
Ősi török-árja nyelvériotkezés. 

Ismeretes a török szókincsnek sajátos gazdagsága a kezdet
leges műveltség fogalmainak eredeti kifejezéseiben, melylyel igen 
gyakran találkozunk olyan esetekben is, midőn az indogermán, 
sémi s különösen a vele rokon finn-ugor nyelvcsaládok idegen sza
vakat alkalmaznak. Ez a jelenség nem egyszer ragadta Vámbéryt 
túlzó állításokra, ki pl. «Die primitive Cultur des turko-tatarischen 
Volkes» művében belőle azt következteti, hogy «a török-tatár népek 
csak aránylag újabb időben jutottak érintkezésbe árja elemekkeh) (18. 
1.) s más helyt hogy «a törökség sok-sok évezreden át egymagára 
volt utalva s a nélkül hogy a külvilággal szorosabb érintkezésbe 
állott volna, folytatta életét» (27. I.).1) Ezzel szemben helyesebb
nek azt a nézetét kell elismernünk, mely szerint «az árja, illetőleg 
óiráni kultúra már a ködös régiségben képző hatással volt a török-
ségre» (35.1.); mert ezt a dolog természetén kívül néhány közös árja 
(ill. indo-germán) s köztörök (ül. még h< zzácsatlakozva mongol s 
más keletaltaji nyelvbeli) műveltségszó is igazolja. Ilyen — egyes 
esetekben már a török alapnyelv korából,2) származtatható — 
közösségek a következők: 

x) Ugyanígy nyilatkozik «A török-tatár nyelvek etymologiai szótárás
nak bevezetésében (10. 1.): «Nem szabad elfelednünk)) — úgymond — 
«hogy (a törökségben) egy primitív, ősrégi emberi faj nyelvével van dol
gunk, melynek az őt körülvevő természettől kiszabott életmódjára idegen 
kultwrbefolyás e'vezredeken át nem hatott.-* 

2) Ezt annál könnyebben felvehetjük, minthogy tudvalevőleg ugyan
ilyen őskori árja hatásnak világos nyomai az ugorságban is mutatkoznak 
(1. Etbnogr. V, 177—179. 11.), holott az ugorság nyelvi szétágazása, a mint 
az eltérések arányából következtethetjük, sokkal régibb időbea történhetett, 
mint a törökségé, melynek nyelvi részei még most is csak a dialektikus 
(nem pedig a különálló nyelvi) fokon különböznek egymástól. 

• * É 
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Zend pasu, pehlevi páh; szkr. pagu «klein vieh», lat. pecus, 
gót faihu, ném. vieh. stb. — oszm. buzayu, buzayi «kalb, lamm, 
junges von rotwild, nashorn, antilope etc.» (Zenker), csagataj bo-
zayu, bozyu (Vámb.), boza (Zenk.), kirgiz buzau, kazáni tatár bézau, 
bzau, altáji tatár puza, kondoni piza, kojbal buzö, szojot puza, csu-
vas péru. —éjsz. vog. pqsi' (pasi, pásig Ahlquist, orosz nemita), 
középlozvai pqs"i «rénborjú» (az első évben; or. nbijKryHT>); éjsz. 
osztják pesi «kalb des renntieres.» —cserem, prejze, pirezá «borjú», 
magy. borjú, borgyú, bornyú, moldvai csángó buru. A török alak 
képzővel van megtoldva. Az árja pasu összevetve a latin pecus-szsil 
már hangzásában is igazolja, hogy a törökség az átvevő fél; de 
megerősíti e felfogást, hogy a szkr. pagu-n&k kifejthető tőszója is 
fölismerszik a pag- (szkr. pdgáyámi) igében, melynek jelentése : 
«festbinden, fangen», úgy hogy a pagu «apró barom» szónak alap
értelme «megkötözött, megfogott (állat)». (1. Schrader: Sprachver-
gleichung u. Urgeschichte 377. 1.). Ily módon kiderül, hogy magy. 
borjú és ném. vieh egyazon tő messze szétvált sarjadékai. 

Zend daenu «weibchen (von tieren)», gao daena «kuh» (gao 
«rind, kuh, stier»), szkr. dhenú id. a dhaya-, zend. da- «saugen, sáu-
gen» ige származéka, melynek közvetetten magyar átvétele: tehén 
«kuh» (1. Ethnogr. V, 74 és Mátyás Flórián: «A magyar nyelv 
finnítési törekvések ellenében» 44. 1.). — oszm., azerb. dana «kalb, 
fárse, kuh(die noch nicht gekalbt hat)», csagat., kazáni tatár tana, 
csuvas tina. — magy. tinó, mely utóbbi e szerint a tehén-nek más 
úton szerzett mása. 

Zend ukhsan «ochse, stier», szkr. ukshán, gót auhsus, ófelném. 
ohso, ujfelném. ochs. — kabardini vis «junger stier». — éjsz. vog. 
üska, lozvai uska, vaska «tulok, bika», zürj. ös, votj. os ökör, bika. 
— oszm., azerb. óküz, kazáni tatár ögéz, kirgiz ögüs, jakut oyus, 
csuv. vgygr «ochs». | mongol üker, burjét uker, uyer, uyur «rind-
vieh», tunguz hukur, ukur id. —• magy. ökör. Az a körülmény, 
hogy a szó az árja és germán, tehát az indogermán nyelvcsalád 
két szélső ágában fölmerül, annak bizonyítéka, hogy az még az 
indogermán alapnyelvből való. Ez, valamint a két előbbi szó ana
lógiája, valószínűvé teszik, hogy a kulturhatás iránya a jelen eset
ben is az árjaságból indul ki a törökség felé, nem pedig megfordítva. 

Osszét berág, berág, tagauri birag, birag ((wolfs, zend vehrka, 
szkr. vrka, litván vilkas, szláv velkü, gót vulfs. — csagat. kazáni tat. 
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büri, kirg. bőre, altáji tatár pori, pörü, kojbal bür, karagasz bürü, 
szőj otj3wr, jakut bör'ö «wolf». Ugyané szó lesz (közvetetten iráni for
rásból) a magy. bürök (tájnyelvileg: bireg, böfög, bürög, bűkor), mint 
mérges növény neve (v. ö. farkasfű, farkasszőlő, farkastejfü). Isme
retes, hogy a törökség nem kedvel v mássalhangzót a szó kezdetén 
s hogy ilyen alkotású idegen szóban azt b, p mássalhangzókra vál
toztatja, pl. orosz versta : altáji tatár páréstá, jakut biaristá, arabs 
vakt «idő»: tatár bayét. 

Zend madayá, parsi matah, ujperzsa malay, osszét máthiy 
«heuschrecke». — csagat. möcek «káfer, ungeziefer» (Vámb.), 
oszm. bögek «reptil, iiisekt, wurm, káfer» (Zenk.), tatár bögek 
(name verschiedener insecten): konduz-b. spanische fiiege, igen-b. 
saatkáfer (Budagov I, 273). — Magy. pöcsök, pécsik, pőcsik «vieh-
bremse», votják bici «szentjános-bogár.» 

Szkr. éúrá, zend hura «geistiges getránk, brantweinw. — 
kazáni tatár séra, kojbal sera, altáji tatár sira, csuv. séra, sra, «sör», 
kún sira «vinum» (Cod. Cum. 90.). — magy. sör, zűrjén-votják 
sur, cserem, sera, sra «sör», éjsz. vogul sor-vit «pálinka» (soré 
«bier» Ahlqu.). 

Szkr. támra, tamraka «kupfer» («das dunkle metall» Schra-
der. 279. 1.); v. ö. mint valószinüleg egybetartozó alakokat: oszm., 
azerb. demir, csagat. temir, timir, kazáni tatár témer, altáji tatár 
temir, kondom tebir, kojb. timir, temir, szojot temer, karagasz 
demir, demer, jakut timir, csuvas űmér «vas» | mongol temür, bur-
jét temer, tiimur, tömör «vas», «das ohne zweifel aus der staram-
silbe tim, tem ,fest, dicht, stark' hervorgegangen» (Vámb. Prim. 
Cult. 174. és Etym. Szót. 171. 11.). V. ö. Ethnogr. V, 8. 1. — Meg
van a hangzás hasonlósága a szkr. áyas «réz», később «vas» (latin 
aes, gót aiz stb.) s más részt a tatár jéz, géz «sárgaréz», tobolszki 
tat. ;ez «bronz», kirgiz gez, altáji tat. jes, kojbal iis, t'es, karag. 
t'es «réz», sárgaréz» | mongol ges, burjót ges, get, tunguz gát «kup-
fer» szavak közt is, melynél figyelembe veendő a keletaltaji nyel
vek hangsúlyozási iermészete. Szókezdő magánhangszónak a hátra 
eső hangsúly miatt való elvesztére sok példát nyújtanak a mai 
nyelvek is, pl. tatár, kirgiz lau «elöfogat» = ólak, idak, olau; tatár 
soj hasonló = osoj. 

Vannak olyan esetek is, melyekben valamely nagy elterje-
désű török alaknak szoros mása nem jelentkezik ugyan az árja 
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nyelvekben, de azért indogermán eredete szembeötlő. Ilyen az oszm. 
kandik, tatár kancék, katica, csagat. kanéig, kirgiz karisik «nőstény 
kutya» (Budag. II, 27.), melynek *kan tője (-cik, -cik köztörök 
dimin. képző) a latin canis, görög xúwv, gót hunds szókban is föl-
ismerszik (== szkr. cvan, zend span, litván szu\ örmény sun «kutya»; 
v. ö. orosz-lengyel suka «hündin», magy. szuka). L. Ethnogr. V, 
73. 1. — Hasonló viszonyban állóknak képzelem az oszm., kazáni 
tatár kaz, altáji tatár kas, kaz, kirgiz gaz «lúd, liba» liba», kún /az 
(chax) «anas», kojb. kas, karag. kas, jakut yas, csuvas ygr «lúd» s 
másrészt a szláv gonsi (ószlov. gash, orosz gush stb.), ófeln. gans, 
szkr. hamsa, görög ym, litván éansis, Sasis stb. «lúd» jelentésű 
alakokat.*) MUNKÁCSI BERNÁT. 

Minő, milyen. Minő a NySz-ban csak 18. századi forrásokból van 
idézve, Orczyból és G-vadányiból; néhol, pl. a Balaton vidékén, még ma 
sem használják. Ebbó'l azt következtethetjük, hogy nem egyéb, mint a 
régibb minemö v. minemíí-nok újabb rövidítése. — A milyen egyáltalán 
nincs meg a NySz. forrásaiban s még Kazinczy is nagyon népiesnek 
találta, azért a Bácsmegyei 2. kiadásában a régi melly-et tette helyébe 
(millyen szeretetre méltó: melly sz. m. stb., vö. Bácsm. 86: Munkái 
IX. 82., Bácsm. 95: IX. 86). Előbb tán mellyen lett a mélly-böl az Hlyen 
mintájára, vö. a mellyen szék. Kassai: Szókönyv III. 345. méjen jó Csík 
m. Nyr. V. 468. miilen v. mellen Sopr. Nyr. VI. 225. méjjen Vas m. 
Utóbb átvette az ilyen i-jét; vö. még ilyetén mellett: mily étén Báróczi: 
Műnk. VlIIb. 31. 

SIMONYI ZSIGMOND. 

*) Más forrásterületre vezet a magy. tyúk-nak megfelelő köz
török tauk (oszm. tavuk, csagat. tayuk, ujgur toku, azerb. touk, 
kazáni tatár tawék, altáji tatár taak, csuvas t'éy «tyúk») szó erede
tének nyomozása. A kifejthető tőszó kitetszik a megfelelő mongol 
takhija «henne» alakból, melvben a tamul togei (szkr. gikhi) «páva» 
szó mását ismerhetjük föl. Ugyané szó van meg a Salamon király 
Indiából hozott tárgyai között fölemlített héber tukkijim (plur.), a 
görög ra(óq «páva» s talán a latin pavo (ném. pfau stb.) szóban is 
(1. az utóbbi egyeztetésre nézve: Hehn : Kulturpflanzen u. Haustiere 
251. és 255. 11.). Ezek szerint magy. tyúk tőelemében — magy. 
páva. 


