
MAGYAR ÉS TÖRÖK-TATÁR SZÓEGYEZÉSEK. 

I. 
A török-tatár nyelvről általában. 

A mily tág és kiterjedt azon vidék, melyen a török nép kü
lönböző törzsei — a Léna jégborított partjaitól kezdve déli Perzsia 
forró virányaiig; Kan-szu khinai tartománytól kezdve az Adria és 
Dunáig •— részint pásztorkodó, részint állandó lakhelyhez kötött 
életmód viszonyai közt laknak; ép oly soknemüek és különbözők 
a törökök nyelvének tulajdonai, ezen nyelvé, mely mint a gondolat 
közlésére szolgáló eszköz Ázsiában nagyobb kiterjedésben ottho
nos, mint akár a khinai, akár az egykor oly virágzó perzsa, sőt a 
mely az ázsiai szárazföldön a legelterjedtebbnek mondható, ámbár 
az összes törökül beszélő ázsiaiak számi viszonya úgy áll Khina 
vagy Hindosztán lakosaiéhoz mint egy a négyhez. 

A mi a törökök eredetét illeti, erre nézve az újkor tudomá
nyos buvárlatai után nem foroghat fenn több kétely. Legkorábbi 
tartózkodási helyük a mai Szibiria délkeleti része volt, névszerint 
azon földdarab, mely a Baj kai tó északnyugoti partjaitól kezdve, 
a mai Dzungária nyugoti határának hosszában, az Iszszik-Kölig, 
vagy talán még tovább a Pámiri felsík északi széléig nyúlik el. A 
föld ezen pontjából kiindulva kezdték el vándorlásaikat északra, 
nyugotra és délnyugotra. Ezen nézetünket támogatja különösen azon 
nagyon észrevehető rokonság, melyben a legrégibb török nyelv
emlék azon szójáráshoz áll, melyet a leginkább északon lakó ja
kutok ma használnak, a mely rokonsági viszonyban csalhatatlan 
maradványát fedezzük fel azon korszaknak, midőn a ma egymás
tól több száz mértföldnyire lakó jakutok és ujgurok még egymás 
mellett laktak; azon korszaknak, melynek idejéről csak a legese-



110 VÁMBÉRY ÁRMIN. 

kélyebb sejtelmeink lehetnek, melyet azonban mégis azon idő
szakkal azonosítanak, midőn a türk népnek ma oly messze szét
szórt és különböző törzsei még a lét szorosabb kötelékeiben éltek 
együtt. Ügy látszik, hogy az első szakadást az egység ezen köte
lékében az ujgurok idézték elő. Tibetnek és Khinának akkor a 
műveltség bizonyos fokán álló budhai elemeivel való szomszédság 
és érintkezésnél fogva, talán a régi Szogdiana perzsa civilisátiójának 
befolyása alatt is, azáltal váltak el és abban különböztek északi 
testvéreiktől, hogy a Thien-San hegység déli lejtőin, a mai keleti 
Turkesztánban letelepedve s a pásztorkodásról lemondva az első 
török államot, az első török állandó társulatot képezték; míg régi 
testvéreik részint a régi hazában, a régi társadalmi viszonyok közt 
maradtak és vannak is, részint pedig a mongol-kalmük elemek
től annyira nyugtalanítattak és szorítattak, hogy egy részök, mint 
például a jakutok, biztonsága kedvéért az Altai bájos völgyeit a 
Léna jeges partjaival volt kénytelen felcserélni. 

A török-tatár népeket tehát két részre oszthatjuk, ú. m. északi 
vagy szibiriai törzsekre, és déli vagy ujgur törzsekre. Az elsők állnak 
jakutok, altajok, teleutok, sorok, szojónok, szagaiok, kojbalok és 
csuvaszokból; az utóbbiak keleti turkesztániak, özbegek, kirgizek, 
nogajok, baskirek, turkománok, azerbajdsánok és oszmanlikból. Az 
illető nyelvek és szójárásaik hasonló keretbe foglalhatók; mert va
lamint az altajok, teleutok és csuvaszok szójárásai csak egyes fo
kozatok a jakutihoz, vagy is a szibiriai törzs primitiv maradványá
hoz, épen úgy a csagatai, a krim-tatár és turkomán törzsek nyelve 
nem más, mint ama átalakulás lépcsőzete, melynek az ujgurok 
nyelve körülbelül korszámlálásunk Vll-ik százada óta egész a mai 
napig alá van vetve. — Az ujgurnak ezen* átalakulását itt rövid 
értekezés tárgyává akarjuk tenni, mivel a szibiriai törzsek és nyel
veik, a melyekről Castrén, Böthlingk és Radloíf oly sok jelest szol
gáltattak, de rendszeresen gyűjtött nyelv- és alakkincset még fel 
nera mutatnak, a magyar-török-tatár hasonlatok jelen tei'jedelmébe 
fel nem vétethettek, és pedig azért nem, mert néhány jakut és csu-
vasz hasonlattól eltekintve az itt felhozott török szókincs az álta
lunk úgynevezett ujgur törzshöz tartozik. 

Ha már most az ujgurok nyelvé*", úgy a mint azt a Kudatku 
Bilikből, ezen török nyelven először írt könyvből, ismerjük, az 
újabb s a nyugoti szójárásokkal összehasonlítjuk, csakhamar észre 
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fogjuk venni, hogy ez képezi a primitív török szó- és alakkincsnek 
egyetlen és valódi maradványát, melyben a kevés arab-persa szó 
még egészen idegenszerű, és hogy a fennemlített könyv képezi az 
első csatornát, melyen az idegen elemeket először kezdték a törökbe 
bevinni. A mohammedán befolyás növekedtével természetesen a 
kölcsönzött szavak száma is szaporodott, a nélkül azonban, hogy 
oly méreteket öltött volna, mint az idegen szavak száma a mai 
csagataiban, és még kevésbé olyakat, mint a mai, alakjából csaknem 
egészen kivetkőztetett oszmanliban, mert kétségbe nem lehet vonni, 
hogy az ujgur, mint az akkori török világ irodalmi nyelve egész 
Dsengiz Khánig, a Kudatku Bilik nyelvétől nem sokban külön
bözött. 

A mongol világhódító fellépése következtében Ázsia megvál
toztatta alakját, az ázsiai népek megváltoztatták néprajzi sajátsá
gaikat, az ázsiai nyelvek, és ezek közt különösen a török szójárá
sok, jellemöket. Vad és féktelen türk hordák, a kik eddig minden 
művelődésnek még csak látszatától is távol tartották magukat, a 
nyugot mohammedán eulturájával közelebbi érintkezésbe hozattak, 
és először voltak rá utalva, hogy nyelvök hangjait stereoíyp betűkbe 
foglalják. Először az ujgurt választották, mely soká tartatott a sa
játságos török írásnak Khina belsejétől kezdve az azovi tengerig, és 
csak Turkesztán, névszerint Bokhara és Khiva képeztek kivételt, a 
hol, miként az meglevő kéziratokból kitűnik, már a XlV-ik század
ban arab betűkkel írták a törököt. A mi pedig az ujgur-török nyelv 
tájszólási átalakulását illeti, az, ha nem is korábban, de bizonyosan 
gyorsabban lépett életbe, s a két főáradat folyása, melyekben a török 
elemek Turkesztán keleti részéből részint a kaspi tenger északi tá
jai—, részint Khorászán és Anátólia felé nyomultak, már a XUI-ik 
század végén megkülönböztethető volt. Úgy az arany hordához, va
lamint az abból keletkezett egyes kháuságokhoz tartozó törökök az 
üzbégek csagatai szójárását használták irodalmi nyelvül, míg délke
letre vonúit testvéreik, minők a szeldsukok és turkománok, a kik 
egyébiránt ugyanazon egy családhoz tartoztak, már Alp Arszlán, 
Melik sáli és Ertogrul idejében egy az ó-ujgur nyelvhez sokkal kö
zelebb álló szójárást használtak. Ezt bizonyítják a szeldsuk iroda
lomnak két ugyancsak keveset mondó maradványai, melyek alak 
és szókincsre nézve az ujgurral közelebbi rokonságban állnak, 
mint a csagataival; sőt a turkománok mai szójárása is bizonyítja 
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ezt; mert csagatai-özbeg népekkel való százados rokonsága daczára, 
azt veszszük észre sajátságaiban, hogy először az ujgur törzsből 
való turkománok előbb szakadtak el, mint az özbegek; másodszor, 
hogy ök még ma is úgyszólván hidat képeznek a nyugoti s a távol 
keleti szójárások közt. 

És nem sajátságos-e, hogy a délkeletre vonult török népek
nek még egyes szójárásai is ugyanazon fokozatot mutatják, mely 
mint az egészhez való viszonyuk jelenvonása őket bélyegzi? Ha 
például az azerbajdsani szójárást veszszük, azt fogjuk találni, hogy 
azon törökség, melyet Meshed környékén, sőt az egész északi 
Khorászánban Irak határáig beszélnek, már sokkal közelebb áll 
a turkománhoz, mint a tulajdonképi Azerbajdsan tartomány s az 
északi Karabag töröksége, ámbár a sahszevendek, karapapakok, 
kazárok és mások több turkomán elemet vettek föl, mint a Szel-
dsukok és Gaznevidek régi maradványai.—• Az oszmánliban hason
lót találunk. Konstantinápoly szójárása az Anatoliaétól tetemesen 
különbözik, körülbelől oly formán, mint Nesri töröksége Dsevdet 
Efendi törökségétől különbözik ; mert mig a Bosporus mellett na
gyobb irodalmi munkásság által a régi török szókincset lassanként 
egészen kiirtották; addig a Kharput, Engürü és Arabkirban ottho
nos oszmanli, a hol az írni és olvasni tudók száma csekélyebb, töb
bet tarthatott meg ősei nyelvéből. 

A török nyelv ezen a khinai tatárságtól a Dunáig terjedő 
összes szójárásainak színezetei, sajnos, még hiányzanak; mert ám
bár ezek igen fontosak volnának azon népek történetének megvi
lágítására, a gyűjtés s a rendszeres feldolgozás még mindig buzgó 
török nyelvészre vár. Az ujgur a Kudatku Bilik szövegéből való
színűleg eléggé meg lesz világítva; a csagataira nézve gazdag 
irodalom, több, keleti tudósoktól szerkesztett szótárak és néhány 
európai munka állnak rendelkezésünkre; legrosszabbul áll a dolog 
a turkománok, azerbajdsániak és oszmánlik szójárásával. Az el
sőkre nézve eddigelé csak Ilminski szolgáltatott néhány töredéket 
a (valószínűleg Tsaudur-) turkománok nyelvéből, a mi annyi, mint 
semmi, ha tekintetbe veszszük, hogy Makhdumkulinak 1) valódi 
nemzeti szerkezete, Köroglu iratainak számos variánsai és más 
irományok 2) mily gazdag zsákmányt Ígérnek. Az azerbajdsani szó-

') Makhdumknli egy példányát, melyet nagy nehezen szereztem magam
nak, aajuoj, ellopták tó'lem Bokharában. — 2) A legtevékenyebbek a turkomán 
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járás Fuzuli és Bidil divánjain- s a Kaukázon túli, XVIII. és XIX. 
századbeli dalnokoknak Bergé Adolf által közölt költeményein 
kivül csaknem semmit sem mutat fel, a miből az azerbajdsáninak 
sajátságát ki lehetne venni. Mert alapos tárgyalásról már csak 
azért sem lehet szó, mivel az azerbajdsán-török, az iráni művelt
ség túlnyomó szelleme mellett, eddigelé csak kevés nemzeti törek
vést tanúsíthatott. Sajátságos az, hogy az oszmanlival, különösen 
annak török részével, sem vagyunk sokkal jobban, ámbár a török 
nyelvek ezen része már századok óta képezi tanulmányunk tárgyát. 
Eddigelé ugyanis a diplomatikus és kereskedelmi összeköttetés kö
vetkeztében az oszmán szójárás azon részére fektették a fősúlyt, 
melyet a városokban s az előkelőbb osztályok beszélnek, s a nép 
nyelvét elhanyagolták, úgyhogy szótárainkban, Meninski-én, ezen 
a török szókincsben leggazdagabb szótáron kezdve, a legújabb 
Redhouse és Zenkerig, hasztalan keressük a valódi török szavak 
és szólásmódok azon részét, mely az anatóliai szójárás kidomborodó 
jellemvonásait képezi. E hiány kipótlására leginkább a jürükök 
közt lehetne gyűjteni, a kik az oszmanliknak egy még most is félig 
pásztorkodó törzsét képezik Erzerum tartományában és más he
lyeken is. Mert az ilynemű munka eddigi hiánya nemcsak a közle
kedés gyakorlati útján, hanem még ama számos hikájét olvasása
kor is érezhető, melyek a tulajdonképeni török népirodalmat, — az 
egész török irodalomnak eléggé érdekes, de máig csaknem minden 
ügyelem nélkül hagyott részét teszik. 

Könnyen megérthető lesz tehát, hogy a magyar és török-tatár 
szókincs közt tett hasonlításoknál a török nyelvkincsnek teljes elő
terjesztése az oszmanli szójárásban csak nehezen volt nélkülözhető ; 
és az oszmán szókincsnek általam felhozott részét azon jegyzetek 
előleges kivonatának kérem tekinteni, melyekből később a sajátla
gos török szótárt és phraseologiát ki akarom dolgozni. Ezen jegy
zetek legnagyobb része Konstantinápolyba újonan érkezett anató
liaiak szájából, részint a török birodalom keleti részeiben való uta
zásaimból származnak, de még további, helyi tapasztalatok által 
lesznek kiegészítendők. 

irodalom mezején mindig a göklonek voltak és pedig azon szorosabb érintkezés
nél fogva, melyben a müveit Iránnal mindig- álltak. 

NYELVTUD. KÖZI.KMÍJNVEK. VITI. S 
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II. 
A magyar és török nyelvek közti rokonságról. 
A rokonsági viszony, mely a magyar s a török-tatár nyelvek 

közt fennáll, olynemü, a milyent az általunk ismert nyelvek egyi
kénél sem észlelhetünk. A nyelvészetileg nem eléggé gyakorlott 
szemnek a magyar nyely, a török szójárásokkal tett összehasonlí
tások után, határozottan a török szójárásokhoz tartozó nyelvnek 
fog látszani. Nemcsak a nevek és igék tetemes száma, hanem még 
sok nyelvalak is, különösen a szószármaztatás szabálya mutat a 
szorosabb rokonság ezen fokára; és mivel a török nyelvészt még 
azon körülmény is meglepi, miszerint minél kezdetlegesebb a török, 
annál feltűnőbbek és számosabbak a magyarhoz való hasonlósá
gának bizonyítékai; könnyen érthető, hogy miért tartja őt vissza 
az egyoldalú tanulmányozás a dolog valódi állásának megisme
résétől. 

És mégis ki a magyar és finn-ugor nyelvek közti viszonyt 
némi figyelemre mutatja, meg fog győződni, hogy a török-tatár 
nyelvekkeli rokonság csak második fokit és hogy a magyar első 
fokon csak a finn-ugor nyelvekkel, még pedig a vogul nyelvvel áll, 
legközelebbi rokonságban. 

Az okok, melyek a hasonlító nyelvészet terén engem ily né
zetekre vezettek a következők: 

1) Az ugor nyelvek nyelvtani alakjaiban, a nyelvhasonlítás 
ezen fötényezöiben, több oly sajátság van, mely a magyar nyelv 
alakkincsében visszatükröződik, míg a török-tatár szójárások nyelv
tanában hiányzik. Ezek közöl különösen kiemelendő az igének 
kétféle hajtogatása, t. i. a táryyi s az alanyi alak, mely a törökben 
semmi nyomokat mutat fel, míg a vogulban és másokban követke
zetesen van keresztülvive. 

2) A szókincsben oly mozzanatok vannak, melyek megczá-
folhatlanúl bizonyítják, hogy a magyar a finn-ugor törzsekhez áll 
közelebbi rokonságban. Ilyenek a) a számnevek, melyek minden 
nyelvnél az első fokú bizonyítékok, mivel, eredetük minden okos
kodásra nézve hozzáférhetlen levén, a közös forrásra ezek mutatnak 
egjobban. Állítsuk például egybe a magyar s a finn, vogul és tö
rök számneveket 
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Magyar Vogul. Finn. Török. 
1. egy äk, äkve ylite bir 
2. kettő, két kiti, kit kalite iki 
3. három hórom kolme üö5) 
4. négy liila neljä tört 
5. öt ät viite bes 
G. hat kat kuute alti 
7. hét sat seitsemän jeti 
8. nyolcz nála-lu kahdeksan sekiz 
9. kilencz antal-lu yhdeksän tokuz 

10. tíz lau kymmenen on 
20. húsz kus kaksi kymmentä jigirmi 
30. harmincz vát kolme „ otuz 
40. negyven nelimen neljä „ ki'rk 
50. ötven ätpen viisi „ ellik 
GO. hatvan katpon kuusi „ altmış 
70. hetven satlan seitsemän „ jetmîs 
80. nyolczvan nolsat kahdeksan „ seksen 
90. kilenczven antelsat yhdeksän „ toksan 

100. száz sat sata jüz. 
Azon körülmény, miszerint a magyar és vogul számnevek 

közt 14 feltünöleg hasonlít egymáshoz, mig a török és magyar közt 
csak 3 volna némileg összeállítható, legjobban fogja bizonyítani 
állításunkatAb) Az emberi test különböző részeinek, valamint a 
legnélkülözhetlenebb természeti tárgyaknak megnevezései, melyek 
mint a nyelv első és legrégibb szavai a rokonságnak kétségkivül 
fő tényezői. Álljon itt néhány példa: 

Magyar. Vogul. Török. 

lélek lil 5án (persa) 
fej pang bas 2) 
szem sem göz 
száj sop ag'íz 
nyelv nelm dil 
fog ponk dis 
torok tur boğaz 

•) Az idogen nyelvek átírásában c = es, s = s, s = sz, = | ds. 
2) Hunfalvy úr a heg vagy bej szót veti össze a magyar fej-jû, a mi azon

ban nem helyes, mivel heg, csag. bik, bijik — magas-ból lett. tehát heg s= a magas. 
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Magyar. Vogul. Török. 

mell majl kögüsz 
szív sim jürek 
máj majl bagir 
fül' pel kulák 
vér ver kan 
víz vit su 
jég jang buz, muz 
tél tél kis 
est iet ke5e, kige 
arany sarn álti'n vagy kizil 
ón aln kalaj. 

3) A magyar hangtani viszonyok már csak azért is közelebb 
állnak a finn-ugor nyelvtörzséhez, mivel ezek a p, l, n, r, v betűket 
mint kezdöhangokat használhatják, a mi a török szó járásokban igen 
nehéz, vagy pedig épen lehetetlen. MígBudenz úr magyar-finn-ugor 
szóhasonlításaiban lOp-vel, 37 Z-lel, 41 n vagy ny-nyel, 29 ?*-rel, 
54 v-vel kezdődő magyarszóhoz talált párhuzamot a finn-ugorban, 
addig én p-re csak 3, l-re csak 1, n-re semmi, ?*-re semmi, v-re csak 
1 példát találhattam a török-tatárban, a mi annyival inkább feltűnő, 
minthogy a magyarban körtilbelől 

197 szó / betűn kezdődők 
160 „ l, ly „ „ 
119 „ n, ny „ n 

139 „ p „ „ 
141 „ r „ „ 

En úgy hiszem, hogy már maga ezen tünemény is eléggé bi
zonyítja a magyar nyelvnek finn-ugor jellemét. 

Ennyit hozok fel azon nézet megvilágosítására, mely szerint 
a magyar nyelvet legkezdetlegesebb alkatrészeiben a turáni nyelvek 
ugor törzséhez számítjuk, mely a közvetítőt képezi a finn s a török 
nyelvek közt. Ezzel azonban épen nem akarjuk a török-tatár nyel
vekhez való rokonsági viszonyát kisebbítni. A magyar nyelvnek 
a törökhöz való rokonsági viszonya nem annyira kisebbnek, mint 
inkább fiatalabbnak mondható, azaz e rokonsági viszony későbbi 
érintkezésnek vagy talán összeolvadásnak az eredménye az ugor 
néptörzsben már elkülönítve álló magyarok s a tiszta török elemek 
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közt, mely összeolvadásra nézve még történeti adatokat is hozhat
nánk fel, *) s a mely a turáni népek időnkénti átalakulásainál nem 
ritka. Ily tüneményeknél először is a bolgárok jutnak eszünkbe, a 
hol a turáni hódítók aránylag rövid idő alatt az általuk meghódí
tott szlávok nyelvét fogadták el. Hasonló tüneményre találunk a 
Hindukus és Paropamisus hegység völgyeiben, a hol a Hezareh-k, 
egy tiszta mongol néptörzs, Timur által régi hazájukból ide telepítve, 
alig száz év alatt mongol anyanyelvüket az iráninak tadsik szójá
rásával cserélték el, és még ma is tiszta mongol alkatúak, de perzsa 
nyelvűek. 

Hogy a vogyülés ezen folyamában a magyarok vagy a törö
kök képozték-c a föjárulékot ? ez oly kérdés, melyet már csak azért 
sem szabad mellőznünk, mert az arra való fontos feleletből ama 
viszonyokra vonhatunk következtetést, melyekbe a magyarok a 
török elemekkel való összeolvadásuk után jutottak, vagyis arra a 
néprajzi állásra, melyet a bevándorlás idejében elfoglaltak, ahhoz 
hasonlítva, melyben az ugor fajegység idejében állottak. Én ré
szemről erősen meg vagyok felőle győződve, hogy, ha vegybontás 
lehetséges lett volna, a túlnyomó szám a tisztán ugor eredetei ma
gyarok, nem pedig a török népek részén állt volna. A mit a törté
net a kabarok, petsenegek, kunok és más török népek egyesülésé
ről beszél, az már csak azért sem bizonyítja a törökök túlnyomó-
ságát, mivel a türk nép egyes ágai és családjai, voltak legyen bár 
számra még oly csekélyek, mindenkor önálló szerepet szerettek 
játszani. Úgy látszik tehát, hogy nem annyira számra, mint inkább 
szellemre nézve voltak túlnyomók. Mert hogy a törökök még soká 
az egyesülés után ezen, magát móyemek nevező népcsoportban a 
főszerepet, irányadót játszták, az legjobban van onnan bizonyítva, 
hogy Constantinus Porphyrogenitus, a ki korát nagyon jól ismerte 
s a byzanti birodalom északi részén lakó turáni népekről oly sokat 
tud beszélni, a magyarokat mindig <i«*&-nak nevezi. Azt pedig senki 

*) Mielőtt e kérdést történeti szempontból vitatnám, Constantinus Porphy-
rogenitusnak következő' észrevételét akarom felhozni a magyarokat illetőleg, ki
ket ő turkoknSik nevez : oosv xai TTJV T<LV Xa£ápov yX&aaav aixot; xoí; Toopxotc é§t-
oa$ev, xai (xé/pt TOŰ VŰV TTJV aÜTTjV ota'XexTOv e/ouotv ; é'̂ ouat 5s xai TTJV TÜÍV Toópxtov 
éxípav Y^cürrav = Azért a kabarok a turkokat (magyarokat) kazár nyelvre tanítot
ták, melyet mai napig tartanak ; de megtartották a másik nyelvet is, t. i. a tür
kök (magyarok) nyelvét. (Hunfalvy Pál után. Nyelvtud. Közlemények, VII. köt. 
2. füz. 214. 1.) 
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sem fogja foltenni, hogy ö, míg az avarok, úzok, khazarok, patzi-
nikakat (besenyökot), bolgárok és más türk törzseket saját nevö-
kön nevezi, addig a magyarokat csak tévedés, vagy tudatlanságból 
nevezi turkoknak. Sőt azt merném állítani, hogy a Volgától a Kár
pátok felé vonulás eszméje, a régi Pannónia gazdagságára való 
emlékezés, mely a nemzeti monda szerint e népet az idevándorlásra 
buzdította, azon török népektől ered, kiknek ősei, mint Atilla haj
dani seregének maradványai, a mai Magyarországot jól ismerték. 
Mert azon, hogy Atilla és népe tisztán tatár-mongol eredetű volt, 
kortársai leírásai után ma már senki sem fog kételkedni. 

A nélkül tehát, hogy történeti értekezésekbe bocsátkoznánk, mit 
később részletesebben szándékunk tenni, semmi esetre semszabad 
megütköznünk azon,hogy a török nyelvelemek a magyarban oly gaz
dagon vannak képviselve. Ezek pedig háromfélék: Először, oly gyök-
cs töszók vagy nyelv alakok is, melyek mint a turáni nyelvcsoport kö
zös birtoka a törökben nagyobb és élénkebb rokonságot mutatnak, 
mint a finn-ugor nyelvekben; másodszor olyanok, melyek török kép
zőkkel ellátva vétettek föl és azért kölcsönzötteknek tekintendők, pl. 
bölcs, csag. bilicsi = tudó ; buzogány, csag. bozdurgan = a pusztító 
(egy fegyver) ; bélyeg, csag. b i l g u = j e l stb. l); harmadszor, néhány, 
körülbelül 60, oly szó, melyek az újabbi érintkezésből maradtak az 
oszmánliból a magyarban a). És valóban, ha számos példák nem bi
zonyítanák, hogy mint olvadhatnak nyelvek részint részben, részint 
egészben egybe, akkor csak alig tudnók magunknak megmagya
rázni azon hasonlóságot, melyet a magyar szókincs a törökkel felmu
tat, és pedig oly tárgyak megnevezésében, melyekre már az emberi 
társadalom legkezdetlegesebb állapotában szükség van. Ha pl. az 
akkor ismert tápszerek és állatok neveit veszszük, azt fogjuk találni, 
hogy csaknem mind tisztán török elnevezések, míg az ugor nyelvek
ben, az l betűn kezdődő szókat leszámítva, épen nem vagy legfő-
lebb csak igen kevéssé hasonlító elnevezéseket találunk. Példák: 

Magyar. Török. *) 
búza budaj 
árpa árpa 
gyümölcs jümös 

') Más példát a hangváltozás szabályainál K alatt. — 2) Nézd : Függelék. — 
) A „török" szó itt általános értelemben van véve. A szójárási különbségekről az 

illető helyeken van szó. 
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Magyar. 
alma 
dara 
bor 
túró 
vaj 
ökör 
bika 
borgyú 
ünö 
kos 
toklyó 
ürü 
tyúk 
túzok 
szúnyog 
béka 
borz 
arszlány 
agár 
olló (Ziegenbock) 

Nem kevésbé meglepöleg hasonlítanak egymáshoz a vérro
konság különböző fokainak elnevezései, mire nézve azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy az o téren való hasonlaság, névszerint a mi 
a nemi különbséget illeti, a magyar s a vogul között sokkal na
gyobb. Példák: 

Török. 
alma 
daru 
bor 
turak 
maj 
öküz 
buka 
bozgu 
inek = tehén) 
koc 
tokli 
ürü 
tauk 
tudak 
singek = légy 
baka 
borzuk 
arslán 
zagar 
ólak 

Magyar. 
atya 
anya 
húg 
öcs 
ángy 
ti, fiú 
lyány 
vő 
ÍP 
napa 
rokon 

Vogul. 

ange 

apsi 
un 
pi, poh 
aJ 
vuáps 
up 
anip 

Török. 
ata 
ana 
uka 
eei = húg (ujgur) 
jenge 
ogul 
k'fz 
küvej 

uruk 
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Vogul. Török. 
né tisi 
kum erkek 
nin ikedsi 
mán kelin. 

Magyar. 
nö 
hím 
nén 
meny (Braut) 

Ezen összeállításokat még jóval tovább lehetne folytatni a 
nélkül, hogy nézetünk végeredményét meg kellene változtatnunk. 
Láttuk, hogy még egyfelől, mint például a testrészek megnevezé
sében, a magyar s a vogul közt a legnagyobb hasonlóság van, ad
dig másfelől az állatok, és pedig a háziállatok nevei a magyarban 
moglopőlog hasonlítanak a megfelelő török szókhoz. Ezen viszony 
kibélyegzett vonásként vonul át mindkét nyelv szó- és alakkincsé
nek egész szövedékén. A magyar és török-tatár szóhasonlatok, me
lyek száma eddig vagy százzal kisebb, mint a Budenz úr által gyűj
tött magyar és finn-ugor hasonlatok, Dr. RadloíF müveinek teljes 
megjelenése után az utóbbiakkal egy fokra emelkedhetnek ugyan, 
de azért a czikkünk elején hozott bizonyítékok miben som fognak 
gyengülni; mert azon elmélet, hogy a magyar nyelv eredetében ugor, 
de a nemzet későbbi érintkezése és történeti átalakulásánál fogva egyfor
mán ugor és török jellemű, rendíthetlenül áll; és valamint az angol 
nyelvet, melynek szókincsében a túlnyomó szám latin eredetű, nem 
a latin, hanem a germán családhoz számítják; épen úgy tartozik a 
magyar nyelv minden benne levő török elemek daczára az ugor 
nyelvcsaládhoz. 

III. 

A hangváltozásról. 
A magyar nyelv magánhangzói abban különböznek a török 

nyelvekéitől, hogy hosszúk és rövidekre oszlanak: a, á, e, é, i, í, 
o, 6) ö, ö, u, ú, ü, ü, míg a török a, e, i, o, ö, u, v, elméletileg véve 
mind egyenlők, s a hosszú vagy rövid hangzó közt csak a haszná
latban lehet különbség, pl. í'rkek = férfi; de'de = nagy atya; ne 
= mi; sejrek = ritka stb. Lényeges különbséget csak a magyar
ban hiányzó mély í tehetne; ámde előre meg kell jegyeznem, hogy 
ez a keleti török szójárásokban lassanként eltűnik, s a mai keleti 
turkesztániak nyelvében már csak alig észrevehető. 

A változásokban is meglehetősen hasonló elméletet mutatnak 
mindkét nyelv magánhangzói. Azon hajlás, mely a magyar a és e, 
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e és ö, u és ü, közt van, a törökben is észlelhető. így az alma neve 
a stambuli szójárásban elma, az anatóliaiban alma; bakidsi = fel
ügy elö-böl lett bekcsi = ör; gevrek-porhanyós geörek vagy görek-kel 
váltakozik; s hogy mennyire szeretik a törökök az o és ö, az u és ü 
hangzókat felcserélni, azt mutatja ama hibás kiejtés, mely szerint a 
törökök csaknem minden o vagy u hangzóval bíró perzsa vagy arab 
szót kiejtenek. így pl. a középázsiai török az ar : sohbet = társa
ság szót söhbet-nek ejti, a török az a r a b o m = nap szót mindig 
jöitM-nek mondja; kid =r minden lesz kiil, muharek = áldott lesz mil-
barek ; a perzsa gunah = bün lesz günah, gul = rózsa lesz gul stb.*) 

A mássalhangzók különbsége a két nyelvben a magyar gg, 
lg, ng, tg összetett hangok- és cz-rc szorítkozik, míg a török a ke
leti szójárásokban egy a magyarban hiányzó hangot (az arab ^) 
mutat fel. 

A mássalhangzók változásában a következő fövonások ész
revehetők : 

b gyakran változik át a rokon p vagy m ajakhangra, pl. be-
kog = mekeg, bób =r púp; törökbon: óen = : men (én), Zánmok = 
minmek (felemelkedni), Jütmek = / ü t m e k (hinni); néha azonban 
&-ba is megyén át, pl. iandzsal = lándzsái; törökben : b'övk = &ürk 
(ködmön, ködmönsapka). Néha pedig mint kezdőhangzó egészen 
eltűnik ; pl. ámulni = bámulni, omolni = bomolni; törökben : ol-
mak = bolmak (lenni), bile = ile (val). 

cs leggyakrabban a rokon s és sz sziszegökre változik; pl. 
tör. cok = magy. sok ; tör. hág = szag (egészséges) ; tör. cabuk = 
sapuk (gyors, fürge), ritkábban í-vel, pl. magy. cömör = tömör, tör. 
cörpe (malacz) = magy. törpe, 

d és t gyakran váltakoznak sz és 2-vel, pl. magy. dörögni = 
zörögni; tör. d'inlt'i = z'ir'iltt (zaj); továbbá k és </-vel, pl. tör. ttr'im 
= kir'im (darab), magy. dermedni = kermedni, tör. art = ark (ha
nyatt), magy. tömi =z tör. kínnak; végre cs-vel, pl. magy. tépni = 
csípni, tör. til = cil (sugárzó); néha pedig egészen elenyészik, pl. 
magy. táplálni = ápolni, tör. dek = magy. ig. 

f csak az oszmánliban van meg néhány szóban, a keleti tö-

*") Megfordított hibát követnek el Eló'-Azsiáuak azon népei, kik nem tar
toznak a turáni családhoz. A perzsa és görög szájában, ha a török nyelvet még 
oly jól bírja is, gördüm = láték mindig gordum-nsik, gök = ég mindig gofc-n&k fog 
hangzani. 
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rököknél pedig egészen hiányzik. Sajátságos azonban, hogy szá
mos özbeg törzsek, a kik ezen hangot mint kezdőbetűt ki nem tud
ják ejteni, azt néha p vagy b helyett használják. így lesz bütmek 
— fütmek (hinni), pul = fid (pikkely). így tehát a magya r / mint 
kezdőhang a törökben vagy egészen elenyészik, vagy a rokon p 
vagy b által pótoltatik, vagy végre sz vagy A-ba megy át. Példák: 
ma,gy.fér(j) == tör. er, magy. far = tör. ard ; faggatni (abstract) = 
szaggatni (concret), tör. szőj = magy. faj, tör. szajmak = magy.fejni. 

h, mely a magyarban gyakoribb, első ízben a &-val rokon. 
Pl. magy. hajolni = hajolni, magy. hajó = tör. hajuk; másod ízben 
az sz-szel, pl. hörpenteni = szörpenteni, homorcs = szömörcs, tör. 
südük = magy. húgy. 

g és k torokhangok különbsége a törökben leginkább azál
tal lesz kijelelhető, ha felhozzuk, hogy minél keletibb a török szó
járás, benne e két hang annál durvább, és minél nyugatibb annál 
lágyabb. A konstantinápolyi oszmánliban a g és k egészen a ma
gyarhoz hasonló, Anatólia és Azerbajgiánban az első már az arab 
£-, a második az arab ^Jj-hoz áll közel, míg koleti Turkeztánban 
a P már &-ba s a ,Jj már kh-ba, ment át. Ugyanezen mérvben lá
gyul a két hang keletről nyugot felé; így pld. a csagatai kiska 
= rövid, kapkak = fedél, kazkanc = nyereség az oszmánliban 
kissa, kapák és kazanc lesz; továbbá csag. sürük = oszm. sür'á 
(falka), csag. katik = oszm. kati (kemény), csag. ellik = oszm. elli 
(ötven), csag. sárig = oszm. sári (sárga) stb. Legsajátságosabb 
pedig az, hogy még azon magyar szók is, melyek egyenesen a tö
rökből származnak, az idők folyamával, vagy a magyaroknak 
nyugot felé vonulásával az eredeti ok, ek, ik, tik, ük végszótagokat 
ó, ö, ú, w-re változtatták, a mint az a következő példákból kitűnik: 

Török. Magyar. 
burcak borsó 
koncsak kancsó 
seprek seprő 
ólak olló 
turak túró 
orcák orsó 
joplik (kötélzet) gyeplő 
kajuk hajó 
kazuk karó 
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Török. Magyar. 
tanuk tanú 
jiizük gyürü 
kicik kicsi 
jarluk gyarló 
japuk gyaPJu 

ocuk ocsú 
betik (írás) betű 
emuk emö 
érik erö 
inek ünö 
caruk saru 
isik (meleg) izzó 
jüksük gyüszü. 

A hangváltozásokban a g és k leginkább /i-valvagy d és ível 
váltakozik ; pld. magy. kajolni = hajolni, magy. galuska = haluska, 
magy. köröm = tir'im, csag. kajmak, ujg. tajmak = csúszni, siklani; 
ritkábban cs-vel, pld. magy. kopasz == csupasz stb. Végül még meg 
kell említenem, hogy a k nemcsak a szó közepén vagy végén, ha
nem annak elején is el szokott enyészni. Példák: magy. kár és ár
tani; tör. kovmak = vadászni és av = vadászat, tör. katun vagy 
•fatun = asszony és atun = udvarhölgy, magy. kék és ég stb. 

gy a magyarban többnyire a török j'-nek felel meg; pl. magy. 
gyekén = tör. jeken, magy. gyáva s e tör. jaba (hiú, gyenge), magy. 
gyenge = tör. jengi (új). 

j a törökben £-vel szokott elcseréltetni, mint például a déli 
kirgizek szójárásában; s-szel is váltakozik. Példák: m. jog = t.ság 
(dexter), m. jó = t. szub. 

I, mely mint kezdőbetű a törökben nem fordul elö *), a ma
gyarban többnyire a török ^-nek felel meg; pl. magy. lapály = t. 
japa, m. láng = t. jangin (tüz vész). 

r nemcsak mint kezdőbetű idegen a török szójárásokban, a 
miért is rendesen megfelelő hangzó tétetik eléje, mint pl. urusz, 
iraki és uruba, rusz (orosz), ráki (pálinka) és ruba, olaszul roba 
(ruha) helyett, hanem még a szó közepén is, ott a hol mint vala-

*) Azért mondja az anatóliai a liman (rév) és liniun (czitrom) idegeu szava
kat iliman és Uimun-nRk. így lett az oszmanli ilindsak ( = m. langyos) lindsak-bó\. 
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mely szótag kezdőbetűje szerepelne, inkább úgy használtatik, mint
ha a megelőző szótagot zárná. Azcrt is az anatóliai vagy más török 
is bátrak (zászló), bátram (bairam ünnepe) cs avrat (asszony) helyett 
mindig barjak, barjam és arvat-ot mond. 

s többnyire w-vel váltakozik, pl. magy. saru = t. caruk, m. 
sereg =• t. cerik; vagy pedig s^-szel, pl. m. sárga = t. sárig; és 
épen így az 

sz első fokon cs és s-scl és másodikon t-ve\ rokon. Példák: 
m. szál (fa) = t. tal (faszái), m. teríteni =• t. sermek, m. szoros = 
t. tar. Az sz és j egymáshozi viszonya, moly legteljesebben a jakut-
ban fejlődött ki, a mennyiben minden j-n kezdődő török szó a ja-
kutban az-n kezdődik, némileg a magyar és török közt is megvan. 
Példák : m. szél (ventus) = t. jel, m. szél (margó) = t. jali (folyó
part) és mások, melyek már fenn j alatt vannak felhozva. 

R Ö V I D Í T É S E K . 

A török-tatár nyelv egyes szójárásai így vannak felhozva: 

ujg. = ujgur a sajtó alatt lévő Kudatku Bilikhoz csatolt ujgur szó
gyűjtemény nyomán. 

cs. = csagataj „Cagataischc Sprachstudien" czímü munkám alap
ján. 

osz. = oszmanli-török leginkább személyes tapasztalataim után 
jak. = jakut Boethling után. 
csuv. — csuvasz Budcnz József barátom magány kéziratából. 
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AÁ. 
Adni: 

cs. adamak ajándékozni; adak ajándék, rész, adag: 
osz. adok fogadás; adaraak ajándékozni, (adamak ile mai tüken-

mez ajándékozással nem fogy a vagyon. Példabeszéd.) 
ág: 

cs. agag és agac vesszöbót. 
osz. aga?j fa. 

Jegyz. A. fa (arbor) elnevezése a keleti töröksékben : tol 
(sajátképen hosszú szál), úgy mint az oszmánliban, külső 
formáját kifejező' fogalmát zárja magában. 

a£g> aggastyán : 
cs. aga öregebbig testvér ; aka úr, tiszteleti czim, mi a turáni fa

joknál, valamint egyéb keleti népeknél az aggastyán elnevezés
sel azonos, 

osz. aga úr. 

agy, a g y a 8 : 

cs. jatmak/eK/r/m ; jataklik ágy; jatlik ágyas. 
osz. jatak ágy. 

agár: 
osz. zagar agár. 

agyag: 
cs. alcik agyag. 
osz. alci gipsz. 

aj ; (aja-t, aj t crena, sidcus, vallis, praecipitivm; ájni; vájni) : 
cs. oj völgy, mély út; ojmak vájni, vésni; uva lyuk, fészek. 
osz. ojraak vésni, vájni; qjma vésmény; oju verem; ]\X.\B, fészek. 

ajangani (szégyenelve visszahúzódni): 
cs. ojalmak szégyenleni; ojat szégyen; ojatmak szégyenítem ; aja-

mak tartózkodni. 
ajánlani: 

jak. agai, agaibin nyújtani, bemutatni, eléhozni. 
ajtó: 

vjg. acak ajtó, nyilas. 
jak. at nyitni. 
cs. osz. acmak nyitni; acilmak nyilni; aőar kulcs (nyitó), 
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akadni, akasztani, aggatni, aggalék: 
cs. takmak függ esztenni, rátenni, hozzátenni. 
osz. takmak rátenni, fölakasztani (suspendere). 

akarni, akarat: 
ujg. bakarmak kívánni, akarni. 
jak. bagar akarni, vágyni. 

al, alatt, alá, alul: 
cs. alt alatt; altida alatta. 
osz. alt alatt; altinda alá, alatta. 

ál (fravs) áltatni, álnok álság: 
cs. ál csalás, ármány; aldaraak megcsalni, rászedni; aldag csaló, 

álnok. 
ujg. alői csaló, álnok ; alcilik álság. 
osz. aldatmak megcsalni. 

alacsony: 
cs. alőak és alcíga alacsony. 
osz. alcak alacsony. 

áldani (áldozni, áldomás): 
cs. algamak v. alkarnak áldani, dicsőíteni, ilnepelni; alkis di

csőítés. 
osz. alkis eljenezés, áldás. 
jak. alga áldani, dicsőíteni; algaccí áldó, áldást osztó. 

alku, alkuszik, alkudik: 
cs. alku vevés; alku bergi kereskedés, azaz vevés és eladás. 

alma : 
cs. alma alma; almurd körtve. 
osz. elma és alma alma. 
csuv. ólma alma. 

alsó: 
cs. alei alsó; alcaki alsó. 
osz. asagí alsó, lend levő. 
jak. alín alsó. 

aludni, alszik, álom (alik, ölik N. Sz. av.) altatni: 
cs. osz. ujumak aludni; ujku álom; ujutmak altatni. 
ujg. u álom ; otimak aludni; otitmak altatni; otku álom. 

ángy: 
cs. jenge ángy, sógornő. 
osz. onge sógor né, az Öregebbik fivér neje. 
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anya: 
cs. ana vagy ene anya. 
osz. ana anya. 

annyi: 
cs. an§e (o mutató névmás és §e igehatározó) annyi, addig. 

apa, aba, apuska: 
cs. aba nagyatyja ; apuska a mint a nök férjüket nevezni szokták. 

ápolni (csókolni): 
cs. osz. öpmek és opmak csókolni; opusmak csókolózni. 

apró, aprit, apad: 
cs. oprak, opurak kicsiny, piczi , csekély; opramak széttépni, 

aprítani. 
osz. ufak piczi. 

áradni, árvíz: 
cs. artuk sok, artraak öregbedni, sokasodni. 
osz. artmak sokasodni. 

arány, aranyozni: 
osz. oran*) arány; oransiz arány nélkül; oranlamak mérni, 

aranyozni; oranlu mérsékelt. 
*) oran concrét jelentésben üteget jelent. 

arasz: 
cs. aris arasz. 
osz. karis arasz. 

aratni (gabonát vágni): 
cs. osz. oramak aratni; oram egy levágott rész, darab. 

ármány : 
cs. arman forróvágy, kívánság. 

árny, árnyék, ernyő, eresz : 
cs. arán kocsiszín, a pusztákon a nyáj számára rögtönzött hajlék, 

menedékhely ; eremnek valahová meghúzódni. 
árok (bevágás a földben): 

cs. arik árok ; or egy vár árka; ora gabonaverem. 
osz. ari'g árok. 

árpa: 
cs. osz. árpa árpa. 

arszlán, oroszlán: 
cs. osz. arszlán oroszlány. 
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Jegy. A képzőnek látszó lan vég szótag a török nyelv
ben, más állatok neveinél különösen szembetűnő. í gy : kap-
lan tigris; úrilan hyena ; jüan kígyó; ku/an vad szamár. 

ártani: 
vjg. artamak ártani, károsítani; artak kár, vesztés. 

ásni, ásó, vásni, vésni, véső : 
es. esmek kaparni, vájni, ásni ; esgek lapát, evező; esinmek vás

ni, kopni, 
osz. esmek vakarni, kaparni; asínmak elkopni, elvásni. 

asszony, aszony: 
cs. (névszerint t'drkmen tjh.) ece asszony (kirgiz tjh.) esze asszony. 
vjg. aca asszony. 
jak. a^i középkorú asszony, néni. 

Jegyz. Nem lehet említés nélkül hagyni az új persa atun : 
úrnő szót, mely valószínűleg a török %atvn-h(A keletkezett, 

át, ált, által, áti = át: *) 
osz. öte túlsó, szemközt levő. P. o. öteje gec menj át; tunadan öte 

a Dunán át. 
cs. ötmek átmenni, túlmenni, elhaladni, öte át. 

*) Göcsei nyelvjárás. Torkos Sándor. Magyar Nyelvészet. 
átkozni, átok: 

cs. atkamak valakinek gúnynevet adni, hírhedtté tenni. 
Jegyz. Az átok fogalma a turáni népeknél még ma is 

elnevezés kihíreszteléssel azonos, mert a gyilkosság bűnterhe 
miatt fajából vagy törszéből kirekesztett és a vadonságba 
száműzött emberről azt mondják, hogy: atkanmis = hír
hedtté tétetett. 

atya: 
cs. osz. ata atya; atalik atyaság. 

avulni: 
cs. obulmak kopni. 

az, ez, (mutató névmás): 
vjg. os az, ez; olykor külön olykor mu = ez mvtatónécmással 

összekötve, 
cs. os-bu emez; os-ol amaz; os-an^eamannyi; os-anga^eamad

dig ; osandin amattól, 
osz. is-bu emez. 

ázalék: 
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cs. azluk, azuk és agizlik ázalék, ennivaló, 
jak. asi'lik ázalék, abrak, táplálék. 

ázni, áztatni: 
cs. azmak v. ezmek áztatni; ezilmek ázni; izgár*) nedves; jas 

nedves, 
osz. jas nedves. 

*) gár vagy gur melléknévképzö lásd : Vámbéry Cagataisehe 
Sprachst. 28. I. 

B. 
Bácsi (nem annyira egy meghatározott rokonsági fok, mintsem azon ba

rátságos czím a melylyel a fiatalabb férfi az öregebbiket megszólítja) : 
osz. b á 5 Í = czím, a melylyel a férj, nejét megszólítja. 

bágy-adni (elgyengülni, erejét veszteni); ájulni ájulás: 
cs.osz. baj-il-mak ájulni, gyengülni; bajgi'n bágyadt. 

baj (molestia, difficultas): • 
cs. vaj baj, szerencsétlenség, nyomorúság, (tajlen giden vajlen ke-

lir = ki gazdagsággal útnak indul, bajjal tér haza. Azer-
bai^áni példabeszéd.) 

baj-usz, baj-sz: 
ujg. baj-ik bajusz, 
osz. bij-ik bajusz. 

báj (elbűvölő titkos erő); bájol: 
cs. baj-lamak bűvölni, bájolni, kötni; baji báj. 

Jegyz. A bájolás és kötés kifejezések azonossága legin
kább az osz. tájbeszédben látszik ki. Itt még ma is mondják 
az elbűvölt egyénről, hogy bagl'i dir, mi azt is jelenti, hogy 
kötve van; és a btivöléstől megszabadúltról: bagiríi cözmié-
ler = a kötelét feloldották. 

bal (b&l-kéz), balog: 
cs. osz. sói bal. 

balta: 
osz. és ujg. balta fejsze, fegyver, 
cs. \>&\.tu fejsze, balta, 
jak. balta nagy vas kalapács. 

banya (vén asszony): 
NYELVTUD. KŐZLEMÉNVEK. VIII. 9 
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a keleti törökse'gben is előfordul a perzsa banu öregasszony — 
hason jelentésben. 

bár: 
osz. barim vagy barin hacsak, bár. 

bar-angolni; barkácsolni: 
cs. h&r-msik. járni, menni; bar-kalamak lassan járni; bar-ku janis. 
osz. var-mak járni. 

bar-lang : 
vjg. cs. bar-lak menedékhely, (barlaki turlaki bolmajan kiéi = egy 

ember, ki nem tudja (kinek nincsen) hová menni és hol állani. 
bar-om: 

cs. és ujg. bar-irn vagyon és birtok. 
Jegyz. Valamint a magyarban megfordítva jószág vagyon 

és állat értelemben használtatik: úgy az arab mai szó, mely 
eredetileg vagyont jelent, az összes törökségben, még a mon
goloknál is állatot jelent. Ugyanazon viszony létezik a szláv 
lichvo — nyereség és barom, a latinpecus és pectmia között is. 

bát-or: 
vjg. bat-uk magas, erős; bátor bátor, 
cs. bat-ir bátor. 

Jegyz. bátor és batir török szó gyakran a perzsa baha-
dur (kiejtésben badir) szóból eredtnek tartatik, minek hibás 
voltát az vjg. bat gyökszó eléggé bizonyítja, 

béka: 
cs. baka béka. 
osz. baga (kurbaga) béka. 

Jegyz. azaz száraz béka, megkülönböztetésül a szv baka-
szi (vizi béka) csigától. 

bék-e; békíteni, békés : 
ujg. bek kötés, 
cs. bekitmek kötni. 

Jegyz. Hogy az abstract fogalmu béke szó a kötni, kötés 
concret cselekedetének megfelel, azt bizonyítja: elősző')" a 
magyar békét kötni, frigyet kötni féle kifejezés; másodszor 
a cs.: araiari bekik köztük béke van (azaz kötés) féle kife
jezés, minek az ellentéte : araiari cözük haragban vannak 
(azaz feloldva van a köztük levő viszony). Egyébaránt va
lamint régente a békülést bizonyos keleti népeknél az illető 
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felek közti kézkötés szertartása jellemezte, épen úgy most 
is adás vevésnél Középázsiában az illetők kezöket az öv 
lelógó végével egy két perezre megkötik. A kézkötésről 
fenmaradt az Európa szerte szokásos kézfogás is. 

bék-ó : 
ujg. bek zár, kötél; bek-ik kötés; bekikli kötő, záró. 
cs. pek szoros; bek-itmekszorosítani, kötni; bekik kötve, zárva. 

bél (intestina), bél (gyertyának bele), velő (cerebrum): 
cs. pel-te, pilte gyertyabél, mécs. 
osz. bej-in vélő. 

bély-eg, pél-da, bil-leg (ismertető jel) : 
ujg. bil-ik tudás, tudomány, ismeret; bel-kü jel, példa, bélyeg, 
cs. bil-gu bélyeg ; bilgürmek bélyegezni, ismertetni.-

beng (valami gyümölcsnek egyes szeme) bengészni v. böngészni (egyes 
szemehet vagy szálakat szedni) : 

cs. meng szümölcs, anyajegy, 
osz. beng (anatóliai tájbeszédben) anyajegy. 

benge (növény rügye) : 
cs. pündök bimbó, rügy. 

bér, bérelni: 
cs. ber-e kölcsön, bér ; beresile almák kölcsönvenni, 
jak. bieri adomány. 
osz. vére kölssön, szerződés (Joktur szizinle veremiz Nincs köz

tünk szerződés. Pecsevi.) 
Jegyz. A kölcsön és bér szók közti viszony a német Lohn 

és leihen közt is megvan. 
bet-eg; betegszik (aegrotare, morbo laborare): 

cs. bitik és bötük vége felé járó, fonnyadozó a bitmek v. bötmek 
igéből. Hasonló észjárás létezik az ujg. iksik = beteg és 
a későbbi török iksik = hiányos között, 

bet-ti, betűzni : 
cs. bet-ik, bet-ek irat; bitmek írni, bit-ku^i író. 
ujg. bitik írás, bitikci író, bicik irat. 

bics-ak: 
cs. osz. bic-mek vágni, bi-cak kés, h'idki fürész. 

bika: 
cs. buka, buga bika. 
osz. bug bika. 

9* 



132 VÍMBÖRY ÁRMÍN. 

bil-incs: 
cs. bil-ek kézcsukló, a kar alsó része. 
osz. bil:ezik karperecz. 

biz-ni, bizalom: 
cs. bütmek hinni, bízni. 
ujg. bütük.bizalom, hit. 

bób; pup, púpos: 
cs. püp-ük bób. 

bocs-átani, bucs-u, búcsúzni: 
cs. bos-atmak elereszteni*) elbocsátani, feloldani; bos-ulmak el

távozni, feloldozni. 
*) avratini bolatmak nejétől elválni, vagy nejét elbocsátani, 

szokásos szójárás. 
bog, bog-ozni; bog-as: 

cs. bog-un bog, csomó; bog-unluk bogas. 
osz. bag csomó, kötés; bag-lamak kötni; bog-um csomó. 

bog-lár (Agraffe): 
osz. bag-lamak kötni, zárni. 

boglya: 
jak. búgul boglya (Heuschober). 

bogrács: 
osz. bokráé kis katlan. 

bok-a (talus): 
cs. bak-aj és bok-aj lábszár; bog-ak vagy bogaki békó azaz 

lábszáron levő kötél vagy vas. 
bol-ingatni: 

ujg. balinklamak hánykolódni, ide s tóvá vetni. 
boly-gani, boly-gatni, boj-gatni : 

cs. bol-gamak bolygatni, fölkavarni ; bolganmak fölkavarodni ; 
bolganik fölkavarodva, zavart; bolganiklik forradalom, za
varodottság. 

osz. bul-anmak zavarodni, buland'írmak zavarni. 
bor, boros, borozni: 

ujg. bor bor; borci boros, bort ivó; bomlik borozás. 
cs. osz. boz-á hevítő ital. 

bor-nyú, bor-nyadzik, borgyú (göcsei nyelvjárás) : 
cs. boz-agu vagy boz-gu borjú. 
osz. boz-au borjú. 
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csuv. puru, pru borjú. 
bors: 

cs. borc bors; kizil borc paprika (veres bors). 
borsó: 

cs. burcak és burcag borsó. 
csuv. purza borsó. 

bor-u (borús idő, felhőkkel eltakart égj: 
cs. bur-a szélvész. 
osz. bora szélvész. 
jak. borol^oi borús ; boruor alkonyat, sötétes idö. 

bor-ulni, bor-ítani, bur-ulni: 
cs. bor-umak, börümek födni, betakarni. 
jak. böriiö födél, boríték; bürtii borítani, eltakarni. 

borz (állat) : 
cs. porsuk borz. 
osz. borsuk borz. 

bossz-Uj bosszús, bosszankodni: 
ujg. bosi harag, gyűlölet, bosszú ; bosilik bosszúság ; bosmak ha

ragba jönni, dühösködni. 
cs. bosmak, busmak haragudni, bosszankodni. (Abuska.) 

bot-kó (csomó) büt-ök, büty-ök : 
cs. but-ak bü'ök ; bot-ur rög, göröngy. 

bö, bőv, boly-os, buja: 
osz. bol bö, bollanmak bővülni; bolluk bőség. 
cs. baj dusf gazdag ; mol bö. 

bög-ni, búgni: 
cs. bug trombita; bögürmek v. böjűrmek bőgni, ordítani. 

bögre (kis főző edény) : 
cs. bögür katlan alatti edény ; böjür öböl. 

böl-cs: 
cs. bil-iá tudás; bilkugi tudó. 
osz. biligi tudó. t 

bÖl-csö : 
cs. bel-sik bölsö, ringató, himbálódzó. 
osz. beáik bölcső. 

bör: 
cs. baru bör ; Ibörke le fel, fcityol; börün^ek lepel. 
osz. boning ak gázféle fátyolszövet; börk köpönyeg. 
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buta : 
cs. poc ostoba, buta. 
osz. budala, butala ostoba, dőre. 

búza: 
cs. budaj búza. 
osz. bogdai (kiejtve bódaj) búza. 

buzogány (szétszúzó fegyver) : 
osz. buzdogan buzogány,talán a régibb buzdorgan szétütő, széttörő. 

bű, bűbáj, bűvös, btivülni: 
osz. büjü bűbáj, böjülemek bűvölni. 

büt-ü (csúcsa, vége valaminek) : 
ujg. bütkü vég, csúcs; a bütmek végződni igéből. 

bűz, bűzös, büdös: 
osz. pis (koku) büdös (szag). 
cs. is bűz (Abuska). 

Cs. 
Csak : 

osz. c&k*)addig, cs akannyi. P. o. cak burája geldik = csak idáig 
(és nem tovább) jüttünk. cak sonra = csak azután. 

*) Az újabb oszmánliságban cak helyett inkább ancak hasz
náltatik, azon különbséggel, hogy az első a mondat elején az 
utóbbi a mondat végén áll. 

csák-ány, csáklya: 
cs. cakan hosszú nyelű balta; caku kés; cakmak vágni, ütni. 
osz. cakí kés. 

csal-án: 
cs. calagan csalán, szószerinti értelemben a szúró, a vágó. 

csalit: 
osz. cali cserje csalit. 

csalni, csalás, csel: 
ujg. cal csalás, álnokság. 
osz. calim csalás, álnokság; calmak lopni*). 

*) calmak az oszmánliban inkább a rósz úton való eltulaj
donítást, mint positiv lopást jelent, mely utolsó szóra ogurla-
mak v. ourlamak orozni ige létezik. 

csapás: 
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osz. szapis bevágás, benyomás. Lásd szabni. 
csapni, csapás: 

cs. capmak vágni, ütni, vágtatni (lóháton.) 
osz. capmak berohanni, betörni valami helyre. 

csat: 
cs. catag a sátorderék szőnyegeit vagy nemez darabjait összekötő 

nemez darab, 
os. cati két gerendát Összekötő deszka. 

csat-olni, csatlakozni: 
osz. catísmak csatlakozni; catmak csatolni; catük egybekötve, 

összecsatolva. 
csat-tanni, csattogni; 

osz. öatlamak csattanni, pattanni, elrepedni. 
csav-arni: 

osz. cev-irmek fordítani, megfordítani. 
csecs, csecs (himlő) : 

cs. cecek himlő, virág, rügy és más kis gömbölyded alakit kinö
vések, 

osz. cicek virág és himlő. 
csék, csök (bikának nemző része): 

cs. cük v. cök penis. 
csel-ekedni : 

osz. calismak dolgozni, iparkodni, 
cs. calik buzgó; calikmak buzgólkodni. 

cseng, csang, csengettyű: 
cs. cang harang, visszhang; cangirti harangozás. 
osz. cangirdak csengettyű. 

csepp, cseppegni : 
cs. seppik folt (mely zsír vagy más egyéb folyadék lecseppegésétöl 

eredt); seppikli foltos, szennyes; sepmek cseppegtetni. 
osz. öepel (hava) cseppegö (idő) a midőn a hó felolvadáskor a 

házfédelekről lecseppeg; ceplek csipás szemű. 
csig-a (egy forgó, körben mozgó szerszám, mint a milyen mozgó csiga, 

a tekerő csiga stb. 
cs. cigir a vízvezetéki készületeknél használt forgó kerék; cigrik 

rokka; cigrilmakforogni, 
osz. cíkr'ű^csiga, hajtócsiga; cikrikci esztergályos (csigákat ké

szítő). 
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csik-arni: 
osz. cikarmak kihúzni, kivonni; cikmak kijönni. 

csikó : 
cs. éikin csikó (Abuska.) 

csillag, csillogni: 
cs. j'üla g fényes, ragyogó; jolduz csillag; jsAduzfény, aranyo

zás ; jilman fényes; jiltramak ragyogni. 
osz. j'ild'íz csillag ; jíld'irmak ragyogni, fényleni. 

csin, csinos, csintalan: 
cs. cirai szépség, csin ; öirailik szép, csinos. 

csípni, csipdezni: 
cs. öimdamak csípni. 
osz. cimdikleniek csipdezni, csípni; eimdik csipés (zwiaken). 

csir, csira, csírázni: 
cs. (türkmen tib.) g;irlamak kibugyogni, kifakadni. 

csiriz : 
osz. ceris és ciris csiriz. (Tán újabbkori kölcsönvétel a törököktől, 

minthogy a csizmadia mesterséget illetőleg több szó jutott hoz
zánk a törökből. 

cs. siris csiriz. 
csisz-olni: 

cs. osz. cizmek kitörölni, törölni; kizak szánkó. 
-cska, -cske, kissebbítő rag, csekély : 

cs. osz. cik, cuk és akissbbítés legnagyobb foka §egiz, §ejiz. P.o. 
kizcik lányka, kiz%egiz kis lányka. 

csvv. sa^al kevés, csekély. 
csomb-ok (csomó, gomoly) csömbük : 

cs. gumbak talány, csombók, csomó. így %vmbakni tesmek talányt 
megfejteni azaz feloldani. 

csom-ó: 
cs. com rakás, minden saja tárgy, a testek massiv gomolyféle ál

lapota. P. o. com altin massiv arany. osz. som alttn massiv 
arany. 

vjg. comlamak gyűjteni, rakásra tenni. 
csonka: 

cs. cunak egy csonka fülű és szarvú állat. 
csont: 

cs. söngek csont. 
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osz. sömük és kemik csont. 
csop-ort, csopor: 

cs. copor gomoly, rakás; coporosmak egg rakásra jönni. 
csorda: 

cs. sürgü csorda, nyáj; öor rakás, gyülekezet. 
osz. sürü csorda, nyáj. 

csö, csöv: 
cs. cubuk csö, vessző. 
osz. cibuk csö, pipaszár. 

csök-kenni: 
osz. cökmek ledűlni, leesni; gönillli cökti, =s kedélye csökkent, 

elcsüggedt. 
cs. cökermek leejteni, leereszteni; tíz cökermek =r térdre esni (tér

det leereszteni.) 
csökönyös (ló): 

csuv. ci/ínze csökönyös. 
csölönk: 

osz. külünk, kölünk kalapács, harangnyelve. 
csöm-ör, csemer (a vér túlságos sűrűsége, és az abból eredt kedvetlen 

állapot; egy betegség, mely a tatároknál is megvan és náluk 
is az inak dörzsölése által gyógyitatik): 

cs. cömük sürü, aludt (vér) ; semir kövér. 
csönd, csend, csendes: 

cs. tinc csendes, nyugodt; tinclik csend, nyugalom; tinclenmek 
magát kipihenni. I 

njg. sök, sőt csendes: sök turmak csendes lenni. 
csöp-ü, csepü: 

cs. cöbüt csöpü, kócz; c.ubalismak összekuszálódni (czémciról). 
osz. coprusuk gomoly. 

csörcs, csörcse, csörcsö (fülbevaló, ékszer, régi szó): 
osz. öerci diszárűczikk. 

csörege csörge: 
osz. cörek egy ropogós tészta, melyet ünnep napokon sütni 
cs. cörek kenyér. [szoktak, 

csörhe: 
cs. cörpe csörhe. 

csúcs: 
cs. uc vége, hegye valaminek. 
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osz. u^ vég. 
Jegyz. A magyar vég és végett közti viszony a cs. uc =rr 

vég és uhun — végett szókban is megvan, 
csup-a, csupasz, csupán: 

osz. ciplak meztelen, ői'r éiplak egeszén meztelen, 
cs. cuplak meztelen; cupulmak hámzani, kérgéből borítékjából ki

vetkőzni. 
csúszni: 

cs. osz. kizmak csúszni; kizak szán (t.'i. csúszó). 
csutak, csutkó: 

cs. cutur rövid és vastag testekről, törpe; tutku fogó nyél; cut rövid 
bot, melylyel a tüzet piszkálják. 

Cz. 
» 

czöv-eg, czövegelni: [tán a német Zweck szóból ?] 
cs. civik v. cüvük szeg; cüvüklemek szegezni, 
osz. civi szeg; civileinek szegezni. 

D. 
Dagadni, daganat: 

jak. dagdai erősen megdagadni, 
osz. dag hegy, fekély. 

danolni (dalolni) és tanulni közti viszony, melynek gyöke dan, a persa 
eredetre mutat, a cs. osz. okumak tanulni, olvasni és danolni 
több jelentésű igében is megvan: 

Jeyyz. Persáúl dan = tudó; danisten tudni. 
dara: 

cs. tarig dara. 
osz. dari dara. 

dar-ab, darabolni: 
cs. tarám darab, tirim töredék, az avult tirmak = törni igéből, 
osz. dirim darab. 

daru: 
cs. torna daru. 
osz. túrna daru. 
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jak. turuja daru. 
dél: 

cs. áilli meleg • zilitmak hevítni, melegíteni. 
osz. deli (kanli) meleg v. forró (vérű), azaz fiatal ember; deli dalia. 
jak. cilas meleg, melegített. 

dér, deres (szín): 
cs. kiran dér; kír deres, szürkület; kir atmak szürkülni, derülni. 

derű, derül: 
cs. turuk tiszta, világos; turulanmak tisztulni, derülni. 

dij, díjazni: 
cs. dejmek érni, felérni; dejer becs, érték; dej utószó ként, ha

sonló értelemben. 
dilló (együgyű, ügyetlen. Székely szó): 

cs. zilli bolond. 
dirib, darab: 

osz. dirim darab. P. o. dirfm dirim = dirib-darab. 
disznó : 

t 

csuv. sisna disznó. 
dob (tympanum) dobolni: 

cs. dömbek dob, féldob; top gömb. 
osz. dovul, daul dob; top gömb. 

domb, dombos, domborodni: 
cs. dumbak domb ; tombalak gömbölyű emelkedett. 

dőlni, dűlni: 
ujg. töngülmek hajlani vagy fordulni, valami vagy valaki felé. 

* dőlő, dűlő: 
osz. dönüm dülö (iki dönümli tarla = két dűlös szántóföld). 

döngeni, döngetni, döngíilni (földet súlyokkal. Székely): 
cs. dögmek ütni, verni; dögülmek veretni. 
osz. döjmek és dövmek verni, ütni. 

• dönt-eni: 
cs. töngtermek felfordítani. 
ujg. töngti felforgatás, ledöntés. 
jak. tixngner feldönteni. 

dörzsölni: 
cs. dörsülemek dörzsölni; dörsülesmék egymáshoz dörzsölödni, 

dugasz, dugacs: 
osz. tikac dugasz. 
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dugni, dugulni: 
cs, osz. tikmak és tikárnak dugni; tikilmak dugulni. 

E. É. 
E b : 

cs. osz. it kutya. 
éd (édes) íz: 

cs. tat édesség, íz ; tatli édes, ízes. 
ujg. tátik édes, jóízű. 
osz. dad íz ; tatli édes. 

edény, ediny (Mol. Alb.): 
cs. edis, idis edény. 

edzeni : 
cs. a^imak fájni ; azitmak sérteni, fájdalmat okozni, azi fájdal

mas, keserű. 
ég, égi: 

cs. kök, ég, menny, kék. 
osz. gög ég, menny, kék. 

Jegyz. A magyar szó ég (menny) úgy viszonyúi a kék szó
hoz, mint a török kök = menny, a kök — kék-hez. A k elő
hang elenyésztéröl lásd a hangváltozásról szóló czikket. 

egész : 
cs. ögüs mind, sok. 
ujg. egüs tökéletes emelkedett, sok. 

égni, égetni, égés: 
osz. jakmak égni; jaki égetés, a bör égetésére használt flastrom. 

éh, éhség, éhes, éhezni: 
cs. aő éh ; aclik éhség, 
osz. aíj éh ; a^lik éhség. 

ejteni (kimondani) : 
cs. aitmak, ajtmak beszélni; aitim beszéd, 
osz. eitmek mondani, 
jak. et mondani, ejteni. 

ék (cuneus), ékelni, ékezni: 
cs. iklik ék, minden bevetett hozzácsatolt rész ; ikmek bevetni, ma

got a földbe vetni, 
osz. ekmek magot a földbe vetni; ekin^i vető, földmíves. 
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Jegyz. Ugyanide látszik tartozni a magyar szó eke is, 
mint oly szerszám, mely a barázda nyitásra földbe vettetik, 

elő, elé, előtt, elől, előre: 
cs. eli és ilej elé; eldi elé, előtte; eldige elébe. 
osz. ileru előre. 

első: 
vjg. ilik első, elölálló, herczeg. 
osz. ilk első. 
csuv. ilik előbb. 

emni, emtetni, emlő: 
cs. emmek szopni; emüsmek szopdosni; emgizmek szoptatni. 
osz. emmek szopni. 

emő (csecs), emse emösdisznő.) 
cs. emuk *) emő; emcik csecs ; emzik csecs bimbója. 
csuv. ama nőstény. 

*) Csak e szó emüktas = szopótárs, sajátképen tejtárs osz. 
szüt-kardás&ím létezik. 

én, enyém, engem: 
cs. men én ; menim enyém; meni engem. 
osz. ben én; benim enyém. 

enni, eszik, étel, étek; 
cs. jimek enni; jim étel; asamak enni; esremek sokat enni. 
jak. asa enni ; asi evés ; isik étek. 
osz. jemek enni; jem étel; isinnak mohón enni, harapni. 

enyhe, enyhülni: 
vjg. enc ayugalom, csend ; encinmek enyhülni, csendesedni. 
osz. engül v. efiül lassú, szelíd. -̂ _ 

ép, épség : 
osz. hep mind, egész. 
cs. ep tökély ügyesség; epli ügyes. 
vjg. epilmek ép vagy tökéletes lenni; epik ügyesség; epikli ügyes. 

epe, epés: 
vjg. öpke epe, düh, harag; öpkelik epés, dühös, haragos. 
cs. öt epe ; öpke düh, harag. 
osz. öd epe; öfke harag. 

épület, épülni, építeni: 
cs. japü épület. 
osz. japi épület; jap'i japmak építeni; japizi építő mester. 
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ujg. ertem, artam érdem; ertemlik érdemes. 
ereszteni: 

cs. eristirmek helyet engedni, valakit valahová éretni ereszteni. 
érni (bizonyos helyig érni és valamit érni): 

vjg. érmek valamit érni. 
cs. érmek valahová érni, egy helyet elérni, megérni; ergüzmek 

valakit valahová juttatni; erismek eljutni, elérni. 
Jegyz. érteni intelligere az oszmánli és csagatai nyelvek

ben is érmek igével fejezhető ki. így akla érmek = érteni 
akla erdirmek = értésre adni, értetni, 

erő, erős, erőlködni (eröködni) : 
ujg. érik v. erk erő; erin szilárd, erős; eriklik v. erklik erős, 

hatalmas; erklenmek erősödni. 
ért, érett (pro): 

cs. osz. jerde ért; jerinde v. jeride érette, azaz helyette, a jer = 
hely szóból. (Vesd össze a gyanánt szóval.) 

érték : 
ujg. értük érték. 

eskü, esküvés: 
Az összes törökségben icki ital, ivás és and ick\ =z eskü, eskü

vés, sőt még az új persábanis sökend khorden vagy jeminkhor-
den =s= esküt inni féle kitétel használatos. Hogy az eskü szertartása 
nem csak a magyaroknál, hanem más turáni népeknél is ivásból 
állott azt a történet eléggé bizonyítja, sőt az oszmánlik, kik szigorú 
mohamedánok voltak még hazánkban is éltek e szertartással, mit 
Pecsevi után tudunk, ki beszéli, hogy Budán egy magyar és török 
akép megesküdött, hogy egymásnak eret vágva vérüket iddogálták. 
A magyar eskü tehát nem egyéb, mint a bevett török szokás után 
nyelvünkben megmaradt török sző. 

esni: 
osz. dösmek, cs. tösmek esni; töüiürmek v. dösürmek leejteni. 

ész, eszes: 
cs. es ész; eszlik eszes; eslenmek észre térni, 
osz. us ész; uslu eszes ; uslanmak észretérni-

év, évülni: 
cs. jil év; jillanmak évülni. 

ezüst: 
cs. zes bronz. 
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F. 
Faj, fajta, fajzani: 

cs. osz. só'} faj; sojluk/oyw. 
ujg. kot v. köti fajta, faj. 

falu, falvak: 
cs. aul v. aulu valamint egy egyesnek sátra, úgy egy egész család

nak sátor csoportja, haza, lakás. 
fáradni, fárasztani: 

cs. hármak fáradni; hargan fáradt. 
osz. jorulmak fáradni; jorgun fáradt. 

fark (oem cauda, hanem hátulsó rész féle jelentésében): 
cs. osz. árka hát ; arkaru hátúi. 

farkas: 
cs. bori farkas. 
ujg. börki farkas. 

fedni, fedél, födél: 
ujg. hötmek fedni, takarni; bötür fedél, fátyol; bötürmek elta-

fej leni (elválasztani, különíteni) : [karni. 
cs. osz. sojmak kivetkőztetni, kifosztani, megrabolni. 

fejni, fejős: 
cs. sajmak/e/m; sajak fejős. 

fék, fékezni: 
ujg. bek kötél; beklik kötött, kötve, zárva ; beklemek kötni. 
osz. bag kötél, kötés. 

fekete: 
ujg. bek feketeség, szerecsen. 

fél, felezni: 
cs. osz. bölmek osztani; bölüsmek felezni, feleselni. 

feleség (uxor.) 
cs. (türkmen) hele feleség. 

felhő, felhős, felleg: 
cs. bolut felhő; bolutlanmak felhösödni. 

fér (fi) férj : 
cs. ex fér (fi) és férj; erlik férfiasság. 

Valamint khanim bibim és begum (sajátképen asszonyom 
uram, mely czimmel a nők megszólítatnak) nő, asszony értel
mében : úgy erim (férjem) a nőktől férj jelentésben használtatik. 
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fesleni: 
cs. jesmek feloldani; jesilmek fesleni. 

fészek: 
cs. biz lyuk, büzek lyuk. « 
osz. bűzük lyuk. 

fogyni, fogyasztani, fogyatkozni: 
cs. bütmek v. bötmek fogyni, végződni, végére járni; bütkür-

mek fogyasztani, 
osz. bitmek fogyni, végződni. 

fojtani: 
lásd: fúlni, 

folyni: 
jak. buol*) fohjni (vérfliessen); uol fogyni (folyadékokról) ; uotu 

lefolyás, apadás. 
Jegyz. *) buol a cs. bol azonosa még ezenkívül vagy tán 

épen határozottan levés, meglevés, elmúlás éHelmét bírja, mi 
azon régi sejtelmemet igazolja, hogy a magyar vol és foly 
gyökszók azonosak. 

förgeteg, fergeteg: 
osz. firtína fergeteg, szélvész. 

forogni, forgatni: 
osz. firlanmak és furlanmak (anatóliai) forogni; fírlatmak for

gatni; fi'rildak csiga. 
foszlani, fosztani: 

cs. osulmak foszlani, hámzani; osmak héjázni. 
főzni, főzetni: 

cs. osz. pisirraek és pösürmek főzni; pisirtmek és pöSürtmek 
jak. bus főtt; busar főzni. [főzetni. 

fújni, fúvni, fúni: 
cs. pulamak fújni. 

fúlni, fojtani: 
osz. boulmak, bogulmak fúlni ; hogm&k fojtani. 

fúrni, fúró: 
cs. burumak fúrni, csípni; buru (has) cHkargás, fúrás; ború 

fúró; burusmak összefúródni, összegyúródni, 
osz. buru fúró ; burumak csípni, fúrni. 

furulya: 
osz. ború síp, trombita. 
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futni: 
cs. pat gyors, sebes. 

fű, füves: 
cs. güj/w. 

föl, füles: 
cs. osz. kulák fül; kulp füle valami edénynek; kulplukfüles 

edény. 
fürt (haj): 

cs. börcek v. bürcekfürt (haj); börceklifürtös. 
fűzni: 

osz. büzmek összeszorítani; bözülmek összeszorulni, összezsugo
rodni. 

G. 
Gázolni, átgázolni: 

jak. kes, kesebir. gázolni; keserd gázoltatni. 
gebe 

cs. azerbai^ani) gebe felpuffadt hasú, földagadt. 
osz. gebe terhes. *) 

*) Anatóliában valamint a keleti törököknél a gravidus in
kább jüklü = terhes, a jük = teher-böl. 

gebedni; gebélni: 
osz. gebermek döglenni, méghalni (állatokról). 

gerincz, gernye (Kriza) gereznye — nöi öltöny, mely mente formájá
ban hátúi lelógott. 

osz. geri hátra, vissza; gerilemek hátrálni. 
góbé (kopasz, félmesztelen nyak. Somogy.): 

vjg. kobi üres, sivár, mesztelen. 
gomboly, gombolyag : 

osz. kambur és gambur = mindennemű púp dudor féle kinövés. 
göndör (haj): 

jak. kudurufört; kudurula^ göndör, 
görbe, görbülni: 

osz. kívrík meghajtott; kívrilmak meghajolni, hajlani, görbülni ; 
kivirmak meghajtani; bögri görbe. 

görény: 
jak. ki'r'ínas hölgymenyét. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VIII. 1 0 
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gőz, gőzölögni: 
osz. si's (azerbaj$ani tjb.) süs köd, sűrű levegő. 

Gy. 
Gyalog, gyalogolni: 

cs. jajak gyalog, jajaklamak gyalogolni, 
osz. jaján gyalog, 
vjg. jatak gyalog. 

Jegyz. A gyaloglás, azaz lónélkvliség a turáni népeknél 
a szegénység nyomorúsággal azonos. így osz. sen onvn ja-
ninda jaján kaVirs'in = te szegény [gyalog] vagy ö mellette. 
Innét magyarázható, hogy a jal, gyal gyök a kérdéses 
nyelvekben még a következő szóknak is alapúi szolgál: 

magyar: csagataj : 
gyalázni: jalang meztelen. 

jal segény alacsony. 
jal gin sóvár. 

gyalu, gyalulni: [lak kilépéséről mondatik 
cs. osz. julmak&iYepm, szaggatni. Az egyes szakálszörök és fvszá-

gyanánt: 
cs. janida helyett; janiik hasonló, ként. 
osz. janínda helyet'e. 

gyanú, gyanítani: 
osz. afimak gyanítani; and'írmak gy •níttatni, eszébe juttatni. 

gyaPJú; gyaPJas : 

es. japuk gyapjú, takaró (trhn.); japak összeragadt csomós gyapjú* 
osz. japak gyapjú. 

gyapor, gyapora, gyaporodik: 
vjg. jab, jap sok, gyors; jabonnak, japormak gyarapítani; jap-

rak igen sok; japrakin sokan, gyorsan. 
gyaratni (gyapjút, kendert fésülni) : 

cs. tarakmak/es/J//?/. 
osz, taramak fésülni. 

gyarló: 
VJ9- javlik tehetetlen, nyomorult (a szövegben miskm = tehetet

len arab szóval interpretálva). 
cs. jarlik szegény. 
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gyász, gyászolni: 
cs. jas gyász. (Ugy szintén az oszmánlihan, hol tévesen az arab 

eredetű jees (j-b szel mi sajátképen szomorúságot hűt jelent 
összetévesztetett. Arabul gyász = matem. 

gyáva: 
cs. jaba, java haszontalan, semmire való, hiú ; gaba haszontalan. 
osz. jovau sovány, rósz, silány. 

gyékény : 
cs. jeken gyékény és a káka a miből készül. 

gyenge, gyönge, gyöngéd : 
cs. jengi új, fiatal. 

gyeplő, gyepelni: 
cs. jöb és jeb kötél; jeplik kötöszerszám ; jeplemek kötözni, 
osz. ip kötél. 

gyere, gyerünk, gyertek; 
cs. osz. jürü menj'; jürelik és jürelink menjünk; jürünk menjetek. 

gyerek, gyermek: 
cs. jauruk gyermek, ficzkó, madárji; jer gyerek, inas (Abvska). 
osz. jauru gyerek, madár fi. 

gyík: 
cs. cijan skorpió. 

gyógyulni : 
lásd : jog. 

' gyomor (nem annyira stomachus, mint belsó üreg jelentéséhen. P. o 
a föld vagy hegy gyomra) : 

cs. tarnurc'r, belső üreg (P.o. tagning tamnrvni aktnak = a hegy 
üregét megnyitni.) 

gyök, gyökér, gyökerezni: 
cs. osz. kök gyök; köklenmek gyökerezni. 

gyömörni, gyömöszölni : 
cs. jümrülmek összegyűrődni, összezsugorodni; jümürmek gyö

mörni•; jümrük v. jomruk ököl (összetett kéz). 
g y ö n g y : 

e».jro§ü gyöngy. 

osz. insi gyöngy. 
gyönyör, gyönyörű, gyönyörködni : 

^vjg. köndürmek örvendeztetni, gyönyörködtetni; köngül, kedély. 
10* 
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cs. gönenmek v. könenmek örülni, gönen^ öröm ; köngül jókedv, 
tetszés, sziv. *) 

osz. gönüllü önkénytes, jó szántából; gönülsüz kedvetlen. 
*) köngül a török-tatár nyelvekben csak elvont foga1, ómban 

szivet jelent. Ez vtolsó szó mint testi rész, mint fő véredény 
mindenütt jürek. 

gyözni; győztes, győzedelem : 
osz. jauz hatalmas, erőszakos, megférhetlen, vad; jauzlanmak 

hatalmaskodni, erőszakoskodni. 
gyúlni, gyújtani, gyúladni : 

cs. güjmek égni, gyúladni; güjdürmek gyújtani égetni. 
gyúrni: 

osz. jourmak és jogurmak gyúrni. P. o. ^amir jourmak = tésztát 
gyúrni. 

gyűlni, gyűjteni: 
osz. ji'g'ilmak gyűlni; jígilis gyűlés; j'ígmak gyűjteni. 

gyüinöcs, gyümölcs: 
cs. jimis gyümölcs, 
osz. jemis gyümölcs. 

gyűrni: 
lásd tűrni (plicare). 

gyürü, gyűrűk (abroncsféle) : 
osz. jüzük gyűrű, 
csuv. sürő gyűrű. 

gyüsző: 
osz. jüksük gyűsző. 

H. 
Ha (mikor): 

vjg. káli ha, mikor. 
hab (spuma) habarni (bvzzogni) habozni, habarék: 

cs. kaiparmak habozni ; kabarmak feldagadni, buborékot hányni ; 
kabarjuk habarék, buborék. 

osz. kabarmak hólyagot vetni, habozni. 
jak. köb a felszínen úszni. 

hagyni (egy helyen hagyni) : 
cs. kojmak hagyni. P. o. koj tegme = hagyd, ne nyúlj hozzá. 
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osz. kojmak letenni, valamit egy helyen hagyni. 
haj (crinis): 

cs. kii haj. 
osz. k'íl haj. 

haj (külső része valami testnek, mint kenyérhaj, párnahaj) : 
lásd: héj. 

háj, hájas : 
osz. jag, jah zsír; jagli v. jahli zsíros; jaglamak v. jahlamak 

kenni, zsírozni. 
hajkálni, hajkórászni*) (kiabálni): 

cs. kajkirmak kurjantani. 
ujg. katkurmak jajveszékelni. 

*) Szabó Dávid. 
hajma, hagyma: 

cs. sojgan hagyma (sojmak lehámozni igéből, azaz a magát lehá
mozó növény.) 

osz. sohan, sogan hagyma. 
hajó, hajókázni: 

cs. kajuk hajó, kajukci hajós. 
osz. kajik csolnak. 
jak. p j i k hajó. 

hajolni, hajlani, hajtani (jlectere) : 
cs. kajilmak hajolni; kajmak hajtani. 
osz. ejilmek hajlani; ejmek hajtani. 

hajtani, hajtó: 
cs. haitamak hajtani. 
jak. ^aida hajtani. 

hal (piscis): 
cs. baluk hal. 
osz. bálik hal. 

halom, halmozni: 
cs. koli halom; kalamak halmozni; kálin rakás, sok. 

hálni (nem feküdni, hanem meghálni, maradni féle értelemben) : 
cs. osz. kalmak maradni. 

hamis: 
osz. janli's és janis hamis; janilmak csalódni; janiltmak csalatni. 

hang : 
ujg. ong hang; ongdamak hí/ti, hangoztatni. 
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cs. on hang. 
osz. ön hang; önlü híres. 

hangya: 
osz. karínba hangya. 

hány, hányan: 
cs. kang5e hányan, minő áron. 

hányni: 
osz. kajnamak buborékot fölhányni, forrni. (Így deniz kajnar = 

habzik a tenger; kum kajnar = dombot vet a homok). 
harag, haragudni: 

vjg. táruk harag ; tarakun és tarkun haraggal, haragosan. 
jak. erex harag, düh; uor harag; uordajj haragos. 
cs. tarikmak haragudni. 
osz. targin haragos; tarílmak haragudni. 

haris (rallus crex) : 
csuv. kares, kara haris. 

harkály (picus) r 
cs. karkara harkály. 

hason (félmás) hasonló, hasonlítani: 
ujg. as és es társ, fél, párja; esün párosan, párjával; eSünlük 

a mi páros t. i. párjával levő, hasonló. 
haszon, hasznos, használni: 

ujg. cs. asik és asig haszon; asiklik hasznos; asikmak használni; 
asikci hasznothúzó. 

cs. osz. kazan^ haszon, nyereség, kazanmak nyerni. 
hat, hatan: 

cs. alti hat; altin hatan. 
osz. alti hat. 

hát, hátúi, hátra: 
ujg. kat hát; katin hátul, alatt; jir katin föld alatt.; katra 

hátra. 
cs. adra vissza, hátra. 

hatni, hatalom, hat-het (lehetőséget kifejező szócskák) : 
jak. ^ot hatni, képes lenni. P. o. kisi -faraga -/pt pot ojum = egy 

erdő, melyen az emberi szem nem hathat; ^otu hatalom. 
hátrálni: \ 

cs. kaitmak visszamenni, hátramenni; kaitarmak vissza menesz
tetni, megfordítani ; adarmak megfordítani. 
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hazug, hazudni: 
ujg. azuk vétek, romlás, roszaság; azukmak vétkezni. 
cs. ázik hamis, csalfa, rósz. 

hegy (cuspis) hegyezni: 
cs. osz. u^ vége, hegye valaminek. 

héj (kenyérhéj, párnahéj), bizonyos testeknek felső külső része: 
osz. kíj part, szél. P. 0: deniz k'ij'i tenger part. Kisázsiában azon

ban kidrész, kéreg értelemben is használtatik. P. o. aba k'ij'n'i 
kes = vágd el a ruha szegélyét; k'ijmak vágni, szelni, szel-
delni. *) 

*) szelni úgy viszony úl szél- (margo)-hez, mint az oszmánli 
kij = szél a kijmak szelni-hez. 

hely : 
osz. il és el orsz&g, vidék. P. o. Rtrmeli Rumelia, azaz a Rumok 

(a nyúgotiak) országa, 
ujg il ország. P. o. Turkestan ili Turkesztán országa. 

hét (septem): 
cs. jeti hét. 
osz. jedi hét. 

hig: 
cs.ikik.liig; ikin a folyammal, lefelé a vízen; ikis folyam; ik-

mak folyni, 
ujg. üke víz. 

hinni (eredére) hit. 
ujg. inán hit; inan§ bizalom; initmak hinni. 
osz. inanmak hinni 

'jak. itegel hit; itegei hinni. 
hiúz : 

jak. üs hiúz. 
hívni, híni (vocare) : 

ujg. cs. indáinak híni, hívni; indag hívás, intés. 
hó (nix), havas, havazni: 

cs. osz. kar hó; kaj hóval együtt csö. 
hód: 

cs. osz. kunduz hód. 
hogy-an (quomodo) : 

ujg. kajun hogyan, hogy. 
cs. kaj-dag v. kaj-ak hogyan, hogy. 



152 VÁMBÉRI ÁRMÍN. 

hol, honnét, hová: 
osz. hani hol. 
cs. kani hol; kaj, kaj hol; kajdin honnét; kajga hová. 

holmi : 
cs. vjg. kajuma, kaim a holmi; kajuma türlük holmiféle, min

denféle. 
homály: 

ujg. komimak homályosodni; komitmak homályosítani. 
homlok (előrész): 

vjg. önlük homlok, sajátképen előrész ; ön elöl, postpositíócal. 
Jegyz. Ugyanezen észjárást lehet észrevenni az újpersa 

pisane homlok sk. előrész a pis = elől praepositióval, az 
angol forhead homloknál és más nyelveknél is. 

homok: 
cs. komuk homok (kazáni); kum homok, 
jak. kuma/ homok. 

hon-n, honos: 
cs. konmak magát beszállásolni; konak vendég (a magát beszál

lásoló) ; konusmak egymás mellett lakni, társalkodni, barát
kozni, 

osz. konak szállás; ház; konmak beszállásolni. 
horog, horgolni: 

cs. irgak horog. 
hosszú, hosszant: 

ujg. usun hosszú, usluk hosszúság. 
cs. uzun hosszú; uzatmak hosszabítani; uzanmak hosszúra nyúlni, 

jak. usun hosszú (idő és térre nézve). 
hoz, hozzá, hozzája : 

vjg. öz hoz ; özkíke hozzája. 
cs. kas hoz, hez; kasiga hozzája; kat hoz, hez; kosmak hozzá

tenni, hozzácsatolni. 
hökkenni: 

cs. örkmek megijedni, meghökkeni; örketmek megijeszteni. 
hörp, hörpölni, hörpenteni: 

cs. hörpüldemek hörpölni; hörpüldetmek hörpöltetni. 
hős: 

cs. kocák, gocak hös, vitéz ; koza derék, agg, igen vagy. Hja ko-
caklarim hajh hőseim. 
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csuv. kacöe vőlegény. 
húg (soror minor): 

cs. uka húg. 
húgy (urina) : 

cs. suduk húgy. 
osz. sidi'k húgy. 
jak. ik húgy. 

húr, hurok: 
cs. kur kötél, hurok. 

hús: 
cs. gus (khinai tatái') hús; gusluk húsos *) 

*) Mind a kettő valószínűleg a persa gust = hús szárma
zékai, de különös, hogy úgy mint a magyar úgy a kh. tatár 
is a t végbetüt elvetette. 

hü, hív (jidelis) : 
osz. güvenmek valakiben bízni, hinni, güven3 hiedelem, bizalom. 

hüs (hűvös) hüselni a (hűvösben lenni): 
osz. üsümekfázni; üsük hűvös. P.o. hava üsük dir=zhideg idő 

van (Anatolia). 

I . 
Idegen: 

ujg. jatik idegen, idegen országbeli; ütek és ötek idegen, vándor, 
elmenő, a konuk = letelepedő, egy helyen maradó ellentéte. 

cs. jat idegen ; jatlik idegenség (die Frenide). 
idő, ideje, idős: 

ujg. üd, üt idő; üti olykor-olykor; ütinde idején. 
cs. ü%ilr idő; adag idő, évszak (Abuska). 

ig (usque, ad): 
cs. deg, dek usque ad. P.o. derjadeg a folyóig. 

ige (szó) isten igéje : 
ujg. ügemek szólni, beszélni; üg,i szó, beszéd; ü îgji szónok, szóló. 
cs. üge szó; üges szóváltás; űzésinek czivódni. 

igyekezni: 
lásd : ügy. 

ij, ijat: 
cs. osz. jai ij. 
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ijedni, megijedni: 
cs. ilmak szem megrezzenés, ijedtségről mondatik; )elemek hirte
len felugrani; ildam ijedtség (Abuska). 

iker, ikrek: 
cs. ikiz iker; ikeü kettő*)] iki két; ikin kettőn. 
őszi igiz iker. 
csuv. iger és jigir iker. 

*) uá'ma^arkét 'es kettő közti viszony a csagataiban mind 
a tíz sarkszámnévnél megvan. 

ikránni, ikrándani (székely szó), undorodni, irtózni: 
cs. ikrenmek, igrenmek undorodni, irtózni, 
osz. ijrenmek undorodni. 

illanni, illasztani (székely szó) : 
cs. ildam gyors, sietős; ilgamak futni, sebesen járni, vágtatni 

lóháton; ilgar futár; xü&k futó. (Abuska). 
osz. jelmek futkosni, futni. 

illat, illatozni: 
cs. ij illat; ijlamak illatozni, 
ujg. it illat, jószág. 

ime: 
cs. ene, ine ime, itt van ; nesze, 
ujg. anuk kész; anutmak készíteni. 

in (nervus) inas: 
osz. cs. sinir és singir in. 
jak. inir in ; inirde^ inas. 

inas (sajátképen gyerköcz, page és ez utóbbi értelméből a mai jelentést 
nyerte*)) : 

cs. ini öcs, fiatalabb férfi testvér; inag az uralkodó fiatalabb test
vérei ; injke piczi. 

osz. inge vékony, kicsi. 
*) Molnár A.-nél inas = cursor pedisequus-szal magya

ráztatik. 
ingerelni, ingerkedni: 

osz ingernek bántani, sérteni (szóval); inneninek sértődni, 
ujg. ingkermek bántani; in-jkerilmek sértetni, bántatni. 

inni, iszom: 
ujg. isürmek sokat inni, részegeskedni; itis ital. 
cs. osz. icmek inni: isramak sokat inni; isriik ittas. 
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jak. is inni; isecci iszákos (Sáufer). 
iram, iramlani : 

cs. irvam sebes forgás, örvény, gyors mozgás; irvamlamak sebe
sen forogni. 

írni, írás, irkálni: 
cs. osz. jazmak írni; jazi írás; jazkulamak irkálni. 

Jegyz. Kétes vájjon jarlik jirlik fermán, királyi levél vagy 
irat nem zárja-e magában jar = ir tehát jazmak régibb 
gyökét, 

iró- (irós vaj) : 
cs. airan iró, sajátképen az elkülönített, t. i. a vajtól elkülönített 

savó, airmak elkülöníteni igéből; airanli maj irós vaj én szari 
maj sárga vaj, avagy olvasztott vaj. 

iszonyú, iszonyodni, iszonyatos: 
ujg. usanmak utálni; usang; utálat. 
osz. usanmak röstelni. 

íz, ízes: 
ujg. isik édes, ízes, jó ízű ; isinmek ízt találni. 

izibe (nyomban, rögtön): 
cs. iz nyom; izide nyomába, rögtön utána. 

izzó, izzódik, izzad: 
ujg. kiz heves, tüzes; kizmak hevülni, izzó lenni, 
cs. kizik izzó, tüjiéf, forró; issik hö, izzó. 
osz. issi 'meleg, (h'ó; kizmak tűzbe jönni, haragudni: kízdírmak 

hevíteni, haragítani. 

J. 
Járni, j á rás : 

ujg. jorimak járni; jorikli járó ; jorik járás. 
cs. hármak, járni; baris járás. 
osz. varrnak járni; varis járás. 

ját (székely) névtárs: 
cs. at név; atas (at-daé = névtárs) drusza. 

javos (kuruzsló) jós, javallani: 
ujg. cs. jormak álmot magyarázni, csodákat megfejteni; joruk 

álom magyarázat, valaminek megfejtése; jorkuci álom magya
rázó. 
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jó, javul : 
cs. jüb v. juh jó, helyes, kedvező, 
ujg. süb v. sub jó, helyes; sübüt kedvező id'ó, jó idő. 

jog (dexter és jus) gyógyulni: 
cs. osz. sag egészséges (gyógyult), jobb kéz, jobb oldal; saglik 

egészség. 
W- OBgjog. 

jonkább (inkább): 
ujg. cs. ong jó, jog, egyenes, helyes. 

Jegyz. E szerint jonkább (inkább) azt tenné mint jobb, 
helyesebb, 

jorgalom (irgalom) : 
cs. ujg. jarlikmak és jarlimak kedvelni, szeretni. 

jönni, jövök: 
cs. jaumak és jauvmak közeledni, jönni; jauk és javuk közelgő, 

közeledő,' javukluk közelség. 
jutni, eljutni: 

jitmek és jetmék jutni, eljutni; jetismek valahová érni. 

K. 
Kába (stultus, fatuus): 

osz. kába buta, nyesetlen, goromba, parasztos. 
Jegyz. az osz. kába ellentéte in$e finom, vékony, eszes. 

kajcs (görbeség), kajcsa (görbe lábú): 
cs. kec görbe; keclik görbeség. 

kajla (befelé görbedő), kajolni {görbedni) : 
cs. kajilmak meghajolni; kajilgan hajlott, görbe. 

kalokány : 
cs. kalagaj egy hosszú levelű és vékony hegyű fú. 

kalpag: 
cs. kalpak és telpek hosszú bőr süveg. 
osz. kalpag hosszú süveg. 

kan (disznó): 
cs. kában kan (disznó). 
jak. #an nagy, hatalmas *). 

*) Ezen utóbbival összefüggésben van a török-tatár khan 
~ fejedelem szó is. 
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kancsó: 
cs. koncak ivó edény; konca nagy tál, tálcza (azerbaifyan.) 

kantár, kantározni: 
osz. kantirma kantározás. 
jak. küntüs kantár; ^antarga a ló zabolajától a nyeregig érb' szíj. 

kápa (nyereg kápa): 
cs. kapa/ő . 
osz. kafa/ő. 

kaparni, kaparászni: 
osz. koparmak kitépni, kiszaggatni, kihúzni. 

kapcza: 
cs. kapsamak körülvenni, beburkolni; kapsag kürűlvevő, bebur

koló, kapcza. 
kapni : 

osz. cs. kapmak elragadni, mohón venni. 
kapdosni: 

cs. kapiiraak kapdosni. 
kapzsi: 

osz. kapi^i ragadó, kapzsi. 
kapocs, kapcsolni: 

cs. kapcak zár. 
osz. kopca kapocs; kopcalainak bekapcsolni, bezárni. 

kapu: 
ujg kapuk ajtó, kapu. 
cs. kapu ajtó; kapkamak bezárni, beteúni. 
osz. kapi' ajtó; kaparnak bezárni, betenni. 

kar (brachium) : 
cs. kar (khinai tatár) ; karú v. kari kar (Abuska). 
osz. kol kar; kolac egy kar hosszúságú tér v. mélység. 
jak. ^ari a billentyűn fölötti rész. 

kár, káros: 
cs. karak kár, rablás; karakmak kirabolni, kárba hozni; karakci 

rabló. 
karczolni, karczogni: 

cs. karcimak karczogni. 
karmolni: 

cs. osz. firma]amak karmolni, körömmel kapaszkodva járni. 
karó: 
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cs. kazuk karó. 
osz. kaz'ik karó; kaz ik lamak karóra húzni. 

károgni (varjú v. holló) : 
osz. k í r ig károgás. 

káromkodni, ká romlan i : 
cs. k a r g a m a k elátkozni, káromkodni; ka rgas káromlás. 

kasul (keresztül kasul): 
cs. karsu szemközt, át, keresztvl; karsu ba rmak átmenni, keresz

tülmenni. 
kavarni, keve rn i : 

cs. k a r m á k keverni, elegyíteni. 
osz. kar í s t i rmak keverni, kavarni. 

kecske : 
osz. keci kecske. 
cs. ecki kecske. 

keczel (kvtyakölyök): 
cs. kecel kopasz, szőrtelen. 

Fesd össze kölyök szóval. 
kefe: 

osz. kefe kéve formájában összekötött kis kézi seprő, mely kefe gya
nánt használtatik; kofelemek kefélni, tisztítani. 

kék, k ö k é n y : 
cs. kök kék és zöld, úgy szintén ég, menny. 
osz. gök ég, menny, kék. 

kell ke l lő : 
cs. kerek kellő és ige után kell. V. o. ke rek is kellő dolog; icmek 

kerek inni kell; ku kü (a mongolban kol) szintén a kellést fe
jezi ki. P.o. ba rku járni kell, b i tkü írni kell. 

osz. gerok kell és kellő. 
kölni, cinkelni: 

cs. kilmek jönni. 
osz. ge\me)z jönni. 

kend, kendtek, v. keed, keedtek : 
osz. kendi ö maga. . 

kény, kényelem, kényelmes : 
cs. ken bö, tágas, kényelmes; kenlik bőség, kényelem, tágasság. 
osz. genii bö, tág, kényelmes, 
jak. kién bőség, tágasság. 
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csuv. kajin kény, kényelem és kajinzir kényelmetlen. 
kép, képen: 

vjg. keb, kep kép, mód, forma. 
osz. gibi képen, hasonló, ként P- o. adam gibi emberként, 

jak. kieb alak, kep. 
kepe (kalangya) : 

cs. küáü kalangya. 
kéreg: 

cs. kirak v. kirág szél (margó) part, kéreg, héj. 
Jegyz. A magyar kéreg úgy viszonyúi a cs. kirakhoz, rnint 

a magy. héj (kenyérhéj) az osz. k'ij = part, szél (margó) 
szóhoz. 

kerecseny: 
cs. kareuga keselyű, egy ragadozó madár. 

keresni: 
cs. karasmak idestova nézni, keresni, keresgélni; körmek nézni; 

körüsmek idestova nézni. 
kerítés: 

csuv. karda kerítés, ól. 
kérni, kérdezni: 

jak. kördüö kérni; kordü kérés. 
kés: 

cs. osz. kesmek vágni, metszeni; keser barda, nagy kés. 
csvv. ^is kard, szablya. 

késő, késni: 
cs. kec késő; kecikmek késni, 
osz. geo késŐ. 

kevély: 
vjg. kebenmek v. kevenmek büszkélkedni, önbizalommal lenni; 

keveng; önbizalom, büszkeség, 
cs. kevek üres, felfvtt. 

ki (kérdő névmás) : 
kim ki, kicsoda; kim erse vala-ki (azaz bárki légyen). 

kicsi, kicsiny, kis: 
cs. kicik kicsi. 
osz. kücük kicsi. 

kín, kínozni: 
cs. kin kin, baj, nehéz, bajos; kinalmak kínozni. 
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kísérni, késérni (Dunán túl) : 
vjg. kecirmek vezetni, kisérni, sajátképen elmenesztelni, eltávolí

tani. P. o. kisini agun din kecíirken ölüm turur a halál az 
ki az embert az életből kikíséri. 

kiszteni (instigo, impello. Molnár Albert.): 
cs. kistamak buzdítani, sürgetni. 

kobak (tök) : 
osz. kabak tök. 

koboz: 
cs. kopuz, osz. koboz egy két vagy három húrú zene szerszám. 

koldus: 
CB. kudus (türkmenj kóborló dervis, koldvs; kolguci kerö, folya

modó (kolmak = kérni igéből). 
komoly, komor, komorítani: 

vjg. komimak komorítani, elsötétíteni, homályosítani. 
kopár (föld, hegy) : 

vjg. kovar száraz, fonnyadt'; kovarmak elszáradni, fonnyadni. 
P. o. kovarmis jikaclar kiszáradt fák. 

kopó: 
osz. kopek kutya. 

koponya: 
cs. kapa koponya. 
osz. kafa koponya. 

koporsó: 
cs. kopur tok, tegez ; kopurjuk skatula, szelencze. 
jak. kour^ak koporsó. 
osz. kobur pisztolytartó. 

kor, koros: 
vjg. kar kor ; kurtaka öreg; karimák öregedni. 
cs. kari öreg; karimák öregedni; karilik öregség; koron idején. 
osz. kart öreg, koros. 

Jegyz. A magy. korán és koros szóknak közös gyöki vi
szonya a cs. tr = korán éaireg =• koros, Öregben is megvan, 

kóró: 
vjg. kuruk üres, száraz. 
cs. kuruk száraz. 
osz. kuru száraz. 

korom : 





A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2-dik kiad. Buda IS 17. 1 ft. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-ik kiadás. Pest 

1853. 20 kr. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előter

jesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Pest 185r>. 10 kr. 
A MAGYAR SZÓKÖTÉS főbb szabályai, 2-dik kiadás. Pest 1852. 70 kr. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I. Csató és Nagy János : A m. nyelv rayai 

és szóképzői, Buda, 1834. 53 kr. — II . Engel és Nagy J. A m. nyelv gyökei. 
Buda,. 1838. 63.1. — I I I . Szilágyi István : A m. szókötés szabiilyai. Pest 1846 
1 ft. — IV. Szvorónyi: Magyar ékes szókötés. Buda, 18 IG. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest 
1860. G0 kr. 

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, készítették Czuczor és Fogarasi. IV. kötet, 3 ft. 
Pest 18G2 —70. Sajtó alatt az V. k. Minden kötet ára 5 ft. 

MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. II-dik v. német-magyar rész, 2-ik kiadás. 
Buda ISIS. 2 ft. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1838. 70 kr. 
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR. 2-dik kiad. Buda 1847. 2 ft. 
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 1861-

20 kr 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 1838. 
5 ft — II . Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1840. 5 ft. — 
III. Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok, 1842. 5 ft. — IV. I. Guary-codex, Buda 
1816. 1 ft. 93 kr. - V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELESTÁR. I. Szalay Ágostontól. Pest 18G4. 4 ft. 
CORPVS GRAMMAT1CORVM Linguae Hung. Veterum. Toldy Ferencztől. Pest 

18GG. 4 ft. 

FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól. Pest 1859. 2 ft. 
CHRESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltól, Pest 1861. 3 ft. 
ABUSKA. CsagatMJtörök Szógyűjtemény. Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft. 
VOCABULARIUM CEREM1SSICUM utriusque dialecti. liudenz Józseftől. Pest 

18G5. 1 ft. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI I. A vogul föld és nép. Pest 1864. 4 ft. 

M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam : Nyelv- és Széptud. Osztály. I. Pest 
18G0 — 61, 3 ft. — II . 18G1 - 6 2 , 3 ft. - I I I . 1863—65, 3 ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I—VII. k. Pest. 1862—70. Mindenik 
kötet ára 3 ft. Sajtó alatt a VIII. köt. 

ÚJ MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Jancsovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 3G kr. 

HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr. 


