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18. Csizmadia (csizmazia). A török jji képző. 

A dia (zia) képzőnek magyar eredete mellett szól a NSzótár, 
ezt : csizmadia v. csizmazia így magyarázván meg : „azaz csizma-
csia, csizma-cseáló , v. csináló , mint zubbony esi =• zubbonycsináló." 
Nem felejti el azt sem, hogy a „török dsi ^c^ képző szintén ez ér
telemben használtatik." — EbbÖl azt kell következtetnünk, hogy a 
dsi (dia, zia, esi) képző vagy közösen illeti meg a török nyelvet úgy 
mint a magyart, vagy hogy az egyik a másiktól kölcsönözte. Te
gyük föl, hogy közösen illeti meg mind a kettőt, s hogy jelentése 
= csináló, azon sem ütközvén meg, hogy a „cseáló" szó oly na
gyon összezsugorodott, hogy a rövidke dsi-vé lett. Ám, e föltétel mel
lett nagyon különös, hogy a magyarban alig van egy-két szó e kép
zővel, míg a török dsi nagy terjedelemben divatozik, a török család
hoz tartozó, s a szorosabb értelemben vett töröktől már régen elvált 
nyelvekben i s , mint p. o. a csuvasban (ze, se alakban, 1. NyK. II, 
64.) és a jakutban (s'it, sit stb., cit, cit stb. alakokban : timir\it — 
tör. demir\i kovács, vas-mives, bulccut vadász, ettől: buld vad, v. ö. 
tör. av$ ettől: av), sőt azon túl a mongolban is rendes használatban 
van (szintén ci). Továbbá, csak futólag tekintve a török \i képzős 
neveket, észre lehet venni, hogy a magyarból való értelmezése oly 
szűk jelentést kot hozzá, mely alá a képzett szók nagy, talán na
gyobb része, sehogy sem akar férni. Ugyanis a „halász, vadász, ju
hász" stb.-féle szók, meg a hajós, kapus, ágyús, csordás stb.-félék, a 
törökben mind \i képzővel képeztetnek a „hal, vad, juh, hajó, kapu, 
ágyú, csorda" stbit jelentő szókból; pedig csak nem lehet mondani, 
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hogy a halász halcsináló, a csordás csordacsináló stb., hát még, hogy 
a jakut tangarasit istenfélő tkp. „istencsináló" volna. Ha szabad e 
képző eredeti önálló jelentéséről sejtelmet mondani ki, azt hiszem, 
hogy jóformán azt teszi, a mit a német mann ebben : ackermann, see-
mann, schiffsmann (némely vidéken a fazékárúst topfmami-xisik. hív
ják , v. ö. mint vezetéknevet ezt : Schuhmann), amtmann. E magya
rázat nagyon egyszerű és természetes észjárásból indul ki. Ugyanis 
a \i} ci képzős szók a kiváltképen valamivel (és nem épen csak an
nak csinálásával) foglalkozót jelentik, kinek az alapszó a dolgát je
lenti (p. o. a halásznak a dolga a hal, értsd : annak fogása; a ka
pusé a kapu, értsd : annak őrzése, nyitása; a csizmaziáé a csizma, 
értsd : csinálása stb.). A mint tehát az embernek van őt különösen 
illető dolga, úgy megfordítva is áll, hogy a dolognak van az ő embere. 
Természetes, hogy ha így, megkísértett magyarázatunk szerint, em-
ber-t jelentő szó kapcsolódik össze a foglalkozási tárgy nevével, az 
nem különös és meghatározott értelemben vevődik (mely szerint az 
állattal, gyermekkel, nővel, a gyávával áll ellentétben), hanem álta
lánosabb jelentése van, mely mindenféle határozást befogad (v. Ö. 
NSzótár embert)—9.), smely olyhalaványnyá válhatik, hogy aligha 
többet tesz mint „egyén"-t (v. ö. némber = nő-ember, és jámbor 
= jó-ember). így azon sem csudálkozhatni, hogy a török p látszó
lag igetőkböl, de valósággal csak igéből származó nomen actio-
nisból képez nomen actorist (bili\i tudó, tkp. tudás-$i, mert a keleti
törökben még bilgü-li, az igetö csak bil)} mely mindenféle egyénről 
mondható, mely az illető actiót gyakorolja (p. o. jirt'fyi kus ragadozó, 
tkp. széttépő madár). Azonban íme kifejtett sejtelmemet, bármily 
valószínűnek tartom is , mégsem állíthatom bizonyosnak, mert még 
nem tudom az illető „ember" jelentésű szót kimutatni, melyből a 
54 elrövidült volna, hacsak valaki avval meg nem elégszik, hogy a 
voguloknak nemzeti nevök man-sí v. man-ci, mely Hunfalvy úr 
még néhány más vogul példával támogatott magyarázata szerint 
a. m. Msdi-ember, Maii-nép (Man nevű folyóról). — Ha tehát, hogy 
visszatérjünk tárgyunkhoz, a ji képző kiváltképen való törökössége 
már kétségessé teszi annak a magyar zia (csizmazia)-val való ere
deti rokonság szerinti közösségét, még hozzá járul egy eddig figye
lembe nem vett körülmény, mely annak a törökből történt, még pe
dig nem közvetlen elkölcsönzését, vagy helyesebben mondva annak 
a vele képzett egy-két szónak onnét lett átvételét jóformán kétség-



VEGYES APRÓSÁGOK. 159 

telenné teszi. Ugyanis a szerb nyelv, mely általában sokkal több 
szót kapott a töröktől, mint a magyar, ilyen ji-féléket átvévén, há
túi megtoldotta a-val (-dzia) nyilván csak öt és nem a magyart il
lető hangtani okból: mert egyéb idegen i-végíi szót is megtold a-val, 
p. o. a török. jabanli-hó\ lesz j'abanlia idegen, spahi-hó\ spaia, kam-
31-ból kamdzia , kandzia, maga a magyarból vett kocsi lesz kocia. 
Ilyen a tör. \i képzővel való szerb szók p. 0. skeledzia révész (ske-
leji), meandzia (a szláv krcmar mellett) csapláros (mejhaneji), sat-
dzia órás (saatjji), carugdzia varga (carukji), pendzerdzia ablakos 
(penjjereji), ducandzia boltos (dükjanji). Most tehát világos, hogy a 
magy. csizmazia csak a török cizmeji-nek szerb (déliszláv) közvetí
téssel történt átvétele (most ugyan szláv képzővel cizmar van, de volt 
cizmadzia is ; 1. Bellosztenecz, Gazoph. 1740. cizmezia), s látjuk, hon
nét van a magyar szó végén az a (a mely ugyanaz a haramia szóban 
is = tör. harami). Még a csizmadia alak is mutat a déliszláv köz
vetítésre, megértvén azt a dz és dj hangok ottani váltakozásából, és 
abból hogy a magyar épenséggel nem tűri a dzs-t szó közepén. — A 
zubbonycsi-ban még a megtoldatlan tör. \i képző látszik, valamint 
szatócs-hea\ ( = tör. saVi\i verkaufer) annak elkurtítása. 

Hát a török 31-nek épenséggel nincs-e a magyarban eredeti 
rokonság szerint való megfelelője ? Azt hiszem az az s (as, es) az, 
mely ilyenekben van meg : kapus, csordás, szekeres, kormányos, 
kocsis stb. (v. ö. NyK. II, 153), de mélyebb fejtegetésébe még nem 
bírok ereszkedni, valamint az ász, ész képzőébe sem, mely szintén a 
török \i ellenében kérdésbe jőne. 

19. A magyar ód, ód úgynevezett belszenvedö igeképzö. — Igen 
szerencsésen gyanítja Brassai úr (Akad. Értesítő , nyelvt. , ü l , 
41.) hogy az ód, öd igeképzö egy belőle elenyészét Z-nek köszöni 
hosszú önhangzóját, s valaha old, öld volt. — Bátran mondhatjuk 
hogy szerencsésen, mert íme gyanítása elvitázhatatlan ténynyel is 
igazolható, bizonyossággá emelhető. Ugyanis az ö gyanította old, 
(öld)-nek szakasztott mása létezik a cseremiszben, nem kevésbé ter
jedelmes eléfordulással mint a magy. ód, öd, ezen alakkal: ald 
(alt). Bizonyító példákúl álljanak itt ezen igék (melyeknek csupa 
tőalakjait írom ide, elhagyva az as infinitivusképzőt) : auald haj
lani, hajlítodni (au-as hajlítani), aralald megmenekedni (aralas : 
megmenteni), erikiáid tisztul (eriktas : tisztítani), oldalaid megcsa
lódni (oldalaS : megcsalni), kerald ütődni (keras : ütni, verni), ko-
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tanaid elszomorodni (kolanas : szomorkodni), koskaid száradni (kos-
kaS : szintén száradni), todolald sieti brechen (todolas : brechen), 
toskald tiportatni (toskaS : tiporni), törlatald megigazodni (törlatas: 
megigazítni), nürald ázódni (nöraS : ázni), nuznangald elszegényedni 
(nuznangas : u. a.), pajtáid sich teilen, eloszlani (pajlaS : osztani), 
peterald becsukódni (peteras : becsukni), pocidd nyílni (pocas : 
nyitni), pidald bekötődni (pidas : kötni), puduratald megzavarodni 
(puduratas : megzavarni), puzlald megromlani (puzlaS : u. a., pu-
zas : rontani) , pückiild sich sclmeiden (püekas : schneiden) moskald 
kimosódni (moskaS ; mosni), jamdelald elkészülni (jamdelas : ké-
szítni), jongozald őrlődni (jongozas : örleni), levedald betakaródzni 
(levedas : takarni, fedni), lugald keverödni (lugas : keverni), lüm-
dald nominari (lümdas: nevezni), vozidd beiródni (р. o. katonának; 
vozaS : írni), sükalald tolódni (sükalas : tolni, taszítni), eerlanald 
megbetegedni (cerlanas : u. a.). — Ezeket Reguly erdei-cseremisz 
szógyűjteményéből idéztem ; a bibliafordítás hegyi-cseremiszjére 
nézve elég lesz Wiedemann grammatikájára hivatkoznom (102.1.), 
mely szerint „Z< intransitiv igéket képez, melyeket németül gyakran 
passiv vagy reflexív igékkel lehet fordítani. A 1775-ki grammati
kában mint passivum hozatik föl e forma; de inkább a görög mé
diumhoz hasonlítható, mint a passivumhoz , mely különben körül
írással képződik. Néha már is intransitiv igékhez is járul az lt.u Ez 
utóbbira a fent idézettek között is van példa (p. o. nürald, puzlald, 
cerlanald, nuznangald), s ezt az élődni, tengődni, késziílödni-íéle ma
gyar igék mellett nem is tarthatjuk valami páratlan abnormitásnak. 
— Vájjon az ad, ocHele magyar intransitivumokban eredetileg hi
ányzott az lt (s így lényeges alakkülönbség volt ezek között és az 
o'd-osok között), most nem vitatom. 

Az Z-vesztésnek még egy érdekes esete szintén a cseremiszből 
biszonyúl be a magyar imád igetöre. Cseremiszül van jumuld (Reg., 
jumolt a fent közlött cseremisz prédikáczióban) beten, молиться, mely 
nyilván ás magy. imád-m, imád-kozm (jumuldomas: молеше, imád
ság, mintegy : imádomás); ez tehát imald v. imáid-hói lett. Csere
miszül is jumo = isten, s evvel erős támaszt nyer az imád-пак Hun-
falvyféle magyarázata, ha az áá-ban tán nem is a magy. áld igét 
keressük, hanem a jíimio-hoz mint imádsági hívogató szóhoz járuló 
képzőnek, t. i. az -Id hangutánzó igeképzönek tekintjük (v. ö. NyK. 
H, 346. és 3G0.11., a 3. pontot). BUDENZ JÓZSEF. 



Könyvhirdetések. 

A magyar nyelv szótára. A magyar tudományos Akadémia 
megbízásából készítették C z u c z o r G e r g e l y és F o g a r a s i 
J á n o s m. akad.r. tagokI.ésII . köt. 1. 2. 3.4. 5. füzete,cgy-egy fü
zet ára 1 frt. Pesten 186 3. Emich Gusztáv m. akad. ifyomdásznál. 

Chrestomathia Ferinica. — Finn olvasmányok a finn 
nyelvet tanulók számára. Szerkeszti H u n f a l v y P á l . A magyar 
Akadémia kiadása. Pesten "1861. Eggenberger Ferdinánd akadémiai 
könyvárusnál. I—X, meg 1—580 lap. A g y a k o r l a t i s e g i t ö , 
melly a szókat elemezi, 93 lapot teszen. Ára 3 for. 

Abuska, csagataj-török szógyűjtemény. Török kéziratokból 
fordította Vámbéry Ármin; élőbeszéddel és jegyzetekkel kisérte 
Budenz József. — A magy. Akadémia kiadása. Pesten 1862. Eg
genberger Férd. akad. könyvárusnál. Ára 1 for. 

Nyelvtudományi Közlenif uyek. Kiadja a magy. tud. Aka
démia nyelvosztályának bizottsága. — Szerkeszti H u n f a l v y Pál. 
Pesten 1862. Eggenberger Ferdinánd m. akad. könyvárusnál. E l s ő 
k ö t e t . 476 lap. Ara 3 for. M á s o d i k k ö t e t . 478 lap. Ára 3 for. 

Magyar Nyelvészet. Szerkeszté H u n f a l v y P á l . 
Első évfolyam, Pesten 1856. 412 lap ára 5 frt 25 kr. 
Második évfolyam, Pesten 1857. 478 „ 
Harmadik évfolyam, Pesten 1858.486 „ 
Negyedik évfolyam, Pesten 1859.480 „ 
Ötödik évfolyam, Pesten 1860. 550 „ 
Hatodik évfolyam, Pesten 1861. 556 „ 

Mind a hat évfolyam együtt 25 forint. 

ö n 25 
5 „ 25 
5 „ 25 
5 » 25 
5 „ 25 

Pesten Osterlamm Károly könyvárusnál. 



A 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 

é folyó 1804 ik évre három füzetben jelennek meg. 

A „Nyelvtudományi közlemények" értekező részében 
azon értekezések vannak, melyek az Akadémia és a bízottság ülé
sében felolvastattak vagy tárgyaltattak. „Ismertető részök"-ben pe
dig tudósítások lesznek a bízottság üléseiről, s könyvismertetések 
úgy a bel- mint a külföldön megjelent nyelvtudományi munkákról ; 
ennélfogva ezen „Ismertető rész" elfogad akárkitől bírálatokat. 

Az előfizetési ár a 30 nágyrétü ivet tevő három füzetre csak 
három forit t , postai bérmentes szétküldés mellett 3 frt 30 kr. 
új pénzben. 

Az előfizetési pénz alólirottboz küldendő, ki a szétküldést pon
tosan fogja teljesíteni. 

Pest, 1864. febr. 14-ón. 

Eggenberger Ferdinánd, 
ni. akad könyvárus. 

( B a r á t o k t e r é n ) . 


