
/ 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Az -i többesképző. — MELICH JÁNOS egynéhány évvel ez
előtt megielent értekezésében (MNyv. XIV. 230—252) igen 
nagy nyelvtörténeti anyagból' azt a következtetést vonta le, hogy 
a magyar -i többesképző «nem finnugor örökség s nem azonos 
a finn-lapp -.<-, -jvel», hanem magyar fejlemény; t. i. «ráalkal-
mazás (adaptatio) útján keletkezett a részelő birtokviszony olyan 
szavaiból, mint többi(e), egyebi(e), keltei; ezekben pedig az -i(e) 
eredetileg 3. személyű birtokos személyrag. E mennyiséget 
jelentő kifejezésekből az -i(e) a többség képzetét magába szívta 
s mint többes képző aztán analógia útján átterjedt a névszóknak 
egyes 3. személyére, majd innen az 1. ós 2. személyre. Az egyes 
után jött a többes 1., majd 2. személy, s végül a 3. személy; 
ahol még ma sem terjedt el az -?' minden egyes nyelvjárásban > 
(uo. 252). 

Ez a föltevés igen elmés, s aki ismeri a nyelvek életét, 
az nem vonhatja kétségbe, hogy ilyen fejlődés lehetséges. A rá-
értésnek és a ráértésből származó alkalmazásnak számos példája 
van. A hozzáértő azon sem ütközik meg, hogy a fejlődés kiinduló
pontjául csupán három szóalak van fölhozva, mert hiszen akár 
egy is elég lehetett volna, amint pl. a francia tb. 1. szem. -ons 
végzetnek az ófr. sons alapján történt általánossá válása mutatja. 

Azt az ellenvetést tehetné valaki, hogy: ha a többi, egyebi, 
Jcetteinek -i személyragja többesképztövé fejlődött, mért nem fej
lődött azzá az ugyanoly alkalmazású hárma, négye, öte, háta 
stb.-nek (1. NyK. XLIII. 415—416) -a, ~e (<*> -á-, =&•) személy
ragja i s? Erre az a felelet, hogy a nyelvérzóket nem lehet 
kérdőre vonni azért, hogy az azonos szerepű nyelvi elemek közül 
miért választotta valamely új fejlődés kiindulópontjául éppen 
ezt vagy azt és nem mást vagy mást is. 
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Erősen támogatja MELICH föltevését az ilyen egyeztetés: 
Jcettei . . . ke7Áyk wolth, egebi estenec, az tebby . . . meg olettete-
nek (uo. 244, 245). 

Mindazáltal nem tudok elnyomni egy kétséget. Az n többes
képző idővel — mint tudjuk — mássalhangzó után -ai, -ei-\é 
és aztán részben -jai, -jei-vé fejlődött. Azt kérdem mármost: 
hát a többiből mért nem lett többéi s ebből többjei, sem egyebi-
bői egyebei? MELICH egy korábbi cikkében azt mondja: «A többi 
-i-je csupán 3. személyű birtokos személyrag, ezért nincs soha 
Höbbei változata. Ilyen az egyebi és a Icettei -i-je is» (MNyv. 
XII. 122). Ezzel meg volna adva az én fönnébbi kérdésemre a 
felelet, de a kétségem nincsen eloszlatva. A dolog nem azon 
fordul meg, hogy a többi és az egyebi szónak n-je mi volt ere
detileg, vagy mondjuk: akkor, amikor a magyarban -i többes
képző még nem volt, hanem azon fordul meg, hogy abban a 
korban, amikor a többesi =i-ből -ai, -ei fejlődött, minek érezte 
a nyelvérzék a többi és az egyebi szó =i-jét. MELicHnek imént 
idézett mondatából azt olvasom ki, hogy szerinte a nyelvérzék 
akkor birtokos személyragnak érezte, nem pedig többesképzőnek, 
mert különben --ei lett volna belőle. De ha a többi-nek és az 
egyebi-nek 4-je még akkor is személyrag volt, hogyan érezhették 
már korábban a többség jelölőjének és hogyan alkalmazhatták 
mint ilyent tovább ? Csak nem tehetjük föl azt, hogy e szavak 
-4 személyragját a nyelvérzék a nyelvtörténet-előtti korban egy 
ideig a többség jelének érezte s aztán, miután mint többesképzőt 
tovább terjesztette volt, megint visszahelyezte személyjelölő 
mivoltába ? Az a föltevés sem volna valószínű, hogy a többi-%, 
egyebi-t a nyelvérzék hol 'többje, egyebe'-nek, hol meg 'többjei, 
egyebei'-nek érezte, az utóbbiból kisarjadzott az i-nek többes
képző szerepe, s aztán a többi-nek, egyebi-nek csak amaz a je
lentése élt tovább. Az olyan egyeztetés, mint az tebby tartozwafc', 
'egebi esenec', nem a 'sebei gyógyulna^', 'hadai elszéledénefc' félék 
párja, hanem olyan, mint: az őte . . . jama&', 'tize meltatlankoda-
nak\ 'tyze . . . bozzökodanaA;' (idézve: MNyv. XII. 121), 'iéznek 
vala huza\ 'ket ezöre . . . voltának' (id.: MNyv. XIV. 245). Az 
8te, tize {tyze), huza, ket ezöre semmi esetre sem többesi alak, 
hanem személyragos. S az ilyenek minden bizonnyal akadályai 
voltak annak, hogy a nyelvérzék a többi-t és az egyebi-t többes-
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számi alaknak, tehát --í-jüket a többség jelének érezze. Semmikép 
sem látom tehát annak a lehetőségét, hogy a többi vagy az 
egyebi alakból indirt volna ki az 4 szeinélyragnak többesl^pzővé 
fejlődése. Megmaradna még a keltei Vájjon valószínű-e, hogy 
ennek ••'% személyragját a többség jelölőjének érezte a nyelvérzék? 
Felelet: nemcsak hogy nem valószínű, de nem is lehetséges, 
mert a masryar számneveknek nincsen többes számuk, s amennyire 
tudjuk, nem is volt soha. 

Bármennyire elmés és elvi szempontból kifogástalan is tehát 
MELICH föltevése, bebizonyítottnak nem tanhatjuk, sőt valószínű
nek sem. 

Ha félrehagyjak a névmásokat, amelyek még nincsenek 
tüzetesen megvizsgálva, a magyaron kívül csak a finn-permi 
nyehngban (nevezetesen a finnségben és a lappságban) találunk 
=i, i többesképzőt; a mi nyelvünk legközelebbi rokonaiban semmi 
nyoma sincs. Ez azonban még nem elegendő ok arra, hogy ezt 
a képzőt ne tartsuk a fgr. alapnyelvből valónak. A -k többes
képzőnek és a középfok képzőjének sincs megfelelője a vogulban 
és az osztjákban; csak a magyarban ós a finn-permi nyelvágban 
vannak meg, mégis joggal föltehetjük mind a kettőről, hogy már 
a fgr. alapnyelvben megvolt (1. a -&-ra nézve értekezésemet: 
NyK. XLV. 267). Sőt az --i, -i t még régibbnek tarthatjuk, mert 
több szamojéd nyelvben is megvan (vö. CASTRÉN, Gramm. 157, 
172, 244, 308). • 

Nagyon becses MELTCH értekezésének az a része, amelyben 
kimutatja, hogy a fionk, fiatok, fiók alakok régente azt is jelen
tették: 'fiaink, fiaitok, fiaik'. Ezt bőséges adattárral bizonyítja, 
s adatainak bizonysága kétségbevonhatatlan. MELICH azonban még 
egy lépéssel tovább megy. A fönnebbiekből azt következteti, hogy 
«kellett lenni olyan korszaknak is», mikor a fiam, fiad, fia-féie 
alakoknak is kettős jelentésük volt: 1. 'filius meus, tuus, suus', 
2. 'filii mei, tui, sui'. De hozzáteszi: «Nagy kérdés azonban, 
vaj ion lehet-e ilyen alakokat a nyelvemlékekből kimutatni*. Idéz 
egynéhányat, de maga is kételkedik bennük, mert azt mondja: 
«Ilyen alakoknak l á t s z a n a k 1 ) a következők* (MNyv. XIV. 
241). Szerintem is csak látszanak s nem kétségtelenül azok. Én 

*) Én ritkíttattam. 
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azt tartom, hogy a fionk, fiatok, fiok-féle alakoknak kettős jelen
téséből nem k e l l , sőt talán nem is szabad azt következtetnünk, 
hogy a fiam, fiad, /ia-féléknek is volt ilyen kettős jelentésük1. 
Amazokban van jele a többségnek, s ez elegendő lehetett a 
nyelvér/éknek arra. hogy ne csak a birtokosok többségét, hanem 
a birtok többségét is érezze bennük ; a fiam, fiad, fia-ié\e alakok 
ilyen beleértésre nem nyújthattak módot. Inkább arra gondol
hatnánk talán, hogy valamikor ilyen volt a több-Wrtokú para
digma: fiaim, fiaid, fiai, fionk, fiatok, fiók, s később a birtok 
többségét jelölő -i behatolt az utóbbi alakokba is. (A fiad alakról 
most is azt tartom, hogy eredetileg a több-binokú paradigmába 
tartozott, vö. NyK. XXXV. 4-16, NyH.6 113, s így fiaid alak-
vegyülés eredménye. Erről majd más alkalommal; most csak 
annyit jegyzek meg, hogy az elegyes paradigmák a finnugorság
ban nagyon közönségesek.) SZINNYEI JÓZSEF. 

F. maailma 'világ'. — A f. maailma szót BEKÉ Ö. a NyK. 
XLII. 355. lapján úgy magyarázza, hogy tkp. 'löld - j - levegő'. 
Ez a magyarázat talán nem egészen helyes. Az Urna szónak az 
uo. fölsoroltakon kívül, amelyek kö/ül 'levegő' és 'idő(járás)' a 
legközönségesebbek, egyebek között még eg' jelentése is van. 
Ezt ismeri BUDENZ ('himmel' MUSz. 785) és YRJÖ-KOSKINEN ('ciel', 
a Kalevalában előforduló jelentésnek jelezve). LÖNNROT szótárában 
nincs ugyan egyenesen 'himmel'-nek fordítva, de jelentései között 
ott van 'himlarymd' ( = 'himmelsraum' ERWAST), S ezt a példák 
közt a következők világítják meg: on üman álla 'ar under bar 
himmel' azaz 'szabad ég alatt van'; ilman kansi 'himlafáste, 
-hvalf (— 'himmelsgewölbe, himmelsbogen' ERWAST), ilman ranta 
'horisont, himlens rand' ( = 'horizont, himmelsrand' ERWAST). 
A Kalevalában: ilman álla (32:81) az ég alatt'; ilman allé 
(1 : 151; 7 : 28) a szabad ég alá'; allé ilman (34 : 59) a világra', 
tkp. az ég alá'; népmesében: taman ilman álla (Suom. Kirj. 
Seur. Tóim. XVII. 76) 'ebben az életben', tkp. ez alatt az ég 
alatt'. A f. Urna szó megfelelői: lpL. aleme (gen. alme) 'himmel' 
(WIKLUND, Larobok2 194), lpPolm. aVbmi 'himmel' (NIELSEN : SUS. 
Tóim. XX. 117), lpK. adme, ailm 'himmel' (alm-mdnta 'welt', 
tkp 'ég-told' GTENETZ, Wbuch 8, 175) j votj. in, in (tő: inm-, 
inm-) 'levegő; ég; — luft; himmel' (MUNKÁCSI, VotjSz.);'himmel' 
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(WICHMANN, Wotj. Chrest.) | zürj. jen (tő: jenm-) -gott' (WIED., 

WICHM. id. h. ; — a jelentésre nézve vö.: fS. taivas és megfelelői 
a'z egész finnségben eg' jelentésűek, a balti nyelvcsaládban 
pedig, amelyből a szó a finnségbe került, 'isten' a jelentése, vö. 
THOMSEN, BFB. 166; cser. jum§ coelum' és 'deus coelestis', osztj. 
sayk?, sarjG3, tür§m, vog. tördm eg' és egi isten' PAASONBN : NyK. 
XXXVII. 17, 2 1 ; tör. tárjri stb., mong. tengri eg' ós 'isten'; 
szkr. dyáús 'himmel' és 'himmelsgott').1) — Ezek szerint a 
maailma 'világ' összetétel alkotórészeit inkább így érthetjük: 
'föld - j - ég (himmel)'. ,— SZINNYEI JÓZSEF. 

Kökörcsin. A magyar kökörcsin török megfelelőit már MUN
KÁCSI egybeállította Nyr. XIII. 262, NyK. XVIII. 82 és GOMBOCZ 

ZOLTÁN MNyv. III. 260, MSFOu. XXX. 102—3 is2) tárgyalta. 
A felmerülő hangtani nehézségek — a vocalismus ingado

zása és az őstörök *k =*- g =- j ~ v változásy) — ellenére is 
igen valószínű, hogy valamennyi nyelvjárási változat a köztörök 
kök 'blau' származéka. A kök-hői való származtatás mellett szól 
REDHOUSE (1597) 'the pigeon, the bleu rock dove' értelmezése is. 
Vö. még orosz zójvyóz 'Taube' °° zojiyőóü 'blau'; kisor. hólub 
'Taube' <» hólúbyj 'himmelblau' BERN. EtWb. Elvben támogatja a 
feltevést a meglehetősen nagyszámú színből képzett török állat-
és növénynév. PL : oszm. kyzyljyk 'the edible cornel, cornelian, 
cherry' (cornus mascula) REDH. 1452, kirg. kyzyUa 'eine Pflanze' 
RADL. II. 289 -= kyzyl 'rot'; kirg. kyzyyldak eine Pflanze' RADL. 

II. 832 f kyzyyl 'díe Röte'; oszm. karaja eine Art wilder 
Ziegen' RADL. II. 162, karamuk 'ivraie, herbe folle' BARB. DE MEYN. 
505, csag. karamuk 'eine schwarze Beere' VÁMB. Stud. 310 =̂ 
kara 'schwarz'; oszm. saryjyk '-ein VogeF RADL. IV. 325 ^ sary 

1) A finn, a lp. és a permi szavakat BUDENZ MUSZ. 785 a 
m. émen, émett, ímett tőszavával egyezteti. 

2) Előforduló alakváltozatok még : oszm. gcivarcin ,RADL. II. 
1 5 7 9 ; karács , kögürcün KSz. X. 1 1 0 ; balk. kögürcün KSz. 
XV. 2 3 0 ; bask. kugarsén KSz. V. 2 5 5 ; csag. kövarckan RADL. 
II. 1 3 1 9 ; tel. koyoljyn = kögöljün RADL. II. 5 1 6 ; bar. kögürjün 
RADL. II. 1 2 3 3 ; kar .T. kürgüéün hangátvetéssel -^ kügürcün 
RADL. II. 1460. 

3) Vö. csag. kökem Pavet. de Court. 474, oszm. gügam, 
güjöm RADL. 1632, J-633 és güwem, güwüm Z. 777, 780. 
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'gelb'; leb. akcalak 'charius (ein Fisch)' RADL! I. 122, alt. akcanak 
ua. VERB. 12 -= ak 'weiss'; balk. kökén, kökön 'Schlehe' KSz. 
XV. 230 -= kök 'blau'; bask. alasa 'herélt ló' KSz. .V. 229 -= ala 
'tarka, nagyfoltos' vö. csag. alaca 'ein buntes streifiges Gewebe 
aus Mittelasien' és oszm. alája 'bűnt'. 

Ami már most a kökür-cün képzését illeti, hasonló végző
désű madárnévre több példánk van: oszm. balykcyn 'ein kleiner 
Vogel, der Fisehe fangt' RADL. IV. 1497 **= balyk 'Fisch'; oszm. 
kasykcyn 'the shoveler duck (spatula clypeata)' REDH. 1416 T* 
kasyk a spoon'; csag. sigircin 'ein kleiner schwarzer Vogel' 
VÁMB. Stud. 301, kaz. syjyrcyy 'der Staar' RADL. IV. 1049, vö. kún. 
segercik 'columbus' CCum. 294, csag. siyircik, kaz. syyyrcak stb. 
-= siyir, syyyr 'Kuh, Ochs'? Vö. siyir kus 'Staar' RADL. IV. 680; bask. 
alasén 'kis vadászsólyom' KSz. V. 256 -= ala 'tarka, nagyfoltos', 
vö. oszm. sor. szag. lacyn, csag. lacin 'Falke' RADL. III. 735. 
Nem világos alapszóból: alt. kyjykcyn 'ope^T?, öepicyTt' VERB. 
157; sor. kyjykcyn^m grosser Raubvogel, Adler, Berkut' RADL. II. 
717; bask. abirsin Vadgalamb' KSz. V. 230; sor. kyiyycyn, szag. 
kyiyacyn 'die Mőwe' RADL. II. 1692, 1694. 

Egyéb állat-, növény- és dolognevek: tob. ürrnakcin 'die 
Spinné' RADL. I. 1844, bask. wlmeksdn 'pók' MÉSZÁROS, Magna Ung. 
107, vö. kirg. örmöksü 'Spinné' -< örmök 'Spinngewebe' r* ör-
'flechteu'; csag. konacin 'die Kuh im 2. Jh.' VÁMB. Stud. 320, 
bar. .kunajyn 'ein 3 Jh. Kalb', leb. csag. kunajin, ein 3 Jh. 
Füllen' RADL. II, 911 vö. leb. csag. kunan ua., sor. kunak 'ein 
3 Jh. Rehjunges' RADL. II. 910; tel. sor. karbyjyn 'das Farren-
kraut' RADL. IÍ. 214, alt. Icarbaőyn, karcyn nanopoTHHira (filix 
mas)' VERB. 132; ujg. kökcin 'grau, der Greis' RADL. II. 1229 =-
kök 'blau, grau'; oszm. adamjyn zahm, das Haustier' RADL. I. 
487, vö. adamjyl ua. -*= adam 'Mensch'; kulakcyn 'die Ohren-
klappen bei der Mütze' RADL II. 972 -* kulák 'Ohr'; csag. 
kökrekcin 'der Brustfleck, die Weste' VÁMB. Stud. 330 >- kökrek 
'die Brust'. tumarcin 'das vom Halse herabhángende Medaillon' 
VÁMB. Stud. 266 -f tumar 'Talisman', muyulcin 'weiss' RADL IV. 
2174 -* muyul 'rein von Herzen', kulakcun 'a cap with long 
side (ear) lappets which can be crossed under the chin'BARKLEY-
SHAW 157 ** kulák an ear'; kaz. kqlokcyn 'Pelzmütze mit breiten 
Ohrenklappen' RADL. II. 680; kyrcyn 'kahlköpfig' RADL. II. 759 #* 
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szög. kojb. sor. oszm. kyr grau'; kirg. karassyn 'die Suite, das 
Gefolge, die Diener, die den Herrn begleiten' RADL. II. 164 r* 
karasa 'der Unterton'; kkirg. kyrcyn 'Weideneestrüpp' RADL. II. 
758 -* oszm. Jcyr 'Steppe, Ébene'; kkirg. ketacin ein gesticktes 
Tuch' RADL. II. 1130 -« ketd 'die schöne Kleidung jtmger Franen'; 
bask. kqjgksén a fület is védő nagy prémes sapka' KSz. V. 253; 
tar. gülcirj 'das farbige Hackenleder der Tatarenstiefel' RADL. II. 
1643 -"= gül 'Blume, Rose'; tel. kyrcyn 'das Gestrüpp'; leb. kyrcyn 
'Weidengestrüpp, Gestrüpp' RADL. II. 758. 

Van tehát egy kicsinyítő értékű -cyn, -cin, -cun, -cün 
denominális névszóképzőnk, amelyet a nyelvtanok nem említenek; 
BÁLINT is csak egy példával, Kaz. tat. nyt. 27.1) Sőt előfordul a 
kiegészítő kétalakú -can, -can deminutivum is : szag. iza^ar, (statt 
ijajári) 'Mütterchen' RADL. I. 1539 -« ijd 'Mutter'; oszni. kdpcdn 
a kind of cloak or cape' REDH. 1523 ~= leb. sor. küar. szag. 
kap 'Anzug, Kleidung'; kkirg. dambalcan 'mánnliche Unterhosen' 
RAUL. III. 1653 ** kirg. dambal ua.; kaz. sualcan, syuaUan, 
syuylcan giliszta' BÁL. Nyt. 93, 142, vö. csag. sogulcak 'Wurm' 
VÁMB. Stud. 298; csag. torumjan 'egy pusztai savanyú, ehető 
növény' B.-ül-Lugat 43 -< kaz. oszm. bar. tob. kirg. krim. 
torma 'Rübe, rettig'? uf. tat. bögdlcan 'bögöly' NyK. XXXVIII. 
336; bask. bugulsen 'barmokat csipkedő légy' KSz. V. 234 
(vö. MSFOu. XXX. 53). 

Ezek valószínűleg megcsontosodott kicsinyítő-változatai a 
kaz. tat.-, kirg.- és a keleti nyelvjárásokban meglehetősen ter
mékeny nom. poss. értékű -can, -can képzőnek. A -can, -can a 
keleti nyelvjárásokban ma már igékhez is járul ugyan, de ez 
már csak másodlagos fejlemény. (Ilyenkor, úgy látszik, a -yu, -yü 
dev. névszóképző jutott lappangásba.) Úgy, hogy azt hiszem, 
egészen bátran beszélhetünk egy ma már nem élő, hatalakú -cyn, 
-cin -cun, -cün,. -can, -can ^>- ^ ill. -jyn, -jin, -jun, -jün, 

-jan, -jan, lyJ>. ^ (kirg. s <*> bask. s °° tob. c o° bar. j v. e 
kezdőmássalhangzós) deminutivképzőről. 

x) Hogy a -cyn, -cin stb. már maga is képzőbokor, kitűnik 
az egymás mellett meglévő változatokból: csag. tumarcyn mft. <» 
tob. tumarci 'Talisman' RADL III. 1520; kel. Türk. aryamcin 
rope, cord'- BARKLEY-SHAW 6 °° uo. aryamci ós arkan ua. 
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Ebből mármost az következnék, hogy a kögürcün is egy 
névszói *kögar, *kögür, *güvár stb. kicsinyítője1) és nem a kögar-
ige származéka, mint ahogy azt első pillanatra gondolnók. A *kögür-t 
önállóan sehol sem találom, de vannak egészen hasonló képzésű 
madárneveink, amelyeknek önállóan is előforduló r-es szárma
zékuk igazolni látszik a feltevést. Pl . : alt. pödürcün 'nepene^Ka' 
VERB. 267; oszm. bildirjin 'the quail' EEDH 381 ; szag. pödürcün; 
mad. pödürcük, ad. bildircin, tob. büldürcün 'Wachtel' EEDL. IV. 
1771, 1896, 1305, 1408. Vö. csag. büdene 'fürj' Abuska 35 ; kaz. 
büdana, kirg. bödönö, tar bödünö, alt. tel. leb. pö'düna, bar. 
pödönö 'Wachtel' EADL. IV. 1899, 1704. 1304; bask. budana 
'búbos banka' KSz. V. 235: karács, büdene 'Eebhuhn' KSz. X., 
9 5 ; kumük : b'odene 'fürj' KSz. XII. 103. Nyilvánvalóan össze-
tartozók -= *böt, *pöt s önállóan is meglévő r-es kicsinyítőjíik az 
ujg. pödür (p : bötür) ein Vogel' (de Wa< htel?) EADL IV. 1304. 

Itt említhető még az oszm. bajyrjyn /f-yl> e*n Vogel' 
EADL. IV. 1469 -* oszm. buy 'Bánd. Binde' Z. 167, kún. bav 
'vinculum' CCum. 299, baj, bajy 'Bánd, Zauber' VÁMB. Majjy. 
Ered. 387? Kár, hogy nem pontosabb az értelmezés, talán valami 
babonás madarat jelent. Vö. bajyr kusu 'ein Vogel' uo. 

Hasonló deminutiv szerepben látoni az r-elemet a következő 
példákban: oszm. korur 'gris noirátre' Z. 719, kel. Türk. korur 
'dun' BAEKLEY-SHAW 258, alt. korjyr VeMHO cipbá' VEBB. 142, 
kaz. korjyr 'gesztenyeszínű' BÁL. 11. 59, vö. csag. kojj 'Kráhe' 
SEIX SUL. 134 és Abuska 86 kur> 'holló'. Ugyanazon tő származé
kának látszik: kel. Türk. koruz 'a black beetle' BAKKLEY-SHAW 
158, kumük koiuzak 'bogár' KSz. XII. 1?2, kojb. korza 'Fiiege' 
KATANOFP, Mél. As. IX. 124 — kara sük 'Fiiege' uo. 118. Oszm. 
kykyr 'thin, dry, hard, rattling' EEDH. 1509 -*= kyk 'dry, dried. up ' ; 
oszm. potur 'die Falté, Eunzel' EADL. IV. 1284 ~= pot 'Falté, Saum, 
Übernaih' ; sor. szag. tobyr 'stumpf, kurz' EADL. III. 1232 r< 
oszm. csag. krim. bar. top 'jedes rundé Ding, Ball, Kugel' vö. 
csag topurcak 'schönes Pterd' és topcak 'tettes Píerd' SEIX SÜL. 
193; kirg. topur 'Volkshaufe, Menge' EADL. III. 1224 •*= top 

A) Vö. a köknek ugyancsak 'galamb' jelentésű más biztos 
kicsinyítőit: tar. kökanak 'Turteltaube' EADL. 11. 12^3 és alt. 
kökpen 'rop^iHna' VERB. 182. 
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'Haufe, Menge, Versammlung, Gesamtheit'; krim otar 'die Weide', 
kirg. otar ein vom Aule entfernter Weideplatz', nog. otar eine 
Heerde Schafe, die auf verschiedene Weideplátze getrieben wird' 
RADL. I. 1105, kaz. utar 'der Viehhof RADL. I. 1705 -* oí, ut 
'Gras, Heu, Kraut', vö. oszm. csag. otar- 'das Vieh füttern, weiden 
lassen; vergiften'; kirg. s~tr (-= *siyir, *sijir? vö. kirg. sír 'die 
Kuh' °o oszm. syyyr, bar. syjyr üa.) 'Ort, den das Vieh voll-
stándig abgeweidet hat' RADL. IV. 1070 T* sl 'hanes Steppen-
gras ' ; bar. jimakar 'gefrássig' RADL. III. 533 -< tel. jimak 
'Gefrássigkeit' vö. alt. jimakkai, 'tel. jimdkkai gefrássig' és tel. 
jimakéi 'der Vielfrass'. 

E szerint a kök **• *kö'gür ?•- kögürcün példája lenne a 
deminutiv képzőhalmozásnak,1) amire különösen< az állat- és 
növénynevek köréből számos példánk van. 

Érdekes a tob. kügálcin Vilde Taube' RADL. II. 1427 és 
tel. kogoljyn =— kögöljun 'Taube' RADL. II. 516; sőt az utóbbi 
nyelvjárásban VERB. 137 kogorcyn is. Itt gondolhatunk r >•= l 
változásra, vö. oszm. krim. topal J l^L, csag. J\jy 'hinkend, lahm, 

mit verrenktem Fusse' RADL. III. 1222 ^ csag. topár jljT 'sánta' 
THURY, B.-ül-L 42. De másrészt feltehető egy *kögal deminutivum 
is, vö. BANÖ 'Túrán' 1918, 298. BANQ csak további származékai
ban említi, pl. kügelceni 'kékes' BÁL. II. 35, de lalán önálló pél
dája a kkirg. kögöl 'Enterich' RADL. II. 1232 és a kún kukel 
gramen' CCum. 265. Idetartozónak gondolom még: csag. ayyl 
'der Hof des Mondes' VÁMB. Stud. 210 -= ak weiss, grau, rein' 
vö. akcyl ua. uo. 211 ; alt. tel. sabyl 'ein Topf mit Stiel' RADL. IV. 
419 -< sap 'der Stiel, Griff', vö. csag. sapak 'Stiel, Stengel' 
RADL. IV. 403. Tehát: 

..., > ^ *köqür, qüvar stb. dem. >» kögürcün ) ., ,, , , 
kok < *, .: ../ ; . . . .., 7 . . .., . \ = kekecske. 

•>< kugot, *kogol « « =- kugolan ) 

PALLÓ MARGIT. 

x) A *kögür-nek az egyes nyelvjárásokban már további 
kicsinyítői is ismeretesek, pl. kirg. kügörsük RADL. II. 14^7, 
kkirg. kögürekön. kögückön RADL. II. 1233; bask. kügaran KATAR. 
152 stb. 


