
RÁSONYI LÁSZLÓ 

Török adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz. 
i. 

Az itt közölt megjegyzések a magyar könyvtáraktól és az 
ötleteket termelő és megrostáló „kruzsok"-tól távol jöttek létre. 
Ez mentségére szolgálhat annak a körülménynek, hogy — ha 
nem látszanék célszerűtlennek az anyagot szétszórni — egyik
másik megjegyzés egyelőre inkább csak a Magyar Nyelv levél
szekrényébe kívánkoznék. 

Azok között a források között, amelyeket eddig még nem 
merítettek ki kellően, a legfontosabbak az anatóliai tájszótárak, 
amelyek szinte új távlatot nyitnak török jövevényszavaink 
kutatásában is. Egyik az A n a d i l d e n D e r l e m e l e r (Istan-
bul, Hakimiyeti Milliye Matbaasi, 1934), amely a magyar nyelvé
szek jó barátjának, DR. HAMIT ZüBBYRnek, a török múzeumok 
főigazgatójának a kezdeményezése és (ISHAK REFETtel együtt) társ-
szerzősége révén jött létre. A másik tájszótár a Török Nyelvtudo
mányi Társaság (Türk Dil Kurumu) gyűjtése eredményeként, 
szerző, illetve gyűjtők megjelölése nélkül 1940 tavaszától kezdve 
kiadásra kerülő S ö z D e r l e m é D e r g i s i (I. köt. A—D. 
Istanbul, Devlet Matbaasi, 1940) című munka. Bár a fonetikai 
átírás igen elnagyolt, a szótár anyaga nagyon értékes és rend
kívüli nyereséget jelent nemcsak a turkológusok, hanem a ma
gyar nyelvészek számára is. 

A két nyelvjárási szótár általam használt rövidítése: 
AnDerl., ill. SDD. Azok a szótári adatok, amelyeknél a forrás 
megjelölése hiányzik, KADLOFP „Versuch eines Wörterbuches der 
Türkdialekte"-jából származnak. 

* 

balkán, balkány: 'vízállásos hely; sásas, csátés folyó, vagy 
álló víz' EtSz. Egybevethető a következő anatóliai nyelvjárási 
adatokkal: balkan. 'sáros hely, mocsár' (H. ZÜBEYE, Ankara agzi) | 
balgán (a sivasi vilayetből) 'su birikintisi ( = tócsa) | balgán 
arym (Samsun és Mersin vidékén) 'sáros és mocsaras hely, tisz-
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tás' | balgám (Amasya és Maiatya vidékén) 'sáros hely, mocsár' 
SDD. -<c balkymak (Délanatolia) ~ balyymak (Nigde) 1. 'fényleni', 
2. 'nyilallani' AnDerl. | balkymak 'fényleni, villámlani' [ez a 
jelentés nemcsak az egész oszm. tör. nyelvterületen ismeretes, 
hanem a csag., karaim, kirgiz, karakirgiz, jakutban is megvan, 
sőt a Godex Cumanicus és A BŰ HAYYAN kipcsaki szótára (ed. 
CAFEROGLÜ) is ismeri], '(vízről) gyűrűzni, hullámzani (Kirsehir 
vidékén), nyilallni (Gaziantep vidékén) | balkmak 'villámlani, 
c&illámlani' (Kilis, Marás) | balkamak 'villámlani' (Kayseri) -< 
balk (Kayseri) 'éjjel, a láthatár bármelyik irányából, derült idő
ben látszó fény', balk oynuyor (Kayseri, Kütahya) 'villámlik' 
SDD. Idetartozik a középtörök, ar^u nyelv járásbeli balq 'Lehm, 
Kot' MKASY. és a mai fenana i kipcsak balya 'vizes sár' szó (NIMET 
TURGUN közlése), sőt talán, á kirg. Balkan személynév (Materialy 
po kirg. zemlepoljzov. Akmol. obi. 34) is. 

Mivel a halak által keltett egyik legélénkebb benyomás a 
csillámlás, villanás, talán nem tévedünk, ha azt hisszük, hogy az 
egész török nyelvterületen elterjedt balyk 'hal' szó is e csoportba 
tartozik. Különben az oszm. balykla- igének is egyik jelentése 
'glánzen, funkeln' (RADL.). 

Az elmondottakból önként következik, hogy a magyar bal
kán, balkány szó török előzője igei származék, nomen agentis. 
Erre főként az idézett balgán arym [arym 'tisztás') kifejezés utal. 
Mivel a magyar szóra az OklSz. és az EtSz. már 1346-tól kezdve 
ismer adatokat, a szót török jövevényszavaink középső rétegébe 
kell sorolnunk. 

Belényes. Az EtSz. nem tartja valószínűnek, hogy ez a régi, 
már a XIII. századtól kezdve igazolt helynevünk a bölény szóból 
származna. Ha ez valóban így van, s ha a helynévnek a szláv 
*blém-böl származó belén(fü)-höz sem lenne köze, meg, ha föl-
tehetnők, hogy volt a magyarban hajdan egy ma már kiveszett, 
térszíni formát jelölő belén közszó, — mondom, ha ennyi ha nem 
lenne —-, a következő anatóliai török szóval hozhatnók össze
függésbe: belén. KUNOS a zeybekből idézi, 'domb, kisebb hegy' 
jelentéssel (NyK. XXII, 286); az AnDerl. Mentese, Nigde, Sivas 
vidékéről, a SDD. pedig csaknem valamennyi anatóliai nyelv
járásból ismeri. Jelentései: 'kis domb, lapos tetejű kis domb, sík 
hely a hegy tetején, hegyhát; lejtő; meredek hegyoldal, két hegy 

7* 



100 RÁSONYI LÁSZLÓ 

közötti magas hágó stb'. Ez a szó éppenúgy, mint az oszm. és 
csag. balak 'domb' =- báláklik 'dombos', kirg. beláy 'mélyedés* 
szavak, a szélesebb körben elterjedt köktürk, oszm., kirg. bál ~ 
bel 'domb, szakadék, hegyszoros' szónak a származékai. 

Anatóliában tizenhárom Belén és tizenhét Belen-nel össze
tett nevű falut ismerünk, közöttük a burduri és antalyai vilayet-
ben Belenli-t is, ahol a -li képző pontos megfelelője a magyar -s 
melléknévképzőnek (Köyler Nüfusu, 1935). 

Hendyadisban is előfordul: Belentepe, egy domb neve Afyon 
környékén (AnDerl.). Vö. még Kürt Belén 'Farkasdomb' a Sa-
karya vidékén (Petermanns Mitt. Ergh. 116, Taf. 1). 

Anatólián kívül is előfordul e helynév: kirg. (bugor) Belén, 
Perovsktól keletre (Karta Juzn. Pogr. Aziatsk. Ross. XI). 

berek. Az EtSz. elveti mind MUNKÁCSI magyarázatát, aki 
nyelvünk árja elemei közé sorolja (-= aw. maregá- 'Wiese'), mind 
SmoNYiét, aki a német berg szóval veti egybe, mind pedig 
MiKLOsicHét, aki a szlávságból származtatta. GOMBOCZ is ismeret
len eredetűnek minősítette (Magyar tört. nyt. III. r. Alaktan. Bp., 
1925. 34 1.). Azóta még WÍCHMANN vette elő e szó eredetének kér
dését és votj. ber(gop) 'Moorgrube', illetve pers. mery 'zum Vieh-
futter dienendes Gras' szóval való kapcsolatát próbálta való
színűvé tenni (UJb. VII, 184). 

Legutoljára TOLNAI VILMOS posthumus cikke foglalkozott a 
szó átvitt jelentéseivel (MNy. XXXIII, 257). 

Ha el kell vetni az eddigi magyarázatokat, s nyelvünk finn
ugor szókincséből sem tudjuk a szót megmagyarázni, joggal von
hatjuk föltevéseink körébe a törököt is. A török szótárak nem 
tartalmaznak ugyan berek szót, mégis vannak gondolkodásra 
késztető adatok. A RAMSTEDT által kiadott és török nyelvű vidékre, 
Turfán vidékére vonatkozó mongol levelek egyikében, 1408-ban 
szerepel egy Berek-Cimgen helynév (Mong. Briefe aus Idikut-
scháhri. SBAW. 1909:843, 845). A cimgen szó a kipcs. cim-
'megfürödni, megmerülni' ABŰ HAYYAN ~ oszm. cim- 'to be soaked 
with a fluid, so as to drip with it' REDH. igéből képzett part. 
imperfectum, s megfelelője az oszm., csag., krimi, tarancsi cinián 
'das Kraut, der Rasen; (tar.) die Wiese, das Rasenland' RADL., 
'a meadow' REDH. szónak, amelyet REDHOUSE tévesen perzsa ere
detűnek minősít (a törökből ment át a perzsába is!). 
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Hogy a Berek-Cimgen helynév is olyan hendyadis-szerű 
név-e, mint pl. a Belen-tepe (1. fentebb), nem tudjuk, de az össze
tétel két tagjánali a jelentése semmiesetre sem állhat messze egy
mástól, mert a régi orosz katonai térképeken (Karta Juzn. Pogr. 
Aziatsk. Ross.) a türkmen nyelvterületen, a Mangysiak- (Min-
kyslak)-félsziget déli részén bejegyzett Arpa-berek helynév is 
ilyesmire utal. Csak látszólag mond ennek ellent az a körülmény, 
hogy F e n a n a b a n a berek szó ma nem 'saltus', illetve 'locus uli
ginosus' jelentésben fordul elő, hanem valami 'illatos, fűszeres 
növény'-t jelent, amelyet azonban az adatközlő, a ferranai szüle
tésű NIMET TURGUN nem tudott közelebbről meghatározni. A fer
rana i jelentés olyan jelentéstani viszonyban van a 'saltus, locus 
uliginosus' jelentéssel, mint az oszm. cimen 'meadow' szó a cimen 
'cuminum cyminum'-mal, amelyet REDHOUSE szótára — ismét té
vesen — külön szónak és arab eredetűnek vél, holott ez egysze
rűen azonos az előbb említett, kétségtelenül török szóval. Hasonló, 
syntagmaticus jelentésfejlődést látunk még a következő esetben 
Is: anatóliai bük 'patak partján lévő sűrű csalit; mezőkön lévő 
hozót, tüskés bozót' »- (ott tenyésző) bük 'rubus fruticosus' SDD. 

Hogy a föntemlített Arpa-berek helynév -bereltjének a 
magy. berekhez közeláll a jelentése, azt mintha egy másik, rokon
értelmű helynév is igazolná: Arpa-jazy (jazy= mező, puszta); 
az Yssyk-köl vidékéről említi BARTHOLD (Ulugbek i ego vremja 
81. 1.). 

Valószínű, hogy a fönt említett Berek- helyneveken kívül 
még más török szók is figyelembeveendők a tárgyaltunk magyar 
szó etimológiájának kutatásában. Az anatóliai nyelvjárásokban 
néhány olyan szó maradt meg, amelyeknek jelentése 'vízfolyásos 
hely'=-'juhfejő hely': ber, bére, belek SDD. Ezeket, — ha az 
alább, az öböl szóval kapcsolatban a sporadikus -r- =- -/- hang
változásról mondottakat figyelenibe vesszük — föltétlenül egy
mással összefüggőnek kell tartanunk. 

Mindezek után joggal tehetjük föl, hogy létezett, s részben 
még ma is létezik a törökségben egy berek .közszó, amelynek 
jelentése talán 'locus uliginosus' stb. 

Ha a magyar berek közszó ennek az átvétele, Bereg hely
nevünk is könnyen fejlődhetett belőle. Gondoljunk csak a -k 
zöngésülésére szúnyog, öreg, tőzeg stb. szavunkban. 
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bocs. Az EtSz. szerint eredetileg erdélyi tájszó. A XVIII. 
század végétől kezdve vették fel szótárakba. Különféle állatoknak 
a kölykét jelenti, elsősoriban medvéét, bivalyét. Az eddigi magya
rázatokat az EtSz. nem tartja elfogadhatóknak. 

Az erdélyi tájszók között nagyabb arányban szerepelnek a 
török jövevényszók, mint az ország egyéb vidékeinek tájszó
készletében. Ez Erdély földrajzi helyzetéből könnyen meg
magyarázható: évszázadokon át volt szomszédja Kumániának, 
Kipcsaknak, sokáig volt beleékelődve az oszmánli birodalomba is, 
s a viszonylagos elszigeteltség nyelvi relictumok megőrződésének 
is kedvezett. 

A bocs szó is török szavakkal hozható kapcsolatba: ana
tóliai pocuk 'medvebocs' AnDerl. ~ bocyk 'kis teve' (Isparta) 
SDD. ~ bocuk (Ankara) ~ bodzuk (Cankiri, Manisa) 'disznó, 
vagy teve ivadéka' SDD. ~ bodzik (Konya) 'négyhónapos borjiT 
SDD. ~ budzuk (Amasya) 'borjú' SDD. 

Mindezek a szók ugyanazzal a kicsinyítő -k képzővel létre
jött származékok, mint bodik ~ boduk 'medvebocs, bivaly- vagy 
teveborjú' SDD. (-= bodu ~ bodi ~ boda 'ua.' SDD.), továbbá 
balak1) 'bivalyborjú, medvebocs; róka, nyúl, macska kölyke; 
gyermek' SDD. ~ oszm. maiak 'bivalyborjú' REDH. (-= bála, vö-
MNy. XXII, 212) és kipcs. difi itük ( -= it 'Hund' HOÜTBMA, Ein 
tü.-ar. Glossar 20; arab rész 11) stb. 

Ha a föntemlített bocuk töve nem *boc (ez esetben bocs 
szavunk a középső rétegnél régibb nem lehetne), s ha a jelentés
tani nehézségek áthidalhatók, — a bocuk töve az ugyancsak 
anatóliai bocu2) (Afyon) - bodzu (Marás, Kilis, Kayseri, Biredzik, 
Ankara) ~ bodzi (Maiatya) 'kis kutya, kis termetű ember' AnDerl. 
szó lehet. — Ha pedig a magyarba átkerült szó eredetileg magán
hangzón végződött, a • bocs átvételének az úgynevezett bolgár
török jövevényszavak és a tővéghangzók eltűnésének kora közötti 
időben kellett megtörténnie. A szóra azonban olyan régi adataink 
nincsenek, hogy ezt nyugodtan föltehetnénk. Az azonban min-

*) NÉMETH GYULA a szabir ~Ba\á% névből már kikövetkeztette (Hoaf. 
MKial. 191). 

2) Valahogy nem függ-e össze azokkal a kaukázusi szavakkal, amelv-'* 
kel valaha MUNKÁCSI vetette egybe a bocsol: grúz boca-Ia 'borjú', andi imx' 
'gyermek' stb.? (Ethnogr. XVI, 79; ÁKE. 156). 
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denképen valószínű, hogy az erdélyi szász botsch sző (vö. EtSz.) 
a magyarból való jövevény. 

bokor. 1928-ban, a MNy. XXIV. kötetében már írtam a 
bokor szóról, s azt a tör. bük 'bozót, b o k o r ' ^ *buk szóból szár
maztattam. A *-ot talán el is hagyhatjuk a buk alak mellől, mert 
a SDD. az Anatóliában különösen elterjedt bük 'bokros hely' szó
nak a maiatyai, kastamonui és yozgati viláyetekből, tehát nagy 
területről, buk alakját is ismeri. 

A palatális =~ veláris hangrendi átcsapásra a bük szó más 
példával is szolgál. A csagatájban másodlagos 'Eiche' és egy 
másik nyelvjárásban ugyancsak másodlagos 'Buchen' jelentése 
is van. A 'bükk' jelentésű bük-hö\ származik a kalmük buyur 
'buche, buchenholz' RAMSTEDT szó. 

bosszú. Az EtSz. az ótör. bosusluy 'troubled' és bosanc 'sor-
row' alakok tövéül egy trans. *bos- és egy reflexív *bosan- igét 
következtet ki, mint amelyek a mi bosszú, illetve bosszant szavunk
nak a megfelelői. Hozzáfűzhetjük, hogy a BANG-GABAIN-RACHMATI 
által kiadott turfáni szövegekben többször is előfordul a bosus 
'Sorge, Kummer, Leid' szó (Analyt. Index és Tü. Turfantexte 
VII, 34). A bosan- igét meg a PELLTOT által kiadott ujgur szöveg
ben találjuk, 's'attrister' jelentéssel (La version ouigoure de l'his-
toire des princes Kalyánamkara et Pápamkara. T'oung Pao XV). 

bozlán. Székelyföldi tájszó. Jelentése: 'megszáradt minden
féle gyenge leveles ág'. Erre és 

bozót szavunkra is csak a XVIII. század vége óta vannak 
adatok. Jelentése:'carectum, juncetum; rohrhorst, dickicht'stb. 
Ezeknek az ismeretlen eredetű szavaink kategóriájába sorolt 
szóknak a tövében egy török színnév szerepel. „Néhány török 
színnév . . . a táj jellegét meghatározó szín révén fűre, erdőre 
és talajra is vonatkozik" — írtaim 1928-ban (MNy. XXIV, 26). 
Az ott megadott példák még a csuvas kdvak 'kék' szóval össze
függő baskir kuak 'berek' (vö. Karamalykuak helynév, Ethn. 
XIII, 159) és csag. kuvak 'Gestrüpp, Fuss eines Berges' RADL. 
mellett különösen a boz és származékaival szaporíthatok meg: 
ótör., oszm., azerb., krimi, csag., tar., kirg., trkm. boz 'grau, 
(kirg.) bleich RADL., (oszm.) föld- és teveszőrszínű' SAMI BEY ~ 
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karács, boz 'fahl' (PRÖHLE : KSz. X, 45) ~ bask. buő 'szürke' 
(PRÖHLE : KSz. IV, 234) ~ alt., tel., leb. poz 'grau, weisslich grau' 
(RADL.). A színjelentés, mellett növényre, száraz, fakult növény
takaróra vonatkozó jelentést látunk a következőkben: kirg. boz 
'das Pfriemengras' RADL. ~ ankarai boz 'fölszántatlan és gyomo
san hagyott tarló' SDD. | ebből a meglehetősen ritka -n denomi-
nális képzővel anatóliai bozan 'ua.' | kicsinyítő képzővel: oszm. 
bozdza 'ein wenig grau; ein unbebautes, mit Stráuchern bewach-
senes Land' RADL. | anatóliai bozamyk 'boz-színü és tüzelőnek 
használt fű' SDD. | thrákiai bozluk 'szántatlan terület; kevéssé 
termékeny föld' SDD. A boz szóból ige is fejlődött: *bozla- ame
lyet származókaiból ismerünk: észak- és délanatóliai bozlak 'föl
szántatlan terület' SDD. és délanat. bozlan 'mésztartalmú talaj' 
SDD. Még a boz családjába tartoznak: bozalak 'frissen kihajtott 
falevél' SDD. és a fiatal vadkörtebokroknak ugyancsak világos 
színe miatt: bozyk, bozuk, bozzuk 'vadkörte' SDD., továbbá az 
összetett bozót (-= boz + ot) 'egy fűfajta' (Nigdeből) AnDerl. 

A magyar bozlán szó egy (kun, besenyő?) *bozla- 'szür
külni, fakulni, halványodni' igének a cselekvő jelenidejű mellék
névi igeneve, a bozót szó meg talán boz + ot összetételből fejlő
dött, vagy — esetleg — egy bozuk alakból, sporadikus -k =- -t 
hang változással, amelyre a csalit szónál látunk több példát. 

busz. Azokhoz a török adatokhoz, amelyekkel az EtSz. a 
szó török eredetét igazolja, hozzáfűzhetjük még a legfontosabbat, 
az azóta előkerült középtörök büs ^ y 'nebelig (Himmel), 
getrübt (Auge)' MKAS^. adatot. Ezzel összefüggő ige az ugyan
csak középtörök büsar- j U . - y 'nebelig werden' MKAST. Min
den bizonnyal azonos a középtör. büs-szol az a csag. ^ * szó 
is, amelyet a Behdáet ül-Lűgat (1. THÚRY ismertetését) csak 'mo
gorva, szomorú' jelentésben ismer. Bármily nagy is a jelentésbeli 
eltérés, koimplikációs jelentésfejlődéssel megmagyarázható, annál 
is inkább, mert más nyelvekben is vannak analógiák. 

Éppen ezért nem lehetetlen, hogy a magyar bú szó is való
ban összefügg azokkal az oszm., csag. buy ~ kun buu ~ kaz. bu ~ 
középtör. hü MKASY. 'vapeur, fumée' szókkal, amelyekkel való 
egyeztetése MuNKÁcsitól származik (NyK. XXXII, 375), de amely 
egyeztetést az EtSz. jelentésbeli nehézségek miatt elvet. 
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Egyébként a buy és büs között is kapcsolat tételezhető fel, 
s ha a büs összevonás eredménye *buyus -« *buyuz-bó\, akkor a 
buy-nak a származéka. Hogy a szóvégi mássalhangzó eredetileg 
-z lehetett, arra a középtör., ujgur burmak 'dampfen, duften' 
(MKASY., Turfantexte I.) ige is utal, meg az anatóliai bur 'nyá
ron, meleg időben leszálló pára' SDD. (vö. a top — topuz — 
topurcak, sámiz — samis — samirmak, kutuz — kuturmak, 
titiz — tit(i)ramak stb. szópárokat). A -z =~ -s hangfejlődés meg
lehetősen régi lehet; pl. az ujg. kögüz 'Brust' szónak már a kun
ban kógis, s ma általában kögüs, göjüs a megfelelője. Egyebek 
között a mürjüz 'szarv' szónál is, ahol a -z eredetisége szintén 
kétségbevonhatatlan (dualis-képző!), igen sok nyelvjárásban 
murjus, müriüs, muüs fordul elő. 

bürök szavunkra a Schlágli-szójegyzéktől kezdve vannak 
adataink: berwk, bűrüc, bürög stb. Az EtSz. szerint eredete isme
retlen. A Schl. szój. és egyéb források szerint is a lat. 'cicuta' 
megfelelője, de másutt, pl. a Magy. Füvészkönyv (1807. kiad. 
198, 205 1.) szerint a 'conium'-ot jelenti. Utóbbi forrás a csomo-
rika == cicuta-t méregbürökmek is nevezi. Mindkét esetben baráz
dált, ráncolt magvú, többszörösen szárnyalt nagy levelű (mint a 
szőlő), 1—3 m. magas növényről van szó, amelyek közül a méreg-
büröknek répás gyökere van. 

Az alant közölt török szó és származékainak a szem előtt 
tartásával valószínűnek látszik, hogy ez a szó török eredetű és 
bür ük alakra megy vissza: 

ujg. bür 'Blattknospe' (BANG, Ein uig. Fragment über d. 
manich. Windgott. UJb„ VIII, 253) ~ krimi, kun bür 'das Blatt, 
die Blattknospe' RADL. - anatóliai bür 'tomurcuk' = rügy SDD. ~ 
tel., alt., szag. pür 'das Baumblatt, die Knospe' RADL. ~ kumük 
bur 'bimbó' (NÉMETH: KSz. XII, 105) ~ kaz. béré 'die Baum-
knospe, Blattknospe' RADL. (ezt a szót BANG a birtokos személy
raggal bővült névszótövekhez sorozza, KOsm. IV; UJb. VIII, 
253) ~ mong. bür~ kaim. bür 'ast mit laub (und blüten), junge 

' blátter' RAMST. =- krimi bürsüz 'blattlos' RADL. | kipcs. bürcák 
'Baumkrone' HOÜTSMA | csag., oszm. bürcük 'eine Pflanze zum 
Fárben' RADL. | kirg. bürsük 'die Blattknospe' RADL. | anat. bürdek 
'rügy' SDD. | anat. bürcelek 'egy olyan fajtájú növény, amely
nek a gyökerén krumpliszerű gumók vannak' SDD. | bgrcalyk 
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'egy olyan fajtájú növény, amelynek a gyökere és fiatal levelei 
ehetők' SDD. | byrcylak 'egy orvosság gyanánt használt növény' 
SDD. | burcalak ' 1 . földialma(Helianthus tuberosus?)-formájú, 
fekete héjú és a mezőn magától tenyésző növény, tuber cibarium; 
2. egy a fűz leveléhez hasonló levelű mérges fajtájú növény; 
3. hagymás gyökerű, tejes szárú és fehér virágú, hashajtónak 
használt növény' SDD. | karaim bürcümak 'die Linse' RADL. \ 
kirg. bürgöz 'die Masholderbeere' RADL. | kurdak bürlügán 'ua.' 
RADL. | kaz. b'érl'égan- csuv. pdrhxsn, 'kövi szeder' PAAS.1) 

Igei származékok is vannak: oszm., krimi, csag. biirü-
'knospen, sich entfalten (von Bláttern); einwickeln, einhüllen, 
bédecken' RADL. és középtör. bürlan- 'sich mit Knospen bedecken' 
MKÁsy. 

A bürü- ige két jelentéscsoportjának megfelelő divergens 
jelentésfejlődésű származékok között az anatóliai bürüme 
1. 'visszanyesett kis erdő, bozót; sötét árnyékú, sűrű fás hely; 
2. könnyű fejkendő, női csarsaf SDD. mellett az ugyancsak 
anatóliai bürük (Sivas vidékén birük alakban is él) szó az, 
amely figyelmünkre tarthat számot. Ennek is az általánosan el
terjedt 'fejfedő, fürdőlepedő' jelentésen kívül Zonguldak vidékén 
'sűrű bozótos' és Sivas, meg Samsun környékén 'kúszó növény
nyel befutott fa', illetve 'szőlőlével' SDD. jelentése is van. Bár ezek 
a jelentések nem azonosak a mi bürök szavunk nagyon meg
szűkült jelentésével, ismerve a növénynevek rendkívüli jelentés
ben ingadozásait, — pl. kaz cim 'ein Baumzweig der Eberesche, 
die Weinrebe' RADL. —•, föltehetjük, hogy a szárnyalt nagy levelű 
és vastag gyökerű, meglehetősen magas növényekre vonatkozó 
bürök szó valamely török nyelv bürük szavára megy vissza. 

Fölmerülhet még az a kérdés, hogy a régi berwk alak 
hogyan magyarázható meg? Talán honfoglaláselőtti jövevény
szó, még abból a korból, amikor — mint pl. a tör. kürán =~ m. 
*kiren =- gérény, vagy a tör. *ökür =- m. *ekir >- ökör esetében 
(GOMBOCZ, M. tört. nyt. Hangtan II, 28) — a magyar nyelv, még 
nem ismervén az ü hangot, azt i-vel helyettesítette? Tör. bürük =*• 
m. *birik alakból jó! megmagyarázható lenne minden alakváltozat. 

A) A bür nomen-tő összefügg a középtör. bür- 'zusammendrücken' 
MKASY. kaz. 68r- 'in Faltén legén, runzeln'RADL. ~ csuv. p9r- 'ráncolni' PAAS. 
verbum-tővel (nomen-verbum ?). Ebből egyéb származékok mellett pl. a 
kturk. bürük 'die Falté, die Runzel' RADL. érdemel figyelmet. 



TÖRÖK ADATOK A MAGYAR ETYMOLOGIAI SZÓTÁRHOZ 107 

bütürmcsz 'zömök termetű, alacsony és vastag'. 
Csíkmegyei tájszó, az EtSz. szerint eredete ismeretlen. 

Nyilvánvalóan török eredetű, s a csag., tar. büt- 'endigen, fertig 
werden, wachsen' RADL. ~ ujg. büt- 'beendigen, vollenden' Analyt. 
Index, Turfantexte VII. ~ oszm., csag., szart, türkm., krimi, kirg., 
kar. bit- 'fertig sein, zu Ende gehen, wachsen' RADL. ~ kturk., 
alt., tel., leb., sor., szag., kojb., kacs., küer. püt- 'entstehen, fertig 
sein, zu Ende gehen' RADL. ~ karács,, balk. bit- 'wachsen, spries-
sen, endigen' PRÖHLE : KSz. X, 93; XV, 209 - csuv. vdt- 'végződni' 
PAAS. igéből képzett causativ oszm., trkm., kirg. bitir- 'vollenden, 
fertig machen, wachsen lassen' RADL. ~ csuv. paoer-, 'bevégezni' 
PAAS. ~ ujg. bütür- 'vollenden, vollziehen, erfüllen' An. Ind., 
Turfantexte VII. ~ kipcs. bütür- 'beendigen' HOUTBMA igének a 
tagadó melléknévi igeneve. Ilyen kategóriájú szó sok van. Pl. 
oszm. asmaz 'sánta', aymaz = utanmaz 'szégyentelen' AnDerl., 
görünmez 'láthatatlan' stb. Az egyptomi mami ük (kipcsak) ne
vek között a -z helyett -s-szel fordulnak elő ilyen személynevek: 
1309, 1399, 1468, a. H. 886: ^ g l Kaőmas Ihn Ijás I, 153, 287; 
II, 111; Ibn TaTríbirdí ed. POPPER VI, 20, 148; v. BERCHEM, 
Gaire | ~\J] Ölmös KARABACEK: Mitt. SPER. II, 272. Ugyanezen 
nevek más török népekre vonatkozó adatokban •\5*. és j-U'l 
alakban szerepelnek. 

HOUTÖMA is, az általa kiadott kipcsaki szótárhoz írt elő
szavában (Ein tü.-arab. Glossar 30) ennek a negatív participium-
nak a személynévi használatára több példát hoz fel: ölmas (-=ó7-
'sterben'), Kacmas {^kac-'f liehen'), Korkmas{^korkJ fürchten') stb. 

Ez összhangban van azzal, amit NÉMETH GYULA mond a 
magyarországi kunok és a Godex Cumanicus nyelvében spora
dikusan előforduló -z>--$ hang változásról, mikor ilyen példákra 
hívja föl a figyelmet: bolmas G. Gum. (^-bolmaz), Kun László 
gyilkosai között Árboc -* *Arbus ~ középtör. Arvuz M K / ' T . (Die 
Inschr. d. Schatzes v. Nagy-Szent-Miklós 56). A kipcsaki hatá
soktól telített Oromániában is látunk példákat; ilyen a Teslui 
folyónév [^*tas^táz 'SchneH', RÁBONYI, Contributions 5—6). 

A csíki bütürmesz szó is kipcsaki jövevény, s jelentése ere
detileg 'nem növő', 'aki nem nőtt meg', olyanféle szó, mint az 
oszm. bit- igéből származó anatóliai tájszó: bittik 'alacsony
termetű' SDD. 
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csákány. A BTLw.-ben G-OMBOCZ megkérdőjelezte, mert a 
szónak törökből való magyarázói (BŰDENZ, VÁMBÉRY) csupán egy 
VÁMBÉRY (Studien) által közölt állítólagos kirgiz cakan eine 
mit langem stiele versehene hacke, die als waífe gebraucht 
wird' szóra támaszkodtak. Első pillantásra az is meghökkentő, 
hogy kazakkirgiz szóban, várakozásunk ellenére, é-t találunk. 
A szó tövéül szolgáló igét BUKIN szótára arab betűkkel cakóik
nak írja, de cirill betűkkel BUKIN is, az orenburgi kirgiz-orosz 
szótár is sakmak-nak írja át. Ezzel szemben azonban fölhozhat
juk azt, hogy a kirgiz, azaz kazak névvel jelzett népkonglome
rátum nyelvi szempontból nem egészen egységes, s hogy különö
sen a tulajdonnevek között sok a c-vel kezdődő, meg, hogy a 
cakan jövevény-kultúrszó is lehet, mégpedig a csagatájból, ahol 
SEJ^ SULEJMAN szótára cakan alakiban 'balta, teher' jelentéssel 
ismeri is. 

Az EtSz. sem foglal határozottan állást a szó török eredete 
mellett és kiemeli, hogy „más forrásból, más török nyelvből nem 
ismerjük". NÉMETH GYULA kétkedés nélkül török jövevényszavaink 
középső rétegébe sorolta (MNy. XVII, 25), hiszen mind jelentés-, 
mind pedig alaktani szempontból nem is eshetnék a törökből való 
származtatás kifogás alá. Mégis érdemesnek tartjuk megemlí
teni, hogy kun nevű jászok között már 1323-ban szerepel a 
Chakan név (NyK. XLVI, 130), s hogy LE COQ szerint a kelet-
turkesztáni törökök is ismerik a caqán 'Sreitaxt'-ot (Southern 
Tibet IX, 97), meg hogy a karakirgiz Manas-époszban is szere
pel egy Cakan (Proben V, 44). Kazakkirgiz területen meg 
éppen sok Cakan van. A Kaspi-tó északi partján egy forrás 
(Karta Juzn. Pogr. Aziatsk. Ross. X), kazakkirgizekre vonatkozó 
orosz oklevelekben, meg gazdasági statisztikákban pedig nagyon 
sok személy viseli ezt a kifejezetten török jellegű nevet (GTRODEKOV, 
Kirgizy. Priloz. 73, 113, 177; RUMJANCEV, Materialy po obsléd. 
tuzemn. i russk. chozajstva. Kopalsk. ujézd 14, 226; Spravocn. 
Knizka Samarkandsk. Obi. III, 8; Trudy Orenburgsk. Ucenoj 
Arch. Komin. XXIV, 191). 

csalit. Alapjelentése 'dumétum, vepretum'; az első rávonat
kozó adat 1714-ből való — mondja az EtSz. Eredetét ismeretlen
nek tartja, mert nem fogadja el VÁMBÉRY magyarázatát. VÁMBÉRY 
először 1882-ben (A magyarok eredete 297, 665), utoljára meg 



TÖRÖK ADATOK A MAGYAR ETYMOLOGIAI SZ0TÍRHOZ 1 0 9 

posthumus munkájában (A magyarság bölcsőjénél 144) közölte 
azt az ötletét, hogy a magyar csalit az oszm. caly 'csalit, bozót' 
szóval azonos. „SZÁMI BEJ szerint a szó eredetibb alakja calyk és 
ez tövises növényekre vonatkozik" —- írja VÁMBÉRY. Valóban, 
AHMED VEFIK szótára is ezt mondja. Jelentése szerintük a követ
kező: „ayac ile ot arasynda ve ekserijjá dikenli nebat", azaz „fa 
meg fű között lévő, többnyire tüskés növények". MENINSKI XVII. 
századi török-latin szótára szerint meg 'rubus, rubetum' a caly 
szó jelentése. , • 

A calyk szót anatóliai helynevek őrizték meg: a gümüsanei 
és elázizi vilayetben egy-egy Calyk, az erzindzsáni vilayetben 
meg Caly Mar nevű falut találunk. Bokharában is van egy 
Calyk, Karsitól északra (Karta Juzn. Pogr. Az. Ross. XIX). 
Jelentéstani szempontból sokkal valószínűbb, hogy mindezek a 
helynevek nem a mai anatóliai nyelvjárásokban élő 'meggörbült, 
tályoghelyes arcú; szélverte vetés' AnDerl., oszm. irodalmi 'ge-
schlagen, verwundet, zerschlagen, gespaltet; áhnlich' RADL. és 
'húsos gyökerű ehető fű; kézmosó hely; nyomorék, szélütött, szá
raz, gyenge' SDD., közös eredetű, de divergens jelentésű calyk 
szavakból lettek, hanem a !rubus, rubetum' jelentésre mennek 
vissza. Erre utal az is, hogy a ferfanai NIMBT TURGUN közlése sze
rint a calyk szót ott az oszm. caly jelentésében ismerik. 

A caly kon kívül a caly szót is láthatjuk falunevekben: 
Calyly 'csalitos' a jozgati és Calyoba 'csalit-nemezsátor' a balikesiri 
vilayetben (Köylerin nüfusu 1935). Ezt a kettős előfordulást látjuk 
a besszarábiai gagauzban is: caly 'bokor' és kara calyk 'tüske
bokor' MOSKOV. BALLOFF az oszmánlin kívül a krimiből is ismeri a 
caly-t, 'der Strauch, das Gestrüpp, der Dornstrauch' jelentésben. 
A kaukázusi nyelvjárásokban is megvan: karács, caly 'Zaun' 
(PRÖHLE: KSZ. X, 97) ~ balkár celi 'Unterholz, Strauchwerk' 
(PRÖHLE: KSZ. XV, 214). Ebből: karács, calman 'Zaun, Flechtwerk' 
PRÖHLE ~ balkár calmán 'Zaun aus Flechtwerk' PRÖHLE ~ karaim 
calman 'Zaun' KOWALSKI ~ anatóliai calman 'bokrokkal és karók
kal bekerített karám' SDD. 

A caly alak számunkra egyelőre csak jelentéstani szem
pontból fontos, mert természetes, hogy a magyar csalit vizsgála
tánál calyk-bó\ kell kiindulnunk. A kérdés most már az, hogy 
melyik nyelvben történt a -k=^ -t változás? Sporadikus példák 
arra mutatnak, hogy ez a magyarban lehetséges volt: szarnak*-
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zamat, pamuk =~ pamut (PETZ G., Szórványos mássalhangzófejlő
dés jövevényszavainkban. MNy. XXIII, 142); palánk =- palánt, 
remek eremet, hálánk ^halánték, „gyapot f-je is eredetibb ic-ból 
lett" (CSEFKÓ : MNy. XXV, 118). Idevonható a tőzeg szó is, amely
nek legelterjedtebb török alakja (MKASY., kipcs., oszm. stb.) 
tazak, mégis a rávonatkozó legelső magyar adatok -t-t mutat
nak: Cal. 1585: tőzet, MA. 1604: tőzet stb. (LIGETI: MNy. XXXIV, 
207); Zsámbokrék =- Zsámbokrét. 

Minden valószínűség szerint a magyarban ment végbe a 
-k =~ -t változás a csalit szó esetében is, bár szórványosan a török
ben is látunk rá példákat: ujg., MKASY. bárk ' fest ' - karagasz 
bért CASTRÉN ~ jak. bárt PEKARSKIJ ; karaim cak 'die Grenze' ~ 
csag., tar., krimi cat 'ua.' RADL. Fölemlíteni alig érdemes, mert 
kétséges, hogy a PLÁN CARPIN és RÜBRUQUIS Captchat-ja, az orosz 
krónikások basxat-ja, meg a gentiaiak 7iaí-ja, amelyeket BANG 
idéz (Bulletin de l'Acad. Roy. Belg. 1912 : 32) a törökben lettek-e 
kypcak, baskak és nak-hó\. Azt azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy a brusszai vilayetben van egy falu, amelynek nevét az 
1928-as török helységnévtár (Köylerimizin adlary 442) ~^el) U 
Calytdzyk-nak írta. A -dzyk kicsinyítő képző. Az 1935-ös nép
számlálás eredményeit összegező „Köyler nüfusu" (Istanbul, 
1937) ezt a falut nem említi, ellenben említ tíz Calty ~ Caltu és 
tizenegy Caltyly, Caltydzak és Caltylar falut, szétszórtan egész 
Anatóliában. Ezeknek a helyneveknek a töve a nyelvjárásokban 
igen elterjedt őalty szó, amelynek jelentése:'tüskés bozót, kicsi és 
tüskés erdő, akácos'SDD. Hogy ez metathesissel calyt-bö\ fejlő
dött volna, az semmiképen nem valószínű, mert bár vannak a 
törökségben a metathesisre példák, azok más természetűek. 
A RADLOFF Phonetik-jában közölteken kívül vö. karács, ösküz^ 
öksüz (PRÖHLE : KSz. X, 127), balk. yuppúr 'buckelig' -s bükür 
(PRÖHLE : KSz. XV, 222), oszm. Bursa -= Brusa, oszm. pyrlanta^ 
olasz brillanté, oszm. cömlek =~ cölmek (DENY, Grammaire 92 1.). 

Ha jogunk lenne azt föltenni, hogy a csalit szó már a tő-
véghangzók lekopása előtt átkerült a magyarba, esetleg a calty-
val is összefüggésbe hozhatnók (?). 

A caly és a calyk egymáshoz való viszonyát akkor látjuk 
tisztán, ha azt a BANG által kifejtett elvek alapján (UJb. XIV, 
204—214) elemezzük. BANG szerint a -k, -yk, -ik, -uk, -ük végű 
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melléknévi igenevek funkciója a participium perf. act., s különö
sen a part. perf. pass.-nak felel meg. A -y, -g végű melléknévi ige
név meg a part. praes. activinak. A -y, -g a mai oszmánliban el
tűnt, az abakáni dialektusokban -g, a kturk.-ban meg — s néha 
Bokharában, FerTanában is (vÖ. JARRINÖ, Uzbek texts) k lett. 

Így az oszm. caly nem azonos a calyk szóval. Tövük azon
ban közös: ujg., oszm., krimi, kaz. cal- 'mit einem Schwunge 
schlagen, packen, fassen, umwinden, (kaz.) anhákeln, hangén 
bleiben' RADL. Ebből az igéből a calg -= calyy — s talán a fenanai 
calyk is — eredetileg cselekvő part. praes., az oszm. calyk meg 
partié, perf. 

Nagyon természetes, hogy éppen a steppei nomádok a 
'dumetum, vepretum, rubetum' fogalmához fűződő elsődleges 
benyomást a calyy és calyk 'megfogó, megütő, megszúró' szók
kal jelölték. A cal- és a vele föltehetően közös tőből (*ca-) fakadó 
oszm., csag., kaz., alt., tel., leb. cak- 'mit einem kurzen Schlage 
schlagen; beissen, stechen' igének egyéb, hasonló képzethez tár
sult jelentésű származékai is vannak: kirg. salyyn 'zelenaja, 
vysokaja, gustaja trava' BÜKIN | oszm. calayan 'Jemand, der oft 
schlágt, beisst' RADL. [ sor salyanak 'Brennessel' RADL. | csag. ca
layan 'Brennessel' RÁÜL. | tar. cakak 'Brennessel' RADL. | kirg. 
sayyl 'Sandhügel, Dünen, die dicht mit Pflanzen bewachsen sind' 
RADL. -5 *ca- ? | tel., alt. cal 'ein junger Baum, niedriges Gestrüpp, 
Strauchwerk'RADL. -c cayyl I csag. cal 'die Wurzel eines Bau-
mes'. RADLOFP a tel., alt. cal-sd egynek veszi, holott ez: *ca-l. 
(Vö. néni. Wurzel s c h l a g e n , magy. gyökeret v e r , fr. 
p o u s s e r des racines. Az -l képzőt illetően 1. még ujg. *f«-Z 
'Traum' stb. BANG : UJb. V, 400). Nomen verbale calky 'vessző
seprő, sarló5 SDD., calkyc 'szérű-seprő', calmac. colmar 'karám-
féle' SDD. és a fönt említett calty is, akár a *ca- tőből az igen el
terjedt -Ity, akár cal- tőből a -ty képzővel.1) 

Visszatérve a magyar csalit szóra, nem tarthatjuk kizárt
nak, hogy török jövevényszavaink középső, kun rétegéhez tarto-

*) Fölmerülhetne az az ötlet is, hogy a csalit olyan török *calyt-va 
megy vissza, amely a -í képzős nomen verbalek csoportjába tartoznék, mint 
pl. a gecit, cyyyt, kejit stb. szavak (vö. BANG, Das negative Verbum. SBAW. 
1923 : 127). Ha a föntebb említett Calytdzyk helynév nem elírás (a diakritikus 
pontok fölcserélése következtében) Caltydzyk-bó\, a csalit szó oszmánli jöve
vény is lehetne. 
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zik. Mintha erre utalna az, hogy az oszm. calyk-nak, ha rokon
jelentése van is, mégis mások a jelentései, hogy első forrásaink 
közül SZEMERE PÁL (KAZINCZY, Lev. X, 212) kunsági tájszónak 
mondja, s hogy a fenanai kipcsakban ma is megvan 'dumetum, 
rubetum' jelentéssel. 

Csalló helynevünkkel az EtSz. nagyon részletesen foglal
kozik és a XIII. századtól kezdve idéz rá adatokat. A Csallóköz 
név a Csalló folyónévből származik. „Magának a Csalló folyó-
névnek az eredete ismeretlen". 1926-ban BÁTKY (F. és E. VI, 
123—124) nagy adatbőségű cikkében azt az ötletet vetette föl, 
hogy a folyónév személynévből lett, „madárnévből alkotott sze
mélynévből. Az a gondolatunk — mondja BÁTKY —, hogy e szó
ban a tatár csarlak, kun csirlak = sirály név rejtőzködik". Ez 
meg a csarla- 'rikácsolni' stb. igéből -k deverbális képzővel lett. 
„Kevés biztosabb, tisztább egyeztetésű bolgár-török jövevény
szavunk van, mint a csalló!" 

A szókezdő bolgár-török c- azonban a magyarban szabá
lyosan s-sé lesz, tehát a Csalló szó csak akkor lenne bolgár-török 
eredetűnek minősíthető, ha föltételezhetnénk, hogy a szókezdő cs-
másodlagos magyar fejlemény s-ből, mint ahogy az a csalán 
esetében van. 

Ezenkívül a szóvéggel is baj van, mert -k nem, csak -y 
dif tongiz áló dhat. 

Mégis azt hiszem, hogy a Csalló folyónév valóban egy 
'sirály' jelentésű török szóval függ össze és nem személynévi ere
detű helynév. Ilyen, kétségbevonhatatlanul török helynevet több
felé is találunk: Sáriak tó az Abakán-hegység északi részén 
Minussinsktól nyugatra található (KJu. Pogr. Az. Ross. V.). 
Ezen a tájékon a sorok és kacsincok élnek, s ezeknek a nyelv
járásában valóban é- felel meg a c-nek. Ak-köbök legendájában 
is szerepel egy „bolsaja voda Sáriak" (POTANIN, Tang.-tib. okr. II, 
122; Proben IV, 66). Anatóliában a trabzoni vilajetben van egy 
Carlakly nevű falu (Köyl. Adl.). Megjegyzendő ehhez, hogy vízi
állatok nevei a -ly nomen possessoris képző nélkül is szerepelnek 
a törökségben víznévként, pl. Curtan-köl (— Csuka-tó, Ethnogr. 
XIII, 162), Jylan {= Kígyó, egy folyó neve; i. h. 163), Ak-kunduz 
(= Fehér hód, folyó; Zapiski Imp. Russk. Geogr. Obsc. VI, 
454) stb. 
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A fönt említett Sáriak víznevek így jelentéstani szempont
ból is minden nehézség nélkül magyarázhatók a következő szó
ból: kaz. cáriak 'sirálymadár' KSz. V, 261 ~ tel. cáriak 'die 
Möwe' RADL. ~ bask. sáriak 'sirálymadár' KSz. V, 261 ~ tob., bar. 
cáriak 'eine kleine Möwe' RADL..1) Idetartozik a kaz. ak cáriak 
'rybolov' (KONDRATOV, Samoucitel' tatarsk. jaz. 52) ~ alt. ak cár
iak 'Möwe' RADL., de még a fer Tanai, dzelalati ( = dzelalabadi) 
cáriak 'kis ragadozómadár', amelyet a közlő N. TÜRQUN szerint, 
hangja miatt neveznek így. 

Ez a madárnév az Ofuz-name, MAHMUD AL-KASYARI és SBJX 
SULEJMAN szótárából ismert carla- 'kiáltani' ~ kumük carla- 'csi
cseregni' (NÉMETH : KSz. XII, 1 0 7 ) - oszm. carla- 'zirpen, schwat-
zen' RADL.2) ~ CSUV. Uarla 'korogni (a gyomor)' PAAS. ~ sor Sarla-
'schleiien' RADL. igéből alakult melléknévi igenév. Ennek az igé
nek más származéka pl. csuv. föarlan 'Sterna hirundo', illetőleg 
'sirály' PAAS. és anatóliai carlan 'erősen folyó (z ú g ó) v í z' 
SDD.2) Ennek synonimája is lehetne Carlay. 

Mivel a török nyelvekben sok példa van arra, hogy ugyan
azon tőből -k képzős, meg -y, -g képzős melléknévi igenév is van 
(BANG: UJb. XIV, 204—14), föltételezhetjük, hogy a magyar 
Csalló-t átadó török nyelvben a szóvégén -y állott. 

Ha bolgár-törökből került volna át, *sarla y-ból kellene ki
indulnunk és a magyarban végbement másodlagos s- =- c- fejlő
dés föltételezésével lehetne a szót megmagyaráznunk (vö. csalán, 
EtSz. I, 826; GOMBOCZ, Honf. előtti bolg.-tör. jvsz. litogr. 34 1.). 
Azonban, mint alább az ocsú szóval kapcsolatban bővebben érin
tem, azzal is lehet számolni, hogy a szóvégi -y diftongizálódása 
nem kizárólagosan bolgár-törökből átkerült török eredetű sza-

1) Teljesen azonos hangalakú állatnév a kumandi cáriak 'der Iltis' «•* 
sor sáriak 'ua.' — szag. sáriak 'der Hamster' RADL. 

s) Van más ilyen, hangfestő szóból képezett ige is: kaz. curla- 'lár-
men, zanken, einen knarrenden Ton von sich gebén' RADL., továbbá kumük 
cyrla- 'csiripelni' (NÉMETH : KSz. XII, 107) —anatóliai cyrla- SDD. Ennek a 
származéka az anatóliai cyrlak 'madárfiók, beszédes, fecsegő' SDD., továbbá 
cyrlayac, cyrlanyyc 'augusztusi bogár' SDD.; kturk. cyrlak, madárnév, amely 
a Locustella noevia megfelelője, s amelyről egy 1771-ben kiadott mandzsu 
szótár azt mondja, hogy hosszú a csőre és a nádasban él (E. D. Ross, A Poly-
glot List of Birds 317). 

3) Vö. még: tel., oszm., kaz. sarla- 'rieseln, murmeln ' RADL. =- dzelal
abadi sáriak 'zuhatag' (N. TUEGUN közlése). 

Nyelvtudományi Közlemények. JA. 8 
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vainknak a sajátossága, hanem valamivel későbbi rétegű török 
szavainkban is előfordulhat. Ebben az esetben a Csalló névnek 
a közvetlen forrása *carlay is lehetett. 

Bár éppen a Csallóközben sok a török településre (kaba
rok ?, besenyők ?) valló nyom, így pl. Atakur-, Buldur-, Korszán-, 
/farcsapataka (BÁTKY:F. és E. VI, 123; Kis- és Nagy-Padány 
besenyőtelepei, GOMBOOZ, Árpádkori tör. szn.-ink 9), mégis való
színűbb, hogy a Csalló helynév előbb magyar köznév volt, amely 
a XIII. századi Csalló személyneveinknek is — legalább részben 
—• közvetlen forrása. 

Az -rí- =- -//- hasonulásra annyi példa van — a Székely
földön kívül leginkább éppen az ország nyugati részében, a 
Csallóközben is — (pl, tarló =- talló =- tolló, sáriik ^ sállik, őrlő =-
olló, csérla^ csélla, salló, sullófű stb. MTSz.) —, hogy ez magya
rázatra nem szorul. 

Az elmondottak ellenére is, ha nem lennének Sáriak 
f-= Cáriak) török víznevek, a Csalló nevet közvetve sem próbál
nánk a törökből magyarázni. 

csat. A török jövevényszavaink középső rétegébe tartozó 
csat szó a BTLw.-ben felsorolt oszm. caty ~ azerb. catü szók, 
illetőleg a cat- ige helyett a következő szóval függ össze közvetle
nül: kumük cat 'két egymást metsző vonal közt levő hely' 
(NÉMETH: KSZ. XII, 106) - özb. cat 'the groin' (JARRING, The Uzb. 
Diai. of Kilich 47) ~ anatóliai cat 'két út, vagy völgy keresztezési 
helye, utcasarok, valaminek a közepe, hegyeik közötti hágó' stb. 
SDD. Tehát nomen verbummal állunk szemben. 

csaták szavunk az EíSz. szerint elvonás eredménye a csata
kos 'sáros, piszkos' stb. szóból. Mindössze másfél évszázad óta 
vannak rá adataink. „Elfogadható magyarázata nincs". 

összetartozik a következő oszmánli nyelvjárási adatokkal: 
catak (Maiatya, Rumeli) 'v í z f o 1 y á s o s helyek, hegyek közötti 
mély völgyek' AnDerl., (Sinop, Samsun) 'folyók és patakok 
egyesülési helye' SDD., 'delta' (A. RJZA. Cenupta türkmen 
oymaklan I, 91). A szó töve az előbb említett cat. 

csobolyó. Az EtSz. 1557-től (esetleg 1298-tól) kezdve ismer 
rá adatokat. A csobolyó ~ csoboló ~ csobojó ~ csobolló ~ cso-
borló stb. alakváltozatokban „az ly-ből részint -/-, részint -/- fej-
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lődött, az -/-bői lett -U- ^ -r/-". Az -ly- viszont valószínűleg 
eredeti -/- XV. század óta megfigyelhető palatalizálódásának az 
eredménye, mint azt pl. a török eredetű keselyű, bélyeg, kölyű 
(1. BTLw. 185) esetében is látjuk. Föltehetjük, hogy a szó telje
sen magyar eredetű, s a hangutánzó csob (vö. NySz.) és csubog-
=~ csobog- szavainkkal összefüggő csubbol- (EtSz.) ~ *csobol-
igéből származik. Ha nem így lenne, talán a következő török 
szavakkal vethetnénk egybe: küer. cabala 'der Löffel' (-* cabala) 
RADL. [A cabala szót azonban RADLOFF külön nem említi, de ez 
meglehetősen gyakori jelenség RADLOFF nagy szótárában. Vala
melyik török nyelvjárásban mindenesetre találkozott e szóval 
RADLOFF, S a küer. c- is szabályos megfelelője a köztör. c-nek] ~ 
bar. sábalá 'der Löffel' RADL. (itt c-t várnánk) - tel. sabala 'ua.' 
(itt meg c- lenne szabályos). Mind ennek a szónak,1) mind pedig 
a kumük capcak 'csöbör, kád' (NÉMETH : KSz, XII, 106) ~ bar. 
capcak 'das Fass' RADL. (-= cabacak) szónak a töve: caba. Ez a 
szó ma csak Anatóliában maradt fenn (Jakadzyk, Kartal), s 
jelentése ott 'lapos, sekély, agyagból készült főzőedény, agyag
lába^' SDD. A caba szónak egy szabályos cabalu(y) származéka 
könnyen elképzelhető lenne a csobolyó előzőjéül. 

csokor. Az EtSz. 1602-ből ismeri az első tulajdonnévi ada
tot. Az első köznévi adat BARÓTI SZABÓ DÁVID Kisded Szótár-ában 
fordul elő (1792). Eredetileg székely tájszó volt. Bár a szó erede
tének kérdésével többen is foglalkoztak (VÁMBÉRY, BUDENZ és 
MÉSZÖLY), GOMBOCZ ismeretlen eredetű szavaink közé sorolja (M. 
tört. nyt. Alaktan 34). 

A következő anatóliai nyelvjárási szókkal vethetjük egybe: 
cuy 'búzaszárak csokros halmazata' SDD. =~ cuglu ~ cugul 'kuko
ricaszárakból való csomó' SDD. | cukur 'zöld és friss, ehető, 
illetőleg salátának használt növények (34 féle van) ' AnDerl. | 
cukurt 'tavasszal, mocsaras helyeken [minden bizonnyal csomó
sán, csokrosan] növő bizonyos fajtájú sás' SDD. 

RÁSONYI LÁSZLÓ. 

1) A kalmükben is, amelyben oly sok a török jövevényszó, van egy 
tsabda 'wasserkanne' szó, de RAMSTEDT (Kaim. Wb.) szerint ez a tibeti c'ab 
'wasser* szóval függ össze. : , v 

8* 


