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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. 
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*) 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. 


