 

tett, bőr-
ből, ponyvából 
stb. összeál-
lított építmény" 
karó "egyik végén 90 67, 72 14, 15 II, 387 
rendszerint 77 79 
kihegyezett, vé-
konyabb farúd" 
gyűszű" kis tok" 83 73, 77 21 I, 1141 
gyárt "készít, csinál 75 73, 77 21 I, 1123 
alkot" 
teker "körben vagy va- 128 77 - III, 877 
lami köré csa-

III, 877 

var; forgatás-
sal működtet, 
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mozgat; csavar-
va, sodorva ké-
szít" 
(el)tíír "testi-lelki 134 72,77 320 111,1040 
bántalmakat 
elvisel; fi-
zikai hatást el-
visel" 
(fel)tíír "összehajtó- 134 72,77 320 111,1014 
gat, össze-
göngyöl; ruha 
szélét, ujját 
felhajtja" 
csavar "fordít, csóvál 58 77 (104) 1,488 
gyúr "por- vagy liszt -80 27, 73 20 I, 1138 
szerű anyagot 77 
nyomkodva kever, 
tömörít, dagaszt" 
ágyú "eszköz, szerszám" - - 228 I, 108 

316-7 

6. KÖZLEKEDÉS 

tengely "jármű kerekei- 128 77 300 III, 887 
nek támasztéka; 
kerék támasztó-
rúdja" 
szál "farönk; tutaj" 119 - 300-1 111,656 

7. KERESKEDÉS (KERESKEDELEM) 

bársony "egy fajta - 77 56, 235 I, 254 
(brokát) 301-2 
selyem" 
gyöngy "igazgyöngy; 80 47, 73 21, 234-5 I, 1134 
üvegből vagy 74, 77 302 
más anyagból 
készített, 
díszítésre 
használt 
gömböcske stb." 
bors "erősen csípős 51 74 56 I, 349 
ízű fűszer" 302-3 
kéneső "higany" 93 72, 77 303-4 II, 442 
szatócs "kereskedő" 121 77 58 

304-5 
III, 687 

14 
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(2) Régi török jövevényszavaink csuvasos jegyei 

Régi török jövevényszavaink kutatását B U D E N Z J Ó Z S E F alapozta 
meg, ám G O M B O C Z ZOLTÁNé az érdem, hogy számba vette a csuvasos 
sajátságokat. "E csuvasosságok - állapította meg egyetemi jegyzetében - két 
csoportra oszlanak. Egy részük megőrzött régiség: az a török nyelv, 
amelyből jövevényszavaink valók, valamint a mai csuvasos nyelv a köztörök 
nyelvekkel szemben az őstörök hangállapotot őrizte meg. Az eredeti 
hangállapotot őrizte meg a csuvas a következő esetekben: csuv. szóbelscji 
és szóvégi -r-köztör. -z-; csuv. szóbelscji és szóvégi -1-köztör. -s-; csuv. 
szókezdő s-köztör. s-. Ugyané hangsajátságok jellemzik a mongol nyelvet is 
(egyebek közt) a köztörök nyelvekkel szemben" (NyutdÉrt. 24, 15). 

Az újabb kutatások , de különösen LIGETI LAJOS ezzel szemben úgy 
véli, hogy "minden csuvasos sajátság az őstörökhöz képest újítás" (TörKap. 
525). Ugyanakkor továbbra is beszélhetünk megőrzött régiségről és 
újításról: (a) "megőrzött régiségnek tekintjük azokat a (hangtani és egyéb) 
sajátosságokat, amelyek az ócsuvasban már megvoltak"; (b) "újítás minden 
olyan változás, amely a legrégibb állapottól eltérően a középcsuvásban vagy 
az újcsuvasban alakult ki" (LIGETI, i.m. 525). 

A főbb csuvasos hangtani és egyéb sajátságok - LIGETI LAJOS 
rendszerezésében (TörKap. 14-48) - a következőképpen nyilvánulnak meg 
a gazdasági életre vonatkozó régi török jövevényszavainkban: 

(a) A rotacizmus 

A rotacizmust tartalmazó csuvasos jövevényszavak: borjú, harang ("még 
mindig bizonytalan etimológiájú" - LIGETI, TörKap. 14), író, karó, ökör, 
szűr, tűr, szérű (jelentéstani nehézség). 

Az ide tartozó szavak közt kettő, a borjú és aZ ökör a csuvasból is, a 
mongolból is kimutatható. A tűr megfelelőjét csak a mongol őrizte meg. 
"Egy esetben (író) egyedül a csuvas tartotta fenn, az is cseremisz 
jövevényként" (LIGETI, TörKap. 14). Csak a magyar őrizte meg a rotaciz-
must a karó szavunkban. "Az r-es megfelelők nyelvek szerinti megoszlása 
világosan bizonyítja, hogy e szavak nem a mai csuvasból kerültek nyel-
vünkbe, hanem annak merőben más előzményéből (szemmel láhatólag nem 
is egyetlen előzményből), melynek szókészlete azokat akkor még tartalmaz-
ta" (uo.). Két rotacizmust tartalmazó jövevényszavunk (karó és író) azt 
mutatja, hogy "a csuvas és a mongol rotacizmus egymástól függetlenül 
alakult ki, és hogy a magyar közvetlenül a csuvashoz csatlakozik, akkor is, 
amikor a mongolban a rotacizmus várható folyamata nem ment végbe" 
(uo.). 

BÁRCZI G É Z A szerint ezt a jelenséget nem nevezhetjük rotacizmus-
nak, mert már az eredeti török hang az r volt: 

csuvas r 
őstörök r(vö. Szók."). 
köztörök z 
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(b) A labdacizmus 

Labdacizmust tartalmazó szavaink: süllő, kölyök (az utóbbinál az / a 
magyaron kívül csak a mongolból mutatható ki). 

Gyümölcs szavunk megőrizte az átadó csuvasos nyelv eredeti í -cs alakját: 
gyümölcs csuv. simes jimis köztör. yimis, yemis mong. jemis, jimis, jimis 

(vö. LIGETI, i.m. 17) 
BÁRCZI G É Z A /Szók." 72-3) viszont azt állítja, hogy téves az őstörök 

kiindulópontot í-nck vélni. Szerinte: 
csuvas / 

* 

őstörök / 
köztörök s. 

(c) A szókezdő s- mint csuvasos sajátság 

Az ócsuvas megőrzött régiségei közé tartozik a szókezdő s- jelentkezése: 
serte, sőreg, kéneső. Ezekben a szavakban az eredeti, őstör. i (i) hatására 
végbe az ócsuvasban az s- s- fejlődés (pl. serte csuv. sart; köztör. sírt). 

(d) Az őstörök szókezdő y- magyar megfelelői 

- Szókezdő magyar gy- ócsuvas j-
"A megőrzött régiségjegyek közé kell sorolnunk az ócsuvas szókezdő j-1 

is. Őstörök szempontból neologizmus ez is, amely egy korábbi y-re nyúlik 
vissza ... Az átvett ócsuvas típusú dzs- a magyarban gy-vc fejlődött" 
(LIGETI, i.m. 526-7) 

Például: 
gyümölcs csuv. simes középmong. jimis. 
Ilyen megfelelést találunk a következő szavakban: g\'alom, gyapjú, g}'árt, 

gyeplő, gyertya, gyom, gyöngy, gyúr, gyümölcs, gyűszű. 
- Szókezdő magyar s- középcsuvas c- ócsuvas j-
"Az ócsuv. /-tői a mai csuv. .v-ig vezető fejlődös útján az eredeti zöngés 

affrikáta előbb zöngétlenedclt (c), majd dezaffrikálódott és palatalizálódott 
(s-). E fejlődés c-fokát középcsuvasnak tekinthetjük, ebből a kései 
ősmagyarban szabályosan s-keletkezett). Jövevényszavaink közül ide tar-
tozik: sarló" (LIGETI, i.m. 22-3). 

Például: 
magyar sarló középcsuvas calaq 'vág' ócsuv./- ( őstör. y-). 
- Szókezdő magyar sz- < I szi középcsuvas ci-ci-
Igy magyarázható: szőlő, szűcs. 
Például: 
magyar szőlő csuv. sírla 'bogyó'. 
-Szókezdő magyar i- i- középcsuvas i- őstörök ya-
Ide tartozik: 
magyar író (tejtermék) köztörök yaz-. 
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(e) Az őstörök -d- megfelelői a csuvasban és a magyarban 

A -d- fejlődése más és más aszerint, hogy a kísérő mássalhangzó 
megelőzi vagy követi. 

- A d-t megelőző mássalhangzók csak bizonyos esetekre 
korlátozódnak, nevezetesen /-re, /i-re és r-re. 

Megőrződött a d ilyen helyzetben csuvasos (és köztörök) kender 
jövevényszavunkban: 

magyar kender csuv. kantár köztör. kandir. 
- Az őstörök d-nek világosan z felel meg: 
búza csuv. pari 'tönköly-búza' köztör. bu dai; 
túzok köztör. to daq. 

(f) Az őstörök mássalhangzó utáni g (g) és q (k) kiesése a csuvasban és a 
magyarban 

Például: 
gyapotaputap ut, köztör. yap itt; 
ártányartanöztör.art an; 
tilóil'i talq'i. 

(g) Szókezdő hosszú magánhangzók; v-protézis 

Középcsuvas állapotot tükröz a szókezdő magánhangzók előtti v-
protézis: 

vályú csuv. valak, nyj. vulak 'csatorna, csurgó', valaska 'vályú'; 
vék csuv. vak, vaka lék (jégen)'. 

(h) Első szótagbeli a i a csuvasban és a magyarban 

Jövevényszavaink közül ide kell sorolnunk: dió, író (tejtermék), tiló, tinó, 
tyúk, dara. 

Példák: 
tiló csuv. lila; köztör. talq'i-; 
tinó csuv. lina; köztör. tana stb. 

(i) Csuvas szókészleti sajátosságok 

Csuvasos jellegű - gazdasági életre vonatkozó - jövevényszavaink egy 
része "olyan hangtani, jelentéstani sajátságokat tartalmaz, melyek csak a 
csuvasból magyarázhatók; szóföldrajzilag a csuvasra és a környező nyel-
vekre korlátozódnak, s olykor nem is etimologizálhatok a török nyelvek 
segítségével" (LIGETI, TörKap. 44). 

Ide vehetjük föl a következő jövevényszavakat: sarló, disznó, gyertya, 
süllő, eke, gyalom, ölyv ölyii. 
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B)Csuvasos jövevényszavaink tartalmi vallomása az etelközi magyarság 
gazdasági életéről 

"A szókészletnek a társadalmi környezetet tükröző változékonysága 
időben és térben egyaránt megfigyelhető. Más szóval: a kultúra fogalmai s 
a nekik megfelelő szóanyag állandóan együtt gyarapodnak és differen-
ciálódnak a kultúra fejlődésével...ily módon a szókészletnek tükröznie kell 
a kultúra fejlettségi fokát, hiszen a szókészlet minden korban a nyelv-
közösség kultúráját regisztráló szimbólumok összessége." 

E D V A R D SAPIRnak ez az állítása (Az ember és a nyelv. 101) vonat-
kozik a magyarságnak több mint ezer évvel ezelőtti nyelvére is, amely olyan 
szoros kapcsolatba került a 700 körüli esztendőktől a törökséggel, hogy az 
egykorú elbeszélő forrásokban "az új hazába érkező magyar nép a hon-
foglalás korában, az azt megelőző és követő évszázadban egy törökös 
műveltségű, lovasnomád nép képében jelentkezett"(LIGETI, TörKap. 237). 

Hogy egy alapnyelvet beszélő közösség gazdasági, társadalmi szer-
kezetébe, kultúrájába bepillantsunk, ahhoz tehát a társtudományok 
(őstörténet, néprajz stb.)mellett, s azok kutatási eredményeit is fel-
használva ezt az alapnyelvet, pontosabban - célomnak megfelelően - az 
alapnyelven belül annak szókészletét, mindenekelőtt csuvasos jövevénys-
zavait kell rekonstruálnom. 

Régi török jövevényszavainkat neves nyelvészek tekintették át, és éltek 
az összefoglaló értékelés lehetőségével. E dolgozat írásakor G O M B O C Z 
Z O L T Á N (BTLw. 188-93; NytudÉrt.24, 20-1), B Á R C Z I G É Z A (Szók.2 76-
8; MNyÉletr . 45-8) és LIGETI LAJOS(TörKap. 237-320) összefoglaló 
áttekintéseire támaszkodtam. Mindhárman egyértelműen leszögezték, hogy 
az életnek alig van olyan területe, amely a honfoglalás előtti török nyelvi 
érintkezések emlékét ne őrizné. "E török jövevényszavak tükrében nem 
csak az tárul elénk, hogy milyen mély volt az a gazdasági és kulturális 
hatás, amelyet a törökség gyakorolt a magyarságra, de egyszersmind, az is 
talán a legmeggyőzőbben kirajzolódik, milyen lényegesen bővült a 
magyarság anyagi és szellemi műveltsége a vándorlások 
korában"(BÁRCZI, MNyÉletr . 45). 

(1) Állattartás 
(a) barom, ökör, bika, tinó, fíitő, boijá, (bika)csök, tulok; 
(b) ürü, toklyó, kos, iivecsolló, kecske, gyapjú, gyapot; 
(c) túró, író, sajt, köpii; 
(d) disznó, ártány, serte; 
(e) tyúk; 
(f) ól, karám, vályú, kuvasz, kölyök; 
(g) csökönyös, gyeplő, kantár, bék(ly)ó, bélyeg; 
(h) teve 

barom - a TESz. szerint "ótörök eredetű" és "az eredeti "vagyon" 
jeletésből a magyarban alakult ki a "jószág" jelentés, minthogy az állat-
tenyésztő magyar törzsek vagyoni helyzetét az állatállomány nagysága 
18 
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határozta meg"(I, 254). Ez a nézet G O M B O C Z megállapítása óta, hogy e 
szavunk "jószág; szarvasmarha" értelmezése az eredeti "vagyon" jelentésből 
a magyarban alakult ki (BTLw. 41) általánosan vallott. Ezért sorolja 
BARCZI is ezt a szavunkat a "társadalmi és erkölcsi élet" szavai közé 
(Szók. 77). LIGETI 

viszont azt vallja, hogy "a szó jelentése már a magyar 
régiségben "szarvasmarha""(TörKap. 278). Valamennyi érvelés közül a 
LIGETIé a legmeggyőzőbb (i. m. 278-9). 

ökör - LIGETI szerint olyan műveltségszó, vándorszó, amelynek pontos 
útját bajos követni, eredetének meghatározása "nem kevés nehézséget rejt 
magában"(TörKap. 234). A TESz. "csuvasos jellegű ótörök 
jövevényszónak"(III, 23) nevezi. 

* 

bika - a TESz. szerint a magyarba került "ótörök" alak biqa lehetett 
(1,299). "Nagyon valószínű, hogy a bika és társai [a bék(ly)ó első tagja, 
Belát] egy középcsuvas jellegű nyelvjárásból kerültek a nyelvünkbe" - állítja 
LIGETI (TörKap. 280). 

tinó - LIGETI (TörKap. 43) és a TESz. (III, 920) szerint "csuvasos jel-
legű" jövevényszó. 

ültő - ennek az "ótörök eredetű" (TESz. III, 1053) szónak az átvételi 
ideje "a honfoglalás előttre tehető, és a török hatásra létrejött intenzív állat-
tartás beszédes emléke"(LIGETI, TörKap. 280). 

boijá - a legvalószínűbb feltevés szerint a "csuvasos jellegű ótörök 
jövevényszó "(TESz. I, 345) egy búza-, buz- 'bőg' -vu, ill. -vi képzős 
származéka (LIGETI, TörKap. 69). 

(bika)csök - a "török, közelebbről talán kun-besenyő eredetű" (TESz. I, 
562) szó "egyszótagúsága hosszú időn keresztül változatlanságot biztosított 
számára; akár honfoglalás előtti elemeink közül is hagyományozódhatott 
ránk"(LIGETI, TörKap. 281). 

tulok - bizonytalan etimológiája miatt a TESz. "ismeretlen eredetű" 
szónak minősiti, majd hozzáfűzi, "ótörök, valamint mongol származtatása 
nem valószínű" (III, 1000). G O M B O C Z (BTLw. 132) és BÁRCZI (Szók.2 

77) a honfoglalás előtti török jövevényszavak közé sorolta. 

ürü - "ótörök eredetű" (TESz. III, 1055), de "nincs meg a csuvas-
ban"(LIGETI, TörKap. 79). 

toklyó - G O M B O C Z (BTLw. 130) szerint bolgár-török szó, amely a 
legrégibb honfoglalás előtti rétegbe sorolható (SzófSz.). Ezt erősíti meg a 
TESz. (III, 934) is. Ezzel szemben LIGETI azt állítja, hogy "a kún nyelvből 
örököltük" (TörKap. 282). 

kos - "A török szó történetét mérlegelve, a 'kún-besenyő' közvetítést ki 
kell küszöbölnünk; nagyon valószínű (ezt a magyar régiségjegyek is 
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támogatják), hogy kos szavunk honfoglalás előtti, alkalmasint ócsuvas 
rétegünkbe sorolandó" (LIGETI, TörKap. 283). 

uvecs - BARCZI (Szók. 77) és a TESz. is török jövevényszavaink hon-
foglalás előtti rétegébe sorolja. LIGETI viszont azt állitja, "erről szó sem 
lehet, hiszen akkor ma öcs, ős vagy hasonló volna az alakja... ez az 
erdélyi tájszó oguz nyelvi gyökerekre megy vissza, az sincs kizárva, hogy 
valamilyen oszm. nyelvjárásból származik" (TörKap. 102). 

olló - a TESz. szerint "ótörök" (11,1076). "A mai olló szerszámnév 
azonos a 'kecskegida' jelentésű szóval. A gidának hátsó lábai ugyanis 
keresztbe állnak olyanféleképpen, mint a nyitott olló szárai, tehát 
ugyanolyan, hasonlóságon alapuló névátvitel következtében lett az állat 
nevéből a szerszám neve, mint a favágó bak-\a esetében" (BARCZI, 
MNyÉletr. 45). 

kecske - "Két feltevés lehetséges. Az egyik szerint a m. kecske szintén 
állathívogató (talán nem egészen függetlenül a párhuzamos török alaktól) 
és olyasféle alakulat, mint a csirke. A másik feltevés a csuvas szóra 
támaszkodna. Ha a csuv. kacaka hitelesen régi, akkor elképzelhető a m. 
szó forrásaként; a csuvas alak 'szabálytalansága' csak növeli a régi 
kölcsönzés hitelét. Emellett szól az is, hogy a kaci a nyugati török alakot 
képviseli, az acki a keletit. Csuvasos jövevényszavaink a nyugatihoz igazod-
nak" (LIGETI, TörKap. 284). A TESz. szerint "török eredetű" (II, 420). 

gyapjú - a TESz. szerint "ótörök eredetű"(I, 1121). 
gyapot - LIGETI állítása szerint "e korábban a SzófSz. és a TESz. által 

ismeretlennek tartott szavunknak Kasvarinál előkerült a kulcsa... Ez a szó a 
yap- 'befed, takar' ige származéka és egy tőről sarjadt g\'apjú szavunkkal 
"(TörKap. 33), azaz ócsuvas származású. 

túró - a TESz. szerint "ótörök eredetű" (III, 1005). 

író - a TESz. szerint csuvasos jellegű ótörök jövevényszó"(II, 234). 
LIGETI: "magából a csuvasból nem ismeretes a megfelelője, azonban e ma 
kihaltnak tekintendő szót jövevényként megőrizte a cseremisz jara alakban" 
(TörKap. 15). 

sajt - a TESz. szerint "ótörök eredetű" (III, 474). 

köpíí - LIGETI megállapitása, hogy "a török szókészlet peremszavával 
van dolgunk ezúttal is, ami egyben a honfoglalás előtti (csuvasos) jövevénys-
zavaink közé tartozik" (TörKap. 317). "Minden valószínűség szerint a hon-
foglalás előtti magyarság állattenyésztésében érvényesülő török hatás 
nyomán, mint a tejfeldolgozás egyik műveletének kellékét jelölő kifejezés 
került át nyelvünkbe" (TESz. II, 617). 

disznó - a TESz. szerint "csuvasos jellegű ótörök jövevényszó" (1,646), 
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amely a "szorosan vett csuvasos jövevényszavaink közé tartozik" (LIGETI, 
TörKap. 284). 

ártány - TESz.: "Bizonytalan, talán ótörök ercdetíí. Közvetlen török 
előzménye nem mutatható ugyan ki, de alapigéje számos török nyelvben 
megvan" (I, 181). LIGETI: "Az ártány 'herélt kandisznó' esetében az 
általános 'herélt' jelentés e g y háziállatra korlátozódott. A középcsuvas 
hangtani (és nyilván jelentéstani) sajátosságokat hordozó ártány szavunk jól 
illik a csuvasos jellegű disznó-hoz; nyilván ugyanabból a középcsuvas 
nyelvből egyidejűleg kerültek nyelvünkbe" (TörKap. 286). 

serte - amíg a TESz. szerint "a serte vitatott eredetű" (III, 526), addig 
LIGETI azt állitja, hogy "a sertéstartásnak e szava egy bolyba tartozik az 
előbbi kettővel [ti. a disznó-\al és az ártány-nyal]. Csuvasos jellegű ez is, 
'szabálytalanságokat' tartalmaz ez is; magyarázni való a m. szó palatális 
hangrendje és nem utolsósorban szóvégi magánhangzója" (TörKap. 286). 

tyúk - a TESz. "ótörök" és "hangutánzó" származtatását is lehetségesnek 
tartja (III, 1020). 

ól - az "ótörök eredetű" (TESz. II, 1072) "ól szó nyilván csak karám-
féle, elkerített helyet jelentett" (BÁRCZI, MNyÉlctr. 46). 

karám - csak BÁRCZI tartja egyértelműen honfoglalás előtti török 
jövevényszónak (vö. Szók." 77). A TESz. szerint "vitatolt eredetű" (III, 374-
5). 

vályú - a TESz. szerint "valószínűleg csuvasos típusú ótörök 
jövevényszó" (III, 1084). LIGETI: "hogyan magyarázandó a vályú és ökör 
szókezdőjének az eltérése? Egyszerű a felelet: ugyanúgy, mint a gyűszít és 
szűcs szókezdőjének a különbsége, az egyik ócsuvasos, a másik 
középcsuvasos sajátság" (TörKap. 40-1). 

kuvasz - "bizonytalan eredetű. Talán török jövevényszó" (TESz. II 688). 

kölyök - a TESz.szerint "valószínűleg csuvasos jellegű ótörök 
jövevényszó" (II, 608),egyúttal pedig "jelentéstani nehézség" (LIGETI, 
TörKap. 17). 

csökönyös - csak G O M B O C Z tartja egyértelműen "bolgár-török" 
jövevényszónak (BTLw. 64). BÁRCZI szerint "a kun-besenyő rétegbe tar-
tozik" (Szók."* 70). A TESz. "ótörök jövevényszóként való magyarázátát" (I, 
563) nem tartja meggyőzőnek. 

gyeplő - a TESz. szerint "ótörök eredetű" (I, 1127). LIGETI hangtani 
okokból (szókezdő mássalhangzó és szóvégi hosszú magánhangzó) a sző 
átvételét a honfoglalás előttre teszi. Szerinte nem szükségszerű az a követ-
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keztetés, hogy a mai 'gyeplő' jelentés másodlagos, és a magyarban fejlődött 
ki, mert az átadó török nyelvben már meg lehetett a 'kötél' és 'zabiához 
erősített szíj' jelentéstani kettősség (vö. TörKap. 245). 

kantár - BÁRCZI szerint "talán" a vándorlások korának török jövevény-
szava (vö. Szók." 77). A TESz. habár "valószínűleg ótörök eredetűnek 
tartja, hozzáfűzi, hogy "feltűnő a magyar szó kései felbukkanása" (II, 350), 
ami bizonytalanná teszi az "ótörökből" való származtatást. LIGETI 
magabiztosan állítja: "a honfoglalás után került nyelvünkbe, alkalmasint 
kún közvetítéssel" (TörKap. 246). 

bék(ly)ó - TESz.: "Bizonytalan eredetű. Talán ótörök jövevényszó" (I, 
271). LIGETI: "ma főleg a béklyó alak járatos a ló mozgásának 
akadályozására szolgáló eszköz neveként... A m. szópár török eredete egy 
pillanatig sem kétséges, a TESz. megállapítása, mely szerint a szó 
'bizonytalan eredetű' enyhén szólva túlzás, mögötte az a bizonytalanság 
húzódik meg, amely a magyar szavak egymáshoz és a törökhöz való visz-
onyát nem képes kellően megmagyarázni... A kölcsönzés a korai ómagyar-
ra vagy a kései ősmagyarra tehető" (TörKap. 246-7). 

bélyeg - a TESz. szerint "ótörök eredetű", és eredeti jelentése 'az állat 
testére sütött tulajdonjegy', s ez a török népeknél szokásos nomád állat-
tartással függ össze" (I, 277). LIGETI ehhez még hozzáfűzi, "e szavunk 
török eredetű ugyan, de nem lehetetlen, hogy szláv közvetítéssel jutott 
nyelvünkbe... a magyar szó történetében a szlávnak szerepe lehet, ha nem 
is a közvetítésben, de későiibi használatában, jelentéstani módosításában" 
(TörKap. 263-4). 

teve - a TESz. "ótörök eredetű" (III, 914) jövevényszónak tartja. 
LIGETI feltételezése szerint "a honfoglalóknak nem voltak tevéi, vagy ha 
igen, annak esetleges korai török nevét később felcserélték a kúnnal. A 
kún elnevezés viszont hamarosan utat talált nyelvünkbe" (TörKap. 305). 

A fenti szójegyzékből egyértelműen kiderül, hogy elsősorban a szarvas-
marha-, juh- és kecsketenyésztés, továbbá a tejgazdálkodás köréből valók 
ezek a szavak. Ugyanakor alig gyarapodtak a lótenyésztéssel kapcsolatba 
hozható kifejezések. A tevetartás lehetőségéről török eredetű teve szavunk 
nem igen árulkodik (vö. LIGETI, TörKap. 305). Ennek okára BARTHA 
ANTAL világít rá: "A teve tenyésztésének és szaporíthatóságának 
körülményes volta (az ivarérettség 4-5 éves korában következik be, a vem-
hesség ideje 13-14 hónap, a laktációs periódus 18-19 hónap) akdályozta a 
teve elterjedését a nomád gazdaságban, csupán a nomád gazdálkodás fejlet-
tebb, intenzívebb korszakában kezdett elterjedni, amikor mint teherhordó 
karavánállat nagy szerepet játtszott" (A IX-X. századi magyar társadalom. 
85). 

Az elmondottak tanúsítják, hogy a magyar állattartás a letelepülés 
irányába fejlődött. Nem véletlen a szarvasmarhának, a juhnak és a 
22 



AZ ETELKÖZI MAGYARSÁG GAZDASÁGI ÉLETE... 129 

kecskének nem és életkor szerinti megkülönböztetése, valamint a felsorolt 
állatok tenyésztése során nyert állati termékek szavainak a gazdagsága. 

Ebből a szempontból talán még figyelemreméltóbbak a disznóte-
nyésztéssel kapcsolatosak. Csak letelepült állattartás hozhatta magával a 
sertéstenyésztés fellendülését a kései ősmagyar korban. A TESz. szerint A 
Tihanyi apátság alapítólevelébenelőforduló giSnav helynév alapján 'vad-
disznó' jelentést szokás tulajdonítani e szónak, ami nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a magyrság már a honfoglalás előtt ne ismerte volna a 
háziasított disznót. Sőt a Magyar Néprajzi Lexikon valószínűnek tartja, 
hogy az ún. szalontai disznó (nagy testű, hosszú lábú és törzsű, lelógó fülű, 
vörösses-barnás színű hússertés) a honfoglalókkal került a Kárpát-
medencébe (vö. I, 587). A TESz. ártány szavunk magyarázata kapcsán 
leszögezi: "Mivel a sertésnevelés nomád életformában nem lehetséges, 
ártány szavunkat - a disznóhoz hasonlóan - letelepült, de legalábbis 
félnomád körülmények között élő török néptől kellett átvennünk, amen-
nyiben a szó valóban a törökből való" (I, 181). Ez az életmód termé-
szetesen nem engedte meg a házi, ólas sertéstartást, csupán egy félvad 
disznófajta tenysztését lette lehetővé. 

A baromfitartás ugyancsak a letelepült gazdálkodás közt fejlődhet. Tyúk 
szavunk pedig török eredetű. 

Az állattartás egyéb szavai is, de különösen a karám és az ól, amelyek a 
jószágtartás és -őrzés állandóbb jellegű színhelyei, török jövevényszavak. 

A lótenyésztéssel kapcsolatos szavak alapján megállapítható, hogy 
"szókészletünk vallomása szerint a lovasnomád életforma lényeges 
vonásaiban a török hatás előtt mái kialakult, s a lóra, lószerszámokra, 
fegyverekre vonatkozó terminológiában a török hatás jelentéktelen" 
(LIGETI, TörKap. 250). 

Végül még csak annyit, hogy "az etelközi magyarokhoz hasonló 
gazdálkodást folytató népeknél családonként átlagban, az állatfajtól 
függően, 5-25 darabból álló nyáj jutott. Az etelközi magyar családok 
száma, a becslések szerint, 100 ezer körül alakult, így állatállományuk 
jelentősre rúgott. A gazdag, előkelő családok nagy nyájak fölött rendelkez-
tek" (Magyarország története 1/1, 541). 

(2) Földművelés 
(a) arat, búza, árpa, dara, ocsú, borsó, eke, sarló, szór, őröl, tarló, boglya, 

szérű, gyom, kóró; 
(b) komló, csalán, kender, kölyű, tiló, csepil" csöpfí, orsó; 
(c) gyümölcs, alma, körte, som, dió, kökény; 
(d) szőlő, bor, szűr, seprő ~ söprő 

arat - TESz.: "Vitatott eredetű. - 1. Szóhasadás eredménye: az irt 
elkülönült változata. Mindkét szó előzménye ősi örökség a finnugor, eset-
leg az uráli korból... - 2. Ótörök eredetű... Az 1. magyarázat valószínűbb" 
(I, 172). LIGETI a török megfelelők mérlegelése után arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy "az ócsuv.-ban or- vagy ora- alakot vehetünk fel... az 
oratarat fejlődés magyarázatát a magyarban kell keresni. Jelentéstani meg-
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gondolások a szóhasadásos elmélettel szemben a török eredeztetés felé bil-
lentik a mérleg nyelvét" (TörKap. 288). 

búza - a TESz. szerint "csuvasos jellegű ótörök jövevényszó" (I, 398), 
amely "a középcsuvas felé mutat" (LIGETI, TörKap. 31). 

árpa - "ótörök eredetű" (TESz. I, 180). 
dara - GOMBOCZ, BÁRCZI és a TESz. szerint honfoglalás előtti 

török jövevényszó, míg LIGETI "kún jövevényszóként" (TörKap. 289) em-
legeti. 

ocsú - LIGETI "kún" (TörKap. 58), a TESz. viszont "ótörök 
eredetűnek" (II, 1066) nevezi. 

borsó - LIGETI "csuvasos" (TörKap. 56) jövevényszavaink közé sorolja. 
A TESz. ugyan "ótörök eredetűnek" tartja, de szerinte "a magyar szó s 
hangja nem döntő bizonyíték a szó csuvasos jellege mellett" (I, 350). 

eke - "ótörök eredetű" (TESz. I, 733) "csuvasos jövevényszó" (LIGETI, 
TörKap. 289). 

sarló - "valószínűleg csuvasos jellegű ótörök jövevényszó" (TESz. III, 
494), amely a "középcsuvasra utal" (LIGETI, TörKap. 448). 

szór - a TESz. szerint "ótörök eredetű" és "a földművelés műszavaként 
került a magyarba" (III, 783-4). LIGETI: "csuvasos" (TörKap. 63). 

őröl - "származékszó. Alapszava, az őr- igei tő ótörök eredetű... Az őröl 
-1 gyakorító képzővel alakult" (TESz. III, 36). "A tör. abir- a törökség egész 
területén ismeretes, a régi és a mai nyelvekben egyaránt, hangtani árnyalati 
különbségeiktől függetlenül egyöntetűen 'fordít, forgat' a jelentésük. Egyet-
len kivétel van, ez a csuvas, ahol az ige avar- alakban jelentkezik, jelentése 
'őrölni'. A csuvasnak a többi török nyelvtől való jelentéstani elkülönülése, 
ugyanakkor a magyarral való egyezése a m. szó eredetét bizonyítja... 
E g y é b k é n t a búza, eke, sarló, őröl é s arat egy és u g y a n a z o n c s u v a s o s 
nyelvből került a magyarba" (LIGETI ,TörKap. 289). 

tarló - LIGETI szerint "a m. tarló az összevont alak átvétele, szó végén 
őrzött régiségjegye ellenére kérdéses: csuvasos vagy inkább kipcsakos 
eredetet keressünk benne?" (TörKap. 77). A TESz. "ótörök eredetűnek" 
tartja, és megállapítja: "A magyarba a búza, eke, széni, szór stb. szavakkal 
együtt mint a földművelési terminológia fontos eleme került" (III, 855). 

boglya - TESz.: "Vitatott eredetű. - 1. Származékszó: a 'csomó' 
jelentésű bog-ból alakult -la-lya képzőbokorral... - 2. "Ótörök jövevényszó" 
(I, 322). Ez utóbbitállítja G O M B O C Z (BTLw.49) és BÁRCZI (Szók." 77) 
is. 
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szérű - a TESz. szerint "valószínűleg csuvasos jellegű ótörök 
jövevényszó" (III, 743). 

gyom - LIGETI: "A m. gyom-ot továbbra is a csuvasos jellegű szavak 
közt kell számon tartanunk, a csuvas és a cseremisz adatok alapján" 
(TörKap. 35). Hasonló nézete van a TESz.-nek is(I, 1132). 

kóró - "ótörök ercdtű" (TESz. II, 578) "kóró szavunkat a honfoglalás 
előtti török jövevényszavaink közé sorolhatjuk" (LIGETI, TörKap. 311). 

komló - "ótörök eredetű" (TESz. II, 537) és "honfoglalás előtti török 
szókészleti elemünk" (LIGETI, TörKap. 290). 

csalán - "ótörök eredetű" (TESz. I, 473), de "története nincs kellően 
tisztázva" (LIGETI, TörKap. 58). 

kender - "ótörök eredetű... - A magyarba egy török kandir 'kender, len' 
kerülhetett át" (TESz. II, 441). LIGETI: "A törökségben a szó bőségesen 
van adatolva, mondhatni, a probléma nélküli, kényelmes etimológiákhoz 
tartozik" (TörKap. 290). 

kölyíí - TESz.: "Ótörök eredetű... Beleillik az őrléssel kapcsolatos török 
jövevényszavaink (dara, őröl, stb.) közé" (II, 608-9). "Am. kölyűg hon-
foglalás előtti jövevényszó" (LIGETI, TörKap. 291). 

tiló - a TESz. szerint "csuvasos jellegű ótörök jövevényszó", amely "a 
kenderfcldolgozás műszavaként került nyelvünkbe" (III, 918-9). "A magyar 
szó forrása csak egy csuvasos tiliv lehetett" (LIGETI, TörKap. 34). 

csepű~ csöpű - TESz.: "ótörök eredetű" (I, 504). LIGETI "csuvasosnak" 
(TörKap. 58) mondja. 

orsó - "ótörök eredetű" (TESz. II, 1095) "csuvasos" (LIGETI, TörKap. 
529)jövevényszó. 

gyümölcs - "ótörök eredetű" (TESz. I, 1140) "csuvasos" (LIGETI, 
TörKap. 17, 84) jövevényszó. 

alma - "ótörök eredetű" (TESz. I, 140). 

körte - a TESz. szerint "bizonytalan eredetű". Talán honfoglalás előtti 
török jövevényszó, bár megfelelő török alakot nem tudunk kimutatni" (II, 
622). LIGETI nézete, hogy "a kertBe a kései ősmagyar korban került 
nyelvünkbe, ez annyit jelent,hogy a magyar szó történetét ennek meg-
felelően és nem a nyelvemlékes kor szabályai szerint kell mérlegelni" 
(TörKap. 292). 
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som - TESz.: "ótörök eredetű" (III, 571). LIGETI: "Török jövevénysza-
vainknak abba a kategóriájába tartozik, amely csak kevés török nyelvből is-
meretes, különös értéket kölcsönöz neki azonban, hogy más hasonló szavak-
kal együtt szóföldrajzi, pontosabban életföldrajzi útmutatást tartalmaz: a 
som, akárcssak a körte Kaukázustól északra fekvő területre utal" (TörKap. 
292-3). 

dió - a TESz. szerint "csuvasos jellegű török jövevényszó" (I, 641). 

kökény - "ótörök eredetű" (TESz. II, 604). LIGETI megállapította, hogy 
"a m. kökény nem lehet - kronológiai okokból - kún, bár ez idő szerint a 
kipcsak szókészlet részének tűnik. De nem lehet besenyő sem, mert a vélet-
len folytán ezt a színnevet ismerjük" (TörKap. 113). BÁRCZI a "fejlettebb 
gondolkodásra valló szavak" közé sorolta (Szók.2 77). 

szőlő - "csuvasos típusú ótörök jövevényszó" (TESz. III, 794). LIGETI: 
"középcsuvas" (TörKap. 29). 

bor - "a csuvasos típusú török nyelv" idegen eleme (LIGETI, TörKap. 
235). 

szűr - TESz.: "Csuvasos típusú török jövevényszó... - Eredeti jelentése 
'zet,tejet szűr'lehetett, a bor szűrésére való alkalmazását... a török adatok 
nem igazolják, valószínű, hogy csak a magyarban vált a borkészítés 
műszavává" (III, 812-3). 

seprő~söprő - a TESz. szerint "ótörök eredetű" (III, 519). 

A földműveléssel kapcsolatos bolgár-kazár jövevényszavaink arról val-
lanak, hogy még a honfoglalás előtt a fejlett nomád állattenyésztő 
gazdálkodás az ekés földművelés ismeretével is kiegészült. Belőlük a 
földművelésre való áttérés bontható ki, amit nem csak a legfontosabb 
földművelő szerszámok {eke, sarló), a szántóföldi növények (búza, árpa) is-
merete tanúsít, hanem gyom szavunk is. Ennek ismerete ugyanis bizonyítja, 
hogy az etelközi magyarság már megkülönböztette a gyom-ot a haszon-
növényektől. 

Természetesen az eke, sarló, búza stb. szavaink mögött nem azt kell 
látnunk, hogy a magyarok Levédiában vagy Etelközben láttak először ekét 
vagy búzát, hiszen szánt szavunkat már az ugor korban ismerték. A szántás 
és eszköze fogalmának rendhagyó képzése (más nyelvekben ezek 
rendszerint azonos szógyökből képzett szavak) azzal magyarázható, hogy 
amíg az őshaza területén (az ugor kor legvégén) kezdetleges ekepapucsok 
voltak használatban, az új műveltségi körben bizonyára a csoroszlyás, már 
valószínűleg kerékkel ellátott nehéz ekével ismerkedhetett meg a 
magyarság a vándorlások korában. A földművelő szerszámkészlet másik 
alapvető eszköze, a fogazott élű arató sarló F O D O R ISTVÁN feltételezése 
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szerint ugyancsak török,pontosabban volgai bolgár hatásra terjedt el a 
magyarságnál. 

A szójegyzék olyan termesztett növények (búza, árpa, kender, borsó) is-
meretét bizonyítja, "melyek elterjedtségét a Kaganátus területén régészeti 
tények is vitathatatlanul igazolják. A magyar törzsek a törpebúza ter-
mesztését ismerhették, mert a kemény-búza a Don és a Dnyeper közti 
vidéken csak a X. század közepe táján terjedt el, amikor a magyar törzsek 
már régen nem tartózkodtak ott. Hasonló megfontolások alapján eleink a 
kétsoros árpát termelhették" (BARTHA, A IX-X. századi magyar 
társadalom. 86). 
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A földművelési terminológia fontos eleme még a tarló, amelynek eredeti 
jelentése 'szántóföld' volt. A gabonavetésre is utalhatott szór jövevénysza-
vunk. Ugyancsak a földműveléssel hozható kapcsolatba a boglya 
('szénaboglya'), szérű (kör alakú hely; elkerített hely') és kóró szavunk is. A 
haszonnövények feldolgozására utaló szavaink: az őröl, dara, ocsít, kölyű, 
ti ló, csepű, orsó. 

A feldolgozott termeivények egyik fontos növénye a kender lehetett. "A 
magyarság már a honfoglalás előtt ismerte, fonaláért és olajos magváért ter-
mesztette" (MNéprL. III, 134). A kender szárának összetörésére és a poz-
dorjától való megtisztítására használták a tiló-t. A tilolásból visszamaradt 
szennyes hulladék volt a csepű~ csöpfí ('kóc, szösz'). Ebbe a szócsoportba 
illik bele az orsó is, amelyre mint fonóeszkö/.re felsodorták a fonalat. 

De nem csupán a kenderből, hanem a csalán rostjából is készítettek 
fonalat, abból pedig kelmét (vö. BÁRCZI, MNyÉletr. 46). 

A komló mint honfoglalás előtti török szókészleti elem arról árulkodik, 
hogy tobozszerű termésfűzéreiből már az Etelközben részegítő italt 
készíthettek, de nyugtató, csillapító hatását is ismerhette az akkori 
"gyógyászat" (vö. LIGETI, TörKap. 289). 

A kölyű az őrléssel kapcsolatos török jövevényszavak csoportját gaz-
dagította. A 'kézi mozsár' fejlettebb formája lehetett az ún. lépőkölyfí, 
amelyet hántolásra, gabona-, olajmagvak és fűszerpaprika törésére 
használtak (vö. MNéprL. III, 449).A kölyűs kendertörő is az egyszerű 
kölyűből fejlődhetett ki. 

A kerti kultúrával és szőlőműveléssel kapcsolatos jövevényszavaink 
gyümölcstermelésről, kerti vagy ahhoz hasonló művelésről adnak hírt. 
F O D O R ISTVÁN szerint "nem kétséges ugyanis, hogy a földművelésnek 
ezzel az ágazatával a Don mellékén ismerkedtek meg őseink. Jövevényszó-
készletünk pontosan megfelel a szaltovói régészeti leletek által életre kel-
tett gazdasági állapotnak (szőlőmetsző kés stb.)" (Verecke híres útján... 
181). 

A gyümölcsök közül a körte és a som életföldrajzi útmutatása: a 
Kaukázustól északra fekvő területen kölcsönözték ezeket a szavakat, 
mégpedig egy olyan török nyelvből, amely azóta már kihalt. 

A bortermelés fenti terminológiája GYŐRFFY GYÖRGYöt igazolja, 
aki úgy véli, hogy a "kazár kultúrájú etelközi vezérek tengermelléki téli 
szállásaikon bizonyára krími vagy kaukázusi eredetű szőlőművelőket dolgoz-
tattak" (Szolganépek. 279).Nem szabad azonban megfeledkeznünk 
BÁRCZI G É Z A aggályairól sem, aki ingadozik annak megítélésében, hogy 
a fenti borászati szókészletről "lehet-e szőlőművelésre következtetni, ami 
már huzamosabb megtelepedésről tanúskodnék. A szőlő, bor szavakkal és 
a velük jelölt terményekkel ugyanis a kereskedelem közvetítésével vagy 
hadi vállalkozások során is megismerkedhettek, söprííje lehetett a vásárolt 
bornak, a szűr ige (vö. szüret) pedig nem okvetlenül csak a borkészítés mű-
szava volt, hanem vonatkozhatott például a tej kezelésére is" (MNyÉletr. 
46). 

Mindenesetre fontosnak kell tartanunk, hogy a szőlő az átadó 
középcsuvas nyelvben is szőlő-t és nem bogyó-1 jelentett, hogy a bor szó 
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analógiái elsősorban a szőlőre utalnak, és hogy "a Don-jobbparti 
településen talált szőlőmetsző kés cáfolhatatlanul bizonyítéka a VIII-IX. sz-
i szőlőművelésnek a Don vidékén" (BARTHA, A IX-X. századi magyar 
társadalom. 86-7). 

(3) Halászat 

örém, örvény ~ örmény, gyalom, gyertya, vék, tok, süllő, sőreg 

örém - csak LIGETI könyvében (TörKap. 295) olvashatunk róla. 
Szerinte "a m. és a tör. szó jelentése tkp. 'halászóhely'...A török szó a hon-
foglalás előtt került a magyarba." 

örvény ~ örmény - TESz.: "A szócsalád tagjai származékszók. 
Alapszavuk az őr- igei tő..., képzőjük a -vény, illetőleg a -mény deverbális 
névszóképző... - E szavak közvetlen török származtatása nem valószínű, 
ugor egyeztetése téves" (III, 29). Ezzel szemben LIGETI úgy véli, hogy "az 
örém, örmény, örvény típusú török elemek csak a kései ősmagyar korban 
kerülhettek nyelvünkbe; ilyen típusú átvételek az ómagyar korban alig 
képzelhetők el" (TörKap. 296). 

gyalom - "ótörök eredetű" (TESz. I, 1118), amelynek forrása csuvasos 
típusú török nyelv (vö. LIGETI, TörKap. 21). 

gyertya - "a szó eredeti jelentése 'éjszakai halászáshoz használt fáklya' 
volt; forrása csuvasos típusú török nyelv" (LIGETI, TörKap. 296). 

vék ~ lék - "A törökség perifériájáról származik a szó, s belső problémák 
fűződnek hozzá... a magyr szónak van lék változata is... A török származ-
tatás csak akkor jöhet szóba, ha a vék alak az elsődleges, s a lék későbbi 
származék" (LIGETI, TörKap. 41). A TESz.-ből kimaradt a vék címszó, 
pedig a lék címszónál érdemi álláspontja van róla (II, 746). 

tok - TESz.: "Bizonytalan eredetű. Talán ótörök jövevényszó" (III, 932). 
LIGETL'A gyéren adatolt török szó életföldrajzi szempontból jelentős" 
(TörKap. 296). 

süllő - a TESz. szerint "csuvasos jellegű ótörök jövevényszó" (III, 581). 

sőreg - "Csuvasos jellegű ótörök jövevényszó. - Az átvétel helyenként 
elsősorban a Fekete-tenger környékére gondolhatunk" (III, 581). 

A halászmesterség török eredetű jövevényszavai egyértelműen 
bizonyítják a halászat meglétét a honfoglalás előtti magyarság gazdasági 
életében. A török eredetű halászati terminológiát különösen N É M E T H 
GYULA vette védelmébe a Tok halnevünk eredete és néhány szó a 
magyarság ősfoglalkozásáról (MNy. XXXIII,135-40) című tanulmányában. 
A dél-oroszországi folyók mellé húzódott és rendszeres téli halászatot 
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folytató magyarságról szólva PÓCS ÉVA hangsúlyozza, hogy "török népek 
révén ismerte meg a kétágú szigonyt, a húzóhálók egyik formáját (-
gyalom), amelynek használata már szervezett munkát igényelt" (MNéprL. 
II, 421). 

A téli szállások területén a táplálék megszerzésében a vadászatnak, 
méginkább, a halászatnak fontos szerep jutott, jóllehet "a nomád népek 
általában - még a kínálkozóan kedvező feltételek közepette is -
lebecsülték a halászat gazdasági jelentőségét" (BARTHA, A IX-X. századi 
magyar társadalom. 88). A halászat szerényen gyarapodó ismeretei és 
eszközei ismét csak azt igazolják, hogy a korábbi, tisztán nomád jellegű 
társadalom szerkezetében változások történtek. 

Itt kell szólnom két, életföldrajzi szempontból jelentős halnevünkről is. 
A sőreg honfoglalás előtti török átvételének a helye a Fekete-tenger 
környéke lehetett, mert ez a hal csak a Fekete-, Azovi- és Kaszpi-tenger 
vízrendszerében tenyészik. A tok is ott a leggyakoribb." Ezek a szavak a 
Kaukázus előtere és a Krím-félsziget közötti övezetbe helyezik a különböző 
régi török népek és a magyarok kapcsolatának színhelyét" (Magyarország 
története 1/1. 493). 
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(4) Solymászás, madarászás (vadászat) 

sólyom, keselyű, ölyv ~ ölyii, tiinil, karvaly, gödény, ti'izok; 
oroszlán, bölény; 
tőr, hurok, harang 

sólyom - TESz.: "Bizonytalan eredetű. Talán származékszó: -m kic-
sinyítő képzővel jöhetett létre egy ótörök eredetű szótőből" (III, 570). 
LIGETI: "a tőszó kiesése után a szó származékaiban él tovább... nyilván a 
kései ősmagyar kor csökevénye" (TörKap. 213). 

keselyű - a TESz. szerint "valószínűleg ótörök eredetű, pontos 
előzményét azonban nem tudjuk kimutatni" (II, 467). LIGETI biztosan állít-
ja: "csuvasos jellegű jövevényszó" (TörKap. 56). 

ölyv ~ ölyii - TESz.: "Valószínűleg ótörök eredetű, bár török meg-
felelőjét sem a török nyelvemlékekből, sem a mai török nyelvekből nem 
tudjuk kimutatni" (III, 26-7). LIGETI: "sólymász madaraink közül való. 
Honfoglalás előtti török jövevényszavaink közé tartozik" (TörKap. 297). 

turul - "ótörök eredetű. - Történeti szakszó" (TESz. III, 1006). 

karvaly - a TESz. szerint "valószínűleg ótörök eredetű" (II, 395), 
LIGETI viszont "kún közszónak" (TörKap. 541) tartja. 

gödény - "valószínűleg ótörök eredetű" (TESz. I, 1082). LIGETI szerint 
"bizonyítása a VI-IX. századi nyugati török nyelvekben alig lehetséges" 
(TörKap. 184). BARCZI érdekessége a gödény-ről: "ugyanaz a szó, mint a 
hattyú, csak jóval későbbi átvétel, ez is mutatja, hogy eredetileg azonos 
szavak még egy nyelven belül is a szabályos hangfejlődés következtében 
milyen elütő alakokat vehetnek föl" (MNyÉletr. 47). 

tiizok - "A csuvasban a szó ismeretlen, csuvasos forrásból való 
kölcsönzése mégis vitathatatlan, mert csuvasos neologizmust tartalmaz" 
(LIGETI, TörKap. 80). Ezen a véleményen van a TESz. is (III, 1009). 

oroszlán - TESz.: "ótörök eredetű" (II, 1093). 

bölény - "ótörök eredetű... A 'szarvas, jávorszarvas'- 'bölény' jelentés-
fejlődés azzal magyarázható, hogy a kevésbé ismert állatok elnevezései 
gyakran keverednek" (I, 361). 

tőr - "Valószínűleg vándorszó... alkalmasint még a honfoglalás előtt; 
átadóként valamelyik török nyelv jöhetne számításba" (TESz. III, 969-70). 
LIGETI szeriint is "a vándorlások korából származó török elem" (TörKap. 
175). 

hurok - G O M B O C Z (BTLw. 84) és BÁRCZI (Szók.2 77) származ-
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tatásával ellentétben a TESz. szerint "török eredetű, valószínűleg a kun-be-
senyő rétegből... - Mint a lótenyésztéssel összefüggő szó feltehetőleg a 
kunoktól került nyelvünkbe" (II, 171). LIGETI sem sorolja csuvasos 
elemeink közé (TörKap. 27). 

harang - a TESz. szerint "török eredetű, a török-magyar érintkezések 
legkorábbi korszakából... - A magyarba jóval az ótörök jövevényszavak 
átvétele előtt, az uráli őshazában került át (II, 55). BÁRCZI is "a török 
jövevényszavak első rétegébe" sorolja (MNyEletr. 43). LIGETI így 
magyarázza: "A harang egyházi rendeltetése nyilván későbbi keletkezésű, a 
mellette bőségesen igazolt egyéb jelentések alighanem régebbiek, ezek 
pedig 'solymászatban használt apró csengő', 'lószerszámot díszítő apró 
csengő", 'állat nyakába akasztott kolomp'" (TörKap. 27). GOMBOCZnál 
(NytudÉr. 24, 20) a "ház, házi berendezés, eszközök, ipar" összefoglaló cím 
alá került. 

A ragadozó madarakra, a sólyomfélékre vonatkozó honfoglalás előtti 
török eredetű gazdag szókincs jelzi, hogy a sólyom, keselyű, ölyv, kairaly az 
ősmagyarok életében nagy szerepet játtszott, legalábbis a velük folytatott 
vadászat révén. A solymászás kedvelt mulatsága lehetett előkelő őseinknek. 
Ezeknek a ragadozó madaraknak egy része totemállat volt. Közöttük 
találjuk Árpád nemzetségének totemisztikus madarát, a tűnd-1 (ör. tovril) 
is, amelyet galambász héjának szokás tartani (eredetileg sólymot vagy 
sasféle madarat jelentett). A török forrásokból kiderül, hogy nálunk a turul 
akkor is megmaradt totemősnek, amikor már Európa-szerte a 
totemősökből solymászmadarak lettek. 

A solymászok (régen: solymosok) és madarászok szerszáma volt a tőr 
('háló, hurok, csapda'), a halászok ezt a fajta hálót nem használták. 

(Vö. LIGETI, TörKap. 296-7.) 

(5) Eszközök és mesterségek 

ács, szűcs, sátor, karó, gyű szít, gyárt, teker, (el)tfír, (fel)tűr, csavar, gyúr, 
ágyú 

ács - "ótörök eredetű... A nomadizáló magyarok nyelvében az ács azt a 
mesterembert jelölhette, aki mindenféle famunkát végzett" (I, 94). 

szűcs - "csuvasos jellegű ótörök jövevényszó" (TESz. III, 810). "A szűc> 
középcsuvas nyelvi háttérből nőtt ki, a vele etimológiáikig (és szakmailag) 
szorosan összetartozó gyííszíí (<~*jiiksük) ócsuvas eredetű" (TörKap. 
300). 

sátor - TESz.: "Ótörök eredetű... Elsődleges jelentése minden bizonnyal 
a nomád táborozó és hadi élettel függött össze" (III, 500). "Csuvasos típusú 
jövevényszó" (LIGETI, TörKap. 57). 
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karó - TESz.: "Csuvasos jellegű ótörök jövevényszó. Megfelelője nincs 
meg a mai csuvasban, de általánosan elterjedt a törökség többi ágában" (II, 
387). "Ócsuvas " (LIGETI, TörKap. 79). 

gyííszü - "ótörök eredetű" (TESz. I, 1141), pontosabban "ócsuvas 
eredetű" (LIGETI, TörKap. 300). 

g\>árt - "ócsuvas típusú átvétel" (LIGETI, TörKap. 527). 

teker - TESz.: "Bizonytalan eredetű. Talán ótörök jövevényszó" (III, 877). 

(el)tfír - a TESz. szerint "csuvasos jellegű ótörök jövevényszó" (III, 
1014), "a kései ősmagyar nyelv török jövevényszava" (LIGETI, TörKap. 
526). 

(fel)tür - "ótörök eredetű" (TESz. III, 1015). 

csavar - TESz.: "Vitatott eredetű. - 1. Magyar fejlemény: a kavar ige cs-s 
kezdetű párja... 2. Török jövevényszó... - Az 1. magyarázat jóval 
valószínűbb" (I, 488). Ezen a véleményen van LIGETI is: A csavar 
történetének, belső összefüggéseinek mérlegelése... a török szármáztatást 
nem javallja" (TörKap. 104). 

gyúr - "ótörök eredetű" (TESz. I, 1138). 
ágyú - "Vitatott eredetű. - 1. Ótörök jövevényszó... - 2. Származékszó" 

(TESz. 1,108). "Az átvitt értelemben vett 'eszköz, mód, módszer'-tői csak 
egy lépés választja el a konkrét értelemben vett 'eszköz't, ezt a lépést azon-
ban nem pótolnám feltevéssel. A török etimológiát függőben kell tar-
tanunk, míg elő nem kerül a hiányzó láncszemel jelentő adat" (LIGETI, 
TörKap. 317). 

BARCZI G É Z A szerint "mindezek a szavak ipari tevékenységre vallhat-
nak, mely mint az ács, szűcs mesterségnevek jelzik, olykor már túl is 
nőhetett a házi iparon" (MNyÉletr. 46). Honfoglalás előtti ácsaink a 
kutatások szerint törökök voltak. Maga az új szó (ács) ugyanis olyan 
idegen kézművest jelzett, aki vagy maga volt török, vagy török közvetítésű 
személy lehetett, és addig nem használt ácsmunkát végezhetett a sátor, 
kocsi stb. körül. "A szóval együtt a hozzá fűződő tevékenység is meg-
honosodott, ebből később fejlődött csak ki a "mindenféle famunka" 
(LIGETI, TörKap. 299) jelentés. 

A honfoglalás előtti háziipari tevékenység szavai a teker, tűr, csavar, gyúr 
is. Valamennyi elsősorban a nemzetgyártással hozható kapcsolatba. A 
nemezkészítés az etelközi magyarság életében fontos foglalkozás volt, akár-
csak a szűcsök mestersége. Esetükben még fokozottabban fennáll annak a 
lehetősége, hogy törökök voltak. "A szűcsök - ha hihetünk az etimológia 
nyújtotta vallomásnak - a törökség speciális ágából kerültek ki: bolgárok, 
kazárok vagy kabarok lehettek csak. Az ócsuvas és a középcsuvas jellegű 
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nyelvet beszélők közt amúgy sem gondolhatunk áthidalhatatlan nyelvi és et-
nikai különbségekre" (LIGETI, TörKap. 300). 

A kézművesség két legáltalánosabb kifejezése a gyárt és az ágyú. 
BÁRCZI G É Z A ágyú szavunkat az "eszközök és mesterségek" összefoglaló 
cím alá sorolta. Jelentése a legrégibb magyar adtokban "szerkezet, gépezet, 
eszköz", ugyanakkor török megfelelőinek "fortély, ügyesség, mód" az 
értelme. Ebből következik, hogy az ágyú még más fogalmi körbe tartozott; 
természetesen csak akkor, ha a jelentésváltozás a magyar nyelvben követ-
kezett be (vö. BÁRCZI, MNyÉletr. 46-7). 

(6) Közlekedés 

tengely, szál 
tengely - "ótörök eredtű" (TESz. III. 887) "csuvasos elem" (LIGETI, 

TörKap. 537). 
szál - TESz.: "Vitatott eredetű. - 1. Ótörök jövevényszó... Az átadó 

nyelv csuvasos vagy köztörök jellegű egyaránt lehetett. A szó feltehetően a 
fa megmunkálásával kapcsolatos mesterség tárgykörében került át... - 2. 
azonos a szál főnévvel" (III, 656). LIGETI másként vélekedik: "A m. szál 
török eredetében nem kételkedhetünk, a török nyelvi megfelelők figyelem-
bevételével azonban alig beszélhetünk arról, hogy a fa megmunkálásával 
kapcsolatos mesterség tárgykörében került át (TESz.). Nyilvánvaló, hogy 
eredetileg a vízi közlekedésben játszott szerepet, s a szál fáknak vízi úton 
való szállítása, összeácsolt formában, csak a későbbi fejlődés eredménye 
lehet" (TörKap. 301). 

Honfoglalás előtti török átvétel tengely és szál szavunk is. Az első a 
szárazföldi közlekedéssel és "a ló tartásával és felhasználásával kapcsolatos 
szóanyag" (BÁRCZI, MNyÉletr. 46) közé tartozik. A szál jelentésével a 
fentiekben már foglalkoztam, ezért itt csak annyit jegyeznék meg, hogy az 
ősmagyarok vándorlásaik során gyakran kényszerültek kisebb-nagyobb 
folyókon átkleni; és ilyenkor használták az átkelésnek egyik török eszközét, 
a szák (vö. LIGETI, TörKap. 301) 

(7) Kereskedés 

bársony, gyöngy, bors, kéneső, szatócs 
bársony - TESz.: "ótörök eredetű" (I, 254). LIGETI: "korai előfor-

dulásai, magyar régiségjegye egyaránt biztosítják a szó honfoglalás előtti 
eredetét. Eredeti jelentése "egy fajta (brokát) selyem" (PAIS. MNy. XLIX, 
78; szótárainkban ez a jelentésváltozás valahogy elmosódott). Ez a török 
megfelelők jelentése is: csuv. pursan "selyem; Seide" (TörKap. 301). 

g^'öngv - "ótörök eredtű" (TESz. I, 1134-5) "csuvasos típusú jövevényszó" 
(LIGETI, TörKap. 400). 

bors - "ótörök eredetű... A magyarság kereskedelmi úton ismerkedett 
meg vele" (TESz. I, 349). 

kéneső - a szó magyarázatának áttekintését LIGETI adta meg. "A m. 
kéneső-1 a BTLw. (93) bolgár-töröknek tarotta, a SzófSz. bizonytalanul 
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("talán") csuvasos alaknak nézte. A TESz. a korábbi csuvasos magyarázat 
lehetőségét megismétli, de helyesen rámutat arra is, hogy a szó eredetije 
nehezen határozható meg, mert népetimologikus kén + eső alakja korán el-
torzította, így sem az s, sem a szóvégi hosszú magánhangzó eredtisége 
nincs biztosítva" (TörKap. 303-4). 

szatócs - a TESz. szerint "ótörök eredtíí" (III, 678). LIGETI azt is 
megállapítja róla, hogy "nyelvileg lehetne korai kún is, de tartalmilag ez 
nehezen képzelhető el. Mindent figyelembe véve a szatócs alig lehet 
fiatalabb, mint az ács vagy a szűcs" (TörKap. 304). 

A fenti jövevényszavak a kereskedelem ismeretére utalnak. Az idegen 
vándorkereskedők ősidők óta fontos szerepet játszottak a nomád népek 
életében. Az egyik mohamedán kútfő páldául arról tudósít, hogy az 
oguzoknál sok a kereskedő. A különféle kereskedés közül Marwazi pedig 
arról értesít, hogy a kimekeknél néma cserekereskedelem útján cserél 
gazdát az áru (vö. LIGETI, TörKap. 304 - 5). 

Kereskedelem útján jutott el a bársony, a g^'öngy, a bors és a kéneső a 
Kazár birodalomban és környékén elő török népekhez, így az ősmagyarok-
hoz is. A bársony olyan luxuscikk volt, amelyért ritkán fizettek (pl. 
prémmel vagy ezüsttel), inkább ellenszolgáltatás fejében vagy ajándék 
címén kapták a drága szöveteket, selymeket igen kedvelő magyar vezetők. 
LIGETI szerint "a magyarok nyilván Levédiában (ill. Turkiában) vagy még 
az Urálban ismerkedtek meg a bársonnyal" (TörKap. 302). 

Főleg brokát ruhadarabok díszei voltak a Perzsa-öbölben és a Ceylon 
partjain kihalászott igazgyöngyök, amelyek a gyöngykereskedők révén el-
jutottak a Kazár birodalomban és környékén élő nomád népekhez, később 
az etelközi magyarsághoz is. Igen valószínű, hogy a magyarokhoz is török 
gyöngykereskedők közvetítették a gyöngy nevét. 
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LIGETI szerint korán jutott a nyelvünkbe a bors, "ez az indiai eredetű, 
iránti közvetítéssel törökbe került szó" (TörKap. 302), amely mindig nagy 
szerepet játszott a kereskedelemben. A törökökhöz hasonlóan az 
ősmagyarok is régtől fogva kedvelhették, használhatták a borsot, hol ízesítő 
fűszerként, hol gyógyszerként. 

A "higany" török eredetű nevét, a kéneső-t onnan kapta, hogy az 
élősdiek ellen használták. Ez az árucikk is az akkor ismeretes kereskekdel-
mi utakon terjedt . 

A keleti kútfők tanúsága szerint az ősmagyarok gazdagságának a forrása 
kereskedelmi tevékenyésgükből fakadt. Az elfogott ellenséget a 
bizánciaknak brokátert , szőnyegért és egyéb fényűzési tárgyakért eladták. 
Az egzotikus, drága presztízscikkekhez azonban csak a leggazdagabbak 
jutottak hozzá. A köznép szerény vásárlási igényeit a helyi kereskedők is ki 
tudták elégíteni (vö. Magyrország története 1/1. 544). 

C) A történelmi kútfők vallomása 

A nyelvtörténeti adatok tartalmi vallomása után, amelyből az a gaz-
dasági folyamat rajzolódott ki, amikor az egykori nomádok közül mind 
többen áttértek a földművelésre, beltcrjesebb állattartásra, egyszóval a 
letelepült életmódra, vizsgáljuk meg, hogy minderről mit is mondanak a 
sovány arab források. Ilyen szempontból legérdekesebbek azok a 
tudósítások, amelyek Dzsajháni bokharai tudós és államférfi i. sz. 920 körül 
írott szövegéből származnak. 

Ibn Ruszta, Gardízi és Sükrulláh (Dzsajháni nagy ter jedelmű műve 
alapján) az alábbiakat mondják a magyar törzsek IX. századi életmódjáról: 

"Sátraik (boltos jurtjaik) vannak, és együtt vonulnak a sar jadó fűvel és a 
zöld vegetációval... Amikor eljönnek a téli napok, mindegyikőjük ahhoz a 
folyóhoz húzódik, amelyikhez éppen közelebb van. Ott marad télire és 
halászik. A téli tartózkodás ott alkalmasabb számukra... 

A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Talaja nedves. Sok 
szántóföldjük van... Amikor a magyarok Kercsbe érnek az elébük menő bi-
zánciakkal vásárt tartanak. Azok (a magyarok) eladják nekik a rabszol-
gákat és vesznek bizánci brokátot, gyapjúszőnyeget és más bizánci árukat. 

(Ezek) a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, 
vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhet-
nek. Ruhájuk brokátból készült. Fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és 
gyönggyel berakottak." ( M E H , 86, 88-9). 

E tudósítások tehát megerősítik bolgár-kazár jövevényszavaink val-
lomását a VIII-IX. századi magyar törzsek gazdasági tevékenységéről és 
életmódjáról, amit a régészeti eredmények még inkább támogatnak, ha el-
fogadjuk azt a ma már tisztázottnak tekinthető megállapítást, mely szerint 
"az etelközi magyarok műveltsége a szaltovo-majaki kultúrkörbe il-
leszkedik" (Magyarország története 1/1. 540). 
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III. BEFEJEZŐ GONDOLATOK 

A honfoglalás előtti gazdasági életre vonatkozó bolgárkazár eredetű 
szókincsünk valóságháttere az a szaltovo-majaki műveltség, amelynek 
hatására az ősmagyarság nomád gazdasága a lcgelőváltó állattenyésztéssel 
és a ház körüli fölmdűveléssel bővült. A különböző török nyelvjárásokból 
átvett, állattenyésztésre, földművelésre, halászatra, vadászatra, házi iparra, 
közlekedésre és kereskedelemre vonatkozó jövevényszavaink, a régészet 
tárgyi bizonyítékai és az elbeszélő kútfők kölcsönösen kiegészítve egymást 
azt tanúsítják, hogy a különféle török népek órási hatást gyakoroltak a 
velük hosszú ideig közeli szomszédságban élő magyarság gazdálkodására, 
kultúrájára, nyelvére, de azok hosszú vándrútjuk során - ebben a sok 
nyelvű tengeren - mindvégig meg tudták őrizni népi alkatukat, finnugor 
eredetű nyelvüket. 
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REZIME 

Privredni život Madjara u Etelkezu i stare turske pozajmice u mad-
jarskom jeziku 

Ovaj rad je pisan sa ciljem da se pomoću starih turskih reči u mad-
jarskom jeziku rekonstruiše privredni život Madja ra pre dolaska u Kar-
patsku kotlinu. Oslanjajući se na bogatu etimološku literaturu autor utv-

rdjuje i klasifikuje po privrednim granama turske (starobugarsko-
kazarske) reči koje su ušle u staromadjarski jezik. Te reči imaju razne 
čuvaške oznake i svedoče o snažnom uticaju staroturskih jezika na privred-
ni život Madjara u postojbini severno od Crnog mora. Na osnovu 
starobugarsko-kazarskih pozajmica može se smatrali da su se Madjar i već 
tamo bavili zemljoradnjom pored razvijenog nomadskog stočarstva. 

REZÜMEE 

Das Wirtschaftsleben der Ungarn in Etelköz und alte türkische 
Lehnwörter in der ungarischen Sprache 

Das Ziel dieser Arbeit war mit Hilfe alter türkischer Lehnwörter das 
Wirtschaftsleben der Ungarn vor der Ansiedlugn in dem Karpatenbecken 
zu rekonstruieren. Dabei diente die reiche ethymologische Literatur dem 
Autor als Quelle für die Klassifikation der alttürkischen (altbulgarischen 
und kasarischen) Wörter nach Wirtschaftszwigen, welche in die altungaris-
chen Sprache eingedrungen sind. Diese Wörter haben unterschiedliche 
tschuwakischen Merkmale und zeugen von e inem' starken Einflus der 
alttürkischen Sprachen aus das Wirtschaftsleben der Ungarn in der 
Heimat nördlich des Schwarzen Meeres. Auf Grund der altburgarisch-
kasarischen Lehnwörter kann man die Schlusforgerung ziehen, das die Un-
garn sich schon dort mit Ackerbau nebst der gut eintwickelten nomaden 
Viehzucht beschäftigten. 
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