
Adalékok a magyar nyelv régi török és mongol 
elemeihez. 

(Második közlemény.) 

(I.) báj «magia, incantatio, veneficinm, superstitio; zauberei, 
hexerei» (Moln. Alb.), báj-fű (bay fiw Scblágli Szój. 856; Beszter-
czei Szój. 353.) «laurus Alexandrina» (u. o.); bájos (bávos Megyeri, 
ApáczaiCs.) «magicus, incantator, veneficus; zauberisch, zauberer» 
(bánság «bübájosság, babonaság; szándékosan elvetett rongy-, 
vagy papir-csomag, a melybe liszt, korpa, krajczár, sárgarépa, 
kenyérélesztő stb. efféle van belekötve babonaság végett, hogy azt, 
a ki fölveszi és kibontja, megrontsa; ilyesmire azt mondják: fe né 
védd, mert báuság van benne! Vas-m., Őrség); bájol- «incanto; 
zaubern» (NySz., MTsz.). 

(II.) bű-báj «cantamen, mágia, incantatio, veneficium; zau
berei, hexerei)) ; bű-bájos, büvös-bájos (byes bayos JordC, bűjös-
bájos Com., bíbányos Mátra-vid., búvájos Torontál-m.) «magicus, 
incantator; zauberisch; zauberer» ; bű-bájoz-, bű-bájol-, bűvöl-
bájol (dncanto; bezaubern» (NySz., MTsz.). 

< (I.) Csagat. baj «band; zauber, bezauberung» (VAMB. 
Stud. 243.) = ozm bay, bag «band, binde, schnur, schlinge, 
riemen, fessel, bund, gebund» (ZENKER 167.); «noeud magique 
qui, selon la croyance populaire, empéche la consommation du 
mariage» (BARBIER DE MEYNARD I : 269.) és általán «zauber» 
ebben: bag etmek «durch zauber binden, bezaubern, behexen» 
(bogii «gebunden, angebunden, verstrickt; verzaubert, behext, 
durch zauber seiner mannbeit beraubt» ; ZENKER 168.). — Csa
gat. baji «zauber» (VÁMB. NyK. 8 : 129; Magy. Ered. 387.) = 
ozm. bayi «charme, enchantement, fascination» (bayi^i «sor-
Nyelvtudományi Közlemények XXXII. 24 
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cier, enchanteur, qui charme et fascine beauté séduisante», 
bagiji, bajß: göz-b. «zauberer, gaukler, betrüger» ; BABBIER DE 

M. I : 272; ZENKER 168.). — V. ö. ozm. baj- «tromper, fasciner, 
séduire par des enchantements» (BARBIER DE M. I : 284.), bag-, 
baj- «binden, bezaubern, betrügen» (göz bajmak «durch den 
blick bezaubern» ZENKER 174.); bagla-, bay\a- «binden, knüp
fen; umstricken, verstricken, bezaubern, behexen, insbesondere 
durch zauber der mannheit berauben» (göz baglamak «den blick 
auf jmden od. etw. heften, mit dem blicke bezaubern»; baglajß 
«der bindende; zauberer» = kirgiz bäjlä- «binden, anbinden, 
zuschliessen; bezaubern, behexen» (связать, привязать, запе
реть; очаровать, заколдовать) = tat. baula- id. (BUDAG. 
I ; 232.). 

(II.) Ozm. bögü-bay: b. b. etmek «durch zauber binden, be
zaubern, behexen» (bögü-bayla- «einen zauber auf etw. binden, 
d. i. bezaubern, behexen» ; ZENKER 167; BUDAG. I : 232.). 

Az a körülmény, hogy nemcsak az egyszerű báj ( = tör. baj, 
bay, vagy baji, baji) szó, hanem sürü alkalmazású összetétele, a 
bű-báj {= ozm. bögü-bay) is előkerül a törökségben, döntőleg ha
tároz a mellett, hogy emitt keressük szavunknak eredetét s nem, 
mint MIKLOSICH véli (EtAYb. 5.), a szlávságban. Vannak ugyan 
it ten: óbolg. bajati «fabulari, incantaré», szlov. bajati «zaubern; 
lösein, fabeln erzählen», baja «zauber; reif, loos», bajavec «zaube
rer», bajilo «zaubermittel», horv. bajati «fabeln erzählen», baj 
«mythe, márchen; reif, anmut», bajáé «zauberer, besprecher», 
szerb bajati, bajáé id., bajka «fabel», bolg. baja «Zaubersprüche 
hersagen, dadurch heilen», bajilka «Zauberspruch», bajaéka «Zau
berin», lengyel bajáé «fabuliren», baja «fabel», kisorosz bajaty 
«erzählen; zaubern», baj «erzähler», orosz bajatb, baitb «reden» 
stb. (MIKL. u. o.; NyK. 17 : 92.); ámde figyelembe veendő, hogy a 
magy. báj előképe gyanánt vehető névszói szláv alaknak (a minő 
az óbolg. bajati mellett óbolg. *baj lehetne) nincs igazolva régi
sége, hogy a horv. baj jelentésénél, a szlov. baja pedig végzeténél 
fogva*) nem gondolható szavunk eredeti másának, végül hogy itt 

*) A szláv -a végzetnek tapasztaljuk ugyan hiányát a kol
bász, lapát, szombat és beszéd = szl. kli>basa, lapata, sqbota, beséda 
szavakban; de mindezekben a szláv eredeti háromtagú, míg két
tagún hasonló eset nem mutatkozik (v. ö. pára, répa, suba, hála, 
kasza = szl. pára, répa, suba, clivala, kosa stb.). 
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igei elvonásról sem lehot szó (úgy mint pl. parancs lett a régibb 
parancsol-ból), mert a szláv bajati-mck megfelelő -ál végű magyar 
ige éppenséggel nincs. Merő esetlegesség a szláv bajati és tör. baj-
mak alaki és értelmi találkozása; amannak t. i. eredeti értelme: 
»sprechen»> (ebből: «besprechen», «rnitzauberspruchbesprecben»), 
ezé: «binden» (ebből: «init zauber bindenw) s hogy a magy. báj, 
bájol szókhoz is efféle alapgondolat csatlakozhatott, jellemzőn mu
latja a m'ég-köt igének alkalmazása «fascino; beschreien, bezau-
bern» értelemben («igezot, megkötőt: fascinatus; verzauberU ; 
varáslással megkötni a hold járását PárizP.; zeremnek tüze langa 
meg ffoytá es megkote engőmet NagyszombC, NySz.). Hangzóközi, 
illetőleg szóvégi y > , ; változásával a báj a borjú (= csagat. bozayu, 
bozyu), sajt ( = csuv. c^yét) es tyúk (e h. *tijuk = csagat. tayuk) 
szók csoportjához csatlakozik s akár a török baji, baji képzés má
sának is vehető, tudva azt, hogy ily szóvégi i enyészett el az ács és 
szatócs szavakban is (1. u. i. az imely czikket). Megjegyzendő, hogy 
.a bájos-nnk bávos változata csak a b'úvös-bávos összetételben van 
igazolva, tehát bizonyára az előtag hangtani hatása alatt kelet
kezett. 

békó (accus. békát; beko BécsiC, ErdyC, Schlágli Szój. 
1072.) «compedes, compes, pedica; fessel, fusseisen»; békóz- «com-
pedio; fesseln, fesseln anlegen» (NySz.). 

< Volgai-tat. beyau, «fesseln, ketten, eisen, bande» (OKOBBI, 
Kan^ajiLi, y3bi; béynulé *in fesseln geschlagen», béyaula- «in 
ketten od. fesseln legén» ; OSZTROUMOV), baskir beyau id. (KATA-
RINSZKIJ) = tobolszki-tat. buyatv id. (Kan^ajibi; GIGANOV 224.) = 
csagat. buyayu, btigayu (ZENKER 221; SEJKH SZÜLEJMAN 82.), ozm. 
bukagi, buyagi, bugaw «fessel (an den beinen), ketté für tiere u. 
verbrecher» (bukagi'ti «gefesselt an den füssen», bukagüa- ((fes
seln anlegen, fesselno; ZENKER 223, 221.), bokayu «lien, entrave, 
chaine aux pieds des prisonniers; carcano (BARBIER DE MEYNARD 
I : 338.) = szagaj p<>gö id. (ASMARIN 84.) = csuv. péjáw «bund, 
knoten, bánd, strick» (cB}i3i>, ysejit, 3aBH3Ka, TectMa, BepeBKa; 
ZOLOTN.). — V. ö. csagat. b<>gak «fusseisen» (VÁMB. Stud. 248.) 
és mongol boyo, buyü «lie, attache, noue, panse; bracelet, an-
neau» (KOVAL. 1100.). 

A magy. békó alak első szótagjának magánhangzója a tatár-
baskir beyau, illetőleg csuv. péjaw-féle változat nyomán érthető, a 
hangzóközi k pedig a váltakozó török # (y) és k mellett olyan meg
felelés, mint az eke, iker, béka, bika, káka, kökény, karakány, ökör, 

24* 
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sárkány, tükör török eredetű szavak esetében. A rokon nyelvek 
terén ugyané szónak mása a votjKaz. bugol «fessel* (v. ö. a vég
zetre nézve: votjKaz. bvjoi «farbe» == tat. bujau id., votjKaz. vjol 
«wachsam» = tat. vjau id., votjKaz. soprol, votjjel. soyro «taub» 
= tat. sanrau id., votjKaz. sül «gesund» == tat. sau id.). 

Külön kell választanunk a békó-tól a hasonló alakú és jelen
tésű béklyó (béklő) szót, mely a régi írókon kívül a mai népnyelv
ben is előfordul s emitt különösen a «szabadban legelő lovak 
lábára való nyűgöző vas-szerszámot» jelenti (MTsz.). Ez t. i. nem 
tekinthető a b'kó teljesebb hangtestének, minthogy a l, ly hasonló 
hehyzetben nem szokott enyészni (v. ö. toklyó; csáklya, csuklya, 
boglya); de másrészt vele, úgy látszik, némileg összefügg. Ez 
utóbbi szempontból alkalmasan kínálkozik vele egybevetésre a 
tatár béyau, bvyau szóval egytövű kirgiz buyalik (v. ö. a második 
hangzó elisiójára nézve: magy. borjú = csagat. bozayu, magy. sár
kány = kún sazayan), mely szintén dókötő szerszámot)) jelent, 
noha nem lábnyügöt, hanem «pányvát» CnjiiniHaa BepeBita CT> 
neTJieü. eio JIOBHTL juiKiixt Jionia^eü; KATAEINSZKIJ, BUDAG. I : 
284.). Ezen kívül számba jöhet a béklyó eredetére nézve a török 
baylik is IZENKEE 168.), mely mint a bay «band, schlinge, fessel, 
bund» szó származéka ((kötelék, kötő szerszám* értelemben nyer
hetett alkalmazást a «béklyóra» (v. ö. az első szótag hangzójának 
megfelelésére nézve: magy. béka = tör. baya, baga). 

bér (accus. bér-t; bér MünchC, beér ErdyC.; bír Tiszántúl) 
«merces, salarium, pensio, prsemium; preis, werth, lóhn, sold» 
(föld-bér «grundzins», hajó-bér «schiffslohn», ház-bér «hauszins», 
kocsi-bér «fahrlohn», napi bér «taglohn»), béres «mercenarius; 
servus boarius; gedungen, mietling; ochsenknecht» (napi-béres 
«taglöhner)>), bérel- «conduco, pretio conduco; dingen, mieten» 
(NySz.). 

< Jakut biári «das gebén, die gabe» (BÖHTLINGK 138.) = 
teleut, kumandu perü «gabe, geschenk, opfer» Uapt , JKepTBa; 
Alt. Gramm. 236; VEEBICZKIJ) = csuvas parú «gabe, almosen» 
(MHJiocTbma; ZOLOTN.) = csagat. birgü «das gebén, abgabei> 
(0T^,aBanie; BUDAG. I : 300.) = ozm. vergü, virgil «gabe, ge
schenk; abgabe; steuer, zoll» (virgü vermek «steuer zahlen» ; 
ZENKEE 936.), vergi «don, présent, cadeau; taxe, tribut; contri-
bution directe» (BAEBIEE DE MEYNAED II : 847.) a köztörök bir-, 
ber- (jakut biár-, altaji-tat. per-, csuv. par-, ozm. ver-) «geben» 
igei tőből. 
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A magy. bér végzete az i.iézett török alakok mellett *heri, 
vagy *berü-iéle rövid végbangzós előkép nyomán érthető (v. ö. 
altáji peril, csuv. parú), a melynél t. i. a véghangzó ép úgy enyész
hetett el, mint a szűcs, gyöngy, imely s más szavakban. Egyező szó 
a szlavságban: óbolg. Ъггъ «census» (Ыгъпу «Steuereinnehmer», 
szlov. bir, bira «abgäbe», horv. bira «steuer, abgäbe, pfarrzebent, 
grundzins», szerb bir «abgäbe, steuer», bolg. bir, birija «steuer», 
kisorosz bir, byr id. fa deli szlávságból: oláh bir)> melyet MIKLO-
SICH is (EtWb. 13.) idegen eredetűnek tartva a magy. bér-re\ vet 
egybe (1. még NyK. 17 : 94). 

bögöly (bögöj Kiskun-Halas, bőgő Fehér-m., bögü Őrség, 
bégély Székelység) «tabanus, asilus; bremse» (NySz., MTsz.); 
«mezei, nagyobbféle szürke légy, mely a barmok körül szállong s 
azokat meleg nyári napokon éles mérges fulánkjával bökdösi, csip
kedi, vérig üldözi s gyakran felbőszítve futásra kényszeríti» (CzF.). 

< Kirgiz bügölök «ein insect, welches heftiger als die 
bremse die pferde belästigt» (насЬкомое, которое сильнее овода 
безпокоитъ лошадей; bügölöktö-, biigöZöktö- «stossen mit den 
füssen u. hinaufwerfen mit dem köpfe, wie das pferd, wenn es 
insecte beunruhigen; лягаться, вскидывать ногами и головой, 
когда безнокоятъ насЪкомыя лошадь»; KATARINSZKIJ), büyä-
Läk, büijiilek «строка, насЬкомое безиокоющее лошадей силь
нее овода, asilus crabroniformus» (BUDAGOV I : 287.), baskir 
bügäläk «bremse» (оводъ; KATARINSZKIJ, orenburgi szót. 49.) = 
ozm.bükelik «eine blaue od. grüne fliege, welche pferde u. an
deres vieh belästigt» (ZENKER 224), büje, büjelik (*So: buyé et 
*£JU&Slj : buyelik; «on prononce aussi buvelik») 1. «grosse 
mouche bleue qui s'attache aux animaux; espece de taon, 
mouche d'äne ^üCcu> JLwf» ; 2. büjelik, büve, bevl «araignée 
venimeuse, espece de tarentule»; 3. «fureur, rage des animaux 
tourmentés par les mouches» (büje- «devenir furieux, s'agiter, 
comme l'animal piqué par les mouches: BARBIER DE MEYNARD 

I : 342, 348—9.), biijelök (Л}г£уз: häeleuk) «espece de mouche 
qui pique et exaspere les bestiaux; taon» (SAMY BEY 266.), biilek, 
biivelek «art bremse» (родъ шершня; BUDAGOV I : 294.) =? teleut 
pökönök «mücke» (комаръ; VERBICZKIJ 494.) e mellett csuvas: 
anatri phean, virjal po'an «Viehbremse» = mongjl büküne 
«mücke» (комаръ; SCHMIDT 120.), «cousin de coaleur jaune» 
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(желтый комаръ; KOVAL. 124-0.), kalmük böküne «комаръ» 
(Ucebn. 68.). — V. ö. volgai-tat. Ь§уШШп «libelle u. besondere 
insecten mit gebogenem leibe, welche die tiere stecben» (стре
коза и особыя насЬкомыя съ согиутымъ туловшцемъ, куса-
ювгш животныхъ ; OSZTROUMOV), irieJy magyarázat a tat. bögöl-
«gebogen sein, gekrümmt sein» (быть согнутымъ, скорчен-
вымъ; ettől: bök- «biegen«) igére s bögölöücän «biegsam» (гиб-
KÍÍI ; u. о.) származékára czéloz. E felfogással szemben más nyo
mok a török-mongol szónak kaukázusi eredetére utalnak (1. 
«Árja és kaukázusi elemek» müvemben 171. 1.). 

Közvetetlenül a magy. bögö'y a törökség teréről való. hol a 
kirgiz bügölök, ozm. biikelik végzetét tekintve úgy viszonylik hozzá, 
mint a tatár inalék, altáji inelik a magy. imely szóhoz (1. ennek 
tárgyalását alább). Valamint ez utóbbi csuvasféle alakulat, úgy 
ennek vehető a magy. bögöly is; meg is találjuk talán ezt a votják 
(Kaz.) bugeü-papa «Schmetterling» szó előrészeben (utórész: papa 
«vogel»), melynek változata a votják (Sar., Mai., Glaz.) bubili 
«Schmetterling». A mai Cáuvaspewan,po*an is ily kopott alakulat, 
mint a mongol büHine s még teljesebb végzetű teleut pököiiök mu
tatják. Ez utóbbi csak változata a kirgiz bügölök alaknak olyas 
hangviszonylással, mint a kun kixkäl (írva: kuliéi) «spina» = mon
gol kiigül «schleedorn» = csuvas ki gen «helleborus, nieswurz» 
(чемерица), ozm. kökén «erdbeerstaude», küven «bocksdorn, tra-
gantstaude», gögem «eine art wilde pflaume, schiebe», kirgiz kügen 
«weichsei» = magy. kökény szavak közt (v. ö. még: csuvas kéwagal 
«ente» = jakut köyön, kojbal kögön «enterich»); tehát hangelemei
nek etymologiai értéke szerint csuvas pewan = magy. bögöly. 
A székely bégély a bögöly mellett ugyanazt a hangváltozatot mu
tatja, mint kék a tör. kök mellett, tehát emezétöl eltérő eredetében, 
vagyis más nyelvjárás teréről való. — Külön török alaknak át
vétele a magy. bögöcs (Duna-Pentele) «bögöly» íájszó, mely az 
előbbihez úgy viszonylik, mint imecs az imely-hez. Emitt megtalál
tuk az előbbi alaknak mását a baskír ipes-Ъеп s így nem vehetjük 
merő esetlegességnek, hogy KATARTNSZKIJ a bügölöktö- képzésnek 
bügözöktö- változatát közli, mi nyilván mutat a bügölök-nek bügö-
£ök mellékalakjára. Ugyanez alakhoz csatlakozik a mongol bügemn 
«laus» (rioyaj-biigesiin «floh», tkp. «hundslaus» ; SCHMIDT 120, 
91.), «pou; en general petits insectes, vermine» (citkiir-bügesiin 
«punaise: клопъ» = «wanze»; KOVAL. 1243.), kalmük bös iin 
«laus» (Ucebn. 69.). 
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bú (birtokosragokkal: bú-m, bú-d, búja: bújában és buvában,-
buv-látott Geleji-Katona, buvát Pázmány, buaban Bornemisza; búj 
nékü Palóczság) «moeror, tristitia, dolor; kummer, gram» (bú
bánat id., bú-látott «a ki sok bút, nyomorúságot szenvedett»), bús 
«tristis, moestus; kummervoll, grämlich» (búsít- «contristo, ex-
acerbo; betrüben, kränken», búsul-, búsúlog-, búsúlkod-ik, búskod-
ik, buslakod-ik, búsod-ik, búsong- «tristor, moereo, lugeo; betrübt, 
traurig sein, trauern» ; NySz., MTsz.). 

< Csagataj muy (mug, C«JO) «trauer, gram, sorge, kummer, 
schmerz» (*£., s.Jút, «st, i>y>) e mellett: muy (vibj-o) id. 
(Ost>, *b., ,Jf, vtXi'; SEJKH SZULEJMAN 279, 280.), muy, mung 
«not, unglück, armut, betrübnis, kummer; unglücklich, trau
rig» (нужда, несчаспе, бъдств1е; уныте , печаль, огорчеше; 
переводится также прилагательными; EUDAGOV I I : 2G6.), 
műnk «trúbsal, beschwerde, kummer, trauer» (munkai- «trauern, 
leiden, schwer arbeiten», munklaj- «betrübt sein, bekümmern», 
munklan- «sich betrüben, sich abhärmen, trauern», munklug 
«betrübt, bekümmert» VÁMB. Stud. 340.) = ujgur munk «be
schwerde, mühe, arbeit» (munkluk «mühevoll, mühsam, mit 
drangsalen behaftet», munkar- «sich plagen, sich betrüben, sich 
bekümmern», munkát- «plagen, peinigen, quälen» VÁMB. Ujgur. 
Sprachmon. 228—9.) = kirgiz тир «betrübnis, kummer, gram» 
(огорчеше, печаль; muydu «traurig, kummervoll, unglücklich; 
печальный, огорченный, несчастный, горемыка»; muyaj-, 
muydan- «traurig sein, sich kümmern; опечалиться, горевать»), 
baskir moy id. (печаль, горе; moyle «traurig; печальный, скор
бный», moyaj- «verzagen, traurig sein ; унывать, печалиться»; 
mojok- id.; «печалиться, быть печальнымъ, скучать» КАТА-
RINSKIJ), volgai-tatár тор id. (тоупё, moyaj- id.; OSZTROUMOV), 
altaji-tatár тщ «kummer, trauer, betrübnis; qual» (огорчеше, 
печаль; мучеше; teleut, kumandu muydu, sor. mityu «un
glücklich ; traurig; arm, dürftig, krüppel, missgeburt, unge
heuer; несчастный, печальный, убогш; калька, горемыка; 
уродъ» ; teleut muydan-, sor. muy an- «sich quälen; мучиться, 
маяться» VERBICZKIJ), jakut muy «qual; mühe, anstrengung» 
(BőHTLiNGK 150.). Tekintve, hogy a csagataj тщ (mug) egy
szersmind «dampf, dunst, wölke» (sLáao, cyJb, уз\) s a muy 



376 MUNKÁCSI BEENÁT. 

is még «nebelig» {^f кл; S. SZÜLEJMANU. О.) jelentésű, úgy lát
szik, hogy a szó alapértelme : «düster, finster» (v. ö. magy. komor 
«tristis» és komor felhő = «sötét felhő» = zűrjén kimör «wölke»), 
melynek alapján megtaláljuk e szónak b kezdő mássalhangzójú 
változatát is ezekben: csagataj buy (bug, C«J) «nebel, dampf, 
dunst, wölkchen» (^1«.с>, i^>LLsaj; SEJKH SZULEJMAN 81.), ozm. 
buy «ausdünstung, er-tickende eigenschaft der luft» (испареше, 
удушливость; BUDAGOV I : 283.), buyu (bugu) «dampf, dunst» 
(ZENKEE 222.) = volgai-tatár bew id. (паръ; OSZTEOUMOV), kirgiz 
buu «dampf, dunst; kraft, stolztum» (паръ отъ воды; сила, 
гордость; KATAEINSZKIJ). A fentebbiekhez hasonló átvitellel 
ugyané szónak tetszik a kojbal bu% (CASTEÉN), pug (KATANOV) 

«zorn» (buglu%, puj-lug «böse, zornig»). 

A birka és buga szavaknál is észlelhető magy. b = török m 
szókezdők hang megfelelésével a magy. bú (buv-) = csagat. muy 
«trauer, kummer», a mely egyezésben a vég mássalhangzók (magy. 
v = tör. y) az orv, burvány és bojtorvány szavak hasonló esetével 
vethető egybe. Valószínűleg egybefüggő, de számomra egyelőre 
megfejthetetlen képzés a székely bacsálódik, bucsálodik (moldvai 
bucálodik, busálődik, buszálódik) «búslakodik, töprenkedik» (MT^z.), 
mely mintha a bú szónak valamely török igével való szerkesztése 
volna (v. ö. ozm. cal- «schlagen, leicht berühren, auf etw. treffen 
od. werfen» és ezt a használatát: ей ujku caldim «ich habe einen 
guten schlaf geschlafen» ZENKEE 344.). 

búcsú (bolczo EhrC, bulcho CornC, bulczu VirgC, bulcsu 
Pázmány, boczo Molnár Alb., buczó XVI. sz.; bolcsu Székelység, 
bulcsó Erdővidék, bulczu, bulszu Moldva, bócsú Gömör-m., bócsu, 
bocsú Udvarhely-m.) 1. «licentia; erlaubnis» (a régi nyelvben, pl. 
«ez vrnak bolczoyaual helyett foglaluan : licentia», «keruala bolczot 
alamyznaert — «engedelmet» Eh rC) ; 2. «discessus, abitus; ab
schied» (pl. «a kyraltul bidczut vewn» VirgC.); 3. «indulgentia; 
ablass» (pl. bucu, kit mondonc bintűl valo oldozatnac GuaryC); 
4. «consecratio, encsenia, benedictio; peregrinatio sacra; kirch
messe, kirchfest, wallfahrt»; búcsús «indulgentiarius; peregrinator 
religiosus; ablass-; Wallfahrer», bucsúz-ik (bolcaúz-ik Székelység, 
bolcsuz Hétfalu, bidcsúzik Gömör-m., bocsuz-ik Csík-m.) «valedico, 
discedo; sich verabschieden» (bucsuzód-ik id., búcsúztat- «dimitto; 
verabschieden» ; NySz., MTsz.). 
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< (I.) Mongol bosuk «das versprechen, die zusage, erlaub-
nis, verheissung» (обЪщате, дозволете, pasp-bmeHie, посулъ; 
SCHMIDT 119.), «mot, sentence; ordre, ordonnance, mandat, 
decision; permission, dispense; prédiction ; prophétie (вЪща-
Bie, слово, изречете; ириказан1е, повелън1е; дозволете, 
разръшен1е; пророчество; bosuk olyu «recevoir l'instruction 
ou l'ordre, le mandat, la permission etc.» ; KOVAL. 1173.). 

(П.) Kun bosak (írva: bozak) «befreiung, Verzeihung (der 
sünden» ; Kim egi congulbile bisim guhövga kelsa ulukun agirlap. 
anga bolgay altigil bozak. Kim egi congulbile ezitse tang sösun 
anga bolgay altmiz kun bozak. Kim kim egi congulbile ezitmese 
anga hec neme iwc bozak: «wer mit gutem sinne zu unserer kir-
che kommt, indem er den feiertag heiligt, der erhält sechs jähre 
indulgenz. Wer mit gutem sinne die worte Gottes vernimmt, der 
erhält sechzig tage indulgenz. Wer aber nicht mit gutem sinne 
zuhört, der hat keinerlei indulgenz [zu erwarten]»; EADL. Cod. 
Cum. 73, 81—82.) a bosa- «frei gehen lassen» ige (melytőlbosat-
= magy. bocsát-) származéka. 

Pontosan egyezik értelmében a kun bosak az «ablass; indul-
gentia» jelentésű magy. búcsú-xal s tekintve a tör. bosa- «entlassen, 
frei gehen lassen» alapszó értelmét a bosak képzésnek s a vele 
egyező magy. búcsú-пак tágabb körű «entlassung, elbocsátás »-féle 
jelentést tulajdoníthatunk, a mely a magy. «búcsút venni» = «sich 
entlassung (v. freiheit zur entfernung) nehmen», «abschied neh
men» szólásban s az evvel egyazon értelmű búcsúz-ik képzésben 
mutatkozik. Némileg ellentétes fogalom az «elbocsátás »-sai a 
«hozzábocsátás», vagy «megengedés; erlaubnis». a mely jelentés
ben a búcsú-t a régi nyelvből ismerjük; de e fogalmi viszonyban 
rejlő nehézségen kívül igen föltűnő, hogy míg a borsó, komló, 
kancsó, olló = tör. burcak, kumlak, koncak, oylak szavakban a köz
nyelvi alak végzete -o (mely helyett -u csak igen kicsiny nyelvterü
leten mutatható ki, pl. az őrségi borsu esetében) az utóbbiakkal 
végzeteben egészen egynemű kún bosak szó magyar másában a 
köznyelvi alak végzete -ú, -u (a régiségben s népnyelvben -ó válto
zattal). A búcsú (régi bölcső, bulcsó, erdővidéki bulesó) végzetéhez 
hasonló alakulata van a tanú (régi tané) «zeuge» = tör. tanuk, 
valamint magashangú változatban a gyiiríí (régi s diai. gyűrő) = 
tör. jiizük szavaknak s tényleg a kún bosak-on kívül találkozik a 
keleti altajságban a bulcsú (diai. bolcsú, bocsú) alakot a régi «er
laubnis» jelentéssel igen jól magyarázó bosuk «erlaubnis» adat is, 
úgy hogy tekintettel a felhozott okokra azt kell vélnünk, hogy a 



378 MUNKÁCSI BEENÁT. 

magy. búcsú nyelvtörténeti alakulataiban két külömböző szó keve
redett egybe, jelesen : 1. bocsa, bolcsú = mong. bosuk «erlaubnis» 
és boe*6, bölcső == kún bosak «entlassung; ablass (der sünden)». 
Meg kell jegyeznünk, hogy bár a bosak alak egyelőre csak a mon
golból igazolható, végzetének alakulata csak olyan, mint a borsó, 
karó, kóró, tanú, ocsú stb. szavaké, tehát ama csuvas hangsajátsá
gaival jellegzetes török nyelvből való, melynek sok egyéb nyomát 
is találjuk a magyar nyelv török elemeiben. Egyébként az alakra 
nézve figyelembe veendő az első szótag u hangzója, mely arra vall, 
hogy a mintaképül szolgált alakok egyike ily hangzású (*busu > 
*bnlsu, bulcsu, búcsú) lehetett. A magy. c = tör. s hangmegfele
lésre s a l járulók-mássalhangzóra nézve v. ö. bocsát- (HB. bul-
scasxa) = tor. bosat-, gyümölcs = tör. jimis, bölcső = tör. besik 
stb. szókat. 

xbuga (Kiskún-Halas, Szeged, Balaton-vid., Zala-, Vas-m.) 
1. «csonka, különösen kis szarvú, vagy épen szarvatlan barom; 
verstümmelte od. kleine hörner habend, hornlos» (buga ökör, tehén, 
kos; CzF.), buga szarvak «egymás felé összehajló szarvak; zu ein-
ander gebogene hörner» (Bács-m.); 2. «ostoba, buta, sült paraszt; 
dumm. einfáltig, stumpfsinnig» (pl. buga paraszt); 3. buga-ködmön 
(Pécs) «prémtelen ködmön» (CzF., MTsz.). 

< Csuvas: virjal muga, anatri moga (maga Uőebn. 97 ; 
bujinszki muga, malo-karackinszki moya ; ASMAKIN MaTepiajibi, 
356.) «stumpf, verstümmelt)) (Tynoü; anatri mocjat- «stumpf 
machen», víggal- «stumpf werden») — baraba-tatár moyau, kara
kirgiz mokok «stumpf» (BADL. Cod. Cum. 78.), altaji-tatár moku 
«stumpf, stumpfes beil od. messer» (TynoM, TyiiHii;a; teleut, 
kumandu moko- «stumpf werden; schwach werden, die kráfte 
verlieren; ohne erfolg bleiben; npHTymiTbca; H3HCMOTII>. noTe-
paTb CHJiy, He nwhTb CHJIT. 'ITO HHÖy^b ^tjiaTb; ocTaTbca Őe-st 
ywrfcxa»; mohot-, makor-, mokort- «stumpf machen; schwáchen; 
npHTynHTb; oőe3cmiHTb», sor moga- = moko-, mogat- = mokot-, 
moijus <(schwach, unkráftig, z. b. wein; ciaőbift, HecHJibHbiM, 
HeKpiiiKiír, Ha np. MaTepia, BHHO» ; teleut mohar «stumpf-
spitzig; Tyitoíi, o KOHirfc; VERmczKij 203, 488.) = mongol moyoya, 
mo/oj-u «mousse, émoussé (Tynoü, HCTyiijieHHbifl; KOVAL. 2032.), 
m,<>X°Yu «stumpf an der schneide od. sjDitzew (moyoyo- «stumpf 
sein od. machen, abstumpfen; beendigen, zu ende bringen», 
moyur «abgestumpft, klumpig», moyudur iá., moyudak «stumpf», 



ADALÉKOK A MAGYAR NYELV RÉGI TÖRÖK ÉS MONGOL ELEMEIHEZ. 379 

moyudur «eine hornlose kuh», moyulcar «hornlos, vom rindvieh 
u. anderm gehörnten vieh» SCHMIDT 218; то%оуи sedkil «esprit 
accablé, abattu; stupidité», mosódok bidayii «le stupide»; KOVAL. 

2032-—3.), burjét moko «stumpf» (CASTREN), kalmük mu%ä id. 
(тупой; Ucebn. 78.). — V- ö. kirgiz тока- «stumpf werden» 
(притупиться; peak mokaldi ножъ сталъ тупой, притупился), 
mokul «ungehörnt, ohne hörner» (безропй, комолый; KATA-
RINSZKIJ), tobolszki-tatár тик «stumpf» (тупой), «einfältiger 
mensch» (нростякъ), mugat- «stumpf machen», mugaj- «stumpf 
werden» (тупить; туптлъ), moktak «stumpf an der spitze» 
(тупоконечный; G-IGANOV 614, 474.), kirn mohdak (KUUN: Cod. 
Cum. 233.) «stumpf» (RADLOFF olvasása szerint: mokak = 
baraba-tatár moyau; de v. ö. mong. moyudak), jakut тщиг 
«stumpf, ohne spitze» (BÖHTLINGK 150.), továbbá: mandsu 
inokto, токЫ, moyoto «stumpf, abgeschnitten, abgehauen, abge
brochen; schweiflos, hornlos» (тупой, обрезанный конець чего, 
тупоконечный, усеченный, безхвостый, кургузый, обрезан
ный, обломленный, комолый), m о/olo «ein ochs ohne hörner» 
(безропй, комолый волъ). muyulu «ein ungehörnter drache» 
(комолый драконъ), mv%uri «gerundet, mit abgeschnittenen 
ecken, abgestumpft» .закругленный, съ обрезанными углами, 
тупоконечный, притуплённый; ZACHAROV 892 - 3, 903.), tunguz 
mugdähän «abgehauener baumstamm» (CASTREN). 

A birka, bú s boncsuk szók kezdő mássalhangzójának alaku
latával (magy. b = tör. m) a «csonka» jelentésű magy. buga = 
csuvas mugd, mely viszont szabályos mása a baraba-tatár mojau, 
kara-kirgiz mohok «stumpf» szónak, úgy hogy a magy. buga végze
tének hang-megfelelese a csipa = tör. capah, bóda == tör. baltiak, 
buda = tor. budak szavakéval egynemű. A különös «hornlos» 
jelentésre nézve figyelembe veendő a kirgiz mohul és mandsu mo-
•/olo, továbbá a mongol moyudur képzéseknek ugyanily jelentése. 
A «dumm, einfältig» jelentést szintén igazolva látjuk a tobolszki 
tatár muh és mongol moyoyu., moyodoh adatainál. 

Hangalakjában és jelentésében föltűnően egyezik a kún 
mohdah = mongol mo%udah «stumpf» szóval (melynek változatai: 
mong. mo/odolc = tobolszki-tat. mohtuk = mandsu mo%<>to, mokto, 
mohtu id.) a magy. buta «stumpf; dumm» (buta szarvak «obtusa 
cornua»; buta kés «tompa, életlen» Csík-m.; NySz., MTsz.), mely
nek azonosítása a német butt «stumpf; dumm» s az evvel egybe
tartozó román nyelvekben' szavakkal hangtani akadályba is ütkö-
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zik (1. NyK. 20 : 469—70. s Nyőr 18 : 433—442.). V. ö. a buta 
első szótagjának magánhangzójára nézve a túzok (túzok) = tör. 
toydak és búza (búza) = tör. boydaj szavakat. 

2buga (Baranya-, Somogy-m., guba Vas-, Soprony-, He vés
ni.) 1. «galla; gallapfel» (Calep., Beythe); 2. (Székelység) «szem
golyó; augapfel» (szeme bugája v. gubája); 3. «némely növénynek 
bogos feje, magtokja virága: (Őrség, Szatmár m., Csallóköz) «len-, 
kender-, mákfej»; (Győr-m.) «napraforgó tányérja»; (Arad-m.) «a 
dohánynak ki nem nyílt bimbója» ; «der samenbehälter od. die 
blume mancher pflanzen, so des leines, hanfes, mohns, tabaks, der 
Sonnenblume» (fenyő-buga «tannenzapfen» Comen.; NySz., MTsz.). 

guga (Pápa, Kecskemét, Szeged, Palóczság. Csallóköz) 1. 
«apostema, tuber; kropf»; «halsgeschwür» («a vöröshagyma az 
éretlen keliseket és gugát megérleli» Lippai); 2. «pestbeule, pest» 
(guga-halál id.; NySz., MTsz.). 

< Ozm. bugák «halsgeschwulst» (ZENKER 221.), boyak «tu-
meur á la gorge» (BARBIER DE MEYNARD I : 336.), kirgiz bugák 
«kropf, kinnfette (beim menschen; зобъ, подбородочный жиръ 
у людей» ; KATARINSZKIJ), csagataj, azerbajdsán buyak, buyak 
«kropf, fetter kinn; geschwulst an der kehle» (подбородокъ 
жирный, зобъ; опухоль горла; BUDAGOV I : 273.), teleut ро-
-док «kropf; adamsapfel» (зобъ, адамова яблоко, кадыкъ), sor. 
ридак «kropf» (зобъ), тодак id. (VERBICZKIJ). — V. ö. mongol 
moyolik «rond, arrondi», moyolcok, moyoUok «rond, globuleux, 
cylindrique; boule, globe» ; KOWAL. 2033—4.). 

A magy. guga és tör. bugák «kropf» szoros jelentésben' egye
zése nyomán fölvehető, hogy az előbbi a szókezdőnek hasonulásá
val (guga<.buga) csak olyan alakulat, mint a «stumpf» jelentésű 
buga a baraba tat. moyau, kara-kirgiz m-'kok alakok mellett. Bíz
vást azonosíthatjuk a gugá-n&k ezen föltett előzményével a külöm-
böző gömbölyded növényrészekre alkalmazott buga (guba) szót, 
melynek ezen értelme ép olyan átvitel lehet, mint pl. a mák-/ej, 
káposzta-/';;', búztiszem, szőlőszem, ííí-sz<ír kifejezésekben használt 
testrészneveké, de alapúihat esetleg a török Ьидак-п-лк eredetibb 
tágabb körű «rund» jelentésén, melyre az idézett mongol adatok 
nyomán lehet következtetnünk. Javallja a török eredet nézetét a 
gubacs (aubics) «gallapfel» (< *bug«cs) képzés is, mely egeszén 
olyan, mint a bodocs szóé (1. fentebb). 
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8búga (Szeged) «csomó, kéve len v. kender, melyet nyüvéskor 
kötnek; ein bündel lein od. hanf» (CzP., Tjsz., MTsz.). 

< Mongol hornya «handeau, anneau, bracelet» (повязка, 
кольцо, браслетъ), tkp. «binde, band» ettől: boyo- «envelopper, 
Her, bander, panser, attacher, nouer» (KOVAL. 1162, 1161), 
«umwickeln, verbinden» (обвить, обвязать; SCHMIDT 111.), 
melynek más származéka: boyo «lie, attache, noue, panse; bra
celet, anneau» (обвяжи, завяжи, перевяжи; запястья, кольца 
на запястьяхъ; KOVAL. 1160.). — V . ö. csagataj boyak, buyak 
«schlinge, strick od. schnür mit schlinge» (t\JU5"; SEJKH SZULEJ-

MAN 82.), Ikp. «bund, binde», sor. mogak «ein bund vorn im 
schütten» (вязка впереди у саней), e mellett: sor. род- «auf
fangend zubinden» (перехватомъ завязать; VERBICZKIJ), to
vábbá: kirgiz 6«»- «zusammenbinden die füsse des tieres (wenn 
man es schlachten will), auffangend zubinden» (связать вмв-
стт» ноги животнаго когда хотятъ его рвзать, перехватомъ 
завязать), buuda «ein bund, bünde, z. b. holz» (вязанка чего 
нибудь, на пр. дровъ; KATARINSZKIJ), volgai-tatár bua (OSZTROU-
MOV), baskir bua «damm», tkp. «bund» (rőzsekötés; прудъ; 
bua buti- «einen dämm machen», tkp. «binden» ; KATARINSKIJ) 

ezek mellett: kirgiz böge, volgai-tatár böjä «damm» (böge-, böjä-
«einen damm machen» ; v. ö. mongol boyo- «barrer le chemin 
a»; заградить, пресвчь путь; KOVAL. 1161.), melyeknek szó-
családjához a magy. be'kó és boglya szók tárgyalásánál fölsorolt 
adatok is tartoznak. 

A «bündel» jelentésű magy. buga ezek szerint akár a mongol 
boyoya, akár a török buyak másának vehető ezek «bund»-féle alap
értelmével. 

burvány (Komárom) «a víz színének hullámzása, midőn a 
hal különösen nagy sokaságban vergődik; das fluten des wassers, 
wenn fische sich darin in grosser menge bewegen» (a víznek «bur-
vdnyt vet a színe» v. «burváwylik», midőn a hal nagy sokaságban 
«vergődve hullámot vet» HERMAN 0. Magy. Halászat 434. 1. és 
Szójegyzék). — ^bur ján: neki-burjónozza magát (Bereg-m,) «föl
hevülve neki készül; sich zu etw. mit grosser aufregung nehmen» 
(MTsz.). 
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< Csagataj buraran (.^ItLjj) «Wirbelwind, windstoss, star
ker stürm, gewittersturm; toben des meeres, welle, woge, meeres-
woge» (&£.yc\j>, aussei JuJu i , d^pf. ajÜb; SEJKH SZULEJMAN 

78.), burában Ljj^J^») id. (вьюга, буря; BUDAGOV I : 274.), bu
rán «stürm, gewitter» (VÁMB. Stud. 246.) = teleut, kumandu 
pororon id. (мятель, буранъ, вьюга); (kumandu) «trüb» (му
тный; VERBICZKIJ) = jakut burján «Schneegestöber, stürm» = 
ozm. boraran, boran «tempete violente, ouragan, tourbillon de 
neige et de pluie» (BARBIER DE MEYNARD I : 321.), kirgiz boran 
id. (метель, буранъ; bora- «mit Schneegestöber wehen, v. wind; 
продувать снътъ»), baskir burán id. (KATARINSZKIJ), volgai-tatár 
burán id. (мятель, вьюга; OSZTROUMOV), tobolszki-tatár burán 
id. (буря; GIGANOV 32.), karagasz, kojbal boran, (CASTREN), poran 
(KATANOV) «Wirbelwind», sor. poran id. (буранъ, вЬтеръ, мятель; 
VERBICZKIJ), csuvas puran id. (непогода, вьюга, буранъ, мятель; 
ZOLOTN.), azerbajdsán boran «frost» (морозъ; Ucebn. 46.) = 
mongol borojan «regen» (SCHMIDT 115.), «pluie» (дождь; KOVAL. 
1214.), burjét burgan «Schneegestöber» (boro «regen» CASTRÉN), 

mandsu burán «starker wind, stürm» (сильный вътеръ, мятель; 
ZACHAROV 538.). 

A «welle, woge» jelentésű magy. burvány (v. ö. a víz burványt 
vet = hullámot vet) pontosan egyezik hangalakjában is a csagataj 
buraran «welle, woge» szóval, számbavéve, hogy a sárkány = tör. 
sazayan s borjú = tör. bozaru szókban szintén kiesett a hangsúly
talan második szótag hangzója s hogy a v itt a török ;--vel szemben 
ép olyan hang-megfelelés, mint a karvaly és orv szók esetében. 
A bojtorján és bojtorvány változatok módjára viszonylik a burvány-
hoz a burjánoz ige alapját tevő ^burján, melynek voltaképi jelen
tése úgy látszik «fölindulás, lelki izgalom» a «hullámzás» átviteles 
alkalmazása. Talán ugyané szó lappang a NySz. következő adatai
ban is : burhonyó: «Isten ád burhonio essös időt, isten ád tiszta 
időt» (Melius), melyet igy értelmezhetünk: «Isten ád zivataros essős 
időt» stb.; burhonyagos: «Sokszor, mint a burhonyagos időben» 
( = «zivataros időben») «a nap világa, úgy mutogattya az isten 
kegyelmességének világa magát ki a hiveknek is az ő világi életek
ben» (Magyari). A különös képzéseket itt az elavult alapszó félre
értése, illetőleg az ebből eredt analógiái alakítás (pl. burhonyó a 
porhanyó, burhonyag a permeteg: permet mintájára) magyaráz
hatná. — V. ö. itt a rokon nyelvek teréről: ÉV. por%ej «Schneege
stöber», EO. pir/rem «Schneesturm» (AHLQV.), 10. pu%rem id. 
(PATKANOV). 
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búz «vapor, nebula; dampf, dunst» (a régi nyelvben: «az 
nagy hew hóban, mykoron myndden fyw zalak meeg g\ökerekb61 
ees ky áznak nagy bwznak myatta» ErdyC. 455, «felségnek ereié 
arnekoz neked, az az meg hyveit téged zent leieknek arnekaban, 
hogy foganasnak kivanatos buziaban ne retten» DöbiC. 508; «üs
tökös cyllag. . . a fold buzzabol leszen» Melius ; NySz., Ny K. 4 : 205, 
Nyőr 17 : 124, 20 : 32.); busz (Tolna-m.), busz (Baranya m.) «nyári 
meleg; fojtó levegő, nyári nap hősége; kútban v. pinczékben meg
romlott levegő» (Tjsz.), «rekkenő hőség» ; «schwüle, drückende 
hitze im sommer; dunst, schwere luft in brunnen u. kellern» 
(búsz-meleg Tolna-m., bús-m. Baranya-m. «rekkenő hőség» MTsz.). 

< Csagataj bus «nebel» (VÁMB. Stud. 247.), baskír biis 
«dampf, dunst» (паръ; samaurdan biis sega изъ самовара паръ 
идетъ; KATARINSZKIJV bess (orenburgi szót. 43.) id. = csuvas 
pgs «dampf, dunst» (паръ; sér-bgs, siw-bgs «dampf von der erde, 
vom wasser» ZOLOTN., Ucebn. 61.), вог pus «dampf vom wasser 
od. von einem schwitzenden pferde» (паръ отъ воды или вспо
тевшей лошади; VERBICZKIJ) = ozm. pus «nebel. trübes wet-
ter; trüber sinn, traurigkeit; trübe, betrübt» (ZENKER 219.), 
«brouillard, bruine, vapeur légere» (BARBIER DE MEYNARD 1:415.). 

Minthogy az ozm. alak szókezdője p, nem gondolhatjuk, 
hogy a tájnyelvi busz innen való átvétel, minek külomben e szó 
fogalmi természete is ellent mond. Ez a tájnyelvi biísz nyilván azo
nos a régi búz-za\, de mégsem mint emennek fejleménye; mert 
mint a török megfelelők igazolják, éppen a szóvégi sz az eredetibb 
hangzás п г ennek oly változata, mint pl. a güzü = volgai-tat. 
kosé, tobolszki-tat. kü*kü, szagaj, kojbal küslcä «ratte», vagy a hiúz 
szókban. Ez az utóbbi hangváltozás magyar nyelvtörténeti alaku
latnak nem igazolható, a búz és busz alakok viszonyát tehát leg-
а1ка1тазаЬЬап úgy magyarázhatjuk, hogy két külömböző török 
nyelvjárásból való jövevények, a minő fölvételre a magyar nyelv 
régi torok elemeinél több más esetben is rá vagyunk utalva. A szo
ros török egyezés mellett ki van zárva, hogy ezen búz szóból szár
mazzanak a buzog-, buzdul- igék. a mint ezt MÁTYÁS FLÓRIÁN (NyK. 
4 : 205.) és SZARVAS G. (Nyőr 17 : 125.) vélték, már csak azért is, 
mivel ez igék nem denominativum képzőkké 1 vannak alkotva. 

bű : bíí-báj «cantamen, magia, incantatio, veneficium; Zau
berei, hexerei» ; bűvös (biues Schlägli Szój. 2038; bges VirgC, 
JordC, bűjüs-bájos Comen.) «incantator; zauberer» (byős azzony-
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állatok Frankov., erdeghy byosseg ÉrdyC), bűvöl- (bywol ÉrsC, 
bójől Diószegi) «incanto; zaubern» (NySz.). 

< Csagataj bögü «zauber, Zauberei, hexerei, bezaubernder 
reiz, Zauberspruch, Zauberformel, kunst der besprecbung durch 
Zauberei, zauberisches verwahrungs- od. gegenmittel; zauberer, 
hexe, alp, peri; betrüger, Schmeichler, fuchsschwänzer; markt-
frau, die köpfe u. beine hauptsächlich von schafen zubereitet 
u. verkauft; ein ding, womit man kinder in furcht jagt» (,«=»*?, 
jff3, j^wu/, ^ « Д )ö^> iSb»dl ^J*=* J5« | , ( 5 ^ ü b {jyÄs*, 
j JLb, if* JV-LÄ, (j^y^jLi. ^ (j»Jlw; SEJKH SZULEJMAN 84.), ozm. 
bögü «Zauberei, zauber» (ZENKER 244.) = ozm. büjü «magie 
sorcellerie» (büjü etmek v. japmak «enchanter, ensorceler», büjii 
bozmak «rompre le charme»; büjiißü «sorcier, magicien» BARBIER 
DE MEYNARD I : 341.), turkoman büjü «zauber» (VÁMB. Stud. 
250.). — V. ö. ozm. bogu «Zauberei» (ZENKER 222; BUDAGOV 
I : 285.) s fent a bölcs czikkét. 

Tekintettel a keleti török büjü alakra, azt vélhetjük, hogy ép 
úgy mint a báj-bari (a török baji és bayí alakok mellett), a /m-ben 
is a ;-s hangzás (bíijös, büjöl) az eredetibb, míg a szokottabb bűvös 
ejtésben mutatkozó v mint hiatuspótló járulék-mássalhangzó lepett 
a kiesett ;' helyébe az ü ajakhangzó hatása alatt, vagyis: bűvös, 
bíves <. büös, bies < büjös, bijes (v. ö. fuvar < német-diai. fuor 
«fahr», csángó kuvarcz = ném. kurz; diai. csövány, csóváiig < 
csójány, csojány <C csolyán, csalán). 

bükk (bic fa, bichfa Schlägli Szój. 1584, 2246, bik fa Besz-
terczei Szój. 892, byk ZichyC; bikk-, bik-fa Palóczság, Gömör-m., 
Székelység) «fagus; buche» (bikk-fa, bikk-makk «a bükkfa gyü
mölcse»); bükkös (bykkes BMNy.) «sylva fagina; buchenwald» 
NySz., MTsz.). 

< Csagataj bük (^}J) «eiche, eichbaum, eichenwald» (дубъ, 
дубовый лйсь; a kalkuttai csagat-szótárban гис̂ уо szóval ma
gyarázva ; BUDAGOV I : 262.). 

A régi magyar i hangzót nem magyarázza sem a szláv buk 
(óbolg. buky, szerb, bolgár, cseh, lengyel, kisorosz buk, orosz букъ, 
litv. buka MIKLOSICH EtWb. 25.), sem a német buche (középfelném. 
buoche, ófelném. buohha; bajor bueche), bár az utóbbinak újabb 
keletű irodalmi büche alakja is van («die im XVI—XVIII. jhd. auf-
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tretende, umgelautete schriftsprachliche nebenform buche, welche 
den oberd. ma. imbekannt ist, scheint auf das verbreitete ndd. 
hcehe hinzuweisen» KLUGE EtWb.6 61.); ellenben jól megérteti а 
magy. ige (= mong. üge), kicsi (= tör kücük), idő (= ödü) szók 
hangmegfelelésével a csagat. bük, mely a bükkfával rokon tölgy
fának a neve. Az újabb ü hangzós változat fejlődése a magy. bükk 
szónál e szerint olyan, mint a gyümölcs (regi: gyimilcs = tör. jimis) 
és ünŐ (régi: inö = tör. ina) szók esetében (v. ö. még : gyöngy, régi 
gyüngy =. tör. jinji). A hosszú kk a szó végén nyilván szinten 
újabb fejlemény talán a makk (bikk-makk) szó hatása alatt. 

-
ёт-ik (ymleti KönigsbT., czbczomő WeszprC.) «lacteo; 

saugen» (csecs-emö «infans; säugling»), emi- id. (pl. emleit emle 
TibC.; emlő «mamma; brust, zitze», emlet- «lacto; säugen» (emtető 
«lactans; säugling»; NySz.). 

< Csagat., ozm., azerb., krimi-, altaji-tat., teleut, tarancsi, 
küärik ám-, szagaj, kojbal, kacsincz, kirg., kara-kirg. em-, volgai
tat, ém- «saugen» (kirg. bála sesäsin emät «das kind saugte bei 
der mutter» BADL. I : 945—6, 1571), baskir im- id. (сосать 
грудь; KATAR.), csuvasA. gm- id. (ум- ZOLOTN.). 

BÜDENZ eredetinek magyarázza a magy. ёт-ik igét (MUgSz. 
781.); de adatai közül a lapp namma-, namine- «saugen» = permi 
nim-al-, nim-as- id. hangtani eltérésük miatt számba nem vehetők; 
az 10. (m- «saugen» pedig tekintve az ÉO. sápi-, sepl- és vogul úcikw-
«saugen» szókat kétségtelenül jövevényszó a tobolszki tatárból. 
Minthogy ily módon a közelebb álló rokon nyelvekben nincs a 
magyar szónak eredetiségét igazoló megfelelés, másrészt közkeletű, 
régi s bizonyosan eredeti szó a « au^en» fogalomra a szop-, szop-ik 
(v. ö. votj. sup-s- «saugen» = cserem. si<p-s- «ziehen; saugen»), 
igen kétes, hogy a pontosan egyező töiök adat mellett tekinthető 
e törzsökös szónak az ёт-ik pusztán a finn ime- «saugen» (imevä 
lapsi «säugling») alapján, vagy nem kell-e inkább az altáji ősro-
konság alapján érthető finn-torok egyezés tényénél a magyar szót, 
mint jövevényt, a törökhöz fognunk. Döntő bizonyíték a finnség-
hez való tartozás erdekében, a minő pl. a név == finn nime-, lev — 
f. lume- stb. szók jellemző hangváltozása, vagy valamely (török 
jövevényszókhoz nem csatlakozó) rég elavult képző lehetne, hiány
zik (az eml- képzésre nézve v. ö. őri- és őr-); ellenben a torok 
eredet mellett szól a fentebbieken kívül, hogy az eme és emse 
szók is innen valók. Jegyezzük itt meg, hogy a lapp namme-, zürj. 
nim-al «saugen» szóknak megfelelöleg a szamojedségben követ
kező változatokat találjuk : jurák namea- «saugen» (nameta- «säu-

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. 25 
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gen», namea «brustwarze»), osztják-szam. nem-па-, nima-, ríima-, 
kamaszin nimer-, tavgi nimiri- «saugen» (1. ÜALÁszNyK. 24:401—2.) 
s hogy egyéb esetekben, midőn a szamojéd n, n szókezdőnek a 
lappban és permi nyelvekben n a megfelelése, a magyarban szintén 
n jelentkezik. 

eme 1. «femella, animál femineum; weibchen v. tieren» 
(eme-állat Pázm., eme-tik «gallina» Schlägli, Beszterczei Szój.). — 
2. «porca; sau» (eme-disznó ; NySz.); «emse, koczadiszuó» (Nóg-
rád-m., Székelység; MTsz.). 

< Csuvas ama 1. «weibcben von tieren; самка» (ama-uba 
«weiblicher bär», yur-amí «gänseweibchen», kewagal-ami «enten-
weibchen»; ZOLOTN., Ucebn.42.). — 2. «mutter»: ama-éurrí «Stief
mutter» (Ucbn. 9.), per amaran éurálne dewän «von einer mutter 
geborner verwandte (brúder od. Schwester)», azále amdle bure-
nagan «mit vater u. mutter lebend» ASMAEIN 137.) = kara-kirg. 
emä «die alte» (BADL. I : 946.) = mongol eme «weib; weiblich» 
(SCHMIDT 27.; eme-yayai «sau», eme-takija «henne»; SCHMIDT 
Gramm 23.), burj. eme, ime «weib, verheiratetes weib» (CASZTR.), 
mandsu eme «mutter» (ZACHAR. 80); ebből kicsinyítő képzővel: 
mong. emegen «die alte frau» (SCHMIDT 27.) = kún, kumandu 
ämägän «eine alte frau; die frau, die gattin», teleut ämäyän 
«mütterchen, alte frau» (EADL. 1 : 948—9.). 

Az osztják-szamojédben is van : ema «frau», ima «altes weib» 
s nyelvjárási változatokkal ämä, eme, em, äwue, ей, ей, au «mutter» 
(emäku, ämägu «Stiefmutter»; CASTR.), melylyel nyilván azonegy az 
EO. intä, imi «weib, frau; mütterchen, grossmutter» (AHLQU.) 10. 
imi, Ime «weib, alte; weibchen» (cavr-ima «hasenweibchen, ima-
tiint «gänseweibchen», гта-väsa «entenweibchen» PATKANOV), még 
pedig tekintettel arra, hogy e szó a vogulban s a rokon volga-urali 
nyelvekben ismeretlen, másrészt hogy e nyelveknek közös szavai a 
«weib» és «mutter» fogalmainak kifejezésére a magy. nő ós anya 
rokonsága, oly viszonylással, hogy az osztják szó a szamojédból 
való. Maga a szamojéd szó is gondolható valame]y török, vagy mon
gol nyelvjárásból vett jövevénynek, de nincs kizárva eredeti volta 
sem számbavéve a tavgi na те «mutter» = jurák vebea id. szókat, 
melyek nyomán az osztják-szamojédben egy eredeti n szókezdő 
elenyésztének tulajdonítható a magánhangzós szókezdet (1. HALÁSZ, 
NyK. 24 : 456.). Mindenesetre ősrokonsági viszonyban van e mon
gol-török-szamojéd szóval a finn emä, észt ema «mutter» (ema-sika 
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«sau» emn-hobune «stute»; emi «mutter», emanta «frau, hausfrau»; 
emisa «weiblieh; weibchen»=észt emis, imis «sau,mutterschwein»), 
melylyel BUPENZ a magy. eme szót közvetetten rokonsági alapon 
egyezteti (MUgSz. 783.). Hogy ez ellenében a magy. szót a csuvas 
ama ( < *áma) szóhoz csatoljuk, javallja egyrészt szűkebb ((nős
tény*)-féle jelentésköre, mely a csuvas szónak is szokottabb alkal
mazása («anyám, anyád» t. i. i t t : aríúem, aúnü, vagy ab'i, abu), 
másrészt hogy szabályosan megfelelő másai e magyar szónak a 
közelebbi rokon nyelvekben nincsenek. Nem vehető ilyennek a 
zűrjén en, an, in «frau, weib, gattin, frauenzimmer; weibchen von 
tieren» (eri-hör «rentierkuh», en-köza «ziege»; WIED.), permi in 
«weib» (GENETZ) szó sem, a mint ezt BUDENZ véli (MUgSz.); mert 
ennék a vogulban szabályos mása: ank «frau, junge frau. junges 
mádchen. fiáulein; weibcben (v. tieren)»; v. ö. a hangmegfelelésre 
nézve : zürj. pin «zahn» = vog. (deli) payk id.; zürj. vön, permi von 
«gürtel» = magy. öv, finn vyö ( < *Vg^s). Végül döntőleg bizo
nyítja a magy. eme szónak török származását a vele azonos jelen
tésben használt s kétségtelenül egybefüggő emse szónak török ere
dete (1. u. i. alább). 

emse (emcse Csík-m., encse Palóczság) 1. «nőstény; weib
chen v. tieren (emse-szamár Zala-m., em«e-madár Tolna-m., encse-
nyúl Palóczság). — 2. «nőstény disznó, kocza; sau» (Sopron-m., 
Balaton-vid., Csik-m.; NySz., MTsz.).—emics (Szolnok-Doboka-m.) 
«nőstény malacz» (MTsz.). 

Az emse viszonyát a vele jelentésében azonos s kétségtelenül 
összefüggő eme szóhoz legalkalmasabban kicsinyítő képzésnek fog
hatjuk Ibi, a mint e tényt már BUDENZ magyarázza (MUgSz. 783.) s 
mint több más nyelvben is tapasztalható, hogy az állatok «nősténye* 
az «anya» vagy «nő» szó diminutivumával nyer kifejezést (v. ö.ném. 
weibclien, l&t.femella, finn emikse-, emisa «weibchen; sau»). Tény
leg a törökből kimutatott eme az élő s bármely névszóhoz csatol
ható -cik (-óik) kicsinyítő képzővel szerkesztve annál inkább ve
hető az em se, em-cse ( < *emese, *eme-a<e) eredeti mintaképének, 
minthogy így magyarázatot nyer a köznyelvi s ejtés az emse válto
zatban a bors, borsó, korsó, késő, sertg, saru stb. török eredetű szók 
c «**» I hang-megfelelésével s másreszt e torok kicsinyítő képző 
csuvas alakja éppen (a szóvégi -k elejtésével) -se (-zé), -úé (Íé)% 
pl.pétfik «kiéin»:pé^tikáé «sehr klein».pérdak «nicht viel»:péidákéé 
«winzig»,wí «pferd»: ut-sé-m «mein pferdchen» (MOH jioiua^ynma), 
att'e «vater»: atíe-éé-m, «mein váterchen», túré «gott»: túré-éé-m 
wmein lieber gott» (1. ASMARIN Gr. 112.). E szerint emse végzetét 
tekintve olyan alakulat, mint béke ( < tör. bekik). Sejthető, hogy 

25* 
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ugjrancsak e szó a régi magyar Emesu nőnév, melyet Anonymus 
(Cap. 3.) Almos anyjának tulajdonít s mely e szerint voltakép «nőcs-
két» jelentene. Megjegyzendő mindezekhez, hogy a mongolban is 
va i az eme «weib» szóból képezve: emekcin «das weibchen bei den 
vögeln» (SCHMIDT 27.); de ez az emse alak magyarázatára az előbbi
nél kevésbé alkalmas. 

idő (accus. idö-t, 3. sz. birtokosraggal: ide-je; idem 
MünchC, ydeketh JordC, odebe PozsC, ewdS, édo Pázmány; iidő, 
üdö Erdély, Kunság, Dunántúl, üdeő Palóczság, üdii Göcsej, Őrség) 
1. «tempus, aetas; tempestas; zeit, altér; wetter»; — 2. «annus; 
jahr» (pl. minden idén ütet fákat Veszprém-m., mait idén Moldva); 
— 3. «hora; stunde» (pl. ki menuen harmad idő koron: «circa 
horam tertiam»); idén, ez idén «hoc anno; in diesem jahre, heuer», 
idétt «tempore, setate, aevo; zur zeit des . . ., in der zeit, zeitig», 
idétlen, űdötlen Heltai) «intempestivus, ineptus; immaturus; un-
zeitgemáss, unpassend; unreif, missgeboren»; idős «annosus, ve-
tustus; temporis, (annos) natus; vieljáhrig, alt; (jahre) alt» (pl. 
idős ember, mennyi idős «wieviel jahre alt»; NySz., MTsz.). 

V. ö. ujgur ödü «ze'tweise, von zeit zu zeit», ödün «immer, 
allé zeit» ettől: ujgur, tararicsi, csagat. öt «zeit, zeitpunkt» (pl. 
tört öt «die vier jahreszeiten»), ragozott alakjaiban: ödün (pL 
pörü koi pild sokladi ol ödün «der wolf und die schafe ersehnten 
jené zeit», adin atkü Midi ol dtkü ödün «er machte seinen namen 
gut, dieser gute zu seiner zeit»), ödinda (pl. uruslar ödinde «zur 
zeit des krieges»). ötüna (pl. aval ötüna «in der ersten zeit»; 
EADL. I : 1279, 1281, 1259.). 

BUDENZ (MUgSz. 809.) a vogul-osztják éntep «gürtel» szóval 
azonosítja a magy. idő-t, hivatkozva a mord. pingá «reif, tonnen-
band» es «zeit, stunde» (konapingt «zu welcher zeit»; mordE. pinge 
«zeit, lebensalterw és pinks «r<ng, reif») jelentéseire, úgyszintén a 
latin wnnus és annidus («ring)>) kapcsolatára. Figyelembe veendő 
azonban ezzel szemben, hogy a vog én tép az ént- «umgürten» szónak 
származéka (pl. éntapá éntitá «er legt auf seinen gurt», éntyati «er 
gürtet sich»), ennél pedig igen kétes, hogy alapertelme csakugyan 
a «kör, karika» fogalmát tartalmazza-e (lehet pl. Bnt- átkötni» is), 
másrészt hogy a magy. idő szónak eredetibb «kör, karika»-féle 
értelmét sem bizonyítja semminemű adat. Alkalmasabban kínál
koznak az egybevetésre a fent idézett szorosan «időt»> jelentő s 
alakilag is egyező keleti török szavak, melyeknek nyomán az idő 
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végzetének keletkezését olykép gondolhatjuk, hogy az átvétel 
mintakepei gyanánt a ragozott ödii, ödün alakok szolgáltak, mely 
utóibi pl. «zu seiner zeit» értelmében magyarítva ekkép hangoz
hatott üd-é-n úgy mint kor-bó\ kor-á-n (= «idejón»: tő + ~a hir-
tokosrag + -n rag) a valamint ebből kora töalak fejlett, úgy lett 
az id-é-n, id-étt, id-é-tlen, (tavasz) id-é-ben ( = «tavasz idejében^) 
stb. kifejezésekből elvonás útján: idő, üdő. 

igér- (igyr TelC, igír Heltai, ygyeer ErdyC, igyér Ti
nódi; egér Maros-Torda-m., igyír Székelység) «promitto, polli 
ceor, spondeo; verheissen, versprechen, zusagen» (igéret «pro-
missum. promissio; das versprechen, verheissung, zusagew ; 
NySz, MTsz.). 

< Ujgur üge- «sagen, reden»; prses. sing. 3. iiger (VÁMB. 
Ujg. Sprach. mon. 198.); EADLOFFnál (1: 1195.): ujg. ögii- «sagen» 
(pl. piliklik s'ózüni ölmiscá ögü! «rede des wissenden worte bis 
zu deinem tode !») a csag. ögü- «loben, preisen» igéhez csatolva; 
v. ö. ujg., csagat. ögüt, kirg. öküt. oszm. öjüt «rat, ermahnung, 
gute lehre, meinung, vorstellung» (RADL. I : 1199, 1180, 1211.). 

Nem más az «igérés» mint nyomatékos biztató «mondás» 
(v. ö. ném. versprechen, zusagen) s így jól egyeztethető a török 
üge-, vagy ögü- ige prás. 3. sz. üger alakjával. 

ím, im (emi *ime» VitkC, ém Ozorai, em Telegdi; 
é'm-má «immár» Vas-m., é'm-e «ime» Dráva-vid.) «en, ecce; siehe, 
siehe da» (pl. im angaloc zolgalnak nála neki MünchC, im az erdeg 
kezde gyetorny ErdyC); (Gömör-m.) «majd; majdnem; mindjárt; 
gleich, alsbald, schon; fast» (pl. im odaadom — «majd»; ne tróbálj 
idi jönni, mert im kikapsz — «mindjárt kikapsz*), im eltörtem a 
korsot= <tmajdnem»); im-e, ime id., im-hol (yme hol JordC, ErdyC. 
BodC.) «eccum, en, ecce; siehe da» (pl. yme hol az en ffyam: hic 
est íilius meus» JordC, imhol az én barátom Haller), im-már, im
máron «jam tandem; schon», am-már jani tum; zu jener zeit 
sclion», im-rég (Vas-m.) «imént, csak most, nem rég; eben jetzt, 
seit nicht lange». —imén t , iménten «nuperrime, paulo ante, 
proxime, dudum; vor kurzer zeit, eben vorher». — em-ez, im-ez 
(im-iz-a,m&z Mezőtúr) «dieser da», am-az «jener dort»; em-itt, 
im-itt «hier, siehe hier», am-ott «dort, siehe dort», em-ide, im-ide 
«lier, hieher», am-oda «hin, dorthin etc.» (NySz., MTsz.). 
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< Teleut-, kumandu-, lebed-, tuba-, sor-tat. ám «jetzt» 
(dmdd, dmdi, csagat., kún, azerb., ujgur, tarancsi ámdi, karaim
tat, andi, kirg. endi «jetzt, die jetzige zeit»; teleut dm-ok «bald, 
sogleich))) == szojot-, szagaj-tat., kűn am «jetzt, sogleich» (sor 
am-ok «sehr bald») = *in: volgai-, baraba-; tobolszki-tat. ináé 
«jetzt» (EADL. I : 944, 965, 742, 643, 1450.), csuvas éúd'é «jetzt, 
gleich, schon (Tenept, IIOCJTB axaro, ysce; ZOLOTN.)» 

A magy. int (regi ém) s a vele szerkesztett imént, im-már, 
im-ez, em-ez, em-itt (az utótaghoz való illeszkedéssel: am-már, 
am-az, am-ott) stb. szavak előrészének eredeti értelmét igen tanul
ságosan világítják meg az utóbbiakkal egyező értelmű összetételek 
a vogulban, minők: ÉV. an-ti, LV. dn-t'e, KV. áit-té «ime ez; siehe 
dieser», EV. an-ta, ALV. an-ta «imeaz; siehe jener» (ti, t'é, té 
«dieser»); KV. dtl-ti ielt «in demselben jahre»), EV. an-mönt, ALV. 
aimant, KV. an-mont «imént; früher, vongesmal» (mord «früher»), 
ÉV. an-manin «eben jetzt, nun», aú-ti-mos «bis hieher; bis zu 
dieser zeit», ALV. an-ti «emide», dút'ü «amoda», KV. dn-té, PV. 
dn-ti, TV. in-ti «ime most, mindjárt, nemsokára». Mindezekben 
a magy. tm-(e) s em-(ez) szócskákat helyettesítő an, án, in előrészt 
önálló használatában «jetzt» jelentésű (pl. aú mine'im «jetzt gehe 
ich») s azonos a zűrjén önt «jetzt» (öni-£ö «soeben, sogleich*, ön-
tai «soeben, vor kurzem, neulich», öniéan «von jetzt an»; WIED.), 
permi Ö'ni «jetzt» (on-taj «neulicb, soeben», Öni&z «bis jetzt», 
öniéan «von jetzt an»; GENETZ) = votj. ini, ni, Kaz. iríi, ni «schon, 
nun ; mehr, nunmehr, weiter» (ta-ni, ti-ni, Kaz. té-úi, Uf. td-úi, 
Glaz. ta-rí «siehe, siehe dieser, siehe hier!») török eredetű (v. ö. 
csuv. éúd'é «jetzt», jakut am «jetzt, kürzlich; náchstensi)) szavak
kal. Hogy a magy. ím is ilyen időhatározó volt eredeti értelmé
ben, azt kétségtelenül mutatja az im ént szerkezet, melynek «nu-
per» jelentése voltakép így értendő: «csak most, ép most, nem rég». 
Ugyancsak időhatározó értelemben alkalmazza az un szót aPalócz-
ság (pl. im odaadom = majd, most mindjárt))) s a köznyelvi hasz
nálatban is legtöbbször helyettesíthető az «im» a «most»>-tal (pl. 
«ím elmegyek* = «m3st elmegyek))). Alakilag a régi ém s nyelv
járási ém szorosan egyezik a keleti török ám ejtéssel. — Elejtendő 
ezek szerint BUDENZ egybevetése (MUgSz. 786.), mely a franczia 
voi-la, voi-ci («sieh dort», «sieh bier») szerkezetekre hivatkozva, a 
magy. ím szót az émen «bei klarem bewusstsein»), émett, ímett «in 
wachem zustande» szavakkal családosítja s benne a finn űma, lapp 
alme «luft, himmel» = vog. elém, ilém «wetter» = zürj. jen «gott» 
(jen-veit «himmel))) vélt rokonsága alapján efféle alapértelmet sejt: 
«világos jelenvalóság», »látnivaló)). 



ADALÉKOK A MAGYAR NYELV RÉGI TÖRÖK ÉS MONGOL ELEMEIHEZ. 3 9 1 

imély (Székelység, imel Fertő-vid., imej Csík-m., iméj 
Háromszék, iweGyergyó-vid., imö Erdő-vid., fmeSzilágy-m.; émely, 
émöly Vas-m.; himöl Fertő-vid., himő Erdő-vid.) 1. «marhabögöly; 
viehbremset) (Csík-m.; Nyőr. 7 : 140', 9 : 42). — 2. ((szarvasmarha 
hátán bizonyos légyfaj csípésétől támadt nyüves kelevény, v. maga 
a benne élősködő nyű; durch stechen einer fliegenart entstandene 
madige hautgeschwulst am rücken des hornviehes und die darin 
lebenden maden» (MTsz.). — imecs (Gyergyó-vid.) «marhabögöly» 
(Nyőr 7 : 140.). 

< Török iygáli: ozm. ijnali «mit einer nadel, einem 
stachel versében» (pl. ijnali karinga «eine ameise mit einem 
stachel»; EADL. I : 1437), altaji-tat., teleut inelü, inelii «stache-
lig, stachel habend; dorn» (KOJIIO*IÍÜ ; TepHOBiiHKT>»; VERBICZKIJ 
60) = altaji-tat. inelik id. (u. o.) == volgai-tat. inálék «ein in-
sect», baraba-tat. iynalék «die wasserjungfer, libelle (ein insect»; 
RADL. I : 1443, 1433), kirg. ijnelik id. (KATARINSZKIJ) a baraba-
tat. iyná, kún, csagat. igna, sor, szagaj, kojbal inga, lebed, szojot 
inna, kacsincz ina, volgai-tat., teleut, altaji-tat., kirg., azerb. 
ina, ozm. «nadel, stachel der insecten» szóból képezve (RADL. 
I : 1445—6, 1431, 1436); v. ö. csuv. jép vgrrl «libelle» (iíopo-
MH&IO ; Ucebn. 74.), tkp. «nadel-dieb», mint tat. éjna-buré id. 
(CTpeK03a; Ucebn. 58.) =«nadel-dieb» ós mord. salméksén salaj 
id. (Ucebn. 63.). 

Végzetét tekintve a magy. imé'ly úgy viszonylik a bizonyos 
rovart jelentő tat. inalik szóhoz mint magy. bögöly a kirg. bügölök, 
baskír bügdldk rovarnóvhez (1. fentebb e czikket) jeléül annak, hogy 
az előbbi magyar szónak is nem a keleti török teljesebb -lik képző
vel, hanem ennek -li, -lü változatával (v. ö. ozm. ijnali) szerkesz
tett alak volt a mintaképe, melyről a rövid véghangzó ép úgy 
enyészett el a magyarban, mint a gyöngy ( = tör. jin£i), kút ( = 
tör. kuju < *kudu), szűcs, ács, szatócs stb. szavakban. A magy. 
hangzóközi m = török yn (y), gn, (jn, nn, n) hangmegfelelést 
megvilágosítja az oly csuvas hangalakulat, a minő pl. a csuv. komol 
«gnade, zugetanbeit»= köztör. köyül «herz; gemüt», csuv. sgmor 
«regen» = volgai-tat. íayger, altaji-tat. jaymir id., csuv. somgl 
«leicht» = volgái-tat. éiyél, altaji-tat.jeyilid., csuv. júmes «fehler» = 
volgai-tat. iaygés id., csuv. xomQr «fuchsrot (v. pferden)o= volgai
tat, koygor id., csuv. orn «vorderseite»= csagat. öy id., csuv. tom 
«reif» = jakut toyü «das frieren», csuv. som «unkraut»= teleut 
joy «rasen» szavakban mutatkozik, melyek közül az utóbbinak 
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mása megvan a magyarban is, még pedig gyom alakban, azaz török 
fi = csuv. m = magy. m hang-megfeleléssel ugy, a mint ezt az 
im'ély szóban is fölteszszük. A kojbal, szagaj ingd, kacsincz ind 
alak itt föltett csuvasos ^ime-féle változata ugyan nem igazolható 
a mai csuvasból (hol a «tü» ne?e: jép), de íme a cseremiszben a 
«tű» szava éppen ime, imo, cserM. im (imay «stecbend; nadel-
förmig»; SZILASI 40.) s a zürjénben is jem «nadel, tangel, dorn, 
stacheb) (WIED.), melyek a fentebbiek alapján bízvást tekinthetők 
egy kiveszett régibb csu vasféle nyelv (a volgai bolgár) maradványai
nak, úgy, a mint ez a volga-urali rokon nyelvek s a magyar több 
más hasonló nyelvi adatából (pl. tenger, váhí) is következik. Mind
ezek szerint a magy. imely, émely ócsuvas eredetijét *jimél'é alakú
nak vélhetjük, mely «fulánkkal bírót» (illetőleg ily fajta «legyet, 
bogarat») jelenthetett. így magyarázva megérthetjük a magyar 
képzésnek bajosan vélhető székely imecs («bögöly») változatot is, 
mint a baskír iyes «poszméh; hűmmel (niMejit; kis baskír szót. 
49.) megfelelőjét. Megjegyezzük végül, hogy a kevéssé elterjedt 
him'nl, himö változatok szókezdő /s-ját afféle járulék mássalhangzó
nak tarthatjuk, mint a tájnyelvi himbolyog = imbolyog-, hint = 
int, hinda = inda szavakban. 

inczi: inczi-finczi (Zala-m., Szeged, Hegyalja. Szatmár-, 
G-ömör m.), inczin-fincz (Segesvár), inczin-pincz (Bánság; inczen-
pincz ; inczen-hincz Zala-m., Csallóköz, Veszprém-m.) 1. «vézna, 
czingár, gyenge, nyápicz; dünn, schlank, mager, sclrwach, hager» 
(pl. inczen-pincz úri kisasszony). — 2. ((jelentéktelen, hiábavaló, 
haszontalan; unbedeutend, unnütz» (CzF. NSzót., MTsz.). 

< Csagat. incd, ozm., azerb., krimi-tat. in§ü «dünn, fein, 
subtil, delikát, schwach» (pl. ozm. ingd kdsim «mager, fleisch-
los», inja bdlli «eine feine taille habend); ebből dimin-képzés: 
ujg., csagat. inckd «dünn, fein» (pl. csag. bili inckd, bojunu uzun 
«seine taille ist dünn, sein hals lang») = kún inckd «schmal, 
eng, dünn» (pl. bayi üstünd inckd bntafi cifadi «über seinen 
garten erheben sich seine dünnen zweige») = karaim-tat. üncká 
«dünn» (pl. Imcka butayin anin kurutadi «er dörrt seinen dünnen 
ast»; EADL. I : 1451—2, 1455, 18i3.). 

A kicsi, piczi, iczi-piczi végzetével jelentkező inczi-finczi 
ikerszó mellett (v. ö. eczke-ficzke «nyalka, kevély, kaczérkodó«, 
iczki-ficzki «hetyke, henczegő», kecze-ficze «sántító», irka-firka, 
ityeg-fityeg stb.) inczin-fincz, inczen-pincz stb. szerkesztés olyan, 
mint a torzon-borz, kótyon-fitty, gézen-gúz ikerszókban. A ez ejtés 
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az inas?-ben a keleti török c-vel (incd) szemben jellemző kún 
hangsajátság (v. ö. incka). Hasonló szó a régiségben s tájnyelvileg 
igazolt encsen-bencs (enczün-bencz, encsen-bencsen), melynek «ha-
szontalan apróság, haszontalan, értéktelen lim-lom, hiábavalóság, 
semmiség*) (MTsz.) jelentése is találkozik az inczen-pincz, inczen-
bincz második értelmével; de nem lévén bizonyos, hogy a «haszon-
talan» értelem itt is a «vézna, gyenge» félén alapul-e, e két szó 
egyelőre mégis külön tartandó (1. az encsen-bencs magyarázatának 
kisérletet «Árja és kauk. elemek» művemben : 481. 1.). 

int- (ymtene EhrC, ymtuen MünchC, enteni Verancsies) 
1. (»innuo, nuto, annuo; winken» (pl. en kezeymel intek vala 
Virgl., yntettenek zeniekkel: «annuunt oculis» Félegyházi).—2. «mo-
neo, commoneo, hortor, cohortor; vermahnen, anmahneno (elő-
int «herbeiwinken, durch einen wink berbeirufen», meg-int «ver-
mabnen» ; intés «nutus, cobortatio; wink, ermahnung», intet 
id.; NySz.). 

< Teleut imáé- (VERBICZKIJ 59.), csagat., ujgur, tarancsi, 
karaim-tat. inda- «ein zeichen gebén, winken, rufen, herbei-
rufen, einladen; ein zeichen des einverstándnisses gebén, seine 
aufmerksamkeit einer sache zuwenden» (indáii «das herbei-
rufen durch ein zeichen, der ausdruck des einverstándnisses 
durch nicken mit dem kopfe») = kirg. imda- «ein heimliches 
zeichen geben»= ujgur inlá-, volgai-, tobolszki-tat. imla- «ein 
zeichen, einen wink gebén, winken» (pl. ujg. inládi kálgil oltár 
parii «da winkte er ihm, er mögé náherkommen und sich zu 
ibm setzen», volgai-tat. imlap sgjldia «er spricht mit mienen»), 
baraba-tat. imna- «ein zeichen mit der hand gebén» ezen alap
szótól: altáji-, teleut-tat. im «ein zeichen mit der hand, wink; 
ein eigentumszeichen am ohre des haustieres», kirg., baraba-, 
tobolszki-tat. lm «ein mit der hand gegebenes (heimliches) zei
chen », volgai-tat. ém «ein wink, den man durch eine bewegung 
des gesichts, einer grimasse gibt» (KADL. I : 1447—9, 1407, 
1571, 1404.). A mongolban is van imne- «cligner les yeux; 
hocher la tété en signe de consentement (MuraTt, KHBRTL BT. 
3iiaKL o^oöpenia; KOVAL. 1 : 311.). 

A magy. int- régi imt- alakjával pontosan egyezik az erede
tibb «winken» jelentést is híven visszatükröző keleti török imde-, 
inda- számbavéve, hogy épígy viszonylanak egymáshoz az md, nd= 
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magy. nt hangmegfelelés pontjában: teleut, altaji-tat. kalayda-
( = baraba-, lebed-tat. kalayna-J «schaukeln (intr.), in schwingen-
der bewegung sein, schwanken» (RADL. II : 229.) és magy. hilint-a 
(hirinta, hirintó) «scbaukel», csuvas kúndé, kúndék «hintabölcső» 
és magy. hinta, hintó «schaukel», valamint hasonló (mg -— magy. 
nk) hangmegfelelés: volgai-tat. tümgák «holzklotz» (OSZTROUMOV) 
és magy. tönkö id. A török igető, mint a legtöbb esetben, a ma
gyarban nem kap honosító képzőt, hanem csupaszon az érint-, 
tekint-, siihint-fé\e igék alaki csoportjához csatlakozik (török ittdá-
di = magy. intett, tör. inda-mák = magy. inte-ni, úgy mint 
érinte-tt, érinte-ni; tehát a prás. 3. sz. is int, úgy mint: érint). — 
Szemben áll az int- szó eredetének itt tárgyalt felfogásával BÜDENZ-
nek ama nézete (MUgSz. 819.), mely szerint ez az ige az emel-
«heben» családjához tartoznék, mivel tulajdonkép «testmozdulat 
(különösen kézemelés, fejbiczentós) által való jeladás» van vele 
kifejezve, mihez bizonyításkép még arra hivatkozik, hogy a magy. 
eme-l- alaprészével egyező vog. alm- «heben» a frequ. álent- «tra-
gen» képzés tanúsága szerint *ál- tőtől van alkotva s ezzel szerinte 
egybevethetők: mordk. iliée-, ilisce- «winken (mit der hand)», zürj. 
ölt- «schwingen, winken», votj. al'al- «winken» (WIED. ; tőlem iga
zolva: al- «abraten, abreden; drohen, mahnen, warnen; stillen, 
be?ánftigen»). A szoros török egyezés mellett ez a többszörös föl
vételre támaszkodó nézet igen valószínűtlen. 

*int «irány; richtung»: intés (Baranya-m., Ormányság 
«valaminek irányában levő; in der richtung eines gegenstan-
des sich befindend» (pl. torony intés «torony irányában levő», 
intés a főddel az ablak «egy színben, egy vonalban levő»), intést, 
intést, int őst «valaminek irányában, egyenesen; in irgend einer 
richtung, gerade zu» (pl. mék intöst «megyek egyenesen*). — 
intéz- (entez DöbrC.) «specto, intendő; Eestimo, arbitror; ordino, 
dispono, dirigo; zielen; meinen, dafürhalten, schátzen; ordnen, 
anordnen» (tkp. «irányoz», pl. reám intéz «auf mich deutet es» 
Ádámi; ere intézve szoll az isten = auf dies gerichtet, diesbezüg-
licht) Geleji Katona; járásom merre intézzem? = «merre irányít
sam?)) Thaly, Vitézi énekek; hozzád intézem levelem «zu dir richte 
ich meinen brief»); (Székelység) «hozzávet, hozzávetőleg mér» 
(pl. intézd meg jól a szemeddel, meddég telik föl a szúszék avval a 
gabonával; ZOLNAI : Nyr. 19 : 49—60; MTsz., NySz.). 

< Ujgur ö'ydi, öydü, «richtschnur» (pl. ázis öydi urma ai 
áléi págii, dzis öydi pusti tümán miy ügü «gib keine bőse richt-
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schnur, o du völkerfürst! Eine bőse richtschnur verdarb hun-
dert tausend gute»; ajun poldi arzá törü öíjdüzi, ki fogéi kiíilik 
polur pálgüzi «wenn das gesetz clie richtschnur für die welt 
wáre, so würde menschlichkeit ein zeichen für den menschen 
sein»; RADL. I : 1207—9.). 

Meggyőzően mutatja ki ZOLNAI (a fent idézett helyen), hogy 
intéz- s tájnyelvi intés szavainknak egy «irány» értelmű elavult 
Hnt szó az alapja, s most kiderül erre nézve, hogy a törökségből 
is igazolható, a mennyiben az ujgur öydi «richtschnur» kezdő
hangzója a hozzávetett magyar megfelelő régi *ént (v. ö. éntéz) 
alakjához oly viszonyban gondolható, mint a tör. kök «blau», cök 
«penis» = magy. kék, csék szavakban, az yd = magy. vt hang
megfelelés pedig az imde-, inda- — magy. int- esetében bírja má
sát (1. e czikket fentebb). Tanulságosak a magyar szó fejtésre az 
ujgur öydü szónak családi kapcsolatai is. Ez t. i. minden való
színűség szerint alaprészében a köztörök oy «recht, rechts» szó
nak (RADL. 1: 1024.) magashangú változata (úgymint: ujgur, teleut, 
tarancsi ön- «verwelken, bleich werden» = ujgur, teleut, lebed, 
kirg., szagaj, kojbal oy- id.), melynek általánosabb «richtige rich-
tung»-féle értelme mutatkozik a következő szerkesztésekben : teleut 
oy-nay «nach rechts, in richtiger richtung, dem strich (der haare) 
nach», kojb., szagaj oy-gar «nach rechts, auf den richtigen weg», 
csagat., tarancsi oy-la- «auf den rechten weg führen,zurechtweisen, 
belehren. verbessern», kirg. oy-da- id. (v. ö. még: anatri-csuvas 
jün: per jünella «in eine reihe, BT> O.UHH'B pa^T.*)). Ezen értelem
nek további fejleménye az oy szónak alkalmazása ily jelentésben : 
«passend, den verhaltnissen angemessen», mely mellett van igei 
tő is: ujg. oy- «passen, vorteilhaft sein» ( = kirg. oy- «gelingen, 
geraten»). továbbá a névszói alapból: teleut, altaji-tat. oy-dü «wie 
es sich gehört»= kirg. oydu «gut, ziemlich gut». Mindezek szerint 
az ujgur öy-dü (mely szabályos nom. verbale képzésnek vehető az 
ujg. oy- ige magashangú másából) igazi értelmében : «die richtige, 
gerade, passende, entsprechende richtung»= «richtschnur» s így 
értendő a magy intés is, mint «valaminek egyenes irányában eső» 
s intéz mint «egyenesen irányít» ( = «czéloz»). A «passend, ent-
sprechend», illetőleg «gut» értelem szorosbításával a kirgiz oy 
egyszersmind «heilsam, heilbringend», kirg., tarancsi, lebed, ujgur 
oyai (< oy-gai) «leicht, ohne schwierigkeit»= küár oyai, teleut, 
altáji-, baraba-tat. oyoi «wohlfeil, biliig (vom preise); möglich, 
durcbführbar» ( = virjahcsuvas jíiné «billig, wohlfeil»), sor. tuba
tat, oy-dai «billig» (RADL. I : 1024—1033.). Meglepő itt a «billig» 
értelemben való találkozás az intén (Pozsony-, Nyitra-m.) «olcsón» 
(intébben «olcsóbban»; intébb «olcsóbb», pl. intébb áron, intébbért; 
MTsz.) szóval s megerősítésére szolgál ZOLNAI ama nézetének, hogy 
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ez a fentebbi intés és intéz szókkal egybefügg. Alakilag az inte'-n 
alaprésze a batározói értelemben használt oy-dai (pl. oydii átti 
«er hat es biliig gemacht» KADL. I : 10o2.) magashangú má-ának 
vehető, míg az inté-z (úgy képezve mint: irányo-2, czélo-z) az ujg. 
öydi alak nyomán is érthető.*) Tekintve, hogy az ént, -int rag 
mélyhangú szavakban is megtartja magashangúságát (pl. a zent 
«ita» a régi nyelvben, alkalmasint) s hogy még birtokosragos ala
kokhoz is csatlakozik (pl. az Ur énnekem fizet az én igazxágomént 
és kezeimnek tisztaságaént; ne essék semmi dolog kedveinént, 1. 
SIMONYI: Magy. Határ. I : 397.) igen valószínűnek tartom ZOLNAI-
nak ama nézetét is, hogy ez raggá vált önálló szó, mely azonos a 
fentebbiekben kimutatott *mí-tel és eredetibb irányhatárzói sze
repéből fejlődött módhatárzóvá (1. Z. bizonyítását erre nézve: 
Nyőr 19 : 55—56.). így az -ént a szintén törökből eredt -kép és 
-kor testesebb ragokhoz csatlakozik, melyek szintén használato
sak ezen rövidebb alakjukban is -koron, -kéjjpen helyett. 

ír (accus. ire-t): likas-ír «bézaggyökér (aristolochia ro-
tunda); hohlwurzeb (a XVI. századból; 1. SZILY K., Nyr. 25 : 
538); csaba íre «pimpinella; poterium sanguisorba» (chaba yre 
«bethonica» Gyöngyösi Szót. 3017. sz.; ezi/aba ire egy 1416 előtti 
orvosi rendelvényben; Nyőr 2 : 68); ér-fű (Lugos-vid.) «pimpi» 
nella» (Nyr. 13 : 287). — ír-mag «a legkisebb gyermek» (Győr-m.); 
irmagúl maradt «utolsó maradékul*), irmagnak sem maradt belőle 
«éppen semmi, mind kiveszett*) (MTsz.). 

< Kirg. ir «eine pflanze mit blauen blumen, die als arzénéi 
gegen den husten gebraucht wird» (RADL. I : 1456); ijir «wurzel 
einer pflanze, die als arzénéi gebraucht wird» (nopCHb pacTe-
HÍH, ynoTpeŐJiaeMHH Kain> jieKapcTBO»; KATARIXSZKIJ). 

Mint SZILY kimutatta, kétségtelen régi magyar szó a likas-ír— 
hohl-wurzel főnév, melynek utótagja a köznyelvi ír-mag s való
színűleg a tájnyelvi ér-fű szóban is jelentkezik. Az a körülmény, 
hogy már a XVI. század első felében két szóban írták a csaba-íre 
növénynek a nevét, szintén arra vall, hogy a mennyiben e szót tény
leg a népetimológia alakította (a mint SZARVAS magyarázza; Nyr. 
22 : 152), ebben egy közhasználatú ír szónak kellett közreműködni, 
mely ugyanaz volt, mint a likas-ír-b&n. Van bába-ire is wpimpi-

*) ZOLNAI int-é lativus alakot föltételez, melyből inté-z úgy 
mint ide-hö\ idé-z, vagy a/a-ból: alá-z; de a törökből való eredet 
nézete mellett ily lat. ragra nem gondolhatunk. 
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nella»-nak magyarázva (1. NySz.) s e mellett: bába fit (Zemplén m.; 
MTsz.). BUDENZ Diószegi és Fazekas «Füveszkönyvének» magyará
zatát követve (mely a dentaria-füvet jogan-ímek nevezi, mivel 
«gyök ere, vagy íre pikkelyes, fogas, vagy gumós») «gyökér» értel
műnek veszi a régi ír szót s e nézethez csatlakozik SZILY is, ki sze
rint e szólás: «írm<ig sem maradt belőle* voltakép annyit jelent, 
hogy «nemcsak a magja, de még a gyökere is végkép kiveszett*. 
E magyarázatot lényegileg megerősíti az alakilag teljesen egyező 
kirgiz ir, ijir, mely ép úgy mint a «likas-ín) és «csaba-íre» szintén 
egy gyógyító füvet, illetőleg annak gyökerét jelzi, de ez egyezésből 
még azt is következtethetjük, hogy a magy. ír nem általában 
«gyökér» (pl. nem egyszersmind «fának gyökere»). hanem szoro
sabban «gyógyító fügyokér». Sőt ez alapon tovább menve nem 
tetszhetik merész föltevésnek, hogy a köznyelvileg «ungventum; 
salbe» értelemben ismeretes magy. ír (accus. régebben : %>e-t, m a : 
ír-t, ira-t) sem más, mint a «gyógyító fű v. gyökér» értelmű ír oly 
alkalmazással, mint a tavdni vogul tér-pum «arznei» szóban (tér, 
KV. térp magában is, «arznei», pum «gras»), vagy mint ugyané 
nyelvjárásnak más területén jim-jom «arznei» = votják nn-jum 
«arznei» = csuvas vm-jvm, iméum «arznei aus kráutern» kifejezés
ben, melyekben a koztörök ám, volgai tatár im «arznei» előrész 
mellett a jom, jum utórész a csuvas sam, som = magy. gyom alaki 
előzményét tükrözi vagyis: ír «salbe» < «arznei» < «heilkraut».*) 

író (accus. író-t) «a megköpült tejfölnek savanyú leve, 
mely a vaj elválasztása után fenmarad ; buttermilch» (CzF.); «mul-
sum» (= «molken, milchrahm>> Schlágli Szój. 1436., Beszterczei 
Szój. 1015. sz.); írós (adj.): írós vaj «butyrum; anke», írós tészta 
«striblita foliata; butterteig» (NySz.). 

*) SziLAsinak ama nézete (NyK. 30 : 484), mely szerint az 
ír-mag előrésze az utórésznek szinonimája gyanánt (mint a bú
bánat, kő-szikla stb. szókban) szinten «mag; csfilád, nemzetseg» 
értelmű volna, minden valószínűség híján van. Ellene szól ennek 
az alkotórészeiben világos értelmű likas ír = uholilwitrzeh), mely
nek utótagja semmiesetre sem «mag», de az egybevetett volgai-tat. 
grlok «samei) ( = csuv. várlej id.), volgai-tat. ont «geschlecht, stamm, 
familie» ( = csagat. uruk id., ozm. irk «raee, generation»), csuv. 
vor «same» alaki egyezése is kétes. — BuDENznek ír «wurzel» == 
ér «ader» szócsaládosítása is elejtendő; mert tudvalevő, hogy régi 
magyar c-nek (v. ö. e_" Heltai; accus. ere-t) sem a régiségben, sem 
a nyelvjárásokban í változata nem mutatkozik (ér «ader» Tiszán
túl is : ér, nem : ír). 
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< Mongol airak «sauere milch als getránk» (SCHMIDT 1.); 
<(lait fermenté, koumis; aMpairh, 3aitBaraeHH0e MOJIOKO, KyMticT>» 
(KOWAL. I : 8) = kalmük airak «sauere milch» (JÜLG). 

A magy. szó alakja egészen csuvas jellegű, minélfogva benne 
ép úgy mint a kölcsön, hiúz stb. szavak esetében mongolból ugor
török úton került jövevénynyel van dolgunk. A mai csu vasban ujran, 
felvidéki urán «sauere kuhmilch» ( = tat. ajran id.) szót találunk, 
mely összefügghet a mongol airak-ksd, de közvetetlenúl magy. 
íro-val (végzeténél fogva) nem egyeztethető. 

ív-ik (Palóczság, Abauj-m.) «érik, puhul, levesedik; elérik 
(gyümölcs, különösen vad gyümölcs); megporhanyúl (trágya); 
weich, überreif, saftig werden (v. früchten); locker, mürbe werden 
(v. dünger)»; íved- (éved- Erdély, ívod-ik Heves-m.) id. (ívétt körte 
Gömör-m., ívott k. Hegyalja, Tisza-Dob; MTsz.). 

< Csagat., tarancsi ibi- «weich werden» (ibit- «weich, 
frisch machen»; EADL. I : 1569.). 

A török eredetű kéve, káva és gyáva szók b > v hangválto
zásával a magy. ív-ik «megpuhulni» = tör. ibi- id.; a ritkább ívé'd-
képzés pedig e mellett akár a rothad-, korhad-, poshad-, szárad-
stb. igék analógiái hatása folytán is keletkezhetett. BüDENznek e 
szóra vonatkozó egyeztetésére (MUgSz. 803.) már ANDEKSON kimu
tatta, hogy több pontjában tarthatatlan, jelesen hogy ez EO. lépet, 
lelet, 10. tébet «weich» a mordM. liipá «weich», észt lepe, lébe (gen. 
lebeda) «mild» (l. ilm «mildes wetter»), finn leppiá. leppeá «mild, 
freundlich, zárt, weich» ( = l. sydan «weiches herz»). zürj., votj. 
lab «schwach, zart» szókhoz, a zürj. nebid (permi níbot), votj. nebit 
«weich, zart» pedig a finn neved, necá «humidus, flaccidus, lan-
guidus, haud compactus (humus)» szóhoz tartozik (Wandl. 61, 
184. 11.). Igen kétes a mordE. cevte «weich, milde»= finn heved 
«mollis; lascivusi) szókkal való kapcsolat is, mely Ível alkalmasab
ban vethető egybe a magy. szel-íd «sanft, müd» (hangzóközi d > l 
változással). 

MUNKÁCSI BERNÁT. 


