
KISEBB KÖZLÉSEK. 
M. tung (acc. tnngo-t podex: leteszi a tungját = leül, Lehr 

Albert közlése szerint; tungos «kövér, nagy alfelü» Tájsz). E ma
gyar szóval összevethetők a rokon nyelvekből: 

f i n n . taka (g. ta'an) posticus, quod a tergo est (takana 
pone, mögött; takaa a tergo; taaksi, taas hach hinten); — taan-
noin nuper | é s z t . taga hinterraum (taga, tagana mögött); tané 
heute (von dem vergangenen teile des heutigen tages) || m o r d . 
taga, tanga, megint, ismét, még | m o r d E. tago id. || 1 p. tohkai, 
tuohkai mögé; tuokkesne, tuekkesne mögött, -on túl | Ip F. duökke 
dorsum, tergum: duökkai mögé; duökken mögött, után || c s e r M. 
sailan, saika (S. soilan, sojuko) retro, post tergum; sailna (S. 
sol'no, e h. soilno,sojilno) pone, post tergum. | z ü r j P. tö/igestern : 
tönja, tönéa gestrig. 

A magyar nyelv, úgy mint a lapp és zürj.-votják, az explo-
siva előtti nasalist nem szereti megtartani és vagy nyomtalanul 
(dug-: ugor tsng- ; mÖg : ugor msng3- ,• tud- : ugor tand-; eb : vog.-
osztj. amb), vagy pótló nyújtással ejti el (jég : ugor jsngs; ád-: 
f. anda-; lúd: lende); vagy pedig assimilálja, mint ez a lapp 
nyelvben általános, hol eredeti szóközépi ng, nd, mb helyébe gg, 
dd, i£> lép (m. segge: ugor tsngs; comparativusképző -bba, -bbe: 
f. -mba, -mbci; — lp. vuogga: í. onge). Csak gyér példáink vannak 
arra, hogy a magyar nyelv is megőrizé a lágy explosiva előtti nasa
list (nasalis-vesztett alakok mellett), mint rendszerint a finn, 
mordvin, cseremisz és oroszlapp: domb (és dob) : ugor tgmbg; 
jonho (és joh) : ugor jangB ,• meleng- és meleg ; tang : és tág ; pen
derít (és peder-) : ugor bende-; frequ. -d: ugor -nd (játszond-, haj-
fa nd-) ; frequ. -g: ugor -ng (hajlong-, tátong-, kereng-). 
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A m. tungo «podex» egy ugor tBngB névszótőre vall, melynek 
jelentése «pars (corporis) postica» vagy átvitellel «locus posticus» 
lehetett, és nyilván mélyhangú hasonmása az elöhangjára nézve 
tovább fejlett m. segge = ugor tsngs-n&k és az eredetibb élőhangú 
tege-nek (1. Budenz, MUgSzót. 344. 208. sz.). A «pars (corporis) 
posticao kifejezésére tehát az ugor nyelvek két, alakilag egyező, 
de vocalis-szinezetre nézve külömböző tővel birtak (tBngB és 
Ungi), melyek voltaképen csak egy tőnek párhuzamos fejlődései. 
A tsn§g tő csoportjára nézve 1. Budenz MUgSzót. fent idézett 
czikkeit. 

Az észt-finn taga «posticus»-ban (e fa, tanga, v. ö. f. hige és 
henge, észt hinge ; i.jaa: oszt. jenje) gyengült belhangú, nasalis-
vesztett mása van meg a felvett tBngB vagy gyengült f^-nak. 

A mord. taga, tangó, E. tago «megint, ismét» látszólag töké
letes mása az észt-finn taga-n&k, de lativ értékű igehatározói 
jelentése módosító rag jelenlétére is mutat; ezen rag pedig aligha 
más mint -ga, -ga (-va, -vei) prolativ rag, mely a kínálkozó tag, v. 
tarig tővel tag-ga, tang-ga és elgyengülve taga, tanga alakokat ád 
(v. ö. mord. M. langa, E. lango «fölszín»-tol: langa e h. langga 
«-n át, -n el»). De talán felvehetünk egy tan tőt is a M. tanga szá
mára, ha számba veszszük, hogy a mordvin nyelv rendszerint 
megtartja az explosiva előtti nasalist és esetleges elgyengülésnél 
inkább az explosivát ejti el (E. moksna: M, mokslnda; M. oma: E. 
omboJ.Á. mord. taga, tanga tehát oly lativ időhatározói származéka 
a tBnB (e h. tBngB) «posticus» tőnek, mint a f. tags (taaksi, taka-ksi) 
«iterum» a taka «posticus»-nak és a m. meg-ént a mo^-nek. 

A lp. tohk,i,tuohka,\]).~F.duökke . «dorsurn, tergum» tökéletes 
hasonmása az észt-finn taga-nofc, ha számba veszszük, hogy első 
szótagbeli finn «-nak lapp no és tovább uö, ve felel meg s hogy 
régibb szóközépi#-ta lp. gyakran kk (hk)-vé, változtatja (v.Ö. takke-, 
lokke-=:í. észt tege-, luge-); helyhatározói értékű alakjai vannak, 
mint a f. taka-nak: tohkai, tuohkai, lp. F. duökkai «mögé» (lativ 
= f. taaksi) ; tuokkesne, tuekkesne, lp. F. duökken «mögött» ( = f. 
takarna locativ). — Megőrzé a tBngB tő mását a cser. saj, soj is ezen 
helyhatározókban: sai-lan, sai-ka (S. soi-lan, soju-ko) «retro» {-lan 
dat. rag, melyben az an a lativ elem; az l-ie nézve v. ö. finn -lla, 
Ita, -lle ragokat; ka,.ko lativ rag); sailna (S. soVno) «pone» (-na, -no 
locativ rag). Arra nézve, hogy a t0ngö tö kezdő hangját a cseremisz 
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spiránssá fejlesztette, megjegyzendő, hogy az ugor nyelvek nagy 
mértékben spiránssá változtatták az eredeti szókezdő explosiv 
dentálist, azaz s-vé (illetőleg s, c-vé), sőt a finn s-en át h-vá. Ha
sonló eset, hogy szókezdő cser. s-nek a magyar szóban még t áll 
ellenében: m. tüdő = cser. sodo és side, sede (MUg. Sz. 248. sz.) 
A saj, soj gyengült belhangjára nézve v. ö. magy. mi-nap e h. 
meje, mege, menge -nap; feje = ugor pgn@s ; vagy magában a cse
remiszben : si- ferire = ssng- (oszt. senk-, m. szeg-), ej jég = j^ngs 

(oszt. jenk, m. jég: jege-i). 
A mi végre a zürjP. tön «gestern» szót illeti, bizonytalan 

mély- vagy magashangúsága (v. ö. Budenz, MUg. Sz. 208. sz.), 
sőt talán még az is kérdés, vájjon eredeti ugor szó-e és nem-e 
török-tatár kölcsönvétel: v. ö. oszm. ííi'm«heri»; csag. tiine-kiln 
id. — Jelentésót illetőleg v. ö. magy. íg(/-nap MUg. Sz. 208.), 
???i-nap (ib. 630.); mongol cögöldör e h. segűl-ödör = farknap, heri. 

MAKKOVICS SÁNDOE. 

M. gyűrű és szűrű (szérű). — Dr. Kiss Ignácz fent 357. L 
Pázmány nyelvében mutatja föl a szűrű szót, mint a melynek 
jelentése egyrészt «cséplő hely (area)», azaz a mai közönségesebb 
alak szerint „szérű,11, másrészt «álló viznek belevetett kavics által 
okozott gyűrűs hullámzásai) (Pázm. «az álló vízbe, ha egy kövecs
két vetünk, elsőben kisded kerekded szürűt indít»); egyszersmind 
azt gyanítja, hogy ez a szűrű «talán a gyűrű szónak mása.w E gya-
nítás csakugyan igazolható i s : meg lehet mutatni, hogy e két, 
azont jelentő szó (hiszen az «area» jelentés sem más, mint «ring» 
azaz «kör», t. i. «köralakú, kerekded tér, hol a gabonát nyom
tatni és szórni szokták» Ihász Gábor: M. Nyelvőr VI, 39.) csak egy 
hajdani e g y szónak, még pedig idegen szónak, egymásután kelet
kezett kettős változata. 

Tudjuk, hogy a m. gyűrű a török jüzük-nelí felel meg; azaz, 
hogy a rajta mutatkozó z:r hangváltozásnál meg a török szóbeli 
végconsonans elejtésénél fogva közvetetlenűl egy bizonyos török 
nyelvből, ú. m. a csuvas nyelvből átkerült kölcsönszó (lásd: 
NyKözl. X, 133.). E szónak mai csuvas alakja silrö, annál fogva, 
hogy a csuvas nyelv a szókezdő török j-t rendszerint s-vé változ
tatta (pl. csuvas éol, sür, sok, éiddur = köztörök jól, jüz, jok, jil-
diz, stb.); a magy. gyűrű tehát, melynek ##-je még a köztörök 
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szókezdő ;-re (jüru-íéle alakra) utal, azt vallja, hogy átkerülésekor 
(ezelőtt több mint ezer esztendővel) a csuvas nyelv még nem haj
totta végre a szókezdő török j-nék s'-vé változtatását (v. ö. mint 
szintazt valló szót: magy. ír- scribere = tör. jaz-, mai csuvas sir-, 
miszerint ír- ebből: jlr-J, — vagy, hogy a tanúbizonyságból kelle-
tinél többet ne értsünk, legalább azt vallja, hogy akkoriban a / r s-
féle hangváltozást a csuvas nyelv még nem hajtotta végre általá
nosan és teljesen. Mert hogy azon idő alatt, a melyen át a magyar 
nyelv a csuvassal érintkezett (melynek tartamát azonban meg sem 
határozhatjuk), a csuvas nyelv az említett szókezdetbeli hangvál
tozást csakugyan már foganatba kezdte venni, megint egy másik 
török-magyar szó mutatja, mely csak a csuvas nyelvből kerülhe
te t t : szél «ventus» = tör. jel,jil = csuv. sil. A török jüzük-nek 
tehát az ó-csuvasban egymásután e kétféle alakja fejlődött: jüru és 
úüru, s a vele érintkező magyar nyelv átvehette előbb a jürü-t s 
későbben (még tartván az érintkezés) a süru-t. De képzelhető az 
is, hogy a csuvasságnak egy részében mégjürü divatozott, míg a 
másikban már sürü-neb ejtették e szót, s hogy a magyar mind
egyik részszel érintkezvén, akár nem nagy időközben is, mind a 
két alakot vette át. Amabból azután vált gyűrű (gyűrő), ez utóbbi
ból szűrü (szűrő, szérö). 

Győri Lajos (Nyelvőr VI, 129.) közlése szerint van a szűrű-
hez ige is : szűr-. (szűr-ni); a szűrű-xető gyermekek mennek a tó 
partjára „szűrni". Ez a szűrű-nek atyja lehetne ugyan, de úgy 
hiszem, mégis csak gyermeke. Alakjánál fogva a szűrü magyar 
képzésű nomen verbale (agentis)-nek tűnik föl, s az analógia-
követésben erős gyermeknyelv könnyen kitalálta belőle a szűr-
igét Hozzá járul, hogy amúgy is van ilyen hangú, bár mást 
jelentő ige szűr-ni (mely történetesen szintén atörökségböl került, 
=a tör. süz-, csuv. sür-, eredeti s-vel) s ez igének nomenje szűrü 
(szűrő) is használatos. Az így kitalált szűr- (*szőr-) igének talán 
csak tovább gyengült változata a Szász Károly (Nyelvőr VI, 170.) 
említette sző- («jerünk szőni" e h. szórni, vagy „szőjünk" e h. 
szórjunk), a melynek előállására akár a «vetélő vagy a szövőszé
ken járó fonal» képzelete is közrehatott. B. J. 

M. köt- = f. köyt tá-? — Dr. Szinnyei J. fent (169.1.) abbeli 
nézetét fejtegeti, hogy a m. köt- ige nem a finn kytke- (lp. katke-, 

NYELVTUP. KÖZLEMÉNYEK. XV. « " 
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cser. kéck-) igének' a mása (MUg. Szót. 65. sz.), hanem a f. köyde 
«funis» szóval egyazon alaptötől való (köy- = ug. kÁg-), még 
pedig intensiv -t (= finn -tt) képzővel alakúit (kö-t-) s igy a meg
levő finn köyttd- «fune ligare» igének felel meg. Elismerem, hogy 
a köt- és köyttd-nék ilyen alakulása magában véve nagyon is lehet
séges, s Szinnyei föl is hozott bizonyító analógiákat: hogy a f. 
tdyde «plenus» is tdy- (*tdg-) alapigétől való nomen verbale (a 
milyen köy-tő\ volna köyde) ; hogy a finn tdyttd- «tölteni* csak 
olyan mint a köyttd-, s hogy m. kö-t-íéle igék Shfes-t- (feset-)Ju-t-, 
fu-t-, til-t- stb. Mindazonáltal megmaradok a kot- = f. kytke-íéle 
egybevetés mellett, mert az új magyarázat (kö-t-, köy-ttd-), minden 
tetszetessége mellett, mégis akadályokba ütközik. 

Először is a f. köyttd- ige korántsem közönséges «binden» 
jelentésű ige (úgy mint f. sito-, vagy akár a m. köt-), hanem szo
rosabban ezt teszi « fune ligare v. constringere», sőt savói táj -
nyelven (Eenvall szerint) ezt is «funem t o r q u e r e » , a mit 
Lönnrot szótára is a «tvinna, sno» értelmezéssel kifejez. Az igének 
ezen szűkebb értelme arra utal, hogy alapszava nem a «binden, 
ligare»-féle ige (*köy-), hanem a köyde, (nom. köysi) névszó, mely 
egy bizonyos kötőszert «funis»-t, jelent; ettől a köyde tőtől, a -d 
(mai finn -ta, -td) d e n o m i n a t i v képzővel lesz köyttd-, azaz 
köyde-dd, épen úgy a mint köyttd-nek hangzik a köyde-nek parti-
tivusa köyde-dd-hől. A köyttd- ige tehát, a mint tényleges haszná
lata is mutatja, képzése szerint tkp. «kötelezni», s csakis úgy 
jelenthet «funem torquere»-t, mert a «kötelezni»-féle denomina-
tivumon akár «kötéllel vmit tevést», akár «kötél-tevést v. csiná-
lást»' érthetünk. 

Ha a köyttd- igét egyenesen a koyde-nék fölvett köy- alapsza
vától származtatjuk, momentán illetőleg intensiv -t (f. -tta, -ttd) 
képzővel, szükséges* hogy a köy-nek magának a «binden, kötni)) 
jelentést tulajdonítsuk, úgy hogy köyde mint nomen verbale tkp. 
«kötő, band»-otteszen. Ez, bár lehetséges, de korántsem bizonyos. 
A «funis»-nak több egyéb etymonja is képzelhető, mely akár a 
készítése módjára, akár az alakjára vonatkozik. Sőt egy ilyen 
etymont jóformán ki is fejthetünk a f. köyde és köyttd-hez csatla
kozó köynnökse «ranke, hopfen-ranke» szóból, a mely másképen 
köytökse-nék is neveztetik (köyttd- igétől): t. i. a «kúszni, futni, 
(fölfutni)i igefogalmat, a mely a «hosszú)) jelentéssel is kapcso-
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latban áll.(v. ö. hosszá és társainak magyarázatát: MUg. Sz. 117. 
1.); megjegyezvén, hogy köynnökse olyan alakú mint jddnnökse 
«maradvány», &jdd- igétől. E szerint a köy-de-beli köy- e h. kög: 

(ksg-) akár egyazon lehet a m. kéj rokonságából (MUg. Sz. 16. sz.) 
kimutatott ksg- «fluere, currere» igével. 

De ezt is csak gyanításképen mondom. Tudni csak azt tud
juk, hogy a finn köyde régi ugor szónak mása, megfelelvén a zürj. 
köl, vog. kuali, oszt. kel, kol és a m. telke (telek)-béli tel e h. kel
nek, melyek mind egyenesen «funis»-t jelentenek, akármi volt is 
e jelentés alapja. Minthogy pedig a köyde-beli alaprész köy-nek 
igazi értelme biztosan meg nem határozható (sőt még azt is meg 
kell engedni, hogy a «kötós» fogalmával talán közvetetten kapcso
latban sem áll): reá nem állhatok, hogy ettől a köy-t'ól az egyene
sen és egyszerűen «binden, ligare» jelentésű m. köt- igét származ
tassam. A helyett olyan igével hozom össze (f. kytke-), melyet a 
köt-vel egyeztethető alakkal már készen meglevőnek találunk s 
mely egyszersmind határozottan és. bizonyosan «kötés»-féle cse
lekvést jelent: lp. katke- «colligare, constrjngere», cser. ke éke-
«befogni (lovat)» — s ezekhez még hozzá tehetem most e v o g u l 
igét: kas- és kasil- «binden, anbinden (Bü3aTí>, npn-B.)», caus. kaslt-
«binden lassen». 

Egyébiránt a m. köt- (kötő-) alakjára nézve meg kell jegyez
nünk, hogy eredeti szóközépi tk-bol a magyarban többször ss (is) 
-és s (s) vált, mintsem tt utján t, pl. ezekben: keserű (kesserű), 
hasad (hassad), tosz ós tusakod, műszol (1. a MUg. Sz.-ban); de 
megmaradt az explosiva is, néha a szintén fejlődött spiráns mel
lett (v. ö. rothad- és rossad-), pl. met- (metél) és musz- (műszol), üt-: 
f. iske- e h. itke (v. ö. keske köz, e h. ketke), s ilyen jóformán a vet 
is = f. vdtkd-dd- (v.ö. veselked-, vesselked-: neki v. «neki vetni 
magát»). 

E szerint az eredetibb köttö- (v. ö. köttöz- a Kazinczy-codex-
ben: Nyelvőr IX, 154.) s továbbá kötkö-ből vált m. kötő- igének 
akár -kösö (kössö-) v. köszö-íéle mellékalakja is lehetne. S ez ilyen 
mellékalakot csakugyan még meg is találjuk a régi kössöntyő v. 
kösöntyő (Moln. A. «monile, spinther», Bécsi c. kösöntő, SzabóD. 
köszöntyű «öreg kapocs») szóban, mely nyilván csak «kötŐ-
szert» jelent (armband, halsband) s képzésére nézve a fogantyú-
félékhez csatlakozik. B. J. 
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