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osz. kurum korom; kurumlamak körmölni. 
kos: 

osz. koc kos. 
cs. kockar kos. 

koslatni: [sittatni. 
cs. kos pár ; kosmak v. koslamak párosítani; koslatmak páro-

Jégyz. Hason észjárású az osz. ciftlesmek párosulni (álla
tokról) cift = pár szóból, 

kotú (gödör): 
itjg. köti lefelé, mély. 

kova (kő) : 
osz. cs. kaja szikla. 

kovályik (enucleat Kreszn.) kovul: 
cs. cubulmak lehéjazni, héjái levetni. 

köd: 
jak. küden köd, vékony köd. 

ködnien; ködmön: 
ujg. ketini ruha: ketmekruhátfelöltem. 

kög: 
cs. kege a kerék küllője. 

köldök, ködök. 
cs. köndük köldök, 
osz. köbek, göbek köldök. 

kölyök: 
osz. kelek bizonyos újan szvit állatok szőrtelen állapotukban, mint 

macska és kutya kölyök, úgy szintén dinnye és más későbben 
cserhaju gyümölcsök éretlen állapota, kel kopasz. 

Jegyz. Az osz. kel = kopasz és a magy. kölyök közti vi
szony a magy. keczel = kutyakölyök és cs. kecel — kopasz 
szókban is meg van. 

kölyíí, kölü (pistillvm M. A.) kölöncz (Klotz. Ballagi) : 
osz. külünk kölyü, egy az alsó végén vastag dorong, melyet a 

puha föld leverésére használnak. 
költözni: 

cs. köcmek költözni; köcer nomád azaz költöző ember; kötür-
mek felemelni: 

Jegyz. Valamint a magyarban a tábort fölszedni szólás
mód nem idegen, épen úgy az osz.-ban urdu kald'irmak tá-
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bort fölszedni és a cs.-ban urdu kötermek = tábort fölemelni 
eléggé használtatnak, 

könnyű: 
ujg. öugi könnyű, könny ülés, enyhülés. 

köpű (méhkas és vaj csinálásra használt edény) : 
cs. köpü köpü. 
osz. köp egy nagy hasú szűk szájú edény. 

köpülni: 
cs. köpürmek habot verni, köpülni. 

kör, körül: 
jak. kürüöle körülfogni, bekeríteni; kürüö bekerített hely. 

kőrő (törékeny): 
cs. keürek, osz. gevrek törékeny, porhanyó. 

köröm, körmölni, körmös: 
ujg. tirim (avult) és tirmak köröm ; tirmalamak körmölni, 
cs. osz. tirnak köröm; tirmalamak fölmászni, fölkapaszkodni. 

köszönni, köszönteni: 
ujg. kesemek és kösemek dicsérni, tisztelni, köszönteni; kesen

mek dicsértetni; keskü dicséret tisztelkedés; kösüs kivánat 
óhajtás. (Példákat lásd. „Die Uiguren und ihre Sprachmonu-
mente" czimü munkám ujgur szótárában, az illető szók után. 

kötél kötni: 
jak. kötöl kötőlék, füzér (de csak lovakra vonatkozólag) kötöllő 

lovakat összekötni. 
kövér: 

cs. (azerbaifyan) kök kövér. 
köz, közé: 

csuv. x°3a? X°s k°z. 
cs. kati közé. *) 

*) kati ezen értelmében nem a középázsiai törökség, hanem 
inkább az ottani persa szójárásban mint idegen szó dívik. 

kupa: 
cs. kopa ivóedény; kopka veder. 
osz. kupa kupa, pohár. 

kupak (pipa födél): 
osz. kapák födél. 

kút: 
cs. kuduk kút. 
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osz. kuju kút. 
kutya: 

cs. kücük kis kutya, kölyök. 
küzdeni, küszködni (Mól. Alb.): 

ujg. kücki v. kü^ki erőszakos, hatalmaskodó; kückünmek hatal
maskodni, erőszakoskodni. 

jak. küs erő; küste^ erős. 
cs. kü^enmek erejét megfeszíteni. 
osz. güc hatalom, erő. 

L. 
Láng ; lángolni: 

cs. jangmak lobbanni, égni; jangin tiízvész, tűz. 
osz. jangin tűzvész ; janmak égni. 

langy (laza meleg) langyos : 
osz. ilin^ak *) 

*) Megjegyzendő, hogy az i csak segéd hang az 1 kiejtésére. 
Lásd: Bevezetés, a hangviszony ülésről szóló czikket. 

láp (mocsáros hely): 
cs. lapa kása és mocsár. 

lap (plánum és pagina) lapos : 
osz. japa lapály; japrak lap és lomb. 
cs. jalpak lapályos, sik. 

legény: 
osz. jegén vőlegéng ; jigit hős, legény. 

len-ni, lesz-ek? lesz-ünk: 
lan-len és las-les azon szócska a melylyel a törökségben részint fö, 

részint melléknevekből visszaható igék készülnek. P. o. zen gin 
gazdag, zengin/eSmek gazdag lenni. 

lepni (takarni), lepel, lepedő : 
cs. japmak takarni, betakarni; japinmak takarózni. 
osz. japik lepel, takaró. 

M. 
Macska: 

cs. niösük és misik macska. 
11 
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magas, magasztalni: 
vjg. maku magasság, magasztalás ; makutmak magasztalni, ma

gasra emelni, 
cs. maktamak magasztalni. 

máj: 
cs. bagir (türkmen) bajir máj. 

mártani: 
cs. malmak mártani. 

más, másik, második: 
vjg. basa más, második, újra, megint; basaki más valaki, 
cs. basák idegen, külön. 

menni, megyek: 
vjg. mengmek menni, járni, 
cs. mangmak 'menni, járni. 

menny (ország) mennyei, mennydörög: [örökkévaló# 

vjg. mengi halhatlan, örökkévaló, mennyei; mengilik isten az 
jak. mángge menny, nagy, múlhatlan. 

mi (kérdő névmás, milyen, mikor, mire, merre stb.): 
csuv. min mi, micsoda, 
cs. ni mi; nidek milyen; nicag mikor, 
osz. ne mi; nereje merre, hová. 

mi (személyes névmás) mik, mink: 
cs. miz mi; mizler mink. 

mint (vt, sicvt, equalis): [-ként, -képen, 
cs. mingzemek hasonló lenni; mingzek hasonló; mingi hasonló, 
osz. bengi, beni, hasonló, ként. (Régi különösen szelesük iratokban 

gibi helyett használtatott.) 
mogor, mogorva: 

cs. mogul és mogol bú, komolyság, gond. (Abulgazi után, ki mo
gul, mongol tulajdonnév jelentését kaigu (gond)-val magya
rázza *). 

*) Abulgazi a mogul szót a mogulok v. mongolok történe
ténél érinti könyvének 4-ik lapján. 

munka (labor, aerumna): 
cs. vjg. műnk, baj nehézség, fáradság; munkalmak bajlódni, 

fáradozni ; munkluk fáradozó, szenvedő, bajlódó, 
jak. mung erőlködés, fáradtság. 
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N. 
Nép: 

osz. hej) mindnyájan, mindössze. Ezen merésznek látszó hasonlatra 
az ujgur nyelv bírt ahol bütün mindnyájan,mindössze, és né
pet, nemzetet is jelent. 

nőni, növelni, nevelni: 
cs. önmek nőni; öngen felnőtt. 

Ny. 
Nyak: 

cs. jaka, nyak, hátulsó rész; jakalik nyakló, gallér. 
osz. jaka gallér ; jakalamak megfogni, nyakonfogni. 

nyál, nyálka: 
cs. jelem enyv, nyálka ; jalin nyál (Ahuska hol a .» j hibás ponto

zása folytán talin ^^^ minek egyébiránt semmi értelme nin
csen, áll). 

nyalni: 
jalamak nyalni; jalak tál, a melyből a kutyát etetik. 

nyár, nyaralni: 
ujg. jaz tavasz; jaj nyár. 
cs. jaz nyár; jajlamak nyaralni. 
osz. jai és jaz nyár; jailamak nyaralni; jailak nyaraló. 

nyargalni, jargalni (Mol. Alb.) (nem annyira az equitare mit magya
rul lóháton menni v. ülni szólásmóddal fejezünk ki, mint a 
lovaglás bizonyos módja, Ballagi szerint gallopiren): 

jorgalamak poroszkálni : jorga poroszkáló ló. 
nyerni : 

osz. jenmek nyerni, megnyerni, meggyőzni. 
nyílni, nyilt: 

jak. ile nyílt, nyitott. 
nyirkos: 

jak. nuora soha ki nem száradó. 
nyírni: 

osz. jirtmak lépni, hasítani. 
cs. jirtmac hasáb, vágás. 
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nyomor, nyomorék, nyomorult, nyomorúság : 
cs. jümrü v. jümrülgü rom, pusztítás; jümrülmek elnyomorodni, 

elpusztulni. 
nyugodni, nyugalom: 

cs. jikilmak ledőlni, leesni. P. o. jerge jikildi ledőlt a földre. 
Jegyz. A szólásmód, hogy ledőlök egyet a helyett, hogy 

lenyugszom, vagy lefekszem minálunk sem idegen. 
nyújtani, nyúlni: 

cs. jajmak terjeszteni, nyújtani; jajilmak nyúlni, kiterjeszkedni. 
nyúzni: 

osz. jüzmek nyúzni. 
nyü, nyüves: 

jak. üön nyü. 

o, o. 
Ócsárolni, ócsárlani: 

ujg. ucuzlamak megvetni; ucuz megvetett (az akir = tisztelt, el
lentéte). 

ocsó (éber, Ballagi szerint) ocsódni vagy ocsúdni fölébredni) : 
ujg. otuk éber; otukluk éberség. 

ok: 
ujg. ok értelem, jelentés, szellemi fogalom, tartalom. 

okos, okosság: 
ujg. okus tudás, okosság, tudományosság, bölcsesség; okusluk 

tudós. 
okrándani (megijedni, Székely szó) : 

cs. ürkenmek örkenmek megijedni, meghökkenni; ürküntü ijed-
oktatni: [ség. 

ujg. okturmak értésre adni, értetni, tanítani magyarázni. 
cs. okutmak oktatni, tanítani. 

okulni: 
ujg. okmak megérteni, észszel felfogni ; okukli értő. 
cs. okumak érteni, megérteni, olvasni. 

ól (disznó-ól): 
cs. oj és öj sátor, lakás, gödör,vÖlgy. 

olcsó, ócsó : 
cs, ucuz olcsó. 
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osz. uíjuz olcsó. 
olló (kecske-olló) (kecskefi, Székeli/szó) : 

osz. ulak kecskefi. 
cs. ólak, oglak kecskefi. 

ólom : 
osz. kalaj ón. 

olu (liquor. Kresz.) olvadni : 
cs. höl nedves ; höllenmek nedves lenni; öl nedves (Abuska). 
jak. ul olvadni (schmelzen, thauen); ular olvasztani. 

olvasni: 
csuv. vola olvasni. 

or, orv, orozni: 
osz.cs. ouri, ogri tolvaj,- ourlamak orozni, lopni. 
ujg. okri titkos. 
jak. uor lopni; uoruja tolvaj.% 

orló (olló): 
osz. orak sarló, sajátképen vágó szerszám az or&mak = vágni 

(gabonát) aratni igéből. 
orom, ormos: 

ujg. ori, őri fenn, föl; őrük magas. 
cs. orun emeltség, magas hely. 
jak. oroi csúcs, hegy. 

orr: 
cs. borún o/'r, elöfok, előrész, előtt, P. o. mon din borún előttem; 

burut bajusz. 
ország: 

cs. urun hely, vidék; jurt ország. 
jak, orun Ae/í/ (mongolul oron ország, birodalom.) 

orvos : 
iyV/. jorkuci «Zom /e/tó', kuruzslya, kik még maiglan is Közép

ázsiában bizonyos mondókák vagy más babonás móddal a be
tegségeket gyógyítják. 

ótni (tejet. Székely szó.) altatni. 
ujg. otimak aludni; otitmak altatni. 
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Ő, őt: 
osz. o, ol Ö; ani öt]; olar ök. 

öcs: 
ujg. eci v. ici fiatalabb nővér, húg. 

ököl, öklezni: 
cs. ögül v. Öltül gömb, gömbölyüség ; ökülmek gömbölyödni ; ök-

lege pofonütés. 
ökör: 

0S2. öküz ökör. 
csuv. vigur és vugur ökör. 

ölni, öldökölni: 
os. osz. ölmek halni; öldürmek ölni. 
jak. ölör ölni; ölörtör öletni. 

ördög: 
ujg. cs. örtük a titkos, az elrejtezett, titok; erteng rósz szellem 

(a kirgizeknél). 
öreg (koros és nagy, öreg Duna és kis Duna): 

cs. irik és irek (Abuska) nagy és öreg: iriklik nagyság. 
osz iri nagy. 
jak. erge öreg. 

őrleni : 
osz. övütmek és öjütmek őrleni; övünmek és öjünmok őrlődni. 
csuv. aver, avr őrleni. 

Jegyz. Az osz. övütmek nem egyéb mint a felhangu ovmak 
= dörzsölni szenvedő alakja alhangu kiejtésben, t. i. ovut-
mak = szétdörzsöltetni. 

öröm: 
jak. üör örülni; üörü öröm ; üörd örvendeztetni. 
cs. irim Abulgazi szerint mulatság, vígság Uluk toj etib irim 

kildilar = nagy lakomát csapva mulattak, többször fordul elő. 
örvény: 

cs. irvam örvény (Abuska) ; ögürülmek forogni, körben mozogni. 
ős, ise (Halotti Beszéd.): 

jak. ese atya, nagy atya. 
osz. eski az öreg, ó. 
cs. öski öreg, ó. 
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ősz (haj): 
cs. öz ösz (a színről. P.o. ösz haj. Abuska). 

ősz (autumnus) : 
ujg. osz. gös ösz. 
cs. közek ösz. 

öte, óta, olta: 
cs. öte múlva, ólta. P. o. bir nice kiindin öte = néhány nap óta. 

özön: 
cs. özgün igen nagy, túlságos (özgün su = vízözön*)); ösraek 

nőni; ösken felnőtt, nagy, magas. 
*) Lásd Gag. Sprachst. 127. lapon, a hol hibás olvasás

ból özgün su helyett nurgun su ivatott. 

P. 
Pára, parányi. 

osz pára kis rész. P. o. bir pára adam egxnéhány ember, kis pénz
darab ;, paralamak széttépni, eltépni. 

pattanni, pattantani, pattagni: 
osz. patlamak pattantani; patlatmak pattantatni. 

piczi, picziny: 
osz. bi^i kicsiny és kedves dolgokról mondatik, különösen a gyer

meknyelvben. 
csuv. pizike picziny. 

pisz-ok, piszkos, piszkítani: 
cs. pis szenny, piszok ; pise riíh. 
osz. pis csúnya; pislik csúnyaság, szenny. 

púp: 
lásd bob. 

R. 
Rakni, rakódni: 

osz. brakmak letenni, egy helyre tenni, hagyni. 
rég, régen: 

jak. urukku régi idö, ezelőtt. 
remény: 

cs. irim képzelödés, várakozás, remény, hiedelem* 
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jak. ereni remény. 
rokon: 

ujg. urukun = rokonságban, 
cs. uruk család, rokonság, rokon. 

s. 
sajnálni: 

ujg, saginmak aggódni, búsulni; sagin5 aggodalom. 
sajt: 

csuv. cigit sajt. 
sallang: 

osz. sallanmak lelógni, lefüggni, fityegni, idestova mozogni. 
sár, sáros: 

osz. camur sár. 
sárcsa v. szárcsa. 

cs. sarice egy fakó hátú és hamuszínű hasú kis ragadozó madár. 
osz. serce v. sirce veréb. 

sárga, sárgulni: 
cs. sárig sárga; sargamak sárgítani. 
osz. sári sárga; sarirmak sárgulni. 
csuv. sara sárga. 

sarló: 
csuv. sorla sarló. 

sárma (vad hagyma): 
osz. szarmasak foghagyma. 

saru: 
cs. caruk saru. 
osz. cari'k saru. 

sás: 
osz. saz sás ; sazlik nádas. 

sátor, sátoros hegy (Nógrádban) 1265-ik évben Jerney szerint: 
cs. catir sátor ; cadir = asszonyi felöltöny ; ceter esernyő. 
osz. cadir = sátor *). 

*) catir, cadir persa eredetű szónak látszik, de nem az 
újabb, hanem a régi török érintkezésből fennmaradt a nyel
vűnkben. 

savó: 
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cs. savun, saun, savó. 
sebes: 

cs. ceber gyors, fürge. 
sejteni, sajdítni: 

osz. sezmek sejteni. 
cs. sajgin képzelet, vélemény. 

sekély, sekélyes (vadum): 
cs. seg sekély. 
csitv. sayal kevés. 

sepreni, seprű: 
cs. söpürraek seperni ; söpse seprő; söpstik sepredék. 
osz. süpürmek seperni; süpürgü seprű; süprüntü sepredék. 

sereg: 
ujg. cs. corig sereg. 
osz. ceri sereg. P. o. jeni ceri az új sereg (jancsár). 
jak. seri sereg, serile seregülni, háborút viselni. 
csnv. sara, sar sereg. 

serény: 
cs. seren serény, gyors; serenlik gyorsaság. 

serke (kárpit. Mól. Alb.J : 
cs. ccrge függönyök vagy kárpitokból hamarjában készült sátor, 

szúnyogháló. 
serke (Nisse) : 

osz. sirko vagy bit sirkesi tetű serkéje, serke. 
serkenni, serkenteni: 

cs. ccrkcnmek gyors mozyásokat csinálni, gyors lenni; cerken-
dirmek siettetni. 

serte, sertés: 
csuv. sírt serte. 

sietni, sietség: 
jak. tietei sietni ; tietel sietség. 

sík (lubricus), sikos : 
cs. sij-dam sikos (megjegyzendő, hogy dam egy melléknévképzö, 

mely másutt is mint ildam = gyors. 
siker, sikeres, sikerülni: 

osz. cs. cikar eredmény, jövedelem (a mi kijö). 
Jegyz. Az igetö vagy a jelentőmód jelenidejének egyes 

harmadik személye a keleti törökségben különálló főnév 
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gyanánt is használtatik. P. o. bariri keliri = menése, jövése, 
biliring kim dir ki az ismerősöd ? stb. 

sima, simítani: 
cs. sima és siba sima; simalamak simítani. 

sinleni, sinlődni (csenevészni; erőben fogy ni) : 
cs. sinmek törni, veszni (elvont értelemben. P. o. husi singan eltört, 

síp : [elveszett) az esze (Babér.) 
cs. sipuzga síp. 

sír (sepulcrum). 
osz. cigir, cir barázda, verem. 
cs. siri verem, kút. 

sívni, sikítni, sikatni, sikoltani: 
ujg. sikitmak sírni, jajgatni ; siktamak sikatni; sikit sírás. 
cs. siktamak sikítni. 

só (sav), sós: 
cs. sor sós, keserűs víz; sorak sós fold, szíkföld, pusztaság. 

sodorni: 
südremek taszítani, tolni. 

sok: 
osz. cok sok; cokalmak sakasodni. 
ujg. cok hatalom, erő, nagyság. 

sor (rend): 
ujg. süre sor, rend. 
cs. sira sor, rend. 

söprű (Hefe, Satz) : 
osz. seprek söprű. 

sör : 
csuv. sira sor. 

súrolni, súrlódni: 
cs. s'írmak törölni ; sirilmak töröltetni. 
osz. sirmak karczolni, vakarni; sirilmak karczoltatni, súrlódni. 

süket, siket: 
ujg. sük hallgatag; sük turmak hallgatni; süklük hallgatagság. 

sürü : 
cs. zirik gyakori, sürü; zirikmak megunni, megsokallani. 
csuv. sura sürü. 

süveg (parasztosan sög Kreszn.) : 
cs. seökele a kirgiz nőknek fejdísze, sövege. 
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Sz. 
Szabni, szabás: 

osz. sapmak bevágni. (P. o. jol sapmak utat bevágni; bicak sap
mak kést beverni). 

szag, szaglani: 
osz. koku szag; koklamák szaglani. 

száguldani (M. A.) száguldozni (szerteszét futkosni) : 
osz. dagildamak szétszórni, szétválni, szétmenni, egy nagyobb cso

portot kissebb falkákra osztani. 
szaj (vékony jég, els'ó fagy a vizén. Kriza Vadrózsák, tájszótár), zajlik. 

cs. sang vékony jég, a víz színén úszó jégdarabok. 
szajkó, szajkolni: 

cs. saikak hebehurgyákat beszelő. 
osz. sai'kalamak öntudatlanul beszélni, ábrándozni. 

szak (rész, darab, szakasz) szakadni, szakgatni: 
ujg. cak hasadás, szakadás*). 
cs. cakmak szúrni, csípni; caknamak zúzni, feltörni. 

*) Cak nem persa eredetű, aminek a szótárírók 'mindeddig 
tartották, hanem azon szó csoportból, melyet az új persa az 
Ót környező törökből kölcsönzött. 

szakái : 
ujg. cs. osz. sakál szakái; sakallanmak szakálosodni. 

szál (faszái, virágszál) : 
cs. tal faszái. P. o. bir tal agac egy szálfa. 
jak. sala ág. 

szál (tutaj) : 
osz. sal tutaj. 

szabna (népies szórna) : 
cs. osz. saman szalma. 

szám, számlálni: 
cs. san szám; sanamak számlálni, tisztelni (számba venni).: 
osz. saj szám; sajmak számlálni, tisztelni (szarnia venni). 

szán, szánk a7 szánkázni: 
cs. sanak (kirgiz san) szánka. 
csuv. sona szán. 

szánni (miserari) szánakodni, szánalom : 
cs. sanamak kímélni, sanaglik kímélet, szánalom. 
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szánni (destinare), szándék : 
cs. osz. sanmak vélni, hinni, akarni, szándékozni; sanu szándék. 
jak. sana szándék. 

szapora: 
osz. sabuk és sapuk gyors, sietős. P. o. abuk sabuk söjler hebe-

hurgyázva beszél. 
szárma (töltött káposzta): 

osz. sarma tekercs, egy táska nemű tészta (a, sarmak rátekerni igéből. 
szedni, szedve (carptim, Molnár Alb. tehát nemcsak gyűjteni, hanem 

válogatni értelmeben használt) : 
osz. secmek kiszedni, kiszemelni, válogatni. P. o. secme üzüra vá

logatott szöllö. 
szegény: 

vjg. cikai szegény ; cikailik szegénység. 
osz. zögürt szegény. 
cs. sökül szegény. 

szegni, szegély: 
jak. seget felhajtani egy ruhát, szegni, beszegni. 
cs. sökmek fejteni, lehasítani, letépni. 

szél (ventus) szeles: 
vjg. jel szél. 
cs. jel szél; selig szeles ; selin hűs. 
osz. jel szél, serin hűs. 
csuv. sil szél. 

szél (margó): 
osz. jalí part, szél. P. o. deniz jalis'í tenger partja. 

szélyedni, elszélyedni: 
csuv. salán elszélyedni; salat elszélyeszteni, elszórni. 

szelni, szelet: 
cs. calmak vágni, levágni, lemetszeni. P. o. bas ealmak fejét le

vágni. 
szépelegni: 

cs. sipalamak czirógatni. 
szeplő: 

cs. sepke szeplő, egyes csepp vagy folt; sepmek cseppegtetni. 
szer (rend, sor, mód, így szerfölött = rendkívül, szerét tenni r=r mód

ját tenni: 
vjg. síire sor, rend. 
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osz. sira sor, rend. 
jak. serge rend, sor. 

szeretni, szerelem: 
osz. sevmek szeretni. 
cs. söjmek v. sevmek szeretni. 

szérű v. szérő (azon sík hely, a hová a gabonát nyomtatásra kiterítik) ; 
osz. sergi egy olyan hely, a hová az áruczikkeket eladásra kiterítik; 

azon szőnyeg a melyen az áruczikkek kirakatnak; sermek ki
teríteni igéből. 

cs. sergü sík hely v. sík tér, hová bizonyos nedves testek szárításra 
kiterítetnek. 

szidni, szitkozni, szitok: 
cs. sökmek és sükmek szidni; söküs szidás ; sökünc szitok. 
osz. söjmek és sövmek szidni. 

szíj : 
cs. cij egy nagyobb részt sásból készült öv, melylyel a sátrat kivid

ről körülövedzik, egy nagyon megtelt zsák v. árúcsomag derék-
kötele. 

szín (kocsiszín) szinlö (tector, M. A.) : 
osz. s'igin menedékhely; si'glnmak menekedni, menedékhelyet, ótal-

mat keresni; s'íg'íngak szin, eresz. 
cs. s'ignak ótalom, menedékhely. 

szín (color), szün (Göcsei Nyelvjárás) : 
ujg. üng szín. 
jak. öng szín; in arczszin. 

szipni (szopni) szipákolni, szipka: 
cs. sipkarmak szopni; sipka szipóka. 

szirt (occiput): 
cs. osz. sirt a hátnak felső része ott, hol a nyakkal határos, egyéb 

testeknél pedig felső rész. P. o. tag sirti a hegy felső része. 
szív (cor), szívelni: 

cs. silemek szívelni, szeretni. 
szó, szavat, szóllani: 

cs. söz szó; sözlemek szóllani; sau beszéd, szó; sau^i szószóló. 
osz. söz szó; söjlemek szóllani. 

szomorú: 
cs. somsur szomorú, bús. P, o. somsur sözi bar búsan beszél, 

szórni: 
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cs. osz. sourmak szórni (gabonát) kihinteni. 
szoros, szorulni: 

cs. tar szoros, szűk; tarilmak szűkülni, szorulni. P. o. icimtarild 
megszorult a belsőm. 

szöcskő, szöcske (HeühüpferJ szökcsélni, szöcskéim: 
osz. sicramak ugrándozni. 

szög (clavus) szeg, szegezni: 
ujg. cügi szeg. 
cs. cüvi szeg. 
osz. civi szeg. 

szög (angulus) szeg, szeglet: 
cs. (kirgiz) cing öböl, szeglet. 

szökni, szökkenni, szökölleni, szökdelni: 
ujg. sekmek szökni, odább ugrani. 
cs. sekmek átugrani ; sikenmek szökkenni, ugrándozni. 
osz. segirtmek v. sejirtmek ugrani; sojirim ugrás, szökkenés. 

szunnyadni, szundikálni: 
cs. süngmek elaludni (tűzről v. csillagról). 
osz. sönmek elaludni. 

szúnyog: 
cs. sunak darázs; singek légy. 
osz. sinek légy; sivri sinek szúnyog (hegyes légy). 

szúrni: 
osz. s'izmak szúrni (benső fájdalomról) ; sízi' szúrás. 

szuvat (falnak felhámlott tapasza. Szék. szó.): 
cs. suvamak falat tapasztani. 
osz. sivárnak falat tapasztani ; s'ixafal tapasza. 

szügy, szügyes: 
cs. cöge a tevének szügye. 

szűk, szűkülni: 
cs. osz. siki szűk, szoros; siklik szorosság, szorongatottsdg; siki'l-

mak szükségben lenni, bensöleg szorongatást szenvedni (hara
gudni). 

szümölcs, szemölcs: 
osz. sivil^i és sivilgim szümölcs. 

szűnni, szünet, szüntelen: 
osz. son vég ; sonsiz végtelen, szüntelen; sönmek elaludni (tűzről, 

gyertyáról és csillagról). 
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szűrni, szüredék, szürü: 
cs. osz. süzmek szűrni; süzük tiszta, átszűrt; süzgec szűrő. 
jak. sü r / a szűrű, melylyel a vékony jeget egy a jegén vert lyukon 

kiveszik. 
szűz: 

cs. kiiz szűz; kiizlik szüzesség. 
osz. ki'z leáng, szűz. 

T. 
Tag (membrum, artus): 

osz. tiké egy rész, darab. P. o. tiké tiké darabonként, egyes ré
szekként; tikelemek szétdarabolni, taglalni. 

tagadni: 
cs. tangmak tagadni, megtagadni. 

tágulni, tágítani: 
cs. osz. tagilmak széfszónklni, elterjeszkedni. P. o. sis tagild'i a 

daganat lelapvlt azaz szétterjedt, tágult. 
tá j : 

cs. (azerbaifyan) tai, t a j vidék rész. P. o. ol tajda ama vidéken. 
jak. doidu táj. 

takarni: 
cs. takar lepel, takaró, zsák; takarjuk kis zsák. 
osz. taghar tarisznya. 

talabér (praemium inventionis. Kresz.) : 
jak. tolobur talabér. 
osz. kelebir, kelepir talált kincs. 

talaj, talajos (helynév 1211 *) mi tán e szó régiségének elég bizonyíté
kaid szolgálhat): 

cs. tála és dala mező, föld (Boden). 
*) Jerney. Magyar Nyelvkincsek. 

talp: 
cs. tap lábnyom. 
osz. taban talp. 

tanács, tanácsolni, tanakodni: 
osz. danis tanács ; danismak tanácskozni. 
cs. (azerbcá^an) danismak társalkodni. 

tántorogni: 
NYKI/VTTTD. KÖZLEMÉNYEK. VIIIS 1 2 
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cs. tintereklemek tántorogni, düledezni. 
tanú: 

ujg. tanuk, tanú tanúság, bizonyíték; tanukmak tanúskodni, 
cs. tanuk tanú. 

tanulni, tanítani: 
cs. osz. tanimak tudni, ismerni; tanitmak ismertetni, tanismak 

ismerkedni. 
tapadni *), tapasztani: 

osz. japísmak tapadni: jap'isti'rmak tapasztani, ragasztani. 
*) A magyar tapadni igéhez legközelebb áll a cs. ujg. tap-

mak, tapinmak = : szolgálni, tisztelni, mert ezen elvont értelmű 
jelentése a hozzá ragadás tapadás fogalmát rejti magában. 

tar (kopasz): 
jak. taragai kopasz. 

taraj : 
osz. tarák fésű, taraj; daruk és durug csúcs. P. o. Dagni'n da-

rugi a hegy orma. 
csuv. tereké taraj. 

tarló (szántóföld régi értelmében: rus Bissenorum, quod vulgo dicitur 
Besseneu thorlou) : 

osz. tarla szántóföld. 
cs. (kh. t.) tarikszántóföld; tarimak vetni (magot); taranji/ó'/d 

műves. 
tarsó: 

cs. tursuk bőr edény v. tömlő, melyben a kimisz (kancza tejből ké
szült ital) tartatik. 

tartani (durare. P. o. két napig tart) tartozni valamitől (sich enthalten) : 
cs. tartmak tartani, eltartani, húzni. P. o. jillarga^e tartadir éve

kig tart; tartinmak tartozni, tartózkodni valamitől. P. o. ot-
din tartinir a tűztől tartózkodik. 

tátani (szájt) : 
jak. at nyitni, tátani (szájt). 

tavasz: 
cs. tomus tavasz utója. 

távol: 
cs. tav, tavos (türkmen tas) távol, messze. 

te (ten-magad, ten-kénf) t i : 
osz. sen te; siz ti. 
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teg(-nap): 
cs. tön tegnap; töne kün tegnapi nap. 
osz. dün teg-nap. 

Jegyz. Tön vagy tűn csagataji nyelven éjt jelent, mihez 
a tön = heri úgy viszonyúi, mint a szláv vecer = esi és i'cm* 
= tegnap-hoz. Furcsa csak, hogy míg a magyar heri-nél a 
nap szót kiteszi, és hodie-nél kihagyja, addig a törökséghen 
hodie mindig mu kim vagy bu giin, heri pedig egyszerűen 
tön vagy dün (tehát kün = nap, nélkül) szóval tétetik ki, 

teke, tekerni, tekeregni: 
cs. tekir teke, kör ; tikre v. tegre kör; tekre körül; tekrenmek 

körben mozogni; tekirlemek körben forogni ; tekirlek kerék. 
osz. tekerlik kerék. 

tekenö, teknyő, teknő : 
osz. tekne teknő. 

tele, telni, teljes, töltoni. 
vjg. toluk tele. 
cs. tolu tele; tolmak telni; toldurmak tölteni, 
osz. dolu tele. 

temetni: 
cs. kömmok temetni. 
osz. gömmek temetni. 

tengely: 
osz. tingil tengely. 
cs. (kii. t.) töngül *) tengely. 

*) A töngülmek ~ forogni igéböl} mert tudni való, hogy Kö-
zépázsiában nem a kerék, hanem a tengely forog a kocsi alatt. 

tenger: 
cs. tengiz tenger. 
osz. deíiiz tenger. 

teprenkedni, töprenkedni : 
cs. teprenmek nyugtalankodni, nyugtalanságból folyvást mozogni. 

(Es valószínűleg ez a concret értelme az abstract fogalmu ma
gyar töprenkedni igének). 

tér, terű : 
cs. tere sik hely, völgy ; seri és serik sík hely, egyenes, 
osz. dere két hegy vagy halom közti sik föld, völgy. 

térd (népies tird): 
12* 
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cs. tíz térd; tiz cökmek térdet hajtani. 
teremteni: 

vjg. töretmek teremteni ; töretkuci teremtő isten ; töremek világra 
jövni. 

cs. töretmek készíteni, teremteni. 
osz. töremek előteremteni, előjönni, semmiből, 

előteremteni; előjönni semmiből. 
terülni, teríteni : 

osz. sermek teríteni; serilmek teríttetni. 
tetszeni (tetik = tetszik Müncheni Codex) : 

cs. tatanmak, tagamnak tetszést találni. 
tető, tetőzni: 

cs. töpe tető ; tepelemek tetőzni. 
o z. tepe tető. 
jak. töbö csúcs, orom. 

tiló (kender törő eszköz): 
csuv. tila tiló. 
cs. tilmek törni, darabítani; tilim darab, 
osz. dilim darab. 

tilos, tilalom, tiltani: 
vjg. titmak tiltani, meggátolni, 
cs. tijmak tiltani, visszatartani. 

tinó (juvencvs. M. A.) : 
cs. tana tinó. 
osz. dana tinó. 
csuv. tina tinó. 

tiporni, taporni (göcsei) taposni, tapodni: 
cs. tipremek v. tepremek tiporni; tepmek tapodni, 
osz tepmek rúgni, tánczolni. 

tojni, tojás (partos gallinarumpositiv. ovorum); tojótik (gallina. Mol. 
Alb.J. Tehát nem annyira ovorum és ovum ponere határozott 
jelentését, mintsem inkább szülni concret fogalmát zárja ma
gában : 

cs. togmak szülni; togum vagy to^um*) tojás, szülés és mag. 
osz. doghmak szülni; doghus szülés. 

*) To%um a szótároktól tévesen persa eredetűnek tárta* 
tik. Ezt bizonyítják először a föntebbi csagataji szó, mert a 
khinai tatárok és khokandiak ovum-va, tokhum-on kivül más 
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szót nem ismernek. Másodszor: hogy toyum vagy to%m a 
törökségben és az újpersában határozottan magot jelent, és 
hogy az újpersában a tojás szó mindig topn-imurg =• madár 
v. tyúk mag-féle körülírással fejeztetik ki. Furcsa azonban, 
hogy nemcsak a magyar szó stojá elvont értelmű, hanem a 
török jumurta v. jumurtka tojás sem egyéb. Ez határozott 
jelentésében nem más,mint gömb a jumurmak = gömbölyödni, 
monyorodni igéből, melyből lett jumurtu = gömbölyödöttség, 
monyorodottság, mely észjárással egészen megegyezik a régi 
és helyesebb magyar szó tikmony azaz tik v. tyúk gömbé. 

tok (theca, calix, siliaua. M. A.): 
cs. takar v. takao zsák, lepel. 

tokló: 
osz. tokli hat hónapos bárány. (Bianchi). 

toll: 
osz. tüj toll, állatszőr • tüjlenmek tollat v. szőrt változtatni, 
cs. tüg toll, szőr. 

tolvaj : 
cs. talárnak rabolni; tálak rablás, préda, 
jak. tála rabolni; tali rablás. 

tompa: 
jak. tuppa^ tompa. 

tor (nem csupán hallotti vendégség, mint Molnár Albert mondja, ha-
másnemü vendégség is. P. o. disznótor): 

cs, tor lakoma. 
osz. toj vendégség, lakoma ; toj etmek tort ülni. 

tő, töv: 
cs. tüb tő, tag tübi hegytöve. 
osz dib tö. 

tökéilet, tökélletes (perfectus) : 
ujg. tökei tökétetes ; tökellik tökély ; tökün egészen. 
cs. tökei tökéletes; tökellemek 'pótolni. 

tömény (sok és ezer *)), töménytelen. 
ujg. tömén sok, igen sok. P. o. tömén ming il = igen sok, ezer év, 

tömenmek sokasodni, 
cs. tömén sok, rakás, tízezer. 

*) Szabó Dávid és Molnár Albert szerint, 
tömlő: 
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cs. cömlek edény. A keleti törököknél egy fából készült nagy hasú 
vizedény, a nyugoti törököknél pedig egy alacsony széles főző
edény. 

osz. tulum tömlő, 
tömni: 

cs. kömmek elrejteni, eltemetni; kömük elrejtett, elásott, eltemetett. 
tönk (tönkre jutni, tönkre menni): 

cs. tőiig fenék, alsó rész, fának töve; töngi^e fenékig. 
Jegyz. Tönkre menni, fenékre menni, elsülyedni-féle ki

fejezéssel azonos, 
tönkő (stipes M. A.): 

cs. töng törzs, egy edénynek alsó vastag része. 
töpörödni, töpöre (ránczos ábrázatú) töpörtö: 

cs. coporusmak összefutni. 
tör, török: 

cs. tőr subula (Abuska); tuzak fogó, török. 
jak. dogur tör. 

törni: 
osz. kirínak tömi; dirim darab. 

törpe: 
cs. cörpe disznó és vadkan kölyke. 

törülni, törleni: 
cs. sirmak v. si-irmak törülni. 

törvény, törevény: 
ujg. törü törvény, szabály, rend, zsinórmérték. 
cs. tőre törvény. 

tözek marhaganéjböl tüzelő): 
cs. osz. tezek tözek, 

tudni : 
cs, tujmak megtudni, megérteni, felfogni. 
osz. dujmak érezni, megtudni, hallani. 

túl, túlsó: , ^ 
cs tűri szemközt, túlsó rész. 
jak. tuora át, szemközt. P. o. suolu tuora túl az úton. 

tulok (juvencus): 
cs. turuk két éves ökör tulan fiatal ló. 

túró, túrós: 
cs. turak túró. 
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turul: 
cs. turgul sólyomnak egy ueme ; tnrgunk varjú. 

tusa, tusakodni: 
jak. tusun harczolni, verekedni; tustu tusa. 

túsz (hasonló megfelelő rész. Székely.) : 
ujg. tus, tös érték, hasonló megfelelő rész. 
cs. tus rész. (Abuska). 
jak. tus ellenkező, megfelelő rész. 

tutu (síp, cső. Szabó Dávid) : 
osz. düdük síp, furulja. 

túzok: 
cs. tugdak és tujdak túzok. 

tükör: 
csuv. tügür és tügürt tükör. 

tűnni : 
cs. tünmek tűnni, fényleni, ragyogni ; tünlük fény, ablak, a sátor 

felső nyilasa. P. o. aj tünlük holdfény. 
osz. aj dinlik holdfény. 

tűrni (plicare, convolvere) türközni: [haszegélyét felgyűrni. 
cs. türmek tűrni ; türlemek felgyűrközni. P. o. itek türlemek ru-
osz. dürmek gyűrni, gyöngölni (papirt v. szőnyeget). 
jak. tür gyűrni, gyöngölni. 

tűrni (tolerare): 
ujg. türmek tűrni, hatni-hetni. 
cs. tözmek tűrni, eltűrni. 

tüz: 
ujg. kizi tüz. 

Ty. 
Tyúk v. tik: 

osz. cs. tauk v. touk tyúk; erkek tauk kakas. 

ü. 
Ugrani, ugratni, ugrasztani: 

cs. irgamak ugrani; irgatmak hirtelen fölkelteni. 
úgy (sicut) : 

cs. ok hasonló, egyszersmind, ugyanaz; oksamak hasonlítani. 
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osz. ujmak hasonlítani, utánozni, alkalmazkodni. 
ukkon (pohár) = áldomás, ukkon pohár felmutató- áldomás ivó. 

1624-ben kelt hegyaljai oklevélből*)): 
ujg. ukan isten, 
cs. ogan isten. 

*) Nyelvtudományi Közlemények VII, 3-ikfüz. 340. I. 
undor, undok, undorodni: 

cs. (kh. t.) undor csúnya, utálatos. P. o. hic undor isi jok semmi 
utálatos dolga nem maradt. (Lásd: Qag. Sprachst. 126. I.) 

unszolni, omzolni (cohortari, clamore impellere. Mol. Alb.) : 
cs. on hang; ondamak hint. 

úr: 
ujg. üri, uri magas, előkelő. P. o. ej uri! előkelő ! egy czim a mely-

lyel a költő az uralkodó herczeget megszólítja (Kudatku-Bilik). 
úszni (felszínen maradni): 

jak. usun úszni. 
osz. jüzmek úszni, 
cs. öze fenn; üzmek úszni. 

út: 
cs. öt elhaladás, menés (Abuska *)); ötmek elmenni, elhaladni. 

*) A hol hibásan ot-nak olvastam, mert Budenz barátom 
öt-féle olvasását csak későbben találám helyesnek. 

utálni: 
ujg. usal rest, kedvetlen. 
cs. usal csúnya, utálatos. 
osz. usanmak utálni, restelni, nem szeretni. 

Üdü, üdv, üdülni, üdíteni: 
ujg. üt orvosság ; ütemek gyógyítani; ütői orvos; etkü jó, üdvös ; 

ituk üdvös; itki jóságos. 
jak. ütüő jő; ütüör üdülni. 

ügy, ügyekezní, igyekezni : 
cs. is és üs ügy ; islernek dolgozni. 

ülni, ülés: 
jak. olor ülni, időzni, tartózkodni, leülni; olo/ ülés. 
ujg. ulmak ülni (Klapr. 26.1.) 
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cs. olturmak leülni, ülni. 
ümög, imeg, ing: 

cs. küjnek, küjnük*) ümög. 
*) Küjnek és küjnük helyesebben küjenek szószerinti értel

mében öltözéket jelent, küjmek ölteni igéből. 
üngoni (békaként hangzani, az orrából, hangzani. Szabó Dávid) : 

es. inglemek nyöszörögni, nyögni. 
osz. inlemek nyöszörögni, nyögni, 

ünö: 
osz. inek tehén. 
csuv. ina tehén. 

ürü: 
es. (türkm) ürü ürü. 

iistük: 
cs. üst fenn, felső ; üsttüg/ő/ső' haj (?). 

üszög: 
cs. isik v. isig meleg, hö; isiklik hőség. 

ütni, ütleg: 
cs. (kh.t.) kütraek ütni; küteg, kütek ütleg, ütés, verés. 

üz (szag) (megüzölni a virágot. Szabó Dávid) : 
cs. is szag ; islernek szagolni. 
jak. üs szag, erős szag. 

üzenni, üzenet: 
cs. üge szó ; ügelemek beszélni. 
ujg. ügi szó. 

V. 
Vágy, vágyni, vágyódni: 

vjg. bak vágy; bakarmak kívánni, óhajtani, akarni. 
jak. baga vágy, kedo; bagar akarni, vágyni, óhajtani. 
cs. begenmek kedvelni, tetszeni. 
osz. bejinmck kedvelni, 

vaj : 
cs. maj vaj, zsír; majlamak kenni, zsírozni. 

vajnak (vállcsont köpüje. Székely) : 
osz. cs. ojnak csukló, izület. 

vájni : 
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lásd: aj. 
van, vagyon, vagyonság (ens, essentia) : 

osz. var van; varim vagyon. 
cs. bar van; barim vagyon. 

vásnij vásott (elkopott): 
cs. asinmak elkopni; asundurmak koptatni; asinmis kopott, vá-

vászon: fsott. 
osz. bez vászon. 
cs. böz vászon. 

vég, végezni: 
ujg. ing és eng végső, utolsó, legfeljebb, sajdtkepen azon szócska, 

a melylyel az ujgur nyelv a harmadikfoku melléknevet képzi. 
P. o. ing üstün legmagasabb. 

vei, val : 
ujg. cs. bile vei, val. P. o. üdi bile idővel, bilem, bileng, bilesi 

velem, veled, vele (azerbajgáni tájbeszédben használatos). 
osz. ile, vei, val. 

vélni, vélekedni, vélemény: 
cs. bilmek vélni és tudni. P. o. men sundak bilemen én úgy vélem. 

velő (medulla): 
cs. jilik ; osz. ilik velő (Mark. medulla). 

velő (cerebrum) : 
cs. mejin ; osz. bejin velő. 

vén, vénülni: 
osz. bunamak vénülni; bunamis vén. 

verem: 
cs. ur verem. 

verni, verés, vereség: 
osz. vurmak verni; vurus verés, harcz, verekedés. 
cs. urmak verni; urus verekedés, harcz. 

vetni: 
cs. atmak vetni, dobni ; jitmek elveszteni. 

vezetni: 
ujg. bözütmek, bösütmek vezetni; bösüt vezetés; bösütci vezető. 
osz. jedek és jetek vezeték ló; gedek kötél, melylyel a hajót pari

ról vezetik. 
világ, világos, villog: 

ujg. jolav. jula fáklya, világosság; jolakmak villogni, fényleni. 
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cs. jillamak villogni; jillag fényes; jalgamak fényleni. 
vol, volt, vala: 

cs. bolmak lenni; boldum voltam, 
osz. olmak lenni; oldum lettem, 
jak. buol lenni. 

z. 
záp (fog) : 

osz. sap töve, markolata, alsó vastag része valami testnek. 
zár, zárni: 

csnv. sura lakat. 
zord: 

osz. serdj sert zord, kemény, szigorú. 
zömök: 

cs. cömük vastag. 

UJABBKORI TÖRÖK-MAGYAR ÉRINTKEZÉSBŐL A MAGYAR NYELVBEN 

FENNMARADT SZÓK. 

Magyar: 
Aba 
betyár 

burnót 

boncsok 

csanak (merítő edény) 
cse'sze 
csárda 

csalma 
csizma 
csuha 

Török: 
aba = vastag szövetű ruha. 

p. bekiar = suhanez (bikiar dolog 
nélküli). 

burun ot'i = orr fü (arabúi enhe = 
orrba való). 

bonguk = üveg kláris, és az avval 
ékített lófarkféle lobogó. 

canak = fazék, 
p. keesze (kasze) csésze. 
p. *cardag = egy a mezőkön és pusz

tákon négy oszlopon álló rögtön
zött sátor. 

calma — egy régi divatú turbán. 
cizme 
cuha, cuka : posztó ruhanem. 

* cihar vagy car dag = négy oszlop, persa szóból. 
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Török : 
csótár 

csősz 
csulak (füles edény) 
csutora 
dohány 
dandár 
findsa 
galiba 
haramia 
iplik (varrás a csizma sárkán) 

Tatár: 
coldar = a csótárt tartó szolga, col 

= csótár és dár-tartó szókból. 
caus = őrmester, ős tiszti ráng. 
kulák = fül. 
cotra, cutora = útra használt ivó-
duhan = füst. [edény 

p. dundar = őrcsapat. 
íin^an. 
kalibalík = lárma, baj. 

a. harami = rósz ember, tilosba járó. 
iplik = czérna. 

iprika 
iprikálni (cacare) 
kaftán (foszlány köntös neme) 
kaiszi (barack) 
kalauz (útmutató) 
kaliba 
kazán 
kemény (mag) i 
kencs (kincs j 
kerevet 
kuncs (hely a kemencze és 

a fal között) \ 
kila 
kilim (tapes siculicus (M. A.) 
kazul basa, vagy kazul 
majom 
mámor 
nemez 
pallos 
pamuk 
papucs 
pemet 
pite, almás pite 

a. ibrik = vizeskancsó. 
*ibriklemek = szügségét végezni. 
kaftan = felső ruha. 
kaisi = baraczk. 
kolauz, kolaguz = útmutató. 
kulibe := kunyhó. 
kazán = katlan. 
kemun = kemény (mag). 
genc =5 kincs. 
kerevet-ágy. 

* Az az ibriket használni, 
papir helyett vizet használnak. 

gunc = zug, szurdik. 
kile = gabona mérték. 
kilim = szőnyeg. 
kizi'l bas = persa. 
majmun. 

a. mahmur = részegség, 
p. nemed. 

pala = széleskard. 
pambuk = pamut, 

p. papuí (paj pus = lábtakaró). 
demet = csomó, csokor. 
pite = pite, alma pitesi = almás 

pite. 
mivel a mohammedáuok bizonyos alkalommal 
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Török: 
sunda bunda 
szatócs 
szépet (béllett kosár) 
tábor, 
taliga 
tarhonya 
tőzsér 
tepsi 
zseb 
zsiger 

Magyar: 
sundan bundán = innét-onnét. 
satici = eladó, kereskedő, 
sepet r= kosár, 
tabur. 
taliga = kis szekér, 
tírhana. 
tagír, t e^ i r= : kereskedő, 
tepsi. 
§eb. 
giger = belek *). 

*) A törököknek ujabbkori nyelvében a magyai-ból átvett szók legismere-
tesbei ezek : koc = kocsi, varuS = város, hajdút = hajdu, sorompov = sorompó, 
kepének = köpönyeg, hintov = hintó, kopja = kopja, sallas = szín hajlék, és a 
magyar török korszakbeli történetírók által használt magyar szók, melyek azon
ban mainap ismeretlenek. 

VAMBERY ÁRMIN. 


