
Adalékok török tulajdonneveinkhez. 

Török tulajdonneveink szakszerű kutatása a Magyar Nyelv 
lapjain indult meg. A MELICH JÁNOS (MNyv. III. 167) által kifej
tett módszeres elvek (1. a személynévi használatnak a törökségből 
való kimutatása; 2. ugyanazon korból hasonló jelentésű magyar 
személynév keresése) alapján G-OMBOCZ ZOLTÁN (3. lélektani szem
pontból analóg török személynevek figyelembevétele) rakott széle
sebb alapokat a további munka számára, Árpádkori török személy
neveink c. értekezésében. (MNyv. X. és különnyomatként, 1915.) 
Az ő rendszere szerint csoportosított, főleg kún eredetű tulaj
donnevek között itt leginkább személynevekkel foglalkozom s a 
földrajzi neveket és családneveket is azért ölelem föl, mert sze
mélynévi eredetük bizonyos, vagy valószínű. Vegyük pl. figye
lembe a Tiván (GOMBOCZ, Tör. Szn. 10), Kolbaz (uo. 28) vagy a 
Kiiten, Kayan stb. (R. NAGY: Török eredetű magyar tulajdon
nevek, KCsA. I. 237—239) személyneveket, amelyeknek mind
egyike több-kevesebb földrajzi elnevezésben is fennmaradt. Külö
nösen a kánsági descensus- és határrésznevek azok, amelyek 
mindig személynévi eredetet sejtetnek. Hogy sok esetben a mai 
török hangzású családnevek egyike másika is személynévi eredetű, 
arra vonatkozólag szolgáljon bizonyságul pl. a Kangur, Tornán. 
Dormán stb. családnév (1. alább). 

Okleveleink kún nevei igen szépen visszatükröztetik a keresz
tény névadás fokozatos előtérbe nyomulását s a családnevek 
kialakulásának egyes korszakait. Körülbelül a XIII. század vé
géig, a XIV. század elejéig ilyen nevek fordulnak elő: Alpar, 
Byter, Beler, Chybuk, Dormmi stb. teljesen önállóan egy-egy 
személy jelölésére, éppen úgy mint a törökség többi részében. 
A XIV. században a kereszténység elterjedésével a régi török 
nevek mellett a fiak neveiként keresztény nevek is kezdenek 
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szerepelni, pl. Andreas filius Chakan 1323, Layos filii Baltha stb. 
A XIV. század végén s a XV. század elején gyakoriak az efféle 
kifej'ezések: Thoma dicto Kaytor 1428, Jacobum dictum Tho--
man 1419 stb. 

Mint véglegesen kifej'lődött családneveket csak a XV—XVI. 
század fordulójától kezdve látjuk e neveket, pl. . . . Johanne 
Ayaz, Petro Jangortha, . . . Stephano Beivider Cumanis . . . in 
Thurgonpeterzallasa . . . 1521, GYÁRFÁS, A jászkúnok története 
III. 754, Demetrio Barag 1521 uo. 

I. A totemizmus szempontjából annyira fontos ragadozó
madárnevekkel nem találkozunk a már több idegen műveltségi 
hatásnak kitett kunoknál. Az állatneveknek személynévül való 
használatánál valószínűleg már elmosódni kezdettek a totemhez 
kötött képzetek, s talán csak hagyományos szokásból, esetleg 
szimbolikus jelleggel adták ezeket a neveket az újszülötteknek. 
Az is lehetséges azonban, hogy mint az elmosódó totemisztikus 
névadás utolsó példáit tekinthetjük a következő személyneveket, 
ezek közül különösen az elsőt. 

Illan. A kígyó minden primitív népnél különösen kegyelt 
állat.1) Hátsó-India némely törzsénél ma is a törzsfőnök alteregó-
jaként szerepel, tőle származik a királyi család. A totemizmus 
primitív vallási képzetei igen könnyen magukkal hozhatják sze
mély névi szereplését. Hogy török neve {Jylan *- Oyálán) már 
a kunok megtelepedése előtt előfordul nálunk mint személynév, 
még pedig a nagy hangváltozást tekintve valószínűleg a bolgár
török rétegből, azt már GOMBOCZ ZOLTÁN kimutatta (Tör. Szn. 19). 
Előfordul azonban ez a kún személynevek között i s : Illan, Jar-
dar, Michi, Chibuk et Ona Dominorum de Cumanis . . . 1266 
GYÁRFÁS i. m. II. 418, FEJÉR IV. 3, 342. Köznévi megfelelője e 

személynévnek az oszm. kaz. jylan (úM*>) | tar. csag. ílan (ó^W) | 
kún ilan (Cod. Cum. 168) 'kígyó'. A szibériai török népeknél 
való használatát KATANOV igazolja: alt. Tamir-Tarák-Jylan-Pi 
Tas-Nyárfa-Kígyó-Hős' (Alfavitnyj ukazatelj II. 7). Vö. még kirg. 
Dzylan Baba RADLOFF, Proben d. Volksliteratur d. nördl. Türk-

J) ACHELIS, Die Religionen der Naturvölker, Leipzig, 1909. 
RÓHEIM, A kazár nagyfejedelem és a turulmonda, Ethnographia 
XXVIII. 95. 



126 R. NAGY LÁSZLÓ 

stámme III. 400 (330) [rövidítve: Pr. ; a zárójelben lévő lapszám 
a török szövegre vonatkozik]. 

Ityk: Iwan et Kuchmek christiani Cumani fratres sen 
cognati Ityk cumani . . . 1283 WBNZBL XII. 389, ltok GYÁRFÁS 
i. m. II. 450, Itek GYÁRFÁS II. 459, WENZEL XII. 534. 

GOMBOCZ ZOLTÁN (Tör. Szn. 30) ezt a nevet verbális eredetű
nek gondolja s az ótör. it- igével (Tortstossen, verlassen' RADLOFF, 
Inschr. II. Folge 91) hozza összefüggésbe, amelynek személy
névül használt származékai még Itemir és Itmes. Tekintetbe véve 
azonban, hogy a török személynevekben ennél jelentősebb szerepe 
van az it 'kutya' szónak, talán inkább lehetne ebből származ
tatni. HOUTSMA glossariumában (Ein türkisch-arabisches Glossar. 
Nach der Leidener Handschrift hrsgeg. v. M. Th. HOUTSMA-

Leiden, 1894) deminutivuma is szerepel: dÜSI itük. Ami személy-
névi használatát illeti, sok példánk van, leginkább származékai, 
vagy összetételekben. Vö. kirg. It-bas Pr. III. 643 (565); Itbarak 
(népnév) MARQUART, Über das Volkstum der Komanen 145; It-
semis F. W. K. MÜLLER, Zwei Pfahlinschriften 11 ; It-kuli HAM-
MER-PURGSTALL, Gesch. d. Uchane I. 408. Lélektani szempontból 
teljesen analóg az Itik-ke\ a Cocuk-Böri személynév (HOUTSMA 
i. m.) és az It-balla 'kutyakölyök' név (ALMÁSSY, Karakirgiz nyel
vészeti jegyzetek: KSz. II. 118). 

Chabak. Csak mint descensns-nevet találjuk, személynévi 
eredete azonban igen valószínű, a török analógiák is személy
nevek. A cabak köznév a Cod. Cüm.-ban és HOUTSMA jegyzéké
ben nem fordul elő, de egyébként az egész török nyelvterületen ki 
tudjuk mutatni. A sok megfelelésből (l. EtSz.) itt csak a követ
kezőket említem: oszm. capak ?polsson trés plat á grosses écail-
les, qui vit dans les lacs et les étangs' BARB. DE MEYN. | bar. 
küer. cabak cbrasse'J csuv. subát eCyprinus brama' ZOL., PAAS. 

Ami magyarországi tulajdonnévi használatát illeti, 1419-és 
1455-ből vannak adataink: descensus Chabak, GYÁRFÁS III. 566 % 

és 631. Török tulajdonnévi megfelelői: bar. Altyn Cabak Pr. 
IV. 7, továbbá tob. Cubak Sultan Pr. IV. 339 (273). 

ügudey. Tatár filio Ugudey, 1333 GYÁRFÁS III. 476. Külö
nös, két állatnévből képezett összetétel, amilyenre azonban na
gyon sok példa van, különösen HOUTSMA jegyzékében (34): Arslan-
Boga, Büri-Bars, Bars-Tugan, Tai-Bars stb.; szag. Kükdttai, 

• 
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Kököttai (kök-\-at-\-tai), KATANOV i. m. 51. Ugyancsak HOUTSMA 
érdekesen hozza kapcsolatba az összetett állatneveket a toteraiz-
mussal: «Da viele dieser Namen eigentlich nach dem Totem 
des Stammes gegebenen sind, so würde der Doppelname davon 
herrühren, dass man bisweilen sowohl nach dem Totem des 
Stammes, dem der Vater, als nach demjenigen, dem die Mutter 
angehörte, benannt wurde» (i. ni. 33—34). Az Ugudey személy
nevet szintén ilyen totemisztikus összetételként tárgyalhatjuk, bár 
a tai, tai 'csikó' szerfölött gyakori szemólynévi használata azt 
az ötletet is keltheti, hogy a tai szimbolikus jellegű. Az össze
tétel első része ügü, vö. sor ugu 'der Uhu', szag. kojb. bar. 
krm. csag. ügü 'die Eule, der Uhu', kún ugu [o:ügü] 'bubo, 
noctua'. A második rész: -dey = tai, tai, tői, mint említettem, 
személy né vi összetételekben igen gyakran használt szó, úgyany-
nyira, hogy a kirgizben még a magánhangzóilleszkedés törvénye 
is érvényesül benne. HOUTSMA jegyzéke szerint önállóan is szere
pel személynévként, i. m. 28 : <̂ lL> Taj 'zweijáhriges Füllen eines 
Pferdes'; összetételekben: Kongurtaj, Hulagu fia, HAMMER, G. d. 
Ilch.; kirg. Sarmantai Pr. III. 10^; kirg. Pöpö'götöi Pr. III. 89 
(68); Kutuwdei palóc fejedelem az orosz évkönyvekben szerepel. 
Az Ugudey = Ügü-}-tai személynevet valószínűleg azonosíthat
juk Dzsingisz khán egyik fiának nevével, kit a különféle nyugati 
írók hol Ogotai, hol Ogdai, hol pedig Ügatai alakban írnak>-, 
A keleti források közül ABULGHAzmál (Segre-i türki, ed. Kazán, 

1825) : ^ I J S J I , RASíDEDDiNnél pedig (R.-QUATREMERE, Hist. des Mon-

gols de la Perse, Paris, 1836 I. 54) ^CTjl. 
II. A török személynévadásban nagy szerepet játszanak az 

égre és az égi tüneményekre, meteorológiai jelenségekre vonat
kozó szavak. (HOUTSMA : Himmelserscheinungen.) Különösen az eget 
kifejező szók személynévi használata igen gyakori, ami bizonyára 
összefügg a sámánizmus vallási képzeteivel. (VÁMBÉRY, A török
tatár nép primitív kultúrájában az égi testek. Ért. a ny.- és szép
tud, köréből VII. 9. sz.) ZOLOTNICKIJ szerint «a sámánizmus követői 
az eget tartják a legfőbb lénynek, melyre a többi alárendelt 
szellem következik*. Az ég ugyanitt (VÁMBÉRYnál) fölsorolt nevei 
mindegyikének (kök, tengri, meng) személynévi használata talán • 
éppen ezen primitív vallási képzetekkel függ össze. 
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Ayaz. . . . Johanne Ayaz, Petro Jangortha . . . Cumanis . . . 
in Thurgonpeterzallasa . . . 1521 GYÁRFÁS III. 754. Vö. kaz. BÁL. 
ajaz 'derült, világos, tiszta' | kipcaki ajaz 'heiterer Himmel' 
HOUT8MA | kún aiaz caelum serenum' C. Cum. 181. 

Török személynévi használatára HOUTSMA i. m. 28 közöl 
adatot; vö. továbbá BEALE, An orientál biographical dictionary, 
II. ed. London, 1894, p. 85. «Ayaz (jll), a slave of Sultan Mah-
müd of Ghazní» . . . 

Konduz. . . . Dyonisio Konduz . . . in prefato Kenchek-
zallasa . . .1509 GYÁRFÁS, III. 728; ujg. kündüz am Tagé' BAD-

LOFF, Inschr. I. 115, kaz. BÁL. köndöz nappal' oszm. jjJ^y giin-
düz Tag, Tageszeit'. 

Oszmán családjának egyik tágja Kündüz-Alp volt, MAR-
QUART, Über das Volkstum der Komanen, 190; HOUTSMA jegyzéké
bén is előfordul mint személynév, Oündüz ölu bej kisázsiai jüriik 
név (NÉMETH GYULA szíves közlése). Előfordul mint földrajzi név is: 
Kondouz, L. BOUVAT, Les Barmécides d'aprés les historjens arabes 
et persanes, Paris, 1912. 

Toman. Mint Hontosszék kapitányáról 1419-ben tétetik 
említés egy Tomanról: . . . Jacobum dictum Toman . . . GYÁRFÁS 
III. 566. Egy későbbi oklevélben (1699) condescendentes ex 
familia Toman . . . van említve: GYÁRFÁS III. 769-

Etymológiáját illetőleg vö. alt. tel. kkirg. stb. tuman | oszm. 
dumán 1 . der Nebel, die Finsternis; 2. jeder hervortretende 
Gegenstand; 3. der Haufe, der Hiigel' | kaz. BÁL. tuman, toman 
'köd' | csag. ,jUf 'vapeur épaisse, qui s'éléve de la surface de 

la térre' P. DE COURT. | kipc. úU-ls> tuman HOUTSMA | kún tou-
man nebula'. 

Személynévi használatát HOUTSMA bizonyítja, i. m. 28 : «Oft 
sind Persouen benannt nach Himmelserscheinungen, z. B. oí*Jp 
Tuman, Dvman 'Nebel'. Vö. még: Toman Nujan1) HAMMER, 
G. d. Ilch. I. 266; Tumanbei «letzter Scheich d. Mamluken» 
no. I. 202. 

x) Mongol tiszteleti jelző. 



ADALÉKOK TÖRÖK TULAJDONNEVEINKHEZ 129 

III. Mivel valószínűleg ugyanazon névadási törvények 
(1. GOMBOCZ i. m. 20) szerint nyertek személynóvi alkalmazást, 
mint az eszközt stb., élettelen tárgyakat jelölő köznevek, azokkal 
ugyanegy csoportba ölelem föl az Aydud és KabaJc neveket is. 

Áydud. Aydud cumano . . . 1329. Anj. okmt. II. 404. Ösz-
szetett személynév. Az összetétel első része ai 'hold' személy
nóvi összetételekben igen gyakori, pl. Ai bek, HAMMER, G. d. Ilch. 
I. 199, Ai-bars, Ai-toghdi stb. Tut, dut megvan a csag. oszm. 

azerb. kaz.-ban (Oj7, <!>)*, CJ^O) 'die Maulbeere'. Aydud jelen
tése eszerint 'holdeper'. Kissé valószínűtlennek látszanék e meg
fejtés, de vegyük figyelembe az ily neveket: Ai-bars, Kilij-
Arslan; sőt növénynevet is találunk összetételben : Tdmir-Tdrak-
Jylan-Pl {tarák nyárfa') KATANOV i. m. II. 7. Lélektanilag igen 
rokon a fenti névvel egy költői ujgur női név: Ai-cacak-tangri 
'Hold-virág-isten(nő)', F. *W. K. MÜLLER, Zwei Pfahlinschr. 11. 

Kabak. Vö. GOMBOCZ, Die Bulg.-türk. Lehnw. SUS. Tóim. 
XXX, 96; NÉMETH, Török jövevényszavaink középső rétege: 
MNyv. XVII. 25. 

Báramuk filio Kabak 1354, GYÁRFÁS III. 489, Baramak filio 
Kabak 1493, uo. III. 706. kaz. BÁL. kabak 'tök', kipc. ^Si 

kabak | oszm. JL5 kabak 'Ktirbis' | God. Cum. cabuc cucurbita' 
p. 127. (RADLOFF szerint valószínűleg kabak-nak kell olvasni 
Sprachmat. d. C. Cum. 25.) Személynévül használva a NESTORról 
nevezett krónikában találjuk, ahol egy Kobak nevű palóc feje
delem szerepel. 

Ami az eszközneveket illeti, egéében természetes, hogy oly 
harcias népnél, mint a kún, az ezen csoportba tartozó személy
neveknek egy része fegyver-, illetőleg ütő-vágó szerszámnév. 

Balta. Layos filii Baltha, capitanei . . . 1423. FEJÉR X. 6, 
540, GYÁRFÁS III. 578. Az OklSz. és EtSz. szerint az első tulaj-
donnévi adat 1429-ből származik: Baltha, az első köznóvi adat 
pedig MA.3-ból, 'securicula, securis militaris' jelentéssel. 

Vö. ujg. csag. baltu | oszm. kún balta | alt. tel. palta stb. 
Hogy mint köznév török jövevényszavainknak hon foglaláselőtti 
vagy kún-besenyő rétegébe tartozik-e, az még nincs eldöntve, 
föntemlített esetben azonban nem magyar, hanem okvetlenül 
török személynévvel van dolgunk, amelyhez nem hiányoznak a 

Nyelvtudományi Közlemények XLVI. 9 
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török analógiák sem. Vö. kkir. Ak Balta, Pr. V. 186, alt. Palta, 
RADLOFF; AUS Sibirien I. 315; Balta-bai, ALMÁSSY, Karakirgiz nyelv, 
jegyz. KSz. II. 118. 

Buzgan v. BuzTcan. L alább, a de verbális sznevek között. 
Chakan. Andreas filius Chakan 1323, GYÁRFÁS Ili*. 463. 

Jazones fideles nostri között van ugyan fölemlítve, de az oklevél
ben más török neveket is találunk. Az EtSz. szerint az első 
tulajdonnévi adat 1393-ból, az első köznévi adat pedig 1402-bői 
való. Régebben ASBÓTH és GOMBOCZ Z. szláv jövevényszónak tar
totta, újabban NÉMETH GYULA szerint török jövevényszó (Nyr. 
XLI. 400). Ugyancsak ő legújabban (MNyv. XVII. 25) török 
jövevényszavaink középső rétegébe sorozza. A középső rétegbe 
tartozását támogatja az a körülmény, hogy már oly korán (1323) 
személynévi használatát látjuk. A törökség területén az EtSz. 
szerint csak egy példa van a cakan szóra: kirg. cakan (=- cak-
'mit einem kurzen Schlage schlagen') VÁMB. Stud., innen vette 
át BÜDAGOV, P. DE COURT., RADLOFF. Látjuk azonban e szót a kara 
kirgizeknél is, még pedig ott személynévül alkalmazva: kkir. 
Cakan, Pr. V. 44. 

Chybuk. Chybuk... Dominus de Cumanis 1266,GYÁRFÁS 11.418. 
Vö. oszm. krm. cybuk 'die Ruthe, ein dünner Stock' | kipé. 

sJL»- cybuk 'Stamm' HOUTSMA I C. Cum. cibuch 'baculus, fustis' 171. 
Személynévi használata török szempontból is valószínű, bár 

példákkal nem tudom igazolni. 
Thorzok. Thorzok cumano 1277, WENZEL IV. 76, 80, GYÁR

FÁS II. 429. 
RADLOFF szótára a kirgiz, kacsinc, szagaj és kojbálból idézi 

a torsuk szót, amelynek jelentése szerinte 'Lederflasche zum 
* Aufbewahreu der Milch'. Talán ugyanezt a személynevet viseli 

egy palóc fejedelem is, a NESTORról nevezett krónikában : Társuk. 
IV. Ebben a csoportban azokkal a nevekkel foglalkozom, 

amelyek eredetileg melléknevek, tiszteleti jelzők. Elsősorban a 
színnevek azck, amelyeknek rendkívül nagy szerepük van a török 
személy- ós törzsnévadásban; különösen összetett nevekben for
dulnak elő. Előfordulnak azonban néha önállóan is egy-egy sze
mély jelölésére. Ilyen név pl. a nálunk meglehetősen későn, 
1469-ben Kolozs megyében előforduló Karácsa személynév. Az 
oklevélről, amelyben ez a név előfordul, CSÁNKI tesz említést 
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(Magyarorsz. tört. földr. V. 504). Ez a Karácsa egregius' — 
társaival, Szu-basa, Haram-basa és Jaurank vajdával együtt — 
mint a Kárpátokon túlról bevándorló oláh kenézek legnagyobb 
része is, bizonyára moldvai kún volt. 

A Karaca, Karaja (kara 'fekete' -\--ca, -ja kicsinyítő 
képző) 'feketés' személynévi használatát más török népeknél is 
látjuk, pl. kkir. Karatscha Kan Pr. V. 401, tob. Karatscha Bt 
Pr. IV. 179 (141), Karadscha HAMMER, G. d. Ilch. 1.408. Ugyan
ilyen képzésű nevek pl. még a kkir. Köktschö kös Pr. V. 112; 
kkir. Jamgyrtschy Pr. V. 7, 190. 

A bai 'gazdag' szó és származékainak személynévi alkal
mazását részletesen tárgyalta GOMBOUZ (i. m. 45). Kiegészítésül 
fölemlítem itt a Karácsa sznévvel rokon képzésű Bajcsa nevet. 
A mai Bajcsaszállása (Pest m.) helynévre vonatkozó régebbi ada
tokat G-YÁRPÁsnál találjuk: Baychascalasa 1451 III. 596 és Boycha-
zallasa 1436 III. 626. A többi szállásnevek analógiájára ez a 
szállásnév is bizonyára személynévi eredetű. A KONSTANTINOS 
PORPHYROGENNETOS 37- fejezetében (MHK. 115) előforduló Maica 
vagy Baica (zbv Ma'feCav, a M 6-nek is olvasható), mely egy bese
nyő fejedelem neve, bizonyára szintén idetartozik. 

Kangur. Régi oklevelekben nem fordul elő. Az 1731 i, 
majd 1733-i karcagi anyakönyvekben szerepel egy-egy Kangur 
családból származó személy, sőt ott ez a családnév egészen 
napjainkig is fönnmaradt.1) A Kangur név egészen szabályosan 
kún *Kongur-hól fejlődött. A kongur ('de couleur foncée, brun 
foncé' P. DE COURT., 'brun rouge' ZENKER, 'röthlich' HOUTSMA) szín
név fulajdonnévi használatára a törökségnél egymástól igen 
messzeeső területeken nagyon sok példa van, így kkir. Kongurbai 
Pr. V. 4, 64, Kongyr Jan V. 397; Kongurtai HOUTSMA, koun-
kourtai le neuviéme fii s de Houlagou RASÍDEDDÍN-QUATREMÉRE i. m. 
107, továbbá az Ulu-güs egy részének neve is Kongur RADLOFF, 
Aus Sibirien, I. 235. 

Baydamer. Mint személynév nem maradt fönn; szállásnév 
őrizte meg számunkra: Baydamerzallasa 1419 GYÁRFÁS III. 566. 

Az összetétel első része bai tiszteleti jelző ('1. reich; 2. der 

x) Ezt és sok más kunsági adatot GYŐRFFY ISTVÁN szívessé
gének köszönhetem. 

9* 
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Wirt, der Ehemann; 3. der Held, der Anführer'), a második rész 
pedig az összetett személynevekben oly gyakori oszm. ddmir | 
kún temir 'ferrum' szó. 

A török analógiákat illetőleg vö. Baitdmür (LE COQ, Handschr. 
Urkunden aus Turfan : Túrán 1918, 453; Baitimur HAMMER, G. 
d. Ilch. I. 226. 

V. Eddig megfejtett igei eredetű török tulajdonneveinket 
GOMBOCZ ZOLTÁN végződésük szerint kategóriákba csoportosította. 
E kategóriák számát óhajtom itt néhánnyal szaporítani. 

1. -dyk, -dik, -duk, -düh. A -dykvégű igenév gyakran fordul elő 
török személynevekben. Érdekességet ad ennek a csoportnak nomen 
actoris jellege, mivel — mint tudjuk — a török személynevek
ben — ha igei eredetűek — a nomen actionisok és a n. actik 
szoktak előfordulni. 

Az analóg képzésű török nevek közül vegyük figyelembe 
pl. ezeket: kkir. Töstük Pr. V. 144 (tös- <*> düs- esni'), kirg. 
Mandyk Pr. III. 108 (84) (man- °° oszm. ban- 'bemeríteni, be
nyomni', tümeni Timiryandik Pr. IV. 397 (319); a NESTORról 
nevezett krónikában: Bajduk {baj- 'meggazdagodni') és Kurtok 
(kur- 'állítani, helyezni'). 

A mi okleveleinkben található nevek közül idetartoznak 
többek között a következő személynevek: Kördük. Valószínűleg 
így olvashatjuk a GYÁRFÁS egyik oklevelében közölt nevet: famu-
lum suum Corduk similiter comanum 1340, III. 479. Vö. orkh. 
oszm. stb. kör- 'látni' (Cod Cum. 1623: kordilar). 

Hasonló jelentésű (n. actoris) magyar személynevet is talá
lunk e korból: Latou, Lathow 1211, 1346. (PAIS DEZSŐ, Régi 
személyneveink jelentéstana: MNyv. XVIII. 33.) 

Öltük: in possessione Kagmar vocata circa Nicolaum Oltuk 
dictum Comanum 1393, GR. ZICHY Okmt. IV. 529 — 30. A minden 
török nyelvjárásban előforduló öl- meghalni' ige egyéb szárma
zékainak személynévi alkalmazására HOUTSMA említ példákat: 
Ölmaz s a caus. öldür- megölni' igéből: Oldürmis. Arra is gon
dolhatnánk, hogy az oltuk nevet az ol- 'lenni' ige származéká
nak tekintsük. Azonban az ol- ige ebben az alakban csupán a 
pontusvidéki törökségben fordul elő, a keleti török nyelvekben 
mindenütt bol-; a csag. oZ- használata is újabb keletű s az 
oszmán irodalmi nyelv hatására vall. 
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Keldik: Keldech filii Gyolma 1292, GYÁRPÁS II. 459. A gel-, 
kel- jönni' ige az egész török nyelvterületen ismeretes. Pl. Cod. 
Cum. 16113 geldik, 143,5 kéliyrir. Ugyanezen igének személy
névben való használatát más török nyelvben is látjuk: kkirg. 
Jan-keldi Pr. V. 40. 

2. -kan, -gan. A -kan, -gan képzős n. actoris is előfordul 
kún eredetű személy-, vagy ezekből fejlődött földrajzi neveink
ben. Ugyanazon kategória, mint az -n képzős igenévi személy
nevek csoportja, amelyre több példát találunk GOMUOCZ id. mun
kájában (33, 1. még KCsA. I. 237—239). A Cod. Cumanicusban 
mindkét képző használatos. <Participium suffixo kan (can), gan 
formatur, sed interdum altéra quoque participii forma in a (a), 
an (cin), in desinens obvenit.» (Prolegomena, p. CXIII.) Különösen 
élénken láthatjuk az együttes használatot pl. az Abuska csaga-
tajtörök szógyűjteményben, amely NsvÁmak a nyelvét dolgozza 
föl: «iszuran, 'iszurgan : evő» VÁMBÉRY-BUDENZ, Abuska, 15, 

u&'jh ú'j»l iren, irgen elérő, elérkező' uo. . 14, ó&t?W> ő-^JJ^ 
javusan, javuskan 'közeledő'. 

Buzkan : Buzkan íilio Arbuz 1333, GYÁRFÁS III. 476; Buz-
garizallas 1423, GYÁRPÁS III. 578; FEJÉR, Cod. Dipl. X. 6, 540. 
Első ötletünk az lehet, hogy azonosítsuk a mai buzogány köz
névvel. Az EtSz. szerint az első 'köznévi adat 1424-ből szárma
zik: buzgan, s végső forrása az oszm. bozdoyan ( 1 . faucon; 
2. massue d'armes, qui se termine en tété de faucon' BARB. DE 
MEYN.) S az oszmanliból délszláv közvetítéssel került hozzánk. 
Ha elfogadjuk a fentemlített személyneveknek a fegyvernévvel 
való azonosságát — amit, ha figyelembe vesszük eszköz-, illető-
tőleg í egy verneveknek gyakori kún személynóvi alkalmazását, 
igen könnyen megtehetünk — buzogány szavunkat okvetlenül 
török jövevényszavaink középső rétegébe kell sorolnunk. Ha az 
azonosítástól teljesen eltekintve, csak mint egyszerű n. actoris 
igenevet látjuk a fenti személynevet, akkor is marad egy körül
mény, amely ellene szól a buzogány szó oszmanli eredetének. 
Miért nem lett a föltételezett bozdoyan =**• buzgan analógiájára 
az oszm. bozdoyan armudu 'poires de Bozdoghan, petit village 
aux envirous de Constantinople; elles sönt renommées pour leur 
grosseur' BARB. DE MEYN. (1. EtSz.) buzgány-, vagy buzogány
körtévé, miért lett búzdovánkörte? 
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A buzqan szó egyébként a törökségnél általánosan ismert 
hoz-, buz- 'széttörni, szétzúzni' jelentésű igéből képezett igenév. 
Ugyanezen igének egyéb származékai is előfordulnak személy-
nevekül, pl. Bozar ujgur fejedelem SUS. Tóim. IX. 2., Buzan 
VÁMBÉRY, Gesch. Bucharas I. 172 (1. GOMBOCZ i. m. 33). 

Turgan : villás Turgan . . . Geler . . . vocatas . . . 12-81, 
Hazai Okmtár VIII. 213, descensus Cumanorum regiorum Thur-
gonypeterzallasa, alább Thurgonpetherzallasa 1521, GYÁRPÁS 
III. 7o4. 

PESTY FR. Hnt. XXII. Kisújszállás határában említi a Kis-
turgony és Tőturgony, alias Nagyturgony helyneveket. 

Eredetét tekintve ez a descensusnév, éppúgy, mint pl. 
Kolbazzallasa (GOMBOCZ i. m. 29) vagy Buzganzallasa esetében, 
egy eponymos kim főember létezését sejteti velünk. A *Turgan 
személynévvel, mint a tUr-, dur- ige (RADLOPP szótára a követ
kező jelentéseit ismeri: el . stehen, aufstehen, 2. stehen bleiben, 
nicht weiter gehen, anhalten, 3. sich befinden, lében, wohnen, 
4. zu stehen kommen, kosten') part. imp.-ával, megegyezik a 
barlyki feliratokban (RADLOPP, Inschr. 349) szereplő Jagin Alp-
Turan személynév Turan-ja. Vö. még Turan Behadir, • HAMMER, 
G. d. Ilch. I. 220, II. 289; Turkjan női nevekben gyakori, 
különösen a kermani atabégek családjában i. m. II. 46 stb. 
RASÍDEDDTN is említést tesz egy Turkan Rhatun-r6\, aki Beibars 

egyptomi szultán felesége őj>\>- ólTjjj R.-QUATREMÉRE, Hist. des 
Mongols, Paris, 1836 I. 380. Mint törzsnév szerepel a szagajok-
nál (Pr. IX. 553, 554, 556). 

KUUN GÉZA GR. magyarázata szerint «thurgon a radice verbi 
turcici tur derivatum stationem, hungaricum szállás significat* 
(C. Cum. Prolegomena, p. LV). «A kunok nyelvéről és nemzeti
ségéről* írott értekezésében (58) már a következőket mondja: 
«Ez a szó a keleti törökben nem éppen állomást jelent ugyan, 

de jelent állandót (óyo/) , tehát a kunban jelenthetett állandó 
helyet, állomást*. Ez a magyarázat elfogadhatatlan; a 'statio' 
jelentésről a szótárak mitsem tudnak, az állandó, állhatatos' 

jelentésnek pedig a turguk {Sy-jy B. LÜG.) felel meg. A személy
név jelentése így inkább 'megálló, tovább nem menő'. (Vö. kirg. 
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Kondy Bai Pr. III. 63 (47) -s kon- 'letelepedni', továbbá Turmys 
Khatun HAMMER, G. d. Ilch. II. 16, Kalar Pr. IX. 613 ^ kal-
'maradni' stb.). Némi jelentésmódosulással, de szintén mint 
nomen actoris, tűnik föl ABULOHAzmál. Szerinte a o&jy lurgan 

szónak jelentése ./eSl- sakcy 'őr' (BUDAGOV). 
Kajatkan : terra kayathkan 1488, GYÁRFÁS III. 698. Személy-

névi eredete igen valószínű. Nyilvánvalóan az oszm. csag. kip-
csak, kun stb. hajt- 'visszatérni' ige származéka, jelentése tehát: 
'visszatérő'. 

Megtelelő török analógiát kimutatni nem tudok, de rokon 
jelentésű személynév pl. Kaitmys HAMMER, G. d Ilch. II. 147. 
Ugyanezen igének -r képzős participiuma is szerepel nálunk 
személy-, illetőleg családnévként: Blasius Kaytar baranyamegyei 
jobbágy 1398, gr, Zichy Okmt. V. 7 5 ; Túrkevén 1713 köralélt 
egy Kajtor nevű család. 

3. -man, -mán. A -man elsősorban denominális nomen-
képző (pl. csag. alak **- alakman 'rablóbanda', csag. tákir 'kerek' 
*»- takirmdn 'malom'), de szerepel úgy is, mint nomen verbaie 
képzője. Vö. kaz. BÁL posaman 'búslakodás, szomorúság' -= posa-
'szomorkodni, búslakodni'; C. Cum. talasman 'praedo' ^ talas-
(csag. BUDAGOV 'civakodni, ellenségeskedni' C. Cum. talischirmen 
p. 132). . 

E képzőnek személynévben való előfordulását illetőleg vegyük 
figyelembe a következő török neveket: kirg. Sorman Pr. 111. 
56 (39), kirg. Parman Bek Pr. III. 296 (251), Sokmán HAMMER, 
G. d. Ilch. II. 89. 

Okleveleinkben sok idetartozó név fordul elő. Történelmi 
szempontból legfontosabb ezek közül a Dormán. Kun fejedelem 
neve. « . . . quum ad Dormanum ad colloquium sub spe pacis 
misissemus* 1285, GYÁRFÁS II. 451., uo. lentebb: «fideles 
Transsiluanos unacum Cumanis nostris contra Dormanum et 
Bulgaros misissemus*. L. még GYÁRFÁS III. 480. A XV. század
iban volt hazánkban Dormán és Dormánháza nevű község s ma 
is van Dormánd (CSÁNKI, Magyarország tört. földrajza I, 58). 
1477-ben Dormánházi Dormán család is szerepel (CI-ÁNKI I, 77). 
A Dormán név a már említett dur-, tur- ige származéka. Ez az 
ige sok más személynévnek is szolgál alapul, pl. kirg. Turdu 
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BEK, Pr. III. 55 (43), 62 (47), Turmys khatun F. W. K. MÜLLER, 
Zwei Pfahlinschr. 11, HAMMER, G. d. Ilch. II. 16. Pontosan meg
felelő török analógiánk is van. «The Jelairs and Dormans were 
Turkish tribes living among the Mongols.» HOWORTH, Hist. of the 
Mongols II. 13. Itt ugyan mint törzsnevet találjuk, de a lénye
gen ez mitsem változtat. 

Karmán: Steplianus filius Kurman 1323, GYÁRFÁS III. 463. 
Bár «Jazones fideles nostri* között van fölemlítve, kún voltát 
megerősítik a következő pontos török analógiák: kirg. Kurman 
Pr. III. 100 (77); a buszurmán népecske (a Kyrgys Nor és Ubsa 
Nor vidékén) egyik nemzetsége Adsu Kurman, RADLOFF, AUS 
Sibirien I. 222. 

Mint magyarországi helynév is szerepel: loc. Kormaan 
(Csallóközben) 1357, Anj. Okmt. VI. 585. Talán vele hozható 
Összefüggésbe a zalamegyei Potoc kurmand, Kvrmand patak 
neve is. (WENZEL VIL 289.) Etymologiáját tekintve ez a név 
bizonyára az ujg. oszm. kún stb. kur- 'stellen, in stand setzen, 
herrichtcn, vorberéiten, spannen (einen bogén)' nomen verbaleja. 

Kachman. Egy 1247-iki oklevél 1370. évből kelt átírása 
tartotta fenn számunkra: Moys fratri Vs et Kachman de villa 
Kapornuk. H. Okmt. VII. 35. Minden bizonnyal az oszm. kip-
csaki. kún stb. kaŐ-, kaj- 'menekülni, elfutni' jelentésű ige szár
mazéka. Ugyanezen ige személynévi alkalmazására HOUTSMA is 
hoz föl példát: Kajmaz (i. m. 30). Összefüggésbe hozhatjuk 
vele talán a Kadsar dinasztia, illetőleg alapítója Kacar nevét is. 
HAMMER, Gr. d Ilch. II. 465. 

Kayman. (Szegi) Kayman családot, Zala megyéből, CSÁNKI 
említ (i. m. III. 156) utalással több XV. századi oklevélre (1422, 
1439, 1455). 

Alapszava a Kayman névnek kaj-, 'sich biegen; verderben, 
tödten', amely több török (HOUTSMA : Kajmaz, ABULGHAZI-DEBMAISONS 
71, 74: Kayan; Dzsingisz khán utódai között sok Kaidu) és 
magyar oklevélben előforduló személynévnek szolgál alapszavául, 
így pl. Kayan 1281, H. Okmt. VII. 176, Praedium Kayar 1135, 
H. okmt. II. 271. 

Odorman. Személynévi használatára nem találtam példát, 
a hazánkban előforduló török eredetű helynevek analógiájára 
azonban, az Odormán-fok elnevezés (a Kőrös vízvidékén Doboz-
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nál, Békés megyében) személynévi eredete is valószínű. Az oszm. 
csag. kún stb. otur- 'sich setzen, landen, wohnen' ige szárma
zékainak személynévi alkalmazásával Dzsingisz khán ivadékainak 
családfájában is találkozunk: Oturkan, Orda anyja, 1. HAMMER, 
G. d. gold. Horde 95. 

Kotormány: Kotorman szn. 1255, H.«Okmt. VII. 49. Elő
fordul bácsmegyei királyi ember nevében is, CSÁNKI II. 155. 
LIPSZKY Repertóriuma Vas megyéből sorol fel, az Őrség vidékéről, 
Kotormány nevű falut. 

Alapszavául talán az oszm. kudur- | alt. VERB. kudur- | azerb. 
BUDAGOV kutur- | C. Cum. kutur- 'dühöngeni, őrjöngeni; pajzán
kodni, csintalankodni (gyermekről); -megveszni (kutyáról)' jelen
tésű ige szolgál. 

Az is lehetséges azonban, hogy nominális eredetű s a csag. 
kutur Tett, dick' szóval van összefüggésben. Egyébként ki is 
mutatható török tulajdonnevekben, hogy a -man képző mellék
névhez járult. Pl. Karaman (vö. Karamania, Kis Ázsiában), Stig
mán «Waldgebirge im lande der Kirgisen» RADLOFK, Inschr. 431. 
Utóbbi föltevés mellett szól még az a körülmény, hogy az emlí
tett kutur, kotur Tett, glatt, dick, stark; stumpfnásig' (SEJX SÜL. 
Lugat-i cag.) melléknévnek személynévi alkalmazásával is talál
kozunk. Vö. Kotur, Hulagu unokája, HAMMER, Gr. d. Ilch. I. 86 ; 
Kuthur de Mysete 150 magyar, kún és oláh tanú között van 
említve 1342, Anj. Okmt. IV. 230; Nicolaus dictus Kutur de 
Kadvan 1396, gr. Zichy Okmt. V. 17. 

R. NAGY LÁSZLÓ. 


