
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. 



TÖEÖK NYELVÚJÍTÁS, 1 5-HEZ (*). 15 

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* 



2 0 BUDENZ JÓZSEF : FELELET, II. 

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. 
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