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FELELET. 
Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin «A magyarok eredete* 

czimű munkájára. — II. 

5. §. 
Sok esetben a török szójelentések már annyira haladtak a 

magyar rokonság felé való vonzódásukban, hogy a régiekkel csak 
némi gyenge emlókezet-szálacska köti össze, sőt némelyek ezektől 
már teljesen el is szakadtak, úgy hogy velük az illető szók mellett 
új homonym szók keletkeztek. 

506. al, alsó : kirg. alsi «alsó rész» (a bokacsont-játékban t. i. 
az aéik-bebn használatos kifejezés): N. 468. «unterer teil»; — 
Budag. I, 82. tat. alcu, kirg. alsu, oszm. alg ocTpoKOHe^Hiifi 6owb 
öapaHbeü KOCTO*IKH «die spitz zulaufende seite des schafknöchels 
[zum würfelspiel]»; s az asift-játéknak egyes terminusait is föl
hozza Budag. I, 5 1 ; koczkafordulások: sige, tava, alsu (emez: 
ocTpoKOHeqHHMt ÓOKOMI. KI> Bepxy); hasonlót mond az asik-játék 
terminusairól maga Vámbéry úr is (Cultur des turko-tat. Volkes, 
148 1. «je nach dem fallen der knöchelchen, d. h. ob mit der 
spitzigen, Aachen, oder scharfen seite nach oben zu, wird über 
den einsatz entschieden; die betreffenden ausdrücke, als ceke, alsi 
und tava)) etc.); v. ö. oszm. al$ «un cöté des osselets de jeu» Zenk. 
Bianchi; — mindebből látható, hogy a kirg. alsi stb. szó simplici-
ter a koczkának bizonyos oldalát jelenti, melynek «alsó-ságáról» 
az eddigi tudósitásokban még semmi szó sem volt, valamint nem 
egy másiknak «fölső-ségéről» sem; egyébiránt e szónak igazi 
jelentésére nézve érdekes még a mongol alcu (Kowal. 93) »jiyHKa 
Ha ao^HHKíi, alvéole, creux sur la cheville du pied». — Csudálom, 
hogy V. úr, a m. alsó-ra, török hasonmást keresvén, egészen meg
feledkezett az oszm. alcak «niedrig»-ről; sőt csag. Stud.-ból is 
juthatott volna neki eszébe : alci «der untere» (a fölhozott példa 
kubbe alcida «unter der kuppel» azt mutatja, hogy alci tkp. 3 sze-
mélyragos alak = alti, v. ö. oszm. kubbe alti; érdekes is volna 
tudni, min alapszik a különös alci alak e h. alti, a melyet esak még 
Pavet de C. hozott föl, ki külömben is egyet-mást átvett Stud.-ből). 
Megjegyzem még, hogy V. úr ezen «alsó»-féle csag. aZci-nak a 
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«koczka-oldal»-íéle alsi, alcu-val való egybefogását már EtWb. 12. 
hajtotta végre: «csag. alci der untere, namentlich der untere teil 
der beinchen beim knöchelspieb. 

509. bír- (V. szerint első jelentés : «besitzen»): 1.1. bar- «bírni, 
birtokolni: N. 469. habén, besitzen»; — tudva levő, hogy a tör. 
bar magában csak ezt teszi «van, megvan» (Stud. bar es isi, existirt), 
s hogy ez értelmét akkor is megtartja, midőn a személyragos bir
tokjelentő szóval szerkesztve a «habere» fogalom kifejezésére 
szolgál (atim bar = lovam van = habeo equum). A tör. bar-nok 
«habén, besitsen» féle forditása tehát azt hirdeti, hogy a «habere» 
(vagyis a birtokló személy actiója) = «esse» (a birtokolt tárgy 
actiója)». 

U. ehhez : csag. barim «birtok : besitz» ; — e szónak ily tő-
alakját és jelentését csak a csag. Stud.-ben találjuk meg: barim 
<(das vermögen, reichtum»; külömbensemBudagov, sem Ilminszki, 
sem Bálint, sem Osztroumov, sem Trojanszki, sem Visnevszki, 
sem Beguly, sem Zolotniczki, sem Castrén, sem Giganov, sem 
Böhtlingk nem tudnak legkevesebbet sem egy m-végű barim «besitz» 
szóról az általuk ismertetett török nyelvekben, valamint az oszmán
török nyelv lexicographusai sem egy megfelelő oszm. varim-ről, s 
még Pavet d. C. sem vette át csag. Stud.-ből. E helyett azt tudják, 
hogy maga a bar (oszm. var) jelenti mint névszó ezt i s : «a valahol 
meglevő, das vorhandene», s ez már annyi is, mint «birtok, va
gyon: besitz, vermögen», jelesen az abstract v. collectiv -lik képző
vel : barlik, (oszm.) varlik cymecTBOBaHie, MMymecTBO, őoraTCTBO 
«das vorhandensein, die habé, besitz, reichthum» s mint adj. 
bariig («bar-o&») = «besitzend, reich (vagyonos))); barin jogún 
aldilar «elv ették amije van, a mije nincs» [ = elvették mindenét]); 
alt. par ecTb ; cymecTBOBame; MMymecTBO (habé, besitz)» ; szint-
így csuv. por Zolotn. Ezen névszói bar (var) szóhoz pedig még 
hozzá járulván az -m 1. s z e m é l y r a g , csakugyan eléáll egy 
barim (varim) alak, de a mely ezt teszi: «a mim van, vagyonom, 
birtokom» : Budag. barimni aldilar B3JLIH Bee ^rro y MeHn ŐHJIO 

(elvették mind a mim volt); oszm. Bianch. Zenk. varim «ce que j e 
posséde, mon bien»; sőt Stud. bar alatt: barim dir «ich habe».— 
Látni való, hogy a Stud.-beli barim «besitz» nem lehet más, mint 
a « m e i n besitz»-féle alaknak félreértése. 

509.U. ahhoz: kirg. barum «m a r h a, b i r t o k (v. ö. m. barom-
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mai): vieh, besitz (vgl. magy. barom «vieh, besitz»)»; — hogy 
honnan vette magát a kirg. barum «vieh, besitz», azt maga V. úr 
jelentette ki, a művelődés mozzanatai közt a házi állatokról szól
ván, 283 (265)1.: «az ó-török barum... melynek alapjelentése b i r 
t o k (bar bírni, barum birtok), ma már csak a kirgizben a különös 
jelentéssel , m a r h a ' fordul elő, miből barumta (Budag. 1,224) 
« m a r h a r a b l á s o n j á r n i , portyázni9 és barumtau, baranta 
«rablómenet, portyázás, tap. m a r h a r a b l á s » (N. 265. alttürk. 
barum, grundbed. ,habe', heute nur noch im Kirgisischen in der 
speciellen bed. ,vieh(, daher barumta ,auf vieh ausgehen', und 
barumtau = baranta = raubzug, eigentl. v i e h r a u b) ; v. ö. EtWb. 
209. csag. barim, barum «vermögen, vieh», barumtai, baranta 
(kirg.) «besitznahme von vieh, raubzug» (Budagov). •— V. úr a 
barumta szót igének tartja, a melynek barumtau nom. actionisa 
volna; ez tévedés, minthogy Budagov a barumta, baranta szót 
csakis névszóval fordítja (3a^;ep»;aHÍe, 3axBaTT> HJIH yroHt cKOTa, 
stb.), a barumtau-t meg igével (3axBaTHTt> HJIH 3a,a,ep;Karb öapaH-
TOK)). De Budagov közlésébe is becsúszott egy kis hiba, a barumtau 
szóra nézve, melyet csak arab betűvel írt ki .lixo.>b s e hiba 
meg V. urat ejtette tévedésbe, hogy a barumta-ba,n látta az igét. 
Ilminszki ugyanis, akinek «MaTepiajiH stb.» czímű munkájából 
Budagov rendszerint vette át a kirgiz szókat (azokat arab betűvel 
átírván, s az igéknek a szokott -mak infmitivus alakot adván vagy 
e helyett néha M-féle nom. actionis-alakot, pl. sígala-: J$\jüa) így 
közli a kérdésben forgó két szót (névszót, és igét): őapwMTa ,őapaHTa' 
— 3a ;̂epjKaHÍe HJIH 3axBaTi> CKOTa stb., és : óapMMTajia 3axBaTHTf> 
HJIH 3a,ii;epjKaTi> ŐapaHTOio; vagyis a névszó így hangzik barimta, az 
ige meg barimtala-, mint az előbbinek származéka; Budagov tehát 
barumtau .Liax.jL helyett ezt akarta írni : barumtalau. — A kirgiz 
barimta (vagy akár Budagov írása szerint barumta, a mely szó az 
oroszba is ment át baranta alakban), csakugyan jelent «ellenséges 
becsapást, rablás vagy bosszúállás czéljából, meg erőszakos fogla
lást adósság fejében» (Ilm. így: «festnehmung oder gewaltsame 
zueignung des viehes oder anderer sachen für eine schuld, einen 
raub oder ein anderes unrecht); Budagov még hozzá teszi: «XHIH,-
HHiecTBO, HaŐBr-b: ráuberei, raubzug, überfall»; Badloff, kirgiz 
textusaiban barimta, a fordításhoz III, 68. való jegyzetben: «Ba-
r a m t a ist nicht nur schlechtweg pferdediebstahl, sondern ein 

1* 
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pferdediebstahl, der 1: mit der intention räche zu üben, oder 2 : 
um geschehenes unrecht oder Stammstreitigkeiten auszugleichen, 
oder 3 : , und das am häufigsten, um sich in abenteuern zu ver
suchen, unternommen worden»; v. ö. Orosz баранта: «feindlicher 
Überfall, raubzug, eigenmächtige räche». De ha bizonyos is, hogy 
a barimta-n&k kézzel fogott objectuma rendszerint «marha», ebből 
még nem következik, hogy a szónak két első tagja (barim) épen 
«marhát» (akármifélét) jelentsen. Hiszen akkor a 3-dik szótagnak 
(ta) magára «rablást, foglalást» kellene jelentenie, a mi eddig 
teljességgel nincs tudva; de külömben sem lehet a szót, török szó
képzéstan szerint igy szétfejteni, úgy hogy a ta talán valami képző 
volna. A szónak etymonja a törökségben teljességgel homályos. De 
szerencsére megvan az még a m o n g o l b a n , a hol barimta (Kowal. 
1105.) «action de s a i s i r (avec la main)», s mellette áll a rövi
debb barim is (szintén «action de saisir»), s ennek mint nom. 
actionisnak alapigéje: bari- «prendre, saisir, attraper, tenir»; s 
a barimta- származéka: barimtala- «prendre, se saisir de, sur-
prendre, attraper, s'emparer de». így már a kirgiz barimta is tel
jesen érthető, s világos hogy az a mongolból való kölcsönszó (a 
milyen több is van a keleti törökségben), melynek alkalmas alap
értelme: «megragadás, foglalás, rablás», a nélkül hogy a rablás 
tárgya (pl. marha) benne volna foglalva. 

509 (N. 469) «bír- besitzen, bíró besitzer»: csag. bajri «öreg, 
ősök: g a z d a g , b i r t o k o s : alt, alter; reich,besitzer»; — Budag. 
I, 240. старинный, древнш: alt (azaz : antiquus, vetus), különö
sen : старинный слуга [alter diener]; — Stud.-ben nincs meg e 
szó; Pavet d. C. bajri «ancien, ancien serviteur». 

520. gyakor: csag. sokur «vak, s ű r ű , t ö m ö t t : N. 475. 
blind, d i c h t » ; — Stud. sokur «blind, einäugig; 2 : karg»; szint-
igy Budagov: слитый, 2 : жадный; v. ö. kaz. sukir blind, alt. sokir, 
sogir id., kirg. sokur id., csuv. sokktr id., jak. soyyor einäugig. 

522. hág: kirg. kang-, kangir- «ide s tova h á g n i , kóborolni: 
N. 477. u m h e r s t e i g e n » ; — Budag. LT, 19. kaz. kirg. kangir-
(nem kang- is) шататься безъ надобности вслъдснте горя, 
бродить, блуждать какъ потерянный, azaz: zwecklos herum
irren in folge leides, herumirren wie ein geistig verwirrter. 

524. híj (leer, mangel): tat. küj «gyenge, ü r e s , c s e k é l y : 
N. 478. schwach, gering; küjre- gyengülni, schwach werden»; — 
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tat. küj (gyenge stb.) szó nem található sem Stud.-ben, sem Bu-
dag.-nál; de van Budg. II, 170. tat. küjre-, azerb. küvre- слабъ"тъ, 
дрябнуть (schwach werden, welken), s innen: küjrek, küvrek 
welk, gebrechlich (v. ö. oszm. gevrek fragile, faible, mou); — aküj 
tehát csak ki van fejtve küjre-ből. 

529. jő-: kirg. $önu-, khivai jönü- « j ö n n i : N. 480. kom
men» i — Budag. II, 386. jon, kirg. $on сторона, направлете 
къ . . (seite, richtung nach), s innen : kirg. $öne- провожать (gelei
ten ; tkp. richten, irányozni), ßönel- обратиться въ к. сторону, 
направиться (sich nach einer seite hin wenden, eine richtung 
nehmen); v. ö. oszm. jonal-, jönel- se tourner vers., sich wohin 
wenden (jon, jön-töl). 

532. köt-: oszm. kit « s z i l á r d , e r ő s , m e g k ö t ö t t : 
N. 482. fest, gebunden»; — v. ö. EtWb. 86. kit «fest, eng, selten : 
kitlik mangel, Seltenheit»; — Zenk. oszm. kit wenig, spärlich 
(rare, peu nombreux); Bud. недостаточный, скудный (unzu
reichend, dürftig, kärglich); v. ö. TWb. kit «selten». 

532. U. ahhoz: jak. kötöl «f é k : halfter»; — Böhtlingk jak. 
köt öl «eine koppel pferde»; — v. ö. mong. kütele- führen, leiten. 

,532. U. ahhoz: csag. katta- (olv. katla-) « m e g s z i l á r d í 
t a n i ; N. befestigen»; — nincs meg Stud.-ben, sem EtWb.-ban, 
a kati, katik «hart, fest» czikkében; — ámde van: oszm. katla- in 
falten oder schichten legen; v. ö. Budag. II, 4. katla-, kirg. alt. 
katta- складывать v. устроить въ рядъ, слоями. 

536. menny (himmel): jak. mängge «halhatatatlan, örök: N. 
484. unsterblich, ewig»; т. tanara (sic) «égi isten: himmlischer 
gott»; — Böhtl. jak. mäfiä gross, ausgedehnt: т. tanara der un-
ermessliche himmel (Böhtl. «die wahre bedeutung [von mäfiä] ist 
wol: unvergänglich, ewig»); Böthl. tehát пет. а, mänä-t, hanem 
tanara-t fordítja «himmel»-nek). 

543. ró- (kerben, einkerben): t. t. ur-, or- « s z ú r n i , vágni, 
metszeni: N. 489. schlagen, hauen, schneiden» ; — tehát N.-ben 
nincs meg a «szúrni» jelentés; egyébiránt V. úr egybefogott két 
külön török igét: ur- (oszm. vur; kaz. or- Bál.) «schlagen» és or-
(kaz. ur-) schneiden (getreide sehn. = ernten, mähen); — meg
lehet, hogy a különös «szúrni» jelentés onnan ered, hogy V. úr 
Budagovnál az ur- fordításában az orosz колотить igét is találván, 
ezt hirtelen egyazonnak vélte az or. колоть (stechen) igével; — a 
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358 (N. 338) lapon meg így közli V. úr, szintén m. ró- mellett, a, 
tör. ur- ige jelentését: «vágni, á s n i : hauen, graben». 

548. szúr-: t. t. sür- « s z ú r n i , b e l e d u g n i : N. 491.. 
stechen, hinéinstechen». — Mint «t. t.» -félét ezt az igét legalább 
egynéhány török nyelvben kellene megtalálnunk, de sehol sincs 
nyoma egy sür- «szúrni»igének; e helyett több másfélét jelent egy 
tényleg létező sür- ige: oszm. «ziehen, schleppen, schleifen; den 
pflug ziehen, ackern; treiben (vieh: sürü zug, herde); reiben; be-
streichenw; Budg. I, 643. maTb, . . THHVTB, . . Tepe/rb, naxaTb; 
Bál. kaz. sör- treiben, sört- schmieren, reiben, wischen; — v. ö. 
EtWb. 148 1. sür- reiben, treiben; stb. 

548. szúr-: kirg. súr-, sór- [félig magyarosan írva = sür-, sör-} 
( ( b e l e d u g n i : N. 491. hineinstecken» ; — ellenkezőleg: alt.suur-
BbiTHHyTb, Bbi^epHyTb (caÖJiio) = h e r a u s z i e h e n , heraus-
reissen (pl. den sábel); Budag. I, 647. csag. sugur-, saur- id. 
(BbmyTb, BbwpHyTb, pl. H3i> HOiKeBVb MeTii>) ; kirg. tob. suur-
BH^epruBaTb [siewfc]; maga V. úr is így tudta: Stud. sogur-
«herausziehen, ausreissen (schwert aus der scheide)», meg EtWb. 
148. csag. sogur- «herausnehmen, ausziehen» (pl. fogat, kardot); 
— kapcsolatul a két, épenséggel ellentétes igejelentés közt csak 
az lebeghetett V. úr előtt, hogy mind a kettőnek ugyanazon tár
gya lehet, pl. «kard»; mint nyelvújító tudja is ő, hogyan keletke
zett a «szúrni«-féle tör. sür- ige: t. ez «causativum (!) sok-ból 
[«stechen, hauen, hineinschlagen»]: tehát sogur, sour-, sür-». 

550. tom-, töm- (stopfen): t. t. tim « s z i l á r d , v a s t a g : N. 
493. fest, dicht»; előbb, a 299 (N. 280) lapon így: tör. tim, tam 
»szilárd épület, kőház: festés gebáude, steinhaus». — EtWb. 179 
(a 166. lapon) Vámb. így: csag. tim, tam steinhaus, gemáuer; alt. 
tim f e s t , unbewegt, d i c h t, still; — Stud. tam gebáude, mauer; 
tim wölbung, gewölbtes gebáude; Altgr.-ban pedig tim csak így: 
THXO, He meBejiacb — still, ruhig, sich nicht rührend. 

552. úr (dominus): turkm. uraz « i s t e n , o l t a l m a z ó : N. 
494. gott, beschützer»; — Stud. örez, oraz gute auspicien, glück; 
Budg. I, 120. csag. kaz. uraz cnacTbe, cy^böa: glück, schicksal; e 
mellett az Uraz-berdi tulajdonnévből korántsem következik az 
uraz-nskk «isten, gott» jelentése: mert nem csak «Deodatus», ha
nem bizony «Fortunatus» értelmű szó is szolgálhat személynévül. 

553. utó (postremus, ultimus), után (post): csag. öte «túl, 
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ó t a, elmúlt, mögött: N. 494. seit, vergangen, rückwärtig, hinte
rer» ; előbb а 507 (N. 468) lapon: öte «óta, tói, azután : seit, jen
seits, nachher«; — az öte-nek «óta, seit» jelentése nem igazolható, 
valamint nem is illik az öte-nek «túlsó, azontúl való (jenseitig, 
weiterhinseiend)» alapjelentéséhez, amin t tényleg ki is fejezi az 
«óta (seit)»-et az öte-nek ellentétese béri (v. ö. öte-beri «hin und 
her»); pl. ol vakittan béri seit der zeit (съ тъхъ поръ Budg.); — 
V. úr fölhozta még Bud.-ból a kirg. ötej-t így: «után, elmúlt, ó t a 
(nach, vergangen, seit)», ezen példával: bis kün ötej «öt nap 
múlva»; pedig Budg. csak így: ötej «сряду = nacheinander, hinter
einander» (bis kün ötej 5 дней сряду, «5 tage nacheinander, 5 t. 
hindurch», vagyis: «öt napig egyfolytában»). 

555. űz- (verfolgen): t. t. iz-, ize- « n y o m o z n i : N. 495 ize-
nachspüren»; — Budag. I, 192. csag. iz, ize- отправлять, посы
лать, проводить «wegschicken, senden, geleiten» (az iz «nyom» 
szónak «nyomozni» származéka: izle-, alt. iste-). 

558. vét-: t. t. ötün- «vétkezni, hibát elkövetni: N. 497. sün
digen, einen fehler begehen»; — Stud. ötün- bitten, abbitte tun ; 
ötün vergehen, abbitte, gesuch; — Budg. ütün- просить, упраши
вать, умолять (bitten, flehen), ütunß npomeme, просьба (bitte); 
ütün заступничество, испрошете (Vertretung, fürbitte, erbitten); 
Bál. kaz. Uten- (c. dat.) bitten, flehen. 

567. kör (kreis): ujg. küren «kör, tábor: N. 505. ring, lager»; 
— KBil. ujg. kürel (nem küren) Versammlung, häufe, menge; 
Budg. II, 124. küren толпа, племя, отрядъ, корпусъ, полкъ 
«menge, volk, heeresabteilung». 

586. arány, irány; t. t. oran »mérték, arány, i r á n y : N. 522 
maass, proportion, r i c h t u n g » ; — oszm. oran mesure, propor-
tion, maniere, facon Z., Budg. I, 120. 

589. az, ez: csag. os-bu,kirg.os és os-bu «az: N. 524.jener» ; 
meg: csag. is-bu, kirg. is-bu «ez : dieser» ; — eddig csak azt tud
tuk, hogy is (us, os) általában csak nyomatékosító előszócska a 
mutató névmások előtt, a melyeknek távolra vagy közelre muta
tása általa nem változik; olyan szócska tehát, a milyen a lat. ecee 
(a melyből az olasz qu-esto, qu-ello kezdőhangja származik); meg 
azt tudtuk, hogy bu csakis «ez, dieser», ellentétben az ol (on, an) 
«az, jener»-vei. Hiszen maga V. úr is így tanította: Stud. os-bu = 
oszm. is-bu «dieser, celui-ci» meg osel (e h. os-al, os-ol) és elül kopva 
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sol «jener, jener dort, celui-lä»; v.o. Budag. 1,137. us: us-bu этотъ 
самый (I, 51. isbu, usbu этотъ, сей = hie, dieser; usbunda здъсь, 
hier) és usal, usol (aus us und ol) тотъ-же, тотъ самый (azon, 
ugyanazon); v. ö. Böthlingk §. 423. jak. subu eben dieser da, sol 
eben jener da; — hogy az os, os külön is használtatott, az meg
lehet bár, de nem változtat semmit sem az értelmén, melyet Buda-
gov, a kire V. úr hivatkozik, az or. «вотъ = ecce» szóval fejez ki 
(V. úr meg fentebbi állításával ellenkezőleg így fordítja «itt , 
ez»). — Még megjegyzem, hogy Budagov a kirgizből nem hozza 
föl az os-bu kapcsolatot, de igenis a sol-пак kirgiz sol alakját; 
Ilminszkinél van sol (gen. sonun) és osu (gen. osunin); ez utóbbi
ban úgy látszik benne lappang az os-bu (os-mu-) a labialis kikop-
tával: v. ö. Badloff textusaiban, III, 297. osu oramalga salip beriiin 
(ich will dir etwas in d i e s e s tuch hinein tun; a beszóllő közvet
lenül át is adja), meg: osu osamaldagimdi beriiin, alamisln (ichwill 
dir geben, was in d i e s e m tuche ist, nimmst du es ?). 

591. borzas, borzad- («sich aufsträuben»): kirg. borsán, bor
sanda- « b o r z a d n i , f ö l r e t t e n n i , N. 525 sich aufsträuben, 
auffahren» Budag. I, 276; — Budagov így: borkanda- és borsanda' 
ворочать особеннымъ образомъ (ворожея), meg: взволноваться, 
запыхаться; meg: остервенеть; azaz: «auf eigentümliche weise 
brummen (Wahrsager); in wallung geraten, aufwallen, ausser atem 
kommen, wütend werden, ergrimmen»; Ilminszki így: borsan-
остервениться, сильно разсердиться (ergrimmen, sich heftig 
erzürnen); v. ö. még: kaz. busan- erzürnt werden, sich erbittern 
Bál.; — hogy milyen etymonja lehet ennek a nem «borzadalmas» 
kirg. borsanda-, borkanda- igének, sejteti a borkulda- ige: клокотать 
(«brodeln, aufwallen» von siedendem wasser). 

595. dagad-: oszm. dag «hegy, d a g a n a t : N. 527. berg, 
geschwulst»; — ismeretes az oszm. dag «hegy, berg» szó = tag, 
tau egyéb török dialectusokban; e mellett van még egy másik dag, 
a melyre nyilván itt a «daganat, geschwulst» értelmezés vonat
kozik, de a melyet V. úr EtWb. 174. így fordított: oszm. dag 
«einschnitt, narbe, mal (fälschlich aus dem Persischen abgeleitet)» ; 
— ez utóbbira nézve v. ö. Zenk. dag «fleck, wunde, brandmal, ein
gebranntes zeichen» (perzsa szónak jelezve); Budag. dag обжога, 
знакъ (отъ разкален. железа), пятно, клеймо = brandwunde, 
zeichen (von glühendem eisen), fleck, Stempel, brandmal» (perzsa-
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nak jelezve); — a szónak perzsa eredetére nézve, v. ö. Vullers, 
Lexicon: cK> «stigma, signum cauterio impressum; signum, ma-
cula» (hozzá téve, hogy = szanskrit dália; — a szkr. doha pedig 
«das brennen», dah- «brennen» igétől); — különös, hogy ugyané 
czikkben még maga V. úr is hozza föl így a dag szót, kirgiz dak 
alakjában (Budag. I, 548. után): «égésseb, égésjel: brandwunde, 
brandzeichen»; furcsa azon véleménye is (326 : 306. 1.), hogy ezen 
dag szóval készült a tör. bajrak, helyesebben bajdag «fahne» szó = 
baj fürst + dag zeichen. — V. úr TWb.-jában «geschwulst» nem 
dag, hanem sis. 

GOi.fosd- (sich auffasern, sich häuten, sich abschälen): t. t. 
pos «h é j , к é r e g (agacposi fa к ó r g e) с N. 530. schale, rinde (baum-
rinde)»; — Budag. I, 321. oszm. [je** (pus v. pos) древесная 
смола (agaßpusi), камедь, azaz : «bäum h a r z , g u m m i» ; Zenk. 
pus gummi, harz; — V. úr ezenkívül még ezt az igét is hozza föl: 
posid- « f o s z l a n i , hámlani: sich schälen», de ennek sehol semmi 
Dyoma sincs; csak azt látjuk, hogy nagyon hozzáülik V. úrnak 
«héjat» jelentő pos szavához. De közre működhetett a posul- szü
letéséhez a csag. osul- «sich schälen, sich rinden» ige is (Stud., os-
abschälen), a melyet V. úr régibben (NyK. VIII, 144) vetett egybe 
a m.fosrt- igével. 

605. hárs (bast, hársfa linde): csag. arca « h á r s : N. 533 
l i n d e » ; szintígy a 297 (N. 278) lapon; — Stud. arca f i c h t e ; 
v. ö. Pa vet d. C. arßa pin qui croit sur les montagnes, és Budag. 
I, 26. az xsb.J és (jLb.)t szókat. 

601. ful-, fojt- (suffocare): alt. puula- «megkötni, f o j t a n i : 
N. 531. binden, erwürgen»; — Altgr. csak így: связать, привя
зать «binden, zusammenbinden, anbinden» (alt. puula- = tör. 
bagla-J. 

604. gyűl-, gyűjt- (sammeln): 1.1. juuda- «gyűjteni: N. 532 
versammeln»; — a juuda- altáji szó, csak hogy ezt teszi: прибли
зиться «sich nähern»; Altgr.-ban egy czikkel feljebb vanju- ( = tör. 
pg-), a mely ezt teszi: собирать «versammeln». 

613. karika (ring): kirg. kora «sövény, k ö r (melyben juhok 
hálnak): N. 437. zäun, r i n g (in welchem die schafe übernachten)»; 
— Budag. II, 73. kirg. kora хлт,въ для барановъ «stall für Schaf
böcke» (szintígy at-kora pferdestall; — hogy milyen alakú a kora, 
az nincs megmondva); Stud. kora stall, zäun, obdach. 
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624. piszok (schmutz): csag. pecek « f o l t : N. 544 fleck» ; — 
Stud. pecek «ein zuckerl (sucrerie), eine grasgattung»; becek «zier-
rat (ornement); Budg. 324. picik, bißik иголька, nadel; — NyK. 
VIII, 169. még nem hozott föl V. úr «folt»-féle csag. pecek szót 
m. piszok mellett. 

631. szók-: t. t. sok- «bemenni, bejutni, belekeveredni, bele-
botlani: N. 538. eingehen, hineingelangen, hineingeraten», Budag. 
I, 710; — Budagov így: tat. suk-, oszm. sok- вбивать, вколотить,, 
набивать, вложить во что, прятать (azaz: einschlagen, einram
men, vollschlagen, hineinlegen v. hineinstecken in etwas, ver
stecken) ; meg sok- ударять, бить; ткнуть, ткать; ковать; колоть, 
рЪзать [скотъ] (azaz: schlagen, hauen; stossen, stechen, ein
stecken ; schmieden; stechen, schlachten [viehl); meg: жалить, 
укуснуть (stechen, beissen: von schlangen, bienen); v. ö. Stud. 
suk- «hineinstecken, stecken, stechen» ; — V. úr a « b e m e n n i » 
jelentést óhajtja, mert ezt tekinti a «szokni (bele-sz.)» etymonjá-
nak: «v. ö. a német ,gewöhnen és hineinkommen* szavakat». 

637. tönk: csag. tönk (1. fent 3. §.) «a fának legalsóbb része,, 
vég, tö ; N. 551. unterster teil des baumes, ende, stumpf»; — Stud. 
töng grund, boden (eines gefässes), stamm; — Budagov nem ismer 
ilyen jelentésű töng v. tüng szót, s Pavet d. C. sem említ ilyet; azt 
látom, hogy az Abuskából került, t. i. ennek magyar fordításából:: 
Jo»J' töng »bor a l j a, ü l e d é k e , seprűje», a mi hibás, mert az 
Abuska eredeti textusa ^Ja *—jfwá = «weingefass»-nek magya
rázza e szót, a mihez a fölhozott versek is illenek. E szerint az. 
Abuskabeli Jo . J ' nem más mint a perzsa (illetőleg a perzsában is 
előforduló) tüng «urceus (collo brevi et orificio angusto)», s így is 
vette föl (az Abuskabeli verssel együtt) Pavet de Court, «jarre á 
ouverture étroite, vasé pour le vin» és Budag. I, 408. «всякая по
суда для вина (gefäss für wein)», és a kalkuttai szótár szerint 
«каменная посуда (steinernes gefäss)». De hasonló magyarázat
tal vette azt föl V. úr csag. Stud.-be i s : tüng «eine grosse kanne 
für wasser oder milch», úgy hogy most e szótárban egy szóból 
kettő lett: helyesen: Hing «gefäss», hibásan: töng «grund,stamm»-

635. tegez : kirg. teges t e g e z : N. 550. k ö с h er», Badloff 
III, l . l p . ; — Badloff kirgiz textusában így: tegtis, fordításában 
így: n a p f : «wird speise in den n a p f (tegäskä) gegossen». 

236 (N. 217). köz («zwischen», azaz: között) = tör. kat (csak а 
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Magy. kiadásban); — tudvalevőleg a tör. kat mint postpositionalis. 
alapszó a «nál, mellett» kifejezésére szolgál (katinda, csag. katída 
neben ihm Stud.). 

293 (N.274). hiúz (luchs): tör. as és jüz (V. megjegyzi: «hie-, 
von stammt das bekanntere ak-as = hermelin, wörtlich: weisser 
l u c h s » ) ; —Budag. kaz. csag. as горностай «hermelin»; Z.oszm. 
as id.; — \y?.Juz (mely hiszen így meg jobban illik a /гшг-hoz), 
perzsa szó: «felis uncia, pantherse species minor (cujus ope venan-
tur); canis venaticus vestigator». 

296 (N. 277). üröm (wermut): tör. irün (N. ürven) w e r m u t ; -
— Budg. I, 127. oszm. ^Ь '^ . .Нгереступень (bryonia, vitis alba), 
«zaunrübe, stinkwurz». 

335 (N. 315) verem (grübe): t. oro, ora, orom (N. oram} 
«árok: graben»; — ezek alt. szók: Altgr. oro (kond. ora) яма, оврагъ, 
«grübe, schlucht, hohlweg», orom (kond. oram) улица « g a s s e » ; 
v. ö. csag. kaz. oram «gasse». 

1—5. §§-hoz : Jegyzet . 
Találhatók Vámbéry úr török adatai közt olyanok is, a me-. 

lyékben az eddigi ismerettől (vagy akár V. úrnak saját régibb köz
lésétől) való eltérés nem igen látszik egyszersmind «alkalmasbító--
nak» s így a specialis nyelvészeti czélra nézve szükségtelen volt. 
Ilyen esetek tehát csak azt mutatják, hogy V. úr egyáltalában 
vajmi kevés gondot fordított a hűséges és pontos adatközlésre, — 
meg jelesen azt sejtetik, hogy V. úr sokat csupa emlékezésből 
idézett, a nélkül hogy az illető munkát (néha saját maga munkáját) 
megnézte volna. De ha nem egyszer még ott is becsúzott a szük
ségtelen eltérés, a hol bizonyos munkát okvetetlenül meg kellett 
néznie, az a megnézés jóformán csak holmi «futó pillantás»-ból 
állott, a mely minden szükséges momentum kellő fölfogására nem 
volt elegendő. Némely ilyen hangalaki eltérést bár s a j t ó h i b a -
nak lehetne tartani, ha az nem volna meg úgy a magyar mint a 
német kiadásban, miszerint a gondos javító kezet aligha kikerül
hette volna.1) íme tehát, még a fent ismertetett fontosabb (és czél-
zatos) eltérések után ezen «csekélységekből» is egy kis specimen ! 

x) Sajtóhiba forog fenn pl. ezekben: 308 (288) Ip. köpeny, 
köpenyeg mellett: tör. (csag.) kipeng, kipeg, kepeng : N. kipej, kepeny 
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A) H a n g a l a k r a vonatkozó esetek. 

530 (N. 471). 1., m. kér- mellett: kaz. kelja-, kále- «bitten, 
beten: kérni, koldulni (!)»; — V. úr kelja-nok olvasta a Budag. 
II, 133. található Kjia-t, elfelejtvén hogy az orosz transcriptióban a 
H; nem csak ja, hanem esetleg a-nek kifejezésére szolgál (hiszen 
Budagov teljesen kiírta az infinitivust: KJIHMHK'Í.) ; Bál. kela- kérni, 
kelán- koldulni. 

531 (N. 481). kígyó mellett: csag. $ijatt kigyó, schlange; — 
nem hozza föl így sem Stud., sem Budg.; jóformán az oszm. cijan 
. j lxa. «eidechse»-ből került a gijan, v. ö. Budg. I, 506. kaz. csag. 
cejan, cajan «scorpion» és Stud. cajan, cijan «scorpion». 

533 (N. 482). láng mellett: kirg. gangok «tüzes, feurig»; — 
Budag. II, 344. kirg. ^pL&U* ropjrrift. 

534 (N. 453). lep-: t. t. japak fedél, takaró (decke, hülle); — 
Stud. japuk decke, oszm. japik; szintígy EtWb. 130. 

536 (N. 484). menny: ujg. möng, meng ewigkeit, das über 
irdische; — KBil. mengi, mingi selig, unsterblich, himmlisch, 
ewig; v. ö. Budg. II, 259. Juu>, alt. möfikü BÍ'IHHÜ. 

536 (N. 485). nő, né femina: alt. naj, nai társ, gefáhrte; — 
Altgr. naji ,a;pyri.. 

537 (N. 485). nő- crescere: csag. ön-, ön- wachsen; — Stud. 
csak ön- wachsen (öngen, azaz ön-gen hoch gewachsen); de EtWb. 
63. már : csag. öng- wachsen (Önggen hoch); talán mert itt az ön 
(öng) «vorderseite» szónak családjába került? 

538 (N. 485). nyárs : t. t. jara- megsebesíteni, verwunden; 
— oszm. jar- fendre, mettre en piéces, blesser; Budg. jar- KOJiOTh 
stb. ;jara azomban: «wunde»; — v. ö. EtWb. 133. jar- spalten, 
jara wunde. 

541 (N. 487). öcs (jüngerer brúder): csag. aci, eci álterer 
brúder; a 332 (312) lpon így: eci, e$i, hivatkozással Budagov I, 

13-ra; — Budg. ^f, a m i t csakis eji-nek lehet olvasni (kezdő 

(egészen magyaros Írással) | 562 (500) oszm. gizikla- csiklándani 
(TWb. kifiikla- kitzeln) | 296 (277) borsó erbse: tör. burcak, bursuk, 
pursa (Budg. 1,275. kirg. bursak; csuv. purza Zolotn.) 
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a-ra Budg. f-val szokott élni). — Ugyan-e czikkben fölhozza V. ú r : 
kirg. ese «álterer brúder», a melyet Budg. nem ismer. 

543 (N. 589). renyhe: kirg. iren$ lomha, tráge; — Budg. I, 
191. erinsek jrkHHBHH, szintígy Ilm.; kaz. irencák Bál.; csag. érin
tek Stud. 

545 (N. 490). szab-: alt. sápi, sapa rész (teil); — Altgr. sabi 
T iacTt , flOJia. 

546 (N. 490). szel- (scindere): kirg. sala fél, halb; — Budg. 
I, 462. csag. cala ..= kirg. sala nojiOBüna; a sala baskir alak volna 
(v. ö. cal-, bask. sal-mak pl>3aTb stb.) 

551 (N. 493). tör- (brechen): t. t. tóra- [azaz tora-] zer-
stückeln; — Stud. togra-, oszm. dogra- [doyra] Z. ; Budg. I, 744. 
kaz. túra-, csag. togra-, Bál. kaz. túra-. 

560 (N. 497). ijed-: t. t. ajil-, ijil- forogni, sich drehen; — 
ijil-röl fent 1. §.; — Stud. ajlan- sich umdrehen, ajla- umringen; 
EtWb. 31. sem található ajil-. 

561 (N. 499). ón alatt: tör. kurgasun (N. kurgasun), kujgasun 
blei; — Stud. kurgasun, Budg. II, 76. csak r-es alakot hoz föl; v. ö. 
oszm. kursun; a kujgasun alaknál fogva V. úr e szót a kuj- «önteni, 
giessen» igéhez köti. 

562 (N. 500). ujj (manica) alatt: tör. eng, j eng schulter és 
jenge ármel; — a 329(309) lpon: égin, éjin <(schulter»; Stud. 
égin, Budg. I, 74. igin, kaz. kirg. ijin mieTio; — «ármel» : oszm. 
jen (jen) TWb., Budag.; csag. jeng, jing Stud.; Budg. II, 368 id. 

567 (N. 505). jó (íluvius) alat t : ujg. üke wasser; — KBil. 
ögü, ügi wasser. 

606 (N. 533). has: alt. ka$ domb, emelkedés (hügel, erhö-
hung); — Budag. II, 15 és Altgr. kazat npiiropoia., XOJIMT>. 

616 (N. 639). kutat-: csag.; kojan- untergehen, alámenni; — 
Stud. kojlan- «sich vertiefen, sich vergraben» u. o. kirg. kujan- fü
rödni, sich baden; — Budag. II, 100. kaz. kirg. kujun- uynaTbCK. 

628 (N. 546). sűrű: csuv. sura sűrű, gyakori (dicht, háufig); 
— csuv. sura rycToii, qacTHH; pedig ezt, t. i. sura-t (s nem sura-t) 
V. úr aligha kötötte volna a tör. sok, sik «dicht, fest» gyökhöz. 

629 (N. 547). szárny: kaz. jarun, jarin vállapoczka, schulter-
blatt; — Budg. II, 345. kaz. jaurin, kir. gaurun, alt. jarin KpbMbu,a 
y mieii., íme^o. 

293 (N. 274). tumd («mesés madár»): tör. turgaid, turaulki-
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csiny fekete sólyom; — Stud. turgid kleiner schwarzer falke (hi
szen ez valamicskével jobban illik össze a turul-val, mintsem 
turgaulj. 

333 (N. 313). nem, nemes: t. man-ap, man-apa «nemesség, 
tkp. ős: adel, tkp. ahne» ; — Stud. manab «adel, adelig; mytholo
gischer name eines kirgisischen häuptlings aus der vorzeit.» 

326 (N. 306). csaprág (Schabracke): t. t. gaprak «takaró, 
decke»; — oszm. caprak .vUL*. «pferdedecke» Z., Budag. I, 453 ; 
— а V. fölhozta fiaprak tkp. nem egyéb mint a tör. japrak (blatt, 
baumblatt), kirgiz v. kazáni alakban japrak, äaprak, melyet ő а 
jap- «zudecken» igéhez foglal s «decke»-пек értelmez (EtWb. 130). 

В) J e l e n t é s r e vonatkozók. 

506 (N. 468). m. acsarog- mellett: a óig, «harag, h a r a 
g u d n i : zorn, zürnen»; — Stud. ige «zürnen» csak: afiiklan-. 

506 (N. 468). akad-: t. t. takin- « f ö n n a k a d n i : hängen 
bleiben»; — EtWb. 173. takin- így : «sich anhängen, sich an etwas 
anlegen»; oszm. takin- s'attacher, sich an etwas hängen (meg: 
sich etwas anhängen). 

ib. : t. t. tokun- « m e g t a s z í t a n i , ö s s z e ü t n i : anstos-
sen»; — oszm. dokun- «sich an etwas stossen, auf etwas st.»; 
Budg. I, 751. tokun- наткнуться, удариться обо что; — a transi-
tiv-féle magyar értelmezés tkp. csak a kétértelmű német «anstos-
sen» igének eltévesztett fordítása. 

509 bonyolód-: t. t. boncuk, moncuk « g o m b o l y a g , csomó: 
N. 470. knauf»; — NyK.VIII, 187. Vámb. még így: honfiúk «üveg-
klaris és az avval ékített lófarkféle lobogó»; Stud. bunßuk- ross
schweif, fahne, büschel, glaskoralle; — Budag. I, 293. bunßuk 
{muscheln, glasperlen stb. als zierrat). 

518 (N. 474). forog-: oszm. firla- «forogni, keringeni: krei
seln»;— oszm. firla- «auffliegen, stieben (pl. splitter)»; de: firlak, 
firildak kreisel. 

531 (N. 482). köröm : t. t. tirmala- « k ú s z n i , kapaszkodni: 
klettern»; — oszm. tirmala- «kratzen», de tirmas- «sich kratzen; 
meg: klettern»; v. ö. Stud. tirmas- klettern. 

539 (N. 486) ó, avul-: t. t. oval- «széttörni, zerbrechen»; — 
nincs kitüntetve ez igének intransitiv volta : kaz. ual- sich brö
ckeln, zerfallen Bál. Budg. 
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U. ahhoz: csag. obra- « ö s s z e d ő l n i , leomlani, elromlani: 
verfallen, verderben»; — Stud. opra- «zerreissen (déchirer), zer
stückeln; alt werden, abgenutzt werden». 

540 (N. 486). odu: alt. odu « s z o b a , lakás, fészer : zimmer, 
wohnung, schupfen»; — Altgr. odu шалашъ, стань «hütte, láger, 
lagerplatz*; V. úr az alt. szónak az oszm. oda jelentését tulajdo
nította. 

549 (N. 492). talál-: alt. talál- «kitágulni, megnyílni: sich 
•erweitern, öffnen»; — Áltgr. talál- разрушиться (гора) «einstürzen 
-{ein berg)». 

554 (N. 495) ük: csag. ekece ältere Schwester (von eke älterer 
brúder u. ece «Schwester»); — Stud. eke31 ältere Schwester, eke ä. 
brúder, de: ece «weib, gemahlin»; Budg. I, 43. ece мать, mutter; 
Pavet d. C. «mere, femme ägee». 

567 jó (fluvius): t. t. oguz, okuz «folyó : N. 505 fluss (name 
des Oxus); — oguz mint «fluvius» jelentésű török n. appellativum 
ismeretlen (csag. oguz «dick, grob, ungeschliffen»); az «Oxus» n. 
propriumból természetesen még nem következik a «fluvius» jelentés. 

577 (N. 515) szag alatt: t. kok «fúni, wehen»; — EtWb. 78. 
oszm. kok- «riechen»; Budg. II, 86. kok-, коки- пахнуть, издавать 
запахъ. 

586 (N. 522) arat-: oszm. orak «sarló, v á g á s , m e t s z é s : 
sichel, schnitt»; — oszm. orak = «schnitt» csak «getreide-schnitt» 
értelemben ; ezt nem találta el a magy. «vágás, metszés» fordítás. 

618 (N. 641) nyak: t. t. jakala- «megfogni, megcsípni, meg
markolni: erhaschen, packen»; — tkp. «beim kragen packen», 
Budg. хватить за шиворотъ; v.o. Stud. jakalas- sich einander 
beim kragen packen. 

619 (N. 541). nyom-: kaz. jom- «összenyomni, p r é s e l n i : 
zusammendrücken, pressen»; — ez ige tkp. csak »szem v. szájá
nak befogásáról használtatik: Bál. «zusammendrücken, zudrücken, 
schliessen, zusammenkneifen (äugen)»; Budg. сжимать, смыкать 
{глаза, ротъ). 

627 (K. 546). sor: alt. sür- (N. siir-) «vonalozni, barázdát 
húzni, j e l ö l n i : linieren, furchen ziehen, zeichnen»; — Altgr. sür-
дйлать борозды, чертить ( = zeichnen, azaz: «rajzolni», de 
nem = jelölni). 

640 (N. 553) zomok, zömök: kirg. 30m «egyesített, összegyűj-
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tött : vereint, versammelt»; — Stud. com v. 50m alle, insgesammt, 
sämmtliche: Budg. I, 446. *y> все (alles, ganz); I, 500. совсЬмъ, 
влолнт. (ganz, durchaus, völlig). 

602 (N. 531) gyalog : oszm. jaján «gyalog, a l a n t , l e : zufuss, 
u n t e n , n i e d e r » ; — bizonyítékul szolgál V. urnak ilyen szólás: 
jaján halinak, «hátra maradni, silányabb lenni: zurückstehen, ge
ringer sein» (tkp. «zufuss v. fussgänger bleiben»). 

602 (N. 531) gyáva: oszm. jab «csendes, gyönge: leise, 
schwach»; — Budg. II, 318. oszm. jap jap потихоньку, мало no 
малу; Z. lentement, doucement». 

626 (N. 545). serdül-: kirg. serkek «föllobbanó, haragos : auf
fahrend»; — Stud. sergek «der einen leichten schlaf hat»; Budg. I, 
655. sirkek, serkek (leichter schlaf, plötzliches erwachen); Bál. kaz. 
sirkek wachsam, gute Witterung habend (hund). 

586 (N. 522) arány : kirg. oral «irány, mód, modor: richtung, 
art, manier»; — V. úr csak ezt a szólást találta Budag. I, 120 : 
oralima (v. uralima) kildi мнт. понравился (azaz «nekem megtet
szett, hat mir gefallen»; — ő így írja: uralima kilidi, és fordítja: 
«illik hozzám, es passt mir»); magának az oral szónak fentírt értel
mét csak V. úr decretálta. 

273 (N. 254) húr (darm, saite): tör. kur « sa i t e» ; 274 lapon 
meg: kel. tör. kur «band»; a 606 (N. 534) lapon: kirg. kur «kötél, 
öv: band, gurt»; — a kur «saite» jelentésének nincs nyoma: Stud. 
kur band, schlinge; Budg. II, 73. gürtel. 

558 zár- (schliessen, zár schloss): csag. tagar « t a k a r ó , fö
d é l : N. 497. deckel, hülle»; — Stud. tagar schüssel, schüsselarti
ges gefäss; Budg. I, 361. tagar, takar тазъ глиняный; мтлнокъ, 
сумка, бурдюкъ «irdenes becken, sack, tragtasche, schlauch aus 
ziegenieder», II, 397. sack aus grober leinwand; Pavet d. C. XiS 
grandé coupe; espece de sac; — Stud.-ben még ez is : takar, ta-
kau (\ü£, ;LäJ') «hülle, gefäss, sack, decke»; itt tehát elékerül az 
általánosabb «decke, hülle» jelentés is, de különös a) hogy erről 
Budagov semmit sem tud, s hogy az oszm.-ban meg a perzsában, 
a hol szintén megvan a szó, csak a bizonyos, egyszersmind mérté
kűi szolgáló «edény (zsák)»-féle jelentése járja; b) hogy a diminu-
tivuma tagarjuk v. takaróik Stud. szerint is «kis zsák». 

557 (N. 496) vén senex: t. t. bőn, hun «elaggott, aggastyán: 
altersschwach»; — megvan: oszm. buna- ige, a melyet szintén föl-
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hoz V. úr (((vénülni, veszendő lenni: altern, hinfállig werden»; Z. 
«vor altér schwach und kindisch werden»; Budg. I, 293 id.: buna-
mis altersschwach, kindisch); — oszm. bőn «dumm, unwissend» Z. 
Budg., s e mellett: bönlük és (^JÓVJ «dummheit»; — NyK. VIII, 
186. V. úr a m. vén mellett csakis a buna- igét hozta föl («vénülni, 
bunamis vén»). 

6. §• 
De még egészen új s z ó k a t is szerzett a török nyelvújítás 

a magyar-török rokonság számára, egyrészt az által hogy az 
«elavúlt gyököketw alkalmasan kifejtette és valóságos szókúl 
forgalomba, legalább nyelvészeti forgalomba bocsátotta; másrészt 
úgy hogy a török nyelvek szóképző erejét új teremtésre ösztönözte 
(csakhogy némely ilyen új szóra, talán hogy tiszteletreméltóbb 
legyen, megint az «avultság, már nem használtságw bélyegét 
sütötte rá). Új szókúl nyerte végre az új török nyelvészet azokat 
is, a melyeknek az eddigitől végképen elszakadt új jelentést tudott 
adni. Hozzá járul, hogy néha még a vak szerencse is kedvezett 
neki, a mennyiben egy-egy szerencsés tévedés (pl. elhamarkodott 
olvasás, grammatikai alaknak félreértése) szintannyi óhajtott szó
val gazdagította a török nyelvkincset. Végre még arra is volt 
ügyelet, hogy a török nyelvekben használt idegen (pl. perzsa) 
szók, a melyek t. i. «több kevesebb nyelvész által s nem minden 
ok nélkül idegeneknek tartatnak», ha csak a magyar-török nyelv
hasonlításra alkalmasaknak mutatkoztak, a törökség eredeti bir
tokául hódíttassanak és vindicáltassanak. De néha még az ily 
mindenféle módon meggazdagodott szókincscsel sem érte be, a 
magyarral való hasonlítás végett, az új-török nyelvészet, — s akkor 
elment a törökség jó barátjához, sőt rokonához, a mongolhoz, s 
kért tőle kölcsön valóságos mongol szókat — természetesen csak 
ideiglenes használatra, míg t. i. a magyar-ugor theoria végképen 
tönkre lesz téve. 

Imitt összeállítok egy kis G l o s s a r i u m o t (a legeslegelsőt 
s reménylem, a legeslegutolsót) az ú j - t ö r ö k s z ó k b ó l , a szerzés 
külömböző módja szerint szakaszokra osztva. 

NYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII . 
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A) K i f e j t e t t s z ó k . 

ель- «dolgozni, fáradozni: arbeiten, sich abmühen» 560 
( к 498) I., m. emel- «heben» mellett; — meg 513 (N. 472) 1., m. 
ember- alatt: t. t. em-, emge- «sich abmühen, sich plagen» || tényleg 
megvannak : csag. emgek «arbeit, mühe» Stud., Budag. 1, 94. imgek 
(arbeit, mühe, quäl, elend) = oszm. emek (travail, labeur); kaz. 
imgäk (lästig, zudringlich : i. kese Osztr., Budg., boszantó Bál.); — 
emgen- «sich plagen, sich bemühen» Stud., Budag. imgen- утруж
даться (és ушибаться, sich siossen an etwas, sich beschädigen; 
Bál. imgän- megütni magát, megsérülni); — kaz. imget- bemühen, 
belästigen (és : verletzen, ушибить Budg., Bál. imgät-j ; — az 
ezekben alapúi való emge-t csak a KBil. szótára hozza föl, «plagen, 
peinigen, arbeit verursachen» ; Budagov pedig divatlannak 
mondja; az em- csupa kifejtés : v. ö. EtWb. 34. 

WC-, из-, (t. t.) «elmúlni, elfogyni: verschwinden, abneh
men», 621 (N. 542) 1., m. olcsó alatt; V. igy: «davon ucuz, щиг 
«olcsó, ócska [sic!]: billig, wolfeil» || Budg. I, И6.ucuz, oszm. 
щиг, kaz. o%oz Bál. wolfeil | Budg. I, 117. ne-, kirg. 'óé- потухать, 
гаснуть, изчеснуть; Stud. ос- erlöschen, ausgehen (feuer), fahl 
werden. 

Icaiig- = kirg. kangir- «ide s tova hágni, kóborolni: 
umhersteigen» 522 (N. 477) 1.; — lásd fent 5 §., 4. lapon. 

Jceim (cs&g.) «titkos, elrejtett: heimlich, verborgen», 613 
(N. 537) L, m. kém (spion) alatt || csag. kejmiir- elrejteni, eltitkolni 
(verheimlichen, verbergen): Budg. II, 182. покрыть, спрятать 
(bedecken, verbergen); Stud. kejmur decke, hülle. 

Jdlj (tat.) «gyenge, üres, csekély: schwach, gering» 524 
(N. 478) 1., m. híj mellett || ebből: küjre- «schwach werden»; lásd 
fent 4. 1. 

jaj (t. t.) «sima, finom: glatt, fein» ; 537 (N. 489) 1., m. 
nyájas alatt ; V. úr így: «e gyökből származtak még: csag. jajin 
«festeni, díszíteni: färben, zieren», meg kirg. jajpak «sima, csú
szós: glatt» || Stud. nincs meg csag. jajin-, de van Budgnál: csag. 
jajni- краснтлъ (о нлодахъ), azaz «rot werden (von fruchten») | 
Stud. jajpak = jalpak «flach, eben», kirg. zajpak гладюй Um. 
(vájjon e szerint a t. t. jaj is e&skjal helyett való legyen?). 

jat- [«spielen»], 528 (N. 480) 1., т. játék «spiel» mellett || 
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V. úr szerint «az alt. jatigan [ein musikinstrument] egy előbb 
használatban volt, d e m a m á r n e m i g e n i s m e r t jat- igéből»; 
N. kiad.-ban így: «von einem ehemals bestandenen, heute aber 
nicht mehr bekannten jatik» (sic!); а 359 (N. 338) meg ezt olvas
tuk: «m. játék-хя emlékeztet az altáji jatik, jatigan, mely nyolcz-
húrú zeneeszközt jelent» (hivatkozással Narodi Rossii ez. munkára 
[St. Petersb. 1880] (? 1878) melynek 276 lakján jatigan mint hang
szer van említve) || Az idézett munka csakugyan értesít ilyen 
nevű húros hangszerről, mint a melyet a szibériai tatárok [tehát 
nem különösen az altajiak] a kobis mellett használnak; a nevet 
azonban ßatigan-ъак adja (джатыганъ, a mit V. úr, bár helyesen, 
eredetibb jatigan-хеь változtatott, hogy a m. jaték-hoz való hasonló
ság jobban szembetűnjék *); egyébiránt fölhozza Pavet d. С i s : 
jatugan «instrument de musique»; —jatik, jatik azomban nem 
fordul elé mint hangszernek neve, jelesen nem tud róla mint altáji 
szóról az Altgr. (de látni való, hogy nagyon hozzá illik a m. játék
hoz) ; más a Budagov II, 322. fölhozott csag. jatug, jatuk Финалъ 
въ музыкв и IIBHÍH, аккордъ, ладъ, строй (finale in der musik od. 
im gesange; akkord, harmonie, Stimmung [eines musikinstru-
ments]), v. ö. Pavet d. С jatuk «final d'un chant on d'un air 
joué sur un insrument de musique»; v. ö. Stud. jatkun gestimmt 
[von einem intstrumente]; — más kérdés az, hogy mily joggal 
következteti V. úr a jatigan h a n g s z e r n é v-ből erős bizonyos
sággal az «előbb használatban volt» jat- «spielen» igét; erre nézve 
érdekes tudnunk, hogy ez a név még a mongolban és a mandsuban 
is fordul elé: Kowal. 2276 1. jaclaga v. jaduga «instrumment de 
musique qui est monté de 14 cordes, violon, harpe, guitare» 
Schmidt 289 l.jadaga «geige od. der geige ähnliches instrument»; 
Castrén (Burját. Sprachl. 137 1.) jataga «balalaika»; Zacharo^ 
(Маньчж. словарь 185 1.) mandsu: jatugan, jatw/a «guszli, in
strument mit 14 saiten». 

tat (t. t.) «sík, lapályos: eben, flach, offen» 634 (N. 550). m. 
tát- alatt || а 633 (N. 549). lpon V. úr a tal-t még csak «régibb 
gyök (ältere Stammsilbe) »-nek nevezte, melyből tála «lapály, sík-

*) Pauly (Peuples de la Eussie, 411.) is említi kobys mellett a 
djytagan (ßitagan) nevű hangszert. 

2* 
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ság (ebene származott;)) — ez utóbbi megvan így: Stud. dala das 
ebene land, steppe; Budg. I, 335. tála JiyrB, MBCTO iiOKptiToe 
3e.ieHi>io (wiese, mit grün bedeckter platz); I, 548. kirg. dala 
steppe. 

tol-, tálka- «szétdarabolni: zerstückeln» 286 (N. 167). 1., m. 
tokány mellett || alapja: kirg. talkan «zerbröckelte, zerriebene 
mehlspeiseo (V. fordítása); Budg, I, 337. így: csag. talkan «noch 
unreifes geröstetes korn (no^atapeHHaa pojKt), welches man mit 
den hánden zerreibt und isst» (v. ö. kaz. talkan «gedörrtes hafer-
mehl Bál., TOJIOKHO Budg., alt. Myita «mehl»); igéje: tálka uoj{-
atapuTb Ha orHl> (am feuer rösten); — a kirgizben talkan «zer-
kleinert, in kleine krumen geschlagen» (Budg., Ilm.), s innen mint 
denom. ige: talkanda- pa3,npoónTí> wzerstückeln, zermalmen»; van 
még: kaz. talki «tiló, hanfbrechew, talki- hanf brechen, tilólni. 

topár- (csag.) «gyűjteni: sammeln» 312 (N. 293). 1., a m. 
toboroz- (melynek eredeti jelentése V. szerint «rekrutiren, azaz: 
zusammenscharen») || az idézett helyen V. úr így: csag. topár- és 
toparla- «gyűjteni*; Stud.-ben azomban csak az utóbbi van meg 
így: toporla- «ein heer zusammenstellen, rekrutiren»; Budag. I, 
742. topla- és toparla- (csag.) coóupaTL (sammeln, pl. gyümölcsöt) ; 
v. ö. oszm. topla- «recueillir, ramasser, rassembler, relever [des 
troupes: asker toplamak truppén zusammenbringen]» és toparla-
«ramasser et emporter» Z. (Kedh. után); Pavet d. C. toparla- ((ras
sembler, ramasser en boule» || ugyancsak toboroz- mellett fölhozza 
még V. úr mint alt. igét: topor- «összekötn;, verbinden* — d e 
ennek Altgr.-ban semmi nyoma sincs. 

SCLUs (csag.) «szó, értesítés : wort, nachrichtw 630 (N. 548). 
L, m. szó «wort» mellett || ebből: sauci «hirnök, követ: bote»; — 
Stud. így: saugi %atun «beschauerin, ehevermittlerinw; Budag. I, 
693. tob. savci, kaz. javéi, kirg. gausi cBaTB, CBaxa, CBO^HHKTE., 
c3HBaTejii> rocTeft Ha cBa^bőy v. Ha nnpB (ehestifter v. freiwerber, 
-werberin, kuppler, einlader der gáste zur hochzeit od. zum gast-
mahle), meg: csag. sauci BBCTHHKT>, noc.iaHHHKi> (boté, gesandter); 
Pavet d. C. sauci «messager, intermédiaire»; — hogy a bár bizto
san kifejthető sau alapszó «wort, nachrichtw jelentésű volt, az 
korántsem oly bizonyos, a mint első tekintetretre látszik (hiszen 
az elei- béli el sem jelenti azt); itt csak azt jegyzem meg, hogy 
látnivalólag a saitci-hoz köze van a mongol gaguéi-nak: Kowal. 
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2253. gaguci сватъ, сводникъ, посредникъ (faiseur de mariage, 
marieur, marieuse, entremetteur, entremetteuse), Schmidt 235. 
«freiwerber, kuppler», s figyelmet érdemel, hogy a mongolban 
gagura «zwischen.» 

sigin (tör.) «vár [festung]» 299 1. (N. 280. nincs meg); m. szín 
[schuppen] mellett || Stud. csak: siginja «kleine festung» (innen 
átvette Budg. I, 700); megvan az ige, melyet V. úr is fölhoz: 
t. t. sigin- (alt. sün-) «sich bergen, Unterkunft oder schütz finden» í 
oszm. sigin- «se réfugier, chercher asile, s'abriter», Budg. I, 700. 
помещаться, укрыться, прибегнуть къ защитт. (platz finden, 
sich bergen, schütz suchen); — megjegyzem, hogy az alt, alak sem 
sün-, hanem sigin- Altgr. 

SÍj- (kirg.) «simítani (!): gleiten» 627 (N. 542). 1., m. sík 
mellett || a kirg. sidir- поспътпно вхать igéből, melyet V. úr sijdir-
nek írt s így fordított: «simíttatni: gleiten lassen»; lásd fent a 69.1.: 
hozzá járulhatott még a kaz. sijpa- (V. így) «simítani, czirogatni: 
glätten, streicheln», a mely Bál.-nál így van: sijpa- streicheln. 

sivil, sivl (t. t.) (N. sivil, sül) «szemölcs : warze» 545 (N. 
490). 1., m. süly, sül mellett || V. úr maga mondja, hogy «ebből az 
újabbkori (davon das moderne) sivilß, sivilfik», — azaz, hogy 
voltaképen csak ez utóbbi van meg: Budag. I, 651. oszm. sivilge 
(Z. sivilße és sivilßik pustule); — csudálom, hogy V. úr a m. süly 
mellett nem hozta föl inkább a csag. siijel «warze» szót (Stud.; 
v. ö. Budag. I, 650. tob. siijel бородавка, warze; Bál. kaz. söjcil 
hühnerauge, warze; — a 660 (N. 568). lpon V. úr így: «am. 
szömölcs, szöm'örcs [warze] a török sivilg, sivilgik [warze] szóval 
rokon» ; itt már a - j , -$ik is látszott fontosnak. 

Ьатитгь (kirg.) «marha, birtok: vieh, besitz» 509 (N. 469). || 
a kirgiz (és pedig mongol eredetű) barumta, barimta «raubzug» 
szóból; lásd bővebben, fent 5. §., 3. 1. 

B) Ú j o n n a n k é p z e t t s z ó k . 

astiJc (t. t.) «alj, aljazat: unterläge» 588 (N. 523) 1., m. 
ászok «unterlegter balken» mellett || ez az astik tehát származéka 
volna a több tör. nyelvben használt ast («unteres») szónak s a vége 
érezhetőleg összehangzik a m. aszok-val; — Stud. fölhoz ugyan egy 
astik (azerb.) szót, de ezen jelentéssel: «Ohrgehänge der frauen» 
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(ez tehát az as- hangén, aufhángen» igéhez tartozik); «unteres, 
unterlage»-féle astik-nak szótárainkban semmi nyoma sincs. 

árit- (csag.) «soványítani, bánkódni (!): mager machen, 
hármen» 587 (523), m. árt- «nocere» mellett || fölhozza még, a mi 
meg is van: csag. arik «mager» (Stud. árig, arik); — árit- ige is 
fordul elé, de «reinigen, putzen« jelentéssel Stud.; árit- «soványí-
tani» csak amúgy lehetséges causativuma ennek: csag. kaz. aru-, 
ari- noxyjrfcTL, ycTaTt (mager werden, ermatten) Budag. I, 34. 

kaján, hajgcLTb (t. t.) «sima, csúszós: glatt, schlüpfrig)) 
531 (N. 481). 1., m. kigyó mellett, (a melylyel MUgSz. a finn kal-
jame «glatt, schlüpfrigw szót vetette egybe) || megvan: oszm. (nem 
t.t.) kaj- «gleiten, rutschen, kriechen, ausgleitenw (Budg. cK0Jib3iiTi>, 
noji3aTi>), s de ennek participiuma kaján még sem fordítható 
«glatt»-nak; a kajgan meg ennek tat. alakra való átfordítása. 

kapat- «erhaschen v. fangen lasseno, és : capat- «schla-
gen lassen», 237 (N. 217) 1., = magy. kapat- és csapat-, mint 
a kap- és cap- tör. igék causativumai, a melyek a m. kapat- és 
csapat- causativumokkal oly tökéletesen egybehangzanak, hogy 
azokat csak egy a magyar nyelvben is jártas «török-tatár» ember 
képezhette Hogy ez alkalmasint maga V. úr, a nyelvújító, volt, 
abból sejthető, hogy e causativumok a török szóképzés szokása és 
szabálya szerint csak úgy volnának lehetségesek, ha az alapigék 
nem kap-, cap-, hanem kapa- és capa-nak hangzanának, — s hogy 
tényleg a török szótárak helyettük csak ezeket a causativ alako
kat ismerik: kaptur-, captur-, v. ö. Budg. II, 3. I, 452. 

jakun- (csag.) «sich bessern, javulni», 603 (N. 531) 1., m. 
gyón-,gyovon- «beichten» mellett. — V. úr így deríti föl ennek a ja-
kun-n&k mivoltát: «A ma már nem használt jakun-ból (aus dem 
heute nicht mehr gebráuchlichen jakun) származott javun, magy. 
gyovun». Értsd: «aus dem von mir gebildeten;aA;Mrc stb.» Alapja a 
jak- «wohl tun, behagen» Stud. Budg. 

jagill- (csag.) «kellemes v. jó lenni: angenehm v. gut wer-
den«, 612 (N. 537) 1., m. jó bonus és gyógyul- «sanari» mellett; — 
nem található ez a csag. jagul- sem Stud. ben, sem Budg., sem Pa-
vet d. C-nél; EtWb. 122 sem hozza föl; de az igaz, hogy a m. 
gyógyul mellett szemre való. — V. ö. jakun. 

fajit- (t.t.) ((kinyújtani: ausdehnen» 620 (N. 541) 1. || a jaj-
• ausbreiten, verbreiten» igétől; maga Y. úr megvallja, hogy ez a 
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t. t. ige ((használatlan (ungebráuchlich)» ; képezte pedig azért, 
hogy a m. nyúl-, nyújt- igepárnak hasonmása legyen a törökben is 
(jajil- sich ausbreiten, ésjajit-). 

jlilis, jigilis (tör.) « g y ű l é s , népgyűlés: versammlung, 
volksversammlung.) 342 (N. 322) 1. és 604 (N. 532) jtffilie}jUtis 
[sajtóhibából s helyett s-vel; N. jigilis és jiilis) «gyűlés : versamm-
lung» — a m. gyűlés-vei igen szépen egybehangzó szó, a mely e 
mellett ösrégiségénél fogva a hajdani török-magyar kultur-egység-
nek egyik fontos momentumát fényesen megvilágítja. Valóban kár, 
hogy ez a török szó csak a mi keresztyén aeránk 1869-dik éve óta 
létezik a világon — legalább a papiroson, mely köztudomás szerint 
igen türelmes jószág. Ekkor ugyanis hozta azt föl először V. úr 
«Magyar és török-tatár szóegyezéseiben» NyK. VIII, 148 1., így: 
«oszm. jigil-m&k gyűlni, jigilis g y ű l é s , jíl^-mak gyűjteni. Most 
meg az alakját tette még valamicskével hasonlóbbá amagy. gyűlés
éhez, így is írván : jiilis, sőt jiilié I — Igaz, hogy van a törökben 
egy mélyhangú jig- ige «sammeln, anháufen» (oszm. jig- különö
sen «amasser, amonceler, entasser»; kaz. jij- sammeln Bál., csag. 
jig-, kirg. §ij-, alt. ju- sammeln, anháufen: coÖnpaTi), KonnTb, 
Budg. II, 357) s ennek l-es passivuma: jigil- (kaz. jijil-) «gesam-
melt v. angeháuft werden» vagy «sich sammeln, sich anháufen 
(coöüpaT&cji, HaKonjiaTf>ca), meg épen «sich versammeln [von 
menschen]», a melyet a kinek tetszik a m. gyűl- igével vethet egybe. 
Igaz az is, hogy van a törökben egy -s (-is, -is, -us, -üs) nom. ver-
bale-képző (n. actionis), pl. gül- lachen: gillüs das lachen, gelách-
ter, oszm. alisveris kauf-verkauf, handel, stb.; meg jelesen az is 
igaz, hogy az s-végű reciprok igék mellett ugyanazon tő egyéb 
képző nélkül nom. actionisúl szolgál: oszm. gides- (ringen, luc-
tari): giiles ringkampf (lucta, luctatio), dögüs- (sich schlagen, ve
rekedni) : dögüs kampf (das sich-schlagen, verekedés), vurus- (sich 
schlagen, kámpfen): vurus kampf, combat, bataille; kaz. sugis- ve
rekedni : sugis verekedés ( = alt. sogus- és sogus). Ennél fogva 
kétségtelen, hogy a l a k ú i h a t o t t volna akár egy török jigilis szó 
is «das sich-sammeln v. sich-versammeln» (=versammlung), t. i. 
a jigil- tőből, vagy akár ennek reciprocuma mellett, mely tény
leg eléfordúl (Budg. kirg. (ĵ +^JLjuafc. ÓMTL coőpaHy BMÍJCTÍÍ, egyba 
gyülekezni, sich versammeln, Bál. kaz. jijilis- «sich versammeln 
[von mehreren"!)».Csak az a baj, hogy a törökség történetében nem 
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ment mind az végbe, a mi bár végbe mehetett volna, még akkor 
sem ha épen V. úr óhajtotta volna is. Innen van, hogy a bár lehet
séges jigilis névszót (nom. actionis = «versammlung») nem talál
juk az oszmanliban (a hol Sbjigil- ige úgyis inkább «sich anháufen» 
értelemmel használtatik), de még azon dialectusokban sem, a me
lyek a jigilis- recipr. igével élnek; ezek az utóbbiak azonban tö r 
t é n e t e s e n ugyancsak a jig- igének egy másik származékát alkal
mazták a «gyűlés, azaz: emberek [népjgyűlése = v e r s a m m l u n g 
von menschen [volk~|» kifejezésére, t. i. ezt: jigín (kaz. jijin «ver-
sammlung, gesellschaft, sammlung Bál.; kirg. iijin coőpame Há
pogja [no cjiyxiaio nOMHHOKB: versammlung des volks zur todten-
feierj Ilm., alt. jaun coópame Hapo^a, cxojvt: versammlung des 
volkes, zusammenkunft; — az oszm.-ban jigin csak «haufen, an-
háufung»>, pl. von getreide, stroh, schnee, stb.). Ezenkivűl van a 
jigil- igének még egy származéka, a melyet itt meg lehet említeni 
(csakhogy ez sem -is-végű): kirg. iijlü zusammensteuerung [von 
geld od. vieh. für einen bedrángten genossen], CKjia,a,liHHa Ilm., 
Budag. 

calpik (csag.) «selyp : stotternd» 626 (N. 545) ]., m. selyp 
«stotternd» alatt; 661 (569) 1. meg így: tör. calpik, celpik «sely-
pitő» (N. calpik, e v e n t u e l l celpik «stotternd») || a éelpik-vel tehát 
már nincs bajunk; de csag. calpik «stotternd, selypítő» sincs meg 
(nem ismerik sem Stud., sem Budagov, sem Pavet d. C.); de maga 
V. úr mutat rá annak keletkezésére, a mennyiben «a cal-, sal- [ütni, 
verni: schlagen] gyökből*) származtatja, s így a kirg. salpi szóval 
azonosítja, a melyet ugyanott fölhoz és így fordított: «ütő, verő: 
anschlagend (daher: HU salpi mit der zunge anschlagend = stot-
ternd)»; — ámde Budag. I, 462 így adja ez utóbbit: kirg. calpi v. 
salpi nJioxoíi, ciaóbiü «schlecht, schwach» (és: üli salpi rpyŐHÍi 
Ha cjioBaxt «grob im reden»). 

tagilt- «ausbreiten, zerstreuen» 635 (N. 550). 1., m. tát-
«öffnen» alatt; «da vom magy. tát- sich eine áitere form tolt- vor-
aussetzen lásst, welche in tagit-, tagilt- ,ausbreiten, zerstreuen' zu 
erkennen ist». — Megvan: 03zm. dagit- disperser, répandre, dagil-
étre dispersé, dagin- se disperser (Z. Budg. I, 726); alt. tagin-
pacnycTMTb KpHJiBH Altgr. (die flügel ausbreiten); a tagilt-, mely a 
tagil- (dagü-) passivumnak causativuma volna (s mely igazán a 
fölvett m. tált-hoz illenék), nem fordul elé, ha csak azt nem tekint-
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jük nyomának, hogy V. úr «M.-tör. szóegyezéseiben» NyK. VIII, 
173. fölhozott egy oszm. dagilda- igét, így: «szótszórni, szétválni, 
egy nagyobb csoportot kisebb falkákra osztani». 

SÖgiin- (t. t.) «magát meggyalázni: sich beschiinpfen» 577 
(N. 515). 1., a m* szégyen «pudor, dedecus» szóhoz hasonlítmányúl; 
-— sög- «schimpfen, schelten» igétől, mint passiv (v. refl.) alak; 
eléfordúl oszm. sögül- (söjiil-J «geschimpft werdenw és recipr. 
sögüs- (söjüs) sich einander schimpfen, ópamrrbca. 

dagil- (kirg.) «dagadni: anschwellen» 595 (N. 527) 1., m. 
dagad- alatt || V. úr fölhozza közvetlenül kirg. dak «egésjel» után, 
s ezt nyilván egynek tartja az oszm. dag-v&l, a melyet «hegy és 
daganat: berg, geschwulst»-nak fordít (lásd fent 8-1.); hiába ke
ressük e kirg. dagil- igét Budg. és Ilm.-nél; más az oszm. dagil-
étre dispersé, se dissiper. 

posul- (t. t ) «foszlani, hámlani: sich schálenw 601 (N. 
530). l.,m. foszl- «sich auffasern, sich abschálenw mellett; — lásd 
fent az 5. §-ban (9. 1.). 

@j Uj j e l e n t é s s e l v a l ó s z ó k . 
ágas (csag.) «ág, vessző: zweig, gerte» 582 (N. 520). 1., m. 

ág «ramus» mellett (hivatkozással Budagovra I, 61); — Budg. egy 
szóval sem mondja, hogyaga$= «zweig, gerte»; fordítása: flepeBO, 
najiKa (azaz : baum, holz; stock, stáb, stange); Stud. agag «baum»; 
— most már agag V. úr szerint más szó mint a csag. jigac, melyet 
a 629. lapon még «baum»-nak fordit. 

Jcíj-(oszm.) « k ö t n i : bindena 532 (N. 482), m. köt- «binden» 
mellett; a jelentés igazolására idézi V. úr ezen szólást: nikiah kij-
mak = ( ( h á z a s s á g o t k ö t n i : ehebund schliessen». — Ámde 
egyetlen egy szólásból gyakran nem lehet az egyes szónak magára 
való értelmét helyesen megállapítani, a mint a jelen eset is mu
tatja. Kétségtelen, hogy a nikiah Mjma': szólás, végértéke szerint 
= ((házasságot kötni, ehe schliessen (mintegy: verbinden)», hiszen 
a tudvalevő «kötni, binden»-igével is fordul elé nikiah baglamak, s 
egy cseppet sem lehet csudálni, ha valaki ennek alapján azt 
állítja, hogy itt Mj- is annyit tesz mint bagla-, azaz «kötni» (a mint 
pl. Bálint G. tette, Török nyelvtanában 274.1. ij^'i -X& ((házas
sági szerződést kötni = einen ehevertrag schliessen »)r"S mégis a 
((kötés»-vei merőben ellenkező jelentése van a hij- igének, az emlí- . 
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tett szólásban is, t. i ez : «schneiden, brechen». — A dolog, abban 
van, hogy _Uo nikiah nem csak omariage (ehe, verehlichung)», 

hanem különösen ezt is teszi: «dot, douaire: heiratsgut ( = y^je 
mehr, welches der ehemann seiner frau auszahlt). Az említett szó
lás pedig a kir- «brechen» igével is fordul elé: nikiah kirmak, a 
mit Z. szótára így magyaráz: »der braut od. frau ein heiratsgut 
anweisen, eigentl. brechen r= einen bruchteil des vermögens dazu 
bestimmen» (a mi magyarul megfelelőleg így mondható: «nikiahot 
s z a k í t a n i ) ) ) . Hogy e szólásban «schneiden, brechen»-féle igének 
(kij-, kir-) csakugyan helye van, mutatja annak változata más 
török dialectusban: Budag. II, 108. azerb. kabin kesdirmek «>Ke-
HHTL, BH^aTL 3aMyjKT> (verheiraten [den sohn, od. die tochter]), 
tkp.«kabin s e l m e i d e n lassen [kesdir-]; ^>\6 kabin (perzsa szó) 
pedig «dos quam uxori constituunt» ; s ezzel a kazáni-tatár ezt 
mondja: keiben kijmak ((házasságot kötni, ehe schliessen» (Bál., ki 
azomban itt is az igének «binden» jelentését fölveszi). — Ezek 
szerint a nikiah kijmak szólás korántsem követeli, a mint első 
tekintetre látszik, hogy az eddig «schneiden» (zerschneiden, zer-
stüeken) jelentéssel ismeretes tör. kij- ige mellett meg egy külön 
kij- «kötni, b i n d e n » igét vegyünk föl; ez a kij- «schneiden» úgy
sem más mint a kir- «brechen» változata, mely szintén az említett 
szólásban szerepel (annak tekinti V. úr is : EtWb. 91. sz.); végre 
nincsen abban semmi csoda, hogy a törökség is «schneiden»-féle 
szót alkalmaz az «entscheiden, endgültig bestimmen, abmachen» 
fogalomra, a mint ezt más nyelv is tette (pl. a magyar is a szab-
igével: árt szabni, törvényt szabni) : v. ö. tör. kes- (kis-) : «couper» 
és «décider de q. eh., déterminer, conclure un marché» (behá ke-
sildi írBHa óbLia onpe^-fcjieHa, der preis wurde bestimmt). 

j'aka «nacken: a nyak hátsó része* 329 (N. 310); — lásd 
fent: NyK. XVII, 444. 

Öeg-,cig- (kaz.) «szőni: weben» 548 (N. 491) 1., m. sző-
«weben» mellett; — lásd fent 3. §., meg 4. §. (XVII,473.) 

SoJc- (t. t.) ((bemenni, bejutni, belekeveredni: eingehen, 
hineingelangen, hineingeraten» 631 (N. 538) 1., m. szók- ((sich ge-
wöhnen» mellett; — fent 5. §-ban (10. 1.) 

SÜnr-, SÖr- (kirg.) «beledugni: hineinstecken» és sür- (t. t.) 
«szúrni, beledugni: stechen, hineinstecken» 548 (N. 491) 1., m. 
szúr- »btechen» mellett; — lásd fent 5. §-ban (6. 1.). 
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Silr- (alt.) «mérték: maass» 547 (N. 491) 1., m. szer «reihe, 
ordnung» mellett; — Budg. I, 642. és Altgr. alt. sür oőpasí., npH-
BH^tme (bild, erscheinung). 

bej (N. kiadásban így is : böj) «fej, caputw 329 (N. 309); a 
516 (N. 474) lapon így: t. t. baj, bej «fej: kopf», ezen megjegy
zéssel: «kommt jedoch in dieser bedeutung nur im compositum 
bejtas = kopfgefáhrte, genosse vor»; — lásd fent NyK. XVII, 443. 

D) T é v e d é s e n a l a p u l ó s z ó k . 
ÖZ (ujg.) ((-hoz, -hez: zu (ad)>v 526 (N. 479) !., m. hoz «zu» 

mellett; — V. úr ezt átvette régibb m.-török szóegyezéseiböl (NyK. 
VIII, 152); pedig ő írt szótárt a KBil.-hez, mely azt tanítja, hogy 
az ujgurban is úgy, mint a csagatajban is, az («persönlichkeit») az 
«ipse» kifejezésére szolgál: özige (KB. ez i s : özginke) igenis ezt 
teszi «zu sich, ad se (ipsum)», de ebben csak nem az öz az «ad, 
zu»-nak kifej ezőj e. 

urukon (csag.) (K. urukun), uruvun (kirg.), ruvun 
(kaz.) «rokon: verwandt, anverwandt» 625 (N. 544) 1., m. rokon 
«verwandt» mellett; — lásd fent 4. §-ban (XVII, 480). 

tag (alt.) «széles, messze: weit» 634 (N. 550), m. tát- «öfif-
nen» alatt; —• V. úr mindjárt ezen tag alatt az alt. tagin- igét 
hozza föl (((kiterjeszkedni: sich ausbreiten» fordítással). Altgr.-
ban, a melyből ezt (szabadon fordítva) átvette, egy sorral feljebb, 
áll ez a szó: tag (ropa «berg»). V. úr meg sem látta annak a iád
nak értelmezését (ropa), hanem hevenyében megragadta mint a 
tagin- ige alapszavát, mely mint ilyen nem is jelenthetett mást 
mint «weit, breit» ! 

Suriki (kirg.) «czinóber (alapjelentésében: kenőcs): farbe, 
schmiere, zinnober», 548 (N. 492) 1., m. szurok «pech» mellett; — 
a kirg. surik szó, melyet Budagovnál hiába keresünk, az Altgr.-ból 
került. Az Altgr. szótára ugyanis (256. 1.) az alt. sir szót így ma
gyarázza: «KpacKa (y Kupr. cypnKTE., KMH0Bapb)» azaz: «farbe (bei 
den Kirgisen [t. i. ennek a sir szónak jelentése, oroszul] cypnKT,, 
KHHOBapL =s mennig [miniom] és czinóber)». Beh kár, hogy így a 
m. szurok-hoz, legalább alakra nézve, oly szépen hozzá illő kirg. 
surik hitvány orosz szónak bizonyul. 

baru (csag.) «boríték, bőr: haut, hülle» 593 (N. 526); 303 
(284) így: «állat bőre szőröstül: haut, feli» ; Stud. is így: baru 
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«haut, hülle» — A bai'u szó az A b u s k a czímű csagataj szógyűj
teményből ered, t. i. annak magyarra fordított szómagyarázatok
kal s az idézett versek mellőzésével való kiadásából, a melyet 
1862-ben Vámbéry úr eszközölt. Ebben (30. 1.) így találjuk : paru 
(«^L) «bőr». A Abuska teljes kiadásából (Véliaminof Zernof 
«I)ictionnaire djagataj-turc» 1869) kitűnik, hogy V. úr «bőr (haut, 
fell)-nek fordította a paru-n&k ezen oszmanli magyarázó szavát: 
tí5jjí^Ezt ő tehát kürk-nek olvasta ( = pelz, pelzwerk, pelzkleid); de 
nem nézte meg a hozzá idézett verset, mely paru-vaA való hó-tisz
títás (eltakarítás)-ról szól (parii bile kar aritur), — külömben köny-
nyen rátalált volna, hogy az a <£\S nem kürk-nek, hanem kürek-
nek olvasandó, = « s c h a u f e l , s p a t e n w . — A paru egyébiránt 
perzsa szó: .»L> és meg teljesebb alakkal v J.%LJ «instrumentum 
palae simile, quo nivem amovent». — A magyarított Abuskából 
átvette a paru-nak hibás értelmezését Zenker szótára is («peau, 
cuir: haut, feli, ledér», mert mind ezt jelenti a m. «6ó>», s ő hasz
nálta is «La traduction de l'Abuska par Mr. Vámbéry»); a Csag. 
Sprachstudien-ből meg Pavet de C. (paru «pelle» és «peau, enve-
loppew). — Lásd: NyK. XVII, 323. 

barim (t. t.) «birtok: besitzo ; — ebből: barim «mein be-
sitz, meine habe»; lásd fent 5. §-ban, 2. 1. 

börti, porti (tör.) (N. biirti) «takaró, fedő: decke» 304 
(N. 184); ezzel ugyanis V. úr összefüggőnek mondja a m. vért 
«panzer» szót; — későbben a 593 (526) lapon, m. burok «hülle» 
mellett nem hozza már föl V. úr ezt a börti-t, hanem csak a bőr-, 
bori- «l)edecken» igét és börk «hut (kopfhülle)»; EtWb. 228 sem 
ismeri, s a török szótárakban is hiába keressük ezt a börti szót, 
mely látnivalólag a m. vért-hez alkalmazkodik. — Ügy látszik, V. 
úr ezt a börti-t összetévesztette az oszm. örtii (örti) «decke, schleier, 
vorhang» (csag. örtük Stud.) szóval (ört- «bedecken» igétől). 

refoeib (tob.) = oszm. erken «korán reggel: früh» [in der 
frühe, früh morgensj, 647 (N. 558) ]., m. reg (regvei, reggel mor-
gens, der morgen)» mellett. — Mint egyéb tobolszki szót, ezt a 
reken-t is V. úr Budagov szótárában találta, még pedig elég fur
csán. Budagov I, 596. ez van: «tob. . j^ i^ rekmiin peneimiiKT.» 
(azaz «die klette»). Ez alatt, mint új szótári czikk, e kis sor: ^fi 
CM. 1̂ (̂ )1 — azaz: ^ S \ lásd (vide) •jfc'jf. Történetesen a «tob.» 
(:= tobolszki) épen fölötte áll a ^fl-nek. Ebből már most V. úr 
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azt nézte ki, hogy van egy toboloszki ^[ szó, mely = ^J6J • pedig 
Budagov csak a rekmán-t jelezte tobolszkinak, a ,ji^-t minden jel
zés nélkül hagyván. Továbbá azt a ^jSyt mindjárt reken-nek 
olvasta, az ,j&\f-t pedig erken nek, s föliemerte benne azt a török 
erken-t, melynek jelentése «korán reggel: früh». Csakhogy Budagov 

egészen más szóra utalt: I, 31 «a. (jl$\l e,a,. ^ ^ CTOJHIBI, no^nopH» 
— azaz: «arab erk'án, singularisban rukn, d i e s á u l e n , s t ü -
t z e n » ; a «korán reggel (paHO yTpoMT>)»-féle tör. erken-t meg nem 
is írja Budagov így: ^ftjí, hanem így: yjfjl. 

E) A törökségbe befogadott idegen szók. 
astar (t. t.) «alj, ruhabéllés: unterlage, fütterung des klei-

des» 588 (N. 523) 1., m. ászok «unterlegter balken (unterlage)» 
mellett; — a szó csak «kleidmtter»-t jelent, a melyet bár «unter-
futter»-nek is nevezhetünk, a mivel azomban a tör. ast («unte-
res»)-től való származása még korántsincs bizonyítva; — eléfor-
dúl a perzsában: »UűJ, jX*d «interior pannus vestis» meg «inter-
num cujusvis rei» (v. ö. magy. béllés «kleidfutter» a bél «inneres»-
töl); a kazáni-tatár meg astar-on kivtil a «futter»-t eclek szóval 
nevezte el (Bál., Budg.), mely szó szerint «innerheit, das innere» — 
s e szerint az ast «unteres«-tói nem astar, hanem astlik kellene). 

Tcelefc (csag.) «die glatte, noch nicht raudig [rauhrindig] 
gewordene frucht [melone EtWb.], das haarlose junge der tiere 
[der haarlose junge hund] 615 (N. 539) 1., m. kölyök «catulus» 
mellett; — nincs meg Stud.-ben, sem Budag.-nál; — a perzsában : 
JüS* kelek «cucurbita immatura; capsula gossipii nondum aperta; 
juvencus bubulus» (Vullers 867). 

Öengi (tör.) wmusikant, musik» — ezzel rokon a magy. 
cseng-, zeng- dauten, tönen» 359 (N. 338); — a perszában JÍXs*. 
ceng «instrumentum musicum (cithara v. harpa); s innen rendes 
perzsa (de nem török) szóképzéssel: ,-&=*• cengi «harpicen, citha-
roeclus (harfenspieler)». 

toyum, tofcum (kel. tör.) «ei [ovum], partusw 636 (N. 
551) m. tojás «ovum» mellett; — a « p a r t u s » fordítás a szónnk 
V. szerint való török etymonjára utal, hogy t. i. a török tog- «nasci» 
(illetőleg «parere», fent 73 1.) igétől való. Eddig perzsa szónak 
tartották, s a török irodalmaknak is az a különös szeszélyük volt, 
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hogy többnyire perzsa módon írták (*^J> — nem pm&}3. meg az 
oszmanli sem a doy- igével egyezöleg i*cJs)- — Számba kell ven
nünk a szónak egész jelentéskörét: Budag. 1,346 *jaűí toym (azerb. 
toyum, kirg. tokum, kasg. tojum) СЕМЯ ; яйцо; родъ, поколете» (v. ö. 
Z. «Samenkorn, samen; ei; geschlecht-, nachkómmenscbaft») == 
perzsa л&Ь2 toym (a melynek pedig a zendben taokhma felel meg) 
«gramim, semen; radix cujusvis rei; ovum (t.murg); sperma geni
tale, stirps, gens, genus» (Vullers). — Tudva van, hogy a török-
ségben általánosan használt különös «ovum»- szó : jumurta (1. alak
másait: fent XVII, 419. 420.). 

daJc (kirg.) «égés-seb, égésjel: brandwunde, brandzeichen», 
oszm. dag «daganat: geschwür (sic) 595 (N. 527); — perzsa szó: 
lásd fent az 5. §-ban (8. 1.). 

Jiaj, Thai (alt.) (helyesen: na/ji) «társ: gefáhrte» 536 
(N. 485) 1., m. nö «femina, uxor» mellett; — Altgr. maga jegyzi 
meg, hogy ez a naß (другъ) a mongolból való. 

ftrtiflCL (oszm. «szélvész, forgószél: Sturmwind» 518 
(N. 474) 1., m. forog- «sich drehen», förgeteg «tempestas» mellett; 
— eddig az oszm. firtina-t, mely még így is van fortuna, az olasz 
nyelvből valónak hitték: ital-förtima «glück» és «sturm, ungewit-
ter zur see». V. úr alkalmasint «a gyökegyezés» alapján tartja a 
fir-tina-t eredeti török szónak, mert az oszm. jlrla- «forogni, ke
ringeni : kreiseln» (fent 14. 1.) társaságában hozza fól; v. ö. hogy 
szintígy a m. korona «krone» szót is némelyek eredeti magyarnak 
állították. 

vezir (oszm.) «vezér: anführer» 640 (N. 353) 1., a m. vezet-
«führen», vezér «anführer» mellett; — V . úr ezen kivűl meg az 
ujgurból a bösüt-, bözüt- «führen, leiten» és büsütci «führer, leiter» 
szókat hozván föl, így vélekedik: «Ez a szó [oszm. vezir], m i n t 
l á t h a t ó , sem az arab owből , sem a persa o -^bő l nincs köl
csönözve, hanem tiszta t ö r ö k e r e d e t ű » . Az ujg. bösüt-ból 
bizony ezt nem látjuk, de a m. vezér-ЪЫ sem, mely csakis a tör. 
vezir szóval szépen egybehangzó szó, úgy mint még jobban vele 
egyező szó az arab vezir (ул\^)> Mert a tör. vezir nem is jelent 
voltaképen «dux, führer»-t mint a m. vezér, hanem «administer 
principis»-t, úgy mint az arab vezir (a min semmit sem változtat 
az a tény, hogy vezir-ek, nagy-vezir-ek alkalmilag «heerführer»-
ekűl is szerepeltek). V. úr tehát azt hiszi, hogy van egy külön török 
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eredetű vezir szó, meg egy nem török eredetű arab vezir, noha 
ezek egymásnak minden tekintetben szakasztott másai; vágyba 
ezt nem meri hinni, azt kell neki vélnie, hogy az arabok e szót 
kölcsönvették a törökségtöl (még pedig az oszmán-törökségtől, a 
mire a szónak kezdő u-je mutatna) — talán cserében a suhan 
ĵLíaJLw szóért! Itt csak arról van szó, hogy egyazon-e a töröknek 

vezir-je az arabok vezir-]é\e\, a mit okosan nem is lehet tagadni; 
meg hogy melyik vette át a másiktól ? Ez utóbbira megfelel egy 
pillantás az arabságnak a török (jelesen az oszmánli) szókincsre 
gyakorolt roppant nagy hatására. Más kérdés az, hogy az arab 
jjv, csakugyan a <v. «portavit» igétől ered-e, a mint eddig legtöb
ben hitték, vagy a persa ^;S (gezír) «praefectus» szónak van 
hozzá köze. 

F) K ö l c s ö n v e t t m o n g o l s z ó k . 
JlidOTl «szem: auge», Jbidil- nézni, szemlélni: sehen, 

schauen» 536 (N. 484) 1., m. néz- «schauen» mellett; — megvan 
nidon v. nidun (e h. nicliin) «szem», de nincs meg nidü- nézni, 
hanem ez van (mint denom. ige): nidüle- «blicken, schauen» 
Schmidt 90; «regarder, voir d'un coup d'oeil tout ce qui se passei) 
Kowal. 659. 

JlOJCVVl «úr, fejedelem, vezető : herr, fürst, anführer», nojalik 
fürstlich, nojaia- herrschen, nojaragha «urat lenni (sic!), a nagyot 
játszani: herrisch sein, den grossen spielenw 618 (N. 540) 1., m. 
nagy «gross» mellett; — nojaragha- hibás olvasás, e h. nojarya-
(Schmidt «sich stolz und herrisch benehmen); — ezekből a mon
gol szókból is, meg az alt. naj (nagyon: sehr) és csuv. nomaj (sok: 
viel) következik V. úr szerint «egy régi t. t. noj (nagy, emelkedett: 
gross, erhaben) gyök». 

JCÜTVIOTI «férfi: mann» 566 (N. 504) 1., m. Mm «mas, mas-
culusi) mellett; — Schmidt 183. kümün «mensch, mann»; Kowal. 
2610. qejiOBT.K'b (homme). 

iidele «idős, régi: alt», iidögöj «még nem (tkp. időtlen): 
noch nichto 607 (N. 534) 1., m. idő, üdö «tempus» alatt; — 
Schmidt 75. ötele (nem iidele) «alt; gémein, unbedeutend», v. ö. 
ötel- «alt werden, alterno; ödiigöj «noch nichto; Kowal. 516. 520. 
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Kétségtelen, hogy Vámbéry úrnak a fentebbiekben ismerte
tett török nyelvújítása a leghatalmasabb segédeszköze a magyar
török nyelvrokonság sikeres bebizonyítására. Ennek segítségével 
szerezhet ő kénye kedve szerint olyan adatokat, a milyenek 
néki épen kellenek. Egy valahogy hasonló értelmű török szónak 
nem egészen hasonló az alakja is : a nyelvészeti nyelvújítás hatal
mával teljesen hasonlóvá teszi; hogy pl. kengej szinte ugyanaz, 
mint kengyel, azt minden a nyelvészetben bármily járatlan ember 
egyszeri hallásra is fölfogja. Ha megvan valamennyire az alaki 
egyezés, s csak a szójelentések külömbözők: egyszeriben segít ezen 
a bajon is a nyelvújítás, a meglevőnek nyújtásával, toldásával, át
vitelével, sőt ha kell, megfordításával. Milyen hasonló pl. a m. 
taraj-hoz a török tarák? Hogy ez utóbbi csak «fésű»-t jelent, az 
nem nagy baj : hiszen a német nyelv «kamm»-nak nevezi a tarajt 
is a fésűt is, s így a török tarák is jelenthetne bár «taraj »-t, sőt 
kell hogy ezt jelentse, még pedig csak is ezt jelentse. A m. szúr-
igéhez beh behasonló a tör. sogur-, sour- (suur-) ((kirántani, ki
húzni* ! Tekintve, hogy a «kard», melyet török szóval «siZr-unk» 
azaz kirántunk, a magyar értelemben vett szúr-ásnak egyik főesz-
köze, bátran anticipálhatjuk a főactiót, mely úgy is mindjárt be
következik, s azt mondhatjuk, hogy máris akkor «szúr» a török, 
mikor a kardját csak kirántja. Sőt meglehet, hogy sem alak, sem 
jelentés tekintetében nem elégít ki a magyar szó mellett a török 
szó: no, akkor már mind a kettőn kell segíteni; pl. a m. hág-nál 
hosszabb a tör. kangir-, tehát megkurtítjuk kang-vá; meg eddig 
ezt tette hogy «herumirren» : tehát ezentúl azt fogja tenni, hogy 
« h e r u m s t e i g e n , ide s tóvá h á g n i » . A gyónás (gyovonás) 
által, mint jó keresztyén ember tudja, «javúl» az ember; a tör. 
jak meg a. m. «jónak lenni*; csak meg kell toldani refl.-n képző
vel s lesz jakun- «j a v u l n i w (a mely fájdalom már nem használ
tatik, de elég korán lett belőle javun-, és a magy. gyovun-). 0 beh 
gyarló elméjük vagytok ti régi nyelvészek, s kivált ti magyar-ugor 
nyelvészek, kik azt hiszitik, hogy a hasonlítási adatot csak úgy 
kell fölvenni, a mint azt szűkkeblű philologus-lexicographusok a 
nép nyelvéből vagy magasabb tendentiák nélkül szűkölködő írók 
műveiből merítették! Kik nem látjátok, hogy az ilyen adat csak 
nyers anyag, a melyet előbb faragni, nyesni, nyújtani s idomítani 
kell, hogy igazán művészien használhassátok! Kik, ha van is egy 
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kis fölös sejtelmetek vagy combinatiótok, azt nem tudjátok magába 
a nyelvbe is beleoltani, hogy szintén tényként imponálhasson, 
hanem csak úgy adjátok, mint saját igénytelen véleményeteket, a 
mely előtt aztán nem egykönnyen hajol meg valaki! 

Eészemről csak azt csodálom, hogy V. úr nem élt még na
gyobb mértékben az a d a t i d o m í t á s hatalmas eszközével. A ki
től 2—300 darab ilyen idomítvány kitelt, könnyen kitelt volna 
attól több is, s a magyar-török theoria diadalma máris teljes volna 
s jelesen a M.-ugor szótár végképen megsemmisülve a porban he
verne. Ez, úgy látszik, onnan van, hogy V. úr az ő hatalmas fegy
verének forgatásában még egy kissé ügyetlen és gyakorlatlan. 
Hiszen nem egyszer ott is alkalmazta, a hol, czélja tekintetéből, 
semmi szükség sem volt rá. Ha pl. a m. él «acies» ellenében 
hasonlitmányúl külömben jó a bele- «schleifen», jó ám a bile- alak 
is, s a m. győz- ellenében nem kellett jauz-on kivül még jevüz is, 
hiszen a MUgSzótár is csak a mélyhangú jaksa-t tudta fölhozni; 
vagy a m. kel- ellenében elég jó a tör. kel-, kii-, ha nem is épen «me-
nés»-t, hanem «jövés»-t jelent. Máskor meg olyan adatot vélt 
idomítandónak, a melyre egyéb adat mellett úgy sem szorult rá. 
Igaz, hogy V. úr az adatidomitás becses mesterségét nem a ((Ma
gyarok eredetében*) initiálta legelőször. Találjuk azt már V. úrnak 
első nyelvhasonlító munkájában, a M a g y a r és t ö r ö k - t a t á r 
nyelvekbeli « s z ó e g y e z é s e k b e n » , a melyet 1869. adott ki. De 
azóta e művészetet nem igen gyakorolta, s az «Etymologisches 
Wörterbuch der turkotatarischen Sprachen» nem adott rá annyi 
ösztönzést. Én az új nyelvészeti módszert legelső megjelenésekor 
még nem bírtam teljes nagyszerűségében méltányolni, s így a 
«Magyar-török szóegyezésekről» írt «Jelentésemben)) (NyKözi. X, 
67. stb.) egyszerű eszemmel úgy találtam, hogy V. úr «török 
nyelvekbeli adatainak közlésében n e m m i n d e n ü t t j á r e l 
ő s z i n t e s é g g e l és t e l j e s b o n a f i d e s s e l ; — jelesen: 
a) könnyebb, vagy tkp. csak látszatosabb egyeztetés végett apró 
alakváltoztatfisokat enged meg magának; — b) jelentések elésoro-
lásában első helyre állítja az egyeztetésre kívánt másodrendű jelen
tést, azt valóságos alapjelentésnek tüntetvén föl; — c) nem egészen 
összeférkező jelentésen némi toldással vagy elcsavarintással segít, 
a nélkül hogy azt saját subjectiv fölfogásának tüntetné föl; — s 
épenséggel hibásan vagy egyeztetési czéljához képest ráfogással 
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hamisítva közöl V. úr török szójelentéseket». Sőt még azt is mer
tem vélekedni, hogy: «V. úrnak ilyetén eljárása annyival sajnála
tosabb, mert e g y é b , k i v á l t e l l e n ő r i z h e t e t l e n n y e l 
v é s z e t i k ö z l é s e i n e k h i t e l e s s é g é t é s m e g b í z h a t ó 
s á g á t k o m o l y a n v e s z é l y e z t e t i . * 

Igazán bánom, hogy egykor V. úrnak említett eljárásában 
még nem tudtam a nagy eredményekre hivatott jelenkori török 
nyelvújítás első alapvetését fölismerni. Meg is érdemeltem, hogy 
V. úr jelen munkájához csatolt külön mellékletben («Nehány 
bírálati észrevételek*)) akkori goromba ügyetlen nyilatkozatomért 
rendre utasítson.1) E mellett azomban mégsem érdemeltem meg, 
hogy még itt is irántam oly k e g y e s s é g g e l viseltessék, mint a 
milyen következő szavaiból kitűnik: «Azonban tisztelt recensen -
semet sem kritizálási módjában nem akarom utánozni, sem ellen
vetéseit egész terjedelmükben nem veszem tekintetbe ; vagyis n e m 
a k a r o m c s a l á s s a l és á l n o k s á g g a l v á d o l n i , a mint 
ő tett velem, sem összes kifogásaira nem terjesztem ki ellen
bírálatomat. » 

Nagyon bölcs önmegtagadás! 

(Bemutattatott a M. T. Akadémia 1883. április 9-kén tar tot t ülésén.) 

BUDENZ J Ó Z S E F . 

*) Egyebek közt megrójja (654. 1.) azt is. hogy nem volt helyes fogal
mam a középázsiai kocsinak jeles szerkezetéről, a melynek ismerete pedig 
a tengely szó igazi megértésére nézve igen fontos: «kigúnyolja [Budenz] 
a tör. dingil (tengely)-nek a töngül-ből (forogni) való származtatását, mert 
nem tudja, tehát nem is hiszi, hogy a régi szerkezetű szekereknél, sőt Közóp-
ázsiában még ma is, a t e n g e l y a k e r é k k e l e g y ü t t f o r g ó t t . » 
Amcíe 1869-ben (NyK. VII I , 179) így tanított volt V. ú r : «tudni való, hogy 
Középázsiában n e m a k e r é k , h a n e m a t e n g e l y f o r o g a kocsi 
alatt.)) S V. úrnak ezen határozott kijelentése után én bátor voltam (NyK. 
X, 89) sajnálkozni «a szegény középázsiai lovakon, kik az ilyen forgó ten
gelyű ós nem-forgó kerekű kocsit húzzák.* Ezzel korántsem akartam a 
tengely ( = dingil)-x\ek állított «forgó»-féle értelmét bántani, a mely még 
akkor is fönntartható, ha magát a tengelyt nem-forgónak s csak a kereket 
körüle vagy rajta forgónak tudjuk. 

\ 



VOTJAK MELVTANÜLMANYOK. 

A votják nyelv egyik tagja az ugor nyelvcsoport éjszaki ágá
nak, mely a zurjénnel együtt, beleértve a vele csak dialektusi 
viszonyban álló permi nyelvet is, egy szorosabb nyelvegységet 
alkot: a zűrjén-votják fönyelvet, vagy mint régebben nevezték, a 
permi, bjarmiai nyelvcsoportot. A nép, mely beszélli, az éjszaki 
szélesség 54° és 60°, a keleti hosszúság 66° és 72° közt lakik, na
gyobb tömegben az orosz birodalom vjatkai guberniumában, külö
nösen a Kama és Vjatka folyók között; de kisebb nagyobb arány
ban el vannak terjedve Kazán, Perm, söt délebben Orenburg és 
Szamara tartományokban is. Összes számuk, mint F l o r i n s z k i j 1 ) 
1874-ben meghatározta, kerek számban 251,000, mely statisztika, 
ha összehasonlítjuk az előbbi évtizedekben történt népszámlálás 
adataival, a votják törzs gyarapodását, elütőleg a többi uralvi-
déki ugor népekétől, igen kedvező színben tünteti fel; mert még 
1843-ban K l ö d e n szerint számuk csak 192,000-t és 1838-ban 
K ö p p e n szerint körülbelül 162,000-t tett ki.2) Hajdan a zür-
jénekkel együtt igen nevezetes kereskedő népet képeztek, a skan-

*) Lásd «E. E e c l u s : Nouvelle Góographie universelle. La térre 
öt les hommes. Paris» V. kötetének («L" Europe Scandinave et Russe», 
megjelent 1880-ban) illető helyén. 

2) K ö p p e n : «Russlands Gesammtbevölkerung im Jalire 1838» ; 
1. Wiedemann «Grrainmatik der wotjakischen Sprache» bevezetésében IV. L 
Ugyancsak Köppen vetette egybe az 1851-ben történt népszámlálás alapján 
az Oroszországban élő nern orosz nemzetiségű lakosok számarányát ; e sze
rint a votják ok száma, hozzáértve a bessermjanokat (1545 lélek) is össze
sen 191,315, mely szám egybehangzik a Klödenével. L. Wiedemann szótára 
bevezetésének IX. lapját. 

3* 
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dináv krónikák sok érdekest tudnak beszélni a bjarmiak gazdag
ságáról, városaik fényéről. A középkorban ők voltak a nyugati 
kereskedelem ós ipar legfőbb közvetítői az Urálon túl lakó népek
kel s viszont az éjszakázsiai népek nyers terményei az ő kezükön 
által kerültek Európába. De már a 12. század végén tetemesen 
csökken jelentőségük, midőn a jwc-okkal •— a mint a votjákok az 
oroszokat nevezik — érintkezésbe jönnek; mindamellett még jó 
ideig, mindegy két századon át, megőrizik függetlenségüket, sőt 
mint P a l l a s szerint a hagyomány mondja, a mai Arsk város 
helyén (mely névnek alaprésze ar a votják nép tatár neve) feje
delmi udvart is tartottak. Teljes leigázásuk csak 1459-ben történt 
Vaszilij nagyherczeg részéről, ki hódításait Novgorodon túl ide is 
kiterjeszté. Még korábban jöttek a biger-ek, vagyis tatárok szom
szédságába, kiknek befolyása nemcsak társadalmi intézményeikre, 
hanem szokásaikra, vallásukra, sőt — mint látni fogjuk — nyel
vükre is igen mélyre hatóvá lett. Jóformán még a múlt század 
elején is pogányok voltak; a híres hollandi utazó W i t s e n Miklós 
csakis ősi vallásukról tesz említést,l) szerinte még a napot és hol
dat imádják ; de már a négy évtizeddel későbben utazó M ü 11 e r 
G. F. sok keresztényt, vagy helyesebben mondva megkereszteltet 
(mert titokban mégis csak a régi valláshoz szítottak) talált kö
zöttük. Azonban még ő neki is nyilt elég alkalma szép és igen 
tanulságos tapasztalatokat gyűjteni a votjákok ősi hitéről, sőt 
még Pallas sem járt annyira későn az ud-murt-ok (vagyis w/J-em
b e r e k , így nevezik maguk nyelvén magukat a votjákok) között, 
hogy ne látott volna keremet-eket (áldozó hely), tuno-k&í (bűvös, 
jós), ítmo-segédeket (sida-silvas-n&k nevezi Pallas) s ne szerezhetett 
volna tudomást négy főünnepükről s áldozataikról. Ma már leszá
mítva mintegy 38,000 mohamedánt, a többiek általában keresztények 
s a régi hitnek legfeljebb nyoma maradt meg abban, hogy még 

r) «Noord en Oost Tar taryen: belielzende eene besclnyving van ver-
scheidene Tartersclie en Nabuurige Gewesten, in de noorder en oostelykste 
deelen van Azien en Európa door Mr. N i c o l a t t s W i t s e n. Amsterdam, 
1705.» Két kötetes művének első része második kiadásban is megjelent 
1785-ben. Wjatka tartomány leírásában így szól a votjákokról: «De inge-
boorene Wiatsche Heidenen, bidden de Zon en Maen an, gelijk zulks ook 
andere Tarters, niet wyt van Astrakan, doen» (722. 1.). 



VOTJÁK NYELVTANULMÁNYOK-. 37 

mai napság is egyes jelentéktelen, pogány szertartási elemet vegyí
tenek a keresztény szokások és szertartások közé. A votják ember 
általában munkakedvelő, de e mellett kedélyes, mondhatni költői 
lelktí. Ki a naiv népszellem nyilatkozataiban gyönyörködni tud 
sok szépet fog találni dalaiban, elmés találós meséiben és elbeszé
léseiben (1. ide vonatkozó mutatványokat Nyelvtud. Közi. XVII: 
247. s köv. 1.). S hogy e dalok énekeikkel együtt mily hatással 
vannak hallgatóira, igen jellemzően mutatja Müller elbeszéllése, 
ki többször tanuja volt, hogy — midőn valaki egy votják társa
ságban énekléshez fogott — előbb a jelenlevők mindnyájan áhí
tattal hallgatták, majd' általánosan hosszan tartó könnyezésre 
fakadtak. 

Az első, ki a votják nyelv anyagából mutatványt közölt 
S t r a h l e n b e r g volt.1) «Tabula polyglotta»-jában a votják, a 
zűrjén és permi nyelvek után a «felső magyar és finn» nyelvek 
között foglal helyet. 0 a votjákot, mint általában a nyelveket, 
melyekről szól, maga nem ismerte s úgy látszik róla való értesü
lését sem közvetetlen forrásból szerezte. Mindamellett a nála talál
ható szók, legalább nagyobbrészt, elég hűen s mindenesetre fel-

x) Művének ezíme: »Das Nord- und Ostliche Theil von Európa und 
Asia, in so weit solches das ganze Kussisehe Reich mit Siberien und der 
grossen Tatarey in sich begreiffet, in einer historisch-geographischen Be-
schreibung der altén und neueren Zeiten, und vielen andern unbekannten 
Nachricliten vorgestellet, nebst einer noch niemabls ans Licht gegebenen 
Tabula Polyglotta von zwey und dreyssigerley Arten Tatarischer Völker 
Sprachen und einem Kalmuckischen Vocalbulario etc. von P h i l i p p J ó -
h a n n von S t r a h l e n b e r g . Stockholm, 1730.» Azt hisszük nem lesz 
érdektelen e helyen nyelvészettörtóneti szempontból megemlíteni, hogy még 
Strahlenberg előtt, 1705-ben megjelent Witsen előbb említett könyvében a 
miatyánk permi nyelven, melyet — mivel első tudósítás a zűrjén-votják 
nyelvről ;— ide jegyzünk, noha igen eltorzított, csaknem felismerhetetlen 
nyelv áll benne előttünk. Idézzük betű szerint: Mian aje, Tton dose vilin 
Olaniin. medrezasas teád. Namid Canwlni medvoas. Mianorda it zytujnas 
medvo, zegol vilin olani in, imu vilién. Mon eudolai Nian vaimianlo oni. 
Lez mianlo uzjez, tegol mi leziam mian uzjezuvotirlá. vozty porsalomos, 
dorz mianlo hulordis. — Megjegyezhető az is, hogy W. művében több 
más altáji nyelv régi szólajstromára, esetleg miatyánk-fordítására akadha
tunk. Ilyen közlések vannak a mordvinra (11:624), vogulra (11:732), osz-
tyákra (11:633), krimi tatárra (11:578), jakutra (11:677), mongolra (1:245, 266), 
kalmukra (1:197) és szamojédra (11:890). 
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ismerhetőleg vannak feljegyezve. Ezek a következők: girr haupt 
(helyesen: jir, f dír) ; girrssu haar (h. jir-si) ; sin auge; üli feuer 
(h. til); woe wasser (h. vu) ; ma erde oder land (h. muéem, zürj. 
mu) • teel wind (h. tol) ; soor regen (h. zor); kitt zunge (h. kii) ; 
tous bárt (h. tus) ; ihm mund (h. im) ; birila lippe (h. birla) ; pele 
or (h. pel); sui arni; pinn zahn (h. pin) ; kiöt bauch (h. köt) ; 
thei hals (h. sil') ; plem himmel (h. pil'em wolke); mador gott (h. 
mudor bild); továbbá a számnevek 1—10-ig: attik (h. ódig), kyk 
(h. kik), kyn (h. kiijn), nett (h. nil), witt (h. vii), katt (h. kvaí), 
zsesern (sizim), ssemet (egészen hibás; votj. t'amis nyolcz), alnmans 
(szintén nem létező alak; votj. ukmis kilencz); dciss (h. das). Lát
ván minő hibákat követ el Strahlenberg a votják számnevek felso
rolásában, bizony nem igen bizhatunk az ő osztyák kittien ^ilencz' 
adatában sem, mint azt Hunfalvy teszi.x) 

Alaposabban értesít bennünket a votjákok nyelvéről M ü 11 e r 
G. F.} a «Sammlung Eussischer Geschichte»2) szerzője. 0 1733-ban 
járt a votják földön és «Vocabularium harmonicum»-ában, vala
mint ethnologiai jegyzetei között bemutatott nyelvi tapasztalait 
közvetetlenűl, tolmács útján szerezte (1. III . köt. 330. 1.). Szólaj
stromában tatár, cseremisz, csuvas, mordvin, permi és zűrjén ala
kok szembeállításával, mintegy 260 votják szót közöl, melyeknek 
egyéb tekintetből való becsét az is emeli, hogy a hangsúly is meg 
van rajtuk jelölve. Megtanít bennünket a Müller szólajstroma 
arra, hogy a votják nyelvben nem minden időben volt a hangsúly 
az utolsó szótagon; ő nála is ugyan a legtöbb szó végső tagján 
viseli hangsúlyát, de van olyan is, mely a finn és magyar nyelvek 
módjára első tagján bírja a hangnyomatékot, ilyenek: schúndi 
sonne fsundi), schunut warm (sünit), kítseli stern (kizili, zürj. 

1) «Strahlenberg a kilencz szót osztyákul Mllien-^&k írja. Fischernél 
nem találom e szót, Castrén sem hal lot ta: hol vette hát Strahlenberg ? 
költötte-e maga ? Bizonyára nem, ki a többi számneveket sem költötte. 
Csak azt lehet mondani, hogy vagy többé nem él a szó az osztyákok kö
zött, vagy azt a föld ós nép zugát nem érte ujabb európai ember, hol talán 
még él» írja Hunfalvy «Vogul föld és nép» műve 7. lapján. 

2) Megjelent Sz.-Pótervárott 1732—64-ig. A votjákokról szóló rész 
czíme: «Nachricht von dreyen im Gebiete der Stadt Casan wohnhaften 
heidnischen Völkern, den tscheremissen, tschuwaschen und wotiacken. 
I I I . kötet, IV. füzet. 
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kogid), sárni gold (zárni), teái weiss (tödi), tíbar rücken (tibir), 
bátschim, búdschim (bagim, hugim) gross, sési hafer (éezi), wúischi 
wurzel (vizi), pógdschi klein (pokci), júggut hell (jugit), pénmet fin-
ster (perímit), nűldon negyven, túnna heute (tunna),síni essen (sini), 

jini trinken (juni). Igen érdekesek megőrzött teljesebb alakjai, 
milyenek: kíkjamas ,nyolcz', melynek a mai votjákban csak fogya
tékosabb kiamis, i'amis alakjait ismerjük, de a zürjénben még 
hasonlóan ép kökjamis megfelelőjére akadunk. Számbavehetők 
talán hosszú magán- és mássalhangzói, melyek legtöbbnyire 
etymologice, eredetibb mássalhangzó-csoport assimilatiójával, vagy 
valamely mássalhangzó beolvadásával megmagyarázhatók, ilye
nek : juggut hell (jugit) v. ö. ugor jBnga- ,ardere, lucere' (magy. 
ég-, vog.jonkop luna, lpF. janas dürr MUgSz. 766.1.)[pillém wolke 
(pitém) v. ö. Pifflg- jOccultare' (magy. felhő, felleg; finn piile- se 
occultaie MUgSz. 512. 1.) | üllő wind (tál, tölo = windig), v. ö. f. 
talve hiems, lp. talve, lív tála id., magy. tél || hosszú magánhangzós 
alakok: wtt fünf (vit'J, v. ö. f. viite; lp. vita, vita ; osztjJrt. vet, 
vog. át és átt; régi magyarságban Öttöd (1. Nyö, IX: 154.) | nis mar-
der (niz zobel), v. ö. osztj. nogos, vog. úo%s zobel J gurés berg 
(gurez) képzője a zürj. kir, cser. kuruk jmons' szókhoz viszonyítva 
kicsinyitö értékűnek látszik s aligha más, mint a finn -ise, -kse, 
melynek k-jaj hangfokon által igen alkalmasan nyújthatta meg 
az előtte álló hangzót. Egyéb hosszú hangzós alakok még: tolés 
,mondc (tolez), mely a guréz-iaek hangbeli analogonja; továbbá lüd 
féld (lud), mely a cseremisz mü-lánde, mü-landa, mülándá terra 
szó utórészével egyeztethető s így magánhangzója hosszúságát az 
n elenyészésének köszönheti; végűi tschétsch ente (cőé). Van a 
votjáknak egy különös, ritka, használatú <.ep képzője (ülep leben-
dig, selep spann), ez Müller szógyűjteményében <eb alakú, mint: 
iileb lebendig (ülep). Különös szók, melyek más forrásból nem 
mutathatók ki : pilga, melyre vonatkozólag a következő megjegy
zést olvashatjuk (312. 1.): «es ist von den Wotiacken an zu mer-
ken, dass sie einige ihrer D ö r f e r mit dem Zunahmen pilga be-
nennen, andere aber nicht, ohne dass sie eine Ursache dessen 
anzugeben, oder die Bedeutung des Woites pilga zu erkláren wissen. 
Sie sagen nur, ihre Voreltern habén diese Orter so genennetn. Ez a 
pilga szó igen élénken emlékeztet az osztB.pugol dorf , osztlrt. 
pügot, vog. paul, pojl, magy. falu id. alakokra J jégu brunnen (fje 
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jég, ga gödör) | ladkes niedrig, v. ö. lapek id. | ukur-tschuknah früb, 
v. ö. cukna früh | aischon hauptschmuck der frauen (320. 1.) || ssul 
(éul) jelentése nála ,nabel£, Wiedemann jdarm'-nak fordítja. A na
pok nevei szerinte: dütsch-arna vasárnap (gué-artía: orosz ünnep
nap ; cser. rus-artía id.; csuv. virz-arni-gon id.) | dütsch-arna here 
hétfő (guc-arna-bere, orosz ünnep után, t. i. levő nap) | vótsch-kon-
nunal kedd (vordiskon-nunal születési nap ; a csuvasban tundi-gon 
születési nap : hétfő) | var-nunal szerda (vir-nunal vérnap ; csere
miszben is vür-gece, csuvasban jon-gon vérnap) | pocli-nunal csütör
tök (Wiedem annál: pokci-arna kis ünnep; ugyanezt jelentik: tat. 
kei atna, csuvas kisn-arni-gon, cserem, iz-arna) \ arna-nunal, küss-
nunal péntek (Wiedemann szótárában szorosabban higer arna 
nunal, azaz tatár ünnepnap, míg arna-nunal vasárnap; kös-nunal 
száraz nap elnevezését a pénteknek nem ismeri W.; de a csere
miszben is kuksa-kece ,péntekc ugyanazt jelenti). Idézzük azt a pár 
votják személynevet is, melyet Müller könyvében találunk; férfi
nevek : Dusmeke, Ischkeika, Kamasch, Ajtagen, Eschmursa, Batir, 
Katerka, nőnevek: Tuibike, Baibike, Nfdka. 

Müller után P a 11 a s tói nyerünk először ujabb nyelvészeti 
adalékokat a votják nyelvre nézve.1) Ezek két munkájában foglal -
vák, hires útleírásában,2) melynek harmadik részében szól a votják 
népről (475. 1.) s a Katalin czárnő rendeletére készített nagy egy
behasonlító szótárban,3) melyben a votják szók a felsorolt 200 
nyelv szavai között a 65-ik helyet foglalják el. Ethnologiai leírásá
ban találjuk következő nyelvi adatokat: mu-kalzin vagy muldsien 
kalzin a föld és virulás istene (mu-kildisin, muzem-kildlsin föld 
ura), melyből azt tanulhatjuk, hogy régebben a votjákban is hasz
nálatos volt önállólag a mu ,föld' szó ép úgy mint a zürjénben 
(v. ö. zürj. mu erde, f. maa, vog. ma, mord. moda), más részről a 

*) F i s c h e r J á n o s E b e r h a r d «Sibirische Geschichte. St.-Pe-
tersburg. 1768.» és «Quaestiones Petropolitanae. 1770.» műveiben szintén 
van ugyan votják szólajstrom, de a benne felsorolt adatok Müller művéből 
vannak átvéve. 

2) P. S. P a l l a s : «Reise durch verschiedene Provinzen des Russi-
schen Reiches. St. Petersburg, 1771—1776.» Három részből, négy kötetből 
á l l ; a negyedik kötet a rézmetszeteket foglalja magában. 

8) Teljes czíme: «Linguarum totius orbis Vocabularia comparativa; 
Augustissimae eura colleeta. Petropoli, 1786.» 
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teljesebb maléem alakból azt következtetjük, hogy mu ép olyan 
hangváltozás utján származott alak, mint vu ,vízS ki ,kézc, mu 
,méz', melyeben tudvalevőleg a szóvégről eredetibb d-ből kelet
kezett l kopott el. S ez szépen egybehangzanék is a mord. moda, 
f. maa (e. h. mada) alakokkal, sőt talán — mire már Strahlenberg 
gondolt — amagy. ,mezőe-vel is, melyet az ugorságzerte eltérj edett 
msds ,terra' szó magashangu párjául lehetne tekinteni. Megtaláljuk 
Pallasnál a wu-inmar víz-isten nevezetet, továbbá a négy votják 
főünnep nevét, melyek: bucim-nunal, azaz ,nagy nap' a keresztyén 
húsvét táján | tulis-nunal, azaz ,tavasz-napf, mely a föld istenének 
van szentelve s a tavaszi vetés után ünnepeltetik | vissásko-nunal, 
melyet szénakaszáláskor tartanak s arról nevezetes, hogy ekkor 
fogják a kuco madarat (Pallas szerint jelentése: ,buntspecht', v. ö. 
Wiedemannal: kuco bűnt, scheckig és koca elster), melyet hizlalás 
után a 4-ik és legnagyobb ünnepen a keremet-nunal-on, azaz ,kere 
met-napon', mondhatnók ,egyház-napján' (kirchtag) a szent sárga 
lóval s más apróbb állattal együtt feláldoznak. Mit jelenthet a 
vissdsko-nunal, arra nézve több combinatio lehetséges; lehet bár 
egyszerűen vösaskon-nunal ,imádság-napc, ,áldozat-napS vagy viéas-
kon-nunal, ,böjtnapc; de tekintve, hogy szónakaszáláskor üllik, 
gondolhatjuk ve saskon-nunal-nak, v. ö. vesal- flachs oder hanf 
b r e c h e n , sőt viZijaskon-nunal-nak is, azaz ,gyökérverő-nap'-
nak, vagyis midőn a vetés már gyökeret vert. Ugyancsak Pallas 
említi a tona ,wahrsager, zauberer' szót, mely ma a votjákban 
tuno-n&k hangzik, továbbá a már fentebb említett sida-silvas 
alsóbbrendű pap nevét, ki a tuno mellett az áldozatoknál segéd
kezik. 

A szótárban található votják szókat Pallas beküldött szólajs
tromokból vette, «Carelieae, Tscheremisicse et W o t j a c i c a e lin-
guae vocabularia sa?pe variantia e diversis regionibus missa sunt», 
mondja előszavában. Itteni közléseiben ki is tűnik a személyes 
megfigyelés hiánya. Gyűjtői közül nem mindegyik értette a nyel
vet, melytől adatokat szemelni megbízást nyert s úgy látszik 
némelyik a módját sem tudta, hogyan kell a naiv eszejárásu föld
népének a kérdést feltenni, hogy bizonyos nyelvi tényre vonatko
zólag megkívántató felelet nyerjen. Ezt bizonyítja legalább az a 
sok furcsaság, mely a szótár votják adatai között előfordul s me
lyekből néhányat, mivel a nyelvi gyűjtés módjára nézve igen 
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tanulságos, e helyütt is bemutatunk. A ciflTB ,sáenf czikkben oszt. 
ják szó gyanánt ez van felhozva: kizinvkula ( I I : 351), mely pedig 
helyesebb kizini küld kiejtésében ezt jelenti: ,vetni kell' s köny-
nyen elképzelhetőleg akkép vált az orosz CBATB megfelelőjévé, 
hogy az egyszerű votják ember nem bírván megérteni a puszta 
infmitivus értelmét, azt csak mondat gyanánt foghatta fel s mivel 
az orosz infmitivus a nyomatékosabb parancsolás kifejezésére is 
szolgál (ép úgy mint pl. a németben abfahren /, vagy rósz magyar
sággal: ,gyerekek hallgatni!') ezt értette a ,üBHTi/-ból: ,vetni 
kell!'. Ugyanez a psychologiai processus történhetett a IIJIO^TJ (gyü
mölcs) czikkben felhozott jura-kalukula (II: 11) votják adatnál, 
melyet külömben megfejteni nem tudok. A MO.IIIÍH (villám) szó 
votják fordítása sil'aka (helyesen: cilekjan) alak mellett incasce 
(1: 264), mely valószínűleg e mondat elrontása: in cilektd ,az ég 
villámlik'. Érdekes a ;i,ojiHHa (völgy) fordítása, mely így hangzik 
kuzlid (1: 343), itt a votják ember a ^ojiMHa-t ;puHa-nak értette, 
mely orosz szó jhosszúságot'-ot jelent s ezt fordította le a ,völgyc 

helyett kuzlik-nsbk (v. ö. votj. kuz láng, kuzlik lángé). A napT> 
{dunst, dampf) szót tárgyazó részben megfelelők : pis, muncempram 
( 1 : 349), v. ö. pös, pis heiss, wárme, továbbá munco had és pir-
eingehen, hinein gehen. Különös félreértés adhatott okot, hogy a 
"ly^o (wunder, seltenheit) matumato szóval van visszaadva, mely
ben az utórész mato ,nahe' jelentésű. A 30JIOTO (arany) szó votják 
alakja izves (I: 384), míg a cepeópo-é zárni (I: 387); holott azves 
«züst (v. ö. azves zinn, blei) és zárni arany. Votj. utgere (II : 107) 
többet jelent mint egyszerűen coxa-t (eké-t), valószínűleg e két 
szó összetétele: ud wintersaat és göía pflug; ugyanígy vagyunk a 
gursuran oTiar'i, (heerd) szóval, melynek előrésze gur magában véve 
is ,ofenc jelentésű. Néha ragos alak van nominativusi helyett, 
mint: gulen rop.üo (1 : 87), mely a gulo kehle, hals instrumentálisa 
lehet, e h. guloen; ebben zibiskoz 0CH3ame (tapintás) a zibisk- ige 
jelen idejének 3-ik személye van névszói jelentéssel fordítva, v. ö. 
zibit- drücken, pressen, ersticken (transitive) és zib- ersticken (intr.) 
— s e nélkül sem helyes fordítás. Ilyen hibák láttára kétséggel 
kell fogadnunk a Katalin-féle szótár minden oly adatát, melyet 
más források is nem igazolnak. Ilyenek pedig jócska számban 
vannak s néha jelentősek is lehetnének, különösen hol hangalaki 
tekintetből történik az eltérés; ilyenek : nur Hoct (orr) a nir (1:56) 
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alak mellett; v. ö. nir nase | murd ( 1 : 43) человт>къ (ember) v. ö. 
murt id. | ivo, a,je,jo alakok mellett ( I : 270) ледъ (eis); v. ö. je, 
jo, jö eis | knzim лт/го (sommer) a guSem mellett (1: 286); v. ö. 
guzem sommer J iwapul (1: 298) годъ (Jahr); v. ö. vapun, vapun, 
vapum zeit j gob ( I : 374) яма (grübe); v. ö. gop tal, grübe | mulis 
(1: 396) a nules жЬсъ (wald) szó mellett; v. ö. nules, nulesk id. | 
uvul сукъ (zweig, ast) az id alak mellett ( I I : 20); v. ö. id, ulvaj 
zweig, ast | zek (II: 33) рожь (roggen): v. ö. cizek id. | piz (II: 48) 
муха (fliege); v. ö.pic floh | didim ( I I : 104) голубъ (taube) a he
lyes didik alak mellett | norka ( I I : 117) домъ (haus); v. ö. korku 
id. | bormon ( I I : 181) победа (sieg); v. ö. vormon sieg, mely szó 
mellett megjegyzendő, hogy etymologiája szerint is eredetibb bor
mon helyett való (1. MUgSz. 456. 1.: magy. bír-, vogK. perm- ertra
gen, dulden megfelelőit) | muldem ноль (erdboden); v. ö. muéem 
erde, melynek itt is i-vel teljesebb alakja van, mint a fentebbi 
muldsien-kalzin (muéem-kilgin) ,föld ura' adatban | keres ( I I : 228) 
apiris старъ (alt) mellett; v. ö. pöreé alt \juvuni (II : 316) e mel
lett juni нить (trinken); v. ö. jani, juji-, jui- id. Különös képzések: 
maisk (1: 406) колъ (pfahl) a moek alak mellett; v. ö. majeg stange 
és nulesk wald | sóit ( I I : 390) она (illa); v. ö. hogy az 1775-iki vot-
ják grammatikában is a távolra mutató so névmás személy ragos 
alakokkal bír, így: sóid, soiz, miből kitűnik, hogy ez esetben az a 
furcsaság esett meg a sóit szó beküldőjén, hogy a 2. személyü név
mást nőneműnek tekintette. Más forrásból ki nem mutatható 
szók: davul холмъ (hügel) I : 340; baruvini виноградъ (Wein
traube) I I : 39; dulun зло (malum) I I : 289; evur слухъ (gehör) 
I : 184; jasojata или (oder) I I : 465 ; jura-kalukula плодъ (frucht) 
I I : 11 ; kosilon оеязаше (tapintás); kustris кругъ (kreis) 1: 228; 
loba ростъ (wuchs, statur); пике дитя (kind) 1: 40, talán а пика 
mädchen félreértése; sere шаръ (kugel) 1: 232 ; sinis китъ (wall
fisch) I I : 215; tigiziéi перо (féder) I I : 86; трап ладъ (eintracht) 
I: 270; ulkonglo трудъ (arbeit,beschwerlichkeit) 1:193; uvapun гора 
(berg) I : 233; игдщта ровъ (graben) I : 377. Kevésbé homályos 
szók: bzum виноградъ (weintraube) I I : 39 ; v. ö. tatár józom 
szőlő; keleti tör. jüzüm id., orosz изюмъ rosinen | jarocku любовь 
(liebe) I : 187; v. ö. járat- lieben, jarai- gefallen, angenehm sein j^ 
kora шумъ (geräusch) I : 174; v.o. köret- schnarchen, schnauben | 
vorez жизнь (leben) I : 212; Wiedemann szótárában is előfordul, 
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de kérdő jellel | curaj JIHÍJO (angesicht) 1: 5 3 ; keleti tör. araj ge-
sicht, wange. 

Együtt tárgyaltuk a Pallas révén kikerült összes votják 
nyelvi adatokat, noha szótárát megelőzőleg, már 1775-ben, egy a 
votják nyelv ismeretére nézve sokkal fontosabb munka jelent meg, 
az első votják grammatika. Teljes czíme: «Co*iHneHÍJL npuj-ia^jie-
/Kamiir KI> rpaMMaTHK* BoTCKaro H3HKa. BT, CaiiKTneTepŐyprt. 
1 776 ro,na» (A votják nyelv grammatikájára tartozó munkálatok. Sz. 
Pétervárott, az 1775. esztendőben), 4-ed rétű, 113. lap. E munká
val teljesen hasonló tartalmú, beosztású és czímű munkák jelen
tek meg ugyanez évben a cseremisz és csuvas nyelvekre vonatko
zólag is (1. NyK. 1: 200 és VI: 191), melyek nyilván valólag mind 
egy minta után készültek. Mindnyájának tartalmát nyelvtani para
digmák és szólajstromok teszik ki. A votják grammatika is min
den előszó és bevezetés nélkül egyenesen a nóvragozáshoz fog, még 
pedig mellőzve a névszó önálló, azaz személyrag nélkül való rago
zásának külön tárgyalását, mindjárt a személyragos névragozáson 
kezdi. Latin, illetőleg orosz grammatikák mintájára hat casust 
különböztet meg a főnévnél: 1. nominativust (nMeHHTe.TLHHH 
Harcán.); 2. genitivust (po^HTeJi&HHÉ n.), mely magában foglalja 
az adessivus -len és abbativus -les ragokat; 3. dativust OuaTcibHLiH 
ii.), ez az allativus -li rag; 4. accusativust (BHHHTeJiBHHfi n.), ez a 
személyragos alakokon előforduló -a accusativusrag; 5) vocati-
vust (3BaTe.ni>HiJM n.), mely mindig a nominativus-szal azonos; 
végűi 6. instrumentalis-ablativus esetet (TBopMTe.iLHHÍi n.), mely 
az instrumentális -en (-in) rag neve. Ilyen beosztás mellett termé
szetesen egész csomó votják rag említetlen maradt, ú. m. az 
inessivus -in, illativus -a, elativus -is, terminativus -oé, prolativus 
-ti, adverbialis -ja, abessivus -tek ragok. Megkülömböztet továbbá 
két declinatiót (cKjioiieme): egyikébe tartoznak az h, i» magán
hangzókon, tulaj donképen tehát a mássalhangzón végződő szók, 
másikába, melyek a többi magánhangzókon végződnek; amarra 
paradigma tel! wald, erre pi son, melyeknek mindkét számbeli 
személyragos alakjait bemutatja. Erre a névszói szólajstromok kö
vetkeznek. Az első czím nélkül a felsőbb lényekre, égi testekre és 
tüneményekre továbbá az emberi szellem nyilatkozataira vonat
kozó fogalmak votják kifejezéseit sorolja fel orosz fordítással. 
Hasonlóan foglalkozik a 2. fejezet az emberrel, a 3-ik az emberi 
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testrészekkel, 4. a földdel, 5. a földműveléssel, 6. a gyümölcsökkel, 
7. az ételekkel, 8. az italokkal, 9. a fákkal, 10. a csúszó-mászókkal, 
11. a madarakkal, 12. a röpködő bogarakkal (o rriiejiaxrf>: a mellek
ről), 13. a vad állatokkal, 14. a barommal, 15. a házzal és búto
raival, 16. a vízzel s halaival. Majd a melléknevek és számok 
lajstroma következik s csak ezután folytatódik a grammatikai tár
gyalás a névmásokon és igén. A névmások tárgyalásában különös, 
hogy a grammatika a ta, so ,ez, az' demonstrativumoknak 2. sze
mélyt is tulajdonit s taid, sóid (taidlen, soidli stb.), tajosid, sojosid 
alakokat említ a 3. személyű, voltaképen determinált taiz, soiz, 
tajosiz, sojosiz. mellett. A relativumoknál is előfordul ugyanez eset: 
kud ,kic és mar ,mi' 2-ik személyű kudid, kudjoshl; marid, majosid 
alakokat mutat fel a külömben is igazolt kadiz, kudjösiz stb. alako
kon kivűl (v. ö. kodéi kiktek NyK. XVII: 248). Az igék paradigmái 
az egész könyvnek majdnem felét foglalják el; két conjugatiót 
vesz fel: elsőbe azon igék tartoznak, melyek a jelen idő egyes 
számának első személyében -asko, -jasko végzetüek, tehát az -al 
képzős igék, másodikba, melyek -isko, isko alakra végződnek. Már 
ebből is látható, hogy a jelenidő alaki kifejezőjéül a -sk képzőt 
tekinti, mi pedig hibás megszorítás; mert az -ék nem időjelőlő, 
hanem az alapszó jelentését is módosító igeképző. Akármilyen 
textus futólagos szemlélése is meggyőzhet róla, hogy pl. a verask-
szólani tőből praeteritum-alak is képezhető, s hogy a jövő idő kifeje
zésére is szolgálhat s viszont a veral- tő, melyet az 1775-iki gram
matika a jövő idő kizárólagos alakjának tekint, lehet bár a jelen 
kifejezője is. Nyilván csak azon körülmény, hogy a veraék- képzés 
a veral- hoz viszonyítva nagyobb fokú continuitást fejez ki, esz
közölhette hogy grammatikánk szerzője az -sA>nak jelen idejű func-
tiót tulajdonít, mi magában véve nem volna különös, hiszen a 
magyarban is a frequentativ lesz-, tesz-, vesz- stb. szótövek ellentét- , 
ben a többi idők alapjául szolgáló lev-, tev-, vev- tövekkel, kizáró
lag a jelen időre használtatnak s van rá analógia az osztjákban 
is, hol a jelenidő tövei a frequentativ -/, képzővel vannak alkotva. 
Hasonló félreértés szüleménye a votjákban felvett külön régmúlt 
ÚUBHO iipome^mee BpeMa), mely a praeteritumtól -jal képzője által 
külömböznék. A -jal voltaképen csak frequentativ képző s való 
bár, hogy a prsefceritum személyragaival igen alkalmassá válik a 
nevezett időjelzésére; mindazáltal, hol az értelem kívánja, jelöl-
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heti épen úgy a jelen, jövő és proeteritum időket is. Kibővíti a múlt 
századbeli votják grammatika az igemódok számát is, a mennyi
ben külön conjuctivust (HaK.uoHeHÍe cocJiaraTejibHoe) vesz fel, mely 
a ,lennic ige praeteritumi val alakjával való körülírás által keletkez
nék külömböző igei alakokból (veralo-val, veraljalo-val; éotilo-val, 
sotem-val, plur. éotemmi-val', sotemdi-val); ellenben kihagyja az 
egyszerű conditionalist (verasal) s csak körülírott alakját (vera-
sal-van) emliti. Az igék paradigmái után az igeszók, határzók, indu
latszók és névutók lajstroma zárja be ezen fogyatékosságai mellett 
is eléggé tanulságos könyvet, melynek összes nyelvi adatát, kora 
egyéb közléseihez viszonyítva, meglepő pontosság s meglehetősen 
hü leirás jellemzi; sőt mi a munka becsét különösen emeli — benne 
következetesen meg van jelölve az egyes szók hangsúlya is. 

Mind e század közepéig a két utóbb tárgyalt munka képezte 
egyedüli forrását az európai tudósoknak a votják nyelv ismeretére 
nézve; ezekből merítették anyagukat a mi Gyarmathink és Eévaink 
is. Történtek ugyan e hosszú idő közben is gyűjtések, sőt nem 
mondhatni, hogy épen csekély számban, de ezek általában kiadat
lanul maradtak és legfeljebb egyesekre nézve voltak hozzáférhetők. 
E kéziratban hagyott gyűjtések közül különösen a Sj ög r én hagya
tékából valók váltak nevezetessé; mert ezekre alapította Wiedemann 
az ő grammatikáját és későbben írt votják nyelvjárás-tanulmányát. 
Most a sz. pétervári tudományos Akadémia birtokában vannak 
s s mennyire Wiedemann említett munkáiból meghatározhatjuk, 
következőkből állanak: l.Mátó evangélium-fordítás a vjatkai tarto
mány legdélibb csúcsában fekvő Jelabuga városból, melyet A n i-
s z i m o v I v á n szerkeztett s a következő három evangéliummal 
együtt egy bizottság, közöttük egy V o 1 k o v nevű votják kereskedő, 
átvizsgált; 2. a Márk evangélium fordítása a vjatkai gubernium 
keleti részén levő Glazov városból, S k l j a j e v A f o n a s z i j - t ó l . 
Mint Wiedemann állítja, ennek nyelve kevésbé törökös, mint az 
előbbi evangéliumé s inkább az orosz nyelvnek tünteti fel hatását; 
•\. a Lukács evangélium első 14 fejezetének fordíiása, állítólag 
ugyanazon szerzőtől és helyről, mint a Máté evangélium fordítása. 
W. szerint ez valószínűtlen, mert igen különös, hogy míg amaz 
tiszta, minden kétség nélkül használható nyelvanyag, ez szinte 
hemzseg a hibáktól; meg más részről nyelve sem azonos a Máté 
evangéliuméval, hanem inkább szít a János evangéliuméhoz, mely 
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Szarapuiból való. 4. a János evangélium fordítása, melyben három 
kéz munkája látszik: az elsőé a 8-ik fejezetig terjed s hibás, gon
datlan fordítás, a másodiké a 8—10 fejezeteket foglalja magában 
és gondosabban van szerkesztve, a többi rész a harmadik kéz 
műve és értékére nézve fölülmúlja az előbbieket. Mind a négy 
evangéliumban sok a törlés és javítás, melyeket valószínűleg az 
átvizsgáló bizottság tétetett s mivel jó részint abból keletkeztek, 
hogy a glazovi nyelvet beszélő több jelabugai és szarapuli szót nem 
ért meg, alkalmas anyagot nyújtottak Wiedemannak dialektus-ta
nulmányokra; 5. egy tartalmas szógyűjtemény czímlapján, e szók
kal «cnHcaHi> 1827 rojja &h Haxo^amarocii Bt BaTCKOH ceMimap-
CKOH ÖHÖjrioTercfe iio,a;jiHHHHKa» azaz: wleiratott az 1827-ik 
esztendőben egy, a vjatkai seminarium könyvtárában található 
eredeti kéziratból)) ; 6. egy kisebb szójegyzék ily felírással: «KpaT-
KÍH cjiOBapb BoTCKaro H3biKa» («a votják nyelv kisded szótára*)); 
1, «Vocabulaire de la langue Wotjake et Permienne», gyűjtve a 
glazovi kerület Jelova nevű falujában S z i d o r o v S z t e p an-tól; 
8. egy Sjögréntöl való votják szógyűjtemény, melyben a votják 
szókhoz rokon értelmű és hangzású finn szók vannak mellékelve. 
Kéziratban maradt gyűjtésekről lévén szó, itt találjuk alkalmasnak 
felemlíteni azon szógyűjteményeket is, melyeket az ötvenes évek
ben felsőbb rendeletre küldtek be a szt.-pétervári tudományos aka
démiába Vjatka külömböző részeiből s melyekben 340 orosz szó, 
a számnevek, néhány határozó, ige- és névragozási alak mellett a 
megfelelő votják fordítás van oda jegyezve. Ezek közöl ötöt Wie-
demann is felhasznált említett nyelvjárás tanulmányában, neveze
tesen melyeket a Kosza folyó vidékéről Verchokoszinszk nevű 
faluból, továbbá Multán (maimisi kerület), Nilgisiki (szarapuli ke
rület), Andrejevna (az Orenburgban fekvő birszki kerületben) hely
ségekből és a kazáni kerületből küldtek be. 

Az első nyomatott votják textus 1845-ben jelent meg. Össze
sen egy ívnyi nyomtatvány s a Máté evangélium kezdetét tartal
mazza a második fejezet 12-ik verséig. Ez evangélium-fordítás
nak az orosz bibliai társulat költségén kellett volna megjelennie, 
de ennek feloszlásával a kiadás is abban maradt, úgy hogy összesen 
csak egy iv — s ez is Sjögrén szívességéből — juthatott el né
hány altáji nyelvtudós kezébe. így került Gabelentzhez is, ki ennek 
alapján állította először össze a votják névragokat. Ezt követték : 
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2. Госиода нашего 1исуса Христа Евангел1я отъ св. еван-
гелистовъ Матоея и Марка на русскомъ и вотякскомъ языкахъ. 
(A mi urunk Jézus Krisztusnak szent evangéliumai, Máté és Márk 
evangélistákról, orosz és votják nyelven.) Казань, 1847. 4-ed ré t / 
135 1. E munka, melynek becse mai nap kivált textusának hangsú
lyozott voltában áll, igen kevéssé lehetett elterjedve. Legalább ezt 
lehet következtetni abból, hogy Wiedemann 1849-ben készült és 
1851-ben megjelent grammatikájában egy szóval sem említi, sőt 
Donner «Ofversigt af den Finsk Ugriska spräkforskninges histó
ria. Helsingí'ors, 1872.» müvében sem tud felőle. 

3. Egy bibliai történet (?) és káté, melyről Wiedemann 
tesz említést «Zur Dialektenkunde der votj. Sprache» 4. 1.: «Un
ter denjenigen, welche zu den aufgegebenen Wörtern das entspre
chende Wotjakische gesetzt haben, ist Einer, welcher eine tiefer 
gehende Kenntniss der Spache bei sich voraussetzen lässt, indem er 
sich als dem Verfasser einer kleinen (biblischen ?) Geschichte und 
eines Katechismus bezeichnet, welche auf allerhöchsten Befehl im 
Jahre 1848 gedruckt seien; leider habe ich mir diese Schriften 
nicht verschaffen können.» 

4. Das Evangelium des Matthseus wotjakisch. Mit Hülfe eines 
eingeborenen Wotjaken redigirt von F. J. W i e d e m a n n , Mit-
gliede der Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften in St. Petersburg. 
London. 1863. 16-od rét, 111 1. 

5. Начальное Учете православной христианской вьры на 
Вотскомъ языкТ). Cin den kingaez. Казань. Печатано въ типо-
гра<ии Коковиной. 1874. (Az igazhitű keresztény vallás elemi 
tanítása a votjákok nyelvén. Igaz hit könyve) 16-od rét, 90 lap. 
Köviden összefoglalja az ó, de különösen az új szövetség történe
teit ; van aztán benne egy rövidke káté, néhány imádság és zsoltár
fordítás. Úgy látszik tatár eredetiből van lefordítva, mely hasonló 
czímen (Начальное Учете православной христианской въры на 
иародномъ Татарскомъ ЯЗЫКЕ. Gin den kenägäse. Казань. 1871) há
rom évvel előbb jelent meg s melylyel csaknem szószerint egyezik. 

6. Bagim praznikjos. Главные церковные праздники Гос
подни и Богородичны. На наръчш Вотяковъ Казанской губер-
нш. Казань. 1874. (Nagy ünnepek. Az Urnak és Istenanyának fő 
egyházi ünnepei. A kazáni gubernium votjákjainak nyelvjárásán), 
líí-od rét, 102 1. A közönséges keresztény ünnepeken kivűl egy 
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helyi jelentőségű szent nap történetével is foglalkozik, mely a ka
záni szent Szűz képe előkerülésének emlékezetére van szentelve. 
Egyházi apróbb énekek töltik be az utolsó lapokat. Ennek is szo
rosan egyező tatár mása van, ily czimmel : Olo Bájrámnar. FlSB-
Hbie u,epKOBHbie npas^HiiKM rocno^Hii H Boropo^MTiHbi. Második 
kiadása 1873-ban jelent meg Kazánban. 

7. ByKBapb ftan KpemeHHX'b BOTHKOBT>. Qoitűt toditá. KaaaHb. 
1875. (Abéczé a megkeresztelkedett votjákok számára. írást ismer
tet.) 16-od rét, 37 1. Votjákúl írt előszavában utasításokat ad a 
tanítónak, minő módszerrel tanítsa az írást. Erre az egyes betűk 
és szók következnek, melyeken a gyermek az olvasást gyakorolja. 
Olvasmányokúi szolgálnak életrendi oktatások és a szentírásból, 
szentek életéből vett példabeszédek; végűi egy kis szólajstrom 
fejezi be a füzetet. Van hasonló czímen csuvas s több tatár köny
vecske is, de nem azonos tartalommal. 

8. CBHineHHafl HcTopia BeTxaro H HOBaro 3aBliTa na BOJMII,-
KOMrb H3biK'h. Hadamé npaBOCJiaBHaro MiiccioiiepcKaro oőmecrBa. 
KaíiaHb. 1877. (Az ó és új szövetség szent története a votjákok 
nyelvén. Az igazhitű missiorjarius társaság kiadványa.) 8-ad rét, 
190 1. Ez az eddig megjelent votják könyvek közt a legterjedelme
sebb s legjobb kiállítású; számozott fejezetekre van osztva és tar
talomjegyzékkel is bír. Tartalmára nézve hasonlít az 5. számú 
könyvhöz, csakhogy sokkal részletesebb s nagyobb anyagot is ölel 
fel. Szól az az apostolok, szent atyák életéről, sőt a zsinatokról is. 
A hasonló czímű tatár és altáji tatár könyvecskék (amaz 1873-ból 
és 1863-ból, ez 1879-ből) nem minden részletben egyezők vele. 

9. Tocno^a Hamero Incyca XpucTa cBflToe EBaHrejiie. O r t 
Ma'reeji. Millam Gospod' Jisus Xristoslen cin Evangelieez. Matfej 
goztem Evangelie. H3,a,aHÍe npaBOCJiaBHaro ivraceioHepcKaro 06-
m,ecTBa. KasaHb. 1877. (Ami Urunk Jézus Krisztus szent Evan
géliuma Mátétól. Az igazhitű missionarius társaság kiadványa) 
8-ad rét, 82 1. 

10. Üget svjatoj Tiyon disetem Jes kiljos. HacTaBJieHie xpnc-
TiaHCKoe CB. TnxoHa. Hs^ame npaBOCJiaBHaro MHccioHepcKaro 
o6in,ecrrBa. KasaHb. 1888. (Tanítás. Szent Tichon tanította jó be
szédek. Sz. Tichon keresztény tanítása. Az igazhitű missionarius 
társaság kiadványa). 8-ad rét, 35 1. Egy hosszú vallásos elmélke-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII. * 
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dést tartalmaz. Tatár mása: Üget. Наставлеше хриспанское св. 
Тихона. Tiyon äulejänän ügete. Казань. 1870. Végűi: 

И . Произведешя народной словесности, обряды и но-, 
вьрьн Вотяковъ Казанской и Вятской губернш. Записаны, пе
реведены и изложены Борисомь Гавриловымъ во время коман
дировки его въВотяцгая селешя Казанской и Вятской губернш. 
Издате православнаго мисс1онерскаго общества. Казань. 1880. 
(A kazáni és vjatkai guberniumbeli votjákok népköltésének ter
mékei, szokásai és babonái. Leírta, lefordította és megmagyarázta 
G a v r i l o v B o r i s z a kazáni és vjatkai guberniumok votják fal -
vaiban töltött tisztségének idejében. Az igazhitű missionarius 
társaság kiadványa) 8-ad rét, 190 1. E munka jellemzését 1. NyK. 
XVII : 247. 1.*) 

A votják nyelv ismertetésére vonatkozó irodalmat eddigelé 
összesen a következő munkák alkotják : 

1. A fentebb ismertetett 1775-iki oroszul írt votják gram
matika. 

2. H. С v. d. G a b e l e n t z : «Die wotjakische Declination» 
czímü egészben négy lapra terjedő czikke, mely 1845-ben jeleni 
megDr. A . H o e f er «Zeitschrift für die Wissenschaffc der Sprache. 
Berlin» folyóiratának első kötetében (112. 1.). Ebben a szerző az 
első nyomtatott votják textus alapján először állítja össze a név
ragokat s azoknak a zűrjén nyelvével való egyezését bizonyítja. 

3. F. J. W i e d e m a n n : «Grammatik der wotjakischen 
Sprache nebst einem kleinen wotjakisch-deutsehen und deutsch-
wotjakischen Wörterbuche. Beval, 1851» 8-ad rét, 390 1.; előszava 
1849. év őszéről való. Mint már fentebb érintettük, e munka alap
jául azon négy evangélium-fordítás szolgált, melyeknek a vjatkai 
bibliai társaság levéltárában őrzött eredetijeiről Sjögren készített 
másolatokat; ehhez még csak azt kell megjegyeznünk, hogy Wiede-
mannt művében született votjákok is támogatták, kik annak 
írása közben épen Révaiban töltötték hadi szolgálatuk idejét. Tar
talmát rövid hangtani bevezetésen kivűl alak- és mondattan teszi 
minden részletben azon philologusi pontossággal s az aprólékos-

*) Az itt felsorolt textusok rövidítési jelei: a 2. számúé E v. I., a 
4.-é E v. IL, 5.-é N а с s., 6.-é B a d z., 7.-é Buk., 8.-é I s t о г., 9.-é Ev. III. 
lO.-é Üg., 11.-é Gay. 
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ságokra is kiterjedő figyelemmel dolgozva, melyet Wiedemann 
egyéb munkáiban is tapasztalunk. S hogy mindemellett mai nap
ság az egész votják grammatikának újból való átdolgozása kivána-
tos, annak oka nem rejlik Wiedemann művének különös fogyaté
kában, hanem abban, hogy ennek kelte óta a fentírt újabb votják 
kiadványok által mind a nyelvtani anyag, mind a szókincs isme
rete nagyban gyarapodott; de meg más részről azóta az ugor-ösz-
szehasonlító nyelvészet is előre haladt, a melynek eredményeit az. 
egyes ugor nyelvek leirásában is számba kell venni. 

4. F . J. W i e d e m a n n : «Zur Dialektenkunde der wotjaki-
schen Sprache» czímű értekezése, mely 1858-ban jelent meg a* 
szentpétervári akadémia bulletin-jeiben (Bulletin de la classe hist. 
etc. de l'Académie St. Pétersbourg. T. XV : 240. 1.). Mint említet
tük főkép azon szógyűjteményeken alapszik, melyeket felsőbb ren
deletre az ötvenes években küldöttek be a votjákok külömböző 
vidékeiről; ezeken kivtil hozzájárult még a többször felhozott négy 
evangélium fordítás is, melyeknek keletkezési helye ismeretes. 
E munkára visszatérünk alább a votják dialektusok tárgyalásánál. 

5. F . J . W i e d e m a n n : »Syrjánisch-deutsches Wörterbueh 
nebst einem wotjakisch-deutschen im Anhange und einem deut-
schen Eegister St. Petersburg, 1880.» nagy 8-ad rét, 69í2 1. E szó
tár votják része nem mondható épen teljesnek, a textusokban is 
több szó található, mely nincs benne idézve; de más részről nagy 
előnye, hogy a votják szók mellett az esetleg egyező zűrjén és 
permi szót is fölhozza, mi különösen annak tesz nagy szolgálatot, 
ki a votják szókincset a zürjénnel egybevetőleg kívánja áttekinteni. 
Igen czélszerű a szótárhoz mellékelt német szólajstrom is, mely a 
mellett hogy megkönnyíti valamely fogalomra vonatkozó zürjén-
votják kifejezés megtalálhatását, igen alkalmas kalauz a svnony-
mok gyűjtésére is. 

A votják nyelvre vonatkozó irodalom tárgyalása után meg 
kell még futólag emlékeznünk a d i a l e k t u s o k r ó l is. Textu
saink nagyobb része a kazáni nyelvjárásból való; de a glazovi nyelv 
ismeretére nézve is van elég bő forrásunk az 1848-iki bibliafordí
tásban, mely a Máté- és Márk-evangeliumokat tartalmazza. Ez 
utóbbihoz járul még egy-két közlés Gavrilov gyűjteményében, hol 
egyúttal más vidékekre nézve is nyerünk kisebb terjedelmű nyelv
anyagot. Az itt felhozható nyelvi jelenségekre még vissza kell tér-

4* 



52 MUNKÁCSI BERNÁT. 

nünk a rendszeres grammatikai tárgyalásban; miért is -— csak az 
előleges tájékozhatást tartván szem előtt — beérjük e helyütt 
egyelőre avval, hogy csak Wiedemann eredményeit ismertetjük. 
Ezek a már fentebb említett «Dialektenkunde»-jában vannak ki
fejtve ós noha nem bő nyelvanyagon épülnek, elég tisztán feltün
tetik az egyes nyelvvidékek eltéréseit. A külömbözöknek tartható 
nyelvjárások területei e munka szerint a következők: 1. Kazán és 
a hozzá csatlakozó Orenburg, 2. Glazov vidéke, 3. Jelabuga 
vidéke, 4. Szarapui vidéke. 

A k a z á n i nyelvjárás hangsajátságai: a) hogy néha i, i 
hangokkal él egyéb nyelvjárások ö, e hangja ellenében, pl. pié 
warm: pös \ kis trocken: kös \\ sulim herz: éviem \ úulis wald: 
nules; de magában Kazánban is előfordulnak: tolez mond és toliz j 
tel feuer és til; — b) ugyancsak f-t használ néha a ellenében, pl. 
ninal tag: nunal \ pint hund: puni \ limsir mittag : limsur ; de van
nak rá példák Jelabugából és Szarapulból i s : soki darauf: soku \ 
mizon anderer : muzon; — c) kedveli a szókezdő c-t a c, c rová
sára, melyet a szarapuli nyelv használ, pl. cini finger: Szar. cini | 
kec ziege : Szar. kec \ corig fisch : Szar. corig • az orenburgiban ennek 
megfelelőleg mondanak bajim-ot bagim ellenében. Ugyané hang-
sajátsággal külömbözik a glazovi nyelv is a szarapulitól; — d) szó
kezdő j-vei szemben l'-t mutat fel több izben, szintén egyezőleg a 
glazovival, pl. lak- teilen : jak- \ tok- versammeln : jok-1 tagit licht: 
jugit; —• e) szókezdő j - t d'-vé változtat: d'etiz stark : jetiz \ duvié 
trinker: juis; — j ) megőrizte a szókezdő k-t a kiamis nyolcz szó
ban, mely egyebütt t'amis-mik hangzik, s csak Jelabugában váltako
zik még az utóbbival; — g) szóközepén két magánhangzó közt v-\el 
ól, pl. j i t m trinker: juis \ duve kameel: due \ guvani brennen: 
tfuani; erre is van példa Jelabugában és Szarapuiban, hol szintén 
így ejtik a jais trinker, suan hochzeit szókat: juvis, suvan. 

A g l a z o v i nyelvjárás sajátságai: a) szókezdő c-t használ 
szarapuli c, c ellenében egyezőleg a kazáni dialektussal, pl. cini, 
kec, corig: Szar. cini, kec, corig ; — b) a jelab ugaival együtt szó
kezdő f)} $ hangokat tüntet fel általában szarapuli z, z ellenében, 
midőn néha a j-nek megfelelőleg a kazániban j , cl' szókezdőt talá
lunk, pl. Glaz., Jel. gorgili sperling : Szar. zorgüi, Kaz. jorgili; v. ö. 
még Jel., Glaz. tfeé gut: Szar. zeé, kaz. d'ec, gec ; — c) mint a ka
záni, néha l szókezdővel bir j ellenében (1. fentebb). Alaktani sa-
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játságok: a) a -Zí-féle allativus alak mellett -na ragot is használ, 
pl. murtli, murtna embernek; — b) a többes-számi személyragok 
nominativus alakjáról a végső magánhangzót lekoptatta, úgy hogy 
murtem, murted, murtez jelent ,emberem, embered' és ,embereim, 
stb.£ is, míg másutt, pl. ,embered' murted, ellenben ,embereid' 
murtdi; — c) a többes-számi személyrag accusativusát egyfor
mán alakítja az egyes számival, t. i. -ma, -dá, -zli alakokkal, így 
murtmii jelentése: ,emberemet' és ,embereimet', ellenben másutt 
az utóbbi murtmez; — d) a személyes névmások többesében a 
teljes mitemli, tiHedli allativusok helyett kopott miiem, til'em ala
kokkal él. 

A j e l a b u g a i nyelvjárás különös vonásai: a) néha szó
kezdő c, c ellenében í-t tüntet fel, pl. teskit süss : ceskit; — b) szó
kezdő szarapuli z, z ellenében j , 5 hangokat használ (1. fentebb), 
néha a közepén és végén is, mint vigi wurzel: vi£ \ vu$ bogén: 
vuz | zárig meer : zariz ; — c) több szóban a hangzót mutat fel más 
nyelvjárás ö hangja ellenében: bon aber, ponna wegen,'palin in: 
bőn, p'ónna, pölin. Alaktani sajátsága a ne szócska használata 
ilyen szókban: ne-nokin niemand, ne-nokitin nirgends, e h. nokin, 
nokitin. 

A szarapuli dialektus főkép azon hangtani sajátságával tűnik 
ki, hogy általában c, c hangokat használ kazáni és glazovi c elle
nében ; továbbá z-t, z-t glazovi és jelabugai j , 5 ellenében, mint 
ezekről már előbb is szólottunk. Alaktani sajátsága az instrumen
tális -en rag kettőzése -min alakká; ezenkívül hogy gyakran hasz
nálja az infmitivusi alakjában átvett orosz kölcsönszót kar- ,tenni' 
igével összekapcsolva, így: dokazat' karini beweisen, prinimai ka-
rini aufnehmen. 

Ezek után áttérhetnénk immár a votják nyelv gramma
tikájának rendszeres tárgyalására, de előbb még egy fontos kér
dést kell tárgyalnunk, azt t. i. hogy mennyiben lehet a votják 
nyelv mai tényeit eredeti nyel vtény éknek tekintenünk. Jeleztük 
már, hogy a votják nép történetének legrégibb korától kezdve 
többféle néppel állott élénk érintkezésben. Hajdan, virágzása 
korában, mint activ szerepű kereskedő nép a körülötte élő ugor 
népekkel, vogulokkal, osztjákokkal, cseremiszekkel élt szoros ösz-
szeköttetésben; majd később, hanyatlása idejében két hatalmas 
népfaj befolyása alá került, a mennyiben előbb a tatár, utóbb az 
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orosz tette meghódoltjává. Csaknem eleve állíthatnék, hogy a nép
nek ezen viszontagságos története nem zajlott le a nélkül, hogy 
mélyreható nyomokat ne hagyott volna részint saját, részint a 
vele érintkezésben állott népek nyelvében. Sejthető a történeti 
viszonyokból, hogy a zürjén-votják nyelvnek activ befolyással kel
lett lenni valamikor a szomszédos ugor nyelvekre s ismét hogy 
különösen a votják élénken érezhette a törökség és oroszság hatá
sát, mely két népelem vallását és szokásait átalakította. S hogy — 
különösen ilyen esetben — a nyelvbe bejutott idegen elemek ki
mutatása a grammatika szempontjából első sorban szükséges, 
megtanulhatjuk a cseremisz nyelv példáján, melynek alaktanában 
az idegen elemekre való tekintet nélkül több tévedésbe eshetnénk. 
A votják nyelv nemcsak szókincsében, hanem hangtani viszonyai
ban, alaktanában is erős nyomát viseli más nyelvek ráhatásának, 
melylyel minden egyéb feladatot megelőzőleg foglalkoznunk kell, 
már csak azért is, nehogy később, a grammatikai tárgyalásban 
azon hibába essünk, hogy a nyelv valódi birtokának, eredeti ele
mének tekintsük, mi nem az. Ki fogjuk mutatni a votják nyelvben 
mindenelőtt azon nyelvkör elemeit, melynek hatása a legintensi-
vebb volt, t. i. a törökségét; erre következik az orosz nyelv befo
lyásának részletezése; végül, hogy nyelvtörténeti érintkezéseinek 
teljes képét nyerjük, vizsgálni fogjuk azon nyomokat is, melyek a 
zürjén-votják nyelvnek a szomszédos ugor nyelvekkel történt újabb 
érintkezéséből erednek. 



I. 

I d e g e n e l e m e k a v o t j á k n y e l v b e n . 

A) Török eredetű szók és nyelvtani elemek. 

A votják nyelv anyagába hatolt török elemek nem egyenlő 
minőségűek. Külömböznek már első sorban avval, hogy részben a 
szókincsre, részben a nyelv belső szerkezetére vonatkoznak. De 
magukban a szókincsben' török elemekben is többféle osztályokat 
vehetünk észre, ha vizsgáljuk 1. jelentőségüket, vagyis mennyiben 
bizonyítanak az idegen hatás intensivitására; 2. ha azon kritériu
mokat nézzük, melyekkel az idegen eredet bizonyítható. Jelentőség 
tekintetéből, tudvalevőleg minden nyelv idegen elemeinél első sor
ban állanak az igeszók, ezeket követi a viszonyszók osztálya (határ -
zók, névutók, kötőszók) s csak ezek után a névszóké. A votják 
nyelv török elemeinek túlnyomó nagyobb része az utóbbi osztályba 
való, de mint látni fogjuk nagy számban sorakoznak az elsőbe is, 
sőt egynehány a középsőbe is jut. Az idegen eredet kritériumainak 
szempontjából szintén három osztályt állíthatunk fel, ú. m. 1. olyan 
török elemek, melyekben a török eredet világos, a mennyiben az 
illető török szó nemcsak egy, hanem több, esetleg valamennyi 
török nyelvben is kimutatható; — 2. olyan török elemek, melyek 
csupán a törökségnek bizonyos részében, esetleg csak egy nyelv
ben fordulnak elő, mindamellett hogy hang- vagy alaktani viszo
nyaikból török eredetük kétségtelennek mutatkozik. Ide soroz
hatok azon szók is, melyekben a török eredet mellett különös 
bizonyítékok ugyan nem hozhatók fel, de más nyelvben — kivéve 
a votjákot •— megfelelője nem találkozik. Ez utóbbiak is, tekintve 
a törökségnek külömben is igen nagy hatását a votjákra, emezen 
nyelvre nézve idegen elemektil tekinthetők; végül 3. olyan török 
elemekből, melyek a törökben is nyilvánvalólag idegen elemek, pl. 
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az arab, perzsa, mongol s orosz nyelvekből kerültek, de a votjákba 
csak török közvetítés útján juthattak. Az ezen osztályba tartozó 
török elemeknél a török közvetítés bizonyítása csak az orosz ere
detű szóknál szükséges. — E két szempont számbavételével a 
votják nyelv török elemeit következő fejezetekben tárgyaljuk: 
a) I g é k : a) az alapszó török eredetű ige, (3) az alapszó török ere
detű névszó, Y) az alapszó idegen eredetű, b) N é v s z ó k : a) köztörök 
szók, P) tatár, vagy csuvas szók, 7) arab eredetű török szók, 8) perzsa 
eredetű török szók, s) orosz eredetű török szók. c) V i s z o n y s z ó k . 
Végül összefoglaljuk azon jelenségeket is, melyekben a t ö r ö k -
s é g h a t á s a a v o t j á k n y e l v b e l s ő s z e r k e z e t é t i l l e 
t ő l e g mutatkozik: a) hangtani, p) alaktani, 7) jelentés- és mon
dattani szempontból. 

a) I g é k . 1 ) 

a) Az alapszó török eredetű ige. 
1. abdiral-, abdral- stauneu, zweifeln, bedenkon tragen, abdi-

ran, abdirano wunderbar; ahdiraljal-, abdraljal- = abdiral-. — csag. 

*) Rövidítések : a 1t. = altáji tatár; a r. — arab ; a z e r b . = azer-
bajdsáni tatár; ba sk . = baskír tatár; c s a g . = csagatáj ; c s e r . sa csere
misz ; c s u v. = csuvas ; f. = finn ; j a k. = jakut; k a r. = karagasz tatár; 
k i r g. = kirgiz tatár ; k o j b. = kojbal tatár ; 1 p. = lapp ; m a g y. = ma
gyar ; m o n g. — mongol; m o r d. = mordvina ; o r. = orosz ; o s z m. = 
oszmanli -török; o s z t j . = osztják; p e r. = perzsa; p e r m . = permi-zür-
jén; t a t . , t. = kazáni tatár; tör . , k ö z t ö r . = köz-török; t ü r k . = 
turkomán; uj g. = ujgur; v o g. = vogul; v., v o t j . = votják: zü r . = 
zűrjén. Idézett munkák: Al t . gr. = Grammatika altajskago jazíka, so-
stavlena clenami altajskoj missii. Kazán, 1869. — B á l . = Kazáni-tatár 
nyelvtanulmányok. A M. Tud. Akadémia megbízásából írta: Szentkatolnai 
Bálint Gábor, Budapest, 1875—77. — B ö h t. = Über die Sprache der 
Jakuten, von Ottó Böthlingk. St. Petersburg. 1851. — B u d a g . = Sravni-
tel'níj Slovar Turecko-tatarskich narécij etc. Sostavil Lazar Budagov. St. Pe
tersburg. 1869. — C a s t. = M. Alexander Castrén's Versuch einer Koiba-
lischen und Karagassischen Spracblehre, nebst Wörterverzeichnissen etc. 
Herausgegeben von Anton Schiefner. St. Petersburg, 1857; burját adat 
mellet = M. Alex. Castrén Versuch einer Burjátischen Sprachlehre nebst 
kurzem Wörterverzeichniss etc. Herausgegeben von Anton Schiefner. St. 
Petersburg 1857; tunguz adat mellett = M. Alex. Castrén's Grundzüge 
einer Tungusischen Sprachlehre, nebst kurzem Wörterverzeichniss etc. 
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abdira-, abra- sich verwirren, verwirrt werden, sich beunruhigen, 
v. ö. abdiras boldi er ward verblüfft Budag. I, 5; t. aptira-, aptra-
megzavarodni, zavarba jönni, akcaya aptiradim pénzzavarba jöttem; 
csuv. aptra- sich entkräften (изъ сидъ выбиться). A votják alak 
jelentése csak részben fedezi a török alakokét, mi egyéb momen
tumok mellett szintén a votják részről való átvételt bizonyítja. — 
V. ö. cser. aptirt-, äptert-, äptirt- hántására lenni, akadályozni, 
äptirg- akadályul lenni (NyK. IV, 338 és VI, 212.). 

2. adarin ,fogadást tenni' (iúmarlen kosouez éamen ulo süsa 
adarinon = álla bojoroyinca tororim dib adariniu Nacs. 34); adart-
nisk- (cukhion dirjami inmarli ki$i ulomi süsa adariniékomí Nacs. 
59). — t. adarin- fogadást tenni; v. ö. csag. oszm. ada- ,gelobenr 

weihen', adak ,gelübde, versprechen, opfergabe' szókat. 
3. art- gyarapodik, nő (arnali bidä med artoz; пусть ежене

дельно ирибываетъ) Gav. NyK. XVII, 280. — t. art- szaporodni, 
növekedni, kitűnővé lenni; oszm. art- wachsen, zunehmen Zenk. ; 

Herausgegeben von Anton Schiefner. St. Petersburg. 1856. — C o d . C u m . 
= Codex Cumanicus bibliothecae ad ternplum divi Marci Venetiarum. Pr imum 
ex integro edidit prolegomenis nötig et compluribiis glossariis instruxit Comes 
Géza Kuun. Budapestini, 1880. — E t у m. = A török-tatár nyelvek etymo-
logiai szótára. I r ta Vámbéry Ármin. Budapest, 1877. — К о w. = Diction-
naire Mongol-Busse-Francais par Joseph Etienne Kowalewski. 3 köt. Kazán, 
1844—49. — K u d . В iL = Uigurische Sprachmonumenten und das Ku-
datku Bilik etc. von Hermann Vámbéry. Insbruck, 1870. — M U g S z. = 
Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító Szótár. Budapest, 1873—81. — 
N y K . = Nyelvtudományi Közlemények. Szerkeszti Hunfalvy Pál. Pesten 
1862—1878. I—XIV. köt . ; XV-től kezdve: Budenz József. — S c h m i d t 
= Mongolisch-deutsch-russisches Wörterbuch etc. von I. J. Schmidt etc. St.-
Petersburg, Leipzig, 1835. — S t u d. = Csagataische Sprachstudien etc., 
von Hermann Vámbéry. Leipzig, 1867. — W i e d . = Syrjänisch-deutsches 
Wörterbuch, nebst einem Wotjakisch-deutschen im Anhange etc. von F. J. 
Wiedemann. St. Petersburg, 1880. — Z e n k . = Dictionnaire turc-arabe-
persan par Jules Theodore Zenker. Leipzig, 1866—76. 2 kötet. — Z o l . = 
Kornevoj cuvassko-russkij Slovar, etc. sostavlen N. J. Zolotnickim. Kazan, 
1875. A tatár (kazáni-tatár), altáji, jakut, kojbalkaragasz, csuvas, ujgur és 
votják nyelveknél, minthogy rájuk vonatkozólag csak egy forrást használ
tam, a munka czíme nincs külön idézve. A votják alakoknál, ha az adat 
nem Wiedemann szótárából való, meg van jelölve a forrás a fentebb meg
állapított rövidésí jelekkel. Ezeknél rendesen a mondatot is idéztem, hol 
lehetett tatár, vagy orosz fordítással. 
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csag. arta- hinzukommen, zunehmen, wachsen (npwŐaBJiHTbCfl), 
übertreffen, übersteigen (npeBoexo^HTb) Budg. I, 2 5 . ; kar . arta-
überschre i ten; alt. art- mehr sein, übrig bleiben, artikta- upeBOc-
X O ^ H T B ; csuv. t i - : itla viel, überflüssig (MHoro), ida% sehr ,überaus 
{oqeHfa). V. ö. cser. utla több (NyK. IV, 350), mely a csuvas itla, 
illetőleg a tör. art- egyik származékának mása. Eredeti votják szók 
az art- e l lenében: bud- (zürj. bidmi-J, udal- wachsen. 

4. az- abweichen, abirren, azem bös, schlecht. — t. az- eltérni 
az útról, kicsapongani, jamanikka azmak roszra adni magát; oszm. 
az- sich verirren, ausarten Zenk., csag. az- entarten, ausgelassen 
werden Stud.; kojb. az- (fut. 1. azerben), kar. as- sich verirren; 
alt. as- id.; csuv. as-: astar- verleiten, verführen (coÖJiasmiTh) = 
t. azdir-. Ugyané tő származékai még votj. azdir- verführen, azgin 
lüderlich, schlecht, azginlik lüderlichkeit. 

5. azdir- verführen, zum bősen verleiten. — t. azdir- félre
vezet, elcsábít (causativuma az az- igének; oszm., azerb. azdir-
irreführen, verderben, verlocken Zenk., Budag.; csuv. astar-. 
Eredeti votják szó e fogalomra: berekt- umkehren, umwenden, 
verführen. 

6. bez- weichen, fórt gehen, sich zurückziehen.-—t. biz- elide
genedni, elfordulni, undorodni; oszm. bez- überdruss, ekei habén, 
sich langweilen Zenk-; csag. bez- bőse werden, ekei bekommen, 
ciner sache oder person überdrüssig sein Stud., von etwas abste-
hen, sich zurückziehen, s'ch entfremden Budag. I, 257. Megvan a 
v. bez- mellett bezd'ir- is. 

7. bezdir- abwendigmachen. — t. bizder- elidegeníteni, elfor
dítani, elundorítani; oszm. bezdir- einem kinge weile machen (Ha-
CKyiiHTfc) B u d a g . 

8. böldir- umzáunen, einschliessen. — t. bülder- elosztatni, 
bid-, böl- elválasztani, elosztani, bülma válasz- vagy szakaszfal, 
osztály, szoba; köztör. böl- teilen, zerteilen; durch zaun od. ver-
schlag abteilen, versperren, abzáunen (neperopojuiTL) Budag. 1,292; 
csuv. pül- teilen, abzáunen. A török alakok szerint a v. böldir- tkp. 
«abteilen, abzáunen Jassen». Megvan a böl' ,teilen' alapszótól 
böl'mo, bul'mo zimmer: lásd alább (a névszók fejezetében). 

9. buldant- aufwiegeln, empören; buldantisk-, buldantsk- sich 
•empören, buldantiskon aufruhr, empörung. — Teljesen azonos 
török alakot a rendelkezésünkre álló forrásokban nem találunk, 
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de megvannak t. bolyán- fölzavarodni, fölzendülni, bolyandir- föl
zavarni, zavarossá tenni, csag. bolkan- sich vermengen, vermischen 
Stud., bolgan- trüb werden, sich empören (B03Mym,aTbCH) Budag. 
I, 290.; oszm. bulan- trübe, gemischt werden Zenk.; alt. pidgan-
iá.f bewegt werden, wanken (KOJieöaTbcu); jak. bidan- sich mit 
etwas mischen, oder vermengen, melyek mindannyian a köztör. 
bolga- (jak. bulá-j ,aufrühren, mischen, trübe machen' ige passiv-
refiexiv képzései. Ezek szerint azt hihetjük, hogy a votják -t 
causativ képzővel alkotott biddant- e helyett való *bulgatd-, mely
nek g-je azután d-vel cserélődött föl; az n és l hangok közt levő 
g hangnak d-vel való váltakozására van még egy példánk a v. kan-
gelem zeuge szóban, mely az 1775-iki grammatikában (16. 1.) kan-
delem-nek van írva; v. ö. még cignal- és cidnal- weichen, abtreten. 

10. cag- bezeugen, zeugniss ablegen, anklagen, denunciiren, 
cagon zeugniss, aussage. — csag., tat. cag-, cak-, kirg. sak- ankla
gen (c '̂BJiaTb /I,OHOCB), verláumden (oiaeBeTaTi.) Budag. I, 461 ; 
v. ö. tobolszki tatár caguci kláger, angeber (;I,OHOCTIIIKB), cakmaklik 
verleumdung u. o. — cser. cagem tanúskodni valaki ellen, rábizo
nyítani (NyK. IV, 373). 

11. cidal- geduldig sein, dulden, leiden; cidaúkU geduldig.— 
t. cida- eltűrni, kitartani, el-, megbírni; csag. cida- erdulden, er
tragen, aushalten Stud., Budag.; kirg. sida- id.; alt. cida- ertragen, 
aushalten (BbrrepnBTb), können, vermögen (MO*IB); CSUV. cit- Tep-
IIBTB; mong. cida- können, vermögen, die macht habén Schmidt 
329. — cser. cet- (pr. 1. cetem) szenvedni, tűrni (NyK. IV, 374); 
cit-, cit- Zol. 106. 

12. cukin- getauft werden, cukin emt&ufe. — t. cukin- megke
resztelkedni, cukiniu megkeresztelkedés Bál., t. cukim-, cuyun- id., 
beten (MOJIHTLOI), hoffen, vertrauen (ynoBaTb) Budag. I, 496.; 
tobolszki tatár cigin- knien, sich beugen, bücken (npeiuiOHaTbCfr), 
kirg. sokunsik HOBOKpeni,eHbiíi. — V. ö. cser. suk- letérdepelni ; 
mord. sukena-, sukuria- meghajtani magát, esedezni, imádni. 

13. cukindir- taufen. — t. cukindir- megkeresztelni; kirg. 
sokundir- id. Budag. I, 496. 

1.4 ciris- eifrig, fleissig sein, streben; tiris- id., tirisiljal- (soe 
kajláén aidakin kutini tirisiljam = t. ani '/ajld belán aidakta totarga 
tiriskannar Nacs. 38) id. frequ. — t. tiris- igyekezni, iparkodni 
Bál.; tiris-, türüs- sich bemühen (cTapaTbca), sorge tragen, sich 
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bekümmern (neni,Mci>), streben (no^BH^aTbca) Budag. I, 735 ; oszm. 
diiriié- trachten, sich bemühen, befleissigen. Eredeti szó sugitisk-, 
éuktiék- (zürj. sogődci-) sich mühe gebén, trachten, streben. 

15. cuk- ,feuer anschlagenc ez összetételben: til-cukon feuer-
stahl. — t. cak-: ut cak- tüzet üt (csihol), cakma tűzkő, kova; oszm. 
cak- anschlagen; feuer anschlagen, leuchten, blitzen; csag. cak-
id.; kojb., kar. sak- (fut. 1. sagarben) feuer anschlagen; alt. cak-
id. (BwctíUi. oroHi>), jak. cakir feuerstein; mong. cak- (cay-) feuer 
schlagen, cakkur feuerstein Schmidt 317. Hogy szóközépi török a 
hang egyéb esetben is elváltozik it-vá mutatják e példák: kun kaiser 
= tör. yan; kulim preis = tör. kálim, kálin brautpreis; ulmo 
apfel = tör. alma stb. — A török cak- igétől származtathatni a 
magyar csihol- szót is (,verni aczéllal a kohát' Tjsz.), melynek szó' 
középi /i-ja egy szorosabban egyező csuv. cay- alakra utalna; kép
zőjére nézve v. ö. őr- és őröl- (csuv. avir- őröl). 

16. integ- ,schmachten' (éídmaékisa integisa viro nülemez vi-
jatos vöéaskem — t. köjeneb ifltegeb kanni tire akkinca teldk teldgdn 
Nacs. 40). — t. intek-, intek- epekedni, szenvedni, kimerülni Bál.; 
intiik- sich abmatten (H3Hyp$iTt.c}i) Budag. 1:213; kirg. intuk-
ausser atem kommen (vom schnellen gehen) Budag. u. o. 

17. izgis- zanken (?-vel Wied.); izgis- ,veszekednic (murten dn 
izgiéi = t. keée beldn izgiéma Badz. 89.). — t. izgié- veszekedni, czi-
vódni Bál.; azgié-, izgis- sich schelten, zanken (ŐpaHHTbCfl); kirg. 
izgis- id. Budag. I, 36; oszm. azgas- mit einander schmollen, sich 
überwerfen, prügeln Zenk.; v. ö. az- sich verirren, ausarten, wü-
tend werden, wild werden és csag. azgaé- sich verirren. 

18. jalbar- bitten; jubirjal- bitten, suppliciren, jubirjaski-
processiren, jubirjaskon bitté ; jubirt-, jübirt- sich bücken, grüssen; 
angeben, verklagen, jvhtrtjdl-, jiibirtjal- id. frequ. — t. jalbar- kérni, 
könyörögni; csag. jalvar- id. Stud.; azerb. jalvar- id. Budag. 
II, 338; oszm. jalvar- id. Zenk.; alt. jalbar- beten, opfer bringen 
CnfciaTb TipMUomeme); mong. galbara- beten Budag. II, 339. A votj-
ban előfordul még a ,bitten* fogalomra éul'vor-, mely nyilván nem 
más, mint a török jalbar-, jalvar- alapján elvárható csuvas alak 
mása; minthogy pedig ilyen csuvas szót eddigi forrásainkból még 
nem ismerünk, fel kell tennünk a votják nyelv tanúsága alapján, 
hogy valamikor létezett, vagy hogy létezik most is, de a szótárírók 
figyelmét elkerülte. Erre annál inkább lehet jogunk, minthogy a 
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cseremiszben is előfordul metathesissel torral-, sarval-, sárhal, 
,kérni., könyörögni' (NyK. IV, 399.), mely szintén alkalmasan 
magyarázható csuvas átvételnek. Hogy a v. jubirt-, jubirjal-
alakokban az l eltűnt, ismerve a zürjén-votják nyelv ebbeli 
hajlandóságát, nem találhatunk semmi különösséget; külömben 
nyoma maradt még a megelőző vocalis u hangszínében, mely meg
előző ím-val való alakra (jaubar-J utal. A zürjénben is előfordul 
jurbit-,jurbit-, jurbitci-, jurbitci- sich bücken, grüssen, begrüssen; 
L é t e n , a n b e t e n, mely a v. jubirt- (jubirtisk-) alak metathesises 
másának tekinthető. Ugyancsak ide való, még pedig mint zürjén
ből vett kölcsönszó osztj. jurbitta-, jurbilta- kérni, panaszolni (Ahl. 
jurpetla-beteix) mely utóbbi alakban még a török jalbar-Wbh l-je is 
megőríződött. 

19. jaltral- glánzen. — t . jaltir- fényleni, csillogni; oszm. 
jildira- blitzen, hell aufleuchten, schimmern, funkeln Zenk.; 
csag. iltra-, kirg. ^altira-, ffitra-, glánzen, schimmern Budag. 
II : 339: alt. jattra- id.; csuv. jaldir: jaldir-jaldir sizim 
sizem siiraaroMi. MOJIHÍSI ÓJieiueTL (czikczakkal fénylik a villám). 
V. ö. köztörök jal- ,splendere, ardere': alt. jali- brennen, jalin 
flamme; t. jalkin, oszm. jalin flamme; kojb. d'al, t'al id.; csag. 
jalao id.; csuv. solu feuerstahl (orrniBo); kel. tör. jolduz stern (jak. 
sulus, csuv. suldir, kojb. (éltes, ultis, stb. Eredeti votják szók e 
fogalomra: éelektjal-, cil'ektjal-, zangral-, pist- glánzen; jugai- hell 
werden, §ual- brennen etc. 

20. jangis- fehlen, irren, in unrecht sein. — t. janis- tévedni. 
V. ö. csag. jang- verwirren, jangil- sich irren, einen fehler machen 
Zenk.; azerb.janii-, kirg. gangil- id. (OHIHŐHTBCH) Budag. II, 336; 
alt. jafiil- id. Ezen tőből való votj.-tör. jangis schuld, fehler (lásd 
alább). Eredeti jirren' jelentésű votják szó jiromi-. 

21. jaral- angenehm sein, gefallen, taugen, jaran, jaram an
genehm, genehm, tauglich, würdig, jarano einig, angenehm, lieb, 
jarantem unnütz, untauglich, unwürdig, unlieb. ungebührlich. — 
t.jara- jónak, alkalmasnak, használhatónak lenni, tetszeni; csag. 
jura-, kirg. f,ara-, bask. zára- id. Budag. II : 324.; oszm. jara-
tüchtigytauglich sein, genügen Zenk.; alt. jara- gefallen, angenehm 
sein, taugen; csuv. jóra- id. — cser. jor~, jdr-, jar- érni, vmire 
való lenni, tetszeni, jóra jól van (NyK. IV, 371). Egytövüek a 
jaral- szóval még votj.-török járat- és jaras-
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22. jaras- verloben, verbinden, járáson friede, eintracht; ja-
rasiék- sich verloben; jarast- versöhnen. — t. jaras-, kirg. garas-
sich géziemen (npiLnniecTBOBaTh), sich zu einem gesellen (npii-
CTaTb), t., bask. ktz jaras- freien (cBaTa'fh), heiraten (aíeHUTBca) ; 
csag. jaras- id., sich versöhnen (IIOMHPHTBCH) Budag. II, 324; 
oszm. jaras-, alt. jaras- sich versöhnen etc. 

23. járat- lieben, c. neg. hassen, aufnehmen, empíangen (bei 
sich), jaratem wert, würdig; járatták-, jaratsk- gefallen, járatit- be-
liebt machen. — t. járat- jónak találni, kedvelni, szeretni; kirg. 
járat- id. Budag. II, 324.; oszm. járat- zubereiten, schaffen, er-
schaffen Zenk.; csag. javat- id.; alt. javat- befriedigen (y^OBJie-
TBopaTi.), opfern (íKepTBOBaTh); csuv. jorat- lieben (JIK>ŐHTI»). — 
cser. jorat-, javat- szeretni (NyK. IV, 371). •— Eredeti votják 
,amare' szók: gázai-, musojask-. 

24. jasak- wollen, beschliessen. — csag. jasa- machen, her-
richten, b e r e i t e n, v e r o r d n e n , b e f e h l e n ; jasao, jasak 
gesetz, gebot, verordnung Stud.; kirg. jasa-, alt. jaza- verfertigen, 
machen, in ordnung bringen; kar. t'asa- machen, tun, bereiten; t. 
jasa- csinálni, építeni, igazítani; csuv. joza- id.; jak. gasaj- seine 
anordnungen treffen; mong. gasa- in gesetzliche ordnung bringen, 
in ordnung erhalten,| verhessem, regieren Schmidt. 299, mong. 
gasak gesetz, verordnung Budag. II, 329. 

25. jetal-, d'etal- ,elégnek lenni' (uz deta of/ez kugoli? = He 
^ocTaHeTca-JiH o^na XO3HMHV? Gavr. NyK. XVII, 269). — t. jit-
eljutni, elérni, utói érni, érni (reifen), k i j u t n i , e l é g n e k l e n n i ; 
oszm. jet- id.; csa,g. jit-, jet- id.; kirg. get- id., alt. jet- id.; kojb. 
üt- einholen, erreichen; jak. sit- id.; csuv. éit- anlangen (#0x0-
AHTB), reichen, erreichen (^ocTaBaTb), side g e n u g, h i n 1 á n g-
l i c h (^OBOJÍLHO). — cser. sit- elég lenni, elégedni, sitii elég, sitar-
(csuv. sider-) eléggé tenni. Egy tőből fakadt még vele v. jatir 
genug, viel is (1. alább). A köztörök jet-, jit- jelentéskörével egybe-
férne bár a v. jeton ,das zukommende, lohn* jelentése is, úgy hogy 
e szó jet- alapszavában a jeíaZ-nak egyszerűbb, képzés nélküli alak
ját láthatnók ; de számba veendők v. jet- treffen (das ziel), anfas-
sen, betasten, berühren, jettt- berühren lassen, jetisk- berühren, 
melyekből egy, az intransitiv tör. jet-iel nem azonosítható, transi-
tiv jelentésű v. jet- szó tűnik ki. E szerint a jeton alapértelme 
,illetékc. 



IDEGEN ELEMEK A VOTJÁK NYELVBEN. 63 

26. jöd- erschrecken (intr.), besorgt werden, zagen; jödit-
erschrecken (tr.), confus machen, bekümmern. — t. jödá- bajban 
lenni, szorongani, elképedni; kirg. güdö-, %.jada-, juta- sich ab-
matten, erschöpfen (HSHypHTbea, yMOpirTbca), tobolszki tat. juta-
sich quálen (MyiHTbcsí) Budag. II, 370; alt. jade- umkommen, 
durch seuche (riiÓHVTb OT'L iiOB'feTpia), jüdek ÖB^HHÖ (unglücklich, 
elendig) etc.; csuv. judá- den verstand verlieren, schwachsinnig 
werden (HBI yivia BbiíKHTb). 

27'. jödettir- Wied. szerint azonos jelentésű volna a jöd- szó
val ; de ez lehetetlen, mert nyilván az imént tárgyalt jödá- igének 
causativuma, mely mellett egyszerűbb képzésű caus. jödát- is elő
fordul. Értelme tehát: ijeszteni, aggasztani* s nem ,ijedni, ag
gódni'. Budenz (MUgSz. 813. 1.) a votj. jöd- szót ugor elemnek 
magyarázza s egybeveti (a m. ijed- mellett) a mord. ávede- erschreckt 
werden, erschrecken (ijed) igével, de ez összevetés már csak a 
jödettir- képzés előfordulása miatt is kétesnek mutatkozik. 

27. jural- ,magyaráz, megfejt' ('Faraonlen a$em vötjosse ju
tása veram = Faraonnin kargan töslerán zurab ájtkán Nacs. 13). — 
t. jura- magyaráz, megfejt, tői jura- álmot fejt; csag. jor-, jaur-, 
kirg. $ora- einen traum deuten (miKOBaTb CHH), wahrsagen (ra-
,a;aTb) Budag. II, 373; v. ö. kojb. kar. darla-, tarla- erkláren, zu 
erkennen gebén. V. ö. v. juri absichtlich, vorsátzlich (1. alább). 

29. kargal- schwören, fluchen, verdammen; kargask- schwö-
ren. — t. kutya- átkozni, káromolni; csag. karga- fluchen, schim-
pfen, verwünschen Stud., alt. karga- id., kar. karga- schelten, kojb. 
karga- verfluchen; azerb. karka- id. Budag. II, 10; mong. '/ara-, 
/arja- id. Schmidt 140. Ezen tőtől valók még v. kargis fluch, kar-
gau id., kargauli verflucht (1. alább a névszókat), továbbá kargan-. 

30. kargan- = kargal-. — t. karyan- átkozódni, káromkodni; 
alt. kargan- id. stb. L. kargal-. 

31. keci- fortgehen; kéét- ansiedeln. — t. kié- átkelni, átszál-
lani, kimúlni (a világból); csag. kié-, kec- id., oszm. gec- über-, 
vorbeigehen, verfliessen Zenk.; kar. kei-, kei- übergehen, über-
setzen; alt. kec- id.; csuv. kas- id. (nepenpaBJíJíTbca); jak. /cas-.wa-
ten, durchwaten, durchstreichen. — Tő szerint idevaló még v. 
kecir- is. 

32. kecir- vergeben, verzeihen. — t. kicer- átszállítani, elen
gedni, megbocsátani; oszm, gecir- vorübergehen lassen Zenk.; 
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csag. kickür- vorbeigehen lassen Stud.; ujg. kecür- verzeihen Kud. 
Í216; alti keéir- hinbüerführen (nepeB03MTb); jak. kásdrd- waten 
lassen, csuv. kazár- hinüberführen, verzeihen, vergeben (npom,aTb). 
— cser. kasa?'- (sulukoni), kesár- meggyónni, kasaremas bűnbánat 
(NyK. IV, 353). 

33. kehi-, kelés- gleichen, áhnlich sein, passen, sich gézie
men, gefallen. — t. kiles- megegyezni, összeilleni, összevágni, ösz-
szebeszólleni; oszm. gelis- zusammenkommen Zenk.; csag. kilis-, 
azerb. gelis-, kirg. kelis- übereinstimmen (cxo^HTbca), entsprechen, 
gemáss sein, gleichförmig sein (cooTBÍJTCTBOBarn>) Budag.TI, 180; 
alt. kelis- id.; csuv. kiU- id. V. ö. köztörök kii-, kel- kommen. — 
Eredeti szó az ,áhnlich seinf fogalomra lesal-. 

34. kelistir-, kelestir- vergleichen. — kel. tör. kilistir- anpas-
sen, einpassen (iipiijiaaíiiBaTb) Budag. II, 180; csuv. kil'ster- in 
übereinstimmung bringen (corjiamaTb), einen überreden, béreden 
{yroBapnBarn>). — L. kelis-. 

35. kenés-, kenés- raten, überlegen, sich beraten; kenesal- id. 
frequ. — kel. tör. kenés-, kines- um rat fragen, beratung haltén 
Budag. II, 140. — cser. kdngds- tanácsolüi, tanakodni, megitélni 
(NyK. IV, 354). Szokottabb a denominativ képzésű kenesle- hasz
nálata a törökségben, melynek kenés ,ratf alapszava kenései szár
mazékával együtt szintén meg van a votjákban (1. alább). 

36. kizig- sich verlocken lassen. — t. Mzik- nagyon kapni 
rajta, belészeretni, megkívánni, v. ö. köztör. kiz- ,arderef (csuv. 
yir-: -/irt- hitze machen). 

37. kizin-: kizinon lockung, kizinono verlockend. — csag. 
kizin- sich ereifern, zürnen, glühen; t. kizin- fűtőzni, melegedni 
(Budag.-nál is csak corpliTbca, iKapuTbca II, 55); oszm. kizin- rot 
werden, sich entzünden, erglühen, sich ereifern, in zorn geraten 
Zenk. A speciális ,locken, verlocken' jelentést nem találjuk meg a 
forrásokban, mindamellett felvehetjük, hogy a t. kizin-nak megvan 
ezen értelme is, v. ö. kizik csábító, érdekes, kíváncsi és v. kizig-. 
Megvan ily jelentésárnyéklattal kizhidir- is. 

38. kizindír- reizen, verlocken. — Sem Bálint, sem Budagov 
nem említik e származékot, de azért létezése kétségtelen; mert 
világos causativ képzése a kizin- igének (1. 36. sz.). 

39. kotor- ,megveszni, megdühödni' (öj bit kirgasa, cirikt'asa, 
kotorisa . . . . dn orcttild = t. tön bujt zirlab, akirib, kotorob .... üt-
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kármágez Badz. 89.). — t. kotor- megveszni, megdühödni; csag. 
kutur-, oszm., azerb. kudur- id. (ÖBCHTbca) Budag. II, 7 1 ; jak. 
kutta- erschrecken (Etym. 100. sz.). Eredeti votják szók a ,tollen' 
fogalomra éwnit-, sumet- scherzen, tollen, mutwillen treiben és urmi-
wüten, rasen, tollen, possen treiben. 

40. köc- ziehen, sich bégében. — t. küc- költözni, kószálni, 
vándorolni; csag. köc-, kirg. kös- seine wohnung ándern, sich an-
derswo niederlassen, nomadisiren (nepecejiHTLCfl, nepeKo^eBaTb) 
Budag. II, 145; oszm. göc- übersiedeln, auswandern, ausziehen 
Zenk.; alt. köc- id.; kojb, kot!-, kar. kös- nomadisiren, weiden; jak. 
kös- seinen wohnort verándern, umziehen; csuv. kos- wohin über-
wandern, umziehen (iiepexo^HTb). — cser. kus- átköltözni. L. még 
köcir-. 

41. köcir- bringen, hinschaffen, übersetzen, köciron hinüber-
schaffen, übersetzung (kücer-, küceresk- Nacs. 49, Badz. 85 ; ez 
utóbbi helyen az .übersetzen' képről van mondva, tehát = ,abmah-
len£). — t. kücer- átszállítani, áttenni, átfordítani; csag. köcür-
átszállítani, vkit átköltöztetni Etym. 111, 1.; oszm. gücür- den ort 
verándern lassen, ausziehen lassen Zenk.; alt. köcir- versetzen an 
einen andern ort (nepecejiaTb); jak. kösör- id.; csuv. koéar- über-
führen, übersetzen (nepeB03HTb). — cser. kusar- átköltöztetni. 

42. kuan-, kvan- gebrauchen, anwenden, sich bedienen; essen 
Wied.; de ,örülni, vígadni' is (műket murtjos sumpotisa, kuanisa 
pratfnik kariljam = t. bütdn keselár söjönösöb, kiuanisib hajrám itá 
kalyannar Badz. 4.). — t. kiuan- örülni, vigadni; csag. kován- sich 
freuen, lustig werden Stud.; csag. kuvan-, oszm. kivan- id. (pa,a;o-
BaTtca, BecejiHTBCH) Budag. II, 68; v. ö. ujg. kovar- erfreuen, 
fröhlich stimmen Kud. 224; alt. kubat, kubuj freude, lust (pa^ocTL, 
BecejiLe). — Eredeti szó sum pot- sich freuen. 

43. kus- Wied. szerint = kusil- és kuslask-, vagyis jelentése 
, s í c h g e s e l l e n , s i c h verbinden'; ebben kételkednünk kell, 
mert e szó kétségtelenül tatár eredetű (honnan még más két szár
mazékával került a votjákba), a t. kus- pedig transitiv értelmű = 
e g y e s í t , ö s s z e a d . Megerősít kétségünkben, hogy van rá ada
tunk, hogy a kus- midőn a ,sich verbinden' jelentést kell vissza
adnia a v. passiv-reflexiv -ék képzőt veszi fel: Jerusalime vetlisa 
kálik nosik Juda eksejligezli medaz kusiéki süsa etc. = Jeruzsá
lembe járván a nép, nehogy ismét Juda királyságához c s a t l a -

NYEIiVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII . « 
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k ő z z é k , mondván (Jeroboam) stb. Nacs. $'J2. '— t. kus-,- csag. 
kos- hinzufügen, zugeben, dazulegen, anschliessen, begleiten Stud.; 
kir. kos- id. Budag. II, 83 ; oszru. kos- id. Zenk.; kojb. kos-, kos 
hinzufügen; alt. kos- hinzufügen, zugeben, vereinigen (npnőa-
BHTb, upHcoe^HHTB); csuv. yos- id. '-*- L. husii-. 

44. kusil- sich gesellen, sich verbinden. — t. kusíl- egyesülni, 
társulni; csag. kosul- sich anschliessen, begleiten, mitgehen Stud.; 
azerb. kosul- zusammengehen (bxaTb BMBCTB) Budag- 11,84; oszm. 
kosul- beigegeben werden, begleiten, mitgehen etc. Zenk.; alt. 
kőül-: su kogildi das wasser nahm zu (iipH6bi.ua); kojb. közel- zu-
nehmen. 

45. kiin-, kon-, kun- erlauben, nachgeben, eingehen. — t. kiiit-
beleegyezni, elhatározni magát, hozzászokni, idomulni; csag. khn-
zufrieden sein, gehorchen, übereinstimmen Stud.; tobolszki tatár 
kön-: köndür- heimlich béreden, anreizen (no;i;roBopHTb) Budag. 
II, 188; alt. kiin-: kününö gehorsam, folgsam, demütig (nocJiyniHO, 
CMnpeHHo) u. o.; jak. kön- gerade werden, redlich werden; csuv. 
kone ruhig, still (cMiipHbiü), v. ö. jak. könö gerade, redlich. 

46. osal- ahnlich sein. — t. osa- hasonlítani, tetszeni, oys i-
id.; csag. oysa-, azerb. oysa-, oksa-, kirg. oksa-, osa-, alt. oska- id. 
Budag. I, 118; v. ö. alt. oskos ahnlich, gleich; kojb.-kar. oskas, 
oksas als wenn, ujg. oksak, uksak ebenbild, ahnlich, entsprechend 
Kud. 200; kel. tör. oysas gleich, ahnlich Zenk. 

47. osat- vergleichen. '-—• t. osat-, oysat- hasonlítani, elkép
zelni; kel. tör. oysat- ahnlich machen, vergleichen; ahnlich, pas-
send finden; biliigen, vorschlagen Zenk. — L. osal-. 

48. oral- verweis gebén, schelten; orask- sich zanken, schim-
pfen, schelten, fluchen. — Ez utóbbi szóval szorosan egyezik t. 

' oros- szemrehányást tenni, pirongatni, mely pedig nem választható 
el a köztörök urus-, vurus- (csag. urus-, kirg. urus-, csuv. vurs-) 
,kámpfen, sich schlagen, sich zanken' szótól. Ezen alapon a v. oral-
alapszava t. or- verni, kosolni (oszm. var-, azerb. vur-, csag. ur-
schlagen, hauen, klopfen, stossen), melynek bár bizonyos haszná
latban ilyen értelme is lehet: ,mit worten schlagen'. V. ö. erre 
nézve, hogy az oszmanliban is mondják bed söz vurmak schlechte 
reden führen, schimpfen, lastern Zenk. Különös az oral-ban csu
pán az < al végzet, mely rendesen csak az -a tő vég-hangú török 
igéken tapasztalható (pl. ahdiral-, oldal-, jarai-, kargal-, sinal- stb.); 
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de van rá eset, hogy mássalhangzón végződő tő is fölveszi, mint. 
jetal- (1. fent). 

49. okin- bedauern, traurig sein, bereuen. — t. ükén- bánni, 
bánkódni vmin, megbánni (c. dat.); csag. ögün- bereuen Stud.; 
oszm. öjiin- elfordulni, megbánni (bu isden öjündüm megbántam 
ezt a dolgot) Etym. 64. 1.; ujg. ökün-, ögün- bereuen, bedauern 
Kud. 198; csuv. ügen- id. 

50. ökindir- zur reue bewegen. — t. ükender- megbánatni.— 
L. okin-. 

51. sag- ehren, achten. — ujg. sak- záhlen, herzahlen Kud. 
254; csag. saj- záhlen, rechnen (cmrraTb), e h r e n , a c h t e n (no-
nHTaTb) Budag. I, 694; oszm. saj- záhlen, rechnen, schátzen, 
achten, wert haltén Zenk.; jak. ííy- (áyabin) záhlen, für etwas 
haltén, schátzen. V. ö. keleti tör. sagis, sayis, sakis (csuv. sogis) 
berechnung (pacicrt.), nachdenken, überlegung (pa3Mbiinj[eme) 
Budag. I, 697. Az ebben fönnmaradt eredetibb sag- tőalaktól való 
a sagin- ige is. 

52. sagin- ,búsúl, eped' (milam atajen anajmi sagina medam, 
mi evol-li ? = Hamu OTeip. H MaTb CKyuaiOT -̂jrH 6e3'j> HacT> ? Gavr. 
NyK. XVII, 277.). —• t. sayin- epekedni, búslakodni valaki után 
(c. acc.); csag. sagin- meinen, sich erinnern Stud.; id. és sich be-
unruhigen, sich ángstigen (TOCKOBaTt) Budag. I, 688; kojb.-kar. 
sagan- denken; jak. ayin- sich für etwas haltén. — L. sag-. 

53. sajlal- erwáhlen, auswáhlen.— t. sajla- választani; csag. 
sajla- aussuchen, ausklauben, wáhlen Stud.; kirg. sajla- id. (BHŐH-
paTi.) Budag. I, 694. — cser. sajl- kiválasztani (NyK. IV, 397.). 

54. satastir- ,összezavar, megzavar' (inmar sojoslis kiljosse 
satastirisa, isan nalpamjosse hittem = t. álla alarnin telláren satas-
tirib, usal ujlarin betergán Nacs. 10,). — t. satas- tévedni, elté
vedni, megzavarodni, félrebeszélni; causativuma satastir-. V. ö. 
cas- (e h. *satas-) sich verirren, den verstand verlieren Stud. ; 
oszm. sas- bestürzt, verwirrt, betroffen sein, erstaunen, verfehlen 
Zenk. (1. Etym. 149. 1.). 

55. siz- sich erinnern. — t. siz- érezni, észrevenni, künel s. 
sejteni; oszm. sez- meinen, dafür haltén, denken, urteilen, bemer
jen Zenk.; csag. siz-, alt. ses- id. Budag. I, 655; csuv. sis- id. — 
cser. siz- érezni, felérezni (NyK. IV, 380.). — Eredeti kifejezések 
a ,sich erinnern* fogalomra: tode uskit-, tod-, vure vaj-. 

5* 
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56. sulvor- bitten. — csuv. *sulvor- (*solvor-, *salvar-, *éal-
bar-J id. V. ö. cser. sorral-, sarval- ,kérni, könyörögni'. L. fentebb 
a v. jalbar- szót tárgyazó czikket. 

57. tahin- ,imádni' (inmarli tabinini = t. allata taMnirya 
Nacs. 18.). — t. tahin- imádni (c. dat.); csag. tabun-, tapun-, tabin-
dienen (CJIVJKHTB), anbeten, verehren, sicli verbeugen (IIOKJIO-

HHTCS) Budag. I, 719; oszm. tapin- anbeten, verehren Zenk. V. ö. 
ujg. tap-, oszm. tab- anbeten, verehren, dienen (c. dat.); jak. tapta-
(taptlÚn) lieben. 

58. tabsír- ,rábízni' (ju dasanez Faraon Josifli tahürem = 
t. aslík özerláiine F. J-ka tabsiryan Nacs. 14.). — t. tabsir-, tapsír-
rábízni, ráhagyni; csag. tapsur- anvertrauen, empfehlen Stud. 

59. talál- rauben, wegnehmen, tálas ráuberisch; talaskon 
raub. — t. tála- kirabolni, kifosztani; csag. tála- ausrauben, plün-
dern, verwüsten, zerstören Stud.; oszm. dala- id. Zenk.; jak. tala-
(talibin) rauben, berauben. — cser. tol-, tal- rabolni, megrabolni, 
lopni (NyK. IV, 329.). 

60. tarai-: tarask- sich zerstreuen. — t. tarai- elszóródni, 
eloszlani; azerb. darai- zerstreut sein, sich zerstreuen Budag. I, 724 ; 
passiv képzése a köztörök tara- ,vetni, szórni' igének (alt. oszm. 
tara-; csag. tara-, tari-; kojb.-kar. tara- [tárirben] sáen; mong. 
tart- id.). 

61. tarkai- sich zerstreuen Nacs. 26.; tarkask- id. Wied. — 
t. tarkai- elszóródni, elterjedni, kitágulni; csag. tarkai- sich von 
selbst auflösen, lose werden, sich fasern Stud., alt. tarkila- sich 
zerstreuen (pa3CÍJflTBca); passivuma a köztörök targa-,szétszór' és 
,szétszóródni' igének (csag. tarka- paactaTb és pa3crliaTLca Budag. 
I, 723; jak. tarja- sich zerstreuen; mong. tar/a- sich zerstreuen, 
auseinander gehen oder laufen Schmidt. 235.). — L. tarai-. 

62. teksir- untersuchen, forschen, urteilen, richten. — t. tik-
ser- számba venni, rendre nézni, vizsgálni, bírálni, Ítélni; bask. 
teksür-, tiksiir wiederholen, durchsehen, nachsehen, sich erkun-
digen. 

63. telmir-, tilmir- bitten, dringen in jem., schreien. — csag. 
tilmür- mit den augen sehnsuchtsvoll blicken, erwarten, sehr ver-
langen Stud.; t., kirg. tilmür- id. Budag. I, 422; tobolszki tatár 
timür-, timir- unruhig, bekümmert sein, sich ángstigen (TocitoBaTb) 
u. o.; alt. tilbirke- leidenschaft für etwas habén (iipncTpácTHTBca), 
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wohlgefállig auf etwas schauen. V. ö. köztör. teld-, tilá- ..kérni, kö
nyörögni' (t. teld-, oszm. dile-, csag. tile-J. 

64. tűz-. ,tűr, szenved' (milemli tiizisa uld = t. bezgd tüzeb 
toradir Nacs. 87.). — t. tilz- eltűrni, kitartani, kiszenvedni (c. dat.); 
valamitől visszalépni, fölhagyni (c. abl.); csag. töz- gedulden, er-
tragen; azerb. döz- id. Budag. I, 392. 

65. uki-: ukisk- lesen. — t. uki- olvasni, tanulni; csag. oku-
verstehen, begreifen, lesen Stud.; oszm. oka- laut rufen, lesen, 
recitiren, lernen Zenk.; azerb. oyu- id. Budag. I, 144. — Eredeti 
szó cird- lesen. 

66. uciral-, uéral-, ociral- geschehen, sich ereignen, zusam-
mentreffen, begegnen, ucirasa gelegentlich; uciran, ucran- ereig-
niss, begebenheit, gelegenheit; ucirmi- zutreffen. — t. ocora- ráta
lálni, ocoras- találkozni; csag. ucra- begegnen, zukommen Stud. ; 
alt. ucura- id. (BCTP^TUTL) ; mong. trcira- zusammentreffen, sich 
begegnen Schmidt. 61. 

67. ucirat-, ocirat- finden, antreffen. — t. ocorat- találni,, 
találkozni; csag. ucrat-emem begegnen, entgegengehen (BCTpii-
THTL) Budag. I, 116. — L. uciral- (66. sz.). -1) 

p) Az alapszó török eredetű névszó. 

68. oldal- lügen, betrügen, verführen; aldask- csalódni, meg-
csalatni Nacs. 22.— t.alda- megcsalni, rászedni (al csalás); csag., 
oszm. alda- (ál) id.; csuv. oldala- betrügen (oÓMaHbiBaTt), oldav 
betrug; mong. alda- fairé une faute, manquer, perdere, ne pas 
atteindre le but Kow. 87. — cser. oldal-, által- csalni, megcsalni 

l) Budenz (NyK. I I I , 403.) a töröksógből valónak vette a votj. orci-
,vorbeigehen, passieren, hindurchgehen, überragen, überholen' igét is, egybe
állítván vele a cser. ert- elmúlni, ertar- elkisérni = t. irt-, irter-, csuv. 
irder-igéket. Ez ellen több okot lehet felhozni: 1. a tatár i (e) hangzónak 
egyéb votják példában nem mutatható ki változatlan (azaz ö, e hangokkal 
nem váltakozó) o hangú megfelelője ; 2. az. orci- ige megvan a zürj énben 
is, hol causativuma orcöd- beseitigen (weglassen, ausschliessen) = votj. 
orcit- ,vorübergehen lassen, wegschicken, abfertigen', s e szerint: 3. egybe-
tartozónak látszik a zürj. orci ,aussenraum, aussenseite' szóval, a melytől 
valók: zürj. orcö hinaus, orcin draussen; votj. orci darüber hinaus, vor-
über, fórt. 
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(NyK. IV, 347). Ugyanezen török alapszótól valók még a v. 
áldatod betrüger és aldaur ungegründet, fálschlich (1. alább). Meg
felelő jelentésű eredeti votják szó: pöjal-, pojal- (zürj. pörjal-) 
lügen, betrügen, hinterlistig sein. 

69. altinnat- ,megaranyozni' (altinen altlnnatem zakón sandik 
= altin belán altinnatkan zakón sandik Nacs. 18). — t. altínna-
megaranyoz, altinlat- id. (30JIOTHTJ>) Budag. I, 82; oszm. altinla-
vergolden Zenk.; csag. altinla-, kirg. altunda- id. Budag. I, 81. V. ö. 
köztörök altin, ,aranyf (jak. altan kupfer, csuv. ildim, ildin, ilttin 
arany), mong. altan ,arany', mely a votjákban is előfordul (1. 121. 
sz.). — Eredeti szó zarnial- (zürj. zarnial-) vergolden, ettől: 
zárni golcl. 

70. batlrlan- stark sein. — t. batirlan- fölbátorodni, bátor
kodni; v. ö. köztör. batír, batnr .bátor, hős' (alt. pattir, mattir, 
csuv. pattir, pader), mong. bayadur id., mely batír alakban a vot
jákban is megvan (1. alább). 

71. lmjai- fárben, schminken. — t. buja- festeni, színezni; 
oszm. bója- fárben, malen, anstreichen Zenk.; alt. pojo- id. (lípa- ' 
CHTb); v. ö. csag. boj, bojak farbe (Kpacna); kirg. bója schwarze 
farbe (von haaren) Budag. I, 295 ; oszm. bója id. Zenk. — Eredeti 
szók gormal-, gormat-, gordmal- (zürj. g'árdöd-) fárben, anstreichen, 
schminken, zieren. 

7a. bujowal- fárben, anstreichen, ettől: biijon farbe = t. bujau, 
73. buéal- leér, ledig sein, zeit habén. — t. bum- üresnek, 

hiúnak, szabadnak lenni, búé üres, hiú szabad; oszm. bosa- leeren, 
entledigen, entladen, frei lassen Zenk.; csag: bosal- locker werden, 
sich losmaclien; alt. pozo- sich frei machén. V. ö. köztör. boé, bus 
,üres, szabad-' (alt. pos, csuv. póza, kojb. bos, kar. bot, jak. bosyo), 
melynek votj. mása bité. 

74. buéat- leér machen, ausleeren, ausraumen. —• t. busat-
kiüríteni, megszabadítani; csag. bosat- ausleeren, ausschütten, 
lösen, locker machen, befreien Stud.; oszm. bosat- leér machen, 
ausgiessen Zenk.; alt. poéot- befreien; csuv. poZat- leér machen 
(oupacTtiBaTi.). — Eredeti szó : tvrtemt- ausleeren (tirtem leér, tkp. 
,unvoll(.) L, bus és busal-. 

75. caklal- ausdenken, erdenken, bedenken, denken, auskund-
schaften, caklan unternehmung, plán; caklask- sich bedenken, 
sorge tragen. •— t. cakla-: caklau megfontolás, számitás, cak idő-
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szak, mérték, csag. cakla- abwarten, aufpassen Stud., cagla- v. 
cakla- bemessen, erwágen Bud. I, 459; oszm. cagla- messen, mei-
nen, glauben, dafürhalten Zenk. ; csuv. co/la- begreifen, verstehen, 
meinen (noHHMaTb, jrjMaTb); mong. cagla- die zeit bestimmen, 
messen, vergleichen Schmidt 318. Kow. 3110. Alapszó a köztörök 
cak (kirg. sak, tobolszki tatár sak, baskir sak, csag. cag, csuv. 
éoyj ,idő, mérték' sző, melynek a mongolban is megvan cak 
alakja. — cser. cahi- (caklem) megérteni (NyK. IV, 373). 

76. cinnal- ,valósággal, igazán valaminek lenni' (cinnasa 
Xristoslis denze kutisli = t. cinnab X. demn totouciga etc. Üg. 12. 
ós 21.); cinal- ,wahr, wirklich sein'Wied. — t . china-: cinnab, 
cinnabuk valósággal, igazán, bizonnyal, cin való, valódi, igaz, 
szent; kirg. sinla- : sinlab wirklich, in der tat (#McTBMTe.iií>Ho) Bu
dag. I, 508; alt. cinda- wahr reden, verwirklichen; v. ö. köztör. 
cm ,való, igaz' (kirg. sin, csag. cen, cin, jak. §in richtig, genau), 
mong. cin vollkommen, fest, sicher Schmidt. 324, melynek a vot-
jákban képviselői: cin, cinlik (1. alább)'. 

77. demlal- raten, béreden, besprechen, einladen.—t.dimná-
javasolni, ajánlani, házasságot szerezni, dim javaslat, rábeszéllés; 
tobolszki tat. dimle- aufmuntern, antreiben (noompaTb), raten, rat 
gebén (coBívroBaTt), freien (cBarraTi>) Budag. I, 581. 

78. erkin- ruhen. — t. irkennd- szabadsággal birni, irken 
szabad. V. ö. t. irik kény, akarat, szabadság, mina irik bir láss mich 
in r u h e és votj. erkin ruhig, erkinlik ruhe (1. alább). Azonos 
eredetűek még ezekkel votj. érik, irek freier wille, eriksiz wider 
willen. Voltaképen a t. irkennd- alaknak votják megfelelőjéül er-
kinnal-, erkinlal- alakot várhatnánk (v. ö. v. demlal- és t. dimnd-
77. sz.) s hogy egyszerűbb erkin- alakot találunk helyette, azt úgy 
magyarázhatjuk, hogy irkenná-ből előbb erkinal- vált (v. ö. cinnal-
és cinal-) s ebből egyéb <al képz'is s a nélkül való alakok min
tájára az egyszerűsített erkin- tő vonódott el. 

79. esker- ansehen, betrachten, beobachten. •— t. iskdr- figyel
mez, is emlékezet, ész ; kirg. isker- sich erinnern, sich ins gedácht-
niss rufen (BcnoMHUTt) Budag. I, 193; csag. isker- sich in acht 
nehmen, sich hüten, die aufmerksamkeit auf etwas richten u. o. 
Alapszó a köztör. is, es ,sinn, verstand' (csag. is, es, us ; oszm. us; 
csuv. as, us) szó, mely es alakban külön is megvan a votjákban 
(1. 136. sz.). 
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80. inal- (inf. malmi, nem inani) anrufen, zu hülfe rufen. — 
t. inal- könyörögni; v. ö. oszm. inle-, ifik- senfzen, áchzen Zenk. ön, 
alt. ün hang. — A mordvinban is enald-, inald- kérni, könyörögni. 

81. kuslal- vereinigen, ver!>inden; kuslask- sich gesellen, sich 
verbinden, kuslaékit- vereinigen. — t. kuMa- párosítani, egyeztetni, 
folytatni, rímelni (kuslab djt-J, kus egybetartozó, pár, házastársak; 
kel. tör. kosla- mit zwei pferden reiten Zenk.; alapszava köztör. 
kos ,kettős, pár' (kirg. kos, jak. yos doppelt), mong. yos paar 
Schmidt. 176. — L. az ugyancsak kos alakú török igei tő votják 
képviselőit, a kus- és kusil- czikkben (42. és 43. sz.). 

82. kii.jlal-, kujlal- zureden, beruhigen. — t. köjla- hangolni, 
fölhangolni, összhangzatba hozni, kiengesztelni, alkalmazni, köj 
mód, minőség, szerkezet, dallam, szóphangzat; tobolszki tatár 
küjle- trösten (yTimaTB) Budag. II, 170. — A köj alapszó megvan 
a v. köjön ,als, wie' szóban is (1. alább). 

83. maktal- prahlen, sich rühmen, rühmen, preisen. — t. 
makta- dicsérni, magasztalni; csag. makta- lobén, rühmen, schmei-
cheln, mak das lob, die schmeichelei, éhre, auszeichnung Stud. 
kojb.-kar. mayta-, makta- lobén; jak. maytai- preisen, lobon; csuv. 
muyta- id.; kirg., alt. makta- id.; mong. makta- id. Schmidt. 211. 
— cser. mokt-, makt- dicsérni (NyK. IV, 420). 

84. saklal- nachforschen. — t. sakla- ,óvni, védeni, biztosí
tani' és ,v i g y á z n i, f i g y e l n i ' is (v. ö. jds'reneb saklab tormák 
= lesben állani, sayaj- óvakodni, v i g y á z n i Bál.), sak óvatosság, 
v i g y á z a t , óvatos; oszm. sakla-, csag. sakla-, azerb. sayla-, alL 
sakta- bewahren, verwahren, beobachten, in acht nehmen Budag. 
I, 688 ; csuv. siyla- id. Alapszó sak (csuv. siy), mely külön is meg
van a votjákban ,wachsam, munter, vorsichtig' jelentéssel (1. —. 
sz.). Van a töröksógben sak- ige is, még pedig ugyancsak ,wachen, 
hüten' jelentéssel (ezenkívül: BciiOMMHaTb [sich besinnen, erin-
nern]), de a tör.-votj. sakla- képzője denominativumnak tekinthető. 
Ilyennek tartja Budagov is, midőn nem a sak- ige, hanem a sak 
névszó származékai közé sorozza. 

85. sanlal-, sannal- ehren. —• t. sanna- tisztelni, becsülni; 
csag. san zahl, oszm. san ansehen, achtung Zenk.; v. ö. csag. 
sana- záhlen, schonen, achten; jak. saná- (sanlbin) denken, mei-
nen, begreifen, für etwas haltén; kojb.-kar. sana- lesen, záhlen; 
mong. sana- denken, gedenken, sich erinnern Schmidt. 337. Van 
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san- igető is a törökségben, s ebből való cser. sori-, san- gondolni 
i=csuv. son- id. (NyK. IV, 382), míg a vogul sonet- becsül (NyK. 
IX, 122) a sana-va, utal. A san alapszó is megvan a votjákban, ezen 
kifejezésben : sane ponini achten auf etw., beobachten, gehorchen 
(1. 163. sz.). — Eredeti ,ébren* szók: bagimlal-, bagimt-, uti-, üti-. 

86. sijlal-, sijl'al- ehren, feiern.—t. síla- tisztelni, si tisztelet 
(NyK. III, 419); t. sijla- ehren, achten, bewirten, sijlá- id. Budag. 
I, 716; t. siji, sij éhre és bewirtung (yrom,enie) u. o.; Bálintnál sij 
vendégség és sijla- megvendégelni. V. ö. alt. sijla-: sijlab birgán 
KTO cnijjrajnb no^apoKii; kel. tör. sijla- ehren Zenk. — cser. si tisz
telet, megtiszteltetés (NyK. IV, 398). — L. még alább : votj. sij 
és sijli. 

87. sinal- prüfen, kii sinas hinterlistig, verschmitzt (tkp. nyel
vet vizsgáló, kémlelő). — t. sina- megvizsgálni, megpróbálni, kísér
letet tenni; csag. sina- versuchen, probiren Stud.; sin probe, ver-
such, untersuchung, erforschung; tobolszki tat. sin id. Budag. 
I, 636; alt. sina- versuchen, probiren; kojb.-kar. sena- versuchen 
(ein pferd). 

88. sinat- prüfen, versuchen. — t. svnat- vizsgáltatni, próbára 
tétetni; 1. sinal-. Wied. értelmezése szerint e votj. igének nincs meg 
a causativ-féle jelentése, melyet a tatár eredeti szerint várhatnánk. 
Meglehet, hogy a sinat- csak analogikus képzés a sinal- mellett az 
egyenlő jelentésű nimal-, nimat- fennen'(södmal-, éödmat- schwár-
zen, vakcial-, vakciat- verkürzen stb.)-fele alakok mintájára ; így 
azután a sinat- nem volna külön kölcsönszó, hanem csak a votják 
sinal-n&k származéka. 

89. sirlal- ,faragással díszít' (azcesno paki, altin nido, macit 
manara sirlani- = cepeőpaHHÜ HOJKimeKT. eh 30JIOTLIM1) *iepe-
HOMTJ ^Jia z^jiania ph36bi Ha MHHapexf, MeieTH Gavr. NyK. XVII, 
274). — t. sirla- metszett alakkal, czifrasággal ellátni, sir vésett 
alak; alt. sirla- fárben, bűnt machen (KpaciiTL, HecTpirrt), sir 
farbe, bűnt; v. ö. kirg. sirla- anstreichen, anfárben, lackiren Bu
dag. I, 798, sir menníg (cypHKi,), zinober (KiraoBapt) u. o.; oszm. 
sirla- glátten, firnissen, lackiren, glasiren, sir firniss, lack, glasur 
Zenk.; csuv. sirla- KpacHTb, sir Kpacna ; mong. sirde- mit farbe 
anstreichen, sir farbe, malerfarbe Schmidt. 363 és 360. 

90. suzirt- verrenken. •— Alapszava megvan a votják sesir 
hinfállig, schwáchlich, krüppel, sizir-murt krüppel, sesirmi- sich ver-
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heben, sesirmit- beim heben beschádigen szókban, melyek a csuv. 
suzir ungesund, krank (He3;iopoBhiö) szót tükrözik vissza. Ez a csuv. 
siizir a köztörök -siz, -siz (csuv. -sir) fosztó képzővel alakított szár
mazéka a su, siva ,ép, egészséges' szónak, melynek egyéb török 
nyelvi másai csag. sag, sao, oszm. say, alt. su, t. sau; v. ö. még 
•cser. éu egészséges (NyK. IV, 384). Magát a suzirt- képzést nem 
találjuk meg Zol. szótárában, de létezése bátran feltehető, ha meg
gondoljuk, hogy a csuvas különösen r-végű úgy névszói, mint igei 
tövekhez sokszor illeszti a causativ -t képzőt (pl. kokkirt- krümmen, 
biegen, v. ö. kokkir k rumm, schief | /irt'- erhitzen, heiss machen, 
v. ö. köziör. kiz heiss, glühend és kizit- heiss, glühend machen | 
lar- sitzen, v. ö. lart- setzen | kiirt- hineinlassen, zuführen, v. ö. kür-
bringen, kir- eingehen | kwtar- és határt- zeigen). Hogy ilyen képzés 
a suzir mellett is előfordul, vagy legalább valamikor előfordult, 
a cser. susurt-, sasért- sebesíteni, megsérteni (NyK. IV, 400) ige is 
mutathat ja , mely a cser. súsor, suser ,megsebesített, sértett, beteg; 
seb, egészségi baj ' jelentésű szó mellett jóformán külön átvétel a 
•csuvasból. 

91 . tatiulal- sich versöhnen. - - t.tatiula-: tathdan- kibékülni, 
tatiu egyesség, béke, csend; egyetértő, békés, csendes; v. ö. csag. 
tátik, tat gerade, aufrichtig, einfach Stud. és E tym. 175 ; kirg. tatü 
ruhig, sanft, liebenswürdig (MiipHMÜ, jnoöesHuü) Budag. I , 7 2 1 ; 
alt. tedii zufrieden, ruhig, still. L. alább a tatiu, tatiuUk czikkeket. 

92. tatiulanis- sich versöhnen. — t. tatiulanté- kibékülni; 
kel. tör. tatulann- frieden schliessen (3aKÍi0íHTb Mnpri>), freund-
schaft schliessen Budag. I, 721 . — L. tatiulal-. 

93. tatrulandir- ,kibékíteni ' (tátiulandirié sása = t. tatiulan-
diriuci dib Nace. 25.). — t. tatiulandir- kibékíteni, kiengesztelni. 

94. tigtzlul- ,szorongatni, üldözni ' (so . . . cin denez kutiájosiz 
tigizlani minőn dirjaz etc. = t. ul . . . cin denne totiucilarni tiyiz-
larya baryan cayinda Nacs. 46.) — t. tlyizla- szorongat, üldöz, 
tiyiz szoros, szűk, sűrű (fogú fésű, gereblye); kel. tör. tigizla-, tigiz 
id. Budag. I, 362. 

95. tinislandir- beruhigen. — t. tiniclandir- lecsendesíteni, 
megnyugtatni , tinié csendes, nyugodt ; csag. tinclandur- beruhigen, 
befriedigen, stillen (ycriOKOHTb), tinc, tin$, kirg. tini, oszm., azerb. 
•ding (CIIOKOHHHH, CMHpHHÜ) Budag. I, 740. — Lásd a lább: tinis és 
ti ni síik. 
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96. tatig- rostén. — t. tutik- megrozsdásodni, tutik rozsda ; 
t. tut, alt. tat rost (pasa), t. tutuk- rostig werden (3ap>KaBÍfiTb) Bu-
dag. I, 742; v. ö. bask. tut, tat szeplő, folt (NyK. XVII, 877.). — 
Eredeti szó sin-, nnomi- (zürj. úim-). 

•• 

7) AZ alapszó idegen eredetű. 

A r a b e r e d e t ű a l a p s z ó t ó l v a l ó i g é k : 

97. azaplan- leiden. — t. azablan- szenvedni, kínlódni, va
júdni; csuv. azaplan- id. és ,sich viel mühe machen; ángstig be-
scháftigt sein (xjioiiOTaTb)'. •—• Alapszava azab (csuv. azap, oszm. 
azab) «kín, gyötrelem, büntetés » = arab ^Ss.'azdb.— L. alább: 
v. azap. 

98. azaplandir- peinigen. — t. azablandir- kínozni, büntetni. 
— L. azaplan. 

99. bereketlandir- danken, segnen. — t. bdrdkdtldnder- id. 
(Bálint szótárában nincs meg); bdrdkdt áldás, bőség; csuv. pereget', 
oszm. berekét = ar. c J o berekét id. — L. alább : v. berekét. 

100. daulas-, daliás- streiten, kámpfen, processiren, daulason 
streit, process. — t. daulas- vitatkozni, perelni; dau vita, per ; 
csuv. tavlas- id. (cnopuTb); kirg. daulas-, dau id. (Zol. 78; Budag. 
I, 560); alt. tálas- cuopiiTb; oszm. dava, ar. Le.<3 , ^ 5 * ^ da'va an-
spruch, process, klage, streit Zenk. 

101. eseplal- nachdenken, bedenken. — t. isdbld- számolni, 
meggondolni, megfontolni, isdb szám, számolás; bask. eseble-, 
esbele- emlékezni, eszébe jutni (NyK. XVII, 372); kirg.septe- (nom. 
verb. septeii) vermehren, zulegen (npn6aBHTb) Budag. I, 515 ; csuv. 
yizepld- überlegen, nachdenken, ehren, achten; oszm. Itisabla- ; 
hisablas- mit einander rechnen Zenk.; alapszó ar. ^L^s* hisdb 
(csuv. yizep, kirg. sep) das rechnen, berechnung. — cser. ezapl-, 
&apl-, zepl- tisztelni, számot adni (NyK. IV, 340). L. alább : v. esep. 

102. kaderlal- verehren, hochachten. — t. kaderld- tisztelni, 
káder tisztelet, tekintély; ar. . Jö kádr (kirg. kadir) mass, quanti-
tát, wert, würde veidienst, rang, wertschátzung Zenk. — L. alább: 
v. káder és kaderli. 

103. kagarlal- ,kárhoztat"' (vallatta murte kagarlasa etc. = t. 
áudlege kesene kagdrlab Nacs. 56). — t. kagdrld- kárhoztatni, meg-

* 
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átkozni, kagár átok, kárhozat; ar. y^3 kahr gewalt, zorn, grimm, 
strafe Budag. II, 100. 

104. rakattal- sich freuen, fröhlich sein. — t. rayátlá-: raydt-
Idn-, rayatlan- sich beruhigen, rayatlat- beruhigen, stillen Budag. 
I, 586 ; rayöt nyugalom, boldogság, gyönyör ; ar. cy^Jj ráhat ruhe, 
behagen; oszm. rahatla-: rahatlan-, rahetlen- ausruhen, sich zur 
ruhe bégében, rahatlat- beruhigen, zufrieden stellen Zenk. Lásd 
alább : v. rakat, rakatlik. / 

105. seklal- zweifeln. — t. sikld- : sikldn- kételkedni, éik két

ség ; oszm. sek; ar. siJLi- sekk zweifel, ungewissheit. 
106. seklandir- irre machen, anstoss gebén. — t. sikldvder-

kótséget támasztani. — L. seklal-. 
107. seksizlal- sicher werden, sich gehen lassen. — t. siksez 

kétségtelen. Az ebből egész rendesen képezhető siksezld- alak nincs 
meg sem Bál., sem Budag. szótárában. — L. seklal-. 

Perzsa eredetű alapszótól való igék: 
108. bakeU'al- (bakeljal-) segnen. — t. bayelld- megáldani, 

megbocsájtani, bayel boldog, áldott; v. ö. Budag. I, 246 ; oszm. 
behil erlaubniss, vergebung. A bayel alapszó a perzsa b ha (mit, 

bei) és ar. J^> hill (erlaubniss) összetétele; v. ö. per. behill kerden 
vergeben, begnadigen Zenk. — L. alább: bakettik. 

109. imit'lan- bitten, flehen. — t. ömötldn- remónyleni, ömöt 
remény; oszm. ümidlen- hoffen, hoffnung fassen; per. Joyof ümvl 
hoffnung, erwartung Zenk. —• L. alább : v. imit' bitté. 

110. imiÜandír- ,reményt adni, biztatni' ($ec murtjosiz . . . . 
imitlandirisa . . . junmatill'am = t. zaksi keseldrne . . . ömötldnde-
reb . . . niyajtkannar Nacs. 24). — t. ömötlánder- reményt adni ; 
oszm. ümidlendir- hoffen lassen, hoffnung gebén Zenk. 

111. kurlal- tadeln, verurteilen, schimpfen, lástern. — t. 
kurla- gyalázni, szégyeníteni, kar, yur: k. it- meggyalázni; csag« 
yorla-, kirg. korla- verachten, verschmáhen, geringschátzen; yor, 
kor niedrig, veráchtlich Budag. I, 541 ; oszm. yorla-, yor id. Zenk.; 
perzsa »Lj>. } .^. yor schlecht, gering. — L. alább: v. kurlik. 

112. tani- sich árgern. — t. rangé-, eran§e- beteg lenni, meg
sértődni, megbántódni, bosszankodni; rdngi-, rdngü- id., reng: 
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rángle betrübt, beunruhigt Budag. I, 596 ; perzsa A J . reng schmerz, 
qual, krankheit, verdruss, zom Zenk., rengiden sich betrüben. 

113. rangit- kranken, beleidigen. — t. rangét- sérteni, bán
tani. — L. ranz-. 

114. tazar-: tazarmi- sich reinigen, rein werden. — t. tazar-
meg-, kitisztulni, taza tiszta; kirg. tazar- id. Zol.; perzsa x\\j tüze 
frisch, grün, jung, zárt, neu Zenk., Budag. I, 332. — L. alább: 
v. taza. 

115. tazart- reinigen. — t. tazart- megtisztítani. — L. tazar-. 
116. tazarin- ,megtisztúlnif (siilikjosizlis tazarinisa etc. = t. 

éaziklarinnan tazarib Nacs. SÍI). — t. tazarin- meg-, kitisztulni. 
— L. tazar-. 

117. tazat- gesund maohen, reinigen.— csuv. tazat- reinigen 
(^HCTHTB) ; a tatárban is előfordul taza- id. és ,heilen, curiren' 
(HCiTEJiHTb). — L. tazar-. 

M o n g o l b ó l e r e d t a l a p s z ó t m u t a t f e l : 
118. aleklal- verleumden. — t. áláklá- rágalmazni, zuvatolni, 

álak rágalom, pletyka, zuvatolás; csuv. diák verleumdung, láste-
rung ; jak.' áláktá- (áláktlbin) verspotten, zum bestén haltén, álak 
spott; mong. elekle- verspotten, verlachen, verhöhnen, elek spott, 
hohn Schmidt 27. és 28. — L. még alább: v. alekci- ós alekt-. 
Budag. I, 79. valószínűleg csak a t.álákce «eine verderbende krank
heit der kühe» szóra való tekintettel a t. álák-ei ar. tjitaö helak 
(das umkommen, verderben, untergang)-ból eredteti, de evvel nem 
igen fér meg a ,rágalom, pletyka' jelentés. 

O r o s z - t ö r ö k e r e d e t ű a l a p s z ó t m u t a t , f e l : 
ÍÍ9. rátlal- ,rendez' (uzam uMe rátlasa = t. kilran esenne 

erátláüce Üg. 5). — t. rátlá, erátlá- rendezni, szabályozni, sorba 
állítani, rát, érát rend, sor, szabály; or. p a ^ i reihe. 

b) Névszók 

a) Köztörök névszók. 

Ide tartozó adatainkat következő csoportokban tárgyaljuk : 
a) nem elemezhető török eredetű főnevek; b) nem elemezhető török 
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eredetű melléknevek; c) összetett névszók; b) denominalis képzé
sek ; e) deverbalis képzések. 

a) N e m e l e m e z h e t ő t ö r ö k e r e d e t ű f ő n e v e k : 
120. aka, ako altere schwester, vaterschwester.—csuv. akka, 

aga áltere schwester; jak. ayas id.; t. agáé id. Zol. 133 ; csag. eke$i 
id. Stud.; kun egazi (Cod. cum. 114. 1.) ,amita'. — cser. aka, ükei 
néne (NyK. IV, 337). — L. aki (230. ez.). 

121. altin gold. — köztör. altín arany; csuv. Ildim, ilttín, 
ildin id.; jak. altan kupfer | mong. altan gold Schmidt. 13; burjüt 
altén, altén, altan, alta Castrén. — Régibb votják szó zárni ,arany' 
(zürj. zárni). — L. fent: altinna-. 

122. ant schwur. — t. ant, and eskü; csag. ant id.; azerb., 
oszm. and id. Budag. I, 102; v. ö. jak. andayai-, amdayai- schwö-
ren és andayar schwur | mong. andaya eid, schwur, Schmidt. 3. — 
Jellemző, hogy a votjákba nem ment át az ant szóval egyúttal az 
ant icmek ,esküdni, esküt inni' szólásmód is ; erre való kifejezések 
t. i. ante pir- és ant kar-, ,eskübe bemenni' és ,esküt tenni'. 

123. arislan löwe. — csuv. arislan löwe; csag. arslan; t. 
arslan ; oszm. arslan, aslan ; ujg. arslan ; kirg. arstan id. Budag. 
27; alt. arslan és arsil-aju; kún astlan Cod. cum. 127 | mong. arsa-
lan Schmidt. 16. — magy. oroszlán. 

144. avlak, allak einsam, abgelegen, geheim. — t. aulák ma
gány, magánosság; kirg. aulák einzeln, abgesondert; leerer platz 
zwischen háusern Budag. I, 152; bask. aulák egyes, egyedüli, ma
gányos, idegen (NyK. XVII, 573); alt. ídak, ulak hinterhalt, ver-
borgener platz; csuv. ola/ einsam, einzeln, verborgen, geheim; 
v. ö. csag. jaulak der ort, wo der feind sich aufhált Stud. Budenz 
(NyK. III, 466) az au, ag, an vad (vadászat) szóval állítja egybe; 
de ez egybetartozás kétes. — cser. ulak, ólak magában való, magá
nyos, csendes, rejtett hely (NyK. IV, 351). 

125. baka frosch. — t. baka béka, garat eregetője, garatfiók; 
oszm. baga frosch, schildkröte Zenk.; alt. paka,paga frosch; kojb.-
kar. baga, paga id.; csag. baka frosch, kröte Stud.; kirg. baka id. 
Budag. I, 234; jak. baya frosch, muschel | burját baka, baya Cas
trén. — magy. béka. Más szó e fogalomra v. ebek. 

126. basmak schuh. — t. basmak czipő, papucs ; oszm. basmak 
sandale, pantoffel, schuh Zenk.; kún basmac caclaneum Cod. cum. 
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99; v. ö. kojb.-kar. maimak stiefel. — mord. basmak czipő (NyK. 
V, 220); magy. pacsmag elkuszpitolt czipő, rósz papucs Tjsz.; zürj. 
basmak schuh. 

127. bedeno wachtel (coturnix).—t. bütene wachtel; tobolszki 
t. bötene id.; kirg. bödene id.; baskír böteue id. Budag. I, 272; csag. 
büdene perlhuhn Stud.; alt. pödine wachtel; csuv. podene id. | 
mong. bödüne wachtel Schmidt. 124; kalmük büdönö id. 

128. bvj: tus-baj zug im gesichte. — t. buj termet, hosszúság, 
rúd, szál, buj-bnj csíkos, sávolt, tehát jelentése ,vonás' is (v. ö. a 
,rúd, szál'jelentéseket); csag. boj höhe, wuchs, lángé Stud.; oszm. 
boj id. Zenk.; alt. poj id.; csuv. pü id. 

129. bur kreide. — t. bur: ak-bur kréta; csag. bor kreide 
Stud.; csuv. por, pur id. —• cser. por kreide, bleiweiss, schminke 
(öijinjia) Zol. 53. 

130. bus nebel, dampf, trübe, dunkel; urod b., sop b. böser 
geist. — csag. bus nebel Stud.; oszm. pus nebel, trübes wetter 
Zenk.; csuv. pus dunst, dampf. Más szó e fogalomra v. cvngid, 
melynek előrésze cin ,rauch' jelentésű, gid utórésze pedig a magy. 
köd másának tartható. 

131. dau, dauü sturm. — t.daail szélvész; kel. tör. taul, daul 
starker wind, sturm, orkán Budag. I, 732; tob. tat. tavid unwetter 
Giganov. Lex. 394. (Böht. jak. 181); alt. tuul sturm Alt. gr. 7 ; jak. 
tial wind. 

132. diie, due kameel. — t. döjd teve; oszm., azerb., deve id. 
Zenk., Budag. I, 577; alt. töö ; kirg. tüjö Alt. gr. 272; kojb.-kar. 
tebá, tébd; csuv. tüva, téve ; csag. tője Stud. | mong. temege kameel 
Schmidt. 242.— cser. tüe Zol. 88., tűje (NyK. VI, 201); m&gy.teve. 

133. tfuk ,fuvar' (cekit güget búréin gük medam? — TaatejiHe 
BO3H . . . B03H mojiKy . . ? Gravr. NyK. XVII, 281.). — t. jök, $ok 
teher, iga; csag. jük last, gewicht Stud.; kirg., bask. gük last,. 
bürde, fuhre [(BÖSI) Budag. II, 379; oszm. jük last, bürde, ge
wicht, ladung, gepáck Zenk.; alt. jük id.; csuv. sük last, bürde, 
fuhre; v. ö. jak. süya die last, die man auf dem rücken trágt, 
ettől: sük- auf seinen rücken nehmen. 

134. em : em kar- heilen (trans.); emjal- árztlich behandeln, 
emjas arzt; emjask- genesen. —• t. im orvosság; ujg. em medicin^ 
heilung, arznei Kud. 187 ; alt. em arznei; csag. em: emle- heilen, 
gut machen Stud., ím arznei Budag. I. 210; kirg. im: imde- heilen 
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u. o.; csuv. im : im-éom arznei aus heusainen (som); jak. dm medi-
cin | mong. em arznei Schmidt 27 ; burját em, im heilmittel Castr. 
— cser. dm arznei Zol. 4. 

135. ener sattel, eneral- satteln. — csuv. iríer nyereg (NyK. 
III, 402); t. ejdr nyereg; csag. iger, azerb. jeher (wgj), kirg. ejer, 
ujg. eder, (^f) id. Budag. I, 216; kojb.-kar. ezer, ezer, eser, izer 
id.; jak. iíiir satteL — cser. ener nyereg (NyK. IV, 340); osztj. 
inar. Sőt talán idevaló a magy. nyereg is, mely felvételre a csuv. 
iner alak enged következtetni. E szerint azon dialectusban, honnan 
a magyar-török köles önszók valók, a csuv. iner-nek olyforma vég
zete lehetett, mint a török-magyar sereg, bélyeg, sárig, szúnyog, 
üm'óg, agyag szavaknak, a szókezdő magánhangzó pedig már csak 
a harmadik szótagra eső hangsúly miatt is eleshetett. Ennek van
nak példái a törökségben, mint kirg. sep és isep: arab hisdb szám; 
t. jokla-: csag. ujukla- aludni; de megtörténhetett bár a magyar 
nyelvtörténeten belül is, v. ö. magy. n apa: í.anoppi socrus ; magy. 
nő- (növ-) : osztB. enim- wachsen. Mindezek ellenében azonban 
számbaveendők szurguti-osztj. noger ,sattel' ós vog. najr id. szók 
is. — L. enercak (224. sz.). 

136. es: [esez koske er wundert sich, tkp. ,esze elmegy'. — 
t. is emlékezet, ész, isem kitd ich staune, is kitörlek bámulatos ; 
csag. es verstand, sinn Stud.; alt. es gedáchtniss; sinn; csuv. a-s 
verstand, gedáchtniss. — Van az ugorságban is hasonló alakú 
,verstand' jelentésű szó (magy. esz, vogK. es, vogB. öt id.), de 
ennek votj. megfelelője viz (tő: vizm-, v. ö. vizmo verstándig) ,ver
stand, vernunít, sinn'; ez ellenében v. es törökből átvett szónak 
tartandó, mit egyébiránt az is bizonyít, hogy az egész tatár isem 
kitá-íéle szólásmód is átment. 

137. es kamerád, gefáhrte. — t. is egyenlő (párja, mása vmi-
nek); csag. is, üs paar, gefáhrte, freund, gemahl und gemahlin 
Stud.; oszm. es genosse, gatte,der andere eines paares Zenk.; kar. 
eiS gefáhrte, weibehen; alt. es, es genosse, gefáhrte. 

138. esak, isak esel. — t. isák szamár; oszm. esek esel, dumm-
kopf Zenk.; kirg. esek esel Budag. I, 196; csag. isek id. Stud.; alt. 
estek id. 

139. inzi perle. — t. engü gyöngy; csag. jingü id. Stud.; ujg. 
jin^ü, jöngü Kud. 247 ; oszm. in j i , inéi id. Zenk.; kojb.-kar. nindi, 
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ríend'i, t'indíid.; alt. jinji (tind'i); kún ingcu gemma Cod. cum. 
109. — magy. gyöngy. Eredeti votj. szónak látszik ves perle. 

140. janak, janak wange, obere türschwelle. — t. janak orcza, 
iéekjanayí ajtófélfa; csag. janak, jankak, janak wange Budag. II, 
336; oszm. janak, janak id. Zenk.; alt. jak (kond. ná?i); csuv. 

janay kinn, türstock (KOCHKT>). — cser. janak ajtó- v. ablakfólia 
(NyK. IV, 368). 

14-1. jar ufer, jar-dor id. — t . jar part ; csag. jar, kirg. §af 
steiles ufer; abgrund, hohlweg, schlucht Budag. II, 323 ; oszm. jar 
steiler felsen, abgrund, absturz, steiles ufer etc. Zenk.; alt. jar id. ; 
kojb.-kar. tar steiles ufer; jak. sir id. és berg; csuv. sir steiles 
ufer. — cser. sir, sir part (NyK. IV, 398). Eredeti votj. szó dur 
rand, ufer. 

142. jetin Üachs, docht. —- t. jiten len; tob. jetin, kirg. $iten 
id. Budag. II, 350; csuv. jidin id.— cser. jeten, itin, itin len (NyK. 
IV, 369). Eredeti szónak látszik kué faser, floeke, flachs am rockén. 

143. jez draht. — t. jiz sárgaréz, jiz kanat aczéltoll; ioh.jez 
bronz; kirg. $ez messing, messingblech Budag. II, 335; alt. jes 
kupfer; kojb. fis, t'es, kar. t'es kupfer | mong. ges kupfer Schmidt 
301; burját ges, zet id. Castrén. 

144. jurt haus, wohnplatz, bauernhof; j . lest- sich ansiedeln. 
— t. jort, sort ház, gazdaság; csag. jurt land, haus, zelt, wohnung 
Stud.; oszm. jurd, jurt wohnung, zelt, láger, heimat, land, gegend, 
besitz Zenk.; kirg. $ürt id. Budag. II, 371 ; alt. jurt volk, lager-
platz, land, reich; csuv. sort gebáude, haus. — cser. surt telek, ház 
s a hozzá való jószág (NyK. IV, 400); mord. jurta, jurhta, jurt 
telek, ház, a hazai föld (NyK. V, 185); v. ö. vogK. jurt társ .— 
Eredeti szók a,házf fogalomra: korka haus; gurt (zürj.górt)wohn
platz, haus, dorf; kva: gid-k. haus und hof, kva hütte. 

145. kab matté, bastmatte, kap balg; Gavr.-nál ,zsák' (odik 
,kaba pirísa = BjrE3jra BT> O^HHI, Kyjit NyK. XVII, 249). — t. kab 
tömlő, zsák, bundabőr; csag. kab schüssel, teller, gefáss, hülle, 
überzug, sack Stud.; oszm. kab beháltniss (in weitestem sinne), 
gefáss, topf, büchse, futteral, sack, beutel, hülle, hülse, decke etc. 
Zenk., azerb. kab id. Budag. II, 1; alt. kap ledertasche, lederbeutel ; 
szojoti t. kap sack; jak. ya tasche, futteral, geháuse; csuv. yap 
reihe von sácken (1. votj. kapka 286. sz.). Hogy kab mellett azonos 
jelentéssel kabi is előfordul a votjákban, valószínűleg csak efféle 

NYHLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII "> 



8 2 MUNKÁCSI BERNÁT. 

alakok befolyása alatt keletkezett: ajak kabi schuh, stiefel (tkp.: 
fussdecke), jürek kabi herzbeutel, kitáb kabi bánd eines buches 
(Zenk.), vris kabi hársból készült zsák (Bál.) 

146. kobak: sin-k. augenlid. — t. habog: kHz kabayi szemhéj; 
azerb. gözin kabaginda vor deinen augen Budag. II, 36; kar. 
habok augenbogen, kabak-tük augenbrauen; kojb. karnak stirn; 
csag. kobak augenlid Stud.; alt. karnak és habok augenbraue; csuv. 
koú-yoppi augenlid Zol. 37. 

147. kabak kürbiss. — t. kobak tök; csag. kobak id. Stud.; 
oszm. kabak ici. Zenk.; kún cabuc Cod. cum. 125 | v. ö. mong. yo-
mon kürbiss Schmidt. 168. — niagy. kobak lopótök-palaczk Tjsz. 

148. kac: sin-k. augenbraue, wimper. — t. kas szemöldök: 
csag. kas augenbrauen Stud.; kirg. kas id. Budag. II, 15; oszm. 
kas id. Zenk.; jak. yas augenbraue; v. ö. csuv. yors id. 

149. kalpak mütze. — t. kalpak kalpag (nöi fejrevaló); csag. 
kalpak, kalpag hohe mütze, mütze Budag. II, 21 ; kirg. kalpak id. 
— magy. kalpag. 

150. karnis rohr, schilf. — t. karnis nád; csag. komus rohr 
Stud,; csag. karnis, kirg. karnis rohr, schilfrohr Budag. II, 36; 
oszm. karnis id. Zenk.; alt. karnis id.; csuv. yomus id. (NyK. III, 
403), %umué Zol.; jok/yomua schilf | mong. yomusun rohr, schilf 
Schmidt. 168. — cser. omu£, amis nád (NyK. IV, 346). 

151. kaz ,vörösszinű madár neve' (kiz jila puksem górd kazjos 
kémes = OHR noxoaía Ha KpacHyio nTHHy, CH^amyio Ha eiiM Gavr. 
NyK. XVII, 289). — V. ö. t. kaz lúd, liba; kirg. gaz id. Budag. 
II, 13; oszm. kaz id. Zenk.; alt. kis, koz id.; kún chax (yaz) anas 
Cod. cum. 130; jak. yas id.; csuv. yor id.; kojb. kas, kar. kas id. 

152. kec ziegenbock. — keleti tör. keci, kece, kiéi, kice ziege; 
kasgari t. kecki id. Budag. II, 116; t. ka$a: kir-k. zerge; oszm. 
keci ziege; csag. kecgi id. Zenk.; alt. ecki id. — niagy. kecske. 

153. kegersim, kegersvu, kigirci taube. —t.kügdrcen galamb; 
oszm. gögergin, gügergin, gövergin, güver$in taube Zenk.; csag. 
kürcegen id. Budag. II, 159; alt. kogorcin id.; kirg. kögürsün id. Zol. 
33 ; csuv. kvagaréin id. u. o. | mong. kegörcigen taube Schmidt 149. 
— cser. kegercen id. Zol. 33 ; magy. kökörcsin, kökörcs, kükörcs, kiki
rics, kivirics, kikircs anemone pulsatilla s több más kék szinű virág 
neve (v. ö. orosz rojiyŐHít blau és rojiyöb taube). — Eredeti szó
nak látszik didik taube. 
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154. kir steppe, wüste. — t. kir mezőség, fennsík ; alt. kira 
féld, ackerfeld; csuv. yir féld, steppe, wüste. — cser. ir síkság, 
sivatag (NyK. IV, 3 4 2 ) , / ^ id. (VI, 213); osztj. yar mező, üres, 
puszta hely (NyK. XI, 44). — L. kirci (215. sz.). 

155. kodo freiwerber. — t. koda koma; csuv. yuda freiwer-
ber, verwandter; fürsprecher, vermittler, advocat; freiwerber -
schaft; alt. kuda freiwerber; kojb.-kar. kuda, id.; tobolszki tatár 
kuta id. Budag. II, 40 ; turkomán koda stámme oder familien, die 
unter einander heiraten Stud. | mong. yoda vetter, schwager, durch 
ehe verwandter Schmidt. 173 ; burját yuda, yude freiwerber Castr.; 
tung. kuda id. 

156. kojo, koji brunnen. — t. koji kút; t. kuja id. és ,loch im 
eise, wuhne, grube'Budag. II, 106; oszm. kaja brunnen Zenk.; 
csag. kuduk id. Stud.; kojb.-kar. hátuk id.; alt. kuduk id. | mong. 
kádak brunnen Schmidt. 174; burját kudek, yudek, yodek, yodok id. 
Castr.; tunguz kádak id. Castr. Eredeti szó osmes, osmes quelle, 
brunnen. — magy. kút. 

157. kubiz ,hegedű, koboz' (cKpiinKa Gavr. NyK. XVII, 279). 
— t. koboz hegedű; t., kirg. komuz, kobuz eine art dudelsack, sack-
pfeife; musikalisches instrument Budag. II, 65 ; oszm. kopuz eine 
art zither, harfe mit einer saite Zenk.; kojb. kömes, komes, kar. 
kobes babalaika, vielsaitige harfe; csuv. kobis CKpiinKa; jak. yomus 
maultrommel; v. ö. alt. komirgaj dudelsack, sackpfeife. — niagy. 
koboz. 

158. kulim preis; mint más forrásokból kitűnik, voltakópen 
azon díj, melyet a vőlegény a menyasszony atyjának tartozik 
fizetni s nem akármiféle ,preis'. — t. kálim leánydíj ; ajándék, 
melyet a vőlegény a menyasszony szüleinek ad Bál. 177; kirg. 
kálin id. Budag. II, 23 ; csag. kálim, kálin heiratscontract, eine 
gewisse summe geldes, welche der bráutigam den eltern der braut 
bezahlen muss Stud.; alt. kálin id.; kar. kalan, yalan brautgabe; 
csuv. kálim, yolim id. — cser. olno menyasszonyi díj (NyK. IV, 347). 

159. kun herr, regent, kaiser; herrschaft, reich; kunjai- regié -
ren, herrschen. — t. yan kán, király; csag. yan, kan (fürstentitel) 
Stud.; oszm. yan oberherr, fürst, kaiser Zenk.; kojb. kan, kar. kan, 
yan id.; alt. kan id.; jak. yan gross, bedeutend | mong. yayan, yan 
könig, monarch Schmidt. 130, Kow. 718 ; burját yan, yan,ydn,ydn 
id. Castr.; tunguz kan kaiser Castr. — osztj. yan király, császár 

6* 
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(NyK. XI, 43); zürj. kan kaiser, könig. Eredeti votj. szó e foga
lomra : öksej, eksej (zürj. őksi) herr, fürst, ba$im ö. kaiser. 

160. mijik, miik schnurrbart. — t. mijik bajusz; alt. mijik id.; 
oszm. bijik schnurrbart, auch der bárt mancher tiere Zenk.; azerb. 
bijik, blk id. Budag. I, 302; csuv. mijv/ id.; jak. bitik bárt; v. ö. 
csag. burut schnurrbart Stud.; kirg. muri Zol. 44. — magy. ba
jusz, bajcz. 

161. pakar magén.-—t. bayir, bauir máj; csag. bagir id.; 
oszm. bagir leber, herz, bagirsak eingeweide, m a g é n ; kirg. baur 
leber. bauch Budag. I, 233 ; alt. pür leber, herz; kojb. bar, kar. bar 
leber : jak. biar leber; csuv. pagar,püver leber. — cser. pagar z ú z a , 
kocmo p. bögy (NyK. IV, 403). — Eredeti szó v. étviM magén; más 
szó, de szintén nem eredetinek látszó tjeid magén. 

162. pld fuss; p.-jumel knöchel. p.-kupiri kniekehle; jöl-p. 
dicke milch, kásemilch, tapa-p. pfannenstiel, p.-bör ferse, p.-ul 
schemel; pides grund, boden, pido füssig, beinig., | pud .- púdén zu 
fusse, pudo vieh (tkp. l á b a s jószág). — csag. put, but fuss, bein 
Stud.; kar. but fuss, kojb. but lende ; alt. put, bot fuss ; t. bot czomb; 
hinterer fuss (der tiere), azerb. but, bud id. Budag. I, 283; oszm. 
but, bud schenkel, bein Zenk.; kún buth coxa Cod. cum. 119; jak. 
but hüfte; bask. but láb (NyK. XVII, 374). — zürj. pod fuss, da-
runter beíindliches, unteres, unterteil. 

163. satt : sane pot- achten auf etw., beachten, gehorchen. •— 
csag., t. san zahl, záhlung; ehrenbezeugung, würde, ehrenstelle, 
rang Budag. I, 692; oszm. san zahl, záhlung, rechnung Zenk. Tőle 
való ige: v. sanlal- (1. fent); — magy. szám. 

164. sij éhre, rechtschaffen; sijo geehrt; sijtem ehrlos, ruch-
los. — t. sij, si éhre, hochachtung; bewirtung Budag. I, 716; alt. 
sij: sijcil bewirtung, s'ijla- bewirten, tractiren Alt. gr. 125. L. v. 
sijlal- (fent) és sijli (alább). — cser. si tisztelet, megtiszteltetés 
<NyK. IV, 398). 

165. siluk, éutuk blutegel. — t. söjlök vérszípó, piócza; csag., 
kirg. sülülc id. Budag, I, 634; oszm. suliik id. Zenk., Budag.; alt. 
suliik id.; csuv. éülü% id. 

166. sugon zwiebel. — t. soyan, suyari vereshagyma; csag. 
sojgan zwiebel Stud.; ujg. sogun id. Budag. I, 708; oszm. sogan id. 
Zenk.; alt. sogono id.; csuv. sogan \ mong. songgina grüne zwiebel 
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Schmidt. 366. — permi sugári zwiebel; cser. sogan id. (NyK.. 
IV, 381). 

167. tarnak ,torkolat': tamak-sur flussmündung (sur bach). 
— t. tarnak torkolat; csag. tarnak kehle Stud.; tamag, dimag gau-
meu, kehle, rachen Budag. I, 376; kirg. tamag (szibériai tatár 
tabak) kehle; nahrtmg, speise, kost Budag. és Alt. gr.; oszm. di
mag, damag gaumen Zenk.; alt. tarnak kehle; kojb.-kar. tarnak, 
tarnak kehle, gurgel, tama%, tarnak speise; kún tamac guttur Cod. 
Cum. 111. 

168. tamuk, tárnok schlund, hölle.— t. tamuk pokol Bál. 178; 
csag. tamag höhle, gefángniss, ein finsteres loch Stud.; tamu/ id. 
Budag. I, 378; oszm. damu hölle Zenk.; alt. taMt id.; ujg. tarnu 
id. Kud. 232; tamuc, tamuh, tamu inferna Cod. cum. 78, 228, 206; 
csuv. tamik abgrund, tiefe, hölle; mong. tamu hölle, ort der qual 
oder verdammniss Schmidt. 232. — cser. tamik id. Zol. 79. 

169. tamga zoll, abgabe. — csag. tamga, damga stempel, zei-
chen, eingebranntes gestütezeichen (xaBpo); steuer, abgabe, zoll; 
siegel Budag. I, 729; ujg. tamka siegel Kud. 232; kar. tanma 
(tanba) zeichen, flecken, merkzeichen; alt. tamga id.; kirg. tanba ; 
csuv, tamga, id. J mong. tamaya siegel Schmidt. 231 ; burját tama-
gan, tarnaga handzeichen, kennzeichen Castr.; tunguz tamaga, 
tamga id. Castr. — cser. tamga; vog. tamga id. Zol. 79. 

170. tari hirse. — t. tari köles; csag. tarig id. Stud.; oszm. 
azerb. dari id. Budag. I, 724; alt. tara, taragan, tarán id.; csuv. 
Ura getreide im allgemeinen. — cser. tar köles (NyK. VI, 201); 
magy. dara grütze. 

171. tijak huf. — t. ttjak, tojak lóköröm, pata; csag. tojnak 
iijak id. Budag. I, 410; kojb. tujgak, kar. tujug id.; alt. tujgak id . ; 
jak. tuja.% id.; oszm. úriak huf, klaue. 

172. tup kanone.—• t. tub labda, ágyú; csag. top kanone, 
kugel, ball, ballen, pack Budag. I, 741 ; oszm. top runder körper, 
ballen, ball, kugel, haufen, geschütz, kanone Zenk.; kún top gló
bus Cod. cum. 222 ; csuv. top, tóba kanone. — cser. top, tóba labda, 
ágyú (NyK. IV, 391. és Zol. 82); magy. top golyó (Nyőr.). 

173. túri kranich. —jak. turuja kranich; mong. toyoriu id. 
Schmidt. 249; burját tokorun, to/orun, togoru Castr.; tung. tókorou 
Castr.; szojot.-tatár tufa id. Castr. Egyéb török nyelvekben a torna, 
túrna (csag. túrna, t. torna, kirg. urna, alt. túrna, kojb. túrna, kar. 
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túrna, csuv. túrna s ebből cser. túrna) alak járja. — zürj. túri kra-
nich; permi túrja id. Zol. 86; oszt. tor, tora, tara/ daru; vog. tári 
id. (NyK. XI, 132); magy. daru. 

1 74. ukso geld. — csuv. oksa, ,ikéa geld; t. akca id.; bask. 
aksa, kirg. aksa silbergeld, münze Budag. I, 68 ; oszm. akca silber
geld, kleines geld, asper Zenk.; alt. akca geld; kojb. akta, akk 
kopeké, geld. — cser. oksa pénz, félkopéka; magy. akcsa (Münch. 
codex 21. 158. 1.). 

175. ulmo apfel. — csuv. ólma apfel; t. alma id.; csag. alma 
id. Stud.; oszm. alma, elma id.; kun alma Cod. cum. 125 | mong. 
alima. apfel Scbmidt 12. L. alább hagalma apfel. — cser. ólma alma 
(NyK. IV, 347); magy. alma. 

176. ulos bezirk, district. — csag. ulus volk, nation Stud.; 
ujg. ulus, ulus stamm, volk Kud. 201 ; alt. ulus volk, nation; jak. 
tdus tribus, uluss | mong. ulus volk, völkerschaft Schmidt. 53; 
burját ulus, ulut Castr. 

b) N e m e l e m e z h e t ő t ö r ö k e r e d e t ű m e l l é k n e v e k : 

177. haj reich. — t. haj gazdag, gazda; csag. haj der reiche 
mann, herr, prinz, wolhabend, reich Stud.; oszm. baj id. Zenk.; 
tobolszki t. haja gast Budag. I, 239; kirg. haj herr u. o.; ajg. baj 
reich, wolhabend Kud. 209 ; alt. paj id.; kojb.-kar. baj id.; jak. baj 
reich; csuv. pojan id. | mong. baján reich, reichtum, wohlstand, glück 
Schmidt. 103; bnrj'át bajén, hajin, bajén id. Castr.; tunguz baján. 
— cser. pojan, pajan gazdag (NyK. IV, 408); vog. paj gazdag, 
gazdagság (és pojla*/ gazdagság = tör. bajlik) NyK. IX, 166. 

178. batír stark, held. —- t. batir bátor, hős ; csag. bátor, ba-
tur tapfer, kühn, herr Stud.; ujg. bátor tüchtig, brav, tapfer Kud. 
211; alt. pattir, mattir held; csuv. pattir, pader starker mann, 
held | mong. bayadur tapferer mann, held, mutvoll, tapfer Schmidt. 
98. — cser. patlr erős (NyK. VI, 202); magy. bátor. — L. fent 
batirlan-. 

179. bus leér, geráumig; umsonst, unentgeltlich; eitel, un-
nütz, gémein, einfach; lüge. — t. bus üres, hiú, szabad, buska 
hiába, ingyen; csag. bos; kirg. bos id. Budag. I, 281; oszm. bos 
leér, hohl, ledig, frei, müssig, unnütz etc. Zenk.; alt. pos id.; kojb. 
bos, kar. bot frei, leér; csuv. póza id.; jak. bos/o frei, ledig, unbe-
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lastet, umsonst. Eredeti szók a ,leer£ fogalomra v. pöktem, tirtem. 
— L. fent busal- és basát-. 

180. cin wahrhaft, wahr, wiiklich, recht, cinenik wahrlich, 
gewiss, cinicen mit recht, wirklich. — t. cin való, valódi, igaz, 
szent; csag. cen, cin wahr, aufrichtig Stud.; oszm. cin id. Zenk.; 
kirg. sijn, sen wirklich, wahrlich; wahrheit, gewissheit Budag. 
I, 508 ; alt. cin wahrheit, gewissheit, recht, wirklichkeit; kojb.-kar. 
sen wahrheit; csuv. cin id. és ,wahr, wirklich; sehr, überaus'; jak. 
$in richtig, genau, richtigkeit, genauigkeit | mong. cin vollkom-
men, fest, sicher Scbmidt 324. — cser. cin, ci id. Zol. 106. — L. 
cínnal- és alább cinlik, 

181. jat fremd, jat murt heide. — t. jat idegen; csag. jat 
fremd, unbekannt Stud.; oszm. jad, jat fremd, fremder Zenk.; alt. 
jat id.; ujg. jatik der fremde, hergereiste, auswártige Kud. 245 ; 
csuv. jot fremd, feind. — cser. jot idegen (NyK. IV, 371). Eredeti 
,fremd' jelentésű szók : murt fremd (m. kar- entfremden), ser. 

182. jégit, tfiget jung, jegitmi-, jegitomi- jung werden. — t . 
gigit, kirg. gegit jüngling, junger mann; tapfer, mutig Budag. 
II, 359 ; csag. jigit der junge mann, der kampffáhige ; oszm. igit, 
jigit id. Zenk.; alt. jit jüngling; kojb. d'it, dét, tét, kar. úit, net, nit 
jung; csuv. jigit id. 

183. mengi ewig, auf ewig, mengie id. — t. mánge örök, mán-
gegd örökké; csag. mengi, mengü ewig, mengii-mengü in allé ewig-
keit (BO BIÍKH BÍ>K0BT>) Budag. II, 259; ujg. mengi, mingi selig, un-
sterblich, himmlisch, erhaben, unvergánglich, ewig Kud. 227; kún 
mengu seternus Cod. cum. 234; alt. mönkü id.; jak. maiid gross, 
ausgedehnt; csuv. mun gross | mong. möngke ewig, unvergánglich 
Schmidt 221. 

184. sak wachsam, munter, vorsichtig. — t. sak óvatosság, 
vigyázat; óvatos; csag., kirg. sak scharfes gehör, feiner geruch, 
vorsicht, behutsamkeit; vorsichtig, behutsam Budag. I, 683 ; ujg. 
sak: sakni sorgfáltig, achtsam Kud. 253; alt. sak scharfes gehör, 
vorsicht, aufmerksamkeit; aufmerksam; kojb.-kar. sak nüchtern ; 
csuv. si% vorsicht, aufmerksamkeit. — L. fent saklal-. 

185. sokir, sukir bl ind.— t. sukir vak; csag. sokur blind, 
eináugig Stud.; tobolszki t. sokir blind, kirg. sokir id. ós ,eináugig' 
Budag. I, 710 ; kar. sogur blind; alt. sókor, sogir id.; csuv. sokkir 
id.; jak. soyyor eináugig | mong. soyor blind Schmidt 367 ; burját 
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hókor, hoyor, yoyor, soyor id. Castr.; tunguz sókor, sokoti id. Castr. 
— cser. sokir blind Zol. 61 ; mord. sokir, sókor vak (NyK. V, 203). 

186. sou egészséges, ép' (NyK. XVII, 297, 270) Gavr.; sol, 
sul, sül gesund Wied. — t. sau ép, egészséges; csag. sao wohlerhal-
ten, gesund Stud.; azerb. sag, kirg. sau gesund, recht (dexter) 
Budag. 1,687; oszm. sag gesund, heil, wohlbehalten, rechte(hand); 
ujg. sak rübrig, eifrig, bieder, gesund Kud. 853; alt. su gesund, 
nüchtern; csuv. su, siva gesund. — cser. iu egészséges (NyK. IV,. 
384). — A tatár diphthongusos szónak a votjákban l-eio. végződő 
felel meg, úgy mint ezekben: songról taub; v. ö. sanarau süket | 
ujol wachsam, v. ö. ujau éber; egyébiránt a v. sol-hó\ való sollik 
szó (1. alább) előfordul seulik alakban. L. még susir és fent susirt-. 

187. taz ,tar, kopasz' (kistem-taz = lurfenraBHíí aypaiíT. Gavr. 
NyK. XVII, 248). — t. taz kopasz; csag. taz kahl in folge des grin-
des, grind Stud.; oszm. taz kahlköpfig Budag. I, 332 ; alt. tas id.; 
v. ö. jak. tarayai kahlköpfig. — magy. tar kopasz Tsz. 

188. tör, tür das obere, tőre nach oben. — t. tűr főhely a 
házban, az ajtóval szemben; csag. tür der ehrenplatz im hause, 
oder zelte Stud., Budag. I, 387; kirg. tür id. u. o.; ujg. tör ehren-
sitz Kud. 238 ; alt. tör vorderteil der jurte, ehrenplatz. —L. alább 
tőre ós törelik. 

189. töri braun (talán csak lóról mondva?). — t. túri braun 
(pferd); csag. tori lichtbraun (von pferden) Budag. I, 391 ; oszm. 
doru id. Zenk.; csag. toruk braunrot (von pferden) Stud.; ujg. 
torkú dunkelrot Kud. 239; kún: torya: al torha purpureus Cod. 
cum. 146; kojb. toroy, törey, torok braun (vompferde);; jak. tura-
yas id., t. kügás lerche; csuv. tor braun (vom pferde). 

c) O s s z e t é t e l e s t ö r ö k e r e d e t ű n é v s z ó k : 
190. jerdes landsmann. — t. jirdas földi; kel. tör. jerdas 

landsmann, álterer kamerád Budag. I, 517; összetétele a köztörök 
jer,jir (csuv. sir, kirg. ger, kojb. dír, jak. sir) ,föld' és a ,társ' 
jelentésű das (?perzsa eredetű) szónak; v. ö. din-das glaubens-
genosse; ad-das gleichnamig; ajak-das fussgenosse, kamerád ; 
^ane-das hausgenosse stb. Ilyenek a v. juhos és karindas szók is. 

i9í.jultos,juldos kamerád, gefáhrte, schutz. — t. juldas úti
társ ; csuv. joldas id. ós kamerád, freund, gattin; csag., oszm. jol-
das, kirg. goldas id.; előrésze a köztörök jol (t. jul, kirg. jo/, kojb. 
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dol, t'ol; csuv. sol, jak. suolj ,út' szó. -— cser. joldas, jaldai társ, 
szolga. 

192. juldos-kiz bráutigam. — Különös kifejezés a ,bráuti-
gam* fogalomra, szószerint t. i. azt jelenti jtárs-leány'; talán helye
sebb fordítása ,brautf (avagy így is érthető: l e á n y - t á r s ? ) . 
Utórésze a köztörök kíz (csuv. yir, alt. kis, kojb.-kar. kas, kes, jak. 
kis) ,leányc szó. 

193. karindas verwandter, angehöriger. — t. karendás atyafi, 
rokon; csag., oszm., kirg. karindas, karindas (oszm. kardas) id.; 
alt. karindas id.; kojb. karendás, kdrandas; csuv. yorandas id.; 
kún charandas, karindas Cod. cum. 114, 185. Előrésze a köztörök 
karin has, gyomor (csuv. yvrim, kojb. karén, jak. yarin). 

Ugyancsak összetételek buskeln&chh&x, jambas, zambas lender 

kunoka herr; de a török nyelvterületnek csak kis részében diva
tosak ; lásd alább, valamint ezeket: bag-alma apfel, tutigis. 

b) D e n o m i n á l is k é p z é s e k . 
Köztörök -lik (-lik, -luk, -lük), rendszerint elvont főne -

vet alkotó képzőt tüntetnek fel a következő török eredetű vot-
ják szók: 

194. agajlik erstgeburt.— t. *ayajlik1) ,bátyaságc ( = e r s t -
geburt), ajaj bátya. L. alább agaj. 

195. asakilik schlechtigkeit. — t. dsáke rossz, hitvány,, 
csúnya, *dsdkelek rosszaság. L. alább asaki. 

196. azginlik lüderlichkeit, schlechtigkeit. — oszm. azginlik 
verirrung, verderbtheit, Zenk.; azgin verirrt, auschweifend, morá
lison verderbt. L. alább azgin. 

197. cinlik recht, wahrheit, clnliken wahrlich. — csag. cinlik,. 
cinnik, kirg. sindik wahrheit, gerechtigkeit, biliigkeit Budag. I,. 
508; alt. cindik wahrhaft, richtig (npaB^HBbifi); oszm. cinlik wahr
heit Zenk.; t. cin való, valódi, igaz szent. L. fent cin és cinna-. 

198. geélik, jeclik, decíik gute, gutes. — t. jaksilik, gaksilik 
jóság, jótétemény, jakéi jó, derekas; csag., azerb. jaksilik, baskír 
jaksilik, kirg. jaksilik güte, wohltat, Budag. II, 350; alt. jaksilik 
id. L. sec (275. sz.). 

x) A csillaggal jelzett alakok nem fordulnak elő a rendelkezésünkre 
álló forrásokban; de rendes szabály szerint képezhetők. 
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199. gigitlik .legénység, derékség' ($i§et murtlei tfigitUkzá 
süresá potisa tododi = qecTHOCTb MOJio^ua y3iiaenib Tor;i,a, Kor^a 
Bbifi^erab CB HHMB BB ,a;opory Gavr. NyK. XVII, 281.). — t. fiigitlik, 
csag. jigitlik, kirg. jegitlik jugend, tapferkei'í;, kühnheit, mann-
haftigkeit Budag. II, 359; oszm. igitlik jugend, tapferkeit Zenk. L. 

jegit (182. sz.). 
200. erkinMk ruhe. — t. irkennek szabadság, irken szabad; 

csag. irkenlik freiheit, freie wilie ; geráumigkeit, ausdehnung Budag. 
I, 188. L. erkin, erkin- (299. és 78. sz.). 

201. seuUk gesund (?), sollik gesundheit. •— csag. saolik 
gesundheit, sao gesund Stud.; oszm. saglik gesundheit, wohlsein, 
Zenk.; csuv. sivliy gesundheit. —- cser. saluk egészség (Nyk. VI, 
213). L. sou (186. sz.). 

202. tamklik zeugniss. — t. taniklik tanúbizonyság, tanik: 
tanikci tanú ; csag. tanukluk zeugniss, tanuk zeuge, mitwisser Stud.; 
oszm. daniklik zeugniss, zeugenschaft; kun tanucluc Cod. cum. 46, 
(50. — A tanik alapszó meg van a cser. tanik tanú (NyK. VI, 201); 
vog. tonu% tanú (Nyk. IX, 149.), magy. tenú szavakban. — L. v. 
tanikci (217. sz.). 

203. tatiulik freundschaft. — t. tatiidik békesség, egyetértés, 
tatiu egyesség, béke csend; egyetértő, békés, csendes; csag. tatuluk 
freundschaft, friede, eintracht Budag. I, 721. L. tatiu, tatiulal-, 
tatiulanis- (236. és 91. sz.). 

204. tigidik ,szorosság, szorultság, baj' (so tigizligin Xristos 
éal! liktoz süsa etc. = t. sul üyizlikta Xr. tiz kilár dib Nacs. 28.). — 
t. tiyizlik szorosság, szűk volta vminek, tiyiz szoros, szűk; kel. 
török tigidik id. Budag. I, 362. L. fent tigizlal-. 

205. tini síik friede, ruhe. — t. tiniólik csend, nyugalom, 
békesség; tinié csendes, nyugodt; csag., kirg. tinélik, tinélik, azerb. 
dinélik ruhe, stille, zufriedenheit Budag. I, 740. L. tinis, tinis-
landir-. 

206. törelik oberherrschaft, macht. — t. tűre biró, *'türelek ; 
csag. törelik regentschaft, herrschaft, tőre prinz, jeder mánnliehe 
sprosse eines herrscherhauses etc. Stud.; L. fent tör, tőre. 

207. ujnaslik ehebruch. — t. ujnaüik paráználkodás, ujnasiá. 
L. ujnas és ujnaslikéi (262. és 218. sz.). 

Ugyanezen képzővel vannak alkotva következő török-votják 
szók is, melyeknek alapszava a törökségben nem közkeletű : éeberlik 
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güte, schönheit (329. sz.); cetlik kafich ; jamlik pracht, herrlichkeit; 
taulik tag, 24 stunden; — továbbá arab eredetű alapszótól valók: 
gadellek wahrheit, gerechtigkeit; korbonlik opfer; úapselik gier; 
rakattik freude; rizalík wolgefallen; sabírlik langsammkeit; 
valamint a következő perzsa alapszavúak: bakellik segen; dö-
röslik wahrheit, recht; dismonlik feindschaft; jumartUk freigebig-
keit; kurlik schmach, greuel; nacarlik armut, elend; pagam-
berlik prophezeiung. 

A valamivel foglalkozót, valamihez tartozót jelentő köztörök 
-ri (-ci, f,Í, -7}i) képzővel vannak alkotva: 

208. aldanci betrügerisch, betrüger. — oszm. aldankci 
táuscher, tauschend; csag. aldamci betrüger, betrügerisch Zenk.; 
aldanikci betrüger (oŐMamuLiKiO Budag. I, 83 ; t. *aldaniuci ; 
aldaniu csalódás. — cser. altamsa betrüger Zol. 19.; 1. aldal- (68. 
sz.) és aldaur (304. sz.). 

209. jabinci mantel. — csag. japinji winterkleid der frauen 
in Chiva, pferdedecke, azerb. japin^ik langzottiger kotzenmantel, 
v. ö. jap- zudecken, verhüllen, és japin- sich zudecken Stud.; alt. 
jaminci bettdecke, kirg. gamsi id. Budag. II, 320; 1. alább jabi. 

210. jalci, lalci arbeiter, knecht. — t. jalci béres, munkás, 
jal bér, jutalom, fizetés ; csag. jalci, kirg. galéi lohndiener, arbeiter, 
diener Budag. II, 337 ; alt. jalci id. 

211. jirci sánger. — t. jirci dalos, dalnok, jir dal, ének; kirg. 
3Ír$i énekes Etym. 135.; kún yrci cantor Cod. cum. 103.; v. ö. 
csag. jir, kirg. $r lied, gesang Budag. II, 388; kojb. kar. er id.; 
csuv. jóra id.; jak. iria id.; kún ir, ir id.Cod. cum. 12, 188 ; oszm. 
%r Zenk. 

212. kaci, kaci schere. — t. kajci olló; kirg. kajsi id. Budag. 
II, 32; csag.'kajci id. Stud. és kijei Etym. 96.; kojb. kajie, id.; alt. 
kajci id. I mong. yajci, schere Schmidt. 126.; burját kajse, yajsi, 
%ajce Castr.; tunguz kajii, kajci Castr. — caer. kajic olló (NyK. IV, 
353.). V. ö. csag. kij- schnitzeln, hobeln, absehnitzen Stud. és jak. 
kidij- niedermáhen, nidermetzeln, abseheeren, 

213. karaulci, karalei wáchter. — t. karauilci őr, karauil, 
karai őrizet; csag. karaulci id. Budag. II, 4 8 ; alt. karaulcík wách
ter; csuv. yoralié id.; kirg. karaüs id. Zol. 96. — cser. orolozö id. 
u. o. — L. karául (306. sz.). 
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214. kenéséi, kenéséi ratgeber. — t. kindsée tanácsadó, kinds 
tanács; csag. kenéséi id. Budag. II, 140. — L. kenés (260. sz.). 

215. faréi, steppenbewohner.— t. *kiréi, kir mezőség, fenn
sík. — L. kir (154. sz.). 

216. kötőéi, kötici hirt. — t. kötoüée nyáj őr, kötöü nyáj; csag. 
kötüci id. Budag. II, 114; oszm. ciiidiji id. Zenk.; alt. kiidiiéi, kiizeéi 
id.; csuv. kiidiivs, küdiis id.; kun kutöuéi pastor Cod. cum. 159. — 
cser. kiitiiéö pásztor, kitöéá id. (NyK. IV, 366); kütözö, hegyi cser, 
kitozi (Zol. 40.). — L. alább köti. 

217. tanikéi zeuge. — t. tarákéi tanú, tanik: tanikUk tanú
bizonyság. — L. taniklik (202. sz.). 

218. ujnaslikéi ehebrecher. — t. *ujnaslikéi; ujtiaslik paráz-
nálkodás. — L. ujnaslik (207. sz.). 

Ugyanilyen képzések, de idegen eredetű alapszóval (1. alább): 
bakcaei gártner, jiborci boté, ölekéi verláumder. 

Kicsinyítő -cik (-éik, jik, -jik, cak, -$ag) képzővel vannak alkotva : 
219. birkenci ,takaró, fátyol' (noKpbiBajio . . . Gavr. Nyk. XVII, 

282.). — t. börkencek schleier der frauen, gazé, flór Budag. I, 277 ; 
bőrkén-, bürkén- betakaródzni, börkd- borítani, betakarni, elfödni ; 
csag. börüngek schleier, durchsichtige leinwand; oszm. borún$uk 
schleier, schleiertuch, gazé, feine leinwand Zenk.; csuv. pürgenéek, 
schleier der braut; alapszava köztörök bör- (oszm., csag. bör-, alt. 
pür- : pürke-, kojb.-kar. bör-, bur-: bőrt, buriik mütze; jak. boriii- ,-
mong. bőre-) ,befödni, betakarni'. -—• magy. baráncsik ,selyem 
fátyolkendő' (Nyőr. XI, 17.). 

220. enercak sáttelchen, rückenpolster. — t. imrcak hám
párna ; alt. iniréak különös szerkezetű nyereg, mely a málha szá
mára használtatik Alt. gr.; tobolszki tat. inircak, csuvas indrgik 
(NyK. VI, 197.). — cser. enercak nyeregpárna u. o. — L. ener 
(135. sz.). 

221. jancik lederner beutel. — t. janéik pénzes-zacskó; csag. 
jancik sack, tasche, beutel Stud.; alt. janéik tasche, beutel; oszm. 
janiik id. és ,mantelsack (hinter dem sattel) Zenk.; kún yanzic 
marsupium Cod. cum. 120.; csuv. janéik tasche, beutel; köztörök 
jan (csag. jan, jan, kirg. jan, csuv. en) ,oldar. — cser. janzak 
övzacskó (NyK. VI, 213) és ,övf (NyK. IV, 368). 

222. sir cik meise (parus); siréik id. — t. siyiréik, siyiréik sere-
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géby^rcBag. oszm. sigircik, cugurcuk, kirg. sirsik id. Budag, I, 668 ; 
alt. táróik id.; v. ö. alt. sigircik, csuv. sircik, cser. sereik (NyK. IV, 
379.), sircik, sircik (Zol. 110.) hausgrille. — zürj. sircik meise 
(parus minor od. caeruleus), je$id s. bachstelze (motacilla álba). 

223. ucog, ucog berd, esse. — t. ucak tűzhely; csag. ucak id. 
Stud.; oszm. o$ak berd, feuerstátte, backofen Zenk.; alt. ocok id. ; 
csuv. vocay id.; jak. oso% kamin; v. ö. köztörök ot, ut (jak. uot, 
csuv. vot) jttíz'. — cser. vozak, vacak tűzhely, kályha eleje (NyK. 
IV, 417.), vocak (Zol. 28.); permi ocag berd. 

A -cik képző előfordul még a sircik ,roliY' szóban (]. alább). 

Diminutiv értékű j képzőt tüntetnek fel: 
224. abi grossmutter. — csuv. abaj mütterchen (MaTymKa), 

aba mutter; t. cibej nagyanyó, liba nagyanya; kar. aha mutter. 
Egyéb török nyelvekben az aba szóval és származékaival általában 
a család idősb f é r f i tagjait jelzik, így oszm. aba vater, csag. aba 
oheim von vaters seite Zenk.; abaga, abaka oheim, freund, abuska 
váterchen Stud.; alt. aba vater, abagaj oheim von vatersseite, kar. 
nba vater, brúder, oheim ; bár; jak. abaya des vaters brúder (v. ö. 
mong. abayaoheim, onkel Schmidt. 3.); kún abaga avunculus, 
abusca, abuscha senex Cod. cum. 114., 116., 87.; de néhol vonat
kozik nőtagokra is, mint: kojb. abakaj ehrentitel der frauen; alt. 
abakaj id. (v. ö. mong. abayaj titel einer fürstlichen tochter oder 
jungfrau aus bobem standé Schmidt 3.). Az ugor nyelvekben is 
előfordul hasonló alakú ,socer' és néhol ,páter' jelentésű szó, de 
ezekhez a v. abi-t nem számíthatni; mert az ugor alakokban jel-
lemzetes a szóközépi kemény mássalhangzó (magy. apa, ip; vog. -
üp, osztj. üp, öp; lp. vaoppa, vuop ; f. appe (csak a cseremiszben 
van oba socer); de meg ezen kivűl is igen feltűnő volna a jelentés
eltérés épen olyan esetben, midőn a tatár és csuvas nyelvekben is 
hasonló jelentés-alakulást tapasztalunk; végűi valószínűvé teszi a 
kölcsönvótelt a szóvégi -i hangzó, mely a török alakok -j képzőjét 
tükrözteti vissza (v. ö. aki 226. sz.). Ugyancsak török kölcsönszók-
nak tartandók cser. abaj, aba, aba, abi; avaj, avei anya, ava nőstény 
(NyK. IV, 338.) és mord. ava, ava asszony, anya, nőstény, avaj 
anya, anyós, napa (NyK. V, 157.). 

225. agaj álterer brúder, agajo-vino gebrüder. — t. ayaj brú
der, freund! aya bátya; csag. aga, oka der áltere brúder, herr 
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(ehrentitel) Stud.; azerb. aga, kirg. aga id. Budag. I, 60; oszm. 
aga id.; kojb. aga grossvater, oheim, kar. aha álterer brúder; kún 
aga avunculus Cod. cum. 180; alt. aga, aka id.; jak. aya vater | 
mong. ayaj brüdnrchen, aya der áltere brúder Schmidt 5.; burj. 
aka, aya id. Castr.; tunguz aha, aka, aya id. Castr. — osztj. aki 
(=agaj) bátya (NyK. XI, 4.). — L. agajlik (194. sz.). 

226. aki áltere schwester, vaterschwester. — csuv. agaj áltere 
schwester, akka, aga id. Külön kölcsönszó az aka mellett (1. 120. sz.). 
— cser. almj néne (Nyk. IV, 337.). 

227. apaj tante, áltere schwester. — csuv. appaj mutterében ! 
appa áltere schwester, jüngere muhme; tobolszki tatár abe, aha, 
kirg. apa, ápe id. Zol. 133; csag. apa, epe id. Stud.; kar. uba tan te. 

Diminutiv értékű -ka} képzőt látunk ezekben: 
228. anakaj stieí'mutter. — t. ánekaj anyóka; csag. éneke 

erzieherin, tante, hebamme, matrone Stud.; köztörök ana, eve 
,mutter' (tobolszki t. ene tante). Eredeti szó mumi, mumi, mi 
mutter, weibchen; ez fordul elő kizárólagosan az istennő-nevekben 
is (guduri mumi göttin des gewitters, mukilgin mumi erdschöpfer 
mutter, 1. Max Buch: Die Wotjáken, eine ethnologische studie. 
Stuttgart 1882. 130. és 131. ].). Még az anaj ,mutter' szó eredeti
sége is kétes, noha Budenz (MUgSz. 745 1.) ugor szónak magya
rázza ; előfordulnak ugyanis a törökségben is hasonló alakok: t. 
ánej anyóka (régebben: *anaj), kojb. enej, inej wirtin, alté, hausfrau; 
tobolszki anaj mutter, weibchen Budag. I, 96; másrészről a v. 
anaj a többi ,mater' jelentésű hasonló alakú ugor szóktól eltér 
abban, hogy nincs meg benne az rc-nek jeliemzetes n, n articula-
tiója (v. ö. osztlrt. ana, afie, S. anki, osztB. anki, angi, anka; vog. 
ángu ; mordE. ana; niz-ana .• magy. anya). Semmi esetre sem lehet 
azonban az anakaj-t ugor szónak vennünk, mint Budenz teszi, 
mert a -kaj képző a votjákban csak rokonságnevekben (atikaj, api-
kaj) és pedig csak olyanokban fordul elő, melyek hasonló képzés
sel a törökségben is megvannak (ezenkívül még botörkajo zerstreut, 
de ez is török szó). 

229. apikaj ,néne' (TCTMKLKH Gavr. NyK. XVII, 279.). — 
Nem fordul elő a rendelkezésünkre álló forrásokban, de kétségtelen, 
hogy az apaj ,néne' szóhoz úgy viszonylik, mint t. ánej és ánekaj 
anyó, átej és átekáj atyus, tütej és tiXtekáj nénike, kalpak és kalpa-
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kaj sapkácska. Külömben számbavehető kojb. abakaj ehrentitel der 
frauen; alt. abakaj, mong. aba/aj id. (1. az abi czikkben, 224. sz.). 
— L. apaj- (227. sz.). 

230. atikaj vater, stiefvater. — t. átekej, dtej atyus; csag. 
etege, étke oheim, erzieher Stud.; csag. ataga, kirg. etege váterchen^ 
erzieher, oheim Budag. I, 9; ataga vormund, erzieher Zenk. V. ö. 
köztörök ata (alt. ada, kojb. ada) , vater'. A mit fentebb az anaj 
szóról mondottunk, áll a v. ataj ,vater, stiefvater' szóról is ; t. i. a 
t. atej (régebben *ataj), alt. adaj, csuv. attij, adij alakok mellett ez 
is kölcsönvételnek látszik, mire főképen az mutat, hogy a többi 
ugor nyelvek hasonló alakjainak szóközépi í hangját nem mutatja 
fel (v. ö. magy. atya ; osztjlrt. a(a, vog. d£e, mord. at'a, cser. ata). 
Eredeti votják «pater»-szó aj. 

231. torogoj, turagaj lerche (alauda). — t. turf aj pacsirta; 
csag. torgoj staar Stud.; oszm. durgaj, dujgar id. Zenk.; kirg. tor
gaj : hoz torgaj lerche, kara i. staar, csag. torgaj, torgt sperling 
Budag. I, 744; kojb.-kar. tor.;ajak lerche, kleiner steppenvogel; 
alt. pos-torkoj id.; csuv. túri id.; jak. túra/ kráhe. — cser. tűri 
lerche (Zol. 86), túri id. (NyK. IV, 394). 

Köztörök k (-ak, -ek stb.; tatár <ou, <LÖÜ, <.iu, <iü, <.auf 

<.eü; a, -e\ o, o, iC, iV) névszótól névszót alkotó képző mutatko
zik ezekben: 

232. caca, caca blatter, pocke. — t. écicák himlő; csag. cecek 
blattern, pocken Stud.; oszm. cicek id. Zenk.; tobolszki tatár secek, 
bask. ceceke, éecke id.; kirg. sesek id, Budag, I, 470.; csuv. cecek 
id. | burját sisik, cicik blatter (geimpfte) Castr.; mong. cecek kinder-
pocken Schmidt 322. — magy. csecs himlő, kanyaró Tjsz.; ez 
utóbbi alak a török cecek képzett voltát bizonyítja. — L. v. sáska. 

233. kaik fels: bort-kaik (v. hord wand, tehát bort-kaik tkp. 
,sziklafal'. •— kel. tör. kaja steiler berg, felsen Zenk.; oszm. kaja 
id.; kún kaia rupes Cod. cum. 136; alt. kaja id.: kar. kaja, haja 
id.; jak. yaja fels, felsgebirge | mong. yada fels Schmidt. 142 ; bui-
ját. kada,yada grosser steiniger berg Castr.; tunguz kada, kaddhak, 
kádasai, kadar berg Castr.; v. ö. alt. kadalgak abschüssige stelle 
eines berges, steiler fels. 

234. sáska blume, blüte, liz s. kornblume (centaurea cyanus), 
saskajal- blühen, aufblühen. — csuv. seskd, seékd blume; t. cdcdk 
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virág, virágzat; csag., oszm. cicek blume, blüte, blütchen Zenk.; 
tobolszki t. secek, bask. ceceke, cecke, kirg. sesek id. Budag. I, 470; 
alt. cecek blume; szojot tatár teilik id.; kún cicek Üos Cod. cum. 
209 | mong. cecek blume, blüte Schmidt 322 ; burját sisek, cicek id. 
Castr.; tunguz ciicak Castr. — cser. sáska virág (NyK. VI, 202.). 
Látnivaló, bogy a votj., valamint a cser. alak köz vetetlenül a csu-
vasból van átvéve. — L. v. caca (232. sz.). 

235. songról taub. — t. sanrau, sanarau süket; csag., azerb. 
sagir id. Budag. I, 687.; oszm. sagir taub, dumpf (ein schall) 
2enk. — Eredeti szó peltem taüb, tkp. ,fületlen'. A v. songról végső 
7-jére nézve 1. sol (186. sz.). 

236. tatiu freundscbaft, friede, befreundet. — t. tattá egyes-
ség, béke, csend; egyetértő, békés, csendes; csag. tatu bündniss 
friede, eintracht, freundschaft, kirg. tatu friedlich, übereinstimmend, 
freundlich, lieblich Budag I, 721; alt. tedü ruhig, friedlich, zufrie-
den. V. ö. köztörök tat (oszm. dad, csuv. tat; cser. tot tat), tatig, 
,süss, angenebm, süssigkeit'. — L. fent v. tatíuíik, tatiulal-. 

237. tőre, tűre macht, oberer, richter, t. kar-, t. lest- richten, 
urteil fállen, töreal- richten, töretem schwach, ohnmáchtig. — t. 
tűre biró; csag. tőre prinz, gesetz Stud.; vorgesetzter, richter 
Budag. I, 390; ujg. törü prinz; sitté, regei, gebraucb, Kud. 238; 
kún tara princeps Cod. cum. 146; csuv. tőre richter | mong. törü 
regierung, reichsverwaltung Schmidt 261. — cser. törii, tora bíró 
{NyK. IV, 392.). L. v. tör és tőrelik (188. és 206. sz,). 

Nomen possessoris -lí (-lik, -la, -lak) képzős alakok: 
238. k:,rgaaü verflucht. — t. karyauli átkozott, karyau átok, 

átkozás. — L. v. ka?-gis, kargau, kargal-, kargan- (29. 259. sz.). 
239. maktauli ,dicsőséges, dicsérni való' (maktaali 'pagamber-

jos Nacs. 89.). — t. maktauli beruhmt, herrlich, angesehen, maktau 
lob, verherrlichung Budag. II, J 97 ; alt. maktulu berühmt, herrlich; 
— L. v. maktal- (83. sz.). 

240. sijli geehrt, geachtet; erenwert, anstándig. — t. sijli 
geehrt, geachtet, sij ebre, achtung, bewirtung Budag. I, 716. — 
L. v. sij (164. sz.), 

241. törli, turli: ár t. allerlei, verschieden, ódig t. irgendein, 
ta t. solcher. — t. törlő alakú, féle, különféle, ber t. egyféle, bizo
nyos fajú; csag. tikluk verschieden, anders, gattung Stud.; oszm. 
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dürlü, turlu art, bir t. eine art, turlu-turlu verschiedenartig, man-
cherlei; alt. tiirlü : jiizün t. verschiedenartig, verschiedenfarbig; 
kún turlu-turlu variatus Cod. cum. 197; csuv. türla bűnt, gemus-
tert, gemodelt; v. ö. alt. tür ansehen, gestalt, farbe, csuv. tűr mus-
ter, musterzeichnung. — cser. türla különféle; mód, minta, tide 
türlön e módon, ekként (NyK. IV, 396.). 

Ugyancsak a -lí képző fordul elő a v. cerli krank, gumirlr 
ewig ós kaderli gut, rein, heilig szókban (1. alább az alapszókat). 

Fosztó -siz (csuv. -sir) képzővel vannak alkotva: 
242. arsiz, ársez unrein, schimpflich. •— csag. arusiz, arigsiz, 

unrein Budag. I, 3 3 ; ujg. ariksiz unrein, tugendlos Kud. 188; 
alapszavait, ariu tiszta, szent, j ó ; csag. aru, árig rein, schön, 
hübsch Stud.; oszm. art rein, sauber, heilig Zenk.; ujg. ara schön, 
gut, schicklicb, passend, arik: ariksiz unrein Kud. 189; alt. aru 
rein; kojb. ara'/, dri'/, szojot. drey, kar. árig id.; kún are sanctus, 
purus Cod. cum. 77; jak. iras rein, sauber, reinheit | mong. ariyun 
rein, heilig Schmidt. 14; burját árun, árun id. Castr.; tunguz ari
van, árun id. Castr. Az ugor nyelvek közül megvan még a mord
vinban aru ,tiszta' (NyK. V, 158.) és a cseremiszben ere, ire id.; 
ez utóbbiban megvan a v. am^-nak pontosan megfelelő csuvasos 
mása is : irsir ,tisztátalan' (NyK. IV, 341.). 

243. eriksiz wider willen. — t. ireksez kényszerűit, csag. 
iriksiz wider willen, gezwungen Budag. I, J 88. — L. alább érik. 

244. ireksir, áriksir ,akarata nélkül vkinek' (murtlis makeze 
ireksir dn basti ! Nacs. 72; driksir kiskasa uld Üg. 29.). •— csuv. 
irikser wider willen, ohne willen, irik freie wille, einwilligung — 
cser. erikser (NyK. III, 403.). — L. eriksiz. 

245. sesir hinfállig, schwáchlich, krüppel, sisir-murt zwerg, 
sesirmi- sich verheben, sesirmit- beim heben beschádigen. — csuv. 
suzir krank, ungesund, su, siva gesund; alapszavának megfelel t. 
sau ép, egészséges stb. (lásd v. sou, sol 186. sz.). — cser. süsor 
megsebesített, sértett; seb, egészségi baj, suser beteg, seb (NyK. 
IV, 400.), sasir (NyK. III, 414). — L. suzirt- (90. sz.). 

A -siz képzős török-votj. szók csoportjához tartozik még: 
jamsiz fürchterlich (1. alább). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII. 7 



98 MUNKÁCSI BERNÁT. 

Egyéb, gyérebb használatú török képzőkkel alakultak a 
következő névszói származékok: 

246. alaca ,tarkán sávolt, csikós' (iiecTpH^HHHbiü Gavr. 179. 
dal, 31. 1.).— oszm. alája, alaca bűnt, gefleckt, gestreift, vielfarbig 
Zenk.; csag. alája ein schmal gewebter stoff in Mittelasien Stud.; 
kirg. alaf,a bűnt, vielfarbig; bűnt gesíreifte leinwand, Budag. I, 
78; kún alaca (gestreift) ,vermiculatus' Cod. cum. 137.; .alapszava 
köztörök ala ,tarka, csíkolt' (t., oszm.-csag., kojb., kar., alt., kirg. 
ala bűnt, scheckig [von pferdén], kún ala, csuv. ola id., jak. ala 
scheckig [von pferden] | mong. ala/ bűnt, scheckig Schmidt. 11 ; 
burját alek alak id. Castr.; tunguz alak id. Castr. —cser. ola tarka 
(NyK. IV, 347), hegyi cser. ala Zol. 19.). 

247. alpaut herr, alpautjal- herrschen. — t. alpaut úr, elő
kelő, földbirtokos; csag. albagut, tob. alpagut, gutsherr, edelmann, 
herr Budag. I, 80; csuv. olbut, ulbut herr. V. ö. köztörök alip, alp 
,hős, hatalmas' (t. alib óriás, csag. ulup gross, máchtig, erhaben; 
held, athlet Stud.; ujg. alp, elp id. Kud. 188; alt. alip id. held; 
kojb.-kar. álep, alip, alap id.; csuv. olip id. és ,elephant'). 

248. asaki schlecht. — t. aéébke rossz, hitvány, csúnya; v. ö. 
oszm. asagi, asaga das untere einer sache, niedriger, tiefer (a. etmek 
erniedrigen); azerb. asaka id. Budag. I, 49. 

249. buéono mann der frauenschwester. — csuv. poiana id. 
(cBOHK'b); oszm. bajának, bajinak schwager; csag. bajának id. 
Budag. I, 219; t. baja sógor, feleségem nővérének férje; alt. bad'a 
id.; kirg. baza id.; kojb.-kar. bad'a, jmda schwager | burját baga, 
haza schwager Castr.; tung. ba$a id. Castr. — cser. posana sógor, 
két nőtestvérnek férjei (NyK. IV, 409); pasana Zol. 140. 

250. bajiak viel. — t. bajtak elég, többen; keleti tör. bajdak, 
bajtak hinreichend, reich; sehr viel Budag. I, 2:i9; alt. pajták 
reichlich; v. ö. köztörök baj (1. 1 77. sz.). 

251. dolak allé, ganz, gánzlich. — t. tuluk, túlink nyomatéko
sított alakja a túli ,tele, teljes, tökéletes' szónak, melynek egyéb 
török megfelelői: oszm. dohi, csag. tola (Stud.), alt. toló, kirg. tolü, 
kar. toló, dolo, jak. tolu. Alapszava köztör. tol- (oszm. dol-, t. tul-, 
jak. tuol-, csuv. tol-) ,sich füllen, voll werden'. 

252. igifi: igizen nuni zwillingé. —• t. igéz iker; oszm. ikiz 
id.; kún egiz gemelli Cod. cum. 221 ; kojb. ihis-kizi zwilling; csag. 
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ikir id. Stud.; kojb. ikdrá id.; csuv.jiger id. | mong. ikeré zwillinge 
Schmidt. 37; származéka a köztörök iki (t. ike, kar. ihi, jak. ikki, 
csuv. ikke) ,két' szónak. 

é) D e v e r b a l i s k é p z é s e k . 
Köztörök -gan (-yan, -gan, »'aw, -dn) participialis képzőjű 

alakok: 
253. biídirgan: b. kar- ,szétront, feldúl' (bil'dirgan kariz = 

pa33opnjrc. Gavr. Nyk. XVII, 289.). — t. *büldergán ,szétrontott, 
feldúlt', biilder- elosztat, földúlat, böl-, bül- elválaszt, eloszt, elpusz
tít. — L. böldir- (8. sz.). 

254. bulgan ,meglevő, ami vanc (bulganzd kabil basti npHMH 
TO, ITO ecTL Gavr. NyK. XVII, 292.). — t. bullán lett, történt; levő, 
történő, buyan (e h. bulyan) minden, összes: bul- lenni, történni 
(csag. bol-, oszm. ol-, alt. pol-, jak. buol-, csuv. pol- id.). 

255. burán sturm. • - t. burán téli zivatar, hóförgeteg; csag. 
burán sturm, gewitter Stud.; burayan, buragan sturm, schneegestö-
ber Budag. I, 274.; kojb. kar. borán wirbelwind; alt. porogon 
sturmwind, schneegestöber; csuv. puran ungewitter, heftiger wind; 

schneegestöber; jak. burydn schneegestöber, sturm; oszm. bora, 
borán sturm, unwetter, regenguss Zenk.; v. ö. kirg. bura- wirbeln, 
stürmen (schneegestöber) Budag. I, 274. Átment az oroszba is 
őypaH'L alakkal. 

256. tugan brúder. — t. tiuyan (szülött) testvér, rokon; tiu-, 
tu- születni; csag. togan, togkan leiblicher brúder oder schwester 
Stud.; alt. tügan id. és jVerwandter'; csuv. tuvanid.; alapszava 
köztörök tog- (oszm. dog-, csag. tog-, kirg. tou-, alt. tü-J ,geboren 
werden'. — cser. tuan atyafi, t.erga igazi fiú (NyK. IV, 393.); mord. 
dugan bátya (a húgának), duga barát, társ (NyK. V, 197.). 

Köztörök <.is (<is, <as, <.es) nomen actionis és acti 
képzővel találkozunk a következő szavakban : 

257. calis: c. gureé abhang, tkp. ,lejtőhegyf. — t. calis ferde, 
görbe, cal- körül-, rácsavar; csag. calus, calis id. Budag. I, 464; 
csuv. calis id. 

258. janii schuld, fehler, laster, versehen, jangiso schuldig. 
— t. jaftis tévedés, hiba, hibás; jafigis, kirg. §anglis, azerb. janiié 
fehler, irrtum, fehlerhaft, irrig Budag. II, 336; csag. jaíilis irrig, 

7* 
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fehlerhaft, falsch Stud.; oszm. janiié irrtum, íehler, falsch ; az ala
púi szolgáló jan- ige kitűnik t. janié- tévedni, oszm., kún, alt. jan-
gil-,jafíil- ,sich táuschen, irren' szavakból. — cser. jongulos hiba 
(NyK. IV, 371.). — h.jangié- (20. sz.). 

259. kargié fluch. — t. karyié átok, szitok; csag. kargié fluch, 
verwünschung Stud.; alt. kargié id.; kún yargié: chargesli male-
dictus Cod. cum. 84; megvan a votjákban külön a karga- ige is, 
és kargau, kargan- származékok (1. 29. és 238. sz.). 

260. kence, keneé zusammenkunft, rat, beratung, k. kar- raten, 
sich beraten, ódig kehééin ul- einverstanden sein. — t. kifuié 
tanács; csag. kengeé rat, beratung Stud.; kirg. kenés id. Budag. 
II, 140; csuv. hanoi vertrag, übereinkunft; einwilligung; v. ö. 
keneé- (1. 35. sz.) ós keneéci (214. sz.). —• cser. hangáé tanács (NyK. 
IV, 354.); vogk. keneé tanács, keneél- tanácskozik (NyK. IX, 45.). 

261. tahié gewinn, vorteil, tabiéal- wuchern, schachern, 
gewinn suchen, vorteil ziehen. — t. tabié lelés, kitalálás, nyereség, 
tab- találni, lelni, szerezni, nyerni; csag. tabié, tapué inná, gewinn, 
nutzen Budag. I, 719; köztörök tab (csag. tap-, tab-, csuv. top-, 
kojb. tab-) ,találni, lelni'. 

262. ujnaé: u. karon ehebruch. -— t. ujnaé paráználkodás, 
ujnaé- szerelmeskedni, bujálkodni; csag. ojnaé der geliebte, freier 
Stud.; kirg. ojnas id. és unzucht Budag I, 169; oszm. ojnaé hure-
rei, liebhaber, buhle, dirne Zenk.; alt. ojnoé hurerei, ausgelassen-
heit; alapige ojna- játszani. — L. vjnaélik (207. sz.). 

Köztörök -m, -n nomen verbale képzős alakok: 

263. adim : adimo val im schritt gehendes pferd. —• t. adim 
lépés, atla- lépni; csag. atim schritt Stud.; oszm. adim schritt, 
spur, fusstapfe Zenk.; alapszavára nézve v. ö. csuv. ot- gehen, oda 
schritt; jak. atilla- schreiten, im schritte gehen; kirg. atta- id. 
Budag. I, 21 ; oszm. adla- id. Zenk. 

264. bölmi, bütmi, bul'mi, böl'mo, bul'mo zimmer, kammer. — 
t. bülmá válasz v. szakaszfal, osztály, szoba; böl-, bül- elválaszt, 
eloszt; csuv. pülmek scheidewand, zimmer, kammer, abteilung. — 
L. b'óldir- (8. sz.). 

265. uslom vorteil, gewinn. •—• csuv. oslam gewinn, wucher, 
zinsen, t. aslam kamat; alt. ástam nutzen, gewinn. Az igei alap 
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kiviláglik a csag. asig, asik, ujg. assik nutzen, vorteil, gewinn szó
ból (Budag. 1, 48.) 

266. zijin, zin gemeine, versammlung; gin Gavr. — t. gijin, 
jijin gyűlés, társaság, gyűjtemény, jij- gyűjt; kirg. §ijm versamm
lung des volkes Budag. II, 357; oszm. jigin haufen, anháufung; 
alt. jün versammlung, zusammenkunft; v. ö. csag. jignak ver
sammlung. Alapszó köztörök jig- (t. jij-, kirg. §ij-, alt. ju-) 
,sammeln, anháufen'. 

Köztörök -k nomen verbale képző, esetleg ennek eltűnéséből 
származott szóvégi magánhangzó mutatkozik következő török-
votják szókban: 

267. acik teilnehmend, freundlich. — t. acik nyílt, világos, 
n y á j a s ; csag. acik, acuk, kirg. a§ik hell, klar, offen: fröhlich, 
lustig Budag. 1,13; alt. acik offen, fröhlich; csuv. öze offen; 
freigebig; alapszava köztörök ac- (kirg. as-, csuv. os-, jak. as-, kojb. 
at'-, kar. as) ,nyitnif. 

268. alak raub. (?-vel Wied.) — csag. alak raub, plünderung 
Budag. I, 79; v. ö. köztörök al- ,venni, elvenni'. 

269. bicki, bicki ságe. — t. pickl fűrész; csag. bicki ságe 
Stud.; oszm. bicki ságe, messer, ins besondere um ledér zu schnei-
den Zenk.; csuv. picik ságe, feile ; kun bicchi serra Cod. cum. 
100; alapszava köztörök bic-, bic- (kirg.pM-j kojb.-kar bit'-: bit'er-
ben, imperat. bis zuschneiden, alt. pic-, jak. bis-) ,vágni, metszeni, 
s néhol ,fürészelnif is. — Hegyi cser. picka ságe, feile Zol. 55; a 
magyarban is megvan az oszmanliból déli szláv közvetítéssel 
átkerült bicskia, bicska, bicske Tjsz. Külön való szó bicsak (t. pcak, 
oszm., csag. bicak, kojb. bit'ak, kar. bisák, alt. picak, kun bicak, jak. 
bisay), bár ugyanazon alapszótól. 

270. bojorok gebot, befehl. — t. bojorok parancs, bojor- paran
csolni ; csag. bujruk befehl, anordnung Stud.; oszm. bujuruk, buj-
ruk id.; kún buyuruc, bwrach mandátum Cod. cum. 44, 162.; alap
szó köztörök bujur- (csuv. pür-, alt. pujur-) ,parancsolnif (csuv. 
entscheiden, ein urteil fállen). 

271. bujou farbe, bujoual- fárben, anstreichen. — t. bujau fes
tés, festék, buja- festeni, színezni; csag. bojak farbe, bojag id. 
Budag. I, 295.; azerb. bojak fárberröte (MapeHa) Budag. u. o. ; 
oszm. bója farbe; ujg. botak, buták, botuk farbe Kud. 213; alt. 
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puduk, poju farbe; kún boyiow color, boya tinctura Cod. cum. 18., 
59 | mong. bucink farbe, indigopflanze Schmidt. 118; burját budek 
farbe Oastr.; alapszava oszm., csag., kún bója- fárben, alt. pojo- id.; 
jak. butid- rot fárben | mong. budu- fárben Schmidt. 117. — L, 
bujal- (71. 82.). Más «farbe»-szó: votj. olip (=osztj . olip). 

272. buléou frist, termin. — kojb.-kar. mold'ay termin; csag. 
bolcau, bolcal termin, bedungener platz oder zeit; kaz. t. bulcal id. 
Budag. I, 289.; csuv. pilcav festsetzung des tages der hochzeit 
Zol. 54; az igei alapszó kitűnik már a csag. bólém stelldichein, 
urlaub, termin (Stud.) képzésből, de ezenkívül is rábizonyítanak 
jak. boljuo- (bolfübun) festsetzen, bestimmen | mong. bolfu- ver-
abreden, bedingen, festsetzen (bolfuya bedingung, verabredung, 
termin). — Ezzel egyezőnek látszik a magy. bulcsu (búcsú), mely
nek ,elválás, illetőleg az ez alkalommal történő beszéd'-féle értel
mét világosan visszaadja a csag. bulcaé is. 

273. burgi, birgi musikalisches instrument; burgi ,réz szivár
vány, melyet víz leszívására alkalmaznak' Gavr. (125. 1.). — t. 
birgi trombita; oszm. ború, buru rohr, rinne, horn zum blasen, 
trompete; kel. török burgu horn zum blasen, trompete; kún 
burgu tuba maioris formae Cod. cum. 104; csuv. pur% rohrpfeife; 
v. ö. tör. bur- ,wenden, drehen, schrauben'. 

274. busi féld. — t. basiu, basu mező, szántóföld, árié basiui 
rozs, őszi mező; csuv. pozu brachfeld; alapszó a tör. bas- ,nyomni' 
(csuv. pos- drücken, treten); az «ugar» s aztán általában ,szántó
föld' jelentésre nézve v. ö. székely n y o m á s , mely ,a szántóföldek 
azon részét* jelenti, ,mely ezúttal ugarnak marad' (Tjsz.). 

275. tfec, gec, d'ec gut, heilig, 5. ul, 5. bur (grussformel), 
5. ulemze kar- grüssen, gecjask- heucheln. — t. jakéi, jakéi jó, 
derekas; azerb., t. jayji, kirg. fjaksi, bask. cakéi gut Budag. II, 
350; azerb. jayji ol! grussformel (őy^t 3 ,̂opoB'L!) u. 0.; alt. 
jakéi gut, schön, güte; kojb.-kar. t'ayse, t'ayée, gut; kún yacsi bonus 
Cod. cum. 75; oszm. jakisik ziemend, angemessen, passend ; alap
szó jak- wol tun, behagen, erquicken (Stud.), oszm. jakié- angemes
sen sein, passen, ziemen, és jak- gefallen, behagen (Zenk.). — L. 
geclik (—. sz.). Eredeti szó bur gut. 

276. érik, irek freier wille, freiheit, erkaz freiwillig, eriko frei, 
unabhángig, freiwillig, eriktem unfrei, sclave, unfreiheit, zwang> 
erikjal- freien willen lassen. -— t. irek kény, akarat, szabadság; 
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csag. érik, irik wille, freier wille, freiheit, maciit Budag. I, 188; 
ujg. érik, erük kraft, maciit, stütze, hilfe, kráftig, stark Kud. 188 ; 
kún erk (,vis, potentia, liberum arbitrium'): erkli potens és eruv 
vis Cod. cum. 219., 157., 142.; csuv. irik freier wille, freiheit | 
mong. erke macht, vermögen, freier wille Schmidt. 31. Alapszóul 
némelyek az er férfi szót veszik fel (I. Etym. 46. 1. és Bál. gr. 28 ; 
v. ö. jak. ar mann; kraft, ausdauer); de tekintve hogy az -ik végzet 
általában nomen verbale képzés, továbbá hogy az er névszónak 
alapjelentése ,férfi' (mely mellett itt-ott a .férfiasság, erő, fáradság' 
értelem csak másodrendű fejlődés), külön valónak kell tartanunk a 
két er szót annál is inkább, minthogy ennek kétféle ,mann' és érik, 
erke alakban ,freier wille' jelentése a törökségen túl a mongolban 
is két alakhoz fűződik (v. ö. mong. ere mann, mánnlich, mannhaft 
és erke freier wille Schmidt. 30., 31.). Én az érik, irik szót a köztörök 
er-, ir- «érni, érkezni)) (iris-, t. ireé- érni, jutni) származékának 
tartom; a «freier wille, macht» jelentésre nézve v. ö. finn ehto 
«arbitrium» ehtii- «properare, pervenirew mellett (MUgSz. 12.1.), 
észfc.joudu «eile» és «kraft, vermögenw (ib. 156 1.) — cser. érik, 
irik szabad akarat, szabadság (Ny.K IV, 341.). A török érik szóval 
egyeztette Vámbéry a magy. erő szót is (NyK. VIII, 142.; Kud. 188. 
és ,A magyarok eredete' ez. müve 599. 1.); ez ellen Budenz azt 
hozta fel (NyK. X, 98.), hogy terik-nek ,kraft, erő'jelentése bizony
talannak látszik; a szó nyilván = csuv. irik ,akarat, szabad akarat, 
szabadság', a mivel jóformán a KB-beli helyek is lesznek fordít
hatók « ; de Budagov szótárában is ott találjuk az érik fordításában 
a MorymecTBO (kraft, macht, stárke) jelentést; továbbá a kún 
codexben eruv ,vis' szóval van fordítva; kétségtelen a mong. erke 
,macht, vermögen' szó ide tartozása is. Ezzel szemben a magy. 
*?ró'-vel egybeállított ugor alakok (vog. íwgre stark, stárke; lp. 
kjáura robustus, validus; ÜjmjarUeá crassus) hangtani szempont
ból nem kifogástalanok. 

277. erki: erkijal- zártlich behandeln, verzárteln. — t. irkii 
kényes, irkáld- kényesztet, hízeleg; csag. erke der verzártelte und 
unerzogene knabe, die verzártelung, erkele- verzárteln, schlechle 
erziehung gebén Stud.; alt. erke angenehm, hold, lieb; liebling • 
kojb.-kar. irka zárt | v. ö. mong. erke vorzüglich, ausgezeichnet 
Schmidt. 32. Alapszóul ugyanazon ir-, er- igét lehet felvennünk, 
melytől az irek szót származtattuk, úgy hogy ennek *erkek, erke 
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származékának előbb csak egyszerű k é n y e s (arbitrium habens) 
jelentést tulajdonítunk, melyből később az ,elkényeztetett' értelem 
fejlődött. 

278. jabi matté, bastmatte.—t. jabiu : jabiuci takaró, ettől: jab-
befödni, betakarni, bezárni Bál., ^abu, jabu decke, überzug, pferde-
decke, dach Budag. II, 319; cs&g. japuk decke, pferdedecke, feine 
wolle Stud.; japig, japug decke, hülle, schleier Budag.; oszm. 
japik pferdedecke, satteldecke Zenk.; alt. jabu dach; kún jabov : 
jabovli lanatus Cod. cum. 143; jak. sabl bedeckung, deckel; alap
szó köztörök jap-, jab- ,befödni' (jak. sab-). •— niagy. gyapot is a 
japuk-xiak felel meg oly hangváltozással, mint pamuk-hó\ lesz 
pamut, vagy zamak-ból zamat; gyapjú ellenben tör. japgu mása, 
mint borjú a török bozgu-é. — L. jabinci (209. sz.). 

279. jara, jera wunde, jarajo verwundet, jaraes voll wunden. 
— t. jara seb; oszm. jara wunde; csag. jara, kirg. jjara, id. Budag. 
II. 323.; alt. jara id.; kún jara: yara etarmen interficio Cod. 
cum. 33 | mong. jara geschwür, beule, offene wunde Schmidt. 288; 
burját ;'ara id. Castr.; az alapszót illetőleg elfogadható az Alt. gr. 
(és ez után Etym. 128 1.) véleménye, mely szerint az a köztörök 
jar- ,hasít' (kojb.-kar. far-, kirg. jar-, csuv. sor-) ige volna; v. ö. 
oszm. jar- ,verwunden, beissen, stechen (von insecten)' és ,spalten' 
etc. Zenk. — cser. jóra, jara seb (NyK. VI, 371). 

280. jurgo zelter, passgánger. •— csag., t. jorga, kirg. jorga 
traber, passpánger, zelter, passgang Budag. II, 372.; oszm. jorga 
traber, passgánger Zenk.; alt. jorgo passgang; csuv. surga passgán
ger ; jak. joruo passgánger | mong. f,iruya der passgang bei den 
pferden Schmidt 305.; az igei alapszó kitűnik csag. jort- im trabe 
gehen (Stud.), oszm. jort- traben, schnell laufen (Zenk.), kojb.-kar. 
tort- in galopp fahren, csuv. jort-, t. járt- id. szavakból. — cser. 
jorga passgánger Zol. 74. 

281. kujki, kiijki kummer, sorge, verdruss, langeweile, kujkio 
traurig, kummervoll, kujkiask- traurig sein, sich grámen, sich 
betrüben. — t. kajp bánat, bú, gond, szomorúság; csag. kajgu, 
kajku sorge, kummer Stud.; bask. kajgu id. Budag. II, 33; oszm. 
kaja, kajgu, kajgi sorge, sorgfalt, betrübniss; kún kaygi tristitia Cod. 
cum. 187.; ujg. katku sorge, besorgniss Kud. 222.; csuv. yojiy, 
yojgi id. — cser. ojgo, ojyo, ojya szomorúság, bánat, aggodalom 
(NyK. IV, 343.). Az igei alapszó kitűnik az általános török kajgír-
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,szomorkodni, búslakodni' szóból (oszm. kajir-, csuv. yojgir-; cser. 
ojgor-). 

282. kapka tor, pí'orte. •— t. kapka, kabka kapu; csag. kapuk 
tor, tür (kapkak deckel, decke) Stud.; ujg. kapuk pforte, tür Kud. 
220; azerb. kapu tür, pforte Budag. II, 37; kirg. kakpa id. Budag. 
II, 1.; csuv. yapya id.; kún kabag porta Cod. cum. 186 ; oszm. kapu, 
kapi tor, pforte; v. ö. tob. kapkak | kojb.-kar. kakpak, jak. yappay 
deckel; mong. yapyak, burj. yapyak id. Alapszó a köztörök kab-
(csuv. yop-) ,befödni, bezárni'. — cser. kapka, yapka kapu (Nyk. 
IY, 354.); magy. kapu. — L. kab (145. sz.). , 

283. kargau fluch. — t. karyau átok, átkozás; csag. kargu id. 
Budag. II, 10.; ujg. karku flucb, unglück Kud. 221. — Lásd fent 
(29. sz.) a karga- igét. 

284. kesék stück, og k. eine weile, eine zeit láng. — t. kisák 
rész, adag; csag. kesék abgeschnittenes stück (klotz, scbolle stb.) 
Budag. II, 177; oszm. késik dem etwas weggeschnitten ist, stück, 
schnitt, stumpf Zenk.; kún keseo buccella Cod. cum. 182.; csuv. 
kazik abgeschnittenes stück, stück, bissen; ujg. késik, késük 
abbruch, bruch, ende Kud. 217. ; alt. kezek teil, bruchstück, stück; 
kojb. kezeik, kizdk ein kleines stück, wenig, kar. kesék, kesék hálfte; 
alapszó köztörök kes- (t. kis-, csuv. kas-) ,vágni, metszeni'. 

285. kisik eng. — oszm. kisík. zusammengedrückt, gepresst; 
alt. kizik eng, knapp; v. ö. kar. késel eng | csag. kisnak enge pas-
sage eines flusses, meerenge Stud. [ ujg. kis eng, beengt, wenig/ 
selten Kud. 223.; jak. kisan- etwas bedürfen, kisalya bedürfniss 
(v. ö. magy. s z ü k s é g ) . Alapszó köztörök kis-. ,drücken, pressen, 
beengen'. Eredeti szó ^oskit, doskit (zürj. geskid) eng. 

286. köt'i, kujti herde. •— t. kötöü nyáj; csag. kötii das weiden, 
hüten des viehes; erwartung Budag. II, 114; oszm. güdi: güdi^i 
hirt Zenk.; alt. küdil viehweide, das weiden; csuv. kiidit herde. 
Alapszó a tör. küt- ^rwarten' (jak. kut- erwarten, csuv. kitt'-, oszm. 
giit-, güd-, t. köt-, csag. kitt-), melynek a törökség nagyobb részében 
,hüten, bewahren, w7eiden'-féle jelentése is fejlődött (alt. küt- csak 
,weiden'). — cser. kiitü, kitö nyáj (NyK. IV, 366.). — L. kMöéi (216.). 

287. kuno gast. — t. kunak vendég; csag. kanak id. Stud. ; 
konag, kirg. konak gast, gasthaus, quartier Budag. II, 94.; oszm. 
kanak gasthaus, herberge, wohnung és komik gast; kún konak: 
conaclarmen hospitor Cod. cum. 7 ; yonuk nachtlager; csuv. yuna 
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gast | mong. yonok nachtlager, eine ganze tageszeit Schmidt 161 ; 
alapszó köztörök kon- (t. kun-, jak. yon-; mong. yono-J ,übernach-
ten, sich niederlassen'. — cser. yuna, yana, una vendég (NyK. 
IV, 350). 

288. kuro stroh, halm, aram k. stoppel, kuroes voll stroh. — 
t. kara üres növényszár, málnabokor; kún kovra dumus Cod. 
cum. 135; csuv. yura verdorrtes grass, korik gras, kraut, korik-udi 
lycopodium complanatum (acneHMKa); csag. kuruk trocken, trocke-
nes holz, stock; alapszó török kur-,száradni' (jak. kür-, csuv. yura-, 
csag. kuru-, t. kori-, alt. kurga-, oszm. kuru-. — niagy. kóró (1. 
NyK. XVII, 97). 

289. kurok ráuber, dieb, kurokal- rauben, plündern. — t. 
karak rablás Bál. 177., karakói rabló u. o.; csag., ujg. karak raub, 
ráuberei, karakói, kirg. karakéi ráuber, dieb; csuv. yoray, yorays 
id.; alt. karak: kara kei ráuber; kún karak: karakói praeclo Cod. 
cum. 213; alapszóul felvehetni a kara- ,sehen schauen, warten, 
suchen' igét, további «lauern, auflauern, insidiari»-féle értelemben. 
De van igéül is csag. karak- «rauben, plündern» Stud. — osztj. 
yoraysi, yoraksi ráuber. 

290. tarlau féld. — t. tarlau ackerfeld, viehweide; azerb. 
tarla aufgeackertes féld; kirg. tarlau féld (grasfeld); csag. tarlig 
ackerbau Budag. I, 331 ; oszm. tarla acker, saatfeld Zenk.; kún 
tarlov arvum Cod. cum. 180; kojb. tarlay, tarlag acker | mong. 
tarjalang acker Schmidt. 234.; alapszava mutatkozik a köztörök 
tara-, tari- ^áen', tarka- jZerstreuen' szókban (1. v. tarask-, tarkaúk-
60. és 61. sz.). — Igen szembetűnő a magy. tarló stoppelacker, 
stoppelfeld (régebben egyszerűen szántóföld': a cumulis itur ad 
rus Bissenorum, vulgo Besseneu-tliorlou ; Arpádkori új okmányt. I, 
332.) szónak alaki és jelentésben' egyezése a felsorolt török alakok
kal s Vámbéry már régen (NyK. VIII, 178.) egyeztette is őket; sőt 
Budenz is elfogadta az egyezést a tarló- régi «szántóföld» jelen
tésre nézve; de ujabban (MUgSz. 183. 1.) a tarló-t mint a tarol-
«demetere» igének származókát egyszerűen ugor eredetű szónak 
magyarázta. Azt hiszem itt kétféle tarló szóval van dolgunk, 
melyeket a népetymologia kapcsolt együvé; az egyik Páriz P. for
dítása szerint ,cordum, sicilimentum' azaz ,őszi széna, sarjú széna' 
(ugyanígy Molnár A.-nél is), ez a magy. tarol- igének származéka; 
a máeik jSzántóföld'-et jelentett régebben s mivel alakja azonos 
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volt a ,cordum'-ot jelentő szóéval, ma speciálisabb ,stoppelfeld, 
stoppelaker' értelmet vett fel. Ez utóbbi tarló török kölcsönszó. 

291.ÍÖ2Ö (Hozok): tözötem ohne ordnung, uneingerichtet, 
ungeordnet (sojos tözötem vilem = t. alar tözöksez ikan Nacs. 3.) — 
t. tözök rend, szerkezet; rendes, helyes, töz- rendezni, szerkesz
teni, igazítani; csag. tözilk ordnung, gesetz Stud.; ujg. tüzük 
ordnung, regei Kud. 240; kirg. tüzTt Zol. 89 ; csuv. tűre gerade, 
eben, richtig, recht. — cser. tör, török, torok egyenes, igaz (NyK. 
IV, 392). 

392. tasak, tisak kissen, pfühl. — t. tilsak derékalj, tilsa- terí
teni, ki-, leteríteni, ágyalni; csag. tilsak matratze Budag. I, 395 ; 
oszm. dilsek, dösek bett, matratze (dilse-, döse- auf dem boden aus-
breiten); alt. tözök matratze, bett; kojb. tozak, kar. tösdk heti; kún 
tosac, tosiac stratum, lectus Cod. cum. 123. 99. 119; csuv. tüiek 
bett, matratze. —- cser. tasak, tilsak, tilsak dunyha, ágy (NyK. 
IV, 392). 

293. ujol wachsam, wachend; ,serénység, ügyesség' Gavr., 
NyK. XVII, 174.-— t. ujau éber, uja- ébren lenni; csag. ujak wach 
Stud.; ujg. utuk, otuk wachsam, wach, schlaflos Kud. 204; alt. ujg a 
wachen, wachsamkeit; a szóvégző Z-re vonatkozólag 1. sol és song
ról 186. és 235. sz.). 

294. ulek aas. — t. ülek holt, halott; csag. ölük todt, leiche 
Stud; oszm. ölil id.; alt. ölük id.; kún ola mortuus Cod. cum. 8 8 ; 
alapszó tör. öl- (t. ül-, csuv. vil!-) éterben'. Eredeti szónak látszik 
soj, söj, sej (zürj. soj) leiche, aas. 

Nomen verbale -k képző van még a votj.-török kerek szóban, 
melynek a votjákban csak kötőszói ,wenn auch, obgleich' jelentésé 
ismeretes (i. alább). 

Török nomen verbale kié (-kie, -gic, -glc) képzővel vannak 
alkotva: 

295. baskic treppe, freitreppe. — t. baskic lépcső, lajtorja; 
csag. baskic schwelle, treppe, leiter Stud.; alt. padkié id.; kojb.-
kar. baskas treppe. Alapszó tör. bas- ,drücken, treten' (1. hm* 274. 
sz.). — cser paskec lépcső, garádics (NyK. IV, 404). Eredeti szó 
tubán treppe, leiter. 

396. kapkas: jer-k. schádel, hirnschale. — t. kapkac fedő, 
boríték, tez kapkaci térdkalács; alt. kapkas rinde'•; kojb.-kar. kak-
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pas, kakpas birkenrinde; alapszó tör. kap-, kab- ..födni* (1. kapka és 
kah 282. és 145. «.). 

297. kücergec bild, beispiel. — t. kücergec példa, minta; ab-
schrift, kopie, vorschrift Budag. II, 145; származéka a t. kücer-
,átszállítani, áttenni, fordítani' szónak (1. köcir- 41. sz.). 

Török -kin (-gin, -kin, -gin) képzős igei névszók: 
298. azi/in lüderlich, schlecht. — oszm. azgin verirrt, aus-

schweifend, moralisch verderbt, zügellos Zenk.; csag. azgun id. 
J3udag. I, 37; alapszó az- ,eltérni a jó útról, kicsapongani'. L. az-, 
•azdir- azginlik (4., 5. és 196. sz.). 

299. erkin ruhig. — t. irken szabad; csag. irkin, irkün, irken 
í'rei, ungezwungen; geráumig Budag. I, 188; alt. erkin: e. bérbej 
wider willen; alapszava egyezik az erik-éYel (1. 276. sz.). — L. 
erkin-, erkinlil; (78. és 200. sz.). 

300. salkim frost, kálte. —• t. salkin hűvös, hideg; csag. salkin 
.kühl, kait Stud.; kiihler wind; kirg. salkin kühl, kait (salkam win-
dig) Budag.I, 690; alt.salkin,salgin wind; kún salkun, salkon ven-
tus Cod. cum. 181., 78 ; jak. salgin lüftchen, luft; csuv. soligim, 
solgin, sogim kait j mong. salkin wind Schmidt 343; burját halken, 
halkin, yalkin, salke id. Castr. Az igei alapszó kitűnik ajak. salgii-
(salgijabin) wehen, blasen, ujg. salik wind (Kud. 254) szavakból. 
— Megfelelő jelentésű eredeti szók: kódon frost, közit (zürj. kögid) 
kálte, frost, sijam kait, kühl. 

Török deverbalis -iz (-iz, -is, -is), -Ír képzővel alakult mel
léknevek : 

SQí.jatír viel, genug. — t.jitár elég; csag. jeter genug, aus-
reichend Budag. II, 349; oszm. jeter id. Zenk.; a köztörök jet-, jit-
(jak. sit-, csuv. sit'-, kojb. fit-, kar. fit-) ,anlangen, erreichen, aus-
reichen' igétől származik. •— cser. jattir genug Zol. 70. — L. 
jet- (25. sz.). 

302. jetiz stark, klug; verleumder, /. murt künstler, meister. 
— t. jitez gyors, ü g y e s ; ugyancsak &jit-,jet- ,erreichen' (l.jatir) 
igétől alakúit, olyforma jelentés-fejlődéssel, mint a magyarban is 
ért- ,verstehenc ér- ,erreichen' mellett. 

303. tegis steil, gerade, gleichmássig. — t. tigez egyenlő; 
•csag. tiges eben, flach Stud.; t. tigiz, tigilz, gleich, eben Budag. 
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I, 421; csuv. tigis id.; v. ö. alt. tekéi és köztörök töz, tiiz (oszm. 
düz) id. Az igei alapszó kitűnik csag. tingis vergleichung, gleich-
stellung, tinge-, tingle- vergleichen alakokból. Van azonban tina 
(tin, tefi), tig ,gleieh' névszó is. 

Egyéb deverbalis képzések mutatkoznak a következő török-
votják szókban : 

304. aldaur ungegründet, fálschlich; umsonst, vergebens. — 
A török alda- ,lügen, betrügen' igének egyik elavult, vagy legalább 
forrásainkban ki nem mutatható származéka, a -gur (eredetibb -guz) 
képzővel. — L. aldal-, aldanci (68. és 208. sz.). 

305. jemis, jontii, jumis frucht. — t. jimes gyümölcs; csag. 
jemis gedörrtes obst Stud.; frucht, beere, kirg. jjimis id. Budag. 
II, 367; oszm. jemis frucht, obst; alt. jimisid. és ,nahrung, speise'; 
kim jemis, yemis, giemis fructus Cod. cum. 125, 28, 89; csuv. Urnái 
nahrung, speise, futter; a tör. je-, ji- (alt. jij-, jak. síd- [sibin], csuv. 
si-) ,enni' igének származéka. — mord. imis bogyó (NyK. V, 162); 
magy. gyümölcs. Ide sorozható, a speciálisabb ,bogyó' értelemmel., 
még: v. Tomis kirsche. 

306. karául wache. — t. karauÜ, karául őrizet; csag. karagol? 
karául wache Budag. II, 48 ; alt. karául, karul id.; oszm. karául? 
karavul, karagai, karakol wache, schildwache, vorposten, patrouille 
Zenk.; csuv. yoral id. | mong. /arabul wache, aufsicht Schmidt. 
139; v. ö. tunguz karúiéin wáchter Castr. ; alapszava a tör. kara-
,sehen, beobachten, hüten' ige. — zürj. karaol, karául, karaur 
wache; cser. orol, uroul őr; osztj. karául őrzés (NyK. XI, 185). Az 
oroszba is átment a török karául, úgy hogy akár innen is kerülhe
tett az emiitett ugor nyelvekbe. 

307. tinis still, ruhig. — t. tinta csendes, nyugodt; csag. tinc 
ruhig, still, sicher Stud.; kirg. tins, azerb. diné id. és ,zufrieden. 
friedlich' Budag. I, 740; v. ö. t. tin- nyugodni, megnyugodni, csag. 
tin- ruhen, aufhören, rasten; oszm. din- id. 

P) Tatár és csuvas eredetű (nem köztörök) névszók. 
308. aktik: aktigaz , végre' (inmarlen vösezlen a. mar kii van-

= t. xodaj imaninin kaldiyinda nej süz bar í Nacs. 64). •— t. aktik 
végső, utolsó, maradék; csag. a/tik enkel Stud.; bask. aktuk, aktik 
das letzte, überbleibsel, rest; nogaji tat. aktik enkel Budag. I, 68„ 



110 MUNKÁCSI BERNÁT. 

809. alek: alekti- verleumden. — t. alak rágalom, pletyka; 
csuv. álek verleumdung; v. ö.jak. álak spott, a. tut- jemanden zum 
bestén haltén | mong. elek spott, hohn Schmidt 28. Budagov (I, 79) 
az arab helák ,verderben, untergang' szóra utal, nyilván nem helye
sen. Más szó: kus- verleumden, beschuldigen. 

310. alekci, alekéi verleumder. — t. álakéi aufwiegler Budag. 
I, 79; csuv. áleks verleumder. 

311. ana streifen, strich; hürde, eingepferchter platz; ana 
sor, pásztaföld (ikem no berad va$ anaed: szérűd mögött tönköly-
sorod [iro.ioca IIOJIÖH] Gavr. NyK. XVII, 282). — csuv. ana ein 
strich ackerfeld (sarom.); v. ö. csag. angiz das brachfeld, das weite 
leere féld Stud. Összefügg talán a keleti török en (alt. én, csuv. 
an: anzir keskeny) ,szélesség* szóval. — cser. anga telekföld 
(NyK. IV, 337). 

312. ardana holzstoss, scheiterhaufen. — t.ardana holzstoss 
Budag. I, 27 ; v. ö. oszm. ardila zutat, ergánzung; haufen auf dem 
maasse Zenk. és köztör. art- ,szaporodni, növekedni'. 

313. arlan maulwurf. •— csuv. arlan id.; t. árián, irlán id. 
Budag. I, 31 ; alt. erlen rat te; hamster. — cser. arlan, arlange va
kondok (NyK. IV, 339), árlánga, orlange Zol. G; mord. arlan 
vakondok. 

314. ataz hahn, nemié a. truthahn, puter. — t. átás, átác 
kakas, üt'úé id. Budag. I, 9 ; v. ö. csuv. avda-, alda-, ada- kukoré
kolni és avdan, aldan kakas, mely szerint a t. ütáé, iitüé alapjelen-
téséűl voltaképen ,kukorékoló' vehető fel. — erdei cser. atas Zol. 
201 ; mord. at'aks, at'oks kakas. A mordvin alak -ki végzetében 
népetymologiai eszmetársítás mutatkozik, mely az idegen eredetű 
*ataé, átáé szót az eredeti at'a ,altér mann; m á n n c h e n (von 
t i e r e n ) ' szóval hozta kapcsolatba. 

3Í5. azbar hof, a.-ser markt. — t . ahzar ól, istálló; azbar 
stall, pferdestall, hof Budag. I, 36; krimi tatár azbar id. u. o. Nem 
látszik eredeti szónak. 

316. balagan zelt, hütte. —jak. balaran jurte, hütte, sommer-
hütte; kirg. balaran wetterdach, schuppen, baldachin (HaBtCB) 
Budag. I, 230 | mong. balrasun stadt, wohnort Schmidt 100; bur
ját balagan notlager, balgaso, balgáhan kleines vorratshaus, holz-
jurte Castr.; kalmük bulgahum winterhütte (Böht. 131). Az orosz
ban is van óaiiarauL sommerhütte, jahrmarktsbude. Budagov per-
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zsából származtatja (bála ,oben, hoch' és yáne ,haus'). — zürj. 
balagan, bavagan zelt, hütte. 

817. bici ,Sz. János bogárka' (CBIÍTJMK'L Gavr. NyK. XVII, 
285). — t. bö$ek (name verschiedener insecten), konduz-b. spani-
sche fiiege. sümüklü-b. schnecke, igen-b. saatkáfer Budag. I, 273; 
oszm. bö$ek reptil, insect, wurm (káfer, schnecke, krebs): jolduz-b. 
leuchtwurm Zenk.; csag. möcek káfer, ungeziefer Stud. — magy. 
pöcsök viehbremse; pöcsik, pécsik eleven csípős légy Tjsz. 

318. birkit adler. — t. börköt goldadler (aquila imperialis); 
csag. börgiit ein raubvogel, adler Stud.; kún burkit aquila Cod. 
cum. 148 | mong. börkiit adler Schmidt 123; burját bürgüt id. 
Castr. Külön átkerült e szó az oroszból is berkut alakban (ÖepkyrB 
goldadler). Más, idegennek nem bizonyítható szók: guges és 
er$i adler. 

319. birtik korn, jir-si-b. einzelnes haar. — t. bort&kjáaéíiy, 
magszem (börtöklö szemcsés, börtökld- szemenként szedni, sze
melni); turkomán bürdük hafer Budag. I, 275; v. ö. csuv. pürcik 
korn, perle, körnchen ; knospe; alt. pür, pürcük baumknospe, blatt; 
í. börö rügy, faszem, bimbó. 

320. bit'mk, butnik krausminze (mentha). — t. bötnek fodor
menta ; kirg. bütnik, bütnük eibisch, althee (npocBnpHfiKrf>) Budag. 
I, 273; csuv. piitnik krausminze. — cser. pürtnük(\) menta (NyK. 
IV, 413), pütnük Zol, 56. 

321. biz sackpfeife, dudelsack. — V. ö. csag. bozuk eine art 
musikalisches instrument mit 6 saiten Budag. I, 279. 

322. biz ,arczkenőcj, máz' (banadi bizen zirtfila =HaMaati>Te 
JIHUO űfciHJiaMH H pyMSHaMH Gavr. NyK. XVII, 272). — V. ö. t. 
bizd- ékesíteni, meszelni, bizak ékesség; oszm. beze- schmücken, 
putzen Zenk.; csag. beze- zieren, aufzutzen, herrichten Stud. 

323. bötörkajo zerstreut, flatternd (haar). — Világosan törö
kös képzés; v. ö. csag. botrak zerstreut, zerworfen, Budag. I, 272. 
(Stud. szerint ,störend"); botra- zerstreuen, auseinander werfen 
Stud. (Budag. szerint: ,zerstreut werden'); csuv. putrat- trüben, 
mischen, m.engen, putrim- (pass.-refl.). — cser. pudurat- megza
varni, puduran- zavarodni. 

324. bukó krummholz, bügel. — csuv. pügü krummholz am 
kummet, bogén (,nyra); oszm. bük'ú, büki krümmung, biegung, bug 
{crnö'i.) Budag. I, 286; a köztörök bük- (t. bök-, alt. pük-, csuv. 
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pük-, jak. bak-) ,krümmen, biegen' ige származéka. — cser. püga 
ív, meghajtott vlmi, püga járom (NyK. IV, 413), pügö görbe fa a 
lóigán (NyK. VI, 403). 

325. bultir- frauenbruder, frauenschwester. — csuv. poldlr 
jüngerer scbwager, schwágerin (des mannes schwester); t. baldiz a 
feleség húga ; oszm. baldiz, balduz schwágerin Zenk.; v. ö. jak. balis 
jünger an jahren (boltim, baltin, balta etc), jüngere schwester. 

326. buric schuld (debitum). — t. barié, borié, burj adósság, 
tartozás; csag. bor3, ború3; kirg. bori; azerb. bor3 id. Budag. I, 
275; oszm. bor3" schuld; kún boré: boréin debitor, borcluc obstric-
tus Cod. cum. 91, 167; v. ö. kojb. brö, kar. bur<> schuld; jak. burai 
schuld, unrecht, strafe | burját buru schuld Castr.; tunguz buru id. 
Castr.; mong. bururu schlecht, unrecht, verkehrt Schmidt 115. 

327. burlat rotes garn. — t. borlat kumatsch (rotes baum-
wollenzeug); kirg. borlat id. Budag. I, 276; bask. borlat vörös csí
kos kelme (NyK. XVII, 374). 

328. buskel nachbár. — csuv. poskil' nachbar (előrésze a török 
baska ,másc szónak megfelelő csuv. *poé: posnd besonders, abge-
sondert, utórésze csuv. kit haus). — cser. poskudo, paskada szom
széd (melynek kudo utórésze a csuv. kií fordítása). 

329. cebei gut, schön, schönheit. — csuv. éiber gut, schön ; 
alt. ceber reinlich, sauber; csag. éeber flink, geschickt (von frauen), 
gute wirtin Stud.; kún éeber purus Cod. cum. 230 | mong. ceber 
rein, sauber, appetitlich, mássig Schmidt. 321 ; burját cibir rein 
Castr. — cser. ceber, ciber, cever, cever szép, csinos, boldog (NyK. 
IV, 375); mord. cebár, éeber jó, szép (NyK. V, 186). Eredeti szók: 
bar, urnoj gut. 

330. cebeflik güte, schönheit. — CSUY*éiberlek güte ; v. ö. éeber* 
331. cer krankheit, cereé krank.— t. éir kór, betegség; csuv. 

cir krankheit; alt. cer blattern, pocken. -— cser. éer, cer betegség, 
beteg (NyK. IV, 375). — Más szók: döj, kW, viúem. 

332. cerli krank, cerlimi- krank werden. — t. éirle beteg, 
kóros; csuv. *éirle id. — cser. cerle beteg (NyK. VI, 200). 

333. cetlik káfich. — t. éitlek kalitka; v. ö. oszm. óit hecke, 
zaun Zenk.; innen ige: citla- jkörülkeríteni' (1. Budag. I, 503). 

334. cibin mücke. — t. éeben légy; oszm. éibin mücke; kirg. 
sibin fliege Budag. I, 468; alt. éimin fliege; kún éibin musca Cod. 
cum. 129; csag. cibin fliege Stud. 
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335. cokmar, cokmor knüttel. — t. cukmar, cumar bunkós 
bot; csuv. cokmar prügel, keule; kún cohmarli ad similitudinem 
clavae Cod. cum. 143; kir. cokbar keule, bask. cokmar id. Budag. 
1,496; csag. cokmar knüttel. — zürj. cokmar schlágel, handramme. 

336. culok verkrüppelt. — t. culak félkarú, félkezű; csuv. 
xhdak einhándig; oszm. culak einhándiger, krüppel Zenk.; csag. 
colak der einen fehlerhaften arm hat Stud.; kirg. conak, soriak 
krüppelhaft, einfáltig Budag. I, 498. — cser. colak einhándiger 
Zol. 105. 

337. can kübel, bottich, wanne; teich.— t. can kád, nagyobb 
dézsa; v. ö. kún canak scutella Cod. cum. 124. 

338. cana dohle; safia Gavr. — csuv. cana dohle (ra;iKa); 
kojb.-kar. tán id.; alt. tan id. — cser. canga, canga holló (NyK. 
IV, 373), hegyi cser. cana Zol. 101. V. ö. tob. cöngá, t. c'dilka dohle. 
— niagy. csóka ; mord. cavka id. 

339. cerkej, cirkej mücke. — t. cerkej szúnyog; cirkej id. 
Budag. I, 374. 

340. cija kirsche. — t. cejá meggy, cija id.; kirg. Hja schwarze 
kirsche Budag. I, 509 ; csuv. cija kirsche ; csag. étje weichsel Stud.; 
v. ö. cigii kirsche Budag. I, 507. 

341. cilim ,pipa' (TpyÖKa; Gavr. 57. 1., 2. mese). — t. étiem 
pipa; csag. cilim wasserpfeife Stud.; csuv. cilim id.; Bálint perzsa 
eredetűnek jelzi. 

342. ciümci ,pipázó, pipás'; Gavr. 57. 1.). — t. cilemce. 
343. cipi, cipi küchel. — csuv. cip küchlein, küchelchen; 

v. ö. t. cebes csibe, csirke; cipce id. Budag. I, 468. — cser. db : 
cibin ege csibe (azaz : tyúknak fia, tyúkfi), cöv-ige id. (NyK. VI, 200); 
mord. cipu, cupu: c. lefks csirke (azaz: c.-fi); magy. csibe; v. ö. 
zürj. cipari henne. 

344. cökinder bete. — t. cögönder, cögöndör czékla. 
345. cidka harisnya, kapcza (culka kutcam: Ha^BBame iiy.iKa 

Gavr. NyK.XVII, 262). — t. colgau fusslappen, ettől: colga- körül
venni, burkolni, rácsavarni'; kirg. solga- id. Budag, I, 499; csag. 
;fulgak, fyidgau stiefelfetzen Stud.; kún culgau solea socci Cod. cum. 
121; csuv. culga strümpfe (qy.iKH). Külön szó v. culok strumpf, 
mely orosz utón került a votjákba (v. ö. TIVJIOKI)) ; a zürj. culki 
még az orosz többes-számi alakot is tünteti fel. Van még egy alakja 
a csuv. culga szónak a votjákban: cugles ,strümpfe'; ennek végze-

NYKLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII I . 5 
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tében a többes-számi -jos képzőt sejtjük (így: culgajos, culgjos, 
cnglos, cugles). — mord. culka, culka harisnya. 

346. dan herrlichkeit, éhre, dánjai- preisen, eriieben, dano 
gesegnet, gepriesen, bevorzugt. — t. dan dicséret, dicsőség, hír; 
kirg. dan ruhm, éhre, Budag. I, 550. Eredeti szónak látszik sirit 
pracht, herrlichkeit. 

347. dem verstand, einsicht, wissen. — csuv. Un gedáchtniss, 
verstand és köztörök trn seele, hauch. L. demlal- (77. sz.). 

348. digu reis. — t. döge, dögo rizs; ujg. t'úgi, azerb. dilgi id. 
Budag. I, 403. 

349. dombiro zither, balalaika, — t. dambra három húrú 
czitera; kirg. dombra eine art guitarre Budag. 1, 566; t. dumbri id. 
u. o.; keleti tör. dümri handtrommel, trommel, pauke Zenk. 

350. gozi, fjOz, zoz heuschrecke, heimchen. — v. ö. sdreska, 
sareska heuschrecke, grille; alt. sigirétk, csuv. sircik hausgrille | 
mong. carcayaj heuschrecke Schmidt319; burját társa, társa, tárca 
id. Castr.; tunguz tart'e, tarci grille. A v. gozi egy, ezen alakok 
alapján fölvehető *sarci szónak (v. ö. burj. tárca, tung. taréi) 
elváltozása, v. ö. erre nézve zürj. sors kamm des hahnes és v. rfuéki 
kamm der vögel. •—Ide tartozik talán a magy. táska is e h. *sárska. 
L. sircik (222. sz.). 

351. gauda leiche. — t. gdiidd a lest törzse; oszm. gövde 
rumpf, körper, leib Zenk.; csag. köde körper Stud.; kirg. kdudd, 
azerb. gögdd körper, rumpf Budag. II, 147. 

352. igi uhu. — t. ögü jabalayi nachteule (jabalak bagoly) 
Budag. I, 148; csag. ökii-japaiak id. Stud.; oszm. aga, ögü eule, 
uhu Zenk.; kojb. ügü, kar. hiigii id.; ujg. ügi id. Kud. 198; kún 
ugu bubo, noctua Cod. cum. 106; alt. iikü uhu, grosse horneule; 
csuv. üge id. — cser. iingö, üngd (bagoly) talán szintén ide való. 

353. iétir fusslappen (statt des strumpfes). — t. istir kapcza. 
354. izi mütze, i$ Gavr. — v. ö. csuv. idek, silek mütze. — 

cser. eslek, eslok sapka (NyK. IV, 34-0). 
355.j«Z erholung, das ausruhen. — t. jal nyugalom, pihe

nés; kirg. galiá. Budag. II, 337. 
356. jambas, éambas lende. — t. janbasi tompora; alt. janbas 

hüfte, lende; kirg. janbas seite; tob. janlmz, jamuz weiche, dün-
nung am körper (naxi>) Budag. II, 342; csag. janbas neben an, 
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dicht darán Stud. E szónak előrésze a köztör. jaw ,oldalf, utórésze 
a bas ,'foj, végf szó. Eredeti szók al-vil, makes lende. 

357. jani herrlich. — v. ö. alt. janii würde, amt; Budagov 
azt iegyzi meg rá, hogy mongolból való (v. ö. jamun versamm-
lungsort der höheren beamten, ratsversammlung Schmidt. 228). > 

358. jamlik pracht, herrlichkeit. — *jamlik ; v. ö. jam és 
jamsis. 

359. januis fürchterlich. — *jamsiz; a votják szónak talán 
helyesebb fordítása jéktelen', a mi természetesen lehet néha, fürch
terlich' is. 

360. jasmik linse. — t. jasmik, jasmak lencse; jasmok id. 
Budag. II, 330; osuv. jasmik id.; csag. jasmak id. Stud. 

361. jelgin schilf. — t. jikan gyékénykáka (v. ö. csag. jilgin 
ein niederes nadelgehölz in der wüste Stud.); csag. jeken, jiken 
rohrmatte, die binsen aus welchen mattén gemacht werden Stud. 
— magy. gyékény. L. sakan (408. sz ). 

362. jön mittel, auskunftsmittel, jöno leicht. — t. jün mód, 
eszköz, tehetség; kirg. jön id. Budag. II, 385. 

363. jubo, jibo pfahl, pfosten, kapka-j. türpfosten, kuiúkon-j. 
webstuhl. — csuv. jóba pfahl, sáule (CTOJIŐT.). 

364. kában heuschober. — csuv. kában id.; t. kibán kazal, 
boglya; kében, kepén id. Budag. II, 111. — cser. kavan, káván asz
tag (NyK. IV, 354), erdei cser. kában id. (Zol. 29). 

365. kangelem zeuge, kangelemat- bezeugen. — csuv. kiindelen, 
kündelegen zeuge, ebből kündele- zeugniss ablegen. 

366. karandik, karindik fensterrahmen. — t. karindik hártya 
ablaküveg helyett; csuv. karindik, kandik fensterscheibe (ausge-
spannte blase), k.-yorzi fensterrahmen. Látnivaló a török adatok
ból, hogy a votj. karindik f e n s t e r r a h m e n jelentéséhez kétség 
fér. L. sarandik (— . sz.). 

367. karas honigscheibe. — csuv. karas honigscheibe; t. ká-
ráz mézlép; keraz id. Budag. II, 119. — cser. karas, karas mézlép ; 
mord. karas, kávás, keras lépes méz. 

368. kas: k. kar- beleidigen, kránken. — kirg. kas böser un-
fall, unglück; feind Budag. II, 16. 

369. kai ,kő, drágakő' (cinijad ponem zundesed, alli no balli 
kaskulá: ujjadra tett gvűrűd; fényes kő [KaMeHi>] kell [beléje] 
Gavr. NyK. XVII, 277). — t. kai: jözök kasi pecsétnyomó a gyű-

8* • 
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rün; ujg. kas der yu-stein, nierenstein, jade Kud. 222. és Budag. 
II, 15 | mong. yas-cilayun jáspis Schmidt. 146. V. ö. oszm. kas: 
kasla- fassen (einen edelstein) Zenk. 

370. kaska kahle stelle, blásse. — t. kaska hóka, csillag (ló 
homlokán); csag. kaska ein auf der stirne gezeichnetes pferd Stud.; 
kirg. kaska eine blásse habend (von pferden) Budag II, 16; csuv. 
yoska kahle stelle, blásse (bei pferden), koksa kahl; kún kaska cal-
vus Cod. cum. 234. 

371. kata lederner schuh. — fc. kata nemezcsizma; az orosz
ban is van KOTH (plur.) ,lederne bauernschuhe'. 

372. kaudan ,fűnek neve, mely gyökerén szárad' (Gavr. 82.1.; 
NyK. XVII, 278). — V. ö. kirg. kan, altes, verdorrtes gras, kaudak, 
kaulak avarfű Budag. II, 29; csuv. katan ,csalán' ebben: k.-pir 
nesseltuch. — magy. katáng cichorie, wegwarte. 

373. kauin, kaun kürbis. •— t. kauin sárga dinnye; oszm. 
kavun, kaun melone, zuckermelone; ujg. kagun, kavun melone Kud. 
221; kún coun pepo Cod. cum. 126. 

374. kaza ziege. — t. haza kecske. — cser. kaze, kesá kecske
bak, kecske. Tekintve az orosz K03á ,ziege' hangsúlyát, nincs ki
zárva az oroszból való átvétel sem. 

375. kem mássig, gemüssigt, ma-k., mar-k. wie viel, so-k., ta-k. 
so viel, so sehr; kema lange, kema ul- sáumen, verweilen, zaudern, 
kemala schon lange geschehen, kemalas lange; kemtem unermess-
lich, übermássig.—jak. Mm maass; zeit; noch, noch immer; kám-
kam von zeit zu zeit; alt. kem, kemjii (kemdií) maass, zeit | mong. 
kem maass, ziel, termin Schmidt. 149 ; burj. kem maass, zeit Castr.; 
tung. köm : kám-dnr, kdmgur maass Castr. 

376. kem beispiel, muster, vorbild. — v. ö. ujg. keh bild, form 
Kud. 215; alt. kep vorbild, muster, modell, form; jak. kicíb form, 
gestalt J mong. keh form, vorbild Schmidt. 147; burját yep form 
für kugeln Castr. Kétségtelenül ide tartozik az oszm. gibi ,-ként, 
módon' szó is, melynek azerb. mása kimi (Budag. 11,182), m-vel 
úgy mint a votj. kem. •— magy. kép. 

377. kenéal, kenéali eidechse. — Tudvalevő, hogy természet
rajzi nevek gyakran még dialektusi viszonyban álló nyelvekben is 
más-más fajokra vonatkoznak. E szerint a votj. kenzal-nak lehet 
mása a magy. hangyái, s vele egyező a csuvas yintla wanze (Kiioni.) 
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és t. kandala poloska, büdösféreg (1. Nyőr XI, 196).—-cser. undula 
poloska; mord. kend'al poloska. 

378. kesir, kisir möhre, gélbe rübe. — t. kiser murokrópa; 
csag. kééit gélbe rübe Stud.; oszm. kesver, kisver daucus carota 
(Zenk. 752); csuv. kizer id. — cser. keser répa. 

379. kijik tier, kőik elén (cervus alces). — csuv. kajik wildes 
t ier; t. kéjek vad állat; csag. kük wildes tier Budag. II, 178; alt. 
kijik id., ak k. wilde ziege, antilope; kojb.-kar. kik ziege, ak k. 
rentier; oszm. gejik, gejk, geik hirsch. Ugyané szó változataiul 
tekinthető votj. kijkaj, kika tier. 

380. kis weberkamm. — csuv. yié weberkamm (Őep,a;o). 
381. kobi schöpfkellé, schöpfgefáss. — csag. kopka wasser-

eimer, kopa eine schale, trinkgefáss Stud.; oszm. kopa, kupa trink-
gefáss, becher, schale Zenk.; jak. yobo eine hohle metallene kugel 
(vieh-glöckchen); v. ö. ujg. kobing weingefáss Budag. II, 69; jak. 
yomuos schöpfkelle. Ugyané szóval egyezik az orosz KyÖOKTb pokal, 
becher. — niagy. kupa. 

382. komacau mühselig, unruhig. •— t. komacau akadály; 
kumacav unruhe, sorge, beschwerde; verwirrt, unruhig Budag. 
II, 93. 

383. kornak ratte. — csuv. yoma otter, fischotter, yumi zobel ; 
t. kama vidra; alt. kamdu id. — cser. koma vidra (NyK. VI, 199); 
v. ö. magy. hőd (mely alakilag az alt. kamda-nak felel meg ponto
san) és köztörök konduz (t. kondoz, alt. kondus, csuv. yundur | cser. 
undur) ,hódf. 

384. koni, koni eichhörnchen; kopeké, das k. eine griwne, 
vitton k. halber rubel, su k. rubel; konijal- eichhörnchen jagen. — 
alt. kojon, kujan hasé; kojonuk ( = v. koni) id. (diminut.) Budag. 
II, 98 ; t. kujan nyúl; csag. kojan kaninchen Stud.; kún coyan 
lepus Cod. cum. 97. 

385. korai waffe, werkzeug. — t. korai eszköz, szerszám, fegy
ver; t., kirg. kural geschirr, geráte Budag. II, 73 ; kún korai instru
mentum Cod. cum. 233; bask. kural fegyverzet (NyK. XVII, 377). 

386. köj motte. — t. köjd moly; csag. küje motte Stud.; kirg. 
küje id. Budag.II, 171 ; oszm. güva motte, miibe Zenk.; csuv. küva 
id.; alt. kuja id. 

387. kuc ,keresztc (ku.ce cogaskisa: t. kacka kazaklanib Nacs. 
41). — t. kac kereszt, kac-koc keresztűl-kasúl; kún kac, hac, ghac 
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crux Cod. cum. 77. 189; kirg. kac, káéi id. Budag. I, 524; oszm. 
yag, haé kreuz, zeicben des kreuzes, kruzifix Zenk. Budagov és 
Zenker e szót az őrmezből származtatják, de különösen a kirg. 
káéi alakra való tekintettel számba jöhetnek alt. karéi és csuv. 
•/erei, '/res ,kreuzc teljesebb alakok is. Ezek közül az utóbbi csak 
véletlenül találkozik az orosz KpecTT>-tel, melynek A; szókezdője a 
csuvasban megmaradt volna /t-nak; v. ö. csuv, krus ,kreuz( Zol. 98. 

388. kugi (kudsi) feli, haut. — v. ö. t. kufjiil cserzett kecske 
bőr. — ziirj. kuéik feli, haut, balg, ledér, schale (von früchten); 
permi kiuTiá. Más ,fell* jelentésű szók: kérik, kut. 

389. lcujma zaun. — t. kojma szálí'akerítés; az oroszban is 
i;aÜMa rand, saum, kanté, einfassung. 

390. kidto garbe. — csuv. küldd garbe; t. holta kéve. — cser. 
kelda, kilta kéve (NyK. IV, 357); zürj. kotta bánd, bündel, garbe. 
E szó úgy látszik a cseremiszből került a felsorolt nyelvekbe, hol 
megtalálható még a kelde- ,kötözni' igei alapszó is. 

391. kamué, kumiz knoblauch. — v. ö. kimizdik sauerampfer 
(maBe.nL), bask. komuzluk ein saueres gras; art kohl. Az ezekbeli 
kimiz, komuz-vül jóformán egyazon a tatár (t., kirg., csag.) kimiz 
jkanczatej-itaP, melynek «savanyú» alapjelentést tulajdoníthatunk. 

» 392. kunoka herr, hausherr; oberer. — A köztörök kan (votj. 
kan) ,herr, regent' és aga ,a család vmely idősb tagja, pl. bátya, 
nagybátya, nagyatya, atya' (jak. aja vater, kojb.-kar. aga, aha 
grossvater, oheim, álterer brúder; csag. aga álterer brúder) össze
tételének tekinthető. 

393. kureg, kurega henne, nemié k. truthenne; kurka puter. 
— t. kurka pulyka; kürkd id. Zol. 38 ; csuv. kurka id.; csag. kurk 
die henne, welche aufhört eier zu legén, bruthenne Stud. — mord. 
kurka, kurka pulyka, gólya (NyK. V, 182); zürj. kurög hahn, 
henne, flintenhahn; permi kurok hahn, flintenhahn. De van az 
oroszban is : Kypi> hahn, KypoKrr> flintenhahn, Kypuna henne, 
KypKa id. dim. 

394. kusman rettich; górd k. bete, jumal k. schnittkohl, cu& /<;. 
möhre. — csuv. kusman rettig. — cser. usmen, usman retek; mord. 
ksuman, ksuman retek, kusma, kesma torma; zürj. kusman rettich. 

395. kvinan, kujnan, künan, kiijnan kalb. — csag. konan das 
pferd im dritten jahre, konaéin die kuh im zweiten jahre Stud.; 
kirg. konan das füllen im zweiten jahre, taj-k. füllen, konan-aju 
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junge des bárén, konanca der ochs im dritten jahre, konan das 
schaf im dritten jahre Budag. II, 95 | mong. yunan dreijahrig 
(masc), yunaf}in id. (femin.) Schmidt. 202. 

396. lauges, tanes, Tanes gefáss, kleiner eirner. — t. Idngiz kis 
veder; ©sw. langh eiínerchen. — cser. lengez, langis egy darab 
fából kivájt veder. 

397. niajeg, májig stange, zaunstange, pfahl. •— t. maják út
mutató oszlop (pfahl, sáule); csuv. maják stange (als zeichen auf-
gestellt); v. ö. csuv. maja ziel, zielscheibe. — zürj. majög stange, 
pfahl; maják leuchtturm, wegzeichen. — orosz; MaaK'B id. 

398. mamik ílaum, daunen, mamikjal- flaumig werden, ma
mikei flaumig. — t. mamik gyapot, pamuk, pehely; csuv. mamik 
baumwolle; csag. mamuk id. Stud.; kún mamuksylinüm Cod. cum. 
139; oszm. pamuk, pambuk baumwolle. — cser. marnak pehely 
(NyK. IV, 419); magy. pamuk, pamut (déli szlávság útján az osz-
manliból). 

399. mindéi kissen, kopfkissen. — t. minder polster, kissen; 
oszm. mender matratze, kissen, polster Zenk.; tob. mintát kissen Bu
dag. II, 257; csuv. minder ein kleines kissen. — cser. miinder vánkos. 

400. motor schön, lieblich. — t. matir, matur szép; schöner 
mann (KpacaBeiTL) Budag. II, 195; bask. matur szép, kedves, sze
rető (NyK. XVII, 378). — cser. motor bátor (NyK. IV, 420). 

401. munéo, mwiéo, munci badstube. — t. munca fürdő, gőz
fürdő; kirg. munsa id. Zol. 44; tob. muilca id. Budag. II, 269; alt. 
milca id.; csuv. moTca id., mol§a, mon$a (NyK. III, 418). — cser. 
munza, momoca, mamuca fürdő, fürdőszoba (NyK. IV, 422). 

402. murjo (mwfo), morjo röhre; mörjo, merjo Gavr. — csuv. 
murja schornsteinröhre, röhre; t. mor^a, kémény, cső; murea id. 
Budag. II, 262; csag. muri rohr, trompete, wasserleitung; v. ö. 
Inirgi (273. sz.). — cser. marna kémény. 

403. negiz fundament. — t. nigez alap; nigiz, nigiiz grund-
lage, fundament; kirg. nefiiz id. és ,natur, art, beschaffenheit (npir-
po,na)c Budag. II, 199; csuv. nigis grundlage. 

404. nerge ordnung, reihe, classe, rang; wand; statut, regle
ment, ceremonie; ma n. auf welche weise, nergis nach emander, in 
der reihe. — t. nirgd faépületnek egyes boronasorai, sor, rend; id. 
Budag. II, 298; eswf.jirgi sor, rend, jak. sárga id. | mong. §irge. 
— cser. jerge id. (Zol. 16 erge és nerge). 
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405. nukto halfter. — t. nukta kötőfék; nokta id. Budag. II, 
195; csuv. nuyta id.; csag. nokti, nokta halfter Stud.; alt. nokto 
id.; kojb. noyta, nokta id. | mong. nokta halfter Schmidt. 92 ; bur
ját nokta, nokto, noktu id. Castr.; tung. nokto id. Castr. 

406. oton insel (sajtóhiba lesz e h. otou; v. ö. v. darin arznei 
(Wied.) és t. dariu orvosság, hol nyilván szintén sajtóhiba van). — 
t. atau sziget; csuv. oda id.; csag. adak eine insel, die vegetation 
hat Stud.; kim atov insula Cod. cum. 139. 

407. paki ,kés, zsebkés' (Gavr. NyK. XVII, 274). — t. pake 
kés, bicska; csuv. pek id.; tob. peki messer, rasiermesser; bask. 
biki id.; kirg. biki id. Budag. I, 318; csag.paki rasiermesser Stud. 
Vámbéry perzsa eredetűnek jelzi. 

408. sakan bastmatte. — A t.jikdn szónak (1. 361. sz.) sza
bályos csuvas megfelelője, mely ha eddigi forrásainkból nem mutat
ható is ki, kétségtelen csuvas nyelvelemnek tekinthető. Hogy a 
votj. nyelv ilyen ritkább — vagy lehet bár elavult — csuvas ala
kokat megőrizett, annak már láttuk példáját a sulvor- szónál. 

409. sanik heugabel. — t. sdndk villa; csuv. sdnek id.; senik 
senge (NyK. III, 418). — cser. sanök, senik villa; mord. s'ango,. 
canga, canga villa (szénahányó v.). 

410. sarandík fensterrahmen. — Teljesen azonos jelentésű a 
karandik szóval (1. 366. sz.) s látnivaló, hogy alakilag is csak a szó
kezdő mássalhangzóban külömböznek. Minthogy ezen, egész szer
kezetében törökös szó nem fordul elő szótárainkban, ismét azon 
gyanúnk van, hogy ez esetben is egy elavult csuvas szóval van 
dolgunk (1. sakan 408. sz.). A csuvasban t. i. előfordul k-s váltako
zás is (éonat szárny : köztör. kanat; sura : dicht, fest, stark : t. kuji) 
s így lehetséges, hogy a mai csuvas dialektusok karindik-ján&k 
egy régebben élt külön csuvas dialektusban — melynek felvételére 
a magyar-török elemek vizsgálata is utasít — sarandik válto
zata volt. 

411. sarci, sarci, carci rübe. — v. ö. csuv. sárik rübe, mely 
szerint v. sarci más nemű dimin. (-$ik) képzésnek mutatkozik. — 
V. ö. zürj. sortni rübe. 

412. savit gefáss. — t. sauit edény, tartó; csag. saut gefáss, 
geschirr Budag. I, 693. 

413. selik, solik sünde, selikjal- sündigen. — csuv. siliy süade. 
— cser. suluk bűn, vétek (NyK. IV, 400). 
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414. semol,asztag' (semol'o vezi, semoto puktimon sot = ypo,a,K 
T'AWb, MTOŐbl M05KH0 ŐHJI0 CTaBHTb ííOIIHy B03JTÍ> EOIIHH G a \ T . N y K . 
XVII, 292). — csuv. siimül' haufen, schober (itonHa) getreide auf 
dem felde; t. cümalá csomó, rakás (széna, gabona), cömalá id.; 
kirg. sömele id. Budag. I, 500. 

415. sendira ,hálópadlás' (nojiaTH Gavr. NyK. XVII, 257).— 
t. sündárá függő ágy; v. ö. csuv. sündár, siindür, sendar regal, 
wandbrettchen, wandbank. — cser. sündára IIOJIRTH Zol. 60; söl-
döra fekvőhely a padláson; sederá padlat, padozat. 

416. serer nisse. — v. ö. serka serke; csag. serke nisse Stud.; 
oszm. sirke id.; kojb. sirga, siriká, kar. sirha id.; csuv. sirga id.— 
cser. sirkanisse Zol. 110; magy. serke; zürj. serov, serol, seröv, 
seröl nisse. Ez utóbbi alak megérteti, miként származhatott a török 
serke alakból a votjákban serer; ez t. i. e helyett való serei, mely
nek liquidiái assimilálódtak. Maga a serei alak ismét serev-ből 
eredt (1. sol, songról- 186. 235. sz.), mely t. seráii (= serke) 
alakra utal. 

417. siT: s.-dau, s.-töl, s.-nujem sturm ; Gavr.-nál önállólag 
is : settes, télies acit uf: zivatartól, széltől magad óvj meg! (NyK. 
XVII, 292.) — csuv. éit lüftchen, wind = köztörök jel,jil szél. — 
magy. szél. 

418. sir harz, sehwefel, jur-s. teer, pech; sireé harzig, schwe-
felig. — Budenz (MUgSz. 318. 1.) ugor eredetűnek magyarázza e 
szót s kimutatja, hogy az orosz cfepa ,sehwefel, harzf szóval nincs 
köze. Mindemellett azt hisszük, hogy a votj. sir így sem eredeti nyelv
elem; számba jönnek t. i. a következő török nyelvi adatok: t. sayiz 
szurok; kojb. sas, szojot-tat. sát harz; alt. sangiz, sagis pech, 
baumharz; kún sachex mastiche Cod. cum. 92; oszm. sakiz ma-
stix, harz Zenk. (v. ö. sir firniss, lack, glasur); jak. ias harz, yara 
?. pech. Ezeknek a csuvasban szabályosan *sivir-, sír-féle alak 
felelne meg a szokott szóközépi g-v, z-r és a-i hangváltozással (v. ö. 
tör. sag jgesund': csuv. siva, su ; török sug, su ,víz': csuv. siva, su ; 
tör. bagir ,1'náj': csuv. piiver \ tör. jiizük ,gyűrű': csuv. sürö ; tör. 
jaz- jírni': csuv. uf-; tör. kaz ,lúd{: csuv. yor \ tör, jakin, *jaguk 
[Mfg, jamk, alt. jük]: csuv. siviy ,közel£) s így a zürj.-votj. sír-ban 
ismét csuvas nyelvemléket láthatunk (v. ö. íent sakan és sarandik). 
Nem szól e felvétel ellen az sem, hogy a mai csuvasban tényleg 
sogir (baumharz) alakot találunk; hiszen több nyom utal arra, 

/ 
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hogy azon csuvas dialektus, mely régebben az ugor nyelvekre ha
tással volt, nem azonos a mai dialektusokkal. A sogir mellett dia-
lektice ép úgy fordulhatott elő sivir mint ma is pagar mellett van 
piiver.— zürj. sir harz, teer; permi sir harz; magy. szarok. Ez 
utóbbi alak w-jában megtaláljuk a csuv. *sir alaknak *sur változa
tát, melyet a csuv. siva: suv, siva: sav, sivir-: sur- ,getreide 
schwingen' stb. alakok nyomán méltán várhatunk. 

419. sircik rohr. — v. ö. t. síire cső, esév, nádsip; sári rohr-
pfeife, pfeifchen; spul, spulrolle Budag.I, fi75, melynek dim. (-$ik) 
képzős alakját tükrözi a votj. szó. 

420. sié specht, buntspecht, corig-s. möve (larus). — csuv. 
serzi sperling; azerb. sered id. Budag. I, 625; oszm. seréé id.Zenk.; 
v. ö. csag. sarice ein kleiner raubvogel, mit gelblichem rücken und 
íischgrauem bauche Stud. A hangváltozásra nézve v. ö. tfoé (350. 
sz.) —cser. sarai veréb (NyK. IV, 397); zürj. sié specht; magyar 
szárcsa. 

421. sor marder (mustela martes). — t. sosar nyest; csuv. 
sizar id.; csag. sasar, susur id. Stud.; kirg. susar id. Budag.I, 706; 
alt. suzar id.; oszm. sansar wiesel Zenk. A votj. sor eredetibb 
*sasor, *sisor-ból érthető, melyből a hátraeső hangsúly miatt az 
első szótag magánhangzója kiesett (v. ö. erre nézve silal: slal salz,. 
siner: sner besen, skal, lakai: sikál kuh). V. ö. sorka murmeltier; 
kún sirih martes Cod. cum. 235. — zürj. ser marder. 

422. sukuri laib, brotlaib; sököri Gavr. — csuv. éakkur, 
éügur brotlaib, brot. •— cser. sukar czipó, kenyér; zürj. sukar 
zwieback. 

423. sumik glas, trinkglas. — oszm. sumák gefáss, geschirr, 
becken (für wasser) Zenk.; sunak gefáss für wasser Budag. I, 702. 
— mord. suma, sima itató válú, mosó teknő; magy. szórnak ein 
trinkgeschirr (az oszmanliból). 

424. sur bier ; mu-s. meth, sód s. wein. — csuv. sira, sra bier ; 
t. sira sör; kojb. serd id.; alt. sira id,; kún sira vinum Cod. cum. 
90 (Kuun G. a perzsa sooi ,succus rei expressus dulcior et cras-
sior' szóra utal). — cser. sera, sra sör; zürj. aur bier, hefe ; 
magy. sör. 

425. surum dampf, dunst. — t. söröm bűz, széngőz; sáriim 
dunst, dampf Budag. I, 627 ; csuv. siirüm id. — Eredeti szó nuht 
dampf (in der badstube), v. ö. ríulal- schwitzen. 
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.426. saksi schutt, kehricht, unreinigkeit, unrein, saksimi-

unrein werden. — t. saksi csúnya, piszkos, tisztátalan. 
427. sas riedgras, segge (carex). — t. saz morast, sumpf; 

segge, riedgras; oszm. saz schilfrohr, binsen Zenk. — niagy. sás. 
428. sibaga loos. — t. sibaya sors; loos, teil, anteil Budag. 

I, 664; tob. sibaga id. u. o.; kirg. sibaga anteil von der speise u. o., 
sipa id. Zol. 109; csuv. síba teil, anteil. 

429. sid, sid suppe, speise; s. nan speise; gastmal. — v. ö. 
csuv. sobit suppe; kirg. sabat sauere kamelmilch Budag. I, 674; 
subit id. Zol. 107. — zürj. sid, sid suppe, kohlsuppe. 

430. sil'a geschirriemen. — csuv. cülük riemen oder schnur, 
womit die kummethaken zusammengebunden werden (cyiiOHb); 
t. cejlik-baui id. (bau = kötél) Zol. 106. 

431. silan schilf. — csuv. silan schachtelhalm, equisetum 
hiernale; dornengebüsch (TepHOBEHirt). Tő szerint egybetartozónak 
látszik a votj. sü'o, siló jStrauch' szó is. 

432. taga, taka: iz-t. widder, kec-t. ziegenbock. — csuv. taga 
hammel, schöps, widder; t. taka kos; kirg. teke ziegenbock, ziege 
Budag. I, 368; csag. tekke ziegenbock Stud.; oszm. teke, tikkeid. 
Zenk.; alt. teke wilde ziege (capra sibirica). — cser. taga, taga 
kos. Zenker e szót perzsa eredetűnek jelzi. 

433. tapka münze, geldmünze. — t. tdpkd ezüst- vagy arany
pénz, ezüstrubel. 

434. tarakan schabe (blattá). — t. tarakan keleti csótán 
(blattá). 

435. teVbugo ,gyeplő' (Boázva Gavr. NyK. XVII, 262). — csuv. 
tetgeba zügel, lenkseil; t. dilbegd, dilbügd, tilbügü fékszár, gyeplő ; 
szibériai tatár tilbiiga id. Budag. I, 373; bask. dilbuga ein frauen-
putz (schultergehánge mit kleinen silbermünzen) Budag. I, 580; 
kún telbuga funis ductorius Cod. cum. 229. 

436. tenke, tanka münze, geldstűck. — t. tdnkci ezüst vagy 
aranypénz; ezüstrubel; csag. tenge eine münze Stud.; alt. tenke ; 
kirg. tengge id. Budag. I, 381 ; csuv. tengd id. | mong. tengge kunst, 
geschicklichkeit; eine münze, ein geldstűck Schmidt 239. — cser. 
tanga pénz; tenge (NyK. VI, 201). Alapszava a köztörök tejin, tin 
(alt. tin, kirg. tin, t. tejen, ujg. tejin Budag. I, 423; kojb. tin, kar. 
din, tin) ,evet' szó, mely lanki, lenki, tanga alakkal megvan az 
osztjákban is (NyK. XI, 69) = vog. lejn, Un, len ,evet' és ,pénz 
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(kopéka)' ebben: sot-langa, sát-lin egy rubel ( = 1 0 0 evet); v. ö. 
cser. ur ,evet; kopéka£.— E szót átvette az orosz i s : ^eHi.rn 
(plur.) igeid', ^eHbra kupfermünze zu 2 kopeken. 

437. tes, tis kern, korn, saatkorn. — t. töi mag, szem (cson-
tárgyümölcs magva); tis id. Budag. I, 395; csuv. tüs iá.; kojb.-
kar. tus; tüstuy, tustiy kernig. — zürj. tus korn, kern; tropfen; 
wachholderbeere. 

438. tubilgi ,bajnóczacserje' ('raBOJio>KKa Gavr. NyK. XVII, 
270). — baskir tobulgi, tobulga, tabuiga egy vékony, alacsony és 
vörös héjú fanem, melyből a rutének nyilat csinálnak (NyK. XVII, 
377); t. tabulya, tabulka, tubulyi spierstrauch (TaBOaoftHHirb); csag. 
tabulgu, tabuiga id. Budag. I, 329; tobolgu eine art baum Stu<L; 
tabuiga species arboris, cuius ramis, seu bacillis utuntur ad pro-
vocandam urinam equis Meninski (Zenk.); alt. tabilgi spierstrauch; 
csuv. tibiiga id. Az oroszban is : TaBOJira ,spierstrauch'. 

439. tuktaci brautwerber, teklasi freiwerberin. — csuv. tu%lac 
gegenseitige anrede der schwiegermütter (mannes- und frauen-
mutter) Zol. 141. — cser. tuklace a házasok szüleinek kölcsönös 
megszólítása (NyK. IV, 393). 

440. tus, tüs bild, antlitz, gestalt; zeichen, grabmal; tusji-
gestaltet sein, so tusjem so (akkép). — t. tös alak, szín; csuv. tüs 
ansehen, ansehen, farbe; t., csag. tüs id. Budag. 1,393. 

441. tus rinne, trog, tránke, kasten; ,csésze' Gavr. | tuslu 
geschirr, gefáss | tusti, t'úéti napf, schale, tasse (zürj. tasti, tasti, tas 
id.). — Y. ö. ezekre nézve csag. tostakan ein gefáss zur transpor-
tirung des kumis; schale, becher Stud.; kirg. tostagan gefáss zum 
schöpfen des kumis Budag. I, 394 | alt. tozok körbchen aus birken
rinde (ettől tos birkenrinde) | bask. tözcilek lánglich-rundes gefáss 
von birkenrinde (ÓypaKt) Budag. I, 394. 

442. tutígis pfau. — t. tuti-kos kajdács. 
443. tuzon staub. — t. tuzan por; csag. tozan staub, pulver; 

weicher, steinloser boden Budag. I, 393; alapszava az oszm., azerb. 
toz ,staub, pulver' szó. 

444. ubir : u.-sijem krampf, epilepsie (tkp. ,ubir- evés ' ) . — 
t. ubir boszorkányság; fresser, vielfrass; hexe, böser geist (Budag. 
I, 108), ettől: t. up-, ub- elnyelni; csuv. vubur hexe, böser geist. 

445. uko goldfaden, ukojal- mit gold sticken, ukoes mit gold 
gestickt. — t. uka paszománt; kirg. oka id. Budag. I, 144. 
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446. ulet, ület seuche, sterben. — t. illat dögvész, kolera; t., 
kirg. ölet pest, seuche Budag. I, 151 ; csag. ölet id. (Pavet d. C.)-

447. uloso wallach, u.-murt eunuch. -7 t. alasa- herélt, közön
séges hámos ló ; keleti tör. alasa lastpferd Zenk. 

448. ültön sohle. — t. oltan csizmatalp ; csag. ultan, öltene/ 
sohle, sohlenleder Stud.; ultang id. Budag. I, 153; alt. ultan sohle,. 
fussohle. 

449. umorto bienenstock. — t. umarta méhkas; umarta, 
martai vriurta bienenstock; kurzes und dickes stück balken, klotz 
Budag. I, 158. Budenz (NyK. III, 403) a jfatőke' jelentés alapján 
csuv. omirt- ,zerbrechen, zerschlagen* igékhez köti. — cser. omarta 
fatőke, müks-o. méhkas. 

450. uram gasse, strasse. — t. uram uccza; oram id. Budag. 
I, 120; csag. oram stadtviertel, gasse, colonie Stud.; alt. orom, 
oram gasse; csuv. oram id. — cser. orem id. 

451. uzengi steigbügel. — t. özdnge kengyel; kirg. üzenggü 
steigbügel Budag. I, 134: csag. özengii id. Stud.; oszm. üzengi, 
üzengü id. Zenk.; kún uxangi stapes, quo quis in equum tollitur 
Cod. cum. 122; alt. iizengi id. ; kojb. izdfíd, kar. esend id. 

452. üget, üget unterricht, lehre. — t. üget tanítás, oktatás, 
tanács, templomi beszéd ; csag. öküt rat Stud.; ögüt ,rat, ermah-
nung; anweisung, unterricht' Budag. I, 148; oszm. öjüt, ögüt rat, 
guter rat, ermahnung Zenk.; v. ö. ujg. üge- sagen, reden és mong. 
üge wort. (Kud. 108). 

453. vudor biber (flussotter ?); Gavrilovnál ,gémc (uamiíi). — 
v. ö. csuv. udur moschusratte, sorex moschatus, melynek dialecti-
cus vadur alakja is lehet, v. ö. csuv. uda és vuda heu ; vul és 
ul ő, az. 

Y) Arab eredetű török névszók. 
454. abrat erzáhlung. — ar. CU*AA 'ibrdt beispiel zur beleh-

rung, lehre Budag. I, 759; t. yabrdt tanítás, intő példa, természet 
fölötti jelenség. L. gabrat (478. sz.). 

455. ad'ami mensch. — ar. ^ f ddam, adem mensch, mann, 
person; t. ddam ember; csuv. dddm id.; oszm. adam id.; kirg., 
azerb. adam Budag. I, 20. — cser. edem, ajdeme, ajdem ember; 
vogK. atim, atem nép, ember (NyK. X, 262; IX, 16). Eredeti 
szó: murt mensch. 
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456. ajip, ajep sermid; sermidig, strafbar, ajipti- heschuldi-
gen, anklagen, ajiptiúk- sich anklagen, gestehen, busse tun. — 
ar.-oszm. ^^K£. 'aib alles dessen man sich zu schámen hat; fehler, 
gebrechen, schande, schmach Zenk.; t. ajib, ajip hiba, vétek; yajib 
id.; kirg. ajb id. Budag. I, 769; kun : ayp: aypsiz sine macula Cod. 
cum. 189 ; csuv. ajip id. — erdei cser. aip Zol. 2. 

457. akir ,végső, végtére' (ton soe kuriaskod-dir akir = t. sin 
kurlij toryan-sin akiri Üg. 22.). — ar.-oszm. ys»\ ayir das ehde, 
schluss; der letzte Zenk.; t. akri, akiri utolsó, végső ; csuv. agir 
der letzte; ujg. ayir schliesslich Kud. 259. 

458. amal üst, klugheit; verblümte rede, gleichniss, amalo 
üstig, schlau. — ar.-oszm. J^x. 'atnel, plur. J l ^ f a'mal das han-
deln, tun, machen, wirken; handlung, tatigkeit, handlungsweise; 
verwaltung Zenk.; t. amal mód, eszköz, ravaszság; csag. emel amt, 
würde Stud.; kún : am'l: amllar opera (plur.) Cod. cum. 201 ; csuv. 
amal hülfsmittel, arznei, gift; kirg. amal hülfsmittel Zol. 4 . — 
vogK.amel: amelin gondos, bölcs; álnok (NyK. X. 262); osztj. 
omol eszköz, csuda (NyK. XI, 23). Érdekesek az e szóban mutat
kozó értelem-változások; alapjelentése voltaképen ,cselekedet', 
ebből átvitelesen keletkezett ,ügyes cselekedet, ügyesség'. Az ,ügyes-
ség' nagyobb foka a ,csudatavés, csuda'; megszorítva e fogalmat, 
,a roszban való ügyesség' körére, lesz belőle ,ravaszság', ellenkező 
értelmű, t. i. ,a jóban, hasznosban való ügyesség'-féle megszorí
tással keletkezett ismét egy részről ,okosság', másrészről ,segítség, 
segítő eszköz, orvosság', sőt az utóbbi útján ,méreg' jelentése is. 

459. arak, araki, araka brantwein. — ar.-oszm. ,**£• , («2i*ft 
arak, araki, oszm. ráki schweiss; ausgepresster saft, destillirtes 
oder gebranntes wasser, branntwein Zenk.; t. araki pálinka, min
denféle szesz; kirg. arak, araki branntwein Budag. I, 23,761; alt. 
araki, araga wein; kojb. araga, kar. araha brantwein; csuv. arak, 
arak wein, branntwein, araka, erege (NyK. III, 403); jak. ariyi ein 
berauschendes getránk, brantwein, wein | mong. ariki bsantwein, 
jeder berausebende saft Schmidt 14; burját arke,arkje, árki, araki, 
arayi, araye. brantwein, kumys Castr.; tunguz araki id. — cser. 
araka pálinka, bor. — Az oroszban is : apaKT. arak, brantwein ; 
aparai kumys. 

460. aram : aramé pot- umkommen, zugrunde gehen. — ár.-
oszm. Jy&. harcim (tő (*rs>.) gesetzlich verboten, ungesetzlich; als 
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unrein vérbotene sache Zenk.; kirg. harám id. és ,von scblechter 
abstammung' Budag. I, 514 ; t. arám haszontalanság, semmiség, 
a. hul- füstbe menni; ujg. liaram verbot Kud. 259; kún harám 
Cod. cum. 274. 

461. asaba herr, vöi, a. oberpriester. — v. ö. ar.-oszm. JUUŰLC 

\ISABA (plur. asabat) verwandte von seiten des vaters, vettem, ag-
naten; bask. asaba erbherr, hausbesitzer; kirg. asaba érbe Budag. 
I, 762. 

462. asil ,szépf (kirjosmi a. kir=nojm Hanoi KpacHBbiu Gavr. 
NyK. XVII, 283) ,bccses, drága' (duno a. pulié lestisa = t. kijbatli 
asil ayactan zasab Nacs. 18). — ar. Jocí asl, oszm. ami wurzel, 
ursprung, grundlage ; ursache ; originál; anfang, princip Zenk.; 
t. asil valódi, eredeti; nemes, drága; kirg. ami teuer, wert; von 
hoher abstammung, edelmann Budag. 1.54; ujg. asl ursprung; 
csuv. asla gross, hervorragend, hochgeachtet. 

463. azan ,templomba hívó szózat a muzulmánoknál'' (Gavr. 
32. L, 187. dal). •— ar.-oszm. ^f^f ezan der ruf zum gebete (vom 
turme der moschee herab) Zenk. 

464. azap schmerz, leid. — ar.-oszm. ^f<Xc 'azab strafe, 
qual, pein, züchtigung Zenk.; t. azab kín, gyötrelem, büntetés; 
yazab id.; azerb. yazab id. Budag. I, 760; csuv. azap id. •— cser. 
azap : azaplemas irigység. L. azaplan- és azaplandir- (97. és 99. sz.). 

465. bagada verheissung, versprechen. — ar.-oszm. sjcn. 
vada (tő Jsx.) versprechen, bedingung, abrede ; termin des verspre-
chens; kirg. vada id. Budag. II, 305; t. bayadd ígéret, kötelezett
ség, feltétel; bagada, vagada Budag. 

466. bagit, vakit zeit. — ar. <^yjs. vakt, oszm. vakit zeit, zeit-. 
punkt Zenk.; t. bayit idő ; kirg. bagit, tob. vakit, azerb. id. Budag. 
II , 306; csuv. vigit id. Voltaképen a bagit és vakit alakok külön 
kölcsönvételek. Eredeti szó dir s talán vades is a ,zeitc fogalomra. 

467. bála noth, elend. — ar.-oszm. !^o beid unglück, soria
dén, elend, mühsahl Zenk.; t. bála szerencsétlenség; kirg. bela id. 
Budag. I, 265; ujg. bela id. Kud. 259. 

468. berekét segen. — ar.-oszm. o i w berekét segen- gottes, 
wohlíart, glück, überrluss Zenk.; t. bürakat áldás, bőség; kirg, 
híreket Zol. 47 ; csuv. pereget id. és ,gewinn, vortheil; gedeihen'.— 
cser. pereket.haszon, nyereség, perke id. és ,isten áldása, gyarapo
dása L. bereketlandir- (99. sz.)« 
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469. beste: kil-b. geschwátzig (Ml = nyelv). — ar.-oszm. 
jghuJ auseinanderbreitung, auseinandersetzung, bast-i keldin etmek 
mit vielen worten auseinandersetzen, viel redens machen Zenk.; 
t. bistd: tel bistdse ügyes nyelvű. 

470. daur lebenszeit, daur az, daure hinfort, noch immer, 
dauir (Nacs. 86). — ar.-oszm. ^ö devr umdrehung, kreis; cyclus, 
kreislauf der zeit, oder der jahre; zeitalter, jahrhundert; welt; 
glück Zenk.; t. daur id. Budag. I, 560. 

471. den glaube, religion, deno gláubig. — ar.-oszm. , J J Í> 
din brauch, ritus, cultus, gottesverehrung, religion, der islam Zenk.; 
t. den vallás; kirg. din, din; azerb. din; bask. din id. Budag. I, 
582; csuv. ten, tin id.; ujg. tin glaube Kud. 259. — cser. ten : teneít 
puras keresztelkedni. 

472. deulet almosén, gabe, deuleto begnadigt, gesegnet. — 
ar.-oszm. ÁÍ*ó devlet, davlet wecbsel der zeit, periode; wechsel des 
glücks, schicksal; glück, reichthum; reich, macht; herrscherhaus 
Zenk.; t. 'ddület boldogság, kegy, áldás, gazdagság; ujg. teület 
glück Kud. 259; kún dttvlat impérium Cod. cum. 217; csuv. tivldt' 
reichtum, gnade. 

473. dönja, dönje, dunja, dunje welt, gesetz, itlon-d., emraz-d. 
zeitalter, lebenszeit, ewigkeit. — ar.-oszm. Lü<3 diinja die welt, die 
menschen insgesammt, das irdische lében, die irdiscben güter 
Zenk.; t. dönejd, dönjd, világ; csag. diinja welt, schatz Stud.; ujg. 
tiinja welt Kud. 259; csuv. tüúca, tünzd, tűm die irdische welt. — 
cser. tün$a világ, tiina menny. 

474. gavab, d'avab, dauvab antwort. = ar.-oszm. ^L&. jevab 
antwort, widerrede Zenk.; t. jattal) felelet, válasz; bask., kirg. 
gevab id. Budag. I, 443. 

475. emr: emraz-dunja zeitalter, lebenszeit, ewigkeit. — ar.-
oszm. j^£. ömr, ömiir altér, lebensalter, lében Zenk.; csuv. ümür 
ewigkeit. L. gumir (476. sz.). 

476. esep rechnung, bereclmung, überlegung, nachdenken, 
csép kar- überlegen etc. — ar.-oszm. ^JLWO*. hisab (tő ^otó. ) das 
rechnen, berechnung, rechenkunst Zenk.; t. isáb szám, számolás, 
czél, szándék, tanács; kirg. isep, sep zusatz, zulage, zugabe (zu 
einer zahl) Budag. 1,515; bask. eseb: eseble-, esbele- emlékezni, 
eszébe jutni; csuv. yizep zeit, günstige zeit, yizeplü- überlegen, 
nachdenken, erwágen, in betracht ziehen. — cser. £ep számadás, 
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z.-don szerint, rá nézve, ezapl- tisztelni, zapl-, zepl- számot adni 
(NyK. IV, 340); vogK. esep gondolat, vélemény, esepl- hasonlít 
vmit vniihez, vél, tart, aggódik, tisztel (NyK. IX, 21). L. eseplal-
(101. 88.j. 

477. ezét schicksal, gesehick; tod, todesstunde; menschen-
alter, generation; egei Gavr. (NyK. XVII, 278.). — ar.-oszm. Je^f 
egei bestimmte zeit, stunde, ende eines termines, todesstunde, tod 
Zenk.; t. (igei halál Bál. 170. — vogK. acél halál (NyK. IX, 11). 

478. gabrat vorteil, gewinn; ,tanúiság, szellemi haszon' pl. 
mi-no gabrat vig baútomi! mi is vegyünk tanulságot Badz. l'J) = 
abrat, fent (454. sz.). 

479. gadel! igazságos' (g. eksej süsa — gadel' patsa dib Nacs. 
25). — ar.-oszm. J j c t 'adl gerechtigkeit, biliigkeit, Zenk.; t. yadel 
igazságos || gadellek (Nacs. 87), ,igazság, igazságosság'. — t. yadel-
lek igazság, jogosság, becsületesség. 

480. gumir lében, lebenszeit; ewigkeit. — ar.-oszm. j+c ömr 
(1. 475. sz.); t. yumer élet || gumlrli ewig. — t. yiimerle: y. bulsin 
éljen! 

481. imán gebét. — ar.-oszm. .jl*jf imán versicherung, an-
vertrauung, religiöser glaube, rechtgláubigkeit Zenk.; t. imán 
imádság; glaube, gebét Budag. I, 209. 

282. jibor, jivor, ivar botschaft, nachricht; j . kar-, j . lezi-
melden, verkündigen. — ar.-oszm. j*-*. yaber meldung, nachricht, 
aussage; geschichte, erzáhlung; gerücht Zenk.; t. %abár hír, tudó
sítás ; azerb. yaber id. Budag. I, 529; kún habar res novffi, nova 
Cod. cum. 39; csuv. yibar id.; alt. kabar id. — cser. uver, uber hír, 
tudósítás; zürj. juvör, jaör nachricht, botschaft, gerücht, sage, rede. 
Zolotniczki egynek tartja a magy. hír szót is és tekintve, hogy e 
szónak amúgy sem vagyunk képesek semminemű más rokonságát 
kimutatni, e nézet el is fogadható; hiszen az arab nyelv hatása a 
törökségre igen régi keletű, mihez még számbaveendő, hogy más 
idegen, pl. perzsa-török szavak is átjöttek a magyarba (pl. kard, 
kincs, sátor). A szókezdő 7-re nézve 1. Nyőr. XII, 446 \\jiborci, 
iborci, ivorci boté. — t. yabárce hirnök, apostol; csag. yabergi boté 
Stud.; oszm. yabergi id. 

483. kabil wohlgefállig, k. bast- annehmen, aufnehmen. — ar.-
oszm. JuU kabil annehmend, empfangend; möglich, fáhig, taug-
lich, geschickt; JLö kabül annahme Zenk.; t. kabil: k. al- elfo-

NYBLVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XVHI. •' 
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gadni; csuv. yabil : /. il- empfangen; kún kábul: k. éter accipit 
Cod. cum. 183. 

484. káder achtung, kadertem ungeehrt. — ar.-oszm. .Jk.* kadr 
maass, quantitát; wert; würde, verdienst, geltung Zenk.; t. káder 
tisztelet, tekintély; kirg. kadir id Budag. II, 41. L. kaderlal- (102. 
sz.) || kaderli gut, rein, heilig. — t. kaderle tisztelt; tiszteletes uram. 

485. kagar fluch. — t.-ar. kagiir kárhozat, átok; v. ö. ar.-
oszm. JQS kaJtr gewalttátigkeit, unterjochung, strafe; heftiger 
zorn Budag. II, 100. Zenk. 

486. kagaz papier, blatt papier. — ar.-per.-oszm. i\c)6 kapz 
(arab alak), i\t^ kagid, k.jahad papier; t. kayaz papier; alt. kagaz 
id.; kún chageth papyrum Cod. cum. 91. — cser. kagaz papiros; 
mord. kagit, gagit id. 

487. kajla list.— ar.-oszm. adb^ hile list, betrug, táuschung 
Zenk.; t. yajla, yajla, kajla ravaszság, fogás; ujg. ile list, trug 
Kud. 259. " 

488. kai' kraft, fáhigkeit, kal'tem schwach. — ar.-oszm. jLs* 
hál zustand, lage; befinden; gegenwártige zeit Zenk.; t.al,yal erő, 
tehetség, lehetség; csag., azerb. hal Budag. I, 512; ujg. hal zu
stand, lage Kud. 259; kirg. dl Zol. 9 1 ; csuv. yal stand, zustand, 
lage; gesundheit, kraft. — cser. al erő, testi erő. Ugyanez alap
szóból valók votj. ali és kai' Jetzt, so eben' szók. 

489. kalal: k. kar schenken, kalaltem gesetz, gebot. — ar.-
oszm. J^Lsa. halál erlaubt, gesetzlich; ^rechtmassiges eigentum 
Zenk.; csuv. yalal gesetzlich, rechtlich ; ehrlich erworben; erb-
teil, erbschaft; kún hallal licitus, legális Cod. cum. 183. 

490. kalam: k.-nör dili (kapor). •— v. ö. ar.-oszm. Aá kalem 
rohr (im allgemeinen), setzling, reiss, propfreiss; rohrfeder etc.; 
kún kalam calamus Cod. cum. 90 ; t. kalam írótoll. E szerint a v. 
kalam-nör összetett szóban az idegen kalam szó ugyanazt jelen
tené körülbelül, mint az eredeti nör, t. i. ,zweig, rute'. Hogy ilyen 
általános értelmű szó alkalmas bizonyos species jelölésére, bizo
nyíthatja a csuv. panda angelica, engelwurz (^arnjih), mely csak 
nem más, mint a cserM. panda, cser. vondo, mord. manda ,szál, 
bot' s mutatja az ezen alakoknak megfelelő magy. nád is. 

491. kálik volk, leute; kaliktem einsam, öde, unbewohnt. — 
ar.-oszm. ĵjJÜs* yalk erschaffung, schöpfung; das erschafí'ene; 
welt; menschen, leute, volk Zenk.; t. kálik nép; yalk Budag. I, 
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537 ; kirg. kaik, kálik id. u. o.; alt. kálik id. u. o.; csuv. yaliy volk. 
— cser. /alak, kalak, kalok, kalek nép; vogK. yoloy nép (NyK. 
IX, 62). 

492. karap: k. lu- zu grundé gehen. — ar.-oszm. »—jf*5* ya-
rab verödung, verwüstung; wüstes, unangebautes land Zenk.; t. 
kariíb pusztulás, k. bul- elveszni, elpusztulni. 

493. kat recht, gesetz, gebot, regei, ordnung; vazkala-k. 

testament, besitzurkunde, vttz-k. gesetz. — ar.-oszm. U ^ yatt 
linie, strich ; schrift Zenk.; t. kat levél; azerb. yat, kirg. kat schrift, 
zeichen Budag. I, 534; csag. yatt brief, schrift, schreiben Stud. ; 
ujg. yat schrift Kud. 259 ; alt. kat papier; csuv. yot papier, schrift. 

594. kazna kasse. — ar.-oszm. x-oyi* yazine, yazna schatz ; 
schatzkammer, magazin Zenk.; t. kazna kincstár; ujg. kaznak 
schatzkammer Kud. 222; kún kazna gazophylacium Cod. cum. 
205 ; csuv. yisna id. — zürj. kazna kasse; vogK. yosna kincstár; 
osztj. yosna pénztár, zárt hely (NyK. XI, 50). Az oroszban is van 
Ka3Ha kasse, schatzkammer, s így bajos meghatározni, vájjon köz
vetve vagy közvetlenül került e szó a törökségből a votjákba. 

595. keremet mint több altáji népnél (mordvin, csuvas, cse
remisz) úgy a votjákoknál is ^ldozathely'-et jelent; ezenkivűl 
neve egy ártalmas, isteni lénynek. — oszm.-ar. a * ^ hürmet das 
verbotene; das was in ehren gehalten wird, éhre Zenk.; csuv. 
kiremet das höchste wesen im reiche der bősen götter; ort zur 
darbringung der opfer; t. kirámát babona, tévhit. — cser. keremet 
rossz szellem, ellenséges istenség; hely, melyet a lakásának tar
tanak s hol neki áldoznak (NyK. IV, 356). 

496. kers abgabe, zoll; vit-k. id. — ar.-oszm. -J*á» yar^3 
grundsteuer, kopfgeld, tribut, —+=* yarf, kosten, aufwand; t. yaraf} 

steuer Budag. I, 530; kún charg etarmen expendo Cod. cum. 25 ; 
csuv. yiré sold, zins, steuer, tribut. — uiagy. karács, mely a déli 
szlávság útján jött az oszmanliból. 

497. kibet ,bolt, árulóhelyc (JIRBKR Gavr. NyK. XVII, 271). — 
t. kibet bolt, raktár; ujg. kibit id. Budag. II, 172 ; v. ö. ar.-oszm. 

ZJ3 kubbet gewölbe, kuppel. 
498. kisi tasche, kise: k.-puj geldbeutel, sack (pvj — bexúel, 

sack); kési id. Gavr. (NyK. XVII, 279). — ar.-oszm. nj^^S' kise, 
kese sack, beutel, geldbeutel, couvert Zenk.; t. kesá zseb; azerb. 

9* 
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kise beutel, geldbeutel; kirg. km eine lederne tasche Budag. II, 
178. — cser. küse zseb. 

499. kizmet dienst. — oszm.-ar. ÚJCJL=> i ĉ x> jc*. yidmet, yad-
met, yizmet dienst, dienstpflicbt; amt, arbeit; t. kizmdt, yezmdt 
szolgálat; azerb. yizmet id. Budag. I, 530. 

500. kodrat wunder, wunderzeichen. — ar.-oszm. s\ J ö kudret 
macht, vermögen, kraft; die göttliche allmacht; t. kodrat isteni 
hatalom, csoda. 

501. korbon, karbon opfer. — ar.-oszm. ^Ljji kurbdn opfer, 
schlachtopfer, opfertier Zenk.; t. kormán áldozat; azerb. knrban, 
kirg. hárman id. Budag. II, 48 : csuv. yurban id. || korbonlik opfer, 
opfergabe. — csag. kurbanlik opfergabe, opferdarbringung Budag. 
II, 48 ; oszm. kurbanlik das opfertier Zenk.; t. kormannik áldo
zatra való. 

502. kungan schüssel, schaale. — ar.-oszm. ^jé kumkwm 
ílasche von silber oder anderem metall, oder porzellan Zenk. ; 
azerb. kumgan art irdener, bauchiger krüge ohne deckel mit 
weiter öffnung (KyBniHH'B), waschbecken, kirg. kumgan id. Budag. 
II, 93 ; csag. kumgan eine grosse kanne aus erz Stud. A török 
alakok -gan végzetében népetymologiai alakítást láthatunk. 

503. macit ,mecsetf Gavr. (NyK. XVII, 274). — ar.-oszm. 
<Xsu,*/e messed, meséid ort der anbetung, moschee Zenk.; t. mácet 
mecset; ujg. meséid Kud. 260; kirg. misit id. Budag. II, 230. 

504. maknnr katzenjammer, makmiro mit katzenjammer 
behaftet. — ar.-oszm. )*+̂ Xx> maymür barauscht, in halbem tau-
mel (j+~>. wein); csuv. muymur katzenjammer (noxM'BJiBe); alt. 
pakpir, papkir id. —cser. mokmur, moymur id. Zol. 44; magy. 
mámor (a déli szlávság utján az oszmanliból). 

505. mnnara minaret ' Gavr. (NyK. XVII, 274). — ar.-oszm. 
»\LLO mendret leuchtturm, turm einer moschee Zenk.; t. manara 
minaret. 

506. mesken arm, miskitl waise. — ar.-oszm. ^jCuwc miskin, 
meskln arm, niedrig, elend Zenk.; t. mesken szegény, nyomorult; 
csuv. miskin id.; kún miskin pauper, miser Cod. cum. 141. 

507. miskil spott, m. kar-, miskiljal- verspotten. — ar. Sj^u** 
masyara, oszm. maskara kurzweil, gespött, geláchter, maskerade; 
possenreisser; larve, maske Zenk.; t. miskil gúny, nevetség; csuv. 
miskil, miskara scherz, spass, miskil-, miskil- spotten, lachen; 



IDEGEN ELEMEK A VOTJÁK NYELVBEN. 133 

csag. miskar- lácheln, spotten Stud.; kirg. miskil geláchter, spott 
Budag. II, 131; kún mascara joculator Cod. cum. 103. — cser. 
muskura geláchter, scherz, spass Zol. 44. 

508. napse, napsi lust, begier. — ar.-oszm. J^ÁJ ne/s seele, 
lében, wesen, innere leidenschaffc und begierde Zenk.; t. nápes 
rósz vágy, szenvedély; azerb. nafás athem, hauch, seele Budag. 
II, 389; kún nafas fiatus Cod. cum. 113 || napselik gier. — t. ná-
peslek hajlam, szenvedély. 

509. pajda, padi gewinn, vorteil, pajdajo nützlich, vorteil-

haft. —• ar.-oszm. 5Joli faide nutzen, vortheil, gewinn, erwerb 
Zenk.; t. pajda haszon, előny; csag. pejda nutzen, gewinnst Stud. 

510. puto gurt, gürtel. — t. puta, pofa széles öv; v. ar. xJa*j 
futa, oszm. füte ein gestreiftes, indisches zeug; gewöhnl. die 
badeschürze Zenk. (1. Budag. I, 322). 

511. rakat froh. — ar.-oszm. SeJj ráhat rahe, behagen, be-
quemlichkeit; ruhig, behaglich Zenk.; t. rayát nyugalom, boldog
ság, gyönyör. L. rakatlal- (104. sz.) || rakatlik freude. — t. raydtlek 
= rayát; oszm. rahatlik = ráhat Zenk. 

512. rayim ,irgalomf (rayimeniz tone mtdteste = t. rayime 
belán sine arttira Nacs. 57.). — ar.-oszm. ^ s rahim, rahm erbar-
men, mitleid Zenk.; t. rayim irgalom, szánalom, könyőrület; kún 
rahim clementia, clemens Cod. cum. 226. 

513. riza, reza zufrieden. — ar.-oszm. Lós riza einwilli-
gung, erlaubniss, genehmigung, befriedigtsein, rázi befriedigt, ge-
nehmigend, wohlgefallen habend Zenk.; t. riza, razi beleegyező, 
megelégedett || rizalik wohlgefallen. — oszm. rizalik zufriedenheit, 
einwilligung Budag. I, 593. 

514. roksat, ruksat, rüksat erlaubniss. — ar.-oszm, xoj>j 
ruysat milde gottes; erleichterung; erlaubniss, ermáchtigung Zenk.; 
t. roksat, r'öksat engedély. 

515. sabir: s. kar- sáumen, zaudern, sabiro sanft, langsam, 
langmüthig. — ar.-oszm. yju& sabr geduld, ausdauer Zenk.; t. sabir 
tűrés, türelem; kirg. sabir id. Budag. I, 696 || sabirlik langsamkeit, 
sabirliko = sabiro. — t. sabirlik türelem, türelmesség; kún sabir-
luc, saburluch martyrium Cod. cum. 163. 

516. sadaka gabe, almosén. —ar.-oszm. JŰS'JL^ sadaka (tő: 
,»<X»o) almosén, wohlthat, menschenfreundliche handlung Zenk.; 
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t. sadaka alamizsna; kún sadaga eleemosyna Cod. cum, 77; kirgv 

azerb. sadaka opfer Budag. I, (597. 
517. salam: s-kar- begrüssen, ehrfurcht bezeigen, s. sot- be-

schenken. — ar.-oszm. ^^Lw selám heil, friede; begrüssung Zenk.; 
t. salam üdvözlet; csuv. salam gruss, begrüssung; kún salam salu-
tatio Cod. cum. 57 ; kirg. selim, salim Budag. I, 632; ujg. selam 
heil Kud. 259. 

518. sandik kasten, schachtel. — ar.-oszm. .vjouo sunduk, 
sanduk, sandik hölzerner kasten, kiste, truhe, schrein Zenk.; t. 
sandik láda; csuv. sonday id.; alt. sunduk id.; kún sunduc, sinduc 
arca Cod. cum. 181. — cser. sanduk láda (NyK. III, 399); sindik 
láda (IV, 381), sandik iskátulya (VI, 200); mord. sunduk láda, 
zürj. sunduk kasten, koffer. Megvan e szó az oroszban is (CVH-
,a,yKT>) s így a két utóbbi szó esetleg innen is kerülhetett az illető 
nyelvekbe. 

519. sured, süret bild, bildniss, gemálde. — ar.-oszm. 'isyo 
süret form, gestalt, áusseres ansehen; bild, figur; art und weise 
Zenk.; t. sürát gestalt, figur; kún surat imago Cod. cum. 220. 

520. sajtan teufel, stjtano teuflisch, besessen. — ar.-oszm. 
.jlk-cá sejtdn satan, teufel, dámon Zenk.; t. sajtan ördög; kún 
saytan satanas Cod. cum. 197; csuv. sajtan id. — cser. sajtan 
ördög; mord. sajtan id. 

521. sek, seg schlechtigkeit, schuld; sego schlecht, s. kai- ver-
dammen; segtem rein, schuldlos. segtemlik reinheit, unschuld. Az 
alapjelentés voltaképen ,kétség, kételkedés'; kiviláglik ez az igei 
képzésekből: seklal- zweifeln, seksizlal- sicher werden, sich gehen 
lassen; a szövegekben is sektem a tatár siksez kétségtelen' szóval 
van fordítva (tan sektem diin : sin siksez taza Badz. 24; siktem taza 

Marija: siksez taza M. Nacs. 57). — ar.-oszm. düá sekk das zwei
feln; zweifel, ungewissheit; t. sik kétség; csuv. sik furcht, schre-
cken (alapértelem szerint talán ,zavar, kétség'). — L. seklal-, sek
sizlal- (105. sz.). 

522. sekur preis, herrlichkeit. — ar.-oszm. j C i siikr, siikür 
danksagung, dank, vergeltung, lobpreisung gottes Zenk.; t. sökör 
köszönet, hála. 

523. serbet,méznedv' (MC^OBUÜ COKI. Gavr. 28. 1., 160. dal). 
— ar.-oszm. aüwá serbet (tő: u * i ) so viel man auf einmal 
schlürft; wein, süsser trank (scherbet). 



IDEGEN ELEMEK A VOTJÁK NYELVBEN. 1 3 5 

524. takja káppchen. — ar. jujflb tákiat, oszm. takja, takje 
kleine mütze, haube, káppchen Zenk.; t. takja vállszalag; kirg. 
takja, csag. taka, taki káppchen Budag. I, 335; csuv. toyja eine 
mádchenkappe. 

525. iapir, t'afir verdammt, verüucht. — ar. ji\£ kájir, az 
iszlámot valló törökségben elterjedt szó: gottesláugner, nicht-
moslem, ungláubiger. 

526. tubo: t. kar- busse thun, bereuen. — ar. &jy3 tevbet 
oszm. tőbe rückkehr (zu gott), reue, busse ; kirg. tóba id. Budag. I, 
384; t. táiibá bánat. 

527. urobo, robo wagen. — ar.-oszm. UL^ j^r^- waba, árba 
wagen, karren Zenk.; t. árba szekér, kocsi; azerb. arába, kirg. 
árba id. Budag. I, 24; csag. árba id. u. o.; alt. ábra, árba id.; kún 
arába currus Cod. cum. 121 ; csuv. oraba, javába wagen, fuhr; rad. 
— cser. arába, arava, orava szekér, kerék. 

528. zaat, zaját stunde, s<> zajateik sogleich. — ar. o ^ L u 
saat, oszm. sokat stunde, zeit, moment; uhr Zenk.; t. sayat, saydt 
óra; kirg. sat id. Budag. 1,613; kún sagat, sat hóra Cod. cum. 
79, 67; csuv. sagat, sagat id. — cser. sagat id. Zol. 58. 

529. zat familie, zato vornehm. — ar.-oszm. c^fó zat (török 
használat szerint) ,person, hochgestellte person, ausgezeichnete 
persönlichkeit'; wesen, eigenthümlichkeit etc. Zenk.; t. zat nem, 
faj, sajátság. 

530. gep tasche. — ar.-oszm. . ^ o * , w*J&. jejb, $eb tasche, 
sack, beutel; busen des kleides Zenk.; azerb. $eb id. Budag, I, 
448. — zürj. íep tasche, ranzen, quersack; magy. zseb. 

§) Perzsa eredetű török névszók. 

531. ambar scheune, vorrathshaus. — per.-ar. *Lóí anbár, 
oszm. ambar, hambar ort, wo etwas aufbewahrt wird, scheuer, spei-
cher, magazin Zenk.; t. ambar magazin; csag. ambar : ambarla- ins 
magazin legén, jak. ambar niederlage, scheuer, stall; csuv. ambar 
magazin (NyK. III, 400). Az oroszban is megvan (aHŐap'í.) s így 
akár innen is kerülhetett a votjákba. — cser. ambar lóistálló ; osztj. 
ambar hombár (NyK. XI, 179); magy. hombár, hambár (a déli szláv -
ság utján az oszmanliból). 

532. ar, ár: ar-odig jeder; ar-turU allerlei. — per.-oszm. 
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j& her jedes, alles; her-bir ein jeder, jedernianu, her-diirlü jeder 
art, aller art Zenk.; t. &r jeder, ár-ber ein jeder; kirg. «r, azerb. 
her jedes, alles Budag. II, 312 ; kún her: herc/is, herchis ,nunquam' 
(voltaképen csak negatív ige mellett ily jelentésű) Cod. cuua. 68 ; 
alt. ar jeder, jedes; csuv. yar: yarber jeder. — mord. ar minden, 
er, ar id., er-vsak mindegyik, mindenik. 

533. ariberi, arberi sache, gerát, geschirr. — t. ar-ber stb. 
(I. ar, ar alatt). A votj. arberi alapjelentése ,mindenféle, holmi'. 

534. arna woche; pokci-arna donnerstag, ffuc-a. sonntag, 
i.-a.-böre am montag. — per.-oszm. x>k}ő\ azine feiertag, freitag 
Zenk.; csuv. arna, arna woche, árna-gon freitag, feiertag, virz-arni-
gon sonntag (orosz-hét-nap), kisn-drni-gon donnerstag (kis-hét-nap, 
kis ünnep); t. atna hét, a.-köne vasárnap, kece-a. csütörtök, tatár 
atnast péntek; tob. adna freitag Budag. 1,58; csag. adina id. Stud. 
— cser. arna, arna hét, ru4 a. vasárnap, iz-a. csütörtök, kug-a. 
péntek. 

535. aldagan otter (coluber). — v. ö. per.-oszm. Lsfijt>jf az-
derhd drache, nngeheuer Zenk.; t. a^dayi sárkány. 

536. bagalma ,kerti alma, alma' (b. bakcajin budid-a ? = He 
Bt HŐ.TOTHOMT.-.IH ca^y Tw Bhipocia ? Gavr. NyK. XVII, 278). — 
Utórésze a török alma ,apfel' (1. ulmo 175. sz.); előrésze a per. 
cL bag garten (oszm. bag, csag. bak). 

537. bakca, bakci garten. — per. c ü bág garten, weingarten, 
ettől dim. képzés X^-CLJ, oszm. bagca garten, baum- und blumen-
garten Zenk.; t. bagca kert; kirg. baksa gártchen, küchengarten 
Budag. I, 232; kún bachca, bacca hortus Cod. cum. 170, 89; csuv. 
payca hof; garten, küchengarten. — cser. pakca kert, konyhakert; 
mord. paksa mező, szántóföld || bakéaci, bakcaci gártner. — t. bak-
éaéi kertész; oszm. bagca^i, bakcefi gártner Zenk.; kún baccazi 
hortulanus Cod. cum. 103. 

538. bakellik segen. — t. bayellek áldás, boldogság; -lik kép
zővel t. bayel,boldog, áldott'-tól, melynek előrésze a per. ha (mit, 
bei, zu) pra&positio (lásd bakeljal-, 108. sz.). 

539. bazár marki — per.-oszm. JvL bazár, pazar markt, 
markttag, marktplatz, kauf, handel Zenk.; t. bazár vásártér, piacz ; 
kún baxar fórum Cod. cum. 105; kirg. bazár: ak b. jahrmarkt, 
csag. bazár id., azerb. bazár et- handeln Budag. I, 225; alt. pazar 
markt; jak. basar id.; csuv. pazar id. — cser. pazar (Zol. 46); 
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vogK. poser vásár (NyK. IX, 168); au$.-po*ár id. (NyK. XI, 149): 
magy. vásár. Az oroszban is van 6agáp$> markt. 

540. buráin, burcin seide. — per.-oszm. *£&2M>I ibrisim sei-
-denfaden, seidenzwirn, *AÍO>J berisem seide Zenk.; csuv. porzen 
seide. — cser. porsin, parsán seide (Zol. 50); magy. bársony, 
hárson. 

541. cak: cakmi- schwindsüchtig werden. — t. cak rossz, 
hitvány, caklan- megromlani (erkölcsileg), rosszul lenni; v. ö. per.-
oszm. tí5l=s* , dia* cak, éek das zerreissen; riss, zerrissen, cák-cák 
serrissen (átv. ,bekümmert, betrübt') Zenk. —- v. ö. zürj. cakmi-
morsch werden, faulen, vermodern, verderben (intr.). 

542. carlik, carlik gerát, instrument, carliktem- unbewaffnet. 
— v. ö. per.-oszm. s.b* ,J.=*. cáré, cár mittel, hilfsmittel, hülfe 
Budag. I, 456. 

543. catir zelt, hütte. — per.-oszm. vt>t=̂  cadir zelt; frauen-
schleier Zenk.; t. catir sátor; kirg. satir zelt, hütte Budag. I, 454 ; 
<3sag. catir, catur iá. és ,weiter frauenmantel' Stud.; vM. cadir zelt; 
kún cater tentorium Cod. cum. 121 ; csuv. cadir id., cadra weisser 
schleier. — cser. catirik függöny ( = csuv. cadra) NyK. VI, 200; 
magy. sátor. Nem idevaló mord. sat'or sátor, mely az orosz ma-
Tapt-ra utal. 

544. dari, dari schiesspulver, liz cl. eisenvitriol. — t. dari 
puskapor; kirg. dari id. Budag. I, 547; csag. dari schiesspulver, 
pulver Stud.; alt. tari id.; kojb. tar, kar. tara, dara id.; csuv. faj
id. | mong. dari schiesspulver Schmidt. 270; burj. dare, dari id. 
dastr. — v. ö. per. «J<> orvosság; puskapor (medicamentum; pul-
vis pyrius — qua significatione in Hindustán usitata vox est: Vul-
lers) ; cser. tar puskapor (NyK. IV, 388). 

545. darin arznei (valószínűleg csak sajtóhiba e h. dariu 
•== t.). — per. . Jó arznei, medizin ; kirg. dari id. Budag. I, 546 ; 
i . dariu orvosság; csag. dari arzénéi Stud.; kún daru medicamen
tum Cod. cum. 9Í. 

546. derbeder schelm, dieb; strálme, gebinde. — per.-oszm. 
NL\J \t> der-be- der der von tür zu tür geht, bettler, herumstrei-
cher (per. u> der tür, pforte; be dativus értelmű praspositio). 

547. aörös, döris wahr, wahrhaftig, gerecht. — per.-oszm. 
<m*j\£> darust ganz, vollstándig, richtig, gesund, gerecht, wahr 
-Zenk.; t. dörös helyes, igaz, szabályos, rendes; kirg. dürüst wirk-
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lich, wahr, ecbt; wahrheit Budag. I, 155; kún drust verus Cod. 
cum. 185; csuv. tiiriié ganz, unversehrt, in der ordnung. — cser. 
tiiriis tiiriis, tiirüsok egész || döröslik, dörislik wahrheit, recht. — t. 
dÖröslek helyesség, igazság, igazságosság; oszm. düriistliik voll-
stándigkeit, rechtschaffenheit Zenk. 

548. dus freund. — per.-oszm. o».«/;t> dóst freund, freundin ; 
geliebter, geliebte Zenk.; t. dm barát; azerb. dóst, kirg. dus id. 
Budag. I, 571 ; ujg. dóst id. Kud. 259; kún dóst amicus Cod. cum. 
181 ; csuv. tos id. — cser. tos barát. 

549. dusmon, tusmon, tismon hass, feindschaft; feind, tusmo-
ual- hassen, anfeinden, tusmont- boshaft, feindlich sein, hassen. — 
per.-oszm. i » ^ ' ^l+xój düsmen, düsmau feind, gegner, wider-
sacher Zenk.; t. dosmari ellenség; kirg. duspan id. Zol. 87; alt.. 
tusman id.; kún tusmen, duzman hostis Cod. cum. 170, 181; csuv. 
tusman id. — cser. tusman gonosz ember, gonosz lélek, ellenség,, 
varázsló; mord. dusman, dusmon, tusman boszorkány, sárkány,, 
varázsló, rossz szellem || dismonlik, tusmonlik feindschaft, hass. — 
t. dosmannik ellenségeskedés; oszm. diismenlik feindschaft. 

550. janiin aufrichtig, redlich (schmeichelwort). — per.-oszm.. 
• jLa- 0H seele, geist, lében, mut; das eigene selbst; eine seele, 
person, janim (1. személyraggal) meine seele; mein lieber; mein*. 
liebchen; í. jan lélek, élet, $anij lelkem, kedvesem; kirg. Zanim 
auJ oh mein liebchen, azerb., csag., tob. jan seele etc. Budag. ly 

429; ujg. §an (can) seele Kud. 259; kún <jan anima Cod. cum.. 
160 ; csuv. con id. •— cser. con, con lélek. 

551. gót ,rózsa' (posa ; Gavr. NyK. XVII, 27*3). — per.-oszm. 
ijS* gül rose, blume, blüthe Zenk.; t. göl virág, g.-cácdge rózsa. 

552. imainber engel. •—• Utórésze a per. ber bringend, tra-
gend, mely pl. megvan a votj. pagamber-ben is (569. sz.), előrésze 
pedig talán az arab ^Lcf eman gnade, begnadigung szó, miszerint 
imainber voltaképen ,kegyelemhozóí. 

553. ispaj, spaj hübsch, schön, ispajal- schmücken, zieren,. 
putzen. — v. ö. per.-oszm. SIAAU , &A.W sipdh, sipeh das heer, sol-
daten, reiter s ebből ÍÖIA,W sipahi reiter, cavallerist; herr, inhaber 
eines lehens; t. spaji uracs, dandy; csag. sipahi höherer beamter,. 
vornehmer herr Stud. 

554. jumart freigebig. — kún jomard largus Cod. cum. 115, 
a perzsa lajstromban is jomard áll vele szemben; t. jumart bőkezű,, 
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adakozó = per.-oszm. ój**^- jömerd (ebből: ^eván-merd) l'rei-
gebig, edelmütig || jumartlik freigebigkeit. — t. gumartlik. 

555. kana schrank (mit regálén), didi k-k. taubenschlag. — 
oszm.-per. *j>\j>. ydne haus, geháuse, wohnung, abtheilung, zelle^ 
fach Zenk.; Budag. még megemlíti ezen jelentését is: ,káfich für 
vögel' (I, 528). 

556. kasla epileptisch (Wied.-nál kérdőjellel). — per.-oszm. 
jüútó* "/ásta verwundet, krank Zenk.; t. kasta nehéz beteg. 

557. kavga lárm. — per.-oszm. Ltj-c. gavga, kavka tumult, 
streit, zank, lárm, kampf Zenk.; t. kauya lárma, zaj; csag. gauga 
lárm, auflauf Stud.; csuv. yavga lárm, unruhe. 

558. kener zaun, eingezáunter platz, garten, urdem-k. stan-
genzaun, keneral- umzáunen, einzáunen. — per.-oszm. XjS' kenar 
seite; rand, saum, ufer; armumfang, umarmung Zenk.; azerb. 
kenar id. Budag. II, 138. 

559. kijár gurke. — per.-oszm. »L^ yijdr gurke; überhaupt 
kleine, rundé frucht, beere Zenk.; t. kijár ugorka; csuv. yijar id. 
— cser. kiar ugorka; mord. kujar id. 

560. kiimec ,pogácsa£ (jnmal kiimecen . . . üiUam = kovász

talan [tkp. édes] kenyérrel ették Nacs. 16). — per.-oszm. -\*f 

kümag eine art rundes brot, in heisser asche gebackenes brod 

Zenk.; csag. kiimec id. Stud.; t. kiimdc pogácsa, zsemlye. 

561. kur verdriesslich, bekümmert, verdruss, sorge, k. agi-
sorgen, sich mühen, sich abquálen,jir-k. árger; kttrekt" béaorgt 
od. traurig sein, sich beunruhigen. — per.-oszm. J^, t *.-> yor 
schlecht, gering, wenig geachtet Zenk.; t. yur, kur: y. it- meggya
lázni; kirg. kor niedrig, verachtet; lasterhaft Budag. I, 541 ; L 
kurlal- (111. sz.) || kurlik schmach, greuel. — t. kurlik, yurlik szé
gyen, gyalázat; csag. yorluk schande Stud.; oszm. yorlik niedrig-
keit, geringheit, Zenk. 

562. kuéo herr, hausherr, hauswirt, kuéoal- wirtschaften,. 
haushalten. — oszm.-per. a^J..^- yofja greis, meister, herr; geist-
licher an einer moschee; angesehener handelsherr etc. Zenk.; 
csag. koja, koca alt, gross, überreif, altersschwach; der verschnit-
tene; ehrenname, in bedeutung von: graubart; titel der abkömm-
linge des propheten Stud.; csuv. yoza kaufmann, herr vom hause, 
•wirt. — cser. yoza, oza kereskedő, házigazda; mord. közli, koza> 
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kőzd gazdag, mely utóbbi e szerint nem ugor eredetű szó (lásd 
MUgSz. 56. L). 

563. nianda knecht, magd. — per.-oszm. sjoü bende ein ge-
bundener, gefangener; sclave, diener; t. mandd szolga, isten szol
gája (ember); csa . - nde sclave Stud. 

564. nacar, nacar arm, bettler; schlecht, elend, mager, na-
éarmi-, nacarmi- verarmen, herunter kommen, mager werden. — 
per.-oszm. XsJj nd-cdr hilflos, elend, arm; t. nacar rossz, hit
vány ; kirg. nasar schwach, kraftlos Budag. II, 276; csag. nacar 
weib, frauenzimmer Stud.; csuv. nacar schlecht, gering, schwach, 
arm. — cser. nezer szegény, erdei cser. nazar Zol. 45 || nacarlik, 
nacarlik armut, elend. — t. *nacarlik. — cser. nezerluk szegény
ség, inség. 

565. nakas buhler, hurer, hűre, nakasjal- buhlen, huren. — 
per.-oszm. JJS'ÍJ na-kes, nekes der kein maim, oder ein schlechter 
mann; schmutziger, gemeiner, unangesehener mensch; schlechter 
kerl, lump; feig, furchtsam, geizig Zenk.; csuv. nagas fául, tráge ; 
t. nakas unmensch,böser mensch; feigling, geizhalsBudag. II, 127. 

566. nan brot, n.-slal mundvorrat, proviant, W-n. teig, éuk-n. 
frühstück. — per.-oszm. . j b nan brot, laib brot Zenk.; t. nan 
pfannkuchen, kirg. nan brot Budag. II, 279; csag. nan: n.-baj der 
bácker Stud. — vog.-osztj. nan kenyér; zürj. nan id.; a közösen 
előforduló jésített n arra mutat, hogy a vog.-osztják e tör.-perzsa 
szót zürj.-votj. közvetítés útján kapta. 

567. nazik ,gyönge, finomc (vekéi no nazik mugormd: TOHKO-
crpoÜHMH nanri> crraHrj> Gavr. NyK. XVII, 282). —- per.-oszm. cijb 
nazik dünn, fein, zárt, schlank, zierlich, hübscb, weich Zenk.; t. 
ndzek vékony, finom; csag. nazuk dünn, fein; kún nazik tenuis 
Cod. cum. 213. 

568. ömit' hoffnung, imi( bitté. — per.-oszm. Ju^f ümid 
hoffnung, erwartung Zenk.; csag. iimud hoffnung Stud.; t. ömöt 
id.; kún bmed spes Cod. cum. 77; csuv. üm.üt' id. L. hniűan-
(109. sz.). 

569. pagambcr prophet. — per.-oszm. ^ L Í A - J pejgdmber der 
himmlische botschaft bringt, gottgesandter, apostel, prophet (pej-
<jdm nachiicht, botschaft és ber tragend) Zenk,; t. payambdr, pd-
(jdmber próféta; kún peygamber propheta Cod. cum. 77; csuv. 
pigambar göttliches wesen, schntzgeist des hausviehes. — cser. 
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piamhar priester, der bei hochzeiten gebete verrichtet Zol. 202 |[ 
pagamberlik prophezeiung. — pejgamberlik prophetentum, prophe-
zeiung Zenk. 

570. peri böser geist. — per.-oszm. ^ o peri geflügelt; eine 
art überirdischer wesen, die man sich geflügelt vorstellt; guter 
geist, engel; t. paréj rossz szellem. 

571. pijala, piala glas, glasscheibe. — per-oszm. xJLo piále 
trinkbecher, glas, schale Zenk.; t. pijala üveg, ablaküveg. 

572. saj schatten, kühlung. — per.-oszm. XJL* sqje schatten ; 
schutz Zenk. 

573. sandái amboss. — per.-oszm. ^f JoU* sindán amboss, 
arab-oszm. Jj^Lo sandái, sandel stuhl, sitz, thron Zenk.; t. sandái 
ülő; csag. sandái amboss Stud.; kirg. sandái klotz, auf welchem 
der amboss befestigt wird Budag. I, 704; csuv. sondal amboss. — 
cser. sandal'e ülővas az oszm.-ar. sandalije ,stuhl, sitz, thron' ala
kot tükrözi. 

574. saraci hausflur, vorhaus, s.-aé aussentreppe. — per.-
oszm. x=J**u serace kleiner palást, háuschen; diminutivum a per.-
oszm. serdj, serd ,palast, grosses haus' szótól, mely a tatárban 
(saraj) ,istállóc-t jelent. 

575. taba pfanne. — per.-oszm. aulj' taba, oszm. taua, tava 
tiegel, bratpfanne Zenk.; t. taba serpenyő. 

576. tamaki, tarnak, temak tabak. — per.-oszm. ji'Lű.i' tem-
bagu persischer rauchtabak, den man in der wasserpfeife raucht 
Zenk.; t. tamdke dohány; alt. tamki id,.j szibériai tatár temki id. 
Budag. I, 379. — cser. tamaka dohány; osztj. tambak id. 

577. tarazí wage. — per.-oszm. .vló' terazi wage, gewicht, 
gegengewicht Zenk.; csuv. taraza wage; alt. tereze id.; kún taraxu, 
tarazy libra Cod. cum. 90, 209. 

578. tasma gurt. — per.-oszm. U^ai' tasma lederstreif, rie-
men, gurt, bánd (gewebtes) Zenk.; t. tasma szalag; csag. tasma 
riemen, gurt Stud. —• zürj. tasma ledergurt, riemen. 

579. taza, tuzu gesund, rein; gut, gütig, í. ul! (grussformel). 
— per.-oszm. yÁJ taze frisch, grün, jung, zárt, neu Zenk.; t. taza 
rein; stark, fest, gesund, jung Budag. I, 332; azerb. taze neu, 
frisch, kirg. taza id., rein Budag.; csuv. taza rein. — cser. taza 
egészséges, ép, kövér; mord. taza erős, egészséges. L. tazat- etc. 
(117. 114. BZ.) 
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580. taulik tag (24 stunden). — t. táiilek teljes nap (24 óra 
idő); csuv. taUk id. (CVTKH); v. ö. per.-oszm. ^ b ' taj (összetételben: 
tű, tüj) eins, alléin, einzig, ein ganzes, ein stück, das eine im 
paare Zenk.; csag. tau ein ganzes, einziges; mai; gelegenheit 
Zenk.; azerb. tov id. Budag. I, 338. 

581. uner, üner geschicklichkeit. — per.-oszm. yX& hüner 
kunst, fertigkeit, geschick, verdienst, tugend, ausserordentliche 
that; t. üniir mesterség, művészet; kirg. üner geschickt, geübt 
Budag. I, 161 ; ujg. hüner tugend Kud. 260. 

582. uram fasten. — per.-oszm. s»,» rüze fasten; csuv. uraza 
id.; alt. orozó id.; t. uraza id. Budag. I, 120; azerb ruza id. 
u. o. 599. 

583. asto meister, künstler, handwerker; geschickt, tüchtig ; 
osto herr (gott). — per.-ar. ÓLLJJ , 3Lc*J ustad, ustaz, oszm. usta, 
üsté meister in einer kunst oder wissenschaft, doctor Zenk.; t. 
osta mester, művész; csag. usta (ustad) meister, geschickt Stud. ; 
csuv. usta meister, künstler. 

584. u£mak paradies. — t. utfmak, pornak paradicsom, éden; 
csag. ucmak das paradies Stud.; ucmag, usma% id.; kirg. uspak id. 
Budag. I, 115 ; kún ucmak paradisus Cod. cum. 78; alt. ucmak id.; 
v. ö. per. UaJ paradisus. 

585].zanari ,zöld, kék' (z. tipi d'íljosad: Ha BepxymKy 3ejie-
Haro .nyöa Gavr. NyK. XVII, 271; z. búréin kék selyem Gavr.). — 
t. zanar égszín-kék; v. ö. per.-oszm. J£j\ , jbsjj zengar, zengar 
grünspan; grüne farbe; kún xangar aerugo Cod. cum. 69. 

Az eddig tárgyaltakon kivűl vannak még oly iráni elemek is a 
votjákban, melyek nem a törökség révén kerültek ide s nem is ezen 
nyelv speciális átvételei, hanem azon hajdankorból valók, midőn 
még a keleti ugor csoport, vagyis a lapptól elvált éjszaki ugor ág 
tagjai (a magyar, vogul-osztják, zűrjén-votják nyelvek) még közös 
egységben éltek, ilyenek : v. zárni arany, azves ezüst, uzves ón, 
ólom, surs ezer stb. Ezek természetesen alapnyelvi s nem különö
sen votják kölcsönvételek, miért is tárgyalásukra e helyütt nem 
terjeszkedhetünk ki. 

s) Orosz eredetű tatár és csuvas névszók. 
586. lecke fass; bekce id. Gavr., NyK. XVII, 261. — t. pická 

mická hordó, átalag; csuv. picke fass. Az oroszban 6omm, mely a 
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tatárban mint több más szó magashangba csapott át; v. ö. püdecdj 
irnok: no,a,F>niieH,riimkdkis pálinkás pohár: pioMKa; pircdtkiiujjas 
teztyű : nepiiáTKa ; cirkdü templom : n,épKOBL ; kdbestd káposzta 
nanycTa. 

587. dranca behobeltes brett. — t. dranca latte, dachspan 
{Zol. 85), diranca dachschindel, dünnes brettchen (Bál.); csuv. 
trenca id. Az orosz ^pamma második tagján viseli a hangsúlyt, a 
melyet köz vetetlen átvétel esetén a votják nem enyésztetett volna 
«1 («die vielen im gebrauch gekommenen russischen wörter behal-
ten i m m e r ihre ursprüngliche betonung, wenn sie nicht eine 
ganz wotjakische form angenommen haben» Wied. gr. 12. L). Ez 
valamint a szóközépi c (e helyett: c) tatár közvetítésre mutat. 

588. kubista kohl (kelkáposzta). — csuv. kabusta kraut; t. 
kdbestd id. Az oroszz KanycTa ellenében a török és votják alakok 
közösen szóközépi b-t tüntetnek fel. 

e) V i s z o n y s z ó k . 

a) Eredeti török viszonyszók. 

589. ajirmac, ajirmac, ajirmic genau, im einzelnen, ajirmacik 
,külön-külön' (Xristosez pagambarjos ágl'aik ajirmacik verall'aon = 
í. turisinda pagambdrldr aldanuk ajirmacik ajtkdnndr Nacs. 23). — 
t. ajirim külömböző, aj.-aj. külön-külön, ajirmacik világosan. Bá
lint ez utóbbi szót az ajirim és cicik nyilt, világos szó összetételei
nek tartja, holott az -acik végzet egész természetesen így taglal
ható : -ce (-ci) határzórag (pl. tüzce, diizce egyenesen: düz, tüz 
egyenes Budag. I, 391 ; tasce : köngiili t. szíve kőkemény u. o. 502 ; 
adamce menschlich, arabce arabisch, türkce türkisch, devletce höf-
lich Zenk. 376; karamijca, karamrjci nézetlenűl Bál. gr. 87, 90) és 
-k nyomatékosító (1. Bál. gr. 91). Az ajirmac alapszava a köztör. 
•ajir- ,elválasztani, elkülöníteni* (csuv. ojir; v. ö. csuv. ovim abge-
sondert). 

590. ama (nachgesetztes fragewort). — Előrésze a, e indulat
szói elem, utórésze a köztörök -mi, -mi: t. -mi, -me -e ? kérdő-
szócska. 

591. arte neben, bei, in der reihe, zusammen, beisammen, 
:anstossend, angrenzend, allgemein, überhaupt. — v. ö. köztörök 

- / _ 
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art hátsó rész: t. artina, artinda, artinna n mögé, mögött, mögöl; 
lierse aríinnan berse egymás után 

592. cal', éal'a, calak bald, schnell, sogleich.—csag. cala: 
c. baradur er eilt sich, geht rasch Budag. I, 463; oszm. calak,. 
$alak schnell, flink Zenk.; csag. calik eilig, hurtig, colt schnell, 
ílinkStud.; t. caja élénk, fürge, ügyes; kirg. zalt plötzlich ZoL 
106; csuv. salt, sat, salday plötzlich; ganz, voll. — cser. célt, cel-
tok, cilt, ciltok tisztán, merőben (cilt kelesén elvégezte beszédét,. 
célt mos mosd ki jól). 

593. giné, giné nur, so eben, sogleich. — t. -ki na, -kend nur, 
eben, blos, gerade: jazib alyac-kina eben als er es geschrieben, 
janib betkd&kend erst als es ganz verbrannt war; csag. -glna, -giné 
ugyanilyen használatban (1. Budag. I, 776). 

594. ini schon. — v. ö. t. inde most, már; csuv. inde jetzt 
schon; oszm. imdi nun, alsó, nun denn Zenk.; csag. indi nun, 
wohlan! Stud.; alt. eni, emdi (kond. am, amdi) jetzt, schon, nach 
diesem; ujg. emti nun, jetzt Kud. 187; azerb. indi id. Budag. I, 
209; kirg. endi ZoL 13; kojb.-kar. am jetzt, am-ök sogleich. — 
cser. ine tehát, inde, Inde, önde már. 

595. jalan, jalam immer. — t. jalan immer, fortwáhrend; 
bask. jalan id. Budag. II, 338; csuv. jalan id. (Bee, TO H ^ J I O ) ^ 

jalanda immer. 
596. juri absichtlich, vorsátzlich. — t. jurij: j . djt- czélzással 

mondani, ettől -.jura- magyarázni, megfejteni; jurij czélzatosan, 
szándékosan; csuv. jori mit fieiss, vorsátzlich; — cser. jori, jorer 

jöri, jöre különösen, épen (azért). 
597. kajta fernerhin, künftighin; k.-ulon das zukünftige 

lében, wiedergeburt. — t. kajta zurück, wieder, abermals (Budag. 
11,31) a köztörök hajt- ,zurückkehren, wiederkommen' igétől; 
csag. kajta vielmehr, eher, aufs neue Stud. 

598. kerek wenn auch, obgleich. — t. kirak kell, szükséges : 
k. kacan bármikor; oszm. gerek notwendig: kim gerekse wer es 
denn sein soll, gerek—gerek ob-ob, sei es so oder so Zenk.; csag. 
kirek, kerek nötig, notwendigkeit; kirg. kerek, azerb. gerek id. Bu
dag. II, 119; alt. kerek id.; kún kerek necesse est Cod. cum. 44;: 
kojb. kerek, kerek, kar. kjerek, herék nötig; csuv. kirik: k. kamda 
wer auch immer, k.-ysanda wo immer | mong. kerek notwendigkeit, 
notdurft, sache, gescháft Schmidt. 151. Alkalmasint a köztörök 
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kir- (t. ker-, oszm. gir-) ,eingehen' ige származéka. — cser. kerek 
akár-: kerek-kö akárki, kerek-kudo akármelyik, k.-kusto akárhol; 
vogK. kare% kell (NyK. IX, 42). 

599. keskentek unerwartet, plötzlich. — t. kisakteti egyszerre, 
hirtelen; ab]ativusa a köztörök kes- (t. kis-, csuv. kas-) ,vágni, 
metszeni' igétől származó t. kisák (rész, adag) szónak. A votják 
ezt még a maga -tek fosztó ragjával toldotta meg. 

600. köjön als, wie. — t. köjö: telsez k. némán, sul k. azon 
módon, jáseren k. titkon, kara k. cikkan megfeketedett; alapszava 
t. köj mód, minőség, szerkezet; dallam, széphangzat. 

601. káré, köre, kure wegen (c. állat.).-—t. küre -nézve, -hoz, 
-képest, -ért, miatt: tluranya k. születésénél fogva; oszm. göre 
gemáss, nach, zu folge, entsprechend, wie, gleichwie: gőz g. nach 
augenschein, sichtlich, bana g. meiner ansicht nach Zenk.; alap
szava a köztör. kör- (t. kiir) ,sehen' ige. 

602. otor immer. — t. otoro immer besser, immer mehr; 
otorodan otoro id. 

603. tek müssig, unbescháftigt, schweigend; nur, aber, t. ulini 
schweigen, verstummen. — t. ük nur so, umsonst; nur alléin, nur 
dass . . . , aber, t. tor- müssig sein; oszm. tek einzeln, alléin; ruhig, 
still, Zenk.; csag. tik, azerb. tek einzeln, alléin; nur so etc. Budag. 
I, 417; alt. tek, tegin umsonst, vergeblich. 

(3) Arab és perzsa eredetű török riszonyszók. 
604. agár aber, nun (váltana marté ... törli hala kulon legem. 

Agár váltana mart iúmar killis orcemte lasal-ke rayatligin idono 
vilem: az ősemberre sokféle nyomorúságos halált küldött. De 
hogyha az ősember isten szavától el nem térő lesz, örömben fog 
élni Nacs. 56; áksej suretli jibirtini kosem; agár kin-no-kin soli 
iiz-ke jibirti gur puske kustiékoz : a király parancsolá imádni a kér 
pet, de a ki csak nem imádja, kemenczébe fog vetődni Nacs. 26). 
— per.-oszm. S*\ egér, oszm. ejer wenn, egér — egér entweder — 
oder Zenk.; t. agár ha, hogyha. 

605. ali jetzt. — ar.-oszm. f̂l&. hálen, vulg. hala gegen-
wártig, jetzt eben (Zenk.) a JU&. tőtől, mely kai alakban is meg
van a votjákban; t. ále még, most. 

606. kai, kálik eben, jetzt, sogleich, kal'-gine soeben erst; — 
eredetére nézve azonos az ali szóval, csakhogy a közvetítő nyelv 

NYELVTUD. KÖZLF.MKNYEK. XVIII. 1^' 
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itt nem a tatár, hanem a csuvas volt, melyben az arab ^U* így 
hangzik: yal (jetzt, gegenwártig); megvan a csuvasban a nyoma
tékosított yaláy ( = votj. kálik) is. 

607. kazir, kazer so eben. — ar. wóls* hazir zugegen, nahe, 
béreit, fertig Zenk.; t. kazer, iizer jelen, jelenleg, most, mindjárt. 

608. zaman sogleich. —• ar.-oszm. .jLov zemán, zaman zeit, 
zeitalter, zeitpunkt Zenk.; t. zeman, zemana idő, kor; kún zamana 
Cod. cum. 206, 211 ; alt. saman id.; kirg. zauman irgend einmal, 
azerb. zaman Budag. I, 606; csuv. saman zeit. 

Kétségtelen tanulsága már az itten egybeállított anyagnak 
is, hogy minden ugor nyelv közül a votják állott legerősebb hatása 
alatt a törökségnek; bizonyítja ezt különösen az átvett igék nagy 
mennyisége (számszerint itt 119-et mutattunk ki; ezenkívül 20 
viszonyszót és 470 névszót), melyek tekintetében a votják semmi
féle ,honosító' eljárást nem alkalmaz, mint ezt pl. a magyarban 
tapasztaljuk, hol idegen igék rendesen -ál magyar képzővel kerül
nek elő. Nem tehinthetjük ilyen hasonló képzőnek a török -a végű 
igetőn mutatkozó -l végzetet sem (pl. rdtlal-, bujal-, busal-, aldal-, 
saklal- stb.); mert ez csak analogikus alakítás az eredeti <.a végű 
igetők mintájára, melyek magánhangzóval kezdődő viszonyító, 
vagy képző elem előtt teljesebb <.al végzettel jelentkeznek, úgy 
hogy pl. a veram, nimani mondani, nevezni igéknek imper. alakja 
vera, nima; ellenben jelen ideje: veralo, veralod, veraloz; nima-
lomi, nimalodi, nimalozi s praeterituma ismét: veraj, verad, veraz ; 
nimami, nimadi, nimazi. A törökséggel való érintkezés intensivi-
tási fokát tekintve legközelebb áll a votjákhoz a cseremisz nyelv, 
mely mint Budenz kimutatta (NyK. III, 398) nagy számban tar
talmaz különösen csuvas elemeket s ezek között mintegy 90-en 
fölül igéket is. A cseremisz után a magyar következik, melynek 
török elemei között szintén vannak, bár jóval kisebb számmal, 
igék is, még pedig honosító igeképző nélkül (pl. csever-, csavar- ; 
gyúr-; söpör-; szán-; szór-,- szíír-; tűr-). Kisebb-nagyobb mértékben 
hatott a törökség a mordvin, zűrjén és vogul-osztják nyelvekre is, 
melyeknek a votjákkal egybetalálkozó török elemeit az egyes he
lyeken ki is mutattuk. Meg kell itt jegyeznünk, hogy ezen közös 
török elemektől nem lehet közösen történt kölcsönvótelre követ
keztetnünk — mint ezt pl. egyes ugor-szláv, keleti ugor-perzsa 
egyező szókra nézve fölvesszük —; mert egy részről igen szembe-
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tűnő, hogy az ugor nyelvekben előforduló török elemek külömböző 
dialektusokból valók (a magyar pl. egy régibb csuvas dialektusból 
és a kunból, a cseremisz a mai csuvasból, a votják és zűrjén főké
pen a kazáni tatárból, a mordvin — mint egyes tényekből, pl. a 
ritka amik ,kósz4 szó előfordulásából következtetni lehet — ismét 
egy más keleti tőrök nyelvből, végűi a vogul-osztják főképen a szi
bériai tatárból) s más részről az is nyilvánvaló, hogy az egyes 
nyelvek átvételei külömböző időkben is történtek, legrégebben a 
magyar és mordvin, újabban a cseremisz és votják nyelveké. 

Egyéb nyelvek idegen elemeivel különösen tanulságos az, 
hogy minő fogalmi kategóriákba sorakoznak, a mennyiben ezekből 
következtetéseket lehet vonni a nyelvileg érinkező népek művelt
ségtörténetére. A votják-török elemek ezen szempontból nem érté
kesek ; mert a kölcsönvétel aránytalanul történt s hogy nem épen 
szükségből, bizonyítja az, hogy az idegen szó mellett ugyanazon 
fogalomra néha két, sőt esetleg több eredeti szó is találkozik, a 
mire itt-ott rá is mutattunk. Fontosabb kérdés ennél, hogy a tö-
rökségnek melyik része volt az, mely a votjákra ily nagy mérték
ben hatott; vagy pontosabban szólva — mivel a történeti körűi
tekintés már eleve is feljogosít, hogy kölcsönadó felekűl a tatár 
és csuvas nyelveket tekintsük, mennyiben lehet ezt nyelvészeti 
okokkal is bizonyítanunk s mily nagy az egyiknek és másiknak 
hatása? Mindenesetre kétségtelen, hogy a votják-török elemek 
aránytalanul nagyobb tömege nem a csuvasból került. Ezt igen 
könnyű felismerni, mert a csuvasnak sajátságos, a többi egész 
törökségtől elütő hangfej]ődóse van, úgy hogy ha a votják-török 
elemek első sorban ezen nyelvből valók lennének, ama jellem-
zetes hangtani vonásoknak első tekintetre fel kellene tűnniök, 
a mint határozottan feltűnnek a cseremisz és magyar nyelvek 
török elemeiben. Ezen negatív tények ellenében vannak positiv 
hangtani bizonyítékok, melyek különösen a kazáni-tatárból való 
átvételre utalnak. Ilyenek 1) a szorosabb egyezés a magánhangzók 
hangszíne tekintetében. Ismeretes tény ugyanis, hogy a kazáni 
tatárban köztörök o, ö, e hangoknak u, ü, i, köztörök u, ü, i han
goknak o, ö, e felel meg; a votják-török elemek jórészt szintén u 
hangot tüntetnek fel köztörök o ellenében s viszont o-t, ö-t köz
török u, ü hangokkal szemben, mint: votj.-tatár bus leér: köztör. 
bos, bujou farbe: ktör. bojak, bar kreide: ktör. bor, buldant- auf-

10* 
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wiegeln: ktör. bolga-, kuslal- vereinigen: ktör. kos paar, sugon zwie-
bel: ktör. sojgan, tup kanone: ktör. top, buj zug im gesichte: ktör. 
boj, ujnas hurerei: ktör. ojnas, burlat rotes garn: tör. borlat, nukto 
halfter: tör. nokta, uram gasse: tör. oram J kojo brunnen: ktör 
kuju, kuduk, kodo freiwerber: ktör. kuda, bojorok befehl: ktör. buju-
ruk, cokmar knüttel: tör. cukmar \ törli -féle : ktör. tiirlü, köj motte: 
tör. kiijá stb. Ugyanígy mutatkozik a hangszínben való szorosabb 
egyezés olyan török elemekben is, melyek a törökségben sem ere
detiek, mint: kodrat wunder : t. kodrat, ar.-oszm. kudret; korbon 
opfer: t. kormán, ar.-tör. karban; roksat erlaubniss: t. roksát, ar.-
oszm. ru%sat \ dörös wahr: t. dörös, per.-tör. darást; dönja welt: 
t. dönjá, ar.-oszm. diinja ; őmit hoffnung: per. iimid. — 2) Különös 
kazáni tatár sajátság y járulékmássalhangzó előtétele olyan arab 
eredetű szókon, melyek c (ajin) hanggal kezdődnek; a votják-
török elemek közt is találunk erre példát: gabrat tanúiság: t. y áb
rát, ar.-oszm. o^^ t 'ibrdt \ gumir lében: t. yumer, ar.-oszm. j+c 
ömr | gadel gerecht: t. yadel, ar.-oszm. JtXc adl. — 3) Ugyancsak 
a kazáni tatárban fordul elő szókezdő v-b hangok váltakozása arab 
eredetű szókon; mutatkozik ez a votj.-török elemekben i s : bagit,. 
vakit zeit: t. bajit, ar.-oszm. <&&* vakt, vakit, csuv. vigit \ bagad'a 
verheissung: t. bayadd, ar.-oszm. s j tc . va'd'a. — 4) Kazáni-tatár 
hangtani vonás a szókezdő j-nek j (£j-\é való változtatása (a kir
gizben is z lesz belőle), ezt tapasztaljuk a votj. giget jüngling, gük 
fuvar, gec gut, heilig, zambas lende szókon is. — 5) Idegen szók 
átalakításában a votják és kazáni-tatár nagyobbrészt egyforma 
eljárást követett, így lett a per.-török pejgamber szóból a votjákban 
pagamber, a tatárban payambar ; ugyan így felelnek meg v. nakas: 
t. nakas, p. na-kes, oszm. nekes \ manda knecht: t. mdndd, per.-
oszm., csag. bende \ napse begier: t. napes, ar.-oszm. nefs, azerb. 
náfds | beste: kil-b. geschwátzig: t. biste, ar.-oszm. bast | beéke fass: 
t. pická, or. óoraa | kajla l ist: t. kajla, /ajld, ar.-oszm. hile. — 
0) Számbajövő, bár magában véve nem jelentős bizonyíték, hogy 
több votják szónak csak a tatárban találjuk meg pontos megfelelő
jét, milyenek : ataz hahn, can bottich, cerkej mücke, cekinder bete, 
istir fusslappen, komacau mühselig, kujma zaun, nerge ordnung, 
saksi unrein, umorto bienenstock. 

A kazáni-tatáron kivűl fólreismertethetlenűl mutatkozik a 
votjákban a c s u v a s nyelv hatása is, még pedig tekintve, hogy 
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ez többször elavult (vagy legalább a mai csuvas dialektusokban ki 
nem mutatható) csuvas szók átvételében nyilatkozik (v. ö. a votj. 
sídvor- bitten, sakan bastmatte, sarandtk fensterrahmen szókat 
tárgyazó czikkeket) jóformán ezt kell régibbnek tartanunk. Ide 
tartozó szorosabb hangtani bizonyítékok: 1) szókezdő j-s válto
zás, mi az egész törökségből csakis a csuvasban fordul elő; ezen 
hangváltozást tapasztaljuk következő votják-török szókon: sel wind, 
sturm : csuv. sil, köztör. jil, jel \ sakan bastmatte : t.jikán gyékény | 
sídvor- bitten : tör. jalbar-. — 2) c-s, $-z hangok változása, mi szin
tén különös csuvas sajátság: sáska blume : csuv. seskd, ktör. cecek | 
ukso geld: csuv. uksa, ktör. akca \ busono mann der frauenschwes-
ter : csuv. poéana ; oszm. babának j buléou frist: csag. bolcau, mai 
csuv. pilcav | kenzal eidechse, eredetibb kenyai helyett, v. ö. magy. 
hangyái (kencal ismét eredetibb *kandal helyett való, v. ö. t. kan
dala, csuv. yintla) \ kvzo herr: csuv. yoza, per.-tör. yo$a. — 3) z-r 
váltakozás: bidtir frauenbruder: csuv. poldir, tör. baldiz \ -sir 
fosztóképző köztör. siz ellenében, ezekben: ireksir (1. 244. sz.) és 
sesir hinfállig: csuv. irikser, suzir \ arna woche : csuv. arna, per.-
oszm. azine, t. atna \ sir harz: köztör. sagiz, mai csuvas sogir. — 
4) zárt o, w-féle hangszín olyan példákon, melyeknek megfelelői az 
egész törökségben a-val valók és csak a csuvasban változnak el 
o, M-hangzósakká, ilyenek: kulim leánydíj: virjali csuv. yulim, 
anatri csuv. yolim, köztör. kálim \ ulmo apfel: csuv. ólma, idma, 
köztör. alma | uslom vortheil, gewinn: csuv. oslam uslam ; t. aslam, 
alt. ástam \ busi féld: csuv. pozu, t. hasin \ kiáki sorge: csuv. yojgi, 
yujgi, ktör. kajgi | karok ráuber; csuv. yoray, yuray, ktör. karak | 
buskel' nachbar : csuv. poskil, v. ö. köztör. baska (1. 328. sz.) | urobo 
wagen: csuv. oraba, urába ; ar.-tör. arába. — 5) több más speciális 
csuvas hangváltozás, melyekre a török-votják elemek közt csak 
egyes példákat találunk. Ilyenek: votj. ener sattel: csuv. iner, tör. 
iger, ejer, jak. inir; v. ö. csuv. pin ezer: ktör. men, min; csuv. sunu 
kopja: t. sungu, singu ; sana ármel des kleides : alt. jen; sin- sie-
gen : ktör. jen- ; tan eben, gleich : ktör. ten ; tini8 tenger: ktör. ten-
giz stb. | pakar magén : csuv. pagar, ktör. bagir ; a csuvas általában 
megkeményítette mind a médiákat a szó kezdetén | arlan maul-
wurf: csuv. arlan, t., alt. erlen; taga : U-t. widder: csuv. taga, tör. 
teke, tekke; karán honigscheibe: csuv. karas, t. kárdz; langes 
eimer: csuv. l'angis, t. langiz ; cana dohle: csuv. cana ; t. cdnkd,, 
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tob. cöngd; megjegyzendő ezekhez, hogy a csuvas igen sok esetben 
köztörök magashangú szót melyhangúvá változtatott át | ariüan 
löwe : csuv. arislan, ktör. arslan \ vudor biber: mai csuvas udur * 
szókezdő v mint járulékmássalhangzó speciális csuvas sajátság a 
török nyelvek közt. — 6) a csuvas ós votják közös hangalakítást 
tüntet fel idegen szókon még pedig olyat, melyet más idegen 
szókon különösen a csuvasban találunk: kers abgabe: csuv. yirs, 
t. yaraf,, oszm.-arab yardg | burgin seide: csuv. porzen, per.-oszm. 
bertsem \ kai jetzt: csuv. yal, t. dle; ar.-oszm. hala. — 7) Végűi 
felemlíthető az is, hogy vannak olyan egyező csuvas-votják szók, 
melyeknek a törökség egyéb részeiben nem ismerjük megfele
lőit, ilyenek : kis weberkamm : csuv. yis ; jnbo pfahl: csuv. jóba ,• 
sarci rübe : mai csuv. sárik ; sokk, selik sünde : csuv. siliy ; sukuri 
laib: csuv. sukkur; silan schilf: csuv. silan. 

A törökségnek hatása a votjákra, mint már jeleztük, kiterjed 
a szókincsen kivűl még a nyelvszerkezetre is elannyira, hogy nin
csen része a grammatikának, melyben nyoma ne mutatkoznék, 
így különösen a mi a h a n g t a n t illeti, a törökség hatásának 
kell tulajdonítanunk a mai votják hangsúlyozás-módot, mely álta
lában a szónak utolsó tagját emeli ki, ép úgy mint a török, mon
gol és tunguz nyelvekben történik. Az ugorságnak jellemző saját
sága a déli altáji nyelvcsoportok ellenében, hogy a hangsúlyt nem 
a szó végén alkalmazza, jelesül teljes egyöntetűséggel csakis az 
első tag emelődik ki a magyarban, finnségben, lappban és vogulban. 
Az osztjákra nézve ugyan Castrén azt állítja, hogy benne az utolsó 
szótag emelődik ki; de mint Vologodszki szótárából s fordításaiból 
kitűnik, épen ellenkezőleg általában az első szótag hangsúlyozódik 
úgy mint a vogulban (bizonyítja ezt az első szótagon igen sűrűn 
alkalmazott magánhangzó-nyújtás is) s csak kevés eltérő esetben a 
második (1. NyK. XI, 49). Változó a hangsúly a mordvinban, cse
remiszben és zürjénben ; de az utolsó szótagot ezen nyelvek is csak 
kisebb arányban emelik ki. Nevezetesen általában a második szó
tagot s többször az elsőt emeli ki a mordvin, vegyesen az elsőt és 
másodikat (néha a többtagú szó utolsó részét is) a cseremisz és 
zürjén-permi nyelvek (1. Eogov permi grammatikájának 9—12-ik 
lapjait). Azt tehát, hogy a votják ma általában az utolsó szótagot 
hangsúlyozza — különösen tekintve, hogy mily nagy mértékben 
hatott e nyelvre egyéb szempontokból is a törökség — nem lehet 
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eredeti állapotnak tartanunk; fenn is vannak még nyomok, melyek 
szerint más volt régebben a votják hangsúlyozás s az általános 
szabálytól való eltéréseket is tapasztalunk a mai nyelvben (1. a 
hangsúlyról szóló fejezetet). 

Az a l a k t a n tekintetében a törökség hatása egyes átvett 
k é p z ő kön nyilvánul; így találjuk meg eredeti votják szókon is 
1) a török -luk, -lik elvont főneveket alkotó képzőt: janiik kraft, 
stárke : jun stárke, stark, fest, zürj. jon \ nillik jungfrauschaft! nil 
tochter, mádchen, zürj. nil \ öksejlik reich, herrschaft: öksej, eksej 
herr, zürj. öksi \ inmarlik gottheit: inmar gott, zürj. jen id. 
(MUgSz. 785) | todonlik kenntniss (Nacs. 21. 1.): tódon kenntniss, 
wissen, tod- wissen, zürj. töd- id. | ninallik táglich, tages-: ninal 
tag || coritlik hárte: corit hart, zürj. ébrid | uleplik lében: alep 
lebendig, lében | urodlik bosheit, schlechtigkeit: urod schlecht, 
zürj. űröd | bagimMk, bapmlek oberherrschaft, grösse : ba$lm gross | 
juMtlik höhe: fyuSit hoch, zürj. $u0d | dbskitlik szorosság ( = t. 
kizannik Nacs. 8G): dbskit, $osMt aug, zürj. geskid\kap ellik ke
gyesség (Gavr. NyK. XVII, 292): kapci leicht, mild \ vostemlik 
sanftmut: vostern still, a zürj.-votj. -tem fosztó képzővel; ilyenek a 
következők is : sutemiik hunger: íutem hungrig | vozlttemlik scham-
losigkeit: vozlttem schamlos, vozlt schamhaft | tau-karontemlik un-
dankbarkeit, tkp. ,hála-tétlenség': kar- tun, machen | voé-poton-
temlik sanftmut, mintegy ,harag-jötlenségc: pot- hinausgehen, 
liervorkommen, zürj. pet- | zakontemlik gesetzwidrigkeit: zakontem 
gesetzlos, orosz aaKOH'L gesetz | sektemlik reinheit, unschuld: alap
szava seg ,schuld", arab-török eredetű (1. fönt 521. sz.) || mengielik 
ewigkeit, ewiges lében : mengie auf ewig, mely szó ugyan török ere
detű (1. 183. sz.), de már votják lativraggal van alakítva (v. ö. dorá 
zu: dórin an, neben, bei; dina zu: dlnln bei; borda -hoz: bordin 
-nál etc.) || Még tiszta orosz szóhoz is hozzátette a votják e képzőt 
ezekben : proroklik prophetenstand ; or. prorok prophet | mitropo-
litlik amt eines metropoliten : or. mitropollt. — 2. A török -cl képző 
eredeti votják szókhoz járult ezekben ; klzllici sternkundiger: kiüli 
stern, zürj. ko$ul \ pi£ci schiffer: pi% schiff, zürj. pi£ | suresci wan-
derer: sures weg | vuzei hándler, verkáufer: vuz kauf, handel, zürj. 
viiz || tunoci wahrsager, zauberer (Nacs. 67): tuno id., zürj. tun || 
voématici führer: vozmat- zeigen. V. ö. ezekhez noslenci tragbahre:. 
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zürj. nösila iá., or. HOCHJIO id. — B) Török elemnek tekintjük :i 
votj. -gem comparativus képzőt, melyről megjegyzendő, hogy Gav-
rilov eredeti textusaiban nem fordul elő s hogy nemcsak összeha
sonlításban használtatik, hanem valamely tulajdonság nagyobb 
fokának jelölésére is, pl. pokeigem ziemlich klein: pokci klein; tu$-
(jem viel, sehr, bei weitem: tu£ sehr. A megfelelő török (illetőleg 
török-mongol) alak kent maass (1. 375. sz.), mely még eredeti értel
mében van meg a névmásokkal való összetételében : ma-k. wie viel, 
so-k., ta-k. so viel, so sehr, majd a ,nagyobb mérték' értelmét veszi 
fel ezekben: kema lange, kemala schon lange geschehen, kemalas 
lange. — 4) Analogikus képzés a -kaj ebben: vvúkaj stiefsohn, í-tief-
tochter, v. ö. ríntheffe, nichte. Megvan még e képző a votj. anakaj, 
atikaj, apikaj, turagaj szókban, de ezek képzőstől török eredetűek 
s annál alkalmasabbak voltak az analógiái hatásra, minthogy mel
lettük még anaj, apa], túri alakok is találhatók. — 5) ulou ,unter-
lage* a votj. ni ,unterraum, unteres' mellett szintén analogikus 
képzés ezen török eredetű szók mintájára: buján farbe, kargau 
fiuch, tatiu friede, maktau-li löblich stb., noha ezek mind igei alap
szótól valók. — 6) -lal denominalis igeképzőt csak néhány kevés 
szóban találunk, ú. m. bagvmlal- ehren, preisen: bagim gross; 
umojtemlal- schlecht, unvortheilhaft werden: umojtem schlimm, 
übel; mirdlal- zwingen : mird zwang; pecatlal- versiegein : or.-votj. 
pecat' siegel (egyébként a leggyakoribb denom. igeképző <.al, -jal, 
pl. semjal- schmecken : sem geschmack; nakasjal huren: nakas 
hűre; zarnial- vergolden : zárni gold ; corigal- fischen : corig- fisch); 
ezekben jóformán csak analogikus képzés van a bué: busal-, dem : 
demlal-, tatiu: tathdal-, alek: aleklal-, rakat: rakatlal-, kagar: 
kagarlal-, sek: seklal-, kur: kurlal- s több efféle török eredetű pá
rosan (f. i. névszói és származott igei alakban) átjött szók mintá
jára. — 7) Török -lan képző van ezen votják hangutánzó szóban: 
zurlan- schreien, murren.— 8) Talán szintén török elem van ezen 
-irt végű hangutánzó igék képzőiben: jocirt- knirschen, sipirt-
fiüstern, gtikirt- knarren, disbirt- klopfen, poltern, dimbirt- schal-
len, erklingen; megjegyzendő t. i. ezekhez, hogy a törökségben 
igen nagv számban találunk -Ír, -ur és -rda, -rde végzetű hang
utánzó igéket (kimutatta Budenz NyK. II, 338; III, 307); sőt 
mivel -Ida, -Ide végűek is vannak, talán török elem a v. zhigilt-
klingen, tönen (v. ö. zürj. íiriód-) szó képzője is. — Végűi 9) török 
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elem azon dir particula, mely különösen Gavrilov szövegeiben 
sűrűn fordul elő, pl. e dalban is : anajli gurza estem-dir, morjoti 
sinez potd-dir, baskic viSijaz potisa, viie-dir etc. (1. NyK. XVII, 
270. 1.; egyéb példák ezen -dir használatra találhatók a 21., 27., 
67., 68. számú dalokban, továbbá Üg.: 6, Svásc. Istor.: 12., 18.1.). 
A törökségben -tir, -dir (-tur, -tar stb.) létigéűl szerepel, pl. oszm. 
tatli-dir ist süss, tatli dejU-dir ist nicht süss; a csagatájban pedig 
pl. a bar- gehen igétől bara-tur a folyamatos jelen 3. személye az 
egyes számban, barib-tur a folyamatos múltban egy. 3. sz.; a csu-
vasban ebből a dir-ból vált a jelen idő d, f képzője (lásd NyK. 
IV, 328). 

Legerősebb a törökség nyelvtani hatása a j e l e n t é s - és 
m o n d a t t a n b a n ; ezt tekintve igazán elmondhatjuk, hogy a vot-
jákban voltaképen török nyelvszellem érvényesíti magát ugor ala
kokkal. Nem bocsátkozom e helyen a votják turcismusok tüze
tes tárgyalásába (a melynek alább lesz a helye, különösen hol a 
ragok használatáról lesz szó) — csak néhány példát hozok fel, 
hogy a török hatás e része se maradjon épen bemutatás nélkül. 
Ilyenek a jelentéstanból a törökségnek némely sajátos phraseo-
logiai szerkezetei az ilyen igei és főnévi kapcsolatokban: kabil al-
elfogadni, szószerint ,elfogadást venni', kenés et- tanácskozni, azaz 
,tanácskozást tenni', karáb bul- (tatár) elpusztulni, tkp. ,pusztuló 
lenni', auhiik kitér- alkalmatlankodni (,alkalmatlanságot hozni'), 
achdm kild megharagszom, azaz ,haragom jön ' ; — ezeknek min
tájára a votjákban is alakultak ilyen kifejezések: kabil bast-em-
pfangen ( = k. al-) \ kas kar- beleidigen, kenés /íar-raten, sich bera-
ten, miskil kar- verspotten, tau kar- danken, grüssen, jir-kur kar-
argern, voio kar- grüssen; sőt orosz igék infinitivusával is : zasluzif 
kar- verdienen, blagoslavit kar- danken, dokazat' kar- beweisen, 
ispolnit kar- erfüllen, javit' kar- zeigen, krestit' kar- taufen stb. j 
k irap lu- zu grundé gehen (=:t. karáb bul-) \ voz pot- zürnen, azaz 
,harag jön' ( = t. aciuim kild); sum pot- freuen, sich fr., sum potti-
erfreuen : ker pote man schámt sich ; emistem kii potti- berichten; 
kad' poi- einen gefallen tun; bic potis kitzlich | kur ag- sorgen, 
,sorge selien'; v. ö. t. k'úreskür- szenvedni, szó szerint ,kínt látni'] 
roé vaj- zürnen, ,zorn hervorbringen'; \. ö. t. acimm-kitermá! meg 
ne haragíts, ,haragom ki ne hozd'!; ker vaj- in gedanken versin-
ken | voz kust- verzeihen (,haragot elvetni'). — A tatárban a buyan 
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(e h. bulyan) ,levőc participialis alak ezen értelemben használatos 
,minden, összes', t. i. ,a levők': ezt lefordítja a votják is s pl. a 
lü-, lu- lenni igétől képzett lilém ,lett' alakot ily jelentéssel hasz
nálja : lüem vadesjoslis agl'a minden idő előtt (Nacs. 53.), Uiem 
makejosiz kúttá = t. buyan ndstdldme totiuci minden lényeket 
fenntartó (u. o.). Hasonlóképen nyeratxm másik létigei participium 
is ,alles' jelentést, pl. vanmiz sie allé. Érdekes turcismusánál fogva 
ezen mondat i s : sojoslz pufiit' baétiljam elejükbe mennének, szó-
szerint ,őket szembe vevék' épen úgy mint a tatárban ,alarni ka
risi alyannar' (Badz. 8. 1.); egy másik ilyen tatáros kifejezés esez 
koske csodálkozik, ,elmegy az esze'; v. ö. isem kitd ich staune. 
A tatárban ,tiltani' így fejeződik ki : kusma- azaz ,nem parancsolni' 
(altinci bojoroyinda nej kilarga kusmij ? a hatodik parancsolatban 
megtenni mit nem parancsol? azaz ,mit tilt meg'?); ennek nyo
mán a votjákban is a kos- ,befehlen' igének egyszerű negatívuma 
(,nem parancsol') jelenti a ,tiltást', pl.kuat'eti kosouaz ma kariul uk 
kosi ? (== t. altinci stb.). — A mondattani turcismns jelenségei 
közé tartozik, hogy pl. a votj. -sa gerundialis alak teljesen egy-
értelműleg használtatik a tatár gerundium copulativummal: Mari-
jaez utisa, kastarlasa budit illám : t. Marijani kar ab, kastdrldb üster-
gánnar (Badz. 10) M.-t gondozván, ápolván nevelték; inmarlis bo~ 
jorokjosse kutisa ulillam : t. yodaj bojoroklarin totob torgannar isten 
parancsait megtartván éltek; vandiskon jolou lestisa soli Jisus süsa 
uim ponillam: t. kiseleü Zolasin kilib ani J. dib atayannar a körül
metélés szokását megtévén, neki «Jézust) mondván nevet adtak 
(Badz. 12, 21). Speciális török sajátság, hogy a mondat állítmá-
nyát, akármennyi lényeges vagy lényegtelen határozmánya van, 
lehetőleg az utolsó helyre teszi, sőt esetleg előtte egész csoportját, 
a mellék- és közbevetett mondatoknak megtűri; ebben is utánozza 
a votják a törököt, pl. kilcinlié, írod dőre ári mind süsa, d'ivor lüem r 
t. pdristdddn, Irodka barmagiz dib, yabdr balgán az angyaltól, He
ródeshez ne menjetek mondván, értesítés lett (Badz. 23); inmar 
Avraamli korkaze, karindasjosse, vordiskem muéemze kel'tisa cet 
muéeme minini kosem : t. álla Avraamga öjen, karenddsldren, tiuyan 
firen kaldirib zirak zirga b:irirga ktiskan isten A.-nak házát, test
véreit, szülőföldjét elhagyván messze földre menni parancsolá 
(Nacs. 11). — Végűi idézünk még néhány példát egy ragnak, pL 
az allativus -li nek törökös használatára: sutemjosiz deuletli iiri-



IDEGEN ELEMEK A VOTJÁK NYELVBEN. 1 5 5 -

tem: t. aeiklarni ddidatkd tujdiryan az éhezőket boldogsággal (tkp. 
•nak) jóllakatja Badz. 16) | acid sionli tir luod-ke: t. üzen azikka tuk 
bulsan ha magad jóllakott vagy étellel u. o. 88. I. j anajez lüemezli 
küre: t. anasi bulyanina kiire tkp. ,anyja-levése végett' azaz ,azért, 
hogy anyja lehessen' (u. o. 24). E példában a dativusnak van kellő 
magyarázata a tatárban, hol a kiire alapjelentése ,nézve' (t. t u r 
nézni) még élénken él a nyelvtudatban s pl. a fentebbi szólásban 
voltaképen az fejeződik ki ,levésére nézve' (t. i. azon czélból, hogy 
legyen); ellenben a votják a küre névutóban nem érezheti ez alap
jelentést s így a Zt-vel való. használata is csak a tatár szólás hü 
másolata lehet; v. ö. erre nézve, hogy az eredeti ,wegen' jelentésű 
votj. névutó, t. i. penna nem használtatik allativussal: ta kii pen
nád ezen szavadért, ta p., so p. ezért, azért | deuletezli aldaskisa : 
t. ddületend aldanib boldogságában elbizakodva [dölyfös kezdett 
lenni Salamon király], tkp. ,csalódva', vagy ,csalfán bizakodva 
boldogságára' Nacs. 22. | milkidjosse inmisjosli pontsa : t. künelldren 
küktdgeldrgd saltb (Üg. 12) szívüket a menybeliekre fordítva, szó-
szerint a tatárban: ,szívüket a menybelieknek vetve'; a votj. pon-
,legen, hineinlegen, einstecken' jelentéséhez jobban illenék az. 
illativus. 

(Vége köv.) 

MUNKÁCSI BERNÁT. 
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M. k ö n y ö r ö g «rogare, supplicare», k ö n y ö r ü l «commise-
rari, condolere». — Hogy az aesedezés, könyörgés*)-nek etymonjáúl 
akár a «sírás, könyhullatás» is beválik, eléggé mutatja a latin plo-
rare és implorare. A «könyörög» igét is lehet ennélfogva a köny 
«lacrima» családjához sorolnunk, feltéve, hogy ebből alakilag is 
kellően magyarázható. 

Itt mindenekelőtt magával a köny szóval kell számolnunk, 
mely ma is használt alakban még könyü, régebben pedig könyv 
alakú is volt; így Molnár A.: könyv lacrima, könyves lacrimosus, 
könyvezés lacrimatio, könyvezek lacrimor; köny lacrima, köny-hul-
latás lacrimatio. Régibb codexekben előforduló alakok: kyenueze-
sekuel Ehr. c. 4. kenuezesuel ib. 43. keicnuezesekeuel 53; komvewel 
harmatozza wala Peer c. 69. kónwozessel ib. 93, koniohiillatot 
kegielmes zemei ib. 205. 

A rövidebb köny alak csakis ily kapcsolatokban fordul elő: 
konluillatasidal megmosnod Vitk. c. 102. kevnhullatasaual Margitl. 
6. konhulatassal syr uala Peer c. 30.; meglátszik, hogy itt a szó
végző onek eltűnését a mássalhangzók összetorlódása okozta. 
Megfelel e régibb alakoknak (könyv, könyü) a köny szónak ugor 
rokonsága (MUgSz. 42. 1.): finn kyynele «lacrima», lapp kadnel, 
votják kili, mi szerint a magyarban hajdani *könölö-höl lett *kö-
növö (könyv), könő, köiíü (v. ö. menny = mord. menel, azaz mennye, 
ebből: *menyele, menyeve, menyve). Ezzel szemben a könyörög- és 
könyörül- igék, a melyeket egybetartozóknak állítunk, így fordul
nak elő a régibb nyelvben: keneruetest Ehr. c. 34. kewnetvrewlet-
hewl ib. 104. konorőgh wala Peer c. 76. konorgessel ib. 78. konoro-
letessegre ib. 106. kiénior'oly ib. 194. koniorgonk ib. 200.; a Peer-
<3.-ben előfordul a köm/örköd- alak i s : konorkodnom 204.— A köny 
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szó eredeti alakjából kiindulva, kétségtelen, hogy a könyörög- (kö
nyörül-) alakot is vagy *könyvórög, s ebből assimilatio utján kelet
kező *könyÖrög- vagy hosszú vocalisú *könyőrög- alaknak kellett 
megelőznie, a mint az első esetre például is szolgál a meglevő-
könyvez- denominativ ige. Igaz, hogy e nyúltabb alak megvoltára 
nézve a nyelvtörténet bizonyító adatokat nem nyújt; de részemről 
ebben a kony és könyörül-, könyörög-, könyörköd- szavak egybetar-
tozhatását gátoló nehézséget nem látok. Mert 1. nem minden 
eredeti (a rokonnyelvek adatai szerint megvoltnak fölveendő) hosz-
szúság mutatható ki nyelvtörténeti adatokkal is ; s a könyvez- alak 
sem hozható föl ellenvetésűi, minthogy a *könyvörög- és könyv 
közt fennálló kapcsolat korán elhomályosulhatott, úgy hogy amaz 
a maga útján tovább fejlődött, míg a könyv-nék más származéka 
(a mely talán újabb is volt) ehhez alakilag hívebb maradt; — 2. a 
*könyörög- alakból indulván ki, kérdezhetjük, hogy a nyelvtörté
neti alakokat nem kell-e hosszú vocalissal olvasnunk; egyébiránt 
könnyen érthető a fölvett hosszú vocalis rövidülése hangsúlytalan 
szótagban, a mire még más hasonló végű igék analógiája is hatha
tott, a milyenek tántorog, ácsorog, nyöszörög stb. Ezek után a kö
nyörög-, könyörül-, könyörköd- alakokat *könyölög, könyölül, könyöl-
köd helyett valóknak vesszük, denominativ -l képzővel, mely r-vel 
cserélődött föl. Ilyen l: r-csere gyakrabban ugyan a frequentativ 
-l képzőt éri (főleg -l-g helyett -r-g: Simonyi, NyK. XVI, 264. 
267. 1.), de előfordul a denominativ -l képzőn is : paporász és pa
pol-,^csécsérész és csecséi-, igér- e h. igéi- (NyK. XVI, 265). 

A mi a reflexív alakú könyörül- ige különös jelentését illeti,. 
arra utalhathatunk, hogy a refl. képzés gyakran csupán csak a 
cselekvések magában az alanyban való végbemenését fejezi ki 
(Simonyi, Nyelvőr VII, 489). E szerint könyörül- (*könyölül-) tkp. 
ezt teszi: «magában sírni» =commiserari. 

Nem tartom a zűrjén kelmi- «beten, bitten, ílehen» igét a 
könyörög stb.-vel egybevethetőnek, ámbár jelentése teljesen azo
nos, mert az ennek megfelelő *kömörög- alig változtathatta m-jét 
ny-vé, előző l-jénéi fogva; ilyen esetekben, hol m : ny váltakozás 
van a magyarban (mint kúm-: húny- = zü.Y}. kun-) az alapnyelvbeli 
hang sohasem lm. Hozzájárul, hogy a könyörül- jelentése köny-
nyebben magyarázható «sírni», mintsem «kérni» alapjelentésből. 
•— Még megjegyzem, hogy a MNy Szó tára a mellett van, hogy 
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könyörög- és könyörül- a köny «lacriina» szótól származik. Ide 
sorozza MNySz. a kunyorál- igét is, melynek alapjelentése azomban 
nyilván «hajlani, meggörbedni; így is értelmezi MNySzótára: 
«magát megkunyva, meghunyászkodva, esennen könyörög, máskép 
kuczorál, kuczorog». Hozzá tartoznak még: 1. kunnyog- ((megha
jolva, meggörbedve mozogó és «magát megkunyva eseng, kér va
lamit)) (MUgSz.); — 2. kunczorál, kuczorál- mindkét jelentésben 
(ib.); — 3. kuncsog, kunczog, szintígy (ib.) és kunczol; Tájsz. «viny-
nyogva, koldusmódra kérni, vagy valamit kényesen kérni» (szé
kely) ; — 4. kunczorog, kuncsorog, kuczorog MNySz., mindkét jelen
tésben ; — 5) kutyorodik Tájsz. «testét összehúzva aláereszkedik*). 
— melyek mindannyian épen úgy mint konya, kunya, konyul-, 
konyít- az ugor kgg- «hajlani» alapigéhez csatlakoznak (MUgSz. 
85. lap). 

PATRÜBÁNY LUKÁCS. 

A magy. - s tú l , - s tű l (-ostúl, -Östül v. -estül; -astúl, estül; 
illetőleg -stól, -stől stb.) c o m i t a t i v u s r a g , melynek értéke = 
«-vel együtt (mit zusammen)», pl. fiastul mitsammt dem sohne, 
gyermekestül m. dem kinde; szőröstül bőröstül mit haut und haa-
ren; czókostúl mákostul cum omnibus appertinentiis Kreszn. (czók-
mók) ; pereputtyostól Moln. A. (mit kind und kegel: pereputty 
família, proles); mindenestül (MA. mindenestől) sammt allém, mit 
sack und pack, gánzlich; stb. — Ezt a comitativus ragot a MNy. 
Szótára (-astul ez.) így magyarázza: «(as-t-ul) első íze teszen 
összeköttetési viszonyt, pl. házas ember, csontos test; a másik, t. i. 
t = an, en határozó: ház-as-t = házasán, csont-os-í = csontosán; 
a harmadik ul, ül pedig a. m. úgy, oly minemííségben, tehát ház-as-
t-úl = úgy házasan; házzal együtt, népestül = úgy népesen, néppel 
együtt; csontostul bőröstül = csontját bőrét úgy véve mint együtt 
levő részeket)). 

E magyarázat annyiban tetszetes, hogy alapjául az -s (-as, -os) 
birtokos-névszó (nomen possesoris)-képzőt veszi, mellyel a -stúl 
ragnak első íze látnivalólag hang szerint egyező s mely a comitativ 
viszony kifejezésére is alkalmas eszközül szolgálhat. Hiszen pl. 
fias tkp. dkinek általában fia van», bár úgy is vehető: «kivel együtt 
van fiú (illetőleg a fia)». Abban is követhetjük még MNySz. ma
gyarázatát, hogy ezen -s képzős névszótőt a t raggal módhatáro-
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zóvá téteti (v. ö. egyenesf, örömesí-féleket). De ezzel már mind ki 
is van fejezve, a mit a comitativ -stíd rag jelent, s egészen fölösnek 
látszik az amúgy is csak minden alap nélkül «úgy»-nak értelme
zett -ki végtag. Inkább azt fogadhatnék el, hogy ez az -úl is mód
határozó rag legyen (mint a rossz íd-íélébben), mely bár pleonastice 
az azon értékű -t raghoz hozzáfűzödött volna; sőt ez utóbbi föl
fogást még azzal lehetne támogatni, hogy a székelyeknél tősiíl v. 
töslm = «tövével együtt». Mindazonáltal még jobbnak kell tarta
nunk oly magyarázatot, mely a raghalmozás fölvételére sem szo
rulván, kevesebb részből szerkeszti össze az egész ragot,mégpedig 
olyan részekből, a milyenek egészét a magyar nyelvnek egy ugor 
rokona is hasonló czélra (a comitativ viszony kitételére) alkal
mazza. 

A «Káltes-majt» czímű v o g u l monda 7-dik szakaszában 
{Hunfalvy, Vogul föld és nép 145. 1.) elbeszélli, hogy egy hótalpon 
járó embernek levált a fél-lába «h ó t a l p a s t ú b vagyis vogul 
szóval: josen-tajl (josd hótalp); szintígy azután a félkeze is í j a s-
i> ú 1, jqutifí-tajl (jqut íj). Az előszavak josen, jqutin pedig rendes 
képzésű birtokos-névszók, a milyenek a magyarban az -s (os, es)-
félek : josen «hótalpas (hótalppal való)», jqutifi «íjas (íjjal való)» ; 
n vog. tajl pedig, mely hang szerint sem esik messze az -s-tid v. 
•s-tól utórészétöl, magában a. m. «plenus», s a részekből vagy akár 
egyenlő darabokból álló «egész» vagy általában «az egész» (das 
volle, das ganze) jelentésével szerepel, pl. ilyen kapcsolatban: ük 
vaj-tajl ein paar stiefel (ein stiefel-ganzes); dk sun-tajl ein ganzer 
schlitten voll, ganze schlittenladung; dk sun-tajl sáli ein schlitten-
gespann rentiere (so viel zu einem schlitten gehören); uos-tajl die 
ganze stadt; sqhe «alle (mind)» és sqJie-tajl allé zusammen (mind
nyájan). E szerint josen-tajl tkp. ezt teszi: «hótalpas-egész» (mit 
dem schneeschuh versehenes [ = durch den sch. gebildetes] gan-
zes), s ez ragtalanúl mint határozó szerepel az idézett szöveg
helyen, vagyis így fordítható: «(a lába levált) hótalpas-egészűl», 
azaz : nem csak maga a láb, hanem a láb + hótalp-ból álló egész, 
a mi pedig tisztán = levált a láb «h ó t a l p a s t ú 1». 

Már pedig ez a tajl szó, a melyet a vogul nyelv a comitativ 
viszony kifejezésére alkalmaz, megvan a magyarban i s : a td-e, 
tel-i «plenus» szóban, s mélyebb színezetű vocalissal a töl-t- igé
ben, valamint a több e h. töl-b comparativus tőben (1. MUgSz. 203. 
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á í9 . 1.). A vogB. tajl (meg tqul- telni) mellett a vogK. tagle 
«plenus», osztj. tevíl-t- «implere», meg a finn táyte (azaz Uíüde) 
«plenus» meg azt mutatják, hogy a m. tel-, töl-nek valamikor 
hosszú volt a vocalisa (*tel-, tol-). Ha iljen eredetibb alakban az 
-s-es nomen possessorishoz hozzácsatoljuk a vog. íajZ-nak magyar 
mását, eléáll -s-tel v. -s-töl, melynek még csak mélyhangú névszók
hoz járultában a vocalisával kellett illeszkednie, hogy tökéletesen 
a meglevő -stól, -stől (stíd, -stűl) képében jelenjen meg: pl. sző
röstől = szőrös-tői v. -tel, Jiastól ebből: Jias-től v. -tel. Megtartjuk 
tehát MUgSz.-nak fent említett magyarázatából azt, hogy az -s-tól 
előíze a nom.possessorisképző -s legyen (mely érték szerint = vog. 
-n, az -fí-tajl-h&n); de egységes utórésznek tekintjük az egész -tói, 
töl-i, mely a vog. ía/Z-val hang szerint is azonos. 

Még megjegyzem, hogy az «egész»-et jelentő vog. tajl-nak 
az osztjákban is van nyoma: osztB. vos-tel mintegy «stadt-voll» = 
die ganze stadt (Ahlq. «die emwohnerschaft einer stadt»); kunc-tel 
v. kus-tel handvoll ( = vog. kos-tajl) ; arat-tel allé (mindnyája, arat 
menge, ár viel, reichlich; v. ö. vog. sqhe-tajl), s innen: arat-telna 
wgánzlich, ganz und gar (mindenestül))). — Szintígy.rél az osztják 
nyelv az /t-féle nom. possessoris-val a comitativ viszony kifejezésé
ben, csakhogy itt a tel ( = vog. tajl) helyett tak szó lép föl, mely 
külömben «stark, fest* jelentéssel fordul elé, de más kapcsolatban 
is a vog. tajl-val áll szemben (pl. tun-tak frisch und gesund, ép-
egészséges : tuti gerade; v. ö. vog. pus-tajl «gesund» ; pus amúgyis: 
«gesund, unversehrt»): osztB. UUii-tak «lebendig» [wurde das kind 
geboren], mintegy: «lelkestűi» (NyK. XVII, 186); a megfelelő 
vog. liliii-tajl elé is fordul a Káltes-majt-ban, 10. szakasz (Vogul 
föld 147. 1.): «az öreg atya. . . három éves jávor-szarvast (jani-uj) 
e l e v e n e n (lilin-tajl) . . . hoza ki (azután arról van szó, hogy 
megnyúzta [a min az ölést is kell értenünk; v. ö. lapp nuove- pel-
lem detrahere, és: mactare] fölvagdalta, megfőzte). 

B. J. 
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ből álló teljes példánynak 33 forint. Egy-egy kötetnek különvéve 3 frt. Az 
I-sö és X-dik kötet külön nem adatik. 

N Y E L V E M L É K T Á R . Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja 
a M. Tud . Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z 
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . 1864—79. 8-adrét. 

E g y e n k é n t : 
I. kötet . Bécsi Codex. Müncheni Codex. Közzéteszi: V o l f G,y ö r g y 

(XXX. és 381 1.) Ara 2 frt. 
I I . kötet. Weszprémi C. — Peer C. — Winkler C. — Sándor C. — 

Gyöngyösi C. — Thewrewk C. — Kriza C. — Bod C. Közzéteszi : 
Vo 1 f G y ö r g y . (XVIII és 406 1.) Ára 2 frt. 

I I I . kötet. Nagyszombati C. — Szent Domonkos C. — Virginia C. — Közzé
teszik : K o m á r o m y L. és K i r á 1 y P. (IV. és 345 1.) Ára 2 frt. 

IV. V. kötet . Érdy Codex 2 kötetben. Közzéteszi V o l f G , y ö r g y . 
1876-77 . I. fele. X I X és 487 lap. — II. fele. 532 lap . . . Ara 4 frt. 

VI. kötet . Tihanyi Codex. Kazinczy Codex. Horvát Codex. Közzéteszi: 
V o l f G y ö r g y . 1879. X V I I I és 359 lap Ára 2 frt. 

VII . kötet. Ehrenfeld Cod. — Simor C. — Cornides C. — Sz. Krisztina 
élete. — Vitkovics C. — Lányi C. — Közzé teszi V o l f G y ö r g y . 
1878. LX. és 388 lap Ara 2 frt. 

VI I I . kötet. Sz. Margit élete. — Példák könyve. — A sz. apostoloknak 
méltóságáról. — Apor C. — Kulcsár C. — Közzéteszi V o l f 
G y ö r g y 1879. X L I I és 418 lap Ara 2 frt. 

R É G I MAGYAR N Y E L V E M L É K E K . I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda, 
1838. 5 frt. — II . Kinizsi Pálné imakönyvc Vegyes m. iratok. Buda. 1840. 
2 frt. — III. Tatrosi Biblia, Vegyes m. iratok. 1812. 2 frt. — IV. 1. Guary-
codex. Buda, 1841 . . . . • Ára 1 frt. 

R E G I MAGYAR KÖLTŐK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i-
1 á d y Á r o n . I . kötet Codexbeli versmaradványok Ára 2 frt. 
I I . k ö t e t : XVI . századbeli magyar költök Ára 2 frt. 

111. k ö t e t : Tinódi Sebestény összes müvei 1881 Ara 2 frt. 
CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy

zetekkel és glossariumokkal k iadta gr. K u u n G é z a . Nagy 8-rét. Ára 5 frt. 
UGOR F Ü Z E T E K . Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlítá

sához. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 8-rét 60 kr. 
I I I . szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 8-rét. Ara 60 kr. 

(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közleményekéből) . 
R É G I MAGYAR N Y E L V É S Z E K Erdösitó'l Tsétsi ig. (Corpus Grammatico-

rum linguae Hungaricae veterum.) Kiadta T o l d y F e r e n c z Ára 2 frt. 
R E G U L Y A N T A L HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta 

H u n f a l v y P á l Ara 2 frt. 
MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. I r ta B u d e n z J ó z s e f . 

Teljes Ara 5 frt. 
A MAGYAR IGEIDŐK. Ir ta S z a r v a s G á b o r Ara 1 frt. 
A H E L Y E S MAGYARSÁG E L V E I . I r t a P. T h e w r e w k E m i l . Ára 1 frt. 
A MAGYAR N Y E L V Ú J Í T Á S óta divatba jö t t idegen és hi^ás szólások bírá

lata. I r ta I m r e S á n d o r Ara 1 frt. 
K A L E V A L A . A finnek nemzeti eposza. Fordí tot ta B a r n a F é r d . Ára 1 frt. 
SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. 
I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) Ju ta lmazot t pá lyaműnki . Ára 1 frt 20 kr . 
I I . köt. Az alárendelő kötőszók. I. fele Ára 1 frt 20 kr . 
K A Z Á N I - T A T Á R NYELVTANULMÁNYOK. I r t a S z . B á l i n t G á b o r . 

I. füzet. Kazáni- ta tár szövegek. 8-rét. 1875. 170 lap. I I . füzet. Kazáni-tatár 
szótár 8-rét. 1876. 178 lap. I I I . füzet. Kazáni- tatár nyelvtan 8-rét 1877. 
Egy-egy füzetnek Ára 1 frt. 

É R T E K E Z E S E K A NYELV- É S SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja 
a M. T. Akad. Az I. oszt rendeletéből szerk. G y u l a i P á l , osztálytitkár. 
I—VIIT. köt. 1867—1880. Ára,20 fit 20 kr. IX. köt. (1—12 szám) 1882. 
Ára 3 frt 20 kr. X. köt. (1—13 szám) 1882—1883 Ára 4 frt. 

VÁMBÉRY ÁRMIN. A magyarok eredete. Etimológiai tanulmány. Első teljes 
kiadás. Nagy 8-rét Ára 5 frt. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 
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