
Újabb adalékok a magyar nyelv török elemeihez.*) 

i i . 

b i r k a «ovis, schaf». — Szorosan egyező mását megtalálta 
Budenz az orosz duptKa, őtipKa (birka, birka) «lamm, junges 
schaf» meg: «schaffell, lammfell» szóban, melyet Dal szótára kö
zép Oroszország nyelvéből idéz. Hozzátehetjük e felfedezéshez, 
hogy mind a két nyelvbeli adat egy harmadik közös forrásból, a 
törökségből való, melyben szókezdő m-b haugmegfeleléssel (v. ö. 
magy. buga: csuv. muga, mong. moko stb. NyK. XX, 469. 1.) követ
kező változataira akadunk: kirg. marka már valamennyire meg
nőtt (HÍÍCKOJILKO iio^pocniii) kövér bárány; a belső hordában 
marka névvel jelezik a koraszülött barmokat (Hê OHOCKH JKHBOT-
Hbix'b): m. buzau koraszülött borjú, m. közi koraszülött bárány; 
sőt mondják a holdról is, hogy m. tugan, hogyha hamarabb jele
nik meg mintsem várták Budag. II, 196. | oszm. marja schaf 
(weiblich) Zenk. — V. ö. kar. maigak, kojb. muigak hirschkuh || 
mong. maral id. 

c s a t t (tsattocska Kisd. Szót. PárP.), csat «fibula, schnalle»; 
eredeti jelentése szerint: «kö tő e s z k ö z , k ö t é l é k», a mint ki
tűnik a következő származókokból: «tsatlás: öszvefoglalás, csatló-
(szíj, -fa): öszvefoglaló; régi barátság öszvecsatolt, - k ö t ö t t vele» 
(Kisd. Szót.) acsatlás 1. a felrakott tereh fának lánczczal történni 
szokott megszorítása; 2. felhércz-csatlás azon keresztbe tett fa, 
mely a kocsirúd ágasán fekszik s a tengely végéhez két felől vas
sal van kötve s a melyhez a hámfák is vágynak kapcsolva» (Tjsz.). 
— azerb. catu kötél, madzag (BepeBKa) Budag. I, 454. | oszm. cati 
eigentlich z u s a m m e n f ü g u n g ; der teil eines gewölbes od. 

*) Lásd: NyK. XX, 467. 
8* 
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bogens, wo die beiden hälften in einem winkel zusammenstossen; 
dachstuhl, sparrwerk. Származéka a tör. caU verbinden, einfügen, 
anfügen, Zusammentroddeln (Zenk.) igének. Helyes úton jár tehát 
Vámbéry, midőn a magy. csat szóval az oszm. cati «gerendát ösz-
szekötő deszka» szót hozza párhuzamba (NyK. VIII.). 

c s i n c s é r manica, bojae; handfessel (PárP.); «nyakkaloda, 
nyakvas» (Kisd. Szót.). — perzsa, oszm. zenğlr, zinğlr kette, zw-
girlä- in ketten legen, fesseln, anketten (Zenk.) | csuv. зёщёг, cser. 
sinzar id. (ц'Кшь). Nyilván újabb eredetű, esetleg szláv úton jött 
oszmanli kölcsönszó. 

d ió . — Már múlt közleményemben (NyK. XX, 472.1.) rámu
tattam e szó török eredetének egyes nyomaira, hivatkozván külö
nösen a csuv. silklií, tat. céklciwek, tobolszki tat. citläük «mogyoró, 
dió» alakokra, melyekből a dió-та, nézve egy mélhyhangú s egy
szerűbb vógzetű *tttkl{fe, *dekleg-íéle mintaképet következtettem. 
E következtetés helyességét igazolják a következő adatok: mong. 
to'i'ulmak «pfirsich» (a tat. céklawek pontosan megfelelő mély
hangú párja a természetrajzi neveknél általánosan tapasztalható 
kisfokú, más fajra való átvitel útján keletkezett jelentés-eltéréssel) || 
oszm. cagla mandola (миндаль) Budag. I, 443). ( = csuv. sükl'ii) \ 
oszm. csag. catlaguc, catlakuc (v. ö. alakjára nézve a tobolszki tat. 
eitláük szót), «pisztáczmogyoró, a terpentinfának mogyoró alakú 
gyümölcse» Budag. I, 453. frucht der terebinthe. Zenk. V. ö. oszm. 
cetlembek id. (a tobolszki tat. citläük mellett). 

g ó l y a ciconia, storch. — burj. galun, galü, mong. yalayun 
gans | tung. galaf gans || mord. gúla, gulu, kulci, gulci galamb | zürj. 
gulu id. Vámbéry egy török «^^Ls"gulan gólya» szóval egyezteti 
(1. a kulturszók lajstromában 664. 1.; benn a könyv szövegében 
293. 1. gulau áll, a német kiadásban azonban szintén gulan; de 
ezt a ^yS adatot sem Zenker, sem Budagov szótáraiban nem 
találom. Van azomban hozzá közel álló «IXÍlL^ kölenke egy khi-
nai tyúkfaj», Vámb. csagataj szótárában. — Megjegyzendő, hogy 
a gólyá-nok egy másik nevét a czakó-t szintén mongol eredetűnek 
bizonyította Budenz (NyK. XX, 152.). 

gő t e «gyek szabású állat» (Kisd. Szót.), «Salamander, Was
sermolch».—toX.kältä,k. ftlan gyík (Bál. ящерица.Budag. II, 134.) | 
csuv. kalda id. Egy másik synonym szó a görvély szintén török 
(ill. mongol) eredetű. 
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h a n g y a , hangyái formica, ameise. — E szónak török ere
detét tárgyaltam már a Nyr. XI. kötetében (193. 1.) egyeztetvén 
vele a csuv. /intla, tat. kandala «poloska» szókat. Még szorosabban 
egyező adatok: zürj. kogul: kot-k, «hangya», permi hötfil, votj. 
kugil'i, kuéiti id. Tudván azt, hogy a zürjén-votják szóközépi és 
szóvégi «f, 3, z eredetibb ns, ni mása szokott lenni (pl. votj. gatfág 
lúd = litv. zansis, diiö, képzéssel; kié húsz: mord. komé; zür. 
votfir, votj. vager hauerzahn : vog. anJer), a kugitii, ill. kof,ul (e h. 
*kongul) alak magy. hangyái leghűbb mintaképének vehető. Ere
deti ugor szóul mutatkoznak a «hangya» nevére: lapp kotka han
gya, cser. kutko, kutko, zürj. kot id. votj. kut légy, mord. kotkodov 
hangya; finn kusiaise id. Ezekhez képest a csuv. kotko nyilván cse
remisz kölcsönszó (1. erre nézve alább a körte czikket). 

h a r i s wachtelkönig, rallus crex. — csuv. kárén id. (,nepraiib 
Zol.). kares (Reg.), karé (Visn.) | cser. kar se (Reg.), karé, karié 
(Zol.). | votj. kwaZi crex pratensis (KopocTejiB) | mord. M. kérsi\ 
tat. karéa ölyv (ncTpeÓT.) Budag. II, 9.; csag. karéa, karcanem 
kleiner vogel (Vámb.), eine gattung kleiner schwarzer falken. 
Zenk. Budag. | tat. karaéaj bizonyos madár Bálint. | burját kar-
saga, %arsaga falke, habicht, csag. tat. karéiga, karéigaj, kirg. kar-
siga id. (acTpeói), COKOJTE.) Budag. — A csuv. kares szóval egybe
veti már Vámb. is a haris-t (NyK. VIII.,); de Budenznek akkori 
véleménye szerint «az egy csuvas után, ily szónak török volta nem 
biztos». 

h a r k á l y , horokály (székely: Tájsz.) specht, picus. — mongol 
Xoryoul fáczán | csag. tat. kirkaul, kirgaul id. (Budag. II, 102.), 
kirgaiuul fasan, perlhuhn (Zenk.) | tunguz horöki, oroki auerhahn, 
hiruki eine art haselhuhn (Castr.). Talán összefügg vele: csag. 
karkara «specht» (Vámb.), «ein dem kranich áhnlicher vogel, des-
sen federn zum kopfputz verwendet werdeno (Zenk) «egy nagy 
madár neve, strucz (gasBame őojitmon nTHii,bi, CTpoycrL» Budag. 
II, 50.) oly hangbeli viszonylással, mint magy. hangyái — tat. 
kandala poloska és magy. esztergár, esztergáig = szl. sztriigarj. 
Egyenesen «harkály» jelentésű kopottabb u g o r alakok: zürj. 
votj. kir fekete harkály, picus marttus, voz kir zöld harkály, picus 
viridis | cser. kérge fekete h. | vogB. kárr, kar id. (v. ö. még yop-en 
id. Reg.). 

h e r n y ó , hirnüó (Nyr. X, 21.), hiringő (u. o. 430.) leruca, 
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campe; raupe» (PárP.). — oszm. csag. kariuja hangya, karinğiga 
id. | azerb. %arinğa id. (Budag. II, 52.) j | kojb. kumerska, kumeska, 
kar. kamerska | tobolszki tat. komriska, kirg. komirska | jak. kimir-
dayas id., kimirit ein kleines insect. — A magy. hernyó a tör. ka-
rinğa-nafc pontos mása a szókezdő k-h változással s az első szótag 
a-jának г-vé való gyengítésével (v. ö. tinó, dió, csipa stb.); a 
hiringó e h. való: *hiringyó, melynek a mai hirnyó alakot meg kel
lett előznie. 

h i ú z . — Budenznek e szóra vonatkozó fejtegetéséből (NyK. 
XX, 148.) kimaradt a legfontosabb és legpontosabban egyező 
adat: csuv. éülawés hiúz (Zol. Visn.). Fölemlítendő még a török 
alakok közül: tat. selaüsen. 

h i l i n t a ; hirinta (Bihar m. Nyr. IV, 94.), hirintó (Nyr. I, 
279.) | hinta, hintu «kötélen való lobba» és «melynek mind a két 
végére ülnek s egy föl, a másik lehintáz» Tjsz. — csuv. Vir. jalánge 
hilinta (качель) | altáji tat. kalanda- hilintázni, himbálózni, ingani 
(качаться, какъ маятникъ) Budag. II, 20. || csuv. An. kimde, 
Mindek «hintabölcső» (колыбель, датское ложе, лукошко Zol. — 
voltaképen a következő alkotmány: egy erős, hajlékony rúdnak az 
egyik vége a mestergerendához van erősítve, míg a másik szaba
don inog; ez utóbbira egy hárshéjból font teknőalakú kosárka van 
kötéllel felfüggesztve, melybe midőn a gyermeket bele teszik, min
denféle irányban ringás támad, különös ringató személy hozzá
járulása nélkül). — A magy. hilinta pontos mása a csuv. jalánge 
szónak, mely eredetibb *kalanda (v. ö. csuv. jon vér: köztör. kan, 
csuv. jor hó: köztör. kar, sonat szárny: tör. kanat), *jalánde he
lyett való. Jegyezzük meg, hogy az első szótagnak i hangzója a 
hilinta szóban csuvasosság; v. ö. tinó: csuv. tina, tat. tana, oszm. 
dana; disznó: csuv. sisna, tat. dun ez; csikó: csuv. űya, mong. 
daya ; tiló : csuv. tili, tat. talke ,• csihol-, csipa, ír-, iró. 

k a n y a r ó «himlő, apró csecs» (Kisd. Szót.), kanyarú id. 
(Tjsz.). — kaz. tat. kızamık veres himlő, kanyaró | oszm. kizamuk, 
kızamık rötein, masern, flecken, Scharlach (Zenk.). A magy. kanyaró 
tehát e helyett való: *karamó; v. ö. kanyarodik és székely kara
in odik; terenyed (Nyr. VI, 135.) = tenyered. 

k a r v a l y , karuly, karvoly sperber, falco nisus, — tat. kirgi 
karvaly, falco nisus (Bál.) | csag. kirgi, kirgu falco apivorus, bie-
nenfalk (копчикъ, перепелятникъ. Budag. II, 50.), kirgai name 
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eines raubvogels (Vámb.). A magy. karvaly után elvárható l-es 
végű ősi alak emlékét megőrizték az ószl. or. kraguj accipiter, szl. 
kragulj, szerb kraguljac, lengy. krogulec, melyek szintén a magy. 
karvaly eredeti török másának átvételei. Miklosich azt véli, hogy a 
magyarba szláv úton került volna a tárgyalásba levő szó; de ezt 
egész határozottan megczáfolják az analóg hangtani viszonyokat 
feltüntető szláv szók magyar másai, mint: eszterga drehbank: 
oszl. strogü drechselmesser | kuruglya ofenkrücke: úszl. krukla 
grallae | saráglya: szerb saraglje \ taraglya: úszl. traglje | targoncza : 
tót tragac; — melyek azt mutatják, hogy a szláv kragul a magyar
ban karaguly-vá (s nem karvaly-\á) változott volna, a mint tény
leg meg is van a Karaguly mint tulajdonnév. Az alaki és jelentés-
beli szempontból szorosan egyező magy. karvaly és a mai török 
kirgi egybevetésével szemben áll a Yámbéry-féle magy. karvaly = 
tör. kirkaul «fáczán» egyeztetés is (Magy. Ered. 293. 1.); de itt a 
végzetben levő diphthongus, továbbá a szóközépi rk (nem rg) hang
csoport sokkal alkalmasabbá teszi a magy. harkály egyeztetését 
(1. fent e czikket). 

k í g y ó , kilgyó (Moln. A.), kégyó, kéjó, kényó anguis, serpens, 
schlange. — Szemben MUgSz. magyarázatával, mely a finn kal-
jania ((glatt, schlüpfrig», mord. kalis «meztelen, kopasz» szók 
alapján a magy. kilgyó-nak «animál lubrieum»-féle etymont és 
ugor eredetet tulajdonít, számba jövők a következő adatok: mong. 
%aliyw)i fischotter; biber | burj. katun, yatun, kalü otter | tung. 
kulin, s c h l a n g e , kal'un otter | mandsu kajlun otter || votj. kij, kej 
k í g y ó | mord. kuj id. A magy. kilgyó hangteste pontosan meg
felel a mong. yalirun (eredetibb: kaliguii), burj. kal'un alakokénak 
s a jelentésben eltérés is csekély s analógiákkal igazolható (v. ö. 
az idézett adatok ide vonatkozó tanulságain kivűl, hogy a német
ben otter v i d r á t és s i k l ó k i g y ó - t jelent). 

k o p o l t y ú , kopotyú, kopotó, kopéltyó, kopiltyó «branchiae 
piscis, kiefer, kiemen» (PárP.) «szarunemü lapocskák a hal fejé
nek két oldalában, melyek kinyiladoznak és becsukódnak (CzF.). 
— anatri csuv. kémér^ak (kimirfiak Visnev.), virjal kémér^dk, kaz. 
tat. kémercak porczogó (xpHui,f>), kolak kémerédge fülporczogó(BáL) | 
kandakovi tat. kerbircek id. (Budag. II, 137.) || oszm. kemürdek, 
gemürdek, gemertek, gümürdek knorpel, kulák kemertegi der knorpel 
des ohres (Zenk.). Az alapszó kiválik az oszm. kemirtlik knorpel 
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(Zenk.) | mong. kübügür o r r p o r c z o g ó (xpaniT. HOCOBOH) és tung. 
kamosa kiemen, k o p o l t y ú szavakból. A magy. kopoUyú tehát 
eredetibb fkoborcsú alakból keletkezett és alapjelentése szerint: a 
halnak fülporczogójaw. Miklosich egybevetése a cseh, tót klepeto 
«r a k o l ló , krebsscheere» szóval ezután elejtheti. 

k ö k é n y schlehe, schwarzdorn, prunus spinosa. — Hunfalvy 
Pál vette tudtommal először észre török eredetét, rámutatván a 
Petrarka-codex 135. lapján, előforduló kukel «spina, tövis» (a kovra 
és tigenek synonymja) szóra (1. «A Kun v. Petrarka-codex» érteke
zésének 44. lapját). Ide tartozó egyéb s szorosabban megfelelő 
adatok: mong. kügül schleedorn (TepHT>) || kirg. kügen meggy 
(BMIIIHÍÍ), oszm. gogem eine art wilde pflaume, schlehe, güwem id. 
Zenk., güem, gügem ^Hitaa diHBa (Budag. II, 159.); oszm. kökén 
erdbeerstaude (Zenk.), küwen bocksdorn, tragantstaude | csuv. kigel 
angelica, engelwurz; kigen helleborus, nieswurz (^eMepnija) || 
pprmi kokan nieswurz (qeMepuu,a). — Az itt idézett török (ill. 
mongol ós tunguz) alakokban mutatkozó szóvégi l-n-m és szó-
középi g-w hangváltozások megmutatják a magy. g é m «reiher, 
ardean szó származásának is az útját. Nézetem szerint ennek 
másai: votj. ken: ken-dukt'a fajdtyúk (tetrao urogallus; dukía 
id.), kivenám gólya (ancrb. Potanin. — V. ö. végzetére nézve: votj. 
kendm kendermag és zürj. kön-tus id. v. permi éuröm kofent, 
saueres dünnbier, zürj. votj. sur bier) | zürj. kön: kön-tar auer-
hahn (tar birkhuhn, tetrao tetrix) | permi kenzak szarka, háher, 
garrulus (diminutiv képzés; v. ö. alább cser. kuvoljo) || kojb. kar. 
kogön enterich | jak köyön id. | csuv. kéwagal kacsa (yTKa; v. ö. a 
hangbeli megfélésre nézve : csuv. kewak kék : tör. kök, csuv. kava-
gar$in galamb: tat. kügarcén), melynek átvételei: mord. kaival 
kánya, cser. kuvidf,o nyírfajd, votj. koco szarka | altáji tat. kunké
nak túzok CupaxBa, otis tarda) | csag. kükén bagoly (cosa, OHJIHHT.) 
Budag. II, 158. A tör. kögön «kacsa» alkalmasan válhatott egy 
másik vízi madárnak a gó m-nek nevévé, mely szónak hangtani 
alakulásához megjegyzendők a következők: 1. szókezdő török 
fc-nak, bár rendesen szintén k a megfelelője (pl. kalpag, kan, kan
csó, kantár, kapu, karó, kóró, kecske, kép, kék, kicsi, kín, kobak, 
koboz, korom, köpíl, kupak, kút, káka, kéve, kelengye, kökény, 
karvaly, kocsány, kökörcsin, kölcsön), némely esetben g is állhat 
szemben a magyar alakban, mint: görény, güzü, gödény, gügyíh 
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gólya ; 2. szóközépi g-nek w-vé (ill. y'-vó) változása és ily módon 
való teljes elenyészése közönséges tünemény a törökség egyes 
részeiben (pl. az oszmanliban és különösen a csuvasban) s mutat
kozik török-magyar szókon is, mint: magy. szór- (gabonát): csuv. 
sur-, séwér-, oszm. saivnr- \ gyúr-: csuv. sur-, oszm. jour-, jogur- \ 
tyúk: csuv. cé%, oszm. csag. tauk, tawuk, tagúk || bű- báj (bűvös, 
bűvöl): tör. bogii, böjü \ tör «háló, hurok» : jak. doyur «vogel-
schlinge». Hogy ugyanez megtörtónt a kögön «kacsa» szón is, 
bizonyságai a zürj. votj. ken, kön s a magy. gém hosszú hangzója; 
3. a szóvégi u-m váltakozás megtörténhetett a magyar nyelv terü
letén is, de lehetséges, hogy már ilyen m-es véggel volt az illető 
török szó is, mely a magy. gém-iaek mintaképéül szolgált (v. ö. 
oszm. giivem kökény, kirg. kügen | csuv. sgm, úgn gyapjú: tör. jon 
(jön ; jon) ; csuv. tgn, tgm agyag; csuv. sgmgl könnyű : tat. ienil; 
stb.); hiszen van is néhány török-magyar analógia ehhez : hagyma 
= mong. songina; gyom = csuv. som, sdt.jon | darv- (e h. *darm-: 
daru): köztör. torna, túrna (burj. tokorun, mong. toyoriyun). 

k ö r t e , körtvély (Kurthuelys = Körtvélyes 1093. évbeli ok
levélben). — Tudtommal Kuun Géza gr. figyelmeztet először e 
szónak török eredetére, ki a Petrarka-codex 125. lapján az «armud 
ul chertmen adathoz hozzáveti a magy. körtve szót. Egy más ide
vágó adatot szolgáltat Budagov szótárának következő közlése: 
«&*?)•£, KypTMa ^HKaa rpyma» (II, 148.), azaz: kurtma (melyet, 
mint írásából következtethetjük, így is ejtenek: kiirtma) «vad 
körte». V. ö. még ezekhez: csag. kemirte unreife píirsiche, Vámb. 
szót. Az alaki és jelentésbeli egyezés oly szoros az idézett szavak 
közt, hogy kétség sem férhet egybevetésük helyességéhez; csupán 
az a feltűnő, hogy a szóvégző ly-nek (ebben: körtvély) semmi 
Dyoma nem akad a török alakokon. Budenz tanár úr e pontban 
szíves volt figyelmeztetni a csuvas kiltmel!«vörös á f o n y a , preisel-
beere, vaccinium vitis Idsea (öpycHHKa)» szóra, mely csakugyan 
igen alkalmas volna a magy. körtvély végzetének megmagyarázá
sára, ha török eredetét nem tenné kétségessé a votják kudi-mulí 
«fekete á f o n y a , schwarzbeere, vaccinium myrtillus (iepHHKa)». 
Megjegyzendő t. i. itt, hogy az a nagy hatás, melyet a csuvas a 
szomszédos ugor nyelvekre gyakorolt, korántsem maradt minden 
visszahatás nélkül, vagyis hogy vannak a csuvasban is ugor ele
mek, mint pl. csuv. cm! n e ! : zürj. votj. an! id. | csuv. áwér tiefe 
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stelle in einem flusse (омутъ): cser. agur, zürj. ur, votj. er folyó
meder I csuv. vúdés vízi isten: cser. vadís, vodis id. (Zol.); v. ö. 
cser. vüt,- votj. vu, vü, zürj. va «víz» | vij erő: mord. vij, vi, cser. vi, 
votj. vi: kai-vi, zürj. vij, finn vaké id. | csuv. lébe, l'ubü pillangó : 
cser. lep fi, lőve id. (1. MUgSz. 696. 1.) | csuv. lap niedriege fläche 
(низменная равнина, лощнна), laba niedrig (низменный): votj. 
lap, cser. lap, lap (Zol.), magy. lap, lapos (1. MUgSz. 682.1.) | csuv. 
panda ángyélika (дягиль): cser. panda, vondo «szál, bot», mord. 
manda stock, magy. nád (1. MUgSz. 388. 1.). — A magy. körtvély, 
körte szóval azonos hangalaki fejlődést mutat a g ö r v é l y , görvény 
szó, melynek jelentése: «összvegyűlt keménység a bőr alatt, több
nyire a nyak körül» (Kisd. Szót.), skrofula; de eredetileg min t a 
szatmárvidóki göre szó bizonyítja «vízi borjú» (Tjsz.), azaz: vízi 
g y í k , wassersalamander, lacerta aquatica (v. ö. a gyík ós rák 
szók hasonló átviteleit). Ennek megfelel a keleti altáji nyelvek
ben : mong. gürbel eidechse, burját gulmer, gurbil, gulber id. || kirg. 
külbreü t y ú k s z e m (мозоль) Budag. II, 160 | kaz. göbörle baka 
teknős béka |j v. ö. votj. kwamil! (Wied.), kwaHim kagylócsiga. 

magya l - fa , malogya «egy tölgyfának a neme» (Kisd. Szót.), 
«stecheiche» (Fog.)- — tobolszki tat. mujil barkócza-galagonya, 
elsebeerbaum, prunus padus (черемуха) Badag. II, 269. j | mong. 
mojíl wilde kirsche, traubelkirsche, ahlkirsche. A szóközépi j-gy 
változásra analógia: mogyoró — csuv. mejer, mire mogyoró. 

m o g y o r ó avellana, damaszkusi m. cordia myxa, schwarze 
brustbeere, varju-m. spiraea filipendula, roter Steinbrech, földi т. 
lathyrus tuberosus, erdnüsse, knollige glattebse, mogyoró-hagyma 
allium ascalonicum, Schalotten, eschlauch (PárizP.). — E szónak 
török eredetét jeleztem már a Nyr. XIII. kötetének 262. lapján, 
utalván a csuv. mißr «mogyoró» szóra, melyhez képest «a magyar 
alak török *mijírik, *mujuruk-íé]e származékot feltételez». E föl
tett alaknak tényleg meg van nyoma a jadrinszki csuvas mire (eh. 
mijére) «mogyoró» változatban, mely a déli mejer ellenében a 
mogyoró-пак végső magánhangzóját is tükrözteti. Tekintve a m o-
gyoró-nak a magyarban is mutatkozó külömböző használatait 
azt hiszem egyeztethetők a csuv. mire, mejer szóval: burját monoso, 
moihon, moiíian barkócza-galagonya, prunus padus, elsebeerbaum, 
traubelkirsche; manir, maner steppenlauch | kojb. kar. mumurt, 
numurt id. | tung. manehun steppenlauch (v. ö. magy. f ö l d i m о-
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g y o r ó , m o g y o r ó-h a g у m a), melyeknek közös eredeti alakja : 
*manBsBn (= tung. manehun s szóközépi n, ül. ;'. változással burj. 
monoso, moihon); a törökségben a szokott z-r változással *mansrak 
(kqjb. mumurt, numurt e h. *mimurk ; v. ö. tör. mijik és murt), ill. 
*msjBrek ( = magy. mogyoró, csuv. mire) hangzásúvá alakúit. 

ocsú , ocsó, ucsú excretum, acus, «gabona alja a mit a major
ságnak enni vetnek» (MA.) «gabonatörek» (Kisd. 8z.) «a gaboná
nak lazája, léhája, hitványa, toklászos hulladéka (Tjsz«,). — kaz. 
tat. icalcek morzsa, törmelék, pecän-w. szénamurva (Bálint); отло-
мокъ, обломок; кроха, крупица (Budag. II, 106.) | tobolszki tat. 
walcak apró, hitvány (мелкш) Budag. II, 302. | csuv. víde id. Szár
mazékai a török uival- «szétdarabolódni, darabokra törni» igének. 

o r v , orr «fur, furax, dieb» (PP.), orr-gazda «receptator fu-
rum», or-marha «lopott jószág» (RMKT. I, 479.), or hideg «tolvaj-
hideg» (Tjsz.), or-gyülos meuchelmörder, orság «lopás», oroz «lop» 
(Kisd. Szót.). — csuv. vo'ro tolvaj, rabló | oszm. csag. ogri, ogru 
dieb, räuber (Zenk.), воръ, хищникъ (Budag. I, 140) | altáji tat. 
wr id. | kojb. ógor, kar. öro dieb | jakut uor- stehlen, uorvjay dieb. 
Nyilván az orv szó lappang a magy. ü r ü g y (e h. orv-ügy, ö r v-
ü g y — titkos ügy) «praetextus, vorwand» (PP.) szónak előrészé-
ben is, melyből a jelzett szó kihagyásával önálló ö r v «szín, 
ürügy, praetextus» («valaminek örvével, azaz: valami szín alatt» 
Tjsz.) szó is alakult. 

ö lyü , ölyv habicht, accipiter. — mong. elije, burj. eleci, ile, 
il'e kánya (weihe, falco milvus) || jak. äliä id. 

p a c s i r t a , pacsérta lerche, alauda. — altáji tat. pos-torkoj, 
kirg. boz-torgaj pacsirta (жаворонокъ) Budag. I, 279. V. ö. köztör. 
hoz «szürke» és torgaj «pacsirta» (oszm. dorgaj, tat. turyaj, kojb. 
torgajay, csuv. tori). A mai pacsirta alakot tehát köz vetetlenül 
*gocsirka előzhette meg (v. ö. előte, eselöte e h. előke, cselőke 
NyrKalauz 63.), mely ismét *])osztyirka, *yostyirka alakok válto
zatának tekinthető (v. ö. kesztyű, kescsü, kecscsű). 

sa j t käse. — Már Vámbéry ismeri török eredetét (NyK. VIII.); 
de feltűnő a tőle idézett csuv. cégit (чыгыт Zolot.) «sajt» és magy. 
sajt hangbeli megfelelésében, hogy egy mélyhangú török szónak 
közepén magánhangzók kőzött álló </-vel j áll szemben a magyar
ban. Ez ugyan magában véve igen érthető és könnyen föltehető 
hangváltozás; de a török-magyar kölcsönszók közül vett analógia-
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val nem támogatható; v. ö. bika: tör. buga, buka \ káka: kirg. 
koga, alt. kogo \\ iker: tör. ikiz, csuv. jiger \ ökör: tör. ögüz, öküz, 
csuv. vaggr | kökörcsin: tat. kiigárcén \ gyökönke baldrian: tat. 
Ugariak kiette | tükör: csuv. t'ügür | buga: kir. mug, muk, csuv. 
mgga. Megszűnik a magyarázat nehézsége, ha számba vesszük, 
hogy a szóban forgó csuvas szó correct helyesírással voltaképeu 
nem cigit, hanem: céyét (1. fönt «Csuvas nyelvészeti jegyzetek» 
10.1. ; c=t'-\-s), melyet a magyar nyelvvel érintkezett ócsuvasra 
nézve így kell recontruálnunk: *cáyét, cóyét (v. ö. mai csuvas véyét 
idő : tör. ar. vakét, pegér réz : tat. bakér, továbbá hogy a magyar
ban a szóközépi mássalhangzók kiválóan kemények, pl. bika, Laka, 
gyékény, béka, ökör stb. | csipa, csepií, kupak), vagy *cáyét, cóyét. 
Az ebből keletkezett régi magyar *sayf, *soyt alak az újabb nyelv
történetben igen alkalmasan válhatott sajt-tá, a mint az -oyt ige
képző is (szabadoht) -oyí-vá változott (szabadojt). — A magy. sajt 
egy újabh fontos adat ama régi tétel megerősítésére, hogy a ma
gyar nyelv török elemei első sorban abból a nyelvből származtak, 
mely a mai csuvasnak elődje, illetőleg ennek társdialektusa volt. 
A csuv. céyét-nak t. i. egyéb megfelelői a törökségben : oszm. azerb. 
jogurt, joyurt auf besondere weise gesáuerte milch (Zenk.), KBame-

Hoe KHCJioe MOJIOKO (Budag. II, 877.) | csag. .jugrat aludt tej (uuLia* 
KHCJioe MOJIOKO. u. o. I, 437.) | kojb. tort k a s e | jak. suorat sauere 
milch (v. ö. a csuv. céyét szókezdő mássalhangzójára nézve: csuv. 
cérli szív: tör. jürak, csuv. cómor gömbölyű: tör. tör. jumur, 
jumruj ; •— mely adatok kétségtelenné teszik, hogy a magy, sajt 
szó kezdete és vége csakis a csuvas alak átvételéből keletkezhetett. 
A csuvas nyelv történetére nézve is fontos tanulságokat foglal 
magában a magy. sajt szó, melyek közül itt csak azt emelem ki, 
hogy a h a n g s ú l y a céyét szónak másfélezer év előtti alakjában 
is (a midőn t. i. az első török-magyar nyelvérintkezés történt) az 
e l s ő szótagon volt s nem az utolsón, mint a többi törökségben ; 
mert külömben (azaz egy ócsuvas *coyűt) coyöt szóvégen hangsú
lyozott alak után a mai magyar hangzás sahot volna (v. ö. csihol-: 
tör. cak-; továbbá árok, hurok, sereg, tör. arik, kuruk, cerig), nem 
pedig sajt, mely ellenben jól érthető egy ócsuvas * cóyet, *coyt alak
ból. Kitetszik a csuvas hangsúlynak ilynemű természete a magy. 
szűcs, szatócs, gyöngy, kút s más hasonló szavakból is, melyekben 
a szóvégző magánhangzó (v. ö. tör. -ci képző, továbbá: jin^ü 
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gyöngy, oszm. kuju kút) aligha kopott volna le, ha az illető szók 
átvételének idején hangsúlyos. 

s e r e g é l y , serege, sereglye sturnus, staar. — Miklosich, ille
tőleg már Gyarmathy óta szláv eredetűnek tekintik e szót (1. Nyr. 
IV, 434.), noha az egyetlen adat: úszl. or. skvorec, ékvorec «sere
gély», melyet e nézet támogatására felhoznak, szemmel láthatólag 
egyeztethetlen a magyar alakkal. Alkalmasabbnak tartom erre a 
tör. sigircik «seregély» (tat. seyércék, kirg. sirsik) szónak család
jába tartozó következő alakokat: kojb. kar. sirgei, sirhei knákente 
(anas querquedula) || mong. cörögü id. | burj. sirkc, sarkai, surkui, 
curyui id. (v. ö. ez alakok s a magy. seregély végzeteinek viszo
nyára nézve: magy. karvaly és tör. kirgi). Hivebben megőriz
ték a magy. seregély végső mássalhangzóját a következő mély
hangú változatok: kojb. sorklö haselhuhn || tung. corkelü | burj. 
coryeru id. V. ö. még votj. sala, zürj. íöla id. (tetrao bonasia). Ez 
utóbbiaknak a magashangú seregély olyan mása, mint a szintén 
magashangú hölgy vagy a köztörök tülkü «róka» a tung. sülaki 
«fuchs» , mong. solongo iltis stb. alakoknak (1. NyK. XX, 149.). 

s ő r e g sterlet, schörgel, accipenser stellatus, sőröge accipen-
ser serratus (Gyarm.). — Kaz. tat. süjrük sterlet (cTepjiffflB. Budag. 
I, 651.) | kojb. sciray, sarey, sárig sterlet, hausen || mong. caruyaj 
hecht j burj. suryai, surkai, curyai | tung. curukai, cerukai id. || votj. 
éorig, sor ég hal, zürj. éeri id. Miklosich tekintettel az or. sevrjuga 
accipenser stellatus szóra a magy. soreg-et a szláv eredetű elemek 
közé sorozza, de figyelmeztet e mellett a tör. süjrük-xe is. 

s ü v e g , söveg (MA.), sijeg, süjeg (Felső Somogy.) Nyr. X, 190. 
477, süőg (Horpács) u. o. IV, 181. — anatri csuv. sél'ék, (sitik Reg. 
sillek Első gramm. 36.), virj. éslék sapka, süveg (maima MVJKCKaa) | 
cser. eslek, eslok id. | votj. izi id. V. ö. csag. per. jelek egy sapka
faj, melyet fejedelmek szoktak viselni (po&B niaiiKH, Ha^BaeMtífi 
uápsiMH). Budag. II, 364. A hangtani fejlődés a magyar alakban 
analóg a hijúz, dijó, csóján szavakéval, melyekben a j (ill. a vele 
váltakozó v ; divó, csóvány) eredetibb l, l helyett való. Megjegyez
hetjük, hogy a süjeg ós süveg társalakok oly régiek lehetnek, mint 
maga a szó; mert a szóközépi l-v váltakozás tapasztalható a csu-
vasban is, pl. kivéen kölcsön: mong. külüsün, magy kölcsön; csuv. 
sülié és stivéú, magy. szűcs; csuv. aívdan- és aldan- kukoré
kolni stb. 
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s á r k á n y . — Vámbéry szerint: «a sárkány a perzsa carkan 
( j ^ W alakból, cark ^fz- sárkány többesszámából lett és a keleti 
törökben csak sar, sar sárkány (papírsárkány) szóban maradt meg» 
(Magy. Ered. 389. 1.). Vámb. téved, mert van a keleti törökségben 
egy a magy. sárkány szóval pontosan egyező alak is, melyet 
Budag. (I, 686.) így közöl: «Typ. Kp. ^jlékLo 6yMaaíH.3MM,HHaqe : 
&xs^J'} ^J-xjj^.f (jLcK Lo, nycKaTfc- 3 M M » , azaz: sazagan papír
sárkány, sazagan ucurmak sárkányt ereszteni. Külömben már Vám
béry idézett munkájának megjelenése előtt utalt Kuun Géza gr. a 
Petrarka-codex kiadásának 128, és 129. lapján 3-szor előforduló 
kún sazagan (saxagan) «dracon» és «serpens» szónak a magy. 
sárkány-nyal való egyezésére s kiemelte e tényt Hunfalvy P. is az 
utóbb említett műnek ismertetésében (41. 1.). 

s z a r k a elster, pica. — A cseh, tót straka, szerb svraka, uszl. 
sraka «elster» alakok mellett a szarka régi, azaz keletről hozott 
birtoka is lehet a magyar nyelvnek. Erre a véleményre jogosítanak 
fel a következő adatok: bnrj. sázagai, sásagai, ságiga elster, mong. 
siyazayai id. | tung. ságiga, sád'iga id. | kojb. sáskan, sáskén id. 
A magy. szarka egy kopott végű *sazaga-íéle alakhoz úgy viszony
lik mint magy. sárkány a sazagan-hoz. — Miklosich a szerb sarka 
«eine art wildente» és rum. sarcé id. és «das schwarze blasshuhn» 
szók alapján szláv elemnek itéli a magy. s z á r c s a ofulica atra, 
das schwarze blasshuhn, smilax sarsaparilla» szót is; de a szb. 
sarka nyilván a magyarból ment által, míg a szárcsa (és rum. sarcé) 
török kölcsönszó. Megfelelői: csag. sarice ein kleiner raubvogel, 
mit gelblichen rücken u. aschgrauem bauche (Vámb.) | azerb. 
sered, oszm. serce sperling (Budag. I, 625.) | csuv. serzi id. || cser. 
sarsi id. | votj. síz specht, buntspecht, corig-siz möve (larus), zürj. 
sis' (1. Votják nyelvt. 420. czikk: NyK. XVIII, 122.). 

szaru-fa sublaquearia, tegmen (MA.) dachstütze, balken 
(PP.). — csag. soruk a sátornak rúdja v. oszlopa (mecTb, CTOJIŐK y 
uiaTpa) Budag. I, 645., suruk stock, stange, zeltstange, pfeiler 
(Zenk.) | kirg. sirik vastag rúd, mellyel a kunyhó tetejét meg
támasztják, hogy a szél el ne vigye Budag. I, 699. | oszm. sirik 
stange, spiess, wurfspiess, tragestange, lasttráger, ruderstange 
(Zenk.) | kaz. tat. sirgi rúd || mong. Uruk id. || votj. suri, suro rúd, 
pózna, suri-kor mestergerenda. Igen érthető, hogy a sátor és csárda 
szavakkai átjött a törökségből a sátor, vagy akár a nomád érte-
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lemben vett votj. kiuala-, vog. kvol-iéle «h á z» ( = sátor v. kunyhó) 
építéséhez oly szükséges soruk is s hogy ennek nevét később, mi
dőn a «ház» czivilizáltabb alakot öltött, átvitték egy hozzá közel
álló fogalomra. Az, hogy mai napság a szarufát itt-ott«szarv-fának» 
appercipiálják (v. ö. «ház szarvazat a zsindelyezetlen szarufák fel
állítva az épület tetejére» Tjszó.) igen érthető működése a nép-
etymologiának. 

s z i r o n y «festett, hosszú keskeny bőr; a csücsök ezzel czi-
frázzák a bundátw (Tjsz.), szirom membrana colorata, pellis laevi-
gata et colore tincta (MA.), festett sima hártya v. bőr (Kisd. Szót.) 
pergament (CzF.) — csuv. séran ungegárbte haut, feli (cMpoMaTHasi 
Koaca) j tat. során csávába való bőr (Bál.), kojb. kar. sázen, sasén 
papier (nyilván előbb: p e r g a m e n t ) || mong. eayasun papier, 
burj. cáraso, sarahan, sarahon || tung. cársun papier jj votj. suron 
csávába való bőr, kesztyűbőr (suron-pöz bőrkesztyű). A magy. szi
rony első szótagjának i hangzója csuvas eredetre vall (v. ő. csuv. 
séran). 

szisz-fa, SZÍÍSZ-ÍSL «fűzfa» (Baranya megyei tájszó) Tjsz. 
«vitex, Ábrahám fája» (Pár. P.), weide, weidenbaum (Fog.).— csuv. 
süéá fűzfa (HBa) | kojb. sőt weidé, erle | oszm. siigüt weide (Zenk.), 
söüd HBa, Bepőa (Budag. II, 648.) | jak. ii'ót eine art weide. íme egy 
újabb szoros találkozás a magy. és csuvas alakok között, melyek a 
köztörök szóvégi d, t ellenében z, s változást tüntetnek fel (v. ö. a 
csuvas alakhoz analogiaképen: kar. bedek, kojb. bozük, köztör. 
bőjük magas: csuv. pizék). A csuvas alaknak szóvógző magán
hangzója újabb továbbképzés, olyforma mint a csuv. sola szál, 
tutaj szóé a magy. szál, török sal mellett. 

s zösz «a kendergerebenelésiből kihúzott szálasabb csepű) 
(Tjsz.); szosz-csepü (Pár. P.). — csuv. étté hajszál (BOJIOCL), siié-
cüpká szösz-csepű, kender az orsón (iiy^ejih) | kaz. tat. siis szösz 
(Bál.), Zéten sasi lenszösz (jibHímaH Ky^eJit Zol.), Ky^éjia, KOHOIIJIH 
Budag. I, 646. || zürj. P. sö$ faser (BOJIOKHO) : pis-s. hanffaser 
(KOHonjiaHHO'e B.). E szerint a MUgSz. 317. czikke (szösz = észt 
saske verwühltes stroh) elejthető; annál is inkább minthogy a 
szösz fogalmi körébe tartozó csepű, kender, tiló, orsó szintén török 
eredetűek. 

s zűcs , szőcs «pellio, pellifex, kürschner». — Vámbéry sze
rint a régiek «a mindennapi ruházaton kivül valami pánczélféle 
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készítésére is használták a bőrt; e p á n c z é l a törökben saut, 
ságit, seüt; a kézműves neve pedig, ki e bőrpáoczélokat készítette 
sautci, seütci volt, a mi a magy. s z ű c s szóban még felismerhető)) 
(Magy. Ered. 304. 1.). Ez egyeztetéssel szemben (melyben épen a 
legfontosabb seüt és seütci adatok igazolhatatlanok) azt hiszem 
nem szorul különös védelemre a következő: magy. szűcs = anatri 
csuv. s/wés szabó, ruhaszabó (nopTHOíí), virjal csuv. mié, kulié 
(Zol.), mely szó a csuv. sélá-, süld- «varrni» ( = tat. z"ú,jlá-, ill. 
jüjlá- «varrni», altáji tat. j'ólö- hozzáilleszteni, npHCJiOHiiTt, nocTa-
BHTB Kb xieMy) igének szabályos nom. agentise. Természetes, hogy 
a «kaczagányos és kalpagos» ősöknek a szabói nem posztóból, 
hanem állati bőrökből varrtak ruhákat s hogy épen ezen minő
ségben maradt meg a szűcs-jiek is a jelentése. — Jegyezzük meg, 
hogy az eddig ismeretes szél, szérű, szőlő, sajt, süveg (?) adatok 
mellett a magy. szűcs is egy eredeti török j-ből fejlődött csuv. s 
szókezdőt tartott fenn s ennélfogva a magyar-török elemek speciá
lis csuvüsosságának egy újabb bizonyítéka. 

t o k l y ó , toklő «esztendős bárány, tavali birka» (Tjsz.). — 
Török eredetének eddigelé egyetlen felmutatott bizonyítéka a 
Bianchitól idézett utokli hat hónapos bárány» (NyK. VIII.). Ide 
tartoznak még: azerb. toglu juh (oBij,a) | csag. togli, tokié három 
hónapos bárány (OBCJKR Tpex'LM'hcamma) | tobolszki tat. tokli 
juh (mely még nem ellett: 0BU,a KOTopaa eme He HTHHJiacb) | kirg. 
tokta, tokta esztendős juh (oBua BT» KOHITB nepBaro jiBTa) Budag. I, 
399. | oszm. tuklu lamm, zicklein bis zu einem jahre (Zenk.). 

t ö n k ő , tönk stipes (Pár. P.) «tőke, czölönk» (Kisd. Szót.). — 
kaz. tat. tümgak «fatuskó, holzklotz» (Bál.). Tőrokonságban álla
nak ezzel a következő más képzésű alakok: alt. tat. (neHt ,a,epeBa) | 
jak. töfiiirgás baumstumpf | kojb. tokpak klotz tökpás (e h. *töpkas, 
tömkcis; v. ö. tat. tümgak), tökpás, tokpes, kar. tóié baumstamm || 
mong. tögöcek, burj. tögösök, tugesek, tugucul baumstumpf | tung. 
tugucák. Máskép magyarázza e szót a MUgSz. 241. czikke, mely 
szerint az a íó'-nek «kettős -n-k diminutiv képzései) (v. ö. nyúlánk, 
félén];). • V 

t ú r ó (megí%rózott a tej = összement. Kisd. Szót.). — Már 
Vámbéry egyezteti egy csag. turak (NyK. VIII.), illetőleg torak 
(Stud.), turag (Magy. Ered. 286.) «sajt» (u. o. és 681. 1.), «túró» 
(NyK. VIII.) szóval, melyet Budagov szótárában nem találok. 
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Egyéb megfelelői: csuv. tóréj, túré% savanyú tej (Kiioioe MOJIOKO) || 
mong. tarai zsendicze (gesáuerte milch nach abkochuung dersel-
ben) | mong. tosun, burj. ioso, tokon butter | tung. tosun, tohun \\ 
jakut tar gesáuerte, gekochte milch || cseh, tót tvaroh, or. TBapor'B, 
TBopon., ném. quarg. A magy. tarh, tarka, tarok, tarkó ugyané 
török szónak szláv úton közvetített másai. 

ü r ö m , fejér ü. artemieia absinthium, wermut. — tat. iirem 
üröm (IIOJIMHL) Budag. I, 32. | csuv. árém id., inr*arém fehér üröm. 
Vámbóry egy török irün (a Magy. Ered. német kiadásában ürven) 
«üröm» szóval egyezteti (296. 1.); de igazolható adat csak: oszm. 

ören giili ( . Jo 105J) bryonia, vitis álba, uepecTyiieHb» (zaunrübe, 
stinkrübe) Budag. I, 127, Zenk. 

Pótlék. — A c s ó t á n szó adataihoz (NyK. XX, 471.) hozzáve-
tendők még: oszm. sogulgan giliszta (FJIHCTX) Budag. 1,708. |j burj. 
mrgolden, sorgolgcn ameise | mong. siryolf/m id. || tung. fcrgöldí id. —• 
A boszorkány szó alatt felhozott Albasti ( = álnyomás) képzésére 
nézve v. ö. még: kaz. tat. zakté fény: iah- gyújtani; íarté fél: zar-
h ásítani; karalti látomás, visio (npHBH^ÍHÍe, npH3paKT>): kara-
nézni | oszm. cisinti gelinder regen, staubregen: vis- gelinde regnen, 
nieseln (Zenk.); ufanti stückchen, brocken, krümchen: njan- sich 
zerbröckeln; öfürinti was man wegblasen kann : öfiir- blasen stb. 

Dr. MUNKÁCSI BERNÁT. 
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