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JELENTÉS VÁMBÉRY Á. MAGYAR-TÖRÖK
SZÓEGTEZÉSEIRŐL.
Vámbóry A. úr még 1869-ben adott ki ezen Nyelvtudományi
Közlemények VIII. kötetében „Magyar és török-tatár szóegyezósek" czíme alatt egy nyelvhasonlító munkálatot, mely csupa ezíme
után is a magyar nyelvész és nyelvószetkedvelő közönségben elég
érdekeltséget kelthetett, minthogy az a magyar nyelvtudománynak
egyik még kimerítő tüzetességgel nem tárgyalt kérdésére ígérte a
régen várt feleletet, azon kérdésre t. i., hogy mi és mennyi törökség van a magyar nyelvben ? E felelet megadására senki sem látsz
hatott jobban elkészültnek Vámbéry úrnál, kinek egyéb széles
nyelvismeretein és különösen a törökség terén mozgott sok évi
tanulmányain kívül még egyik török főnyelvben való gyakorlati
jártasság is állott rendelkezésére. Hogy V. úr a feléje, mint tekin
télyes török-tudós felé, irányúit közvárakozást mintegy interpellatiónak vette ós fent említett munkálatával magyar-török nyelvkérdésüokre a maga feleletét megadta, azért neki mindenesetre nagy
köszönettel tartozunk, annyival inkább, ha az, tartalmának újságá
val s gazdagságával, nyelvészetünket leglényegesben gyarapítja.
Most már a hallgatva interpellálókon van a sor, hogy a nyert fele
letet, mely igen sok pontból (740 szóegyezési czikkböl) áll, nyugodt
megfontolással részletesen megvizsgálják, óhajtva, hogy azt men
nél kielégítőbbnek találhassák. Én, a ki szintén azokhoz tartozom,
kiket a dolog illet, a magam részéről tett ilyen vizsgálatról a kö
vetkezőkben akarok jelentést adni.
Vámbéry úr tisztában van az iránt, hogy a magyar nyelv rokonságilag a finn-ugor (vagy röviden ugor) nyelvcsoporthoz tarto
zik. Ezt ő is bizonyosan úgy érti, a mint nem is lehet másképen
érteni, hogy a magyar nyelv szókincsének leglényegesebb részére,
valamint megkülönböztetőleg kifejtett grammatikai alakszerke
zetre nézve a finn-ugor nyelvekkel egyező. Hogy e mellett a ma
gyar nyelvben tudvalevőleg sok olyan szó van, melynek könnyen
fölismerhető mása nem az ugor, hanem a török-tatár nyelvekben
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találtatik, vagy hogy bár (a mi ugyan nincsen annyira tudva, de
a mit V. úrnak egyelőre megengedünk) „sok magyar nyelvalak is,
és különösen szószármaztatási szabályokéra nézve is a magyar
nyelv a törökséggel szorosabb egyezést mutat: ezt ő „későbbi
(mondhatjuk: történeti) érintkezésből vagy talán összeolvadásból"
véli magyarázbatónak, mely az ugor néptörzsben már elkülönítve
álló magyarok s a tiszta török elemek közt ment végbe. Egyszó
val V. úr a magyar nyelvnek a törökliez való imilyen viszonyát
egyik részről kölcsönvétel, másik részről rátukmálódó behatás kö
vetkeztében aránylag későbbi (történeti) korban eléállottnak te
kinti, úgy hogy ez által a magyar nyelv eredeti ugor jelleméből
valamennyire kivetkőzött. A magyar és török nyelvek közt fenn
álló egyezési viszonynak ilyen fölfogásával tökéletesen egyetér
tünk, miután hinnünk kell, hogy a török nyelvek, mielőtt még a
magyarral történetileg, bármily szorosan is érintkeztek, megkü
lönböztetett jellemű befejezett nyelv-egé3zszé fejlődtek volt, minél
fogva az addig eleinte az ugor nyelvközösségben bennefoglalt és
azután önálló életet folytatott magyar nyelvvel miut idegen egyé
niség találkoztak. Mindazonáltal V. úr e magyar-török viszonyt
is nevezi r o k o n s á g n a k , mely a magyar-ugor eredeti rokon
ságnál nem annyira kisebbnek, mint inkább fiatalabbnak volna
mondható. Nem kell mondanom, hogy az ilyen alapon állított r ok o n s á g , valamint általában egy első fokú rokonság mellett még
emlegetett másodfokú rokonság nem fér össze a nyelvrokonság
azon fogalmával, melyet annak a mai nyelvtudomány tulajdonít.
Ennek szóhasználata szerint ugyanis, a mint tudva van, r o k o n 
s á g csak oly nyelvek viszonyát jelöli, melyek mint osztatlan egé
szek egy közös és azonos alapnyelvből kiindulva, szakadatlan
nyelvtörténeti fejlődés által bizonyos fokú önálló megkülönbözte
tettjellemet öltöttek, vagyis jobban mondva olyan nyelvek, me
lyekké csak egy közös osztatlan alapnyelv fejlődhetett, maga ma
gának csak többszörös változatait hagyván hátra. Rokon nyelvek
föl- és elismerésére ez értelemben nem csak annyi, hanem min
denek fölött oly természetű anyag- és alakegyezés kimutatása
kívántatik, hogy az másképen, mint az illető nyelvek eredeti
egy- és azonosságából ne legyen megmagyarázható. Magától érte
tik, hogy ily értelemben valamely nyelv csak egyszerűen lehet
rokon valamely más nyelvvel vagy nyelvkörrel, s nem állhat
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egyszersmind bárminő néven nevezendő (másodfokú, fiatalabb)
rokonsági viszonyban más, különböző nyelvekkel. Hogy V. úrnak
tetszett a magyar és török nyelvek viszonyát szintén rokonsági
nak mondani, ez, habár kis fogalomzavar, mely okvetetlenül fél
reértést okoz, magában véve még nem volna nagy baj; hiszen
mondhatjuk, hogy verba valent usu. Ámde e kis fogalomzavar,
melyben némileg V. úr maga is leledzett, az ő egész munkálatára
káros befolyással volt, a mennyiben az őt abban gátolta, hogy tu
lajdonképi föladatát helyesen és szabatosan magának kitűzze, és
ahhoz képest a kivitelben biztos és öntudatos elvek szerint jár
jon el. Mert V.úr az ő úgynevezett másodfokú vagy fiatalabb;
kölcsönvételi viszonyon alapuló magyar-török rokonsága alá egy
szeriben oly „gyök és tőszók vagy nyelvalakok" egyezését is fogja,
mely ő szerinte is a turáni (altáji) nyelvek valóságos ősrokonságából folyna. Ezek pedig, t. i. a magyar nyelvben használt gyök és
tőszók vagy nyelvalakok, szerinte „mint a turáni nyelvcsoport kö
zös birtoka, a törökben nagyobb és élénkebb rokonságot mutatnak
(értsd: a magyarhoz) mint a finnugor nyelvekben." V. úr szerint
tehát a magyarban vannak szók és nyelvalakok, a melyeket az a
töröktől ugyan nem vett kölcsön azóta, hogy a finn-ugor alapnyelv
ből mint önálló (magyar) nyelv kivált, de a melyek mégis inkább
a törökséghez tartoznak, mintsem az ugorsághoz. Miképen lehes
sen ez, azt teljességgel nem értem; mert én csak azt látom, hogy
magyar szók, melyek altáji, vagy bár csak török-ugor ősrokonságnál fogva, a törökben is léteznek, mégis csak az ugor alapnyelv
által juthattak a magyar nyelvbe, minthogy a közös török-ngor
ősnyelv korában külön magyar nyelv nem is létezhetett, tehát nem
is keletkezhetett semmi (valódi) élénkebb rokonsági viszony ő
közte (a nem létező közt) és a szintén csak későbben különváló
törökség között. Ilyen magyar szók, melyek nem tekinthetők kölcsönvetteknek, hanem közös altáji (ugor-török) rokonságrámutat
nak, nem képezhetik ennélfogva egy különösebb magyar-török
valódi rokonság bizonyítékait, még akkor sem, ha az ugorság ré
szén történetesen csupán csak a magyar nyelv tartotta volna fenn
azokat (a mi különben aligha lesz gyakran tapasztalható). Ehhez
képest pedig az ilyen magyar-török szóegyezések szorosan véve
csak az ugor (finn-ugor) és a török nyelvcsoportok közt fennálló
ős-rokonsági viszony tárgyalásának szolgálnak anyagúi; oly mun-
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kálat azonban, mely a magyar és török nyelvek közti viszonyt he
lyesen akarja megfejteni, vagy egészen félre hagyja azokat, vagy
legalább, a valóban kölcsönvételeknek tekintendő egyezésektől
szigorúan megkülönböztetve el fogja választani, a döntő és meg
állható bírálatot az említett tüzetes ugor-török nyelvhasonlításra
hagyván,-melynek természetesen egészen más álláspontja van, mint
a magyar-török kölcsönvételi egyezések kinyomozásának. Vámbéry űr ellenben, noha elméletileg kölcsönvételt és ősrokonságot
látszik megkülönböztetni, munkálatában e különbségre legkisebb
ügyet sem vet, hanem ősrokonsági és kölcsönvételi egyezéseket egy
sorban hoz föl, egyazon eljárással nyomozván és határozván azo
kat, úgy hogy egyáltalában nem lehet tudni, mit tart ő ilyen- vagy
olyanféle egyezésnek. Természetes, hogy ő e mellett azon szigo
rúbb kritériumokról sem adott magának számot, melyek kölcsön
vételek megítélésében alkalmazandók • sőt úgy látszik, hogy ő, da
czára minden bár kissé zavart elméleti megkülönböztetéseinek
(melyeket a Bevezetés II. szakaszában fejt ki, 114—120. l.)} egy
általában inkább a magyar és török nyelvek közt fennálló valódi
rokonság bebizonyítására törekszik, arra mennél több egyezéseket
keresvén, még pedig nem ritkán oly erőlködéssel vagy nyelvészeti
erőszakoskodással is, hogy abból eléggé kiérezhető azon óhajtása,
hogy egész munkálata csakis egy eleve megállapított, bár csak
hallgatva czélba vett, eredményhez vezessen. Egyszóval V. úr a
magyar és török nyelvek viszonyát tárgyaló munkálatához nem
fogott hozzá a kellő elfogulatlansággal, s ez föladatának fent jel
zett zavaros fölfogása mellett, őt minden lépten-nyomon oly nyelvhasonlítási eljárásra ragadta, melyet a komoly nyelvtudomány
szompontjából épenséggel nem lehet helyeselni, sőt részint, mint a
tudomány moráljával ellenkezőt határozottan kárhoztatni kell.
Hogy^ e nyilatkozatom nem keményebb mint a hogy az igazság
kívánja, mutassa meg ez eljárás sajátságainak, V. úr saját munká
latából merített némi jellemzése, melyre az alább közlendő részle
tes birálati jelentésem még több példát szolgáltathat.
1) A hangalaki egyeztetésre nézve, V. úr az átmenetek mikéképeni lehetőségével vagy a hangzók természetes rokonságával
semmit sem gondolva, a leggyönyörűbb' licentiákat engedi meg
magának; szerinte p. o. lehet szó elején magy. b == tor. 8 (bal:
sol)} j h == b (hal: bálik); f'sr h (fül: hdak);f~
s (fejni: mj-
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mak); szó közepén és végén: magy. p = tör. d (kepe: küdu); b = t
(eb : it) ; n = r (csinos: ciraj) ; t = p (tető : tepe) ; r = u (szeret: sevmek ; v=r (hó, hav-: kar); d=zk, g (szid: sok-, sög-mek). Nem aka
dály, ha p. o. szóeleji h, f-nek nincs megfelelője a törökben (v. ö.
a halni, hegy, hely, híg, horog ; falu, fark, férfi czikkeket). Ugyanily szabados hasonlító hangtant alkalmaz V. úr a török nyelvekbeli szók egymásközti egyeztetésére i s ; lehet p. o. ezóelején tör.
j-=b (ujg. jot'i-: csag. bar-ma,^) ; s = k (cs. soj: ujg. kot); szókö
zepén, végén tör. t = p (cs. öt és Öpke) ; nd=zb (cs. köndiik: oszm.
gö'ek). Jól tudjuk, hogy kivételes és különösnek látszó hangzó-meg
felelések rokonnyelvek közt, sőt dialectusok közt is eléfordúlnak
(a mire nézve p. o. a csuvas nyelv a többi törökség ellenében igen
tanulságom), de ilyenek nem így hebehurgyán, keresetlen példával
statuálhatok, és mindenesetre megkívánják az átmenet történetének
va<.'y legalább lehetőségének kimutatását; legkevésbé pedig lehet
ilyenekkel ékeskedő szóegyezéei példákkal ősrokonság bizonyítá
sához fogni.
2) V. úr magyar-török szóegyezéseiben nem ritkán ignorálja
a grammatikai képzőelemek jelentőségét s azoknak a gyökelemektől
való különbségét. 0 oly magyar szót is, melynek bizonyos mozgó
képzőeleme van, oly török szóval állít össze, melyben a magyar
kópzőelemnek külsőleg megfelelő hangelem gyökszertt, p.o. m.
eszem (ettől: ev-, enni) =c tör. asa-: esre-,'is'ir-; m. isz-om (io- inni)
= tör. ic-, isra-; m. hinni, hit = tör. inan-} itagcii-; m. kend (e h.
kemd, kémed, kelmed) = tor. kendi ő maga; m. mint (ettől; mi) =
tör. mingi hasonló; m. úgy (ettől: o-, mutató névmástö) = tör. ok
hasonló; m. lenni, lesz-ok. = tör. -lan, len és -las, -les, melyekkel
verba reflexiva és reciproca készülnek, még pedig névszókból,
melyeknek w, s-je nyilván nem az, a mi a lenni, leszek-héli w, sz.
3) A jelentések egyeztetését gyakran nem az alapjelentÓ9re
fekteti, hanem egyik részről csak másodrendű fejlődött jelen
tést vesz alapúi, vagy épen csak esetleges fordítást is, miáltal az
ilyen s?óegyezéseknémi ötletszerűség, majdnem játéküzés színében
tűnnek föl. Ilyennemüek p.o. m. hányni =z tör. kajna- „buborékot
fölhányni4* (tkp. egyszerűen „forrni"); folyni = tör. (jak.) buol„verflieszen" (tkp. „werden ü ); gyomor- = tör. tamur „belső üreg"
(tkp. „ér, véna"); nyugodni = tör.j'ik'il- „ledőlni" ("inert a nyu
godni akaró ledől valahova ?) j száguldani = tör. dagilda- „szét-
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szórni, szétmenni 8 (mert száguldoz gyakorlatos alak így van értel
mezve „szerte-szét futosni"); széptlegni = tör. sipala- czirogatrii
(mintha amazt nem csak a szép szóból képezték volna; töpörödni
= tör. Soporusmak „összefutni" (értsd: V. úr, Cag. Sprachstudien
szerint: „zusammenlaufen, einenauflaufmachen") ; tetszeni =• tör.
tatán- tetszést találni (értsd : „wohlgefallen finden an etwas, ettől:
tat geschmack, gefallen, süszigkeit").
4) Néha V^ür oly jelentéseket is talál egyezőknek, melyek
köz értelem szerint lényegesen különböznek; szerinte p. o. egyez
nek : magy. gyalu = tör. jul- (jol-) kitépni, szaggatni; m. kéreg —
tör.k'irag „szél, margó" ; m. kög circulus i = tör. Icege „küllő" ; m. honn
z±. tör. kon-msik „magát beszállásolni" (tkp. leszállni, megszállni,
a ko- „hagyni, letenni" igének reflexivuma); ide valók a mint, úgy
czikkek is, melyeket már 2) alatt említettem.
5) V. úr török nyelvekbeli adatainak közlésében nem min
denüttjár el őszinteséggel és teljes bonafides-sel. Jelesen:
a) Könnyebb, vagy tkp. csak látszatosabb egyeztetés végett
apró alakváltoztatásokat enged meg magának; p. o. avul alatt: csag.
obul-msík „kopni", pedig Cag. Sprachstudien-ben csak ez van: öbülmek; — esni: oszm. dösmek (1858-ban kiadott német-török szótá
rában az ige még így hangzott: düs-mék) ; — gyeplő: csag. jöb, jeb
kötél, jeplik kötőszerszám fSt. jib strick, jiplik garn, zwirn); —
csömör alatt: tör. semir kövér (e. h. semiz); — húgy alatt cs. suduh
e* k. südük.
b) Jelentések elésorolásában első helyre állítja az egyezte
tésre kívánt másodrendű jelentést, azt valóságos alapjelentésnek
tűntetvén föl, p. o. íarí-ani: cs. tart-m&k. „tartani, eltartani, húzni"
(mintha a török tart- igének egyenes alapjelentése nem volna
„húzni", míg az egyenes „tartani" jelentós a „íwí-mak" igét
illeti).
c) Nem egészen összeférkező jelentésen némi toldással vagy
elcsavarintással segít, a nélkül hogy azt saját subjectiv fölfogásá
nak tüntetné föl: p. o. csepp alatt: oszm. cepel, t. i. hava „cseppegő
idő", pedig csak ezt teszi: „rósz, csúnya idő"-; láp alatt: csag.
lapa kása, mocsár" (St.-ben „brei, schlamm"); egész alatt: csag.
ögüs „mind, sok" (St. „füllé, menge, haufen"); gyömörni alatt: csag.
jiimrül- „összegyúródni, összezsugorodni" (St. „in ruin verfallen,
^uaammenschrunipfen"); bűz alatt: oszm,pis (koku) „büdös szag"
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(pis valódi jelentése: „csúnya, r ú t " ) ; záp alatt: oszm. sap „töve,
markolata, alsó vastag része vminek" (1858-ki szótára szerint: „stiel,
stengel");/e7alatt: ószm. bölüs- „felezni, feleselni" (eh. „osztozni").
E penséggel hibásan vagy egyeztetési ezéljához képest ráfogással hamisítva közöl Vámbéry úr török szójelentéseket, p. o. toj-ni
alatt: tör. tog-, doy- „ s z ü l n i " (e h. „születni, nasci" ; tojni-hoz
ugyanis jobban illett „szülni, parere") ; vetni alatt: tör. jit-mek „ e l 
v e s z t e n i " (e h. „elveszni") ; égni alatt: tör. jak- „é g-n i" (e h.
égetni, gyújtani) : gyanánt alatt: tör. jan'inda „ h e l y e t t e " ( e h .
„-nál, mellett", v. ö. V. úr ném.-tör. szót.-ban „bei mir'"' : jariimda) ;
dara alatt: osz. dar'i „dara"(e h. „köles"); talabér alatt: jak. tolobur
„talabér" (azaz: pretium inventionis, holott Böhtlingk jak. szótárában
csak ez van: „lösegeld"); görbe alatt: to*. k'iv'ir- „meghajtani," k'ivr'il„hajlani, görbülni," h'ivr'ik meghajlott" (pedig Uimr- igének igazi
jelentése f o d o r í t a n i , a mint ezt még 1858-ban, mikor ugyanis
még nem fogott magyar-török szóegyeztetéshez, maga V. úr is val
lotta ; lásd említett kis szótárában a „k r a u S, k r a u s e n, k r a us e l n " czikkeket); csombók alatt: csag. ^umbak „talány, c s o m 
b ó k , c s o m ó " (St.-ben pedig így van : „rátsel, l i e d , g e s a n g").
V. úrnak ilyetén eljárása annyival sajnálatosabb, mert egyéb,
kivált ellenőrizhetetlen nyelvészeti közléseinek hitelességét és meg
bízhatóságát komolyan veszélyezteti.
Azon különös előszeretet mellett, melylyel V. úr a magyar
úgynevezett „ s z ó c s a l á d o s í t á s " iránt viseltetik 1 ), és mely
hez hasonlót a török nyelvek terén is iparkodik érvényesíteni 2 ),
') így P- °- mint szócsaládokat egy-egy czikk alatt egybefoglalja ezeket :
ásni, vásni, vésni; — bágyadni, ájulni; — bél, velő; — bélyeg, példa; — bob, púp ;
— bő, bolyos, buja; — éd (édes), íz (az utóbbit megint külön is hasonlítja, szintígy
velö'-t) ; sőt még danolni és tanulni közt is sejt ő valami viszonyt.
2
) Erről találunk mutatványokat p. o. a következő szóegyeze'si czikkekben : (aj alatt) osz. oj- vésni : juva fészek ; — (ajtó ál.) osz. cs. ac- nyitni : j a k .
at- nyitni (corr. : száját tátani); — (alsó al.) osz. asag'i lent való : al- (jak. alin
alsó) : — (ázni al.) cs. az-, ez- áztatni : jas nedves; — (bog al.) osz. bag kötés,
csomó : bogun csomó („knorren") ; — (csend al.) cs. tinc csendes: ujg. sök, sőt
(KB. sük"); — (csutak al.) cs. cutur knirpsartig : tutku nyél (tut- tartani igétől) :
cut rövid bot; — (dob al.) osz. davul dob : top gömb ; — (enni al.) : cs ji- enni :
asa- enni : esve- sokat enni: 'is'ir- harapni; — (enyhe al.) ujg. inc csend : osz. énül
(énül énül tout doucement) ; — (ép al.) osz. nep mind : cs. ep ügyesség; — (epe al.)
cs, öt epe : öpke harag ; — (faj al.) osz, cs. soj faj : ujg. kot, köti ; — (fáradni
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nagyon meglepő az} hogy ő mégis kétféle magyar velö-t különböz
tet mer, és azokat különböző török szókhoz hasonlítja, ú. m. velő
„medulla", és velő „cerebrum". Azt azonban alig hiszem, hogy V.
úrmindazon szócsaládosítást vállalná el, mely a kettős aequatio tör
vénye szerint, ugyanazon török szóknak külön-külön magyar szók
kal való egyeztetéséből következik. Ilyen, V. úr munkálatában rejlő,
bár talán nem akart, magyar szócsaládok, vagy részlet-szócsaládok
volnának, p. o. ajtó: tátani; — akarni: vágyni; — árok: verem ; —
csapás: szabni' — csillag, csillogni: világ, villogni; — csopoi't: tö
pörödni ; — csömöi*: zömök ; — csúcs: hegy ; — eskü : inni, iszom ;
— darab: törni; — folyni: vol-, val- (volt) ; — fék: béke, békó:
báj; — hökkenni: okrándani;—
hang: unszolni; — hű, hív: ke
vély ; — ige: üzenni ; — iram : örvény ; — iszonyú: utálni; — izzó:
üszök; — javos, jós: 07%vos ; — csörhe (csürhe): törpe; — törülni''
súrolni; — tömni: temetni; — tok: takarni; tetszeni: éd, édes.Ya,lóban csudálni lehet, hogy V. úr, kinek, ismeretes széles nyelvtu
dásáról ítélve, mégis csak erős emlékező tehetsége van, nem vette
észre, hogy későbbi egyeztetései néha előbbiekkel ütköznek össze,
s hogy az összeütközési eseteket megfontolván, az elkerülhetetlen
megválasztást nem hajtotta végre. Avvagy ő ezt nem hamarkodásból mulasztotta el, s így tehát elfogadja, mint rendíthetetlen„szócsaládosító" szóegyezéseinek egymásra vonatkozásából folyó min
den fent jelzett következményeket is ?
Végre még egy körülmény van, mely V. úr magyar-török
nyelvhasonlítása méltánylásához némileg hozzá járulhat. 0 , mint
al.) cs. har-: osz. jorul- fáradni; •*- (görbe al.) osz. kiv'ir- fodorítani: bögri görbe ;
— (hajolni al.) cs. haj- hajtani, kajil- hajlani: osz. ej-, ejil- (eg-s egil-) ; — (harag
al.) cs. tank- haragudni, osz. dary'in haragos : j a k . ar&%: jak. uor h a r a g ; —
(hinni al.) osz. inán- : jak. itagai- hinni; — (idegen al.) cs. jat, ujg. jatih idegen :
cs. öíeh vorübergehend, fremd ; — (íme al.) cs. ene ecce ! : ujg. anuk kész ; ;—
(inni al.) osz. cs. ie- i n n i : isra- sokat inni, isrüh ittas ; — (járni al.) ujg. jorijárni : cs. bar- járni (tkp. menni, odamenni) ; — (jog al.) osz. cs. sag dexter : cs.
ong (orí); — (ország al.) cs. urun hely: jurt land, vaterl., haus, zelt ; — (szegény
al.) osz. z'őgürt: ujg. cikaj szegény; — (szűnni al.) osz. soTt, vég : sön- elaludni
(erlöschen) ; — (tér al.) osz. dere völgy : ca. seri,serik ausgebreitet, eben, flacher
o r t ; — (tömlő al.) cs. eömlek edény : osz. tulum tömlő ; — {úgy al.) cs. ok hasonló,
ó-fia- hasonlítani: osz. vj- alkalmazkodni; — (úszni al.) jak. usun-: osz. jüzúszni; — (vetni al.) cs. at- v e t n i : jit- elveszteni (corr. ^elveszni") ; — (vezetni
á l ) ujg. bösüt- vezetni; osz. jedek, gedek vezeték 16.
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munkálata bevezetéséből kitűnik (NyK. VIII, 120), ismerte a „Ma
gyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések K-et, melyeket én már
1868-ban kiadtam. Neki ezeket legalább oly czéíból kellett átnéz
nie, hogy meggyőződjék arról, vájjon nem fog-e olyan magyar
szót a török rokonsághoz, melynek szembetűnőbb hasonmása ta
láltatik az ugor nyelvekben. Es találhatott volna ö ily esetet, p. o.
azt, hogy a m. hal piscis-hez sorakoznak ily ugor alakok: hála, hol,
hul; fül-hez : pel'e, pel'? pile piliks; szidni-hez: s'ud-, Mid-; toll-hoz .*
tolhe, tolga, t'il'i, tavi; eí-hez : amp ; feleség-hez: puoliso (fél-hez :
piwlij; hat-hoz: kutiie, hut, hot, kota, kat, kvat; lev- (lennij-hez;
He-, la-, U-, lo- stb. Mindazonáltal ő ezen magyar-ugor szóegye
zéseket, ha ugyan,' a mint hinni kell, egyáltalában ügyet vetett
rájuk, mégsem Ítélte számba jöhetőknek, s bátran egyeztette p. o.
a m. hal-t tör. JaZYft-val; s szintígy/ü/.* kitlak-va].; szidni: sög, söjvel: toll: tüj, tüg-Yel; eh: it-ve\: feleség : hele-vel; hat: alti-vsl; lesz,
lenni-t: -lan, -len, -laí, -les igeképzővel. Vájjon ebben V. úr elfo
gulatlan Ítéletet tanusított-e ? Avvagy épen itt találta ő meg azt
az „élénkebb török rokonságot", melylyel a finn ugor nyelvek
nem dicsekedhetnek ?
Áttérek most V. úr magyar-török szóegyeséseiről teendő
részletes jelentésemre. Ez, gondos vizsgálat után megállapított
véleményemet fogja eléadni, hogy mi és mennyi fogadható el
helyesnek vagy legalább tekintetbe vehetőnek ezen szóegyezésekbő], s fogja egyszersmind a szükséges megokoló észrevételeket
tenni. Eléadásomnak pedig azon módját véltem legczélszerűbbnek,
hogy a szóegyezéseket négy csoportra osztva sorolom elé: I. Olya
nokat, melyek helyeseknek fogadhatók el, vagy mint a törökből való
magyar kölcsönvételek, vagy mint az ugor-török ösrokonság tár
gyalásához tartozó adatok (Helyes egyezések); e kétféle jellemet
egyszersmind meg fogom, a mennyire biztosan lehet, jelölni í g y :
[köles] és [ősr.]; II. Olyanokat, melyek első tekintetre elfogadha
tóknak látszanak ugyan, de a melyek egyik-másik tekintetből ne
hézségekbe ütköznek, úgy hogy mégsem helyeselhetők (Látszatos egyezések); III. Olyanokat, melyeknek helytelensége jó
formán szembetűnő (Helytelen egyezések); IV. Olyanokat, me
lyeket kár volt fölvenni is> ú. m. hangutánzó szókat, melyek rokon
ságra nézve nem döntenek, vagy egyes épenséggel nem fontos apró
tárgyra (ételnemek, s effélére) vonatkozó szókat, vagy a melyek még
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a legkésőbbi kölcsönvéthez számítandók (Jelentéktelen egyezések).
A munkákat, melyeket gyakrabban idéznem kell, ily rövidítéssel fo
gom megjelölni: Ab. = Abuska, csagataj-török szógyűjtemény ;
St. == Vámbéry, Cagataische Sprachstudien; KB. — Uigurische
Sprachmonutrente und das Kudatku-Bilik, ed. Vámbéry; TW. =•
Deutsch-türkisckes Taschen-Wörterbuch von H.Vámbóry. Konstan
tinopel 1858.; Bi, =• Bianchi török szótára; Z. = Zenker török
szótára; Ugr. = Budenz, Magyar és finn-ugor szóegyezések. Egyéb
rövidítések: m. = magyar, cs. == csagataj-török, wjg. =r ujgur,
csuv. == csuvas; jak, — jakut.

I.

Helyes yagy egyelőre helyeselhető egyezések.
Á g : osz. cs. aga% faj cs. „vesszőbot" jelentést nem említ St.;
s a „fa" jel. némi kétséget támaszt; cs. jigac (Ab.) alak is tekin
tetbe jő, melyből csuv. juv'íé, jivis lett; v. ö. Ugr.; [ősr.]; — a g g :
cs. osz. aga bátya | aka „úr" elbagyható, aga-v&\ azonos; Ugr.
[ősr.]; — agyag: cs. alcik u. a., osz. alci gipsz; | mutat tör. *aMk-reL;
[köles.]; — aj (crena, vallis) : cs. oj völgy, mély út | St. így „tal, vertiefung"; vájjon oj- igétől, nem bizonyos; osz. oju nem „verem",
hanem „fülke (nische)"; nem ide v a l ó i v á , uva (St. így: uja) „fé
szek" ; | m. a/ni, vájni sem aj-hoz csatolható, inkább tör. oj-mak igé
hez ; különben v. ö. Ugr.; [ősr.]; — ajangani: cs. ojal- szégyen
leni, ojat szégyen | ( ? ujai-, ujat) ; v. ö. Ugr. [ősr.]; — al, alatt stb.,
alacsony, alsó.: osz. cs. alt alatt; alcak alacsony; cs. alci alsó, jak.
al'in alsó | tkp. alt- alj : alt'inda alatta; cs. alci nem következik mint
tőalak ebből: kubbe alcida (iSt.); Ugr. [ősr.]; — ál, álság, á l t a t n i :
cs. ál (corr. al) csalás, alda- megcsalni; osz. áldat-; ujg. alci csaló
| van osz. alda- is; egyezés nem egészen biztos, minthogy m. álnok
szláv eredetűnek látszik (Nyk. II, 152); [? ősr.]; — a l m a : cs.
osz. alma, csuv. ólma | cs. almurd „körtve" félre maradjon; [köles.];
aludni, álom: ujg. oti- (f uti-, utu-), osz. cs. uju- aludni; j Ugr. 721.
sz. [ősr.]; — ángy: cs. jenge, osz. enge bátyának neje | Ugr. 721.
ugyan közelebb, azonban egyéb rokonságnevek is közösek a törökséggel (p.o. atya, anya)] [ősr.]; — anyai osz. cs. ana, cs. ene
(ine); Ugr. [ősr.]; — a p a : cs. aha nagyatya, a/puska férj | St. így:
abu- van cs. abuska ajak is; | V. úr fölhoz egy m. aba-t is, melyet
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csupán csak az Aba, Oba tulajdonnév után mint jelentős appellativumot föl nem vehetünk ; m. apvska önálló magyar dim. alak; Ugr.
[ősr.]; — ápolni (csókolni): cs. osz. öp- és op- (?) [ősr.]; —• apró:
cs. oprak, osz. vfak {vvak) | osz. vfak csak úgy, ha oprak a nyoma
tékosító (fokozó)-ra'v képzővel alakúltnak tekinthető ; m. apadni eh
térő jelentésé vei nom ide való; [köles.];— arasz : cs. (türkm.) ar'ií,
osz. haris \ valószinübb Ugr. 832. ['? ősr.]; — a r á n y : osz. oran
arány (proportion,) orans'iz, oranlii] \ arány „proportio" eléfordúi
ugyan már régibben is, de kérdés, vájjon mi az eredeti jelentése e
szónak, mely még inkább „richtung" értelmében vétetik (v. ö.
aránt, iránt), és vájjon ez az osz. oran (Bi. méthode, maniére, proportion)-val, illetőleg ennek eredetijével illik-e össze? [? ősr.]; —
a r a t n i : cs. osz. ora- | ügyet kell vetni a m. szónak í-képzésére ; kü
lönben mint földmivelesre vonatkozó szó, a milyen még több került
a törökségből, talán [? köles.]; —• árok : cs. arik, osz. ar'ig; | or vár
árka", ora „gabonaverem" jobban félre maradnak; osz. árig
azonban perzsa, a mi a cs. arik eredetiségére is-kétséget vet; minden
esetre [köbs.]; — árpa : >tör. árpa [köles.]; == arszlán., oroszlán:
tör. arslan | az újabb divatú m. arszlán alak elmaradhat vala;
[köles.]; — ártani: ujg. arta- ártani, károsítani; artak kár, vesztés]
KB. „schaden, bösestun" és „schaden, böses". [ősr.]; — ásni: osz.
cs. es- kaparni, vájni, ásni; osz. as'in- elkopni | azonban ás-nak s-je
képzöelem is lehet, v. ö. Ugr. [? ősr.]; — a t y a : cs. osz. ata\ Ugr.
[ősr.]; -±- ázni: cs. az,-, ez- áztatni, ezil- ázni; izgkr (covv.izgar) ned
ves | St. azal-} ezil- „nass werden", izgar feuchtigkeit; cs. jas „ned
ves" félremaradhat; [ősr.].
Bágyadni: osz. cs.baj'il- ájulni, bajg'inbágyadt \ (Bi. „ájult") ; m.
ájidm elmaradhat; bágyad-nsik sajátos magyar alakja van, s ezért
az egyezés nem egészen biztos; [? ősr.]; — bajusz: tör. b'ij'ik, ujg.
bajik | KB. ezt nem hozza, s a jak. b'it'ik után aligha jí-vel volna az
ujg. alak; sz-re nézve jobb megfelelés Ugr. 467. [? köles.]; —
báj, bájolni: cs. bajla- bűvölni, bájolni, kötni, baji báj | St. csak
baj1 a- „binden, bezaubern", a mi nem egyéb mint bagla- (bayla-\ a
mit az osz. még használ is (ettől : bag); [köles.]; — balta: osz.
ujg. balta, cs. baltu fejsze, jak. balta vas kalapács ; [köles.]; — ba
r o m : cs. barim birtok | ettől: bar „van, megvan" ; azonban „jószág"
értelmében ugor szóhoz is köthető (cser. puro, zürj. 5wr, f. pára-,
lapp buorre „jó"J; tör. csak [? köles.]; — béka: cs, baka, osz. baga \
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[köles.]; — b é k e : ujg. bek kötés, cs. bekit- kötni | alakilag megfelel
bekik (bikik), ebben: „araiari bekiku ; béftít- önálló magyar szárma
zék; [köles.]; — bélyeg: ujg. bilik tudás, belkü j e g y ; cs. bilgu
bélyeg, bilgür- bélyegezni, ismertetni | St. bügu, bilgi „sinn, verstan d,
merkmal, zeichenK; bilgür- „bekannt rnachen"; mindenek előtt a
tör. bű- „tudni, ismerni" igét kellett volna megemlíteni; szintígy
jak. bálid jegy, osz. bellii „connu" ; j m. példa nem ide való; m. billeg^
^ismertető jel"-féle szó nincsen; lehet hogy m. bélyeg szláv közve
títés útján került (Nyelvt. Közi. I, 313.); [köles.]; — b é r : jak. Meri
(corr. biarí) adomány; osz. vére kölcsön, szerződés; cs. bére köl
csön, bér | St.-ben nincs meg bére, mely alighanem csak az osz. vére
után van fölállítva; említeni való maga a bir-, ver- „adni" ige j v.ö.
Ugr., de hihetőbb tör. [köles.]; — b e t t i : cs. hetik, betek írás, ujg.
bitik \ tör. bit- igétől [köles.]; — bicsak: tör. bicak j tör. bic-igétöl
[köles.]; — b i k a : cs. buka? buga, osz. bug (corr. buga) \ bika azon
ban, í-jénél fogva, alighanem szláv eredetű; mindenesetre [köles.]; —
bilincs: osz. bilezik karperecz (cs. bitek alkar) j v.ö. szláv alakot
NyKözI. I, 312. [köles.]; — bízni: cs. büt- hinni, bízni, ujg. bütük
bizalom, hit | KB. a büt- igét adja; v.ö. Ugr. [ősr.]; — b ó b : ca. püpük
bób j m.'púp „buckel" nem ide való [köles.]; — b o g : cs. osz. bogiin
bog, csomó, osz. bag csomó, kötés | St. bogiin „knőchel, knoten,
knorre", osz. (Bi.) „nodosító" ; | osz. bag félre; Ugr. [ ő s r ] ; —• b o r :
ujg. bor J vájjon cs. osz. boza „hevítő ital" ugyanaz-e, kétes, mint
hogy az ujgur nem látszik a z—r-változást kedvelni; (nem tekintve
magának a boza szónak kétes törökségét); [köles.]; — b o r j ú : cs.
bozagu (f buzagu), csuv. puru \ a magyar szó r-vel való csuvas alak
jánálfogva, okvetetlenül [köles.]; — b o r s : cs. borc | St. bor% (f burSJ;
[köles.] ; — borsó: cs.burcak, burcaghorsó, csuv. purza (vovr.puréa)
j St. borcag „bohne" ; [köles.]; — borulni, borítani: cs. ború-, bör'úfedni, betakarni; jak. börüö (corr. bürüö) fedél, boríték, bürüiborítani j St.-ben csak ez: bőrke- „verschleiern, umhüllen"; de van
&B~st*buru- „couvrir", bürü- „envelopper"; [ősr.]; — bosszú, bosszan
kodni : cs. bus-f bo$- haragudni (Ab.); ujg. bosi harag, gyűlölet, bőszszú | KB. bosu „zorn, hass, groll, krieg"; St.-ben van boíuk- „betrübt.
sein"; | v.ö. Ugr. 458. [ősr.]; — botkó, bütyök, b ű t ö k : cs. buták
bűtök, botvrrög | nincs meg St.-ben; ellenben osz. budak „ág, bog";
Ugr. [ősr.]; — bölcs: cs. biliH tudás, bilkv^i (í Ulgu$i) tudó, osz.
biliéi; [köles.]; — bölcső: osz. beSik, cs. belMk, bölcső, ringató j cg.
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belEk nincs meg St.-ben, s ilyen alak fölvétele gyanús is, minthogy
/ nélkül szintén van jak. bisik, kojbál bizek; [köles.]; — b ő r : cs.
baru bőr [ St. „haut, hülle"; ezt elfogadva a többi tör. szókat, me
lyek már m. borűlAxoz tartoznak, el kell hagyni, úgymint: cs. bőrke
lepel, fátyol, osz. horun^ak (7 burunfuk) fátyolszövet, börk köpe
nyeg ; [köles.]; — b u t a : osz. budala, butala ostoba, dőre [ Bi. &wdala}így maga TW. is („dummkopf" alatt) j cs.jpce „tölpel, dumm",
nem illik evvel össze; [köles.]; — btiza: cs. budaj, osz. bogdaj | TW.
még buydaj; [köles.];—buzogány* osz. buzdogan \ talán szláv köz
vetítés mellett; [köles.]; — bit, bü-báj * osz. büjü bűbáj | Bi. bőgi
(böjü, bögü) magié, soreellerie; [köles.].
Csákány : cs. cakan hosszú nyelű, balta (eak- vágni, ütni; osz.
Sak'ikéz) j m. csáklya nem idevaló; v.ö. szláv Sekan, NyK. VI, 302;
[köles.]; — csalán: cs. calagan ; [köles.]; — csalit: osz. calí cserje,
csalit j van összevethető ugor szó is: finn salo „insula silvosa, locus
silvosus in palude, lucus conseptus"; ['? ősr.]; — csalni, csel: osz,
Sal- lopni, ujg. cal csalás, osz. (? cs.) ml'im csalás, álnokság | St.
cal'im „list, geistesbehendigkeit"; [ősr.]; — csapni .* es. lap- vágni,
ütni, osz. cap- berohanni | v.ö. Ugr. [ősr.]; •— csavarni: osz. cevirfordítani, megf. | Bi. „retourner, renverser, tourner"; m. csavarni
„torquere" némileg eltér; [ősr.]; — csecs: osz. cicek himlő, virág ;
cs. cecek himlő, virág, rügy | St. csak „blattéra, pocken"; | m. csecs
szó nem jelent „himlőt" ; [köles.] • — csék, csök: cs. $ük, Sök penis
j St. Sük; [köles.]; —~ cselekedni: osz. cal'is- dolgozni, iparkodni,
ci. Salik buzgó, Sd'tk- buzgólkodni | St. csak: cctfik „eilig? hurtig";
[ősr.]; — csiriz: osz. $ri$} cs. &iri$; | V. úr szerint is „tán ujabb-

kori" [köles.]; — (-cska, -cske), csekély: cs. osz. -cik, -&uk, -%egiz
dim. képzők; csuv. sayal kevés [ a -cskaf -cske dim. képző az ugor
nyelvek szerint nem egyszerű; m, csekély [? ősr.]; — csoport, CSOpor: cs. copor (? copur) gomoly, rakás, coporos- (t copuruh'-) rakásra
jönni j St. „zusammenlaufen"; v.ö. szerb copor grex porcorum, NyK.
VI, 302.; [köles.]; — csökönyös: csuv. ctfinze J jobban megfelelő
mint Ugr. 384.; [köles.]; — csupa, csupasz: osz. ciplak meztelen;
cs. cupíakvL. a., cupul- hámzani (? hámlani) [ St.-ben nincs cuflak;
cupul- ezt is teszi: „zerschellen, zerbrechen", s így alig fér ide ; [ösr.].
Dagadni, daganat: jak. dagdai- (daydai) erősen megdagad
ni; osz. dag „hegy, fekély" | caak osz. dag „hegy" lehet ide való;
dag „fekély 0 perzsa szó: Bi. „niarque, empróinte, tacbe, blaie,
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blessure"; [ó'sr.J; — d a r a : osz. dar'i. cs. tarig „dara" | corr. „köles";
[?köles]; — d a r u : osz. túrna, cs. torna (?túrna), jak. turuja j v.ö.
Ügr., mindamellett lehet [köles.]; — disznó: csuv.- sisna j megvan
a cseremiszben i s ; csuv. sisna régibb tör. * fisnak-ra látszik mutatni;
több egyéb állat ; kivált házi állat nevével együtt [köles.]; —
d o m b : cs. dumbak domb, tombolák gömbölyű, emelkedett J St. tom
bolok „dick, klotzig, plump"; Ugr.; [ösr.]; — dőlni, d ű l n i : ujg.
töngül- hajlani, fordulni vmi felé; dönteni: cs. töríter- felfordítani,
jak. tünner feldönteni (zu oberst kehren), újg. töngti felforgatás
(KB. umsturz) ; dőlő, dűlő : osz. dönüm dűlő ; j mindezen török szók
a tön-, osz. dön- „forogni, fordulni, megtérni" származékai, melyek
ben a „fölfordulás" jelentése is elélép; a magyar szók sajátos képzésüek (-1, -ni, ebből: -mi), s így csak netaláni ősr. gyökegyezés
jöhet tekintetbe | osz. döniiin azonban nem jelent épen „dűlőt", ha
nem „holdat (morgen)" ; ez hogy „két düló's szántóföld" nincsen
magyarul; [ősr.]; — dörzsölni: cs. dörsiile- dörzsölni ( St. dörsül„reiben, feilen"; Ugr.; [? ősr.] — dugasz, dugni: osz. fikac dugasz ;
fik-, fika- dugni f Bi. boucher, fermer; m. dug-hoz szorosabban áll
alaki tekintetben (u, g) Ugr.; [ősr.].
E d é n y : cs. idis, edis (idis) edény | Ugr. 734., s nélkül való
alakkal, melyhezm. -ny ugor diminutiv-képző járult; [?ősr.]; — ék
(cuneus) : cs. ihlih „keil, zugabe, eingeschalteter teil"; f hogy ev.
vei azonban ik-} osz. e^-mek „magot vetni, serere" ige tartozzék
egybe, nem hihető; még kevésbé lehet e mellett m. eke-ve gondolni,
„mely a barázda-nyitásra földbe vettetik" | ék-ve nézve v.ö. Ugr.;
[? köles.]; — e l ő , előtt stb.: cs. eli, Hej elé, eldige elébe, oszm.
űeru (ileri TW.) előre; első: osz. ük első, csuv. ilik előbb, ujg.
ilik első (KB. als eigenname, prinz stb.) | v.ö. Ugr., hol a magyar
szók l-je í£-ből keletkezett; úgymint al-ra, nézve áll [Ősr.]; — emni,
e m l ő : cs. osz. em- (im-) emni; emő, emse: cs- emuk emő (? emlő);
emcik csecs, emzik csecsbimbó; csuv. ama nőstény j St.-ben emcik
h. em$ek ; v.ö. Ugr., hol az ewse-nek is teljes megfelelése van; [ősr.];
— én, enyém, engem: cs. men, osz. ben \ v.ö. Ugr., [ősr.]; — érdem:
ujg. ertem, artam érdem (KB. „verdient, vorteil, nutzen"); v.ö. mon
gol és mandsu; [köles.]; — érni (vhova, vmit): ujg. er- vmit érni,
cs. er- vhova érni, ergüz- juttatni, eris- eljutni, elérni | er-, eris- osz.
szók; ergüz- nincs meg St -ben; m. eHeni nem ide vonható, mert
„akla érmek (észbe jutni)" nem ad az er- igének más jelentést;
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[ Ugr. [ösr.]; — ért, é r e t t (pro) : cs. osz. jerde ért (vagyis tkp. csak
így: jerinde, jeride érte, helyette), jer hely; Ugr. ['? ősr.]; — ( é r t é k :
ujg. értük f érni igéhez tartozó) ; — ész: osz. us ész, uslu eszes [ csuv.
szintén us, és as „ész, emlékezet"; van cs. es (tkp. is) is, ilyen szó
lásban riesimdin ctkt'i eszemből kiment (elfelejtettem)", de ennek
igaz török volta kétes 3 ) ; cs. eslen- „észre térni" nincs meg St.-ben,
hanem eslen- „flattern, fliegen"; v.ö. Ugr. [ősr.].
F a r k a s : cs. bori, ujg. börki | St.-ben büri- KB. nincs meg
börki ; alakilag még tökéletesebben megfelelő Ugr., azonban [? ősr.];
— fedni: ujg. bőt- fedni, takarni, bötür- takarni, bötür fedél, fátyol
(schleier, hülle); v.ö. Ugr. [ősr.]; — fekete: ujg. bek feketeség, sze
recsen j KB. „schwarze, tinte, moor (? mohr)"; egyenesen csak „niger" jelentéssel Ugr.; kérdés is, vájjon ujg. bek nem csak a mongol
(beké) utján került valami idegen kölcsönvétel, mert a „niger" je
lentésre rendes szó az egész törökségben : kara; [? ősr.]; •— felhő,
felleg: cs. bolut | v.ö. Ugr. [ősr.]; — fészek: cs. (azerb.) biz lyuk,
büzek u. a., osz. bűzük lyuk | St. „loch, nest"; elfogadható, mint ősr.,
ha a „nidus" jelentés biztos, melyre a rendes tör. szójuva; egye
nesen „nidus" jelentéssel Ugr. 5 1 4 [? ősr.]; — fogyni: cs. büt-,
böt- fogyni, végződni f St. „wachsen, endigen"; alakilag közelebb
Ugr.; [ősr.]; —• fújni: cs. jpula- j St. bula-; v.ö. Ugr.; a cs. bulaige félig meddig csak denominative (-la, -le) képzett hangutánzó;
[ősr.] ; •— fúlni, fojtani: osz. boul-, bogid- fúlni, bog- fojtani [ a m.
szóknak saját önálló képzésük van; v.ö. Ugr. [ősr.]; — fúrni : osz.
buru fúró, buru- „csípni", fúrni; cs. buru u. a., buru hascsikarás,
burus- „összefúródni, összegyúródni'', ború fúró | osz. „fúró" Bi.
borgu, burgu, TW. burgu; osz. buru- ige nincs, hanem bur- „tordre,
forer avec une ville", ájtv,. jürek burmas'i a hascsikarásról; cs. buru„ fúrni" ige nincs meg St.-ben, burus- sincsen (hanem osz. burus- „se
3
) A Giganov-féle tobolszki-tatár grammatikához csatolt szójegyzékben
eléfordúl ugyanis or. „naaiflTb (memória)" jelentéssel is és jad; az utóbbi perzsa
; ámde az is így van írva arab betűvel: \ju£*-> a mi nem egyéb, mint az oszmanliban is használt arab Kiss („perception p a r l e s sens, sensation, sens" Bi.) szó.
Meg lehet jegyezni, hogy a tatárságban gzéltiben még egyéb ilyen arab szók divatoznak, melyek rokon szellemi fogalmakra vonatkoznak, p.o. akii, fikir (fikr),
yat'ir. E szerint igen valószínű, hogy egy cs. is, ámbár az ejtést követve y ^ f - n e k
írva, mégis csak az említett arab hiss szó, melynek természetesen aztán osz.
ws-val semmi köze nincsen.
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rider") | v.ö. TJgr.; [ősr.]; — fürt: cs. börcek, bürcek „Iocke, gekráuseltes haar" | föltéve, hogy ez * bürtek-höl lett [ősr.].
Gázolni: jak. kas- u. a. f ámbár m. gázol denominativ képzé
sűnek látszik, s alkalmasint hosszú a-jának is oka van; talán inkább
f. káhlaa- vethető Össze, ha ez, a m i lehet, *kaslaa- helyett való;
[?ősr.]; — gyapjú: osz.japak gyapjú, cs.^'apa^összei'agadtcsomós
gy., japuk gy., takaró | St.jajvuh „deeke, pferde-d., feine wolle";
[köles.]; — gyaratni: ósz. tara- fésülni, cs. tarák- u. a. | nincs meg
St.-ben; az osz. ige szintén különösen gyapjú-fésülésről használva;
[köles.]; — gyarló : cs. jarlik szegény, ujg. „tehetetlen, nyomorult";
| kellene tudni, mennyire hiteles egy régi m. gyarlik- ige, melyet
Kresznerics fölhoz; mert különben -ló a tör. -lik adj. képzőnek fe
lelne meg, s a gyarló szó volna kölcsönvétel; [? 'köles.]; — gyász:
osz. cs. jas j vájjon az a,r&bje'es (ja'as) „désespoir"-nak van-e ehhez
köze? [köles.]; — gyáva: cs.jaba, java (%aba) haszontalan,, sem
mirevaló ; osz. jovan sovány, rossz., silány | ez utóbbi nincs meg Bi.ban, különben alig is fér meg cs. jaba-v&l [köles.]; — gyékény:
cs.jeken | Ugr. fölmutatja az osztjákban; azonban olyan, hogy lehet
[köles.]; — gyenge: G&.Jengi (jeni) új, fiatal | állhat vala osz. jeni
(jeni) is; e mellett is lehet m. -ng úgy mint tenger-ben; azonban a
tör. jelentés kissé eltérő, noha megférő; [köles.]; — gyerek, gyer
mek: cs. jauruk gyerek, madárfi | cs. $er gyerek, inas (Ab.) nem
egyezik évvel; különben m-mel való alak Ugr. 183. [?ősr.]; —
gyöngy: cs.jin$ü, osz. in%i [köles.]; — gyűlni, gyűjteni: osz.jtgilgyülni, j'ig- gyűjteni | Bi. „étre amassé", és „amasser, entasser";
j'ig'ü'is „gyűlés" szó, ha ugyan eléfordúl, nem alapítja meg jobban
az egyezést; v.ö. fúl és fojt, és Ugr. [ősr.]; — gyúrni: osz. jour-}
jogur- | tökéletes egyezés, és a jelentés elég speciális voltánál fogva,
úgymint szórni (lásd alább) [köles.]; — gyümölcs : osz. jemis, cs.
jimis | V. fölhoz gyümöcs alakot is, mely nincs meg; gyümöcs pedig
nem eredetibb mint gyümölcs, melynek l-je igaz, hogy feltetsző;
[köles.]; — g y ű r ű : osz. jüzük, csuv. sür'ó (corr. sürö, éiiru) j meg
jegyzendő az r, mint csuvas hangalaki sajátság; [köles.]; — gyűsző:
OBz.jüksük [köles.].
Hagyni: cs. koj- hagyni, osz. letenni | v.ö. Ugr. [ősr.]; —
hajó: cs. hajuk hajó, osz. kaj'ik csolnak, jak. %aj'ik hajó | úgy mint
tenger [köles.]; —• ha (mikor) : ujg. káli h a , mikor; h á n y : cs.
kang$e hányan, minő áron; hogyan: ujg. kajun hogyan, hogy, cs.
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kaidag, kajak; hol, honnét, hová: osz. kani hol, cs. kani, kaj hol,
hajdin honnét, kajga hová; h o l m i : ujg. kajuma holmi, cs. kajma |
KB.-ben hiányzik káli; ujg. kajuma KB. „welch immer, welcher,
von kaju welcher und ma auch", mi szerint holmi szónak második
része nem ugyanaz a mi kajuma-ba,n; cs. kajma nincs meg St.-ben;
cs. kaj helyett teljesebben kajda kell; | mind ezen külön czikkekbeli török szók származékai az egy kaj kérdő névmásnak, mely épen
úgy kim (ki) ellenében áll, mint az ugorságban ko-, ku- a ke-, ki- mel
lett, v.ö. Ugr. 126.; [ösr.]; — hajolni, hajtani: cs. kajil- hajolni, ^át
hajtani | St. „sich biegen", és „herabsenken, biegen, neigen" | nem
fér meg evvel osz. ejil-,ej- (egil-} eg-) | másképen U g r . 153., atörökség azonban tekintetbejöhet mint [ó'sr.] ; — hangya: osz. karínba \
m. hangya e szerint * haranggá volt volna; Ugr. 104. elejteni való
[köles.]; —haszon, használni: osz. kazan% haszon, nyereség, cs.
osz. kazán- nyerni | St. így: kazkan- „gewinnen" | ujg.es. asik,asig
haszon, asik- használni (KB. „nützen, frommen") maradjon el | meg
jegyzendő, hogy tör. kazán- igető, míg a haszon-heli n névszókép
zőnek tűnik föl, v.ö. U g r . [? ősr.]; — hát, hátra: ujg. kat hát,
katin hátul ós „alatt", katra hátra ; cs. adra vissza, hátra | St. adra,
adara „zürück", melyben ad nyilván ard „hát" helyett való, s
melynek ra-ja csak esetlegesen egyező a m. Mím-belivel; az egye
zésbe nem illik adra a fentebbi kat mellett | különös, hogy az ujg.
kat-nak „hát" mellett „al" jelentése is legyen, p.o. jer kati das untere
der erde (KB.) ; h á t r á l n i : cs. kajt- visszamenni, kajtar- megfordí
tani, adar- megfordítani | v.ö. előbb adra-ról; csak kajt- tartozhatik
egybe kat-v&\} s ezek csakis m. M i tőszóra viszonyíthatok; v.ö.
azonban Ugr. [ősr.]; — h a t n i , hatalom, -hat, -het: jak. iot- hatni,
képes lenni | Böhtl. „bewáltigen, mitetwas zu standé kommen" | a
„können" jelentés nem ritkán másodrendű, s így az ugorságban a
zűrjén-votják kut- „fassen, haltén" is ajánlkozik ; [? ősr.]; — h é t :
osz. jedi, cs. jeti (jiti) | Ugr. ellenében nem biztos, minthogy magy.
h—-tör. j , mint általában ősr. kivételes hangmegfelelés, nincs megál
lapítva; [? ősr.]; — hód: cs. osz. kunduz | alaki tekintetben nem
kifogástalan [? köles.]; — homok: cs. kum, komuk, jak. kuma% \
miért a komuk olvasás e mellett: kum? [köles-]; — hoz, hozzá: cs.
kas (p.o. kasiga hozzá) | cs. kat- (alkalmas casusban) -hoz, -hez;
kos- „hozzácsatolni" nem idevalók | ujg. öz- „hoz", özkike „hozzája"
tévedésen alapszik, v.ö. KB. özginke „zu sich tt , azaz „magához",
6*
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azaz ö'z, özki „ipse" refl. névmásnak 3. személyragos dativusa | -hoz
va, van Ugr., nem az elejteni való Ugr. 141., hanem az osztják
%oéa „-hoz" ; [? ősr.]; — hős : cs. kocák, gocak hős, vitéz, csuv. kacce
vőlegény | cs. kóza (corr. ko%a) „derék, agg, igen nagy" (St. „alt,
grosz, überreif, altersschwach") nem fér össze | v.ö. Ugr., és figyel
met érdemlő, hogyAó's-nek régi jelentése „procus"; csuv. kacce lehet
bár átvétel is, minthogy a szomszéd cseremiszben is fordul elé;
[? ősr.].
Idegen: ujg. jatik, cs. jat idegen | ujg. (? cs.) ötek „idegen,
vándor, elmenő" (St. „vorübergehend, fremd") nem fér össze jatval; [ősr.]; — i d ő : cs. adag idő, évszak (Ab.) | cs. v%ür idő (St.
ücür zeit, stunde") evvel nem fér meg; szintígy nem ujg. vd, üt
„idő", melyet KB. még *-val nem eléggé biztosítottnak tüntet föl J
megjegyzendő hogy idö „annus" jelentéssel is v a n ; v.ö. Ugr. [ősr.];
— i g e : ujg. üge- szólni, beszéllni(„sagen,reden") | ujg. ü$i, cs. ü%e
szó, nem vonható ide, minthogy üge-b'öl való eredése nincs tudva, s
így a czikk m. tísewni-vel is ütközik össze; [ősr.]; — íj : cs. osz. jaj
| v.ö. Ugr. [ősr.]; iker: cs. ikiz iker, iki két; csuv. iger, jigir iker,
osz. igiz | TW. osz. ekiz \ csuv. eredetű -r-nél fogva m. iker [köles.];
— ikrán-, ikrándani: cs. ikren-, igren- undorodni, irtózni, osz. ijren(igren-) \ St. így: jekren- „sich ekein, sich scheuen" j a m. szó kép
zése önálló, v.ö. ugránd-; [ősr.]; — inas (gyerkőcz): cs. ini öcs,
inag fejedelem öcsé | elhagyható cs. in%ke piczi, osz. iri$e vékony,
piczi; [ősr.]; —• í r n i í osz. cs. jaz- írni | m. ír- közvetlenül esak egy
csuv. *fir- alaknak felel meg, melyből a mostani csuv. sír-, $irlett, mely a cseremiszbe is bejutott; [köles.]; — í r ó (írós yaj): cs.
ajran író | hogy ez tör. aj'ir- „elválasztani" igéből való, nem bizo
nyos ; amúgyis [köles.]; — iszonyú: osz. vsán- röstelni, ujg. usanutálni | KB.-ben nincs meg; alább utálni alatt: osz. usan- „utálni,
restelni, nem szeretni" j a m. szó jelentése azonban némileg eltérő;
[? ősr.]; —'izzó, izzadni: cs. issik hő, izzó; osz. í'ss'i meleg, h ő ; |
félre marad : cs. kizik izzó, tüzes, heves, ujg. híz- heves, k'iz- hevülni,
izzó lenni, melyek helyett már osz. k'iz- ige is vala fölhozható; v.ö.
Ugr., 766., kezdő gutturalis nélkül; [ősr.]; — í z : ujg. isik édes,
jóízű; [ősr.].
Járni: ujg. jori- (f juri-) járni, jorik járás j cs. bar-, osz. varjárni (tkp. „oda menni") nem fér össze, ellenben tör. jürü-t lehet vala
fölhozni, a melylyel KB. össze is veti az ujg.yon-t; [ősr.]; — j ó , javulni:

JELENTÉS VÁMBÉEY Á. MAGYAR:TÖRÖK S Z Ó E G T E Z É S E I R Ö L .

85

cs. jübj juh jó, helyes, kedvező; ujg. süb, sub u. a., sübütjó idő | St.
szerint csak cs. jüb • KB. söb „passend, richtig", sübüt „zu rechten
zeit" | ujg. süb jakutos kezdőhangzóval volna, melyet tör. j helyett,
az ujg. különben nem alkalmaz; egyébiránt v.ö. Ugr.; [? ősr.]; —
jöv- (jönni): c&.jau-, jauv- (corr< jaus-) közeledni, jőni; jauk közelgő
| St. „sich nahern, naher kommen", jauk „nahe" | a tör. szók jelen
tése mégsem egyenesen „jőni", mint Ugr.; [? ősr.]; — j u t n i : cs.
osz. jit-,jet- jutni, eljutni | St. „anlangen, gelangen, genügen"; v.ö.
Ugr., szorosabban megfelelő alakokkal; [ősr.].
, Kalpag: cs. osz. kalpak | cs. telpek jobban elmarad; összefüg
gés szláv klobuk-ral ? [köles]; — k a n : cs. kában kandisznó | v.ö.
Ugr. 2., pzorosabb alakegyezéssel; a m. szó jelentése is szélesebb
„mas"; | elmarad, mint puszta ötlet, jak. %an „nagy, hatalmas", tat.
yan „fejedelem"; [? köles.]; — kancsó : cs. koncok ivóedény | St.
„schüssel, tasse"; [köles.]; — kantár : jak. %antarga j ellenben nem
állhatják, küntüs „kantár", mely nincs is Böhtl.-nél (honnan való
tehát ?); ezt: osz. kant'irma „kantározás" nem hitelesíthetem; [köles.];
— kapni: osz. cs. kap- elragadni, mohón venni | még a m. kapdos-,
kapzsi szókat külön hasonlítani, fölösleges; különbözik is kapdos- a
cs. kap'is-~(? kapói-, v.ö. St.) igétől képzésre nézve; v.ö. Ugr. [ősr.];
•—• k a p n : cs. kapu, ujg. kapuk, osz. kap'i kapu, cs. kapka- bezárni;
[köles.]; — kar : jak. %ari (corr. %ar'i) „billentyűn fölötti rész" („gegend oberhalb des handgelenks") j cs. kari kar Ab. (meg: „arasz",
v.ö. osz. kar'is),• | e mellett elhagyni való osz. kol kar; | az ugorság
ból hozható föl: zürj. g'irfia, votj. g'ir pun ellenbogen, elle (pun „vég,
fej"); [ősr.]; — k a r ó : cs. kazuk, osz. kaz'ik \ &z r mutat legköze
lebbi csuvas eredetre; [köles ]; — káromkodni: cs. karga- elátkozni,
káromkodni; | az ugorságból hozható föl: f. kiroo-, lapp karrote- exsecrari, karro dirae, exsecratio ; különben félig meddig hangutánzó jel
lemű ; [ősr.]; — kecske: osz. keci, cs. ecki (icki) | egyéb házi állat
nevével együtt [köles.]; — kék : cs. kök, osz. gök ; [köles.]; •—• k é p :
jak. kiab alak, kép, osz. gibi- képen | azonban Ugr.: vog. kep, cser.
kap; mind a mellett [köles.]; •— késő, késni: cs. kec késő, kecikkésni; osz. geo késő | m. kés- egyenesen egy keci- igének, késő pedig
kelik névalaknak felel meg; [köles.]; — ki (quis): tör. kim | Ugr.
[ősr.]; — kicsi, kis : cs. kivik, osz. kücük; [köles.]; — k í n : cs. kín
kín, baj | kin mélyhangú (km), v.ö. Ab.; [köles.]; — k o b a k :
(„tök"); osz. kabak tök | m. kobak „kürbisftasche"; [köles.]; — ko*
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JJOZ : cs. kopuz, osz. koboz (corr. kopuz) ; [köles.]; — k o p o r s ó : jak.
kourgak (corr. kuorlaj) koporsó, cs. kopur, osz. kobur tok; [köles.];
— kor, k o r o s : cs. kurun „zur zeit, zur stunde" | S t , hihetőleg a
m. koron kedveért így is olvassa: koron, miben legalább a második o
nem lehet helyes; | cs. kari, osz. kart öreg, ujg. kar kor (?) (v.ö. kari„öregedni"), mint absolut öregségre (vénségre) vonatkozók, nem
ide valók; | v.ö. Ugr., [ösr.]; — k o r o m : osz. feremu.a.; [köles.];
— kos : osz. koc, cs. kockar; [köles.]; — k ö d : jak. küdan vékony
köd; [köles.]; — kölyti, kölü (pistillum): osz. külünk kölyű | Bi.
„hoyau, marteau"; m. kölöncz nem ide való; v.ö. Ugr. [köles.]; —
k ö p ü : cs. köpü (1 kitpii) u. a. | v.ö. Ugr., azonban lehet [köles.]; —,
körő (törékeny): cs. keurek, osz. gevrek törékeny, porhanyó; [köles.]";
— köszönni: ujg. köse- grüszen, kese- preisen (kesén- gepriesen werden); v.ö. Ugr.; [ösr.]; — k u p a k : osz. kapák födél; [köles.];'—•
k ú t : cs. kuduk, osz. kuju- [köles.].
Menni: cs. mang- (man-) menni, járni; ujg. meng- (men)- u. a.*)
| a cs. szó a kasgari dialectusból való; Ab. szerint manis „a nők ke
cses, enyelgő mozdulata" (v.ö. a Véliaminof-Zernof-féle kiadását),
miszerint némileg kétes, vájjon a cs. man- ige egyenesen „menést"
jelent-e, vagy csak a járás bizonyos módjáról értetik j Ugr. egyenes
„menni" jelentéssel, és dentalis ra-vel; [? ösr.]; — mi (quid): csuv.
miúf cs. ni, osz. ne | Ugr. csak m-es alakokkal; [ösr.]; — mi (nos):
cs. miz, osz. bíz j v.ö. az én czikket; Ugr. [ősr.].
Okrándani (ijedvemeghőkölni. Szék.): cs.'.ürken-megijedni; |
a m. szónak párja ikránd- (lásd 84.1), melyben nem történt consonans
átvetés; föltéve tehát, hogy tör. vkren- volt [? ősr.]; — olló (kecs.heolló) : osz. uiak, cs. ólak, oglák | v.ö. Ugr., azonban finn vohla mel
lett is foroghat fenn [köles.]; —•• or, orv (orozni): osz. cs. our'i, ogr'i
| Ugr. 798. elejteni való, mert finn varkaha maga is idegen erede
tűnek bizonyult be ; [köles.]; — ÖCS : ujg. eci, ici húg; j ehhez való
cs. ece (St.) „weib, gemalin, mutter"; jel. némileg elütő; | Ugr., [ősr.];
— ö k ö r : osz. öMz, csuv. v'igur; [köles.]; — ö r d ö g : cs. (kirgiz) er*) A KB. az ujg. meng-ve ezen példa mondatot hozza : kaju jerke mengse atak
,,auf welchem orte immer der fusz hingeht." Az ige dativussal (jerke) van construálva, s így a fordítás nem lehet egészen helyes ; mert vagy jelenti kaju jerke
e z t : „auf welchen ort = wohin", vagy még ezenkivül a meng- sem egyéb miut a
köz tör. min- „fölszállni, rászallni (különösen lóra) ige, miszerint ezen ujgur ige
nem is illenék a fentebbi egyezésbe.
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teng rossz szellem | nem ide való ellenben cs. örtük „a titkos, titok"
(St. schleier, hülle, tuch"); [köles.]; — ö r e g : cs. irik, osz. iri nagy
j aligba együvé való: jak. drga „öreg" (Böbtl. „alt, abgenutzt") | v.ö.
Ugr., azonban a lapp vuoras talán helyesebben £ uros-, m. úr-h.oz
állítható ; [köles ] ; — Őrleni: csuv. aver-, avr- őrleni; | a csuv. avervel azonban nem fér össze osz. övüt-, öjüt- (tkp. ögüt-); a m. igebeli
l-t akkor frequentativ képzőnek kellene tartani; mint különös, a
gazdasági körbe tartozó műtétre vonatkozó szó [köles.]; <— ö r ö m :
jak. üör- örülni | ellenben cs. irim mint „öröm" nincs egészen biz
tosítva | tekintetbe jő a m. szóhoz tartozó örvend- ige is; v.ö. Ugr.;
[ősr.]; —• ősz: cs. öz ősz (szín) | Ab., olv. üz ; azonban Ugr.; [köles.].
S a j t : cs. cigit; [köles.]; — s á r : osz. camur s á r ; | mint köl
csönvett szó, a m. sár már aligha ejtette volna el az m-et; ősr. ké
tes, minthogy ép oly könnyű ugor egyeztetés ajánlkozik: finn ha
tara „unzusammenhaltig, locker (p.o. maa föld); hatara tie „mit
schneesand bedeckter weg"; [? ősr.]; — s á r g a : cs. sárig, osz. sar'i,
csuv. sara; [köles.]; — sarló : csuv. sorla \ a földmivelés fogalom
körébe eső, v.ö. aratni; [köles.]; — Sara: cs. caruk, osz. cánk; [köles.];
— savó: cs. savun savó | St. „sauere milch"; | föltéve,- hogy a m.
szó nem a savanyú-hoz tartozik, mélynek biztos ugor rokonsága
van (Ugr. 324); némileg ajánlja az egyezést az író: ajran (fent 84.1.)
fogalmi hasonnemüsége; [köles.]; — seperni, s e p r ű : osz. süpür-, cs.
söpür- seperni, osz. süpürgü seprű | (corr. süpürge TW.) ; | cs. s'ópsük
sepredék elhagyható; [köles.]; — sereg: osz. cm', cs. cerig, csuv.
sara (corr. s'ara); [köles.]; — s e r é n y : cs. seren „flink" | a cs. szó
csak a kasgari dialectusra szorítkozó; v.ö. Ugr.; [ősr.]; •— serke :
osz. sirke u. a. | Ugr.; megjegyzendő, hogy m. tetű is ugor; [? köles.];
— s e r t e : csuv. sírt serte | Ugr., 330.; a csuvasban van ugor ere
detű szó is; [?köles.]; — sima: cs. sima, siba&ima, | St. „glatt, heil,
abgehobelt"; simala- „glatten, aufschürzen (sic!) | Ab. simal- „fölgyürni", a mi mellett a sima jelentésére nézve még hitelesítést kivan;
[? köles.]; — síp : cs. sipuzga síp | még közelebb áll cs. sipka „saug-,
pfeifenröhre"; [köles.]; — s o k : osz. cok | Ugr.; [ősr.]; — sor : cs.
(corr. osz.) sir a, ujg. süre sor | v.ö. Ugr. [ősr.]; — söprű (hefe, satz) :
osz. (corr. cs.) seprek ; [köles.]; — sör : csuv. s'ira ; [köles.]; — SÜrü:
csuv. sura (corr. s'ura) u. a. | evvel aligha egyazon cs. zirik „háufig,
dicht, sehr oft"; v.ö. Ugr; [? ősr.].
Száj, szajlani: cs. san vékony jég | v.ö. Ugr. [? ősr.]; — sza^
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k á l : osz. cs. sokai; [köles.]; — szál (szálfa): jak. sala (corr. sala)
ág | cs. tal jobban elmarad, minthogy t—s nem rendes tör.-jakut
hangmegfelelés; v.ö. Ugr., [ó'sr.]; — szám: cs. san szám, osz. saj
szám, saj- számlálni | m. szám egy tör. saj'im alakból összevontnak
látszik; [köles.]; — szánni (destinare): cs. osz. san- vélni, akarni |
V. úr. még külön egyezésképen fölhozza: m. szánni (miserari) == cs.
sana- kimélni; én, a MNyelv Szótárával azt tartom, hogy a „saj
nálni, bedauern" jelentés megfér a „bedenken" alapjelentés mellett
egyazon igén; különben cs. sana- tkp. „zahlen"; a san- ige azonban
alkalmasint sayin-hfA van összevonva, mit a m. szán- is még vissza
tükröz ; [köles.]; — szél (ventus): csuv. sil (corr. éil\ osz. ujg. jel \
nem ide való cs. selig szeles, selin hűs | m. szél csuvas kezdőhangzó
jánál fogva [köles.]; — szérű : osz. ser-kiteríteni, sergi kiterítő hely
v. szőnyeg; cs. sergü kiterítő sík hely | nincs meg St.-ben; tör. igé
jénél fogva [köles.]; — szirt (riy&k-szirt) : osz. cs. sirt hátnak felső
része; j St. sirt „auszenseite, oberflache, rücken"; Ugr. 293. votj.
cirt'i „nyak"; [?' ősr.]; — szórni: osz. sour- szórni (gabonát), kihin
teni | olv. savur-, saur-, csak „szórni" jelentéssel; cs. (St.) sour- „winden (?) getreide" | jobb mint Ugr. 299.; v.ö. jelentéskörre nézve
aratni, sarló; [köles.]; — szökni: ujg. sek- szökni, odább ugrani;
cs. sek- átugrani; osz. segirt- ugrani | ujg. (KB.) „fliehen, entspringen"; cs. (St.) „übergehen, überschreiten"; osz. (Bi.) „courir" j v.ö.
Ugr. [ősr.]; — szúnyog: osz. sinek, cs. sínek légy | kétes, vájjon cs.
sunak „bremse" evvel megfér-e ? [köles.]; —£ szuvat: osz. s'iva- faltapasz, s'iva- falat tapasztani; cs. suva- u. a. | St. „beschmieren, anstreichen"; | v.ö. azonban Ugr. 295., mely evvel aligha összefér;
[? köles.]; —• szügy: cs. cöge „brust des kamels"; | v.ö. Ugr. 309.
[ősr.]; — Szűnni: osz. sö'n- elaludni (erlöschen) | son „vég" nem ide
való; jelentés részéről némi kétség; [ősr.]; — szűrni: osz. süzszürni | a m. szó megint a tör. süz-nek csuvasos változata | jak. sür
(corr. sür) „hölzernes sieb zum eisfischen* elmaradhat; [köles.].
Tagadni: cs. tan- tagadni, megtagadni j St. így is : tan | alaki
lag nem kifogástalan; [? ősr.]; — táj : cs. (azerb.) taj : ol tajda ama
vidéken (? amott); jak. doidu táj | Böhtl. „ort, gegend, land" ; v.ö.
Ugr. 190., hol a finn taivaha-t bár el is lehet ejteni; [? ősr.]; —
t a n ú : cs. ujg. tanuk tanú| osz. dan'ik; a különös „testis" jelentésnél
fogva és mint a törvény fogalomkörébe tartozó, a m. tanú alkalma
sint [köles.]; — tanulni, tanítani cs. osz, tani- ismerni j a bár lehető,
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de elé nem talált cs. tanit- igét, V. úr látni valólag csak a m. tanít
kedveért állította föl; tan'is- nem használtatik mint „ismerkedni"
(v.ö. V. úrnál a tanács czikket) \ v.ö. Ugr. [ősr.]; — t a r : jak. tara
gai (corr. tarajai), [köles.]; —'taraj : osz. daruk, durug csúcs, csuv.
tereké taraj | osz. (Bi.) doruk | osz. tarák csak „fésű" (nem „taraj"),
s csak a tara- igének származéka (v.ö. jak. tarái „kamm"), nem
ide való; v.ö. Ugr. [ősr.]; — t a r l ó : („szántóföld" régi jel.): osz.
tarla szántóföld; cs. tarik u. a., tart- „sáen, anbauen"; [köles.]; •—
távol: cs. tav} tavos (türkm. taí) távol, messze | St. „férne, weite;
entfernt" | v.ö. Ugr. 204.; [ősr.]; — tegnap: cs. tön, osz. dün (corr.
dün) tegnap | némi kétséget támaszt a cser. eten-gece, eten-geca
„tegnap"; [? ősr.]; — tekerni, tekeregni: osz. tekerlik (corr. -lek)
kerék; cs. tekre körül, tekren- körben mozogni \ meg osz. tekerle„rouler"; m. teke nem állítható ezen még föl nem fejthető r-es szótőkhez; v.ö. Ugr. 247. [ősr.]; — teknő : osz. tekne u. a. [köles.]; — tele,
telni, teljes: osz. dohi, cs. tolu tele, tol- telni | Ugr. [ősr.]; — temetni: x
cs. köm-, osz. göm- u. a. | magyar képzés; és kivételes hnngmegfelelés ; [ősr.]; — tengel: osz. tingil (corr. dingil TW.) ? cs. törigül
u. a. | nincs meg St.-ben ; 5 ) ; [köles.]; — tenger : osz. deniz, cs.
tengiz (teniz, tiniz) \ a m. szó csuvasos r-vel való ; [köles.]; — tér :
osz. dere völgy, cs. tere völgy, sík hely | hogy a cs. szó csakugyan
„sík helyet" jelent-e, nem látható St.-ből, mely azt föl nem hozza;
cs. seri, serik „ausgebreitet, fiacher ort" az osz. ser- igéhez való, s
nem fér meg osz. e?<?re-vel; v.ö, Ugr. 214., az egyenes „tér, teríteni"
jelentéssel; [? ősr.]; — teremteni: ujg. töret- teremteni, cs. töretteremteni, készíteni; osz. tőre- előteremteni, előjönni semmiből | ujg.
töret- (KB.) „ordnen, reihen, herrichten", és törü- zur welt kommen (v.ö. jak. tör öt- gebaren, erzeugen és töruó- „geboren werden");
ez igen kétessé teszi a cs. osz. tőre- igének transitiv jelentését (St.,
„bereiten, schaífen" és „teremteni"); Z. (Reídhouse után) ezt adja:
tűre- „étre nombreux, s'augmenter", melynek causativuma: türet- \
azonban v.ö. Ugr. 216., hol a m. szónak lényeges m részére, vala
mint a terem igének „rögtöni megjelenésről" való használatára is
terjed a megfelelés ; [ősr.]; — tiló : cs. tila u. a. | nem ide való cs.
5
) V. úr e cs.szót a iöngül- (tönül-) „forogni" igéből származtatja, mert, úgy
mond, „tudni való, hogy Középázsiában nem a kerék, banem a tengely forog a
kocsi alatt." Szegény középázsiai lovak, kik az ilyen forgó tengelyű és nem-forgó
kerekű kocsit húzzák!

90

BUDENZ JÓZSEF.

til- „törni, darabítani (!)", osz. dilim (corr. dilim) „darab", értsd:
„szelet"; csudálni lehet, hogy V. úr a tör. til- igét nem a m. szel-h.Qz
állította | m. tiló, mint gazdasági eszköz neve, v.ö. sarló alatt, [köles.];
— tinó: csuv. tina, cs. tana, osz. dana tinó | némi jelentésbeli, bár
nem fontos, eltérést nem kellet volna elhallgatni: osz. „jungekuh",
cs. „kalb nach einemjahre"; [köles.]; —tiporni, tapodni, taposni:
cs. tipre- tiporni, tep- tapodni, osz. tep- rúgni | cs. tipr e- St. „auftreten" | talán csak a m. tipor-t kell a tör. tipre-hez állítani, míg a többiek
csak ősr. találkozások; v.ö.Ugr. [ősr.]; — tokló : osz. tokli hat hónapos
bárány (Bi.); [köles.]; — tolvaj : cs. tála- rabolni, jak. tála- u. a., tal'i
rablás (corr. talá-, taVi-) | v.ö. Ugr. 228., mihez megjegyezhető, hogy az
egyenes „lopni" jelentéssel rendesen a „titkosság" fogalma van össze
kötve; [? ősr.]; — tor : cs. tor lakoma | osz. toj „lakoma" nem ide való ;
[köles.]; — tő (töve): osz. dib, cs. tüb | Ugr. 230. [ősr.]; — tökéile
ni, tökélletes: ujg. tökei (? tükel) tökéletes, cs. tökei u. a. | St. tükel
„vollkommen, ganz, genau"; w-vel szintén osz. dükeli „tout entier";
| a m. ige e szerint Z-képzőjűdenominativumnaktűnik föl; [köles.];
— tömény: cs. tömén sok, rakás, tízezer; ujg. tömén (f tümen) \
v.ö. Molnár A.-nél: tömény ezer ; [köles.]; — tömlő : osz. tulum u. a.
| nem fér össze cs. cömlek edény; alaki tekintetben nem kifogásta
lan ; ["? köles.]; — tőr (értsd: laqueus): cs. tör (corr. tor) „tőr, háló" ;
jak. dogur (corr. doyur) tőr („vogelschlinge"); | nem idevaló cs. tú
zok „fogó, tőrök (!)" | általában V. úr e czikkében zavar van: azt
hiszi, hogy m. tőrök (ő még török-nek is írja) „laqueus"-t jelent, s
hogy Molnár A. „subula"-ja ugyanezt teszi; | a dolog úgy áll, hogy
m. tör, török „mucro, subula" ugor szó, v.ö.Ugr. 235.,tó'r „laqueus"
ellenben a törökségből került, mint [köles.];— törni: osz. kír- törni
| osz. dirim „darab", azonkivül hogy k'ir-x&l meg nem fér, még
nem is hiteles; tiló alatt találjuk: dilim (e. h. dilim), de alighanem
az idegen eredetű direm (dirhem) „pénzdarab, drachma" helyett írta
V. a fentebbi dirim szót | m. tör-: k'ir- azonban kivételes hangmeg
felelés ; másképen Ugr. 236. [? ősr.]; — törpe: cs. cörpe „disznó
kölyke" | (malacz) ; alakra nézve egyrészt jobban Ugr. 241. [? köles.];
— t ö r v é n y : cs. osz. tőre j a m. szó végrésze e mellett még magyará
zatlan; [?köles.]; — t u d n i : cs. tvj- megtudni, megérteni, felfogni;
osz. duj- érezni, megtudni, hallani; | St. „wissen, hören, fühlen"; osz.
(Bi.) „s'apercevoir, sentir, comprendre"; | föltéve, hogy tvj-, a mi
lehet, tut-ból lett; v.ö. Ugr. 239; [ősr.]; — tulok (juvencus): cs.
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turuk két éves ökör | nincs meg St.-ben; ha hiteles, megfelelhet, a
kevéssé szokott l—r változás mellett is, a m.tvlok-nak mint [köles.],
tekintve, hogy több ily állatnév került a törökségböl a magyarba;
tulan fiatal ló (St. öt éves ló) azonban elmarad • —• túró : cs. túrok
túró | St. így: torak; [köles.];—turul: cs. turgul „kleiner, schwarzer falke" j cs. turgunk „varjú" jobban elmarad [köles.]; —• tu
sakodni : jak. titsun- verekedni, küzdeni [ ez ellenében az ugorság
ból fölhozható: zürj. t'iskas- verekedni, küzdeni, votj. ttskask- vesze
kedni (ettől: t'iskal- verni, ütögetni); [? ó'sr.]; — tlízok: cs. tugdak,
tujdak u. a. | St. így : togdak ; hangalakra nézve v.ö. búza: bvgdaj ;
[köles.]; — tükör : csuv. tügilr, tügürt u. a. | a cseremiszben is van :
Ugar; [köles.]; — tüuni: cs. tűn- (St. „sebemen, klar sein, leuchten") ; [köles.]; —• tűrni, türkőzni: cs. tür- tűrni, osz. dür- gyűrni,
gyöngölni (? göngyölni), jak. tür- (corr. tür-) gyűrni, göngyölni
(zusammenrollen); [köles.]; — tűrni (tolerare): ujg. tür- tűrni, -hatni,
-hetni; | cs. iöz- „tűrni", meg nem fér, minthogy az ujg. nem r-ező;
| v.ö. Ugr. 245; föltéve hogy ujg. iür-nek mint egyenesen „tűrni" 6)
hiteles, ['? ősr.]; — tyúk, t i k : osz. tavik u. a. [köles.];
Ugrani: cs. irga- „springen, hüpfen" [ az átvetés rg—gr nem
akadály; [? köles.]; — üdü (üdv), üdülni: jak. ütüö jó, ütüörüdülni („gesund w érden"); ujg. etkü jó | nem ide való ujg. üt or
vosság, ütei orvos, ütemek gyógyítani; ezek (v.ö. KB.) helyesen oval valók; üt, tk-p. ot „fű" stb., miért jelenthet orvosságot is, magá
tól értetik; | meg kell vala említeni, hogy etkü, ütüö az osz.-ban
ejü lett, s tudni kell, hogy ugyanez a csuvasban, bármily különös
nek látszik, 'ira-vé, vált (NyKözl. III, 240.) ; pedig láttuk már több
ször, hogy a tör.-magyar szók kivált csuvasos alakkal lépnek föl, a
mihez képest a z w á w : j a k . ütüö-íéle egyezés némileg föltetsző ; |
ezenkívül még meg kell jegyezni, hogy a m. üdr>J üdü szó csak
ujabb divatú; régibb keltű csak : üdvöz „sospes, salutatus, benedictus", tájszó : üdülni „hízni, szépülni, növekedni", MA.-nél meg így:
„evigilare, expergefieri"; hogy ide való üdnep (üdnap), ülleni (üd6

) Ha a jelentés csak ezen igének mint segédigének való használatából van
következtetve (p.o. jüri türmedi „er konnte nicht gehen"), azt még korántsem tar
tom bíztosittotnak. Mert az összefüggés alkalmasint más fordítást enged meg, az
értelem fősúlya az alapigén (jüri) és a negatión levén. Lehet azután a íör-nek ol
vasott szó akár tur- is, mely ige („állani") törökség szerte használtatik mint ilyen
segédige.
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leni) szintén nem bizonyos; | mind ennél fogva [? köles.]; — ü g y :
cs. osz. i§ | v.ö. Ugr. 782.; különváló ügyékezni (Ugr. 794.) ; [ősr.];
— ülni: jak. olor-, cs. oltur- ülni ; jak. olo% ülés (sitz) J ujg. ul- „ülni"
(Klapr. után) meg nem bízható; — föltetsző a tör. igék r, tur, ren
desen causativ értékű, képzése; v.ö. Ugr. 784. [ősr.]; — ümög
(imeg, ing): cs. küjnek | a m. szó mindenesetre egy az osz. gömlekhez közelebb álló szóalakból került; | egyébiránt cs. küjnek nem
küj- (corr. kij-) „induere"-től való, hanem ugyancsak * kümnek-höl
alakúit ; — ünö: osz. inek, csuv. ina tehén- [köles]; — ürü : cs.
(türkm.) ürü „verschnittener widder" | e mellett Ugr. 809. elejt
hető, tekintve egyéb ily tör.-magy. állatneveket; [köles.]; — üzenni :
cs. Ü%e szó ; | föltéve, hogy m. üzen- denominativképzésnek bizonyul
b e ; különben szorosabban egyezik Ugr. 786. [? ősr.].
Yágyni, vágyódni: jak. baga (baya) vágy, kedv; bagar- (bayar)
akarni; ujg. bak, bakar- (? bagar-) | meg nem férnek evvel osz.
bejen- kedvelni, cs. bégen- „kedvelni, tetszeni (!)"; [ősr.]; — vaj : cs.
maj vaj, zsír | v..ö. Ugr. 546., szintén v-n kezdő vagy azt vissza
tükröző alakokkal; [ősr.]; — vajnak (vállcsont küpüje, Szék.) : osz.
ojnak izület j az ojna- igétől; talán csak ujabb átvétel; [kölcs.J; —•
-vei, (-val) : cs. bile | ajánlkozik ugorság is; [ősr.]; — vélni: cs.osz.
bil- „tudni és vélni" | rendes jelentése bizony „tudni, ismerni"; v.ö.
Ugr. 558., [ősr.]; — verni: osz. mvr-, cs. ur- verni j v.ö. Ugr. 596,.,
magashangú szóval; [ősr.]; — vezetni: ujg. bösüt-} bözüt- (miért
z-ve\ is ?) | e mellett el kell maradnia osz. jedek, gedek szóknak;
v.ö. Ugr. 566. [? ősr.]; — vol- (volt), vala: cs. bol-, jak. buol-, osz.
Ól- lenni; | Ugr. [ősr.].
Zord: osz. serd, sert zord, kemény, szigorú | MA. zordon
„horridus", Tájszótár: „mord tekintetű", Szabó D.: iszonyú [? köles.];
— zömök: cs. cömük vastag | St. „dicht, gestockt", p.o. vér, misze
rint a jelentésbeli egyezéshez kétség fér; [? köles.].
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II.
Látszatos egyezések.
(Ezen és a következő III. szakaszban gyakrabban eléfordúl ily rövidítés : [al.],
vagy : [jel.] = „bangalak vagy j e l e n t é s tekintetéből nem helyesel
hető egyezés" ; mind a kettőt jelöli ez : [al., jel.]).
Adni: cs.osz. ada- „ajándékozni"; osz. adak fogadás, cs.adak
„ajándék, rész, adag" j St. ada- „geloben, weihen, schenken", adak gelübde, gabe, geschenk"; osz. ada- „fairé voeu", adak „voeu, promesse
faite a dieu" Bi. Z., „gelübde" TW".; | az ada- igének igazi jelentése
csak ez „geloben", (azaz : „Ígérni"), a mely jelentés annak az at, ad
„név" szótól való származásában gyökeredzik (v.ö. szintígy cserH.
limd- „igérni", ettől: lim „név").; e mellett az ada- ige esetleg „ajándékozni"-val fordítható, de nem az egyenes „gebén" értelmében; |
hibás tehát különösen a cs. adak-xxsik „rész, adag"-féle fordítása;
már az Abuska magyar kiadásában is hibásan van „adakozás, aján
dék, adag", holott az eredeti szövegben az e részbeli magyarázat
ar. >tX3 szóval van adva („voeu, don fait par suite d'un voeu") 7 ); eb
ből világos, hogy más az ada-, más a tör. bir-, ver- ige, s hogy amaz
igazi jelentésénél fogva nem egyezik m. ad igével, mely különben
Ugr.; — á g y : osz. jatak ágy, jat- feküdni | alakilag jobb Ugr. 709.,
mert török kezdő j a magyarban szintén gy, j (vagy annak nyoma
^-ben) kölcsönvett szókban; pedig ilyen volna m. ágy a tör. jat- „fe
küdni" ige miatt; — ajánlani: jak. agai, agaibin (corr. ayal-, ayalab'in) nyújtani, bemutatni, eléhozni (? elhozni) | Böhtl. „reichen,
bringen, herbeiführen"; gyenge alakegyezés; — ajtó: cs.osz. ac7
) V. úr az ada- igének „schenken" értelmére, a mit ő a m. adni-ra, vonat
koztatva annak veszi, hogy „oda adni", e példabeszédet is hozza föl: adatnak ile
mai tükenmez, ezt így fordítva r „ajándékozással nem fogy a vagyon." Nem veszi
éazre hogy így merőben viszás értelmet tulajdonít a példabeszédnek, mert ajándé
kozással bizony fogy a vagyon, akárhányan hiszen ez úton szépen elherdálták
minden ingó-bingójukat. De van helyes értelme mihelyt az egyenes „ajándékozás"
helyett ezt mondjuk : „fogadás-tétel" (azaz : igéret), a mikor is a példabeszéd ér
telme némileg ironicus (v.ö. „ember teszen fogadást, eb a ki megtartja"), vagy bár
„istennek (szent czélra) tett ajándéknak" veszszük, miszerint a példabeszéd a val
lásos kegyességet ajánlaná.
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nyitni, ujg. aóak nyilas, ajtó, jak. aí- nyitni | jak. at „tátni (a száját);
ac-nak megfelel jak. as-; [al.], v.ö. Ugr. 713.; •—• akadni, akasztani :
osz. cs. tak- fölakasztani, rátenni* [ St. nincs meg; osz. „attacher,
arborer,pendre" | a m. akad tkp. „síecken bleiben, gehemmtsein";
a „hangén" jelentés csak a causativalakon fejlődik; [al., jel.]; v.ö.
Ugr. 714.; — akarni: jak. bayar-, ujg. bakar- (?bagar) kívánni,
akarni | összeütközik m. vágyni-val, lásd fent 92. 1.),- — áldani:
cs. alga-, atka- áldani, dicsőíteni; jak. alga- (corr. alyá-)^ osz. alk'is
áldás | m. áld szét nem fejthető igető, melynek <Í-jét a tör. nem
adja vissza, úgy mint Ugr. 721.; — alku: cs. alku (algu) vevés |
al- „venni44 igétől; a m. szó mást jelent; Ugr. 718.; — annyi: cs.
an$e j m. annyi e. h. az-nyi, nem foglal magában a tör. an- mutató
névmástőhez közelebb viszonyban álló alakot; — áradni, ár-víz:
cs. artvk sok, art- öregbedni, sokasodni, osz. „sokasodni" | St. artuk
„mehr, übrig" (azaz: „fölös, több");aría- „genügen, übrig blei
ben"; osz. art- „croitre, augmenter"; | [al.,jel.]; —• á r m á n y : cs. arman forróyágy, kívánság; [jel.]; különben ármány kétes magyar
ságú; Mátyás FI. csak a 17. századból hozza föl ezt: ármányos; —
árnyék, eresz: cs. arán kocsiszín; erén- „valahova meghúzódni" |
St. így: ifin- „fául sein"; [jel.]; — átok, átkozni: cs. atka- gúny
nevet adni, hirhedtté tenni; | ettől: at „név44; | m. átok az áld- igé
hez tartozik (e h. áldtok), úgymint szitok: szid-; az áld- ige ugyanis
lehet vox média, v.ö. lat. precari „beten44, „wünschen (jót vagy
rosszat)" és „verfluchen, verwünschen11; preces (tkp. bitté, gebét,
wunsch) „verwünschung"; csakis „átok"-nak véve p.o. imprecatio ;
— ázalék: cs. azluk, azuk, agizlik „ázalék", enni való; jak. as'il'ik
„ázalék", abrak, táplálék | cs. (St.) azluk „mundvorrat, speise, vorrat"; jak. „nahrung, futter"; | osz. agizlik (agiz száj), ha eléfordúl
ételről, legfelebb „egy harapásnyi"-t jelent, s nem fér meg azlukval; különben a -luk tör. képző, a magyarba átvett szóban -ló-vá
vált volna; [al.,jel.].
Bácsi : osz. ba$i (nőnek megszólítása a férj részéről) | Bi.
„soeur, surtoutl'aínée"; | bácsi a bátya-n&k magyaros diminutivuma;
— b a j : cs. (azerb.) vaj \ m. baj szláv eredetű (finn vaiva is idegen
szó; Ugr. 466. törülni való); — barlang: cs. barlak menedékhely |
St . „ausweg, zufluchtsort", a bar- „odamenni" igétől; | v.ö. szláv
brlog „lustrum ferae, antrum", NyKözl. I. 312.; — barangolni: cs.
bar-} osz. var-járni, menni | tkp. „menni (vhová)", ellentéte kii- jőni;
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[jel.]; — b é k ó : cs. bekit- kötni, bekik kötve, zárva; ujg. b<jk „kö
tél", bekik kötés j v.ö. béke alatt, fent 77. 1.) | a. m. szónak magas
hangúnak kellene lenni (v.ö. béke), s ezenkivül m. békló is jő tekin
tetbe ; ha ez magának a békó-n&k épebb alakja talál lenni, legfelebb
egy tör. * bekluk alakra mutatna viasza [? köles.]; — bél, velő (ce
rebrum) : cs. pelte gyertyabél, osz. bejin cerebrum ['pelteperzsa szó
(f elité); a bél és velő egybefogása sem igazolható; [al., jel.]; —
benge (rügy) : cs. pündök bimbó, rügy | St. jpündük; [al.]; —•
b e t e g : cs. bitik} bötük, (f bütük) vége felé járó, fonnyadozó j St.
„was sich dem ende naht", a bit-, bűt- „végződni" igétől; [jel.], v.ö.
Ugr. 450.; — bocsátani, bucsu: cs. bosat- „elereszteni, föloldani";
bosul- eltávozni, föloldozni (!) | nincs meg a tkpi jel. bosat- „ausleeren"
(ettől bos üres); St. bosal- (nem bosul-) „locker werden, sich losmachen"; | a m. szók régenten l-vel voltak : bolcsát, bulcsát, bulcsú;
ezenkivül bulcsajt- tiszta magyaros képzést mutat föl; [al.,jel.]; —
boglár: osz. bagla- kötni, zárni; j ilyen szóra mint kölcsönvettre,
kész idegen szót kell kimutatni, mely megfelelő holmiról használ
tatik; — b o k a : cs. bokaj, bakaj „lábszár", bogak „fuszeisen"; | St.
bokaj, bakaj „wade"; [jel.], v.ö. Ugr. 454.; •—• b o r ú : cs. bura (corr.
burán), osz. bora „szélvész"; jak. borolypj borüs („grau, dunkel,
trüb"), boruór alkonyat | cs. burán [jel.]; a jak. szók mint külön
szók a színre vonatkoznak, különbözve a borúi- alatt (fent 78. 1.)
fölhozottaktól; pedig m. boru-t még sem lehet a borúi, borít igéktől
elválasztani; — bő, bolyos, b u j a : osz. bol bő, cs. baj dús, mol b ő ; j
bö-re nézve [al.]; bolyos, buja-ra nézve [jel.]; — bütü (csúcsa, vége
vminek): ujg. bütkü vég, csúcs (biit- végződni) j m. bütü székely
szó: „elvágott vége vminek"; ujg. bütkü, mely nincs meg KB.-ben,
képzése szerint csak „végződést" jelentene.
Csak: osz. cak „addig, csakannyi"; | az egyenes „csak = nur"
értelmében van az osz.-ban ancak, eredetileg „annyi (an-cak)u, v.ö.
lat. tantum, szláv tol'ko „nur"; ha helyenként így tör. cak is fordul
elé, ez csak az ancak-n&k gyors beszédbeli rövidítése lehet, melynek
a hangsúly is kedvez; a magára álló tör. cak adverbium az odaérés
teljességét jelöli, úgy mint lat. usque (ebben: eo usque) vagy a m.
egész, mind (p.o. egész addig, mind addig); [jel.]; — csat: cs. catag
„a sátorderék nemezdarabjait összekötő nemezdarab"; osz. cat'i ge
rendát összekötő deszka | a (St.) „obere filzdecke des zeltes", osz.
(Bi.) „lattes qui soutiennent les tuiles";[m. hat „hamus, fibula"-nak
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nem tudjuk az etimológiáját; de a tör. catag, cat'i-ét sem, melynek
jelentésébe V. úr az „összekötő" szót csak belecsúsztatja; — csa
tolni, csatlakozni: osz. cat'is- csatlakozni, cat- csatolni;| a m . ige
denominativ, ettől csat „fibula"; osz. cat- „se joindre, étre mis l'un
dans l'autre"; — csiga: cs. cigir „rad einer irrigationsmaschine",
cigrik rokka, cigril- forogni; osz. cikr'ik hajtócsiga | cs. (St.) cigir;
mak „sich drehen", cigircik spinnrad | m. csiga első jel. „cocklea"; a
tör. szókbeli -r lényeges; — csikarni: osz. cikar- kihúzni, cik- kijőni | cikar- tör. causativképzés; ha az egyezés állana, csak kölcsönvételi lehetne ; azonban [jel.]; — csikó: cs. cikin (corr. cigin)
Ab. | m. teljesebb alak citkó ; [al.]; — csillag, csillogni: cs. jillag
fényes, jalduz fényes, jiltra- ragyogni, jilman fényes, jolduz csillag ;
osz. jíldir' fényleni, pldiz csillag j St.-ben nincs meg jillag ; jiltrah. van jaldir-; jilman „schnell, eilig"; | részint ugyanezekkel egyez
teti V. úr. a m. villog, világ szókat is; a m. vil- és csil-naik megfe
lelnek pedig az ugorságban v és s-hangon kezdő szók; — csira:
cs. (türkm.) %irla- „kibugyogni, kifakadni" j (p.o. víz? r ü g y ? ) ; St.ben nincs meg; cirla- „graben, kralzen"; [jel.]. — csiszolni: osz.
ciz- törülni, kitörülni (meg „tirer des lignes"), kizak szánkó | a m.
szó hangutánzó-féle ; — csomó : cs. com rakás, a testek gomolyféle állapota j St. „kaufe, jedes compacte zeug"; | v.ö. Ugr. 374.; —
csont: cs. söngek (söríek), osz. sömük, Jcemik csont; | Ugr. nt-ve\;
[al.]; — CSÖ (csöv): cs. cs'ó vessző, osz. cihuk cső, pipaszár | „cső"
jel. nem hiteles; „pipaszár" pedig az ált. „baguette"-félén alapszik;
[jel.]; — CSÖlönk: osz. külünk kalapács, harang nyelve | v.ö. kölyü •
[al.]; — CSÖpü: cs. cobüt csepü, kócz, cuhalis- kúszálódni; osz.
coprusuk gomoly | St. cöbüt „alté, schlechte wolle"; [jel.] v.ö. Ugr.;
osz. [al., jel.]; — csörhe (? csürhe): cs. cö'rpe malacz | v.ö. törpe;
m. csürhe egyebet is jelent; [al.]; — CSÚCS: osz. «|, cs. uc vég, he
gye vminek; | sem azt nem állíthatni, hogym. csúcs-nak. kezdő consonansa valaha nem volt, sem azt, hogy a tör. wc-nak valaha volt;
[al.] — csúszni: osz. cs. k'iz- csúszni, k'izak szánkó | tör. k'iz- igét St.?
Bi. nem hozzák; ha csak k'izak-ból van következtetve, a „csúszni"
jelentés sem bizonyos ; különben [al.]; — csutak, csutkó : cs. cutur
törpe (knirpsartig), tutku nyél, cut- rövid piszkálóbot | tutku a tut„tartani" igétől, meg nem fér; különben [jel.].
D é l : cs. 2illi (corr. $üi) meleg, osz. deli (kanl'i) forró vérű,
azaz fiatal ember; jak. cilas (corr. cilds, meg s'ilás) meleg („warm,
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lauwarm); | cs. $tli mellékalakja ennekilik (osz. ili) e h.jilik ; egyező
a jak. szó, de nem osz. deli, melynek „forró" jelentése sem hiteles:
deli egyszerűen „fou"; átv. „brave, courageux"; a d.kanl'i szólás sem
szórúl a deli-nek más jelentésére; m. deli, delia (most dalia) ujabb,
a szlavón átment kölcsön; a m. dél (meridies)-t azonban, még ha
tör. deli csakugyan jelentene is „meleg"-ef, evvel aligha lehetne
egyeztetni; [ah,jel.]; •— dér, d e r e s : cs. Jciran (corr. kirau) dér, k'ir
deres, szürkület | St. Jcir „pech", de van osz. k'ir „gris"; | m. áer jó
formán derű-vei egybe való, mihez képest ált. alapjelentés „fehér
ség" volna; különben [al.]; —• d e r ű : cs. turuk tiszta, világos | St.
„hell, klar (vom wasser";) v.ö. Ugr. 256., az égre vonatkozó szó
val; [jel.[.
Ed- (édes): cs. tat íz, édesség, ujg. tátik édes, osz. dad ("? tat)
u. a., tatTié&m | KB. tátik subst., tatikliké&es | v.ö. Ugr. 735., kezdő
t nélkül; •— ég (hímmel): cs. kök, osz. gög (corr. gök) ég, menny,
k é k ; | tör. kök-nek megfelelő m. szó a magyarban már kék; mihez
képest az ég (tkp. ég „levegő") szónak töröksége igen kétes; —•
egész: cs. ögüs mind, sok, ujg. egüs tökéletes, emelkedett, sok | cs.
(St.) „füllé, menge, haufen"; az ujg. szóból sem vehető ki mint va
lódi jel. „ganz, unversehrt"; j v.ö. Ugr.; —jégni: osz. jak- „égni";
| hibás adat, mert jak- „égetni, gyújtani"; v.ö. Ugr. 736; [jel.]; —
éh, é h e s : cs. ac énes, aclik éhség; osz. a% a$lik; j nem tudni, mily
eredetű a tör. szóban e, melynek a jak. as-ban is már sziszegő áll el
lenében ; másképen Ugr.; — ejteni (kimondani): cs. ojt- beszéllni
(St: sagen, sprechen), osz. ejt- mondani, jak. et (azaz : dt-) sprechen,
aussagen j m. ejteni az esni causativuma ejt-íöl nem külön szó, mely
magában nem jelent „sprechen, sagen" úgy mint tör. ojt, hanem
csak a „szót ejteni vagy kiejteni1" szólásban „aussprechen"-vel for
dítható ; grammatikai műszó gyanánt való használata e mellett nem
jöhet tekintetbe; [jel.]; — e n y h e : ujg. enc (ino) nyugalom, csend,
osz. énül lassú, szelíd [ inc, jóformán == cs. tinc; osz. (Bi.) énül énül „tout
doucement"; [al., jel.] ; — ép, épség: osz. hep mind, egész; cs. ep
tökély, ügyesség; ujg. epik ügyesség, epil- ép v. tökéletes lenni j
KB. „gedeihen , volJkommen werden ; gelingen"; egyenesen „ép,
egész" jelentéssel, s kezdő consonans nélkül Ugr. 748; — épülni,
építeni: osz. jajj'i épület, jap- építeni j a m. igék nyilván csak az ép
„egész" származékai, s ettől el nem választhatók; v.ö. Ugr. 748.-hoz
való jegyzetet, és az észt ehifa- jeíéntösét (Ugr. 737.); -—erő, e r ő s :
UYEIiVTUD, KÖZLEMÉNYEK X,
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ujg. erik} erk erő, erin erős | KB. erin, arin „hart, fest, grob" [jel.];
érik, erk „kraft, macht, stütze, hülfe"; j erik-nek „kraft, erő" jelen
tése bizonytalannak látszik; a szó nyilván = csuv. irik „akarat,
szabad akarat, szabadság", a mivel jóformán KB.-béli helyek is
lesznek fordíthatók; v.ö. kazáni-tat. irkün czroöo^HbiH, BOJihKbiü,
melynek egy khivai értelmezése így hangzik: irkin Közi bas'ina kitken
ádam; atasi inesi joku; azonban v.ö. Ugr.; [jel.]; — eskü, esküd
ni : tör. icki ital, ivás, and icki „eskü" | tkp. „eskü ivás"; meg kell je
gyezni, hogy a törökben az and is okvetetlenül hozzá kívántatik
{and icmek esküdni); hogy épen icki „ital" ez összeköttetésben
használtatik, még ki kellene mutatni; el is fogadva az egyezést, m.
eskü kölcsön volna, mint tör. ic- igének származéka; másképen Ugr.
825.; [jel.]; — esni: osz. dös-, cs. tös-; | TW. osz.düs | v.ö. Ugr. 751.
[al.]; — ezüst: cs. zes bronz | m. ezüst eléfordúl, sokkal egyezőbb
alakkal, ugor nyelvben: zürj. ezis7 votj. azves', de még így is kétes
eredetű, minthogy, ha nem csalódom, az indogermán oszét nyelvben
is megvan.
F a l u : cs. avl sátor, sátorcsoport j v.ö. fent (96. 1.) csúcs: vcról; v.ö. Ugr. labiálison kezdő szókkal; [al.]; — fáradni: cs. Jiar-, osz.
jorid- | a tör. szók nem férnek össze egymással, s a m. szóval sem
[al.]; — f a r k : cs. osz. árka hát | a „cauda és dorsum" közti jelen
tési eltérést még hagyján, sehogy sem fogadhatunk el oly nézetet,
hogy m. szónak kezdő f-je, mely ugor p-nek felel meg, szükségtelen,
mert igaz ok nélkül való eleibetétel lehessen; másrészt oly néze
tet sem, hogy tör. szó, melynek kezdő vocalisa v-vel semmi rokon
ságban nem áll, 8) csak azért vesztett legyen el elején egy törökség
B

) Csak így fordul elé, igen ritkán, kezdő tör. 5-nek eltűnése, egyes török
nyelvben, p.o. bol-m&k (buol-, csuvasban is hol-, pol-) : oszm. ol-, legközelebb volból, v.ö. osz. var-m&k = bar-, ver- <= fo'r-mek; ígj tat. ur verni = osz. vur-. Osz,
-ife-ben (e h. bile) a 5-nek elveszését a szónak encliticus helyzete okozta, épen úgy
a mint p.o. biz „mi"' mint szeméíyrag az igén elvesztheti 5-jét. Ellenkező eset, t. i.
o. u, ö, ü kezdő vocalisokhoz fejlesztett labiális (de csakis v), kiváló sajátja a csuvasnak : vot tüz = ot, vngur — öküz, vil- halni = öl-; vié- repülni — uc-; visse
három = üc. De a csuvasban is, mely különben az 1 eredeti tör. 5-t szintén 5, p
alakban mutatja föl, p.o. a tör. er (férfi) szónak csak ar felel meg (nem var); szintígy csuv. oda sziget = ada, csuv. il- = al- venni; iá- = ic- inni, stb. Legérdeke
sebb eset, mely egyszersmind az említett csuvas v-nek aránylag késő keletkezé
sét mutatja, az, hogy tör. ol „ö, az" a csuvasban ugyan vul, de a casusokban ol
helyett szereplő an már csak on (nem von).
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szerte nyomát sem látható kezdő labiálist (7>), hogy így történetesen
egy magyar szóval álljon az egyezés. Ilyen, a történeti nyomot és
a hangfejlődés lehetőségét tekintetbe nem vevő összeállítások, tetsz
hetnek ugyan, de véleményünk szerint, csakis mint curiosumok, me
lyökre a csalódni nem szerető tudomány ügyet sem vet. A mily
helyesen és jogosan állíthatjuk, hogy p.o. fark valaha ark volt, vagy
hogy tör. árka hajdan barka volt, eodem jure volna szabad p.o.
ezt is fölvenni: hogy m. fa helyett a vol*", mely a tör. aga% kezde
tével egyezik, hogy m. fakó e h. akó megfelel a tör. ak fehér-nek ;
/ hogy m. falni e h. alni talán = tör. al-mak. „venni" ; m. föld talán
= tör. el, il ország; m. fej = tör. égin, éjin váll, vagy bár = igiz,
egiz „hoch, erhaben", vagy ha tetszik == ege, eje jy herr" stb. Ily úton
könnyeden haladna ám a nyelvrokonítás munkája! — fék: ujg.
bek kötél, beklik kötött, osz. bag kötél, kötés | m.fék a fej szóhoz
tartozik, úgy mint a finn paitse ehhez : pad fej ; — fél, felezni: osz.
böl- osztani, bölüs- „felezni,feleselni" | b'ölüs-, mint aböl- ige reciprocuma, ezt teszi: „mit einander teilen"; „osztani" és „felezni" nem
egy fogalom; a megfelelő Ugr. szók egyenesen „halb, hálfte" jelen
téssel vannak; [jel.]; — feleség: cs. hele feleség (das weib) ; [al.];
a m. szó fél-hez áll, mint finn puoliso a puoli szóhoz; — forogni,
forgatni: osz. f'irlan- forogni, firtat-forgat, fifildakoúg^
| ez utóbbi
(„drehring, kreisel") oly hangutánzó a milyen a m. peregni ; f'irlan„s'envoler",/w*Zaí- „jeter en 1'air, fairé,voler"; [jel.]; v.ö. Ugr.; —
főzni: cs. osz. piiir-, pösür (St. pis-, nem pös-) ; jak. bus főtt, busarfőzni | jak. bus- csak ige : „gar, reif werden"; j m./cte-ben z képző,
v.ö. /óni, míg tör. pisir- a pis- (főni) igének causativumában az s
gyökszerű; [al.]; — futni: cs. pat (St. bat, pat) gyors, sebes ; | a
szók grammatikai jellemére nézve ki nem elégítő egyezés; — fűzni:
osz. bilz- összeszorítani, bözül- (? bűzül-) összeszorulni, összezsugo
rodni; [jel.].
Gebe: cs. (azerb.) gebe felpuffadt hasú, osz. gebe terhes ; [jel.];
— gebedni : osz. geber- dögleni | m. gebed magyar képzéssel, a m.
gebe-hez tartozó, v.ö. gebeszkedni, gebélni; — góbé (kopasz, félmez
telen nyak [corr. t y ú k ] , Somogy): ujg kobi üres, sivár, mesztelen
| KB. „leér, wüst; eitel"; [jel.]; különben góbé TV. alá való, mint je
lentéktelen helybeli szó ; — gombolyag: osz. kambur púp, dudorféle kinövés | Bi. „bossu", TW. „buekel"; [jel.]; — g ö r b e : osz.
k'iv'ir- meghajtani, kwr'il- hajlani, görbülni, kwfik meghajlott; bögri
7*
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görbe | az utóbbi mint [al.] ; v.ö. Ugr. 8 3 . ; ktvtr-sth. osz. szúk hely
reigazított jelentéséről lásd fent. 73.1. ; — gyalog: cs. jajok, ujg. já
tok, osz. jaján gyalog; [al.]; v.ö. Ugr. 179; V. úr rnég ezen cs. szó
kat is vonja ide: jalan „meztelen", jal „szegény", jalgin „sóvár",
— a mit csakis etymologiai kicsapongásnak nevezhetek.
Gyanánt: cs. jariida helyett, janiik hasonló, QSZ. jan'inda he
lyette [tör. jan oldal-tói valóit, éjénmdúnem „helyett", hanem „mellett,-nál" (TW. jantnda „heimiru)\ v.ö. Ugr.; — gyanú, gyanítani:
osz. an- gyanítani, andir- gyaníttatni, eszébe juttatni | osz. an- egy
szerűen „sicherinnern"; különben [al.]; — gyapor, gyáporodni: ujg.
jab,jap sok, gyors, japrak igen sok, japor gyarapítani j KB.-ben
jab bizonytalannak van jelezve (*) ,japur- pedig „verrichten, enden,
schlieszen"; elfogadva is, a m. szó török képzésű volna; [jel.]; —•
gyeplő, gyepelni : ca. j'óh, jeb kötél, jeplik kötőszerszám, je-ple- kö
tözni | St. jib „strick, gurt, &eil"; jiplik ??garn, zwivnu^jeple- nincs
meg ; j m. gyepei- igének nincs köze a kötéshez, csak ezt teszi: „gye
pen legelni"; a gyeplő: jiplik egyezésre pedig kivántatnék, hogy
emez mint „leitseii" valóban használtatott legyen; MNy. Szótára
agyeplö-íhelyesen a gyepei igéíől származtatja ; — gyere, gyerünk:
és, tiéz.jUrümenj, jürelíkmenjünk
j m. szó jelentése ellenben „kom
ra en"; —- gyök, g y ö k é r : cs. osz. kök gyökér | a magyarban gyök
csak újabb divatú, főleg grammatikai műszó ; tekintetbe jöhet csak
gyökér, melynekgyök-ér-h'ól alakulása nem bizonyosabb mint az, hogy
egér == eg-\-ér volna; egységes, r- végű szót nyújtanak az Ugr. nyel
vek; — gyömörni, gyömöszölni: ca.jümriil- összegyúródni, összézsiígörodni* jümér- gyömörni; jümrük v.jomruk ököl | St.jümrül„in ruin verfallen,zusammenschrumpfen"; j«TOwf-, mely „gyömörni"-t
jelentene, nincs meg; „ököl" cs&k: joonruk; [jel.] — gyönyörű,
gyönyörködni: ujg. köndür- örvendeztetni, köngül kedély; cs. gönen-,
könen- örülni, köniil jókedv : osz. gÖnüllü önkéntes | cs. (St.) csak
könen-, melynek köítül-ycl való egybetartozása kétes; v.ö. -r-vel
való' Ugr. alakot; —• gyík : cs. Uján skorpió [ ujg. (KB.) Után skor
pión (als hiramelszeichen) ; [al., jel.]; —- gyúlni, gyújtani: c?. güjégni, gyúladni, giijdür- gyújtani, égetni j St. guj-, küj- brennen, entzünden, sengen ; | Ab. küj- „égni", Vel.-Zern. kiadásában szintén
töt. jan? igével van értelmezve, míg Hijdür- z=zjak-; e szerint St. hi
básan adja a küj-t transitiv igének ; j azonban gyúl, gyújt képzett
igék; jobban Ugr. 183.
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Hab, habozni; habarni, habarék: cs. kajpar- habozni, kabarfeldagadni, buborékot hányni, kabarjuk habarék, buborék; osz. ka
bar- „holyagot vetni, habozni", jak. köb- fölszínen úszni | St kajpar„sprudeln, wellen, seháumen", kabarjuk „wasserblase"; osz. kabar„segomfler", TW. „aufschwellen, schwellen" (ellenben „scháumen"
köpür-) -^hab „spuma" külön fogalom, mely a „forrás, buzogás K -ban
még nincsen benne foglalva; habarni nem „buzogni", hanem „föl
keverni, umrühren", nem ide való; osz, kabar-, jak. köb- szintén el
térők ; [jel.]; — lláj : osz. jag zsír | v.ö. Ugr.; m. h: ugor k szokott
hangviszony, nem így m. h: tör. j ; — hajtani cs. hajta* hajtani,
jak. %aida- (corr. %aidá-} „rindvieh treiben"; a tör. ige merő hang
utánzó, v.ö. j a k j a i - „laut mit welchern das rindvieh getrieben wird",
s így nem ér föl a m. haji „agere" igével, melyben a t causativ kép
zőnek látszik; — hagyma, h a j m a : cs. sojgan, osz. sogan; \ Ugr.
90; [al.] ; — h á l n i : cs. osz. kai- maradni; | m. ige „pernoetare",v.ö.
tör. nkon-u; e különösebb jelentéssel egyezőleg Ugr.; — h a n g : ujg.
ong hang, ongda- hívni, hangoztatni; cs. on} osz. ön hang; | KB. onda- rufen, on (laut) von sich gebén; [al] ; — harag, haragudni:
ujg. táruk harag, cs. tarik- haragudni (St. „beengt sein, zürnen"),
osz. targin (TW. darg'in) haragos, tar'il- haragudni; jak. ere% (arai)
harag, düh, uor harag (zorn, heftigkeit, p.o. der kálte) | csudálni
lehet, hogy V. úr mindezek helyett nem inkább ajak. %orgut- „zür
nen" igét méltatta figyelemre; [al.]; — h a r i s : csuv. kares, karí \
v.ö. Ugr. 107.; az egy csuvas után, ily szónak török volta nem biz
tos ; — h a r k á l y : cs. karkara „harkály" | St. nincs meg; jel. nem
biztos; — h a t : cs. osz. alt'i \ v.ö. Ugr. 113. k—í-féle alakokat; [al.] í
— h e l y : osz. ujg. il ország, vidék; [al., jel.]; — h í g : cs. ikik híg,
ik- folyni, ujg. üke víz | St. ikik, akik flüssig, jflieszend; KB. ögü, ügi,
bizonytalannak jelezve (*) ; híg tkp. nem „folyó", hanem „nem sürü";
[al., jel.]; — h i ú z : jak. üs (corr. tts); [al.]; — . h o r o g : cs. irgak
„groszer haken, angel"; [ a l ] ; — hosszú: ujg. usun hosszú, usluk
hosszúság; cs. uzun hosszú, vzat- hosszabbítani, uzan- hosszúra nyúlni;
jak. usun hosszú ; | KB. szerint usluk kétes; van még: uzak- láng
dauern; cs. (St.) uzat- „begleiten, schicken, dehnen"; uzan- nincs
meg; \ v.ö. Ugr., k-n kezdő alakokkal; hosszú e h. hoszjú; [al.]; —
hökkenni: cs. örk- megijedni, örket- megijeszteni j St. ürkü „furcht";
de van osz. örk-, örkiit-; [al.]; — h ú g : cs. uka húg j St. így: uka,
öke; a m i n t az eredeti írás mutat) a ; helyesen csak öke; [al.]; —
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húgy í cs. suduk, osz. s'id'ik, jak. ik (corr. %}\ j cs. (St.) sildük ;• osz.
(TW.) sidik ;\ a m. húgy-heli gy gyökszeríí, míg a tör. -diik, -dik kép
ző ; Ugr., kezdő ft-val; [al.]; — h ú r : cs. Jcur kötél | St. bánd, falle,
schlinge; | m. hur tkp. „darm"; jobb, bár kevésbé látszatos egye
zés Ugr. 1(?7.
-íg (usque ad): cs. deg, dek | tkp. osz., cs. tigrü ; különben
-deg csak dativus után áll> tkp. adverbium, a milyen „usque", lativusi viszony kifejezése (acc, ad praep.) mellett; a fölhozott példa
derja-deg, helyesen így volna: derjaja-deg; [jel.]; — illat: cs. ij
illat; ujg. it j ó s z á g ; j St. ^/(azerb.) „geruch"; ujg. it, tkp. jit, ami
veljak. sit „geruch" egyező', v.ö. karag. t'ef, t'es geruch, és osz. fiz
ebben: fizl'ik état de putréfaction; j a m. illat nyilván egy elveszett
ill- igének származéka, mely l képzős denominativum lehet; de bi
zonytalan, hogy alapszava a tör. jit; épen oly jól lehet az a finn
hajú geruch, illetőleg illám — f. hajaa- (hajada-) odorem spirare,
mely szintén a-m. I- féléknek megfelelő denominativige; — illanni:
cs. ildam gyors, ilga- futni, vágtatni, Ugar futár, ulak futó Ab.; osz.
jel- futni, futkosni; | St. ilga- „verfolgen, nachspüren"; Ugar in feindesland geworfene reiterabteilung; ulak „ló, futó"; osz. jel- courir 9a
et \k; | m. illan-, mint momentán ige az illat szó igéjéhez (ill-) való;
jelent pedig „suttomban való elsietést", mint átv. néhap.o. „verduften" is használtatik; — ín (nervus): cs. osz. sinir, jak. inir (corr.
inir) ín | jobban Ugr. 846., tó'szerü vég -r nélkül, és dentalis n-yel;
[al.]; — ingereim: osz. in%e- bántani (szóval), in%en- sértődni, ujg.
in%ker- bántani | osz. (Bi.) in§in- étre offensé, se fácher; ujg. (KB.)
csak : inckin- „sich verletzen"; [al.]; — iram, iramlani: cs. irvam
sebes forgás, gyors mozgás, örvény; | m. iram (így magára csak
ujabb szó) nem jelent „forgást, azaz : drehende bewegung"; v.ö. Ugr.;
[jel.]; — Ízibe (nyomban, rögtön): cs. íz nyom, izide nyomában,
rögtön utána; | nincs miért elválasztani izibe-t a m. iz „articulus,,
szótól (lásd MNy. Szótárát); különben kétlem is, hogy cs. izide „rög
tön utána" értelemben használtatik; [jel.].
J á t (névtárs, Szék.): cs. at név, atas drusza | a m. szónak ere
detijelentése teljességgel bizonytalan ; drusza ugyanazt teszi, a nél
kül, hogy „név" jelentésű szó volna benne; — j o n k á b b (inkább):
cs. ong (on) jó, jog, egyenes, helyes | on tkp. „dexter", s evvel jonkdbb nem fejtődik meg, ha az egyezés alakilag ki is elégítene; —

JELENTÉS V Á M B É R Y i . MAGYAR-TÖRÖK SZÓEGYEZÉSEIROL.

103

jorgalom (irgalom): cs. ujg. jarlik-, jarli- szeretni, kedvelni j a-m.
szóban g is gyökszerü, v.ö. jorgot- a HBeszédben ; [al., jel.].
KajcSj kajcsa (görbe lábú): cs. kec görbe | St. Ab. nincs
me
g 5 [?] j ~* kajla (befelé görbedő) : cs. kajil-meghajolni | St. „sich
biegen", ettől: kaj- „herabsenken, neigen, biegen"; 4 tör. reflexiv
képző; [al.,jel.]; — kaparni: osz.kopár-kitépni,kihúzni | Bi. „arracher, déraciner, exciter"; mint kop- igének tör. causativuma; v.ö.
Ugr. [al.,jel.]; — kár : cs. karák'k.kv, rablás, karokéirabló j a „schaden" jel. nem következik biztosan karok, karakci-ból, melynek tkp.
jel. „rablás, rabló"; ámbár fölhozza St., miben látnivalólag a m.
kár szó szolgált indítóul; v.ö. Ugr. 8.; [jel.]; —• karmolni: osz. cs.
t'irmala- u. a. | a tör. szó t'irnak-nak egy mellékalakjától való; kar
mol- mélyhangulag, köröm-hez való, mely Ugr.; lásd alább: köröm ;
— kavarni, keverni: cs. kar-, osz. kar'ist'fr- keverni; [al.]; — kény,
kényelem: osz. genis (azaz génit), cs. ken bő, tág, kényelmes;jak.
kién (corr. kian) bőség, tágasság (breit, weit; breite, weite); | föl
hozható vala inkább osz. gen alak; | a tör. szók térbeli ,,bőséget,
tágságot" jelentenek; m.kény, úgy mint kedv,lelki állapotra vonat
kozik ; az egyezés pedig tkp. csak a kényelem jelentésére támasz
kodik, mely csak új-magyar csinált szó; [a csuv. kajen, kan ebben :
kajenzir, kanzir ,, kényelmetlen" semegyébb mint a j a k . kian, mint
hogy kanzir „keskeny út"-ról is mondatik ; [jel.]; — kerecseny:
cs. karcuga keselyű | a m. szó kerülhetett a szlávságból is ; különben
IV.-be való; — kérni, kérdezni: jak. kördüö- „suchen, bitten, fordern"; | a m. alapige kér-, melyhez kérd, kérdez-hen ugor tovább
képzés járult; a jak.-ban d gyökszerü; legfelebb [? ősr.]; — kerí
tés : csuv. karda kerítés, ól; | a csuv. szó maga sem erécleti török,
közös az még néhány ugor nyelvvel, s hihetőleg régi kölcsönvétel
indogermán nyelvekből (lásd: Thomsen, Einfluss der germanischen
sprachen auf die finnisch-lappischen, 141. 1.); | m. kerítés különben
már képzésénél fogva sem egyező az idézett csuvas szóval; — ke
resni : cs. karas- idestova nézni, keresni; kör- nézni, körus- idestova
nézni; | karas- a kara- „nézni" igének reciprocuma (Troj. BcaHMHO
CT& KÜ3M1. CMOTptTB, ocMaTpHBaTL stb.), melynek a „keresni" csak
másodrendű jelentése; szintígy körüs- ettől kör- („látni") = osz.
görüs- „se voir, se rencontrer"; kara és kör- egyébiránt nem azono
síthatók; 1 m. keres- ige a kér-nek származéka, v.ö. Ugr. 2 1 . ; —
kés : osz. cs. kes- „schneiden", csuv. xis'kard | tör. kes-ige a csuv.-ban
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kas-; páC%ils) jóformán =,tör. Mi% ; Ugr.; R ösr.]; — kisérni: ujg.
kecir- „vezetni, kísérni" | nem jelent, mint a kec- ige causativuma,
egyebet mint „költöztetni"; [jel.]; — kíszteni: cs. kista- sürgetni |
St. „anspornen, antreiben, beeilen"; j m. kíszt-, kísztet- „instigare,
inpellere, illectare" nyilván causative alakúit ige, melynek legkö
zelebbi alapigéje kész-; ez meglehet, hogy kész „paratus, promtus"nak, de az is, hogy kéj „libentia"-nak különböző képzésű denominativuma; (v.ö. a finn kiihtu- inejtári, kiihoitta- „incitare, urgere"
dénom. igéket, melyek egy kiiha alapszóra mutatnak) ; — koldus:
cs. (türkm.) kudits „dervis, bettler", kol- kérni | St. „um entschuldigungbitten"; [âl.,jel.]; — kóró : osz. kuru,c&. kurukszáraz j a m.
szóban lényeges fogalom „szár, sarj "; [jel.]; — koslatni: cs. kos pár,
kos-, kosla- párosítani, koslat- párosíttatni; | cs. kosla-} koslat- bár
lehetséges, de nem létező igék, melyeket csak V. úr képezett; kos„hinzufügen"; | m. koslat- nyilván kos-tói való, nem is jelent „párosulást"; [jel.]; — kovályik („enucleat" Kresz.), — kOYÚlni: cs. cvbul- „sich schálen" | a m. szóhoz tartozik még kovád- ige; m. kovúl
ige nincsen ; az „enucleat" jel. csak a kovályit igét illeti, v.ö. Kreszn.;
[ah]; — ködmen: ujg. ketim ruha, ket- ruhát ölteni j a m. szó, mint
bizonyos ruhadarab neve, kétes eredetű és etymologiájú; minden
esetre csak mint kész szó került be valahonnan (lásd: NyKözl. VI.
308.) ; — köldök: cs. köndük, osz. köbek, göbek; \ köndük-hez v.ö.
tob.-tat. kindik; meg nem fér evvel osz. göbek (csak így TW.);
l-vel való alak Ugr.; — kölyök: osz. kelek „szőrtelen [éretlen] ál
lapot", p.o. dinnyéről is mondhaíó; kel kopasz; | m. kölyök egysze
rűen „catulus" = zürj. kol'k „tojás" (v.ö. osztják mo^.„junges tier"
és „ei"); — kör, körül: jak. körüö bekerített hely, körilöle- (corr.
-lei) bekeríteni; j „zaun" még nem az a mi „kreis"; [jel.]; — kö
röm: osz. c,s. tırnak, ujg. tirmak \ mintátvétel a m. szó tirnó lenne;
nem rendes hangváltozás mellett, legfelebb [? öşr,]; v.ö. Ugr. k-n
kezdő alakkal; — köz: csuv. ym, '/p%a | a m. szó elterjedt ugorság
szerte, mi ellenében inkább az egy csuvas yos eredetisége válik
kétessé ; cs. kati V. úr saját jegyzete szerint, nem jöhet tekintetbe ;
—• kupa: cs. kopa ivóedény, kopka veder, osz. kupa pohár ; | a m .
szó közvetlenül a lat. cupa} mely a szláv nyelvekben is elterjedt
(lásd : NyKözl. VI, 308.) — küzdeni, küszködni: cs. kü% osz. güc
erő, cs. küğen- sich anstrengen; j m. küzd- nem lehet denominativ
képzés, hanem (úgy mint kérd- ettől kér-) egy küz- alupigére mutat.
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Lap, lapos : osz. japrak lap és loaab (értsd: blatt, levél); asz.
japa lapály (?), as.jalpak „flach, eben"; j e szQr'mt japrak talán jalaprak-hbl lett volna? osz. j'apa „szórólapát", cs. (St.) „schaufel";
| l — tör. j kölcsönvétre nem alkalmazható hangviszony; ősr. vi
szonyra nézve pedig egyéb bizonyítás nélkül föl nem vehető; [al.];
v.ö. Ugr. 668; — legény: osz. jegén vőlegény, jigit hős, legény; |
Bi. jégen „neveu, petit fils"; ] lásd l: j-re nézve lap alatt; v.ö. Ugr.
680; — lepni, lepel: cs. jap- takarni, osfc. japtk lepel, takaró (tkp,
„pferdedecke") | cs.japuk „feme wolle, decke, pferdedecke, lásd:
gyapjú, mely e szerint egyazon lenne m. Zep-vel; különben m. I:
tör.J, mint előbb; v.ö. Ugr. 687.
Macska: cs.mösü/e, misik | vájjon nem p'Hh is? a m. szó jófor
mán a szlávból került; — máj : cs. bag'ir máj j v.ö. Ugr., m-en
kezdő szóval; vannak osz. szók, melyeknek kezdő 6-jét a tatár
i dialectusok m-vel váltják föl, de ezekhez bag'ir épen nem tartozik;
megjegyezni való, hogy osz. bag'ir, bag'irsak „belek"; .— m á s : cs.
basák idegen, külön, ujg. basa (corr. bas) „anders", basa wiedor; |
Ugr. m-en kezdő alakokkal, melyek szerint a m. más képzővel van,
míg a basák (osz. baska)-heli I gyökszerü; — menny: jak. mtingge
(corr. mcina) „menny, nagy"; ujg. mengi (meni) örökkévaló ; j ajak.
manü magára nem jelent „mennyet", csak: manii tanára teszi azt;
v.ö. Ugr.; [jel]; — mogorva : cs. mogul „bú. gond'' (Abulgazi en
nek a mogul, mongol tulajdonnevet magyarázza); j elégtelen alap
a tör.-magy. szóegyeztetésre; — munka: cs. ujg. jak. mun baj | a
m. szó kétségtelenül a szláv muka (régibb monka), melynek mtmhoz való hasonlósága alig több mint esetlegesség.
Nyak: osz. jaka gallér, cs. nyak, hátulsó rész | St. „nacken,
der kragen"; | nem igen hiszem, hogy &jaka szó, mely különben
az egész törökségben (jak. saya} csuv. s'oya, kojb. íagd) „gallért"
teszen (még azontúl a mongolban és manclsuban is) egyenes érte
lemben „nacken"-t is jelentene; v.ö. Ugr.; [jel.]; — nyál: cs. jelem
enyv, nyálka | St. így : „leim, harz"; egy Ab.-beli jalin nak „nyál"
jelentése nagyon bizonytalan 8 *); [ah, jel.] — n y á r : osz. jaz és jaj
8

*) Az Ab. „jalin"-nak ilyen magyarázatát adja : „arról mondják, hogyha
a kutya hőség miatt nyelvét kilógatja (kiölti)"; meg talin-nák ezt: „arról mondják,
hogyha a kutya fáradtság vagy veszettség miatt nyelvét kiöltve liheg" (Ab. ma
gyar kiadása fölötte szabadon fordít így; „veszett kutya szájából folyó nyál").
Mind a két helyen ugyanazon vers van idézve egyszer jalin, másszor talin szóval,
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nyár | képzelhető ugyan egy az osz. jaz-nsik megfelelő esuvas
*jar alak, melyből mint köles, a m. nyár eredne; tényleg a esuvas
B,jar-on túl sor-t fejtett ki („tavasz") s néha a magyar az elöbbrehaladt csuv. s-t is tükrözi vissza (v.ö. szél ventus), úgy hogy * szár
féle m. alakot lehetne várni; | mindez ellenében azonban n-en kezdő
mongol szók állíthatók, melyekkel a m. nyár nagyobb valószínű
séggel függ össze: naran nap (sol) vagy burj. nditr „nyár", külö
nösen ez utóbbi, mely talán najer-höl lett; — nyargalni: osz. jorgala- poroszkálni, jorga poroszkáló ló; a m. szón a „vágtatva menés"
értetik; [jel.]; — n y i r k o s : jak. nuora „soha ki nem száradó" (p.o.
sár) ; | jel. némileg elütő ; [al.], jobb Ugr.; — nyújtani, nyúlni: cs.
jaj- terjeszteni, nyújtani, jajil- (refl.); | v.ö. Ugr., n-en kezdő alak
kal ; — nyúzni: osz. jüz- u. a. | v.ö. Ugr., n-es alakkal, melyből a
m. szó hosszú rá-ja is megmagyarázódik.
Ócsárolni: ujg. ueuzla- megvetni, | a m. igének mint denominativumnak alapszava, úgy látszik, olcs-ár (e h. olcsó-ár), a melynek
csak első részére vonatkozhatik az egyezés ; lásd alább : olcsó; —
OCSÓ (éber), ocsódni ébredni: ujg. otuk éber | = tör. ojdk; ocsó az
ocsód- igéből van következtetve (Ballagi: „erwachend, wach"), kér
dés vájjon helyesen-e? a régibb kútfők nem ismerik; | egyéb ana
lógia szerint a hangviszony sem ajánlja, sem köles., sem ősr. fölvé
telét (lásd aludni)] — ok : ujg. ok értelem, jelentés, tartalom; —
okos:ujg. okus tudás,tudományosság; — oktatni:ujg. oktur- értésre
adni, tanítani,cs. okút- oktatni, tanítani; — okulni: ujg. ok- megérteni,
cs. oku- érteni, olvasni; | mind ezen együvé tartozó külön czikkekben V. úr a tör. oku- „olvasni" igének másodrendű jelentéseit („verstehen des gelesenen, gelehrsamkeif, gelehrtes wissen") állítja elő
térbe. Ujg. ok- nem egyéb, mint oku-nsik rövidített alakja; emennek
pedig igazi alapjelentése kiviláglik az ok „laut, ruf, stimme" alap
szóból; alig meg kell említeni, hogy az „olvasás" a miveltség első
fokain föismertetöje a tudósnak, s egyszersmind a tanítás főtárgyát
teszi; ehhez képest okút- tkp. „olvastatni", a. m. „tanítani"; | egészen
úgy hogy csakugyan, a mint V. úr gyanítja talin-ró\, egyik vagy másik szó hibá
san volt írva vagy olvasva. A vers így hangzik : bari agzida iilbe it-dik jalin
(v. talin) : „minden (ember) szájában veszett kutya gyanánt (úgy mint veszett ku
tyának) jalin v. talin (? kioltott nyelv ? lihegés ? nyál ?). Mindenesetre egy hason
lításra használt szónak és szójelentésnek jobban biztosítottnak kell lenni, mint
itt a jalin szó és jelentése.
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más jelentése van a m. ok, okos, okni, okulni szóknak, s abban jele
sen az olvasás (szavalás) érteményének semmi nyoma, v.ö. Ugr.
795.;. [jel]; — olcsó, ócsó: cs. ucuz olcsó; | nincs tudva, hogy ez
valaha ulcuz volt; különben v.ö. Ugr.; [al.]; — Olu, Olvadni: cs.
höl nedves, jak. ul- sehmelzen, tauen; | tekintetbe csak az utóbbi
jöhetne, mely azonban az ugor egyezés mellett meg nem áll; m. olu
nem is létezik, kivéve a szerencsétlenül kigondolt olu-vaj =• olajban; — olvasni: csuv. vola- j ez tkp. vogla- helyett, a tör. oJm alap
szavából (ok); másképen Ugr. — olló (orló): osz. orak sarló | se
hogy sem tudjuk, hogy olló e h. való : orló; épen úgy lehet odló,
ogló-hól i s ; — orom, o r m o s : ujg. ori, öri fenn, föl, őrük magas;
cs. orun emeltség, magas hely; jak. oroi csúcs, hegy | KB. üri, ürü
(nem orí) és őrük, s hezzá idézve cs. őri „stromaufwárts"; evvel
nem egy cs. orun, tkp. „ülőhely, trón"; megint evvel nem egyező
jak. oroi „spitze" (t'öbö orojo scheitel), hanem jak. orun bank, bett,
orun stelle, kojb. óren bank, v.ö. cs. (Ab.) orun hely, lakó v. nyug
vóhely ; | m. orm- tőszó, melynek egyeztetésére több kell, mint csak
az or-ra szorítkozó hasonlóság; — OlT: cs. borún orr; j v.ö. Ugr.,
a magyarban rn nem hasonul át rr-vé, de igenis rv (rb); [al.]; —
Ország: cs. urun hely, vidék, jak. orun hely, cs. jurl ország j St.
urun „ort, platz, stelle", jurt land, vaterland, haus, zelt; [ország
(HBesz. uruszdg) részbeli egyeztetése nem elég, mert -szag nem a
ság, ség képző, különben a régi m. alak uruség volna;-— orvos:
ujg. jorkuci álomfejtő, kuruzslya ("? kuruzsló); [al.].
Ököl : cs. ögül, ökül gömb, gömbölyüség | St. „ die rundé,
knaul, menge"; J „faust" jelentésre az altáji nyelvek tüzetes szóval
bírnak: tör. jumruk, finn nyrkki, mord. moksinda, cser. moskundo,
lapp cor&me, mong. nidurga (burj. úoderga); s e szerint a m. ököl
értelmező egyeztetése nem elegendő; — Ölni: osz. cs. öl- halni,
öídür- ölni, jak. ölör- ölni; | öldür-, ölör- causativuma ennek : öl„halni", s így tkp. „meghalatni", mely ige, ha nem is volna a gram
matikai alakkülönbség, még abban is elüt a m. öl- igétől, hogy ez
lényegesen a cselekvés módjára is vonatkozik (ölni „schlachten,
mactare"), v.ö. Ugr.; [jel.] — ö r v é n y : cs. irvam örvény, ögürülforogni 1 St. irvam „behendigkelt, geschicklichkeit in handhabung
der waffen, tapferkeit, schnelles herumdrehen"; Ab. ugyan még ezt
is hozza: gyors forgás, „örvény", de erről az eredeti textus kiadása
(Vel.-Zernof-féle) semmit sem tud, hol ezen fölül a szó nem is irvam'
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nak, hanem irdam-nak. hangzik, a szók alphabeticus rendével egyezoleg; cs. ügürül- (St.) sich herumwenden, v.ö. ügür- abwenden,
wegwenden; | v.ö. Ugr.; [al. jel.]; — ŐS, İse: jak. ese (ása) groszvater, osz. eskd öreg, ó [ osz. eski nem „öreg", hanem „ó, ócska,
regi"; | m. ó's-nek, s szerinte íse-nek hosszú vocalisa magyarázatot
kíván, melyet Ugr. 773. nyújt; — ősz-(autumnus): osz. gös (corr.
güz TW.Bi.), cs. közek ősz; | kielégítő ugor rokonság előbb való,
v.ö. Ugr. 856.; — özön: cs. özgün igen nagy, túlságos (p.o. swvíz);
ös- nőni, ösJcen felnőtt, nagy, magas; | St. szerint üzgün (nem özgün)
su „ein wasser, über welches man schwimmen kann", az üz- úszni
igétől; Ös- „wachsen, aufschieszen"; | V. úr itt az özön-nek kétféle
etymologiáját adja, melyekre ráillik „ha akarom, vemhes stb.' £ ;
azonban nem nagyon valószinü, hogy az özön csak „átúszó víz4£
volna; ösken meg nem mondatik vízárról; [jel.].
Piczi, picziny: osz. bi$i kicsiny és kedves (gyermek nyelven) ;
esuv. pizike picziny; ] osz. szó eredeténél fogva jelentéktelen, olyan
mint p.o. m. csecse-hecse ; a csuv. szó egyedül nem bizonyít az ugor
rokonság ellen ; v.ö. Ugr. 435 ; — piszok, piszkos : osz. pis csúnya,
cs. pis szenny, pise rüh | St. csak pîs (nem pise); ez különben perzsa
szó, melynek egyezése esetleges; V. úr a m. büz-hez is hasonlítja
ugyanezt; v.ö. Ugr. 438.
Rakni: osz. brak- letenni, hagyni Jbrmk nem „letenni", hanem
„hagyni, odahagyni, vetni, dobni, eldobni"; | alakilag már az r kezdőhangzó jellemzi a m. szó ugorságát; [jel.,al.]; — r e m é n y : cs-irimhoffnung, einbildung; jak. ereni remény ; | acs. szó „hoffnung"
jelentése a %atun irimi (weiberaberglaube, leeres geschwatz) szólás
szerint nem egészen biztos; jak. (Böhtl.) csak arcin- hoffen (arandr
hofíhung) ; [jel., al.]; — r o k o n : cs. uruk család, rokonság; ujg. urukun rokonságban; | az urvkun-heli n casusrag csak nem lehet az a
mi a m. szónak töbeli ft-je; tekintve, hogy az ugor nyelveknek szó
kezdő r-jük van, nincs okunk néhai m. orokon-X fölvenni ;<e szerint
gyanítható gyökrészekként egymásnak ellenében állanak m. n k-:
tör. vr~, a mi [al.].
Sajnálni: ujg. sagin- aggódni; | összeütközik a szánni czikkel, lásd fent. 88. 1.; •—• sallang: osz. sallan- lelógni,fityegni | mint
a salla- „tenir en équilibre, balancer" igének reflexivuma sallan„se balancer, chanceler", v.ö. TW. „herabhángen" as'il- (nem sallan-)} ellenben „wanken" salan-; m. sallang „riemenfranse" szónak
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lehet más etyniologiája is; [jel.j; — sás: osz. saz s.ás, sazliknádas;
j osz. saz „nád"; v.ö. Ugr.; különben magában véve jelentéktelen szó ;
— sebes : cs. ceher fürge, gyors | St. „ílink, gescbickt" von frauen ; | a
csuvasban cihir „gut, schön, tüchtig", mely szomszéd ugor nyelvekbe
is bejutott (cser. bever-, votj. Qeb&r-, mord. cebar jó, szép), s a magyar
ban czevere alakban lép föl (czevere kis leány); — sekély: cs. seg se
kély, csuv. sayal kevés ;'|St. csak: sek- „übergehen, übersehreiten";
csuv.- sayal a m. csekély-hQz tartozik (fent 79. 1.), mely megint sekélyvel nem vehető egyszeriben azonosnak; [jel.] ; •— serkenni: cs. çer
ken- gyors mozgásokat tenni; [jo).|; — sietni: jak. tietei- (tiáiai-J sich beeilen; j m. siet- kéttagú, olyan képzésű mint vezet-;
jak. ticit- egy tagú, diphthongussal; v.ö. Ugr; [ah]; —• s í r : osz.
cigir, cir barázda, verem; cs. síri kút, verem ; | az osz. szót nem
hitelesíthetem; hacsak nem a perzsa %er „íissure, fosse" szót kell a
c?'r-en érteni; cs. síri (türkm.) „quelle, grube K ; J az ugorság részén
van: cser. sü gar ,si ger „sepulcrum": — sodorni: cs. sildre- taszítani;
tolni; | m. sodor- „torquere"; a „hinreiszen" jelentés csak a sodorni
igének alkalmi basználata szerint (p.o, belesodorni tkp.hineindreh.cn)
van fölvéve; [jel.]; — súrolni: osz. s'ir- karczolni, vakarni, cs. sirtörölni | osz. s'ir- „polir, raser í{ ; j a m. szónak w-ja összevonásra mu
tat; [ah]; — síiket: ujg. síik hallgatag (csendes, veszteg) : s..tvrmah
hallgatni; .[jel.].
Szajkó, szajkolni: osz. saikalei- hebehurgyákat beszéllni, cs.
saikak h. beszéllö; [• ez nincs meg St.-ben; osz. saikla- „déraisonner,
extravaguer"; | m. szajkolni igét különben a MNyelv Szótára nem is
mer; [jel.]; —- szedni : osz. sec- válogatni (choisir, élire) ; j a m. igé
nek alapjelentése nem „válogatni", hanem „einzeln weg- und anfnehmen, auflesen" [jel.]; ozenkivül |al.]; — szegény: 'ujg. cikaj arm,
osz. zögürt szegény, cs. sökül krank, schwáchlich, arm; | a tör. szók
nem egyeznek, egymás közt; v.ö. Ugr. * — s z é l margó: osz. jal'i
part, szél; | az sz : j hangviszony mellett az egyezés csak úgy ál
lana, ha am. szó a csuvasból, mintköicsönvétel került volna; a mi
nek fölvételére azonban Ugr. szerint nincs szükség ; — szelni: cs.
ral- vágni, levágni (p.o. fejet); [jel. elütő (lásd: Finály, m. rokonértellnü szók, 21. 1.); v.ö. Ugr.; — szélyedni: csuv. salan- u. a. | a
in. ige denominativ, v.ö. szélylyel, mihez képest a m. és tör. alapszók
egyezése ez esetben nem biztos; — szeplő: cs. sefihe szeplő, egyes
. csepp v. folt, se*p- cseppegtetni; j sepke nincs meg St.-ben (de van a
•

110

,

BÜDENZ JÓZSEF.

morgóiban sebge sommersprossen); sep- = osz. sep- e h. serp- „arroser, asperger" ; még könnyebben, a m. szó egész alakjára nézve,
hasonlítható: finn tapla petty, taplikas gesprenkelt; — s z e r : ujg.
süre, osz. sím, jak. serge (sárga) rend, sor ; | lásd fent. 87. 1. sor alatt,
melylyel a szer-t nem lehet egyszerűen azonosítani; v.ö. Ugr. 286 ;
— szíj: cs.fo}'sásból készült öv stb. ] St. „schilfmattezumumspannen des zeltes"; [jel.]; — SZÓ, S2Ólni: cs. osz. söz szó; sau beszéd,
szó, sau%i szószóló; | söz nem jöhet tekintetbe .[al]; St. csak sau%i
v. sau$i latun „beschauerin, ehevermittlerin" (v.ö. KB. ujg. muci
profét^ nachrichtgeber), a miből meg nem bizonyosodik, hogy cs. sau
„szót" jelent; — szomorú: cs. somsur szomorú, bús | a m. szó kü
lönös m. képzésű (v.ö. homorú, keserű); [al.]; — szoros, szorulni:
osz.es. tor szűk, tar'il- szűkülni, szorulni; [al.]; v.ö. Ugr. 300; —
szöcske: osz. s'icra- ugrándozni (sauter); J jobban Ugr. 302; [al.];
•— szeg (clavus); ujg. %üg% cs. cimi, osz. civi | ujg. hugi nincs meg
KB.-ben; v.ö. Ugr. 277 ;. [al.]; — szög, szöglet: cs. cin öböl, szeglet
(bucht, winkel); [al.]; v.ö. Ugr. 278; — szunnyadni: cs. süng- ela
ludni (tüz, csillag), osz. sön- elaludni (értsd : s'éteindre) | St. sün„fallen" (sternsehnuppen) ; [jel.]; v.ö. Ugr. 306 ; — szűk 1 osz. s'ik'h
s'ik szűk, szoros, sik'il- szükségben lenni, szorongatást érezni [ osz.
s'ik tkp. „épais, préssé, fróquent" azaz „dicht"; sik'il „étre préssé,
tourmenté, affligé, fatigué"; | v.ö. Ugr. 310., „angustus" jelentéssel;
— szömölcs, szemölcs: osz. sivil%i, sivil%im (f sivil%ik) u. a. | a
magyar nem fejleszti a v-t w-vé, inkább megfordítva; pedig ez volna
az eset ez egyezésben, mely köles, volna; inkább a mord. sildeje-t
lehetne a török sivil$i-vel egyeztetni; [al.]; — szűz : osz. k'iz,t cs.
kHz (kíz) leány, szűz; | m. sz: tör. k hangmegfelelés kölcsönvételre
nem alkalmazható, ősr.-ra nézve nincs megállapítva'; [al.].
Takarni: osz. tayar tarisznya, cs. takar lepel, takaró, zsák,
takarjuk kis zsák | osz. (Bi.) dayarfy'ik „sac, poche"; j St.-ben nincs
meg takar, melynek „lepel, takaró" jelentése az osz. dayarf'k
(==. cs. takarjuk) szerint nekem költöttnek látszik; kölönben a m.
szónak grammatikai jelleme is elütő ; [jel.]; — talabér (praemium
inventionis. Kreszn.); jak. tolobur talabér, osz. kelebir talált kincs |
jak. (Böhtl.) tolobur „lösegeld" a tolui- igétől (úgy mint talab'ir
„raub" talá-tól)- | a m. talabér, melynek azonban Kresznerics nem
jegyezte föl honnanvoltát, csak nem lehet más mint találó-bér-nek
rövidítése; [jel.]; — talaj : cé. tála és dala mező, föld (boden) |
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St. így : dala (nem tála) „ebenes land, steppe"; | a m. szó szláv
eredetű (ószl. TAO, TAitv eâayoç, pavimentum) * — talp : cs. tap láb
nyom, taban talp; | cs« szó [jel.]; taban [al.], v.ö.Ugr. (toldat a 192.
számhoz); — tanács, tanakodni: osz. dan'is- tanácskozni (consulter, prendre conseil), dan'is, tanács (corr. dan'isik) ; j dan'is- ige török
képzés darii- (tani) igétől, a melyhez fent 88. 1. a m. tanúi, tanítani
igék vannak állítva, mint ősr.; ezekkel egybetartozik tanács, tana
kodni, melyek azonban tör. dariis-v&l ennél szorosabb viszonyban
nem állanak; — tántorogni: cs. tinterekle- | az utóbbi -la, -Ze-féle
tör. denominativképzés; a m. szóban legalább már a g is képző
(y.ö. tántorodni); — tapadni, tapasztani: osz. jap'is- (corr. jap'is-)
tapadni; | evvel nem egyező a szintén fölhozott cs. ujg. tap- „szol
gálni, tisztelni" (v.ö. osz. tap- adurare, jak. taptâ- lieben); | o^z. ja
p'is- [ah]; ellenben mint ősr. lehetne összeállítani: m. tapintani (ta
pasztalni, tapogatni, v.ö. Ugr. 196.) és tat. tab- találni, jak. tab- das
ziel treffen; — tartani (durare) : cs. tart- tartani, eltartani, húzni;
| ennek egyenes jelentése csak „húzni, vonni", a melyből az esetleleges „dauern, wáhren" is foly (v.ö.-„hinziehen"); tart'in- („sich
ziehen), sich zurückziehen, sich enthalten" (v.ö. vonakodni); hogy
másrészt egy „haltén" jelentésű szó szintén esetleg „dauern, wáhren"
értelmében használtatik, v.ö. „anhalten"" vagy tenor (uno tenoré, te
nor r erűm) ; [jel.]; —• tavasz: cs. tomus tavasz utója | St.márV. úr
maga is megjegyezte, hogy ez = osz. temuz „monat juli", a mi tud
valevőleg nem is eredeti tör. szó; ] m. tavasz rokonsága Ugr. 203;
— te, tenmagad, t i : osz. sen te, siz tî ş | az egész törökség nem
ismer t-n kezdő 2. személynévmást, sem mint önálló szót, sem mint
ragot; az hogy volt-e valaha sen, siz helyett ten, tiz, kérdés, mely az
ugor-tör. ősrokonság vizsgálatához tartozik; eleve az nem, bizo
nyos, minthogy a 3. személynévmásra nézve is e két nyelvcsoport
egymástól eltér; — teprenked, töprenkedni: cs. tepren- nyugta
lankodni | a cs. szó a földrengésről is mondatik, mihez képest egye
nes jelentése „sich bewegen, sich regen"; a m. töpreng-, töprenkedni
„angi"; s— teríteni, terülni: osz. ser- teríteni; | a m. igék a íer-nek
származékai; e mellé pedig mint ősr. más töfök egyezés áll (fent
89. 1.); — tilos, tiltani: cs. t'ij- verbieten, verhindern, ujg. fit-; |
nem áll meg Ugr. 245., ellenében, mely a m. szó l, £í-jét mutatja
föl; — tojni, t o j á s : osz. doy-, cs. tog- „szülni"; | jel. elferdítve, mert
tog- intransitiv ige „születni, nasci, oriri"; e szerint az egyezés csak
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annyit ér, mint a m. ölni = tör. öl- (halni)-féle; 9) — t o k : cs. ta
kar, takao „zsák, lepel"; [ itt nyilván egy kis tévedés (emlékező
hiba) forog fenn : St. takao „pferdehuf"; tagar „schüssel"; — tompa:
jak. twppaft tompa; | a m. szó szláv eredetű (ószl. TíKMnx, or. Tyn&iií
stb.); — tönk: cs. tön fenék, alsó rész, fának töve"; | St. „grund,
boden eines gefászes"; m. tönk nem jelent „feneket"; a tönkre jutni
(v. menni, tenni) szólásban is tönk csak „ledőlt fa", vagy „levágott
fának darabja" értelmével van;-—tönkö stipes : cs. tön „törzs,
edénynek alsó vastag része"; V. úr itt megint másképen forgatja a
cs. töri jelentését (lásd tönk alatt) ; v.ö. Ugr. 234; —- törülni : cs.
sür-, sir-(mak) törülni; j nem tudjuk, hogy a tör. ige valaha t'ir- volt;
ennek fölvételét pedig következetesen folytatva, az jönne ki, hogy
a töröksógnek nincs is szóelején eredeti s-je; [al.]; — túsz (hasonló
megfelelő rész, obses) : jak. tus ellenkező megfelelő rész, cs. felrész,
ujg. tus-, tös érték hasonló megfelelő rész; | jak. tus „vor einem liegende seite"; cs. (Ab.) tm „rész, oldal" („seite, ar. taraf" értelmé- •
ben); ujg. tus „gefáhrte, freund, der gegenübersteh(nde, wert";
[jel.]Undor, undok: cs. undor (St. ondur) csúnya, utálatos; j St.
frevelhaft, hásslich; ez a textushely : ondur isi jok nem állapítja meg
a tör. szónak „ekelhaft" jelentését; — ú r : ujg. üri, uri magas elő
kelő ; [ m. i/r-nak nem „magas" a jelentése, hanem „mann, ehemann"
(uram), s innen aztán „herr, dominus"; v.ö. Ugr. 778 ; — úszni: jak.
vsun-, osz jüz-, cs. üz- úszni, öze „fenn" | St. üze „auf, darauf, über (-ra,
-re)"; hogy ez egy üz- úszni igével, mely azonban teljesebben jilznek hangzik, nem valószínű; | m. vsz- ige sz képzős alakja egy el
terjedt ugor (uj-) igének, v.ö. Ugr. 779 ; — ú t : cs. öt elhaladás, me
nés, öt- elhaladni; | a m. út alakilag is kielégítőbben Ugr. 808; még
tekintetbe jő, hogy út tkp. „via", nem „iter".
• 9) V. úr itt még a törökben használt toyum (nem togum, sem az oszmanliban
doyum) „tojás" szót is hozza föl, mely szerinte „a szótároktól tévesen perzsa erede
tűnek íartatik." Pedig a tévedés itt V. úr részén van, ki nagyon szeret idegen nyel
vekből egyetmást a törökségnek vindicálni (vagyis ,,a török nyelv birtokául hó
dítani"). A toyum, szó ugyanis a perzsában sem tegnapi; megvan ez már a zendben (taokhma) és a szanszritban tokma, jelent pedig: „granum, semen ; ovum."
Hogy a „tojás" jelentés határozottabb kifejezésére az új-perzsában a toyjn-i murg
(madár-foY_wm) használtatik, legkevesebbé sem bizonyítja a szó török voltát. Epén
így mondja a m. nyelv mindig ezt tik-mony, míg egyéb ugor nyelvekben attribuum nélkül mony (f. muna, cser. muno stb.) jelent „ovum^-ot.
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Üszög: cs. issik ('iss'ik) meleg, hő | a m. szónak „meleg, hő"
alapjelentése csupa vélemény ; különben tör. isik a m. izzó mellett
talált helyet (fent 84. 1.); — ü t n i : cs. küt- ütni; kütek, küteg ütleg,
verés; | St. köt- schlagen, prügeln: Mitek, küteg meg mondvacsinált
alakok, mert az ige nem küte-\ St.-ben csak ez van: kötük „stock,
schlágel"; j azonban v.ö. Ugr.; [al.]; — üz (szag, Szék.): cs. is szag,
jak. üs (corr. 'is) szag, erős szag; (jak. (Böhtl.) „starker, durchdringender rauoh"; | a székely üz e helyett és mellett: büz (megii0öZni, megbüzölni virágot) nyilván csakis ez utóbbinak elül kopott
mellékalakja, mely tehát külön hasonlításra sem szolgálhat alapúi;
lásd a büz czikket (115.1.)
Tásni : cs. asin- elkopni [ St. így : esin- „sich anreiben, abwetzen", ettől és- „graben, schürren (? scharren), reiben, wetzen";
[al.]; — vászon: osz. bez, cs. böz vászon; | cultur-czikket jelölő szó,
melynek egyezése, mint köles., szorosabb alaki egyezést kívánna;
— velő medulla : cs. jilik ; — velő cerebrum : cs. mejin, osz. bej ín ; \
kétféle m. velő szónak fölvétele teljességgel alaptalan; „cerebrum"
határozott jelölése „agy-velő"; | tör. mejin} bejin hasonlítása szembetünőleg semmis ; látszatosabb cs. jilik, mely a j—v hangviszony
gyarlósága miatt csak esetlegességnek tekinthető; | v.ö. Ugr., hol
v-n kezdő alakok felelnek meg; —vén, vénülni: osz. buna- vénülni;
( buna- igének lehet más alapja is, mely nem jelent épen „vénet";
ellenben ily jelentésű alapszó megfelel a m. vén-nek Ugr.; — ve
r e m : cs. ÍM'verem | St. „or festungsgraben"; f teljesebbalaki egye
zés kell e föl nem fejtett tőszóra, v.ö Ugr. 598.; — vetni: cs. el
vetni, jit- „elveszteni"; \jit- ezt teszi: „elveszni" (in verlust geraten, verloren gehen); különben mind két tör. szóra nézve [al.]; —
világ, világos, villogni: ujg.jolav, j'ula fáklya, világosság, jolakvillogni, fényleni, cs. jilla- villogni, jillag fényes, jalga- fényleni |
KB.-ben jóla- bizonytalannak van jelezve (*) ; mint ige pedig jolavan ; cs. jilla- nincs meg St.-ben ; jalga- „fényleni" szintén tévedés :
St. „anbinden"; ellenben van St. jald'ir-,jalaula- „glánzen, strahlen";
| szókezdő v és j nem egyeztethetők; megvan különben a m. szónak
rokonsága v-n kezdő alakokkal Ugr. 568. 569.; v.ö. még fent 96. 1.
a csillag czikket.
Zár, zárni: csuv. sura lakat; j m.zár „pessulum,vectis" alig
hanem szláv eredetű (zavor) • a zár- ige is lehet elkopott képzésű
denominativum, ha nem is épen a zári- (Moln. A.) helyett való; ez
NYELVTUB. KÖZLEMÉNYEK. X.
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okáért, mint nem biztos, elejteni valóUgr. 390; ) az egy csuv. sura
sem biztos törökségü: megvan a cseremiszben is: seral-, sural- el
reteszelni, bezárni.

III.

Látszatodnak sem mondható/ helytelen egyezések.
Asszony: cs. ece asszony (St. „weib, gemalin, mutter"), ujg.
aca asszony, jak. a%% (corr. a$i) középkorú asszony, néni; | ujg.
(KB.) aca belyett: eíi „jüngere schwester", s ehhez es. ece van ha
sonlítva; v.ö. ugyanezt m. öcs alatt, mely így V. úr szerint — aszszony lenne; | a m. szóalak, melyből a hasonlításnak ki kell indulni
a mai asszony helyett régi ahszin, ohszun} okszun (lásd Mátyás F.,
Nyelvtört, szótár, I. füzet 76. 1.); — át, által: osz. öte túlsó, szem
közt levő; cs. öt- átmenni; | a m. szónak számba lőhető alakja ált-;
jelentése sem „túlsó" (opp. „innenső"); — avulni: cs. ohal- kopni.
| St. ez így van: öhül- „sich abnutzen"; | egy „kopni" jelentésű öbülige meg az ó fíMjJ-tól származó m. avul- ige közt még tetemes távol
ság van; — az, e z : cs. os-bu emez, os-ol amaz, osz. is-bu emez, ujg.
OS az, ez „olykor külön, olykor tnu- „ez" mutató névmással össze
kötve" ; [ az o$ (is) a törökben nem tulaj donképi névmás, hanem a
mutatást emelő nyomatékosító előtét; midőn a többi tör. nyelvek
nem is használják a tulaj donképi közelre és távolra mutató névmás
nélkül (mu v. bu és ol} an) 10 ), nem is lehet az iránt kétség, hogy
esetleges önálló használata az ujgurban, ha csakugyan nem tévedé
sen alapszik ilyennek állítása, nem egyéb mint látszat, mely a név
más ol, o elkopásából ered (os e h. osoj ; a m. ez, az (oz) közelre és
távolra mutató névmások egészen más természetűek, a mennyiben
10
) A jakutra nézve lásd Böhtlingk, Gramm. §. 423. „Von den drei zuerst
aufgeführten demonstratíven (bu, iti és 61) können die beiden vocalísch anlautenden durch s, das consonantisch anlautende dureh su vorn verstarkt werden. lm
deutschen können wir diese verstarkung durch „eben* wiedergeben : subu eben
dieser hier, siti eben dieser da, s$l eben jener da." — A csuvasban ugyané névmási praefixum Sa-nak hangzik : Saka (== Sa -f- ku, kon ez), rövidített nominativus
iak; meg Sava (=Sá-\-va,
azaz vul, on) rövidített nom. Sav; lásd Nyelvt, Közi.
I, 252. és 254. II.
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azokban a magas és mélyhang szerint különböző voealis lényeges
hordozója a megkülönböztetett mutatóértéknek; más természetűek
annyiban is, hogy a hozzájuk tartozó egyéb névmási alakok szerint
(p.o. ide, oda; így úgy stb.) a sziszegő hangelem nem gyökszerü;
nem is tekintve, hogy néhány a magyarban fennmaradt alak szerint,
valamint az ugor rokonság szerint, a két magyar mutató névmás
eredetileg t consonanson kezdődött.
Bal: osz. cs. sol u. a. [al.]; •— bár: osz. barim, barin hacsak,
bár; | constatálva hogy a szótárak ily osz. szót nem ismernek, s hogy
V. úrnak talán a perzsa eredetű bari, „une fois, au moins" vagy a
tat. bari, barin „mind, egész" volt az eszében, megjegyzem még
hogy m. bár köztudomás szerint bátor-hói van összevonva, mely
utóbbi részint még ma is használtatik helyette (p.o. ámbátor = ám
bár) ; — bátort ujg. batuk magas, erős; cs. batir bátor; j ujg. batuk
a szerint a mint KB. e szóban a, k-t írja, hibásan van olvasva, e h.
betűk; ez pedig nem egyéb mint az osz. böjü „nagy" szó, mely a
karagasz-tatárban bedek, a kojbalban bözek, büzi/k-nok hangzik, egy
a török nyelvek közt még egyéb hasonpéldákban mutatkozó hang
változás szerint; cs. batir pedig mégis idegen eredetű, a perzsa behadir (bdhadur) alakból összevont szó, mely egyébiránt a ma
gyaron kívül még néhány más ugor nyelvbe is bejutott; hiába hi
vatkozik V. úr a hibásan fölállított, s amúgyis csak önkényesen ki
fejtett ujg. bat- gyökszóra (t. i. a batuk-beli bat-ra); — beiig: cs.
men, osz. beng (ben) anyajegy; [jel.]; — bolygani, bolygatni, bojgatmics. bolga-bolygatni,fölkavarni(St.
aufrühren,trübe machen),
bolgan- fölkavarodni; osz. bulan- zavarodni; | az utóbbi mint reflexivum a cs. bula- „vermischen, vermengen"; | a tör. szók nem talál
ják a m. bolyg- igének igazi jelentését („czél és irány nélkül téve
lyegni, járni- kelni; v.ö. bolyong); — b ü z : osz. fis (koku) büdös
(szag); cs. is büz; | V. úr. nem akarja tudni hogy osz. pis adjectivum „mauvais, sale" s hogy pis koku csak „rossz szag"; ily módon
akár a m, „rossz, csúnya" szókra foghatnók rá a „bűz, büdös" je
lentést; [ cs. is [al.], v.ö. fent a 98. 1. a/arfc-hoz tett észrevételeket;
j különben cs. is nem is „büz" hanem „szag"; a mint jaysi is „wolgeruch",Jíímaw is „übler geruch, gestank" mutatja.
Csapás: osz. sap'is bevágás; | minden ok nélkül a m. csapni
igétől elválasztva; j az itt fölhozott osz. sap- igéről lásd alább a
szabni czikket; — csepp, csepegni: cs. seppik folt, sep- csepegtetni;
8*

116

ÖUDENZ JÓZSEF.

osz. cepel (hava) cseppegö idő, leplek csipás; f cs. seppik „fleck,
schmutz" a mi nagyon is különbözik „ tropfen "-tői; cs. sep- ige
nincsen, hanem van sep- „tráufeln", a mi az osz. szerint serp- he
lyett való; | osz. cepel csak úgy nem jelent „csepegő"-t, mint pis
nem „bűzt"; cepel maga csak ezt teszi: „vilain, laide, sale", s így
cepel hava sem „csepegő idő", hanem „csúnya idő";
csín, csinos:
cs. ciraj szépség, csín; cirajlik szép, csinos ; | St. „gesicht, schönheit"
és „schön, nett, zierlich"; [al.]; — csípni: cs. cimda- csípni, osz.
cimdikle- csipdezni, csípni, cimdik csípés; | osz. (BT.) „pincér" és
„aetion de p . a ; j különben [al.];' v.ö. Ugr. 373., b, jp-vel való ala
kok ; — csombók: cs. %umbak „talány, csombók, csomó"; | St. így:
„rátsel, lied, gesang"!; — c s o r d a : cs. sürgü, osz. sürünyáj, csorda;
cs. cor r a k á s ; | ez utóbbit is fölhozván, V. úr elfelejti, hogy svrgü,
sürü a stír- igének származéka; | egyébiránt m. csorda (így is:
cserda) szláv eredetű, lásd NyKözl. II, 466. 1.; — csömör: cs. cömük sűrű, aludt (ver), semir kövér; J az egyezést V. úr a csömör
nek ezen definitiójával igazolj a : „a vér túlságos sűrűsége és az
abból eredt kedvetlen állapot"; [ a ki a nyelvet elnevezéseiben anynyira alapos ok-keresőnek tartja, talán már a MNyelv Szótára-beli
ezen értelmezéssel lendíthet valamit az etymologián : „csömör ma
gyar betegség, mely zsíros kövér ételekből ered stb.", mi szerint
- V. úr ötleteit követve a m. csömör eredetileg akár töltött káposz
tát" is jelenthetett; | cs. semir nincsen, hanem van osz. semiz ; kü
lönben m. zömök-hez is hasonlítja V. úr a cs. cömük „vastag" szót;
— CSÖnd, csend: cs. tinc csendes, nyugodt, ujg. sok, söt csendes; |
KB. csak így: síik; hogy cs. tinc „still" * tint-höl lett, szintén csak
puszta gyanítás; tekintetbe kell e mellett venni : osz. din% „sain,
bien portant", din%len- se reposer, se refaire; — CSÖrcs, esörcse
(fülbevaló) : osz. cerci „díszáru c z i k k " ; | Bi. „petit m a r c h a n d
de divers objects*; Z. „ m a r c h a n d ambulant, colporteur."
Danolni: „danolni és tanulni közti viszony, melynek gyöke
dan a perzsa eredetre mutat, a tör. okw tanulni, olvasni és danolni
több jelentésű igében is megvan"; | nem értem, mire való itt a magyar-tör. szóegyezések közt ezen, magában tekintve igen különös,
szócsaládosító észrevétel; — d a r a b : cs. tarám darab, cs. úrim „tö
redék, az avult tir- törni igéből; osz. difim darab; | St. tirim „halm,
áhre, faden", mi mellett a cs. tir- „törni" ige nem is avult, hanem
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ujdonat új, mert csak most találta föl V. úr; osz. d'ir'im-ról lásd
fent 90. 1. törni alatt; | különben m. darab szláv eredetű.
Eb : cs. osz. it kutya; [al.]; — edzeni: cs. (? osz.) a$i- „fájni",
azit- (corr. a%it-) sérteni, á&i (corr. d$>) fájdalmas, keserű; j a$i~
„éprouver de la douleur"; St.-ben van : cs. a$ik sauer, bittér, schnaerzhaft; a$i/cla- schmerz empfinden; egyezés [al., jel.]; — enni, eszik,
étel: cs. ji-, osz.je- enni; cs. asa- enni, jak. asa- (corr. asá-) essen,
speisen; asi (corr. as'i) evés, 'isik étek (wegekost); cs. esre- sokat
enni, osz. 'is'ir- mohón enni, harapni; | nem tekintve, hogy itt a tör.
ji-, asa- és esre-, 'is'ir- alakoknak azonossága van fölvéve, a m. szó
nak egyezése egyrészt nem indul ki annak valódi tőalakjából (ev-),
másrészt meg esetleges képzős alakra (esz-) van fektetve ; | v.ö. Ugr.
843.; — epe : cs. öt epe, öpke harag ; osz. öd és öfke j ujg. öpke epe,
harag; j hogy ujg. öpke egyenes értelemben „epét" jelentene, na
gyon kétlem ; öt különben [al.]; v.ö. Ugr.; — ereszteni: cs. eristirhelyet engedni, valahova éretni, ereszteni; | tör. er- igét, melytől
eris- s ennek causativuma eristir-, lásd fent 80. 1. érni alatt; egyéb
iránt V. úr nem veszi észre, hogy eredni és érni, ereszteni és éretni
különböző fogalmak; — év : cs. osz. fii u. a. [al.].
Faj, fajta: cs. osz. soj faj,ujg. kot, köti; | a tör. szók egymás
közt sem férnek össze, még kevésbé a m. szóval; [al.]; — fejleni
(„elválasztani, különíteni") (? fejteni) : osz. soj- kivetkőztetni, fosz
tani, rabolni; [al., jel.]; — fejni: cs. saj- fejni j St. sag-; szintígy
osz.; [al.]; — férj, férji: osz. cs. er; \ lásd fent 98.1. fark alatt; v.ö.
Ugr., p-n kezdő alakokkal; [al.]; — fesleni: cs. jei- föloldani, jeUlfesleni; [al.] ; — folyni: jak. buol- folyni (verflieszen), uol- fogyni
(„abnehmen" von flüssigkeiten), uotu (corr. uolű) lefolyás, apadás
(„abnahme", p.o. ű uolűta ebbe); | jak. buol- „werden", esetleges
fordítás: verflieszen (zeit); — cs. hol-, osz. ol-, s ennél fogva volna
folyni=-m. vol-, val-, a mitől V. úr vissza sem ijedt,mondván, hogy
ez neki már régi sejtelme; — förgeteg: osz. j'irt'ina fergeteg, szél
vész ; | osz. így is-.fortuna, olasz szó, melynek a m. förgeteg-ve\
csak nem lehet legkisebb köze sem; — foszlani, fosztani: cs. osulfoszlani, hámzani (? háralani), os- héjazni (St. „sich schálen, sich
rinden" és „abschálen,- abputzen"; [al.]; — fül: cs. osz. kulák fül,
osz. kulp edénynek füle; j V.ö. Ugr.; [al.].
Oerincz és gereznye („női Öltöny, mely hátul lelógott") : osz.
geri hátra, vissza; | nem tekintve a m. és tör. szók eltérő gramm.
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jellemét, „geríncz" nem is egyszeriben = „hát", v.ö. kát-gerincz
hegy-g.; j azonban m. gerincz szláv eredetű (Nyelvi Közi. I, 315.),
nem különben mint a székely gernye, mely ez nélkül a szláv grebeú
„pecten, spinadorsi"-nak felel még; | hogy gereznye (így is gerezna)
„fürtös, gubás téli öltözék neme" (mely aligha csak „hátul lelógott"),
nem magyar szó, maga a MNy. Szót. is elismeri; — göndör: jak.
kuduru fürt; j már Böhtl. tette hozzá: „das russ. Ky/rpn"; — gö
rény : jak. k'ir'inas hermelin; | Böhtl. „ = russ. ropHOCTaíí"; — gőz:
osz. (azerb.) s'is, sws.köd, sűrű levegő ; [al.], v.ö. Ugr. 187.; — gyalu >
OBZ.JUI- „kitépni, szaggatni"; j TW. „rupfen" még így: -jol-; [jel.];
— gyomor: cs. tamur ér, belső üreg | St. „ader, höhle, wurzel"; |
az egyezés a cs. tamur „belső üreg, höhle" jelentésére van fek
tetve; ez azonban igen gyanús, miután ez a szó különben törökség
szerte csak „ader", néhutt még „wurzel" jelentéssel fordul elé, s
másrészt ilyen szólásból : tagnin tamurini acmak (a hegynek í.-ját
megnyitni) még korántsem „üreg" jel. következik, hanem egysze
rűen csak a szónak átviteles használata, a milyen m. részen p.o.
„föld gyomra" is; — győzni: oaz.jauz „hatalmas, erőszakos, megférhetetlen, vad"; [jel.].
Haj (erinis): cs. kii, osz. kii „haj"; | nem,, haj", hanem „haj
szál"; egyébiránt [al.]; '—hal (piscis): cs. haluk, osz. bálik] [al.]
v.ö. Ugr.; — halom: cs. koli- halom, hala- halmozni, kálin rakás,
sok ; j St. koli nincs meg ; kala- „anháufen, aufháufen, verzögern (!)";
kálinw.TJtel, dicht", | a m . halm- szláv-germáneredetű: xOAWh,holm,*
— hamis: osz. janl'is, janis hamis, janii- csalódni; j igazi tör. szó
alak csak janl'is (v.ö. TW. „fehler"), mely legfelehb hanyag ejtés
mellett hangozhatik jan'is-nak; jel. pedig „faute, erreur"; egyéb
iránt [al.]; — hányni: osz. kajna- „buborékot fölhányni", forrni; j
kajna- egyszerűen „forrni"; lásd TW. „s'ieden"; — hason, hasonló :
ujg. ast BÍ társ, fél, párja; esiin párosan [ KB. „gefáhrte"; estin-,
dsun- „sich gesellen"; [al., jel.]; — hazug, hazudni: cs. ázik hamis,
csalfa, rossz; ujg. azuk vétek, romlás, rosszaság; azuk- vétkezni; |
St. ázik „irrig, fehlerhaft"; ujg. (KB.)~ azuk „sünde, vergehen" (V.
= jazuk); azuk- ige nincs meg K B . ; [ah, jel.]; — hegy (cuspis) :
cs. osz. u$ hegye, vége valaminek; j lásd ugyanezt csúcs alatt; [al.],
v.ö. Ugr.; — héj (kenyér-h., párna-h.) : osz. k'ijpart, szól; | „margó"
és „coríex, crusta" merőben különböző fogalmak; a m. szél: szelni
== osz. k'ij: k'ij-mak-féle észrevétel fölösleges játékűzés; — hinni,
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M t : ujg. inán hit, init- „hinni"; osz. inán- ninni, jak. itegel hit, itegeihinni (itdgal, itagai-): \ V. úr nem akarja tudni, hogy a m. ige
tkp. hiv-uek hangzik, hogy hinni e h. hivni, s hogy hit-hen a t képző;
egyébiránt ujg. init- (KB.) „rufen lassen, winken"; [al, jel.]; —
hívni, híni : ujg. cs. inda-; [al.] ; — hó (nix): cs. osz. kar hó, osz.
haj hóval együtt eső; | a m. szó hav-} hava-; [al.]; — homály: ujg.
komi- homályosodni, komit- homályosítani; | KB. „sich rühren, sich
bewegen" és „bewegen, in bewegung bringen (z. b. das herz)";
[jel.]; — homlok : ujg. önlük „homlok, tkp. előrész"; | ujg. osz. ön
postpositionalis alapszó: öninde előtte; öndin „voraus, vorn, zuvor"
K B . ; önlük jelenthetne bár „elörészt", de ezt is csakV. úr képezte,
s ráfogta a „homlok" jelentést; mert a török s egyéb altáji nyel
veknek „frons, stirne" jelölésére különös szavuk van, p.o. osz. al'in,
cs. manlaji Ue^-> a ^ ] í — honn v honos : cs. kon- magát beszállá
solni, osz. kon- beszállásolni (? magát); | honn adverbium, n casuaraggal, mely a kettős n-t is idézte elé (v.ö.Ugr.) ; hon mint substantivum csak ujabb használat; | a tör. kon- pedig ko- letenni igének
reflexivuma „megszállni"; [al., jel.]; — hü, h í v : osz. güven- „vala
kiben bízni, hinni" [ Bi. „sevanter, se glorifier, se prévaloir"; V. úr
e jelentést hallgatva elismeri a kevély czikkben, melyet a megfelelő
ujg. keven- „büszkélkedni, önbizalommal lenni" igével állít össze;
[jel.]; — M s (hűvös), Mselni (a hűvösben lenni): osz. iisii- fázni,
ülük hűvös; | a m. szóban s képző, a tör.-ben s gyökszerü; egyéb
ként is [al.].
Ijedni: cs. ilmak szemmegrezzenés (Ab.), ildam ijedtség Ab.,
jele- hirtelen fölugrani; | cs. ilmak, tkp. il- ige, melynek „megrez
zeni" fordítása, az Ab. eredeti textusa szerint (lásd Vel.-Zernof ki
adását ilmaj alatt), hibásnak mutatkozik; az il- ige ugyanis a göz
„szem" szónak dativusával jár, a m. „szembe ötleni" értelmében;
| ildam St. „schnell, eilends"; jele- helyett St. jel- „eilen, davonlaufen, rennen"; [jel.]; azonban amúgy is [al.]; — í m e : cs. ene,
ine íme, nesze; ujg. anuk kész; j a tör. szók össze nem férők; m.
íme és cs. ene különben interjectio természetűek; [al.]; — inni, iszom:
ujg. isür- sokat inni, itis ital; osz. cs. ic-} jak. is- inni; cs. isra- sokat
inni, isrük ittas; | ujg. itis „trank" feltetsző; ugyané szó „trinkgefász" jelentéssel = cs. idis (lásd edény alatt); | az egyezés hibás
alapon nyugszik, úgy mint fentebb az enm-féle ; v.ö. Ugr. 818 : —
javos, JÓS, javaslani: cs. ujg. jor- álmot magyarázni, jorkuci álom-
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magyarázó; [al.Jel.]; — jog (dexter, jus) ; gyógyulni: cs. osz. sag
egészséges,jobb (kéz, oldal); ujg. ongjog; j ong nines megKB.-ben,
(St.) „recht, gut, das recht", tkp. csak „dexter"; | m. jog „jus" te
kintetbe nem jöhető új-magyar szóhaszDálat; | különben az egy
mással meg sem férő tör. sag és on a m. jog ellenében [al.].
Kába: osz. kaba buta, nyesetlen, parasztos; | Bi. „gros, grossier"; [jel.]; — kápa: cs. kapa fő, osz. kafa fő; | osz. kafa derriére
de la tété" arab szó; ugyanez acs. kapa is (St. „haupt"?) az idegen
f-nek p-vé változásával, mely egyébként is a cs.-ban tapasztalható ;
ezenkivül még azt is kellene tudni, hogy kofa, kapa csakugyan a
nyereg-kdpá-ról használtatik-e ? — kapcza: cs. kapsa- körülvenni,
beburkolni | St. „umwiekeln"; | m. kapcza „soccus" szláv eredetű,
a kop'ito ungula ( = m. kapta) diminutivuma (or. kop'itco), ill. kop'itecjelent „soceus"-t; — kasul: cs. karsu „szemközt, át, keresztül";
| igazi jel. csak „szemközt, ellen"; [al., jel.];-—keczel (kutyakölyök) : cs. kecel kopasz | St. „kahlköpfig"; a m. keczel a lat. cattılusnak megfelelő rumun (oláh) szó; — kell, kellő : cs. kerek, osz. ge
rek kellő, kell; ] v.ö. Ugr. 15., l-es alakokkal, melyek szerint a m.
kell-nek netaláni kerl-ből keletkezése föl nem vehető; — kelni: cs.
kil-, osz. gel- jönni; | a ra. kel- ige nem fér össze „kommen" jelen
tésű igével, kivált miután az ugor és török nyelvek egyaránt szi
gorúan megkülönböztetik a „gehen, és kommen" igefogalmakat; j
v.ö. Ugr. 14.; [jel.]; — kend : osz. kendi „ő maga"; | tudvalevő,
hogy m. kend e h. való kelmed, kegyelmed, a d 2. szem. birtokosrag
gal ; V. úr ezt akár a MNy. Szótárából is olvashatta volna, s ugyan
ott a kegyelmed czikk alatt valamit a tör. kendi a m. kend-töl merő
különböző voltáról; [al., jel.]; — kepe (kalangya) : cs. küdü u. a.
[al.]; — kéreg: cs. kirág, kirak „szél (margó), part, kéreg, héj";
m. kéreg nem „margó", cs. kirág ellenben csakis „margó" (St.
„grenze, rand, ufer, auszenseite", p.o. jól kiragi rand des weges) ;
[jel.]; — komor, komoly : ujg. komi- „komorítani, homályosí
tani"; | az ujg. ige KB. szerint mást jelent, lásd fentebb homály
alatt; [al.]; — kopár : ujg. kovar száraz ; fonnyadt; kovar- elszá
radni; | KB. kovar- „welken, erblassen, absterben"; v.ö. cs. kővár
at, kuvar-) „erblassen, erbleichen"; | különben kopár nem „száraz"
(PP. „glaber, depilis", MA. „glabretum"); [jel.]; -— koponya : cs.
kapa, osz. kofa „koponya"; | lásd fentebb kápa alatt; | v.ö. Ugr. 44 ;
— kotii: ujg. köti lefelé, mély j KB. csak így: „herab, hinab, hin-
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unter"; [jel.]; — kova: osz. cs. kaja szikla; [al., j e l ] ; — kög „ke
rek küllője"; | ni. kög „circulus"; „küllő" tudvalevőleg ettől nagyon
elütő valami („radspeiche"); — költözni: cs. köc- költözni, kÖtür(St. köter-) fölemelni (p.o. tábort = das láger aufheben); j köc- és
Jcöter- nem azonosak ; különben mind a kettő [al.]; — könnyű: ujg.
öngi „könnyű, enyhülés"; j KB. „erleichterung, linderung, mittel";
\ v.ö. Ugr. 58., mely mellett az ujg. öngi tekintetbe sem jöhet vala;
[al.] 'r — köpülni: cs. köpiir- babot verni, köpülni; | St. „schaumen,
buttern"; | a „buttern" jelentés nagyon valószínűtlen e mellett:
„scháumen" (azaz „habzani", v.ö. osz. küpi'ir- écumer, jeter de l'écume) j | különben a m. ige egyszerűen denominativuma ennek: köpű
„butterfasz"; [al., jel.]; — kötél: jak.kötöl „kötölék, füzér (decsak
lovakra vonatkozólag)"; j Böhtl. így: kötöl „eine koppéi pferde";
[jel.]; — kövér : cs. (azerb.) kök kövér; | St. „gesund, fett, vollkommen, richtig gestimmt"; egyébiránt [al.]; — kutya: cs. kücük kö
lyök; [ nyilván egy a kücük „kicsiny" szóval; | v.ö. Ugr. 74.;
[ah, jel.].
L á n g : osz. jan- égni, cs. jang- (azaz: jan-) lobbanni, égni; jang'in tűzvész; | a c^. jan- „loclern, aufflammen" jelentése nem látszik
hitelesnek; magában a törökben „fiammá" nem ezen igével egyező
(osz. cs.jal'in, kar. iaí); | m. I: tör.j viszonyáról lásd fent. 105. 1.
lap alatt; [ah, jel.]; — langy, langyos: osz. ilin%ak(o\v. 'il'ifyak TW.) ;
| V. úr megjegyzi, hogy a tör. szónak kezdő i-je csak segédhang az
l kiejtésére; pedig az e szóbeli ili (lU) nyilván nem más mint cs.
ilik „lau", mely egyéb tör. alakok szerint (p.o. kojb. íil&fa lásd fent
97. 1. dél alatt) jilik helyett való, úgy hogy a kezdő i (mely = ji
első szótag) nagyon is lényeges elemnek mutatkozik iZí^afc-ban;
[ah]; — láp: cs. lajpa „kása, mocsár" | St. szerint nem „mocsár",
hanem „schlamm"; | va.láp mást jelent, v.ö.Ugr.; — lenni, leszek:
tör. -lan, -len és ~ta% -le% (visszaható denominativ képzők); | e tör.
képzők tudvalevőleg a -la, -le denom. képzőnek reflexivés reciprok
(cooperativ) alakjai, melyeknek a lenni-heli esetleges len-vei s a
praesenstö l'-sz-voi semmi közük nincsen; [ah, jel.].
Magas, magasztalni: ujg. maku magasság, magasztalás, makut- magasztalni, magasra emelni: [ cs (St.) makta- „lobén, rühmen,
schmeicheln"; ujg. maku KB. „höhe, auszeichnung, 1 b";mafcw£- „erhöhen, preisen, lobén, aufheben, aufrieliten*; | az ujg. szók ezen
értelmezése első tekintetre is gyaníttatja, hogy V. úr csak a rnagy.
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magas egybevethetése kedveért csúsztatta be a „höhe és erhöhen"
fordítási tételeket; mert tudni kell hogy különben & mákba- ige
több tör. nyelvben egyszerűen „laudare"-t jelent, sem többet sem
kevesebbet, a mint a cs.-ra nézve St-bői is látható (v.ö. jak. maitaipreisen, lobén, csuv. moyta XBa^HTL, kojb mayta-, makta lobén; sőt még
a mongolban is : mayta- lobén, preisen); j az ujg. makut- „aufheben,
aufrichten" jelentést V. úr ezen idézett helyből következtette: „jttilse üdi'.kör makutmas botun", melyet ő igy fordít: „kommt die zeit,
eieh, kann er den leib nicht aufrichten"; az illető textus hiányában
e fordítás helyessége természetesen meg nem birálható, s nem mond
ható vájjon nem a „lobén" jelentés is illenék oda; de meg is engedve
hogy makut- „aufrichten", ebből még korántsem következik bizto
san hogy maku „höhe", valamint a tör. köter- „fölemelni" igéből
nem lehet egy köt „magas" szót következtetni; [jel.]; — mint (ut,
sicut, „aequalis"): cs. mingze- „hasonló lenni", mingzek hasonló,
mingi hasonló, -képen ; osz. bengi, beni hasonló, -ként | St. mengze(azaz minze-) ; minzek helyett: ihenger; fölhozható vala a még el
nem avult osz. benze- és bemer (benze-, benzer) valamint benz (benz)
„gesichtsfarbe"; | V. u r a m . mint-et, úgy látszik, nem tartja a kérdő
és relatív mi névmás származékának, midőn annak először is a lat.
„aequalis" értékét tulajdonítja, s másrészt azt oly tör. szókhoz ha
sonlítja, melyek egy „kép, antlits"- féle alapszóból alakultak (osz.
benz, cs. meniz, v.ö. St. menizlik áhnlich, gleich) s így természete
sen a tör. ne, ni kérdő névmásai sem függnek össze; igaz hogy mint
és ming közt van elég hasonhangúság, s az egyik teszen „hasonlót",
a másik meg a grammatikusok szerint hasonlat bevezetésére hasz
nált szó! — m á r t a n i : cs. mai- mártani; [al.J.
N é p : osz. hep mindnyájan, mindössze; | nem annyira [jel.]
mint [al.]; — nöni:cs. ön- nőni (wachsen, grosz werden); j . a m .
ige tkp. növ-} nőve-, mely az általában gyanús értékű hangátvetési
műtéteire nem is alkalmas; [al.]; — nyerni: osz. jen- (jen-) nyerni,
meggyőzni; | tkp. csak „meggyőzni (valakit)", amit játékról szólva
esetleg „nyerni" igével fordíthatni; v.ö.jenil- „étre vaincu, perdere
aujeu"; [al., jel.]; — nyílni: jak. űe (ila) nyílt, nyitott (adv. „offen,
vor alier a u g ' e n " ) ; | a m . igebeli l tudvalevőleg képző; [al.]; —
nyírni: om.j'irt- tépni, hasítani, cs.jirtmac hasáb, vágás | St. „riss,
sprung in der erde"; [al., j e l ] ; — nyomorú, nyomorék : cs. jümrülelnyomorodni, elpusztulni; jümrü v. jümrvlgü rom, pusztítás; | St.
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„in ruin verfallen"; jümrülgü „ruine, verwüstung" (jvmrü nincs
meg; egy jümrü- ige ezt teszi: verfanlen), v.ö. Ugr. [jel., al.]; •—
nyugodni: cs. jikil- ledőlni, leesni j St. „herabfallen, umfallen, umstürçen"; nagyon különös egy nyugalmat jelent a tör. szó; j v.ö.
Ugr.; [jel., al.]; — nyü : jak. üön nyü | Böhtl. „wurm"; | v.ö.
- Ugr, [al.].
0 1 : cs. oj} öj sátor, gödör [ azaz: oj gödör, völgy, Öj sátor,
nyilván különböző szók 5 egyébiránt [al.]; —• Ólom: osz. kalaj ón ;
[al.]; — Ótni (tejet, azaz oltani), altat-: ujg. oti- aludni, otit- altatni;
} m. ót- tkp. olt- tudvalevőleg az al-, ol-, „aludni" alapigének causa»
tivuma, s mint ilyen csak az alud- (al-) ige révén áll az ujg. oti-xa\
összefüggésben (lásd fent 76. 1.), nem hogy az ót- beli t felelne meg
az ujg. oti- bélinek; — ő (pron.) : osz. 0, ol ő, ani öt; [ valódi tőalak
tör. an-, on-, mely a m. ő, azaz öv-től meglehetősen eltér; hozzá
járul, hogy a tör. an, on tkp. demonstrativ névmás „az", míg a m.
ö-ben a 3. személynévmás külön értéke fejlett k i ; — - ö t e (!), Óta?
olta: cs. öte múlva, olta; | cs. öte az öt- „vorbei gehen, vorüber
gehen" igének gerundiuma, mely ablativus mellett áll (bir nice künclin öte) • | a m. szónak természetesen csak olta alakja szolgálhat
hasonlításnak alapúi; ez itt nyilván lehetetlen, minthogy cs. ötigének nem lehet ölt- alakját fölvenni; ezenkívül a m. olta névszói
nak mutatkozik, v.ö. mi-oltától fogva, és mi-oltól; j honnan vett V.
űr egy m. öte-i, nem tudom.
Rég, régen : jak. urukhu régi idő, ezelőtt; | „früher, ehemalig, alté zeit"; V. úr figyelmen kivül hagyta magának Böhtl.-nek
ezen megjegyzését: „von urut früher", a mi egyszeriben megdönti
a hasonlatot, hacsak az r — r-vel nem elégszünk meg.
Sejteni, sajdítani:' osz. sez- sejteni, cs. sajgin képzelet, véle
mény; | cs. saj- nyilván egy a say- igével ebben say'in- (v.ö. fent.
88. 1. szánni alatt); v.ö. cs. sajku berechnung, besorgniss, sagun
traurig; [jel.]; ezen sa/val pedig össze nem fér osz. sez- [al.]; —
sík, síkos: cs. sijdam „sehr glatt"; | a m, szóbeli k tőszerü; [al.];
— siker, sikerülni: osz. cs. cihar eredmény; | a tör. cik- „herausgehen" igének participiuma; | a m. siker-nek. „erfolg, foganat, ha
szon" jelentése csak ujabb keltű, s alkalmasint a „sikeres búzán"
fejlődött; — sínleni : cs. sin- (sinmek) törni, veszn; j Rt. sin(-mak)
„zerbrechen, se briser"; [jel.]; — SÓ (sav): cs. sor sós víz, sörak sóas
föld j St. sor „gesalzen, der salzige boden der wü^oste", sk „wüste
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gegend, salzboden, wüste"; ezekben még az egyenes „salz" jelen
tés is bizonytalan; különben [ál.]; — süveg (parasztosan sög Kresz.):
cs. seökele a kirgiz nők fejdísze; | V. úr nyilván úgy veszi, hogy
m. sög, tehát az egész süveg is megfelel a cs. szóbeli seök-nek; pe
dig az egész seökele nem látszik nagyon törökösnek, s nem nehéz
észrevenni, hogy az compositum, melynek második része a perzsa
kellé „fej, csúcs", mi mellett seö aligha jelent „süveget", s jóformán
szintén valami perzsa szó.
Szabni: osz. sap- „bevágni" (p.o.jol sapmak utat bevágni, bicak
s. kést beverni) ; | Bi. Z. sap- „se détourner (du droit chemin), diverger, dévier" (p.o. joldan az útról, hakkdan az igazságtól), v.ö. sapafyakjer „endroit ou Fon se détourne; sap'ik qui se détourne du chemin,
divergent, chemin detraverse; | e mellett mit is jelentsen V. úr jol
sapmak-ja? talán „einen wegeinschlagen" (utat bevágni!)'? és men
nyi hitelre tarthat igényt ez: bicak sápinak „kést beverni"? | de ha
jelentené is a sap- ige ezt: „bevágni, beverni", hogy fér az össze a m.
szabni jelentésével ? | v.Ö. Ugr. 265.; [jel.]; — szag: osz. koku szag ;
[al.]; — Száguldani: osz. dag'ilda- „szétszórni, szétmenni'4; | hibás
a d a t : van osz. dag'il- étre dispersé, dag'it- disperser, mettre en
désordre, dag'ik dispersé; | m. száguld igének a „szétmenés"-hez semmi
köze; ha száguldoz „szerteszét futkosni", csak a frequentativ alak
van kifejezve a „szerteszét" határozóval; [jel., al.]; — szak, sza
kadni : cs. cak- szúrni, csípni,'S'akna- zúzni; [jeL]; ujg. cak hasadás,
szakadás; | nincs meg KB.-ben; értsd az osz. cak „fissure, fente,
déchirure; crevé, déchiré" perzsa eredetű szót ( ^ ^ - ) , melyet V. úr
minden igaz ok nélkül a törökségnek akar vindicálni; — szapora :
osz. sabuk, sapuk gyors, sietős; | V. úr e szólásból veszi ki az osz.
szót : abuk sabuk söjler „hebehurgyázva beszéli", a miből pedig az
egyik szónak e jelentése korántsem követközik; | egyébiránt a mszapora nem is tkp. „gyors", hanem „sűrűn, buján növő, tenyésző"
(sz. búza, fű, birka stb.), átv. „sűrűn, gyakran, hamar működő 0
(sz. beszéd, sz. lépés) MNyelv. Szót.; ezenfölül a szó szláv eredetű
(ószl. cnopx uber, or. cnop&iö ergiebig, eintráglich); — szegni, sze
gély: jak. seget- (ságdt) „felhajtani ruhát, beszegni"; cs. sök- fejteni,
letépni; j jak. (Böhtl.) csak így: „aufschlagen (ein kleid)"; cs. sökcsak nem vonatkozbatik beszegésre; de a m. szeg- igének „frangere" jelentésével sem fér jól össze, ha ezt nem is tartjuk egészen
külön igének; — szépelegni : cs. sipala- czirogatni; | mintha a m.
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ige nem volna csak ujabb keltű származéka ennek szép „pulcher";
vagy talán azt állítja V. úr, hogy a cs. sipala-heYi sipa = „szép"?
[jel.]; — szeretni : osz. cs. sev- szeretni; fal.]; — szidni: C3. sok-,
osz. söj-(sög-) szidni; [a!.], v.ö. Ugr.; — szín (kocsiszín): osz. s'ig'in
menedékhely, s'ig'in- menekedni, oltalmat keresni, s'ig'in^ak szín,
eresz; | osz. s'ig'in főnév nincsen, csak ige s'ig'in- (refl. ettől : s'igférni); sig'in%ak sincsen, hanem s'ig'ina%akjer zufiuchtsort (TW.);
| m. szín egyébiránt gör.-szláv eredetű ((rxrjv^ — szív, szívelni: cs.
sile- „szívelni, szeretni"; | St. „lieben, herzen", v.ö. silen- „streicheln,
glátten"; | V. úr ebből talán egy. si „szív" szót követheztet? Jásd
fentebb : szépelegni; — szúrni: osz. s'iz- szúrni (benső fájdalom),
s'iz'i szúrás; | Bi. „éprouver des douleurs" és „douleur sourde á l'intérieur"; [al., jel.], v.ö. Ugr. 307.
Tág (membrum); osz. tiké darab; | perzsa szó ez, mely ezt je
lenti: „buccella; pars, frustum" (Vullers); — tágulni, tágítani: cs.
osz. tag'il- szétszóródni, elterjeszkedni;_ | ez volna a fent száguld alatt
említett osz. dag'il- ige, melynek „elterjeszkedni" jelentése épen
csak V. úr alkalmaztató fölfogásából foly ; | hogy a m. igék a tág
szónak származékai, e mellett nem veszi figyelembe; — tátani: jak.
at- száját tátani; | a jakut elejt ugyan köztörök kezdő s-t, de nem
így t-t is; [al.]; — t é r d : osz. diz, cs. tiz térd; [al.]; — tetszeni, tet(tetik) : cs. tatán-, ta%an- tetszést találni; | St. „wolgefallen finden an
etwas"; | cs. tatán- a tat „geschmack, gefallen, süszigkeit" denominativuma; a m. tet-, tetsz- (apparere, videri) igében ilyen alapjelentúöből (íz, édesség) egy szikra sincs benne; [jel.], v.ö. Ugr.; — t e t ő :
cs. töpetető (St. „hügel"), osz. tepe tető, jak. töböcsúcs, orom; [al.];
— t o l l : osz. tvj, cs. tüg toll, szőr; [al.], v.ö. Ugr. 227; — tömni:
cs. köm- elrejteni, eltemetni; | összeütközik íemeíní-Vel; [jel., al.];
— töpörödni, t ö p ö r t ő : cs. coporus- „összefutni"; | értsd: „zusammenlaufen, einen auflaufverursachen"; —- túl, túlsó : C8. tűri szem
közt, „túlsó rész"; jak. tuora át, szemközt; | S t tűri „gegenüber".
jak. tuora tkp. „in die quere"; aztán „entgegengesetzt; durch, vermittelst", de ingyen sem „jenseits, ultra"; V. úr ezt: suolu tuora, így
adja: „túl az úton", pedig Böhtl-nél ez a következő tuora czikkben
áll, így fordítva „über den weg gehen"; | a m. túl tudvalevőleg a
to- távolra mutató („az") névmáshoz tartozik (v.ö. tél-tél, té-tova\
a mint ellentéte innen, innenső is első tekintetre láttatja; — tűz : ujg.
kizi tűz; | KB. csak kis- fősz. k'iz-) „rot, feurig, glühend werden";
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egyenes „ttíz" jelentéssel köztörök szó ot; | egyébiránt [ah]; v.Ö.
Űgy („sicut"): cs.' oh hasonló, egyszersmind, ugyanaz; oltsa(St. o%sa-) hasonlítani; osz. uj hasonlítani, alkalmazkodni; | osz. ujnem „hasonlítani"; nem is lehet egyazon cs. o&-val; | a m. úgy-ot
nem szokták lat. „sicut"-val fordítani; azt is hiszik róla, kivéve
talán V. urat, hogy a m. o- (az, oz) mutató névmástöhez tartozik; j
egyébiránt e szóegyezés szakasztott mása a fentebbi mint-félének;
— UilSZOlni, onszolní (cohortari, clamore impellere) : cs. on hang,,
onda- hívni; j az egyezés mellőzi a m. ige jelentésének főmomentumát, mely nem a „clamor"-ban fekszik ; — utálni: cs. usal csúnya,
utálatos; osz. usan- utálni, restelni; | értsd: „überdrüssig sein", ge
rundiummal vagy ablativussal összekötve; [al., jel.].
• Üstök: cs. vst fenn, felső: „üst-tüg felső haj (?)" | ez, a mint
kérdőjelével V. úr maga is bevallja, nem létező összetétel; nem is
mondható szerencsés ötletnek, minthogy a törökben „haj, crinis"-re
nem tüg, hanem sac a rendes szó.
Tan, vagyon (ens, essentia): osz. var van, var'im vagyon; cs.
bar és barim; | osz. var'im nem hiteles; cs. barim (Sí.) „vermögen,
reichtum"; | ez összeállítás szerint vagy a m. vagyon, van nem tar
tozik vagyok-hoz (a vol- igétől), vagy tör. bar-, var „van (megvan)"
egyszersmind azonos a bol-, ol- „lenni" igével; egyik eset oly ké
pes vagy képtelen dolog mint a másik ; — vég: ujg. ing, eng (azaz:
in, én) „végső, utolsó"; | KB. „zuerst, zumeist, sehr, überaus", azaz
in, en a m. „leg" (p.o. legjobb)-íéle határozó, mely a melléknévi superlativ jelölésére használtatik (v.ö. osz. en) ; V. úrnak „végső,
utolsó" értelmezése csupa vélekedésen alapszik; szintoly jogosan
mondhatná' valaki hogy a m. igen, nagyon a. m. „végső, utolsó";
[jel., -al.]; v.ö. Ugr. 557.; — velő cerebrum: cs. mejin, osz. bejin;
[al.], lásd fent. 113. 1. velő medulla.
Záp (z. fog): osz. sap „töve, markolat, alsó vastag része vminek"; j ráfogásos értelmezés: osz. sap egyszerűen „stiel (griff), stengel" (lásd: TW.), s annyira távol van attól hogy alsó vastag véget
jelentsen, hogy még „szalmaszált" is teszen.
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TV

Jelentéktelen egyezések.11)
Hangutánzók foglaltatnak V. úr magyar-török szóegyezései
nek következő czikkeiben : bőgni, búgni ; csengeni;, csangani, csen
gettyű ; csattanni, csattogni ; döngeni, döngetni (osz. döj-, dög- „verni"
nem hangutánzó); hajkálni; hörpölni; karczolni, karczogni; károg
ni; pattanni; sívni, sikítani, sikoltani; szipni (szopni, cs. sipkar-; a
m. szip csak mellékalakja szop-nak ; sipkar- pedig hgtzó); üngeni.
Ide számítható ez is: dirib, mely csak játszi ismétlésképen létezik:
dirib-darab.
Jelentéktelen tárgyak elnevezései szerepelnek ezekben : csörege; furulya (osz. ború síp; | még azonossága sem valószinü) ; bögre(es. bogür ? katlan alatti edény; böjür öböl; | nincsenek meg St.-ben);
kalokány (cs. kalagaj bizonyos fű) ; kefe (osz. kefe ; kétes törökségű) ;
sárcsa, szárcsa (cs. sarice kis ragadozó magár, osz. sirce veréb ; | ? ) ;
sárma (ackerzwiebel); szárma (töltött káposzta).
Idegen (nem altáji) eredetű vagy a törökben is kétes eredetiségűszók, melyek részint az ujabbkori magyar-török érintkezés ho
zományához is tartoznak, fordulnak elé a következő czikkekben:
agár (osz. zagar), banya (cs. banu j perzsa); bogrács (osz. bograS,
corr. bakra%, ettől: bak'ir réz) ; czöveg, czovek (német: zweck) ; hús
(cs. gus; \ V. úr maga mondja perzsának); kapocs (osz. kopca; j ?
xl
) Nyelvhasonlítási munkálatban, mely bár egyik részen csak egy nyelvvel
foglalkozván, mégis egyszersmind ket nyelvcsoport közt fennforgó ősrokonság
fölmutatására is hoz adatokat, egyáltalában nem lehet tekintet oly szókra, melyek
nek vagy jelentésüknél fogva a szókincsben határozottan csekély értékük van,
vagy a melyek tudvalevő eredetüknél fogva abba voltaképen nem is tartoznak.
Ilyenek mindenek előtt a fogalmi tartalom nélkül való hangutánzók ; továbbá a
gyermeknyelvbeli szók s egyéb játszi-szók {űty-firity) és olyanok, a melyek csekély
aprólókosságokat jelentenek vagy többé-kevésbé terminologicus természetűek;
végre, a jelen munkálatra nézve, nem altáji eredetű idegen szók a magyarban
vagy a törökben, a milyent már nem egyet a fentebb tárgyalt egyezésekben is
volt alkalmunk fölismerni. Ezekhez még az ujabbkori magyar-török (részben nem
is közvetlen) kölcsönvételek csatlakoznak, melyek egyébiránt maga V. úr is csak
függelékben röviden elésorol.
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szláv); ipara, parányi (osz. pára; | perzsa); sátor (osz. cs. caolir,
satir ; \ perzsa, habár lehet régibb kölcsönvétel) ; serke (kárpit Moln.
A . : cs. cerge ; | MA. azonban így : serge^ cserge); szál (tutaj : osz. sal
| ? perzsa); szán: szánka (cs. sanak, csuv. sona, corr. s'ona; | szán
szláv?); tözek (marhaganej-tüzelő ; osz. cs. tezek | perzsa ?J.
*
Végre még egy m. ukkon (ebben: ukkon pohár, lásd Nyelvt.
Közi. VI, 340.) „isten" szót, mint jelentésre és eredetiségre nézve
kellőleg nem biztosított adatot, nem tarthatok szóegyezésbe valónak.

„Esőt adál ? uram, de nincs köszönet benne!" — mondhatnám
e jelentésemet befej ezvén én is, ha visszatekintek a szóhasonlítások
nagy halmazára, melyet Vámbéry úr, nem nagy gonddal és lelkiis
meretességgel összehányva, „magyar és török-tatár szóegyezések"
czime alatt a magyar nyelvész közönségnek nyújtott, mint feleletét
azon kérdésre: hogy mi és mennyi törökség van a magyar nyelv
ben ? Hogy e feleletnek, úgy a mint ő azt adta, semmi hasznát nem
vehetjük, azt a fentebbi birálati jelentésem, úgy hiszem, eléggé meg
mutatta. Hogy azonban vallott fáradságomnak ne csak ily negatív
eredménye legyen, még elé fogom adni, mit tűntethetett föl legalább
az én jelentésem, igazítgatások mellett, V. úr munkálatából helyest
és hasznavehetőt.
A mint már fentebb a bevezetésben (69. 70. 11.) említettem, a
valódi történeti viszony, mely a magyar és a török nyelvek közt forog
fenn, csak azon magyar-török szóegyezésekben tükröződik vissza,
melyeket k ö l c s ö n v é t e l folytán keletkezetteknek lehet tekin
teni. Ilyenekül jelentésem I. szakaszában a helyeselt magyar-török
szóegyezések közül mutattam föl azokat, melyeknek a „[köles.]"
praedicatumot utána vetettem; a melyeket is most átnézhetöleg elésorolva (a még némi kétség alá eshetöket [? köles.] *-val jelölve) ;
a törökaégböl kerülteknek a következő magyar szókat tekintem.
Agyag
alma
apró
* aratni
árok
árpa

oroszlán
* Bajusz
báj, bájolni
balta
* barom
béka

béke
bélyeg
bér
betű
bicsak
bika
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bilincs
bób
bor
borjú
bors
borsó
borz
bölcs
bölcső
bőr
buta
búza
buzogány
bű (Mbáj)
Csalán
csavarni
csecs
csék, csök
csiriz
csoport
csökönyös
* Dara
daru
disznó
*Ek (cuneus)
érdem
Gyapjú
gyaratni
* gyarló
gyász
gyáva
gyékény
gyenge
gyöngy
gyúrni
gyümölcs
gyűrű
gyűsző

sárga
sarló

Hajó
hangya
*hód
homok

Iker

j

írni
i
író (irós vaj)
j
Kalpag
*kan
kancsó
j
kantár
kapu
|
karó
kecske
kék
kép
késő, késni
kicsi, kis
kín
kobak
koboz
koporsó
korom
kos
köd
*kölyű, kölü
köpű
körö
kupak
1
kút
Olló (kecske-o.)
or, orv
ökör
ördög
öreg
örleni
ősz (szín)
Sajt
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saru
* savó
seperni,
sereg
* serke
* serte

seprű

*sima
síp
söprű (hefe, satz)
sör
Szakái
szám
szánni
szél (ven tus)
szérű
szórni
szúnyog
*szuvat
szűrni
Tanú
tar
tarló
teknő
tengely
tenger
tiló
tinó
toklyó
tor
tökéileni,

-Hetes

tömény
* tömlő
tör (laqueus)
*törpe
* törvény
tulok
;,

W
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túró
túzok
tükör
tűnni
tűrni, türközni

tyúk
* Ugrani
*üdü, üdülni
ümög, ing
ünö

ürü
Vájna
* Zord
* zömök.

Ezen (mindössze 146) török-magyar kölcsönvétel ellenében
a fentebbi I. szakaszban az u g o r - t ö r ö k ő s r o k o n s á g h o z
tartozóknak, vagy legalább annak kutatásához tekintetbe jöhető
adatokat szolgáltatóknak jeleztem a következő magyar szókat
illető egyezéseket:
Ag
a

99
aj
ajangani
al, alsó
*ál, áltatni
aludni
ángy
anya
ápolni
* arasz
* arány
ártani
* ásni
atya
ázni
* Bágyadni
bízni
h

°g
borulni} borítani
bosszú
botkó, bütyök
f Csalit
csalni, csel
csapni
cselekedni

* csekély
csujpa
Dagadni
domb
dőlni
*dörzsölni
dugni
* Edéiig
elő, előtt stb.
emni, emse
én (enyémbengem)
érni
*-értf érett
ész
* Farkas
fedni
*fekete
felhő
fészek
fogyni
fújni
fúlni,
fojtani
fúrni
fürt
* Gázolni
* Gyűlni, gyűjteni

* gyermek
Hagyni
ho- (kérdő névmástő: hogyan,
hol, ha, hány
stb.)
hajolni,
hajtani
* haszon
hát
* hatni, hatalom
*hét
%
-hoz, hozzá
*hös
Idegen
idő
y
ikrándani
inas
* iszonyú
izzó, izzadni
iz (sapor)
Járni
*j°
*j'óni
jutni
Kapni
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%

kar
káromkodni
ki (quis)
kor
köszönni
* Menni
mi (quicl)
mi (nos)
* Okrándani
Öcs
öröm

Bzaj,
szajlani
szál
* szirt
szökni
szűnni
* Tagadni
%
táj
tanulni,
tanítani
taraj
* tegnap
tekerni
tele, telni
temetni
*tér
teremteni
tiporni,
tapodni

*Sdr
serény

sók
sor
* sérv
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• * tolvaj
tö (töve)
törni
tudni
* tusakodni
* tűrni

Ügy
ülni
* üzenni
Vágyni
vaj
-vei
vélni
* vezetni
vol- (volt,

vala)

Az íme elésorolt ugor-török ösrokonsági szóegyezések (szám
szerint 122) természetesen csak egy töredékét teszik azon nyelvhasoníítási készletnek, melynek tüzetes tárgyalásához egyedül szolgál
hatnak ndatokúl, azt a töredéket t. i., mely az ugor nyelvek ré
szén a magyar nyelvből, és innen is nem épen rendszeres kuta
tás mellett, volt meríthető. De így is, és nem tekintve egyesek (*)
kétességét, érdekes egybevetni ezen ősr. egyezések sorozatát a fen
tebbi török-magyar kölcsönvételi egyezésekkel azon arányra nézve,
melyben mindegyikben bizonyos szónemek állanak egymáshoz, t. i.
az igék a névszókhoz. Míg ugyani? a fentebbi 146 kölcsönvétel
közt igét illető csak 14 van 1 2 ) ; a 122 ösrokonsági egyezések közt
találkozik ilyen 56, és pedig legalább 30 olyan, mely nem esik *
alá és fontosabb igefogalmakra vonatkozik l 3 ). A kölcsönvétel
ugyanis első sorban csak névszókra szokott terjedni, sokkal ritkáb12

szórni,

) E z e k : aratni,

szűrni,

tűnni,

gyaratni,

tűrni,

gyúrni,

ugrani;

írni, késni, b'rleni, csavarni,

(tökéileni,

bájolni

seperni,

szánni,

mint csak magyar

képzésű

denominativumok természetesen nem számíthatók be).
13

) I l y e n e k n e k t e k i n t e m e z e k e t : aludni,

csalni, cselekedni, csapni,
hajlani,
teremteni,

járni,
törni,

jutni,
tudni,

dagadni,

kapni,

ártani,

ázni, bízni,

dugni, emni, érni, fedni, fogyni,

szökni,

ülni, vágyni,

szűnni,

tanulni

vélni, vol- (volt,

(taivt'tani),

borulni

(borítani),

fúlni,

fúrni,

hagyni,

tekerni,

félni,

temetni,

vala),

9*
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ban igékre, s a hol ez utóbbi eset kimutatható, mindenesetre az il
lető nyelvek szorosabb vagy huzamosabb érintkezésére enged kö
vetkeztetni. Ily esetet, még pedig sokkal nagyobb mérvben mint a
magyarnyelv, mutat föl az ugorság részéről különösen a cseremisz,
mely vagy 80 igét kölcsönzött el a törökségtől (jelesen a csuvasból),
de szintén egyébként is erősen eltörökösödöttnek mutatkozik (lásd
Nyelvt. Közi. III, 401—416. 1., s különösen 421—424. 1., valamint
IV, 87. L). Ezen nincs is mit csudálni: hiszen a cseremisz népnek
most már 1000 évvel tovább volt török szomszédja minta ma
gyarnak.
A fentebbi török-magyar kölcsönvételek azonban még egyéb
tekintetben is tanulságosak. A mint már említettem, összes számuk
nem megy többre mint 146-re, mely szám azonban még öregbedik
néhány tudvalevő török-magyar kölcsönvétellel, melyet V. úr mun
kálatábólkifelejtett (p.o. teve, csipa, komló, kender). Ha ehhez még
hozzászámítjuk is az ujabbkori (oszmanli-magyar) szók jegyzéké
ből, melyet V. úr munkálata végén közöl, a valóban török eredetű
és valamennyire jelentékény szókat (körülbelül ezeket: csizma, csu
ha, kalauz, kazán, majom, szatócs) és bár olyanokat is, melyek csak
szláv közvetítés mellett kerültek a magyarba (a milyen amúgy is
van már egynéhány a fentebbi I. szakaszban tárgyaltak között), p.o.
delia (dalia): &z összes török-magyar kölcsönvételek száma még
sem haladja meg a 160-at, s így körülbelül c s a k f e l é t t e s z i
azon szóknak, melyeket a magyar nyelv a s z l á v s á g t ó l k ö l 
c s ö n z ö t t el. Ebből bátran lehet következtetni, hogy a magyar
nép soha sem állott oly huzamos és szoros érintkezésben a törökséggel mint a szlávsággal.
Egyes kölcsönvett török szóknak magyar alakja ezenkívül
eléggé határozottan azt is láttatja., hogy a törökségnek melyik része
szolgáltatta főleg a magyarnak e kölcsönöket. Tudni való, hogy a
török nyelvek közt van egj^ mely nagy terjedelemben fejtette ki
a z : r-féle hangváltozást, s ez által ezen nyelvek közt ugyanazon
hangalaki jellemet nyerte, mely az indogermán nyelvek közt p.o. sa
játja a latinnak (v.ö. aurotfi ebből: ausosa; -árum, -orum gen. plur.,
a passivum vég r-je, p.o. amor,'amatur, amantur stb.; a comparativusban : major, -oris stb.; ws-végű neutrumok: genus, gmeris stb. •
számos tőszó : uro, nurus, vírus stb.), vagy a skandináv nyelveknek.
A csuvasnak e sajátságát, melyről Nyelvt. Kőzi. III, 236. 243. 11. is
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van szó, észlelhetjük ilyen példákban: csuv. pirá = osz. bize, tat.
bizge nekünk; sira = osz. size, tat. sizge nektek; sak'ir = sekiz
nyölcz; tux'ur = dokuz kilencz ; vutur = otuz harmincz 5 -sir = -si2
-talan, -telén; p r == k'iz leány; ior ~ kaz lúd; j^VZe = k'iz'ií vörös ;
2?«r — buz jég; ftwr = . güz ősz (autumnus); ÍMÜCIT = tuz só ; sor ta
vasz — jaz nyár, suvar = afiz száj ; sür =zjüz száz; cir =• diz
térd stb. — Ámde szintén r-es alakkal, köz-török s-es alak ellené
ben, vannak a fentebbi török-magyar kölcsönvett szók közt ezek :
borjú, gyűrű, iker, írni, karó, ökör, szűrni, tenger. A magyar nyelv
különben nem ismer ilyen z: r- féle hangváltozást, valamint a többi
ugor nyelvek sem fej tették azt ki; képtelenség volna azt vélni, hogy
a magyar nyelv csak egynéhány a törökségtöl kölcsönvett szóra al
kalmazta volna e hangváltozást. Tudva tehát, hogy ez már a törökség terén mehetett végbe, t. i. a törökségnek azon részében, mely
nek mostani képviselője a csuvas nyelv, mely e hangváltozást hatá
rozottan kedveli: nem lehet többé kételkedni, hogy a magyar nyelv
az említett szókat már is r-es alakban vette át, még pedig ugyan
csak közvetlenül a csuvas nyelvből, illetőleg a törökségnek azon
már akkor jó idő óta külön vált részétől, melyből a Volga mellé
kén ránk maradt a csuvas nép és nyelv, s melyet bár ó - c s u v a s 
nak nevezhetünk.
A csuvasra, illetőleg ó-csuvasra, mint a magyarnak közvetlen
török kölcsönadójára mutat azonban még egy másik a fentebbi kölcsönvételekböl meríthető hangtani kritérium. Sajátsága ugyanis a
csuvasnak, hogy köz-török -ak, ek, 'ik, ik, uk, ük-íéle névszóvégek
helyébe gyakran a gutturalis (k) elkoptatásával a, e (a), 0, ö (ü)-t
teszen, p.o. es.pola hal = bálik; tápra föld = toprak; yplya fül =
kulak, kulyak ; tója bot = tájak; pirá fark = kujruk, circi szív =
jiirek, porne ujj == parmak, inâ tehén = inek, süpre seprű (hefe)
•=iseprek; turo csúcs = doruk; saro madárfi, kölyök = jauruk,
jauru; sürö gyürü = jüzük stb. A tör.-magyar szók közt pedig van
nem egy olyan, mely török ak, ek stb. -&-val való szóvég ellenében
ó, ö (ú, ű)-\ mutat föl, p.o. borsó, bölcső, gyürü (gyűrő), gyüszű
(gyüszö), hajó, kancsó, karó, koporsó, olló ÛLemke-ottâ), tanú (tanó),
túró, ünö. Magának a magyar nyelvnek hangalakulási hajlamaiban
egy elétalált k-s szóvég eltűntetésére semmi indító okot nem talá
lunk; azt hiszem tehát, hogy a fentebbi török-magyar szók ó, ó'-je
szintén csak az illető török szóknak a csuvas nyelv terén végbe-
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ment változatán alapszik, mely ha még nem is hozta volt elé a mai
csuvas a, a (o, ö) szóvéget, de mégis már az ó-csuvas korban elej
tette volt a köz-török szóalakbeli vég k-t. Hihetőleg az ó-csuvasban
a mai a helyett meg au volt, mely ak helyett legközelebb agf a/ból
lett. A fent említett szók közt kettő van, mely amúgy is már csu
vas hangalakulást láttat (2-ből lett r-t) : gyűrű, karó; csakis illő te
hát, hogy ugyanarra lehet visszavezetni az ó, ö (ü) szóvéget is. V.ö.
még: borsó — csuv. jmrza, seprű = csuv. süpre, ünö '=• csuv. ina,
disznó = s'isna, tiló -5= tila, sarló =?= csuv. sorla.
Még tekintetbe jöhet, noha nem lehet rá nagy súlyt fektetni,
hogy a csuvas a köz-török k-t mélyhangú szók elején rendesen j^-vá
változtatta, s hogy a török-magyar kölcsönvételek közt tör. k elle
nében h-val lépnek föl: hajó, hangya, homok. Lehet hogy e változás
is még az ó-csuvast illeti (v.ö. hajó, csuvasos o-val), de az is, hogy
önállólag a magyar hajtotta azt végre.
De viszont az ó-csuvas nyelv hangtani állására is engednek
a török-magyar kölcsönvételek némi következtetést. A m. szél (ventus) ugyan már visszatükrözi azon s-t, melyet a mai csuvas több
nyire a köz-török szókezdő j helyébe tett. Ámde a m. gyűrű szó még
sem válhatott sürö-höl, hanem föltesz még egy ó-csuvas jürö, vagy
bár cföro alakot • szintígy nem lehetett a m. ír- ige a mai csuv. sirból, hanem csak egy j'ir-íéle alakból. Következik ebből, hogy a ma
gyar kölcsönvételek korában szókezdő tör.J-nek sziszegösítése (%,
£, s) még nem, vagy legalább még nem általánosan fejlődött ki az
ó-csuvas nyelvben. — Szintígy a magyar borjú, borsó, bölcső szók a
mellett tanúskodnak, hogy az ó-csuvasban még nem történt meg a
szókezdő török 6-nek p-vé keményedése, mely nagy terjedelemben
a mai csuvast jellemzi.
Egyéb a fentebb elésorolt török-magyar kölcsönvételekből
az ezelőtt több mint 1000 évvel a törökségtől (illetőleg ó-csuvasságtól) kölcsönvevő magyarság miveltségi állapotára vonható követ
keztetésekbe ez úttal nem ereszkedem. E tárgyban, hogy elhamar
kodott állításoktól óvakodhassunk, tüzetes nyomozás kívántatik,
mely egyszersmind az egész ugorságra is terjed ki.
BUDENZ JÓZSEF.
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Pótlék és igazítás.
Az I. szakaszba (78. 1.) még fölveendő: borz : osz. borsuk, cs;
porsuk borz; [köles.]; — m. csavarni (79.1.) az alakilag igen közel
álló csuv. saver- = osz. Üevir- ige szerint helyesebben [köles.]. —
Hogy a csuv. %ii „kard" (lásd kés alatt, 103. 104. 11.) csakugyan
egy a tör. MV| szóval, abban is nyer bizonyítást, hogy a csuvas szó
kezdő i általában csak mélyhangú török szók kezdő fc-jának (jjj)
felel meg, k'il'i% pedig mélyhangú (V-val, nem i-vel való); csakhogy
a csuvas némely ily szót, melynek vocalisa V volt, még utólagosan
vitt át a magashangúságba. p.o. yir leány = tiiz • yir mező = k'ir;
yil tél = tiís (l: s különös csuv.-tör. hangviszony). Ellenben magas
hangú török szó kezdő fc-ja ((J) a cs avasban is megmarad &-nak,
habár mélyhangúvá vált is a szó : csuv. kol- nevetni = kül- (osz.
gül-), kor- látni = kör- (osz. gör-)? kuk gyökér = kök.
B. J.

