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70. 
Üt, üd, üc— idő, időszak. 

ujg. üt, üd = idő; üt\ = időnként (a Kudatku Bilikben demadem-
mel magyarázva); tiírü = mindig, folytonosan, mindenkor. 

jak. öíör = nem sokára, csakhamar, rövid idő múlva. 
k. k. Míía = gyakran. 
alt. ö/=idő, időszak, korszak (ajditkan öj = meghatározott idő). 
csag. Mcür, « iűr=idő . 

Úgy látszik, hogy a jelen tőszótaggal az alt. üde\e = délen át 
pihenni, delelni; oszm. ö/le, ö/len = dél (Mittag) mind hangilag, 
mind fogalmilag összefügg. Meglehet, hogy az eredeti jeletés »időt 
tölten, időzni« volt. V. ö. magy. i d ő és i d ő z n i . 

71. 
Űz, öz, Ös, os, jüz — törni, letörni, elválasztani, elkülönitni. 

ujg. ö^mek — letörni, megszűnni; öze = elválasztva, külön v. el 
(los, weg), egyedül; ö^lek = elválasztás, elválás; <mik=:elvá
lás, különválás, fölhagyás (Abbruch, Unterlass. —özüksüz=r 
mindig); öz = egyedül, magánosan levő személy. 

alt. ös = letörni, megszűnni (abbrechen); öske = idegen, máskép; 
öskölö = megváltozni. 

csag. öze, üze = alhagyni, egyes, különvált; Özge = másik, többi, 
egyéb ; ö^lük = egyedüllétei, magánosság; özén = az anya
melltől elválasztott gyermek ; ö^enmek = elválni, különválni; 
osmak = hámozni, lehántani; osulmak, asülmek = hámoződni, 
lehántódni; i^mek, jüzmek = nyúzni, a bőrt lehúzni. 

oszm. ö^mek, özge, jüzmek (mint fönt). 
jak. ősül = eloldani, kioldozni; ösülmek = eloldozódni, különválni 

(sich losbinden), fogyni; asxü = levetni, lehúzni (ausziehen, 
ablegen). 

k. k. öská = másik, idegen; öskáre = elválasztott, el (fórt); iker
ben — letépni, leszakasztani; iizxd = & kiholt lelkek v. szel
lemek. 

Ez a tőszótag csak mellékalakja a sibilans szókezdetü süz, 
sö^-nek (elkülönitni, elválasztani). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI I I . 0 1 
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72. 
Kab, kob, kov, keb, köb, kiib, kev, köv, küv. — Ez a tőszótag a leg-
kiterjedettebb fogalomkörök egyikét foglalja magában, még pedig 
a következő irányokban : 1) fölkelni, fölemelni, megdagadni, föl
indulni, egyszóval valamely testnek ama fölfelé irányúit mozgása, 
mely által belülről üres, emelkedett tér keletkezik. Ezzel a cselek
véssel szoros összefüggésben vannak 2) a következő melléknevek : 
dagadt, fölfujódott, vastag, gömbölyű, domború, boltos, üres, ká
vás — és ezeknek képes jelentése, mint 3) büszke, kevély, di

csekvő, hiú, gőgből v. kevélységből fölfuvalkodni. 

Az illető osztályozásban először a alhangú, azután a fel
hangú szókat soroljuk föl. 

I. k (kaf) — 
ujg. /co&i = üres, puszta, kivájt, hiú; kop\\ = fölfuvalkodott, ke

vély ; kövük — kalap ; /copmak = fölkelni, fölállni, földagadni; 
/copurmak, ^cwurmak = fölemelni; /couanmak = fölemelkedni 
(a kedély), örülni; fcovanc^öröm (v. ö. az emelkedett kedély 
= öröm kifejezést alcak köngül [alacsony kedély] = bánat, 
gond, szomorúság kifejezéssel); kába, = vastag, durva; kobdik 
= durva, zordon ; kib = üres, kivájt; Hftki = kevély, fölfuval
kodott ; kiblik = üresség, hiúság. 

csag. fca&armak = megvastagodni, megdagadni; /c«&arzuk = vízhó-
lyag; /va6urrnak = föltúrni, fölzavarni; kaburti — csődűlés, 
lárma; kaburvLk = fölfuvalkodott, fölfujt; kapcak, /opcak — 
üres (hohl, leér); kaba,n=znagy, erős, magas — és nekem 
úgy látszik, hogy a labiális szóvégző, illetőleg belső hang el
hagyásával ebből eredt a mongol-török kaan — fejedelem, fő. 
Kaan-ból keletkezett az újabb khan alak; kopmak, /coparmak. 
kovámnak, kovanz (mint föntebb). ' 

kaz. /ío&mak=:fölkelni, fölállni; /co6sulamak = magát fújni, fölfu
valkodni, kevélykedni. 

alt. kap —sok, tömeg, száz; kuba,t = ömm; Uubuihi = víg örvende
tes; /coftrak = híd (1. körprü). 

oszm. kavuk, kovuk, kobuk = hólyag, kalap, sipka; kaba,g = iÖk; kab-
armak= megdagadni, földuzzadni. 

jak. kobo — üres golyó kob=z rágalmazás, árulkodás (üres, hamis 
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beszéd?); kaba,g = hólyag ; kabiri = boltozottal ellátott, bolto
zott; kabint = okozni, hogy vmi boltozódjék, dagadjon vagy 
hólyagot kapjon. 

CSUV. kabsLii=irakás, csoport, tömeg, szénakazal; kobar — kelet
kezni, támadni; /ío&art = vinit fölemelni; küblik, kttbik — h&b, 
hólyag. 
A f ö n t és e 1 ő 1, e 1 ő r é s z (v. ö. al, il, ul = magas) fogalmi 

analógiájából magyarázhatjuk meg az az. kabag — elől, előrész; 
k. k. kapok, /capmak = homlok szókat is és mind a kettőnek a kér
déses tőszótag képezi alapját. 

I I . k (kef) — 
ujg. kebek, kévék, köbök = üres, kávás, kivájt, hiú, semmis; kebez, 

kevez, kövez = fölfuvalkodott, gőgös, dicsekvő; /tvwezlenmek 
= dicsekedni, fölfuvalkodni, kevélykedni; kebmmek — kép
zelni (sich einbilden); keviné, A;mnc = képzelődés, önbizalom. 

csag. kevek=üxes, kávás, üveges; kevrek = üres, üreges, málló, 
puha, lágy; kevermek = föltúrni, megereszteni (locker ma-
chen); kevsemek, kósernek — kérődzni (widerkauen), kivá-
jódni, elgyöngülni, elbágyagni; kevéek, keösek = gyönge, föl
oldozott (locker), tartalmatlan; kévémnek, kövemnek, kiiven-
mek = fölfuvalkodni, dicsekedni. 

QS2m.gevek = üres, vájt, üreges; gevrek = málló (mürbe); gevsek = 
föloldozott, szabadon (locker); gevsetmek = megeresztem (lo-
ckern); gebe = terhes (schwanger — megdagadt); gebermek 
— megdögleni. 

kir. kÖbsek = lágy, puha, málló; A;ö6seklemek = megguhúlni. 
jak. kdbiáriik — szabadon, megeresztve (locker), nem erősen; köb, 

/íöppökr= szabadon, megeresztve (locker), puha, lágy, durva 
(bundafélékről); /cö&üö = föloldazni (locker werden). 
A jak.-ban a kep és köp analógiájára fölsorolt példa szerint 

az utóbbiakra vonatkozó szavakat ugyan a megelőző osztályba 
sorozhattuk volna, — de minthogy az ö belső hang ugyan rokon, 
azonban mégis különálló fogalomkört tüntet föl, külön családág 
alapjaként soroltuk föl. 

III. — ö — 
csag. köb, /íöpü —üres, vájt, gömbölyű edény; köb = sok, gazdag, 

21* 
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tömeg, csoport, sürü, sötét; /cö&lemek, köbimek = szaporítni, 
növekedni, meghizni; fcöprümek = halmozni, fölhalmozni, 
boltozni; ftöprük = hid, tul. boltozott, kivájt ú t ; köpük, köbök 
= hab, szappanbuborék (üres, üreges alakjáról elnevezve); 
/íöpüklemek, köpürmek = habzani, buborékolni (v. ö. az 
alhangú fco&uk=holyag és /cofcurmak —habzani, pezsgeni, 
buborékolni). 

kir. köjjmek = megdagadni; köptö = öreg, régóta (tulajd. sok 
idő óta). 

az. köb, köp — hab; göbek — áorab, has, has csúcsa, köldök. 
OSZm. köpür = tömeg, csoport; köpük=}mh ; /t;öpürmek = fölkavarni, 

pezsegni, habzani; gobve, giibre = rakás, határ, szemétdomb 
és mint pars pro totó ganaj, szemét; gömür, £Ömbür==határ, 
földuzzadás, dagadás; #ömürmek, #örabürmek = megdagadni, 
fölfujódni. 

alt. köp = sok; köptö= szaporítni, halmozni; köp = fölfujni, duz
zasztani. 

k. k. köp, köfei = Bok, gyakran; fcöp = hab; köbergá = híd (Legjobb 
bizonyitéka, hogy köprü-nek a görög yé<pupa-hoz semmi 
köze, mint azelőtt gondolni szokták). 

csuv. küpée = megdagadni, földuzzadni, megvastagodni. 
Végűi meg kell még jegyeznünk, hogy a b, p szóvégző rendes 

hangváltozás következtében még A;, g, ng-re is változik, mint a kö
vetkező példákból kitűnik. 

IV. — k, g, ng. 
ujg. kök = vastag, megdagadt; kökremek = megdagadni, földuz-

zadní, üressé válni (hohl werden); költküz = mell (tul. a test 
domborodása); kiing, künk — dob (üres, száraz hangot adni 
(einen hohlen Ton gebén), hangzani (schallen). 

csag. kök, kökxemek (mint föntebb); kokiek, fco&sük=meÜ. 
az. kökéek = szép (tul. gömbölyű kövér külsejű). 
cSuv. kukm = mell, sziv. 
oszm. gögüz, göjüz — mell 
k. k. kÖksü = SL hónaly alatt levő mell; küngáei=üie/8} üreges 

, (leér, hohl). 

73. 
Kai, kaj, kii, kij, kol, koj. — Ez a tőszótag fogalmilag rokon a 
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megelőző hap-val, minthogy szintén 1) a halmozás, megadás, föl
duzzadás, fölindulás, főzés, forrás, habzás 2) tömeg, csoport, sűrű, 
vastag, hegy és más magasabb tárgyak alapjelentését foglalja 

magában. 

I. — Z. 
csag. / fa rnak = fölhalmozni, egymásra v. egymás fölé rakni; halin 

= fölhalmoz ott, sok, nagy; A»Zparmak = megdagasztani, föl-
fujni, ömleszteni; halpak = kalpag, kalap; fciíaj== halom, ra
kás; halkmak — földuzzadni, emelkedni; kalkan = ernyő, pajzs 
(tul. a mit védelműl föltartanak); ftaZga = úr, védő, a krimi 
tatároknál a mi ú r szónknak megfelelő czím; A;oZ = domb, ma
gasság, magaslat. 

ujg. hal = sok, gazdag; /caZik = vmely háznak magassága, fölső 
emelet; fcwZkalamak = lassan fölkelni. 

kir. kaikat = vihartető, ernyő, oltalom; halkan, halkam = pajzs. 
oszm. halin= vastag, sűrű; halmok '= fölkelni; haláiimak = föl

emelni ; kaíáirlm=kövezet, emelkedett út ; ftaZgimak = föl-
ugrani, fölrezzeni. 

alt. haljuur — tombolni, dühösködni; A;ííZjimak = dühös. (Tárgyas 
jelentése szerint forró, heves vérűnek lenni. V. ö. deli = me
leg és dühös, veszett [toll]; halka = függöny, tul. a mit föl 
lehet emelni; halin — vastag, sörű. 

jak. halln'= vastag, vastagság; kalgíi = védelem, oltalom; kalkala, 
= vkit megvédni, oltalmazni; halgan = külső ajtó (védelem, 
oltalom ?). 

k. k. ZcaZén = vastag, sűrű; /íaZbak = széles. 
csuv. kolim — vastag, sűrű. 

II. - j . 
csag. hajnamak — főzni, forrni, ömleni, fölindulni, haragudni; haj-

nak = forrás (Quelle — tulajd. a mi fölbuzog. V. ö. ZwZamak 
= fölindulni, fölbuzogni és bulak = forrás); /ía/parmak = öm
leni, csergedezni, hullámzani; hajmak =tejfel (hab (a mi 
fölbuzog, fölindul, a magasba ju t ) ; Zconnaklamak = habzani, 
fölösödni (Kahm aufwerfen). 

oszm. Zcaúianiak = fölni, foÉroi, nyüzsögni (ortalik kajnar = minden 
mozog, mozgásban van; hajmak (mint fönt). 

az. kajnar, kajnarze = forrás (Quelle). 
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jak. kijln = fölni, hoszankodni; kinav — forrásra vinni (zum Ko-
chen bringen); Ama = vkit boszankodni; Zcnnamsak = inger
lékeny. 

csuv. kajái' = harag, fölindúltság (Tör kajare = isten haragja); kijmn, 
= tejföl. 

alt. H;'al = harag; fetjalda=haragudni; kíjanak = vakmerő, heves
kedő, fölindult. 

74. 
Kaj, Jdj — hajlítni, hajolni, elhajlítni, meggörbítni. 

csag. kájmak, kajimok = hajlítni, görbítni, leereszteni (herabsen-
ken); kajilmok = hajolni, meghajolni; ka& (kajis) = ív, szem
öldök, tulajd. a meghajlott; kis (kijis) = görbe, hajlott. V. ö. 
e#mek== hajlítni és egn — görbe; kijsik, kisik — ferde (schief, 
schrag); /asiinek = elferdítni, görbítni; /mjirmak, feyirmak, 
/auirmak = heverni, ferdítni )umschlagen), begörbítni, befog
lalni; kiv = szegély, hajtás (Saum, Einsehlag); /ajinc=:a 
ferde, bandsa pillantás. 

alt. kajh — elhajlítni (umbiegen); kij = meggörbítni, hajlítni; 
kijilt, elfordítni (abwenden); kom. (kajum?), Zcomut = iga, 
görbült fa az állatok nyakán. 

oszm.Muirmak = borítni, befoglalni (umschlagen), begörbítni; Hu
rik = hajlott, kondor, fürt; Huirzik = kicsiny kondor gyapjas 
juh faj. 

jak. H/íísak = oldalra hajlás; kciltiii = görbűlést kapni; kdltiiű — 
sántikálva (görbe lábúnak lenni). 

k. k. kejer, Hjer = ferde szemű. 
Már máshol (v. ö egm.ek = hajlítni és egín—héá) kimutattuk, 

hogy a hajlás, hajlítás, megfordulás, megfordítás fogalomköre a 
hát, hátulsó fél, túlsó oldal fogalomkörrel közel rokon, és ez az 
oka, hogy mindjárt a jelen kaj, kij tőszótag után a/«*•£, /«y'-t=hát, 
hátulsó fél soroljuk föl. 

Kaj, kej, ki, kat, keit, kit, kic, kiit — megfordítni, hátrafelé, hátra, 
hát, hátúi, alant, alfél, hátulsó v. hátsó fél. 

I. - /. 
ujg. kijm = hátrafelé; kijiu, kejrü = hátra; kentmék = hátratenni, 

megkárosítni; Zrerilmek = hátra v. visszavonulni. 
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csag. kajta = hátra, újra, ismét; kaj tarmak = vmit megfordítni; 
kajtmak = megfordulni, visszatérni; kijn, kin (kijin) = hátra, 
hátúi, után, hátrafelé; kirii — hátra, vissza. 

oszm.girií, geú — hátra, vissza; geú\vaek = visszavonulni. 
jak. /í«nná--hátul; /cannágás= jövendő (a mi hátúiv. hátra van); 

Aünniki = hátsó, következő. 
Tekintve, hogy a ruházás, ruházkodásí öltözködés fogalma a 

török-tatár szójárásban a h á t b e f ö d é s cselekvését foglalja ma
gában— mint: bir nesne sirtina al = végy vmit magadra (végy 
vmit hátodra); sirti acik = öltözetlen (mezítelen hátú), hajlandó 
vagyok föltenni, hogy 

kej, ket, kij, gij-ben = ruházni, fölöltözni, fölöltöztetni, rá
venni = szintén meg van a jelen tőszótag; így : 
ujg. ketmék = ruhát rávenni; ketim, ketkü = ruha, öltözet; ketkü-

l ük^vmi fölölteni való. 
csag. kijmek = fölölteni, magára venni; kejim, /ryim = ruha; küjnek 

= ing; /q/'gülük = vmi föloltani való; kejmü = takaró, burok. 
oszm.<yi/mek = felölteni, fölhúzni; #ömlek = ing (tel. gijimlik). 
k. k. kedevmen = fölölteni; kögknak = ing. 
jak. kát, katabin — fölöltenni, rávenni; kátáid = vkit fölruházni. 

Úgy látszik továbbá, hogy a kuj, kut, kud farok, hátsó rész, 
far elnevezés(at kujrugi = lófark, gemi /ayrugu = a hajó fara) szin
tén a jelen tőszótagból eredt; pl. csag. oszm. kujruk; jak. /a/iuruk; 
k. k. kuduruk; csuv. kot és Zaire, és a velük összefüggő kuskun, 
/ayuskun = farokszíj. 

II. — t. 
ujg. kat = után, hátúi, hátsó rész, alfél; kata, katda = mögött, há

túi; kaún = mögött, hátúi (rücklings, hinten), nyugat (V. ö. 
öng = elől és kelet); katra = hátra, vissza; katurmok = meg
fordítni. 

jak. kdt = hátul; Míák = nyak (Nacken); /caíágárin == a hátulsó fél 
die rückwártige Seite). 

csag. köt, küt=hátsó rész, alfél, podex. 
csuv. hw=hátúi; kissín = hátrafelé. 
k. k. kiste = hátsó rész, alfél. 

A dentalis s, s szóvégző még c-re is változott, mint: csag. 
az. kic=hátsó rész, alfél; kicke = hátsó nyak, nyakszirt, hátsó fej, 
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kupa — és ha e tőszótag fogalmi értékét teljesen méltatjuk, kér
déses, sőt talán valószinű is, hogy * 
csag. kié, kice = későn, este; kicikmek= hátra- v. visszamaradni. 
jak. kiüse = este. 
k. k. ked'& = este. 
csuv. kas = este. 

szintén ebbe a családba tartoznak. Ha az illető ellentét, t. i. 
a reggel (ir, irte) szószerint a nap kora időszakaszát jelenti, mért 
ne lehetne este kec-vel = késő analóg eredető. 

A kat, kit tőszagot, ha h á t ú i , h á t r a , v i s s z a fogalom
körét pontosan megvizsgáljuk, végre még a visszamenés, vissza
vonulás cselekvésében is fel fogjuk fedezni. Az utóbb említett 
cselekvésnek különösen két neme van előttünk; az egyik az egy
szerű elmenés, a hol a t szóvégző sértetlen maradt, míg a második, 
mely fokozott, sietős fokot, t. i- elszökni-t fejez ki, a frequentativ 
s következtében c vagy s-re végződik. így keletkezett kat, kdt-höl 
« hátúi, hát a) ket = elmenni, eltávozni, visszavonulni, melyet csak 
később és hibásan használtak menni helyett, minthogy erre a kü
lön barmak van meg. b) kac, kec (sietve menni, elenyészni, futni, 
szökni) — mind a két alak szigorúan véve ide tartozik. 

75. 

Kaj, kai — milyen, mikép, mennyi, egy minőségi és mennyiségi 
kérdő szó. 

ujg. kaj = melyik, milyen; kajun = hogyan? mikép? kané, kanca 
— mennyi; kajxmki, kanki — melyik; A;a/da=;hol? 

csag. kaj, kaju, kajám (mint fönt); kajdag = hogyan, miképen, mi 
módon ? kajisi, kajsi == milyen (was für einer ?) kajáig, kacsai 
(fctíycagun) = mikor, milyen időben ? 

oszm./omgi, hangi — melyik; kamsi, hania^hol; kaé = mennyi? 
kir. kaj=mi, hogyan, mikép? /cajtain (tul. kaj etein) = mi tenni 

való van ? mit lehet tenni ? (was ist zu thun ?). 
jak. kaitak = milyen, milyen tulajdonságú (wie beschaffen); han

tán == honnan; A:anna = hol ? Fannik — milyen fajta ? (von 
welcher Art ?); kaiéa, = mennyi ? katsa, = hébe-hóba; fcaé = 
mennyi; kasán = mikor ? 

k. k. kai = milyen, miféle? 
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76. 
Kak, kok, kog, kav, kov — szikkadt, száraz, puszta, kopár és átvitt 

jelentésben üres, szomorú, bánatos. 
ujg. kok, kak=szára,z. szikkadt, föld, ellentétben öl, hol-vei = ned

ves, vizes, tenger. A szónak ezen ős jelentéséből sejthetjük, 
hogy az új persa khak = föld török eredetű, annál is inkább, 
mert ezen szóra az árja zemin, szláv zemlja = föld van meg; 
kokuz, kukuz = szomorú, nyomorult (könglü kokuz = komor 
[kiszáradt]) lelkű. 

csag. kak (mint fönt); kak suju = a száraz földön összegyűlő és ott 
tovább megmaradó eső vagy hóviz; kjik\ik=szárazság; kak
imnak, kaksal = száraz, nedves, pudvás fa, tapló; kagurmak 
= száritni, roston száritni. 

alt. kuksi = nagy szárazságtól megrepedt; kakaal —elgyöngült, el
bágyadt; kogo, kooiok = a melegben szétpattanni v. repedni. 

oszm.kavurmak (kagvam&k) = ros.ton sütni, perzselni; Aftvurulmak 
sich rostén, magát megperzselni, megégetni; kav = gyújtó 
(Zunder); kakímak = haragudni; kakim = harag. V. ö. kizmak 
izzani (glühen) és haragudni. 

jak. kagda,n.— sárga, sárgás (fűről, levelekről); kagdaxii = meg
sárgulni. 

k. k. kag, kabo=z gyújtó (Zunder). 
Vizes, nedves, fiatal és zöld (jas—jasil) ugyanazon tőszó

tagból vannak képezve és egészen úgy van s z á r a z , s z i k k a d t 
és s á r g a szókkal is. Az utóbbi értelemben kak, kav még kar, kor, 
kuru-val (fekete, száraz, öreg) is rokon. 

Végűi ide tartozik még csag. kuvaimak = halványulni, elha-
laványodni; alt. fei*6a= halvány, kopár, puszta, sivatag, száraz és 
kubax = elszegényedni v. nyomorálttá lenni, a hol a kakmmak, 
Amurinak hangváltozásához hasonlóan a szóvégző k, g az illető 
tőszótag átvitt fogalomkörében szintén v-ie változott. V. ö. kuj, 
küj = égni, égni. 

77. 
Kak, cak, cok, cuk — ütni, verni, kopogni, kivágni, vágni (hauen), 

szúrni, kiszúrni, kivájni. 

I.k — 
csag. kakmak = ütni, verni; ttlamak = csörögni, zörgetni; kakil-
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damak = lármázni (poltern), közbe-közbe ütni, kiporolni; 
kagism&k = verekedni, egymást elverni. 

oszm. kakm&k (mint fönt). 
Ide sorakozik a hangutánzás által keletkezett kak, kank, kang 

tőszótag, a hangos, éles, átható hang fogalma. Pl. 
csag. kakirm&k = károgni, visítni, kukurikolni; kankirm&k = 

csöngni, harsongani, visszahangzani. 
alt. kok = erős,éles hang; kokila,= erős,éles hangot adni; kagildn 

kiáltani; kakta — visítni; /«mgil = kotkodácsolás. 
jak. káksia, kclksibm = hívni, szólítni; kagvcga = visítni (kráchzen). 
k. k. fcar/ararben = károg, visít (kráchzen). 

II. c — 
csag. éakmsk= ütni, metszeni, szúrni, harapni; cWra = kés; cak-

namak = összeverni; ca<7anak = öböl (cWcanmak-ból^kivá-
jódni); co/cmak = kivájni; co/cur, cukm = gödör, kivájt hely 
(Aushöhlung), üreg; cokuma\i = csípni, kiverni (a szemet); 
cokmar — furkós bot (ütő); cokum = buzogány; cokué, cöküé = 
kalapács (verő, kopogó). 

oszm. cak= szétrepedt, fölpuffadt, összevert, összeütött; ca&i = kós. 
kir. áa/ípak = ütni, szúrni; cw#rau = kut (tul. kivájás, gödör, 

üreg), 
tat. cow/arlamak = kivájni, kiásni. 
jak. co/cui = ütni, verni, kopogni; co7íoccu = fa kalapács; con ocok 

= kivájt nád pipául használva. 
Ugyanaz a viszony, melyet föntebb mint kak — verni és kak, 

kang közt meglevőt kiemeltünk, cak = ütni, vágni (hauen), cak — 
— hívni, szólítni és cang = hangzani közt is észlelhető; pl. 
ujg. conk = harang. 
csag. cank, cang, caoigra, cungmu = harang. 
oszm. can = harang; clngirdak = kis harang; csöngetjái; cmgramak 

harangozni. 
kir. sing — harang; swigildainak = harangozni, csöngetni. . 
alt. sang = harang; sang kak = harangozni, harangot verni; sangiv 

— sungux=harangozás; sangáara = haragozni. 
A cak tőszótagnak még egy önálló jelentése is van, t. i. 

r é s z , s z a k a s z , olvan szó, melyet mind a tér mérésére mind az 
idő meghatározására használnak; pl. ujg.kacak (kaicak) — mikor? 
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kitken cakta = abban az időben v. akkor, mikor ment; jak. saglna, 
•== időben; csuv. cok = időszakasz. Az ujgurban cak határozottan 
egy órát (Stunde), a nap egy részét jelenti, mint Ulug Beg igen 
helyesen megjegyezte, mondván: »A khinai és ujgur csillagvizsgá
lók a' napot 12 részre osztották és mindegyiket cag-Yíú jelölték 
megfl. Egy igei alakban is előfordul, mint cafelamak, cudarnak = 
az idő bevárni, elkészülni (sieh vorbereiten); cagrdaul = őrállomást. 
Az időmérést vagy a minőség és mennyiség megjelölését tekintve 
Őak-n&k cag, ca változatban még tágabb szereplése van. így jüz 
cak = száz rész, százszoros; caglik == mértékkel biró (orta caglik = 
középszerű); ol caglik kan akti = annyi vér folyt! —talgaca = a 
fáig stb. 

A cak-i végre, az o s z t a n i , s z é t d a r a b o l n i , ö s s z e 
v á g n i fogalomkört tekintve— cak, cik, cuk, cük, tul. egy sza
kasz, töredék, rósz, csipet kicsinyítő szótagban is föl lehet ismerni, 
melyből a caláz, éagiz, cegiz, cejiz és cijiz erősbbűlt diminutivum 
származott. Úgy látszik, hogy a csag. gina, kina diminutivum és 
az ismeretes Zárnak = vágni, metszeni; kijin =vágás, fejezet, töre
dék között hasonló viszony van. 

78. 
Kak, kok — fúni, lehelni, szagolni. 

alt. kak = fújni, lengni (wehen — salkín kakti = a szél fujt). 
oszm. kokmak=zszagolni; koku^sz&g, illat (v. ö. esmek, ismék = 

fúvás [Wehen] és is.= szag, illat). 

79. 
Kai — hátramaradni, alant maradni, fekve maradni, alámerülni, 

elsülyedni, maradni. 
alt. kai — maradni, meghalni, elsülyedni; kali = elállni, vissza v. 

hátramaradni; kaláik, kaláiktíir = utódok, a hátrahagyottak; 
kalm&nzi = beteges (Marodeur), a ki hátramarad. 

csag. kalmak = hátramaradni, fekve maradni; A;aidurmak = elvesz
teni, hátrahagyni; /caiatmak — visszatartani; /caZtag = lusta, 
renyhe, tunya (tul. a ki hátramarad, fekve marad). 

kaz. kalzim&k — visszahúzódni, visszavonulni, magát elvonni; 
/íf/izigan, gyönge, erőtlen, visszatartó (enthaltsam — v. ö. 
csag. kaltag és alt. kalmanzi). 
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oszm. Ráírnak = maradni; kal&n == maradék (Rest). 
jak. kai, A;rt?abin = maradni (bléiben, übrig bleiben); A;aZlar = 

hátrahagyni. 
k. k. kalerhen, /miermen = maradni. 

A szó tágabb értelmében kal-yal rokon a török-tatár öl = 
meghalni és al = alant, legközelebb van azonban hozzá a magyar 
halni, hálni és a finn-ugor nyelvekből megfelelő analógiák. L. Bu-
denz Magyar-ugor összehasonlító szótár 78. 1. 

80. 
Kap — megfogni, megragadni, megkapni, érinteni; úgy szintén 

erőszakosan megragadni, elkapni, magához ragadni. 
csag. kapmak = megfogni, megragadni, megkapni; fcíipusmak, 

Am>usmak = egymást megfogni, egymást átfogni, átkarolózni, 
össze kerülni, hajba kapni, találkozni; &a?-usturmak — eszkö
zölni, hogy átfogózzanak, összehozni; kabu, kapa,, kab& = 
falat, harapás (Bissen), fogás (Griff, Fang); /wipkan = csapda, 
fogó (Fange, megkapó). 

oszm. kapmak, kava.8m.ak (mint fönt); kav~astxiYm.uk = egymásra 
hozni, egymás fölé tenni; kavns, kovás, kous = cselédszoba 
(szószerint a szolgák egyesülő vagy gyülekező helye). 

alt. kap = megragadni, meg-v. elkapni; /capsagái = sietve, gyor
san, hirtelen; fcapsagajla== magát elhordani, eltakarodni (sich 
sputen). 

jak. kab, kaba,bin =fogni, megfogni, megkapni. 
csuv. kip — megkapni, megragadni, harapni; kipcik = harapófogó, 

fogó (Zange, Anfasser). 
Kabns, kavus, kaus-ból származott a labiális belső ha»g las

sankint való elhagyása folytán kos = összeállított, egyesült, páros, 
pár, kettős, a mint a következő családágból kitőnik. 
ujg. koos, koué = cselédség, sereg, szakasz (Truppé — v . Ö. cer-

mek = gyűjteni, egyesi tni és cerig == sereg); koosm ak = egybe -
állítni; &osni, &ousni = társ, szomszéd, egyesűit; kosrálik = 
közelség, közösség. 

csag. kos, kos& = páros, kettős, egyesült, pár, társaság, kör; fcosuk 
= párosvers, rím, vers; kosum, kosxm = sereg (az egyesített, 
összeállított. V. ö. ujg. koos); kosb&g = kettős kötés (Doppel-
gebinde — több szíj együtt egy középázsiai utikészlet föl-
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akasztására); &os-khan = a háznak vagy családnak feje; kos-
begi, /a(ábegi = a cselédség legelsője; kosinak = hozzátenni, 
befogni (anspannen), egyesítni; /cosalmak — csatlakozni; 
Zcosanma = melléklet, hozomány (tul. a mit a vőlegénynek a 
leánynyal adnak). 

az. /cosanti = hozomány. 
kir. kos, /cousr=pár. páros, kettős. 
oszm.kosmak (mint fönt); fcosturmak —elkisérteni (tul. eszközölni, 

hogy vki csatlakozzék). 
jak. kos = kettős; koson=iím, alliteratio. 
k. k. /íŐ2erben = hozzátenni. 
csuv. kos — egyesítni, hozzátenni; kosra = vmely több részből össze

állított egész. 
Kos első tekintetre kojus-ból = összefeküdni, összetevődni, 

összerakódni látszik összetéve, de nem szabad elfelednünk, hogy 
koj kot-nak ujabb alakja, és hogy kap, mint a már meglevő koos, 
kous is jelenti, talán több valószínűséggel bir. 

81. 
Kap, kab, kob, kam, kep, keb, hep — betakarni, betenni, elzárni, 
eltakarni, fölruházni, körülkötni, körülheverni, ruha, takaró, hü

vely, boríték. 

I. k (kaf) — 
ujg. kapuk= kapu, zár, zárat, takaró, lepel; /copkamak = betenni, 

betakarni; kapukli = záró, kulcsár; kobuk, &opuk = korpa, a 
gabona hüvelye; kamránk = kötni, zárni; kamránk — kötött, 
egyesűit, mind, mindnyájan; kamxúduk = tömeg, öszvesség. 

csag. kab = sál, takaró, zsák, tok; kapák = födél, szempilla ; kapjak 
= boríték, pólya; kapkak = födél; kapk.urm.ak = betakarni, 
befödni; kapalamak, kaparnak, /íamalamak = körülzárni, be-
kerítni, ostromolni (belagern); kabaX — ostromlás; kamci = kö
telék, ostor; kapéuk = zsák, zseb; kabur, kobur — zseb, tartó 
(Behálter); /co&ursak = katulya, tok, tartó. 

oszm. kabuk = héj, kéreg, takaró; /ía&arzík — takaró, nemeztakaró; 
kapi = kapu, ajtó. 

alt. kapeik = zsák; kaptál = fölső ruha. 
CSUV. kop = zárni; ftapka^kapu. 
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jak. kap-pak = födél; /cappakta = betakarni, befödni; fcappar = nagy 
zsab; kiwrcak = koporsó (1. csag. kobursak) ka=zseb; kai, 
kaj&bm = elzárni; kamii = összetenni; /ía?mlin = összegyűlni, 
gyülekezni. 

k. k. kakpak — fedél; &afcpas = nyirfahéja (k-p hangfelcsereléssel). 

II. k (kef) -
csag. kepék = takaró, lepel, köpönyeg, korpa; kevs (kebis keüs) 

czipö, lábbeli; kepeiig, kepenik = köpönyeg; kejmur = takaró, 
dunyha. 

alt. kebis = takaró, ruha. 
oszm. kepék = korpa; kepének = köpönyeg. 

82. 
Kar — ellen, viszonzás, megfizetés (Entgeltung). 

csag. karú — felelés, viszonzás, megtorlás, megfizetés (Vergeltung); 
/caralasmak = egymásnak megtérítni. 

kir. karú = ellentállás, védelem (karú etmek — ellentállni); kársa, 
= ellenfél (Widersacher); /íarsimak = ismételni. 

alt. daruim —viszonzásképen; karúéi —ellen (Gegner), ellenfél; 
karulan = viszonzani, megtéritni, megfizetni, megtorlani; 
kartu-.-szemközt, átellenben, ellen. 

oszm. karsi — szemközt, átellenben; karsilík — viszonzás, megtérí
tés, megfizetés, megtorlás; /íarsulanmak == ellenszegülni. 

jak. korúi = felelni, hasonlót hasonlóval viszonozni. 
CSUV. &orav = viszonzás, felelet. 

Nekem úgy tetszik, hogy ez a tőszótag alapjelentése szerint 
/c«r-val = látni rokon. Erre emlékeztet legalább a magyar s z e m 
k ö z t , valamint a persa ru-be-ru = szemközt, szószerint arcz, arcz-
ban, úgy szintén a német a n g e s i c h t s . 

83. 
Kar, kor, kör, köz — szem, pillantás, nézni, látni, keresni. 

I. k (kaf) — 
ujg. karak = szem, szemgolyó, pillantás; karakii = a, kinek jó pil

lantása van, éles szemű. 
csag. karamak — nézni, látni, keresni; /carasruak = körülnézni, kö-
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rültekinteni; karám, kara\ = pillantás, körültekintés, gondos
ság (Umsicht); /Wagan = látás köre (Horizont). 

alt. kar a = látni, nézni, /caraan = látásköre. 
oszm.kara (göz karasi) = szempolyó, nem pedig a szem feketéssé, 

mint eddig hibásan gondolták; darául, karagxú = őrség, őr 
(Schildwache), fölügyelő; /caraus = fölügyelő, szolga; aramak 
= keresni (v. ö. csag. karamak), melynek gutturalis szókez
dője eltűnt. 

jak. karaik = szem; karai = gondoskodni (fölügyelni. V. ö. bakmak 
látni és vigyázni, ügyelni). 

k. k. karaik (mint fönt). 
csuv. kora = keresni, nézni, őrizni; kőrail — őv (Wache). 

Ezen alhangú tőszótag felhangú alakban is előfordul és a 
csuv. kor-t lehet átmeneti pontnak tekintenünk. 

II. k (kef) — 
ujg. /íörmek = nézni, látni; körküimek = mutatni; körük, körk = 

szépség (? tekintélyesség [Ansehnlichkeit]); &örklük:=szép, 
csinos, díszes. 

csag. körmek (mint fönt); körsetmek, A»rküzmek = mutatni, látni 
hagyni, láttatni; körüsmek = egymást látni, egymást láto
gatni; A'örüm — tekintet, pillantás, látvány, a mnnnyire látni 
lehet; körnek = minta, a mit láthatóvá tesznek; körüklük 
(mint fönt). 

az. görükmek = mutatkozni; görbék = szép. 
oszm.görmék = látni, nézni; #w,rükli==szép; őrnek = minta. V. ö. 

csag. körnek. 
jak. kör — látni; körűn == tekintély, külső; /cördök —látni való; lá

tásra méltó; körűn = tükör. 
k. k. &örerben = látni, nézni, tekinteni. 

A tőszótag utóbb említett alakjában a szóvégző r 

a) z és s-re változik; pl. : 
ujg. köz —szem; köze\>mek = őrizni, megőrizni; köskü = tükör; 

kösemek = kívánni (vmi után látni, vágyakodni). 
csag. köz (mint fentebb); közlemek, /íö^etmek = vigyázni, figyelni, 

megtartani, megóvni (bewahren); közel = serető, szép (Ge-
liebte, Schőne); közeng = ablak, nyilas; közéi — őr (Wáchter). 
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oszm.#02 = szem, pillantás; gözukmek=látszani, láthatóvá válni; 
<jrwa;el=szép (v. ö. körük, körk, közel). 

jak. kösün = láthatóvá válni; kösüt = megvárni, megfigyelni (v. ö. 
közetmek). 

CSUV. A;os = szem (v. ö. kor — látni) : kos kiski = tükör; kosi — gas 
= kacsintani. 

Ezen z szóvógző még b) t-re is változik, mint: 
csag. kütmek = őrizni, megóvni, megvédeni; Míe-öl = várparancs

nok, fölügyelő, a honnan az új persa kutval származik, me
lyet Budagoff hibásan köt — vali-nak olvas. 

ujg. kütezmek megőrizni, megóvni, megvédni; kütezcí = védő, ol
talmazó. 

jak. kátiü=megőrizni; kdt:ábit — öi; káti = az őrzés; küt = meg
várni, elvárni. 

csuv. küt=nyájat őrizni; /akiéi = nyáj; küdü = védett hely; kütle 
= megőrizni. 

alt. kiké = őrizkedni; kezet küt=őrizni; kütkQ = vkit őrizni. 

84. 
Kar, kir, kor, kur — fekete, száraz, szikkadt, öreg, vén, kár, 

szerencsétlenség, átok. 
ujg. kar&=z fekete, sötét, föld, köznép; karaku = vak (V. ö. aj, ag-t 

nyilt, tiszta, világos a/c-val = fehér); karku — szerencsétlen
ség, átok, gyalázat (V. ö. kara kün = szerencsétlen nap ; jüz 
karaliki = gyalázat, az arcz feketesége ellentében jüz akliki-
val = becsület, arcz fehérsége); korúk = szikkadt, száraz, 
üres, vén; kar = öregség, vénség; A;ari = öreg, vén; /carilmak 
= megöregedni; kuruc,_Jkwrc = öreg, érett; kurt\& = éltes. 

csag. kara (mint fönt); fearángku == sötét; korám, kurum = korom, 
feketeség; kargu, kargié = ások; /ccwgamak == átkozni, szidni, 
gyalázni; /carak=rablás, kár; /íoraklamak = rabolni; karaikéi 
= rabló; kir— sötétszürke, piszok, föld (mező). V. ö. kara,= 
fekete és föld (Erde); kor, kur = iives, puszta, öregség, idő; 
kuruk — száraz, szikkadt, üres, puszta, terméketlen; kariz= 
öregség, öreg; karimák, feartaimak == öregedni; karca, — szá
raz, jól megsült; kunit = kemény, megszárított sajt. 

oszm. fcarartmak = feketítni; karalti = szürkület, félhomályos; 
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kauga, (tul. karga) == veszekedés, ezivakodás, háború; karga = 
holló; karsikvL8=sas (mind a kettő tollazatúk színéről ne
vezve így); karmis, kart = öreg, éltes; kar\ = asszony (erede
tileg vén asszony, ellentétül Kz-hez = leány, tulajdonkép fia
tal, tüzes nö). 

alt. kara, = fekete, gonosz, tisztátlan (oj karazi = a gonosz házi 
szellem); kara,m = kárörvendő; kamcki = homályos, félho
mály; Zc<zri = öreg; korom. = később, aztán; kurgu = száraz. 

jak. kara, = fekete, homályos, sűrű (a homályos és sürü analógiá
jára nézve v. ö. íow=sűrű és tam = sötét); kara,űa — homá
lyos; kdr'á — szürke, ősz ; karámás = feketés szürke; Hrtsagas 
öreg; ktrii = öregedni; karakán = ősatya; kürxm = elszáradt; 
kür, küra,bm = megszáradni. 

k. k. kara, — szántóföld, puszta (Steppe — v . ö. csag. kir. föld), 
északa, fekete; kargaxi, fcárgan = öreg, vén; kargaxm&n, kdr-
garben = szidni, átkozni; ker, kér = szürke; karga, = csóka. 

csuv. kura, = száraz fű; karcík = öregség. 

Hangi tekintetben a fölsorolt példák összefüggését első pil
lantásra föl lehet ismerni; a kuru fogalmi analógiáját illetőleg ha
sonló viszonyt találunk az ellentett jas = nedves, jasi\ = zöld.; jas 
= fiatal; jas&mak — élni, virulni; jaíik = nap, világosság szókban, 
valamint kak-ha,n is, melynek jelentése száraz, szikkadt, fonnyadt, 
halvány, sárga, gyengés. 

85. 
Kar, kor, kol — kar, kéz, karhosszúság, rőf, sink. 

csag. A;arak=:kar, hatalom, védelem; kar, karú, /cári = kar ; kari, 
karié = karhosszúság, rőf; fcarilamak = a karral mérni; kol = 
kar, kéz, az állatok első lába; ZcoZlamak=a kézzel venni, 
megfogni (és épen azért számíthatjuk ide karmák, Várúrnak, 
fcarvalamak, ftormalamak = megfogni, ide-oda nyúlni szót); 
koláa,mak — kezénél megfogni, vezetni, kisérni; kolda,gué = 
segítő, vezető, isten. 

ujg. kolakmak = vezetni; kolaknz = útmutató. 
csuv. kol, kul — kar, valamely állat első lába; kula,n = kar hosszú-

ságnyi mérték; kor=rőf, arsin. 
oszm. kol — kar, szárny, hadsereg része; kola,c = öl (Klafter); koléa, 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI I I . 2 2 
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= ka rkö tő ; koltuk =. karmélyedés , hóna l j ; karls — sing 
(Spanne) ; M l a m a k = használni , megfogni . 

jak. /eownok = a kar alat t i tájék. (Ha tekinte tbe veszszük, hogy az 
l szóvégző a vele rokon w-re változik, továbbá, hogy, a min t 
az oszm.-ból kitűnik, k a r és s z á r n y fogalmi rokonságban 
vannak, úgy hiszem, nem állítok va lami merészet , mikor az t 
mondom, hogy a mindenüt t meglehetősen hasonló kanak, 
kontó = szárny s z i n t é n e tőszótaghoz t a r toz ik ) ; kulxúl add 
ide! (helyesebben talán nyújtsd ide. V. ö. csag. ZcoZlamak=: 
nyújtani). 

86. 
Kar, kor, kür, gür — körülvenni, átfogni, körülkerítni, megvédni, 

oltalmazni stb. 

I. fe
liig, karuk, koruk, kuruk = kerítés, beker;tés, oltalom, védelem ; 

Zcwrukluk== megvédés; ftorukinak, kurukmak = magát védni, 
visszavonulni, félni (félelem tehát tárgyas értelemben a vissza
vonulás cselekvését jelenti); kurma, = búvóhely. 

alt. kori = védni, bekerítni, oltalmazni; korúm. = védelem, tábor ; 
koruk=félni; fcorlan = magát övezni; korai = fegyver, fegy
verzet; kui = ÖY, befoglalás; kuréu = abroncs, befoglalás; 
karca, = magát övezni. 

jak. fcarirga = védni; karls = kímélet; kargila, = megvédni, oltal
mazni; kur=ha,söv; kuráa,=körülövezni; kur&u = körülöve-
zés; kor&o = búvóhely, rejtek, védelem; horgot = megvédni, 
oltalmazni. 

csag. kur = őrség, védelem,öv; kurci = testőr; kurluk, kuruk = kerí-
tés, állatkert, tárház; kurga,n = erősség; kursak = erősség; 
kursak = ÖY (V. ö. kur); kuréa,mak = magát övezni. 

kaz. kora, = udvar, ker;tés, istáló; &orali = bekerített. 
CSUV. kura, = félni; kural = megijedni (azaz: eszközölni, hogy vki 

magát védje); fcornau = védelem, védett hely. 
k. k. kur —ÖN; kurluk = puzdra (a hol a nyilakat tartják, őrzik). 
DSZm. korú = park; koruzi = parkőrző; kurumak = oltalmazni; kur-

tulmak = magát megmenteni, megszabadulni; kusak (v. ö. 
kursak) = öv. 
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II. k — 
E tőszótagnak felhangú alalakja a gyűrű, egyesülés, gyü

lekezet fogalmát foglalja magában, mint : 

ujg. kürel = gyÜTÜ, zártkörű társaság, gyülekezet; küret = öv, vé
delem, kerítés; küres = küzdés, birkózás (melylyel nem any-
nyira a küzdelmet, mint inkább a küzdők egymást átkarolá-
sát, átfogását, tulajdonkép csak ál küzdelmet fejez ki). 

csag. kiiren = zárt kör, szekérvár, tábor; küresmek, külesmek = küz
deni, birkózni; ál küzdelmet küzdeni. 

kaz. kirte = kerítés, bekerítés. 
oszm.</i£Zesmek = küzdeni, birkózni (v. ö. csag. küresmek). 
k. k. Mrezerben 
csuv. küreé 

87. 

Kat, kit, kot, kaj, kij, koj — kemény, sűrű, szilárd, igen, vaskos, 
kemény test, mint : kő, szikla, furkó stb. 

I. — t 
ujg. katik = kemény, szilárd, igen, gyorsan; toiklamak = megérő-

sítni, megkeményítni. 
csag. kati, katik (mint fönt); katksbkh= keményített, szilárdult, 

aszalt; hatimak = megkeményedni; katirm&k, ftaíurmak= 
megkeményítni, megakasztani; ft«£lanmak = üllepedni, meg
akadni, megaludni (stocken), megnyugodni; kata,ngur=szá
raz, szikár ember; kitik = szoros, nyomott; kütük = furkó, 
tuskó; kütrüm = merevség, köszvény; Mírümek=megmere
vedni, köszvényessé, paralytikussá válni (tul. összehúzódni, 
megdermedés, megkeményedés, a test megmerevedése). 

az. katik = aludt tej, savanyú tej (v. ö.jogurt = aludt tej és jogún 
vastag, sűrű); katiklasmak = a tej megalvása. 

oszm.kati (mint fönt); kit — szoros, erős, ritka; kitlik = hiány (tul. 
ritkaság). 

csuv. kida, = kemény, szilárd, igen, erős; Hílan = megszilárdulni, 
megkeményedni. 

k. k. kátéké kemény. ' 
jak. kat, katsibm — megszáradni; kat&n. — kemény ; &aíav = szá-

22* 

küzdeni, birkózni. 
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ri tni; A-aíat = aczél (Feuerstahl — v . ö. kaja = szikla); háti
nk = kéreg, héj (a kemény fölület ?); /catasin = fagy (meg-
dermedés, megkeményedés. V. ö. tom, dum = erős, szilárd 
tong-val = íagy). 

II. - j . 
csag. kaja, = szikla, szirt; hajrák = a fém köszörüléséée való kemény 

kő, köszörűkő; /cojuk = sűrű, szilárd, homályos; ftojungur, 
kungwc = sötétbarna. 

oszm.kaja, (mint fönt); koju = sűrű; ftq;'ulniak = megsűrűsödni. 
jak. ka;a = szirt, szikla; /eíaragas = keskeny, szoros, szorosság; 

felárat = szorossá tenni; /aar = coire cum femina (v. ö. oszm. 
sik=zszoros és si&mek = coire cum femina). 

alt. kiijwc=zmegszorítás, kényszer, elnyomás; /c%'üre = megszo-
ritni, nyomni, kényszeritni (küjürenin per = vmit kénysze
rítve ide adni). 

A tárgyas sűrű, vastag, kemény, nehéz, szilárd stbin kivül e 
tőszótag még a g o n d , v e s z ő d s é g , k í n , a g g o d a l o m elvont 
fogalmát is kifejezi. (V. ö. sik = szoros és síMnti = boszankodás, 
kin; tar=szoros és ía.rgin = haragos.) A hangi alakot itt is ;' és t 
szóvégzőre lehet fölosztani. 

a) — j . 
ujg. kijm = megkínzott, megveszödött, aggódó, kín, gond; /ci/na-

mak = kínozni, gyötörni. 
alt. Kjin = kín, gyötrelem, gond; fcyna = kínozni, megszorítni, 

gyötreni; kaix&l = szeretett, ápolás, kegy, kegyesség (tulajd. 
aggódás vkiért); kaira,n =jóságos; Abrakán = könyörülő, ir
galmas (isten ephithetonja). 

csag. kin (eredetileg A '̂in) = kín, gyötrelem (Plage); kijnaxsiak 
(mint fönt); kijnzi=kínzó, gyötrő; fta;'gu = gond, fáradság; 
/cajurmak — gondoskodni, szánni, ápolni; kojiak = a gondos
kodó, könyörülő. 

az. /cajirmak = tenni, csinálni (tul. gondoskodni [besorgen]). 
oszm. kojirmak = gondoskodni; A;ajrinti = irgalmasság, aggódás, 

aggodalom. 
kir. fca/'rim=jóság, szívesség (gondoskodás). 
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CSUV. kojilt = gond, aggodalom, nehézség, panasz; kojgiT = törődni 
(vmvel). 

b) — t. 
ujg. katku = gond, bú, aggodalom, aggódás; katkxm — melancho-

likus, aggódó, elszorult, bús; fcaíkurmak = aggódni, szomor
kodni, magát gyötreni.f 

Alig lehetne végre mellőznünk, hogy kit = szoros, sűrű kis, 
kiz-vél szoros, keskeny, 'rövid mind hangilag, mind fogalmilag 
rokon és ennél fogva mint harmadik családtag szintén e tőszótag 
körébe tartozik, mint : 

III. — s, z. 
ujg. kis = szoros; kiska,= rövid; ftmirmak = elszorítni. 
csag. kismak = nyomni, szorítni, elszorítni; kisnak = szoros (Eng-

pass), keskeny ú t ; /wskanniak = elszorul a szive (sich beeng-
ten Busens fühlen), irigyelni; kisir^terméketlen. 

alt. kis — elszorítni; kizlk — szoros, keskeny; Ksta = beszorítni, 
becsípni. 

oszm.kiz, kit=ritkán, szoros; kisík = összenyomott; Hssa = rövid; 
Mskanmak = irigyelni; kisnak, hasnak = keret (a melybe vmit 
beszorítnak). 

jak. kis — gonosz, sötét (V. ö. &ískanmak=irigyelni, továbbá tum, 
tim=szűk, sötét) ; ftlsalga —szükséglet, szükség, nyomor. 

CSUV. teke = rövid. 
k. k. A;ásel = szoros, keskeny; &éska = rövid. 

A szókezdő k kemény és lágy alakjánál kérdéses, vájjon az 
utóbbiak, t. i. kes, kis, küs nem tartoznak-e 106. §. alá, és nem 
lehetne-e a kis = irigyelni elvont fogalmát a kis 116. §. alá sorozni. 

88. 
Kat, kaj — vmely testet közvetetlenűl a másikhoz sorozni, illesz
teni, hozzáfüggeszteni, hozzátenni, társítni, társ (Geselle, Genosse, 
Gefáhrte), feleség, asszony, szép szülék. (Schwiegeráltern), t. i. a 

később hozzá járult szülék. 
ujg. kat=-nál, mellett, hozzá; /caías = társ, barát (Y. ö. csag. jan 

— oldal és janas, jandas = barát); Zcaíashk=barátság; katin 
= vő (a hozzáadott, katin okul helyett. Ilyenek még katin 
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ata = ip, ipa, katin ana = napa); katun — asszony, nő (tulajd. 
társ); Zcaíilmak = társulni. 

csag. kat, kati = mellett, -nál, hozzá, réteg, helyzet, fiók, ráncz ; 
fcaíla = sor, egymás mellé v. egymáshoz helyezett egyes álla
tok vagy dolgok (bir katar tűje = egy sor teve); Ráírnak = 
egymásra vagy egymás fölé tenni, összekeverni, összeelegyí-
teni; /oy'as (V. ö. ujg. katas) a legközelebbi, rokon (uruk 
kajas = az egész család); kajin = hozzátett, hozzáadott, szép 
szülék(kajin ata, kajin ana); kada,ma,k =rákapcsolni, föltenni 
(anlegen); kada.g = zár, lakat; khatwm, katum — asszony. 

oszm. kat, Ráírnak (mint fönt); &aiik = vmia kenyér mellé (der Im-
biss zum Brode — katik siz ekmek = száraz kenyér) ; kadin 
= asszony; kajin (ata v. ana) = após, napa. 

alt. kadim = asszony ; /caíla = hozzátenni, ismételni; kat = réteg. 
CSUV. kut = fiók, szak (Fach); katla, = ismételni; kodis = összeele

gyedni, összekeveredni; /coístar=összeelegyítni. 
jak. kitsuci = egyesűit; ^°íar=egyesítni vkit vmivel; kitin. = egye

sülni ; kat—kettős; katta, = ismételni; Híta = a mellett (zu-
gleich), rokon; kilin (v. ö. oszm. kajin) = a feleség atyja. 

k. k. kat = asszony ; kate = egyszersmind (zugleich); kadel = szak 
fiók (Fach); kadine, kazine = napa. 
Vájjon a Mit, küj, küv, giiv által származott rokonsági foko

zatok, mint jak. kütiiö = sógor; csag. kuja,u = \ő; ujg. kiibék Z=YŐ; 

oszm. güvej = vő, vőlegény ide tartoznak-e, vagy hogy giivej, üvej-
vel = idegen analog-e, a gutturalis szókezdő eltűnése ugyanis nem 
tartozik a ritkaságok közé — azt egyelőre nehéz volna eldönteni. 
Annál elfogadhatóbb a csag. kas, k. k. káze = közel, mellett, ide 
tartozósága, melynek az imént említett kajáé képezi alapját. 

Ide tartozónak jelölném még az ujg. kot = nem, faj, fajta 
(birkot = egyféle); alapjelentése szerint helyzet, réteg, és az utób
bival rokon trkm. kuda, = törzsök, család s kud&m&n = sógorság 
(Verschwögerung) szókat. Továbbá a szókezdő gutturalisnak c-re 
való változása után csag. caímak = összetalálkozni, összeütközni; 
catma,, catir = sátor (tul. az összerakott, összeállított); ceten = ko
csisátor — oszm. caí ik=a mi egymásba ütődik; caíismak, saías-
mak = összetalálkozni szavakat. 

Ha megfigyeljük a jan (oldal) ésjewiasmak (közeledni) ; kat 
(fiók, réteg [Fach]) és fcaílamak (hozzátenni, hozzáadni) közti 
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viszonyt, akkor a caímak (összetalálkozni) és cet (oldal, szél) közti 
viszony is világossá válik. Az utóbb említett szónak származékai 
csag. ceílemek = bekerítni, körülkerítni, határolni; cetli = határolt 
(tört cetli = négyszögletes) — kir. setén; alt. cedan = kerítés, véde
lem (V. ö. ceten = kocsisátor). 

89. 
Kar, kaj, kir, kij — hó, dér, hóförmeteg, ónos eső, hideg szél, tél. 
csag. kar = hő; kaj — hóförmeteg, zivatar, hóval vegyült eső; kis 

(kajis, kij is ?) — tél, körülbelül a hó és hóförmeteg idejének 
meghatározása. V. ö. szláv zima = hideg és tél, lat. hiems és 
szanszkr. hima = hó ; jak. kar=hö és év (Boethling. Jak. 
Wört. 80. 1.); magy. szél (Wind) es té l ; kira,u, kira,gu = dér, 
fagy. 

oszm. kar, Hran, kaji, kis (mint fönt). 
jak. kar (mint főnt); kis —tél; kai = hóval megdobálni. 
csuv. jor = hó. 

90. 
Kii, kin — tenni, csinálni, alakítni. 

ujg. kiírnak — tenni, csinálni; kilik = alkat, tulajnonság, alak, 
test, termet; ZróZinmak = vmihez fogni, vmire készülődni 
(sich zu etwas anschicken); kilme=^tett, munka; kilikli = 
alakított, formált, szép. 

csag. kiírnak, kilino (mint fönt); kilik, termet, alak; kila,u = kö
telesség (a mi tenni való); kil&uli = bátor, kötelességéhez hü. 

oszm. kiírnak, kilik (mint fönt). 
kir. kilik = szokás, alak (V. ö.josun = szokás, alak); kilikti = ille

delmes. 
alt. kilikti = fölnőtt (termetű). 
jak. kin, kinahin = tenni, csinálni; kinna,i = tetetni, csináltatni. 

91. 
Kir, kii, kij — összetörni, szétmetszeni, szétdarabolni, hegyezni, 

faragni, metszeni, törni, metszés, törés, darab. 

I. — r. 
csag. kir, khir=bevágás, hasadék (tört kirli miitik = négy vonású 
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puska); A;irmak = letörni, elpusztítni, megsemmisitni; kirik 
= darab; kirinti = gyaluforgács, ráspolyforgács; kirgi = fa
ragó kés; fttrkinc = a levakart; kirpik, kilóik=tüske, fulánk, 
szempilla (tul. a szúró, a vágó); kir&n, kirgin=vereség; 
kiríva. — árok; kirkmak = lemetszeni, megnyírni (stutzen) j 
kirkinti = nyirott gyapjú. 

oszm. orrnak = törni; kirik = összetörni; kiriklik=törés, repedés. 
jak. kirii = összemetszeni; kirí = él, élesség; kirb&s = darab; Hrba 

darabokra zúzni vagy metszeni. 
csuv. kir = vakarni, metszeni; kircik = vakaró, vakaró kés. 
k. k. /arpik, A;iribek = szempilla. 

Vájjon a jarmak=elválasztani, metszeni és jar — meredek 
part;JoZmak = tépni, kitépni ésJaii = part; továbbá a magy. s z e l 
(schneiden) és szél (Eand, Ufer) analógiájára a 
csag. ftirag = szél, határ (a hol vmi megszakad). 
alt. kir=zhatár; ftirantik — födeles, széllel ellátott (kantig). 
oszm. Hrag, &í?í = part. 
jak. felíi=part, szél. 
k. k. kir—hegyhát 

nem tartozik-e ehhez a tőszótaghoz, azt határozottan állítani 
nem merem, ámbár igen valószínű. 

II . - / . 
ujg. kijmak = vágni, szétvágni; kijük. = vágás, darab, törés, 

töredék. 
csag. kijm&k (mint fönt); kijak = gyalu, forgács; kijik = forgács

darab, szálka; Mji = hulladék, eldobott, használhatatlan ré
szek, szemét, ganaj; kajéi, %ci = olló. 

oszm. kijmsü=zvágott hús ; kijik = vékony, finom (lefaragott, legya
lult); kijmik, kimik = csontdarab (Splitter eines Beines). 

alt. kin (kijin ?) olló. 
jak. kidi = lekaszálni, levágni, leöldösni; ki = ganaj (V. ö. csag. 

kiji). 
k. k. A;ait'e = olló. 

III. — l 
csag. kil=tövis, ha j ; kiltik, kileik = halszálka; A;i£tik=olló; kiliö 

kard (tul. vágó-eszköz). 
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k. k. kél — sörény (levágott); Amannak = éles hajcsucsokkal el
látva. 

jak. kii (mint fönt); fcí£am = szempilla. 
Előkerül még a kir, kii, kij tőszótag a legközelebb rekon kiv, 

kib alakban; így: oszm. kivilzim — szikra az elavult kivilmak, ki-
rilmak-ból = letöredezni (szikra tehát fogalmilag töredékkel ana
lóg) ; jak. HMan = szikra; fci&ak=porszemecske; Zcí&tii = olló; alt. 
kim. = szikra. Ha tehát a kiv, kib-nek kir, fciZ-vel való fogalmi 
összefüggése eléggé ki van mutatva, akkor a hangi összefüggés is 
újabb bizonyítékot kap, ha megmondjuk, hogy a csuv.-ban szikra 
még mai napság is kilgem. 

92. 
Kir — kenőcs, szin, festék, piszok, külső. 

ujg. &tfku=festett, festék; kirtm = külső (Aussehen). 
alt. Zctrtis^fölszin, kenőcs. • 
oszm. kir=piszok, mocsok, kenőcs, máz; /«Vletmek = bepiszkolni, 

bemázolni. 
jak. Hr=piszok, mocsok; kiráák = piszkos, mocskos. 

Vájjon kir, kir kar-hoz (fekete, barna) tartozik-e, az csak 
valószínű, de nem bizonyos. Fogalmilag rokonok kiz (piros és fes
ték, szín) és boj (szín és piros). 

93. 
Kis, kiz — tűz, melegség, pirosság, izzóvá válni, gyulladozni, bu

zogni, tűzbe jönni, haragudni. 
ujg. kis, kiz — tüzes, izzó, pirult, meleg, leány (a két utóbbi jelen

tés fogalmi analógiájára vonatkozólag v. ö. deli kanli = ifju, 
tulajd. hevesvérű); Memak = pirossá, tüzessé vagy izzóvá 
válni; kizil = piros, vörös, arany (v. ö. al = piros, altxm = 
arany). 

csag. /a2 = leány, hajadon, szűz; tói=buzgó, meleg, izzó; kizik-
mak, kizm&k = izzóvá, tüzessé válni; kizil (mint föntebb); 
kizogl&n — tulipán (piros színéről nevezve így); feganmak= 
buzogni, hevülni, haragudni, irigyelni; feganc = irigység, 
irigy; kizáiimak = ingerelni, boszantani; fristamak = buzdítni 
(aneifern, anspornen). 

kaz. kizi, kizu = égő, forró, tüzes; Kzil^szép, szines, piros. 
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kir. kizii — szé-p; kizbalik, /e-maiik = bájos, elragadó, vonzó. 
az. kizii = arany, piros, vörös; /ozdirma = hideglelés, láz. 
oszm. Húrnak = fölhevülni, tűzbe jönni, haragudni; A;isamuk = piros 

bogyó. 
jak. kisil, kis (mint fönt); Híarkai = piros, vörös; kitax — elpi

rulni ; &ííard = pirosítni, véresítni, izzóvá tenni. 
k. k. kézéi = piros, vörös; Vár térben = vörösitni, pirosítni, fösteni; 

ftázéllarmen = tarkítni (v. ö. cd — piros, vörös és tarka). 
csuv. kir=hajadon, szűz; kirle=piros, szép; kirt = meggyulladni, 

föllobogni, lángolni. 
A mint kos, as-nál (ásni, koptatni, köszörülni), ken, en-véi 

(bő, tágas) a szókezdő gutturalis eltűnése folytán ugyanazon tő
szótagból két különböző alak eredt, ép úgy van a jelen esetben kis 
és is között i s ; pl. 
csag. isik, issig = meleg, égés, tűzfolt (Brandmahl);is = égés; szén-

feketeség, korom; issirgamak = pirossá, vörössé tenni, iz
zani ; issirganmak = elpirulni. 

oszm.sizak (isslzak helyett) = meleg; tssitma = láz; issitmak = me-
legitni; lssínmak = megmelegedni. 

jak. iú=forró; iísigás = meleg. 
k. k. isseg — forró; éis = füst. 
CSUV. 1*511 = meleg, forró; i*jul = megmelegítni. 

94. 
Koé — erős, hatalmas, nagy. 

ujg. A;oc = erős, hatalmas (koc jüreklik=bátor, erős szivű) kos (ez 
az állat a török-tatár népeknél és máshol is Ázsiában a ha
talom, erő és fenség jelképe). 

csag. koca,, &o/a = nagy, öreg, úr, férj, fejedelem; kozalik=ura
ság; kocák, gozak = hös, vitéz, a bátor (v. ö. erén 35.. §.); 
ftockar = kos. 

kir. í/ofak = hős, ifjú (erős értelmében). 
oszm. ko£a, = nagy, öreg, férj; &oiaman = az ősz (Greis), öregem

ber; ftoialik = öregség; ftofamak, fto^almak = öregedni; koc 
= kos. 
Szigorúan véve e tőszótag kar= öreg családi körébe tartozik, 

még pedig koc koré, karc-val (nagyon öreg, óriás, (túlságos) analóg 
és az utóbbiból keletkeztek a &orcalmak = nagyon megérni, elfajulni; 
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ftorcak = igen magas alakok. Korc Aroc-hoz hangilag úgy viszonylik 
mint ktiréak A;«sak-hoz. 

95. 
Kog, kov, kou, kuu — kergetni, vadászni, üldözni, hajtani, űzni, 

serkenteni, buzditni. , 
csag. kogmak, kovmak, /ccwalamak = hajtani, kergetni, elűzni; 

kouzi, kovg\mzi = üldöző, bevádoló, árulkodó; kovgmi, kaugun 
= üldözés; kus (tulajd. kous, Amis) —vadászat, hajtóvadászat, 
vadászó madár. K-ról átment az elnevezés avis-ra, általában, 
de ez csak a nyugati törökségben történt, mert a tulajdon
képi szó avis-ia, u c a r ^ a röpülő; /ciíálamak = vadászni, űzni. 

oszm. kovmak ) 
csuv. kuv J hajtani, kergetni, vadászni. 
alt. kuu 

A kog tárgyas jelentésének magyarázására nincs más támasztó 
pontunk, mint ezt az igét &a&-val = ütniösszehasonlitni. Erre em
lékeztet egy a cap tőszóban mutatkozó rokon észjárás, melynek 
jelentése mind ü t n i mind ü l d ö z n i , k e r g e t n i , v a d á s z n i . 
V. ö. franczia battre = ütni, verni és battue = hajtóvadászat. 

96. 
Kom, kom, kim — érinteni, mozditni, vonaglani, rázni, megrázni, 

dolgozni. 
ujg. komimak=megmozdulni, mozogni; komitmak = vmit meg

mozgatni, rázni. 
csag. kimmak = könnyen mozgatni, érinteni, meginditni; kimir-

mak = rázni, rázogatni (és innen kimiz = a rázás által egy 
bőrzacskóban — tursuk — savanyitott, hasonló nevű kancza-
tejből készült ital); Aimirlatniak = megrázni, megrendítni; 
ftirasatmak = lassan hintálni, ide-oda mozgatni; /cimsanmak 
kedvetlenségből ide-oda mozgatni, durczáskodni, daczolni; 
kima,c = pislantás, hunyorgatás v. vonaglás a szemmel, ka-
czérkodás, kaczér pillantás; háméi (tul. kamici) = ostor (tul. 
érintő, buzditó). 

jak. kamna, kamsa, = megmozdulni, mozogni, dolgozni, lépésben 
menni; kamna.s = munka (mozgékonyság ?); kamsa,t = moz-
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gásba hozni; kamni = mozgás; kamn&m = élénk mozgás, moz
gékonyság ; kamsír=megindítható, 

oszm. Hwildanmak = mozdulni; kibmak = hunyorgatni (v. ö. csag. 
kimac). 

k. k. ftéimeraderben — mozgatni, érint, megindítni; fcamd'e = ostor. 
CSUV. kumga,n = mozogni, hintálódni, magát rengetni. 

Vájjon kanak, kannak = szárny, alt. ftímar=:haluszó tőszó
tagja szerint ide tartozik-e, minthogy e testrészeknek jutó moz
gásra való tekintettel a fogalmi összefüggést könnyen ki lehetne 
találni, vagy pedig kan kol-val 85. §. rokon-e mint már jelentettük 
— azt egyelőre nehéz eldönteni. Annyi bizonyos, hogy a jakutnak 
fogalomköre, nevezetesen a m o z o g n i és d o l g o z n i szóké 
könnyen azt sejteti velőnk, hogy kam, kim, kin szoros viszonyban 
van kil-vél (tenni, csinálni, elvégezni), az utóbbi pedig kol-y&I (kar, 
kéz), körülbelül annyiban, mint el (kéz) van ^lemek-vel = meg
kapni, megfogni. 

97. 
Kom, komb, kun, kund, kön, künd — tuskós, gömbölyű, tömött, 

vaskos testek megjelölése. 
ujg. koma,! = csomó, amulet (v. ö. csag. íomar = amulet és tom, 

tum = süxíi, gömbölyű, tömött); köndek = esetlen, tuskós; 
fcömilmek=: nehézzé, esetlenné válni. 

csag. kom = ü, teve púpja; í rná lak = golyócska, egészen gömbölyű, 
juhok és tevék ürítéke, bogyója; kombul — gomb, csomó 
(Knaul); konbvl = fogó, markolat (a fegyver vastag vége); 
kund = vastag, esetlen, tömött; kundsbk = iíjél, szár (Schaffc, 
Stiel); künde=znehéz, fontos, tuskó; kön\emek=tisztelni 
(v. ö. akir=nehéz és aAirlamak = tisztelni). 

OSim.kund=zesetlen, vastag, erős; kom = hullám (tul. gömbölyű, 
fölfúvott alakja). 

jak. kündii = értékes, drága, tiszteletben tartott; kündülüö — meg
vendégelni (tisztelni, becsülni ?). 

alt. kündü = tisztelés, becsűlés; kündxAi — tiszteletre méltó. 
Az eredeti kom, kum alak tom, íwm-val mind hangilag mind 

fogalmilag szorosan rokon. 
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98. 

Kot, kuj, kut, kuj — alant, alatt, alacsony, mély, mélyedés, 
letenni, leereszteni, fektetni, hagyni. 

ujg. köti, kotu = alant, le (herab); kotki = a,z alsó; kotmak=he
lyezni, állítni, letenni, elereszteni, fölhagyni; fco£unmak = 
leereszkedni, letelepedni. 

jak. kotu = lefelé esö helyzet, lefelé, völgynek; kotol = mélyedés, 
mélyedt; kötÖk='ól (Schoss). 

k. k. kudu = lefelé ; feííuk = kút; kui = barlang (mélyedés). 
kaz. kojtu = alacsony, rossz (és úgy látszik, hogy evvel rokon az 

oszm. &öíü=rossz); ftojtulanmak = roszszá lenni (oszm. kö-
tülenmek) tulajd. alacsonnyá lenni, értékben sülyedni, le
szállni. 

csag. kutuk, kuduk — kút (mélyedés); koji, koju = alant, alacsony, 
mély (bas kojan = fejjel lefelé); kojm.sk = fektetni, helyezni, 
hagyni; kotmak (Fazlullah Khan szótára után) = hagyni, el
hagyni ; kota.rm.ak = mélyebbé, alacsonyabbá tenni; kotan = 
a juhok éjjeli fekvő helye. 

csuv. kor=tenni, rátenni, hátrahagyni. 
alt. koi = letenni; kudu = alámerülni, elsülyedni; kuduk = kút. 
oszm. kojmak (mint fönt); koji vermek = feküdni hagyni, ott 

hagyni (liegen lassen); kojxm=zalant (jüzi kojun = arczczal 
lefelé); kuj, kuju, kuji = kút; kujrni = kebel, mélyedés. 

Ép úgy a mint tük, tüg (legalsó vég) tőszótagból tükmek = 
önteni, kiönteni, tulajdonképen lefelé hozni, véghez vinni, végezni 
ige eredt, szintúgy találjuk koj, kuj-t a következő kiöntés, kiön-
teni-re vonatkozó szókban; pl. 

csag. kujmak=önteni, szórni (giessen, schütten); kujga,, kujgan, 
(kumgan) — öntöző kanna; kujm.a.n = forró zsirba öntött 
tésztanem. 

kaz. kuj gxm=vízesés; fcwjgunlanmak = ömleni (sich ergiessen). 
oszm. kujxmzi — arany vagy ezüstműves (tul. érczöntő). 
jak. kut, kutahiia. — önteni. 

A koj, kot, transitiv alakjából eredt még végre kon (tulajd. 
kojun = leülni, letelepedni stb.). Pl. 
csag. konmak = letelepedni, táborozni, konak=letelepedés, lakás, 
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valamint a letelepedő (vendég); konalmak = éj jelezni; fconalku 
= éjjeli szállás; Zconusmak=együtt lakni; konsu = szomszéd. 

oszm. komnak, konsu (komsu), konok, (mint fönt); konmmak = 
egymással közlekedni, 

jak. kon, /cowobun = éjjelezni (übernachten); konu — íöld (Féld), 
sík tér, sík, szabad föld emelkedett hely (táborozó hely ?); 
konnok = éjjeli fekvés. 

CSUV. kan = kinyugodni; kannás = beszélgetés (Unterredung — v. ö. 
oszm. konusmak, átvitt értelemben társalogni); kanna,= 
vendég. (V. ö. csag. konak.) 

99. 
Kul — hallás, fül, fülek. 

ujg. kiúksk — fül. Mint a végképzésből látható egy a törökségben 
ma már elő nem forduló igének (kulkamak?=hallani) nő
mén agentisa. A legközelebb rokon nyelvcsaládban, t. i. a 
finn-ugorban a k annál gyakrabban fordul elé; mint: finn 
kuule ; cseremisz kol; vogul ^ol; osztják ^ul = hallani. V. ö. 
Budenz 102. §. 

csag. kulák = íül; kulakl&mak~= hallani. 
OSZm. kid, kidn = fülek. 
alt. kidek = hallás (Gehör), fül. 
csuv. kidga, = hallás, fül; kulga,zir = siket (a ki nem hall). 

Ha tekintetbe veszszük a német H ö r i g e (függő — freie 
und Hörige) és h ö r en = hallani,továbbá a szláv sluga = szolga és 
sluch = hallás közti kölcsönös viszonyt— nem lasz nehéz a török
tatár kul=rabszolga és kulák = hallás (Gehör), fül közti összefüg
gést kitalálni. 

100/ 
Kut — szerencse, üdvösség, lét, létezés. 

ujg. kut= szerencse, üdvösség, boldogság; kutluk=üdvözült, bol
dogult, boldog; A;Míkumak= szerencsésnek lenni, boldogulni, 
gyarapodni (prosperiren); kud&tmük, kututmak = szerencséssé 
tenni, szerencséltetni; /c«datku=:boldogító. 

csag. kut (mint föntebb); fetíanmak = örülni, boldognak lenni; 
A;wíkarmak = megszabadítni, megváltani, vkit meggyógyítni, 
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üdvözítni (jem. heil machen); kutulm&k = megszabadulni, 
üdvözülni. 

alt. /raí = élet, lélek, elme. Pl. kúti cikti = ő igen megijedt. V. ö. 
csag. angi uctu = ő megijedt, szószerint: esze vagy elmélete 
elrepült. 
Az alt. szónak és mondatnak jelentésének tekintetbe vételé

vel történik, hogy k mellé sorolom ajak. kutta, = megijedni; kúttal 
= félelem; csag. kuturmak; oszm. Amurinak=megdühödni, meg
veszni szavakát, ámbár nyiltan szólva, e két tőszótag fogalmi 
összefüggésével nem vagyok tisztában, ha csak a keletieknek azon 
nézetére nem reflectálunk, mely szerint az ő r ü l t s é g és á t s z e l 
l e m ü l é s-féle lelki állapotok egymással rokonok. 

101. 
Keb, kib, gib — kép, alak, hasonlóság. 

ujg. keb, kep = kép, alak, minta (Modell); képit = minta (Muster). 
alt. kep = ké'p, alak; kep sös = metaphora, közmondás. (Vájjon a 

csag. gep = szó, nem rövidítése-e az azelőtt a khánságokban 
is használt geb söz, geb sözi-nek?). 

oszm. gibi = hasonló, egyenlő. 
az. gimi = hasonló. 
k. k. kiberlék=hasonló. 
jak. kidb = alak, termet (Form, Gestalt); kidbtö, = vmely dolognak 

alakot adni. 
Nekem úgy látszik, hogy &e6-vel = alak, minta rokon az alt. 

csag. kem = mérték is. 

102. 
Kel, gil, gel —jönni, közeledni, odajönni, érkezni. 

ujg. kelmék — jönni; A;eZikli= jövendő. 
csag. kilmek = jönni; A^türmek = hozni, jövetni, jut tatni; kilm = 

menyasszony (a házba jövő, minthogy a nő mindig a férfi 
házába jön). •« 

oszm. gelmek = jönni; ^etirmek = hozni; gelin = menyassony. 
jak. kai, kálábm=jönni; kalit — jövetni, juttatni. 
k. k. t e r m e n , kileihen — jönni. 
csuv. kil'=jönni; kin = menyasszony. 
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103. 
Ken, en — tág, bő, széles, téres, kényelmes, kibővitni, kiterjesz

teni, kinyújtani. 

ujg. ken, keng=gazdag,bő, széles; kengú = gazdagon, bőségesen; 
kenges =ráérő idő, kényelem. 

csag. ken (mint fönt); Zcewgetmek = kibővitni; /cem/esmek = vmit 
hosszura nyújtani, elhúzni (verschleppen), gondolkodni, ta
nácskozni; kenges = tanácskozni. Csak a szó átvitt értelmé
ben, mert consilium-ra ögüt van meg. 

oszm.gefás = hő, tágas, téres; g7l = szélessép; enli = széles, eő, tág; 
ensiz — keskeny (szélesség nélkül); engin=nji\t, széles ten
ger, V. ö. engin ovalar = széles, tágas völgyek. 

alt. ken = szé\es; een = nyitott, bő, messze; eend.ii = széles; eende 
= kiterjeszteni; enik = szabadnak lenni ; emgü = szabadság. 

jak. kián = hő, széles; künsLS = kicsit bő, kicsit széles; an& = 
nyilt; awat = kinyitni; anai = kinyílni (sich öffnen). 

csuv. ana, = tágas, téres, nyilt; awzir, kanzir = keskeny (szélesség 
nélkül — tehát an kan itt is = szélesség. V. ö. oszm ensiz). 

A fölsorolt példákon kivül a jak.-ban még könüv = eltávolí
tani, a közt kibővitni (den Zwischenraum erweitern) is egyik 
alakja a kérdéses tőszótag, a mi könnyen arra a gondolatra hoz, 
hogy a /íönül = kedv, jókedv, szót szintén e családhoz számítsuk. 
Fogalmilag k e d v , j ó k e d v , ö r ö m már azért is azonosítható 
volna szélesség, kényelem-vei, mert először a boszankodás és ked
vetlenség ellenkező fogalma az e l s z o r ú l á s , n y o m á s alapje
lentésből eredt; mint: oszm. sik = szoros és síMnti = boszankodás, 
tulajd. elszorúlás; továbbá tar — szoros, keskeny, szűk és torgin = 
haragos — és másodszor, mert más nyelvekben hasonló viszony 
van. így arab: mebsut = kiszélesített, fejlődött és egyszersmind 
öröm, mudhaikat = elszorúlás s egyszersmind gond. Mint mondtuk, 
az ilyen föltevés nagyon kínálkozó, de másrészt nem szabad mel
lőznünk, hogy az alt.-ban küj, küü az öröm, akarat, szeretet stb. 
töszótaga, s ez eredetibb alak e szerint 116. §-ba is tartozhatik. 
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104. 
Ker er — tág, bő, széles, tér, térség, betérni, beleférni, belépni, 

(v. Ö..108. §. kirker) . 
alt. ker = kibővítni (weit machen), kinyújtani, kiterjeszteni (kére 

alta = nagy lépéseket csinálni). 
csag. kermék = kiterjeszteni, kiszélesítni; e remnek = kinyújtóz

kodni; kiszélesedni, kiterjedni, kiterjeszkedni; Serege = nyújt
ható faháló a sátor aljának csinálására; keris = kifeszített, kinyúj

tott, az ijnak kifeszíte-t húrja. 
csuv. kar = kinyújtani. 
oszm.#erinmek = a tagokat kinyújtani, kinyújtózkodni. 

V. ö. ken, ken = bő, tág, széles 103. §. 

105. 
Ker, ger — kötelesség, (Pflicht, Bemüssigung, Schuldigkeit, 

tartozás, áldozat. 
jak. karm = kötelesség, kötelezettség; jfcánnnák = köteles, leköte

lezett; kdr'át& = kárpótlás, helyett; kar'ák — áldozat (az isten
nek kapott jóságért való tartozás). 

ujg. kerek = szükséges, vétkes, tartozó (schuldig), tartozás. 
csag. fcirek = kell, szükséges. 
oszm.gerek = szükségesnek lenni, kelleni (müssen); ^ereklik=kö

telesség. 
k. k. kérék=szükséges (nöthig). 
csuv. kirle = szükséges (nothwendig). 

i£-val mind hangilag mind fogalmilag — kötelesség, tarto
zás, jog és igazságos másutt is ugyanazon eszmekört alkotják — 
összefüggnek még: 
oszm.fércek = igaz, igazságos; #erceklik=igazság. 
jak. kiráik, kirtsik, kirtis = helyes, igaz; kurdsX = igazodó út 

(Eichtung); kurd.uk = egyenlő, egyenlőség. 
k. k. Mrtis = igaz. 
CSUV. kir=h.it. 

106. 
Kes, kis, kec, kié — metszeni, szétvágni, szétdarabolni, szétdara

bolni, szétdarabolt, kicsiny, kevés, csekély. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I . 2 3 
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I. - S. 

ujg. temek —metszeni; teük = metszés, szakadás, pusztulás, 
betegség (v. ö. bütmek=végződni és £wűük = kór, beteg, vé
gére járó); teükli — beteg; teim = vég (Ende •— azaz a hol 
vmi levágva, letörve van) ; teimci = elvégző, bevégző, ki
pusztító. 

csag. temek, kismek (mint fönt); teek = darab, metszet, földgö
röngy ; teik = levágott; teer = kés; tekülemek = összedara
bolni; tekin = éles, metsző; teek = elosztás, sor. 

kir. teim = szabás, alak, szokás; kez = a, nyíl szétvágott vége, 
melyet az íj húrjára tesznek; teü = rész, osztály (Antheil), 
sors; teeklemek, teülemek = egymás között elosztani. 

oszm. temek, teim, teik (mint fönt); teinti = darab. 
k. k. teek = fele (Hálfte.—V. ö. bicmek = metszeni és bucuk= 

fele; továbbá jarmak = széthasítni és jári^=fél); kezák=ke
vés, kis darab. 

alt. teek=: az egésznek egy része. 

II. — c. 
ujg. teik, /cicik = kicsiny, fiatal; kickürmek = összemetszeni, 

megkisebbítni. 
alt. teenek, kicenek, kicik = kicsiny, fiatal. 
csag. kicik = kicsiny ; kücük = kölyök (kutya). 
oszm. kücuk = kicsiny; kücek, köcek = gyerek, kölyök, gaz gyerek, 

tánczos. 
jak. kuccugui = kicsiny. 
k. k. kit'ik = csekély, kicsiny. 
csuv. kiien — kevés, kicsiny, fiatal. 

Az s-re végződő alak az eredetibb, és mint mindenütt a c, 
f-re végződő mellókalak az tulajdonképi tőszótagnak itt is fokozott 
cselekvését fejezi ki. Míg teik, kisik egy darabot, az egésznek egy 
részét jelenti, addig teik, /cicik-ben a k i c s i n y, nem e g é s z van 
fogalmilag kifejezve. .8—c hangtani viszonyát illetőleg v. ö.jüs, jüz 
= fönt és jüáe, jüce = magasság, magas. 

107. 
Ket, kit, kec, kié — elvonulni, eltávozni, elmenni, előtte elmenni, 

elhaladni, elmúlni (időről), menni, utazni, elmúlt, késő, este. 
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I. — t. 

ujg. ketmek = menni, elmenni; tóíürmek = dltávolítni, elvenni. 
csag. kitmek=elmenni; kitken — elmúlt; t e r m e k elmenni hagyni, 
oszm. (7*ímek = menni; gedek — űt, hegyi út, szoros (Engpass). 
alt. kedeúe = elmenni, eltávozni. 

II. — c. 
ujg. kecmek — előtte elmenni, mellette elmenni; kecik = kijárás 

(V. ö. oszm. gedek); keckii = mulandó; kecken = múlt ; kec = 
késő (kec üdi — késő idő, este). 

csag. Bernek, kecmek, kic, kec, kicken, kecken (mint fönt) ; kice = 
este (v. ö. kaj, kej 74. §. II.). 

oszm. gecmek=előtte elmenni, elmúlni, átugrani v. menni (über-
gehen); gecid = átjárás (Fürt, Uebergang); gecen = múlt; gec 
késő ; géze = este. 

k. k. keséimen = átmnnni (übergehen) ; geterben = a vizén át
menni. 

csuv. kaz= előtte elmenni, elmúlni; kazg&T=előtte elmenetni, el
múlatni (vorübergehen lassen). 
Már a k é s ő és e s t e szók közös eredete, melyről 74. §. 

alatt megemlékeztünk, nem kevésbbé azonban a csuv. kas, a hol 
az alhangú belső hang még meg van, és kec, kei közti viszony, 
világosan mutatják, hogy a jelen tőszótagot 74. §-hoz lehetne 
számitni. Ket, kit, git, mint már megjegyeztük, nem a menés (a 
minek számára barmak, varrnak van), hanem az elmenés, eltávo
zás, megfordulás cselekvését, egy szóval a testnek azon mozgását 
jelentik, mely a kitűzött czéltól vagy iránytól való eltérést foglal 
magában., Ket végre hangilag is csatlakozik kat, kaj-hoz (megfor
dulni). V. ö. &aínamak = mozdulni, vonulni. 

Ugyanazon viszonyban, melyben ket van kec-hez (a c szó
végző mindig frequentativ, fokozott cselekvést fejez ki), van kat 
kac-hoz (fokozott, sietett megfordulás, azaz szökni, megszökni; 
e szerint tehát a csag. oszm. kacmak = szökni, menekülni — kaé&k 
= szökevény; k. k. kaférben = megfutni — kaske = szökevény; 
oszm. kosmak = futni, szökni — szavakat szintén e tőszótaghoz 
kell soroznunk. 

23* 
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108. 
Kir, ker — bemenni, beleilleni, alámerülni, lesülyedni. 

csag. kirínék = belépni, vmiben eltérni; vmire készülni (sich zu 
etwas anschicken); kirgüzraék — bevezetni, elhelyezni. 

oszm. ginnek (mint fönt). 
kaz. kermek = belépni; kergezmek — bevezetni. 
jak. kir, kirábin 
csuv. kir' \ belépni, bemenni. 
kir. kirerben 

Kir, ker mind fogalmilag, mind hangilag fcer-vel 104. §. ro
kon. Az intrare jelentés csak átvitt, mert a tőszótag gerundiuma 
eltérni, beférni; épúgy mint a mellékalak ír, er (érmek = megér
kezni, megjönni és beleilleni, betérni, eltérni). 

109. 
Kis, kis, kiz, giz — őrizni, védni, megőrizni, eltenni (aufbewah-

ren), eldugni, eltitkolni. 
ujg. kisemek = őrizni, megóvni, vkit megőrizni, megvédni; kisik, 

késik = őrség (Wache); kisiklik = őr; kisen = védelem, védés, 
bilincs; kisenmek=tartózkodni; kisen\ik = elrejtett, titkolt, 
tartózkodó. 

jak. kistm, kisiKbin = elrejteni, eldugni; kistálán = titok. 
csag. kisen, késik (mint fönt); /cesikci = őr; Mdemek = őrizni, meg

őrizni; felenmek = őrizkedni, elrejtőzködni. 
oszm. giz\i = titkos, rejtett; (/illemek — elrejteni, eldugni, megőrizni 

(aufbewahren). 
K mind fogalmilag mind hangilag köz, küs, küt-hez 83. §. 

tartozik, melynek belső hangú középalakját az alt. kezet-hen = 
megóvni, őrizni lehet fölismerni. 

110. 
Kök, gök, kőj — zöld, kék, fü, ég, zöldelni. 

csag. kök=zzö\á, kék, ég (Himmel); kökevmék — zöldelleni, kékel
leni, kék színt játszani; kög, küg—fü, a zöld; kökxxrt = kén 
(zöldes szinéről nevezik így). 

az. güj = íü. 
jak. küök = zöl&, kék; kögör, kögörubin = zölddé vagy kékké lenni. 
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k. k. kok (mint fönt); köhwc = kén. 
C8UV. kvak=~kék, zöld; fcv<x<7ar=zöldelni, kék foltokat kapni. 

Tekintetbe véve, hogy z ö l d , kék-nek v í z , n e d v e s s é g-
vel máshol, török és nem török nyelvekben is közös tőszótaga van, 
mint : jas—nedves — jasil = zöld; arab : ma=víz — mavi = kék ; 
persa: a&=víz — abi = kék, zöldes — hajlandó volnék az ujg. ük, 
ö&=víz szót a kök mellékalakjának tekinteni. 

111. 
Kői — hozzá támasztani, befogni (anspannen), eleje fogni (vor-
spannen) és innen különféle kocsizó, lovagló és szállító eszközök 

elnevezése. 
alt. kölö = megtámasztani (anlehnen), beárnyékolni. 
csag. köluk, kölek = lovagló és kocsizó, járó eszköz, mint : ló, teve, 

szamár, hajó. 
jak. AröZüi = befogni (anspannen); kölö = elébe fogás, forspont 

(Vorspann), szállító eszköz (lovak, iramló szarvasak, kutyák). 
k. k. ftöZlármen, kőiéiben ? , , . . , 

>• belógni (anspannen). 
CSUV. ICUL ) 

Az alt. kölö a m e g t á m a s z t á s , b e á r n y é k o l á s fogalmi 
analógiájára utal, de hogy az alt. kölöngö, kölötki — csag. kölge 
— oszm. gölge = árnyék, védelem, ernyő származékok milyen vi
szonyban vannak a fönt említett köl tőszótaghoz, nem egészen vi
lágos előttem. Annyi bizonyos, hogy az á r n y é k szót csak a 
védelem, támaszték átvitt fogalmában kell tekintenönk. íC-val 
rokon a fogalmilag analóg jöl tőszótag, mint : 
alt. jöle = megtámasztani, hozzátámasztani, vmire támasztani; 

jölön = támaszkodni (sich stürzen, sich anlehnen). 
ujg. ,/öiemek = segítni; jöiek = védelem, támaszték, segítség; jöl-

ekci=segítő, támogató. 
cssuv. sJMÍ = megszabadítni, megváltaui. 

112. 
Köm, göm — elrejteni, eldugni, eltömni, elásni, eltemetni. 

csag. kö?nmek=zeltemetni, elásni, eldugni; kömuk=elásott, eldu
gott; kömüs = ezüst (V. ö. jak. kömüs); Zsömüsmek = leeresz
teni, lesülyeszteni, lehajlítni; feömülemek = eldugni, elrejteni. 

klr. kömbe = elásni. 
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az. kömle = rejtek, búvó hely, a vadász leső helye. 
oszm.^ömmek, gömüs. gömülmek (1. csag. köm—). 
jak. köm = bekotorni (verscharren), elásni; kömük = mély hó ; 

kömÜ8--ércz. így: ürün kömüs = fehér érez, azaz ezüst; ki-
sil kömüs = vörös érez, azaz arany. 

k. k. A*ömerben = eltemetni. 
csuv. kümül = ezüst. 

V. ö. a rokon töm, tüm, cöm, com tőszótagot. 

113. 
Kömük = nyak (Nacken), mint önálló szó csak az északkeleti 

nyelvterületen használatos, a többi részekben, nevezetesen a csag.-
ban csak compositummal fordul elé; pl. ftömüldörük = a lovak és 
tevék nyakdísze, mely kömük = nyak, nyakszirt és dürük, durük 
= álló, levő szókból keletkezett. Hasonló összetételű eginduruk, 
egin-dirik = inggallér, ruhagallér, azaz a nyakon, nyakszirten 
(égin) levő, továbbá oszm. bojunduruk = iga, bojun = nyakszirt és 
duruk = levő szókból. Vájjon köm nem jelent-e annyit mint a meg
hajlott, hajlott kaj, kij-bői (hajlítni), a milyen eset egin-nél — hát, 
nyakszirt van, melynek eg, ej (hajlítni) tőszótag képezi alapját — 
azt egyelőre csak sejteni, de meghatározni nem lehet. 

114. 
Köt, küt, göt, köc, küc, góc — fölvenni, fölemelni, föltörni, vonni, 

húzni vonulni, utazni. 

I. — í. 
ujg. Aöíürmek, kötvümek = fölvenni, fölemelni $ /cöírüm = fejede

lem, kiválasztott (tul. a fölemelt, minthogy a török népsé
geknél régtől fogva az a szokás volt, hogy főnökük megvá
lasztását fölemeléssel jelezték). 

csag. kötél = magaslat, domb, hegy; ftoíeli = a magasba v. föl
emelve, magas; kötermek = fölvenni, terhet fölemelni; köte-
rim = teher, a fölrakott; kötelmek = fölfelé szállni; &öíkürmek 
= fölkerekedésre birni v. hozni. 

az. götmek=vinni, hozni. 
oszm. #öíürmek:=:fölemelni, megterhelni (gyakran getirmek = hozni 

szóval tévesztik össze hibásan). 
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k. k. ftŐíZelerben — fölemelkedni; fcöí'erben = nomád életet élni. 

II . — c. 
ujg. köc = fölkerekedni, utazás, vándorlás; fcöcmek—fölkerekedni, 

utazni; Zcöcükli = utazó, nomád. 
csag. köc etmek, köcmék = fölkerekedni, utazni; /cöcürmek=:átszál-

litni, vkit átköltöztetni; ftöeemen, ftöcmen = nomádok, vándor
társaság. 

oszm. göcmek, göcemen (1. köcmék, köcmen). 
jak. kös, kösöbim — lakását megváltoztatni; kösör = más helyre 

vinni. 

Ha a 107. §-ban emiitett azon viszonyra utalunk, mely 
ugyazon töszótag t és c szóvégzöje között van, akkor a köt — köc 
közti fogalmi összefüggést is könnyen magyarázhatjuk. Afölvevés, 
fölemelés alapjelentésével utazni, elvonulni, elköltözni, tul. sátort 
vagy l a k á s t fölemelni, fölszedni is összefügg. Hasonló esetre 
akadunk a jük = teher és jüknimek = fölkerekedni szókban. 

115. 
Küc, küt, kiis — hatalom, erő, erősség, buzgalom, bátorság. 

ujg. küc = erő, hatalom, önkény; kücki = erőszakos; kückxmmek== 
erőszakot elkövetni; küclxüz = zsarnok, hatalmas. 

csag. küc (mint fönt); kücüm == hatalom; kücenmek, &wcünmek = 
erőlködni, buzgólkodni; küt, köt=exő, hatalom; ftüíibar, 
&öíibar = erős, hatalmas (ereje, hatalma van). 

oszm. güc, gü£— munka, dolog, nehéz (güzile = fáradalmasan, ne
hezen, alig); í/wiéninek — haragudni, megsértődni; göt,güt = 
bátorság, hatalom; pl. götürl varsa = ha mersz, ha bátorsá
god van — nem göt —podex szóból, honnan a török népety-
mologia származtatja. 

jak. küs = erő; Hsták = erős; küswc = eYÖt nyerni, kapni, 
k. k. küs (mint föntebb); /a£stük = hős, vitéz; ködel=munka, do

log ; /cödelermen = dolgozni. 
Vájjon küc a köt, küt-vei = fölemelni, vmit helyéről elmozditni, 

vagy kis-yel = heves, tüzes rokon-e — azt egyelőre nehéz el
dönteni. 



3 6 0 VÁMBÉRY ÁRMIN. 

116. 
Küj, kuj, koo, kog, güj — égni, meggyúladni, izzadni, ragyogni, 
világitni, parázs, napforróság, égés, világosság, nap (és képes je
lentéseik ; mint:) buzgóság, irigység, harag, vágyódás, sóvárgás, 

erős akarat. 

csag. küjmek, küimek, güjmek = égni, meggyúlni; küje, kője — égés
seb ; küjnk=vmely test elégett része ; küj&ürmek — elégni; 
küjdürdü = rák, gyúladás (Brand); küjünc = vmely seb fáj
dalmas égetése ; küjelemek = föllobog, föllángolni; küz (küjöz) 
izzószén; kujm&k — égetni, meggújtani; fcwjas, fco/as = nap 
(sol), nap forrósága. 

OSzm.güjünmek = égni; güjnük = láz, forró láz (v. ö. kiz — meleg 
és az kizsjcma — láz); künlük,gü?üük (küjünlük-ből) = füstölő 
szer, fütülő (tul. az elégetendő); kümnr (küjmür ?) = szén 
(tüzelő szer? V. ö. ot = ttiz és otun = tüzi fa). 

alt. küj = égni; /cöő = égés; /étije, küj\ek = üszök; küjxm = irigyelni 
(v. ö. kiz —tűz és oszm. Mzganc = irigység); küjnnü = irigy
ség; küjnnéek= irigy, irigylő. 

jak. kuj&s = nappali forróság, forró nap (v. ö. csag. kujasr=nap 
[Sonne]). 

k. k. köjerben = égni; köj'6 = kiégett szén; kos=égő szén. 
csuv. kija, = fafáklya, gyújtó (Brander), forgács (Kinnspann); kojel 

= nap (Sonne). 

Küj, köj-hez szorosan csatlakozik a kün tőszótag, melynek 
nasalis szóvégzője aligha a tőhöz tartozik és sokkal nagyobb való-
szinüséggel képzőnek tekinthetjük. Legjobban kitűnik ez az altaj-
ból, a hol a küjiin és künn hasonló jelentésű alakok a j szóvégző 
absorptióját eléggé mutatják. Kün-t tehát = küjün-nek lehet tekin
teni, és tárgyas és elvont származékait illetőleg majdnem ugyan
azon fogalomköre is van; pl. 

alt. künn = mohóság, buzgalom, szeretet, kivánság, óhajtás; kü-
önger = óhajtni, kivánni, akarni; künn = kedv, jókedv. 

csag. kün —na,n (Sonne), világosság, nappal; künes = nappali for
róság, nap heve; künlemek — buzgólkodni, tűzbe jönni, iri
gyelni; künnetmek, künletmek = tűzbe hozni, irigységet kel
teni ; künciiik = irigység. 
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oszm.gün~nappal, nap (Sonne), nappali világosság; #üwes=nap 
(Sonne); A;imü = buzgólkodás, irigység; fcimlümek = irigyelni. 

csuv. koii=nappal, élet; &cmdurla = nappal (bei Tag. —V. ö. csag. 
Mndüz = bei Tag)/ 

Ha a jelen tőszótag fogalomkörét közelebbről vizsgáljuk, ki 
fog tűnni, hogy fcöngül, küngül, (/önül = kedv, kivánság, szeretet, 
vágyakodás, buzgalom, tűz szintén ide tartozik, minthogy e szó
nak s z í v (véredény) jelentése csak másodlagos és későbbi eredetű 
— cor-t a törökben jürek fejezi ki — és eredetileg bátorság, kedv, 
jókedv, buzgalomra vonatkozik; pl. oszm. gönüllü = önkény te s 
katona; csag. köngüllük — bátor; köngül almák = bátorságot venni, 
merészkedni stb. 

Kül, kür, kid, k'új — tompa hangcsattanás, nevetés, nevetni, 
lármázni, tombolni, dörögni. 

ujg. kül = csattanás, nevetés; külümek — nevetni. 
csag. Mernek = nevetni; MZümsemek = mosolyogni; külemék=dü

höngni (aszélről); /aiZbür = zaj, zúgás; kiirlemek = lármázni, 
dühöngni (leginkább tompa, görgő hangról), dörögni; kül-
lüntü = zaj, zúgás, dörgés, lárma; kürxmg = csevegés, trécse-
lés, mende-monda. 

oszm.gülmék=nevetni; MZdür = zaj, zúgás; gürlemék, güriil&e-
mek = lármázni, dörögni, zúgni; ^ürülti, gürlxmti = zúgás, 
dörgés. 

kaz. küi, A;üj = hang, ária; küjlemék == dalolni; A;itZmek = a galam
bok bugása. 

alt. küii = tompa zúgás, visszahangzás; kimle = hangzani, vissza-
hangzani, örvendezni (jauchzen); kül = nevetni, mosolyogni. 

kir. küllemek, küjlemék = rákiáltani, szólítni (kutyát vagy más 
állatot). 

jak. kül, küliihm-= nevetni. 
CSUV. kol = nevetni; türl = lármázni, zajogni. 

Kül hangutánzás, mely, mint látható, helyes következetes
séggel ir le tompa, görgő és magas hangokat. Némileg közeledik 
ez észjárás a magy. h a h o t a (tul. ha ! ho !-t kiáltani). 



3 6 2 VÁMBÉRY ÁRMIN. 

118. 
Kün, gün, kon, cün, cin, sin — sima, egyenes, igazságos, irányt 

adni, küldeni. 

ujg. kuni, ftímü = sima, egyenes, őszinte; künilik = becsületesség; 
künmék, künimek = megegyenesedni; kímilmek — igazodni, 
készülni (sich anschicken); tówitmek=egyenesítni. 

csag. &im = sima, készített bőr; kuni, künmek (mintfönt); kündem 
őszinte, hű, alkalmazkodó, türelmes; künülmek = magának 
egyenes irányt adni; Zcimdürmek^vkinek irányt adni, vkit 
irányozni; kiiniík = alkalmazkodó; frimüktürmek = vkitalkal-
mazkadóvá tenni, engedelmességre birni. 

oszm. #öwdürmek = küldeni v. ö. oroszul pravo = egyenes, pszinte és 
napravljat = küldeni, irányozni (tulajd^ irányt adni. K ü l -
dés-re másutt mindenütt jollamak használatos). 

jak. könö = egyenes, becsületes; kön, könÓb\m = megegyenesedni; 
könnör = megegyenesítni. 

k. k. koné — az imént, épen, mindjárt. 
csuv. kone = békés. 

Kün szótag cin, cün-vel = íok, mérték mind hangilag, mind 
fogalmilag rokon, de hogy mi lehet e tőszótagnak tárgyas fogalma, 
azzal még nem vagyok tisztában. Mi tehát a gutturalisból sibillans 
szókezdetűre változott tőszótag származékait fok, i r á n y , m é r 
t é k vagy e g y e n e s , i g a z s á g o s , m é r t é k l e t e s jelentésük 
szerint fogjuk folytatni; mint: 
ujg. cün, cin = őszinte, becsületes; cmlik = becsületesség. 
csag. cin, cen = iga,z, egyenes, helyes, mérték; cwamak= mérle

gelni, megfontolni; cmamlamak = gondolni, vélekedni; sin = 
kisérlet, vélemény, próba; smanlamak = mérni, megkísér
teni, megvizsgálni, próbálni. 

kir. sijn, sén—helyes, egyenns, mérték; sináik = őszinte ; sin&u 
= sejteni, következtetni; sinéi = megkísértő, csábító. 

oszm. cmtürmek, smamak = megvizsgálni. 
jak. cinka, = egyenes, egyenesen, mindenképen; cmkil = egészen, 

mindenképen, általában. 
k. k. sen = mérték, igazság. 
alt. cene = mérni, próbálni; cin = helyes, egyenes; cmda=ítélni, 

igazságot tenni, igazítni; cináík = igazságos. 
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CSUV. cin = igazságos, igaz, egyenes; cin — cinak = valóban (für-
wahr). 
Midőn a cin tőszótagot kün-vél összehasonlítjuk, épen nem 

szabad mellőznünk a ten = sima, egyenes, kimért, nyugodt (gemes-
sen) és h í rnek —mérni, próbáldi közti viszonyt, minthogz az 
Utóbbinak az előbb említettel való hangi rokonsága is igen való
színű. 

119. 
Jab,jav,jam— hiú, semmis, sovány, rossz, puszta, kopár, idegen. 
ujg. jaba, java = hiú, üres; javuútmak, javritmak, Ja&ritmak = 

meghiusítni. 
alt. jobiB = közönséges, durva, rossz; jaMza = lealacsonyítod ma

gát; jaman = szegényes, rossz; jamanda = rosszá lenni, le-
sülyedni. 

csag.ja6a = haszon nélkül való; ja6u = rossz (lóról jabu = gébe, 
tehát nem persa eredetű mint általában gondolják) ;jaban = 
puszta, kopár, sivatag; jaman = gonosz. 

oszm.jomn, javán = sovány, aszott (uzuz etiíí jovan olur corbasir= 
olcsó húsnak híg a leve); jabaia.— puszta ; jabaiíZii = idegen ; 
jav, jao — veszteség (jav kiírnak = elveszteni, eltékozolni). 

k. k. tabsbl = rossz ; t'abés = alacsony, közönséges, aljas, durva. 
Jav, jab-hől a frequentativshozzáfüggestése által eredt még: 

csag. javas, juvas — félénk, lassú, csöndes. 
alt. jofeos = puha, lágy, csöndes, békés (jobus pásti kilis kispes = 

békés fejet nem vág kard). 
kir. ittjas = halk, csöndes. 
csuv. jfamé = csöndes, nyugodt; jivln = elállni (abstehen), elfáradni. 

A mint szóvégző gutturalisoknál és labiálisoknál gyakran 
megtörténik, hogy ha képző járult hozzájuk, eltűnnek és két szó
tagból egy lesz; pl. íavus = tas (távol); Zcojus^kos (összetett, egye
sűit) ; <%ir = cir (híni, szólítni) stb., ép úgy lett itt is jabus, javas
ból az összevont jas (csöndes, halk, titkos). Pl. 

csag. jas = titkos, csöndes, halk; jasurmak —eltitkolni, elrejteni; 
jasurun = rejtett, titkos. 

Ujg. jasru = titkos (az adverbialis ra, ru képzővel, mint dogru, 
őzre, egrü stb.). 
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oszm.Jaimak = fátyol, tulajd. elrejtő. 
alt. jajil = titkosság; jajittu = titkos; ja$x=eldugni, elrejteni. 
jak. sasa,? = elrejteni; sas = elrejtőzni. 
k. k. fkzererben = eldugni. 

Hasonlóképen olvadt össze ajuvan adverbialis alak jow-vá, 
mint : kaz. jon = olcsó; jon aitmak = olcsóvá lenni; jak. sinegüs = 
vékony. 

120. 
Jag, ag — zsir, háj, kenőcs. 

csag. jag = kenőcs, máz ; jaölamak = bekenni ( k ö v é r s é g , z s i r 
szóra a csag.-ban maj gyakrabban használatos). 

oszm. jag, jagla,mak (mint fönt); Jaoínmak = magát bekenni, be
mázolni; jaglík = kendő. 

jak. sía = kövérség, zsiradék, há j ; aga,, alibin = bekenni, bemá
zolni; agán, aaanabin = magát megkenni; aglniak = kenőcs 
(Schmiere, Salbe). 

k. k. tak = kövérség, zsiradék, háj ; ía-glirben — bekenni, be
mázolni. 

csuv. sju = kövérség, zsiradék, háj. 

121. 
Csag. oszm. Jagumr, az. jamgur, kir. zagmm, k. k. nang-

mér, jak. samir, csuv. sJomir = eső (Eegen). 

Ha tekintetbe veszszük, hogy gur-t gyakran használják va
lamely tulajdonság megjelölésére (pl. tojgur=a ki jóllakik, tinma-
gur = a ki nem nyugszik stb.), könnyen arra a gondolatra jöhe
tünk, hogy hangcsere történt, és a,jam tőszótagnak többé elő nem 
forduló eső (nedvesség(?) jelentése van. Ez a föltevés azonban 
téves volna, valamint az is, mely szerint jag, zag-oi zig, £k-yel 
— nedves, iparkodnak azonosítni. A jak tőszótag t. i. az Ik, ak= 
leesni, esni családjába tartozik és a,jagmur szó eredeti jelentése a 
leeső. V. ö. magy. e s n i és e s ő (Eegen). így mondjuk eső esik, 
hó esik, ép úgy mint a törökben, a hol az esést, esőzést vagy ha
vazást soha sem fejezik ki egyes igével. Azt mondják : jagmur ja-
gar=eső esik; kar jagár = hó esik; basimiza tas jagdi = fejünkre 
kövek estek. 
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122. 
Jak,jag, sak, sag, sav — jó helyes, szives, egészséges, kellemes, 
kényelmes, józan, éber, jólesni, tetszeni, vmin fölüdűlni, józanon 

vagy ébren lenni, megfigyelni, őrizni, gyógyítni. 

csag. jakinak = jót tenni (wohl thun), jakismak = illeni (sich schi-
cken, géziemen) ; jak&i, jakhsi—szép, jó, illő; jórmak (jaknv-
mak, jatwmak-ból) jóslani, álmot fejteni (szó szerint jól 
tenni, jóvá tenni. — V. ö. magy. jó és jósolni). 

alt. jaA;ar = tetzésre találni, tetszeni, jóváhagyni, helyeselni (ge-
nehmigen); jaksi = 8zéip, jó ; ja&sila=jóvá tenni, megjavítni. 

kaz. jagmaali=•szives, udvarias; jagumiuk s= udvariasság. 
kir. zakmak=izleni. 
k. k. t'ak&éz=jó. 
ujg. jafeuk=jóltevő (wohlthuend), jóleső, hasznos; jíiftukluk=: 

tetszés. 

Ide tartozik még az az. cak, ckg=]ó, egészséges, fris és jak. 
ca#ián==fris, egészséges; talán az oszm. cafanak = vmit jóizüen 
enni, mulatozni (zechen), a mely esetekben a j mindenütt c-re 
változott. 

Még nagyobb e tőszótagnak családi köre szókezdő s-vel; 
mint: 

ujg. sak— egészséges, helyes, j ó ; saklik = jóság, tökéletesség; 
sa/ázmak —vigyázni, ébren lenni; sakni = figyelmes. 

csag. sag, sao = egészséges, helyes, jobb kéz (Eechte); saomak=z 
egészségesnek lenni, magát jól érezni; saolamak = meggyó
gyulni; sautmak, saA;lamak=egészségessé tenni, meggyó-
gyitni, megóvni, megőrizni; sawt = pánczél (védő); sakinmak 
magát óvni vagy védni; sakéi = őr, bakter; saMau, saklak == 
éber (wachsam); saktat — magára vigyázni (sich in Acht 
nehmen). 

alt. sak— figyelem, ügyelés; sakí, sakt& = megőrizni; stt = egész-
séges; soot, suut = megengesztelni, lecsillapitni, gyógyítni. 

oszm. sagh, saa — egészséges, jobb (recht), jobb kéz (Eechte); saul-
mak (saa-olmak)= vigyázni, figyelni; sausmak = óvakodni, 
visszavonulni; saustuimak = vkit megmenteni (okozni, hogy 
valaki magára vigyázzon). 
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k. k. sak—józan, üdvös. 
csuv. su = egészséges ; suzir = beteg, egészségtelen; sit^irla = beteg

nek lenni; sik = óvatosság (Achtsamkeit); sikla,= vigyázni, 
figyelni. 

123. 
Jak,janjau, jav — oldal, fal, part, oldalvást,mellett, közel, közelség. 
ujg. jak = oldal (jakká jürümek=közel menni, tulajd. az oldalra 

menni, és ilyen észjárásnak megfelőleg hozzájuk csatlakozik) 
jakuk = közel, az oldalon; jak\amak = közel jönni; javuk = 
rokon, felebarát; javutmak, jak\úmak=közel hozni. 

csag. javuk, jouk = közel; jaka, = oldal, par t ; jafcalamak — a part 
hosszában menni; ja&lasmak = vkihez közeledni, pártját 
fogni, párthoz szegődni. 

kir. éak — oldal (zak bolmak = párthoz szegődni, pártjára állni). 
oszm.jak& = oldal, part, szél, gallér; jakin = közel; ja/dasmak = 

közeljönni; jakala.rn.ak = megfogni, vkit galléron v. nyakon 
csípni. 

kaz. jak—oldal (her jakká = mindenütt); jaMamak = egy oldal 
megragadni, megtámadni. 

k. k. tagaxi = közel; t'ogas = közel. 
csuv. sjuk, sjivik = közél. s 

alt. ju = közeledni; juűk = közel; jttuda = közel hozni. 
Tekintve a k n-re való hangváltozását (v. ö. ja&mak-janmak 

(égni, meggujtani); sakmak — sanmak (gondolni, wáhnen, denken) 
— jak (oldal, hasonmás) tőszótagot kell származékaival együtt 
ide számítnunk. Pl. 
ujg. janalmak — közel jönni, közelegni. 
csag. jan = oldal, fal ;janta,s = legközelebbi rokon (Náchster); jan-

cuk=oldalzseb; j&namak = köszörülni, koptatni. 
oszm. jawasmak=közelegni, közelítni. 
jak. antak = oldalon, oldalvást (auf der Seite); araiara = túlsó 

oldal. 
CSUV. en = oldal. 

124. 
Jak, sak, cak, cuk — fényleni, ragyogni, csillámlani, villogni, égni, 

sugározni. 
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I- h s — 
ujg. jakik = ragyogó, sugárzó; jakiz = barna (égni-ből), barnult, 

homályos. 
csag.jaMi=világos, t iszta; jaktilik = világosság; jaki vagy jagi = 

fontanel, égető szer és egyszersmind égés, gyuladás (Brand), 
égésseb (Brandwunde); jagii — égés (Brand), a lovaglásra és 
teherhordásra használt állatok hátán levő törés-okozta seb; 
jagir barnult, barna; jaftmak = meggyújtani (entzünden). 

oszm. jakinak — meggyújtani (anzünden). 
jak. sak. s zab in = tüzet verni, csiholni. 
csuv. sjut = világosság; sjuda, = világos. 
k, k í'a/iarmen = tüzet verni, csiholni. 

A gutturalis k, g-nek ng, n-be való rendes hangváltozása kö
vetkeztében (v. ö. sak, sag = gondolat, vélakedés és sanmak = gon
dolni, vélekedni) a, jak, jag-hói 
oszm. Janinak = égni; jangln = égés, 
jak. sanda,! = világos fény; sawdarabin = tiszta, világos fényt 

árasztani, 
csuv. sjon = égni, lángolni 

keletkezett. 

II. c — 
ujg. cakkají — villogó, sugárzó. 
csag. cakma,k = villogni, villámlani, szikra, tűzkő, kova, tüzet csi

holni ; cakin = villám ; ca&namak = villámlani, szikrázni, vil
logni; óiig = izzó szén(v. ö. küjmek = égni és küjmiir, ftömür 
= szén). 

oszm. cakmak (tasí) = tűzkő, kova; cakil (tasi) = kavics). 
jak. őagilli = villámlani, sugározni; ca^Ilan = villám, ragyogás, 

sugárzó, villámló; cakii — tűzkő, kova. 
k. k. ia#arben = tüzet ütni, csiholni. 
alt. co&=égő szén, tűz, villám, szikrázni. 

A jak = világitni, melegitni, égni és cak = villámlani, szik
rázni közti fogalmi viszonyt máshol is, nevezetesen jal—fényleni, 
világitni és cil= sugározni, ragyogni, szikrázni szóknál is észre 
lehet venni. Hogy a c szókezdő ez esetben mért jelöl fokozott cse
lekvést, az még tisztázásra vár. 
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125. 
Jak, jag, jau, jav — ellenséges, harczias, vad. 

ujg. jaki = ellenség; jakilik = ellenséges (feindselig); jaJázi—har-
czos, javlak, jaulak = vad; javnz = mérges, haragos. 

csag.ja#i = ellenség, ellenséges, harczias; jau, jav = háború, ellen
ség ; jauz , javuz = bátor; jaulak = az ellenség tartózkodó 
helye; jagikmak = megtámadni, háborúval megtámadni. 

oszm.jawz = harczos, vad, kegyetlen; jí i^ma=harczi zsákmány; 
javamnak = ellenségesen szemközt állni, fenyegetni. 

k. k. t'a = háború. 
alt. ju=ellenség; juula, = háborúval megtámadni. 

Jelen tőszótag a jak. sak = ördög és ujg. sak-val = folt, rossza
ság, gonoszság (pl. (saki jok kisi = erényes jó ember) szorosan ro
kon, és úgy látszik, hogy ellenség, ellenségeskedés jelentésének 
mythologiai eredete van. 

126. 
Jal, jil, jol, jul, £il, cil, il — ragyogni, sugározni, világitni, szik

rázni, csillogni, melegitni, forrni, tombolni, dühöngni. 

A. 

I . j -

ujg. jola, = fáklya, világosság; já rnak = fényleni, ragyogni; jolduz 
5= csillag. 

csag. jotiau, aZau = láng; jalm = a, világos, fényes tűz; /aiinlamak 
= föllobogni; jaZgin == a távolból világosan ragyogó, fénylő 
sós talaj; jaZdirak=szikrázó, ragyogó; jiZtramak, iítramak 
= villámlani, szikrázni; jiZman = sima. ragyogó. 

kaz. jalkimak = világitni, fényleni, ragyogni. 
alt. jalkm=zvillám; jali = lobogni, lángolni; jalm = láng; jili = 

melegedni; jilu — meleg. 
0szm.jt7dirim = villám; jtitramak = szikrázni, villogni; jalm = 

láng; jalAiz = megaranyozás ; jaidizlamak = aranyozni. 
k. k. séZtés == csillag; d'al, í'aí = láng; fal = villám. 
jak. sulus = csillag. 
csuv. ja£dir =ragyogó; s/oíu = tüzes.-
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A j , s szókezdőjű után a c, z-vel kezdődő tőszótag vonja ma
gára leginkább figyelmünket, de minthogy ez nem eredeti, hanem 
összetett mássalhangzó, azokat fogjuk fölsorolni, melyekből a c, 
i rendesen eredni szokott. Ebben az esetben pedig a következők : 

II . k — 
jak. kiláv — ragyogó, sima; kilbiii = fölragyogni; kilbmn = a, su

gárzás, ragyogás; £iZán = sima, ragyogó, kopasz. 
csag. kel=£b sima, még nem durva héjú dinnye, szőretlen kutya-

kölyök. 
oszm. kel=kopasz, kopaszfejű. 
k. k. kil&ű = sima. 

III . í, f — 
alt. taltra, = villámlani; íaítrak = villám. 
ujg. tübe = őrült, megbolondult (eredeti jelentése szerint meleg, 

forró, minthogy az elmebetegséget belső tűztől átjárt, igen 
fölizgúlt állapotnak tartják). 

csag. üli, tilhe = veszett (toll), őrült; íiZürmek, tilberemek=meg
örülni, dühöngővé lenni, dühbe kitörni; tilbelik = őrült
ség, düh. 

kir. délbe = megbolondult (verrückt). 
oszm.deli = megbolondult, igen fölizgatott; deli kanli = ifjú (heves 

vérű) deli bas = eszeveszett fő (tüzes fő). 
k. k. í'iZberan = ragyogó, sima; fal = láng; falén = villám; í'aités 

ss csillag. 

IV. c, § — 
csag. Mii, cili, jili = meleg, forró (zili kanli = tüzes vérű, tüzes, 

zili kiírnak = melegítni ; iülik = megbolondult ; iiZitmak = 
melegitni. 

kir. ciliss meleg; fiiilik = forróság; zilimak = melegitni. 
oszm. cil=ragyogó, villogó, szikrázó ; c(lgín=veszett, dühös (toll); 

cIZdirmak = megveszni, megdühödni (toll werden). 
jak. éila,s = meleg, melegített. 
alt. caZtul = vmely a naptól megvilágított hely vagy tájék; col — 

fényleni, világítni. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI I I . 2 4 
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Előfordul e tőszótag olyan alakban is, a hol a mássalhang
zód szókezdő egészen hiányzik, még pedig ezekben: 
csag. ili, ilik — meleg; iiimak, iiinmak = megmelegedni; ?7inzak = 

langyos, meleg; iliée = meleg fürdő, therrna; iíbarmak = 
forrni, buzogni (sprudeln) ; tZbaratmak = magát leforrázni. 

oszm. iiínzak = langyos; ilize = meleg fürdő. 

127. 

Jal,jar, ar — meztelen, csupasz, üres, hiú, hamis, semmis, 
szegény. 

B. 

I. — l. 
ujg. jaíank — mezítelen, csupasz; jolük = sovány, vékony; jaZkan 

= hamis, hiú (egy a v i l á g í t n i és s e m m i s n e k ha
s z o n t a l a n n a k l e n n i-re alapuló igen elmés megjelölés) 
jaZinguk = világ (Welt), a hiú, mulandó (jalinguk oklani = 
ember, tulajd. a mulandó gyermeke); jalkamak = tévedni, 
hibázni. 

csag. jalang, jaZangaz = meztelen, csupasz, egyedül (jalang at = 
nyergeletlen ló; jalang kilic = meztelen, azaz kivont kard; 
jalang ajak —mezítláb) ; jaZgan = hamis, helytelen; jíiZganzi 
= hazug; jalgiz, jalgnz — csak, csupán. 

ki r. zalang == mezítlen; iaZangaclik=meztelenség (Blösse). 
oszm.jaZin=r mezítelen, csupasz (jalin sütdür = csupán csak tej — 

es ist blosse Milch); jaiiniz = egyedül; jalan = hamis. 
jak. íaZ=koldús, vendég (v. ö. jarliksószegény, idegen). 

Tekintetbe véve azt a régi török-tatár szokást, hogy a kérő
nek, könyörgőnek mezítláb és meztelen, hajadon főtt kell megje
lennie, a j a l i b a r í n a k , j a l b a r m a k és j a l v a r m a k (kérni, 
könyörögni) szóban összetételt sejthetünk jalin (meztelen) és bar-
mak (menni) szavakból. 

Az l és n hangváltozása következtében (jolmak és jon,— va
karni, gyalulni, simítni) a jal tőszótagra jan, jang alakban is lehet 
akadni: mint: . • • - . ' . . 

alt. jangis = egyedül, egyes, egyenkint (csag. jalgiz). 
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k. k. nungus — egyetlen, egyedül; falas = mezítelen; t,alga,s = 
egyedül. 

II . — r, 
A belső és szóvégző hang különböző változásai a következők: 
jar, jer, jir, zar, 2er ar és har nyomorult, idegen, szegény, beteg, 

kényelmetlen, fáradt stb. fogalomkörrel; pl. 
ujg. jarluk = szegény, nyomorult; jerimek = megvetni; jerik= 

kór, beteg. 
csag. jarlig = szegény; /'ariilik — szegénység; arik = sovány, vékony, 

ritka (schütter); hármak = elfáradni, elbágyadni. 
kir. zarli — szegény; iarilmak=elszegényedni, megszegénykedni. 
alt. arl = elfáradni, megsoványkodni, félre állni v. ellankadni (ab-

stehen); arit = vkit elfárasztani; aribas = fáradhatatlan. 
jak. iarí = szenvedő , beteg; «°<mti = a beteglét; arittak = ritka, 

gyér (schütter). 
csuv. j'trgan = szegényes; jorla = szegény (armselig), gyarló. 

128. 
Jar, or, uor, ör - - ragyogni, sugározni, égni, tiszta, világos, 

föllángolni. 
C. 

I. j , 8 — 
ujg. jaruk = világos ; jarumak — ragyogni; jarutmak r= megvi-

lágítni. ' • 
alt. jari = fényleni, vilagítni (tang jaridi — szürkül a reggel) ; jarik 

= világosság, fény; jarkin = a világítás, fénylés ; járt, jartm 
világos, tiszta. 

csag. jaruk, jarumak, jarukmak (mint fönt); j«rgak = a fénylő, ki
készített bőr; jar kanat== denevér (szószerint: fényes szár
nyú; tollatlan, meztelen szárnyáról nevezték így ez állatot). 

kjr. farkimak = ragyogni, sugározni. 
k. k. í'arak — világ, világosság;.. í'arederben = vilagítni. ...; 
csuv. sjorda, = gyertya; s/orim—bos = hajnalpír. • • - . ; . ; . 
jak. sara, saribin = nappalodni; sar! = a nappalodás; sardanar = 

világossá vagy fénylővé válni; sári = kikészített bőr. (sima, 
szőrtelen bőr; sírda = világosnak vagy fénylőnek lenni; sir-
dik —világos, fénylő. ;,.: ; . / ; • ' ' . 

24* 
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oszm.jarasa = denevér (lásd csag. jarkanat). 
Tekintve, hogy ajak. sarsin=holnap, a következő nap sar, 

törők jar (fényleni, ragyogni) tőszótagbúi származik, továbbá mint
hogy a finn-ugor nyelvekben hasonló viszony van (lásd Budenz 
105. 1.), az oszm. jarin (cras) szót tulajdonképen ide, nem pedig 
er, ir-hez (kora, reggel) kellene számítanunk, másrészt azonban 
irte = cras és irte=:mane analógiája sokkal nagyobb és aztán nem 
is állítom egész biztos dolognak, vájjon ir = kora, reggel nem tar
tozik-e épen szigorúan véve jar-hoz, és irmek-vel kora, korán 
lenni, csak rokon, nem pedig analóg viszonyban van. 

II. o, ö — 

csag. örüng=világosság, fény; öriimek = látni, világítni, világos
nak lenni; ort, őrt = égés, rétégés és az a fény, melyet az 
utóbbi a távolba terjeszt; ortamak = meggyújtani, elégetni; 
örtük = elégett. 

jak. örd = rétégés; nor = harag, hevesség (v. ö. /asmak= izzónak 
lenni és megharagudni közti viszonyt); Mordak = haragos; 
itrutta = tűzeskedni, kimelegedni; urxm — világos , tiszta, 
fehér. 

kir. örtermek = égni; örteng=leégett rét. 
k. k. ?xrterben = égni. 
alt. őrt = égés; örtö = meggyújtani, elégetni. 

A jar és or, ör közti különbség abban van, hogy az előbbi 
csak sugározni, ragyogni, fényleni, világítni-t jelent, míg az utóbb 
említettek az égni, meggyújtani fogalmát is magukban foglalják. 

A megelőző három szakaszt azért láttuk el alphabeticus osz
tályozással, mert összetartozásuknak mindjárt szembe kell tűnni, 
én pedig szándékomhoz lehetőleg híven az egyetlen családra való 
fölosztást csak akkor tehettem meg, mikor kevés vagy épen semmi 
kétség sem forog fönn. Nem kell valami különös philologiai éles 
szeműség hozzá, hogy ü,jal és jar (ragyogni, világítni) analógiáját 
fölfödözzük; sőt az eszmemenet, az észjárás részletei is sok tekin
tetben megegyeznek egymással. Pl. B-ben jal valamint jar és vi
szont nem csak a ragyogás, égés, hanem a simaság, kopaszság, 
szegénység fogalmát is kifejezik, Egy szóval egész sereg olyan 
hangi és fogalmi analógia van, mely az összefoglalást igazolná. 
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129. 
Jang, jeng — mód, eljárás, szokás, használat, vallás, törvény. 

ujg. jang = út, mód (Art, Weise — lm jang ile = ezen módon); 
janglik = ilyen módon, hasonlóan; jangsak = hasonlító, ha
sonlókép tenni, utánozni. 

alt. jang — szokás, vallás, mód (Weise); jangda, = szokást vagy 
vallást megtartani. 

csag. janglik, jafilik, jafilnk — hasonló, egyenlő; jangil&m&k = ha-
sonlítni, utánozni, csalni (táuschen). 

kir. jang, jan = szokás, vallás, törvény (jangi jok jurt = ország 
törvény nélkül: Radloff). 

kaz. 2angl\k = hasonló; £angla,mak = hasonlítni, rászedni csalni, 
(táuschen); jon = ut, mód (Art, Weise), eszköz ; jonli — ille
delmes ; jowsiz =illedelmetlen. 

trkm. jali — hasonló. 
0Szm.j/a7iSÍlamak=: utánozni; jafilis — csalódás, csalfa, tévedés. 

Hogy hiba és törvény hogyan eredhet egyazon tőszótagból, 
az föltűnhetik ugyan, mindazonáltal igen egyszerű a dolog. Jang, 
jan alapjelentése szerint annyi mint a l a k , a k ü l s ő (és ang, an-
val = arczszín rokon) és míg egyrészt a külsőségre, szokásra és 
törvényre vonatkozik, másrészt a külsőség elfogadásának, az után
zásnak, illetőleg csalódásnak és tévedésnek képezi alapját (v. ö. al 
= csalás 13. §.). 

130. 
Jap, jab, jam — betakarni, eltakarni, befödni, zárni, rátenni. 

I. — p, b. 

csag. japmak = betakarni, eltakarni; japuk = takaró, lepel; japku 
függöny, ruha; japmzi = nöi ruha (Khiva), esőköpönyeg 
(azerbaidsan); japrak, japmga,n = levél (Blatt), takaró; japa-
lak = gömbölyű, zárt. 

oszm. japm.sk = zárni; japik = lótakaró, pokrócz ; j'őrgan (japurgan, 
javurgan, jourgan-ból) = takaró, dunyha. 

jak. sah, saJbshm. = betakarni; sabl = födő, födél; sabilék = beta
kart, befödött; capt&l = egymásrarakás. 
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alt. jap — betakarni, eltakarni; jabu = takaró; jabilti = függöny, 
lepel. 

k. k. í'a&arben, fe/armen—betakarni; t'abénérben = betakarózni. 
csuv. sjiviké = levél (Blatt). 

Ide kell még számítnunk az ujg. alt. csag. oszm. japísmak = 
hozzá tapadni (tul. vmihez csatlakozni) ja^istirmak = megtapasz-

'tani, rátapasztani. 

II. — m. 
alt. ;'aminmak = betakarózni; járna = folt. 
csag. jamamak = foltot rátenni; nyilast vmivel betakarni, befödni, 
oszm.jama, jamak — folt, kisegítő munkás, a kit vmely legény mellé 

adnak (Konstantinápolyban: kukta); jaraalamak = foltozni. 
Mint jap-—jam-hoz legközelebb rokont v. ö. kap, ham (zárni, 

befödni. 
Ha tekintetbe vesz szűk a b e f ö d é s és b e z á r á s fogalmi 

analógiáját jam-t, a belső hang változásával még jum, Jóm-bán is 
föl lehet ismerni, de minthogy ez külön szókört képez, külön feje
zetben soroltam föl. (L. 147. §.). 

J még c-re is változik, mint : 
csag. copan, cepen^ruha, köpönyeg, takaró. 
oszm. caprak=ló vagy nyeregtakaró; cepken = köpönyeg. 

131. 
Jap, lap,jep, ep,jöb, söb — egész, jó, illő, szép, tökéletes, kész, 

elkészítni, csinálni, építni. 
ujg. jap, jab == sok, igen, erős, szilárd; japmak = elvégezni; japuv-

mak = elkészítni, elvégezni (beschliessen, enden); japmkm 
gyakran, sokszor; joplumak, jeplümek = fölépítni; epilmek 
= virulni (gedeihen), tökéletesedni; ejritmek = elkészítni; 
epik=mesterség (Kunst), ügyesség. 

csag.japm.&kz= építni, kiigazítni (herrichten), elkészítni; japl = 
épület; jap = készített csatorna. 

0Szm.j«^mak = csinálni, készítni. 
az. lap, lab = igen (sehr), jó, erős (lap jakhci=:igen szép). 
jak. lab = igazság, határozott. 
alt. epte—rendezni, kiegyenlítni, megcsinálni v. kiigazítni (her 

richten); ep = ügyesség; eptii = ügyes; epéi = megcsináló, esi-
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náló, békeszerző (Elding epcizi tonning topcizi — a békeszerző 
a népben olyan mint a gomb a ruhán. 
Ö, ü, u belső hanggal e tőszótag leginkább csak adverbialis 

alakban fordul elő a következő módon. 
ujg. söb, süi = illően, szépen, helyesen (söbüt = illö időben, jókor). 
jak. söb — helyesen, illően; sÖbsü'ó = kegyesen venni, fogadni (ge-

nehmigen); söMi = megengedés, jóváhagyás (Genehmigung); 
süb&=tanács; sü5állás = tanácskozni. 

alt. jüb, jöb=jól, egyenesen, szépen, tanács, megegyezés (jöbsöz 
=jóakaró, őszinte szó); jöbtö = tanácsolni. 

csag. jüb, jöb=jól (jüb körmek = helyeselni, megengedni (geneh-
migen). 
A j szókezdőnek s-re változását, a mi különben csak a jakut-

ban fordul elő, itt az ujgurban is észre lehet venni. Hogy milyen 
viszonyban van a legközelebb következő jap (befödni, betakarni) a 
jelen jap-hoz, azt két más tőszótagnak, t. i. böt = betakarni és böt, 
büt = bezárni, végezni— továbbá ujg. japurmak = végezni; csag. 
japurmak = betakarni hasonló viszonyából sejteni némileg ugyan 
lehet, de határozottan tudni nem. 

132. 
Jar,jer, ar, er —jó , hasznos, tiszta, jámbor, érni (taugen, werth 

sein), elkészitni, fölszerelni. 

ujg. jari = haszon, orvosság, segítség (bu jikke jari jok = e baj 
számára nincs orvosság);jíaramak—érni (taugen, werth sein), 
használni, érdemesnek lenni; jar&k = haszon, elkészítés; jar-
aklik = derék, jó, oda való (tauglich); jar= jóakaró, barát ; 
Jarlikmak=tetszeni, szeretni (gern habén); jarasmak = egy
más iránt jónak lenni, békét kötni, illeni (sich géziemen) ; 
jaras = béke; Jarasti = béke; jaraÁik = illő (passznd). 

csag. jar, jarsk, jarlikamak (mint fönt); jaraniak = érni (taugen); 
jaratmak^rkészítni, elkészitni; járdám — segítség (tul. szí
vesség). 

OSZm.j'arar = derék, érdemes, méltó, illő (schicklich); j a r a t m a k ^ 
teremteni. 

alt. j a ra = megengedni, jóvá hagyni, helyeselni (genehmigen), 
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késznek lenni; vkit kielégítni v. kedve szerint tenni; arás 
= megelégedni; jaramik = kellemes, elégséges. 

csuv. jóra = kellemesnek lenni (genehm sein); jorat = szeretni; 
s/írlak = kímélni, szeretni; sjorsd = teremteni; sjor&S — illesz
kedni (sich anpassen), kényelembe helyezkedni, megbékülni. 

k. k. í'éraglik = szép. 

II. a — 

ujg. ar'ik = tiszta, erényes, jó ; ar imak=tiszt í tni ; «ritniak = esz-
közölni, hogy tisztuljon (rein werden lassen), mellőzni, láb 
alól eltenni; aric=béke, nyugalom, kényelmesség; érmek = 
érdemesnek lenni (werth sein); értük, artam, ertem—érték 
erény, érdem ; érteni = ékszer. 

csag. arik = tiszta; aritinak = tisztítni; arinmak = tisztulni, magát 
tisztítni; aru = szép, jó, igen (ja). 

oszm. ari=jól. 
jak. ar=a legjobb; írás = tiszta ; írasta = tiszt;tni. 
alt. arw. = tiszta; arula=tisztítni. 
k. k. arak = tiszta. 
csuv. í r a = jó, jótékony. 

133. 
Jar, ar, jir, ir — széthasítni, összetépni, eltávolítni. 

I . J -
ujg. j«rmak=összehasítni, szétdarabolni; jirakmak = mellőzni, 

eltávolítni; j irak = távol. 
csag. jar=hasadék, repedés, meredek lejtő ; jarmak = hasítni, elvá

lasztani, ketté választani (entzweien — átvitt értelemben is), 
elhatározni; jargi = fűrész ; jargu = Ítélet (elhatározás ?) jara 
= seb (repedés a testben); /iratmak = eltávolítni; jirak= 
távol, messze. 

alt. jar = hasítni (spalten); jarll = megrepedni (sich zerklüften); 
jara, = seb. 

oszm.jarmak (mint fönt); járma = darab vágott fa (ein Scheit 
Holz); jarik = repedés, nyílás; jorti = lyuk; jort, jurt (csag. 
jurt) = lakás. V. ö. oj, öj=ház és q/mak=ásni, vájni, mely 
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tehát az illető szóképzésben egészen hasonló észjárást tűntet 
föl) jari, jarim =? fél, fele. 

jak. sir = meredek — part. 
k. k. t'ar = meredek part; t'arak = hasadók; í'arém = fél (Hálfte). 
csuv. sjor = hasítni (spalten); sjir = meredek part ; sjora = fél 

(Hálfte); jir&n = kasadék, repedés, barázda. 
Vájjon a csag. ja rmak=pénz , helyesebben apró pénztalán 

váltó pénz, jarmak = választani, elválasztani igéből ide tartozik-e, 
vagy pedig a jar (ragyogni, fényleni) tőszótagból eredt-e, minthogy 
tenge, íitw</e = pénz tüng-böl = fényleni, hasonló észjárás folytán 
keletkezett — egyelőre még nem lehet eldönteni. 

II. a, i — 
csag. űM-ik, arna = csatorna, hasadék; art = bevágás vmely hegy

ben, szoros (Engpass); oramak = metszeni, vágni; irak= 
távol, elvágott, eltávolított. 

alt. íVa =s eltávozni; Irak = távol. 
oszm. arig = csatorna. 
jak. ararta = sok részre osztani, szétdarabolni; artik = hegyszoros. 
k. k. erarmen = hasítni; erek=repedés, hasadék; erak = messze, 

távol; mrben == eltávolítni. 
Ide tartozik még a csag. irgamak = szétrepeszteni, össze

vágni, és irgak = balta, bárd (Hacken). 
i • 

134. 
Jaz, jaz, jos — nyugalom, rend, szabály, törvény, rendezni, 

igazítni, csinálni. 
ujg. jasxm, josun = út, mód (Art, Weise). 
csag. jasal = sor, csatarend; jasak, jas&v = törvény, törvénykönyv, 

rend ;jasamak = rendezni, csinálni, sorozni, tisztítni (putzen), 
díszesítni, csinosítni; jasak = büntetés; jasaul = rendező, a 
törvény végrehajtója; josuri — út, mód (Weise, Art — bu jo-
sunluk — ilyenféle). 

alt. jaza, = megcsinálni, igazítni (toj jazadi = ünnepet rendezett); 
jas = gyógyítni, megjavítni (jazllái = ő meggyógyult); Jo^ok 
— minta, kép, példa. V. ö. jaz = kép, rajz és oszm. jaz=ír', 

jo^okto = minta vagy példa szerint cselekedni. 
oszm. jasak = tilalom ;jasakéi=z őr, őrség, eltiltó. 
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kir. £asa = törvény; f sa inak = csinálni, rendezni. 
jak. teásai = rendezkedni (seine Anordnungen treffen). 
k. k. í'asármen = csinálni, készítői. 
csuv. joz& = csinálni, rendezni, elkészítni; józan = meggyógyulni; 

jozav=rend. 
A rendezés és berendezés, elkészítés fogalma nem igen kü

lönbözik a simítás, egyengetés fogalmától, a jelen tőszótag tehát 
jas, jat-nak — sík, sima, egyenlő legközelebbi rokona. A jasak = tör
vény szónak hangilag és fogalmilag megfelel az alt. — csag. jatuk 
= harmónia (vmely hangszernek). 

135. 
Jas, jis, U —• világos, fényes, fény. 

ujg. ;asik = nap (Sonne •—jasik tündi = a nap sütött); jasixi = 
villám, fénysugár; j«snamak = világítni, fényleni, villámlani. 

csag. jazim, isim. = villám; jainamak, jisnamak, isnamak, isla-
mak = ragyogni, fényleni, világítni; isik = világosság, a 
szabad (das Freie v. ö. tim, tum = sötét, zárt tér ellentéte); 
isikta kunt (a szabadban). 

kir. zasim, iainamak=villámlani. 
csuv. sjizim = villám. 
alt. jaagw = villám. 
oszm. a sík == szikra; isik = fénysugár, fény, világ, világosság (nem 

fente, crevasse a travers laquelle on peut regarder — mint 
Bianchi mondja). 
A szóvégző s itt is, mint a legtöbb esetben, vmely megvolt 

képzőnek összevonását sejteti velünk és az aa kettős magánhangzó 
az alt.-ban, mely többnyire k vagy g kiesése után szokott támadni 
— ezt a sejtést még inkább megerősíti. Nagyon valószínű tehát, 
hogy jas jakis, jais-ból (jak = világos, tiszta) vonódott össze. 

136. 
Jas, is, iz — nedves, vizes, zöld, fiatal, zöldelni, élni. 

ujg. jíisil = zöld; jasillamak=: zöldelni, virulni, növekedni (ge-
deihen). 

csag. jas — nedves, vizes, fiatal, könny, életkor (jas kisi vagy jas 
oglan = ifju); jasl ik=az életkorra vonatkozó (kiska jaslik = 
fiatal azaz rövid életkorú); jasil = zöld; jailatmak, jislatmak 
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= megnedvesítni; jasillamak = virulni, zöldelni; jasamak = 
élni, virulni, tenyészni; izga,v,jizgar=nedves. 

oszm.jas = kor, öregség, könny, fris, nedves ; jasli = öreg; jasamak 
= élni, virulni; jaslik=nedvesség; jes'ú = zöld; islamak ~ 
megnedvesitni; Mak = nedves. 

alt. ja$íl=zöld, nedves. 
jak. sas = életkor. 
k. k. íí'as = könny, könyű, idő; cVit, fit — fiatal. 
csuv. jas = fiatal. 

A fiatal és zöld vagy nedves közti fogalmi analógia az ellen
tétben, t. i. kor, Uur-ba1n = száraz, szikkadt és öreg is meg van. 

137. 
Jat,jaj — gyönge, szegény, csekély, nyomorult, mezítelen, gyalog. 

I. — t. 
ujg. jatin =B gyönge, erőtlen, lusta; jatik = idegen, nyomorult 

(v. ö. az arab garib alapjelelentése szerint i d e g e n , az 
oszm.-ban azonban mint s z e g é n y , e l h a g y a t o t t hasz
nálatos. Ilyen szó a német e l e n d is, melynek alapjelentése 
idegen); jatsbk = a láb; jatak\ik = gyalogos. 

csag. jat=idegen, ismeretlen; jaíilik = idegen hely, szegénység, 
nyomorúság; Jaílamak = elszegénykedni. 

csuv. jot = idegen. 
OSzm.jaílu = szegény, szerencsétlen; jad = idegen. 
k. k. dazak=gyalog. 

II. - j . 
csag. jajak = gyalog; fayaklamak = gyalog menni; jajdsik = meztelen 

(nyergeletlen ló). 
alt. Jíy*u=gyalog, j ama (jajina?) magát gyöngítni, magát gyot-

reni, kínozni. 
oszm. jaján — gyalog, alacsony (pl. sen anin janinda jaján kalirsin 

== te nagyon alatta állsz — szószerint te mellette gyalog 
maradsz. 
A szókezdő j is átváltozott néhány esetben a legközelebb vele 

rokon s-re; mint : 
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ujg. saíkamak=megvetni, fitymálni; saikak = fitymáló; satkun = 
megvetésre méltó. 

jak. tsadsii — elszegényedni; sotk, satlhin=létre nem jönni, vmivel 
hasztalan fáradni; tsadsim = szegény, szegénység; sadak = 
hiány; sati = gyalogosan levő. 

csuv. sjidik = idegen. 
Tekintetbe véve e tőszótag legutóbb emiitett alakját a sat-

m a k = eladni (verkaufen) igét, a szó török jelentése e szerint 
d o b r a v e r n i , o d a a d n i , is hajlandó vagyok ide számítni. 

138. 
Jat, jaj, jas — feküdni, támasztani, nyújtani, kinyújtott, lapos. 
(A mint tur nem annyira az állás, mint a fönnlevés fogalmát jelöli 
ép úgy nem fejezi ki jat, jas különösen a kinyugvás, hanem inkább 
a vízszintes fekvés, a kinyújtózás, kinyujtozkodás cselekvését). 
ujg. jatmak = kinyújtani, kiterjeszteni; jaíkamak = feküdni; jat-

kak = fekvés, ágy; jaíilmak==kinyujtózni, kiterjedni, kiter
jeszkedni; jatik = kiterjedt, széles, lapos. (Jatika Volga ujgur 
elnevezése (csag. jajik, jaik), szószerinti jelentés szerint s z é 
l e s , kiterjedt és szembetűnőleg megegyezik e folyó magyar 
elnevezésével, t. i. aíil-val (Porphyrogenitus szerint). 

csag. jatmak = feküdni; jatkuzmak = fektetni ;jajmak — kinyújtani, 
kiterjeszteni; jajik = széles ; jaj-pak, jalpak = sík, lapos; jas-
mak = síkká, lapossá válni; jasa,ng = széles; jazi = síkság; 

jaska = sík, lapos; Jastanmak = megtámaszkodni; jastuk = 
vánkos; jasm.uk = lencse (talán lapos alakjáról nevezték így?). 

oszm.jaímak, jast&nmak, jajmak (mint fönt); jatsi = a, lefekvés 
ideje; jaz = nagy síkság; jassi = sík, egyenes, lapos. 

alt. jai,jas = kinyújtani, kiterjeszteni; jat=feküdni, élni, lenni 
(v. ö. turmak = lenni, állni és élni, oZmak = lenni és élni) ; 

jadís= az élet; jaitak = széles; jaitls =^ síkság. 
jak. sit, stíabín = lefeküdni, feküdni; siú&x = lefektetni; sittik = 

vánkos; sisl = síkság, lapos tér. 
k. k. íVZarben = kiterjeszteni; fűdéiben = feküdni; t'ase, t,aze = 

föld (Féld), puszta (Steppe). 
H a , tekintetbe veszszük, hogy nyárnak és tavasznak neve 

majdjaj majd jaz, ha tovább még arra a körülményre is ügyelünk, 
hogy nyár és tavasz az altáji népeknél a szűk téli lakás után a 
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föld, hely, tér (Ort, Platz). 

szétmenés, a k i t e r j e s z k e d é s idejét jelenti, talán el lehetne 
fogadni, hogy jaj, jaz— koia, nyár, nyár szintén e tőszótaghoz 
tartoznak. 

139. 
Jer, er, jir, ir, sir — tér, térség, hely, föld. 

ujg. jer, er = föld (Erde), tér ; jerlemék = helyezni, elhelyezni. 
csag. jir, ir (mint fönt); jirlesmek = eltérni, elférni; jirlik,jerlik = 

vhová tartozó v. való. 
oszm. jer 
kir. zer 
k. k. tir 
csuv. sjir 
jak. sir = hely, tér, föld; sirdia = utat mutatni. 

Ámbár mai napság minden nyelvjárásban jer-nek általában 
f ö l d a fő jelentése, még sem foroghat fönn kétség, hogy ez a je
lentés kölcsönzött és hogy jer eredetileg tért, térséget fejez ki. A 
tulajdonképi elnevezések föld (Erde) számára 1) ujg. kok, tulajd. 
száraz, szikkadt, egészen úgy mint kani, melynek alapjelentése 
szintén száraz, szikkadt (1. 75. és 84. §.). 2) íoprak, szószerint az a 
tárgy, a melyen tipródnak (1. tap, tip). Jer tehát mind hangi mind 
fogalmi tekintetben er-vel, az érmek = eltérni, beférni, beleilleni; 
erdirmek = behozni, helyet szerezni igék tőszótagával van legköze
lebbi rokonságban. (V. ö. keng, ken 103. §.). Jir (jür)-t ü r e g 
jelentésben végre még a j*Mrek = szív, véredény szóban is föl lehet 
ismerni (v. ö. könül 116. §.). 

i 

140. 
Jet, jit, sit — mellette levő, határos, megérkezni, hozzátartozni 

(anlangen), elérni, elégnek lenni (genügen). 
ujg. jeíik = hozzátartozó (anlangend), határos, illő (gebührlich) 

jetin = elégséges, megfelelő. 
alt. jet — elégségesnek v. kielégítőnek lenni (genügen), elérni; 

jeítre = -ig, megérkezve, hozzátartozó (üjge jettre == a házig). 
csag. jeímek, jtímek = elérni, eljutni (gelangen), elégségesnek lenni 

(genügen); jeíik, jeíer = elégséges ; jeíkürmek — közel hozni. 
jak. sit, siíábin = elérni (einholen, erreichen); sitáic = véghez vinni, 

beteljesítni. 
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csuv. sjitpz elérkezni, elérni, elégségesnek lenni; s/idetcen = -ig, el
érkezve (csag. jitkence); sjidellék = elégséges. 

k. k. í'iíZerben, í'ererben •= elérni ; í'eíereben = megengedni (elérni 
hagyni, eléretni). 
Vájjon jet a hozzá fogalmilag közel álló jak-val (közel, jó, 

szives)rokon-e, mely kettőnek jek, jej (jó, jól) közelíté, úgy {szól
ván, közép alakját képezi — azt itt csak sejtenünk lehet. 

141. 
Jig, ag, ig, cig, cag — hangosan kiáltani, kiabálni, sírni (V. ö. 

angol to cry = kiáltani és sírni), jajgatni, siránkozni, lármázni. 

9- h h <* — 
csag. ji#i = a sirás (Gewein); jí#lamak = sírni. 
alt. iglsi, ijla, — sírni; ij, ig = sirás; í;lakan = siralmas. 
oszm. rt^lamak = sírni. 

A j szókezdő legközelebbi változása c, z és s. Az utóbbi csak 
kevés példában fordul elé, mint : csag. siA;tamak = nyöszörögni, 
sírni; so/cramak = morogni (knurren); sa^irtka = tücsök; kirg. 
siláÚMi — vicsorgatni (knirschen), csirpelni; csuv. sig'm—hívni, 
kiáltani, míg az először említett szókezdőjű tőszótag gazdag csa
ládot tűntet föl. Pl. 

II . c, í — 
csag. cagrirmak, far/innak = hívni, kiáltani (rufen); cig = hívás, ki

áltás; c%is = lárma zaj ; <%ir, <%irdak = károgni, morogni és 
a hasonló hangot adó eszközök, mint: <%ir = a vízvezeték 
kereke; cikvik — a gyapjutilaló gép kereke; aw/lama = hang, 
szózat. 

oszm. cagiimak (mint fönt); c«í/ildamak= susogni, rezegni, cse-
regni; c«#isti = hang (Klang, Laut), csattanás, hangzás, zaj. 

kir. 2igi = 2k sirás (das Weinen). 

cigir, cagir, jigir-ből, á belső gutturalis hang elenyésztetése 
után keletkeztek még cir, car, jir, jar, mely fogalmilag csak annyi
ban különbözik a többi törzsrokonoktól, hogy az illető szócsalád a 
hívást, kiáltást, ujongást, örvendezést, nem pedig sirást, panaszo-
lást, jajgatást fejez k i ; így : 
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ujg. carkulamak == fölvidítni, vidámra hangolni; jirmak = hívni, 
kiáltani (rufen). 

csag. carlamak, £arlamak=hívni, kiáltani; harang=visszhang; 
iarak =s vidám; jirl&mak, irlamak = dalolni, ujongni; Jirau == 
dal, éneklés; jirindak, irindak = dallam. 

kir. Mr=dal, ének; £irzi = énekes. 
oszm. Irlamak (mint főnt); trinti = dal, ének (Jürük Anatóliában). 
jak. corgui = nagyon hangzani, nagy hangot adni; m a = dal; illa, 

= dalolni. 
csuv. jóra, = dal. 
k. k. ér = dal, ének. 
alt. jar — kiáltás, fölkiáltás, hír, tudósítás; jarci = kikiáltó; jarla, 

= megjelenteni, nyilvánosságra bocsátni ;j7irlik*) = hirdetés, 
fölhívás, parancs. 
Ezt az összevont jar, jir, car, cir-t mind szókezdőjét mind 

szóvégzőjét illetőleg végre a következő a rendes hangváltozásnak 
megfelelő alakban lehet találni. 

1) car = cav, cau, sau. 
ujg. cav, cau = kiáltás, hír (Euf); cavukmak = hírre vergődni; 

éatmtxmk = híressé tenni. 
csag. cau=kiáltás, fölkiáltás, hír ; cauzi = kikiáltó; caudui = kiáltó; 

ctmdurmak = hívni, kiáltani; saukwa. = lárma. 
oszm. cavaé, caus = fölügyelő (eredetileg vmely fejedemi parancs 

hirdetője). 
kaz. savla, = zúgni, morogni. 

2) jar=sar, sav, sau, sai**). 
ujg. sav, sau —hív, tudomás, követség; saaci = próféta, hírűi adó. 
csag. sairamak = dalolni; sairan == dal, éneklés; sairo = fülemile; 

sauci (khatun) = szerelmi követ (Liebesbotin), az oszm.-ban 
hibásan nevezik sevizi khatun-nak. 

alt. sárin, sarindar = dal, éneklés. 

'"*) kjar tőszótagot a fölsorolt szó mellett, mely a csag.-ban 
és oszm.-ban (jerlig = fejedelmi irat) is előfordul, föl lehet még 
ismerni a csag. jargi — Ítélet, birói szó; jarguci = Ítélet mondó, 
biró; alt. jargila, — Ítélni szavakban. 

*-*) A sar, sau, sav bővebb kifejtését lásd a sor = megszólítni 
(anreden) és söz = szó, beszéd rokon tőszótagnál. 
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142. 
Jil, jel, jal, sil, siál, sal — szél, szeles, hideg, lehelet, lehelni (és 

a szó képes jelentésében) gyors, sietős, sebesen mozogni. 

I. 3 ~ 
csag. jil, jel—szél (Wind); jilsik, iZsik = vitorla, szélellenző; jellé-

mek = fújni (wehen); jiZdam, iZdam, gyors, hamar; járnék, 
JeZikmek=r sietni, gyorsnak lenni (ílink sein); jiZatun = a gyors 
járás. 

kaz. jeZburdamak = szétporlani, gyorsan szétmenni; j<?Zpimek= 
szellőztetni; jeZpu, jelhikü — legyező; jeZdüremek = szélsebes
séggel mozogni. 

alt. jel = levegő; jeZbü = léghuzam, huzat; jel = gyorsan futni; 
JöZek = csődűlés. 

oszm.jel = szél, szélütés; jellemek = szellőztetni; jelmek = ide-oda 
futni; jeZken = vitorla; jel (paze)kiegyező, tulajd. széllel 
játszó a török jel és persa baze szókból. 

I I . s — 
ujg. saZik = szél; saZikmak = fújni, lengeni (wehen). 
csag. saZig = szeles (Khulassai Abbasi); saZkin —hűvös, hűvös szél; 

saZkinlamak = hűs szél fújásáról; soZuk, soZus = lehelet, léleg
zet; sol&m&k— lehelni, lélegzetet venni, fütyülni (a szélről); 
sitZümek = beszívni; siiZük = piócza (szivó); savurmak, sawr-
mak (tulajd. salurmak) = szelelni (winden). 

kir. saZkaui — szeles (windig); soZuktau = föllélegzeni. 
oszm. seZin (Anatolia), serin, hűvös, szeles; soZuk, soZukmak (mint 

fönt). 
csuv. sil = szél (Wind); soZlá = fújni (wehen), szelelni (winden), 

szelet okozni v. csinálni; soZlan = a szélben mozogni, és ide 
lehet talán a többi szójárásokban ismeretes sftZlanmak-t= 
mozogni, himbálózni szót is csatolni. 

alt. saZkin = szél; smiün = meghűlés. 
jak. saZgin = szellőcske, levegő; saZgii = fújni, lengeni; saZgila = 

fris levegőt szívni; tial=szél; tialiv, ílaZirabin = fújni (we
hen) ; sidl=dobogva menni (traben); siaZlár=dobogva járatni. 
A sol, sil tőszótag szóvégzőjét v-ve illetőleg b, f, p-re változ-
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tatja és így sov, siv, sib-t nyerünk lélegzeni, lehelni, szívni, fújni 
(blasen), fütyülni jelentéssel; mint : 
csuv. slvla = lélegzeni, lélegzetet venni; siv\is = lélegzetvétel; sivlr 

szívó, szopó; sibir=hangszer. 
csag. sipkarmak = szopni, szívni; sipozga = flóta, síp; sovurmak = 

beszívni, belélegzeni. 
kaz. sIMzgi } * "> a • 

.. „ , f. v nadsip, flóta, alt. stpi&ki ) 

143. 
Jok, joj, juj, jut — nem, tagadni, elpusztítni, megsemmisítni, 

hazudni, elrontani, segénység, halálvész. 

ujg. jok —nem. (nein, nicht) ; jolá = megsemmisítés; jokalmsik = 
megsemmisítni; jokluk = pusztulás (Verderben), jut, juti, 
jutuk — szerencsétlenség, pusztulás; jutm&\ = elhasználni, 
elpusztítni. 

alt. jo/c=nem, nélkül, nélkülözés (Bntbehrung); joktu, joksus = 
szegény, megszorult; jogol = tönkre menni; joksln — vesz
teni (Verlust empfinden); joA;sira = megszégyenkedni; joj = 
hazug, szájhős. 

csag. jok (mint föntebb); jo/colmak = eltűnni; jokml = szegény, 
szűkölködő ;^'ojmak = megsemmisítni ;joju = megsemmisítés; 
joj, jüj,jüj en=hazugság, hazug, téves; jut, jot=halál vész, 
elpusztítás, pusztulás; jutm&k = elnyelni, elpusztítni, meg
semmisítni. 

kir. iq/mak = megsemmisítni; zut, zud = halálvész ; zojem = hazu
dós ; zokm&k—árulkodni, hazugságot mondani, rágalmazni. 

oszm.jo/duk, jokhsu\= szegény ; jok etmek = megsemmisítni. 
jak. suok = nincs meg, nincs itt, távollét; suokta — nélkülözni, tá

vollétét érezni (vermissen). 
CSUV. sjok=nem, nélkül; sjog&t = megsemmisítni; sjogal — tönkre 

menni. 
k. k. t,ok=szegény. 

A szókezdő j-nek a k. k. csuv. és jak.-ban mutatkozó rendes 

*) Nem lehet-e a es&g.jal, jel; jak.siál; csuv. sjilge = sörény 
szavakat, a lobogás, lengés fogalmából kiindulva, ide számítni ? 

NYELYTTJD. KÖZLEMÉNYEK. XIII. 25 
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hangváltozásához í' és s-re, egy rokon fogalomkör megj ölesére a t 
és c, z szókezdőjű tőszótag sorakozik. 

j = t, t'. 
alt. tögmi = hazugság; tög\mc\ = hazudó, hazug; íö//ünde = ha

zudni, tagadni. 
k. k. í'Öi = csaló; íöilenerben = csalni, megcsalni. 
jak. tüökim = hazug. 
csag. tükül, í%ül = nem létező. 
oszm.degil, dejii = neTa, nem lévő. 

j = c, z. 
ujg. zoki, coki = rágalmazó, áruló, hazng. 
csag. cogu\ = hamis vád; züjen, £iigen = hamis. Es végre ebbe a 

családba tartozik ujg. ciA;ai = szegény, szűkölködő. 

144. 
Jol, jon, jtd, jun — gyalulni, faragni, vakarni, simítni. 

csag. joimak = simítni, a hajat kitépni; jo£uk = sima, simított; 
jölünmek = elkopni, ledörzsölődni; jómnak = faragni, farag
csálni, gyalulni; jormzi = ács, faragó. 

alt. fat = tépni, kitépni; jwZda = lehámozni; jilm — megvéko
nyodni, összetöpörödni, elkopni. 

oszm. joZmak, jonmak (mint fönt); jonga, = gyaluforgács ; jonizl = 
kőfaragó. 

csuv. jan = olló, kés; sjol = metszeni, vágni. 
k. k. /Ttmerben = faragni, faragcsálni; wowarmen = megkapálni; 

í'wZarben=tépni, kitépni (rupfen); fwZürmen=borotválni, 
nyirni. 
A hangi és fogalmi összetartozás szorosabb értelmében jol, 

jon-t jal-hez (lásd 127. §.) lehet számítani. 

145. 
Jol, ól, ul, jor, jur, jür — menni, haladni, járni, menet, út. 

I. — l. 
ujg. jol=ut, mód, szokás, eljárás; joZamak, joZakmak=küldeni; 

jíoZauci, joZauc = kövét, próféta; óianmak, joianmak=elmenni 
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(sich bégében); oZasmak = ide-oda menni, egymáshoz menni, 
közlekedni. 

csag. jol = út (Weg) mód, vonal, irány; joZukmak = találkozai; ulak 
= nyargalásra való állat, szamár (tul. kocsizó v. utazó esz
köz. V. ö. arab rakaba = menni és merkeb = lovaglásra való 
állat, kocsizó eszköz, járómű); jular=gyeplő (jol-ból = irány, 
tehát irányadó, irányozó). 

alt. jol (mint fönt); ula, = irányt venni, bizonyos irányba menni ; 
wZala = utat mutatni; ?<iagici = útmutató, vezető. 

kaz. ulak == követ, futó, gyorsfutó; ulem = vezetés; ulauzi = vezető, 
vezér. 

jak. suol = út; suollk — utat tenni v. csinálni. 
csuv. jol^zszokás, erkölcs (Sitté, Gebrauch), megszokás; sjol = út, 

-szer (Mai); vilák = állat (v. ö. csag. ulak). 
kir. ioZ = út, mód, -szer, -szór; ibZa = erkölcs, szokás; zolak = 

csikós, vonalokkal ellátott. 
k. k. t'al^út. 

I I . — r. 
ujg. ;'orik = menet, út, mód; jorimak = menni, járni. 
csag. joruk = lépés, menés, út (jorukta jürümek = lépésben menni, 

lépést menni); jortmak, jorgalamak = poroszkálni vagy 
nyargalni; jorgíin == fáradt (tulajd. lejárt — abgegangen. 
V. ö. állni és megállapodott: stehen, abgestanden); jormak 
= elfáradni; jürümek, jünümék, itmümek = menni, masi-
rozni, megérkezni, odaérkezni. 

jak. tsor — poroszkálni (im , Passe gehen) ; tsoruo = porosz
káló (Passgánger); sírit, síZtsabin = menni, lovagolni, ko
csizni; sirl — menet, járás, út (Gang); silai = elfáradni, silk 
= fáradság; sür, sürabin== futni; swrük, futó, jó futó, áramlás. 

k. k. í'orgarmen = kocsin menni (fahren); í'orirben = menni; kór
térben = poroszkálni. 

alt. jor=menni; jort = serkenteni, hajtani; jür—élni, menni; 
jürü.m, jwrü§=éle$, járás. 

csuv. s;ort= szaladni (rennen); sjür = élni, menni, járni. 

Nem tekintve a szóvégző Z-nek r-be vagy viszont való rendes 
változását, a jol ésjor analógiája mellett itt legjobban tanúskodnak 

25* 
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az illető példák a jakutban, a hol sir és sil ugyanazon fogalomra 
fölváltva használatosak. 

Tekintetbe véve, hogy jür jelentése nemcsak futni, hanem fu
tásnak eredni, fölbuzogui is, ajwrek=kedv, bátorság, szív; Jürekli 
— bátor szót szintén ide számítom. Mint k ö n g ü l ugy ez is csak 
elvont fogalom és az illető véredénynek nem egyenes magyarázata. 

146. 
Juk, jik, juv, ju — mosni. 

ujg. jwmak = mosni; jmimak = mosdani. 
csag. jumak, jujva&k (mint fönt); jukalmak=megmosdatni, mo

satni (gewaschen werden). 
OSZm.jífarnak = mosni; ;tftanmak = mosdani. Különben van még 

egy régibb alak is ju és jwn-val. 
az. jov, juvmak (mint fönt). 
alt. ju,jtm== mosni, mosdani. 
jak. síd, szabin — mosni; sun, swnabín, swjun is = mosdani; suju 

mosás (Waschung). 
k. k. í'wrben = mosni. 
csuv. sjav — mosni (put sjuvas==orczát megmosni. 

Ámbár úgy látszik, hogy juk a régibb alak, a régibb nyelv
emlékekben ju mégis inkább használatos. Nekem úgy tetszik, hogy 
juk eredeti jelentés szerint nem a m o s á s , azaz t i s z t í t á s , ha
nem ellenkezőleg a magát bekenés, bemázolás, benedvesítés, be-
mocskolás alapfogalmát rejti magában, s e szerint juk-val = bemocs
kolni, bemázol (behaften) rokon. Budenz egész helyesen hasonlítja 
össze «Magyar és finn-ugor nyelvekbeli Szóegyezések» czímű 
munkájában 1868. 85. 1. a magy. f e s t szót a finn pese = mosni, 
dörzsölni szóval. Az alant következő szócsalád tehát határozottan 
ide tartozik, sőt a régibb és eredetibb alakot is föltünteti. 
csag. jukm&k, jokmak=ráragadni, ragadni, magát bekenni, bemá

zolni (jokun agri = ragadós betegség); jukak = ragadós, hoz. 
záragadó. 

oszm.jo&lamak = megtapintani, megtapogatni, érinteni, megérinteni. 

147. 
Jum, zum, jom, som, Som, jüm, cüm — egyesítni, összenyomni, 

szilárd, vastag, tömött, gömbölyű zárt alakú test. 
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I . j -
ujg. jMmitmak = összegyűjteni; jumxúmak = gyűlni, gyülekezni, 

bezárkózni; jumki — együttesen, mind összevéve (insge-
sammt) ; jime, jüme = mind, mindnyájan; jumdwcmak=föl
halmozni. 

csag. j«mmak = benyomni (zudrücken), bezárni, zárni; juma\ak= 
csomó (Knaul), kelés, búb (Beule — bezárt gömbölyű alak
járól nevezik így); jumrak==Ököl, marok, betett kéz, V. ö. 
aja a lapos, nyilt kéz, azaz tenyér; jümri = gömbölyű; jiim-
rülmek = romba dőlni, tul. egy rakássá válni. 

alt. jiiz= összegyűjteni; juuaa, = összegyülekezni; jumwr = göm
bölyű, tojásdad; juwo. = nép, gyülekezet. 

oszm.jitmmak (mint fönt); jumru = kelés, daganat (Beule); jumak 
= csomó (Knaul). 

jak. Imit = nyomni, zúzni; swíuruk = ököl. 
k. k. m*mzuruk=ököl. 

Jellemző, hogy jum a, t o j á s szó megjelölésénél mindenütt 
mint tőszótag szerepel; pl. csag. jwmurtka, oszm. jumuvta,, csuv. 
s/tmarda, k. k. wttmurtka stb., a mi magától érthetöleg e szónak 
csomó, gömb, gömbölyüséggel való fogalmi analógiája mellett szól. 

II . c, z — 
ujg. comlamak^ gyűjteni. 
csag. com, zom = mind, mindnyájan, igen (sehr), erősen (com kara 

igen fekete); coman = bunkó, furkó, gömbölyű, tömött feje 
vmely hosszú testnek; cöm-ük = sűrű, szilárd, tömött; cömür-
mek, cómülmek = összehúzódni, összezsugorodni; cómrü, 
comru = megtelepedettek, letelepedettek (ellentéte köcer-nek 
nomád, ide-oda vándorló). 

oszm. comak = czomb, buzogány (Keule); cumax — g ö m b ö l y ű 
szarvatlan fejű birka. 

CSUV. cumax — gömbölyeg (Kreisel), csomó. 
J és c között mint középhangok a kérdéses tőszótagban még 

a következők szerepelnek: 1) s, pl. oszm. som = tömött, sűrű (som 
gömüs = tömött ezüst); alt. som = szilárd, sűrű (som gömüz= tö
mött ezüst); alt. som = szilárd, kemény (som temir = kemény vas); 
jak. sim = szoros (gedrengt), tele és amis = kövér; csag. semiz = 
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kövér; serairmek = megkövéredni; csuv. sairúr = kövér; sarairt = 
etetni és k. k. shniz, seraiz — kövér stb. 2) t, pl. csag. íoramak=r 
alámerűlui, fürödni (be ab feru reften — Lugati Fazlullah Khan), 
és az utóbbi alakban jóra, com, som, tom a legközelebb rokon tum, 
tom-hoz sorakozik. 

148. 
Sag, sog, saa, sav, sao — kivenni, kihúzni, kivonni, fejni, lehúzni, 

levonni, levenni, elvenni. 
csag. saamak = fejni (tulajd. a tejet kihúzni); sagin, saglik = anya

juh, fejős tehén, fejős kancza; sagir, sig'iY=: tehén (az utóbbi
ból van az oszm. sigír = marha [Rind], barom, marha álta
lában). 

kaz. savinak 
oszm. saghm&k, saamak J- fejni. 
k. k. sarben, saaarben 
alt. saa = fejni (saalu uj = fejős tehén). 
kir. savluk, saoluk = fejős állat. 
jak. la, ?bin = fejni. 

Ennyit az a belső hangú tőszótagról. Az o belső hangú pél
dák vagy a causativ alakban fordulnak elé, mint csag. soaurmak = 
kivenni, kihúzni, kivonni, kilic sogurmak = kardot húzni), sogm= 
vízmerő (Eimer — vízkihúzó), sojurmak, soi;urmak=: lehámozni, 
levetkőztetni, lehúzni (ausziehen), kirabolni, megmezteleítni, ki
fosztani (entblössen); oszm. sí/irmak = a hüvelyből kihúzni; k. k. 
sararben = levonni, lehúzni, levetkőztetni (ausziehen); vagy az 
alapalakban is, mint csag. sojgan = zsákmány, rablás; soaan — 
hagyma (Zwiebel, lehámozódó); oszm. sojmak = ruhájától 
megfosztani, levetkőztetni (entkleiden), megrabolni; sov&n — 
hagyma (Zwiebel) stb. 

Vájjon a görög fiekp éúsXy-ms= fejni (Curtius : Griechische 
Etymologie 153. 1. I.) és a német Milch analógiája nem szolgál
hat-e kiinduló pontúi a süt (tej) szónak a saa — fejni igével való 
összehasonlítására, talán saut == a fejett (das Gemolkene) ? 

149. 
Saj, saj, caj, cej •— ide-oda mozgatni, kóborogni, bujdokolni, him
bálózni, tánczolgatni, az elmével ide-oda mozogni (fantáziálni). 

I 
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I . s, s 

ujg. söyilkan — ide-oda tévedezö, bujdokló (umherirrend), bamba, 
hülye (sajilmak-ból = ide s tova tévelyegni — umherirren). 

csag. sajak = vagabund, csavargó. 
alf. sajgakta = ábrándozni, badarságot beszélni (faseln); sajak, 

sajgak = hazug, ostobaságot beszélő, dicsekedő (Faselhans). 
oszm.sajiklamak = ábrándozni (faseln), fantáziálni, képzelődni; 

sajrik, savrík — csacsogó, badarságot beszélő. 
kir. sajkamak = ide-oda mozgatni, rázni (at basin sajkadi=a ló 

fejét ide-oda mozgottá); sajmak = rázni, megönteni, tele ön
teni (beschütten), mosni. 

csuv. sója,=hazugság (v. ö. alt. sajak). 

II. c — 
csag. cajaklamak, cajkalamak, cajkamak, cojpamak = ide-oda mo

zogni, hintálni, ringatni, rázni; cajku, éajk\xa=á hintálás, 
mozgatás, mozgás, remegés ; cojnamak = ide-oda mozgatni 
(a száját, azaz rágni). 

kaz. caja = gyors, mozgékony ; cajlamak sietni (sich beeilen). 
alt. cajba = hintálni, lóbázni, locsanni (plátschern), mosni, öb-

lítni; cajbu = locsogás, locsanás (Geplátscher); dajka = rázni; 
cej=keverni, vegyítni, elegyitni (palkaiska su cej —vizet ke
verj az agyagba). 

oszm. cajkamak, cajkamak = hintálni; cijnamak, ajnemek — rágni, 
rágcsálni (kauen), tánczolgatni, tipegni. 

A kir. s átmenetet képez c és az eredeti s között, mint tőszó
tagot pedig e szókezdővel saj-t sal-hoz (1. 152. §.), melynek alap
jelentése az utóbbival azonos, kell számitni. 

Szintilyen hangi és fogalmi rokonság van caj és cal között, 
mint a következő példákból látható. így csag. coiik=gyors (fiink. 
V. ö. kaz. caja — gyors); caikamak, caZkalainak = rázni, hintálni, 
lóbálni; calim — gyors, hirtelen mozdulat, ravaszság, csel; caZa— 
éal&, = sietős, gyors (eilig, hurtig). 
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150. 
Sak, sag, saj, (sajin), san — számítni, számolni, ráügyelni, tekin
tetbe venni, tisztelni, meggondolni, gondolni, sajnálni, szánni, 

szánakozni. 

ujg. sak=azám, mód, eljárás (Art, Weise); saMs = szám, számí
tás,, kiszámítás (Berechnung), gondolat, ábránd (Wahn); sak-
mak, saímak (az utóbbi sajmak-nak egy változata) = szá
molni, megszámolni, tisztelni, ráügyelni, tekintetbe venni 
(beaehten); sa/dnmak = törődni (sichbekümmern), ráügyelni, 
tekintetbe venni, gondoskodni v. gondját viselni (Sorge tra-
gen); saftnilamak = vkit sajnálni; sa/cinc = gond, bánat (Kum-
mer), sajnálat, sajnálkozás. 

csag. sag, saji = szám, mérték, irány*) — az utóbbi alak ma már 
elavult és csak származékaiban lehet fölismerni, mint: sajin 
megmért, megszámolt, szám, át, átalában, hosszában (jil 
sajin = az egész éven át) ; sagu = gyász, gyászdal, panaszdal 
(Klagelied); sagxm = elgondolkodó (nachdenkend), szomorú; 
sa</ínmak = gondolkodni (denken, sinnen); sajgó. = ábránd, 
hiedelem (Wahn), számítás, kiszámítás (Berechnung); sajla-
mak = kikeresni. 

Jak. ak, ag&hm = számolni, megszámolni; a/csi = leszámítás, szá
mítás; akti = megemlékezés, emlékezet (Erinnerung); agilm 
megszámoltatni, tiszteltetni v. becsültetni. 

alt. sagis = értelem, elme, ész, kedély, szív (ak sagisli=jó érzelmű, 
jó indulatú — gut gesinnt —, kara sagisli = rossz érzelmű, 
rossz indulatú — schlecht gesinnt). 

OSzm.sa/i=szám; s<y'niak = számolni, megszámolni, számot tenni, 
tekintetbe venni, figyelembe venni. 

k. k. s%us = ész, elme, értelem, emlékezet (Gedáchtniss); sagu-
nerben = gondolni, gondolkodni. 
Vájjon san, mint fönt jelezve volt, sajin-ból eredt-e, vagy 

hogy az eredeti tőszótagban a szóvégző k vagy g azng, n közvetítő 
hang folytán változott-e w-re azt egyelőre csak mint hypothesist 
lehet fölvetni. Annyi bizonyos, hogy san hangilag rokon, szárma-

*) Úgy látszik, saji-val = irányában, hosszában (in der Kich-
tung, entlang) rokon a csag. sári = hosszában, mentében (entlang). 
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zékainak egészen azonos fogalomköre következtében pedig csakis 
ide lehet számítni. 
ujg. sanin = szám; scmakci = csillagvizsgáló, csillagszámoló (Stern-

deuter, Sternzáhler — mind a kettő Budagov után). 
csag. -sa/i = szám; sawamak = számolni, tisztelni, becsülni, megfon

tolni, meggondolni; san&g — megfontoló, félénk, habozó, 
kímélő; san&glik = kimélet, tekintetbe vétel (Beachtung), 
részvét; sankm = gondolatba merült, elcsudálkozva, bámulva, 
(verwundert). 

kir, san (mint föntebb); sano,— gondolat, értelem, elme (ak sanali 
kiji = helyes érzelmű v. elméjű férfi). 

oszm. san (mint fönt); sanin = tisztelt, becsült, számot tevő, a ki vmit 
nyom a latba (der etw. záhlet); sanmak — gondolni, vélni; 
vélekedni; sanu — gondolat; síWikílík = csudálkozás, bámulás. 

jak. sank — gondolni, vélni; sawargá = szomorkodni, gyászolni 
(trauern). 

k. k. símirben = olvasni, számolni^V. ö. magy. olvasni = lesen és 
záhlen. A számolni, tisztelni, gondolni és sajnálni fogalmi 
analógiáját illetőleg is v. ö. magy. szám és szánni, szándék 
szavakat). 

csuv. son — gondolni, gondolkodni, elgondolkodni, töprenkedni (den-
ken, nachsinnen). 

151. 
Sak, sak — száraz, szikkadt. 

jak. saksa, = kiszáradt, száraz, szikkadt; sa&sai = kiszáradni, ki-
szárítni; saftsarkai — kiszáradt, eloldott, szabadon (lose, 
locker). 

csag. saksal = száraz fa; safcsarmak=igen kiszáradni, elszikkadni, 
megsoványkodni (dürr werden). 
Úgy látszik, hgy sak, sak-bó\, illetőleg causativ sa/rurmak 

alakjától, származott sakxxxk, sa/crik, sárik, saruk; k. k. sarak; 
csuv. sara •= sárga, sárgult, sárgított, elszáradt v. elhervadt (ver-
dorrt). Erre a sejtésre egy másik s z á r a z , s z i k k a d t jelentésű 
szó ad okot, mely hangi és fogalmi tekintetben hasonló módon ke
letkezett. Ha t. i. a kak tőszótagot hasonló processuson viszszük 
keresztül, ezeket kapjuk: kakimnak, kakmk, kamuk, kuink és 
kuni — száraz, szikkadt, üres stb. 
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152. 
Sal, tal — vmely test ide-oda mozgatása, a hirtelen heves moz
gatás a szó causativ és transitiv értelmében, pl. dobni, vetni, 
hajitni, küldeni, hajtani, űzni, kergetni, rázni, ingadozni, lóbálni, 

hintálni. 

I. s — 
csag. salma,k = dobni, vetni, hajitni, űzni, kergetni (jagen), kül

deni; saMamlu = komoly (ernst, gesetzt), gyakorlott (v. ö. 
franczia: bien láncé = ügyes, jól dobott; salgit = adó (Steuer), 
földadó (tul. a kivetett, a mit kivetnek); sálig — betét (Ein-
satz); saigainak — ide-oda vetni v. dobni, hintálni, himbálni, 
rázni; saZkinmak, sa/ginmak = hintálózni, himbálózni (sich 
schaukeln). 

oszm. salmak (mint fönt); -sa/lamak = tétlen járni, ácsorogni (bum-
meln), lelógni; saüdn = szőlőfürt, biling (tulajd. a lelógó, 
mint bir salkim. üzüm = szőlőfürt, szőlőfej — bir saikim 
khnrma=egy csomó datolya); saZlatmak = himbálni, hin
tálni; saiak = penis (tulajd. a lelógó); salik = a, dobás, kikül
dés, küldés; salik vermek = vkit útjára, irányába terelni (jem. 
auf den Weg, in die Eichtung setzen — tulajd. lökést adni. 
V. ö. lancer quelqu'un — to give a start). 

jak. salaid fordítni, irányozni, igazítni (v. ö. oszm. salik vermek; 
ujg. sub salmak = hadsereget küldeni, irányozni, sub salar=: 
generális — innen származik az új persa sipehsalar. 

Sal-ból a belső a hangnak i-re változása következtében ke
letkezett még: 

csag. -siZlenmek = hintálózni, himbálózni; siZtemek = érinteni, meg-
mozdítni* 

oszm.silkmek = rázni, rázogatni; sitté =z pofonvágás (Ohrfeige). 
alt. siZki = a rázás. 
k. k. Nigerben = kirázni (ausschütteln). 
csuv. sille = rázás, rázogatás. 

Továbbá a szóvégző Z-nek r-vé változása után a csag. sarsa-
mak, sarsirnak (salsamak-ból) = rázni, megrázni, rázogatni és sark
inak (tnl. salkmak — lelógni, leomlani (herabwallen). 
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II. t — 

csag. toílamak, £aZgalamak = hintálni, himbálni, ringatni, ide-oda 
mozgatni; íaigumr=hab, hullám, fölindult tenger; íaZginmak 
vergődni (zappeln), ide-oda mozogni; fa£gitmak = fölzavarni, 
fölkeverni (aufwühlen, aufrühren — köngül talgitmak = nyug
talanságot okozni, azaz : vkinek kedélyét fölizgatni, föl
zavarni). 

alt. tolkoo = hullám; íoZkoolan = habokba tornyosulni (sich in 
Wogen aufthürmen); íaZbanda = ide-oda hánykolódni, ringa
tózni (sich wiegen). 

OSzm.íZa£ga = hab, hullám; oaZgalanmak = himbálózni, hintálózni 
(sich schaukeln). 

jak. dolgui = ingadozni, mozogni, megmozdulni, hullámozni; 
dolgán — hullám. 

k. k. t'alheg=hullám. 

153. 
Sap, sap, cap — vágni, ütni, verni, metszeni, összevágni, bemet

szeni, beverni, beütni, betörni. 

II. s, s —. 

csag. sapmak — behatni, bevágni (einschlagen einenWeg),bedönteni 
beverni egy czölöpöt — einrennen (einen Pflock); sopamak= 
bottal kiverni, kiporolni; sa^lamak = behatolni, beütni, be
verni, behelyezni (einsetzen); sapak = nyél, szár, fogó, mar
kolat (Stiel, Heft, Stengel, Griff — vmely teste alsó szilárd 
része, melyet a kézben tartanak vagy a földbe vernek); sap&n. 
= eke (lásd a sapak-nál zárjel közé tett magyarázatot); sopag 
= oldalút, mellékút; sappalmak — csattogtatni, vágni; sopa, 
sopalak=pofoncsapás ; sappati = széles, vékonyra vert. 

kir. sa&a == jól ütni, verni (fest schlagen) ;safean = bot, verés (Stock, 
Prügel); sapmak = ütni, sietni, rohanni; sapoo = szökés, be
törés (Einfall). 

alt. sala = vágás, fejezet (Abschnitt), rész ; safcalak = ág (valószí
nűleg a már levágott. V. ö. sal = ág és salmak = dobni ledobni, 
levetni, lehányni). 

oszm. sápinak (mint fönt); soplamak = beütni, beverni bedönteni 
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(einschlagen, einrennen); sap, sopa = bot, verés; sap = nyél, 
szár (Stiel, Stengel). 

jak. ub = nyél, szár (Heft, Stiel, Stengel — v. ö. osm. sap). 
k. k. saptarmen — átszúrni; saiarben = ütni, verni; sap — nyél 

(Schaft); Sí*pka = kasza (kapa). 
csuv. sa5ak=nyél, szár (Stengel, Stiel); sap = ütni, verni, elverni, 

eldögönyözni. 

II. c —. 
csag. capm.sk — ütni, verni, vágni, sietni, rohanni; capuk = sietős, 

sebes, gyors; capaul, capau = megrohanás (Ueberfall), rabló
hadjárat (Eaubzug); capku = kés, vágó kés, bárd, fejsze; 
capki = ütés, csapás (Hieb), lépés; c«p=:galop, vágtatás; 
capkun = vonalon kívül lövő (Plánkler), vonalon kívül lövöl
dözés (Geglánkel), bitang, maradozó (Marodeur); caukuii — 
az arczot verő hó vagy eső; capalamak = ide-oda verni, ver
gődni; capkularnak = kiverni, kiütni, ide-oda vágni, körös
körül vágni (umherhauen); cajAulin — kardvívás. 

az. capav = gyorslovas, posta, courier. 
oszm.cárnak (mint fönt); cápa, =.kapa, fejsze; cabuk = gyors; 

ca&alamak = törekedni, azon lenni, fáradozni (trachten, sich 
bemühen. V. ö. csap. capalamak); caplán = lidér, gazember 
(Schelm — v. ö. csag. capkun). 

csuv. cop = futni, szaladni, rohanni; copt&r = ide-oda hajtani, ker
getni, űzni. 

jak. capcáki = könnyű, csekély súlyú, ügyes, könnyelmű (v. ö. 
oszm. capkin). 
Lágy magánhangzóval, az belső hangú e-vel e tőszótagot 

föl lehet még ismerni cevik = gyors (flink), csag. cebei = gyors, 
sebes, sietős szavakban. — ö-vel továbbá a következőkben: cöp — 
szemét, hulladék, forgács; csuv. sjüp = szemét; csag. cÖpü = törpe 
— a hol mindenütt meg van a szétvágás, összevágás, összedara-
bolás alapfogalma. 

154. 
Sat, sac, cac, cas — szóval és tettel dobálózni: tipegve-topogva 

menni (schlendern), dobálni, hajítni, képzelődni, dicsekedni, 
körülszórni, kiszórni. 
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I. S—. 

ujg. saíkamak = ócsárolni, gyalázni; saíkümak = megvettetni ; 
saíkun = könnyelmű (leichtfértig), jelentéktelen (geringfügig). 

kaz. sata, = könnyelmű, meggondolatlan; saíasmak = fantáziálni, 
álomban beszélni; sacu = vetés (Saat — songsacu = késő vetés 
— Spátsaat). 

csag. sacm.sk = ide-oda dobni, szórni, kiszórni, vetni (sáen); sacik 
ajándék (melyet alábbvalók v. alattvalók adnak az előkelők
nek, azaz a szokás szerint az útra s z ó r t ) ; sacuk, sacak = 
abrosz v. törülköző kendő (azaz a kiterjesztett, kiszórt), a 
ruhának lefüggő, lelógó része, rojt. 

oszm. sacmak (mint föntebb); sacmn, = csekély (geringfügig), cse
kélység; sacn — kis ajándék, a lakodalomnál vagy ünnepnél 
k i s z ó r t kis pénzdarabok; sacik = szétszórt; sacanak = -
szórványos eső (Streifregen) ; sasmak = szórakozottnak vagy 
megilletődöttnek lenni; saskin = szórakozott (Zerstreute), 
balga, bolond. 

k. k. sazerben, í'aí'erben = vetni (sáen); t'at'ak = rojtok, czaf-
rangok. 

I. c —. 
csag. casmak —eltévedni, elbódulni, eszét elveszteni, szórakozott-

nak lenni; cacmak = csevegni, fecsegni,haszontalanságot be
szélni, dicsekedni (faseln); cackan = dicsekvő (Faselhans). 

kir. cacmak = vetni (sáen), kiszórni; cacrau, eacrak = szikra (v. ö. 
oszm. kivilzim, helyesebben kirilzim = szikra, azaz a letö
redezett). 

alt. cac — behinteni, befecskendezni, ide-oda dobálni, vetni (sáen); 
caclígi = libatio, áldozati ajándék. 

az. casan = az esztelenül járkáló. 
Vájjon a csag. oszm. saímak (eladni — verkaufen), ha a min

den áron eladás (Losschlagen), eldobás, elvetés értelmében vesz • 
szűk, ide tartozik-e, azt egyelőre csak sejtenünk lehetett. Mondják 
pl. a csag.-ban saíkak kisi = elvetendő, eladható ember? V. ö. a 
hangilag és fogalmilag rokon sáj-t 149. és 137. §§. 
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155. 
Ser, sar — nehéz, fáradságos, kemény, meredek, durva, szigorú, 

gyors. 

ujg. serp, sarp = nehéz, fáradalmas, durva (rauh — ezenp, b képző 
még csak alp, iíib-ban [hatalmas al, ul-bólj és kidb-bsna. [fü
lek, vmely edény füle, kul-ból — fül] van meg); serinmek = 
erőlkedni, magát megerőltetni, fáradozni; serirmek, sararmak 
vkit fáradságot, fáradalmat okozni; serim = szorgalom, meg
erőltetés (Anstrengung). 

OSzm.serkmek=fölriadni, fölugrani (auffahren, aufspringen); ser-
kek = fölriadó, fölijedő (auffahrend), a kinek könnyű álma 
van; seréé, sirée = gyors, sebes, fürge, flink, behend). 

jak. sarak —éber; sarán = óvakodni, őrizkedni. 
alt. serke = fiatal kecske. 

E tőszótag tulajdonképi tárgyas jelentését nem ismerem. 

156. 
Sev, seü, süj, soj — szeretni, kedvelni, örömet lelni, örülni, 

megörvendeztetni. 

ujg. serük = szerető (liebevoll), szeretett; serüklük — szeretet, sze
relem ; sevinc = öröm; sever, sivex=barát; sq/urmak, sojvu-
kamak = megörvendeztetni, megajándékozni, vkit ajándék 
által megörvendeztetni. 

csag. süjmek, swiimek, süvmek = szeretni; siygülük = szeretett; 
süjünmek=örülni; siyűnc=Öröm; siyürgal *) = ajándék (elő
kelőktől alárendelteknek), szeretetnyilvánítás (Liebesbezeu-
gung; siyürgamak=vkinek ajándékot adni; se^ga, saMga= 
ajándék. 

oszm. serinek = szeretni; sergi = szeretet, szerelem; sergili = kedves, 
szerető (Geliebte). 

*) Ez az egyetlen példa a török nyelvben, a hol a magán
hangzó illeszkedés az illető képzőkben nem történt meg, a mit 
azon körülménynek lehet tulajdonítani, hogy ez a szó csak az 
irodalmi nyelvben fordul elé, a hová a persa-középázsiai írók jut
tatták. 
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alt. sü = szeretni; siijnm.— szeretet, szerelem; sügünüs, síyünüs 
— öröm. 

k. k. sáilirben== megajándékozni, megvendégelni. 
csuv. sav = szeretni, szivelni. 

A tárgyas fogalmat tekintve, nem valószínűtlen, hogy seü, 
siij sil-, sür-vel = czirógatni, dédelgetni azonos. Erre emlékeztet a 
csag. siiemek^czirógatni, szeretni és az alt. süriinüg = szerető 
(liebreich). Annyi bizonyos, hogy sev másodlagos, seü, süü, süv, 
siij pedig az eredeti alak. 

157. 
Sij, sij — hugyozni (onomatopoeia, hangutánzó szó). 

csag. sijmek = hugyozni; sijdik = húgy. 
oszm. isimek == hugyozni; sidik = húgy. 

158. 
Sil, sij, sir, sür, siz, cir, ciz — dörzsölni, törölni (streichen), si-
mitni, kenni, festeni, rajzolni és a megfelelő részint tárgyas, részint 
elvont fogalmú névszók; mint: vonal, húzás, sor, festmény, rajz, 
írás, kép, arcz, külső alak — ; nagy család tartozik ide, melyet a 
különböző szóvégzők szerint sorolunk majd föl, mert ezek válta

koznak leginkább. 

I. — l, j , v. 
ujg. silik = sima, tiszta, jámbor. 
csag. silmek = törölni, dörzsölni, súrolni, simítni; silenmek = czi-

rógatni, simítni, dédelgetni (liebkosen); sijdam = sima, csú
szós, sikos ; sM/remek = csúszni, csúszkálni; siijüsmek = el v. 
kicsúszni. 

oszm. sernek (mint fönt); sülmen = kenőcs, kenő szer (Schminke); 
süki = törölő rongy; smsmek=kicsúszni (entgleiten; sijir-
mek, sivirmek = simítni. 

k. k. siiik=:szép, tiszta. 

II. •— r. 
csag. sirmak —csúszni, törölni (wischen, streichen), letörölni; sirin-

zak=csuszka; sünnek=dörzsölni, kenni (streichen); föl-
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kenni, rákenni, hajtani; sürtmék, a) s?7rcmek = csúszni, kop
tatni, köszörülni; sirgi, b) s/irgü = sor, rend, vonal, rajz. 

ujg. serge = sor, rend, vonal, írás, irat (ennek legközelebbi rokona 
cerge = szabadságlevél). 

oszm. sünnek (mint fönt); sürme = kenő szer (Schminke), húzás, 
vonal, závár; sürgü — závár; swrüsmek, sMrtünmek = hozzá 
dörzsölődni, kopni, vánszorogni (sieh schleppen). 

alt. sür c) = kenni, mázolni (sreichen), rajzolni, bemetszeni, kép, 
arcz; sürlü = befesteni, bevésett; swrtkün = kenőcs. 

CSUV. sjür=kenni (schmieren), simítni, dörzsölni; sjir = rajzolni, 
írni; sjmi = írás. 

jak. sirály törülköző kendő; sírga=:szán, szánka (csúszó, sikló 
járó mü; sárga = sor (vonal); sárgálás = egy sorba állni. 

k. k. sírben, sigirben = vonalokat húzni; sor=szánka (v. ö. jak. 
sirga). 

III. — z. 
csag. .sernek = vonni, húzni, vonalozni, bevésni, bemetszeni (és az 

utóbbitól az é r z é s , f á j d a l o m átvitt értelme; mint: sizgi 
== szúrás, nyilalás (das Tippeln, das Stechen. V. ö. sanzmak 
= szúrni és símiu = hascsikarás); sizik = vonal, húzás (Linie, 
Strich). 

ujg. sizik, sisik = szúrás, fájdalom. 
oszm. ci^mek = vonalozni, húzni, vonni; sornak = bemetszeni, 

szúrni, csípni; cizgi — vonal; sizl = morgás, hascsikorgás 
(Grimmen), viszketés (Jucken); sezmek=érezni (empfinden, 
fühlen). 

CSUV. sis = érezni; sis' = érzet. 
alt. sez — érezni; sezik — érzet. 

J e g y z e t , a) Sürt-bő\ hangcsere folytán a csag. südremek 
— csuv. sjütre — alt. símre = eltolni, elhengerítni, elrúgni eredt. 
A síír-ben benfoglalt d ö r z s ö l n i és h a j t a n i fogalmi rokonságát 
említsük meg, mellesleg, hogy sür nem annyira e l h a j t a n i , el
k e r g e t n i , e l ű z n i , mint inkább e l t á v o l í t n i , f é l r e t e n n i , 
ú t b ó l e l t e n n i , tisztítni jelentésű, mint a származtatott szavak
ból kitűnik. 

J e g y z e t , b) A csuv.-ban jírgi = sor, rend, a mi egykorij 
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szókezdöjű tőszótagra utal. Ezenj i r v. jar-t ha nem csalódom, az 
oszm. jaz = irm-iéle igetöben vélem fölismerhetni. V. ö. 214. §. 

J e g y z e t c). A kép, rajz fogalmához sorakozik még egy 
hangilag ide tartozó, különösen arczra, külsőre, arczszínre, szép
ségre stbire vonatkozó szócsalád; min t : 

csag. ciraj, c%,ai = arczszín; arajlik = szépség; cün, siw = szín, 
külső (mogul sinlik kisi = mongol külsejű, olyan mint egy 
mongol — von mongolischen Aussehen). 

kir. sirai = fiziognomia; sin = szín, külső (Aussehen); sindi = kül
sejű (tüjüce sindi = teve alakú). 

jak. slrai = arcz. 
csuv. sm = arcz, arczszín, arcz- (Gesichts); sinzir = alaktalan, 

csúnya (ungestalt); sir=szín, pirosság. 
alt. ctVaj, cirajli (mint fönt); sir=pirosság, szín; strla = festeni, 

(fárben), tarkítni. 
Ha e szócsalád alapjelentését egy kicsit jobban szemügyre 

veszszük, nevezetesen a sil, sij siv és sib hangi rokonságának meg
fontolásánál, akkor arra az eredményre jutunk, hogy a most kö
vetkező czikket, mint félre eső családtagot, szintén ide kell számít-
nunk. Ez pedig: 

Sib, siv, sim, süp, suv — simítgatni, czirógatni, söpörni, sima 
tiszta, üdvös. 

ujg. si&a = sima. 
csuv. sima = sima; suv = csúszni, csúszkálni; suvi = simított, éles; 

suvirt = simítni, koptatni, köszörülni. 
csag. sijmlamak — kicsúszni,csúszni,csúszkálni; sipanzak = szánka-

ú t ; sipürmek, stipürmek = söpörni, simítni; sü/pse = seprő; 
süpsuk = söpredék, szemét (Kehricht); sivárnak, suvsLmak = 
rákenni, rámázolni (anstreichen). 

alt. éib&= agyaggal bekenni. 
kaz. si&irmek = söpreni; si&irtki = seprő. 
oszm. siipürmek (mint fönt); siva = máz, rákenés (Anstrich), vmely 

fal fölruházása, fölczifrázása. 
jak. siba,, szabin — kenni (schmieren); s!ftak = kenőcs ; sís = söp-

redék, szemét (Kehricht). 
k. k. szerben = söpörni. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I . 2 6 
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159. 
Sir — fönt, fölső fél, föltenni, rátenni, rárakni, fölölteni. 

csuv. sírt = hát (Rücken), fölső rész ; sírin = fölöltözni; sir = fö£ru-
házni (bekleiden — v. ö. ket = hát és ketmék = fölhúzni, föl
ölteni, rávenni [anziehen, anlegen] — magy. ruhát felöltem. 

csag. sirt = hát, hegyhát (sirtiga almák = vmit magára venni vagy 
fölölteni). 

160. 

Sok, sog, sov — hűvös, hideg. 
ujg. sokuk = hideg; sofcutmak = lehűtni. 
csag. soguk, sovuk= hideg; sogmak, sorinak = meghidegülni, meg

hűlni (sich abkühlen). 
oszm.souk, somnak, soghm&k = hideg, lehűtni v. meghűtni (ab

kühlen) . 
alt. sook, suuk = hideg; suut = kihűlni. 
jak. soj, sq/obun — meghűlni (sich abkühlen). 
k. k. sók=hidegség. 
csuv. sive, s'ive, soZgin, soZigim =r hideg, hűvös; suven = meghűlni 

(sich abkühlen). 
A csuv. példa, a hol siv és sol közösen h i d e g jelentésűek, 

valamint az a körülmény, hogy a csag. és oszm. salkiu és sejx'm 
(hűvös, hideg) szavakban is l vágyj szóvégzőjű tőszótag van meg 
— azt sejtetik, hogy sok, sog nem eredeti, hanem másodlagos ala
kot tüntetnek föl soj, sol, saZ-ból (szél, hűvösség. Ez tehát a magy. 
tél és szél, a görög^s^a = vihar és j e ^ / w = tél szavakkal = analóg 
szóképzés volna. 

161. 
Sok? sík, síg, sing, sin, sün — alapfogalma szerint — behatolni, 
keresztül v. áthatolni (átvitt értelemben) beledugni, bevágni, be
dugni, beszúrni, vágni, szúrni — beszívni, beszopni, bevenni, meg

emészteni, befészkelődni, beleilleni stb. 

I. — o —. 
csag. so&inak = szúrni, vágni, vagdalni, faragni, beledugni; sokus, 

sogus = küzdelem, harcz, ütközet; sofcmak = benyomott hely 
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a földön, kitiport út, ösvény; sokxümak = magát beleelegyítni, 
belekeverődni, behatolni, befurakodni; so^ulzan = féreg, ku-
kacz, faféreg (tul. a befurakodó). 

oszm. sókmak, soA-ulmak (mint fönt). 
alt. Buksz bedugni, beledugni. 
€SUV. suk = vágni, csípni, szúrni. 
k. k. sofctárnien = rúgni, lökni, törni (stossen — tulajd. beleütni — 

hineinstampfen); sögak = mozsár. 
jak. suga,= fejsze, bárd. 

Az említett példákban a töszótag a b e l e d u g á s , b e h a t o 
l á s tárgyas cselekvését fejezi ki, a most következő, nyújtott í belső 
hanggal ellátott alakban e mellett még a transitiv cselekvés is ki 
van fejezve. 

II . — i —. 
ujg. síkmak — eltérni, elférni; sífckurmak=helyet v. tért csinálni, 

vkit elhelyezni (jem. unterbringen); síkku = menedékhely. 
Cflag. sígmak — beleilleni; sióimnak ==vmibe beletörődni, vmihez 

alkalmazkodni (sich in etw. hineinfügen), menekülni v. folya
modni (Zuflucht nehmen), visszavonulni; s%uurmak = elhe
lyezni (unterbringen); sígnak = védelem, oltalom (Schutz, 
Wehre); sí^inza = kis erősség. 

csuv. sinls = eltérni, elférni (Raum habén), helyre v. szállásra ta-
láZni (unterkommen); stnistar= elhelyezni (unterbringen); 
sínar = kunyhó. 

- Még inkább kitűnik az említett viszony ott, a hol a szóvégző 
torokhang, megtörtént orrhangosítás után, a rokon nk, ng, n-ve 
változott; mint : 

ujg. singmak, singmek = behatolni, áthatolni; singimiik = vki, a 
ki mindenüvé behatol vagy mindenen keresztül hatol, azaz 
bátor, derék. 

csag. singmek, süngmek = behatolni, beszívni, megemészteni (taam 
midemge singmes = gyomrom nem emészti meg az ételeket; 
szöszerint: az ételek nem hatolnak gyomromba. Derja suga 

singer = a folyó áthatol v. átszivárog a homokon); singüv-
mek, siw#üzmek = fölszivatni, behatoltatni vagy megemész
tetni; signi = ideg, hur, azaz szivó edény; singek, süngek = 

26* 
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légy (beszívó); süngür = takony, tulajd. az, a mi átszivárog; 
snn<jfürlemek=taknyozni. 

oszm. smmek == megemészteni, behatolni; süngev = szivacs, fürdő 
szivacs; sizlek = légy; sifár = ideg (Nerv); sírniuk = takony. 

kaz. siingrü = átszivárgás, beszivárgás; siin#ükreniek = taknyozni. 

! . , t taknyozni, a taknyot kifújni. 
k. k. smgererben y J J J 

jak. in = behatolni, beszivatni (eingesogen werden — folyadék
ról); inár = beszívni; inir=ideg, húr (Sehne); sínsii = egy 
szippantást venni (eine Prise nehmen); slnsir = a megszago
lás (vmely illat beszivása. 
Sing, süng-wel legközelebb rokon a belső és szóvégző hang

jában megváltozott sánc, san£=z csípni, szúrni, azaz erőszakosan 
behatolni, mint : 
csag. sancmak=fúrni, szúrni*); sancu, saníi = hascsikarás (v. ö. 

burumak = fúrni és buru = hascsikarás); san£ik = kis gerely ; 
san£ak = zászló (tulajd. gerely, mert ezt a fegyvert használ
ják lófarkkal ellátva zászlónak. V. ö. a fogalmilag rokon 
képzésű tüg = hosszú hegyestest és tug = zászló). 

oszm.sawilamak = át v. keresztül fúrni; san2ki = villa (Budagov); 
siin<jrü = bajomiét, szurony. 

csuv. simu = lándza, szurony (tulajd. az átfúró, átszúró). 
Megemlítendő még e helyen a sin (törni, megtörni) tőszótag, 

melyről joggal állítják, hogy a szóvégző n-t passiv-transitiv képző
nek, nem pedig a tőszótaghoz tartozónak kell tekinteni. A Ku-
datku Bilik-ben meg van ugyanis a simák = meggyőzni, összetörni 
tárgyasalak; mint: jakin simák=az ellenség legyőzni, köngül 
simák r=vkit szivét megrepeszteni, megtörni. Tekintetbe kell to
vábbá venni, hogy sinmak nem activ jelentésű mint kirmak, hanem 
inkább passiv értelmű — és csak m a g á t ó l e l t ö r n i , m e g t ö 
r e t n i vagy ö s s z e t ö r e t n i - v e l lehet fordítni; pl. 
csag. sinmak = törni, romba dőlni, elpusztulni (verfallen); singak, 

sinak = megtörött, eltörött, összetörött. 
oszm. sinmak = vereséget szenvedni (eine Niederlage erleiden), szét-

*) Az ujg.-ban sancmak = behatolni, győzni és innét van az 
ó-török Sanzar (azaz győzedelmes) tulajdonnév. 
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dőlni, összedőlni (zerfallen — pl. sirb sindigi = a szerbek 
veresége, azaz a koszovai ütközet); singxm = bukott (ban-
querotte). 

jak. sintü. = meghajolni, félre hajolni, megfordulni (sich umbie-
gen); sin, szabin = összenyomni. 

k. k. seriéiben, sevarmen = összetörni. 
alt. sin, siwik 3= törni (brechen), összetörött. 

162. 
Sok, sik — szoros, keskeny, sürü, szilárd, tele, nyomott, zsugori, 
fösvény, vak — megszorítni (beengen), nyomni, zsugorodni, fös-

vénykedni, sovárkodni (geizen). 
ujg. sok=8Üiíí, szoros, vak, fösvény, sóvár (geitzig); sokm = szo-

rosan együtt (v. ö. kat = szoros, szilárd és katni = együtt); 
sakiv=siket; sók, sük=csöndes, nyugodt; sükmek, sük tur-
mak = hallgatni, csöndesen lenni. 

csag. sok, suk = irigység, fösvénység (Geitz); so/cur = vak, fösvény 
(karg); sagir —siket; so&lamak = irigygyé lenni; sik = süvü, 
szoros, szilárd, zárt. 

oszm.siA;mak = nyomni, szorítni, megszorítni (beengen); síMlmak 
= magát elszorulva érezni, elszorulni (sich beengt fühlen), 
boszankodni (v. ö. tar= szoros, keskeny és íarilmak = hara
gudni). 

kaz. sangY& — siket; sí&na = kuporgó, zsugori, fösvény. 
Jak. ik = kinyomni; igísz= egymást nyomni, szorítni; ífcsa = sürű, 

közel; íA;sat = megszorítni, szorítni (beengen, drengen); uk 
= dugni, tenni, helyezni (stecken, legén); sokkor=félszemű. 

k. k. sókor = vak. 

Sok tőszótaggal mind hangi mind fogalmi tekintetben szoro
san rokon tok (tele, jóllakott) és iparnak (tömni, tölteni). Ep úgy 
sorakozik azonban az előbbi tőszótaghoz, mert a b e h a t o l á s, b e-
t ö l t é s (Einfüllen) cselekvése a föntebbi általános fogalmakkal szo
ros összefüggésben van. A s z o r o s , k e s k e n y és v a k , z s u g o r i , 
f ö s v é n y fogalmi analógiáját némileg megvilágítja a következő 
szólásmód: eli tar = fösvény (szűk kezű, szűk markú); közi tar = 
fösvény (geitzig), vak (szűk látású v. szemű). 
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163. 
Sol, son, col, con — bal, balogsüti, ügyetlen, nyomorék (krüppel-

haft, gyönge. 

csag. sol —bal kéz, balra; solak — balogsüti; colak = ügyetlen, nyo
morék (Krüppel); conak = emberek és állatok hibás test
részekkel. 

kir. soZakaj = balog, balogsüti; sonak = tompa, nyomorék (krüp-
pelhaft), ügyetlen). 

kaz. soZak = fél kezű (einarmig), kezetlen (armlos). 
az. colak = sánta, sántító; coZpak = a ki mindent elront. 
oszm. coZak = nyomorék (Krüppel). 
csuv. soZagai = bal oldal. 

V. ö.jak, sak, sag 122. §. jobb kéz, jobb, helyes, egészséges, jó,. 
tökéletes mint fogalmi ellentét. Sol alapjelentését illetőleg, mint-
hggy szóköre szűkebb, nem vagyunk úgy tájékozva, mint sak-náh 

164. 
Sol, söl, son, song, col, cöl — hervadni, elszáradni, végére járni, 

elfogyni, vég. 

L — l. 
csag.solmak = hervadni, elfonnyadni, elszikkadni, elaszni; soZgan, 

söípük = hervadt, fonnyadt, száraz ; cöZlemek = kiszárítni, 
aszalni, igen szomjazni; cöl=puszta, sivatag, kiszáradt föld 
megkülönbeztetésűl kir-től = növényzettel ellátott föld. 

kir. cölde = igen szomjazni. 

II. — *. 
csag. sönmek, sünmék = elaludni (fényről, gyertyáról), leesni, le

hullni (csillagokról), elfogyni, elmúlni, kialudni (tűzről). 
V. ö. aziki söndi = haragja kialudt, elmúlt; sönük, söngen 
= elaludt, kialudt", elfogyott (erlöschen, ausgegangen); song 
= vég, után. 

oszm.sünmék (mint fönt); son = vég; sora*a = után. 
csuv. éjim = elaludni (erlöschen), végét járni, elfogyni (zu Ende 

gehen). 
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165. 
Sub, suv, su — víz, fény, ragyogás, tisztelet (a fogalmi analógiát 
illetőleg v. ö. persa a6 = víz, fény; ab-rui = az arcz ragyogása, tisz

telet — abi — semsir = a kard ragyogása és abdan = szép). 

ujg. sub = víz, ragyogás, tisztelet, becsület; subluk = vizes, ra
gyogó (glanzvoll), szép, tisztelt. 

csag. su, suj, sju, suu=víz, email; sttZuk —szép, vizes; suvarmak, 
si«/armak = itatni, megöntözni; susumak, s«samak=szom
jazni ; SMsak = szomjas. 

oszm.su (mint fönt); s&lamak = megöntözni; susuz = szomjas.-
jak. w = víz ; idui, wtujabin = vízzé válni; wtat = megszomjúlni; 

wtak = szomjas. 
k. k. suk, sug, su=víz; síik (suguk?) = folyó (flüssig). 
csuv. su, siva, siv = víz, folyam; m>ar=itatni. 
alt. su=víz nedves; s?ígat = itatni; suuza = szomjazni. 

166. 
Sus, süs, süz — megakadni, megaludni (stocken), csöndesnek 

lenni. 
csag. sus — bágyadt, gyönge; sasak = bágyadt, megilletődött (be-

troffen), a ki bámulatból megáll; siistajmak = elbágyadni, el
ájulni; susxm = aludt tej (Lugati Khulassei Abbasi után). 

oszm. sus = csöndes, hallgatag; ssumak = hallgatni; sustwrmak~ 
elhallgattatni; siizme = aludt tej (v. ö. csag. susun). 

k. k. sodan, sodan = tompa. 
Mint idetartozókat még a következőket említem meg: oszm. 

sis = köd, tulajd. sűrű levegő (v. ö. tum = zárt, sűrű és ütman = köd, 
füst); csag. jak. ts = erős v. nagy füst; alt. sas = sár, mocsok, pi
szok; k. k. saz = mocsár ; csag, sas(ik = rothadás, bűz. 

167. 
Söz, sor, sur — beszéd, szó, hang, beszélni, szólni. 

ujg. sözük 3= mende-monda (Gerede), beszéd; sözéi — beszélő, 
szóló. 

csag. söz = szó, beszéd, hang Laut ) ; sö^lemek = szólni, beszélni; 
sörein = beszédes (gespráchig; sö^eöl, sö^aul = hirdető, meg
jelentő, kikiáltó (nem pedig szözleöl, a mi azt sejteti velünk, 
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hogy egy sözmek vagy sözemek igei alaknak is kellett lenni); 
sorinak, soramak = megszólítní, kérdezni, kóstolni, megíz
lelni, megvizsgálni; sorasmak=egymásnak köszönni, azaz 
egymást hogylétéről kérdezni; sorak = tudakolás, tudakozó
dás; soragu = koldus, azaz megszólító. 

oszm.söz,- söj'lemek = szólni, beszélni; ses = ha,ng (Stimme, Laut ) ; 
seslenmek—hangot adni (einen Laut von sich gebén). 

alt. sös = szó; sorún, sorug=kérés, kérelem, imádság. 
jak. ös = szó, beszéd, hír, tudósítás; östös = czivakodni; surak = 

hír, tudósítás; swagila = kérdezni. 
k. k. sóz, söt=szó; solirben = mondani; södanerben = beszélni. 
csuv. sas = hang (Stimme, Laut) ; swmak=mende-monda (Gerede), 

szó; si*makla = szólni, beszélni. 
A jak. ös-hez sorakozik a sibillans szókezdő elhagyásával a 

csag. öle; ujg. üce = szó, mende-monda, továbbá csag. ü/esmek= 
szót váltani, feleselni; csuv. ocar = beszélni. 

168. 
Süz, siz, SÍZ, CÜZ, CÖZ — választani, elválasztani, elkülönítni, osz
tani, föloldani, föloszlatni, eloldani (los machen), eloldott (los), 

szabad. 
csag. sernek = elkülönítni, föloldani (los machen), tisztítni (láu-

teru); süziik—tisztított (geklárt), elkülönített, tiszta (lauter, 
rein); süzkec = szűrő (Seiher — elkülönítő); sornak = oldani 
(lösen), elválasztani, külön v. szétválasztani (auseinander 
bringen), kinyújtani, kiterjeszteni; cözmék = eloldani (los-
machen), föloldani (aufbinden), oldani (lösen); söz, süz, siz 
= nélkül, föloldott (los). 

oszm. süzmek, sernek — átszivárogtatni, átszűrni (filtriren), elkülö
nítni; siz, süz, sóz — nélkül. 

alt. sis — lefejteni (abtrennen), származni (abstammen), megsza
badulni (loskommen — adanman siskán éneden cikkan jangis 
men = csak én vagyok az atyától származó és az anyától 
született). 

CSUV. sir, zir, ser, zer — nélkül; sjür=átszivárogtatni, átszűrni 
(filtriren). 

jak. süör = oldani, megoldani, megfejteni (lösen), eloldani (los-
binden). 
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169. 
8ü£, iiic, cüc, ses, cec, cic — édes, Ízletes, kedves, szép, csinos, 

díszes, ékes. 

ujg. sücik, sü£nk = édes, édesség, bor; sücünmek=tetszeni (Ge-
fallen finden), izleni (v. ö. £aí = édes — íaíanmak = tetszeni); 
éüéek, cücük — virág, dísz (Zierrath). 

csag. süzük (mint fönt); citcuk = nedv, édesség; sücimek, ciicimek 
= izleni; cüce, cücxm = szép, vendég (kellemetes ember?); 
cicek, cecék = virág, dísz (Zierrath); cicen, cecen=jó, bá
tor, hős. 

kaz. sücü = édes ; sücüzi = alkusz (Mákler — édesítő, azaz a ki a 
jószágot dicséréssel vagy tetszéskeltéssel igyekezik eladni). 

OSzm.süs = dísz, ék (Schmuck, Zierrath); s#slü = czifra, szöszke ; 
cicek = virág, arabeszkek. 

csuv. seske, cecék = virág (Blume, Blüthe); cecen = tiszta, sima. 
k. k. t'etfék = virág. 

170. 
Tab, tap, tep, tip, dib, tüb — alant, alsó rész, fenék, föld (Boden), 
talp, nyom (Spur); és minden erre vonatkozó cselekvés, mint : a 
lábbal tiporni, nyomba hágni, utána kutatni v. fürkészni, keresni, 
találni, magát lealacsonyítni, szolgálni, imádni, tisztelni, becsülni. 

I. - a —. 
csag. tap, iab = lépés, ütés, nyom, forradás (Tritt, Schlag, Spur-

Narbe); ta&an = alsó rész, t a lp ; ía&anlik = kiséret (Gefolge 
— tulajd. a ki vkinek nyomába lép, a ki alattvaló); tabu = 
bélyeg (tulajd. benyomás); tabus, tavus, taus = lépés, a lépés 
hangja; íatnislamak =visszhangzani (lépésről); íaplamak = 
letiporni, vékonyra tiporni vagy verni, széttiporni és abstract 
vagy képes fogalomköre, mint : tapm&k — nyomozni, utána 
fürkészni, fölkeresni, találni (v. ö. iz = iijom (Spur), benyo
más és ielemek = keresni); íapinmak== magát lealacsonyítni, 
imádni, szolgálni; tapku, tapuk, tabuk = szolgálat, találmány 
(Fund), a talált; íapkur = a zsákmánykeresésre kiküldött 
hadtest; tapisruak= egymást megtalálni v. egymással talál
kozni; fapisirmak, íapsirmak=egymásra rábízni (sich gegen, 
seitig anvertrauen), egymásnak valamit átadni. 
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ujg. tap = ben3'omás, tisztelet; taplamak = bizni (vertrauen), tisz
telni. 

alt. tapz= meghódolás, megegyezés (Uebereinstimmen — seniií 
tabiii bolziii = ha neked tetszenék — wenn es dir genehm 
wáre); tapir, tapkir = leleményes (erfinderisch). 

az. fapmak = találni. 
kir. tapmak = imádni; ío/>amak = ütni, tiporni; íapanza, to&anza 

ss ütés, pofoncsapás, pisztoly. 
jak. faptai = egyenesitni, egyengetni (ebnen), lapitni (platt ma

ciién), lapossá kovácsolni; tab = a, czélt eltalálni; í«Ms = 
egymást megtalálni, találkozni; tabin = talány (a mit kell 
találni. V. ö. oszm. ímZmaza=talány és bulmak = találni); 
íopta = szeretni; taptal = szeretet, szerelem. 

k. k. tofrarben, ía&erben, íq/armen, találni, czélba találni. 
csuv. tap = tiporni, rúgni, törni (stossen); topran = mozdulni, taka

rodni (sich sputen), vergődni (zappeln), tipegni (oszm. dav-
ranmak = sietni!) top = nyomába jutni, nyomára akadni. 

Ide tartozik még a majdnem mindenütt hasonlóan eléfordúló 
foprak, tiiprsbk = iö\d (Erde), az a hely, a melyen tipródnak, mert 
mind ez, mind pedig jer, jir (tul. tér) terra számára csak átvitt 
értelemben használatosak. Terra számára az eredeti szó kak. Lásd 
76. §. 

II. — e—. 

ujg. tepmek, tepremek = összetiporni, tipródni, összeütni, érin
teni, mozdítni; teprenikli = az élő, a mozgó. 

csag. tepmek, tepremék (mint fönt); telkeknek = vergődni (zap
peln). 

kir. tepümék = rúgni, törni (stossen); tepke, töpke = lökés, a lovak 
kirúgása. 

oszm.fepmek = tánczolni, tipegni, tiporni, rúgni. 
jak. tab, táb'áhm = a lábbal rúgni, lökni; töMs = tiporni (stampfen). 
k. k. íé^ermen, íefcerben = lábbal rúgni, lökni (mit den Füssen 

stossen). 

III. — i, ü, ö —. 

ujg. töb, í«6 = alsó rész, alap (Grund), fenék, eredet; íö&lük, 
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tüb\ük = & minek eredete van, nemes (adelig), nemes szár
mazású. 

csag. tüb (mint fönt); tiibün — alant, alatt; ítífrsüz = fenektelen, 
alaptalan (unbegründet). 

alt. tümün, tömön — alant, alsó rész ; í<münki = az alsó, az ala
csony. 

kaz. töb = alap = fenék (Grand, Boden); íö&lemek = feneket érni. 
oszm.dib (lásd töb); dibli\i = a mi a fenéken van (was auf dem 

Grundé sich befindet); difrlenmek = alámerülni, alásülyedni. 
k. k. tüp — fenék (Grund); tőben — lefelé, le (hinunter). 
jak. töb = alacsony (gesetzt), alacsonyság (Gesetztheit. — V. ö. 

ujg. töb). 
csuv. tüb]a = \e, lefelé (hinab). 

Tep, töb, tiib-hoz csatlakozik a legközelebb rokon tek, tög, 
tük, lásd 183. §. 

171. 
Tak, tek, tag, teg, taj, tej — megérinteni, hozzányúlni, hozzátenni 
(hinzulegen, hinzufügen), -ig (bis, bis zu, azaz, az az állapot, mely
ben két test érintkezik); továbbá a képes fogalomkör, mint : megtá
masztani, támasztani (stützen),hozzányúlni segíteni (unterstützen). 

L—a — 
ujg. taku — hozzátett, hozzáfüggesztett, egyszersmind, i s ; to/cinak 

= hozzáadni, hozzátenni (hinzufügen), rátenni (darauflegen); 
takun = határos, egyszersmind (zugleich); ta = is, és ; toki-
mak = érinteni, megérinteni; tokmak — kopogni, kopogtatni. 

csag. takm.sk (mint föntebb); takar, tagax, takan = a rátett, azaz 
takaró, lepel, a ló talpára tett gömbölyű vasdarab, azaz patkó; 
takim, tokum = több részből ö s s z e i l l e s z t e t t egész ; taka, 
ío/ca = csat (Spange, Schnalle azaz két külön test összeillesz-
tője); íoA;umak = megérinteni, szőni (azaz fonalakat egymás 
mellé tenni); takismak = összemenni (sich zusammen gebén), 
összeállni; to/cinmak = ráfüződni, rajta csüngni (sich anhán-
gen), vminek neki támaszkodni (sich an etw. anlegen); tajan-
mak = rátámaszkodni (az elavult tajmak = támasztani, oda 
állítni szóból); tájak = támaszték (Lehne, Stütze), támasz
kodásra való bot; ta/ganc, taj = támaszték (Stütze), hatalom, 
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kitartás; fajatmak) = oda tartani, támasztékot nyújtani (hin-
halten, Stütze leihen). 

trkm. íajau = az az a rúd, melynek a hajósok neki támaszkodnak, 
hogy a hajót előremozdítsák, támaszték (Stütze, Lehne). 

oszm. takmak, taklm, dajak, daja.nm.ak (mint fönt); dakhi = szintén, 
is, egyszersmind; rfokmak = szőni; dokunmak = megérinteni. 

alt. ta'a, da'a = egyszersmind ; íagau (1. takau). 
jak. dag&m = i$, és; íajak = mankó, nád. 
csuv. íq/a = támaszték, bot. 
k. k. ía^aranerben = foltozni, kijavítni (azaz vmely nyilasra rá

tenni); í'érának, táh:ának = könyök, támaszték (v. ö. csag. 
tirsek = könyök és íiremek=megtámasztani, rátámasztani 
(stützen, anlehnen). 

II . — e, i —. 

ujg. tekmek = hozzáérni (anlangen), érinteni, határosnak lenni 
(angráezen), tek, teg, tekru. = határos, elnyúló, elérő (anrei-
hend), -ig (bis, bis zu); tekmmek ( = ía/dnmak = csatlakozni; 
tekismok = találkozni (sich treffen), egymást elérni; tekis, 
tegi$ = & találkozás, ütközet (das Treffen, Schlacht), csata, 
ügyesség; tegük = támaszték (Stütze); te&imlik = elérhető, 
utolérhető (erreichbar). 

csag. teg, tig, tigvvi, teg'm = -ig, (bis, biszu), mellette levő (anstos-
send), határos; tegme = érintés nélkül, alig; %dirmek = érin
tetni v. juttatni (zukommen lassen) ; íe^irmek = rávenni, 
rábírni (dazu bringen), hozzá tenni (dazulegen — küngül 
tegirmek= sóvárogni, vágyakodni, a szivet valamire vinni v. 
birni); tegizmek, tegüzmek=megérinteni, hozzá nyúlni. 

kaz. tejis = hozzá tartozó, odatartozó, odavaló (zugehörig, zu-
stándig; tejismek = vmihez fogni, vmire készülni (sich zu etw. 
anschicken), 

oszm. dejmek= érinteni (szóval érinteni, megemlitni), hozzáérni 
(anlangen — kolagima dejdi = hallottam — ich habé es ge-
hört); dejin, degm = -ig; dejenek, dejnek (v. ö. dajak, daja,n-
mak) = támatzték, bot. 

jak. tii, tij'éhin = hozzáérni (anlangen), elérni (erreichen); ti&i = 
vmire vezetni (zu etw. führen), eléretni (erreichen lassen); 
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tigis, tiksábin = nagyon összeütődni vmivel; tiksis össze
találkozni. 

CSUV. tiv — megérinteni, érinteni (belangen, berühren), elérni; tiik 
érinteni, rúgni, lökni, ütni; tiigxm = érintkezni, magát érin
teni (sich berühren). 

A csuv. tük-höz sorakozik a csag. oszm. tögmek, döjmek, döv-
mek = ütni, megérinteni es származékai, mint : dögvmmek—vere
kedni; dö^dürmek, döjdürmek = megveretni; tögüs, dögüs, döjüs, 
dövüé = verekedés; ugyanezek a fogaltnak különben e tőszó
tag alhangú alakjaiban is meg vannak; pl. ío&us = küzdelem, 
verekedés; íoA;usmak = küzdeni, egymást elverni; tokáé, tokmsk = 
z=mozsártörő (Stössel), buzogány (Keule); íofcat = ütés, pofoncsa
pás; jak. oguz = zörgetni, kogoptatni; ofcsa = a zörgetés, kopogta
tás ; az utóbbiaknál a dentalis szókezdő elenyészett. Továbbá alt, 
ío/culda = ütni, rúgni, lökni; fonlak = rúgás, lökés, ütés. 

172. 
Tak, tek, tik, tok — metszeni, darabolni, összetépni, szétfejteni 
(zertrennen), porrá tenni (zerstáuben), megvékonyítni (és az ilyen 
cselekvésből eredt fő és melléknevek) mint : darab, tag, egyes, 

rész, elválasztott, külön, vékony, ritka (schütter). 

csag. tak, tek, tikke = egyes rész, egyedül, darab, elkülönített (tek 
kisi = egyes ember, tek baraturgan = a ki maga v. egyedül 
megy) teklik = egyedüllét (Einzelnheit), elkülönítettsóg (Ab-
gesondertheit); ta#mak = szétdörzsölni (egy kelést); tollá
rnak = szétszórni, összehányni (aus einander werfen); tahit
inak = kiterjeszteni, kinyújtani; ío^ramak, to/cramak = met
szeni, összemetszeni, faragni. 

kaz. taMlrnak = összemetszeni, összevágni, keresztülvágni. 
oszm. dag — bevágás (Einschnitt), forradás, jegy (Maal = hibásan 

származtatták a persából) ; <ta#lu = égés- vagy szúrásokozta 
sebbel ellátott; dogmák— összedörzsölni; cZa(/lamak = szét v. 
elszórni; (tahimnak = szórakozni, elszóródni; daginlik — el-
szórás, szórakozás; (Zo</ramak = metszeni, faragni, gyalulni; 
do^ramazi == asztalos (Schreiner); tektikke (mint fönt) ; tik-
kelemek=összedarabolni. 

alt. íoor = faragni, vakarni (schaben — íoorím ágas = legyalult fa). 
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173. 
Tak, taj, tog — kopasz, tar, sima, egyenes (eben), csúszni, 

kicsúszni, megcsúszni. 

csag. ía/c = sima, egyenes (eben), általában (durchwegs — csak tüz 
mellett használatos mint nyomósitó szótag, mint : tak tüz = 
egészen egyenes); toka, = szabály, rend, szokás, azaz sima, 
egyengetett állapotok és innen ío#ru = egyenes irányban, 
irányban, rendben; ío^rutmak = egyenesitni; takir = a, szilárd 
sima agyagföld a pusztán, kopasz, tar, kopaszfejű; takrak = 
takir; faA;irlamak = kopasz szá v. simává tenni (kahl oder glatt 
machen), egyengetni (ebnen); tajmak = csúszni, csúszkálni; 
tojgak = sikamlós. 

ujg. tajik = sikamlós. 
alt. ía/iz = vmely folyónak sekélye, kopasz helye. 
oszm.dogru — egyenes, igazságos (v. ö. csag. togru). 

Ha jobban megvizsgáljuk a s i m a , s z i l á r d , k e m é n y 
fogalomkörét tak a kak=s z á r a z, s z i k k a d t , k i s z á r a d t tőszó
tag rokon alakjának fog föltűnni; a szókezdőnek ugyanaz a válto
zása ez, melyet már a c s ú s z n i , c s ú s z k á l n i fogalmának meg
jelölésénél máshol is észrevettünk. Pl. 

OSZm./cöymak = csúszni, csúszkálni; kajak = csúszós, sikamlós. 
jak. kalt&rii = kicsúszni; ftaZtirkai = sima, simaság (Glatt, Glátte). 

Ezt a tőszótagot végre rokon s szókezdővel is lehet találni, 
nevezetesen saj, sej-hon ( = taj, tej), melynek fő jelentése sima, ala
csony, sekély (seicht). 

csag. saj = alacsony, sekély, kicsiny (vízről); sajluk = sekély, felö-
legesség. 

alt. saj]ak=ritka (selten, schütter — v. ö. kuru = száraz, üres, 
szegény); saj = kis kövek egy folyó partján. 

az. sajirmak = kevesbbítni (abnehmen, vermindern). 
OSzm.seJrek=:ritka (selten, schütter — a csag. saj comparativusa). 
k. k. sai = & víz sekélysége, homokzátony. 
csuv. saira = ritkán. 
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174. 

Tol, tel, tar, ter — nagy, tagos, téres, kiterjedt, nagy terjedelmű 
— kibővítni, kiszólesitni, kiterjeszteni, kinyújtani, kiszórni, vetni, 

(sáen) kiterjeszteni (darlegen). 

I. — l. 
ujg. talim, í^im = sok, nagy; taZulamak, íaiimlainak = növekedni 

(zunehmen), meggazdagodni, szaporodni. 
csag. íaiai = sok, gazdag, nagy; dalim, delim = sók; tah = messze 

kiterjedt föld, puszta. 
jak. talsi = nagy víz, vizek (Gewásser); íáigát, tálgiá = kiterjesz

teni, kinyújtani. 
alt. taíai = tenger, nagy, széles víz (v. ö. oszm. en — messzeség, 

szélesség és- emn = nyilt v. sík tenger; toZa = sík föld (oífenes 
Féld), tájék. 
Tal-val mind hangilag mind fogalmilag rokon a minden 

török nyelvben egyképen eléfordúló e g y jelentésű szó, mint ujg. 
csag. tol\x; oszm. dolu; jak, tuol, tolom; k. k. toló; csuv. tol, mely 
nemcsak p 1 e n u s, hanem i g e n (sehr), sok és e r ő s jelentésű is. 
A keleti törökségben pl. azt mondják tola obdan, tola jaksi = igen 
szép, igen jó — tola ickendir = sokat ivott. 

II . — r. 
ujg. tarajer, terejer = kiterjedés, lap (Fláche), lapos tér (jazi tak 

í«rajeri = a hegynek és völgynek fölülete); íarakmak, iá-rá
m á k é kiterjeszteni, kiszórni, vetni (sáen); tarákéinkjszóró, 
vető (Sáer). földműves. 

csag. tarimak = vetni (sáen), kiszórni; tarik = vetés (Saat), vetéses 
föld (Saatenfeld), szántóföld (Féld); fan = dara (Griitze), 
vetés (Saat); íaratmak = szélyelbocsatni (egy hadsereget — 
auseinander gehen lassen); farkatmak=: szétszórni, össze
szórni, össetúrni, összehányni, elszórni, kiszórni; íarakmak 
= fésülni, szélyel dobni, gereblyézni; íarak = fésű (a szét
szóró); íeremek, terkimek=kiterjeszteni, kiterítni(ausbreiten); 
íerkinmek = kiterjeszkedni; ter\ú = &z a kendő, vagy hely, a 
melyre a kelmét, a jószágot kirakják v. kiterítik, kirakat, ki
állítás (Ausstellung), kiterjesztés v. kiterítés; tere, teríts 
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völgy, lap, lapos hely (ellentéte tak-nak=hegy); terek — elő
terjesztés (Darlegung), tudósítás, hír. 

alt. tora = elszórni, elvetni (aussáen); torkila = szélyel dobni. 
oszm. torainak = vetni (sáen), kiszórni, fésülni; torla = vetéses föld; 

darm&dar (kettőzött dar ma-val) = szétszórt, elszórt, szé-
lyelhányt; torak = fésű, gereblye; dere = völgy. 

az. (Z<zralmak=szórakozni, elszóródni; <tor-ba-dagan = elszórt 
(dar, ba = ma és dagan-ból áll. 

jak. torgat=elszórni, szétszórni; torá=fésülni. 
k. k. tarirben, tárírben = vetni (sáen), fésülni; torlak=szántóföld. 
csuv. tira, = vetés (Saat); tora = fésülni. 

Még egy alakot kell fölsorolnunk, melynél a szókezdő t s-ie 
változott, t. i. 

csag. smnek=kiterjeszteni, kiterítni; serilmék = kiterjedni, kiter
jeszkedni (sich ausbreiten). 

oszm.sermek (mint fönt); sergi = kiállítás, kirakat (Ausstellung), a 
portékának eladásra való kiterítése (v. ö. csag. terki). 

k. k. sird = ágy, nyugvó hely (a tagok kinyujtására való hely?). 
csuv. sar=kiterítni, kiterjeszteni. 

175. 
Tal, dal—alant, hátúi, alacsony, alámerülni, lebukni, lesülyedni, 

elsülyedni, leszállni, elállni, elfáradni. 

az. dal=hátúi, mögött, alant, az alsó vagy hátulsó rész, gyökér 
(ellentéte kabag-nak = elől, előrész); ítoimak = elsülyedni, 
lebukni, alámerülni; íto£dalamak=hátrálni, visszavonulni. 

csag. talmak = elsülyedni, távol lenni, elállni (abstehen), elájulni; 
talik, toZkan r= állott (abgestanden), fáradt, gyönge; toíikmak 
= elfáradni (sich ermüden); toZgic, toZguci = búvár, alámerülő. 

alt. toi = fárasztni (ermüden); toZdir = vkit elfárasztani. 

Vájjon térin, íering, toriíí. = mély, azelőtt talán telin, toZin, 
nem szármozott-e a jelen tőszótagból — ? azt némi tekintetben 
lehet kérdésül fölvetni. Másrészt azonban azt sem szabad figyel
men kivül hagyni, hogy tal g y ö n g e , k i m e r ü l t jelentéssel jai-val 
(szegény) némi összeköttetésben van; a l a n t , a l a c s o n y jelen
tésében azonban határozottan dl eredeti alakjának kell tekinteni. 
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176. 
Tal, tul, dal, dul — mezítelen, csupasz, csupán, egyes (einzeln, 
vereinzelt), elhagyatott, üres, özvegyasszony; megrabolni, meg-

. fosztani (entblössen). 
csag. tal = meztelen (nackt, entblösst — tal kilic = meztelen kard), 

elkülönített, egyes (bir tal jigac = egy szál fa), fa (Baum),ág; 
tala-tala, = egyedül, magán, elkülönített; íaZamak = megmesz-
telenítni, kifosztani (entblössen), megrabolni (v. ö. oszm. 
sojmak = vkit levetkőztetni és megrabolni); taZan, tálas,, tal-
kan = rablás (Eaub), zsákmány, rablás (Eáuberei), czivako-
dás, veszekedés; tal&sm&k = egymást megrabolni, czivakodni; 
tid = elhagyatott, üres, özvegyasszony (v. ö. viduus-^vidua; 
k. k. ord'ok = özvegy, azaz férjetlen). 

ujg. tid = elhagyott, komor, gyász, szomorúság. 
kir. dal (mint fönt); dal kiloo = összedarabolni; dal dul = fél mez

telen, rongyos — dal neme, danneme = épen semmi; tal&s-
bak = czivakodni, pörlekedni; űwZda = özvegyasszony gyásza 
férje halála után; fatZak = sovány tehén vagy ló; tálai z= egyes, 
elkülönített, külön (einzeln, gesondert). 

oszm. dal (mint fönt) dal taban = mezítláb járó, gyáva (meztelen 
talp) — dal kauk = élősködő (meztelen kalpag*) dal sirt = 
öltözetlen (meztelen hát); dul (kari) = özvegyasszony. 

jak. talá, talíbin = rabolni, megrabolni; fali = a rabolás (darEau-
ben); talaja — özvegyasszony. 

alt. tul = nélkülözni, szükségeim (benöthigen, bedürftigen"— suga 
tulgan kojon din = mint egy szomjazó nyúl — gleich einem 
wasserbedürftigen Hasén); tulak = meztelen, szőrtelen bőr; 
tul = özvegyasszony. 

k. k. tul ) 
csuv. tóukí = ° Z r e g y a 8 S Z ° n y -

V. ö. a í-vel rok. jal 127. §. és sal=eldobni 152. §. tőszótago
kat, mely utúbbi n é l k ü l ö z é s (Entbehren) alapjelentésben az 
oszm. saft-ban = üres, csupasz (salt at = nyergeletlen [üres, mezte
len] ló) fordul elé. Nem szabad tovább azt sem mellőznünk, hogy 
tal, tul-t az l szóvegzőnek w-»re való rendes változása következtében 

*) Az az a ki mindenhová dörzsölődik, és ezáltal szőrnélküli 
elkopott kalpagja lett. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIII . 2 7 
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a tan, tin, ten, dan, din, den = -tó\, -tol, -ból, hői (von, aus) post-
positióban lehet fölismerni. Olyan viszony ez, mely élénken emlé
keztet a siz SÜZ, SUZ (nélkül -talán) éssisez siz, süz (kitörni, letörni, 
elkülönítni) tőszótag közti összetartozásra. A t végre még c-re is 
változott; pl. 
csag. calmak = ütni, verni, vágni, metszeni, elkülönítni. 
oszm. calmak (mint fönt, csak hogy még a következő jelentései is 

vannak) lopni (v. ö. ía/amak), muzsikálni, zenélni (hangszert 
verni); calik = összevágni, összeverni. 

alt. cal\ = metszeni; c<zZa = fél (halb, Hálfte — cala tindi = félig 
eleven). A m e t s z e n i és f é l (halb) analógiáját illetőleg 
v. ö. bicmek és buciik ésjari (133. §.). 

177. 
Tam, tem, tim, tom, töm, tum, tüm, ton, tön, ton, tun — összegyűlt, 
egyesűit, szoros, szilárd, sürü, zárt, megdermedt, megfagyott — 
homályosság, sötétség, köd, éj, börtön, pokol, kőépület (közép
ázsiai fogalmak szerint, azaz ablaktalan) — gyűjteni, megakadni, 

megaludni, fagyni, megdermedni stb. 
Könnyebb megértés kedvéért a fölosztásnál itt a tőszótagnak 

nem hangi, hanem fogalmi fejlődését fogjuk szem előtt tartani, és 
először a g y ű j t é s , e g y e s í t é s alapfogalmával kezdjük meg. 

I. (Gyűjteni, fölhalmozni). 
ujg. tom = sok, fölhalmozott; íömen = rakás, igen sok; íömenmek 

szaporodni. 
alt. tem = gyűjtött, egyesített; temes — egyezkedni, egyesülni; 

íemiktir= egyesítni. 
csag. íomanmak = szaporodni; tum&r = rakás, csomó, halmaz, ta-

lisman (csomó, amelyben iratot tartanak); tömén — rakás, 
tömeg, bőség (Füllé), kerület (Bezirk); íomusmak, dwmsaj-
mak, ííwmsajmak = összehúzódni, összehúzódni, összeguzso-
rodni, összekuyorodni (és ennek átvitt jelentése) szomorkodni 
(sich betrüben), durczáskodni (schmollen); íomluk, íömlük = 
tömeg, vastagság, sűrűség (Dichtheit); íömmek — földuz
zadni. (A sok és felhalmozás felduzzadás fogalmi rokonságot 
illetőleg v. ö. kai — kaim 73. §.). 

jak. íowuruon=nagy terjedelmű. 
CSUV. íwman = igen sok, töménytelen (Unzahl). 
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Az ö s s z e h ú z á s , m e g d e r m e d e s ezen alapjelentésével 
olyan testeket és természeti jelenségeket fogunk összefüggésben 
találni, melyeknek alkata a s ű r ű s é g , z á r t s á g (Geschlossen-
heit) és h o m á l y o s s á g állapotát rejti magában, mint 

II. ^sürű, szilárd testek). 
csag. tora, iira = kőház, falak (Gemüuer): tomuk = pokol (sötét, zárt 

hely); tornak, to-^ur = ér (Ader), torok, mély út, hegyszoros 
(Schlucht); mélység, örvény (Schlund — tulajd. a szűk, üres 
és sötét ú t ; pl. tag tamuri = sötét üreges út a hegyben); temir, 
temür, frimur = vas, vasszilárdságú (v. ö. temirbas = kemény 
fejű, önfejű, konok — temir kazik = éjszakcsillag— szószerint 
vas ezövek [eiserner Pflocken], azaz mozdulatlan csillag). 

ujg. towuk, torau = pokol. 
oszm. temu (elavult) = pokol; í«mruk = börtön, tömlöcz (tumruk 

agasi = börtönőr); demir = vas (demir kanlí — rettenhetetlen, 
azaz vas kemény vérű). 

alt. tim = szilárd, mozdúlutlan, sürü, csöndes; timi = elcsönde
sedni (salkín timi berdi = a szél elcsendesedett, lecsillapult). 

CSUV. tomik = örvény, pokol (v. ö. csag. ucmak = örvény és pokol); 
íiraar = gyökér, ér. - . 

jak. íimir = vas; ítmirtsit = kovács (Grobschmied). 

III. (Sötétség, homályosság). 
ujg. tomlik= sötét, sürü, homályos; to/zilitmak, tumritmak = elsö-

tétitni, elhomályositni, megszomorítni; tön, tün = éj, sötét
ség; tüneiik, anyaméh (érik?); tiinék=börtön, sötét [helyi-

- ség; tünemek, tünenm.ek=elsötétedni, gondolatokba merülni. 
csag. ütman = köd, sűrű légkör; tün. — éj ; tiinmek, íonmak, tunmak 

= beesteledni, besötétedni, elgondolkodni (nachsinnen), gon
dolatokba merülni; tünekiin = tegnap ; towkatar (tunkatar) = 
éji őr (a ki az egész éjjelen át járkál). 

jak. to>l = sürű, áthatatlan; íim = éj, éjfél; íwman = köd. 
oszm. dün — tegnap (v. ö. szláv vecer — este és vcera = tegnap; lat. 

vesper és ném. gestern, angol yester); ítoman = köd, füst. 
alt. tün — sötét, éj ; tüner = homályosodni, elsötétetni : tünevik — 

sötétség (v. ö. ujg. tün érik). 
kir. tómimek = az éjjelt átvirrasztani; ftmkatus^a ki egész éjen 

át utazik. 
27* 
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k. k. tünéj, tegnap; tara = éjszak (Nord), éjszaki szél (v. ö. trkm. 
temir kazik = i csillag és éjsszak; magy. éjszak = Nacht és 
Nord). 

IV. (Megdermedés, fagy). 
ujg. tong = ía,gy (Frost); tongsak = fagyos, hideg. 
csag. tori, tong = fagy (Frost); tongm&k = megfagyni (gefrieren); 

tonghi = fagyott (tonglu jagmur=jég [Hagel] — fagyott eső). 
oszm. don = fagy; dolu (donlu jagmur-ból) = jég (Hagel). 
jak. timni = hideg; ton = fagyott, szilárd, tömött; pl. ton rucca = 

tősgyökeres orosz; tonui — fagyos (frostig); íonor = fagyni. 
csuv. fura = fagy. 
k. k. tong = fagyott; tonga,T = hóréteg. 
alt. toii = kemény, szilárd, fagyott (ton torko = erős selyem — 

Seide). 
Úgy hiszem a fölsorolt fogalmak összetartozásához nem kell 

több bizonyíték. Csak azt kell megjegyeznünk, hogy a tőszótag a 
m e g d e r m e d é s-re, f a g yra vonatkozó szavaknál a szóvégző n-t 
a legtöbb esetben n, ng-ve változtatta, némelykor ezonban mint a 
jak.-ban és csuv.-ban az eredeti m-t meg is tartotta. 

178. 
Tam, dam, tim — csöpp, csöpögni, pecsételni. 

ujg. tamka = csöpp, pecsét (azelőtt egy kölcsönös szerződés meg
erősítésére vagy aláírására a hivatalos okiratra ejtett vér
csöpp, melyet később piros színnel* [al tamga] pótoltak); 
íamkalamak = csöpögtetni (tráufeln), pecsételni; íamusmak 
= csöpögtetni, kiönteni v. ontani (vergiessen). 

csag. tam, tim = csöpp; tamrnak, íimmak = csöpögni; tamlamak = 
szivárogni (tráufeln); tamsimak == csöppenkint inni; tamga, = 
pecsét. 

kir. tamsi = csöpp, szélütés (Apoplexie); damla,mak = csöpögni; 
damga, = pecsét. 

jak. tamm.uk = csöpp; tammalá, = csöpögni. 
k. k. támev = forrás (csöpögő forrás); tawdelirben = folyni, .foly

dogálni. 
oszm.daml& = csepp, szélütés; damlanmk=cseppegni. 
csuv. tamga = pecsét; fomla = csöpögni (triefen); tomlak=csöpp. 

Úgy látszik, hogy tam, tim a leeső csöppnek, az ütésnek, 
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melyet okoz, hangutánzásából eredt. Másnemű összefüggést nem 
gondolhatok. 

179. 
Tan, ten, tin, tün — világosság, hajnalpir, ég, isten, ragyogni, 

sugározni, fényleni, világítni. 

ujg. tang = hajnalhasadás, nappali világosság, világosság; tang-
mak=r rábámulni, megbámulni, csodálni (tulajd. világosnak 
vagy sugárzónak lenni); tangri = isten, ég; tangsuk = a csoda, 
a kápráztató (das Verblendende); tüngmek, tingmek, tinmek 
= fényleni, sugározni, ragyogni (jasik fingliki = napfény). 

csag. tang = hajnalhasadás (tang jolduzi = Orion); tangl&mak, tang 
atmak = világosodni (hell werden), szürkülni; tangsuk, tan-
suk (mint fönt); tangizgsbm&k, íawsuklamak = csodálkozni 
(Wunder nehmen), kíváncsinak, vágyakodónak lenni (neu-
gierig, lüstern sein); tangn, tingri, tengri = isten ; tüng = ablak 
(Lugati Fazlullah Khan); tünghik, tárniuk = világosság bebo
csátására való nyilas (Lichtloch), füstös nyilas (Eauchloch), 
nyilas a sátor tetején. 

o$zm.dan = napkelte (Tagesanbruch), elcsodálkozás (dana kalmak 
= meglepettnek lenni (überrascht sein); dinlík (aj dinlik = 
világosság, holdvilág (v. ö. ujg. jasik tingligi); tanri=zisten. 

alt. tang (mint fönt); fanda = szürkülni, bámulni; tóneri, tegri = 
ég (Himmel). 

jak. toríara = ég, istenség, isten; tirl = hajnalpir, napkelte; íimnük 
= ablak; tiinnö, = kikészített jávor bör (gegerbtes Ellenfell — 
sima, ragyogó külsejéről nevezték így. V. ö. jargak — kikészí
tett bőr é3jarak = sugárzó.) 

k. k. tang (mint fönt); d'dn, d'ájan, fáján = isten. 
csuv. tóra*), tór=isten, istenség; tiine = világosság kibocsátására 

való nyilas, a füst kibocsátására való nyilas. 
A mint a v i l á g o s , t i s z t a (hell, dicht, klar) jelentéséhez 

más nyelvekben is hozzá sorakozik a megvilágosodás (Erhellen, 
Eileuchten), megismerés, tisztává levés, tisztulás (Klarwerden) 
stb. fogalma (v. ö. német weiss és wissen), véleményem szerint 

*) Alkalmasint a tanri-ból eredt, mert az oszm. népnyelvben 
még ma is tari (tanri helyett) használatos. 

ML ^tMkÉ .d 
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az itt tárgyalt tőszótaggal a Umg, tan — tudni, megismerni, érthe
tőnek lenni (einleuchtend sein) ép úgy van közel rokonságban. 
A tan, dan persa eredetét tehát határozottan tagadva, az utóbb 
emiitett szócsaládot itt soroljuk föl. 

ujg. tanuk =s bizonyíték, tanú, bizonyítvány; űcmukluk = megisme
rés (Erkenntniss). 

csag. fammak = ismerni, megismerni, tudni; íanglamak, ía/tlamak 
= (lassankint megismerni), választani, vizsgálni, kóstolni, 
kikeresni, eltalálni (errathen); tangla, = íiiy (tulajd. a meg
vizsgáló, megkísértő); te/nismak = egymást megismerni, 
ismeretséget szerezni. 

kir. £aw(/dabak = megismerni. 
jak. tawalai = kemény szájpadlás (v. ö. csag. tanglü). 
k. k. £an<mia = ismertető jel, jegy (nem kell összetéveszteni tamga-

val 178. §.). 
alt. tani = tudni, ismerni (wissen, kennen). 

180. 
Tar, ter — szűk, szoros, keskeny, süríí; megszorítni, összehúzni, 

egyesítni, gyűjteni, összehozni. 

L. — a —. 
csag. tar = szűk, szoros; tarlik. —.szorosság (Enge), megszorulás 

(Beengung —Él ik tarligi = fösvénység, köngül tarligi = el-
szorúlás — Beklemmung — harag); íarimak, ícwukmak = 
elszorulva lenni (beklommen, beengt sein), haragudni (zür-
nen, bőse sein — v. ö. kii =szűk, szoros és femak = hara
gudni) ; taxik = haragos, elszorult (beengt, beklommen); 
toritmak, ííwiltmak = vkit megszorítni (jem. beengen), hara
gudni ; tortmak (tar-etmek ?) = összehúzni, húzni, elhúzni (in 
die Lángé ziehen), tartani (dauern). Magából értetik tart-nebk 
összehúzás, összevonás alapfogalmából kiindulva, ellenkező 
esetben azt 174. §. II-hez kellene sorolni. 

OSzm.c#ar = szűk, szoros; danlvcink — meg v. elszorulni (sich been
gen), magára haragudni: dargin = haragos, boszús; íartmak 
= mérni (wiegen — tulajd. húzni, minthogy itt többnyire 
húzómérlegről van szó. Ilyen a persa kesiden is = húzni és 
mérni (wiegen). 
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alt. tarux = boszankodni, haragudni; tarincak = haragudásra haj
landó. 

k. k. íar=szűk, szoros; íaranerben = boszankodni, haragudni. 
jak. torendak = haragos (bőse, zornig); tara, tard&hin = húzni. 
csuv. tort = fölhúzni, fölölteni, húzni, vonni (ziehen, sehleppen), 

dohányozni (v. ö. oszm. tütün icmek; persa. tombaku kesi-
den = füstöt vágy dohányt húzni, azaz dohányozni). 

II. — e —. 
ujg. termék = gyűjteni, összehúzni; terenmek = magát Összeszedni 

(sich zusammennehmen); íerken = rakás, összehúzás, össze
vonás (Zusammenziehung — cerik terkeni = csapathalmozás 
— Truppén-Anháufung). -

csag. tmnek, tirmek (mint fönt); térim, í m m = a kalászok össze
szedése, bilingérezés (Nachlese); terme, tirme — gyűjtemény; 
terki — bátyú, tarisznya (Eanzen — hely vagy edény egyes 
tárgyak gyűjtésére; íergemek = összefűzni, összekötni, össze
adni (zusammenkoppeln). 

az. dermek, dinnek = gyűjteni. 
oszm. dirim (dirmak-ból) = rakás, tömeg (Haufe); dirmti = gyüle

kezet; ífo"reng = reunio. 
kaz. ftVgemk == összefűzni (zusammenheften), összevarrni. 
k. k. térirben = gyűjteni. 
csuv. targan, íorgan = gyűjtő (Sammler), sereggytijto, előljáró 

(Oberhaupt. — Itt kell valószínűleg alapját keresnünk az 
ismert tarchan, terchan, ujg. tarkan czímnek, melyet rende
sen f e j e d e l e m , f ő e m b e r [Oberhaupt] szóval fordítunk). 
T-hez, nevezetesen a tőszótag I I . alakjához tartozónak te

kinthetjük még a majd mindenütt egyképen eléforduló cerig, cerik 
= sereg, csapat szót; a szószerinti jelentése c s a p a t , t ö m e g , 
g y ü l e k e z e t , a mint különben a cerik íar tmak= egy hadsereget, 
csapatot összevonni szólásmódból és a t;e/\kenmek (terkenmek 
egyik mellékalakja) = gyülekezni igei alakból is kitűnik. 

181. 
Tat, dat — szilárd, nyugodt, csöndes, békés, készséges, kellemes, 

édes, Ízletes. 
csag. tat. teák = őszinte, becsületes, édesség, íz, ízlés; íaíiklik, tat-

lig = édes, ízletes, kellemes; tattu, íaíu = egyesítés, fölvilágo-
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sítás (Verstándigung), készségesség (Genehmigkeit); taíuluk 
= szives, készséges, békés; toíurmak = megízlelni; taíanmak, 
tarulasmak = készségesnek vagy szívesnek mutatkozni, meg-
egyesűlni, békét kötni; tuci fhtíci-ból) = édes; pl. tuci su = 
édesvíz, tuci tilli = édes nyelvű, mézes beszédű; tacik (tatéik-
ból), toiik = az a név, melylyel a törökök és mongolok a be
k é s, letelepedett népeket nevezték. így nevezték el a betörő 
arabok Közép-Ázsiái iráni lakosait is, és így nevezik még 
ma is. Ta^ik-nak tehát a tazi szóval, mint azelőtt hibásan 
vélték, semmi köze. Tazi ó-persa kifejezés volt az arabok és 
mohammedanusok számára, sőt az örmény még ma is tazik 
névvel jelöl minden moszlimt, akármily nemzetbeli is. 

ujg. tatik = kellemes, szives, édes. 
alt. tedü = békés, csöndes, nyugodt, készséges; tattxi = édes. 
kaz. tat=íz, ízlés (Geschmack); íaíli = édes; íaítiu = béke, kész

ségesség (Genehmigkeit); taüi ulanis = békésnek vagy kész
ségesnek mutatkozni. 

k. k. tárZelék, tádelik = kellemes, ízletes. 
csuv. tocak= szives, kéznél, keze ügyében (gefállig, bei der Hand) ; 

tut = íz, ízlés; tutta> = édes, ízletes. 
T alapjelentése szilárd, biztos (solid), nyugodt, békés, a 

melyből a szelid, édes, kellemes (genehm) átvitt fogalmak szár
maztak. Vájjon tat, a melyből a tut alak is fönmaradt, tut-val=: 
s z i l á r d , e r ő s , f o g n i , t a r t a n i (fest, fassen, haltén) rokon-e, 
azt lehet ugyan sejtenünk, de kimutatnunk még nem. 

182. 
Tek, tok, teg, t'óg, t'óng, tej, töj, tev, töv — kör, gömbölyegség, 

körül, köröskörül, forgatni, megfordítni, fordítni, körözni. 
ujg. tekri = körül, a környékben; teknlmek = forogni, körben fo

rogni (sich kreisen); töngxnek = megfordulni. 
csag. tekre, tegre, tigre = körben (im Kreise herum); teftre-tas = az 

egész környék; teker, íe/rir=gömbölyeg,kör (tekir bas = göm
bölyű fej; tekerme = gömbölyűség, gömbölyeg (Eundung, 
Kundé); tekercik = kerék, kis kerék; tekerlemek=henger
getni; tekrenmek — körben mozogni; tegirmen, íefcirmen = 
malom; íö^e=rdomb (gömbölyegség); tögremek, tögermék = 
megfordítni (umdrehen), földönteni, gömbölyűvé tenni; t'ógvl 



TÖRÖK-TATÁR NYELVEK ETYMOLOGIAI SZÓTÁRA. 425 

csomó (Ballen, Knaul); teverek, töverek = gömbölyüség, kör
nyezet, környék; tevrik, föyrők = földöntött, elcsavart (umge-
dreht), megfordított. 

kir. tökre = körben (im Kreise herum); íö/cerek, íö^ferek = göm
bölyű, gömbölyüség); íön</erlemek = körben forogni; tönkül, 
tüngül — tengely; döngelek — köröskörül. -

alt. ígérek = kerék, kör, gömbölyüség; tegilek = gömbölyű kis 
pénz; teermen — malom ; torolok = gömbölyű forma ; ío^olon 
henteregni. 

oszm. teker = gömbölyű mozdulat, bukfencz ; ícfcerlemek = henger
getni, gördítni; tekeűik = kerék; degirmen, íZejirmen = ma
lom; dinil = tengely; döfímek — megfordulni, fordulni; devir-
mek = földönteni (umstürzen); devrik = földűlt (umgestürzt), 
fordított. 

jak. tögürükz= gömbölyű, kör; tö^öröccü = köröskörül; íö^örüi == 
körben menni; íöMnüi = legördítni; tönxm = megfordítni; 
tönnör = megfordíttatni (umkehren lassen). 

csuv. tügür = astrolabium; í%iirt = tükör (Kelet- és Közép-Ázsiában 
még ma is köralakú). 

A t szókezdőt a megelőző tőszótagban, még pedig a v szó-
végzőjű alakban, a rokon c-re változva is lehet találni, pl. 

oszm. ceyirmek = forgatni, csavarni, megfordítni; cevre — köröskörül, 
kör, környék (v. ö. tekre, tevre) cevresini almák = vmit kö
rülvenni (etw. umringen); cevre = kendő, ruha (tulajd. olyan 
dolog, melyet betakarásra, becsavarásra használnak). 

az. ctwürmek = forogni (kreisen), körülvenni; cövrük = megfor
dulás (Umkehr). 

csuv. sjav — fordítni (wenden); sjavrin = megfordulni (sich um-
wenden). 

183. 
Tek, teg, tej, teng, tin, deg, dej, den — sík, sima, egyenes, egyenlő, 
hasonló, hasonnemű, egyértékű, érő v. értékes (werth), megérni 
(werth sein), fölérni (aufwiegen), mérlegelni, megfontolni, próbálni, 

hasonlót hasonlóért adni, azaz cserélni. 

ujg. tek = hasonló (gleich, áhnlich); teng = sík, egyenes, rend, sza
bály, vezérfonal (Eichtschnur); ícw</lemek = igazítni, rendbe 
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hozni, elrendezni; tengeémek—egymással fölérni (sichgegen-
seitig aufwiegen), egymást segitni. 

csag. teg,tig,dek, dik = hasonlóan, mintha (mentig — minten—gleich 
mir, b&rirdik = mintha menne, a menéshez hasonló); tegiz\ 
tigxz — sima, sik, lapos, egyenlő; teamek = érdemes (werth), föl
érni (aufwiegen), megfelelni; tegev, tegié = elégséges, megfe
lelő, érték, a mi fölér (was aufwiegt); tegismek, tikmmek = 
egymással fölérni, kicserélni, elcserélni, egyet a másért adni; 
teng = egyensúly, rend, ellensúly; den, dm = sima, egyenlő, 
hasonló, egyenes (ne dinlu, ne denlü=: milyen ? miféle ? mi
hez hasonló — was gleich ?); teng-tüz = egészen egyenes, 
egészen sik; tenlik = egyenlőség, érték; fentinek, denlemék = 
mérlegelni, próbálni; tengsemek, dimemék = fciegyezkedni, az 
egyensúlyt kölcsönösen helyreállitni. 

kir. tik, tig, tigiz, ting (lásd tek, tegiz, teng), %mek, tijmek = 
megérni (werth sein). 

oszm. den = egyensúly; defilu = annyi mint, értékű (im Werthe von); 
denmek, defternek = megfontolni (erwágen), megkisérteni; 
dejmek = megérni (werth sein); dejismek = cserélni. 

alt. tifi —sima, sik; tij, dij = hasonló v. olyan (gleich), sik (eben); 
í£Á;si = sík, egyenes. 

jak. tdn = sima, sík, hasonló; tórtniá, táwnibin = összehasonlítod; 
tánnii = kinyúlni, kiterjeszkedni (tul. lapossá, síkká lenni). 

k. k. teg = hasonló, mintha (gleich, als wenn); teng = sík, egyenes; 
tengniiben = egyengetni. 

csuv. tan, %is=:sima, sík, egyenes, hasonló; tanáé = egyenesedni; 
taíiastar = egyengetni, egyenesítni. 
A fölsorolt szókincsnek mind hangilag, mind fogalmilag szo
ros összefüggéséhez nem kell bővebb magyarázat. 

184. 
Ter, tir, tes, tis — mozgó, mozgékony, gyors, eleven, élénk, meg

mozdulni, mozogni, élni. 

I. — r. 
ujg. téri, terk — sietős (eilig), biztos (sicher), fürge (behend), jó, 

fris; terkin = rögtön, gyorsan, sietve; térik, tirik = eleven, 
élet; íirikmek = elevennek lenni, élni. 
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csag. téri, tiri, tirik — gyors, fürge, sebes, élénk, eleven); tirilmek 
= élni; ímmek= megmozdulni, mozogni; £mtmek = moz
gatni, megindítni (rührig machen); íirgüzniek = éltetni (be
leben). 

alt. tiril = reszketni, remegni (tengeri tirler = az ég reszket. Bud. 
Eadl. után); tür=gyors, sebes, fürge (hurtig, flink); türü = 
eleven. 

jak. tilin, tiláhm=zmeg v. föl elevenedni; íiÜnnár = éltetni, életet 
önteni (beleben); íiZli = az élet. 

oszm. diri = eleven ; tirilmek = fölelevenedni; tini, tiril = remegő, 
reszkető. 

csuv. ciri = eleven; cir'ü = föléledni, újra élni (aufleben); cir'ú=. 
éltetni, életet önteni (beleben). 

II. — s, z. 

csag. tes, tez, tiz = gyors, élénk, sebes, sietős (nem persa eredetű 
mint általánosan hiszik); íiskinmek=gyorsnak lenni, meg
mozdulni, mozogni, remegni; tizlemék = sietni. 

ujg. teskinmek=mozogni, mozdulni (sich bewegen), 
alt. tes = futni, szaladni, elszaladni, megfutni. 
jak. tóskiliá = veszedelemtől menekülni (von einer Gefahr davon^ 

laufen); tósi=iszonyodó (scheu), iszonyodás (Scheuheit). 

185. 
Ter, tir — nedvesség, izzadság, nedves, fris. 

csag. ter, tir = izzadság, nedves; í<?rlemek=izzadni; íeretmek = 
megnedvesítni. 

oszm. ter — izzadság; tere = fris (tere jag = fris vaj, ter taze = egé
szen friss, vonatkozva vmely test nedvez, zöld állapotára); 
terlik = izzasztó takaró (Schweissdecke), izzasztó ruha v. 
kendő (Schweisstuch). 

jak. tirit = izzadni; tallia = izzasztó takaró. 
csuv. tir, tar=izzadság. 

Itt is ki kell külön emelni, hogy ter nem persa kölcsönvétel, 
hanem valószinüleg megfordítva van a dolog. 
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186. 
Ter, tir —tisztátalan, ügyetlen, fordított. 

ujg. ters = barbár, ügyetlen, rossz. 
csuv. íms = piszok, mocsok (Unrath). 
oszm. teres, terez = rossz, tisztátalan, kényelmetlen, kellemetlen; 

ters = fordított (verkehrt), rossz (schlecht, ungerathen — 
innen ters khane = arsenal, tisztátalanok helye, mivel 
itt kezdetben csak hitetleneket alkalmaztak). 

Ters-t továbbá acsag. íeskeri-ben fordított is föl lehet ismerni, 
melyből az r kiesett. Képzését illetőleg v. ö. ic, ickeri. 

187. 
Tű, kii — nyelv (Zunge, Sprache), szó, beszélni, kérni, kívánni, 

könyörögni, koldulni. 

ujg. ül = nyelv (Zunge, Sprache); tilék = kívánság, kívánat; 
tilekei — koldus; tilekli = a, kinek kívánsága van; tilmeci = 
tolmács (tulajd. beszélő). 

csag. tű, tilek (mintfönt); tiléi = kém,tudósító; pernek = beszélni, 
kérni, kívánni; íiZenmek = magának vmit kívánni, koldulni; 
tilmané = tolmács; íiZmürmek = kívánsággal v. vágyakodással 
tekinteni vmi után. 

kir. faZemsek = tolakodó, rábeszélő; íiZdik = fecsegő. 
alt. tilmes = tolmács; tilmeste = fordítni(übcrsetzen),tolmácsolni; 

í^bilen, tilbirge — sóvárgónak, epedőnek lenni v. sóvárogva, 
epedve tekinteni. 

oszm.dil=nyelv (Zunge, Sprache), hír, tudósítás; dilemek = kol
dulni; dilenzi = koldus. 

jak. til (mint föntebb); ííZbas = tolmács; ííZla = tudósítni. 
k. k. tél=nyelv (Zunge). 
CSUV. kil'= imádság,kérés; cil = nyelv (Zunge), kiejtés (Aussprache); 

kil'-giY=imádkozni. 
kaz. kelja,, teljíi =kérni, könyörögni, imádkozni; keljem = kérelem, 

kérés, könyörgés, imádság. 
Yajjon a csag. oszm. íimek, temek, oszm. dijmék, demek=: 

mondani, beszélne nem származik-e ettől a tőszótagtól ? Erre a 
föltevésre nagyon csábít az alt te, csuv. té — beszélni, szólni (spre-
chen, reden). 
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188. 
Tin, tim, tin, tinc — lélek, lehelet, lélekzet, lélekzetvétel, lélek -
zeni, magát kifújni (sich ausschnauben), nyugodni, nyugodtnak v. 

csöndesnek lenni, megszűnni (aufhören), meghallgatni. 

ujg. ím=lélek, lélekzet, lehelet, gőz v. pára (az utóbbi jelentés
ben e szó a törökben és új-persában dem alakban is megvan. 
Iráni származása tehát határozottan téves); ímmak = lélek-
zeni; ímikli = lélekző, élő; tinlik = eleven, lelkes . (belebt); 
ting, tinc = csöndes,nyugalom; ímtürmek=megnyugtatni. 

csag. tin, tem, dera = lélekzet, lélek, gőz v. pára (tin kilmak=élni, 
tem almák = magát kifújni (sich ausschnauben), lélekzetet 
venni, tem birmek = nyugalmat megadni — Euhe gewáhren); 
ímmak, tinc (mint fönt); temlemek, demlemek, dem urmak = 
gőzölögni, párologni (theáról); tmclamak = magát megnyug
tatni, megnyugodni; ímlamak, íinlemek = csöndesnek lenni, 
meghallgatni, hallgatni (anhören, zuhören); tinik (su) = 
állott, leülepedett víz. 

alt. tin = lélek, élet, lélekzeni; ímdu = eleven; ímis = a föllélek-
zés, nyugvás (v. ö. tinc); tim=nyugság, béke, csönd; thnl = 
csöndesítni, elhallgattatni. 

0$zm.dÍTimek=nyugodni, megszűnni, fölhagyni (aufhören); dinle-
mek = magát csöndesen viselni, meghallgatni (anhören, zu
hören) ; dmdürmek=:lecsillapítni. 

jak. ím = lélekzet; ímnak = élő, eleven (belebt); tin, ímabin = 
lélekzeni. 

csuv. tin = értelem, öntudat; tiwla = ráemlékezni (sich entsinnen). 
k. k. íáw = lélekzet; íéwanerben=kipihenni, kinyugodni. 

A szókezdő elhagyása következtében tinc, ténc-ben keletke
zett a hasonló jelentésű iné, enc, mint: 

ujg. inc = nyugalom, csöndesség; alt. ewcü = nyugalom; encik = 
nyugodtnak vagy békésnek lenni. 

189, 
Tir, tor, tür, tör, til, tel — törni, összetörni, összedarabolni, 
összetörni, zúzni (zerstossen), áttörni, lyukasztani, porrá tenni 

(zerstáuben). 
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L — r. 

ujg. íorlamak = összetörni, porrá tenni, összeesni, romba dőlni; 
tor = por. 

jak. tir = keresztülvágni, áthasitni; íírit == összetépni; íírinkala = 
kis darabokra hasitni; tir=hasadék (Spalte). 

csag. tirim = töre'dék, darab; íire = vmely családnak ága ethnikus 
értelemben; íorgamak = összedarabolni, összetörni; törsel-
mek = letördelni v. aprogatni (abbröckeln), lassankint össze
törni (innét az oszm. örselemek = magát megtörve érezni); 
törtmek = összezúzni v. megtörni (zerstossen); íörtülmelí = 
elmállani, apróra töredezni (sich zerbröckeln. 

oszm. dirim = darab; dörtmek összezúzni, zúzni (zerstossen, stos-
sen); törti=hulladék, seprő, alja, sarok (Abfálle, Hefe, Ab-
satz). 

csuv. tordu = vmely család ága. 
A szóvégzö r-nek 2-be való lágyulása folytán e tőszótagot 

még a következő alakban lehet fölismerni. 

II. — z, s. 
alt. tos = darabokra töredezni, összetöredezni (sich zerstückeln); 

tosklr = összetörni, eltörni; íodn = por. 
csag. toz = por, darabocska, morzsa (Bröckel — v. ö. ujg. tor); 

tormák = porrá tenni (zerstáuben); to£ang = puha föld (wei-
cher Boden), por; íozanglamak = porozni (staubén). 

kaz. tozgak — poreső. 
jak. tosun — törni, szét v. kettéválni (entzweien); fosut = vmit 

összetörni; íostu = ketté (entzwei). 

III. — l 
csag. tilmek = törni, áttörni; tilim. = törés (Bruch), darab; íiZimgac 

darabocska; tüük=áttörés (durchbruch), lyuk, lóláb nyoma; 
tilm = darab, áttörött, kivágott (tilin-tilin = darabonként). 

oszm.íicZmek = áttörni; delik = lyuk, áttörés (Durchbruch); delin-
mek = lyukat v. léket kapni. 

jak. dülbi = szakadás, hasadék (Eiss, Spalte); daZbárit = szét v. 
megrepeszteni, meg v. fölpukkanásra vinni (zum Platzen 
bringen). 
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És végül a dentalis szókezdő még c-re és sibillansra válto
zik, mint: 

IV. c, s —. 
CSUV. cií = össze.v- szétdarabolni, összevágni (v. ö.til = törni); sjür 

elrothadni, darabokra törni, összemorzsolni (zerbröekeln). 
alt. ciri =. elrothatni, törékenynyé, gyöngévé válni (gebrechlich 

werden). 
csag. cürümek, cwrükmek—elrothadni; c/irük, cwrüken = gyönge 

(gebrechlich, schwach). 
jak. siti = lusta (fául), 

Tir, til-wél v. ö. továbbá kir, kii 91. §. Az utóbbiak szigo
rúan véve ehhez a szócsaládhoz tartoznak. 

190. 
Tir, tiz — támaszték (Stütze, Lehne), térd, könyök. 

ujg. tirkek, tirkuk = támaszték, oszlop. 
csag. íiremek, tirkemek = támasztani; tirek = támaszték, oszlop; 

íirsek=könyök; tiz=térd. 
kir. tireö = árbóczfa, oszlop; íireöüs = támaszték. 
OSZm. direk = oszlop; íZirsek = könyök ; diz = térá. 
JBk. tira,n = megtámaszkodni, támaszkodni; írná = támasztani; 

tirábil = támaszték. 
k. k. ícrál = támaszték; tórirben = támasztani. ; 
csuv. cire, éir bossi = térd. 

A térd és könyök szavak ugyanazon tőszótagtól való szár
maztatása 1) mind a két testrész alaki hasonlósága 2) a kölcsönös 
hangviszony folytán van igazolva. Mind térd mind könyök szósze-

* rinti jelentése támasztó pont, mert valóban egyik a test fölső, má
sik alsó részének támasztására szolgál. 

191. 
Tob, töb, cob, cob — rakás, tömeg, gömbölyű, vastag, gömbalakú, 
összeguzsorodni, összekuporodni, gyűjteni, együtt (zusammen). 

I. t — 
csag. tob, top = rakás, golyó, csomó, cserje; topi — gömbölyű, fél-
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gömbforma sapka Khokandban; topok = vmely kötél csomója; 
íojjcak—kövér, gömbölyű ló ; topie, töpie (töb bije ?)—kövér 
gömbölyű kancza ; tö^e, tiipe, tipe = domb, fölső rész, fejtető; 
íoplamak = gyűjteni; íöplenmek=: gömbölyödni, hegyeződni. 

OSZm. top = golyó, lapda; tepe — csócs, domb. V. ö. tek = gömb 
és töge = domb 182. §.; topalak, íombalak = egészen göm
bölyű (kugelrund); ío^al = görbe, sántító (tulajd. vmely tag 
összehúzott gömbölyű alakja). 

kaz. üíialasmak=összekuporodni, magát összehúzni. 
csuv. tűbe = magaslat, domb, fönt; tübek a madarak búbja, bó

bitája. 
alt. töbö, íö&e = domb. 

II. c — 
csag. cofrulmak = csomódni, keveredni, kuszálódni (sich in den 

Knaul verwirren). 
ujg. co&runmak = összeguzsorodni (zusammenschrumpfen), ösz-

szejönni. 
Mind top mind cop közel rokonságban vannak tom, jom, com-

val (177. §.), sőt a szó szorosabb értelmében az utóbbiak.synoni-
mái, a mennyibén együttvéve a g ö m b ö l y ű , ö s s z e g y ű j t ö t t 
sb. fogalmát fejezik ki. Meg kell még itt továbbá említenünk, hogy 
cob, com, cum az összekuporodás mellett a f ü r d é s , lebukás (sich 
ducken) fogalmát, a mi összekuporodás folytán történik is kifejezi. 
Ezek következtében e családba tartoznak még: 
csag. cummak 
alt. com 
az. cöramek 
OSZm. ci?nmek 
csuv. cum 

192. 
Tok, toj, tot, tut — sűrű, szilárd, tömött, sok, tömött, sok, tökéle
tes, jóllakott, tele — megerősítni (fest machen), tartani, tömni, 

tölteni, jóllakni, tökéletesítni. 

I. - k J . 
csag. tok = tele, jóllakott, csöndes, nyugodt, higgadt; tok\xik = bő

ség, gazdagság; tokmak=megtöltő (Anstopfer), mozsártörő, 

= fürdeni, lebukni, (baden, sich untertauchen). 
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kölyű; íoMamak = etetni, jóllakni; ío&tamak = csöndre birni, 
csöndesitni, csillapítni, megállapodni (inne haltén), föltar
tóztatni; toj—jóllakás, lakoma, ünnepi evés ; tojum. = gazdag
ság, zsákmány; fo/garmak = jóllakatni; #o/magur=telhetet
len (Nimmersatt); tojmak = jóllakva, tele, áthatva lenni 
(innen tudni, érezni, észrevenni. Az utóbbi jelentést ugyan 
gyakrabban jelölik íií/makval, de az alhang felhangú ö, ü-re 
is változik, mint tqjők, tűjük = tudatos, tudó, érző— tö/üklük 
= érzet, öntudat). 

€SZm. tok=jóllakott; ífo/mak= jóllakni; dujmak = érezni, tudni 
(empfinden, wissen, fühlen); toj = ünnep, ünnepi evés, la
koma (és innen düjün = ünnepnap, tulajd. toj v. töj-gun = 
ünnepnap). 

az. tok— jóllakott; foglárnak = etetni, hizlalni; íoitlu = kövér. 
jak. toktu.8, íofctubun == megállapodni, megállni; toktot — föltartani, 

vkit föltartóztatni (aufhalten, jem. anhalten). 
csuv. íw/cta = megállapodni (innehaltén); toj = lakoma (Festessen); 

íwran= jóllakni (sich sáttigen). 
k. k, tok=jóllakott; ío/cpak — tuskó (v. ö. csag. tokmak); toi = la

kodalom; £o&terben =megszűnni (aufhören). 

Tok-hoz = jóllakott, tele tartozik 1) megváltozott belső hang
gal tik is a csag. oszm. fi/cámak = megtölteni (voll machen), tele 
tömni, megtömni, tömni; tik'm, tigin = szűk, szoros, etlömött, el
dugult; tik (v. ő.. sik) = szűk, keskeny; íi#izlik = szűk nyilas, szo
rulat; ükeié = dugasz ; tikilmak= eldugulni, eltömődni szavakban; 
2) változott szókezdővel, t. i. c-vel a következő az "elején fölsorolt 
jelentésekkel rokon, sőt synonim tömeg, sokaság, hatalom, gyűj
teni, szaporitni jelentésű fogalmak, mint : 

ujg. cok = hatalom, nagyság, méltóság, erő. 
csag. co/í;rnak = szaporitni, gyűjteni. 
oszm. cok — sok, igen (sehr); co</almak = sokasodni (viel wer-

den). 
jak. cuoírai = vmely rakáshoz, csoporthoz állni; cuogu& = 

összeállni. És 
3) felhangú belső hanggal, mint: 

ujg. tök = sok, számos; tökün = egészen, tökéletesen; tökeilik 
= bőség, tökéletesség, áldás. 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XI I I . . 2 8 
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csag. tükel, töküz = tökéletes ; íwA;ellemek = tökéletesítni, meg
tölteni, k iegészí tni ; tükün = tökéletes, bevégzett. 

OSZm. íZMfcelli = mind, mindnyája, együttvéve. 

Továbbá a tok, tuj (szilárd, erős, tele) tőszótagot még tag, 
íit?'.—kötni, megerösítni tárgyas jelentésű vál tozatában is találjuk 
mint e szócsalád etymonját. 

alt. tuj, Í M = k ö t n i , megerösítni (befestigen), lezárni, e lzárni ; tujuk 
megkötött , zárt (tujuk süs = vers, kötött beszéd; csag. tujuk 
= vers) ; íM?'ukta= zárni , l ezárn i ; ímincek, tügün = csomó, 
gomb (Knoten, Knopf). 

csag. íMJmek, tügmek=kötni, kapcsolni, csa to lni ; tüjüm, tügüm = 
csomó (Knoten), bokor v. csombók (Masche), botyk a fában; 
% m e , íMj'inie = g o m b ; íiyülge = csomó az ostor végén; í?ye-
mek, íüjlemek = fölrakodni (aufladen, tulajd. fölkötni, meg
terhelni . Vájjon n e m íM?'e; alt . íöö ; csuv. töve; oszm. deve = 
teve alapja-e e tőszótagnak — e szerint teherhordó állat, 
ellentétül ul&k-hoz — szaladó v. nyargaló á l la t? ) . 

oszm. düjüm, döjm.e = csomó, g o m b ; eÍMjmelemek = begombolni. 
jak. tiai, tiájábm. = vmit vmire rakni , pakolni (kötni?) . 
csuv. tije = rárakni , terhelni (aufladen); tüve = csomó, kötés (Bánd) ; 

íMmme = gomb. 

II. — í. 

ujg. íoíu, íítíu=jóllakot, tele; íoímak= jóllakni (satt werden); 
íoíurmak= jóllakatni; íMímak = érzeni (fühlen, empfinden), 
megfogni (fassen), fölvenni, tartani (v. ö. csag. íojmak, tuj-
mak); íMía, ÍMÍSÍ, ÍIÍCÍ = tartó, tartós, mindig; íMíruk == tartó 
(Behálter); íMíusmak = verekedni (raufen), egymást megra
gadni vagy tartani; íMíkak = ajak, orr (Schnabel —tulajd. 
megfogó, megragadó). 

csag. íMímak = tartani, megfogni, erősen tartani (fest haltén), meg
kapni, megragadni; íoí=rozsda (a vason), tul. a mi a vasra 
ragad. Pl. pas tutmak = rozsdásodni (persa pas = rozsda szó
tól). V. ö. magy. rozsdát fog; íMíak = háborútúsz (tulajd. a 
kit tartanak); íMíak, ái£fZak = ajak (v. ö. ujg. tutkak); tutku 

fogás (Griff), nyele, füle (edénynek — Henkel); íMűum = tele 
marokkal (handvoll — a megfogott), íMíkun = elfogott (gefan-
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gen), elfogult, szomorú; tutluk, tütek = hebegő (elfogult 
nyelv); íwí=füst (vastag sürü légkör) v. ö. íoman = füst és 
tom 177. §. sűrű, homályos. 

kaz. rátíurmak = megtölteni; tutak = fogás, fogó (Griff); tutw= 
akadály, gát; íoí=jóllakott; íoíu = jóllakottság; íoíor = jól
lakatni. 

k. k. íwíarmen, duderhen = tartani, fogni (haltén, fangen). 
csuv. Hí=fogni, tartani, kapni (fassen, haltén, erhalten); tot= jól

lakott, tele ; tolla, = jóllakatni; tüdüm — füst; ráiíüm = 
sötétség, homály. Az utóbb említett két szó legjobban bi
zonyítja a rámán és tum (1. csag. tut) között fölállított ha
sonlatot. 

A csuv. tárgyas fogni, tartani jelentésű tit alak arra emlé
kezteti, hogy a tőszótagnak ez az alakja másutt is, még pedig át
vitt eltiltani, azaz v i s s z a t a r t a n i , t a r t ó z t a t n i értelemben 
van meg, ennek következtében tehát a jelen tőszótaghoz kell szá-
mítnunk; mint 

ujg. ráírnak = eltiltani, vmitől tartóztatni; ráíikli = visszatartóz
tató, eltiltó (Abhalter, Verwehrer). 

csuv. í l íar=tartóztatni, eltiltani, tiltani (alt. tuttir = eltiltani). 
csag. ráírnak és rájmak = eltiltani; rájmagur=készséges, azaz a ki 

semmit sem tilt el. 
oszm. ráíiz = ellenkező, veszekedő, tlZciZ cl ki mindent eltilt. 

Budagov tij-t ráw-ből = csöndes, nyugodt származtatja, de hi
básan, mint a jelen összeállításból kitűnik. 

193. 
Tok, tog — följönni, fölszinre jönni, magasodni, keletkezni, szü

letni, szülni, nemzeni, születés, születésbeli rokonok. 

ujg. tok = gyermek; ío/cmak=keletkezni, kibújni v. sarjadzani 
(aufgehen), születni; toka,— szokás, szabály (das aufgekom-
mene), királyfi (Prinz — v. ő. tőre = királyfi, törvény és tő
reinek = nemzeni, létre hozni, teremteni) születéstől fogva; 
ío/car = kelet (Ost), napkelet; ío/cukli = föld szülötte. 

csag. toka, = fej (Oberhaupt), fölügyelő, törvény; ío^mak = kelet
kezni, felkelni (a nap), születni; togu = napkelte; ío<7Us = 
születés; íogkan (uruk) = rokon (bir togkan = édes testvér — 

28* 
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leiblicher Brúder); togm.fi = rabszolga (tulajd. bennszülött, 
szépítő kifejezés a nagyon rossz néven vett kul helyett. 

oszm.dogmák, íZoomak = születni, keletkezni; dogma = születésű 
(von Geburt). 

jak. tagis, íaA;sabin = előjönni (hervorkommen, hervorgehen), ki
menni; dagd&i = emelkedni £(sich heben), nagyon megduz
zadni, föltornyosodni; dag&txcci = nagyon megdagadt. 

csuv. tok = kimenni, következni (herausgehen, hervorgehen). 
alt. tuu = szülni; tuul = születni. 

A mint a jak. tagis, csuv. tok emlékeztet a nyugati és dél
keleti törökségben nagyon használt rokon ci/c-ra = kimenni, kiszállni, 
és melynél fogva cik, cik=i kimenni, kijönni, eredni értelemmel 
szorosan véve ide tartozik. V. ö. alt. éneden cikkan = anyától lett, 
anyától született, ép oly világos a föntebbi összeállításból, hogy a 
csag. oszm. tak, tag, dag, csuv. tu, alt. tu = hegy,.domb, magassága 
felemelkedés alapfogalmánál fogva szintén ide tartozik. Tok-hoz so
rakozik továbbá a legközelebb rokon jok = magas, fönt (1. 7. II. §.), 
és mind a kettőnek középalakja a k. k. fogsu — íöl (hinauf); tok-
tarmen = fölfelé menni (aufwárts fahren) stb. 

194. 
Tol, dol — körül, köröskörül, körben mozogni, körüljárkálni, 

körülvinni, bepólyázni, bebonyolítni. 
csag. íoíamak, foZgamak = polyázni (wickeln), bepólyázni, keringni, 

forogni, csavarni, pólyálni, gj^öngyölgetni (winden), fájdalom
tól összehúzódni, szülésfájdalommal lenni; íoZag = kapcza-
ruha ; tolxik, íoZgas = csavart (gewunden, geschraubt), görbült 
(gekrümmt), fájdalom; toZanmak, to£ganmak = körben mo
zogni, foZasmak, fo/oasmak= járkálni, körüljárni; tola,j, tőle] 
= kör (Zirkel), gyülekezet; doZana = forgószél. 

oszm. c?oíaj = kör (Zirkel, Bereich, Betreíf), -ért, miatt (wegen, für-
wegen — ben den dolaj= miattam. V. ö. arab dair = miatt 
é's daire = kör); doZanmak= járkálni, körülvéve vagy körül
zárva lenni; rfoiandirmak = megcsalni (tulajd. vkit megjár
káltatni); dolsbsmali — járkálni, körüljárni; rfoZasik = kerülő 
utakon, görbe. 

az. dolfxj = környék, kör (dolajini almák = vkit körülvenni —jem. 
umringen); doli =forgószél; cZokmac = kör. 
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alt. tolu = forogni. 
jak. tul = körüljáró, megkerülni; tula, = kerülő, kerület (Umkreis), 

köröskörül; tidalé, = körülvenni (umgebeu); gömbölyitni, ke-
rekitni (abrunden). 

k. k. íoíganderarmen = körülvenni (umringen ; íoZgirben = csavarni 
• (winden). 

Tol-t csak föltevéskép soroltuk föl mint tőszótagot, mert nem 
szabad elfelednünk, hogy a csag.-ban más alakunk van, t. i. taul, 
távul = bepólyálni, körülcsavarni (umwickeln), forgószél, a mi azt 
sejteti velünk, hogy itt tak, tek-t (1. 182. §.) tekintsük alapszótag
nak. A gutturalis szóvégzőnek ilynemű egybeolvadása majdnem 
rendesnek nevezhető (v. ö. sakmak és saidmak, sGwnilmak = őrizni, 
őrizkedni. 

Tol szókezdőjét végre a rokon c-re változtatta; innét: colga-
mak = göngyölgetni (wickeln), coZgau, coZgak = kapczaruha; coZgas-
mak = bebonyolódni (sich verwickeln). 

195. 
Tor, tűn, jon, jün — fölület, takaró, ruha, gyapjú. 

csag. ion = ruha, a ló szőrének szine; tám = bőr, gyapjú (v. ö. japaj 
= takaró, gyapjú); jong = gyapjú (Lugati Fazlullah Khan 
szerint); jün = dísz (Zierde); íottanmak = ruházkodni (sich 
bekleiden). 

alt. ton = takaró, lepel, fölső ruha. 
kaz. zon = gyapjú, madártoll; tun = fölső ruha. 
oszm.do?i = &\ső nadrág (is ton = belső ruha); donatmak = diszítni; 

ékesítni; <io/ianmak = kivilágítni (illuminiren), fölcsinosítni, 
ékesítni (ausschmücken). 

csuv. sjun = gyapjú, madártoll. 
jak. ön — gyapjú. 

Az utóbb említetthez, t. i. a tőszótag jak. alakjához sorako
zik hangilag ön, öng = szín, külső (Aussenseite. V. ö. 64. §.) és az 
utóbbi család [eszejárásából épen nem nehéz a kettő rokonságát 
fölismerni. 

196. 
Tur, tor, tür, tör — elől, fönt, elől levő, előhozni, teremni, terem

teni, fölállítni, állítni, állni. 
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I. — Ö —. 

ujg. tör — legfölül (obenan), előtt (vor), diszülés (Ehrensitz. — 
E szónak ellentéte éden, idén = a legalsó ülés a sátorban, 
eredet ?); törümek = előjönni, kijönni, kibújni, fölébredni 
(aufkommen, hervorkommen), világra jönni; tőrük, türük és 
törükli = teremtmány, lény, a mi előjött, fölébredt (das Ange-
kommene. —''Nekem úgy tetszik, hogy ebben a szóban van 
meg a Türk = török tulajdonnév etymonja, eredeti jelentése 
szerint t e r e m t m é n y , l é n y , e m b e r , mint hasonlót 
más nyelvekben is vehetünk észre); törü = törvény, szokás, 
divat (tul. a mi fölkerekedett, fölkapott — das Aufgekom-
mene); tőre = királyfi (Prinz —legfelső), pánczél (fölső ruha); 
törütmek, töretmek = előjövetni, teremteni. 

csag. tür, tör = elől, díszülés, legfölsőbb rész , felszin, külső 
(Aussehen), alak (a f ö n t és k ü l s ő [Aussehen] azo
nosságát illetőleg v. ö. jüz = fönt, alak 65. §.); tarlük = fajú, 
nemű, alkatú vagy alakú (von Art, Beschaffenheit oder Ge-
stalt — ni türlük = milyen, miféle?); fóré, töretmek (mint 
fönt); türmek = fölemelni, föltürni (szegélyt). 

alt. törö = nemzeni, létre hozni; tör = legfölül (obenan); töröl = 
nem (Geschlecht); törömel til = rokon nyelv. 

jak. töröt = szülni; törüö = születni; törül = származás, faj, nem 
(Herkunft, Geschlecht). 

k. k. törirben = szülni. 
csuv. tőre = biró (legfölső); tört = szülni. 

II. — o, u — . 
csag. tnrmak = fölkelni, keletkezni, lenni; íwrguzmak — fölkeletni 

(aufstehen lassen), fölkelteni, fölébreszteni; íwrgalamak = 
lassankint fölemelkedni; íwrgalan = fölkelés (Aufstand), láza
dás; turgak = őr (oda állított alkalmazott); tarák = állás 
(Stand), állóhely; törlamak = fölakasztani, fölállítni; tor= 
hurok, háló, verem, csapda (tulajd. a fölállított; torlak = füg
göny (a fölfüggesztett). 

OSzm.ítaruk = legfölsübb vég, csúcs, tető (Gipfel, Spitz); ítarmak 
= állni (nem pedig fölállni, minthogy az utóbbit kalkmak-val 
[lásd 73. § ] fejezik ki). 
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jak. íwr= fölállni, fölkelni, fölemelkedni, állni; íoruor = fölállítni; 
fo?*ui = vmi előtt állni, vminek élén állni (vor etw. vorstehen); 
íorut = kinyúlás, kidülledés (Vorsprung). 

k. k. tori — folytonosan (stets); fwerben állni. 
csuv. tur = fölállni, fölkelni, állni; tur&s = állítni; turil = elállni 

(abstehen). 
alt. tur = állni, fölállni, fölkelni, élni; íwrumdu = magas, emel

kedett. 

A szóvégző r mouillirozása következtében még a következő
ket kell ide számítnunk: tuzak = csapda, hurok, háló (v. ö. csag. 
turak); ujg. tüzmek*) (tizmek) = fölállítni, föltűzni, fölszúrni (auf-
stecken — v. ö. csag. türmek) és más tárgyas és vont értelemben 
a fölemelés, fölegyenesítés, fölirányzás cselekvésre vonatkozó 
szavak. 

197. 

Tur, tuz — só, megsózott, savanyított. 

oszm. turné, turs = savanyított, sózott; turai = sóval savanyított 
zöldségek; tuz = só; íw^latmak = besózni. 

jak. tar = megsavanyodott te j ; tus = só. 
csuv. tuvSLT = BÓ; íwvarla = sózni (itt is meg kellett az r szóvégző

nek lenni, mely gyakran változik v-véi). 

Tur-hoz sorakozik a ma névszóul és határozóul használt sor, 
sur = só, sózva. Első jelentéssel a keleti törökségben lehet találni 
(lásd Shaw Grammar of Eastern Turki. szöveg 22. 1.) az utóbbi
ban pedig a nyugati nyelvterület egyes részeiben. V. ö. magyar 
só — sav. 

198. 
Tök, tiig, cök, cük — padló, fenék, alja, örvény, vég, végezni, 

elvégezni, kiürítni, kiönteni. 

*) Tüz-nek egy rokon mellékalakját tünteteti föl a csag. süz-
mek, süsmek = fölszúrni, fölttizni, fűzni, szegezni (heften); pl. 
közüm anga sözüldi = szemem rá szegeződött. 
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I. t — 
ujg. tök, töng, tikig = fenék, örvény (Boden, Abgrund); töngge = 

fenékig (bis zum Grundé), végig (bis zum Ende). 
csag. tiig, tüng, tög, tig = fenék, alja (Boden, Grund); takinek = ki

esni, kihullani (hajról), kiönteni; tükenmek = végének lennir 

végezni (ein Ende nehmen, beschliessen); í»A;ettirmek = vé
geztetni (bechliessen lassen) ; í»Mlmek = megszűnni (auf-
hören). 

jak. tüg'ák = fenék, alja. 
alt. tügön = megrövidülni, bevégződni (sich abkürzen, sich be

schliessen). 
k. k. £?7<jrándá = az utolsó (v. ö. csag. tükenmek). 

I I . 6 — 
csag. cökmek — leesni, lerogyni (niederfallen), leguggolni; cö/cün-

mek leguggolni, lekuporodni (sich niederkauern). 
alt. cök = lehullni, leesni, térdet hajtani; cok = leguggolni, áldozás 

közben a letérdelésre való szólítás. 

Tiik, tög-ben első pillanatra föl lehet ismerni tek tik—sík — 
(ebenl. 183. §.) és tüb, töb (1.170. III . §.), melynek az az. tej=alant 
a középalakja; igen valószínű továbbá az is, hogy tös (1. 199. §.) 
s= vmely magasságból esni, földre esni, hullni a két tőszótag egyi
kéből (töb-üs, tövüs, töüs, tös) keletkezett. 

Meg kell végül még jegyeznünk, hogy a jelen tőszótag szó
kezdője még a hozzá legközelebb álló s-vel is váltakozik ; mint: 

III. s —. 
ujg. seknmek, sökiimek— leesni, lehullni, térdre esni (A Kudatku 

Bilik szövegében bezanu uftaden-val van magyarázva). 
csag. sökmek = letépni, kitépni, kiszakítni, lealacsonyítni, szidni, 

gyalázni, tönkre tenni; söA;ük = a mi könnyen leesik, a mi a 
beomláshoz közel van (egy homokban növő fa [tamarix] y 

melyet, mind a mellett, hogy gyakran jelentékeny nagy
ságú könnyen ledöntenek); sökül, siike\=alacsony, gyönge, 
beteg; söftünz==lealacsonyítás, meggyalázás, szitok, átok; 
sö&üklemek = gyakran szidni v. gyalázni. 
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oszm. sögmek, söjmek, söjünz = szidni, átkozni, szitok, átok, gyalá
zás; söhmék=zelválasztani (trennen), elvégezni (beenden); 
söfcük = a mi végére jár, a mi elválik, feslik (was sich trennt); 
zügÜY — alacsony, szegény. (V. ö. csag. sökül?) 

jak. HÖgü = a, szidás; üögás = egymást szidni. 
k. k. sö/cerben = fölfejteni (auftrennen). 
alt. sökü. — szitok, gyalázás, átok. 

A mint s z i t o k , á t o k , g y a l á z á s a tök, cök, sök (alant, 
alacsony) tőszótagból eredt, ép úgy származott ellentétképen ál-
d á s , d i c s é r e t ol, al, ul-ból (magas, fönt). L. 11. §. 

199. 
Tói, tiil, tör, túr — elébe, ellenébe (entgegen), átellenben, szem
közt, a mi vmely tárgygyal szemközt van, az értéknek megfelelő, 

értékben fölérő, pótlás (Ersatz), váltságdíj. 
csag. íöZemek, ikernek = megtérítni v. megfizetni (vergelten), kár

pótolni, pótolni (entschádigen, ersetzen); tülek = pótlás (Er
satz) ; tüleöci = megtérítő, fizető (Vergelter, Zahler); tűr, tűri 
= szemközt, átellenben (í/irisike = kárpótlásul, pótlásul — 
als Ersatz); íüZebir, /eZebir = találásért járó pénz (Findergeld 
— vmely tárgy megtalálásért való jutalom). Ettől a szótól 
származott az oszm. kelebir = találásért járó pénz, ajándék 
vmely megtalálás fejében. 

oszm. dídenmek = kárpótlást kapni. 
jak. tolni = kiváltani (auslösen, loskaufen); tölön = megfizettetni 

(bezahlt werden); tölöiii = magát kiváltani; tolobur, tölobm 
— találásért járó díj, váltságdíj; tuorü, = kasul, keresztbe 
(quer), átellenben, szemközt. 

k. k. tóra, — kasul (quer); tölirben = megfizetni. 
csuv. tül = átellenben; tül bol = találkozni; tüle = megfizetni, adós

ságot leróni. 
alt. tölö, tiile = megfizetni, megtérítni; toli = kiváltani (auskau-

fen); tol~m = magát kiváltani. 
Úgy látszik, hogy tör, tűr, íwor-val szemközt, átellenben az 

ujg. türemek, íwrmek — tűrni, eltűrni szintén összefügg. Azt hiszem, 
hogy ez a szemköztállásnak, valamely eseménynyel szemben való 
állhatatosságnak képes tolmácsolása; innen van aztán ez a szó
lásmód is : bu katkuka türelmedim = ezt a gondot nem viselhettem 
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el — szósz érint: ennek a gondnak v. bánatnak nem állhattam 
(állhatom ellent?). V. ö. a német stehen, widerstehen és ertragen, 
dulden fogalmi tartalmát. A csag.-ban a szóvégző r z, s-re válto
zott, a mi némileg igazolná azt a föltevésünket, hogy a legközelebb 
fölsorolandó szócsaládnak a most fölsorolt szócsaládban adjunk 
helyet; elégedjünk meg azonban a rokonságra való utalással s tár
gyaljuk töz, tűz stbit külön. 

200. 
Tös, tös, tüs, tüs — a szemközt levő, szemelőtt levő, előtte lebegő 

— mind képes mind tárgyas jelentésben. 
ujg. tös, tüs, tüs=zszemközt álló, a mi az értéknek megfelel, áb

ránd (az ész vagy szem elé álló), álom, gondolat; tiisemek = 
álmodni, gondolni, gondolkodni. 

csag. tüs = szemközt, átellenben, ellen, vmely test előrésze, mell, 
dél (Mittag, Süden, azaz mikor a nap a föld átellenében van. 
A négy világtájék összeállítása tehát következő, az ősember 
tellurikus nézetével megegyező fölfogást tüntet föl. 1) kelet 
= öng szószerint elől. 2) nyugat = kat — szósz, hátúi. 3) dél 
(Süd, Mittag) = tÖs, szósz. Fszemközt, átellenben. 4) éjszak 
(Nord, Mitternacht) =/coí, szósz, alant); íöslemek = a delet 
eltölteni (den Mittag zubringen); tóslesmek = találkozni; tüs 
gondolat, álom alvás (de csak átvitt értelemben, mert e szóra 
a tárgyas ujku van meg), képzelődés (Einbildung), vélekedés 
(Wahn), ötlet — egy szóval a mi a lelki szem előtt lebeg; 
tüs körinek álmodni, azaz álmot vagy káprázatot (Wahnge-
bilde) látni. 

oszm. dus, düéz= szemközt, egyenes; c2wi gébnek = előtalálni; düsxm-
mek, elgondolkodni, gondolkodni. 

jak. tus = a vki előtt levő oldal, a szemközt levő; tusxm = egy
mással szembe állni; tosui = előtalálni; tüsiíö = álmodni. 

k. k. tus = ellen, ellenébe, elébe (entgegen); tüs = dél (Süden, Mit
tag) í tüs, tüis = álom. 
Ha tekintetbe veszszük a tös, düs szemközt, átellenben, ellen 

tárgyas jelentését, nem fog igen merésznek föltűnni, ha a persa 
eredetűnek tartott düsmen, düsmsbn, csuv. alt. íwsman; kir. tiispan 
= ellen, ellenség szót, tus, düs-töl és a man, men collectiv képzőtől 
származtatva szintén ide sorozom. 
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Tös, tös-t külön fejezetben soroltam föl, de nekem úgy tetszik, 
hogy hangi tekintetben közel viszonyban van tül, t'ól, f«r-vel (lásd 
199. §.). Erre a föltevésre az a csuvasz példa csábit, a hol ugyan
azon és hasonló fogalom l szóvégzésű, valószinűleg rokon tőszó
taggal van kifejezve. PL tül véletlen, esemény (Zufall, Begebniss), 
a mi valakinek szembe jön, a mi vkivel megesik (was einem zu-
kommt); íwZük^álom, vélekedés (Wahn), gondolat. 

, 2 0 1 . 
Töz, tüz, tös, tös — sima, sik, egyenes, helyes, irány, sor, rend, 
törvény és az illető igei alakok, mint : egyengetni, simítni, kinyúj

tani, kiterjeszteni, igazítni, jóvá tenni stb. 
ujg. tüz, tös, íö^ = sima, sík, helyes, tökéletes, egész, síkság, mé

lyedés (Niederung); tözüií, íösün = rendben, egészen; tüzük 
szabály, mérték (Eichtschnur), törvény, rend. 

csag. töz, tüz, tüzük (mint fönt); töveknek, íö^lemek = simítni, 
egyengetni, rendezni; tüz, íi'^en = illedelmesség (Schicklich-
keit), mérték (Maass), modor; tüzük, tizik = sov. 

Qszm.döz, düz = sík, sima, helyes; düzetmek = rendezni; dizi, dize 
= sor. 

k. k. toza — egész, minden (ganz, alles). 
csuv. í«re = sima, egyenes, igazságos; türüs = tökéletes; tü?'let = 

kiegyenlítni (ausgleichen), simítni; tir = sorozni (reihen), 
állítni. 

A fogalomkör analógiáját illetőleg illetőleg ez a tőszótag igen 
emlékeztet jat, jas,jaj-m (138. §. sík, lapos és jaz, jas 134. §. sor, 
rend), mint a következő szembeállításokból kitűnik : 

jassl, jatuk + töz = sima, sík, 
jasak,jasao + tüzük = törvény, 
jasaX + tizi = sor, rend, 
jasamak + tüzlemek = kiigazítni, berendezni (her-

richten) stb.; és mivel épen jat, jaj-hői egy igei alak, t. i. jaímak 
(kinyújtani, kiterjeszteni, feküdni) is keletkezik, azt hiszem nem 
tévedek, ha töz, tus mellé a tös, tüs igei alakot állítom. Mint: 

csag. íösemek = kiterjeszteni, kiterítni, kinyújtani (tulajd. egye
nesre tenni); főlek=ágy (v. ö. a föntebb fölsorolt összeállítás 
folytatásául jaímak = kinyújtani és játok = ágy); íösmek, tüs 
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lebetegedni (niederkommen), leesni, esni (tösken zaj = tábo
rozó hely, letelepedés helye); töáük = lejtős, meneteles, a mi 
lefelé megy. 

kir. tös, tüs = lejtő lejtős; í/Vsmek = esni. 
oszm. <ÍMáemek== kiterjeszteni, kitéritni, beszönvegezni (tapetziren 

— szőnyeget kitérítni); düseme — bútor, szőnyegezés (Ta-
petzirung). 

jak. tűs, tüsübm = magasból leesni; íüsár=vmit ledönteni, lebuk
tatni (etw. zum Fali bringen). 

k. k. tilsuk = alacsony; ikerben, íüsarmen = leszállni, leesni. 

Hangi tekintetben töz, tös-t alig ha lehet tőszótagnak tekin
teni és úgy látszik, a mint már jeleztük (lásd 197. §.), hogy tök, 
tüg vagy töb, töv-böl (fenék, alja) frequentativ és transitiv s-vel 
származott, talán f e n é k r e me-nn i (sich zu Boden bégében) 
jelentéssel. A mennyire a jelen tanulmányból kitűnik, az igei ala
kot szóvégző s-je csak igen ritkán tartozik a tőszótaghoz. 

202. 
Tük, tik, cük, cig — dugni, tűzni (stecken), föltűzni, bedugni, 
szúrni, varrni (meredek, hegyes, szúró minőséggel ellátott testek 

jelölésére), szúró (Stecher), tüske, tű, szeg (Nagel) stb. 

ujg. tüknn = tüske, tövis; cügi = khinai villa, hegyes botocska alakú 
evő eszköz. 

csag. tikmek = föltűzni, bedugni, varrni; tik = merev, meredek, he
gyes; tóMesmek=feszesnek (steif), meredeknek vagy meredt
nek, merevnek (tulajd. föltűzött) lenni; tikén = tüske, tövis. 

kaz. tikmek, cikmek = föltűzni, fölszúrni, rá vagy beleültetni (aui 
oder einpflanzen), varrni, növényt ültetni. 

kir. tikme, dikme = a, föltűzött, zászló; tikme tas = sírkő. Ezt az 
észjárást a csag. tüge =±sirkő, továbbá csag. oszm. tug, tuk = 
zászló, eredetileg hosszú, lófarkai díszített pózna szavakban 
is meg lehet ismerni. 

oszm. dik, dikmek (tik); diki\i = föltűzött, föligazított (aufgerich-
tet). Pl. dikili tas = oszlop; diken = tüske, tövis; diven (el-
diven) = keztyű, eredetileg el-digen = a hová a kezet beledug
ják. V. Ö. k. k. eltek, e\dik = keztyű, tehát hasonló jelentésű 
és származású. 
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jak. tik, %ábin = dugni (stecken), megöklözni, varrni; tigi — a 
varrás. 

k. k. í'égsarmen = eldugni, elásni. 
csuv. cik=beledugni, varrni; cigen = dugni; ciZdnjak=oszlop. 

Az ujg. tüküxi és cügi szókkal kapcsolatban emlitsük még 
meg, hogy ez a töszótak c szókezdővel és ü, i belső hanggal más 
hosszúkás, hegyes testek jelölésénél is eléfordúl; pl. csag. cügüv — 
tüske; cüí/ = penis; cük=zszempilla; cügi = szeg (clavis) — csuv. 
cw#a = penis — oszm. cigi, cu-i = szeg, civileinek = szegezni, be-
szegezni. 

203. 
Bag, heg, bik, bog, bük, baj, boj, büj —kötés (Bánd), varázs, bűbáj, 
megkötött, megerősített, szilárd, erős, igen, kötni, kapcsolni, csa

tolni, elbájolni, elvarázsolni. 

I. — g, k. 
tíjg. bak, bek = kötés, kötél (Bánd, Strick); fcaA:laniak = kötni, bi

lincselni, zárni (schliessen),; bik—megerősítés (Befestigung), 
kötés, kötelék (Bánd); fo'Minmek, freftünmek, szilárdulni vagy 
keményedni; frcfrük = megkütött, megbilincselt, zárt, erősí
tett (geschlossen, befestigt) ; ic/vitmek = zárni, kötni (schlies
sen), megerősítni, megkötni; bök, bük = szilárdság, hata
lom, erő. 

csag. bag, bagl&mak (v. ö. bakiamak); bek, bik— szilárd (fest), ke
mény, igen (sehr); frflf/inmak, beginmek = megerősítni, szö
vetkezni (sich verbinden), békét kötni (v. ö. ellentétét araiari 
cozük = viszonyuk megtágult, föloldgtt, azaz ők ellenségesek); 
beklik = keménység, szilárdság); bog = gomb, csomó, bog, 
csontocska v. bütyök (Knöchel); zsinór; bogmak = kötni, foj
togatni (würgen); bogulm&k =.magát megfojtani (sich erwür-
gen); vízbe fuladni (ertránken); bogán = kézbilincs (Hand-
fessel); bogra = nyakbilincs (Halsfessel); boka,ga = bilincs, 
békó, lábbilincs (Fusseisen); bogxrn, bogwoa, bogdak = csomó, 
ág, bog, bimbó, nyaláb ; bögüt = gomb, csomó v. bütyök (Knor-
ren); bögeöl, bükeöl = utósereg (vmely menetet bezáró rész); 
bőket = gát, töltés (Daniin); ftö/cetmek —gátot emelni, töltést 
rakni (einen Damm legén). 
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oszm. bag, frar/lamak, bogmafc, bogum (mint fönt); pek = kemény, 
szilárd, igen (sehr); fcogca = nyaláb, csomó (Bündel). 

jak. bag&tsi — halászháló (v. ö. il = kapcsolni, kötni és ilim = háló); 
bögö = szilárd, erős; bogok = karkötő ; bögök=: jó kedvű (guten 
Muthes. — V. ő. ujg. bök) ; öö^örgöt = megerősítni; bugxív — 
szénakazal. 

k. k. bak, bag = kötél, szij; &a#larmen = kötni (binden); bokse = 
torok, gége; bektsucmen = megerősitni (befestigen). 

alt. pöktö — mdgerősitni, körülzárárni; pökö = erős férfias. 

II. — j , v (a torokhang teljes elenyésztével). 
ujg. &amak = zárni, kötni (schliessen. binden). 
csag. fca/= kötelék (Bánd), varázslat, bűbáj; &a/lamak = elbájolni, 

elvarázsolni; &ajgin== ájult, elbájolt, elvarázsolt (megkötött 
értelmű erő). 

trkm. böjü, biijü = varázslat, bűbáj; fo'yülemek = elbűvölni, elbájolni. 
oszm. baali — megkötött, elbájolt, elvarázsolt (bagíni cözmek=a va 

rázslást, bűvölést, igézést eltávolitni — den Zauber lösen). 
jak. bai, frajabín = kötni, összekötni (verbinden); &«=hatalom, 

kényszer (kötés ?); tőjilin) = megköttetni (gebunden werden); 
báli, 6allbín=:kényszerítni (kötni?); &alai = vak (V. ö. sok = 
keskeny, szűk, sűrű, szilárd és so/cur = vak). 

alt. pu — kötél, kötelék, folyónak gátot vetni (einen Fluss dám-
men); puuk—gát, tölték. 

csuv. JJÜV —töltést csinálni (eindámmen); püve = gát, töltés. 

A német Geschenk és Angebinde közti viszonyt tekintetbe 
véve hajlandó volnék a csag. oszm. fra^islamak = ajándékozni, egy
más lekötelezni (ajándék által) szót ide számítui. E szerint az uj-
persa bachsiden = ajándékozni és az oszm. bachsis, bagiéis szava
kat határozottan török eredetüeknek kell tartanunk. 

Bog, bőg-bői a szóvégző gutturalis orrhangusítása után bong, 
bong, beng, bonz keletkezett gomb, csomó, bimbó, korall, szem, 
mag (Korn), anyajegy stb. jelentéssel. 

csag. bonzuk, monzuk = korall, gomb, csomó, zászló; bündük 
bimbó, csomó; burz = borsszem, bors; bur£&k = borsószem; 
borsó; meng, beng, möng = szem, mag (Korn), gabnaszem, 
anyajegy (Muttermaal), jegy, jel. 
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oszm.5e?í = folt, anyafolt, anyajegy; benek\i = foltokkal vagy szep
lőkkel ellátott, foltos, szeplős. 

jak. mán = szülés következtében származott foltok (Geburts-
fiecken). 

kir. muk, mug = szem, mag (Korn), folt (v. ö. csag. karamuk = 
fekete bogyó; kízamuk = vörös foltok, vörös himlő (Masern); 
magy. mag=Korn, Kern. 

204. 
Baj, bat, bej, bet, bij} bit, boj, bot, böj, bőt, bas, bes, bos, bos — ma
gas, emelkedett, gazdag, tekintélyes, fő (Haupt, Oberhaupt), kez

det, magasság, növés, alak, termet — magasodni, nőni. 
Ez a hangváltozásban egészen rendes tőszótag a fogalomkör 

kifejtésében is egyike a legszebbeknek és legnevezetesebbeknek. 
A rokon fogalmak különbsége a belső magánhangzó szerint van 
kifejezve, ez azonban épen nem gátol bennünket abban, hogy a 
családágakat a szóvégző szerint oszszuk íöl. 

I- —j> 9-
ujg. baj=gazdag, magát jól biró (wohlhabend), királyfi; bajumaik 

meggazdagodni; &ajitmak=meggazdagítni; baját = isten (a 
meggazdagító, a legfelsőbb ?); beg = fejedelem ; beg\ik = ura
lom, uraság (Herrschaft). 

csag. baj (mint fönt); bajm.ak = meggazdagodni, nagygyá lenni; 
foylamak=uralkodni; frajurmak, foy'urmak = uralkodni (be-
herrschen), parancsolni; bagót, bij&t (mint fönt); baja, baják, 
bajiv = öiceg, tekintélyes (tulajd. magasra nőtt). 

kir. baj = gazdag, férj (Gemahl), elsőszülött (baj bese = elsőszü
lött gyermek). 

kaz. bajaic (orosz bojár) = udvari ember, mágnás; bajá&g= gazda
gon (reichlich), bőségesen, eléggé (hinreichend). 

jak. bai = gazdag; bai, öo/abin = meggazdagodni; b% = öregebb 
fitestvér, bátya. 

k. k. fow = gazdag; big, bik = ínc, törzsvezető (Stammführer). 
oszm. baj — gazdag; baj\x = magasság; bej, bég = fejedelem ; baját 

— öreg. 
alt. pai = gazdag; paitsbk=bőséges (reichlich). 
csuv. poj&n, puj?m = gazdag. 
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Míg a belső a hang a csuv. kivételével a jelen fogalmat mind 
tárgyas mind elvont alakban kifejezi, addig a belsöhangú o és i-vel 
különösen magasság, hosszúság, növés és alak van megjelölve; pl. 

csag. boj = alak (Gestalt), hosszúság, növés, termet; boj, böj = íü, 
növény (tulajd. a növő, a föl v. fölszinre jövő); bojmi, mojim 
= nyakcsigolya, nyak, tarkó (Nacken — más testek és tár
gyak magas, hosszú részének megjelelése is); bőjük, bijik = 
magas, emelkedett; böjümek, bijimek = iiöm, magasodni. 

kaz. 5oj = alak (Gestalt), személy (bojum = én magam); bojat = 
kötőfék (V. ö. csag. bojbag = nyakravaló, nyakkendő, nyak
kötő). 

oszm.[boj (mint fönt); &o/la = magas; bitjük, foyük = nagy; büjmek, 
böjmek = nőni; bijik = bajusz x). 

jak. tö/a = alak, alkat, termet (Gestalt, Statur). 
csuv. pü = növés, termet (Wuchs), magasság, tökéletesség. 

II. — s, s, z. 

ujg. bas = fej, kezdet, csúcs v. hegy (Spitze); basa, tasra = újra; 
frösütmek, bösütmek (bas etmek-ből) vezetni, vezérleni (fejé
nek lenni— das Oberhaupt maciién); baséi = vezető, vezér 
(Anführer, Leiter). 

csag. bas, taskannak, Z>asarmak = vezetni, vezérelni; 6a«lamak = 
elkezdeni; tasak, wasak = vme]yhosszú test legfölsőbbrésze, 
kalász, nyíl hegye, kezdet. 

oszm. basa, bese = fő v. előljáró (Oberhaupt — az utóbbi tekinté
lyes falusi emberek czíme Anatóliában); baska = ismét (újra, 
kezdetben). 

jak. bas = fej, fő; basllík — a legtekintélyesebb; tasta = előlmenni 
(vorangehen); basii = legyőzni (behaupten, überwinden. — 
V. ö. csag. basa cikmak = legyőzni, meggyőzni — über
winden) . 

alt. pas = fő; pasia = elkezdeni; jfcfíkar = vezetni, vezérelni; pas-
taűi = első, legelői levő (vorderste); paza = újra. 

csuv. pos, pus = fej, kezdet, kalász; pos'ne = máskép, kivéve (an-
ders, ausser); pizík = magas, nagy (v. ö. bijik). 

k. k. bas (mint fönt); basa, bazók = uiva, ismét. 
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n i . — t, d. : 
ujg. &atuk = magas, emelkedett; batVL — magas; batum&k = ma

gassá v. halmassá lenni; baúi=hatalmas, tekintélyes (v. ö. 
csag. Scyirstb.); bol = növés, termet, alak, magasság2); bötiik 
fölnőtt, magas; &öímek = nőni, főlsarjadzni. 

jak. bitík = szakáll; Híirdirá = nőni, kibújni (hervorkommen). 
k. k. bedek, buznk=magas. 

x) Az oszm. bijík, jak. bitik (úgy látszik, hogy a csag. 
Zmrut-ban = bajusz az eredeti v r-vé változott) rokonságát boj, büj-
vel (magas, fölnőtt, öreg) csak akkor lehet eléggé megmagyarázni, 
ha arra a fontosságra utalunk, melyet a bajusznak majd minden 
török-tatár népnél, mint a férfiasság és nagykorúság jelének tulaj
donítanak. Azt mondják pl. az oszm.-ban: bijikli oglan = érett ifjú. 
V. ö. továbbá a b u r u t k e s i m i = bajusz vágás ünnepet a kirgi
zeknél, tulajdonképen a bajusz megnyirbálása, mely által az ifjút 
nagykorúnak nyilvánítják. 

2) Boj, bot (fű, növény általában) jelentését tekintetbe véve 
hajlandó vagyok föltenni, hogy oí=fű növény az imént említett 
ujgur szótól származik és labiális szókezdőjét elveszítette. V. ö. 
bile — ile (-val, -vei); bol — oímak (lenni); bőlüs — ölüs (osztály
rész) stb. 

205. 
Bak, bek — megnézni, nézni, tekinteni, őrizni. 

ujg. karnak = vigyázni (Acht gebén); bakni = figyelmes, vigyázó, 
éber; baksi = fölügyelő, jós, próféta, költő, pap (Priester) ; 
fea&lamak = körülnézni, széttekinteni. 

csag. bakmsbk=vigyázni, ügyelni, figyelni, ápolni (pflegen); bakin- . 
mak = engedelmeskedni (tulajd. oda fordulni — zich zuwen-
den); bakaxüz= fölügyelő, pohárnok (Mundschenk). 

oszm. bakmük=:látni, nézni; beklemek = várni, megfigyelni (v. ö. 
csag. karab turmak = várni, szószerint látva álni); bekei = őr 
(Wáchter). 

alt. pak=fordulni vmihez (sich zuwenden), magát alárendelni, 
engedelmeskedni (v. ö. csag, bu kul mangga bakadur = ez a 
rabszolga engedelmeskedik nekem). 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI I I . 2 9 
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csuv. pik = kinézni, nézni, látni; jw°&ni = fölügyelet. 
Ha e tőszótag alapjelentését pontosan vizsgáljuk, nevezete

sen ha altáji értékét teljesen méltatjuk, akkor bak alatt nem any-
nyira a látás, nézés mint inkább a hozzáfordulás (sich zuwenden), 
magát oda vonzva érzés (sich angezogen fühlen) cselekvését kell 
értenünk. Bak = kötelék — 6a/cinmak-val = engedelmeskedni, azaz 
magát megkötni, magát ráakasztani, ragaszkodni (sich anhüngen) 
némi összefüggésben ez a föltevés talán igazolható volna némikép ? 

Hasonló okból hajlandó vagyok bak, bek — sóvárgás, kivánság, 
vágy szavakban is a megkötöttség (Gebundensein), egy tárgyhoz 
való vonzódás (Angezogensein zu irgend einem Gegenstande) alap
fogalmát fölfödözni. Ezt az illető szavaknak a különböző török 
nyelvekben való mai használatából igen könnyen meg lehet érteni; 
mint : 
ujg. fra/carmak=kivánni, kérni (wünschen, verlangen); bak=z8Ó-

várgás (Sehnsucht), kedv, kivánság. 
jak. bagax = akarni (mögen, wollen), kivánni; baga, = keáv, kiván

ság; bagaid — ingerelni (reizen); vonzani (anziehen — kivan -
tatni); bagaXak = vmibe belebolondult v. odáig van vmiért 
(auf etwas versessen). 

Oszm. fr^enmek, bejenmék = megtetszeni (Wohlgefallen finden— 
szósz, magát megkötni). 

alt. paksátl = magátt bilincselve vagy oda vonzva érezni, kívánsá
gának vagy vágyának lenni; £>aftatíllu = vonzó (anziehend), 
kivánságot keltő. 

206. 
Bal, bel, böl, ol, öl, ül üj — összevágni, elosztani, repeszteni, 

repedés, rész, osztályrész, mérték. 

I. b, p, v —. 
CSUV. vala, = rész; z?aZajas = kis részekre osztani, őssedarabolni, 

összemorzsolni; pül= elosztani, fölosztani (abtheilen, ein-
theilen). 

alt. p'öl = osztani; pölgüs = szakasz (Absclmitt), rész. 
k. k. balak —seb (bevágás. V. ö. Jarmak==széthasítni és jara,^ 

seb); &aíta = fejsze, balta. 
csag. balta (mint föntebb); ?><?Z == kapa; belő, bejlo = kő ék v. czövek 
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fahasításra; belemek = levágni (umhauen), Mvágni; bölmek 
osztani, elosztani; bölek = elkülönített, kivül (ausser), sza
kasz (Abthailung), rész; bölüm = szakasz, fölosztá.s (Abthei-
lung); böliismek = egymás közé osztani. , .,'. 

oszm. bőlmek = elosztani; böliik=zosztály, csapat. : .< 

I I . — - o , ö , ü . '_>.{ „ \ - r \ ' x '_• 
ujg. ol, öZ = mérték, rész, osztályrész, sors (v. ö.-arab kasam.a== 

osztani és kismet = sors); öZemek = részesítni (betheiligen), 
ajándékozni í öZek = osztályrész ; öZüs, üliié=£ szakasz, fölosz
tás (Abtheilung), néptörzs. 

csag. öZcek = mérték; iiles, ölüs = svadrony (Escadron), osztály
rész; oZca = zsákmány, tulajd. a zsákmány egy része ; öZke, 
ülke = provinczia, vmely ország fölosztása. 

oszm. öZcü== mérleg; öZcmek = mérni (messen, wágen). 
kaz. iilkü — mérték, minta; wíkülmek = minta után vágni. 
jak. illlür = osztani; üZázerben = osztozkodni; wítü = rész; ítoZtsas 

mértéket tartani, a határidőt megtartani (die Zeit. einhalten). 
alt. ide = osztani; ülü = osztályrész. 

E tőszótag utóbbi alakjában a szóvégző Ij-re változik s ez 
által következő alakokat nyerünk: ' 
alt. ?i/e = tag, rész, vers; üjele = elosztani, széttagolni. 
csag. ö/e = tag, testrész. 

207. 
Bal, bol, bel, bil — ide-oda mozgatni, himbálni, hintálni, rázni, 

keverni (rühren, mischen), ide-oda dobni, szórni, kiszórni. 
ujg. &aünglamak = himbálózni, inogni (sich schaukeln), mozogni 

(ide-oda). 
csag. balg& = buzogány (Schwingkeule), csép; fraZgalamak = a csé

pet emelni (den Dreschflegel schwingen); froZgamak, f a i n a k 
keverni, elegyítni, fölkeverni, fölzavarni (aufwühlen); froZas-
mak, bul&smak = magát megkenni, bekenni, magát bemá
zolni ; belemek — köszörülni, fenni, ide-oda húzni; beleklemek 
taposni (walken), hengergetni, görgetni; belek = kalló tábla 
(Walke), mángorló íekercs v. henger (Walze); belsik, beleik 
bölcső, hinta; baléik = sár (tulajd. keverék, elegy-belegy 
(Maische, Mischmasch). 

29* 
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oszm. belinlemek = ingadozni, tántorogni; billemek = köszörülni, 
fenni; besik (v, ö. csag. beleik) = bölcső. 

jak. biliíi, bilihm = himbálni, hintálni; fada,, yw/abin = keverni, 
elegyítni; bula,n — elegyedni, elkeveredni (sich vermengen). 

k. k. owigirben, owíharmen = bekenni, bemázolni. 
alt. pulga = megkeverni (umrühren), keverni, elegyítni; pidg&ák 

= zavar (Aufruhr), zűr-zavar. 
csuv. pilcik=&áx. 
kir. fcoitramak = megbotlani, tántorogni; boltak = göröngyös. 

A kir. boZtramak-hoz sorakozik még a csag. ooíramak = 
elszórni, szétszórni, porrá tenni; feo<rati = zavar, lázadás (Verwir-
rung, Aufruhr); továbbá a csuv. ^»wtral=összedobálni (durch ein-
ander werfen), összekeverni (vermischen).; ^wdu = kása é® pudwt-
mak = lázadás (revolte). 

208. 
Bar, var— birni (habén), lenni, létezni, vagyon, gyűjtemény. 

csag. 6<xr = van, neki van (es ist, es gibt, er hat) ; &arluk=a levés 
(das Sein), a birás (das Habén), a lét (Existenz); &arlig = 
= gazdag; barim, barum = vagyon, marha, barom (v. ö. arab 
mai = vagyon és marha; szláv lichvo = marha és jövedelem); 
frarumtai, fraranta (kirg) = barom birtokba ejtése, rablóme
net (Raubzug — Budagov, Grigoriewnek a kirg. puszta sta
tisztikai adatairól szóló értekezése után); bari, foirca = mind 
együttesen (allé insgesammt). 

oszm.var = van (es ist, es gibt); varim= jószág, vagyon; varlik = 
birtok, lét (Besitz, Existenz). 

jak. 6ar=itt]ét, meg lenni (Dasein) vorhanden sein); oari = mind, 
egész. 

alt. par=lenni, lét. 
k. k. bárha, = tarisznya (összecsomagolt jószág); órai, berai = 

mindnyájan (allé). 
csuv. por = lenni, létezni; poru = élni, lenni, sich befinden); _pornis 

= az élet, létei, lét. 
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209. 
Bar, var — menni, járni, kelnL 

ujg. barmok = menni; &<zrismak = kibékülni (egymáshoz menni), 
békét kötni; tarkuluk — menedékhely (ahová menni kell); 
frarlamac = savanyitatlan (meg nem kelt — nicht aufgegan-
gen); tárlatnak = megkisérteni (vmit járálni — etw. ange-
hen); baris = mód (Weise), modor (menet); fearik = gazdaság, 
takarékosság (menage — menet). 

oszm. varrnak = menni; barié=béke; fcaristirmak = kiengesztelni, 
kibékítni (eszközölni, hogy egyik a másikhoz menjen); bark 
(ev bárki) = gazdaság, háztartás (a ház menete). 

jak. bar, öarabin = menni, elmenni. 
k. k. bőreiben=menni. 
csuv. pir=menni, haladni, érkezni (anlangen); pirat = menni 

hagyni. 
Vájjon nem leli-e magyarázatát a csag. hármak = elfáradni 

és varrnak = menni is a jorumak = menni és jormak elfáradni közti 
kölcsönös viszonyában ? 

Eredeti jelentése szerint barmak-t nem menni, haladni, járni, 
hanem elmenni, előrejönni, előrehaladni, elhaladni szóval kell for
dítanunk és a bar tőszótag annyiban függ össze bor, bar-val=: 
előre, elő, elől (vorwárts, zuvor), mint körülbelül ajak. ?«annai= 
elől (zuvor) és csag. mangmak = elmenni; franczia avant és avan-
cer. Ez okból épen nem habozunk a következő — elére, előreme-
megelőzés, elől álló fogalmát kifejező szókat is idetartozóknak 
tekinteni: 
csag. borxm = először (zuerst); borwnki = első, legelői levő; tamás

inak = megelőzni; borún, burxm, murxm = minden kiálló rész, 
mint orr, hegyfok, csúcs. Pl. burnuni kirmak=eltompítni, 

: csúcsát letörni, lealacsonyítni. 
oszm. burnn = orr, hegyfok; barmok, parmak = ujj (Finger, hegyes 

test). 
jak. 5arin = nem sokkal azelőtt (kurz zuvor), rövid idő előtt (vor 

einiger Zeit); raurun = orr; ?miran = nagy földhegy, földhalom 
(Erdberg). 

k. k. bar= fölső (előllevő); a bunda előrésze; fewrungo = korábbi 
(der Frühere); íwrnirben = elől v. előre menni (vorangehen). 
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210. 
Bat, baj, bas — alacsony, közönséges, alatt, alant, elmerülni, 

alásülyedni, sülyedni, nyomni. 

.. .'.'.'-- :: L~J-
ujg. bajik = alacsony, közönséges, közönséges,-aljas, hiú; bajiklik 

mulandóság, aljasság v. durvaság (Gemeinheit). 
csag. baj&g = alacsony, közönséges, aljas, durva (niedrig, gémein). 
0S2m.baja, = alacsony, aljas, közönséges; bajalik = aljasság. 

II . — s, t. 
ujg. batik, basík= alacsony (nieder, niedrig); basmak = nyomni^ 

lenyomni; batmak = elmerülni, elsülyedni, bedőlni (unter-
gehen, einsinken); &<ifrumak = elnyomni; bata,r=nyugat, nap 
lenyugta. 

csag. basmak, batmak, basik (mint fönt); batik = a, mi az elsülye-
déshez, elpusztuláshoz közel van (vergánglich); batu, baÚB= 
elsülyedés, elpusztulás (Untergang); batka.rn.ak = elsülyedni 
(einsinken); batkak=mocsár; basti = a, nyomás (al basti= 
képzelt nyomás, boszorkánynyomás — Álpdrücken); baskié 
= lépcső (Treppe). 

oszm. basmak=nyomni, vkinek nyomára jutni (baskin vermek = 
magát eléretni, eléretni); batak = hiú, veszteség, mocsár; 
&aíakci = lump. 

jak. bat, batabin = hajtani, üldözni (v. ö. oszm. basmak); batax=. 
eszközölni hogy bemenjen (hineingehen machen); batis == 
üldözni; battá = nyomni, elnyomni, sanyargatni (drücken, 
bedrücken); batti = nyomás. 

k. k. ftaíarmen = le v. lefelé menni, folyón lefelé hajózni; basa,!*-
men = tiporni, nyomni (v. ö. tap = alacsony és tiporni 
170. | -ban) . 

csuv. pos = tiporni, nyomni; pozin = magát lealacsonyítni, magá
ban vmit elnyomni v. elfojtani; pot = elmélyedni, elmerülni, 

elsülyedni. ; . » 
A jelen tőszótaggal mind hangilag mind fogalmilag rokon 

még bos, boz=üresség, semmiség, elpusztulás, melyet, tekintetbe 
véve önálló fogalomkörét külön sorolunk majd föl. L. 221. §. 
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211. • 
Ber, bir, ver, vir — adni, ajándékozni. 

csag. forrnék, birgn ] 
oszm. vermek, vergi J = adni ajándékozni, adomány, adó (Abgabe). 
k. k. termen I 
jak. Már, foárábin==adni, oda adni, átengedni; &árik, Uári, Már 

= adni (az e—i hangváltozás a csag. bei, Mi, jak. bás, biás 
= öt szóban is meg van); 6arin = magát átadni. 

csuv. par = adni.; j3arne = adomány; ^arím — adó (Abgabe), adós
ság; parim\a, = adós (Schuldner). 
Ber majd minden nyelvben a megengedni (zugeben, gestat-

ten), történni (sich bégében), hagyni (lassen) fogalmát is fejezi k i ; 
pl. gide ver = fogj a menéshez (begib dich zum Gehen). A tágabb 
rokonságot illetőleg, úgy látszik, hogy ez a tőszótag bar, £>or-val = 
birni (besitzen) függ össze. 

212. 
Berk, berd — szilárd, erős, kemény, jó. 

ujg. berkz=igen (sehr),'erős (fest), megerősített; berkiemét = meg-
erősítni. 

az. berk = kemény, szilárd; 6er&itmek = megkeményítni. 
jak. frár&ká = igen (sehr), jó ; bárd=jeles, kitűnő. 
k. k. bert = merész, bátor. 
csuv. parge = szilárd, erős (fest), egészséges. 

Azt, hogy berk milyen viszonyban van bek, pek-xel (igen 
[sehr], kemény, vagy hogy egyáltalában van-e vele viszonyban, 

'egyelőre csak mint kérdést kell fölvetnünk. 

213. 
Bil, bel — vmely test vékony része, közép, csipő (Lende). A test 
alsó részének jelölése azonos v a s t a g , e s e t i é n-vel; pl. kund = 

vastag — kund&g=8zár, nyél (Schaft). 
csag. bil, bel = csipő, közép (Lende, Mitte); bilek = billentyű, 

(Handgelenk); bilha,g=öv (Gurt, Gürtel); bilekzik. Mlezik= 
karkötő; bilékci = bilincs, békó (Fussschelle, Fessel); pilte = 
gyertyabél (a gyertya közepe). 

oszm. bel = CBipő, közép; derék (Lende). 
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jak. bil = termet (taille); bilsak = gyűrű (Fingerring). 
k. k. bel = öv, heveder (Gürtel). 
csuv. pilik = csipő. 

214. 
Bil, bel — tudni, ismerni, megjelölni, jel, jegy. 

ujg. belmek, bilmek = tudni, ismerni; belkii = jel, nyom; belküle-
mek=megjelölni; belküsüz = nyomtalan; bilik = tudás, isme
ret, vélemény; bilge, belge = bölcs, okos. 

csag. bilmek, belga, bilik (mint fönt); 6iZgürtmek = tudtára adni 
(zu wissen tbun, bekannt gebén); bilgiiliik = ismeretes, meg
jelölt. 

oszm. bilgi = ismertető-jel; bellemek = könyv nélkül tanulni, 
figyelni; &<?Zletmek = megjelölni; bilis = tudás (Wissen). 

jak. bil, bilábm = ismerni, tapasztalni; bilis = ismeretséget sze
rezni ; bils&r = ismerős ; belia, = jel, jegy (Zeichen); bülmt:á = 
észrevenni, megjegyezni (bemerken); bálak=ajándék (tulajd. 
jegy, emlékezet; eszerint tehát semmi köze bölek-hez (rész, 
osztályrész mint Boethling akarja). 

csuv. pil=t\idm, érteni; pildir = tudtára adni; _paZla=jel, jegy 
(Zeichen, Merkmal), megismerni; ^ l a t u r a n = ismerős (Be-
kannter). 
Ugy látszik, hogy a régibb a\ák pal, bal és pel, bal. A tőszó

tag konkrét jelentése bevágni, bemetszeni, azaz bemetszés, bevá
gás által vmit megjelölni. Hasonló észjárást tüntetnek föl a török 
nyelvek ezekben : jar=h&8Ítni, jir = bemetszeni, vésni és jaz = i rni ; 
sür= marni (átzen) és sür=irás, jel 159. §.; &ic = metszeni és bitik 
= irás (Schrift). Az i s m e r n i , t u d n i szónak tehát a konkrét 

j e g y e k e t c s i n á l n i képezi alapját, másrészt pedig az e l v á 
g á s , e l k ü l ü n í t é s és m e g k ü l ö m b e z t e t é s . 

215. 
Bir — egy, egyesítni, gyűjteni. 

ujg. bir = e g y ; birik, birek, birkin = egyenes, egyedül (einzeln, 
alléin); 5mkmek = egyesítni, összegyűjteni (einigen, versam-
meln); birismek=megegyezni (sich einigen). 

csag. bireö = egy, valaki (einer,jemand); birge = együtt, egyesülten 
(zusammen, vereint); birgemek=gyűjteni, halmozni; birik-
mek = egyesítni (vereinigen). 
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oszm. bir, 6mkmek (mint fönt); birle = egyesűit (vereint), -val, -vei 
( lásdi lebi le41. §.). 

k. k. ber=egy. 
jak. bir = egy; biris = eteő; &irgá = együtt (zusammen). 

216. 
Bic, bis, bit, bes, bet — metszeni, összemetszeni, bemetszeni, 
vésni, irni, rajzolni — bevágás, jel, irás, kép, külső (Aussicht), arcz. 
ujg. £>icek = kés, faragó-kés (Schnitzer). 
csag. bicmek, bicmak = metszeni, vágni, fürészelni; bicim=vágás, 

metszés (Schnitt), szabás (Zuschnitt), alak; 6icimli = szép 
alakó (schön geformt); &icak, bicki = bicsak, kés, fürész; 
frocak, pocak = vmely fa vagy gyümölcs kérge, héja (csak 
h á m o z o t t , l e h á n t o t t állapotban); pucuk = orratlan, fél 
szemű (tul. megcsonkított. V. ö. conak, colak 163. §.); buc
inak, buckak = csúcs (Zipfel), sarok (tulajd. az egészből el
v á g o t t , elkülönített rész) ; biz, bis = ár (Ahle). 

oszm. bicmak (mint fönt); &wcuk = fél (Halb, Hálfte); buzak = 
sarok, szöglet, Bessarabia (a szárazföld egy csúcsa). 

jak. bis, Csabin = metszeni; bisk = választani, fejteni (trennen); 
bisak = kés, bicsak; Msagas = fele (Hálfte); Hsán = megsza
badíttatni vagy megváltatni (vmitől elvágva vagy elválasztva 
lenni. V. ö. ellentétét bisi = vágás (Schnitt), alak (Gestalt); 
bistalá, = összevágni, összemetszeni; bistin = időszakasz (v.ö. 
csag. cak, cag = íáö, időszakasz és cakmak = metszeni); Ma
gán = igen hicsiny (v. ö. kismek = metszeni, vágni és kicik = 
kicsiny). 

kik. bit'ak, biskk = kés; bit'evhen = szabni (zuschneiden); bife, 
bifi = kicsiny, kevés; bis, bes = ár (Ahle). 

csuv. picik, picéik = picziny, kicsiny; picéén = egyes (einzeln). 
Láttuk sür-nél 158. §. és jar, jir-nél, hogy a m e t s z é s , 

b e m e t s z é s , b e v á g á s alapjelentéséből a r a j z o l á s , i r á s , 
f e s t é s és ebből festmény, diszítmény, külső (Aussehen), arcz 
megjelölése keletkezett. Az észjárásnak egészen hasonló viszonyát 
vehetjük észre bic, bit-nél. Még pedig 

a) bit, bet, bic, bee — rajzolni, irni. 
ujg. becek, bicik—irás (Schrift). 
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alt. pici = irni; picik = könyv, i rat ; p.et = jel, arcz. 
csag. bet=&rcz, külső, ismertetőjel; bitmek, petm.ek — imi (tulajd. 

rajzolni, jegyeket csinálni); peték = levél (Brief), irat, ok
levél; becek, pecek—jel, jegy (Zeichen, Merkmal, anyajegy 
(Muttermaal). 

kaz. beti, 6iíi = amulet (tulajd. irás. V. ö. rnagy. betű). 
jak. bit=jel (Anzeichen). 
csuv. pit = atcz, arczvonás. 

b) bic, bis, bes — diszítni, ékítni. 
ujg. besmek, bezmek — diszítni (zieren); besük — ékesség, dísz 

(Schmuck, Zierde). 
csag. be£ek, bezek = diszítmény (Zierrath); bezekéi = divatkereskedő 

(Putz waarenhándler). 
oszm. Bernek = elkészítni, kiigazítni (herrichten); bezek = dísz, 

ékesség (Putz). 
jak. bicik = diszítmény (Verzierung), minta. 

A bevágás, bevésés a turániaknál és más kezdetleges népek
nél még ma is az első írásmód. 

217. 
Bis, bus, püs, bos — forrni, főzni, sütni, fölháborodni, haragudni 

(a fölés, forrás, sütés sistergő hangjának utánzása). 

ujg. bismek — íölm, forrni, megérni (v. ö. persa puhte == megfőlt, 
megsült, érett (reif); pisik, bisik = érett; frosmak = fölhábo
rodni, haragudni; bosu, bosu — harag (Zorn, Groll); bosis= 
aharagudás; bosikli = fölizgatott, fölháborodott (der Aufge-
regte. — V. ö. kiz = izzani és haragudni 93. §.). 

csag. bismek, pismek (mint fönt); 6osmak, fcosukmak = haragba v. 
dühbejönni; frosukturmak = megharagítni, dühbe hozni. 

kaz. fcosanmak=haragudni. 
kir. püsmek, pismek=főni, sülni, fölháborodni. 
oszm.j>ismek = főni, sütni, megérni (reif werden). 
jak. &ws = megérni (reif werden); 6ttsar=főzni. 
csuv. pis = buzogni (ereifcrn), fölháborodni, haragudni; pizer= 

főzni, sütni. 
Bos, bus-hoz = főlni sorakozik boz, bor=erjedni, forrni tőszó* 
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tag, melyből boza, bozu; ujg. bor— erjesztés által készült ital, bor, 
lekvár, gyümölcsbor (Muss) keletkezett. 

.'.; -••:^:-ríi.a ,£& - 2 f 8 . : ; - \ f1^. •i^r'f'^ ±:::i 

Bit,' büt, bűz — tetű, féreg, bogár (Ungeziefer). 

csag. bit, büt = tetű (oszm. takhta biti = büdösféreg vagy agyi tetű 
— budaj biti = gabnatetű, zsizsik: (Kornlaus); büt = féreg 
(Wurm — kagaz bütü = moly, azaz '•. papirféreg); bütcek, 
bücék, müzek = bogár (Káfer).j -.3 

oszm. bit, fröiek (mint fönt; pl. sümükli bözek = csiga, azaz nyálas 
bogár—jildiz bözegi;= szentjánosbogár, azaz csillagbogár). 

jak. bit \. , ,„ 
> tetű. . 

k. k. bét s . • ; . . - • ; 
219. ' • 'y- •;.• ; , : - - ' 

Sq/, froí — szin, pirosság, vér. 

ujg. k>íak, butak= szín, festék; &oíaklamak== színezni, festeni; 
pirosítni. 

csag. 6ojak = szín festék; öojakci = festő (Maler, Fárber); boj = 
menstrues (havi tisztulás). . . . 

jak. butxxi = pirosra festeni. 
oszm. boja,= szin, festék; &o/amak = festeni. 
alt. puduk, poju = szín, festék; pojo = festeni. 

Úgy látszik, hogy bot, boj-\al az oszm. &o/c = piszok, mocsok, 
ganéj (Unfiath) is rokon, melynek alapjelentése tehát nem excre* 
mentum, hanem zsir, háj, kenőcs (Schmiere) volna). Hasonló vi
szony van a magy. fosni (oszm. /tski = ganéj) és fösteni között. 
Sokkal valószínűbbnek tetszik azonban nékem afcöí=lepel, takaró 
228. §. szóval való összefüggés; mert a mit Curtius Griechische 
Etymologie czímű munkájában L, a 92. lapon mond — «A szint 
a nyelv mint takarót fogja föl, mert a mint color celare, oc-cul-ere-
val úgy függ össe a szanszkrit varna-s (color) a vr=befödni, elta
karni gyökérrel, a görög %po>ua ^(oft>5-val=bőr —»> azt itt joggal 
lehet bot — &öí-re alkalmazni. =i 
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220. 
Bor, mor, hoz, moz, bos — fehéres, szürke, szürkés, fakó. 

csag. bor = fehéres, kréta; boru\ = szürke, hamuszürke; frorlamak 
= fehérítni, meszelni (weissen), fehérre festeni (weiss über-
tünchen); hoz = szürke, szürkés, fakó; bos, bus = & levegő 
szürkés szine, köd. 

oszm. hoz, mor = szürke, fehéres (mosmor = egészen szürke); pus = 
szürke, ködös, köd. 

alt. poro = szürke; purxú = szürkés. 
jak. boron = feketeszürke (lovakról); borolkoi = szürke, homályos 

(dunkel), zavaros, borús (trübe); k>ruor = szürkület. 

Vájjon bora, bura, = yihar, förmeteg, minthogy a h o m á l y o s , 
s z ü r k e légkör jelölését sejtjük benne, ide tartozik-e, vagy pedig 
bőr, bur-hoz 227. §. = elhomályositni, eltakarni, vagy hogy ez a 
két tőszótag egymással rokon-e, azt egyelőre még nem döntjük el. 
Annál bizonyosabb azonban, hogy buz, mus, muz=jég, fagy ebbe 
a szócsaládba tartozik, mert az alapjelentés inkább a szinre mint 
a tárgyra magára vonatkozik. V. ö. kir. szürke és A;iran = dér, 
fagy; franczia gris és gréle; magy. dér és de re s (gráulieh); 
d e r ű i (es graut), végre a ném. e i s g r a u szólásmódot. 

221. 
Bos, bot, boc, bos — üres, puszta, sivatag, elhagyatott, elpusztí

tott, elromlott, szétrombolt. 

ujg. bos=.üres, puszta, hiú; k>sarmak = elereszteni (los lassen); 
feosatmak=ürítni, kiürítni; bosnk, búsuk = sivatag (Wüstenei), 
rom, pusztulás (Zerstörung); &Msmak=elpusztítni. 

csag. 6osr=üres, tág (locker), gyönge; iosang=gyáva, bátortalan; 
bosukmak = szomorkodni (sich betrüben), unatkozni; &osuk 
szomorú (betrübt); iosamak = elereszteni (loslassen), elgyön
gülni; bozmak, ?̂Má;mak = elpusztítni, abba hagyni (auflas-
sen), elhagyni (verlassen); bosmak = mindent elhagyni (Haus 
und Hof verlassen); bozgnn = elpusztított; bosu, bosku, busku 
= les (Hinterhalt; — t u l . visszavonultság); 5z*skuci = kém, 
a rejlő; poc, buc = ostoba (tul. üres agyú). 

oszm. k>satmak = elbocsátni (entlassen), kiürítni; bozulmak = magát 
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elrontani, vereséget szenvedni Niederlage erleiden); pusu = 
magánosság (Einsamkeit), les (Hinterhalt). 

jak. bosko = szabad, nőtlen (ledig), megterheletlen, meg nem 
terhelt. 

alt. pos = üres, puszta; posto = panaszkodni (klagen). 
k. k. bos, bot = szabad, üres; Mederben = szabadon ereszteni. ' 
CSUV. poja = üres, puszta, sivatag, ismeretlen; poéat = kiürítni; 

pus = elpusztítni (zerstören). 
A szókezdő labiális elvesztével (v. ö. böl-öl = osztani — bile-

ile = -val, -vei) a föntebbi tőszótagból keletkezett 

os, us, uz, ut — rósz, elromlott, lusta, tunya, hanyag. 
ujg. osuk, wsuk=romlás v. pusztulás (Verderben), baj (Uebel — 

v. ö. bosuk, búsuk); usal, osal = hanyag, lusta, tunya, gyáva. 
csag. Msal = nem szép, nem kedves, rossz; wsluk = fölosztás (zer-

setzung), forradalom. 
kaz. usal = gonosz (bőse); wsallamak = elromlani (verderben). 
oszm. wsanmak = utálni v. ellenszenvének lenni (Widerwillen ha

bén), unatkozni; wsanz = utálat, ellenszenv (Widerwille), 
unalom. 

csuv. osal = sovány, rossz. 

bőgni, ordítni, bégni, 
nyerítni, kiáltani. 

Bug, bugh, büg, bőg, böü, miig, müng — némely állatok hangjának 
utánzása, mint; ordítni, bégetni, bőgni, nyerítni, kiáltani — vala

mint hasonló hangot adó állatok elnevezése. 
oszm. oö^fürmek, oö/ürmek, bugh etmek 
csag. műremek, műremek . . . 
kaz. mügiemek -
alt. möörö 

Továbbá oszm. csag. buga, owA;a = bika; csag. bugn — szarvas; 
oszm. bugu = bagoly; csuv. vugux=oköi' — és a labiális szókezdő el
hagyása után öküz, ögüz = ökör (az elavult ögxncmek=bőgni szótól ?); 
csag. ögn; csuv. üge=bagoly stb. Említsük még meg végre, hogy 
bugh, pugh, puu mint onomatopoea még a csag. jwlaniak = fújni 
(tulajd. puh !-t csinálni), pwlaman = síp szóban fordul elé. Hasonló 
alkatú a csag. oszm. q/urmak, w/ürmek = fújni i s ; of, uf t. i. a 
török népeknél szintén a fúvás hangjának egy utánzása. 
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223. 
Bng, bugh, buu— gőz, pára, kigözölgés (tul. a gőzölés, fúvás hang
utánzása és az utóbbi tekintetben puu, buu pulamak = fújni (lásd 

.222. §.) szóval rokon. 
csag. bug, mug, buh =göz,pára (Dampf, Dunst); buhlsunak, buhhi-

mak = gőzölögni,; párologni (dampfen, dünsten). Azt, vájjon 
nem az utóbb említett igétől származik-e bulxxt, jak. bilit = 
felhő, eredeti jelentése szerint gőz, pára, kigözölgés — itt 
csak hypothesis.ként említjük. Igazolja ezt némileg a Curtius 
«Griechische Etymologie» czímű munkájában I. k. 259. 1. 
szanszkr. nab-as = levegő; lat. nubés, nebula = felhő; német: 
Nebel és görög ytip, é?y=felhő szók összeállítása. 

224. . 
But, bőt, büt — gömbölyű és esetlen testek vagy testrészek 

jelölése. 
csag. put = csi-pő (Hüfte), czomb (Schenkel), az állatok hátsó lába 

(tnl. a vastag, húsos rész); Zm-íur=porczogó (Knorpel, Knö-
chel); butn = gömbölyű bokor (rundé Staude), tuskó; butalak 
tuskóforma, ostoba. 

oszm. foííur = kótyonfity (Knirps), törpe (Zwerg); biida,\a, = ostoba. 

. . ; > csipő (Hüfte, Lende), láb. 

Put-Yíük a keletturkesztani nyelvjárásban láb jelentése Van. 
Eokonnak látszik az oszm. paéSL = birkaláb és egy lábikrára való 
ruha vagy lábbeli nem (Waden- oder Fussbekleidung) is, de nem 
úgy van a dolog, mert paca a persa pajce = lábocska rövidítése. 

225. 
Büt, piit — hinni, bízni. 

ujg. bütmek = hinni, bízni (glauben, Zutrauen habén); bütéi = 
hitelező. 

alt. püt = hinni; püdüm. = hit (Glaube); püdiiméilii = hivő 
(gláubig). 
Büt konkrét jelentését nem ismerem, hacsak bőt, büt-vel 

228. §., a h i n n i , b í z n i jelentéssel a csatlakozás, hozzákötés 
(Sichanschliessen, Sichanbinden) fogalmát nem lehet azonosítni ? 
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226. " 
Bök, bög, bük, biig, boj, moj — hajlítni, fordítni, meghajlítni, meg-

fordítni, csavarni, görbítni, rátenni (umlegen), összetenni. 

csag. bökmek, bükmek = görbítni, fordítni (umlegen), hajlítni, íbüni, 
kötni (flechten); böküyimek = meghajolni (sich beugen oder 
büc.hen); böge = szügy (Bug); &öfcür = púp (Buckel, Höcker); 
bökÜYmek = leguggolni (sich hocken); bök = egy, púpú teve ; 
böklüm = fürt, tekercs (Gewinde); bogii, b'ögxü '= görbe, 
hajlott. 

alt. 2 ;% r uk = púpos, görbe. 
kir. bökhe = kötél, tekercs (Gewinde) ; bökül = görbület, ráncz. 
oszm. &ö#ri = púp, görbület. 
jak. bügüt = hajlítni; bügün — lehajolni, meghajolni (sich bücken); 

bökmi — hajolni (sich biegen); bökcögöi, bakii = görbe, hajlott. 
k. k. 6ü/ítür = domb. . 
csuv. pük, pügüi=hajlítni, görbítni, összetenni; piigüil'= lmjolni 

(sich neigen). 

Előbb is említettük már (1. 31. §.), hogy bök, bög, böj az eh, 
eg, ej-nek, illetőleg ök, ög, ö/-nek eredeti alakja és vele fogalmi 
tekintetben is egészen azonos. A causativ egii, ögixr, ejii, ójör-nek 
hangilag és fogalmilag megfelel a fr-vel kezdődő böküi, bögür, bügiii, 
büjüi; szint ilyen viszony van öiir, or, ür, űr és bor, bür, búr között 
is. — Pl. 

csag. burmak, burmék (örmek örümek) = fordítni, csavarni (wen-
den, drehen), niegfordítni (umkehren), csavarni (schrauben), 
fúrni; bura, bíwagan = forgószél (Wirbelwind); böréek, bür-
cek = fürt, tekercs (Gewinde. V. ö. örüm = fürt, czopf; borul-
mak, &örülmek = körben forogni, forogni (sich kreisen oder 
drehen). 

jak. &«rcüi = az ajkakat összeszorítni (die Lippen zusammenknei-
fen); &ürcüccü = ránczos. 

alt. pur = csavarni (drehen, schrauben); piirm&kt& = tekerőzni, 
forogni (sich winden, sich drehen). 

csuv. pürxm = összehúzódni. 

A bög, böj stb. tőszótagot még föl lehet ismerni az. alt. maj-
ruk; csag. wio/'ruk = görbe, hajlott; továbbá csag. mögüz, möiiiz, 
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mqjúuz ; oszm. tojunz ; jak. muos = szarv, tekercs, ágazat (Geweih) 
szavakban. A s z a r v szót a török-tatár nyelvekben ezenkívül 
görbe, hajlott tárgyak és nem csak a kérdéses testrészek jelölésére 
is használják. 

Még ma is mondják az oszm.-ban egri- bogii vagy ejiü, böjrii 
= görbe, ferde. 

A szóvégző r mouillirozása után rokon még bür-Yel büzmek 
= összehúzni, becsavarni, elcsavarni (zudrehen, zuschrauben); jak 
mus = gyűjteni; musxm = gyülekezni; oszm. büzvlmék = összegu-
zsorodni (zusammenschrumpfen). 

227. 
Bör, bür, bar, ber, bur — elfödni, eltakarni, rá- vagy fölhúzni 

(überziehen). 

csag. börmék = betakarni, befödni; tőrük, bÖrk = sapka (Kappe, 
Kopfbedeckung); feőrek=zsák, barátfüle vagy derelye (tész
tanem); feörgenmek = magát betakarni, befödni (sich bede-
cken); törküt = fátyol; öőrünzek = fátyol (nem használt 
tőrünmek = magát eltakarni igétől); baru (ború ?) = bőr 
(Haut, Feli). 

oszm. börmek, büriimek (mint fönt); börk = köpönyeg, sapka; bur-
unzak = szúnyogháló (Gelsenflor). 

jak. bürüi — eltakarni, f ö l ü l r ő l betakarni (verdecken, von oben 
zudecken); büriin = vmivel betakarózni (sich mit etw. um-
hüllen); &ürüö = födélzet (Verdeck); bcirg&sa, = sapka; bárg&-
sálá = sapkával ellátni, esketni (trauen, férjhez adni, azaz fő
kötő alá hozni). 

k. k. tőrben, &őrmen== bezárni, befoglalni (einschliessen); burük 
= sapka. 

alt. pürük — sapka; pürlen = magát befödni (sich bedecke); pürke 
befödni, betakarni. 

Úgy látszik, hogy bör, bür mind hangi mind fogalmi tekin
tetben rokon őr, ür-\el (65. §.). Hangilag közelít hozzá a csuv. 
vir, vur, fogalmilag ajak. bürüi=fölölről betakarni. Bör tehát vir, 
vur-Yal együtt az illető tőszótagp szókezdőjű eredeti alakja mellett, 
második alaknak tekinthető. 
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228. 
Böt, büt — kötni, zárni (sperren, schliessen), egyesitni, gyűjteni, 

gyűjtött, rakás, tömeg, sokaság, nép. 

ujg. böt, büt, but = kerítés, zár (Sperre), lepel, takaró; foöímek = 
elzárni, gyűjteni, egyesitni (einigen) ;büte = együttesen, ösz-
szevóveellentéte birik = egyes, magános szónak); bütün = 
tömeg, nép, mind (allé), együttesen (v. ö. büt = kötni és bütün 
= nép—iZmek = kötni és iZ=nép); Mini, bütxü = egészen, 
egészben (gánzlich, im Ganzén). 

csag. bütmek, bitvaék — elkészülni, egészszé lenni (ganz werden), 
záródni (sich schliessen); büteö = tökéletes, egész; bütken-
mek = bezárni, elzárni, végezni (beschliessen); bütük, bitik 
= bezáró, bevégzö (beschliessend, beendend), beteg, kor, dü

ledező; bütüiíluk = bőség (Füllé). 
oszm.feiiíün — tökéletes, egész ; bitmék = végződni, elenyészni (en-

den, vergehen); &iíirmek = bezárni, végezni (beschliessen). 
jak. büt, büt&bin = elkészülni; &üíái = zárt, sűrű, úgy záródni, 

hogy semmi nyilas se maradjon; bütür=elvégezni; bütün = 
egész. 

k. k. tiiíürá = minden; büdün = egész. 
CSUV. püt, p't = elvégezni (beendigen); püdüm. — együttesen (insge-

sammt); pHir=bevégezni. 
alt. püú\ = bevégzett, kész (óeschlossen, fertig); püdün — egész. 

Böt, büt hangilag bag, bog, 607-val = kötni, gyűjteni rokon és 
legközelebb áll az utóbbi alakhoz, minthogy a szóvégző j í-re 
változott. 

Tekintve e szócsalád fogalomkörét a 224. §-t szorosan véve 
ide kellene számitani. 

229. 

Bun, bün, mim, mün — fáradság, fáradalom, öregségtől gyönge 
(alterschwach), bágyadt, törődött. 

ujg. műnk = fáradság, munka, dolog, gond, baj, szomorúság; 
munk-a,\mÍ8 = bútól levert (abgehármt), gyönge; münmek — 
öregségtől elgyöngülni (Alterchwáche bekommen). 
NYELVTUDb KÖZLEMÉNYEK. XIII. 3 0 
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csag. mun = gond, aggság, szükség; munluk = szomorú (betrübt) :; 
mwrlalmak = vesződni; mon, m'ön = gyönge, vesződséges (ge-
plagt); wio«umak = megöregedni. 

oszm. bön, bön, bün — öregségtől elgyöngült szellemi tekintetben, 
körülbelül az arab m'atuh = öregségtől gyönge; bufialmak = 
elfáradni, elgyöngülni. 

jak. munux — tompa, hegy v. csúcs nélkül (a csúcs és erő fogalmi 
analógiája, mely a németben és más árja nyelvekben eléfor-
dúl, a török nyelvekben is meg van); mun = Mn, gyötrelem, 
fáradság, erőlködés, megfeszítés (Anstrengung); munná = 
kinozni, gyötreni; mtiriár = bolond (verrückt); mdn\k — os
toba ; mun, mwnabín = tévedni. 

Igen valószínű, hogy bun, b'ún hangilag bag, bog-hoz tarto
zik, melynek gutturalis szóvégzője orrhangos lett. Először nem 
nagy dolog a fáradság, gond és elgyöngűltség (Alterschwáche) fo
galmával a kényszer, megkötöttség alapeszméjét szembeállítni; 
másodszor a bag és mun közti hangbeli viszony, különösen a jak.-
ban, úgy szólván föltűnő. Pl. jak. mt*#ka=háló (eredeti jelentése 
szerint szövés, kötés — Gebinde — v. ö. il 41. §.); maniins — 
összegyűjteni (összefoglalni, összekötni). 

230. 
Maj, jagh — háj, zsir, kenőcs. 

ujg. májúmnak = magát kenni (sich salben, sich schmieren). 
csag. maj=kövérség, zsir; ma/lik = kövér, megkent, mázolt (ge-

schmiert); ???,a;'lamak = kenni (schmieren). 
kir. maj\uk = zsebkendő, asztalkendő (v. ö. oszm. jagh = kövérség, 

háj és jagliMk — zsebkendő, törölő ruha). 

Ha tekintetbe veszszük, hogy m és j soha se szoktak válta
kozni, nehezen határozhatjuk meg, hogy az oszm. jagh, a kiejtés
ben jaa, milyen viszonyban van a kelet-török maj-yal, hacsak a 
vetítő v alakra nem gondolunk, mely egy rokon nyelvkörben, t. i. 
a magy. vaj szóban van meg. Maj eredeti jelentése különben nem 
kövér, hanem kenőcs, máz (Schmiere), mint a csag. maZmak = 
mártani, bemártani, bekenni igei alakból leginkább látható. 
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231. 
Mak — magasság, dicséret, dicsőség, dicsérni, magasztalni. 

ujg. mak = dicséret, dicsőség, kitüntetés; maA;utmak = magasz
talni, dicsérni, dicsőitni. 

csag. mak=.tisztelet (Éhre), dicsőség (makki cikkan kisi = tisztelt, 
becsült ember); magtárnak = dicsérni (rühmen); makt&nz&k 
= dicsekedő, a ki magát dicséri. 

jak. maktai = dicsérni, dicsőitni; ma&tagal = dicséret; maktaní = 
köszönet. 

k. k. ma/c-pas = magas fatörzsök (bas = fej); makttiben = dicsérni. 
CSUV. mukta, = dicsérni, dicsőitni. 

Mak konkrét jelentése, mint a k. k. mak-pasból látható, 
m a g a s , e m e 1 k e d e 11. V. ö. magy. m a g a s . 

231. 
Man, men — fönt, legelői, először, elől lenni, előre jutni. 

jak. mannái — először (zuerst), kezdet; mani = kitüntetés, tiszte-
letnyilvánitás (Bevorzugung, Ehrenbezeugung); mánk = őrizni 
(túl. elől lenni, élén állni. 

csag. manla = vmely test legeleje (vorderste Theil), homlok (v. ö 
persa pis = előtt és pisane = homlok, előrész (angol: forhead), 
továbbá öng = előtt és önglük=homlok); manmak — előre 
jönni, menni; meniz, mengvL — axcz (tulajd. külső — Ausse-
hen, tekintet — Ansehen, Ansicht); inengzemék == tekintély
ivel birni Gesicht habén, Ansehen habén), az utóbbiból ke
letkezett az oszm. ie/tzemek = hasonlitni. 

kir. ma?iap = fejedelem, öszszakállu, előljáró (Vorgesetzte — v . ö. 
jak. maná). 

alt. mangtsi, meng&e = sietni, megelőzni (zuvorkommen); marig = 
ügetés (Galopp). 

k. k. ??iöm</zerirben = sietni. 
A f ö n t , e l ő l (zuvor) fogalomköréhez sorakozik a m a g a s, 

e m e l k e d e t t , f ö l m e n n n i , f ö l s z á l l n i konkrét jelentés, 
mint meng, ming müng-ben látjuk a következő családnál; pl. 
ujg. mengi, mingi = magas, emelkedett, magasztos, örök, égi, hal

hatatlan (az elavult meng-ből = a, magasság, menny, ég. V. ö. 
jak. mánge) müngmek — fölszállni, fölülni. 

30* 
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jak. wia-nge = nagy, kiterjedt, maradandó, ég, menny (v. ö. magy. 
menny) ; min = fölülni. 

alt. möwí/kü = örök; minit = nyargalásra való állat (ellentétül igás 
állathoz). 

csag. mengi — örök ; mengilik = örökkévalóság; mengüleiaek = örökké 
tartani; mingmék, minmek, binmek — fölszállni, fölülni; 
mingis, minge\ = magaslat, magasság, kelet (Aufgang). 

k. k. mimarmen, miinerben = fölülni, lovon ülni. 
E tőszótag észjárását illetőleg QS, ÖZ, ör-ben 65. §. hasonló 

fejlődést találunk; pl. 
öze, üst — mawnai = legelői, legfölül (vorderst, oberst). 
üssk — mengi = magasság. 
önnek — mingmek = fölszállni. 
jüz — mengvL — külső fél (Aussenseite), arcz. 
süs — mangl&i = homlok. 



SZÓMUTATÓ.*) 

A c 1 
aci (testvér, bátya) 26 
acik 1 
acmak 1 
adak 4 
adak (arába) 27 
adasniak azasmak . . . . 23 
adim 27 
agh, aa 6 
aga 5 
aghir 8 
agil 5 
agiz, aiz, avuz . . . . . . . 1 
aglamak 141 
agri, agrimak 9 
aguz 9 
aj (luna) 5 
aja 1 
ajak 27 
ajamak, ajanc 3 
ajartmak . 31 
ajaz 1 
ajdínlik . . . . « 179 
ajnamak 29 

Czikk. 

ajunmak 29 
ajirmak 29 
ajlamak . 31 
ajri . . . . 29 
ajtamak 2 
ajtim 4 
ajtmak 4 
ajitmak 4 
ak 5 
akar, akarmak 5 
akce 5 
akhtarmak 7 
akinzi 41 
akis 11 
akmak 41 
aksak 41 
al (vörös) 10 
al (csalárdság) . . . . . . . 13 
alaman 15 
alat (sárga ló) 10 
albasti 13 
albasti 210 
albuga 10 
álcák 12 

*) E szómutató csak az oszmán és csagataji nyelvekre szorítkozik, 
és csakis lényees eltérések esetében a két szókincs elválasztására reflectál-
tatott. 
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Czikk. 

alci 12 
ajgir 14 
aji, ajik 26 
alcik 13 
alcimak 13 
alcin 10 
aldamak 13 
aldaguci, aldauc 13 
algajmak 11 
alin, aln 11 
alis 11 
alismak 15 
almák 15 
alp 11 
alt, alti (lenn) 12 
altin, altun 10 
alzasmak 15 
am 16 
amcik 16 
ana, ene 16 
anc 15 
and, ant 18 
ang 48 
anlamak 48 
ara, aralik 19 
arai 19 
aralas 19 
ard, ardin 20 
aris 19 
arik (sovány) 127 
arik (árok) 133 
ari, arik (tiszta) 132 
árka 20 
arkam 31 
arslan 14 
art, artka, artkaru 20 
artuk 20 
asaki, asagi 23 

Czikk. 

as, asamak (enni) 25 
asi . 25 
asinmak 21 
asmak, asiri 24 
asuk 24 
asuri, asurmak 24 
asig 21 
ászt (lenn) 23 
asztar 23 
at (ló) 14 
at (név) 4 
ata 26 
atalig 26 
atim 27 
atmak 28 
av, avlamak 6 
az 23 
az 1 
azgun 23 
azi 46 
azi, ázik 9 
azmak 23 
azuk (eleség) 25 
azimak • 9 

b a g kötelék) 203 
baja 210 
bajilmak 203 
bakmak 205 
balcik 207 
balta 205 
baranta 208 
bark (ev) 209 
bas 204 
baszmak 210 
batmak 210 
begum 5 
bej, baj, bij 204 
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Czikk. 

bejenmek 205 
beklemek 205 
ben 203 
bel, bil (ágyék). . . . . . . 213 
berk 212 
besik 207 
bet 216 
bezemek 216 
bicmek . . , 216 
bijat 204 
bijik 204 
bilezik 213 
billemek 207 
bilmek 214 
binmek 232 
bir, birikmek 215 
bit (tetű) 218 
bitmek (bevégezni) . . . . 228 
bitmek (irni) 216 
bodur 224 
bogca • 203 
boghulmak 203 
bója 219 
bojnuz 226 
böjü, büjü 203 
bojunduruk 113 
bok 219 
bolgárnak 207 
bolmak 52 
bonzuk 203 
boj . 204 
bos 221 
bosmak (haragudni) . . . . 217 
boz, mor 220 
bozmak 221 
bögri . 226 
bögürmek 222 
bögüt 203 

Czikk. 

bőjük 204 
bökmek 226 
bölmek 206 
bőn 229 
bőrk . . . . . . . . . . . . 227 
börümzek 227 
bőzek 218 
bucuk 216 
budala 224 
bugh 223 
buga 222 
bulasmak 207 
bulut 223 
bunalmak 229 
bura 226 
burun 209 
burunzak 227 
butun 228 
buz, muz 220 
buzak 228 

c a c k a n 154 
cadir 88 
cag (idő) . 77 
caganak 77 
cagirmak 141 
cajkalamak 149 
caki 77 
cakil 124 
cakmak 77 
cakmak (villámlani) . . . . 124 
cakmak (dőzsölni 122 
cala (sietősen) 149 
calkamak 149 
calmak (lopni) 176 
cafi >, 77 
capmak 130 
caprak 153 
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Czikk. 

carlamak 141 
catmak (összerakni) . . . . 88 
cauknn 153 
caus 141 
ceri, cerig 180 
cevirmek 182 
cicek 169 
cigir 141 
cijnemek 149 
cikrik 141 
cilgin 126 
cimmek, cimmak 191 
cin, cen 118 
cingirdak 77 
ciraj 158 
cizmek 158 
cok 191 
colak 163 
com, zom 147 
comak, coman 147 
cökmek 198 
cöküc 77 
col 164 
cömrü 147 
cöp 153 
cözmek . . . *. 168 
cukur 77 
cücük 169 
cüg (szén) 124 
cük 202 
cün, sin (festék 158 
cürük 189 

d a , d e 171 
dag (bevágás) 172 
dag (hegy) 193 
daglamak 172 
dajanmak 171 

Czikk. 

dakhi 171 
dalga, talga 152 
dalkank 176 
dalmak, talmak (buktatni) 174 
daltaban 176 
damar 177 
damgha 178 
danila, támla 178 
dan, den din 176 
dan, tang 178 
dar, tar (szűk) 180 
dargin 180 
dari, tari 174 
degil, dejil 143 
degin, dejin 171 
dej, dek (egyenlő) 183 
dejirmen 182 
dejismek, tegismek 183 
dejmek, tegmek 171 
deli . 126 
delmek, telmek 189 
demek, dimek 187 
demir, temir 177 
demlemek 188 
dere 174 
derin, térin 175 
deve, tője 192 
devrik 182 
dib, tüb 170 
diken 202 
dil, til 187 
dinil 182 
dinlemek 188 
direk 190 
diri 184 
dirim 189 
dirim, dirinti 180 
dis (künn) diasri 24 
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Czikk. 

diz, tiz - . . . . 190 
dize, dizi 201 
dogramak, tokramak . . . 172 
dogru, togru 173 
dolaj . . 194 
dolu (jég-esö) 177 
don, ton 195 
don, tong 177 
dögmek, döjmek 171 
döjme, düjme 192 
dökmek, tükmek . . . . . . 198 
dönmek . . 182 
döz, töz 201 
dudák 192 
dujmak 192 
dul, tul 176 
dumán, tuman 177 
dumsajmak 177 
durmak, turmak 196 
duzak, tuzak 196 
düjün 192 
dün 177 
dürlü, türlü 196 
düsmen 200 
düsünmek 200 

e d i n m e k 39 
ege, eje (ur) 30 
egér, ejer 31 
egermek 32 
egirmek 31 
egiz, igiz 7 
egmek 31 
egri, ejri . 31 
egrim . 31 
ejkü, ejü, eji 3 
ejlemek, ijlemek 39 
éjiemnek . . . . . . . . . . 31 

Czikk. 

ejmek 31 
eke 5 
eki . . . . . . 32 
ekmek (vetni) 32 
eksi 9 
eksik 4 
el (kéz) 15 
el, il (idegen) 14 
eldiven 202 
elgermek 15 
eli, eldi (elé előbb) 11 
élik 15 
emcik 16 
emdi, imdi 17 
emek 34 
emlemek 33 
emmek 16 
en (szélesség) 103 
en (leginkább) 64 
ene (itt) 17 
engel 34 
engin 103 
engin, angin 64 
enmek 35 
er, férfi, (férj) 36 
er, ir (korán) . . . . . . . . 44 
erken, ergen 36 
erimek * . 45 
erkek 36 
erken 44 
es (társ) 32 
esmek 22 
esmek (társitni) 32 
esen 3 
esirgemek 3 
eski 55 
esmek, ismék . . . . . . . 40 
esremek 25 
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Czikk. 

etmek, itmek 39 
étke 26 
ev 47 
evrilmek 31 
ezmek, izmek 46 

g e b e 72 
gecmek 107 
gedek 107 
gelin 102 
gelmek 102 
gep 101 
gercek 105 
gézek 106 
gerek 105 
gerinmek 104 
gevrek 72 
gevsek 72 
gevsemek 72 
géze, kize 107 
gezmek 23 
gibi 101 
gijmek, kijmek 74 
girmek 108 
girü 74 
gitmek 107 
gizli. . . . 109 
gocak 94 
göcmek . . . . . . . . . . . 114 
göjüz 72 
gök . 110 
göl 62 
gölge 111 
gömbür 72 
gömmek 112 
gömürmek 72 
gömüs 112 
göndürmek 118 

Czikk. 

göngül, köngül 116 
görmek, körmek 83 
göt, köt 74 
göt (hatalom) 115 
götürmek 114 
gőz, köz (szem) 83 
gübre 72 
güc, küc 115 
güjmek 116 
gülesmek 86 
gülmek, külmek . . . . . . 117 
gümlek 74 
gün, günes (nap) 116 
gürlemek 114 
güveji 88 
güvenmek 72 
güzel 83 

h a i d e , h a j d e 2 
haikarmak 2 
hangi, kangi 75 
hármak . 127 
höl . . 62 

i b a r 40 
ic, icre 38 
icmek 25 
icün 66 
igrik, ijrik . 31 
ij, is (szag) 40 
il (nép, béke) 42 
ile, bile 42 
ilej 11 
ilek 42 
ilerü . 11 
ilik (gomb) 42 
ilinzak 126 
ilize 126 
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CzikV. 

ilk . . . . 11 
ilki,jilki 42 
ilmek 42 
imrak 33 
imrenmek 33 
inanmak 43 
indamak 54 
inek 54 
ini, inak 35 
inmek 35 
inze, ince 35 
inzitmek 35 
i p j i b 37 
ipek, jiplek . . . . . . . . . 37 
iri, irik 36 
irim 44 
irin 45 
irlamak 141 
irmak 45 
irmek, imek (lenni) . . . . 44 
irmek, érmek (elérni) . . . 44 
irteki 44 
is, es (ész) 68 
is (égés) . . 43 
isanmak 43 
isirmak 25 
isik 135 
isimek 157 
islak 136 
islernek, eslemek (hallgatni) 68 
isiik 40 
isnemek 40 
issi 93 
issitma , 93 
islernek, istemek 46 
iston 38 
itmek, ittürmek 28 

Czikt. 

itük (veszteség) 28 
iz (nyom) 46 

jaba, j a v a 
jaban . . . . 
jabu 
jag, jah (zsir). 
agi (ellenség) 

jagma 
agmur . , . . 

jaján, jajak 
jajmak 
jaka (oldal) 
jaki (folyó seb) 
jakin 
jakmak (meggyújtani) . . . 
jakmak (jól esni, jót tenni) 
jakhsi 
jalau 
jalan 
jalang (meztélen) . . . . . 
jalin (láng) 
jalvarmak 
jama, jamak 

jaman . . 
jan (oldal) 
jangm 
janglik (hasonló) 
janku 
janlis 
janmak (égni) . . . . . . 
janmak (visszafordulni) . 
japmak (befedni) 
japmak (csinálni, épitni) 
japrak . . . 
japuk, japik 
jara (seb) 
jarak (fegyver) 

119 
119 
119 
120 
125 
125 
121 
137 
138 
123 
124 
123 
124 
122 
122 
127 
126 
127 
126 
127 
130 
119 
123 
124 
129 

54 
129 
124 
35 
130 
131 
130 
130 
133 
132 
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jaramak (érni) 

jarasa 
jarim 
jarin (holnap) . . . . 128, 
jarlig, jerlig (parancs) . . . 
jarlik (szegény) 
jarmak (fényleni) 
jarmak (hasitni) 
jaruk (világos) 
jas (nedves) jasil 
jasak 
jasmak 
jasnamak 
jassi 
jasurmak 
jat (idegen) 
jatmak 
jau, jauz 
jav 

javas . . . . 
javuk, jauk . 
jaz (nyár). . 
azi (sikság) 

jazuk, jazik. 
jel, jil 
jelken . . . , 
jené, jine 
jenscmek, encmek 
jengis 
eni, jengi . . . . 
er, jir (föld) . . . 

jesil 
jetmek 

jigit 
jigmak, jigin . . . 
jikamak . . . . . 
jildirim, jiltramak 
jilim 

Czikk. 

132 
128 
133 
44 

141 
127 
133 
133 
158 
136 
134 
119 
135 
138 
129 
137 
138 
125 
119 
119 
123 
138 
138 
23 

142 
142 

35 
35 
35 
35 

139 
136 
140 
35 

7 
146 
126 
42 

Czikk. 

jogún 7 
jogún 49 
jogurt, jourt 67 
jok 143 
jokus 7 
jol (ut) . 145 
jolmak 144 
jonga 144 
jorgan 129 
jorgun 145 
jort, jurt 133 
jormak 145 
jorulmak 145 
jourmak, jogurmak . . . . 49 
jovan 119 
jormak 122 
jufka 49 
jular 145 
jumak 146 
jummak 147 
jumruk 147 
jumsak 49 
jumurta 147 
jut, (pestis,) jot (dögvész) . 14 > 
jutmak 143 
jüb, jöb 131 
jük 7 
jüksek 7 
jümri , . . 147 
jürek (szív) 139, 145 
jürümek 145 
jüz 65 
jüzmek (nyúzni) 71 
jüzmek (úszni) 65 

kaaii 
kába . 

72 
80 
72 



TÖRÖK-TATÁR NYELVEK ETYMOLOGIAI SZÓTÁRA. 477 

Czikk. 

kában 72 
kabarmak 72 
kabuk 87 
kac . . . . . . . . . . . . . 75 
kacmak 107 
kadin 88 
kaja 87 
kajci 91 

kajgi 8 7 

kajín (ata) 88 
kajirmak 87 
kajmak (hajlitni) 74 
kajmak (csúsztatni) . . . . 173 
kajnamak 73 
kajtmak 74 
kaju (milyen) 73 
kak (száraz) 76 
kakimak 76 
kakmak (ütni) 77 
kaldirim 73 
kalga . . . 73 
kálin 73 
kalkan 73 
kakmak 73 
kalmak (maradni) 79 
kalpak 73 
kamci 81 
kamci 96 
kanat 85 
kapák 81 
kapi 81 
kaplan 14 
kapmak 80 
kar (hó) . . . . . . . . . . 89 
kar, karak, (kar) 85 
kara (fekete) 84 
kara (szemgolyó) 83 
karakci (rabló, zsivány) . . 84 

Czikk. 

karalti 84 
karamak 83 
karául 83 
karcimak 22 
karga 84 
kari (öreg) 84 
kari (asszony) 84 
karsi 82 
karú (felelet) 82 
kas (szemöldök) 74 
kas (-nál, -nél) . . . . . . . 88 
kasik 22 
kasimak, kasak 22 
kasmak 22 
kasnak 87 
kat, kati (nél-nál) 88 
kati 87 
katmak (egymásra tenni) . 88 
katnamak . . 107 
kaurmak, kagurmak . . . . 76 
kav (tapló) 76 
kavun 72 
kavusmak 80 
kazak , 23 
kazán 22 
kazanmak 21 
kazkanmak 21 
kazmak (kivakarni) . . . . 22 
kazuk, kazik 22 
kel (kopasz) 126 
kelebir 199 
kengesmek . . . . . . . . . 103 
kepék 81 
kermek 104 
kesikci 109 
kesmek 106 
kevs. 81 
khan 72 
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Czikk. 

khatun 88 
kic . . . . . . ' 74 
kice . 74 
kicik 106 
kijmek . . . . 91 
kijn 94 
kii (haj) 91 
kilic 90 
kilik 90 
kimildamrik 96, 64 
kin (kín) 87 
kin (tok) 74 
kipcak 72 
kir (szurok) 84 
kir (piszok) 92 
kir (dér) 89 
kirek 105 
kirmek 91 
kis (tél) 89 
kisen 109 
kisik (féder) 74 
kis, kiz, (szűk) 87 
kisir 87 
kismak (nyomni) 87 
kissa 87 
kit 87 
kívilzím 91 
kivirmak 74 
kiz (leány) 93 
kizil (veres, arany) 93 
kízmak (izzónak lenni) . . 93 
koc (kos) 94 
koji, koju (befelé) 98 
kojmak 98 
koju (sürü) 87 
kol (kar) 85 
kol (hegy) 73 
kolauz 85 

Czikk. 

koku 78 
kom. 97 
komsu 98 
konak 98 
kopmak, koparmak . . . . 72 
kos (páros) 80 
kosmak (hozzátenni) . . . 80 
kosun 80 
kous 80 
kovmak 95 
kovuk, kouk 72 
koza 94 
kozgamak 22 
köb 72 
köcek 114 
kök UO 
kölek 111 
körnek 34 
kömüldürük 113 
könlemek 97 
köprü 72 
köpük 72 
kötermek 114 
kudaman 88 
kudurmak 100 
kuj, kuju, (kebel) 98 
kujas 116 
kujmak 116 
kuju (kut) 98 
kujumzi 98 
kulák 99 
kulac, kolac 85 
kullanmak 85 
kumalak . * 97 
kund 97 
kungur 87 
kur (ör) 86 
kurci 86 
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kurgan 
kuru (száraz) 84, 
kurumak (védni) 
kurut . . 
kus (vadászat) 
kusak 
kutaul . 
kutluk 
kücük 
küjmek 
kümür 
kün (sima) 
künde 
küng 
künü (irigység) 
küresmek (birkózni) . . . . 
kürüng 
küt 
kütrüm 
küz (szén) 

Czikk. 

8G 
151 
8G 

95 
86 
83 

100 
106 
116 
116 
118 
. 97 

72 
116 

86 
117 
115 

87 
116 

m a j 230 
maktamak . 231 
manmak 232 
merne 16 
mengi 232 
mengiz 232 
möjüz (szaru) 226 
műnk . 229 

o d a , otag 47 
ogan (isten) 48 
oglan 50 
ogmak, ovmak 49 
ogri, oghri, ouri . . . . . . 98 
ogul 50 
oguz 7 
oj (érzék) 57 

Czikk. 

oj (mélység) 47 
oj, öj (marha) 14 
ojat . . . 59 
ojmak (gyüszü) 47 
ojnamak 58 
ok (nyíl) . . . 7 
ok (készpénz) . 8 
okar 7 
okimak 54 
oklamak 7 
oklau 49 
oksamak 51 
okti . . . 7 
okumak 48 
olcamak, olcas 11 
olgajmak 11 
olturmak 52 
on (hang) 54 
onat 53 
ong 53 
onulmak 53 
orta, ortak . . . . . . . . . 19 
ortanzi 19 
osurmak, usurmak 40 
ot (tüz) 56 
ot (fű) 204 
otun, odún 56 
oturmak 52 
ova 47 
ozak 56 

Ö d e m e k 66 
öfke 56 
ögmek 7 
ögül 7 
ögün (idegen) 61 
ögüs . 7 
ösüt 48 
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Czikk. Czikk. 

öj 47 pusu 221 
öjgo 56 put . . . - . - 224 
öjle (dél) 70 
öjrenmek, ö g r e n n i e k . . . . 48 s a c m a k 154 
öjün 7 sag, sagh 122 
öjünmek Gl sagin 148 
öjür . 7 sagu (gyász) 150 
öjürmek 31 sagmak (fejni) 148 
öjütmek, övütmek 49 saj (sekély) 173 
öksüz 48 sajak 149 
öküz 222 saji 150 
ölcü 206 saji (szám) 150 
öhnek 63 sajiklamak 149 
öngmek (nőni) 64 sajlamak 150 
ön (hang) . 54 salak 152 
ön (előtt) 64 salkin 142 
ör (magas) 65 sahnak 152 
örgemzi 31 salt 176 
őrnek 83 sancmak 161 
ört (égés) örüng 128 sanga 156 
örtünmek 65 San (szám) 150 
örümzek 31 sanmak (vélni) . 150 
ösmek 65 sap (szár) 153 
öt, öd ( e p e ) . . . . . . . . . 56 sapmak 153 
öte (tól-től kezdve) 66 sári, sárik 151 
ötniek 66 sarsamak 152 
ötrü. . 66 satmak 137, 154 
ötülemek 66 saulmak . 1 2 2 
öz 30 saurmak 142 
özge 71 sauzi (khatun) 141 
özmek 71 sejrek . 173 
öze (szó) 167 semiz 147 

serin, selin 142 
p a r i n a k 209 serkmek 155 
pek 203 sermek, sergi 174 
pctek 216 ses 167 
pilte . 213 sevmek 156 
pismek *. . 217 sidik 157 
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Czikk. 

sigmak 161 
sigir 148 
sijdam 158 
sijírmak 148 
síkmak 162 
silmek 158 
silkmek 152 
sinamak 118 
sínanlamak . 118 
sinmak 161 
sinek 161 
singmek 161 
sipalamak 158 
sipozga 142 
sirce 155 
sirt 159 
sis 166 
sivárnak 158 
sivismak 158 
siz (nélkül) 168 
sizmek 158 
sizak 93 
sojmak 148 
sogan, sovan 148 
sogulzan, soulzan 161 
sogurmak 148 
sok, suk (sovány, szegény). 162 
sokmak 161 
sol, solak . 1 6 3 
solamak (megön tözn i ) . . . 165 
solmak 164 
soluk . . . 142 
som (tömör) 147 
sori, song 164 
sopa 153 
sormak 167 
souk, sovuk 160 
söjmek (szidni) 198 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XII I . 

Czikk. 

sökmek 198 
sönmek 164 
söz 167 
su, suj . 1 6 5 
sus (gyenge) . 166 
susamak . 165 
süjmek, süümek 156 
sülük 142 
sümük 161 
süngü 161 
süngür 161 
süpürmek 158 
sürgü 158 
sürmek . . . . . . . . . . . 158 
süs (ékesség) 169 
süzmek 168 
süzük 169 

s a k s a l . . . 151 
sasmak 154 
simdi 17 
sur 197 
sük . 162 

t a b a n 170 
tacik 181 
tapmak 173 
tak (sima) 173 
takmak 171 
tal(fa) . . 176 
tála 174 
tálai (sok) 174 
talárnak 176 
tálas 176 
tamu, tamuk 177 
tamur 177 
tangsuk 178 
tanimak 179 

31 
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Czikk. 

tanri, tengri, tingri . . . . 179 
tapmak 170 
tarák 174 
tarik (vetés) 174 
tarkan 180 
tarkatmak 174 
tartmak 180 
tas, taskaru (künn) . . . . 24 
tasmak 24 
tatli 181 
taus 170 
tekirlemek 182 
tekre 182 
teng, den (egyensúly) . . . 183 
tepe 191 
tepmek 170 
tere 185 
terki 174 
terlemek 185 
tersane 185 
tez . 184 
tikárnak 162 
tikmek . 2 0 2 
tili, tilbe 126 
tim, tam 177 
tin (lélek) 188 
tire 189 
tiril 184 
tis, tiskarn (künn) 24 
tisi, disi (nőstény) 38 
titiz 192 
titmak 192 
tob, top (golyó) 191 

' togmak 193 
toj 192 
tok (jóllakott) 192 
toka (törvény) 173 
tokac 171 

Czikk. 

toktamak 192 
tokumak 171 
tolamak 194 
tonkatar 177 
toz (por) 189 
tölej 194 
tömén 176 
tömmek 177 
tőre 196 
törselemek 189 
törti 189 
tösemek, dösemek 201 
tug . 202 
tumar 177 
tumruk 177 
turs 197 
tutmak 192 
tuz 197 
tüg, tüng, tig . 1 9 8 
tüjmek 192 
tükel, dükelli 192 
tükenmek 198 
tülebir 199 
tülemek 199 
tün (éj) 177 
tüng 179 
tür, tűri 199 
türk. 196 
türmek 196 
tüs (képzelődés, á l o m ) . . . 200 
tüs (szemközt) 200 
tütün 192 
tüzük 201 

u c m a k 65 
ucramak 66 
ufak 49 
ufarak 49 
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Czikk. 

uj (tehén) 14 
ujumak 67 
ulak . 1 4 5 
ulu, uluk 11 
ummak 33 
um, un 49 
urmak, vurmak 36 
uruk . 36 
urumak 31 
usak, usatmak . 23 
usanmak 221 
uslu 68 
utanmak 59 
uzak 65 
uz, uc (hegy) . 65 

ü c m e k 67 
ücün 66 
üksek 7 
üksük 41 

Czikk. 

ülken 11 
ülümek 11 
ünek 34 
üng (szin) 64 
ürük (kötél) 31 
üsmek 69 
üsrük 25 
üst 65 
üvej 61 
üz (velő) 38 
üzengi 65 
üzre 65 

v a r , b a r . 208 
varrnak 209 
vermek, birmek 211 

z ü g ü r t 198 
zirtlan 14 
zili, cili 126 







A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

Kaphatók a M.,T. Akadémia könyvkiadó hivatalában Budapesten (Akadémia
épület) s minden hazai könyvárusnál: 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti Hun fal vy Pál . I—X. kötet 30 füzet
ben. 1862—1873. (S-adréf 300 iv.) Ára egy 10 kötetből álló teljes példánynak 
1.5 forint. Egy-egy kötetnek ára különvéve 1 frt. 50 kr. Az l-"sö és X-dik 
kötet külön nem adatik. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK stb. Xl-ik kötete. AZ OSZTJÁK. 
NYELV. Nyelvtan, Szöveg és Szótár. Irta H u n f a l v y P á l . 1875. 30 iv. 
Ára 3 frt. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK stb. XII. kötet. Szerkeszti H u n -
f a l vy P á l . Ára 3 frt. 

A KONDAI VOGUL NYELV. Irta H u n f a l v y P á l . (Nyelvtudom. Közi. 
IX. köt.) Ára l.frt. 5Ókr. 

CIIRESTOMATHIA FENNICA. II u n f a 1 vy P á 11 ól. Pest. 1861". (8-adrét, 
XIV.'és 580 lap). Ára 1 frt. 

REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A V o g u l f ö l d é s n é p e i. Kidol
gozta H u n f a l v y P á 1. (4-edrét, VII. és 364 lap.) Ára. 2 frt. 

MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B u d e n z J ó z s e f . 
1. füzet. (1—16 iv) 1873. 8-adrét. Ara 1 frt. 

ERDEI- ES HEGYI CSEREMISZ-SZÓTÁR. B u d e n z J ó z s e f . (A Nyelv
tudom. Közlemények IV. kötetéből.) Ára 50 kr. 

NYELVEMLÉKTÁR. R é g i M a g y a r C o d e x e k és n y o m t a t v á 
n y o k . Kiadja a M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik 
B u d e n z J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i 1 á d y Á r o n . I—V. 
köt. 1876. S-adrét Ara 8 frt. 
Egyenkint Ára 2 frt. 

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. I-IV. 
köt; 1869—1875. Ára 7 frt SO'kr. 

RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK "Erdósitöl Tsétsíig. Kiadta T o l d y P e-
r e n ez. Ára 2 frt. 

.A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s G á b o r . Ára 1 frt. 
A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások bírá

lata. Irta I m r e S á n d o r . Ára 1 frt. 
A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Irta P T h e w r e w k Emi l i Ára 50 kr. 
FINN NYELVTAN. F á,b i á n I s t v á j \ t ó 1. Pest, .1859. Ára 50 kiv 
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d . Ára 1 frt. 
ABUSKA. Csagatájtörök szógyűjtemény. V á m b é r y Á.-tól Pest, 1862. 

Ára 40 kr. 

Franklin-Társulat nyomdája. 


