
FELELET. 
Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin A magyaroh 

eredete ez. munkájára. 

Megvallom, hogy csak némi restelkedéssel fogok oly kérdés 
, megvitatásához, a melyről immár azt hittem, hogy többé nem 
lehet kérdés: hogy t. i. a magyar nyelvnek mely nyelvcsoportban 
találjuk közvetetlen rokonait? Tudva van, hogy erre nézve a 
magyar összehasonlító nyelvtudomány már jócska idő óta tisztába 
hozta és megállapította a maga feleletét, mely imígyen szól: a 
magyar nyelv a nagy altaji nyelvcsalád csoportjai közül legköze
lebbről és közvetetlenűl az úgynevezett u g o r vagy (a mint még 
szintén nevezik) f i n n - u g o r nyelvek csoportjához tartozik, azaz. 
ezeknek hajdani egységéből (az ugor alapnyelvből) vált ki; e 
mellett a közte (a magyar nyelv közt) és egyéb (nem ugor) altaji 
nyelvcsoportokbeli nyelvek közt észre vehető nyelvanyagi és gram
matikai egyezések vagy a) olyanok, a melyek az altaji ősrokonság-
ból vagy az egyes altaji csoportok öshajdani egységéből (altaji 
alapnyelvből) erednek s így, bár egyikrészt a magyar nyelvben 
(vagy a magyar nyelvben is) fönn vannak tartva, mégis mint egye
zések nem a külön vált magyar nyelvnek valamely más altaji cso
portbeli nyelvhez való különösebb rokonsági viszonyát bizonyítják, 
hanem csak az összes ugor csoportnak (illetőleg az ugor alapnyelv
nek) a többi altaji csoportokhoz való rokonsági (egybetartozási) 
viszonyának föltüntetői (ilyen pl. magy. vol-, val- «esse» = tör. 
hol-, ol- «fieri, esse», mong. hol- wwerden, reif werden»; magy. él~ 
«vivere» = szamojédjile-, ile- «vivere»); — vagy b) olyanok, a 
melyek a különvált magyar nyelvnek az illető más altaji csoport
beli nyelvekkel való történeti érintkezéséből erednek, s a mennyi
ben az illető egyező szók (esetleg grammatikai alakok) ez 
utóbbiakban sajátságosan megalakúltaknak vagy ezek ősi birtoká
hoz tartozóknak bizonyulnak, a magyar nyelvanyagnak idegen 
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elemek megszerzése által történt szaporodását jelzik, — s termé
szetesen a magyar nyelv és egyéb alt. csoportokbeli nyelvek közt 
nem rokonsági, hanem kölcsönvételi viszonyt állapítanak meg (a 
milyen a magyar nyelv és egyéb nem is altaji-féle idegen nyelvek 
közt is tapasztalható). Ilyen, kölcsönvételi közösség a magyar 
nyelvvel található pedig a nem-ugor altáji csoportok közül kivált a 
törökségben, még pedig legeslegnagyobb részt a magyar bizonyul 
kölcsönvevő félnek. 

A magyar nyelv rokonsági viszonyainak ezen fölfogásához 
pedig hozzájutott a magyar nyelvtudomány nem úgy hirtelen 
vetetlenül, s nem a nélkül hogy több oldali körültekintéssel 
magának tájékozást szerzett volna. Sőt azt lehet mondani, hogy e 
fölfogáshoz csak többféle tévedező kísérleteken át, más nemű fölfo
gások átpróbálása után jutott hozzá, a melyek közül különösen 
azon régibb alapnézetet emelem ki, hogy a magyar nyelv közvetet-
len rokonsága az altáji nyelvcsaládban többfelé terjed s hogy jele
sen e nyelv az ugor és török nyelvek közt mintegy összekötő-
lánczszemnek tekintendő. Tévedéseiből végre azt a tanúságot vonta 
nyelvtudományunk, hogy csak a szorosabban egybetartozó nyelvek 
csoportjainak szigorú különválasztása s az egyes nyelvanyagi egye
zéseknek esetleg külömbféle eredetének számba vétele mellett 
szerezhet összehasonlító nyomozásainak biztos alapot és határozott 
irányt, az elérhető közelebbi és távolabbi czélok tudatos kitű
zésével. 

E szerint már keletkezése és -megalakulása módjánál fogva 
is lehetett a nyelvtudományunkban a magyar nyelv rokonsági 
viszonyait illetőleg megállapodott fölfogást (alapnézetet, vagy ha 
tetszik theoriát) biztos alapúnak tartani — olyan alapnak, a. 
melyen bátorságosan tovább lehet építeni, a nélkül hogy egyéb
bajtól kellene tartani, mint a nyomozóknak egyes subjectiv gyar
lóságaitól, a melyeket pedig mindig könnyen reparálni lehet-
Hozzá járult hogy a jelzett fölfogás (vagy ha tetszik theoria) egész
ben vagy legalább főrészében, mely a magyar nyelvnek az ugor 
nyelvcsoporthoz tartozását illeti, újabb korunk legkiválóbb altáji-
nyelvészeinek (altajistáinak) nézeteivel megegyezőnek mutatkozott. 
Habár a tudományban a tekintélyek szavát nem vehetjük is föltét
lenül argumentum-számba s azon tisztelet, a melylyel nekik 
szellemi munkásságukért tartozunk, soha nem zárhatja is ki a-
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nézeteik iránt gyakorlandó kritikát: mégis a jelen esetben csak 
lehetett számba venni mint meg nem vetendő jóváhagyást olyan 
férfiaknak lényegesen egyező véleményét is, a kik az altáji nyelv
család körében tett terjedelmes tanulmány mellett még egyéb 
nyelvészeti készülettel is bőven rendelkeztek, s mind ezen fölül 
semmi speciális nemzeti érzés és hagyomány szülte előítéletben 
nem leiedzettek. Első áll e tekintélyek közt a nagytudományú 
S c h o 11 Vilmos, egyszersmind az összes altáji nyelvek egybetar-
tozásának első fölismerője s az altáji nyelvhasonlítás megalapítója. 
0 ugyan első, e részben alapvető munkájában (1836-ból: «Ver-
such über die Tatarischen Sprachen») a magyar nyelvet még 
alapjában török és finn-ugor meg szamojéd elemekből vegyült 
nyelvnek nézi,1) de már 1849-ben («Über das Altai'sche oder 
Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht»), látni való hogy miután 
a finn-ugor nyelveket s jelesen magát a finn nyelvet behatóbban 
tanulmányozta, a magyart egyenesen a c s ú d (ugor v. finn-ugor) 
nyelvek sorába iktatja 2). — C a s t r én M. Sándor, a híres nyel
vész utazó, kinek fáradhatatlan kutatásainak az egész altajiságnak 
majdnem minden ágában sok becses nyelvanyag ismeretét köszön
jük, a magyar nyelvet és népet habozás nélkül az ugorságba 
sorozza, sőt már ennek keretén belül való szorosabb helyet is jelöl 
ki neki az osztják és vogul népek és nyelvek mellett. De e mellett 
az altáji csoportoknak ősi azon-eredetűségét is hangsúlyozza3). 

v) Idézett munka, 7. lapon: «Die Staramvater der Magyarén in Ungarn 
waren, wie die Geschichte leise andeutet und d e r U r - K e r n i h r e r 
S p r a c h e z u b e s t á t i g e n s c h e i n t , ein Gemisch von Türkén und 
Hyperboreern.» 

2) «Obgleich so lange scbon von dem Mutterboden losgerissen und star
t e r lexicalischer Einwirkung einiger slavischen Spracben, des Walachischen 
und zurn Theil auch des Deutschen hingegeben, hat die magyarische "Sprache 
doch auf ihrem eigensten Gebiete keinen Zoli Boden geráumt. I h r e G r a m-
m a t i k i s t w e s e n t l i c h f i n n i s c h g e b l i e b e n ; u m aber davon 
Ueberzeugung zu gewinnen, genügt es nicht, dass mari nur eine, wenn auch 
•die vollkommenste Sprache des tschudischen Stammes ins Auge fasse; denn 
schon das Lappische steht dem Ungarischen in mehreren grammatischen Er-
scheinungen náher. Noch mehr gil't dies von den bekannteren tschudischen 
Idiomen am Ural; und die übrigen Ráthsel der Grammatik wird das von 
Eeguly erforschte Wogulische befriedigend lösen.» 

3) Ethnologische Vorlesungen über die altaischen Völker, 91. ós 94. 11. 
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<]astrón munkáinak tudós kiadója, S c h i e f n e r A., ki ezen kivűl 
a mongolsággal is sokat foglalkozott, szintígy vallja a magyar 
nyelvnek ugor voltát, midőn a Castrénféle osztják nyelvtan új kia
dásában az osztják szótárt főleg zürjén-votják és magyar hasonlí
tásokkal bővítette. — B o 11 e r, ki Schott után legtöbbet foglalkozott 
az összes altaji nyelvek összehasonlításával s ki főleg azon fárado
zott, hogy az ős altaji nyelvegység grammatikai rendszeréhez 
összeszerezze az anyagot (a miben az időelőtti czélkitűzést kell 
hibáztatnunk, valamint a sokban erőszakos és elhamarkodott 
hasonlítási eljárást, a melyre őt csakis az ideje szerint túlzott 
vállalkozás ragadta), — Boller, kinek, akárhogy Ítélünk nyelv
hasonlító munkálkodása eredményeiről, mégis el kell ismernünk 
roppant nagy tanulmányát az altajiság körében, midőn e nyelvek 
osztályairól vagy csoportjairól szól, a magyart csakis a finn nyel
vekhez fogja, a mint is első e korbeli munkája szorosan a finn 
(ugor) nyelvekkel foglalkozik, a melyekhez hasonlítva a magyart 
is fejtegeti1). — Végűi megemlítem még A h l q v i s t o t , a finn 
nyelvészt, a ki több ugor nyelv vizsgálata czéljából tett utai 
iözben a törökség egy részével (jelesen a kazáni-tatárral ós a csu-
vassal) is megismerkedett, de azután itt helyben a magyar nyelvet 
tanulván (1862), ezt mégis csak a finnséggel találta összehasonlít
hatónak 2). 

De nem folytatom már a magyar-ugor nyelvrokonságot 
•elismerő szavazatok elésorolását. Könnyű szerrel constatálhatnám, 
hogy az európai nyelvész-világban, a kik csak az altaji nyelveket 
s ezek közt a magyar nyelvet is ismerik, ennek hova tartozása 
iránt egy véleményen vannak. Mi csodálni való, hogy a magyar 
nyelvtudomány is édes megnyugvást talált az ilyen «consensus 
peritorum»-ban? Hogy nem vélte csalfa káprázatnak, hanem ala
pos igazságnak azt, a mit vele egyezőleg más szellemi szemek is 
láttak ? S hogy ne erősödött volna meg aiapnézetében vetett 
bizalma, midőn annak leglényegesebb részét (a magyar nyelvnek 
az ugor csoporthoz tartozását) megokolt helyeslő szavazattal 
•elfogadta még egy olyan magyar tudós is, a kit addigian különösen 

*) Boller «Die finnischen Sprachen» 1853. — «Die Pronominalafixe 
•des ural-altaischen Verbums» 1858. 

a) Ahlqvist: «Om Ungerska sprakets förvancltskap med Finskan» 1863. 
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a törökség terén mozgott sok évi tanulmányai inkább arra hajlí
tottak és képesítettek, hogy a magyarban azt lássa a mi a török-
séggel egyező, — a kit tehát említett szavazatára csak a magyar
ugor nyelvrokonság tényeinek kifejtése bírhatott rá, úgy a mint 
azt hasonlító nyelvtudományunk akkoriban végrehajtott nyomo
zásaiból kivehető volt ? Ez a férfiú nem más mint maga V á m b é r y 
Ármin, a ki most a mit még nem oly nagyon régen igaznak vallott, 
hiú káprázatnak hirdeti s a magyar és ugor nyelvek közvetetlen 
rokonságáról való nézetet alaptalan erőszakolt theoriának akarja 
bizonyítani, hogy helyébe valami mást állítson —• nem tudni iga
zán mit? — a magyar-török alaprokonságot «torzító*) ugor 
elemekkel, vagy pedig a török ugor keverék nyelv rejtélyes theoriá-
ját, mely szerint a magyar nyelv «épen úgy sorozható a finn-ugor 
mint a török-tatár nyelvcsoportba)) (275 1.) vagy pedig «sem az 
egyik sem a másik csoportba n e m sorozható)) (230 ].)! 

Vámbéry úrnak említett szavazata a magyar-ugor rokonság 
mellett az 1869. évből való s egy olyan dolgozat bevezetésében 
található, mely a magyar nyelvben meglevő török elemek kimuta
tását tűzte ki föladatául («A magyar és török-tatár nyelvekbeli szó
egyezések » : Nyelvi Közlem. VIII. köt.). Maga a szavazat így 
hangzik, miután előre bocsátotta, hogy a magyar nyelv, a török 
szójárásokkal tett összehasonlítások után vagyis «egyoldalú tanul
mányozás)) mellett, határozottan a török szójárásokhoz tartozónak 
fog 1 á t s z a n i • (NyK. VIII, 114): 

«Es mégis ki a magyar és finn-ugor nyelvek közti viszonyt 
n é m i f i g y e l e m r e méltatja, meg fog győződni, hogy a török
tatár nyelvekkeli rokonság csak második fokú és hogy a magyar 
első fokon csak a f i n n - u g o r nyelvekkel, még pedig a yogullal 
áll l e g k ö z e l e b b i rokonságban?» 

Okai pedig, melyekkel e nézet-vallásáról mintegy számot 
adott, a következők voltak : 

«1. Az ugor nyelvek n y e l v t a n i a l a k j a i b a n , a nyelv
hasonlítás ezen főtényezőiben, több oly sajátság van, mely a 
magyar nyelv alakkincsében visszatükröződik, míg a török-tatár 
szójárások nyelvtanában kiányzik» (kiemeli a kétféle, tárgyi és-
alanyi igeragozást); •— 2. «a s z ó k i n c s b e n oly mozzanatok 
vannak, melyek m e g c z á f o l h a t a t l a n ú l bizonyítják, hogy a. 
magyar a finn-ugor törzsekhez áll k ö z e l e b b i r o k o n s á g b a n * 
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<(úgy mint a számnevek, a testrészek meg a legnélkúlözhetetlenebb 
természeti tárgyak elnevezései); — 3. «a magyar h a n g t a n i 
v i s z o n y o k már csak azért is közelebb állanak a finn-ugor 
nyelvtörzséihez, mivel ezek a p, l, n, r, v betűket mint kezdőhan
gokat használhatják, a mi a török szójárásokban igen nehéz, vagy 
pedig épen lehetetlen*). Igaz, hogy Vámbéry e mellett a magyar és 
török nyelvek viszonyát is rokonságnak czímezi (t. i. másodfokú 
vagy fiatalabb rokonságnak), de azzal, hogy szerinte «e rokonsági 
viszony későbbi érintkezésnek vagy talán összeolvadásnak az ered
ménye az ugor néptörzsben már elkülönítve álló magyarok s a 
tiszta török elemek közt» — eléggé érthetően kijelenti, hogy a 
magyar nyelvben található tisztán török elemek abban egykor 
mint idegen vendégek honosodtak meg (vagyis k ö l c s ö n v é t e l i 
viszony alapján kerültek be); sőt maga is mondja, hogy az olyan 
m agyar-török szók, melyek török képzőkkel ellátva vétettek föl, 
meg vagy 60 az oszmánliból került szó kölcsönzöttnek tekintendő 
{u. o. 118. 1.). Csak az a l t á j i ő s r o k o n s á g fölfogásával Vám
béry nincs egészen tisztában, a mennyiben «oly gyök- és tőszókról 
vagy nyelvalakokról» is szól, «melyek mint a t u r á n i (értsd: 
a l t á j i ) nyelvcsoport k ö z ö s b i r t o k a a törökben nagyobb és 
élénkebb rokonságot mutatnak, mint a finn-ugor nyelvekben» (t. i. 
a magyarhoz). De legalább még itt is csak azt vallja, hogy van az 
altáji nyelvcsaládnak bizonyos k ö z ö s b i r t o k a , a mely termé
szetesen e családbeli nyelveknek az illető szorosabb csoportokon 
át való közös eredetére is utal. 

Beh egészen másképen nézi most mind ezeket a ((Magya
r o k e r e d e t e o szerzője, a ki pedig ugyanaz a Vámbéry, a kiről 
ezelőtt 13 évvel szinte azt lehetett hinni, hogy majd magyar-ugor 
nyelvésznek áll be, mihelyt neki arra még egy kis otium kerül. A 
magyar nyelvben immár az ugorságból csak holmi <« elemek» 
vannak, ezek pedig a világért sem eredetibbek, nem hogy számo
sabbak, mint a török elemek, sőt inkább ezeknél fiatalabbak, a 
nyelvbirtok vendégrészét tevők; nem kölcsönszók többé, hanem 
ősi tulajdon a magyarban a török képzőkkel ellátott szók is, sőt 
annál eredetibbek, minél törökösebbek; a magyar-török nyelv
viszony megitélésében nem jöhet számba az altáji ősrokonságról 
való nézet (mely a legmerészebb phantasia szüleménye, — mert 
ez ősrokonság csak gyökszókra terjedhet, nem pedig képzett szókra 
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— a mit, közbe legyen mondva, senki nem is állított). Mind ebből, 
t. i. ha ez mind igaz, a mint Vámbéry úr véli és vallja, önként az 
következik, hogy a magyar-ugor nyelvhasonlítás eddigi munkálatai, 
mint a melyek egészen hibás alapon nyugosznak, nem egyéb kárba 
veszett erőszakos fáradságnál. 

Megdöbbenve kérdeztük, mi okozta Vámbéry úr nézeteiben e 
nagy fölfordulást? Hiába találgattam, azt gondolván, hogy talán a 
magyar-ugor és magyar-török nyelvviszony tényei azóta lényegesen 
megváltoztak; hogy teszem egy új török nyelvet fedeztek föl, mely 
magyarabb volna a csagataj-töröknél vagy a jakutnál, vagy bár az 
állítólag «ugor elemekkel eltorzított» csuvasnál? Igaz, megismer
kedtünk azóta, azaz Vámbéry is csak azóta, az altáji-tatárral, a 
kirgiz-tatárral • a kazáni-tatárral Ilminszki, Kadloff, Budagov, 
Bálint közléseiből, — de mind ezekben a magyarosságra nézve 
csak olyan nyelveket találtunk, a milyenek az előbb ismertek i s ; 
egy néhány külön adat, mely az új forrásokból került, a hasonlítás 
egészében számot sem tesz s ellenében áll az ugor nyelvismeret 
öregbedése, mely szintén nem egy új adatot nyújtott a magyar
ugor viszony részére. Mert fölteszem, hogy ez utóbbiról is vett 
Vámbéry úr tudomást, mint attól várható, a ki e két nyelvkör dol
gában ítéletet akar mondani. Végre szerencsésen rá akadtam 
könyvének azon helyére, a hol egy szerény jegyzetben tudomány -
beli újjá születésének titkát maga fedezi föl. A 271. lapon ugyanis 
«helyre igazítja 12 év előtt tett nyilatkozatát. Akkor, úgymond, 
azon nézetben voltam, hogy a finn-ugor elemek qualitative és 
quantitative erősebbek a magyarban, s hogy a török hatás csak 
későbbi érintkezésből eredt a történelmi átalakulás alatt. De e-
nézetemet megczáfolták későbbi tanulmányaim, k ü l ö n ö s e n 
p e d i g B u d e n z ö s s z e h a s o n l í t ó s z ó t á r á n a k n e g a 
t í v e r e d m é n y e ». 

Tehát voltaképen és főképen én — az én szegény magyar
ugor szótárammal vagyok a bűnös abban, hogy Vámbéry úr a 
magyar-ugor nyelvrokonság iránt minden hitét végképen elvesz
tette ! Beh nagy balgaságot követtem el, hogy ezt a szótárt nagy 
fáradsággal megírtam s nem hagytam a «Magyar és finn-ugor 
nyelvekbeli szóegyezések»-et úgy a mint 1868-ban először kiadtam, 
teljes bizonyító s meggyőző erejükben. Talán még most is nézet
társunk volna V. úr s nem kellene vele hosszadalmasan vitatkozni* 
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De ez már megtörtént: a nagy bűnt elkövettem, s most kikaptam 
a sententiát. A magyar-ugor szótáram, mint a magyar-ugor nyelv
rokonság bizonyos részéről való kifejtése, annyira rossz, hogy az 
embert még el is riasztja azon rokonság elhivésétől, a melyet ki 
akar fejteni! Pedig legalább annyit hittem volt, hogy e szótáram, 
ha lesz is benne sok hiba és kivetni való, mégis csak valamicské
vel jobb mint a régi Szóegyezések, vagyis hogy az előbbi munká
lathoz képest egy kis «haladást jelez.» S már azon voltam, hogy 
munkámnak ilyen igazán negativ eredménye miatt elszomorod
jam, de segítségemre jött a Vámbéry (254. 1.) szerint «ismeretes 
philologusi ö n h i t t s é g e m ) ) , melynél fogva nem egy könnyen 
állok el szerzett nézeteimtől, a míg csak győzöm védeni; tudni 
kell ugyanis, hogy Vámbéry úr nyelvhasználata szerint önhitt-nek 
mondandó, a ki önmagában hiszen, — a ki erősen hiszi vagy való
ban meghiszi is a mit állít; ez a tulajdonság pedig némileg hiba,, 
mert a vele járó makacssággal esetleg a velünk vitázó jámbor fe
leknek könnyen alkalmatlanságot szerezhetünk; Vámbéry úr, úgy 
látszik, ajánlja is az ellenkező virtust, az önhitetlenséget, mely 
abban áll, hogy nem kell szükségképen meg is hinni, a mit állí
tunk (példáját is adja V. úr a nyugod czikk bírálatában, 539. 1., a 
hol ő olyan török egyezést hoz föl, a melyet maga is hibásnak 
nyilvánít; vagy a hárs czikk alatt, 605. 1., hol az én rossz egybe
vetésemet követve, valamit a törökségből is hoz föl párhuzamul 
de «a nélkül, hogy akár az egyik akár a másik részen hinne a ro
konságba »). Egyszersmind fölébredt bennem azon k é t e l k e d é s i 
h a j l a m o m , a melyet Vámbéry úr munkája végén annyira 
megró, de a melyet sehogy meg nem tudok fékezni, mihelyt azt 
tapasztalom, hogy valaki, nem hogy gyarlóságból tévedésbe e s e t t 
volna, hanem t é v e d é s t e l k ö v e t e t t . Ilyen esetet pedig már 
Vámbéry munkájának első részében találtam volt, hol (73. 1.) e 
bolgár nevet: Omortag a keleti török omortka « to jás» szóval 
magyarázza, noha jól tudhatja s kétségnélkül tudja is, hogy «to-
jás» a keleti törökben nem omortka, hanem jumurtka v. jomurtka,. 
a mint maga is közölte a szót «Csagataische Sprachstudien»-ben, 
valamint «Etymol. Wörterbuch»-jában; kell neki mint kiváló 
«turkologus»-nak azt is tudni, hogy e szó egy török dialectusban 
sem fordul elő kezdő j vagy annak sequivalense nélkül: oszm. ju-
murta (1. Vámbéry, Taschenwörterbuch s. v. «ei»), kazáni-t. jo-
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morka, azerb, jumurta, altáji jimirtka, kirgiz zumurtka, jakut simít, 
csuvas simarda, kojbal numurtka, numerka. 

S így bátor voltam V. úr által elitélt munkámnak valódi 
-eredményén egyelőre még nem esni kétségbe, s inkább azt sejteni, 
hogy a tisztelt bíró úr nem kellően részrehajlatlan és helyes eljá
rású vizsgálat alapján hozta anathematikus Ítéletét. Hozzáfogtam 
tehát a motivumok tanulmányozásához, a melyeket V. úr munkája 
végén egy terjedelmes mellékletben közölt, a melyben szótáramnak 
hasonlító czikkeit a magyar-török nyelvrokonság szempontjából 
tüzetesen megbírálja. Az ebben a magyar-ugor egybevetésekkel 
szembe állított magyar-török egybevetések é r t é k é t mérlegel
vén (a mit V. úr többnyire elmulasztott, megelégedvén azzal, hogy 
•sí törökből általában csak fölhozhasson valamit, bár csak hang
vagy jelentésbeli «anklang»-ot), s a fölhozott török adatok h i t e 
l e s s é g é t vizsgálván (a mi elég fáradságos, de szükséges munka 
volt, mert V. úrnak nem egy, bár mi módon keletkezett tévedését 
kellett constatálnom) s e mellett arra ügyelvén, hogy mennyire kö
vet V. úr elfogulatlan b í r á l a t i e l j á r á s t (különösen az ugor 

-egybevetések összes adatainak és magyarázatuknak kellő számba
vételére nézve): tapasztalásaim összegezése után azon megnyug
tató meggyőződést nyertem, hogy az e bírálatban eléadott magyar
török nyelvrokonság a magyar-ugor szótár egybevetéseiben semmi 
nevezetes kárt nem teszen, s hogy e munka eredménye még min
dig eléggé (tpositivw marad, nem is tekintve azon ugor egybeveté
seket, a melyeket V. úr is bántatlanul hagyni magát kénytelennek 
érezte. Mindössze a szótáram czikkeibŐl néhány számot, talán 
5-öt vagy 6-ot, vagy ha már liberális akarok lenni talán 10-et, 
12-őt fogok kivetni, a mennyiben az illető magyar szókban török 
kölcsönszókat ismertem föl vagy az illető egybevetést egyelőre 
még némileg merésznek tartom, — s teszem ezt Vámbéry úr bírá
lati ellenvetései után, bár részben nem azok alapján. Ennyi 
veszteséget, ha ugyan az, talán mégis elbír a Magyar-ugor szótár, 
8 a pótlására már elég más anyagot tartogatok. 

Vámbéry úr bírálatának felülvizsgálása azonban még más 
tekintetben is megvigasztalt. Észrevehető ugyanis e bírálaton, 
hogy korántsem az én szótáram, az ő «negatív eredményével», az 
oka annak, hogy Vámbéry úr a magyar-ugor nyelvrokonságot elis
merő régibb nézetét oly gyökeresen megváltoztatta. El volt az már 
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ítélve, még mielőtt annak negativ eredményét constatálta volna; 
a bírálat csak utólag hajtatott végre, hogy a már megállapodott 
ítéletet valahogy motiválja. Könnyen meg is lehet sejteni, hogy 
miért nem kellett már V. úrnak a magyar-ugor nyelvrokonság, s 
ennél fogva annak egyik főrészéről való bemutatója, a Magyar
ugor szótár? Nyilván mert útjában állott az egy másnemű nézeté
nek, mely időközben, hogyan hogy nem, V. úr elméjében «szikla 
szilárdságú*) hitvallássá erősödött, azon nézetének t. i., melynek ki
fejtése a «Magyarok eredete* ez. munka czélját teszi, hogy a ma
gyarok ethnikai eredetük szerint a török-fajta népekhez tartoznak. 
Minthogy pedig e nézetét részint nyelvészeti adatokból is merí
tette, mégsem illett, hogy a magyar n y e l v alapjában tisztán 
ugor-féle nyelvnek tartassék, s a magyar-ugor nyelvrokonság sorsa 
egyszeriben el volt döntve: az ethnologus Vámbéry megparan
csolta a nyelvész Vámbérynek, hogy őt ettől az alkalmatlan nyelv-
xokonságtól akárhogyan is megszabadítsa. 

Véleményemet a következő momentumok igazolják: 
1. Vámbéry úr bírálatában a m.-ugor szótárnak egy nem egé

szen csekély részét figyelembe sem vette : kerek számmal 300 czikket 
mély hallgatással mellőzött, azaz az ugor rokonságnak ugyan
annyi tanúit az ügy tárgyalásából kirekesztette; pedig nem egy
nek közülük igen-igen fontos a vallomása (pl. a lev- «fieri, esse» 
igének; lásd alább a kirekesztettek jegyzékét). Úgy látszik, bíró 
úr belefáradt a «motívumok» kidolgozásába. 

2. A bebocsátott tanukat is sokszor csak félfüllel hallgatta 
ki, azaz nem olvasta meg jól a bírált szótárczikkeket, különösen a 
fejtegető magyarázatokat (commentárokat), de néha még az egybe
vető főrovatot sem ; azután pedig az adat vagy magyarázat mellő
zésére építi a maga ellenvetéseit (pl. 642. l.fagy alatt a szótár 
szerzőjére fogja rá az «égni» és «fázni [és fagyni]» fogalmak egy-
betársítását, a mellett, hogy a mordvin pali-nsk csak a «frieren» je
lentését közölte, elhagyván a «brennen» -félét | 603. 1. gyors: V. úr 
tagadja, hogy «erő» «és gyors mozgás» rokon fogalmak, pedig a 
commentár erre két igazoló példát hozott föl a finn és észt nyelv
ből). Ilyesmit csak olyan bíró mívtlhet, a kinek már eleve készen 
van az ítélete. «Gyönyörű példánya» a bírói vagy bírálói gondosság
nak az is, hogy V. úr egyszer csupa véletlen figyelmetlenségből 
valamely finn szó fordításának főszavát elhagyván, az így meg-
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csonkult s voltaképen érthetetlen fordítást egyszeriben megérti és 
megmagyarázza, s ennek alapján azután a szótár szerzőjére hal
latlan badarságot fog rá: 606. 1. has alatt, ezt adja a szótár: finn 
kupsu « v e s i c a piscium natatoria», ő meg így írta k i : «piscium 
natatoria», s ez szerinte = « u s z o n y » (a német kiadásban «flosz-
feder»)! 

3. Vámbéry úr néha erőszakosan bánt az ugor tanukkal, 
hogy jobban az ő óhajtása szerint valljanak: 614. 1. ő, nem a szó
tár, összebilincseli a kosz «grind» szót, melynek megint csak 5 
adja a «tulaj dónké peni b r a n d » jelentést, a kozmás szóval, s 
ezen alapszik azután az ő vádja, hogy a szótár szerzője a «kéreg» 
és «égés, hő» fogalmakat egymással egyezteti (251. 1.); tehát elő
ször ő készít badarságot, azután másnak a nyakába köti | 615. 1. a 
szótárnak kora (akkora) és kor (aetas, tempus) czikkót megcson
kítja &kora elhagyásával; mert az ő török egybevetése csak a kor
hoz illik, míg az ugor egybevetés, jelentésre nézve, jobban a korá
val egyező. 

4. Vámbéry úr az ugor tanuktól megtagadja értéküknek bi
zonyos igazolását, a melyet azonban a török tanuknak megenged; 
más szóval: Vámbérynek szabad az ő török egybevetéseiben foga
lom-egyeztetés végett indogermán analógiákra is hivatkozni (pl. 
kéreg alatt: tör. kirág «szél», v. ö. n é m e t rand és rinde \ szárny 
alatt: kazáni-t. jarun vállapoczka: «v. ö. orosz krilo és krilce), de 
Budenznek az ugor szóhasonlításban nem szabad (251. 1. «tehát 
ismét az árja példákra való természetellenes és végzetes hivat
kozás !»). 

5. Vámbéry úr a kihallgatott vallomásokat összegezvén vala
miképen (lásd alább) úgy intézi az osztályozást és összeadást, hogy 
kifogástalan ugor tanukat az általa kifogásoltakkal egybe fog, s 
így velük is a szótár úgynevezett «negativ eredményét» kihozatja; 
így pl. a m. hal- «mori» mellett a finn kuole-, vog. oszt. kol-, yal-, 
melynek török ellentanuja öl-, segíti a magyar-ugor nyelvrokon
ság alaptalan voltát bizonyítani! Ez eljárás, azt meg kell engedni, 
f o g á s n a k igen jeles, de valami különös igazságszeretet bizony 
nem látszik ki belőle. 

Mind ezekből Vámbéry úrnak elszánt törekvése látszik ki, 
hogy a magyar-ugor szótár tanúságát, akármiképen, törik-szakad, 
semmisnek tüntesse föl. Hiszen buzgóságában még arra is elra-
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gadtatta magát a nyelvész Vámbéry, hogy nem csak a szótárnak 
megokolt véleményeit, hanem még adatokbeli tényeket is a szám
bavételből kirekeszszen : mert hiszen a kívánt «negativ eredmény* 
csak így volt elérhető; és pedig e mellett is csak úgy, hogy az 
akárhogyan is kihozott votumok p o n d e r á l á s á t ó l , újmagya-
rosan mondva, teljességgel «eltekintett.» Pedig hogy voltaképen az 
igazság megállapítására ez is szükséges, egy kicsit maga is sejtette, 
azt mondván a 252. lapon, hogy az ő észrevételei «egyelőre inkább 
a rokonság q u a n t i t a t i v , mint [sem] q u a l i t a t i v fokára 
vonatkoznak». 

De végre mit ért el Vámbéry úr a M.-ugor szótár «negatív 
eredményének*) föltüntetésével? Megdöntötte-e már a magyar
ugor nyelvrokonságot is ? Hiszen e szótárnak nem is czélja a ma
gyar-ugor nyelvrokonság bizonyítása, noha az e bizonyításhoz 
tartozó adatoknak egy bizonyos része abban bennfoglaltatik. De 
nem valamennyi adat. Ott van még a grammatikai alakok egye
zése, a melyeket V. úr egykor «a nyelvhasonlítás fő tényezőinek*) 
ismert el. Miért nem részesítette most V. úr ezeket is oly tüzetes 
tárgyalásban mint a szóegyezéseket? Az nem lehet mentsége,hogy 
a magyar-ugor alaktant még nem találja kényelmes rendszeres 
kézikönyvben, hogy azt lehetőleg könnyű szerrel tanulmányoz
hassa; a ki az ugor nyelvek dolgában érvényesen ítélni akar, 
annak e nyelveket valamennyire csak ismernie is kell; s ha ugyan 
kereste volna V. úr, számba vehetett volna legalább több az ugor 
alakhasonlításra vonatkozó dolgozatot, mely Hunfalvy «Vogul 
föld ós nép» ez. munkája (1864) óta jelent meg; sőt az ugor szó
tár commentárjaiban is talált volna ide vágó részleteket, a szó
képzést illetőleg, ha t. i. e munkát nem csak a «negativ eredmény» 
szempontjából tanulmányozta volna. — Végre tudja azt is V. úr, 
hogy lehetnek jellemző hangtani sajátságok is a nyelvrokonság 
megítélésére nézve fontosak; sőt 1869-ben még azt hitte, hogy 
csak ilyenek is eléggé bizonyítják a magyar nyelv finn-ugor jelle
mét. S csakugyan tárgyalj fi is V. úr újabb munkájában a «hang-
viszonyt*), czéljához képest alaposan — a miről máskor még alkal
mam lesz tüzetesen szólani. 

(Olvastatott a M. T. Akadémia 1882. nov. 20-kán tartott ülésén ) 
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I. 
A m a g y a r - u g o r Szótár mér lege . — A m a g y a r 

testrész-szó k.1) 

A Magyar-ugor szótárnak pedig azért «negatív az eredmé
nyei), mert sokkal nagyobb számmal van benne olyan szóhason
lító vagy szóegyezési czikk, melyet Vámbéry úr kisebb-nagyobb 
fokú rosszallással elvetendőnek tart, mint az olyan a melyet ő is 

x) Röv id í t é sek . N y e l v e k : a l t . = altaji-tatár; azerb. = azerbaj-
dsáni (t.); bask. = baskir (t.); csag. = csagataj (keleti-török) ; cser. = cse
remisz ; csnv. = csuvas ; — f. = finn; j ak . = jakut (t.); kar . == kara-
gasz (t.); kaz. = kazáni (t.) ; k i rg , = k irg iz (t.); kojb. = kojbal (t.) ; 
l p . = lapp; m. = magyar ; mong. sx mongol; mord. = mordvin ; oszm. = 
oszmanli (oszmán-török); oszt. = osztják; t . t . = török-tatár (((általában 
véve» V.); tör . = török ; — tnrkm. = tu rkomán; tob . = tobolszki (t.); 
ujg . = ujgur; vog. — vogul; vo t j . == votják; zürj . = zűrjén. 

I d é z e t t m u n k á k : Abnska , csagataj-török szógyűjtemény: tö
rök kéziratból fordította Vámbéry A. (Pest, 1862); A l t g r . = Grammatika 
altajskago jazika (Kazán 1869) ; B á l . = Bálint G., Kazáni-tatár nyelvta
nulmányok (Bpest 1875—77); B i a n c b . = Bianchi et Kieffer, Dictionnaire 
íurc-franc;ais (Paris 1850); B o h t l . = Böhtlingk, Die Sprache der Jakuten 
(St. Petersburg 1851); B n d a g . ( B n d g . ) : Sravnitelnij Slovar turecko-tatar-
skich narécij (St. Petersb. 1868); Csag. Spr. (v. Stud.) = Vámbéry, Csa-
gataische Sprachstudien (Leipzig 1867) ; E t W b . = V á m b é r y , Etyniologisches 
"Worterbuch der turko-tatarischen Sprachen (u. o. 1878) ; I l m . = I lminszk i , 
Materiali k izuceniju kirgizkago narócija (Kazán 1861); K B i l . = Uiguri-
sche Sprachmonumente und das Kudatku Bilik, Text mit Ubersetzung und 
"Worterbuch, von H. Vámbéry (Innsbruck 1870); MUgSz. = Budenz, Ma
gyar-ugor szótár (Bpest 1873—81); N . = Vámbéry «a magyarok eredete» 
ez. munkájának Német kiadása (Ursprung der Magyarén, Leipzig 1882); 
N y K . = Nyelvtudományi Közlemények; Osztronm. = Osztroumov, Slovar 
narodno-takarskago jazika [kazanskago] (Kazán 1876) ; P a v e t d. C. = Pa-
vet de Courteille, Dictionnaire turc-oriental (Paris 1870); Radloff = W. 
Badloff, Proben der Volkslitteratur der türkischen Stámme Süd-Sibiriens 
(St. Petersburg 1866—72); Stud. = Vámbéry, Csagataische Sprachstudien; 
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helyesel. Ezek a rossz magyar-ugor szó-egyezések ugyan nem 
egyformán rosszak; van köztük egy egész csapat, mely szinte 
jónak mondható, sőt a melyet maga Vámbéry úr is annyira jónak 
talált, hogy az illető szó-egyezések még «a török-tatár nyelvekben 
is helyeselhetőkö. De ez a fölös helyeselhetőség csakhamar szegé
nyeknek vesztükre vált: k e t t ő s e n helyesek levén, úgy tűntek 
föl Vámbéry úr szemében, hogy egyszersmind k é t e s e n helyesek, 
vagyis hogy k é t e s e k , a mi már félig-meddig = r o s s z . Á mint 
igy egyszer rossz hírbe keveredtek, aztán menthetetlenül ugyan
abba a pokolba kerültek, a melyben már a rosszabbak és legrosz-
szabbak azon vakmerőségükért bűnhődtek, hogy magyar-ugor 
nyelvrokonság bizonyitóiúl világgá támadtak. Vámbéry úr ugyans 
a Magyar-ugor szótár bírálatában számbavett magyar-ugor szó
egyezéseket négy csapatba (kategóriába) osztja, a melyeket röviden 
így jellemez: 

E l s ő k a t e g ó r i a (505.1.): «avagy olyan szóegyezósek, 
melyek mind a finn-ugor, mind a török-tatár nyelvekben egyaránt 
helyeselhetők))(243.1. így: «az összes ural-altaji nyelvkincsben levő 
közösségi szellemnél fogva helyeselhetőkö). — Nem értjük ugyan 
mindjárt, miképen legyenek a Magyar-ugor szótárban foglalt szó
egyezések, azaz magyar és ugor nyelvekbeli szóegyezések még 
«nyelvekben» s jelesen «a török nyelvekben is» helyeselhetők, 
de a bírálatnak illető részén végig nézve könnyen megsejthetjük, 
mit akart Vámbéry úr idézett szavaival voltaképen mondani; 
nyilván ezt: «olyan magyar-ugor szóegyezések, a melyek amúgy 
helyesek, de a melyek ellenében az illető magyar szókra vonat
kozó ugyanoly jó (v. helyes) magyar-török szóegyezések is hoz
hatók föl.» 

M á s o d i k k a t e g ó r i a (559. 1.): «avagy olyan szóegyezé
sek, melyek a speciális finn-ugor hangtani viszony következtében 
a török nyelvben nem, vagy igen ritkán találhatók)) (244. 1. ((me
lyek . . . következtében a török nyelvekben nem találhatók, vagy, 
ha megvannak is a törökben, a finn-ugor rokonság erősebb és 
prgegnansabb jelei miatt azonnal föltűnnek»). Értsd: «olyan 

Trojanszki : Slovar tatarskago jazíka (Kazán 1833); TWb. = H. Vám
béry, Deutsch-türkisches Tascbenwörterbuch (Constantinopel 1858); Vullers 
Lexicon Persico-Latinum (Bonnae 1855—64); Zenk (v. Z.) = Zenker, Dic-
tionnaire turc-arabe-persan (Leipzig 1866—76) ; Zolotn. s= Kornevoj cu-
vassko-russkij slovar (Kazán 1875). 



4 2 6 BUDENZ JÓZSEF : FELELET, I . 

magyar-ugor szóegyezések, a melyek ellenében, megfelelő magyar
török szóegyezések nem hozhatók föl, kivéve néhány kevés eset
ben, a hol azonban a fölhozható magyar-török egyezés nem egy
aránt jelesnek mutatkozik.»Megjegyzem, hogy a«speciális finn-ugor 
hangtani viszony»-val való megokolást el kellett volna hagyni a 
kategória jellemzéséből, mert elég olyan magyar-ugor szóegyezést 
sorozott Vámbéry úr e kategóriába, a melyen semmi speciális ugor 
hangalaki sajátság nem nyilvánul. 

H a r m a d i k k a t e g ó r i a (582. 1.): «avagy olyan szó
egyezések, melyek a finn-ugor nyelvekben nehézkesek és erősza
kosak, a török-tatár nyelvekben pedig természetesek és szembe
tűnőbbek)) (246. 1. «melyek épen úgy a hangtani, mint a fogalmi 
viszony kellő méltatása mellett, a finn-ugorban részint nehézkesek
nek, részint erőszakoltaknak és helyteleneknek mutatkoznak, ellen
ben a török-tatárban sokkal jobban kielégítik a részrehajlatlan 
itélőt»). Vámbéry talán ezt akarja mondani: «olyan magyar-ugor 
szóegyezések, a melyek hangalaki vagy fogalom-egyeztetés tekin
tetéből kifogás alá esnek (s ennél fogva helytelenek) s a melyek 
ellenében minden tekintetben kielégítő magyar-török szóegyezések 
hozhatók föl.» 

N e g y e d i k k a t e g ó r i a (641. 1.): «avagy olyan szóegye
zések, melyek sem a finn-ugor, sem a török-tatár nyelvek terén 
hozott analógiák által nem igazolhatók, tehát mindenkép hibások» 
(248. 1. «és a melyeket, csak fölhevült etymologiai phantasia 
productumaiúl kell tekintenünk)); v. ö. 253. 1. «phantasticus ety-
mologiák»).—-Ez is furcsa definifcio, a mennyiben magyar-ugor 
szóegyezéseket, a melyek amúgy is hibások volnának (hiányozván 
az ugor nyelvekben a kellő «analógiák*), azaz Vámbéry úr műnyelve 
szerint «egyezés»), csak az által váltak «mindenkép hibásokká, 
hogy az illető magyar szókra nem találunk az török nyelvekben 
«analogiákat», azaz «egyezéseket*). 

Egyelőre még nem is kutatva, hogy helyesen itélte-e meg 
Vámbéry úr a kifogásolt magyar-ugor szóegyezéseket vagy csak
ugyan igazán egyértékű magyar-török egyezéseket hozott-e föl a 
magyar-ugorok egyik része ellenében, már az ő bírálatának imént 
jelzett négyes fölosztását egy kissé furcsának kell találnom. Ő az 
én magyar-ugor szótáramról azon hízelgő véleménynyel van, hogy 
az a magyar-ugor szókincs-egyezésnek ez idő szerint legbehatóbb 
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tárgyalását vagy fejtegetését foglalja magában, a miért is ő abban 
a magyar-ugor nyelvrokonságnak e részben kiváló bizonyítását 
találja. De egyszersmind észre vévén, hogy a benne állított 
magyar-ugor egyezéshez «még szigorú kritika fér, a mi által a 
bebizonyítóttnak tartott tények mennyisége jelentékenyen alá 
szállw, ő meg akar róla győződni, hogy csakugyan mi és mennyi 
van benne, a mit a szigorú kritika el nem fogadhat. Az e végett 
intézett vizsgálat az egyezéseknek csak k é t o s z t á l y á t fogja 
kihozni: a) helyes vagyis kifogástalan egyezések; és b) ilyen vagy 
olyan alapos okból helytelen vagyis elfogadhatatlan egyezések. Ha 
azután a helyes egyezések csapatja csakugyan, kivált tartalmilag 
is, oly jelentéktelennek mutatkoznék, hogy az e nyelvek eredeti 
rokonságát (azaz hajdani nyelvegységét) nem is bizonyíthatná, 
hanem ez egyezések létre jötte akár más okból is magyarázható 
volna, a bírálat helyességét és alaposságát föltéve, h e l y e s e n 
mondhatná a Magyar-ugor szótár bírálója, hogy annak «negatív 
az eredménye». Minek neki tehát a helytelenek (III. kategória) 
mellett még leghelytelenebbeket is (IV. kategóriában) hozni föl, 
mintha bizony ezek jobban ártanának meg a rnagyar-ugor rokon
ságnak, mint a csupán «helytelenek)) ? S a mely magyar-ugor 
szóegyezés egyszer helyes, az nem lehet kevésbé helyes a 
miatt, hogy az illető magyar szóval akár török szó is helyesen 
egyező; ez utóbbi körülményben csak probléma bukkan elé, a két 
felé való egyezés eredetét illetőleg. Hogy az említett négyes föl
osztásnak nincs igazi ratiója, maga Vámbéry úr mutatja meg az 
által, hogy fölvett kategóriáinak kritériumait nem tudja következe
tesen alkalmazni, s sokszor a kritériumok fölismerésében és meg
ítélésében tétovázik. A II . kategoriabeli («helyes») magyar-ugor 
czikkekhez is néha odavet m.-török egyezéseket, a melyek termé
szetesen szintén helyesek, mert külömben föl sem hozta volna: 
pl. 560. 1., éj-Yiez: tör. ejlen- késni | 561. ujj-\\oz: alt. öle ujj, üje íz, 
tag | 562. bök-liez: kaz. bökő dugasz J csikland-hoz: oszm. gizikla,- \ 
564. fiú-hoz: csag. bála gyermek, oszm. pala liba | 562. csíp-hez : 
csag. cimda- kneipen | bQ^.fészek-hez: tör. büzek lyuk | 565. háj és 
híz-: alt. kazi háj | 567. jelen: tt. jil, jal, jil fényleni | 567. jó flu-
vius: 1.1. oguz, okuz folyó (Oxus) | kerek, kör: csag. gürüng beszéll-
getés, ujg. küren kör, tábor | 568. könnyű : 1.1. kine, giné (kicsinyítő 
képző) | 572. nász: alt. naji barát, társ | 573. picziny: k. k. pitá-, 
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bitá kicsiny, kevés (&ic-metszeni) J 574. pödör-; t.t. bögre görbíteni, 
csavarni j 576. savanyú: alt. cégen savanyú tej | só : kirg. éur sós 
terület | 577. sötét, szégyen: t. t. sög szidni | 578. szív cor: 1.1. süj-, 
sev- szeretni | szupolyka : t. t. süvri, sivri hegyes | 579. tolvaj: t. t. 
tála- rabolni | 580. vál-: csag. bol- lenni | 581. vív-: t. t. baj erő, 
gazdagság. Mind ezeket tehát az I. kategóriába kellett volna tennie. 
Egy két esetben (t. i. a II. kat. tárgyalásában) meg épen jobbnak 
tartja az ő török egybevetését: 560. ijed-hez: t. t. ajil forogni | 
565. gőz: t. t. kizi hőség | 568. kész, készt: t. t. kist- ösztönözni. 
Ezek tehát voltaképen a III. kat.-ba tartoznának. Sőt egyszer 
«merésznek» találta a magyar-ugor egybevetést (573. 1. nyir-fa) 
a nélkül, hogy törökséget tudott volna hozzá csapni, s mégsem 
utasította a IV. kat.-ba (különös kegyelem!) Kétszer meg az a 
furcsaság esett meg Vámbéry úron, hogy ugyanazt a magyar-ugor 
szóegyezést mind az I. mind a III. kategóriában tárgyalta, azaz 
«helyesnek» is «helytelen»-nek is Ítélte, a nélkül, hogy az utóbbi 
kárhoztató ítéletét külömb török adatokkal támogatta volna! Lásd : 
háború-hoz (I.) 521.1 . : csag. kaburti, kabaruk, kabar, meg (III.) 
604. 1.: csag. kabarti, kabar, kabaruk | jó bonus-hoz (I.) 528.: csag. 
jak (jakéi, jaur), sag, ong, meg (III.) 612.: csag. jak (jakéi, jagum, 
jagul), ong. Már most melyik az igaz-ítélet ? — Szintígy, ha V. úr 
könyvében akár az I. akár a III. kategória czikkein végig nézünk, 
nem egyszer fogjuk csodálkozva kérdezni, hogy hogyan és miért 
ítélhette V. úr a bizonyos m.-török egyezéseket a m.-ugorokkai 
egyaránt jóknak és helyeseknek, illetőleg ezeknél jobbaknak vagyis 
ellenükre helyeseknek? Szerinte pl. 507.1. a m. által-hoz csak úgy 
illik a csag. öte óta, túl, azután, mint az oszt. ulti trans J 523. hal-
«mori»-hoz: tör. öl- halni = finn kuole-, mord. kulo-, cser. kol-, 
oszt. %al- | 525. hólyag-hoz: tör. kovuk = finn kuula | 526. hosszú
hoz : tör. uzun, usun hosszú, uzak messze = vog. kosa, cser. kuZo 
hosszú | 527. húz-: csag. oz-, uz- hosszabbítani, nyújtani (?), előre
menni = oszt. yúé- ziehen | 531. kő (köve): tör. kaja szikla, kő — 
finn kivé, oszt. kevi, cser. kii stein | 534. mar-ni: alt. mura- gyön
gülni, fogyni = finn murta- frangere j 538. nyer-m.: csag. jeng-
legyőzni! = oszt. nerem- wegnehmen, vog. nir- herausziehen | 547. 
szigorú: tör. sik szűk (tkp. dicht, épais), sikarak szűkebb = cser. 
éeger angustus | 549. talp : csag. jalpak lapos = lapp tuolpa flach, 
planus | 555. vaj: tör. maj = finn voj, mord. vaj, oszt. voj, vog. 
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vaj fett, butter | velő: tör. bejin, mejin = oszt. velim, vog. valem | 
558. mr-ni ; csag tagar takaró, födél (tkp. zsák) = oszt. tö/r-, tugor-
zuschliessen. || 640. 1. a magy. vei-, val- «esse»-hez jobban illik : 
tör. bol-, ol- lenni [azaz «fieri, esse»l — mintsem a finn ole-, lív 
vol-, zürj, vil-, vog. ol-, oszt. cser. ul- «esse» (csak mord. ule- sem, 
werden) [még pedig «a kezdői) labiálisnál fogva» egyezik jobban a. 
török alak: vagyis vol-hoz hasonlóbb a bol-, mintsem maga a voll] \ 
612. jut-hoz jobban illő : tör. jit, jet, — mintsem: vog. joyt- | 636.. 
tő (töve)-Idéz : csag. tüb, tib — mintsem : finn tyve | 587. ásít-hoz : 
tör. esne- ásitani (ásna- nincs meg) — mintsem: vog. uosint-, votj-
vusil- | 590. bog: tör. bogun bog, bag kötél, bogol boglya — mint
sem : zürj. bugW hervorstehendes, buckel, beule, észt. pung, f. puka-
tuber, buckel | 593. csap-hoz: tör. cap mintsem: lapp. cuoppe-r 

votj. capki- (hiszen a vocalis-szinezetbeli eltérést V. úr másutt nem 
veszi számba: pl. dug-: tör. tik-, karika : tör. kar stb.) | 594. csűn-r 

sinl-hez: tör. sün- elfogyni, elmúlni (tkp. exstingui), cunak nyo
morék — mintsem: zürj. cin-, cin- verlust erleiden, abnehmen |i 
601. fúl-,fojt-hoz: oszm. boul-megfúlni (tkp. boyul, ettől: boy- suf-
focare), alt. puula megkötni (nem «fojtani»; puula- = tör. bagla-) — 
mintsem: lp. puve-, mord. pova- strangulare, suffocare | 60íL 
gyalog-hoz : csag. jajag, oszm. jaján gyalog — mintsem: mord
jaiba pedibus, gyalog, finn jalka (jalga), cser. jolpes | 603. győz-nii 
tör. jauz (nem jevüz) dühös, erélyes, kitartó — mintsem : finn jaksa-
posse | 605. hárs-hoz: csag. arca hárs (tkp. «fichte») •— mintsem -
zürj. kire, finn kuore baumrinde | 608. m-hoz : tör. sinir (tkp. sinir}-
— mintsem: f. suone, zürj. sön, vog. tan | 619. nyes- n i : tör. jesi-
nyesni, gyalulni — mintsem: cser. nü£-, lapp naske-1 619. nyír-mt 
csag. jir- kiásni, elvágni — mintsem: oszt. nogor- hobeln | 625.. 
selyp: kirg. salpi ütő, verő (?), csag. calpik selyp (?) •— mintsem i 
lapp solba blaesus | 626 serdíií-ni: kirg. sirek- (olv. sirak) hosszú
lábú, magasra nőtt, serk- felnőni (?) —• mintsem : észt. sirgu- sich 
strecken, wachsen, sirge- dehnen, mord. será wuchs | 627. sor: alt.. 
sür- vonalozni, ciir és csag. cigir barázda (tkp. oszm. cigir fuss-
pfad) — mintsem: oszt. sur farche, votj. sures weg, f. suora rectus | 
628. siti-disznó: csag. sül sül (?), tövis (csag. Stud. söl faser, haar, 
stachel: t. i. der áhre), oszm. sülük piócza — mintsem: finn süli, 
mord. sejel igei | 629. szál: csag. tal egyes fa, jak. sala ág — mint
sem : finn salko pertica longior, észt. sale dünn, schlank, zürj. sot 
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spitzer pfahl | 681. szök-ni: tör, sek- szökni, ugrani — mintsem: 
oszt. sik- sich stürzen, lp. cákke- effugere | 631. szörnyű: alt. süreen 
schrecken, staunen — mintsem : oszt. serim- sich verwundern, finn 
hirmu terror | szűk : tör. sik (mélyhangú) szűk, szoros, tömött, 
gyakori (tkp. csak : dicht, háufig) — mintsem : finn soukka angustus. 

Emezekből eléggé látható, hogyan itéli meg Vámbéry úr az 
« e g y e n l ő h e l y e s s é g e t * ) meg a «he l y e s e b b s é g e t», s 
hogyan tudja alkalmazni a maga kategóriáit. De ha nincs is igaz 
alapja a nógy-kategoriás fölosztásnak, van ám mélységes vagy ha 
tetszik magasztos ez é l j a ! Mert hogy ne volna magasztos czél a 
magyar-török rokonsági theoriának «major gloriá»-ja? Ezért lehet 
minden eszközt, még a jó fortélyt is megpróbálni. 

Vámbéry úr a M.-ugor Szótár czikkein, azaz voltaképen csak 
a czikkek összes számának mintegy két harmadán ( = 663 czikken) 
a maga módja szerint «szigorú» s természetesen «alapos és részre 
hajlatlanw vizsgálatot hajtván végre (a miről még alább lesz szó), 
hogy a helyeseknek meg a helyteleneknek itélt magyar-ugor szó
egyezések érték-arányát is megállapítsa, a legegyszerűbb és leg
kényelmesebb módhoz folyamodott: megolvasta a d a r a b - s z á 
m o t . Hiszen ha s z á m szerint jóval több rossz egyezés van 
mintsem jó, akkor az egész munka is «rossz», s vele együtt a 
magyar-ugor nyelvrokonság alaptalan — quod erat demonstran-
dum. Vámbéry úrnak talán sejtelme sincs róla, vagy ha van, nem 
akarja magának bevallani, hogy egy-egy nyelvnek szókincsének 
egyes darabjai nem mind azon jegyű ós értékű pénzek, főképen 
ha a szókincs tanúságát nyelv-eredet kérdésében akarjuk fölhívni, 
s hogy e szerint a szóegyezések fontossága ugyancsak a nyelv-ere
det kérdésében külömböző, az illető szók fogalmi fontosságához 
képest. Hogy pl. az ágy, bogyó, csík, díj, dob, ék, fék, fű, hárs, íj, 
nyil, kengyel, nyűg, orsó, piszok,rüh, sül-disznó, szalag, szösz, tegez, 
ház, ár (subula), eb, egér, ón, ostor, bagoly, háló, holló, hüvely, lepen-
dék, liba, liszt, lúd, nyél, nyuszt, rög, só, szén, tetű, varjú, vas, ászok, 
•arasz, féreg, kanál, kutya, ló, nyárs, kés, sarló, süly, szeg (clavus), 
szú, tör gladius, üsző, var, fene ; szegény, gazdag, kém, őr, isten, ín 
(inas), úr, böjt, eskü, szín (color), ár (pretium) — (közel 70) ma
gyar szóknak vannak-e másai a többi ugor nyelvekben vagy 
nincsenek, az a nyelvrokonság kérdésében nem nagyon érdekel; 
ha vannak is, az annyit sem nyom, mint pl. &fej, szem, kéz szók 
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ugor volta vagy akár az egy lev- (lenni) ige a vol- mellett, a mind
egyiknek megfelelő ugor igékkel. No, de Vámbéry úrnak nincs 
Ínyére, hogy még a szóknak és szóegyezések külömböző fokú érté
keit is mérlegelje; elég hogy 663 czikket végig bírált; megolvassa 
az eredményt: 100 több mint 50, épen kétszer annyi mint 50, ezt 
belátja és tudja minden iskolás gyerek, s így bizonyosan a t. nagy 
közönség is. Csak hogy még sem elég a csupa darab-megolvasás; 
a számokkal is kell még bánni tudni, kivált mikor még ők sem 
fejezik ki határozottan és megdöbbentően a kívánt eredményt: és 
V. úr tud velük bánni. 

Megolvasván a megbírált 663 m.-ugor szóegyezési czikknek 
helyesét és helytelenét V. úrnak azt kellett találnia, hogy «helyes» 
van 427 czikk, 236 «helytelen» czikk ellenében (t. i. az I. és II. 
kategóriában tárgyalt czikkek száma, a III . IV. kategória ellené
ben) : vagyis majdnem k é t s z e r a n n y i a helyes, mint a helyte
len, így szólt a s z á m o k nyelve még a kategóriák föltalálása előtt. 
Tehát épen az ellenkezője annak volt az eredmény, mint a mit 
óhajtott. Szörnyűség; ez lehetetlen; így nem silányul tönkre sem 
a Magyar-ugor szótár, sem a végzetes magyar-ugor rokonság! 
Le kell csökkenteni a «helyes» egyezések számát: és megszületett 
az I. kategória. Finom érzékkel kitalálta Vámbéry úr, hogy azok az 
amúgy «helyes» magyar-ugor szóegyezések még sem egészen 
helyesek, ha azok mellett szintén «helyes» magyar-török egyezések 
hozhatók föl. Ezek tehát először is i n d i f f e r e n s egyezéseknek 
voltak tekinthetők, a melyeket nem is kellett számba venni. 
Újra megolvasta; kijött, hogy már csak 210 «egészen helyes» áll 
236 «helytelen» ellenében. Hála istennek: már le van győzve a 
Magyar-ugor szótár, a magyar-ugor rokonság. Csakhogy a győze
lem még sem látszott eléggé fényesnek, megdöbbentő nagyságú
nak. Ekkor még az is juthatott V. úrnak eszébe vagy egy bizonyos 
belső hang súgta meg neki, hogy még sokat ki is felejtett a szám
ból : a M.-ugor szótárnak birálatlanúl hagyott czikkeit, vagy 300-at. 
Hátha ezekből valaki kiszedi a javát s velük a «helyesek)) amúgy 
sem sokkal fogyatékos számát kiegészítvén, azt magasabbra emeli 
a helytelenek számánál ? Sőt talán arról is megemlékezett egy 
kicsit, hogy hiszen ő maga is, könyvének egyéb helyem, a félre-
hagyott m.-ugor egyezések közül sokat helyeselt. A már megnyert 
győzelmet tehát tökéletesebbé kellett tenni: egy végső sújtó míve-
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lettel. S ez nem sokba került. Akár azt mondjuk, így okoskodott 
V. úr, hogy bizonyos m.-ugor szóegyezések «nem egészen helye
sek*, akár azt, hogy «egészen nem helyesek» avvagyhogy ((helyte
lenek)); az körülbelül egyre megy. Dictum, factum: összefogta az 
I. kategoriabelieket a helytelenítésekkel, s ime nagyszerű az ered
mény: 453 ( I .+ I I I .+ IV . kat.) ((helytelen egyezés» csupán csak 
210 «helyes» ellenében! Több már nem kellett. 

Megpróbáltam valahogy elképzelni, hogy mily úton jutott 
Vámbéry úr a M.-ugor szótárról való s z á m-a d á s á nak meglepő 
eredményéhez. De megengedem, hogy az egész dolog még rövi
debb úton is mehetett véghez. Vámbéry úr ugyanis már bírálati 
működésének első stádiumában azt tapasztalhatta, hogy a m.-ugor 
szóegyezések közül aránylag sokat kell helyeselnie, s ezért, hogy 
czélja elérése biztosítva legyen, már akkor is találta ki az I. kate
gória, vagyis a «kérdéses és kétes» (noha amúgy «helyes») egye
zések expediensét, a II. és III. kategória úgyis magától ajánlko
zott; a IV. meg az előbbi kategóriáknak a törökség egybevethető-
ségét néző meghatározásából következett. így azután a M.-ugor 
szótár czikkeit csak bele kellett bírálnia a már kész kategóriákba, 
lehetőleg sokat az I-be és a III-ba, — addig míg elégnek nem 
látszott az óhajtott eredmény biztosítására. Ily föltevés mellett 
érthetővé válik, hogy hogyan tudott V. úr két ízben ugyanazt a 
m.-ugor szóegyezést két kategóriában (I. és III-ban) is megbírálni 
(1. fentebb), a mi a végeredményre nem tett külömbsóget, sőt a 
rossz ugor egyezések számát 2 darabbal nevelte. Érthető így az 
is, hogy a M.-ugor szótárnak nem valamennyi czikkein hajtotta 
végre szigorú bírálatát: már beérte kevesebbel is, s talán egy 
kicsit már bele is fáradt az elitélés nehéz munkájába, a mely hogy 
legalább látszatja legyen, tényleges «okok» kifürkészését is meg
kívánta.1) 

*) Vámbéry úrnak régibb (1869. NyKözl. VIII.) «Magyar-török szó-
egyezóseirőb) írt Jelentésemben (NyKözl. X.) magam is négy szakaszra 
osztva tárgyaltam az ő szóegyezóseit: 1. Helyes vagy egyelőre helyeselhető 
egyezések; 2. Látszatos egyezések («a melyek első tekintetre elfogadhatók
nak látszanak ugyan, de a melyek egyik-másik tekintetből nehézségekbe 
ütköznek, úgy hogy mégsem helyeselhetők») ; 3. Helytelen egyezések (((me
lyek helytelensége jóformán szembetűnő))); 4. Jelentéktelen egyezések. De 
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Látni való, hogy Vámbéry úr számadása a M.-ugor szótár
ról — nem tekintve, hogy a d a r a b s z á m - o l v a s á s nyers elvé
nél fogva merőben tudománytalan, csak fortélyoskodó hiú tünte-

s, a melyet pedig ezenfelül csak egy nagyszerű e l h a l l g a t á s 
vagy i g n o r á l á s alapján tudott megalkotni. Vámbéry úr azt a 
közönséget, amelynek ő a maga könyvét szánta, nagyon egy
ü g y ű n e k tartja, midőn egyazon lapon arról értesíti olvasóit, 
hogy Budenz magyar-ugor összehasonlító szótárában van 996 
m-.ugor szóegyezési czikk; de egyszersmind bevallja, hogy ő csak 
663 czikket birált meg, és pedig nagyobb részét rossznak, kisebb 
részét meg helyesnek találta, és mégis követeli a t. olvasó közön
ségtől, hogy, az ő szavára, az egész (996) czikkszámból csak annyit 
higyen igazolhatónak, a mennyit ő 663 czikk közül helyesnek 
talált! Valóban szép fogalma van V. úrnak a t. közönség itélő 
tehetségéről! Pedig a t. olvasó, ha V. úr munkáját figyelmesen 
átnézte, tudja azt is, hogy V. úr a számba nem vett czikkeket 
korántsem tartja mind végig, csak úgy per sundam bundám, 
rosszaknak, mert sokat közűlök másutt egyenesen helyesnek nyil
vánít (pl. számnevekre, testrésznevekre vonatkozó czikkeket); be
látja tehát, hogy V. úr olyas valamiről h a l l g a t o t t , a miről 
okvetetlenül meg kellett volna emlékeznie. 

De lássuk immár, melyek a M.-ugor szótárnak azon czikkei, 
a melyeket V. úr a nagy számadásába bele nem fogadott, — azt 
kérdezve, hogy csakugyan mind olyan j e l e n t é k t e l e n e k - e , 
hogy ő lelkiismerete nagy furdalása nélkül mellőzhette ? B czikkek-
nek imitt következő j e g y z é k é b e n még kitüntettem azokat, a 
melyek V. úr bírálatában legalább mellékesen megérintett. 

nem liiliető, hogy valahogy ezen «rossz» példám is hatott volna V. úr ka
tegóriáinak keletkezésére. Mert az én szakaszaimban csak helyes (v. helye
selhető) és helytelen (nem helyeselhető) egyezések vannak megkülömböz-
te tve ; czóluk semmiféle «ügyes» összegezés, hanem csak a könnyebb átte
kintés ; számát sem vettem a helyteleneknek, s csak a helyeseltekét (I. 
szak.) olvastam meg, ós pedig csak azért, hogy constatáljam, mi és mennyi 
van köztük olyan, a melyet kölcsönvételen alapulónak kellett tekintenem, 
,s mi ós mennyi meg olyan, a melyet az ugor-török ősrokonsághoz tartozó
nak Ítéltem. 
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3. sz. kall-, kallód-
5. kanyarod-, -rúl-

1 1 . kast, kastos 
12. kecsegét-
13. kéd (ek-kédig) 
15. kegy, kegyelem, 

kegyed-m. 
22. kenyér 
27. kesa (seditio), 

kesálkod-
29. keskeny 
31. két, kettő 
34. tó 
35. kezd-
36. /ct (quis, qui) 
38. írta- (pavere) 
42. kofa 
43. kólái-; koldus ; 

kódorog -
44. komor 
45. konya, konyíd-, 

kánya 
48. kórász ([.karika: 

V. 613). 
50. kjsza, kószál
ni, kótorog- ,• kotród
ba, kovád-, kovái- (1. 

kopács: V. 531). 
53. kozmás (1. kosz: 

V. 614). 
61. körmed-, kormoz
ni, köszvény 
66. követ-
69. kullog-
70. &&#», /rtm- (1. 

huny-: V. 526). 
7.1. kurgat-
72. tós^-

74. kuttog-
76. kuvad-, hovad-
78. küszöb 
85. görög-, gördül-
39. hajadon (h.fö) 
49. /ia/ZéA; 
97. fea/f- flectere, 

/ícyo/- (v. ö. 
Á-ajács: V. 612). 

104. halovány 
106. /iára, hámi-, 

háncs 
108. hány-
109 hanyatt 
111. három 
116. /iaí (sex) 
118. Mi (tafeáf) 
119. ftaítyít 
124. /ÍM 
12/. /iíü-niQ./cíuáw-.' 

V. 624). 
131. /ÍOZ- nap, hóival, 

hold 
135. homlít-
137. homorú, -rod-ni 
139. hoporcs 
143. hovad-
146. /m#í/ stella 
147. foB-
149. hurtszol-
150. /?im 
152. //,«£> spuma 
161. Aáí septem 
162. Mj, Aá^a^ 
164. /io£-ni 
175. jonh, joh 
187. gyapon-
190. gyermek, gyerek 

193. % 
196. támad-, támo-

log-
206. táyoZ, távoz-
207. íe, íí (tu, vos) 
211. íe&ittí-
213. tél hiems 
215. teleped
em, tép-, tépász-
217. tér 
218. tér-m, íerei-
219. terem-, teremt-
220. terjed-, terít-
222. íeíew (knochen) 
224. tés- (tenni) 
228. tíz (decem) 
233. íoí-ni 
236. tosz-, taszít-, 

tusakod-
239. f# (. tol, -tói) 
247. tulajdon 
258. dévaj, déványos 
259. diadalom, divat 
261. ÍÍÍS2Í, díszle-
263. do6-ni 
267. dörzsöl-, dör

göl- (1. töröZ- r 
V. 551) 

277. szánt-, száml-
285. ŝ á/c medulla 
298. s^í; 
299. #*%' 
300. szilánk, szilony? 

szívó-kés, sziat 
302. szirom, szirony 
323. szurdok, -dék 
325. szurtos (1. S^M-

ro/í: V. 549). 



A MAGYAR-UGOR SZÓTÁR MÉRLEGE. 435-

330. szégyen (1. sötét: 
V. 577) 

331. zaj, zajog-
332. záp, áp 
334. zavar-, zabar-
349. ser-, sereim, 

sért-
356. sivány, sivó (s. 

homok) 
361. sovány 
362. sőre 
363. sörény 
365. sövény 
366. sudár 
367. sw</ár radius 
370. síi/?/ 
376. süly ed -
377. sürög-, sürget-
379. zsugorod-, zsu-

gori 
381. csatangol-
382. csegély 
387. cseter- (l. 

gyötör^: V. 
603). 

394. csó/c, csoZft 
396. csomoszol-
397. csótolog-
398. csovad-, suvad-
399. csöcs, csecs 
400. csődül-, cselleg-
401. csög 
402. csök-, csökken-
405. csűr ka 
407. csücsül-
408. csü/fc, csülök 
410. czelleng-
411. czipel-, czipál-

412. czirmos, szúr
ni os 

414. nád 
420. né??/ 
421. ne&é* 
422. weH f-wafc, 

-wafĉ ) 
423. wéj? 
433. nyaláb 
435. nyárla-, nyá-

rasod-
443. w?/esí 
449. nyolcz 
460. ÍII/ÜSÍ 
465. pirkot, pirinyó, 

•parányi 
469. poffad-, pöffied-
470. ^O/ÍOS 
473. pudva, podva 
474. pwAa 
475. pukkad -
476. baglyas (b. haj)" 
478. 60/ 
479. tón-, feání-
480. bámúl-
^St. bandsa,bandsít-
490. öojí 
502. ött, &ús 
503. ímcz, buczkó 
505. ZWJÍZ-, bujtat-
506. bunkó 
523. /asz 
536. felesel-, felel-
540. /ám/, /émZ-
542./ér-
546./esí-,/ösí-
548. feszít-, feszes 
549. figyelem 

bhl.Jitít-, fitogat-
553. jfeef-
557. fok (\étra-f.) 
558. /<%-
561. farag-, forgács 
567. fösvény 
570. fulánk, fuldal-^ 

furdal-
67%. furkó 
573. /«í -
blb.függ-
576./wZ auris 
h77. fül-, füt-
5S0. füz-
582. mdoZ (öl-i?*) 
586. vój-ni 
595. varr-
597. vastag, vaskos 
598. váá-
606. verő, verejték 
615. ví#, vigasz-, 

vigaszt-
616. vigyáz-
618. virág, virít-
619. virrad-
620. viszont, vissza 
624. vizsgál-
^IS. ma hodie 
631. m<ií/a (demaga}> 
634. majYZ 
636. móZ (mell) 
637. mar, marj 
640. marad-
641. mari (part) 
645. maszat 
646. raéa 
650. máZíó 
657. mer-, mérték 
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661. mezej-telen 
662. mi (quid, quod) 
663. mi, mi nos, én 

ego 
664. mind 
666. mohó 
667. mohód-
670. monnó 
671. mórágy 
672. mórikál-
676. mosí, mostan 
677. motoz -
678. motyó 
688. rty'í, reá, róZ 
690. rándul-, ránt-
691. ráz-m. 
692. ránt-, rátt-
695. ré#, réoi (1. regr .-

V. 645). 
697. reked-, rekken-
69-8. remek 
699. rémül- (moveri) 

remetjr-
700. rémül-, rémít 
706. réűi-, n'tf, rejí; 

röjtök 
712. rohan-, rokkan-
714. rombol-, ron

csol-, ramasz 
715. romi-, ront-
724. rúíjr-ni 
727. Zá& (]. Ze .- V. 

568). 
728. Záfcft-, ZáZ>%-

729. Zá#?/ 
731. Zafc-, lakoz-

(edere) 
734. lankad-

738. Záí-ni 
739. lázad-, lázong-
741. lé, leves 
745. legyint
ik, leh-, leheg-, 

lehell-
748. ZéÁ;, vék 
749. ZeZ-ni 
753. Zép-ni 
756. lév- (lenni) 
758. lézeg-
760. liget, ligetes 
763. lobog-, lóbál-
764. Zó(7<7-, Zó#-
765. lohad-
766. Zofc (hom-lok) 
767. Zowi pruina 
768. Zóí-, lódul-, 

lohog-
773. Ztu/as 
775. í««te 
778. ácsorog, áncso-

rog-
785. áhít-, ajojt-
787. ajang-
788. ajánl-, ajándék 
796. áldoz- (le-á.), 

alkonyod- (1. 
áM-: V. 584). 

797. a/áZ-, ájííZ-
798. alít-, alajt-
803. ámbolyog-; 

andalog-
804. ámul-, álmúl-, 
808. apad- (1. apró : 

V. 585). 
819. árra 
827. av-, avat-

831. é&er, éfcred 
837. egy, eggy 
838. egyenes 
844. eZé# 
845. eZê fí/ stb. 
846. ell-
853. émelyeg-
854. ámen, émefí 
858. enyész-,enyeget-
861. eped-
865. ered-, ereszt-
867. ér«2-
870. érí-
872. eseáe^-
875. ester 
877. er, ey<?s 
878. év- (enni) 
880. év-, ív-, éved-
882. car, i t t ; té-tova 

(]. <w; V. 588). 
884. ideg 
886. i/)'á, é-fiú 
893. iH-, i % -
897. íny. 
898. inog-, indúl-
899. ingerel-
904. írí-, of*í«, riíí-
905. irrásí-
909. iszonyú 
911. iv- (inni) 
912. ivad, évad 
914. íz membrum 
916. izgat -
922. ólálkod-
924. oíá-
926. oZía, óta, ölte 

(]. wtó : V. 
554). 
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928. olvas- 957. öt quinque 990. bólog-, bőlint-
929. oml-, ont- 980. kebel 991. vakar-
936. óv-, oltalom 981. gémbered- 992. verem 
938. öblít- 982. heged- 993. vergőd-, verhőd-
940. öklel-, ökl-, ötl- 984. gyér-, jer- 994. verseng-
944. o&- 987. tíj/fced-, tó'fced- 995. w'déA; 
945. öwiZ-, öwí- 988. sandái, sandít- 996. VÖ£ (íd-vöz): 

összesen 315 czikk. 

E jegyzék a M.-ugor szótárnak külön számozott czikkeiből 
csak 315-et sorol föl, a melyek V. úr birálatából kimaradtak. 
Ez onnan van, hogy ő többször két elymologice egybetartozó 
czikkét egy azon szám alatt tárgyalt. De le kell vonnunk még 
azon czikkeket is, a melyeket itt-ott bírálata egyik-másik számában 
legalább megérintett ( = 1 5 ) ; marad tehát épen 300 számba nem 
vett czikk. Talán bizony elég sok, hogy csak valamennyire gondos 
bírálónak ki ne kerülje a figyelmét! De ne vélje senki, hogy én, 
midőn V. úrnak e részbeli mulasztásának (ugyancsak az ő szám
olvasó hajlamához alkalmazkodva) számbeli nagyságát constatá-
lom, ezzel a M.-ugor szótárnak V. úr által megingatott értékét föl 
akarom támogatni. Nem az a fődolog, hogy V. úr a M.-ugor szó
tárnak ennyi meg ennyi czikkét mellőzte, hiszen ezeknek egy részét 
a fenforgó kérdésre nézve kevésbé fontosnak tarthatta (noha ezt ő 
nem mondja, a mint általában érték-becslésbe bele sem bocsátko
zik; de kijelentem magam, hogy a jelzett 300 czikknek egy részét, 
bátran mellőzhette, teszem vagy 50 czikkét, mint más tárgyaltak
kal szorosabban egybetartozókat); lényegesb baj ennél az, hogy 
V. úr ezek közt számos oly magyar-ugor szóegyezést rekesztett ki, 
a melyek a rokonsági kérdés tárgyalásában nagyon is fontos ada
toknak mutatkoznak — s a melyek elitélése, azaz a IV. III. I. ka
tegóriák valamelyikébe való belebírálása V. úrnak talán mégis 
némi fáradságába került volna (noha meg kell vallanom, hogy 
nagy az ő biráló mestersége, s a kinek pl. sikerűit, hogy a m. hal-
mori ellenében csak oly jónak nézhesse a tör. öl-t mint az ugor 
kol-, %ol-t, az hogy ne nézhetné a m. öt ellenében is a tör. bis, 
bes-et is ép oly jó egyezésnek vagy akár még külömbnek is mint 
az ugor vete és vog. üt ?). íme milyen j e l e n t é k t e l e n (?!7 

szókra vonatkozó czikkek vannak a mellőzettek között: 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. 29 
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a) Igék: lév- (lenni), tév- (tenni), év- (enni), iv- (inni), lel-, 
old-, varr-, fest-, foly-, fut-, mér- (messen), tép-, dob-, tosz-, sér-
(sért-), kegy- (kegyed-, kegyeim), kall- (kallód), kúsz-, hull-, csök-
(csökken-), bán-, ránt- (rándul-), ráz-, réííl- (rojt-), leh- (leheli-), 
év- (ív-, éved-), szánt-, oml-, ölt- || olvas-, ajang-, ámul-, alél- (ájul-), 
virít-, virrad-, vizsgál-, vakar-, sandít-, bandsít-, fuldal- (furdal-, 
fulánk), farag-, fitít-, felesel-, bámul-, zsugorod-, zavar- (zabar-), 
terjed- (terít-), hurtszol-, heged-, lobog- (lóbál-), lázad-, lankad-. 

b) Névszók: egy, két, három, négy, öt, hat, hét, nyolcz, tíz, 
húsz || kéz, íz membrum, íny, ideg, fül, fasz, tetem csont, lok 
(csont: hom-lok), szék medulla, jonh (joh), csöcs, mar (marj) | név
mások: 'ki, te (ti), mi quid, mi (nos, én ego) | -neki (-nak, nek), 
rajt (reá, ról), vissza (viszont) | keskeny, komor, halovány, sovány, 
fösvény, hajadon (h. fő), tulajdon, záp, nehéz, puha, bal, vastag, ester, 
ifjú (é-fiú), vöz (id-vöz), árva, éber \ hám (háncs), hoporcs, hugy 
stella, hab spuma, híj (hézag), nyaláb, nyár (nyárasod-, nyárla-ni), 
nyüst, pudva, bú, fény, gyermek, tél, szirom (szirony), csolk (csók), 
csög, csurka, ém- (émen, émett), ev (eves), vidék, lé (leves), lék (vék), 
liget (ligetes), lom pruina. 

Jeles számadó vagy mérleg-készítő ügyességét bemutatta 
Vámbéry úr még egy másik példával: munkájának 329. és 330. 
lapjain egybeállította a m a g y a r + f i n n-u g o r + t ö r ö k - t a t á r 
testrész-elnevezéseket, s z á m szerint 32-t, s kiderítette: «hogy 
k ö r ü l b e l ü l 16 (magyar testrész-szó) föltűnő analógiát(= egye
zést) mutat a f i n n - u g o r nevekhez, 16 pedig ugyanoly fokú 
hasonlóságot t ö r ö k - t a t á r példákhoz; m i n d a k é t o l d a l 
f e l é a szoros etymologicus kapcsolat kétségen kivűl áll, úgy hogy 
sem az egyik sem a másik résszel való átalános vagy túlnyomó 
rokonságról szó sem lehet, és hogy e szerint a testrészek elneve
zése a magyarban n e m e n y e l v f i n n-u g o r e r e d e t é t , 
hanem még e kezdetleges fogalmakban is nyilvánuló k e v e r é k 
v o l t á t bizonyítja.)) 

Vámbéry úr ugyanis tudja, hogy egyebek közt a testrészek 
elnevezésére használt szók egyezésével is a nyelvrokonságot szok
ták bemutatni, a mennyiben e névszó-osztályban tapasztalás sze-
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rint csak nagyon ritkán akadunk kölcsönvételre; sőt talán azt is 
tudja, hogy az e szóknak tényleg tapasztalható egyezése egyszer
smind a nyelvrokonságnak bizonyos szorosabb fokát indicálja, :i 
mennyiben azt láttatja, hogy az illető nyelvek még nem folytattak 
oly régóta külön életet, hogy ezen elnevezésekre más-más synony-
mumokat kifejthettek és alkalmazhattak volna (lásd: NyK. XVI. 
.144. 1.) Vámbéry tehát természetesen meg nem nyughatik azon, 
hogy «eddig közönségesen elterjedt h i t s z e r i n t , . a testrészekre 
vonatkozó szókat k i z á r ó l a g o s a n finn-ugor eredetüeknek tar
tották)) — noha 1869. még maga is e nézetet vallotta (Nyelvt. 
Közi. VIII, 114. 115.1.); azután így folytatja: «Igaz, nem lehet 
tagadni, hogy az ide vonatkozó (magyar) elnevezéseken a f i n n 
u g o r nyelvek u r a l k o d ó h a t á s a meglátszik; azonban más
részt azt tartjuk (t. i. V. úr tartja), hogy az összehasonlításban, 
mely eddigelé ezen a területen történt, n e m j á r t a k e l e l é g g é 
t á r g y i a s a n , nevezetesen n e m v i z s g á l t á k az illető szókin
cset e g é s z t é r j ed e l m é b en.» 

V. úr menten hozzá is lát a «tárgyias eljáráshoz*, vagyis az 
«egészen terjedelmes vizsgálathoz)) — még pedig a finn-ugor cso
portnál Budenz J.-nek bizonyos dolgozatára támaszkodva, — a mi 
nagyon is furcsa, mert hiszen Budenz is egyike «az eddigelé nem 
eléggé tárgyiasan eljártaknak.* Budenznek e bizonyos dolgozata, 
e czím alatt: «A f ő b b t e s t r é s z e k elnevezései az öt altáji 
nyelvcsoportban* (Nyelvtud. Közi. XVI, 144—152) mindössze 2 £ 
testrészre vonatkozó szókat állított össze, az összes altáji nyelvek
ből, — a mennyire bírta összekeríteni; a mint czíme hirdeti, nem 
is igérte, hogy a valamennyi testrészre, főbbekre és ném-főbbekre 
való szókat fogja közölni. Vámbéry úr azomban ebből a «hiányos»> 
dolgozatból válogatván ki a finn-ugor adatokat, ezt mégis olybá 
veszi, mintha abban már minden, testrész-szót illető magyar-ugor 
egyezés is benne foglaltatnék, úgy hogy a fölsoroltakon kivűl más 
magyar testrész-szóra nézve már nem is számba jöhetne a finn
ugor nyelvek szókincse, hanem csak a török nyelveké. Talán sok 
volna a «turcologus» és magyar-ugor-töröktatár «ethnologus » 
Vámbérytől megkívánni, hogy a jelen kérdés «egészen terjedelmes* 
tárgyalása végett az ugor nyelvek szókincseit is tanulmányozta 
légyen; de annyit csak meg lehet jogosan követelni Vámbérytől, 
mint a M.-ugor szótár bírálója és elítélőjétől, hogy legalább azt 

29* 
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"tudja, a mi e kérdésre vonatkozólag ebben a szótárban is található. 
S mily könnyen tehetett volna szert e tudásra! Hiszen vannak a 
M.-ugor szótárnak indexei, s csak a magyar indexen kellett volna 
végig nézni, hogy megtudja, mely magyar testrész-szók vannak a 
szótárban tárgyalva. Megtalálta volna a «főbbeken* kivűl még a 
következőket, az ugor nyelvekbeli rokonsággal együtt: agy, ajak, 
áll, arcz (orcza), boka, bél (belek), csöcs, csipö, ér, fan, fasz, far 
(fark, farcsok), gyomor, háj adeps, haj crinis, has, hón-al, homlok, 
ideg, ín, íny, íz membrum, jonh (joh), kar, köldök, könyök, köröm, 
lép milz, mony, nyak, oldal, öl, öldök (szem-ö.), pofa, pocz (poczak), 
sark, segg, szár (\áb-szár), szirt, szőr, talp, tarkó, tügy, vese = 4 4 
testrészre vonatkozó szót, félre is hagyva még néhány csak az 
állatok testéről használt szót: begy, taraj (v.ö. tarkó), húr (tik-húr), 
szügy (v. ö. tügy), toll, szárny, szarv, marj. Látni való, hogy V. úr a 
maga kivanta «terjedelmes» vizsgálatával legalább két annyi anya
got ölelhetett volna föl, a nélkül, hogy neki a finn-ugor rovat 
kitöltése valami különös fáradságot okozott volna. De ő megint 
az i g n o r á l á s hatalmas elvét alkalmazva, ez úttal kevesebb 
«tárgyiassággal» is beérte. Tudni kell ugyanis, hogy V. úr, midőn 
a testrész-szók mérlegét készítette, a M.-ugor szótár bírálatával 
már elkészült: hiszen már a 253-ik lapon közölte annak negatív 
eredményét föltüntető számadását. Megemlékezhetett tehát arról is, 
hogy a mellőzött magyar testrész-szóknak egy jó részét a II. kate
góriában ugor-eredetüeknek ismerte el; egy másik részét az I. ka
tegóriában legalább csakoly jól ugor mint török-eredetüeknek; s 
hogy a IIL-ban aránylag nem sokat állított határozottan török-
eredetüeknék (t. i. 9-et, ha ugyan megolvasta.1) így tehát a mér
legnek óhajtott végeredményét könnyen veszélyeztette, ha teljesebb 
«tárgyiasságra» igyekszik, — hacsak össze nem tud keríteni elé
gendő számmal kizárólagosan magyar-török testrész-szóegyezése
ket is (a milyenek szakái = sakál, bajusz: bijik, derék: tör. tirek 
tkp. «balken, pfosten, pfeiler, mast»). 

*) A I I . kat.-ban találhatók: áll, arcz, öl, bél, fan, far, háj, hon, 
könyök, lép, mony, pocz, pofa, sark, segg, szár, szőr, vese (=18) ; — az 
I-ben : boka, csipö, epe, gyomor, haj crinis, homlok, köröm, oldal, szirt, 
talp (=10) ; — a I I I - b a n : agy, ér, húr, ín, kar, köldök, nyak, öldök, tügy 
( = 9 ) ; — a IV-ben semmi ; egészen mellőzve : íz, íny, ideg, fasz, jonh, 
csöcs. 
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Vámbéry úr tehát a Budenz-féle bevallottan hiányos (csak 
22 számra terjedő) testrész-szó-összeállításra támaszkodva, ezt is. 
oly gondosan fölhasználta, hogy mindjárt a 2-dik számot, mely a. 
kéz szóról való, egészen k i f e l e j t e t t e ; szintígy kimaradt nála 
az utolsó előtti is, az epe száma; az «os (bein, knochen)» czikkben 
két magyar szót találván (csont és tetem), csak egyet, t. i. a csont-ot 
vette föl, mert ezzel véli egyezőnek a tör. söngek («esetleg songak») 
szót, míg a fölhozott ugor (azaz lapp) takte a kihagyott tetem-hez 
sorakozik. Az így 22 helyett csak 20 számból álló magyar rovat
hoz, melynek finn-ugor rovat is megfelel, hozzá adta, saját váloga
tása szerint a törököt, ebben egyszersmind a magyar-török nyelv
rokonságról való nézeteit érvényesítvén: jelesen a «caput»-ra 
fölhozza nem a közismeretes tör. has szót, hanem : bej, mely sze
rinte e jelentésben «avult» szó; a «dorsum»-ra sem a közönséges 
arka-t, hanem kat (azaz ujg: kat, katin hátúi). De ennyiben még; 
mindig nagyon meglátszott «a finn-ugor nyelvek uralkodó hatása»; 
ő tehát még hozzá told, finn-ugor rovat nélkül, összesen 12 magyar 
testrész-szót a megfelelő töröksóggel, t. i. a következőket: kar, 
köldök, bőr, bajusz, nyak, boka, talp, gerincz, homlok, derék, köröm, 
szakáll. Ez utóbbiak természetesen csakis török rokonságra valla
nak, s ha így az előbbi húszból «körülbelül)) 4-et szintén török 
eredetre vagy inkább török mintsem ugor eredetre mutatónak 
tekintünk (alkalmasint ezeket: hát, orr, csont, térd, ?fej): megvan 
a kívánt végeredmény, t. i. 16 ellen 16 = tökéletes e g y e n s ú l y 
ugor és török rokonság közt: «mind a két oldal felé a szoros ety-
mologicus kapcsolat kétségen kivűl áll». Csak azon csudálkozom, 
hogy a magyar-török theoria, a M.-ugor szótár negatív eredményé
nek szerencsés kivívása után, ez esetben csak ilyen fakó glóriával 
tudott megelégedni. 

Ámde az egész testrész-szó-mérleghez meg egy kis «szigorú 
kritika fér», a mint V. úr szokta mondani. 

Mindenek előtt ki kell emelnem, hogy az egész testrész-szó
megegyezésnek csak úgy van azon bizonyos nyelvrokonság-bizo
nyító vagy helyesebben mondva nyelvrokonság m u t a t ó ereje, ha-
annak egyes tételei csakugyan testrész-szó-egyezések s nem csupán 
egyszerű szóegyezések, azaz ha az illető szók mind a két egybe
vetett nyelvben vagy nyelvkörben, nem csak az egyikben hanem a 
másikban is, tényleg testrészek elnevezésére használtatnak. Minden 
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valamely külső tárgynak «elnevezésére» szolgáló szónak van ere
detibb etymonja, azaz a szó voltaképen a tárgynak valamely 
jellemzőnek látszó ismertető jegyét jelentette, akár tudjuk vagy 
sejthetjük ez etymont, akár nem. Valamely szónak névül való 
alkalmazása, melynél fogva az eredeti etymonhoz az elnevezett 
tárgynak egyéb ismertető jegyei is hozzáértődnek (annyira, hogy 
maga az etymon könnyen el is felejtődik), a nyelv életében 
egy-egy « t ö r t é n e t i » momentum, mely nem szükségességből, 
hanem ugyancsak történetességből áll be. Nevezetes dolog tehát, 
La két vagy több nyelvben ilyen történeti momentumoknak közös
sége mutatkozik; mert az, ha t. i. olyan, hogy a véletlen találko
zás (a vak eset) fölvételét meg nem engedi, az illető nyelveknek 
bizonyos természetű történeti viszonyaira utal. E szerint a testrész-
ezókbeli egyezések csak úgy érnek valamit az emiitett speciális 
czélra, ha mind a két részen megvan egyezőleg a speciális alkal
mazásbeli történeti momentum is ; az egyik nyelvbeli testrész
névvel nem lehet egybevetni a másik nyelvnek bár azonos szavát, 
ha ennek jelentése még csak az eredeti etymonban áll vagy ha 
egészen más nemű tárgy elnevezésére alkalmaztatott. A « F ő b b 
testrészek elnevezéseid közé csakis igazán «elnevező» szókat vettem 
föl, a csak etymon szerint megfelelők kirekesztésével: pl. a «<caput» 
czikknek ugor rovatában nem vettem föl m.fej, finn pad mellett a 
lapp paije-t is, mert ez, bár egyező szó, nem «caputot» hanem 
«supernus, fölső-t» jelent. Szintígy fogom majd itt alább a 
magyar-ugor és magyar-török testrész-szó-megegyezés kérdését ily 
f zigorúbb fölfogás szerint tárgyain1, úgy hogy pl. föl sem hozom 
11 m. gyomor =s oszt. numir, vog. namr egyezést, mert ez utóbbiak 
egyike csak etymon («rund»), a másik meg másnemű elnevezés 
(«ovum»). 

A mondottak szerint V. úr összeállításában el nem fogad
ható : m. hát — ujg. kat, mely V. úr szerint«hátat» meg «nyugatot*) 
jelent, de a V. úr kiadta Kudatku Bilik-ben csak így fordul elé: 
kat «nach, hinten», jer kati «das untere der erde», kat a «hinunter, 
zurücko. katin «rücklings, untén, hinten; der west» {meningdin 
latin nach mh, jer katin unter der erde); a közönséges tör. test
rész-szó «dorsum»: árka; külömben kellene ugor részről a vog. 
Jcute «mögó»-t is számba venni (MUgSzót. 92. 1.); sőt lehetne is 
a mord. kutmere*t, a mely compositumnak látszik (kut-mere) || m. 
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fej =s tor. bej (a Német kiadásban: bej, böj): a bej (beg) csak bizo
nyos «fő embert (herczeget, fejedelmet))) jelent, a miből koránt
sem következik az e l a v u l t «caput» jelentés; így akár a m. 
nagy-ra, is rá lehetne fogni, hogy elavult «caput» jelentése van, 
mert van had-nagy, fol-nagy; a köztörök «caput»-szó: bas.— 
Vámbéry NyK. VIII, 115. maga utasítja vissza a /e j = tör. bej, beg 
egybevetést, melyet Hunfalvy fölvett volt; most megint pártolja, 
az «elavult»«caput»-jelentést azzal támogatván (332. 516.-1.), hogy 
egy állítólagos bejtas szó, mely egyszersmind a m. pajtás-n&k mása 
volna, tkp. ezt jelentette volna «fej-társ», úgy mint jol-das út-társ, 
karin-das has-társ (testvér) stb. De ennek nincs igaz alapja. A török
ben (az oszmanliban) nincs bejtas, hanem- van ben-tas, ben-das, 
a mit ben-des-nek is ejtenek, s a mely ezt teszi: «hasonló (pareil, 
semblable, ressemblant; HO,II,O6HHH, IIOXOHÍÍM: lásd Bianchi, 
Zenker, Budagov szótárait). A ben-das csakugyan olyan mint 
jol-das, de a ben előrészre csak nagyon is ((fölhevült képzelet*) fog
hatja rá a «caput» jelentést. Hiszen megvan a ben «flecken auf der 
haut, muttermal» jelentéssel (oszm. ben, csag. menk [Csag. 
Spruchst.], ming [Budag.] jak. mari), s e szerint ben-das tkp. «jegy-
tars» vagyis «azon-jegyü»; hiszen látnivalóiag a ben, min-hez tar
tozik: benz «gesichtsfarbe, gesicht» (csag. mengiz) és benze- «áhnlich 
sein, ressemblerw (v. ö. csag. mengizlik «áhnlich, gleich»). Hiába 
hivatkozik V. úr, mint analógiára a kafa-dar (nem is kafa-djas) 
szóra, melyet «koponya-társ »-nak fordít. Ezen arab + persa szó 
tkp. «der einem folgende, zum gefolge gehörige, gefáhrte»; a kafa, 
mely ugyan «koponyát» is jelent, ez összetételben a «hinterkopf, 
hinterteil)) jelentéssel van véve || vjj digitus: tör. (alt.) ölü, elii 
{meg barmok digitus); az alt. ölü, elii, melynek fölhozására V. urat 
alkalmasint csak az ugor rovatbeli (vcg.) tuVe indította, nem egy
szerűen = « digitus, najieir"i>», hanem méri éket jelent: «fmgerbreite, 
nrapima najii>u,a» (v. ö. zoll, hüvelyk); v. ö. kaz. ille «fingerbreite»; 
egyébiránt a szó nem más, mint a tör. ilik (oszm. el) «kéz». || 
A m. boka-\al egybevetett tör. bogim v. bogum is csak Vámbéry 
<(Csagat. Sprachst.)) szerint jelent egyebek közt «knöchel»-t: V. 
dknöchel, gelenk, knoten, knorre»; Budagovnál csak: «knoten (an 
pflanzenstengeln), gelenk v. verbindung (von knochen), glied», de 
nem épen: «jio,n,biJKKa, knöchel»; ennek török szava: oszm. topuk, 
kaz. topik, vagy: tob. asik (Giganov: Jiô MHíKa) || derék = tör. tirek, 
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terek — még akkor sem fogadható el, ha tirek csakugyan, mint 
V. úr állítja, nem csak «támasztékot,, oszlopot*, hanem «közép 
darabot* is jelentene (Ném. kiad. «mittelstück»); V. Csag. Sprachst. 
így fordítja a tirek-et: «sáule, pfeiler, mitte oder stützpunkt eines 
gegenstandes»; Budagov-nál még «mitte v. stützpunkt»-ról sincs 
szó (csak: no^nopa, iio^cTaBita, CTOJIŐT>— a tire- «stützen» igétől; 
oszm. direk «pfosten, pfeiler, mast»); — a «derék»-nak török 
szava: bil || m. homlok ellenében ki nem elégit, hangalak tekinte
tében, a tör. (alt.) karnak, mely így is van: kabak «szemöldök, 
homlok»: (6poBi>, aoŐ*fc); v. ö. csag. (V.) kabak «augenlid, deckel, 
vorderteil, stirne», koib. karnak stirn, kar. kabak augenbogen; — 
szóba sem jöhet az e s e t l e g e s (azaz V. úr alkotta) tör. komluk 
«pars protrudens», melynek alaprésze kom, kam «domb, dombszerű 
emelkedése tőszótag (Német, kiad.: stammsilbe) volna (v. ö. Vám-
béry, Et. Wbuch 97.); megjegyzendő, hogy tényleg előforduló ilyen 
tör. kom szó van: csag. kom «höcker des kamelso V., HaropŐHHKT* 
(art kamelsattel aus filz) Budag. = alt. kom jipsio | alt. kom BOjma, 
welle; még az is megjegyzendő, hogy a tör. luk képző, testrész
szókhoz járulván, az illető testrészre valót (pl. ruhafélét) jelent: 
arkaluk, baslik, agizlik. 

Másféle tekintetekből meg el nem fogadhatom V. úr magyar
török testrész-szó-egyezéseiből a következőket: m. bőr = tör. baru ; 
ez utóbbi, helyesen paru, csag. szónak «bőr» jelentése tévedésen 
alapszik; nem is török, hanem perzsa szó= «lapát» (lásd ennek 
kimutatását: Ny. Közi. XVII, 324) || m. nyak = tör. jaka «nyak 
hátsó része»; az egész törökségben a «nyak, collum» bojun (mojun), 
a, jaka meg «kragen (gallér, BOpoTHHKi))), nem tekintve alapjelen
tését «rand (ufer, őeperi.: oszm. deniz jakasi tengerpart, ötejakada 
túlsó parton); lásd Budagov II, 335 ; v. ö. jak. saya : kragen, csuv-
éoga BOPOTHHKT>, kaz. jaka kragen, alt. jaka BopoTHiiKi,, őeperi>, 
OKpaima, stb. (a mongolban is a megfelelő gaya «ufer, krageno). 
Vámbéry úr maga is 618. így fordítja a szót: «külső felső vég, 
szél, gallér», de Csag. Sprachst. már így közölte : jaka «der nacken, 
der kragen»; könnyen érthető, hogy itt a «nacken (la nuque)» 
jelentés csak hirtelen abstrahálásképen került, olyan szólásokból, 
a melyekben a «gallér» szót a «nyak» szavával is lehet fölcserélni 
(pl. «galléron fogni»; v. ö.jakala- beim kragen packen, xBaTHTb 3a 
uiHBopoT'L; iakalas- sich einander beim kragen packen V.) || ge-
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rinczr=tör. geri, ebben: tauk gerisi «a tyúk hátrésze» Budagov II, 
175. — Igaz, az oszm. geri jelent hátrészt, tauk gerisi Kypiraaff 
rysKa («bürzel» des huhnes); de gerincz nem amúgy «hát, dor-
sum», hanem a hát szóval jelezve (hát-g erincz) = «s])ma, dorsi», s 
csak a jelzőnek újabb elhagyása után jelent maga a gerincz is 
«spina dorsi»-t. De meg nem is eredeti (azaz az altajiságból eredő) 
magyar szó ; gerincz, geréncz (e h. gerbencz) — szláv grebenec (Miki. 
rpeóeHbirt) «pecten», tekintve, hogy a -c végképző nélkül való 
szláv gr eben (rpeóeHb) szó «pecten» és «spina dorsi» értelemmel 
használtatik (lásd: Miklosich, Lexicon 142. 1.); v. ö. hegy-gerincz, 
ház-gerincz s az oroszban: rpeöenb ropi>, rpeöeHt KPOBJIH || m. 
ta lp = tör. tapan, taban; — voltaképen csak taban, s az alt.-ban 
még taman is (iio^omBa); alább 549. 1. V. is csak taban-nsik írja; 
de a fölvett tapan sem segít az alaki eltérésen. 

A m. térd szóhoz is meg kell jegyezni, hogy nem a köztörök 
tiz, hanem csak a csuvas cir, illetőleg annak fölveendő régibb tir 
alakja mutatkozik hasonlónak, t. i. a tér-d alaprészéhez; de ugyané 
fár-nek másául még az ugorságban is tekinthető az oszt. Irt tener, 
(oszt.B. lankir, langir) szó, noha ez nem térdet, hanem «vállat» 
jelent (t. i. így a dim. -d képzős tér-d tkp. «kis -vállat», azaz a 
«váll-hoz hasonlót* jelentene, a mi a rendesen kiálló hajlatnak 
értett «genu»-hoz nagyon is illő elnevezés) || orr (orro-t) = tör. 
borún, burun-hoz megjegyzendő, hogy az utóbbinak csupán alap
része bor, bur nem magyarázza meg a m. orro-nak kettős, rr-jét; 
de még a teljes born, bum sem, minthogy sem a magyarban sem 
a törökben rn nem assimilálódik rr-vé (az utóbbiban inkább nn 
válik belőle: jak. munnum e h. murnum «orrom»>, C3UV. kine e h. 
kimé «bement»); jobban megmagyarázza a m. orro alakját az 
ugor egyezés: tBrbB (finn turpa e h. túrba, mord. túrva : 1. MUgSz. 
842. 1.) || m. bajusz-xal egybeveti V. úr a tör. bijik-on kivűl a bujut 
alakot is, nyilván azt vélvén, hogy ennek vég í-je a bajusz-nak 
sz-jéhez közelebb áll, mintsem a bijik-heli k; ámde ily í-vel csak 
oly alak fordul elé, melynek középső consonansa r: csag. burut 
schnurrbart (V. Csag. Sprachst.), kirg. murt, kaz. mirt (Budagov 
II, 224); — a bajusz-beli sz magyarázatára akár még alkalmasabb 
a finn viikse (plur. viikset) || m. csont ellenében, legalább csakoly 
jól mint a tör. söngek (s «esetleg» azaz fölvétel képen: songak) vagy 
süjek, fölhozható az ugorságból: észt. korit (gen. kondi, tő : konti) 
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«knochen», finn kontti «lábszárcsont» || a m. kar-nak nem csak 
török, hanem ugor mása is van: a votj. gir (gir-pun ellenbogen) és 
lapp gar, kar (garnel, kardnel ellenbogen) | s még a köldök-hez is 
kell a tör. kindik mellett (csak V. úr olvassa köndük-nek) a cser. 
kelemde-nek is számba jönni. 

E kis revisio után, még kijebb sem terjesztve a nyomozás 
alapját, a magyar testrész-szóknak mennyire ugor vagy török vol
tát illetőleg egészen más eredményhez jutunk, mint a milyent V. úr
nak 16 :16-féle mérlege tüntet föl. Megjegyzem, hogy még számba 
sem veszek minden a m.-török egybevetés ellen tehető kifogást. 

Látnivalólag u g o r eredetűek : fej, láb, ujj, váll, mell, velő, 
szem, fül, száj, fog, nyelv, torok, szív, máj, tüdő, vér, homlok = 1 7 . 

Több-kevesebb bizonyossággal t ö r ö k eredetűek: bajusz, 
szakái, térd (*), köldök (*), boka (*) = 5. 

Mind két felé mutatók, egyelőre még határozatlan eredetűek: 
kar, köröm, csont (v. ö. tetem), orr. 

Az eddigi egybevetés szerint, a tárgyalásból kirekesztendők: 
hát, bőr, nyak, talp, gerincz, derék. 

Azaz : ugor eredet 17 : török eredet 5 = 3 : 1, vagyis h á r o m 
s z o r annyi ugor mintsem török eredetű testrész-szó. Ez arány 
megmarad, ha a kar-t akar török szónak vennők (17 :6 inkább = 
3 : 1 , mintsem = 2 : 1 ) ; mert az orr-t is akár az ugor csapathoz 

•számíthatnék, s a boka is szinte kirekesztendőnek tartható. 
EUJ még az így megigazított testszó-mérleg sem valami 

nagyon helyes, mert aránylag csekély számú tételen alapszik, a 
minél fogva az arány könnyebben a vakeset hatását is megérezheti. 
Nincs abban semmi igazság, hogy a «bárba»-nak két speciális faja, 
a «bajusz» és «szakáll» olyan két külön egyenlő fontosságú tétel 
legyen, mint pl. szem, fül. De minthogy igen nehéz lenne, egyazon 
szorosabb fogalmi osztálybeli szókra nézve biztos súlymérő kritéri

umokat megállapítani, kénytelen vagyok magam is ez úttal a 
Vámbéry úr initiálta darabszám-olvasáshoz ragaszkodni, s az igaz
ság lehető megközelítése végett úgyn. nagyobb «tárgyiasságra» 
törekedni, a melyet V. úr igen helyesen megkövetelt — másoktól, 
de egyszersmind igen kényelmesen — önnönmagának elengedett. 
E tárgyiasság pedig megkívánja, hogy az ugor eredetű 17 magyar 
testrész-szókhoz még hozzá számítsuk a következőket (a melyek-
jiek ugor nyelvekbeli másai, szintén testrész-szókúl használva, a 
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M.-ugor szótárban vannak kimutatva): kéz, epe, ér, tetem, lép, vese, 
ín, íny, hón-al, könyök, húr, áll, haj crinis, szőr, fan, far (farcsok), 

fasz, oldal, öl, arcz (orcza), agy, csöcs, csipő, háj adeps, has, ideg, 
pocz, tarkó ( = 28). A jelentés szerint megfelelő török testrész-szó
kat merőben külömbözőknek találjuk; legfelebb hogy ín (ina-)hoz 
némileg hasonlít a tör. sinir (jak. inir; sinir csak oszm. alak, v. ö. 
V.608. 1), de a melynek az r-es végrésze elválaszthatlan (v. ö. sinir-
ből: kar. sir, alt. siri) | meg könyök-höz: alt. caganak, caanéik 
JIOKOTL, jak. tofiono-/ ellbogen, koib. t'eganak, kar. tahának (szőj. 
t'enák). V. úr maga is helyeselte az ugor egybevetést ezeknél: áll, 
arcz,öl, fan, far, háj, hón, könyök (bizonyosan kikerülte figyelmét a 
kojb. kar. íeganak, tokának), lép, szőr, vese; a többinek egy részére 
tett kifogásai általában gyarlóknak bizonyulnak. így pl. az epe-hez 
514. 1. fölhozott tör. öpke tkp. «lunge» s csak tropice «zorn», a mit 
igaz «epe»-féle szó is jelenthet, de szintén csak tropice; így hiszen 
jelentheti akár «szív»-féle szó is | ár-hez: 599. tör. ir, jir «tér, 
hely, térbeliség, űr» (tkp. «terra, locus»)! meg: kirg. or «csatorna, 
árok, üreg»! (Budagovnál: KanaBa, ima, poBT>) \húr: kirg. kur ((kö
tél, öv», kuruk «húr, lazzo» (Német kiad. «schlinge, lazzo», tehát 
nem «húr», hanem «hwok», a mit csak V. úr a /iúr-val egybefog) ; 
megjegyzendő, hogy Budagov szerint a kirg. csag. kur egyszerűen 
(dioact, gürteb), szintígy az alt. kojb. jak. kur; a kuruk-nsik 
«schlinge» jelentéséről is hallgat maga V. úr Et. Wbuch-ja 86., a 
helyett ezt adván: «umzáunung, tiergarten, vorratskammerw (lásd 
Csag. Sprachst.); -— meg hiába tagadja V. úr, hogy a m. húr tkp. 
«darm»: v. ö. tik-híir hühnerdarm, hurka és csurka \ haj crinis-hez : 
523. tör. kii; — nyilván közelebb áll a zürj.-votj. si (sij-a hajas) 
és f. hiukse (e h. * hsju-kse) \ oldal-hoz : 540. tör. jandak,jandaj «zur 
seite stehendo — nem mérkőzhetik a vog. antil «rippe, seite» szó
val; egyébiránt a kaz. jandak, jandaj (Budagov II, 343) nem is 
«zur seite stehend», hanem noKaTtáfl, nojiorifi (sanftgeneigt, schrág, 
abhángig); ezenfelül a m. oldal kezdő vocalisa épen nem utal ere
detibb ja-ra | agy-hoz : 585. csag. oj «gondolat, ész»! — agy caput, 
cranium = oszt. oy, og (e h.ange) «caput» | csipő-hez: 511. tör. sap 
«több tárgynak alsó vastag része, pl. növény tőkocsánya, fegyver 
fogantyúja stb.»; tkp. «stiel, stengel, handhabe, griff»! | has -hoz: 
606. csag. kai, alt. ka$ «domb, emelkedést); — megigazítandó így: 
-csag. kas, alt. kazat; jelentés szerint nem is testrész-szó. || A követ-
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kezőket meg V. úr a M.-ugor szótár bírálatából kihagyta: kéz, ínyr 

ideg, tarkó, csöcs. 
Másodszor: hogy a semlegesek (a mind a két felé mutatók) 

rovatába iktassuk még ezeket: szár, íz, szirt, a melyek mellett török 
elnevezések is számba jönnek: mrí-hez fölhozza V. (547. 1.) a tör. 
sirt (tkp. sirt) «rücken» szót | íz-hez állítható : kojb. kar. iüs, íüs-
«gelenk», jak. süsüö'/ id. (csudálom, hogy V. úr ((tárgyias eljárásá
ban* ezt nem vette észre) | szár-hoz: kaz. tob. sijrak lábszár,, 
schienbein (Budagov I, 654. rojiew.; Bálint: Kazáni-t. nyelvt. IL. 
137; Osztroumov, CiOBapt 117: sijirak «czomb» 6e,apo, JiHJKKa); 
kirg. sijrak «szárcsont» (Budagov); csag. sigrak «das schienbein 
des rindes» (Vámbéry, Csag. Sprachst. 301. 1.); — hogy V. úr meg 
ezt sem vette észre, annyival inkább csodálom, mert az ő saját 
csag. szótárában is fordul elé e török szó. 

Végre a török eredetüeket is még megtoldom a mivel lehet,, 
noha azt kellene hinnem, hogy V. úr ezek eléteremtésére az ő-
kimutatásában minden lehetőt úgyis már megtett. Számba veszem, 
a mit másutt ide vonatkozót állított. NyK. VIII, 185. vajnak vagy 
vajnok (székely szó: ((vállcsont küpüje» Tájszótár; de «vakszem» 
vagyis «halánték« Kriza): oszm. csag. ojnak «csukló, ízület»;— 
oszm. ojnak csakugyan «gelenk» (tkp. «stelle wo ein glied sich 
bewegt», ojna- «spielen» igétől; így is : ojnak jeri «o. helye»; azom-
ban a m. vajnak jelentésére nézve kétféle tudósítás áll egymással 
szemben, s a Krizáét mégis tekintélyesebbnek kell tartanunk; de-
ha csakugyan helyes is a «váll küpüje» jelentés, lehet e szóval 
akár a vogul vann, ujn, vojn «achsel, schulter»-t is egybevetni,*; 
e szerint a vajnak mégis csak a semlegesekhez valónak látszik | 
NyK. VIII, 185. üstök: tör. üst-tüg «felső haj?» — V . maga is 
csak kétkedve állította egyezőnek e tényleg nem létező összetételt;. 
nem is illik a m. szó jelentéséhez a tör. tiik (tiig tiij) «szőr, pehely
toll)) | a m. szín-vei bátran össze lehetne állítani a tör. sin szót 
(kaz. sin szépség, csuv. sin «arcz, arczvonások, kép» Zolotn.), ha 
amaz igazán «arczot» jelentene | NyK. VIII, 160. koponya: csag. 
kapa, oszm. kafa «koponya» (csag. Sprachst. kapa haupt); — a 
tör. kafa (csag. ejtéssel kapa) «occiput, caput, cranium* arab szó |[ 
De hátra van még néhány csak az állati testről használt szó: 
szárny: kaz. jarun,jarin ((vállapoczka» V. 629. 1. •— (még egybe
vetendő : csuv. sorim hát, jak. sárin váll | csék v. csök (biksi-csék): 
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csag. cük, cök penis (NyK. VIII, 135) (Budagov cük, kaz. cügaj) \ 
•szügy, szegy : csag. cöge brust des kamels V. 632. és NyK. VIII, 
176; — de v. ö. MUgSz. 326. sz. | sörte, serte: csuv. sirt serte 
NyK. VIII, 171; hozzá: kaz. sirt id. —Ámde ezeket fölvévén, meg 
az ugor eredetüekhez is hozzá kell még foglalnunk a következőket 
(állati testre vonatkozókat): szarv, mony (ovum, testiculus), begy, 
toll, marj (lásd a MUgSzótárt; a V. 550. a m. toll mellett fölhozott 
•csag. tüle «madár-toll» tévedésen alapszik, 1. alább). 

Ha már most újra számot vetünk, kitűnik, hogy van magyar 
testrész-szó: 

a) ugor eredetű: 17 + 28 + 5 (szarv, mony, begy, toll, marj) 
= 50. 

b) török eredetű: 5 + 4 (szárny, szügy, csék, sörte) = 9. 
c) semleges : (kar, köröm, csont, orr, szár, íz, szirt, vajnak) = 8. 
Vagyis az igazi testrész-szók szembetűnő egyezése által 

mutatott u g o r eredethez áll a t ö r ö k eredet = 50-hez : 9 (vagy 
tegyük bár 10) = 5 : 1, a mi nagyon külömbözik az 1 : 1-féle arány
tól, a melyet V. úr állít. S e mellett még számba jön, a mit nem 
lehet számmal kifejezni: hogy némely magyar-török egyezés ellen 
tehető kifogástól «eltekintettünk*); meg hogy az elnevezések belső 
fontossága határozottan az ugor részen túlnyomó. így tehát a 
magyar testrész-szók, a mennyire ugor vagy török nyelvekbeli 
testrész-szókkal összehasonlíthatók, mint a nyelvrokonság indiciu-
mai, n e m m u t a t n a k m á s i r á n y t vagy tájat, a hol a 
magyar nyelv közvetetlen rokonságát keresni kell, mint a melyet 
egy másik csapat mutató szó, t. i. a s z á m n e v e k csapatja is 
mutat ; mind a két szócsapat vallomása határozottan az u g o r -
s á g r a ü t a l . Hogy milyen úton módon támadt e mellett azon 
egynéhány magyar-török testrészszó-egyezés, a melyeket fentebb 
elfogadtunk, a többi magyar-török szóegyezés tüzetes tárgyalásá
hoz tartozik. 

(Olvastatott a M. T. Akadémia április 9-kón tartott ülésén.) 



II. 

V á m b é r y ú r n a k török n y e l v ú j í t á s a 

(avagy : nyelvészeti czélra alkalmasbított töröksége). 

Kellene most már Vámbéry úrnak a Magyar-ugor szótár 
czikkein végrehajtott szigorú bírálatának részletes és tüzetes mól
tatásához fognom, azt vizsgálván, hogy mit « n y o m n a k » is ma
gukra e bírálatnak egyes tételei, a melyeket V. úr a maga módja 
szerint oly ügyesen tudott összegezni. De előbb kell még egy 
különös jelenséget fejtegetnem, a melyben külömben a méltatás 
munkája minden lépten nyomon megakadozna, a miért is jobbnak 
látom, hogy annak tüneteit összefoglalva külön szakaszképen tár
gyaljam. Tapasztaljuk ugyanis, hogy V. úr bírálatában valamint 
munkájának egyéb részeiben is, a fölhozott t ö r ö k n y e l v i a d a 
t o k n a k egy jó része, hol a szónak alakjára hol jelentésére nézve, 
a tórökség eddigi ismeretétől többé-kevésbé e l t é r ő és pedig úgy 
hogy ezen eltérés által mindig az illető adat a magyar nyelvvel 
való egybehasonlításra alkalmasabbá vált, mintsem az eddigi 
ismeret szerint volt. Sőt néha még azt is tapasztaljuk, hogy egy
azon török szónak más-más alakja van, a szerint a mint ehhez 
vagy ahhoz a magyar szóhoz hasonlítandó: pl. a tör. bök, bük-
(illetőleg bök-, bög-) «hajlítani)) mutatkozik bok-, bong-nak a m. 
bonyolód- mellett (509. 1.), de mög-, möng-nek a m. menüi- mellett 
535. 1., végre pök- (altáji alakkal) a m. feküsz- mellett (517. 1.) | a 
m. hév, hő mellett megjelen mint altaji-tör. szó köö hő (524), de a 
m. gyúl-, gyújt- mellett van : alt güjri- (Ném. kiad. güjre-) megé
getni, verbrennen (604 1.) | a m. bogyó mellett: kirg. mug, mukr 

bug 590 1., de a m. mag mellett csak: kirg. muk bogyó, mag, szem 
(617. lap). 

Ezek furcsa tünetek, a melyekben egy valamennyire meg-
ú j í t o t t t ö r ö k n y e l v nyilvánul. Ez a török nyelvkör ismére-
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, tében kétség nélkül olyan haladást jelez a régi elavult traditióhoz; 
képest mint a hasonlító nyelvtudományban a gyarló magyar-
ugor theoria ellenében a dicső magyar-török theoria. 

Megjegyzem, hogy V. úr az összes törökségnek a következő-
változataiból vagyis a következő egyes török nyelvekből vagy ha 
tetszik dialectusokból hozza föl adatait: oszmán-török (oszmanli),. 
csagataj ( = keleti-török, néha még különösebben: khivai, meg 
kasgari vagyis khinai tatár), kirgiz, kazáni-tatár, altaji-tatár, tur-
komán, csuvas, jakut, tobolszki-tatár, kojbal és karagasz, ujgur. 
Ezek közül ismeri V. úr saját hosszabb-rövidebb tapasztalásából 
is, az oszmán-törököt meg a keleti-törököt, s ezek szókincseinek 
ismeretéhez közölt is adalékokat tapasztalása és szövegtanulmány 
alapján valamint meglevő régibb lexicographiai anyag fölhaszná
lásával; legkiválóbb műve e tekintetben a «Csagataische Sprach-
studien»-beli szótár (1867); kevésbé jelentős az oszmanlira nézve r 
«Deutsch-türkisses Taschenwörterbuch» (1858). Szintén ő fejtette 
ki az ujgur nyelv szókincsét néhány nyelvemlék, jelesen a nehéz 
olvasású Kudatku-Bilik szövegének tanulmányából és magyaráza
tából, többnyire a többi törökség Összehasonlítása alapján hatá
rozván meg a szók alakját és jelentését — miszerint mind 
mi ez úton nem igazolható, jóformán nem is számítható a török
ség biztosan ismert vagy ismerhető anyagához.x) A többi török 
nyelvekre vonatkozó adatokat (legfeljebb néhány azerbejdsáni, tur-
komán és kirgiz adatot kivéve, a melyek «Csag. Sprachstudieno-
beli szótárában is eléfordulnak) mind kész szótári munkákból 
kellett merítenie, s merítette is, a mint idézetei s a fölhozásnak 
bizonyos részletei is mutatják; jelesen a kazáni-tatárra nézve ren
des kútforrása Budagov szótára, s e mellett (noha ritkábban) a 
Bálint kazáni-t. nyelvtanulmányaibeli meg Osztroumov szótára; a 

1) Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku-Bilik. 1870. — 
Nyelvészeti értékét maga V. lír sem beesülheti valami nagyra, ezt mondván 
az Előszóban: «Wo der autor den text oft almen, die übersetzung erraten 
muss, dórt darf der beurteiler keine besonderen ansprüche auf kritische-
genauigkeit machen. Keine variante stand mir zur verfügung, um mit ihr 
den text zu confrontiren, kein wörterbuch, aus dem ich den fehlenden 
wortschatz hátte schöpfen können. Wenn ich daher bei entzifferung so-
manchen wortes . . . in einen i rr tum verfiel, oder dessen übersetzung ver-
fehlte, so soll das niemand tadeln». 
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kirgizre szintén rendesen Budagov munkája szolgál forrásául, 
valamint a tobolszkira is ; de gyakran még csagataj szót is hoz föl 
ugyancsak Budagov szótárából; az altaji-tatár szókincs egyedüli 
forrásául a TpaMMaTEKa ajiTaficKaro H3Bma-t használja; szintigy 
a jakutra meg a kojbal és karagaszra a Böhüingk meg Castrén-
féle glossariumokat, a csuvasra Zolotniczki KoptieBOft cjiOBapt-
ját. Á Badloff-féle textusokat, a melyekhez még nincs szótár, 
mindössze egyszer vagy kétszer idézi. E szerint már most azt vél-
hetnők, hogy a fentjelzett újabb-féle török nyelvismeret, a mely
nek mégis kellene, hogy némi tényleges alapja is legyen, V. úrnak 
csak azon adataiban mutatkozik, a melyeket a saját tapasztalása 
ügyében volt török nyelvekből hozott föl (pl. az oszmanliból,-a 
keleti-törökből), miszerint az új tudást és tanítást eddig elhallga
tott tapasztalásából eredőnek hihetnők. Pedig az nincs úgy. Fölhoz 
ő nem egy olyan szót is, a melyet tudva levő forrás-munkából 
kellett kiszednie, alkalmasan «újított» alakkal vagy jelentéssel: 
pl. a m. kengyel másául fölhozott altáji kangaj «korcsolya» szónak 
ezen újított alakja is van: kengej, a melyről a Gramm. alt. jaz. 
semmit sem tud | a m. sző- ige mellett (548. 1.) fölhozott kaz. heg-, 
cig «szőni (weben)» szó, mind alak mind jelentésre nézve «újítva» 
van: Budag. I, 508. cik- «varrni, kivarrni (arannyal)», Bálint sze
rint is cik- «beszegni, kivarrni (einsáumen, ausnáhen)»; csak tovább 
következő vocalis előtt áll be a g: pl. nom. ag. cigeüce | a m. szók-
intransitiv igéhez 631 1.: tör. tat. sok- «bemenni, bejutni, belekeve
redni, belebotlani (Ném. kiad. «eingehen, hineingelangen, hinein 
geraten)», hivatkozva Budagovra I, 710; ámde Budg. azt mondja, 
hogy suk-, sok- ((beleverni, beletenni)) (BÓHBaTB, BKOJIOTHTB, 
B.IO;KHTI> BO IITO) | m. fúl-, fojt-hoz, 601. 1.: alt. puula «megkötni, 
fojtani (binden, erwürgen)», pedig Gr. alt. j . csak ezt adja: CBfl3aTi>, 
npHBH3aTB, azaz: «binden, zusammen binden, anbinden» (s V. úr 
is tudhatná, hogy ez a puula- nem más mint a tör. bagla-nak alt. 
alakja) | m. szúr igéhez, 548. 1. : kirg súr-, sor- ((beledugni (hinein-
stecken)» : Budg. I, 646. sugur-, saur-, alt. suur-, kirg. tob. suur-
(iherausziehen, reissen (BBi^epHyTB, t. i. schwert aus den scheide)»; 
szintigy Csag. Spr. sogur- «herausziehen, ausreissen (schwert aus 
der scheide ziehen); itt tehát már az «újított» jelentés épen ellen
kezője a réginek. Sőt van eset olyan is, hogy az újított török szó a 
keleti-törökből való s most már magának V. úrnak tapasztaláson 
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alapuló régibb közlésével sem illik össze; ilyen pl. (a m. kanál 
mellett, melyet a MUgSz. «merítő »-nek magyarázott, s a vog. 
kön- «meríteni» igéhez kötött): csag. kumgan «merítő edény, veder* 
529.1., pedig Csag. Sprachstud. így adja: «grosse kanne aus 
erz» | piszok mellett: csag. pecek «folt (íleck)»; Csag. Sprachst. 
pedig: pecek «zuckerl (sucrerie), eine grasgattungo es becek «zier-
rat». Ilyenekből látható, hogy a török «nyelvújítás» e g é s z e n 
f ü g g e t l e n a t a p a s z t a l á s t ó l , s méltán gyaníthatjuk, hogy 
eredetét főképen azon magasztos czélnak köszöni, a melynek szol
gálatában áll. Nem is törődünk már vele, hogy honnan vette V. úr 
az újításra való vocatiót s milyen lehetett fejlődésének menete. 
Erdekünkben csak az áll, hogy megtudjuk külömböztetni az egy
szerű igazságot a czélzatos tüntetéstől. 

Következik immár a t ö r ö k n y e l v ú j í t á s i s m e r t e 
t é s e . 

1.1. 
Az új-törökségnek első, alig észrevehető, de mégis már 

bizonyos naivsággal fölmosolygó csiralevelei azon csekély hang
beli eltérésekben találhatók, a melyek amúgy egyes török dialec-
tusok közt, ritkábban egyazon dialectuson belül eléfordulnak, tehát 
magukban lehetségesek is, de az illető egyes esetekben nem doeu-
mentálhatók. Ilyenek jelesen az o és u, ö és ü, e (a, e) és i, e és ö 
vocalis-külömbségek, a melyekre ugyan V. úr eddigelé még egyes 
török nyelv leírásában sem nagy ügyet vetett, többnyire úgy válo
gatván az egyik vagy a másik hangzót, a mint épen eszébe jutott. 
Hogy e tekintetben esetleg a hasonlítandó magyar szó hangalakja 
is némi hatással volt a következőkből látható : 

509 (Ném. kiad. 470) 1. bonyolód-meUett: tör. boncuk, moii-
guk — de Stud. bun^uk, munguk (oszm. hm£uk Zenk. Bianch. 
Budg.); 571. 1. monyuk és munguk. 

512. m. él acies: oszm. bile, bele schleifen (Ném. kiad. 471. 
csak bile); v. ö. TWbuch bili- schleifen, bileji (bilegi) tasi schleif-
stein, csag. bile- TO*IHTB, Stud. bileö schárfe. 

512 (N. 471). m. elő, elé: csag. eli (Stud. Hej, v. ö. Budg. 
I, 205). 

524 (N. 478). hév, hő: alt. köö (Altgr. kiij- brennen, 
ropÉTL). 

JJYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. o u 
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527 (N. 479). húz-: csag. oz, uz (Stud. oz- anwachsen, über-
treffen, Budg. oz- iipoxo^HTb). 

531 (N. 481). kovád-: t. t. kobul- (Budg. kiibul- és kid-, 
Altgr. kubul- elváltozni). 

541 (N. 487). oszol-, oszt-: csag. os, us gyökből usak (Stud. 
Budg. usak stb.). 

542 (N. 488). örvény, őröl-: csag. ögiir, iic/ür, öür- fordítani 
(Stud. ügür-, Budg. szintígy). 

542 (N. 488). ős : csag. iski, üski régi (Stud. Budg. csak iski). 
543 (N. 489). renyhe: kirg. iren- fául sein (Budg. I, 191. 

eritt-) (azouiban kaz. iren-). 
552 (N. 494). ún-, undok (undor): csag. undor (Stud. ondur 

frevelhaft, hásslich). 
552 (N. 494). úr: t. t. our, uur védelem (Stud. our, ogur 

glück, sclmtz; oszm. ogur Budg. Zenk.).1); 556 (N. 496). vár-
mellett ugyané szó csak our alakban. 

560 (N. 497) ijed-: t. t. ajil-, ijil- forogni (Stud. ajlan- sich 
umdrehen, ajla- umringen; EtWb. 31. sem hoz fel tjfti-féle alakot). 

304 (N. 285). irha (sámischleder): tör. jarguk, j irgak (Budag. 
II, 304. csag. kaz. jargak, kirg. Vargák bőr-kaftán; kaz. «3aMiua 
sámischleder»; v. ö. Stud. jarkak oberkleid aus pelz, haarloses 
feli). 

293 (N. 274). túzok trappé : tör. túdak (csag. togdak és tojdak 
trappé Stud.; v. ö. kar. tödak feldhuhn). 

591 (N. 525). borid-]: t. t. bor- borítani (Stud. buru- ; oszm. 
buru-, bur- bedecken). 

597 (N. 528). ék cuneus : t. t. ek, ik közbeiktatni (Stud. csak 
ik- einschalten). 

599 (N. 530). erő: csag. érik, irik Budag. I, 188 (de itt csak 
irik van; kaz. irek Bál.). 

601 (N. 531). fö: t. t. buj, büj das griechische heu (Stud. 
büj gras, EtWb. 205. boj, boj). 

J) Előbb, a 333 (=N. 313) lapon V. úr altaji-nak jelezte az uur ala
kot («védelem, vódő» jelentéssel) ; azaz valahogy emlékezett, hogy van az 
alt.-ban egy uur szó, a mely azonban, fájdalom, nem «védelmet», hanem 
«lopást, tolvajságot» jelent; sőt van még egy másik alt. uur i s : ((ne
héz, bajos». 
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607 (N. 534). idő, üdő: alt. öj, üj (Altgr. csak: öj BpeMa). 
613 (N. 537). karika, kórász-: kor, kur öv, sövény (Stud. 

Budg. csak kur). 
615 (N. 538). kor: csag. kor zeit, koron zur zeit (így, egé

szen magyarosan, már Stud.: koron, de megjegyezvén, hogy kurun 
is van; Budg. kur, kurun). 

616 (N. 539). kutat-: ujg. kot, kut alant, mélyen (KBil. csak 
o-val: köti, kotu herab, hinunter). 

621 (N. 542). orom: csag. orun emelkedés, trón (Stud. 
Budg. urun). 

623 (N. 543). őr: t. t. öür, ögür körűijárni (Stud. ügür- ab-
wenden, ügür ül- sich herumwenden; Budg. ügür-). 

625 (N. 544). rokon: csag. urukon rokon; de Ném. kiad. 
urukun (v. ö. 574. 1. uruk/un az uruk adverbiumi alakja). 

628 (N. 546). süZ-disznó: csag. sül tövis (Stud. söl faser, 
stachel). 

632 (N. 548). szösz: kaz. sös len, kender (Bál. Budg. süs). 
639 (N. 553). üt-: csag. küt- ütni, megverni (Stud. köt-, v. ö. 

Budg. II, 144.). 
286 (N. 267). imó'junge kuh: tör. ünek,inek (NyK. VIII, 185. 

Vámb. csak így : oszm. inek, csuv. ina; v. ö. alt. inek, jak. ina/; 
de EtW. 54. Vámb. már így: ünek, egyszersmind az ünle- «áchzen» 
igéhez kötve: «kuh = die áchzende, stöhnende»; Vámb., Prim. Cult. 
188. 1. megint: ünek oder inek, vgl. magy. ünö). 

307 (N. 288). ümög v. ing, üng hemd: 1.1. küjnek, gilmlek (az 
utóbbi oszm. alak volna, a melyet TWb., sőt még EtWb. 74 göm-
lek-nek írt). 

320 (N. 300). kölyü: tör. köliik, kötünk klotz (NyK. VIII, 
161. Vámb. csak így: oszm. külünk; szintígy Budg. I, 161.). 

640. vél-: 1.1. Ml-, bel- tudni (N. 553. csak bil-; Stud. csak 
bel-, de nyilván csak sajtóhibából); rendes alak a bel- a kazániban, 
de nem t. t.-ban. 

512 (N. 471). m. csuk- mellett: tik-, tuk- bedugni, bezárni, 
(szintígy 244. tik, tuk dugni), de 596. m. dug mellett csak: t. t. tik, 
tika «dugni» (Stud. tik-mak verstopfen, zustopfen; Budag. I, 361. 
tik-, tig-; oszm. tika- stopfen TWb., kaz. tik- bedugni Bál.) 

285 (N. 267). ökör ochs: tör. öküz, ököz (oszm. ö/cwzTWb., öküz 
ós ögüz~EiiYJb. 223; még a kaz.-ban sem ököz, hanem ügezBálint). 

30* 



4 5 6 BUDENZ JÓZSEF : FELELET, II. 

299 (N. 280). sátor zelt: tör. catir, catOr, satOr (EtWb. 86 
csak catir; a sátor kezdőconsonansánál fogva kirgiz alak volna, s 
adja is ez alakot s vei Budag. I, 454. ^j'Ló, a mi Ilm.-nél így van: 
satir). 

2. §. 

Jelentősebbek már az újított törökségnek olyan szóalakjai, 
a melyek a vocalisok hangrendjével (mély- v. magashangúságra 
nézve) magyar szókkal való egybevetésre alkalmasbakká váltak. 

534 (N. 483) 1. lep- mellett: t. t. jap, jep befödni (V. úr 
EtWb.-jában még csak jap-nak hangzik; Budag. jap-, jab-. meg az 
oszm. szótárak; alt. jap-, jak. sah- bedecken; még a kazáni-
tatárban is csak jab- Bál., pedig itt kezdő ja- többször ja-re válto
zott, pl. jaj és jaj nyár, jás fiatal, jilser- rejteni). 

520 (N. 476). gyűlöl-: csag. jau ellenség, jaula ellenkedni, 
anfeinden; kirg. jeti, jetiié id. (Budagov II, 332. ajag,jau «hostis» 
kirgiz alakját nem jeü-nek, hanem jaw-nak adja; ajagla- BpeBftTB 
igét még így : gaula-; az alt.-ban van : ju és jüla-; a kazáni-tat. 
alak is csak: jau Bál. Budag., §au Osztroumov). 

599 (N. 529). m. ép, épit- : csag. jepii épület (Stud. japű «ge-
báude» nyilván sajtóhiba japu helyett, v. ö. jap- herrichten; 
Budag. II, 320. japu 3^,ame; EtW. 131. csag. jap- és japi ge-
báude). — 316 (N. 296). 1. V. úr az alt. jepsel «\vaffe, fegyver*) 
(Altgr. rüstung, gerát, zubehör) szót a «jep elkészíteni)) igétől 
származtatja; a jep- tehát, föltéve, hogy a származtatás helyes, 
csak kifejtetett alapszó volna; de már Budg. II, 348 utalt a mong. 
gebe és gemsek, olv. gebsek [Kowal. 2311] szókra, Kowalewski meg 
ajak. sclb e h. jab-re ]«werkzeug, gerát]. 

603 (N. 532). győz-: oszm. jauz, jevüz dühös, erélyes Budag. 
II, 345. (Budagov kétféle írásmódját közli e szónak, t. i. \ .L é s w , 
de csak egyféleképen olvassa: jauz • a kaz. alak jaaiz Bál.; v. ö. 
Stud. 351. oszm. jauz). 

619 (N. 541). nyes-: 1.1. jesi-, jes- nyesni, gyalulni Budag. II, 
355. (Budagov ezt adja : tob. je§u~mak, mélyhangú; kirg. (j^cyíi^ 
átirás nélkül, jelentése: schaben, hobeln, reiben, glátten; a ma
gashangú csag. jis- mást jelent: Budg. II, 388.). 

597 (N. 528). m. éh, éhes: 1.1. a j , ac, e$, es, kirg. as, es éhes 
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(Budg. csag. kaz. ac, azerb. <zf, k i r g i z as [nem i s a s ] ; Stud. 
csag. ac ; oszm. a j , ac EtW., TWb. 

613 (N. 538). m. kengyel: alt. kangaj, kengej korcsolya (Altgr. 
csak kangaj JIHJKH).1) 

595 (N. 527). m. derű: csag. sara, sere világos, tiszta (Stud. 
csak sara klar, rein; Budg. I, 624. Stud.-ből vette át). 

624 (N. 544). m. ösvény: t. t. as, es lépni, átlépni (schreiten, 
überschreiten) (Budg. I, 52. as-, kirg. as- BOCXO^HTB stb., oszm. 
as- monter sur.., saillir, passer, franchir — hinübersteigen, über
schreiten ; v. ö. EtW. 24; az es- alak eredetére utal V. úr megjegy
zése, hogy «a magy. ösvény-hez közelebb áll a tör. asgan, e s e t 
l e g [e v e n t u e 11] esgen = a ki átlép»). 

512 (N. 471). m.elő, elé : csag. alin, elin előre (EtWb. 11. sz-
csak alin «zuvor, vorderer teil, stirn»; v. ö. Budg. I, 88. alin ne-
pe^T., jio(vb; van ugyan, legalább Stud. szerint, csag. eld- is = csag. 
kaz. ald nepe^'L Budg. Bál., de az n-végü alin-mik nincs e-vel 
való mellékalakja). 

639. m. ügy: csag. itd, üd kötelesség, tartozás [pfliclit, schuld] 
Badag. I, 118. (Budagov így: ud 3aeMi>, &OJIFÍ»). 

554 (N. 495). m. üsző: alt. vj, üj tehén (Altgr. csak: uj 
KopoBa). 

567 (N. 505). kerek, kör: csag. gürüng beszéllgetés (Stud. 
köriing és gurung, kezdő i-val írva; Budg. I, 773. gurun). 

587 (N. 523). ]., m. ásít-: t. t. ásna-, esne ásít (oszm. esne-
gáhnen TWb., Budg. stb., kaz. isne- Bdg. Bál., alt. este ). 

265 (N. 245). m. ás- mellett: tör. as, es «graben» (587, N. 
523. 1. csak: el* piszkálni, kaparni; v. ö. Stud. es- graben, schür-
ren, reiben; Budg. is-, oszm. es- pi>rn> stb., alt. es- rpecTH Bec-
.lOMt; kaz. is- rudern Bál.). 

633. (N. 549). m. túr-: t. t. tara , tere «völgy» (V. EtWb. 
176. csak. tere, oszm. dere «thal»; a 595 [N. 527]. lapon ugyané 
szó a m. derü-hez hasonlítva csak tere, de terek mellékalakkal s 
ily fordítással: «széles, kiterjedt, nyilt», a melyhez alkalmasint 

x) Előbb, a 324. lapon V. úr még nem kínálta a Jcengej-t tényleges 
adatul, így hozván föl az t : ulangaj, e s e t l e g (N. 304 e v e n t u e l . l ) 
Jíengej;n csak a jelentésén segített egy kicsit: «sclmeeschlittschuh, — b ü-
g e l a u s e i s e n oJer holz zum laufen auf dem sclmee.» 
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köze van a Stud.-ben eléforduló seri, serik «ausgebreitet, eben, 
flacher ort» szónak). 

353 (N. 332). völgy thai («régibb alak: vuelge, velghe»): tör. 
balga, belge ásni, kivájni [graben, aushöhlen] (Pavet d. C. balg-
mak creuser, fouiller; Budag. I, 267 balga-mak nonaTB, pHTt; — 
ezenkívül van a bű, bel «hacke, grabscheit» szótól: oszm. belle- v. 
bele- graben, umgraben [kapával: «kapálni*] Budag. I, 303). 

550 (N. 493). m. toll: t. t. tu j , tüg toll; a Ném. kiadásban 
meg így: tuj, tug féder — s így nem tudjuk, mit állít voltaképen 
V. úr, mert látni való, hogy sajtóhibával van dolgunk. De azt 
akarta-e, hogy a magyar kiadásban szintén tuj, tug legyen? 
vagy azt, hogy tüj, tüg legyen ? (A szónak egyébiránt eddig csak 
magashangú alakja ismeretes: oszm. tüj, csag. tüg, tük Stud. 
Budg., kaz. tök Bál., alt. tük, jak. tu). — Ugyané czikkben föl
hozza Vámbéry úr mit alt. szót: toló ((tollasodni», a melynek 
alapja egy könnyen észrevehető sajtóhiba Budagov transcriptiójá-
ban: Budag. I, 403. dlo^Li', síLcaJLj kir. TyjiÖMeKi>, alt. TOJIOMOKT, 
JIMHHTL azaz «vedleni», nem «tollasodni» ; az Altgr.-ban, a honnan 
Budg. ezt átvette, így áll: Tyjie, kond. .TÖJIÖ, kirg. Ty.rö «JIHHHTB»; 
dLo is mutatja, hogy magasb. szót akart kiírni. 

532 (N. 482). m. kutya: csag. kucuk, kücük kutya kölyke 
(Stud. csak: kücük der junge hund, Budg. kaz. kücük, Bál. köcök; 
de van alt. kucuk meHOira.). 

317 (N. 297). tör falle, schlinge: tör. tor és tör (N. tür) netz 
zum fangen der vögel und fische (Stud. csak: tor netz; Budg. I, 
387. tor netz, schlinge; Budg. csak a torla- ^ö^.yi «verwiekein 
[umgarnenj» igére nézve s e j t i, hogy türle-nek is olvasható volna, 
minthogy az = tür- JCXN«J' «zusammenrollen, einwickeln, auf-
schürzen». 

346 (N. 326): tör. kujas, küjes sonne (szófejtés kedvééért: «a 
tör. küj- égni igétől» ; meg «küjes-ből az oszm. günes, eredetileg 
güjnes sol származott*; pedig Stud. csak kujas, Budg. II, 98. kujas; 
EtWb. 116. még csak: kojas, kujas). 

296 (N. 277). sör, ser bier: tör. sira, sera (csuv. kaz. alt. 
sira: Zolotn. Bál. Budg. Altgr.) 

515 (N. 473). m. év annus: t. t. il, jil (az il csakazerb. alak: 
Jo l ; közönséges tör. alak jil, nem jil, és másai; de meg kell 
jegyezni, hogy V. úr a mélyhangú i kiirásában általában igen kö-
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vetkezetten, sőt többnyire egészen elhanyagolja, csak i-t írván 
mélyh. szókban is j szintilyen 554 (N. 495). m. üszög : csag. issik, 
issig (Ném. kiad. issig); de 508 (N. 469). m. asz-.- t. t. issik, meg 
527 (N. 480) m. izzó mellett: csag. isig, oszm. issL 

353 (N. 333). sziget insel: tör. sig sekély vizű hely, zátony 
[seichte stelle, untiefe] (626 1. sekély mellett: oszm. sig sekély 
szintígy Z., Budg. I, 700). 

I §. 

Hogy a török nyelvújítás már a szók c o n s o n a n s a i -
b a n is czélszerű változásakat bírt eléidézni, mutatják a következő 
példák: 

A) 
635 (N. 550). 1., m. tegnap, tege mellett: oszm. dün, csag. 

tün teg nap, tmíe-gün tegnapi nap : «a törökben levő nasalis vég
hangot a magyarban rokon g képviseli)), t. i. n-t, amelyet az osz-
manli immár ?i-nek ejt, í r á s b a n pedig a kazáni ós keleti török-
ség arab betűs ng- vei jelöl, (a melyet némely transcriptio meg is 
tart, pl. V. úré az Abuskában, Stud.-ben, s másutt), az oszmanli 
meg g-ve\, illetőleg pontos g-vel (sagir nun : JC); e mellett van az 
oszmanliban eredeti n is, mely a többi törökségben is n (a fölho
zott szó eddig így ismeretes: oszm. dün, ered. w-vel, valamennyi 
szótár szerint, Budag. is így; csag. Stud. tön nacht, töne-gün ges-
tern, Budag. tün nacht, kaz. tön : tönd-kön tegnap, alt. tün HOIB, 
jak. tUn nacht, kar. tün nacht, gestern). 

632 (N. 549). m. szlín-: tat. sun szűnés, vég, oszm. sori (inkább 
az utóbbit írhatta volna V. úr scm-nak; Stud. csag. song ende, 
Budg. oszm. kar. son, sung ende, kaz. sun Bál., alt. son, kar. son). 

533 (N. 482). m. láng : t. t. jan- ésjafi- égni (Ném. kiad csak : 
jan brennen), és 597 [528]. 1.: t. t.jang- flagrare (oszm. jan-, ered. 
w-vel, valamennyi szótár szerint; kaz. jan- Budg. Bal., kirg. éan-
ropi&Th Ilm.; csak Stud. csag. jang- brennen, lodern ; — a jan- alak 
tehát nem mondható t. t.-nak). 

605 (N. 533). m. hang: csag. on, ong beszéd, hang; oszm. 
ön beszéd, szó (Stud. on laut, ton; Budg. I, 160. oszm. csag. ön, 
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kirg. en, ro.nocT>, SÍBVKT,, alt. ün; oszm. ön ^«f voix, bruit; — 
514 (N. 472). m. ének mellett így találjuk: csag. ön, kirg. en, aljfc. 
ün hang). 

598 (N. 529). m. enged-: t. t. en-, eng- alászállni, herabkom-
men (oszm. en-, in- Budg. I, 214., kojb. in- abwártsgehen; EtW. 
35. csag. en-, oszm. in- absteigen, herabkommen, jak. ania abfaáng 
eines berges; — de van csakugyan in- is, nem eng-, t. i. kaz. 
in- Bál.). 

608 (N. 534). m. igen: oszm. en, eng igen,nagyon; t. t. engen 
igen, sok, nagy (oszm. en ejtve en, «partikel des superlativs» EtWb. 
6 3 ; kaz. ul id. Bál.; oszm. énen Bectjvia Budg. I, 74., Zenk. énen 
trés-í'ort). 

509 (N. 469). m. bonyolód'- t. t. bok, bong összefonni, gombo-
lyítani (Ném. kiad. bök, bong flechten winden), hivatkozással Buda-
govra: I, 286. (^•Í'J.J (Budagov nem ( j ^ hanem dl* végű magash. 
szót írt : jC^ilj bükinek v. bökmek; e mellett kitette még a dUJo 
alakot is, s nyilván ezen alapszik V. úr böng-je illetőleg bong-j». De 
Budagov ezzel csak a bog- alakot külömbözteti meg a frö/c-félétől.V. úr 
is tudhatná, hogy Budagov a 5-vel korántsem csak «sagír nunt» 
jelöl, s hogy azt nem csak oszmanli szók kiírásában használja: 
amúgy ő g értékkel használja (k ellenében) s az esetleges n (illető
leg n) értéket rendesen a mellékelt transcriptióban tünteti föl). 

535 (N. 488). m. menüi-: t. t. mög, möng hajlítani (niöng 
csak az előbbi bong-, illetőleg bong-uak kezdő m-vel való változata). 

637 (N. 551). m. tönk: csag. tönk «a fának legalsóbb része, 
vég, tő» (Stud. töng «grund, boden eines gefásses, stamm»). 

B) 
597 (N. 528). m. egész mellett: csag. égis magas, felnőtt 

(Stud. igiz, egiz hoch, erhaben, vollkommen; Budag. I, 202. csak 
Stud.-ból vette át, de hozzá tevén: vájjon nem csag. ediz-boi1?). 

614 (N. 538). m. kosz mellett (melynek V. úr «brand» jelen
tést tulajdonít): csag. kiz, kis hőség, tűz (Stud. kiz, LAJ» «wurzel-
bedeutung»: eifer, feuer, wárme; Budag. II, 55. csak ige: ktz-mak). 

558 (N. 497). m. vesz-ni: t. t. bősz, bnz- rontani (Stud. csag. 
hoz-, poz- verwüsten, Budg. csag. oszm. boz-, kaz. hoz- törni, ron
tani, TWb. oszm. boz- verderben; az alt. pus- pa3CTpoi TI> nem 
lehet a bos- alak t. t.-ságának bizonyítéka, mert az Altgr. az igető 
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végconsonansát általában szóvégi alakkal teszi ki, s így egyáltalá
ban s-vel azokat is, a melyek másutt csak z vei valók, pl. ses- érezni, 
kas- ásni, as- eltévedni — siz-, kaz-, az- stb.). 

624 (N. 544). m. bszve: t. t. ez, es összenyomni (Stud. ez, iz-
drüeken, pressen; oszm. ez-; Budg. I, 192. kaz. iz-, oszm. azerb. 
kirg. ez-; csak tob. is- Budg.). 

542 (N. 488). ősz herbst: t. t. kös, küs, güz herbst (Budg. 
•csag. kaz. kHz, oszm. güz, TWb. güz, kaz. köz Bál., alt. küs [v. ö. 
imitt fent alt. pus-ról]). 

548(N. 491). m. sző- (vog. scig-): kaz. ceg, cig- «szőni» (Bál. 
Badg. I, 508. cik- einsáumen, ausnahen; csak további vocalis előtt 
áll be cig-: n. ag. cigeüce). 

561 (N. 499). m. iparkod: t. t. ú>, ib-sietni (oszm. iv-, ev-
eilen; Budg. oszm. csag. iv-, ev-; Stud. ivrik schnell, eilig). 

602 (N. 531). m. gyáva: t. t.jaba, java «gyáva», haszontalan 
(Stud. jaba, ^aba nutzlos, wertlos, schwach; v. ö. Budg. I, 431. 
oszm. gaba ^apoMi., TWb. f~,aha umsonst). 

636 (N. 551). m. toj-, tojás : t. t. toj-, tog- «tojni, szülni» sic! 
(NyK. VIII, 180. még csak így hozta föl V. úr, szintén m. toj- mel
lett: csag. tog-, oszm. dogh- [azaz doy-} «szülni» ; v. ö. EtWb. 194. 
csag. tog-, oszm. dog- entstehen, geboren werden; Budg. I, 748. 
tog-, dog-; kirg. alt. tuu-; Bál. kaz. thi-, tu- geboren werden); — 
a 343 (N. 343.) lapon, m. szokás mellett a t. toka «gebrauch» [?] 
szónak etymonját találja V. úr ugyanezen tog- igében, csakhogy itt 
tolz- az alkalmas alakja: tok- ((felkelni, felkerekedni: aufstehen, 
aufkommen». 

296 (N. 277). hagyma, liajma zwiebel: alt. sogono, sojno 
(Altgr.csak így : sogono). 

330 (N. 310) m. talp mellett: tapan, taban talp (oszm. taban 
TWb., kaz. taban Bál. Budg., alt. taman). 

384 (N. 362). kanta kuruzsló, quacksalber (?) : alt, kamta-
«kamot [sámánt] működtetni, magát bűvös mondásssl gyógyíttatni 
[einen kam fungiren lassen, sich durch zauberspruch heilen lassen] 
{Altgr. kamda- maManHTt, KaMjiaxi>: zauberei treiben, hexen, be-
sprechen). 

570 (N. 508). m. maj: t. t. bajir máj (329: 309. lpon baglr, 
bair máj, 508: 469. kirg. baglr has ; Stud. bagir leber, kaz. bauir, 
oszm. bagir [bayir] eingeweide, alt. puur); ellenben 
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620 (N. 541). nyúl- mellett: t. 1 jail-,jajü- sich ausbreiten, 
holott csak jajü- a pontos alak, mint ajaj- «ausbreiten» passivuma. 

305 (N. 286). fürt locke (hajfürt) : bürtek v. bürcek «a turko-
mánoknál varkocs a fül mögött [hinter den ohren zwei lange zöpfe]» 
(Stud. meg EtWb. 227 csak: börcek, bürcek locke, gekráuseltes 
haar; Budg. I, 252. Kaz. bürcek; Pavet d. C. bürcek). 

0) 
618 (N. 540). m. magas mellett: t. t. moj, boj «hosszuság, 

magasság, növés (lángé, höhe, wuchs)» (617. m.maga mellett: csak 
boj «test, növés, hosszúság: körper, wuchs, lángé»; némely török szó
ban váltakozik kezdő b és ms az egyes nyelvek szerint, úgy, hogy 
az oszm. alak rendesen &-vel való, pl. oszm. buz jég = csag. kirg. 
muz, alt. mus, jak. müs ; oszm. bejin velő = kaz. mej, jak. rnaji; stb.; 
de ezek közé eddig a boj szó nem tartozott, a mely a külömben 
m- kedvelő nyelvekben is 6-vel való : kaz. baj Bál., csag. boj Stud., 
kirg. boj IJm., alt. paj; így más szók is kizárólagosan csak az egyik 
kezdőhangzóhoz ragaszkodnak: bas fej, bű- tudni, bis öt: sehol sem 
így: mai, mii-, mis). 

288 (N. 269). csikó füllen: tör. cigin, cikin «Abuska» (Abus-
kában így: gigin). 

517 (N. 474). féreg: 1.1. pürge,£>ire bolha (Stud. csag. bürge, 
oszm. pire ; Budag. csag. bürge, bürgü, kaz. borSá Bál.). 

312 (N. 292). sereg heer: tör. cerig, serik (EtWb. 182. éerig, 
cerik; Budag. I, 476. oszm. ceri, csag. cirig, alt. cerü; a netalán 
kirg. serik alakot Budg. nem ismeri). 

308 (N. 289). saru schuh: tör. caruk, saruk (oszm. carik, 
caruk, Stud. caruk art grober schuhe; Budg. I, 456. csakis c-vel 
való alakot hozott föl). 

335 (N. 315). sír grab: tör. cigir, cir v. siri, N. siri «grube, 
íurche» (az utóbbit V. úr talán siri, siri-iiek akarja olvastatni; a 
593 [N. 526J 1. csík mellett ezt adja: oszm. cigir furche, a 627 
[N. 546] 1. sor mellett ezt: alt. ciir, csag. cigir furche; — mind
össze ez található: oszm. cigir [ciyir] «seitenweg, fusspfad»). 

550 (N. 493). m. tom-, töm- mellett: tör. töm, cömleguggolni, 
alámerülni [sich ducken, untertauchen] (EtWb. 192. csak c-vel: 
csag. cum-, alt. com-, azerb. cöm-, oszm. cim-, csuv. cum- = sich 
baden, sich untertauchen; — v. ö. Stud. cöm- és comel- baden, 
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sich untertauchen; Budg. I, 500. csag. cum-, alt. com-, oszm. cim-,. 
azerb. cum нырнуть, окунуться въ воду; Zolot. csuv. cum- id.). 

595 (N. 527). m. derű: csag. tere, terek széles, terjedt, nyilt;. 
csag. terkin- terjedni, megnyílni; (v. ö. fent a 2. §-ban tara- a lat t : 
tere, oszm. dere «thai» ; Stud. csak serik, seri «ausgebreitet, eben, 
flacher ort», v. ö. oszm. ser- ausbreiten; első nyoma egy csag.. 
tere-, terki- igének, melynek terkin- a passivuma, található EtWb. 
176. sz. «tere-, terki- ausbreiten, terkin- sich ausbreiten, meg: terki 
tuch oder platz zum ausbreiten der waare»; mert más a csag. Stud. 
terge- «ausweichen, vermeiden [c. abl.]»; találkozik azonban még 
a terki névszó az ujgurban a KBil. szótárában: tergi, terki «tisch, 
platz, wo etwas ausgebreitet wird», s minthogy ezzel ser- igétől 
való oszm. sergi «ausgebreitetes (teppich, tisch)» egyezőnek mutat
kozott, ebből egyszersmind egy megfelelő csagataj (!) ige látszott 
V. úrnak föl vehetőnek. Én legalább más alapját nem találom, s 
így a csag. tere-, terki- igét csak a török nyelvújítás szüleményé
nek kell tartanom, míg csak V. úr az igazi alapot hitelesen ki nem 
mutatja. 

D) 
302 (N. 283). m. sző-, szöo- (weben) mellett: tör. sok-, sou-

mint a l t . szó (a 548:491 lapon mégis csak alt. sok- «szőni» van 
fölhozva; Altgr. csak sok-, de magára «бить, ударить schlagen»-
vel fordítva: csak keden sok-így: ткать, weben, tkp. «leinwand 
schlagen»; vö. kaz. suk- schlagen: kinder s. weben, vásznat szönir 

tkp. «hanf schlagen»). 
288 (N. 269). kancza stute: kirg. konaci «harmadfű kancza 

[stute im 3. jähre]» (Budag. II, 95. а,копап czikkben így adja az e 
jelentésű szót: kir. копадип кобыла съ третьей весны; van nála 
csag. kunaci is, de így: «2-jähriges kalb od. junger stier»; v. ö-
Stud. konacin kuh im zweiten jähre, és: konan pferd im dritten 
jähre). 

377 (N. 356). személy «person, individualität» : alt. söney 

esetleg (!) süne, sünej : «az Altgr. kiadói ezt így fordítják: svoistven-
naja dúsa, azaz tulajdonképen való lélek [die eigentliche seele]» 
(dehogy van így az Altgr.-ban, a hol ezt olvassuk: süne душа,, 
свойственная человъку, живущая и по смерти человвка = seele, 
dem menschen eigen, die auch nach dem tode des menschen lebt -y 
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— V. úr mellőzte a celoveku szót, pedig csak ezzel együtt érthető 
a svoistvennaja). 

275 (N. 253). agyag lehm: kel. tör. alcik lehm, thon, oszm. 
alci (Stud.-ben nincs meg e szó; Budag.-nál mint oszm. szó : alci 
gyps; Pavet d. C. alci plátre; — van ugyan csag. alcik, de «spion» 
jelentéssel Budg., Pav., EtWb. 13; V. úr az őalcik-ját alkalmasint 
a tör. balcik «lehm, koth» szóval tévesztette össze). 

290 (N. 271). macska katze: csag. mösük, müske macska 
{Stud. misik katze; Budg. II, 263. müsük katze; más a kirg. miiskö 
«nicht schöne, aber gut milchende kuh» Bdg.). 

4. §. 
Az új törökségben immár a szók j e l e n t é s e i is közelednek 

a magyarsághoz, a rokonság útját egyengetvén. Érdekes szellemi 
mozgalom szemlélhető, melynek első stádiumában némely szók
nak eddigi másodrendű vagy épen csak átviteles jelentései fölkere
kednek e l s ő - és f ő j e l e n t é s e k ű l , az eddig első helyen állott 
társaikat hátrább tolván vagy egészen a feledtség űrébe taszítván. 
Egészen új s a r j ak is erednek a meglevő jelentésekből, a melyek
től azonban még teljesen el nem szakadtak. 

505. lap, m. ad-ni mellett: csag. ada « a d n i , a j á n d é 
k o z n i , igérni (N. 467. gebén, spenden, schenken, geloben)», 
meg: adag, adak «adomány, ajándék, rész, évszak és sziget 
(gabe, spende, teil, jahreszeit und insel).» Mindenek előtt meg
jegyzem, hogy V. úr adag, adak «rész, teil» jelentését csak 
a régibb magyar-török szóegyezéseiből vette át (NyK. VIII, 
125: csag. adak «ajándék, rész, adag») , s nyilván csak az 
új-magyar adag «portion» szó teljes hangbeli egyezése csábí
totta e jelentés fölvételére (már az Abuska fordításában: «ada
kozás, ajándék, adag»). Mert Stud.-ben csak így közölte volt 
az adak- ot: «gelübde, gabe, geschenkw; Pavet de Courteille, a kire 
most V. úr hivatkozik, szintén nem tud «teil, rész» jelentésről 
(«voeu; saison»), sem Budagov (1. darbringung, gabe, geschenk, 
opfer, gelübde, versprechen [iipMHomeme, flapi, /KepTBonpinio-
iiieme, OÖIJT'L] ; 2. zeit, jahreszeit [speMH, BpeMH ro^a]). Egyéb
iránt Pavet d. C. meg Budagov csak az Abuskához ragaszkodnak, 
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ki így adja ez adak oszman-török magyarázatát: 1. v jö (nezr = 
«action de vouer ou de consacrer qu. eh. [á dieu]; voeu; chose 
consacrée, offrande, sacrificeo), 2. ***** . ^ A (zeit és jahreszeit, 
saison). De nem is értem, hogy mért vitatja V. úr az adak-nak 
«rész, darab» jelentését, mely fennforgó czéljához (t. i. annak 
megmutatásához, hogy adak voltaképen «donum», s csak azután 
«votum») a legkevesebb segítséget sem nyújt, valamint nem az 
adak egyéb féle jelentései («évszak; sziget"), a melyeket V. úr elég 
furcsán ugyanazon «donum v. votum»-féle adak-nak jelentéseinek 
tart, holott látni való, hogy itt több homonym adak-\al van dol
gunk, a melyeket csak a szótárak (Pavet d. C, Budagov, Abuska) 
egy czikkben tárgyaltak. Különben V. úr még egy jelentéssel állha
tott volna elé: Stud. adag «rolhvágelchen der kinder beim gehen-
lernen». — Szó lehet itt tkp. csak arról, hogy a csag. adak-nak 
jjö-féle magyarázatából mit kell értenünk, első és fő jelentéské
pen: «votum»-e vagy «donum»? Pavet d. 0. és maga Vámbéry úr 
(a csag. Sprachstudien-ben) úgy értik a j j ó (nezr) szót, illetőleg 
ennek alapján az adak-ot, hogy elsőben «votum»-ot tesz («voeu, 
dönt on s' acquitte par des aumönes» ; Stud. «gelübde; ga.be, 
geschenkw); Budagov meg első helyen hozza föl a «darbringung, 
gabe, opferw jelentést, s csak azután a «gelübde, versprechen»-t. 
De látni való, hogy Budagov azért halmozza a magyarázó szókat, 
mert nem akar a ;;apT>(gabe,gesehenk) szón akármiféle «donum»-ot 
értetni, hanem «weihgabe, opfergabew-félét. Hogy e szerint tulaj
donképen mégis csak a «voeu, gelübde, OŐÍITT>» az igazi és első 
jelentés, a melyhez a bizonyos «donum»-féle csak fogalomtársulás
nál fogva csatlakozott, támogatja még az ada- ige is, mint a mely
nek az adak a származéka. Ez korántsem jelent egyszerűen «adást» 
(gebén), a mire a törökségben a &ir-nek ige szolgál, hanem: Vám
béry úr szerint is (Stud.) «g e 1 o b e n, weihen, schenken», Budagov 
szerint csak is ezt: «gelübde tun, versprechen gebén (,a;aTb OÖÍJTL) ; 
v. ö. oszm. ada- «fairé voeu» (és adak v. nezr «gelübde» TWb.; 
ellenben «schenken» bayisla-); v. ö. még kaz. adarin- «ein gelübde 
tun» Bál. (,a;aTb 6ory oőfemanie, OŐÍVFL Ostroam.). E mellett számba 
sem jön, hogy helyes-e vagy sem Budenznek egykori véleménye, 
(NyK. X, 93), hogy az ada-nak «geloben» (azaz «igérni») jelentése 
annak az at, ad «név» szótól való származásában gyökeredzik 
(a mint a cseremiszben van lim- «név»-től limde- «igérni»). 
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510 (N. 470). bűz: csag. pis «büdös, piszkos (stinkend, 
schmutzig)»:pis koku rossz (büdös) szag; — Stud.^i-s weisse krátze, 
aussatz; Budg. npoKa3a (anssatz), meg: ,nypHoíí, 3;ioíí, ra^idü 
(schlecht, widrig, ekelhaft); — tehát pis magában még nem «bü
dös)), a mint a pis koku «übler geruch» is mutatja; ez utóbbit V. 
úr NyK. VIII, 134. oszmanlinak jelezte: v. ö. NyK. X, 115. 

510. csepp, csöpp : 1.1. cöb, cöp «apró darabokká vagdalt vagy 
tördelt test: N. 470. körper in kleingehacktem, zerbröckeltem 
zustande». (585. 1. oszm. cöb szemét, hulladék, kis darab); — 
Stud. cöb «rute, kleiner stock, holzstückchen, holz», oszm. cöp 
«holz, holzstück, stock, splitter, spánchen, auskehricht»; kaz. ctib 
mist, kehricht. 

510. u. ahhoz: csag. cöprek kis darab (kleines stück); — 
Stud. cübre «fischgráte», ciberik «fetzen»; Budg. kaz. ciiprek, alt. 
ceberek lumpen, fetzen, altes zeug (meg: OXJIOIIOKT. flocke [wolle], 
werg, iiaKJia hede, werg). 

511. csipö: t. t. sap «több tárgynak a l s ó v a s t a g része 
(pl. növény tőkocsánya, fegyver fogantyúja): N. 471. der dicke 
untere teil (stengel, griff)» ; v. ö. NyK. VIII, 187. m. záp mellett; 
oszm. sap «töve, markolata, alsó vastag része valami testnek»; 
— oszm. sap «stiel, stengel, handhabe, griff; strohhalm» Zenk.; 
szintigy Budg. I, 685. v. ö. TWb. «stiel, griff, stengeb). 

511. csomó: t. t. cuma «dögvar (N. 471. pes tbeule) , pestis»; 
— éuma (oszm.) egyszerűen «pestis» Budg., úgy mint az oroszban 
is iiyMa «pest, seuchew. 

511. u. ahhoz: csag. cumak «buzogány, g ö m b (N. knauf)»; 
meg 274 (N. 254): kel. tör. comak « k n a u l » . — Budg. I, 500. 
«keule», Zenk. «keule, eiserner stáb; grosser küchenlöffel». 

512. csuk-: csag. tik-, tuk- (1. fent 1. §.) «bedugni, b e z á r n i , 
verstopfen, verschliessen»; — Stud. tik-mak «verstopfen, zusto-
pfen», Budg. tik- «hineinstecken, stopfen, zustopfen»;(V. 596. dug-
mellett, így: tik-, tika- «dugni».) 

471. (Ném. kiad.) él acies: csag. bileö « s c h á r f e » ; — Budg. 
bilegi, bileii «schleifstein», oszm. bilegi (bileji) id. 

514. epe: csag. öpke «harag, e p e : N. 472. zorn, gallé (kép
leges értelemben)»; — Stud. öpke «lunge; zorn, grimm, mut»; v. ö. 
Budg. I, 108. id. 

514. erdő: csag. or «duzzadás, á r a d á s : N. 473. anschwel-
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lung»; — Stud. ur höhe, Budg. id.; oszm. or «drüsengeschwulst, 
kropf» Z., ur id. — V. úrnak «sokaság»-féle értelem kellett. 

515. ész, esmér-: oszm. ismarla- «ajánlani, e s z é b e juttatni: 
N. 473. empfehlen, in sinn bringen», meg 609: 535. 1. ismarla-
«elméjébe verni, im sinne (sic!) einprägen»; — oszm. ismarla-
«recommander, Commander, donner une commission: einem über
tragen, empfehlen, überlassen.» Zenk., Bianch. Budg. I, 55. id. 
(поручить stb.) 

516. fed-: kirg. hüten «idegen, i s m e r e t l e n (betakart?): 
N. 473. fremd, unbekannt (verhüllt?)»; — Budag. I, 2 7 1 bäten 
иной, другой, поетороннш: anderer, fremd (nicht zugehörig, 
anderweitig : büntenler друпе, nponie : die anderen, die übrigen.) 

516. fehér: csag. bor « f e h é r s é g , kréta: N. 473. weisse, 
kreide»;— Stud. bor «kreide»; kaz. bur : ak-bur (íéhér-bur) «kreide»-
Bálint. 

516. fekete: uig. рек « f e k e t e : N. 474. schwarz»; v. ö. 
mong. beké « f e k e t e s é g , schwärze»; — KBil. ujg. bek, рек 
«schwärze, tinte, der moor»; a mong. beké sem jelent «feketeséget» 
mint tulajdonságot vagyis «fekete színt», hanem (Schmidt 105., a 
kire pedig V. úr is hivatkozik): «tinte, schwärze» (or. черная 
краска, fekete f e s t é k ) . 

517. feküsz: alt. pükte- «meghajlítani, l e f e k t e t n i : N. 
474. umlegen, niederlegen»; — Altgr. pükte- свернуть, сложить, 
согнуть, azaz: «zusammenrollen, -wickeln; zusammenlegen, fal
t en ; zusammenbiegen». Igaz, а сложить ige jelenti még ezt i s ; 
«ablegen, niederlegen (pl. ein amt)»; de а свернуть és согнуть-
val való összefogása meg a pük- alapigének сбигать jelentése 
semmi kétséget sem hagy, hogy az Altgr. milyen értelemben vette 
itt а сложить igét. 

517. fogy- (decrescere): alt. püt- « t ö n k r e m e n n i , el
f o g y n i : N. 474. zu ende gehen, ausgehen»; — Altgr. püt-
совершитьсь, сдълаться, вырости; зажить (о рант.), зарости: 
vollendet, vollbracht werden, (festig werden), aufwachsen; verhei
len (von einer wunde), verwachsen; — V. úr szerint a fоду-hoz 
csak a jp-vel való alt. püt- illik, mintha ez nem is volna mása a köz
török büt-, bit- (kaz. bet-.)-nek. Ennek a büt-nak korántsem egye
düli jelentése «zu ende gehen, ausgehen, zu gründe gehen, a mint 
Y. úr 589: 524 1. a m. beteg czikkében is fölveszi, hanem ez i s : 
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«fertig v. ganz werden»: vö. Stud. böteij ganz, volkommen, biit-
w a c h s e n , endigen; Budg. I, 243. «zustande kommen, vollendet 
werden, sich endigen, ganz werden, verheilen, wachsen»; kirg. bitik 
Hrí>jiwíi, xopomiíí (ganz, unversehrt, in gutem zustande: pl. kenyér, 
gyümölcs). 

519. füst: oszm. pus «szárazköd, f ü s t : N. 475. höhenrauch, 
rauch»;— oszm. pus «bruine, brume, brouillard: nebel, thau, 
staubregen» Zenk., imioposb, TyiiaHi., Meatlifi ^oac^L Budg.; v. ö. 
csag. Stud. bus «nebel»; — meg is engedve, hogy a Lehcei Osmani-
nak ezen magyarázata: «a levegőnek a föld szinére. elterjedő 
duman-jo, (nebel, dunst-ja)» csakugyan a «höhenrau ch»-ra 
értendő (a melyet az orosz is cyxoíi TyMan'L, száraz köd-nek 
nevez), ebből még korántsem következik, hogy pus egyenesen és 
általában «füst» -öt jelentene. 

519. gazdag : t. t. kazán- «nyerni, m e g g a z d a g o d-ni: 
N. 575. gewinnen, sis bereichern»; — oszm. kazán- «proíiter, gag-
ner»; Budg. II, 14. kazán- (csag. kazgan-) npHOÖpJaCTit, BHHrpaTfc; 
Stud. kazkan- gewinnen (gagner, proíiter). 

519. gugg-: t. t. cök- «leülni, ü l n i » , cökük «a mi ül (épüle
tekről: was sich setzt)»; — Stud. cök- «niederfallen, niederhocken, 
cökek dem einsturz nahe, fallend»; Budg. cök- oiiycTiiTLCH, OCLCTLCK 
(von gebáuden: sich setzen); kaz. ciik- sich setzen, sinken Bál., 
pszm. cök- sinken, einsinken, fallen. 

521. hab unda: kirg. kompaj «áradni, f ö l b u z o g n i : N. 476 
anschwellen, aufwallen»; — Budg. II, 93. BS^yTbCíi (OTT> BÉTpa), 
azaz: aaufgeblasen v. angeblasen werden, sich aufbláhen (vom 
winde)». 

521. háború : csag. kabar- «t ó d u 1 n i, á r a d n i : N. 476. 
auflaufen, anschwellen», kabaruk « c s ő d ü l é s , áradás: auflauf, 
anschwellung»;— Stud. csak: kabur- «lármen, tőben, streiten»; 
Budg. kabar- B^yTLca, pacnyxHyTL (sich aufbláhen, aufschwellen), 
kabarik Ba^yBimíica, aufgebláht; v. ö. csag. Pa vet d. Court. kapar-
«enfler, se tuméfierw és oszm. kabar- «schwellen, anschwellen, sich 
heben (pl. teig), gross werden.» 

523. hely: oszm. il, eZ«hely, ország, tartomány: N. 478. 
ort, land, provinz»;— Zenk. el, il tribu, peuple, contrée, province; 
Budg. «volk, volkstamm, einwohnerschaft, (oszm.) gegend, pro-
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vinz» (cTpana, npoBMHnja); v. ö. Stud. el, il land, reich, il volk, 
stamm, menge. 

525. hiv-, hű : t. t. giiven- ((bizalommal lenni, bízni: N. 478. 
zutrauen habén, vertrauen»; — oszm. giiven-, «sich rühmen, prah-
len, sich verlassen auf», Budg. giiven-, giigen- xBacxaTL, rop;i,MTLCii 
(gloriari). 

526. ip : ujg. übej, übeke (esetleg öpe, öpeke /) « ip : N. 479. 
sehwiegervaterw; 332 (N. 31-2).'1. meg így: tör. iibe, iipe, az ujg. 
Übeke alakban (ebből: iibe-f eke); — KBil. nem hozza föl ez ujg. 
szót, sem Klapr.; de van Budag. I, 107. csag. Óbege %n%s. («onkel», 
a melyet Berezin így ért a mong. abaga után) és ujg. ebiige js/bjí^>, 
grossvater; v. ö. Stud. csag. abaga «oheim, freund.o 

527. húz- : csag. oz-, vz- « h o s z s z a b b í t a n i , n y ú j t a n i , 
előremenni: N. 479. verlángern, in die lángé ziehen, vorausgehen»; 
Stud. oz- anwachsen, übertrefftn, einholen; Budg. oz- npoxo^HTb, 
MMHOBaTb, onepe;i;HTb, — tehát még semmi nyoma a ((hosszab
bításnak.* 

529. kanál: csag. kumgan ( ( m e r í t ő edény, veder: N. 480 
gefáss zum schöpfen, eimer»; — Stud. «grosse kanne aus erz»; 
Budg. kumgan és komga KyBiiiunT,, pyKOMoiímiKT. (krug, wasch-
becken; v. ö. fent 453. 1. 

529, kel-; t. t. kel-, gel-, kii- «jönni, m e n n i , közeledni: 
N. 481. kommen, g e h e n , herannahen»; — tudvalevő, hogy a 
török nyelvekben kii- «kommen» (a beszéllő helyéhez), s «menni»: 
kit- (elmenni) és bar- (oda menni); v. ö. Stud. kii- «kommen, an-
kommen, gelangen»; Budag. npn-vel: iipHxo^HTb, npiiÖbiTL, 
iipilixaTt; v. ö. csuv. kii- id., jak. kai- kommen. 

530. kéreg : t. t. kirág «k ü 1 o 1 d a 1, k ü l s ő , szél: N. 481. 
aussenseite, rand»; •—Stud. kirak grenze, rand, ufer, a u s s e n -
s e i t e » ; Budg. kirág őeperri>, Kpaü, rpaHHii,a (ufer, rand, grenze); 
kaz. kiríj oldal, széle valaminek (seite, rand) Bál. 

530. kés: csag. kiser «kés, fejsz-e», lásd Budag. II, 177; — 
Budagov nem szól késről: TOiiop'L, xecjio «axt, beil»; v. ö. oszm. 
keser petité hache, herminette (beil, zimmeraxt, haue); — a 320 
(N. 300). lapon V. úr meg így adja a tör. keser-t • «fűrész, faragó 
ké.s: ságe, schnitz-messero, s csakugyan elé is fordul Stud.-ben: 
^ ' k e s e r «messer», de ezt a csag. keser-t is Pavet d. C. így for
dítja: «hache de charpentier.» 

HYBLVTUB. KÖZLEMÍiNYEK. XVI I . •> 1 
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530. kévén: alt. kem « h i á n y , s z ü k s é g : N. 481. fehler, 
mangeb; —Altgr. kem nopoirfc, omnÖKa, Bpe,a,T,, azaz «fehler [den 
man begeht]»; Bpejíf. pedig «schaden, nachteil»; Altgr. megjegyzi, 
hogy kem = mong. gem nopoKi> (Schmidt 197. gem übel, schuld, 
unrecht, vergehen.) 

531. kígyó, kilgyó serpens (MUgSz. szerint etymonja «glatt, 
kahl»): csag. kel «k o p a s z, t a r : N. 481 kahl, glatzköpfig»; meg 
615 (N. 539). kölyök mellett: t. t. kel «kopasz, hajatlan: glatzig, 
haarlos»; •— már EtWb. 126 i s : oszm. kel «kahl, glatzköpfig» ; 
— Budg. II, 132 oszm. kel napnia, iiapmiiBMH (grind, ráude; 
grindig), Bianch. «teigne, teigneux»; Z. «flechte, grind, ráude, 
meg: grindig, kahl in folge grindesw: V. úr TWb.-jában: kel-lik 
« grind». 

533. lak- habifare : csag. lakla- « l a k n i , letelepedni: N. 482. 
wohnen, sich niederlassenw; — Stud. nem hozza föl; Budag. II, 186. 
lagla- (a kalkuttai szótár után) aaHHTL MÍ.CTO, IIOMÍ,CTMTI»CR, azaz : 
«einen platz einnehmen, sich placiren, platz finden.» 

533. láp : csag. lapa «pép, m o c s á r : N. 483. brei, morast»; 
— Stud. lapa «brei, schlamm», oszm. «brei, suppe»; Budagov 
«suppe». 

533. lassú: csag. jasun «titkos, elrejtett, l a s s ú : N. 483. 
heimlich, verborgen, sachte»; — Stud. jasun- sich verbergen, Budg. 
jasun-, jasurun- id.; meg : jasun, alt. jaidin (jaíidin Altgr.) ver
borgen, geheim (Tatíno, CKpwTHo). 

534. legény: t. t. jengi, jangi « f i a t a l , ú j : N. 483. jung, 
neu»; — Stud. jengi «neu, j ung» ; — Budg. kaz. janga, csag. alt. 
jangi, azerb. jengi, oszm. jeni HOBHH, HcnaBHÜi (novus, recens); 
oszm. «neu, frischw, kaz. jafia új, alt. jani id.; jak. sana neu, csuv. 
sine id. 

534. mar-: alt. mura- « f o g y n i , gyengülni: N. 483. abneh-
men, schwach werden»; — Altgr. mura- cjiaőf>Ti», TycKHyTi. 
(schwach w., trübe w., von d. augen). 

536. metsz-: kirg. mece ((levágott (barom v. ennek egy része): 
N.484. geschlachtetes (vieh od. ein teil desselben)»; —Budag. II. 
213. kirg. mce «teil eines geschlachteten viehs; schenkel, schul-
terbein» stb.; v. ö. Stud. müce das glied, bein. 

537. wó'-ni: csag. en «szélesség, v a s t a g s á g : N. 485. breite, 
dicke»; — Budg. oszm. en breite (miipiiHa, Z. breite, weite; TWb. 
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enli «breit» (de «dick»: iri, kálin, sisman); v. ö. alt. een weit, breit 
(een jer),'eendü mnpoKÜí, breit. 

538. nyíl-, nyit-: t. t. jail-, jajil- «szélesbedni, kinyúlni, 
n y í l n i : N. 486. sich verbreiten, sich ausdehnen, sich öffnen»;— 
Budg. jaj- «ausbreiten, entfalten, verbreiten (pa3CTHJiáTb, pasBep-
HVTI>, paciipocTpaHHTi.), Stud. «ausbreitén, ausdehnen»;jo/i7-pass. 
«ausgebreitet werden v. sich ausbreitenw stb. 

540 (N. 487) okád- (vomere): csag. ok « d o b á s , l ö v é s : 
wurf, geschosso, okla- «dobni: werfen»; — tudva levő, hogy ok az 
egész törökségben egyszerűen « p f e i l » ; (így Stud., TWb. is), de 
EtWb. 7. már: «schuss, pfeil, wurf»); okla- is voltaképen »sagit-t 

tare» (Budg. CTPÍJJIHTB cTplwioio). 
540. oldal: t. t. jandak, jandaj « ( o l d a l á h o z ) mellé álló: 

N. 487. zur seite stehendw, von jan oldal; — Budg. II, 343. kaz. 
jandak, jandaj uoiíaThiü, nojiorifi, azaz: «abschüssig, abhángig, 
geneigt, schrág.» 

541. orr: csag. hurut «or r m á n y , bajusz»: N. 487. schnauze, 
schnurrbart»; — Stud. hurut schnurrbart; Budg. kirg. murt, kar. 
mirt id.; — talán a német «schnauzbart» szerezte a csag. hurut-nak 
a «schnauze» jelentést? 

542. ős: alt. eski «az ö r e g : N. 488. d e r a l t e » ; — Altgr. 
eski cTapbiü, iipem*HÍíi; n3H0iiieHHHü, azaz: «alt, ehemalig,vergan-
gen; abgetragen.» 

542 ős (ahne): alt. ozo « é l é t k o r , a múlt : N. 488. altér, 
vergangenheit»; — Altgr. ozo npeiK^e, Ha*iaT0Ki>, ;i,peBHOCTL; ezek 
közöl p̂eBHOCTb ugyan = «altér», de «antiquitas» értelemben; 
az «életkor» tehát csak a Ném. kiadásbeli «altér»nek eltévesztett 
fordítása; — 610 (N. 536). azonban V. úr még másképen fordítja 
az alt. ozo-t: «tör.-tat. [sicj ozo e 1 ő 1 j á r ó, ö r e g : vorderer, altér», 
a minek szintén nincs alapja az Altgr.-ban (ozogi npeíKHiu, ^peBniii: 
früher; ehemalig); — szintígy Ném. kiad. 313 1., míg a Magy. 
kiadásban 333 1. helyesen «előbbi kor.» 

542. ősz: alt. aksu «fehéres, ő s z : N. 488. weisslich, grau»; 
— Altgr. aksu őiiJiOBaTbiM, weisslich. 

545. szah- (schneiden, verschneiden, zuschneiden): t. t. sap-
«bevágni, b e m e t s z e n i * ) , N. 490. einhauen, einschneiden»; — 
v. ö. EtWb. 153. csag. sap- einschlagen (e i n e n, w e g), einrammen 
(einen pfahl); Stud. sap- propfen, anstückeln (vom holze), sapak 

31* 



472 BUDENZ JÓZSEF : FELELET, TI. 

Seitenweg; — Budag. I, 683. oszm. sap- (t. i. joldari) свернуть съ 
дороги, vom wege ablenken, sapaßak jer ort wo man vom wege ab
lenkt ; Zenk. Bianch. sap- se détóurner (du droit chem'in), diverger, 
dévier (joldan sapmak); —jelesen a «b e m e t s z e n i, ein s c h n e i 
den» jelentés tehát, a mely a m. szab-hoz leginkább illenék, nincs 
tudva az о s z m. sap- igére nézve; a «bevágni, einschlagen»-félét 
legfeljebb a német «weg einschlagen» különös szóhasználattal 
lehetne támogatni (a mint támogatta is V. úr NyK. VIII, 173: osz. 
sap- bevágni, pl. jol sapmak utat bevágni!), de ezzel még az sem fér 
össze, hogy a török az «út» szó ablativusával használja a sap igét 
(joldan sapmak, v.o. NyK. X, 124) ; az «einschlagen, bevágni, be
verni» jelentést tulajdonítja ugyan V. úr а с s a g . sap- igének, 
EtWb-jában («einen pfähl einrammen»), de ennek sincs nyoma 
sem Stud.-ben sem Budagovnál, ki e jelentéssel nem a sap-, hanem 
az oszm. sapla- igét hozza föl (вонзить, воткнуть, проколоть, Ъ. 
percer, ncher, enfoncer, empaler, Bianch. id.); végre az alt. sap-
(v.?sabi- Alfcgr.) бить нагайкой {tűit der píitsche schlagen), s az e 
mellett Altgr.-ban fölhozott kirg. saba- сильно бить (stark schla
gen) csak a «schlagen» jelentést igazolják, t. i. az a l t . és kirg.-re 
nézve (a mi mellett meg számba kell venni, hogy a csag. sapa-
«mit einem stocke ausklopfen» szerint ez igét a sap «stiel, stengeb-
hez tartozó denominalis igének kell tekintenünk, a minek veszi is 
Budag. I, 682). —V. úr 654 1. a t. t. sap- ige «schneiden» jelenté
sének igazolására az a l t . sabi «töredék, szakasz (N. 563. bruch-
stück, abschnitt)« szóra utal, a melyben a «metszés, elvágás (schnei
den, abschneiden)» fogalma tisztán ki van fejezve. Az bizony lehet 
hogy ki van fejezve, de az is hogy nincs. Altgr. így : saba v. sabi 
«часть, доля, количество: teil; menge, masse, anzahl» (pl. kiziler-
din kop sabazi большая часть людей, ein grosser teil der menschen). 

545. szakad-, szak: csag. сак «mérték, f ö l o s z t á s , óra 
(mint a nap r é s z e ) : N. 490. maass, e i n t e i l u ng, stunde»; — 
Stud. сад zeit; caklig im werte von . . ; Budg. сак, сад врелм, коли
чество, мьра azaz : «zeit, quantität, maass»; ol-cakda akkor, ol-cakli 
annyi, tantum; Budagov I, 458. azt is említi, hogy сад-пак nevez
ték az ujgurban a nagy órát is, azaz az éj-nap-nak 12-ed részét, 
Ulug-Beg szavai szerint, a melyeket Vámbéry is EtWb. 74. 1. idé
zett, így fordítva: «Die chinesischen und ujguriscben Sterndeuter 
haben den tag in 12 teile geteilt und jeden einzelnen mit cag 
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bezeichnet» ; v. ö. mong. cak «zeit, jahreszeit, doppelstunde» 
(Schmidt 318., Kowalewski 2105. 1.); — megjegyzem, hogy az 
«óra, stunde» jelentésből még korántsem következik az illető szó
nak (pl. itt cag-nak) «rész, (teil, abschnitt)»-féle e t y m o n j a is, 
noha ilyen etymon magában véve l e h e t s é g e s ; jelesen a cag-nak 
egyéb használatát tekintve, az ujgur 12 nap-caa-jában, a mi a szó
jelentést illeti, csakis «tages-z e i t-eket láthatunk. — Szinte megfog
hatatlan, hogyan mondhatja V. úr a 250 (N. 230) lapon, hogy a 
tör. cag [cak] szónak Budenz «hibásan tulajdonítja a ,quantitasf 

mellékjelentést (sic) s egyszersmind az ,idő' kifejezését, pedig az 
c s a k ,részt és töredéket' jelent»! 

548. szö-, szöv-: kaz. ceg-, cig- «sz ő n i : N. 491. weben»; — 
v. ö. fent 3. §.; Budg. I, 508. cik- IUMTB, BwmiiBaTb SOJOTOMB (náhen, 
ausnáhen vc sticken mit gold); Bál. cik- beszegni, kivarrni (ein-
sáumen, ausnáhen). — A Német kiadás még ezt is hozza: kirg. seg 
«weben». Ez sem Budagov sem Ilminszki szótárában nem talál
ható ; úgy látszik, nem egyéb ez, mint az amúgy sem helyes kaz. 
ceg-nek kirgizre való átfordítása, a mely annyiban rosszul sikerült, 
hogy a szókezdő kaz. c-nek a kirgizben nem s, hanem s felel meg. 

549. tart-: csag. tart- « t á r t a n i , m e g t a r t a n i (másod
lagos jelentés: húzni, vonni, vezetni): N. 492. dauern, anhalten 
(secundárbedeutung: ziehen, leiten, führen)»; — Stud. tart-. (I) 
ziehen, (2) dauern, wáhren (jillargage tartadir dauert mehrere 
jahre); Budg. I, 722. tart- TirnyTb, BO^HTL, npiiBecTH (ziehen, füh-
ren, herbeiführen); TSHyTLCH, npo^ojiaíaTBca (sich hinziehen, fort-
dauern) (c. dat.); kaz. tart- (1.) húzni, vonni Bál.; alt. tart- (1) 
TímyTB; tartis- sich herumzerren, streiten; tartin- sich ziehen, sich 
weigern (vonakodni); csuv. tort- ziehen, schleppen, führen; jak. 
tárd- ziehen; — ezekből nem az látszik ki, hogy «ziehen» a /ant
igének «másodlagos» jelentése. 

549. talál- (finden) : alt. talda- ((kitalálni: herausfmden»; — 
Altgr. talda- «BHŐpaTB, OTOÖpaTb: aussuchen, auswáhlen» (meg: 
taldap no Btiőopy, nach auswahl; taldama OTŐopHHÍi, ausgewáhlt, 
auserlesen). 

550. toll-: alt. toló- ( ( t o l l a s o d n i : N. 493. federn bekoni-
men»; — helyesen tölö (1. fent 2. §.); Altgr. tüle- (kond. t'ólö-, kirg. 
tülö) jiHHATb (o iuepcTt), Budag. 1, 403. JMHRTB, azaz: «sich mau-
sern, sich haaren = die federn v. haare verlieren». 
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551. tom-, töm-: kirg. tompa- « m e g t e l n i , dagadni: N. 493 
sich anfüllen, anschwellen»; — Budg. 1, 753. tompaj- (nem tompa-) 
надуться (какъ мъхъ) «aufgeblasen werden, ansehwellen (wie ein 
schlauch). 

552. ún, undok [undor]: csag. undor «undok, undorító: N. 
494. ekelhaft»; — Stud. ondur (nem undor) frevelhaft, hässlich 
(vicieux, criminel, laid: hic ondur isi jok hat keinen fehler); Budag. 
csak Stud.-ből. 

552. úr: t. t. our, uur (1. fent, 1. §.) «védelem, v é d e l m e z ő : 
N. 494. schütz, beschützer» ; — Stud. our, ogur «glück, gutes loos, 
schütz, wache»; Budg. oszm. судьба, случай, нредзнаменовате, 
ciiacTbe(Z. glücksfall, glück, gutes zeichen); — 556: 496. 1., m. 
vár- mellett így: oszm. our «oltalom, védelem, őrzés: schütz, hut, 
wache». 

556. vég: oszm. ей «leginkább, l e g v é g s ő (superlativus 
képzésére szolgáló particula): N. 496. zumeist, äusserst» ; — v. ö. 
608: 534. 1. igen mellett: oszm. ей «igen, nagyon». 

557. vés : t. t. Ые- «vágni, b e v é s n i : N. 497. schneiden, ein
schneiden» ; — v. ö. 536 : 514. 1. metsz- alatt: «mec- (!), Ые- vágni, 
metszeni»;— &bic- ige jelent ugyan mindenféle «schneiden»-tv 

(jelesen «sarlóval, kaszával, sőt fűrészszel, és ollóval valót), de a 
különösebb «bevésés»-féle értelméről nem emlékeznek megtörök 
szótáraink; erre még külön ige is van: oszm. ojf-mak «einschnei
den» TWb., graver, sculpter, ciseler Z., вырезывать, ваять, чека
нить Budg. 

567. kerek, kör: csag. gürüng «beszéllgetés, tkp. társaság, 
k ö r : N. 505. gespräch (eig. gesellschaft, kreis)»; — Stud. kör'úng 
és gurung wort, Unterredung, beratung, gesellschaft, conferenz, 
abendunterhaltung; Budg. 1, 773. id. 

574. peder-: t. t. bögre- «görbíteni, t e k e r n i , c s a v a r n i : 
N. 513. krümmen, winden»; — Stud. bögre- krümmen, biegen; 
Budg. csag. bögre- сгорбиться, согнуться вдвое (sich krümmen, 
einen buckel machen, sich zusammenbiegen). 

578. szív, szü: t. t. sü-, süj-, süv-, sev- «szeretni, s z í v e l n i : 
N. 516. lieben, h e r z e n » ; — Stud. süj-, süv- lieben, gerne haben, 
küssen; oszm. sev- lieben. 

582. vív: t. t. baj «erő, gazdagság, vagyon: N. macht, reich-
tum, vermögen»; — Stud. baj der reiche mann, herr, prinz; wol-
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habend, reieh; Budg. 1,239. baj «reich; herr» ; (kirg.) férj (bajim 
férjem, az uram). 

582. ág: csag. tal «fa: N. 520. baum»; — Stud. «stamm, 
baum, jeder lange, dünne körper, zweig» (bir tal jigac ein baum, a 
mit V. úr 629. 1. szál alatt így fordított: «egy szál fa; ein baum, 
ein stück baum»; — tudni kell, hogy V. úr a csag. tal «fa» — 
oszm. dal «ág»-féle egyezést azért hozta föl, hogy a tör. agac «ar-
bor, lignum (fa)» szónak a m. ág «ramus»-val való egybevetését 
igazolja; pedig látni való, hogy a tal nem épen azt jelenti, a mit 
az agac,; — v. ö. Budg. csag. tal CTBOJII. ^epeBa, BÍÍTBL (baum-
stamm, zweig). 

583. ajtó, aj: t. t. aja «ny i t o t t kéz: N. 521. offene hand»; 
— Stud. aja « f l a c h e hand» (kolajasi); Budg. csag. oszm. aja 
aa^onb pyKH (van ajak ajasi, láb a/a-ja is = no^onisa Horn, 
fuss-sohle). 

584. áld- (benedicere): oszm. and «eskű, á l d á s : N. 521 
schwur, s e g e n » ; — eddig az and-nok csak «schwur» jelentése 
ismeretes (and icmek schwören), v. ö. Budag. I, 102, ki a kaz. csag. 
azerb. törökből is fölhozza; fentebb a 379 (N. 358) lpon V. úr is 
csak «schwur»-nak fordította. 

584. áll-: oszm. ol- «lenni, létezni, valahol lenni: N. 521. 
sein, sich befinden»; — tudva levő, hogy oszm. azerb. ol-, mely a 
többi törökségben bol-nak hangzik, nem csak «sein, sich befindenw, 
hanem ezt is teszi: »werden (fieri)», sőt hogy inkább ez a főjelen-
tése, mintsem «esse» (a melyre még az ir- és tur- igék, meg bar-
v. var-dir is valók); '— v. ö. TWb. «werden» és «sein» olmak, 
Stud. bol- «sein, werden, fertig werden, geschehen»; — 580 : 518\ 1. 
vál- mellett már így fordította az oi-val azonos bol- igét: «valamivé 
lenni: zu etwas werden». 

592. botkos (nodosus): t. t. buták « b ö t y ö k , c s o m ó , k i n ö 
v é s : N. 525. knorre, ast, auswuchs»; — a tör. buták (oszm. budak) 
tudvalevőleg tkpen és főképen «ramus (ast)»-ot jelent, a mely jelen
tést V. úr a Ném. kiadásban még meg is tartott; Budg. 283. kaz. 
az. buták BT.TBB, CVKT., jiosa BiiHorpa^Haa (weinrebe); csag. kirg. 
pyiíaBt: P'BKH (folyóág, flussarm); az oszm. budak meg jelent «ra-
mus»-on kivül, nem akár milyen «nodus»-t, hanem különösen: 
«ast, knoten im holze» (másképen butrak); v. ö. TWb. budakli 
«knorrig»; — még egyszer hozza föl V. úr e szót alt. alakjában 
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(m. pota mellett) a 624 (N. 544) lapon így: alt. puda, k i n ö v é s, 
b ö t y ö k : au-rwuchs, knoten», pedig Altgr. ezt így közli: Altgr. 
pudak (nem puda) «zweig, schössling, ast» (BBTBI>, OTpac,;ir>, cyiíT.); 
látni való, hogy «ast« mellett «ast-knoten, knorren» a buták szón 
csak mellékes jelentés (szintígy pl. az orosz cyKT> «ast» és «ast-
knorren in brettern»). 

585. apa (vater): csag. aba «atyai részről való n a g y a p a : 
N. 522 grossvater vom vater»; — Stud. apa, epe tante, áltere 
schwester; ahaga, ahaka oheim, freund; Budg. I, 2. aba ^H^H: CT> 
OTU;. CTOPOHH rtoheim von váterlicher seite», ahaga ^a^,a (őpaTB 
OTíja) «oheim (vatersbruder); — meglehet hogy V. úr az orosz 
r{nj\n szót összetévesztette ^-fe '̂B-vel. 

595. ár, árad-: csag. art- ( f á r a d n i : N. 552. überíluten» 
(artub eksilme dagály és apály); — Budg. I, 25. art- npnöaBJiaTca, 
irpiiÖbiBaTL, nj)eBMiiiaTi>, MSJiiuiiecTOBaTb (zunehmen, wachsen, 
sich vermehren, übertreffen, zu viel v. überflüssig sein). 

587. ári-ingerere, immiscere: (t. t.) arala- «i mm i s c e r e 
aralat- közlekedni vkivel: N. 523. immiscere, é s : verkehren mit 
jmd)»; — Stud. arala- dazwischen gelangen (étre mélé, venir au 
milieu); Budg. Bál. arala- kaz. közeket hagyni (x&iaTB npoxe-
HtyTKii), közbenlépni, közbenjárni; aralat- csak az arala- causati-
vuma; de aralas- HM£TT> oöpaui;enie CT> KBMT, (umgang habén 
mit jmd). 

591. borid- procidere : 1.1. bur- «f ö l b o r u l n i : N. 525. um-
stürzen»; — Stud. bur- wenden, umkehren, drehen, schrauben; 
oszm. bur- tourner, tordre stb.; Budg. I, 276. bur- BepTBTt. 

593. csík streifen: oszm. cigir «b a r á z d a: N. 536. furche»; 
meg a m. sor-hoz 627 (N. 546): ciir, csag. cigir «barázda, rovátka: 
furchew; a 335 (N. 315). lapon meg a m. sír (grab) mellett föl
hozva: t. cigir, cir « v e r e m , barázda [grube, furche]» : — oszm. 
cigir seitenweg, fusspfad Z., iipocejio*iHaa topóra Budg.; Stud. 
csag. cigir »rad einer irrigitionsmaschine» nyilván nem ide tar
tozó; — oszm. TWb. szerint «furche» : cizgi, iz, evlek. 

593. csiszol-: csag. cizik «csi s z o l t , vonalzott: N. 526. 
glatt, liniert)»; — Stud. cizik «zeile, schriftw; Budg. I, 476. cizik, 
cizig *iepTa, Meaca (strich, linie, grenze). 

595. díj: csag. tegis, tigis « é r t é k , b e c s : N. 527. wert» ; 
— Stud. nem hozta föl; Budg. I, 419. tigis cKO.ibKo ^ocxaTO^HO, 
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;i,ocTaTOiHoe KOJiii'iecTBO (soviel als genug, genügende menge); 
v. ö. Abuskában tikis «beérendő, elegendő mennyiség)). 

599. ér ader: 1.1. ir,jir »tér, hely, térbeliség (!), ű r : N. 529. 
raum, platz, ráumlichkeit»; — tudva levő, hogy a tör. jir (jer) 
«terra» és «locus»-t jelent, az utóbbin akár «raum»-ot is értve; 
hogy itt az «ür» is fölmerül, jóformán onnan van, hogy V. úr a m. 
ür (üres)-vel is a tör. j i r szót veti egybe (lásd 639: 552. ].). 

599. erő: csag. érik, irik «erő, tehetség, szabad akarat; 
N. 530. kraft, macht, freier wille», erikli «e rős , hatalmas: kráf-
tig, máchtig)) (Budag. I, 188); — Budagov így : irik BOJIH, BJiacTb, 
MorymecTBO, CBOÖô a.. azaz : «wille (freier w.), macht, freiheit*) ; 
irikli BOJibHHÍT, caMOB.iacTiiwíi, ^epjKaBHbiH (frei, unabhángig, 
máchtig) | kaz. ivek wille, freier w., verfügungsrecht Bál., irekle frei-
willig; csuv. irik wille, freiheit, einwilligung. 

600. fájr: oszm. bagir «kiáltani, j a j s z ó t ejteni: N. 530. 
schreien, klagerufe ausstossen» ; — oszm. bagir laut rufen, 
schreien, brüllen stb. Z., Budg. (különösen «klage»-ról nincs szó). 

600. u. ahhoz: kirg. vajim «fájdalom, f á j á s : N. 530. 
schmerz, weh» Budag. II, 294; — Budagov e szót interjectiónak 
tünteti föl: itaim ne^iajiB, saŐOTa ! 

602. gyáva: t. t. jaba, java [1. fent 3 §.] « g y á v a , haszon
talan)) : N. 531. csak «unnütz» ; — Stud. jaba, ^aba nutzlos, wert-
los, schwach; v. ö. Budg. I, 431. 

602. gyáva : alt." jabiz «a 1 á z a t o s, b é k é s : N. 531.. unter-
tánig, friedlich)); — Budg. jabis HH3KÍH (pocTOMi.), azaz: niedrig 
(von wuchs); Altgr. jabh HJISKÍH. 

608. íj, ív: t. t. ejgi « h a j l á s , görbület: N. 534. bug, bie-
gung» Budg. I, 202; — Budg. oszm. ejegü, egi, csag. ejegü peöpo, 
6OKT), Z. ejegü (irippe, seite». 

612. kajla, kajsza:,: csag. kajik « h a j o l t : N. 537. gebogen» 
Budag. II, 34; — Budagov így: kajík 3arHyThiü K&3a%rh, OTopo-
iieHHbiíi, azaz : «zurückgebogen, mit bánd eingefassto. 

U. ehhez: alt. kaji « h a j l á s , szegély, karima: b u g , saum»; 
— Budg. így: OTopo^Ka Ha nojiax'L ORGTRRU, onyniKa, OKpauna, 
azaz : «saum, einfassung (mit bánd, an den kleidrándern), verbrá-
mung, rand». •— Ugyanitt V. úr a csag. kajil- igét így fordította 
((hajolni, sich biegen» (=Stud. «sich biegen: se plier, fléchir, se 
<;ambrer»), mint a kaj- (Stud. «herabsenken, neigen, biegen: 
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abaisser, plier, courber») passivumát; Budagov pedig csag. kaz. 
igéül hozza föl: haji-, kaju- aarnöaTL, cTpo'iHTL, rraiiaTi>, BLIMM-
BaTb ( = ein- v. umbiegen, zurückschlagen; abnáhen, steppen, 
sticken); v.ö. kaz. kaji- «ausnáhen, sticken» Bál.; v.ö. csag. Stud. 
kajir- «umbiegen, umlegen, einsáumeni). 

61.3. karika, karing-: csag. kor, kur «kör, öv, sövény: N. 
537. gurt, umzáunung»; meg: kúria «nád-s ö v é n y : rohr-z a u n»; 
— Stud. kur gürtel, einfassung, umzáunung; kurja ármliche woh-
nung, rohr-h ü 11 e. 

614. kisért- (mely V. szerint «versuchen, b e g l e i t e n » ) : 
csag. kecirt- « k i s é r t (azaz maga mellett elmenni hagy): N. 538. 
begleiten (d. h. vorbeigehen lassen)»; — Budag. 11,116. kicirt-
mint a kicir- ige causativuma (nem «szenvedő alakja*) mint V. úr 
nevezi) «sacTaBHTB M;IH ;i,aTb npoBecra stb.» (überführen, vorüber-
führen lassen). 

617. maga : alt. maka «m a g a, egyedül: N. 540. s e 1 b s t, 
alléin) (maka katittar magok az asszonyok: die frauen alléin)));1) — 
Altgr. maka Ô HH TOJILKO (6e3i> npuM'fecH ^pyrnxi, npe,n;MeTOBL = 
nur alléin, olme beimischung anderer gegenstánde), pl. maka ka-
dittar O^HÍÍ TOJILKO /KeHiu,HHLi (nur alléin die frauen). 

618. magas, magasztal- : t. t. mak «m á g a s zt a l á s , dicsé
ret : N. 540. lob, verherrlichung»; makta- magasztalni, e x a l -
t a r e » ; — Budg. II, 197. makta- xBajniTb, cjiaBiiTL (lobén, rüh-
men, preisen, verherrlichen) ( = mong. makta-); alt. kirg. mak 
xBajia, cjiaBa (lob, ruhm, ruf: adi magi cikti «neve mak-]a> kelt)) 
= npocjiaBHJica, elhíresedett; e szerint at és mak olyan két syno-
nymum, mint a m. «név és hír»: pl. »híres-neves»). 

618. nagy: alt. naj «nagyon, e r ő s , sok , n a g y : N. 540. 
sehr, stark, viel, grosso; — Altgr. csak így: naj 0'ieHL, azaz: 
«sehr, nagyon». 

619. nyargal-: alt. jorgolo- « n y a r g a l n i : N. 541. galopi-
ren»; csag.jorgala- «gyors lépésben lovagolni: reiten im schnellen 

*) Érdekes V. úrnak megjegyzése a 235 (N. 215). lapon: «Ide tartozik 
még az alt. maka ,maga, egyedül' de a mely visszaható névmáskép itt csak 
f e l t é t e l e s e n h a s z n á l t a t o t t ) ) s ennek némileg eltérő német szövege : 
«hierher gehört noch das alt. maka ,alléin, selbst', das aber als pron. recipr. 
(!) n i c h t g e b r a u c h t wird». 
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Bchritt»; — alt. jorgo imoxo^b (pass-gang) ésjorgolo- ÖÍÍJKHTI, HHO-
xo,a,Lio (im passgang laufen); v. ö. Stud. jorgala «im pass gehen,. 
gut einherschreiten», Budg. II, 37J2.jorga HHOxo;i,eD,T>, passgánger, 
jorgala- ŐBacaTB HHOXO^LIO ; v. ö. mong. $iruga MHOXO^L. 

619. nyes-: t. t. jesi-,jes- « n y e s n i , gyalulni: glátten, ho-
beln»; — 1 . fent 2. §.; —Budg. II, 355. tob. jesu-, kirg. \jpfá&j>. 
CKOŐJIHTI>, cTpyraTb, Tepern>, rjia^HTb (schaben, hobeln, reiben, 
glátten). 

621. ok, oktat- (leliren, unterweisen): csag. okút- ((tanítani,, 
oktatni, vmire s z o k t a t n i : N. 542. lehren, a n g e w ö h n e n » ; 
— Stud.-ben nincs meg az okn- «verstehen, begreifen; lesen» 
igének causativuma okút-; Budag. I, 144 okút- sacTaBHTt TMTaTi>, 
yTiHTb «lesen lassen, lebren» (szélesebb értelemben való «lehren» 
ige, mely egyszersmind «gewöhnen [abrichten, dressiren]» a tö
rökben : ögret-)f 

621. orom: csag. orun, orn »emelkedés, l a p o s fedél , , 
trón: N. 542. anhöhe, plattform, thron, erhöhte lagerstelle»; — 
Stud. urun hügel, thron, erhöhter platz; orn ort, platz, stelle; 
Budg. I, 129. urun ort, platz; bestimmter platz beim khan (ulug 
urun thron); kaz. alt. orun bett, lagerstatt, bank | v. ö. kaz. úrin 
platz, stelle, bett, land Bál.; jak. orun stelle, oron schlafbank, sitz-
bank, bett; csuv. virin ort, bett, thron. 

622. öldök: tör. el, il «elől, f e n n t : N. 543. el, öl vor, 
o b e n » ; — t ö r . iZ, eZ (nem ö^-nek ismeretes az «elő» jelentése 
(v. ö. elő-hez Y. 512; v. ö. oszm. ileri voraus, ilk erster, kaz. eleké 
első stb.), de a «föl, oberes»-féle értelme csak itt merül föl, hogy 
tör. el + tük « fö l ső hajat» jelenthessen. 

623. öröm: csag. irim «v i d á m s á g: N. 543 fröhlichkeit»; 
— Stud. irim hoffnung, erwartung, einbildung, aberglaube (pl. 
yatun irimi weiber-aberglaube, leeres geschwátz); Budg. I, 33. kaz. 
irim, irim vorbedeutung, aberglaube; v. ö. Pavefc de C. irim augure 
bon ou mauvais (példamondatokkal); — de van, a mit V. úr föl 
nem hozott: Budg. I, 191. kaz. irmek saőaBa, yTBiiieHie (kirg. 
nycToe sarnnie), alt. érmek pa3rOBopi>. 

624. öszve; 1.1.ez-, ((összenyomni, ö s s z e k ö t n i , szétzúzni: 
N. 544. zusammendrücken, -binden, zerquetschen, zerdrücken)»; 
— Stud. ez-, iz- ddrücken, eindrücken, pressen, treten» (oszm. ez-
quetschen, ausdrücken); — Y. úr itt egyszersmind a kirg. ezgen 



4 8 0 BUDENZ JÓZSEF : FELELET, II. 

bao-t így fordította « e g y e s í t ő kötelék, ve r e i n i g u n g s b a n d » , 
de ezt Budagov (I, 192),-illetőleg Ilminszki így közölte: izgen 
(izgan) bau saBHCKá curaTaa, a He HÍÍB Teci>MH = genáhtes bánd, 
nicht aus TecBMa (gewebtes bánd). 

624. piszok : t. t. pis « p i s z o k , tisztátlan : N. 544. schmutz, 
unrein» ; pisle- « b e p i s z k o l n i : beschmutzen», Budag. I, 310; 
— 1. fent bűz alatt ; Budagov így: pisle- oxy>K;i,aTi>, ocy>K;i,aTi> 
(tadeln, bekritteln; verurteilen, verdammen). 

625. rokon : tat. rug r o k o n , nemzetség: N. 544 anverwandt, 
geschlecht» ; kaz. ruvun, kirg. uruvun « r o k o n : verwandt» ; csag. 
urukon « r o k o n , egy nemzetségből valók: N. anverwandt, von 
einem geschlecht sein»; v. ö. Budag. I, 128; — Budag. urug, uruk 
(rövidítve) rug, kaz. ruv po,irL, PO^CTBO, KJiaHB, IIOKOJIÍJHÍC, a>aMii-
jiia (geschlecht, verwandtschaft, nemzetség, familie, v. ö. Stud. uruk 
familie); csng. urugindin, kirg. uruvunnan, kaz. ruvunnan H3B po,na 
(TaKoro TO) = ((nemzetségéből (valakinek)*; — tudva levő, hogy 
uruvunnan, ruvunnan e h. való uruvundan, ruvundan, s hogy uru
vun v. ruvun-wak vég w-je még a 3. személyraghoz tartozik, s 
hogy tehát uruvun v. ruvun meg urukon korántsem szótő; tudja 
ezt természetesen V. úr is, ki 575: 512. 1. legalább annyit vall be, 
hogy urukun az uruk-nak «adverbiumi alakja (adverbialform)». 

625. rüh: tat. (tob.) ürü « k i ü t é s , kinövés: N. 544. aus-
schlag, auswuchs» Budag. I, 128; — Budagov így: tob. ürüv ateji-
BaKT>, azaz: ((beule«. 

625. sajnál-, sajla-: t. t. sajla- ( ( m e g g o n d o l n i , figye
lembe venni: N. 545. erwágen, in betracht ziehen» ; — Stud. sajla-
aussuchen, ausklauben, wáhlen; Budg. 1, 694. BHŐpaTt. 

627. sík: alt. cige « s ima , egyenes, s í k» : N. 546. glatt, 
grade, eben» ; — Budag. 1, 507. alt. cige upaMbiii (grade: pl. e. 
ajtmak roBopuTb npano) : Altgr. cike npaMOÜ (pl. rOBopiiTt npflMo). 

627 (N. 546). sík (glatt): kirg. sij- « g l e i t e n , simítani(!)», 
sijdir- « g l e i t e n l a s s e n : simittatni» ; sijdirtib jazdim = [a 
tollat] megsimitva (die féder gleiten lassend) írtam : Budag. I, 654; 
— ámde Budagov idézett helyén csak így van ez: sidir- [nem [sij
dir-] iiocirfeniHO ÉxaTB «eilig fahren, v. reiten», sidirtib jazdim cKopo 
iiHcajiB «ich schrieb schnellw; sij- gleiten [v. simítani!] alapige 
nincs fölhozva. 

629. szalag: t. t. sáliak «a lecsüngő: N. 547. das herabhán-
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gende»; — v. Ö. E'tWb. oszm. salla- bummeln, herabhängen, 
sallat- schaukeln ; salak «penis (das herabhängende)» ; oszm. Z. 
salla- tenir en équilibre, balancer, agiter, remuer, sallan- se balan-
cer stb., salak penis; — tény az, hogy salak (nem sáliak) «penis»;. 
vélemény, hogy e szó etymon szerint = «lecsüngő». 

630. szó: csag. sorak » s z ó : N. 548. wort» : •— Stud. sorak 
nachricht, erkundigung; v. ö. jak. mray nachricht, gerächt. 

632. tügy (V. = euter, wange; alapjelentés: «emelkedés, da
gadás») : csag. tage «hegy, e m e l k e d é s , d a g a n a t : N. 549. berg, 
anhöhe, geschwulst»; — Stud. tilge grabhügel, das grab; v .o . 
EtWb. töge «hügel (als rundung)»; Budg. I, 401. tüge-bas Stein
platte auf dem grabe. 

632. szük: t. t. sik «szűk, szoros, tömött, gyakori: N. 549. 
eng, dicht, bedrängt, häufig» ; а 547 (491). lapon, m. szigorú mel
lett: t. t. sikarak (sic!) «szűkebb, mehr eng». — Budg. oszm. 
azerb. sik частый, нер'Ьдкш (häufig, dicht, nicht selten, nicht 
schütter), Z. «dicht, gedrängt, häufig»; v. ö. EtWb. 164. csag. 
sik dicht, fest geschlossen; •— az «eng, angustus» szava a török
ben: tar. 

634. taraj : t. t. tarák « t a r a j : N. kamm» ; — igaz, hogy a 
tör. tarák «kamm»-ot jelent, de csak «fésű» értelemben (tara-
«kämmen» igétől), nem pedig a madarak «kamm»-ját vagyis «ta
raj »-t; ezt félig bevallotta még V. úr NyK. VIII, 178., így fordít
ván a tarák- szót: «fésű, taraj»; még nem is vonta kétségbe 
TWb.-ban: «kamm» tarák, de «hahnen-kamm» ibik; «kämmen» 
tarainak ,• sőt jelen munkájának 273 (N. 254) is, talán tévedésből (?), 
a m. taraj mellett csak «f ésű»-nek fordította a tör. tarak-ot. 

634. tarol- (V'. szerint tkp. «kahl machen»): csag. taz, tas: 

«tar, kopasz, s i m a : N. 550. kahl, glatzig» ; — Stud. taz kahl (in 
folge grindes), grind; szintígy Budg. I, 332. 

634. tát-: alt. tagin- «terjeszkedni, stb.: N. 550. sich aus
breiten etc.» — nem tudom, mi rejtőzhetik még a «stb. etc.» alatt, 
mert az Altgr. csak ez egy jelentését adja a tagin- igének: «рас
пустить крылья = die flügel ausbreiten. 

636. tetsz-: t. t. tatla- « j e l ö l n i , megjelölni: N. 561. mar
kíren, bezeichnen», Budg. 1, 329.; — Budagov így: sziberiai-tat. 
tatla- пачкать, марать, azaz : «besudeln, beschmieren»; — a tat 
ugyanis így van nála «пятно, знакь, признакъ (fleck, zeichen,. 
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merkmal))), de a denom. ige történetesen csak a IIHTHO jelentésre 
vonatkozik. 

637. töpöröd-:csag. coporus- « ö s s z e á l l a n i , e g y e s ü l n i : 
N. 551. sich zusammenstellen, sich vereinigen» ; — Stud. coporos-
zusammenlaufen, einen auflauf verursachen (fairé un tumulte); 
Budg. I, 491. ciiprüs-[mek] hinter einander her gehen (ryceMT>, im 
gánsemarsche); v. ö. Pavet de C. cuprus-[mak] marcher á la suite 
l'un de l'autre; — v. ö. kirg. subur- id. Ilm. 

638. út: alt. ütte- ( ( k e r e s z t ü l h a t o l n i : N. 522. durch-
•dringen» ; — Altgr. ütte- iipocBepjmTb, azaz: «durchbohren» (az 
üt «öffnung, loch, nadelöhr» névszótól, melyet V. így fordított: 
«torkolat, hasadék: öffnung»). 

236 (N. 217). gyanánt («statt»): tör. janinda «módj á r a : 
nach art» [sajtóhibából: «neue art»], megjegyezvén: jan «m ódó
tól : von jan « a r t u . w e i s e » ; — a tör. jan-nak e jelentését hiába 
keressük: eddig úgy tudta V. úr is, hogy jan «seite», janinda «bei 
ihm, neben ihm» 1. EtWb. 123, és TWb. «seite, bei, neben* alatt. 

265 (N. 245). foly (fluere): tör. buol- « f o l y n i , fiiessen*; a 
353 lpon (csak a Magy. kiadásban): jak. buol- «f 1 i e s s e n, lefolyni, 
•elfolynia ; — mintha V. úr nem tudná, hogy ez ajak. buol- nem 
más mint a köztörök bol- (oszm. ol-) «fieri, esse»; igaz, Böthlingk 
a j ak . buol fordításába («werden, sein, stattfinden, verweilen» mel
lett) fölvette a «v e r f 1 i e s s e n»-t is, de hozzá téve «von der zeit»; 
de ez nem jogosítja föl V. urat, hogy ez igét olyan színben tüntesse 
föl, mintha akár a «víz folyásáról* is használtatnék (353. m. folyó 
((fluvius)) mellett). 

273 (N. 253). tanúi- (lernen): tör. tani- d e r n e n i ) ; — 633 
{N. 549). tani- így: ((ismerni, tudni: kennen, wissen»; EtWb. 181, 
fizintígy: «kennen, erkennen; wissen» ; — de a 633 (549) lapon 
V. úr a tani- causativumát tanit- így fordítja: ((tanítani, lehren*, 

4. §-hoz: Jegyzet . 

Némely esetben Vámbéry úr a török szójelentéseknek meg
hagyta ugyan fogalmi tartalmukat, de változtatott grammatikai 
jellemükön, vagyis a j e l e n t é s n e k mintegy a l a k i részével 
bánt el kénye kedve szerint (a mint épen a magyar-török hasonlí-
iás czéljából alkalmasnak látszott). így pl. elcseréli az igejelentés-' 
nek transitiv és intransitiv jellemét r 
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510 (N. 470). m. cseleked- mellett (melyet MUgSz. a finn 
hääli- «operosum discusare»-val állított össze): t.'t. calka- «moz
dulni, mozogni, sietni: sich rühren, sich bewegen, sich sputen»; 
— pedig: oszm. calka- «rühren, schütteln, hin und herwerfen» Z., 
Budag. I, 463. трясти, двигать, полоскать; maga V. úr EtWb. 
149. még így: calka-, calkala- «schütteln, schaukeln». 

512 (N. 471). m. csuk- claudere: csag. tokta- «feltartóztatni, 
akadályozni: hemmen»; — pedig: Stud. tokta-, toyta- «stehen blei
ben, aufhören, innehalten, stillhalten»; Budg. I, 749 tokta- оста
новиться, стать, перестать stb. 

516 (N. 474). m. feküsz- liegen: alt. pök- (sic) «lehajolni, 
meghajtani magát: sich bücken, sich beugen»;— pedig: Altgr. 
püfc- (nem pök-) «сгибать, biegen» (nem сгибаться). 

517 (N. 474). т. forog- sich drehen, kreisen : t. t. bor-, bur-
«fordítani, k e r i n g e n i : winden (sic), kreisen»; — pedig: Stud. 
hur- «wenden, umkehren, drehen, schrauben»; szintigy Budg. I, 
276; oszm. bar- tourner, tordre stb., kaz. bor- drehen (csak borol-
sich wenden, sich abkehren). 

518 (N. 475). m.föz- coquere : tt. piis-, jus- « f ő z n i , s ü t n ь 
főni, megérni: kochen, braten, sieden, reif werden»; — tudva levő, 
hogy pis- csak «coqui (főni) stb.», s csak causativuma yisir- «co
quere (főzni)»; szinte úgy látszik, hogy V. úr magyar czikkében a 
«főzni, sütni» és «főni» csak fordítása a kétértelmű német «kochen, 
braten »-nek. 

520 (N. 476). m. gyér: 1.1. sire- «ritkítani, gyéríteni: dünn, 
undicht m a c h e n » ; •— úgy látszik, V. úr maga fejtette ki ezt a 
sire- igét a sejrek, sirek «gyér: selten, undicht» szóból, meg nem 
nézvén Budagovot (I, 654—5): sejre рф,дт>ть, «undicht w e r d e n » . 

540 (N. 4S7). o'uíiíí-liquescere : jak. ular «olvadni, Hquefieri»; 
— Böhtl. ullar (nem ular-) «zum schmelzen bringen». 

627 (N. 546). sok multus: csag. сок- «egyesíteni, gyűjteni: 
vereinen, sammeln»; — ugyanez, a 594:526 lpon, így: сок- gyűlni, 
összegyűlni, csoportosulni» (de itt meg a német szöveg transitiv 
jelentéssel: «sammeln, versammeln, anhäufen»); — Budag. I, 495. 
собираться, sich sammeln. 

628 (N. 546). sül- backen, braten (intr.): alt. tül- «elfőni: 
verkochen»; — Altgr. tül- сварить «kochen, fertig kochen (t. i. 
coquere), pl. das fleisch». 
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636 (551) toj- eier legén, ova p a r e r e : t. t. toj-, tog- «tojni, 
világra hozni, szülni: gebáren,, zur welt bringenw; — foj-ra nézve, 
fent 3. §; — hogy a tog* ige t. t.-ban, azaz tÖrökség szerte, = ((pa
rere, gebáren (szülni)» V. úr először NyK. VIII, 180 állította: «csag. 
tog- szülni, oszm. dogh- szülni»; Budenznek azon megjegyzésére 
NyK. X, 111), hogy ez intransitiv ige = «nasci, oriri», ő most ezt 
feleli a 654:564 lpon: (r'Budenz] elfeledi, hogy e tőszótag [tog-] 
conerét jelentése: ,fölállani, emelkedni: eretehen, aufstehen, (pl. 
kün togdi a nap felkelt, die sonne ist aufgegangen)». Mintha 
bizony ez kevésbé intransitiv jelentés volna mint «nasci», vagy 
ebből valahogy a tog-nak transitiv «parere, gebáren» jelentése bi
zonyulna!! — A tog-n&k «nasci», illetőleg «oriri» jelentésére 
nézve: oszm. dog- (doj-) «geboren werden» TWb., csag. tog- «ent-
stehen, aufgehen (sonne), geboren werden»; Budg. I, 748. kaz. 
tog-, azerb. oszm. dog-, kirg. alt. tuu-, kaz. tu- (tiu-) po^MTbca 
(nasci), BOCXO;I;HTI» (aufgehen : sonne).—V. úr azomban hivatkozha
tott volna valamire, a mit észre nem vett: Budagov azon megjegy
zésére, hogy a tatárban a tog- ige néha causativuma (togdur-, to-
guz-) helyett használtatik a.po^HTb, szülni» értelemmel, de togu-
alakban (bála togumagan yatun iKemuMHa He po^iiBinaa ;i/ívreH) s 
hogy az Altgr. a tuu- igét transitiv «szülni, po;i,HTi>» jelentéssel 
adja. De meg kell jegyezni, hogy a «po;i,iiTi>c>i, nasci» értelem sem 
ismeretlen az altajiban: v. ö. Kadioff textusaiban, I, 113. tiigan 
jcirim (der ort wo ich geboren bin); 16. 184. pir ül tügan (es wurde 
ein sohn geboren). 

Egyébfélék, pl. névszói jelentés helyett ige-féle és megfor
dítva : 502 (N. 476) gyomor-hoz : t. t. jumru kerek, k e r e k í t e n i : 
»rund, rundenw ; —jumru kugelrund | 526 (480) jó bonus: csag. 
jak «jó, illő: gut, schicklich»; — Stud. jak- wol tun, behagen, 
Budg. npaBHTbCH:, ŐHTfc yro^Hy [ 531 (N. 481) kevés gering, wenig: 
ujg. kémis ((kevés, geringw, kemis-mek «geringschützen»; — KBil. 
csak az igét hozza föl j 534 (N. 483) makacs halsstarrig: alt. mukan 
«a ki búslakodik : der sich hármt» ; — Altgr. mukan, mugan My-
'iiiTLca, ManTLca «sich quálen, sich abplagen» | 551 (493) tüzíeuer: 
t. t. kiz «melegség, hőség, t ű z : «wárme, hitze, feuer» ;— kiz csak 
ige: Budag. II, 55. corpt.BaTLCíi, ropinniTLCJi, stb. 

(Befejezése a XVIII. köt.r I. füzetében.) 
B U D E N Z J Ó Z S E F . 
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